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OBZOR
KVĚTEN 2008

SLOVO STAROSTKY

22. dubna 2008 se konala ve Kdyni Valná 
hromada EUROREGIONU Šumava. Za-
stupitelstvo našeho města na svém zase-
dání v prosinci loňského roku odsouhlasi-
lo vstup do tohoto svazku. Jeho členy jsou  
například města Klatovy, Sušice, Vim-
perk, Prachatice, Český Krumlov i Doma-
žlice. Celkem sdružuje EUROREGION 
126 měst a obcí a tři organizace. 

—
EUROREGION Šumava vznikl v roce 1993 
a je formálním nástrojem pro přeshraniční 
spolupráci. Jeho hlavní činností je účast 
na tvorbě strategií rozvoje a programů EU 
a správa operačního programu Přeshra-
niční spolupráce ČR–Bavorsko. Pro čes-
kou stranu je z tohoto fondu EU plánováno 
55,04 mil. euro (cca 1,55 mld. Kč), což činí 
přibližně 0,21 % veškerých rozdělovaných 
prostředků.

—
Ve čtvrtek 24. dubna 2008 proběhlo za-
sedání Bezpečnostní rady našeho města. 
Jeho členy za  samosprávu města jsou sta-
rostka a místostarosta, za MěÚ tajemnice 
a pracovník krizového řízení, dále pak zá-
stupci Hasičského záchranného sboru, 
Sboru dobrovolných hasičů a Policie ČR. 
Bezpečnostní rada se seznámila s Krizo-
vým, Havarijním a Povodňovým plánem 
města Horažďovice, dále s dokumentací 
zařízení civilní obrany. Vzala na vědomí, 
že od 1. 1. 2008 došlo ke zrušení operač-
ního a informačního střediska (OPIS) se 
sídlem v Klatovech a jeho nahrazení kraj-
ským operačním a informačním středis-
kem (KOPIS). Telefonní čísla nouzového 
volání jsou zachována. Občané byli o změ-
nách informováni  v lednovém čísle Ho-
ražďovického obzoru.

—
V pátek 25. dubna 2008 jsme ve spoluprá-
ci se Sborem pro občanské záležitosti při-
vítali do života dalších 20 nových občánků 
našeho města. Tato setkání se konají zhru-
ba třikrát v průběhu roku přibližně se stej-
ným počtem vítaných dětí. Rodiče dětí se 

80. výročí otevření Husova sboru
Nová výstava galerie Califi a
Akreditace horažďovické nemocnice

podepíší do pamětní knihy, děti dostanou 
malý dárek a celý program vždy zpes-
tří krátkým vystoupením děti z pěveckého 
sboru při ZŠ Komenského ul. 

—
Rada města na svém zasedání schválila 
pronájem významného krajinného prvku 
(VKP) Obora na Chrástu u Horažďovic. 
Nájemcem tohoto území se stalo sdruže-
ní ŠUMAŘINA, o. s. Cílem spolupráce je 
realizace rozvoje VKP, vypracování Plánu 
péče a následně možnost získání dotací na 
postupnou revitalizaci Obory. Děkuji To-
máši Pollakovi ze sdružení ŠUMAŘINA 
za jeho iniciativu a věřím v úspěch této 
spolupráce. 

—
Letošní oslavy osvobození našeho měs-
ta americkou armádou proběhly v úterý 
6. května. Počasí bylo nevlídné, časté pře-
háňky znepříjemňovaly čekání na tradiční 
příjezd kolony historických vozidel. Vinou 
dopravní nehody na trase Sušice–Horaž-
ďovice došlo asi k 20minutovému zpož-
dění plánovaného programu. Oslav v na-
šem městě se zúčastnili i dva zástupci Pl-
zeňského kraje, náměstkyně hejtmana PK 
Olga Kalčíková a poslanec Parlamentu 
ČR Vladislav Vilímec. Po položení věnců 
a proslovech se diváci odebrali na náměs-

tí, kde se poprvé odehrála rekonstrukce 
historické bitvy. Program byl zakončen 
po 17. hodině, kdy si především děti ještě 
mohly prohlédnout historická vozidla. Po-
děkování již tradičně patří organizátorům 
a nadšencům z řad Přátel 4. obrněné di-
vize, jmenovitě p. Zajícovi.

—
V pátek 16. května 2008 se konaly oslavy 
140. výročí položení základních kamenů 
ke stavbě Národního divadla v Praze. Při 
této příležitosti jsme společně s Pěveckým 
spolkem Prácheň byli pozváni na vzpo-
mínkovou akci v prostorách Národního 
divadla. Sešlo se zde devět starostů z obcí, 
které věnovaly památné kameny do zákla-
dů při stavbě Národního divadla. Více in-
formací o akci si přečtete uvnitř Obzoru.
Ve stejný den se uskutečnila velice pěkná 
oslava 55. výročí založení Základní umě-
lecké školy v Horažďovicích. Odpoled-
ní program probíhal v areálu školy. Vy-
vrcholením oslav byl podvečerní koncert 
bývalých žáků ZUŠ v zaplněném sálu ho-
telu Prácheň. Každý posluchač musel oce-
nit účinkující za to, že se hudba stala ne-
dílnou součástí jejich života a že svou 
hrou dokáží potěšit i ostatní. Závěrečný 
blok písní v podání dechového orchestru 

Rekonstrukce osvobození na Mírovém náměstí. Foto: Roman Krejčí.

pokračování na str. 2
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rozezpíval celý sál a byl příjemnou tečkou 
za zdařilou oslavou. 

—
V sobotu 17. května 2008 jsme stejně jako 
v loňském roce před zahájením hlavní 
vodácké sezony vyjeli vyčistit od odpad-
ků naši řeku Otavu v úseku od Čepic po 
Horažďovice. Letos se poprvé sjednotila 
všechna čtyři velká města na Otavě a uklí-
zelo se po celé délce řeky ve stejný den. 
V sousedních městech celou akci organi-
zovaly půjčovny lodí. U nás v Horažďovi-
cích se sešlo pouhopouhých 11 nadšen-
ců, kteří vyjeli a cestou posbírali několik 
igelitových pytlů odpadků. Děkuji Jiřímu 
Kučerovi za organizační zajištění, účast-
níkům „očistné“ plavby a Skautům i Pi-
onýrům za vyčištění obou břehů řeky od 
mostu do Střelských Hoštic.

Mgr. Jindřiška Jůdová
starostka města

SPOLKY 

Sbor dobrovolných 
hasičů 

12. setkání členů klubu „Zasloužilých ha-
sičů“ okresu Klatovy se konalo ve čtvr-
tek 24. dubna na Hasičském záchranném 
sboru v Klatovech. Z pozvaných 258 čle-
nů bylo přítomno 138. Od začátku udě-
lování titulu „Zasloužilý hasič“ na zámku 
v Přibyslavi tento obdrželo 58 členů a z to-
ho naše řady opustilo navždy již 20 čle-
nů. Na jednání jsme byli seznámeni s čin-
ností klubu a s celkovým hasičským děním 
v okrese od loňského setkání. Byl rovněž 
naplánován dvoudenní zájezd na konec 
srpna. Závěrem byly předány pamětní lis-
ty jubilantům.
26. dubna hasiči ve Velkých Hydčicích 
slavnostně otevírali novou hasičskou 
zbrojnici. Tu požehnal a vysvětil spolu se 
soškou sv. Floriána horažďovický pan vi-
kář Nikola. Po tomto aktu byla volná pro-
hlídka zbrojnice, občerstvení a k tomu 
všemu vyhrávala hudba.
Okresní oslavy sv. Floriána se konaly v so-
botu 3. května v Žichovicích, kde tamní 
sbor oslavoval 120. výročí od svého zalo-
žení. V průvodu obcí byly neseny historic-
ké prapory, položen věnec u pomníku pad-
lých a před kaplí byl požehnán nový pra-
por místního sboru a na všechny prapory 
byly připnuty stuhy. Tím se i ten náš obo-
hatil o další. Po schůzi, která byla v obrov-
ském stanu, se na hřišti prováděly různé 
ukázky od staré techniky až po nejmoder-

nější. Největší potlesk obdrželi malí ha-
siči z Kydlin s jejich speciálně upraveným 
autíčkem – nejmladšímu hasiči bylo dva 
a půl roku.

Karel Halml

 

Kolektiv mladých 
hasičů SDH 
Horažďovice

V sobotu 17. května se naši mladí hasiči zú-
častnili okresní soutěže v Žihobcích. Jed-
nalo se o soutěž cca 50 družstev v požárním 
útoku, štafetě 4 × 60 m, závod požárních 
dvojic a závod jednotlivců. Naši mladí ha-
siči se na tuto akci připravovali velmi zod-
povědně a svědomitě. Od dubna byly ná-
cviky každý čtvrtek odpoledne a sobotu do-
poledne. Veškerá snaha se vyplatila.  
Naše první družstvo ve složení Martin Me-
lzer, Tomáš Vítovec, Karel Němeček, 
Ladislav Šatra, Tomáš Pour, Filip Va-
něček a Petr Kocek, se umístilo na vý-
borném 8. místě s časem na požárním úto-
ku 26:96 s. 
Druhé družstvo (č. 50), ve složení Stanislav 
Kovářík, Tomáš Pechr, Jan Kotiš, Bára 
Bartoňová, Iveta Pourová, Marek Maso-
pust, Marek Schwarz, Michal Šatra a Míša 
Kotišová, pak na velmi dobrém 39. místě. Je-
jich čas na požárním útoku byl 31:59 s. 
Děkuji všem dětem, které se nácviků a sou-
těže zúčastnily a dosáhly výborných výsled-
ků. Poděkování si zaslouží i všichni vedoucí: 
Jirka Chaluš, Helena Peterková, Václav Mel-
ka st., Václav Melka ml. a Václav Petřík.
Za kolektiv mladých hasičů bych Vás všech-
ny chtěl pozvat na oslavy 130. výročí založe-
ní sboru, které proběhne v sobotu 7. června 
na školním hřišti u hasičské zbrojnice, kde 
uvidíte naše mladé hasiče v akci! 

Karel Lukeš

Naše první družstvo.

pokračování ze str. 1

Sbor dobrovolných hasičů 
v Horažďovicích Vás zve na

Oslavu 130. výročí založení 
HASIČSKÉHO SBORU 
V HORAŽĎOVICÍCH

6.–7. června 2008

6. června, 18.00
Položení věnce na hrob zakladatelům ha-
sičských sborů v Čechách a v Horažďovicích 

Matěji a Stanislavu Mayerovým.
7. června, 9.00–13.00

Přivítání hasičských sborů a hostů, slav-
nostní schůze v hasičské zbrojnici – odha-
lení pamětní desky bratrům Mayerovým, 
zahájení a seznámení s historií sboru od 
roku 1878 do současnosti, předání vyzna-
menání a čestných uznání, zdravice hostů, 

společný oběd.
13.00

Odpolední program na školním hřišti 
ZŠ Blatenská:

Ukázka požárního útoku kroužku ma-
lých hasičů, soutěž netradičních požár-
ních útoků sborů z okrsku, soutěže pro ve-
řejnost, hudební produkce skupiny Úter-

níci, vyhlášení výsledků 
a předání cen soutěžícím.

Po celý den bude výstava historické i sou-
dobé hasičské techniky, prohlídka ha-
sičské zbrojnice a síně tradic, občerstvení 
zajištěno. Večer proběhne taneční zábava 

na parketě. 
Srdečně zvou pořadatelé
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Když se něco podaří, je z toho především 
radost. Dvě poslední akce Spolku rodáků 
a příznivců Horažďovic se opravdu po-
dařily. A tak radost byla nejen na straně 
účastníků, ale také pořadatelů, že akce 
dobře vymysleli i zorganizovali. Zájezd na 
zámek do Zbiroha dne 20. dubna hodno-
tili všichni velice pozitivně. Postupně re-
konstruovaný objekt, po odchodu armády 
s mimořádně dobře a jednoduše uspořáda-
nými sbírkami od století ke století, vzbudil 
pěkný ohlas. Zámek tří císařů, jak je často 
nazýván, je opravdovým zážitkem. Spolek 
jeho návštěvu doporučuje i individuálním 
zájemcům našeho města. 
Druhou akcí byl zájezd do bavorských 
obcí Steinbühlu a lázeňského Kötztingu 
na největší poutní průvod koní na světě. 
Za nádherného počasí navštívili účastníci 
tuto již 596 let udržovanou událost. Letos 
se zúčastnilo „jenom“ 801 koní všech ple-
men, barev i velikostí a průvodu přihlíželo, 
dle údajů starosty města, 21 tisíc lidí. To 
samo o sobě asi něco znamená. A není to 
jenom náboženská slavnost, ale také vel-
mi významná společenská událost a velká 
podívaná. Po skončení slavnosti se většina 
našich účastníků zúčastnila posezení ve 
velkém stanu a na zpáteční cestě jsme ještě 
navštívili Velké Javorské jezero s krátkou 
procházkou. Tak snad při šestistém výročí 
v roce 2012 zájezd zopakujeme.
Na druhé straně plánovaný zájezd do 
Rožmitálu p. Třemšínem se z důvodů ne-
vhodnosti termínu i hodiny – l4. června, 
pravděpodobně neuskuteční. Sledujte, 
prosím, vývěsní skříňku u Červené brány. 
Výbor spolku se pokusí najít jinou náhrad-
ní akci, v jiném červnovém termínu. 
Na shledanou s Vámi na dalších akcích 
spolku se těší předseda.

-fm-

KLÍČ 2008 – setkání 
skautů z celé ČR

Dříve byla jamboree, tj. setkání skautů 
a skautek (konaná jednou za tři roky) 
pouze pro západní Čechy, letos poprvé 
se brány této výjimečné skautské akce 
otevřely oddílům z celé republiky i ze 
zahraničí. Více o pěti dnech strávených 
v kempu nedaleko Plzně nám poví čtr-
náctiletá Pája Mrázů:
„Tato skautská setkání přispívají k lep-
šímu poznání jiných skautských oddílů 
a jejich vzájemné inspiraci k další zají-
mavé činnosti. Ti nejmenší zde mohou 
poprvé zažít pocit, že jsou součástí velké 
skautské rodiny. 
Tento rok přivítalo jamboree přes dva 
tisíce skautů a skautek. Ti byli rozděleni 
do šesti subcampů. Já jsem byla v sub-
campu bordo, vyznačovali jsme se tmavě 
červenými šátky a tričky. Každý den byly 
připraveny různé aktivity jako napří-
klad: taneční, lakros, bojová umění, GPS 
orienťák, beach volejbal, lodě, bangee 
trampolína. Hlavním programem byla 
stanoviště na různá témata (např. Co 
umím a znám. Kdo jsem. Můj kamarád. 
Můj domov. Svět kolem nás. Příroda ko-
lem nás).
Pro mě nejzajímavější stanoviště bylo 
Přátelská atmosféra (naše parta) – tam 
záleželo hlavně na týmové práci. Měli 
jsme se všichni dostat na druhý břeh 
„řeky“ a nikdo nesměl spadnout. Také 
jsme se museli dohodnout, jaký by měl 
být nejlepší kamarád. Jestli hezký, hod-
ný, milý, kamarádský, upřímný… Hráli 
jsme scénky, na kterých měli hádající 

poznat, jaký ten člověk zrovna je, jestli 
podrážděný, vychytralý, chápající… Na 
stanovišti Radost bez obrazu (na téma 
Kdo jsem, Já a můj život) nám pustili 
hudbu a my jsme měli vyjádřit naší ra-
dost tancem. Také jsme hráli na různé 
hudební nástroje a zpívali si. Večer nám 
hrály kapely, které nás bavily, takže si 
každý přišel na své. 
Národní jamboree je skvělá akce a určitě 
náročná na přípravu. Doporučila bych 
ji každému, kdo má rád legraci, rád po-
znává různé lidi a kamarády. Dozví se 
zajímavé informace o přírodě, o rodině, 
o kamarádech, zahraje si spoustu nových 
her a pozná nové přátele.“

Pavlína Mrázová (14 let),
oddíl skautek

Děti obsadí
hrad Rabí

RABIJÁDA 
31. května 2008

Kde a kdy: 
hrad Rabí, 9.00–16.00

Pro koho: 
akce je určena především pro děti

Co: 
aktivity a hry na téma 
středověké stavitelství

Zve vás: 
Šumařina, o. s. 

skautské středisko 
Prácheň Horažďovice

20. června opět na 
benzínkách 
KAPKA 2008
Již desátý ročník humanitární akce Kapka 
2008 proběhne 20. června 2008 tradičně 
i na horažďovických benzínkách. Přijeďte 
si od 8.00 do 16.30 nechat umýt čelní sklo 
vašeho vozítka a přispějte tak na konto 
Nadace pro transplantace kostní dřeně. 
Loni nám do deseti tisíc chybělo vybrat 
pouhých 88 Kč, pomozte nám trhnout 
hranici tohoto kulatého čísla. 

Jana Mráčková
Týmová práce v partě – přechod přes řeku (Harry – vlevo, Šimon – dole, Marek – nahoře).
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P. S. Prácheň 
OTAVÁCI

Dne 14. 5. proběhl v našem městě „Květi-
nový den“. Tři žlutě oblečené skupiny na-
šich členů prodávaly květ měsíčku zahrad-
ního za 20 Kč. Po odpečetění pokladniček 
zaměstnancem ČSOB ve Strakonicích 
jsme zjistili, že v našem městě se na po-
moc v boji proti rakovině vybralo neuvě-
řitelných 19 837 Kč. Chtěli bychom touto 
cestou poděkovat všem, kteří přispěli na 
tento projekt a také všem, kteří měli shoví-
vavý přístup k našim prodejcům kytiček.

Šedý medvěd

ŠKOLY

KŘESŤANSKÁ 
MATEŘSKÁ ŠKOLA

Náš výlet 
do Kadova
Ranní mlha stoupá a mezi mraky pomalu 
vykukuje sluníčko. Počasí nám bude přát, 
a to je moc dobře, protože třída Ptáčata 
z KMŠ se chystá na výlet.
Dva minibusy pana Jáchima zastavily před 
křesťanskou mateřskou školou. Děti plné 
radostného těšení a očekávání nastupují. 
Jen ještě naložit svačiny a pití a vyrážíme. 
Náš cíl je vesnice Kadov.
Když jsme dorazili na místo určení, víta-
la nás již jedna z našich maminek – paní 
Kotlabová spolu s majitelkou chovu koní 
a poníků. Všechny děti čekala projížďka 
na ponících. Panečku, to bylo zážitků. Děti 
velmi zaujal také malý, pouze tři týdny sta-
rý poník, který se nechal hladit. Na dotek 

byl jako plyšový a téměř všechny naše děti 
si ho chtěly vzít s sebou domů na hraní.
Výlet pokračoval procházkou malebnou 
vískou k Viklanu, obrovskému kamenu, 
který zde upevňoval pan Pavel Pavel (Ve-
likonoční ostrovy). Děti se podívaly i do 
kamenné tvrze, kde „přebývají čertíci“, 
naštěstí jsme byli ubezpečeni, že spí a pro-
bouzejí se až v zimě. Nechybělo ani po-
hoštění v místním obchůdku, kterým jsme 
náš výlet zakončili.
Veliké poděkování patří manželům Jáchi-
movým, kteří nám poskytli přepravu dětí 
zdarma svými minibusy a paní Kotlabové 
za výborný tip na třídní výlet a pomoc s or-
ganizací.

Děkují učitelky 
a děti II. třídy KMŠ – PTÁČATA

Med je nad zlato

Před několika týdny jsme obdrželi propo-
zice k výtvarné soutěži  Med je nad zlato. 
Zároveň jsme obdrželi krásné doprovodné 
materiály, které nás přímo nabádaly k to-
mu, abychom je využili při práci s dětmi. 
A tak ve školce začaly vládnout včeličky. 
Shodou okolností máme rovněž třídu Vče-
ličky. A právě do ní chodí Matýsek Chlan, 
jehož tatínek se věnuje včelaření.
A tak jednoho krásného jarního dne při-
jal pozvání do školky včelař pan Chlan 
z Horažďovic. Správný včelař má vonět 
po medu. Pan Chlan jako správný včelař 
po medu samozřejmě voněl. Přinesl s se-
bou pravý včelí úl, bohužel bez pravých 
živých včel, a pravé vybavení a potřeby 
pro včelaře.

Včelky jistě všichni známe, pilná včela 
medonosná nám dává med, ale tím vý-
znamnost tohoto tvora nekončí. Na poví-
dání o nich jsme se připravili – v Městské 
knihovně v Horažďovicích jsme vyhle-
dali knihy vztahující se ke včelkám. To 
byste koukali, kolik zajímavých knih se 
v knihovně najde od malovaných pro děti 
až po odborné pro dospělé. Pan Chlan při-
dal i své knihy o včelách a výsledkem byl 
plný stůl „včelí“ literatury. 
Včelí dům, správně včelí úl, s plástvemi 
jsme si pozorně prohlíželi a nevynechali 
jediné zákoutí. Plástve samozřejmě voně-
ly po medu. Také jsme si mohli zkusit úl 
sestavit. Pan Chlan nám předvedl, jak má 
být včelař oblečen, když jde „do včel“ a ja-
ké pomůcky včelaři používají. Včelařskou 
kuklu jsme si mohli vyzkoušet. Možná 
z nás vyrostou budoucí včelaří, kdo ví! 
O obyvatelích včelího úlu jsme se dozvě-
děli hodně. Dostali jsme se k rodinnému 
uspořádání včelího společenství, kde 
žijí v podstatě tři druhy včel – královna, 
trubci a dělnice. Náš host nám vyprávěl 
o úkolech královny, trubců a dělnic v úle 
a zároveň nám ukazoval stavění plástů. 
Nejprve názorně na obrázcích a potom 
i na skutečné včelce (neživé) jsme viděli 
stavbu těla a k čemu se dané orgány pou-
žívají – tykadla k rozlišování vůně rostlin, 
k vidění slouží dvě oči složené a tři jedno-
duché, sosák k nasávání nektaru, používá-
ní kusadel. Jak včelka vlastně vypadá? Má 
tři páry nohou, obranné žihadlo a křídla 
na první pohled ničím zajímavá. 
Dozvěděli jsme se o obživě včel a způsobu 
získávání potravy včel. Včelí produkty – 
propolis a vosk jsme si mohli prohlédnout 
a osahat. A to nejsladší na konec! Med 
jsme ochutnávali přímo z plástu po odkry-
tí voskového víčka! Porovnávali jsme ho 
pak s pravým akátovým medem.
Beseda byla pro nás obrovským zážitkem. 
Nejenže jsem se dozvěděli téměř vše o ži-
votě včel a víme, co se skrývá za označe-
ním naší třídy „Včeličky“, ale setkání bylo 
motivující i pro výtvarnou soutěž, které se 
chceme zúčastnit. 
Na závěr moc děkujeme panu Chlanovi za 
poutavé vyprávění o včelách a za čas, kte-
rý věnoval našim dětem.

MŠ Na Paloučku, třída Včeličky 

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme České spořitelně, a. s., poboč-
ka Horažďovice za dar, kterým je kopíro-
vací stroj pro potřeby naší školky. Již v mi-
nulosti jsme obdrželi výpočetní techniku. 
Uvedené dary jsou pro naši práci velkou 
pomocí.
Děkujeme za pomoc a spolupráci.

Bc. Marie Sládková, 
ředitelka MŠ Na Paloučku

Mateřské centrum
DRÁČKOV

Prostory Křesťanské mateřské školy, 
ul. J. z Poděbrad, Horažďovice,

vchod zezadu (bývalé Jesle)
otevřeno 

každé pondělí a každý lichý pátek 
od 14.00–17.00

v měsíci červnu pro Vás otevíráme 
VENKOVNÍ HŘIŠTĚ

Těšíme se na Vás
Vaše Dračice
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Dne 7. 5. 2008 se naše třída zúčastnila sá-
zení stromků v Kirchbergu, naší partnerské 
škole. Protože nám příroda dopřála pěkné 
počasí, šla nám práce pěkně od ruky (zvláš-
tě našemu mužskému osazenstvu), a tak 
jsme se ještě stihli spřátelit s našimi vrstev-
níky – třídou 6. A. Převážná část naší třídy 
německy nemluví, tak jsme museli trošku 
zaimprovizovat. Přes všechny tyto komu-
nikační problémy (nebo právě kvůli nim), 
jsme si spolu rozuměli téměř beze slov.
Po tomto náročném dopoledni následoval 
ještě náročnější úkol – sníst celý ,curry-
wurst‘ s kopicí hranolek. Každá překážka 

však má své řešení, a tak jsme byli brzy 
připraveni k prohlídce jejich školy. Nová 
kirchbergská školní budova je velká a přívě-
tivá stejně, jako jsou přívětiví její žáci. Těch 
pár tříd a učeben, které jsme viděli, svědčí 
o tom, že žáci si nové školy váží a rádi ji na-
vštěvují.
Na závěr bychom chtěli poděkovat vedení 
obou škol, bavorským žákům, doprovodu…, 
no prostě všem, kteří tento výlet umožnili 
a doufáme, že nám dopomohou k dalšímu 
přátelskému setkání.

Za třídu 6. B ZŠ Komenského 
Anna Kolářová

ZPRÁVY ZE ZUŠ

Vážení čtenáři Horažďovického obzoru, 
po měsíci plném událostí jsem zde opět 
s novými informacemi. 
Pěvecký a houslový soubor „CVRČCI“ pod 
vedením paní učitelky Radky Panuškové 

naši školu opět skvěle reprezentoval! Děti 
s velkým úspěchem vystoupily na konci 
dubna v Sušici na festivalu „Je kraj, kde voní 
tráva“ a stejně se jim dařilo i 7. května na akci 
pořádané ke Dni matek v Kulturním domě 
v Horažďovicích. Přejeme jim stálé nadšení 
a dobře naladěné hlásky i housličky. 
Den otevřených dveří pořádaný v rámci 
oslav 55. výročí založení ZUŠ se vydařil. 
Během dopoledního programu jsme po-
stupně přivítali více než 200 dětí z MŠ  
a žáčků 1. ročníků škol základních. Odpo-

ledne jsme se těšili z bohaté návštěvy rodi-
čů s dětmi, které jistě zaujal pestrý program 
dne. Přestože nám počasí před šermířskou 
produkcí trochu zahrozilo, vše se zdařilo 
podle plánu. Podvečerní koncert v sále ho-
telu Prácheň pak celý den slavnostně uza-
vřel. Vrcholem bylo vystoupení – pro tuto 
příležitost znovuobnoveného – dechového 
orchestru, který sklidil obrovský úspěch 
stejně jako v dobách svého největšího roz-
květu pod vedením pana učitele Josefa Ha-
vránka a pana učitele Františka Niebauera. 
Věřím, že jsme dechovku v tomto složení 
neslyšeli naposledy.
Všem, kdo v rámci večera vystoupili, ještě 
jednou velmi děkuji. Veliký dík patří ko-
legyním, bez jejichž nezištné a obětavé 
pomoci by nebylo možné tak velký projekt 
zrealizovat. Samozřejmě musím podě-
kovat též našim sponzorům, kteří výročí 
ochotně zaštítili. Jsou to: ATRIUM, s. r. o., 
LYCKEBY AMYLEX, a. s., Mlýn a kru-
párna MRSKOŠ, s. r. o., BRABEC JOSEF 
– mlýn Horažďovice – Zářečí, HAPON, 
spol. s r. o., OTAVSKÉ STROJÍRNY, a. s., 
BOCR Trading, s. r. o., Eduard Vrána – 
EDDY SERVICE, SERVIS VZV, Rybáček, 
s. r. o., DRŮBEŽÁŘSKÝ ZÁVOD KLA-
TOVY, a. s. Za zapůjčení aparatury děkuji 
skupině EXPERIMENT a panu Martinu 
Melzerovi. Za pomoc, vstřícnost a ocho-
tu děkuji ředitelům i pedagogům mateř-
ských škol, základních škol i Střední školy 
v Horažďovicích, paní vedoucí a personálu 
COOP TUTY, Mírové náměstí, Horažďo-
vice, Městu Horažďovice, panu Romanu 
Staňkovi za vytvoření perfektního zázemí 
v hotelu Prácheň pro konání koncertu a zá-
věru akce a mnoha dalším za pomoc s pří-
pravou oslav. 
Ani v následujícím období však neplánujeme 
odpočinek. Zavítáme na návštěvu za dětmi 
do MŠ s letošním pohádkovým pásmem ve 
dnech 26. a 28. května. Hned v následují-
cím týdnu proběhnou tradičně postupové 
a přijímací zkoušky. Přijímací zkoušky se 
budou konat ve čtvrtek 5. června mezi 
15.–17. hodinou. Otevíráme následující 
hudební obory: hru na klavír, housle, violu, 
fl étnu zobcovou i příčnou, keyboard a nově 
zahajujeme výuku hry na bicí! Přijímáme 
zájemce do pěveckého souboru CVRČCI, 
zájemce o studium výtvarného oboru a lite-
rárně-dramatického oboru. 
Celoroční práci završí 16. června absol-
ventský koncert v Městském muzeu od 
16.00 hodin. Ten zároveň slavnostně zahá-
jí absolventskou výstavu výtvarného obo-
ru, která bude nainstalována v prostorách 
Galerie Califi a. Dále chystáme 17. června 
závěrečný koncert v sále hotelu Prácheň od 
15.30 hodin. Těšíme se na Vaši návštěvu, 
zachovejte nám přízeň.

Za kolektiv pedagogů ZUŠ 
Eva Tichá Šelerová

Zahradníky v Bavorsku



HORAŽĎOVICKÝ OBZOR č. 5/2008 | 6

Zpráva kulturního střediska
Jaký byl provoz kina Otava v roce 2007?
Dle smlouvy s Městem Horažďovice jsme 
povinni zabezpečit promítání minimál-
ně dvou představení týdně, to znamená 
104 představení za rok.
Filmová představení byla v roce 2007 
programována u osmi fi lmových distribu-
torů. Programování probíhá většinou te-
lefonicky, v některých případech osobně. 
Je to poměrně časově náročná záležitost, 
protože se musí sledovat nabídky fi lmů 
u jednotlivých distributorů a při plánová-
ní pak je většinou složité najít k určitému 
fi lmu vhodný termín. Film totiž „běhá“ po 
celé republice, z jednoho kina do druhé-
ho, a Vy se musíte strefi t v tom koloběhu 
do volného termínu a promítacího dne. 
V uplynulém roce jsme měli naprogramo-
váno celkem 146 fi lmových představení, 
z toho jich bylo pět pro školy. Bohužel, 
pro malý zájem a neúčast návštěvníků, 
jsme jich odpromítali pouze 107. Těchto 
107 představení zhlédlo celkem 5 302 di-
váků, včetně školních představení, která 
navštívilo 835 žáků.
Průměrná návštěvnost u odehraných 
představení se tak pohybuje na čísle 49,6, 
což je více než celostátní průměr.
Kromě fi lmové projekce se snažíme ob-
jekt kina Otava využívat i k dalším čin-
nostem. Zázemí zde má loutkové divadlo 
Tyjátr Horažďovice, které odehrálo pro 
naše nejmenší celkem 13 loutkových po-
hádek. Jeviště před oponou využíváme 
ale i k akcím malých forem pro mateřin-
ky a základní školy. V roce 2007 se zde 
uskutečnilo sedm divadelních představení 
a osm koncertů. Ve spolupráci s informač-
ním centrem byly pro veřejnost připrave-
ny dvě cestovatelské přednášky, prostory 
využila ke školení i horažďovická nemoc-
nice, Rumpold zase k prodeji známek na 
popelnice, spolupracovali jsme s Městem 
Horažďovice při květnových oslavách a na 
podzim jsme převzali záštitu nad pořá-
dáním výstavy „Horažďovické motorky“, 
která se setkala s velkým ohlasem. Cel-

kem ji zhlédlo 1 440 návštěvníků. Příjmy 
z této výstavy činily 87 580 Kč a výdaje 
115 249 Kč. Rozdíl mezi příjmy a výda-
ji byl 27 669 Kč. Podrobný rozpis příjmů 
a výdajů byl předložen radě města.
Jsem ráda, že jsme společně s panem Lu-
kešem našli řešení, jak tuto výstavu do 
prostor kina Otava umístit. Splnil se mu 
tak dlouhodobý sen výstavy horažďovic-
kých motorek. Televizní vysílání „Toulavé 
kamery“ pak přispělo k dobré propagaci 
zmíněné výstavy a také našeho města. Vě-
noval přípravám i průběhu výstavy spous-
tu svého volného času. A protože dobře 
víme, co taková práce obnáší, snažili jsme 
se i my spolupracovat bez fi nančních ná-
roků. Poděkování je skutečně na místě 
a patří všem, kteří se podíleli na zdárném 
průběhu celé výstavy.
Doufáme, že horažďovické kino, o které se 
staráme, bude i nadále sloužit ke spokoje-
nosti našich spoluobčanů a také návštěv-
níků, kteří do Horažďovic zavítají.

Za celý kolektiv kulturního střediska
Libuše Mužíková

Poděkování
Ve středu 7. května 2008 se v kulturním 
domě uskutečnil již tradiční koncert ke 
Dni matek, ve kterém vystoupily dětské 
pěvecké sbory Sluníčko, Duháček, Poupa-
ta a Cvrčci z horažďovické základní umě-
lecké školy.
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem 
účinkujícím a paním učitelkám za jejich 
trpělivou práci s dětmi, které svým vy-
stoupením potěšily všechny návštěvníky 
zmíněného koncertu. Zároveň velké podě-
kování patří i dětem a paním učitelkám ve 
školních družinách obou základních škol. 
Vyrobily totiž společně nádherná přáníč-
ka pro maminky i babičky a udělaly všem 
obrovskou radost.

Za pořadatele 
Libuše Mužíková

KULTURA

 SLAVNOSTI KAŠE 
 2008 

pátek 27. 6. 
 Městské muzeum
 19.00 

přednáška o historických zbraních 

sobota 28. 6. – náměstí
 celý den

řemeslný jarmark 
 dopoledne

středověké muzicírování
 12.00–16.00

kaše na rynku – soutěž o nejlepší kaši
 13.00–16.00

dětský koutek – v parčíku u fary
 odpoledne

pouliční divadla pro děti a dospělé
 šermířská vystoupení
 hudební vystoupení
 16.00

módní přehlídka středověkých kostýmů
 17.00  

kašová bitva
 18.00

vyhlášení nejlepších receptů
 18.30
 soutěž o největšího jedlíka 
 20.00 – v Parkánu

Don Quijote de la Mancha 
 – divadlo vzniklé pod dohledem 
     Boleslava Polívky 

Soutěže
28. června, přímo na náměstí
…se bude vařit kaše ( jakákoliv). Výherci, 
kteří získají co nejvíce hlasů, dostanou, 
stejně jako loni, zajímavé ceny. Mistři ku-
linářští se mohou přihlásit do 15. června 
na tel. 376 547 557 nebo na obzor@horaz-
dovice.cz. 

…proběhne módní přehlídka středově-
kých kostýmů. Vy, kdo přijdete v kostýmu, 

budete mít vstup na náměstí zdarma. Vý-
herci přehlídky navíc poukázku na ně-
jakou dobrotu.

…se bude jíst, co hrdlo ráčí. Největší jed-
lík ( jedlice) dostane cenu, putovní žezlo 
a korunu a bude vyhlášen Králem či Krá-
lovnou kaše pro rok 2008.

Přijďte se podívat, najíst, popít, zatanco-
vat si, zkrátka se pobavit.

Lucie Staňková, 
odbor památkové péče, školství a kultury

MĚSTSKÁ KNIHOVNA 
UPOZORŇUJE NA ZMĚNU 

PROVOZNÍ DOBY 
V ČERVENCI A V SRPNU

OTEVŘENO KAŽDÝ TÝDEN 
POUZE V PONDĚLÍ 
oddělení pro dospělé

8.00–12.00    13.00–18.00
oddělení pro děti a mládež
8.00–11.00    12.00–17.00
28. 7. 2008    ZAVŘENO



HORAŽĎOVICKÝ OBZOR č. 5/2008 | 7

V pátek 30. května od 17.30 hodin proběhne 
v galerii Califi a na nádvoří horažďovického 
zámku vernisáž nové výstavy. Za hudební-
ho doprovodu písničkáře Jasona Webleyho 
z amerického Seattlu se otevře expozice, ve 
které si budete moci prohlédnout ukázky 
z děl deseti umělců (tentokrát bude rovno-
měrně zastoupeno pět výtvarníků z ČR a pět 
z USA). Jejich práce promění galerii na dva 
měsíce v menší zvěřinec. Tématem výstavy, 
nazvané jednoduše „Čumáky zobáky so-
sáky“, jsou totiž zvířata a hmyz v nejrůzněj-
ších podobách a způsoby jejich zobrazování 
v současném umění.
Znázornění zvířat je nepochybně jedním 
z nejstarších výtvarných projevů člověka, 
vzpomeňme jen na pravěké jeskynní mal-
by. Jako téma se zvířata neztratila ani bě-
hem dlouhého vývoje výtvarného umění na-
příč staletími a my dnes s překvapením zjiš-
ťujeme, kolik současných umělců se tomuto 
tématu kontinuálně věnuje. Z nich vybíráme 
ty, kteří jsou nám blízcí svým druhem hu-
moru a představujeme je na společné výsta-
vě. „Čumáky zobáky sosáky“ propojí uměl-
ce několika generací a dvou kontinentů tra-
dičním tématem, i když často ve velmi ne-
tradičním pojetí. Tématu se snažíme chopit 

s nadhledem, žádné „vážné“ umění neče-
kejte. A pokud se ostýcháte přijít do galerie 
díky hluboce zakořeněnému mýtu o kom-
plikovanosti a izolovanosti moderního umě-
ní, pak třeba právě tohle je výstava, která 
svou vstřícností a srozumitelností onen mý-
tus tak trochu vyvrací (a tak trochu si z něj 
zároveň střílí). Na „Čumáky...“ můžete bez 
obav přijít i s dětmi.
A kdo tentokrát přijal pozvání k účasti na vý-
stavě? V abecedním pořadí:
Kim Abeles (USA), která se ve svém díle 
soustavně zabývá vztahem přírody a indu-
strializované moderní civilizace.
Erika Bornová (ČR), jedna z nejznámějších 
současných českých sochařek, zapůjčí na vý-
stavu něco ze svých polystyrenových soch.
Holly Boruck (USA) představí několik kolá-
ží. Trocha komiksu, spousta fantazie, špetka 
morbidity, ale hlavně hodně humoru.
Roman Franta (ČR) z pražské AVU, který 
vešel v širší povědomí svou fascinací brouky, 
ale přímo pro výstavu vytvořil několik úplně 
nových olejů v odlišném stylu.
Nancy Macko (USA) vás ve své videoinsta-
laci zavede do fascinujícího světa včelího 
společenství.
Petr Nikl (ČR), čerstvý držitel ceny Magne-

sia litera za nejkrásnější knihu roku, zapůjčí 
několik větších grafi k a pláten.
Carolanne Patterson (USA), mladá uměl-
kyně s citem pro ornament, vystaví koloro-
vané fotografi e, jejichž základní motiv tvo-
ří koně.
Jindřich Pavlíček (ČR), výtvarník z Hradce 
Králové, který se zabývá podobností zvířecí 
a lidské anatomie a ve svých velkoformáto-
vých, na počítači vytvářených, grafi kách 
obojí propojuje.
Oskar Přindiš (ČR), zprvu samouk, dnes 
uznávaný sochař, který své objekty – brouky 
– tvoří ze svařovaného železa, mosazi nebo 
skla.
Marnie Weber (USA), která vytváří ne-
smírně působivé koláže s mnoha skrytými 
významy. Pro našince by mohla být zajíma-
vá informace, že tato výtvarnice mj. spo-
lupracovala s newyorskou kapelou Sonic 
Youth.
Výstava potrvá do 26. července, vstupné je 
dobrovolné. Otevírací hodiny galerie Califi a 
jsou čtvrtek a pátek od 10 do 17 hodin, v so-
botu od 10 do 13 hodin. Mimo tyto hodiny se 
lze dohodnout na individuální návštěvě na 
telefonu 604 733 942 (Jitka Petrášová).

Petr Kalaš, galerie Califi a

PĚVECKÝ SPOLEK 
PRÁCHEŇ

Uplynulo pár týdnů a mou milou povinnos-
tí je Vás opět seznámit s činností Pěveckého 
spolku Prácheň. 

Ve dnech 19.–20. 4. jsme se zúčastnili tra-
dičního pěveckého soustředění v chatě Hu-
sita v Železné Rudě. Připravovali jsme si 
programy na několik koncertů, které se 
budou konat v nejbližších třech měsících. 
Tím prvním byl koncert přímo v Železné 
Rudě, na kterém jsme si zazpívali (stejně 
jako v loňském roce) s domácím smíšeným 
sborem. Při večerním společném posezení 
jsme domluvili naši další spolupráci. 
V pátek 16. 5. jsme se zúčastnili slavnosti 
konané v den 140. výročí položení základ-
ních kamenů k Národnímu divadlu v Pra-
ze. Jeden z kamenů je, jak známo, z Prách-
ně a spolek byl přítomen tehdy i nyní. Při 
dopolední prohlídce historické budovy 
jsme se podívali i do míst, do kterých se jen 
tak  nějaký „smrtelník“ nedostane. 

Odpoledne se konala slavnost na piazze-
tě Národního divadla. Představili jsme se 
s krátkým programem společně s několika 
dalšími pěveckými či folklorními soubory 
z míst, odkud jsou základní kameny. Po 
těchto vystoupeních následovala historic-
ká rekonstrukce událostí z poloviny 19. sto-
letí, které předcházely stavbě divadla, v po-
dání členů činoherního souboru Národního 
divadla. Poté byl odnesen symbolický zá-
kladní kámen do historické budovy za do-
provodu všech přítomných souborů a hos-
tů. I přes hustý déšť jsme všichni zpívali. Ve 
foyeru historické budovy jsme si pak všich-
ni zazpívali nejkrásnější českou píseň „Kde 

domov můj“. Většině z nás běhal mráz po 
zádech a mnozí uronili i nejednu slzu. Byl 
to velice emocionálně silný zážitek, kterých 
moc ve svém životě nezažíváme.  
A kdy nás můžete vidět a slyšet v nejbližší 
budoucnosti? V sobotu 31. 5. vystoupíme 
v muzeu při zahájení muzejní sezony. Ve 
čtvrtek 5. 6. se uskuteční koncert v kos-
tele sv. Jana Křtitele, na kterém se Vám 
představí (vedle nás) také Železnorudský 
smíšený sbor. Koncert začne v 19.00 ho-
din. Jsme rádi, že můžeme sbor ze Železné 
Rudy představit i Vám. Těšíme se na Vaši 
návštěvu.

Za PSP Martin Petrus

Čumáky zobáky sosáky – nová výstava galerie Califi a
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SPORT

Již avizované oslavy 75. narozenin našeho 
klubu se budou konat 23. 8. 2008 na teni-
sových kurtech a v bývalém hotelu Modrá 
hvězda, kde byl na jaře roku 1933 náš klub 
ustanoven. Oslava to bude velkolepá. Bě-
hem dne se na kurtech uskuteční další roč-
ník Memoriálu Slávka Šimka, takže našemu 
klubu přijedou gratulovat i mnohé celebrity, 
které se díky minulým ročníkům staly už 

Náboženská obec Církve českoslo-
venské husitské (CČSH) zve srdečně 
horažďovickou veřejnost na zahájení 

výstavy 

„80. VÝROČÍ 
OTEVŘENÍ 

HUSOVA SBORU CČSH“ 
a den otevřených dveří

v neděli 15. června 2008 v 16.00 
do Husova sboru

Při vernisáži vystoupí klatovská vo-
kálně-instrumentální skupina Ze-
bedeus s programem spirituálů a ji-
ných písní ve vícehlasých úpravách. 
Skupina koncertně působí zejména 
na Klatovsku, Domažlicku a Sušic-
ku. Horažďovická veřejnost se s ní 
seznámila při společném koncertě 
s Original Bandem v kostele sv. Jana 
Křtitele dne 30. dubna 2008.
 

Výstava potrvá do 13. července a bu-
de přístupná ve dnech: 
Pondělí–středa 9.00–11.00
         14.00–16.00
Ostatní dny po telefonické dohodě 
na tel. 376 511 354, 721 155 228 
Projekt je spolufi nancován Plzeňským 
krajem.

Miroslava Jarolímová

i jeho přáteli. Turnaj bude otevřen i našim 
váženým bývalým a současným členům. 
Oslavy vyvrcholí přátelským vzpomínko-
vým večerem v hotelu Prácheň.
Neslavíme však jen výročí, ale také mnohé 
úspěchy našich, zejména mladých, hráčů. 
Horažďovické dívky zvítězily ve všech mlá-
dežnických kategoriích okresních přeborů. 
Petra Halmlová se podle očekávání stala ví-
tězkou okresního přeboru mladších žákyň, 
když na domácích dvorcích došla hladce až 
do fi nále, které pro nemoc vzdala klatovská 
Milena Jůdová. Okresní přebor starších žá-
kyň vyhrála ve dvouhře i čtyřhře také domá-
cí hráčka – Anna Englerová. V dorostenecké 
soutěži porazila v očekávaném fi nále Ka-
rolína Peikerová svou kamarádku Alžbětu 
Šimkovou 6:2, 3:6, 6:1, společně pak vyhrály 
turnaj ve čtyřhře. TK Horažďovice pořádal 
také okresní přebor mladších žáků, zde je 
třeba pochválit zejména Davida Michelini-
ho, který společně s Martinem Neudkem 
(TK Nýrsko) vyhrál turnaj ve čtyřhře.

Za TK Horažďovice Lucie Jůdová

MOTOCROSS CLUB 
HORAŽĎOVICE v AČR 

v měsíci červnu pořádá 
a tímto srdečně zve:

Neděle 8. 6. 
JIHOČESKÝ 

KRAJSKÝ PŘEBOR 
V MOTOKROSU 

ve třídách: 85 ccm, 125 ccm, OPEN, 
Hobby, ČZ, veterán

Předpokládaná účast 150–200 závodníků

Neděle 29. 6. 
MEZINÁRODNÍ MISTROVSTVÍ 

ČESKÉ REPUBLIKY 
V MOTOKROSU 

ve třídách 85 a 125 ccm 
+ vložený závod nejmenších závodní-

ků ve třídách 50 a 65 ccm

Závodu se tradičně účastní kompletní 
česká a slovenská špička a mnoho 
kvalitních závodníků ze zahraničí.

Předpokládaná účast 150 závodníků.

Martin Mída

Oslavy 75. výročí založení 
TK Horažďovice budou 
spojeny s Memoriálem 
Slávka Šimka

5. 7. 2008 Třebomyslice
11. ročník turnaje v malé kopané

ATRIUM CUP 2008
Přihlášky do turnaje na tel. 606 683 915, trebomyslice@centrum.cz ,

případně na místě v den konání do 8.30 hod.
Po skončení turnaje pokračuje program v místním KD, kde zahraje od 

20.00 hod. k tanci a poslechu KASA NA DRANC.
Třebomysličtí tímto srdečně zvou všechny příznivce sportu a zábavy.

SBÍREJ 
SAMOLEPKY 
PROJEKTU 
DĚTI A ČTENÍ 

(více na www.knihovna.horazdovice.cz)

Otázka měsíce č. 5:
26. 6. 1908 se narodil v Bělčicích u Blatné 
básník a spisovatel. Napsal řadu básnických 
sbírek a za jeho nejznámější dílo se považuje 
trilogie „Země zamyšlená“. Byl také vynika-
jícím malířem a častým tématem jeho obrazů 
byla jihočeská krajina.
Jak se spisovatel jmenuje?
Na vaše odpovědi čekáme v městské 
knihovně do 30. 6. 2008.

Samolepku mohou získat i návštěvníci 
knihovny do 15 let, kteří v knihovně vyřeší 
křížovku, kvíz, hádanku nebo jiné úkoly.
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Sestava starší přípravky: ležící – Miroslav Panuška, sedící zleva – Tomáš Pikeš, Jakub Von-
dryska, Martin Ondrejička, Jiří Motl, Ladislav Sládek, vzadu zleva – trenér, Jan Boček, Da-
vid Vaněček, Tomáš Martínek, David Chmelík, Jindřich Rejšek, Pavel Stulík, Martin Šašek, 
Milan Hlaváč

Starší přípravka FK Horažďovice
Starší přípravka FK Horažďovice zdár-
ně vkročila do jarní části fotbalové sezony 
2007/2008. Ve fi nálové skupině okresní-
ho přeboru dosud odehrála zápasy s tě-
mito soupeři: FK HD–Sušice „B“ 9:2, 
FK HD–Sušice „A“ 0:3, Chanovice–FK HD 
2:2, Luby–FK HD 3:2, FK HD–Luby 4:0, 
FK HD–Klatovy 4:0. Hlavně v zápase proti 
lídru skupiny, celku Klatov, podala výborný 
výkon a způsobila dosud vedoucímu muž-
stvu první ztrátu bodů. Po smolných zá-

pasech v Chanovicích a v Lubech se výkon 
mužstva zvedá a je vidět, že může porazit 
i silné celky okresu. Horažďovičtí mladíci 
se drží na bronzové pozici. Mužstvo tvoří 
dobrou partu. Několik „tahounů“ strhává 
k výkonu i ostatní hráče. Poděkování patří 
některým rodičům, především panu Mar-
tínkovi, který zajišťuje úřední věci při utká-
ní. Držme palce, ať se podaří hráčům dosáh-
nout vysněného cíle – získat medaili.

Motl Jiří, trenér starší přípravky

Městský běh 2007. Foto Roman Sladký

MĚSTSKÝ BĚH
V HORAŽĎOVICÍCH

22. června 2008 se od 10.00 hod. 
koná v Horažďovicích 4. ročník Měst-
ského běhu na 10 km pro registrova-
né závodníky i pro širokou veřejnost. 
Součástí sportovního dopoledne jsou 
i dětské běhy na Mírovém náměstí 
a závody školních štafet. Přijďte si 
aktivně zasportovat, nebo jen podpo-
řit ostatní běžce. Více informací na-
jdete na www.pro-sport.cz.

Ing. Roman Sladký

DUBNOVÉ POČASÍ NA HORAŽĎOVICKU
aneb pranostiky a skutečnost (4)

21. června 2008 
se na Mírovém 
náměstí koná 

PETROPAVELSKÝ 
JARMARK.

Snad nejvýstižnější dubnovou pranostikou 
je ta, která říká: „Dubnové počasí nepojme-
nuješ“. Přes svoji pověstnou proměnlivost 
má však i duben svá pravidelná klimatická 
období.
Do prvních dubnových dnů ještě často přesa-
huje z března mariánské jaro. Pak nastupují:
Aprílová chladna – Když apríl netrkne 
hlavou, tak aspoň zadupe.
Rudolfské jaro – Svatý Rudolf (17. 4.) otví-
rá okna i dveře.
Vojtěšská chladna – Vojtíšek (23. 4.) – ko-
žíšek!
Jiřské oteplení – Svatý Jiří (24. 4.), zelení 
hýří.
Začátek letošního dubna byl opravdu ve 
znamení aprílového ochlazení: nejvyš-
ší denní teploty se pohybovaly jen kolem 
7 ˚ C a ty noční se blížily k nule. V sobotu 
5. 4. ráno dokonce zahrozil mrazík –2 ˚ C. 
Nejchladnějším dnem měsíce bylo pondělí 
7. 4. s průměrnou denní teplotou pouhých 
1,8 ˚ C.

ZAJÍMAVOSTI

Ještě v úterý 8. 4. ráno trochu přimrzlo 
(–1 ˚ C), ale s vyjasněním se v předstihu 
dostavilo rudolfské jaro. Už ve středu 9. 4. 
se oteplilo na 21 ˚ C a v dalších dnech uka-
zoval teploměr na dvacítku ještě několi-
krát, i když jasná rána byla občas i mrazivá 
(–1 ˚ C).
Vojtěšská chladna, která přicházejí už kon-
cem druhé dubnové dekády, se letos proje-
vila zejména v deštivých dnech 15. a 16. 4., 
kdy teploty zůstaly celý den na hodnotách 
kolem 5 ˚ C. V dalších dnech jsme při noč-
ním vyjasnění zažili ještě poslední dubnové 
mrazíky (–1 ˚ C).
Od čtvrtka 17. 4. se však začalo projevo-
vat již jiřské oteplení. S menšími výkyvy 
se denní teploty pohybovaly kolem 15 ˚ C . 
V pondělí 28. 4. jsme konečně zaznamenali 
i první tzv. letní den, kdy odpolední teplotní 
maximum dosáhlo 25 ˚ C.
V průběhu dubna kromě občasných přehá-
něk deště moc nepršelo, až úterý 29. 4. při-
spělo slabým, ale trvalým deštěm 11 mm 

do měsíční bilance. Od poloviny měsíce už 
kvetly třešně, koncem měsíce se začaly při-
dávat i další ovocné stromy, na mezích se 
zabělely rozkvetlé trnkové keře. 
S průměrnou měsíční teplotou 8,2 ˚ C se 
duben 2008 zařadil k těm teplejším (nor-
mál 7,6 ˚ C). Srážkově však zůstal letošní 
duben s napršenými 40 mm (což znamená 
40 litrů na každý čtverečný metr) trochu za 
očekáváním – normál je totiž 46 mm.
Jedna pranostika varuje: DUBNOVÉ 
BOUŘKY ZVĚSTUJÍ MOKRÉ LÉTO.
Ale protože jsme se v dubnu žádné bouřky 
nedočkali, tak snad nám ty prázdniny a do-
volené letos neproprší.

Jiří Wagner
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80. výročí otevření Husova sboru 
Církve československé husitské

KLUB „NEBUĎ SÁM“ 
1. Pásmo písmiček v podání dětského sbo-
ru Poupata 
Malí zpěváci pěveckého sboru ZŠ v Ko-
menského ul. si pro Vás připravili pásmo 
písniček s jarním tématem. 2. 6. v pondělí 
v 15.00 hod. v hale DPS 1061. 
2. Vystoupení dětí ze ZŠ v Blatenské ulici
Písničky a básničky v podání dětí Vás jistě 
dobře naladí. 4. 6. ve středu ve 13.30 hod. 
v hale DPS 1069. 
3. Písničky v podání dětského sboru Kvítek
I žáci druhého stupně ZŠ v Komenského 
ul. se s námi přijdou podělit o svoji radost 
z hudby a zpěvu. Jste srdečně zváni na jejich 
vystoupení. 11. 6. ve středu v 15.00 hod. 
sraz před DPS 1061. 
4. Výlet ke Kloubovce do Kotouně 
Výlet ke známému místu nejen za odpočin-
kem. Zároveň plánujeme podívat se ke kapli 
svaté Markyty v Oselcích. Zájemci o výlet 
nechť se hlásí v kanceláři Charity. 12. 6. ve 
čtvrtek od 8.00 hod. 
5. „Holky v akci“
Přijďte si s námi popovídat o receptech naší 
i cizí kuchyně 18. 6. ve středu ve 14.00 hod.
6. Výlet na Ostrov
Chladná rána na Ostrově mají své kouzlo, 
a tak jsme se rozhodli projít se již dopoledne 
– pokud máte zájem a čas, přidejte se k nám. 
24. 6. v úterý 9.00 hod. sraz před DPS 
1061.
7. Přednáška rehabilitační sestry M. Jor-
dánové na téma „Vojtova metoda“ 25. 6. 
ve středu ve 13.00 hod. – klubovna ve čtvr-
tém patře DPS 1061.

Každé úterý ve 14.00 hod probíhá ve spole-
čenské místnosti v přízemí DPS 1061 pose-
zení Klubu důchodců, jednou v měsíci si zá-
roveň můžete zazpívat s harmonikou pana 
Šťastného – přesný termín bude vyvěšen tý-
den předem na nástěnce v hale DPS 1061.

Každý čtvrtek je možnost se sejít při modlit-
bě ve společenské místnosti v přízemí DPS.

Bc. Olga Šulcová

V letošním roce si náboženská obec Církve 
československé husitské v Horažďovicích 
připomíná významné výročí. 15. července 
tomu bude 80 let od chvíle, kdy byl slavnost-
ně otevřen Husův sbor.
Když jsem v roce 1999 nastoupila do kněž-
ské služby ve zdejší náboženské obci, byla 
jsem postavena před celou řadu problémů 
souvisejících nejen s obnovou nábožen-
ského života, ale také chátrajícího objektu, 
který, vzdor tomu, že byl před lety vyhlášen 
kulturní památkou, byl ve velmi zuboženém 
stavu.
Ale staré přísloví praví: „Člověče přičiň se 
a Pán Bůh Ti pomůže“. Bůh nám sice dává 
úkoly, které nás něco stojí, ale co naplat, 
jenom tak se náš život naplňuje. Ve vede-
ní města jsme našli podporu a dnes mohu 
s klidným svědomím říci, že je za námi vidět 
kus poctivé práce. Po té hmotné stránce se 
podařilo hodně, v té duchovní oblasti zůstá-
vá přes mé úsilí, stále velký dluh.
Dovolte mi nyní v souvislosti s naším výro-
čím citovat pro oživení paměti část svého 
článku „Pár slov o Husově sboru Církve čes-
koslovenské husitské a o této církvi vůbec“, 
kterým jsem se v roce 2000 snažila naši cír-
kev v Horažďovicích poněkud zviditelnit.
„Probírám se zažloutlými stránkami staré 
kroniky, která vypovídá o historii zdejší ná-
boženské obce Církve československé, tehdy 
ještě bez onoho přívlastku „husitské“, která 
byla ustanovena v Horažďovicích v roce 
1924… církev vznikla na počátku 20. století, 
kdy po dlouhém období poroby se náš národ 
dočkal svého národního i státního života. 
Naši otcové se konečně směli hlásit k odka-
zu světové náboženské reformace, v našich 
dějinách nesené především snahami husitů 
a českých bratří… s dojetím čtu o počá-
tečním nadšení a elánu jejích zakladatelů 
v tomto kraji, i o jejím bohatém životě. A jsou 
to jména pro naše město vskutku významná: 
Josef Pešek, Josef Pavel…“

80 let jistě není ve srovnání s ostatními círk-
vemi tak mnoho, ale není to zase tak málo, 
abychom nemohli bilancovat.
Církev československá (husitská) prošla 
spolu s ostatními církvemi těžkým obdobím 
vnějších i vnitřních zápasů, okupací a po-
sléze čtyřicetiletým obdobím totalitního re-
žimu. To vše ji silně poznamenalo. Bohužel, 
ani ta dnešní doba, nedává mnoho důvodů 
k radosti. Ta toužebně očekávaná svoboda 
nepřinesla šťastný život. Naopak dala prů-
chod sobectví, chamtivosti, stoupající kri-
minalitě, protože mnozí lidé si pojem „svo-
boda“ pletou s pojmem „anarchie“.
Přesto se domnívám, že není třeba podléhat 
smutku a skepsi. Tady se otevírá široké pole 
působnosti všem křesťanům bez vyjímky, 
protože je třeba zaměřit se především na du-
chovní obrodu našeho národa. Domnívám 
se, že žádná, ani ta sebelépe míněná ekono-
mická reforma, nepřinese úspěch, jestliže se 
nezmění srdce člověka.
Rádi bychom horažďovickou veřejnost se-
známili s minulostí i současností naší ná-
boženské obce na výstavě „80. výročí ote-
vření Husova sboru CČSH“. Bude zahájena 
dne 15. 6. v 16.00 hodin v Husově sboru ver-
nisáží, na které vystoupí hudební skupina 
Zebedeus z Klatov. Chystáme také den ote-
vřených dveří. Srdečně všechny zveme.
V neděli 13. července se v 15.00 budou konat 
v Husově sboru slavnostní bohoslužby. Vy-
koná je patriarcha církve ThDr. Tomáš Butta 
za spoluúčasti plzeňského biskupa Mgr. Mi-
chaela Moce. Poděkujeme při nich za Boží 
přispění, které po celá ta léta naši obec pro-
vázelo i za životy všech těch, kteří v její his-
torii zanechali svou nesmazatelnou stopu.
Domnívám se, že nejen historické římskoka-
tolické kostely, ale také naše husitské sbory 
jsou součástí kulturního dědictví naší vlasti 
a odpovědné spravování majetku je viditel-
ným vyjádřením našeho vztahu k němu. 

Miroslava Jarolímová
Farářka CČSH

3. ROČNÍK ZÁŘEČSKÉ MÁJKY
Tak nám proběhl 3. ročník ZÁŘEČSKÉ MÁJKY. Byl opět úspěšný, ať 
už z hlediska programu, počtu a kvality veselých vozidel, ale také i z hle-
diska divácké účasti. 
Velký dík patří všem, kteří se podíleli na přípravě Májky. Zejména děku-
jeme za sponzoring zářečským restauracím Houbě a Hospodě na Záře-
čí, dále Martinovi Melzerovi za samotnou májku, Áně Králové za zvlád-
nutí nezvládnutelných cvičenců a kapelmajstrovi Fandovi Vonáškovi, že 
dal dohromady takové pěkné hudební těleso. Největší poděkování však 
patří manželům Věchtíkovým, neboť bez jejich obětavosti a nadšení by 
se ZÁŘEČSKÁ MÁJKA neuskutečnila. 
Na závěr děkujeme králi Šnekovi I., že se nechal instalovat na absolutis-
tického monarchu. Věříme, že bude vládnout dlouho a spravedlivě.
web: zareci.ic.cz Zářečáci  
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Nevíte proč? 8. 4. 2008 byl horažďovické 
nemocnici slavnostně předán certifi kát 
o udělení akreditace od Spojené akredi-
tační komise ČR (SAK ČR). Můžeme se 
jím pyšnit jako jediná nemocnice v Plzeň-
ském kraji a jako jedno z 21 zdravotnických 
zařízení v České republice. Pro všechny 
naše klienty to znamená, že zde o ně bude 
postaráno na špičkové úrovni a že všechny 
léčebné a ošetřovatelské postupy jsou pro-
váděny podle velmi přísných norem. Totéž 
platí i o přípravě stravy, bezpečnosti práce 
a požární ochraně.
Cesta k získání akreditace však nebyla 
vůbec jednoduchá. Jak se zpívá v jedné 
Werichově písni: ,,Ten dělá to a ten zas 
tohle a všichni dohromady udělají moc.“ 
Do tohoto ,,vlaku“ všichni zaměstnanci 
nastoupili již v roce 2004, kdy byly certifi -
kovány biochemická a hematologická am-
bulance a RDG oddělení. V následujícím 
roce se stalo další pomyslnou stanicí vy-
tvoření cca 60 ošetřovatelských standardů 
a v květnu 2005 se následně zahájily práce 
na aplikaci a zavádění národních akredi-
tačních standardů, dle již zmíněné akre-
ditační komise ČR do praxe. V roce 2006 
byla též zahájena příprava k certifi kaci re-
habilitačního oddělení a v roce 2007 bylo 
toto oddělení certifi kováno. Po 20 mě-
sících maximálního úsilí a práce všech 

zúčastněných zaměstnanců rozjetý vlak 
šťastně dorazil do cílové stanice. Dovolím 
si trochu pozměnit Werichova slova: „Ten 
dělá to a ten zas tohle a jeden bez druhé-
ho neznamená nic!“ Ano, práce všech na 
sebe navazovala jako slaboučká nitka. Při 
případném selhání jediné součásti celého 
komplexu by se přetrhla a my bychom své-
ho vytčeného cíle nedosáhli v plánovaném 
termínu. Díky tedy patří každému človíč-
kovi osobně.

Ale ani nyní nechce nemocnice usnout na 
vavřínech. Za tři roky se budeme snažit 
akreditaci obhájit, navíc se v současné době 
připravují další změny. Veškerá dokumen-
tace – tzn. lékařská i ošetřovatelská – bude 
vedena v elektronické formě a zaznamená-
vána přímo u lůžka klienta do přenosných 
počítačů. Snažíme se tedy i nadále pracovat 
na dalším zlepšování služeb pro naše sou-
časné i budoucí klienty.
Tak tedy, posuďte sami… Máte proč být na 
nás pyšní?

Za NNP LDN Horažďovice, s. r. o.
Markéta Lábíková

Předání certifi kátu MUDr. Vlčkem, ředitelem SAK ČR.

Můžete být na nás pyšní

REPORTÁŽNÍ FOTOGRAFIE Z JIHOVÝCHODNÍ ASIE

02|05|08 – 24|07|08 ZÁMEK CHANOVICE
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AREGIONÁLNÍ 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 

Třetí týden v červnu 
(16. 6.–20. 6.2008)
Pro občany Horažďovicka 
prvních 30 minut zdarma.

…s novou sezonou Vás vítáme v novém 
sídle: Strakonická 152, hotel Prácheň 
– ještě jste u nás nebyli?
Nabídneme Vám novinky:
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK NA KUL-
TURNÍ, SPORTOVNÍ A DALŠÍ AKCE !!!
Od května je Vaše horažďovické infocen-
trum a cestovní kancelář Ciao... místem, 
kde si můžete zakoupit veškeré vstupenky 
z nabídky předprodeje Ticketportal.
Zareagovali jsme na zvyšující se zájem 
o tyto služby a připravili na základě spolu-
práce s prodejní sítí Ticketportal možnost 
zajistit Vám vstupenky na různé kulturní, 
sportovní a další akce. 
Další potěšující zprávou je rozšíření stá-
le oblíbeného internetového připojení. 
Nyní jsou Vám k dispozici tři počítače pro 
veřejný internet s rychlým připojením! 
Tak jako v loňském roce, vyhlašujeme opět 
oblíbenou akci pro horažďovické občany 
– jeden týden internetu zdarma. Sleduj-
te pravidelně Horažďovický obzor a naše 
vývěsky a určitě se i Vám podaří v danou 
chvíli zajít si k nám „zasurfovat“… Službu 
si oblíbili nejen stálí obyvatelé, ale také 
návštěvníci našeho města.

Regionální informační a mapové centrum
CK Ciao… Horažďovice oznamuje:

Turistická sezona se již dostává do toho 
správného proudu a z jarního počasí se po-
malu stává letní. Každý z nás již přemýšlí 
o dovolené. Tak neváhejte a přijďte se inspi-
rovat k nám do informačního centra a ces-
tovní kanceláře. Poradíme Vám s výběrem 
tuzemské, ale i zahraniční dovolené. Zakou-
pit u nás můžete nejenom mapu či průvodce 
pro Vaše cesty, ale vybírat můžete též z širo-
ké nabídky katalogů. Zajistíme Vám lodní 
lístek, letenku či jízdenku s místenkou po 
Čechách i do Evropy. 

Kateřina Svatošová a kolektiv 

Pozvánka na zasedání 
ZASTUPITELSTVA

MĚSTA, 
které se koná 11. června 

v Regionálním centru 
cestovního ruchu – hotelu 
Prácheň, od 18.00 hodin.



HORAŽĎOVICKÝ OBZOR č. 5/2008 | 12

NÁZORY

Většina moralistů z petičního výboru poru-
šuje každodenně zákon, město to ignoruje, 
ostatní trestá pokutami… mené tekel, prav-
da a spravedlnost ubíjená arogancí.
Blíží se svátek práce, čas, kdy se mé (v té 
době městem šikanované, spoluobčany 
přehlížené) rodině lidé smáli, když nevy-
věsila vlaječky Sovětského svazu. Dnes 
sice Jiráskovu, Peškovu ani Hollarovu ulici 
nelemuje prvomájová výzdoba, ale dlouhé 
řady zaparkovaných aut – zákony v našem 
městě platí zas jen pro někoho. Strážníci 
pokutují za parkování jen ty, kteří se jim 
nelíbí (mě po dvouminutovém stání, auta, 
která stála v řadě za mnou, novodobý šerif 
neviděl), ty, kteří parkují kolem škol (brání 
tak hasičům v případném zásahu) nebo na 
hranicích křižovatek (čímž znepřehledňují 
a ohrožují provoz) arogantně ignorují.
Na druhou stranu chápu, že kdyby město 
trvalo na dodržování platných zákonů, do-
pravní situace v Horažďovicích by se znač-
ně zkomplikovala, a jelikož jsem umírněný 
a tolerantní, jsem ochoten se se statutem 
quo smířit.
O to víc mě zaráží, že lidé, kteří dostali od 
města byt (zatímco nás město vystěhovalo 
do chatrče), kteří platí nízké regulované ná-
jemné (jež ani nepokryje náklady na opravy), 
lidé, jež nechává město protizákonně parko-
vat před domem (aby to neměli daleko), oplá-
cejí městu jeho vstřícnost sepisováním peticí, 
najímáním si drahých právníkům (kterým 
jde jen o zisk) a vyhrožováním soudem.
Přijde mi to jako rána pod pás, na kterou 
bych, být starostkou, reagoval odebráním 
výsady ilegálního parkování.
Jejich požadavek na větší slevu z OPRAV-
DOVÉ, znalecky posouzené, HODNOTY 
BYTU je amorální vůči ostatním obyvate-
lům Horažďovic, kteří poctivě platí daně 
z nemovitosti, pokuty z parkování, opravy, 
daně z materiálu na opravy…
Věřím, že pravda a rozum zvítězí, věřím, že 
zastupitelé nevymění hlasy voličů za milio-
ny, věřím, že se nenechají inspirovat priva-
tizační politikou kolegů ze Sušice (SOLO), 
Strakonic (ČZ)…
„Toto pak je písmo, které bylo napsáno: 
Mené, mené, tekel ú-parsín. Toto je výklad 
těch slov: Mené – Bůh sečetl tvé kralování 
a ukončil je. Tekel – byl jsi zvážen na vahách 
a shledán lehký.“ Daniel 5.25–27

Zákon o provozu na pozemních komunika-
cích č. 361/2000 Sb.

§ 25
Řidič smí zastavit a stát jen vpravo ve smě-
ru jízdy, co nejblíže k okraji pozemní ko-

munikace, v jedné řadě a rovnoběžně 
s okrajem pozemní komunikace.
Při stání musí zůstat volný alespoň jeden 
jízdní pruh široký nejméně 3 m pro každý 
směr jízdy.

§ 27
Řidič nesmí zastavit a stát
d) na křižovatce a ve vzdálenosti kratší než 
5 m před hranicí křižovatky a 5 m za ní.

J. Hes

MĚSTSKÝ ÚŘAD

Rada města 
Horažďovice 
16. 4. 2008
SCHVÁLILA 
• cenovou nabídku společnosti Regionální 
rozvojové agentury PK, o. p. s., Riegrova, 
Plzeň, na přípravu zadávací dokumenta-
ce pro výběr zhotovitele stavby a zajištění 
výběrového řízení na rekonstrukci, roz-
šíření a dovybavení stávajícího sběrného 
dvora odpadů města Horažďovice ve výši 
35 700 Kč včetně DPH a smlouvu o dílo
• projektovou dokumentaci „Horažďovice 
– úprava vody“ zpracovanou společností 
EKOEKO, s. r. o., České Budějovice 
• smlouvy o uzavření budoucích smluv 
o zřízení věcného břemene v rámci stavby 
„Horažďovice Předměstí – kanalizace“ 
• dohodu mezi Městem Horažďovice a Vlas-
tivědným muzeem Dr. Hostaše v Klatovech 
o provedení archeologického výzkumu 
v předstihu a v průběhu realizace díla „Zá-
mek Horažďovice, stavební úpravy vnitř-
ního nádvoří v areálu zámku“
• přidělení dotace z  Programu stabilizace 
a obnovy venkova Plzeňského kraje 2008 
ve výši 250 000 Kč 
• dodatek č. 1/2007 ke Smlouvě o poskyt-
nutí fi nančního příspěvku Plzeňskému kra-
ji na zajištění dopravní obslužnosti území 
Plzeňského kraje veřejnou vnitrostátní lin-
kovou dopravou 
• s platností od 1. května 2008 plat ředitel-
ky KMŠ Horažďovice a platový výměr dle 
předloženého návrhu 
• žádost Automotoklubu Pačejov v AČR 
o povolení průjezdu vozidel účastníků Ral-
ly Agropa v úseku „Komušín–Háj–Horaž-
ďovice Předměstí“ dne 6. září 2008 
• fi nanční spoluúčast města Horažďovice ve 
výši 10 000 Kč na propagaci města v rámci 
regionu Šumava 
• smlouvu mezi Městem Horažďovice 
a Romanem Fojtíčkem, Praha, na kon-
certní vystoupení v rámci Kulturního léta 

v Horažďovicích 
• pořízení pasportu veřejného osvětlení za 
cenu 28 560 Kč včetně DPH 
• platy vedoucích organizačních složek 
Aquapark Horažďovice, Technické služ-
by Horažďovice, Městské muzeum Ho-
ražďovice, Městská knihovna Horažďovice 
s platností od 1. dubna 2008 
• navýšení zaměstnanců majetkového od-
boru o 1, tj. stanovuje s platností od 1. červ-
na 2008 dle § 102 odst. 2 písm. j) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích celkový počet za-
městnanců Městského úřadu Horažďovice 
– 53,5 z toho obslužné 1,5

SOUHLASÍ 
• s vystoupením učitelského pěveckého 
sboru Original Band v kostele sv. Jana Křti-
tele dne 20. června 2008 od 18.00 hodin 
• při příležitosti oslav 130. výročí založení 
Sboru dobrovolných hasičů Horažďovice 
konaných dne 7. června 2008 s  poskytnu-
tím propagačního materiálu a fi nančním 
příspěvkem ve výši 10 000 Kč 
• s uzavřením MŠ Loretská ul. v době od 
1. 7. do 31. 7. 2008 a Křesťanské mateřské 
školy v době od 1. 8. do 31. 8. 2008. Ma-
teřská škola, která bude přes prázdniny 
otevřena, bude zajišťovat provoz i pro děti 
z uzavřené mateřské školy 
• s účastí Města Horažďovice v projektu 
„Intenzifi kace systému separovaného sbě-
ru vytříděných složek komunálního odpa-
du v obcích Plzeňského kraje“ v roce 2008, 
který bude podkladem pro uzavření smluv-
ního vztahu (smlouvy o výpůjčce) se spo-
lečností EKO – KOM, a. s. 
• se zvláštním užíváním místní komuni-
kace pro umístění předzahrádky od 1. 6.–
31. 10. 2008 před Hospodou u Hlaváčků na 
pozemku p. č. 2694/9 v k. ú. Horažďovice 
o rozměrech cca 4,50 m × 10,40 m

NESOUHLASÍ 
• s prezentací města Horažďovice v od-
borném časopisu cestovního ruchu COT 
business. Rada města Horažďovice uklá-
dá kulturní komisi předložit koncepci pro-
pagačních materiálů města v termínu do 
31. května 2008 
• se záměrem odprodeje mlýnského ná-
honu u bývalého mlýna Jarov, p. č. 2764/5 
v k. ú. Horažďovice 

ROZHODLA 
• o zrušení výběrového řízení na dodávku 
osobního automobilu pro potřeby měst-
ského úřadu z důvodu nedostatečného va-
riantního řešení a schvaluje nové zadání ve-
řejné zakázky malého rozsahu na dodávku 
osobního automobilu, připravenou výzvu 
k podání nabídky, která bude rozeslána již 
zúčastněným společnostem a znovu vy-
věšena na webových stránkách, ustanovuje 
hodnotící komisi ve stejném složení a po-
věřuje ji všemi úkony souvisejícími s ote-
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SCHVÁLILO
• Závěrečný účet města za rok 2007 a sou-
hlasí s celoročním hospodařením za rok 
2007, a to bez výhrad 
• rozpočtovou změnu č. 1 na rok 2008, tj. 
rozpočtová opatření 1–8/2008 
• úpravu rozpočtu za hospodářskou čin-
nost, tj. opravy střech a bytových domů za 
4000 tis. Kč, výměna oken bytových domů 
za 2500 tis. Kč
• Závěrečný účet DSO Radina za rok 2007 
a bere na vědomí Zprávu o výsledku pře-
zkoumání hospodaření provedenou Kraj-
ským úřadem Plzeňského kraje 
• Protokol o výběrovém řízení pro poskyto-
vání zvýhodněných půjček z Fondu rozvoje 
bydlení města Horažďovice ze dne 28. břez-
na 2008 
• prodloužení data pro podání žádosti o vy-
dání stavebního povolení do 30. 6. 2008 
manželům Mandákovým, Silovským, Pele-
chovým, Šlapákovým 
• novou dvousložkovou cenu vodného 
a stočného platnou od 1. 4. 2008

cena
2007

navýšení 
o 5 Kč

vodné (Kč/m3) 17,06 Kč 18,76 Kč

stočné (Kč/m3) 18,83 Kč 22,13 Kč

celkem (Kč/m3) 35,89 Kč 40,89 Kč

rozdíl = navýšení 5,00 Kč

nájemné celkem (Kč) 3 695 500 4 928 000

Nárůst nájmu 1 232 500

• Zásady pro vydávání zpravodaje Horaž-
ďovický obzor 

VZALO NA VĚDOMÍ 
• Zprávu o výsledku přezkoumání hospo-
daření města za rok 2007 zpracovanou fi r-
mou ADU.CZ, s. r. o., Malenice
• Zápis z jednání fi nančního výboru ze dne 
14. 4. 2008 
• Výzvy k náhradě škody a ušlého zisku ze 
dne 21. 2. 2008 a 25. 3. 2008 od fi rmy Bögl 
a Krýsl, a. s., Praha
• Petici k prodeji městských bytů v Horaž-
ďovicích ze dne 10. 3. 2008, doplněnou 
o další podpisy dne 2. 4. 2008

ROZHODLO 
• převést zlepšený výsledek hospodaření 
z hospodářské činnosti za rok 2007 v celko-

Z usnesení ZM dne 21. 4. 2008
vé výši 8 285 708,14 Kč do rozpočtu města
• převést zlepšený výsledek hospodaření za 
rok 2007 příspěvkové organizace ZŠ Ko-
menského ve výši 30 456,47 Kč do jejího 
rezervního fondu
• převést zlepšený výsledek hospodaření za 
rok 2007 příspěvkové organizace ZŠ Bla-
tenská ve výši 14 909,70 Kč do jejího re-
zervního fondu
• převést zlepšený výsledek hospodaření za 
rok 2007 příspěvkové organizace Křesťan-
ská MŠ Jiřího z Poděbrad ve výši 1775,43 Kč 
do jejího rezervního fondu
• převést zlepšený výsledek hospodaření za 
rok 2007 příspěvkové organizace MŠ Lo-
retská ve výši 1052,79 Kč do jejího rezerv-
ního fondu
• poskytnout půjčku p. Václavu Hozmanovi, 
Horažďovice, ve výši 100 tis. Kč (5 let, 2 %)
• poskytnout půjčky p. Vladimíru Slepičko-
vi, Horažďovice, ve výši 100 tis. Kč (5 let, 
2 %) a 80 tis. Kč (4 roky, 3 %)
• odprodat plynárenské zařízení: plynovodní 
přípojky v ulici Trhová, Příkopy, Prácheňská, 
36 b. j. Hornická ulice, č. p. 68, ulice Havlíč-
kova, ul. Husova a Husovo náměstí společ-
nosti ZČP Net, s. r. o., Ed. Beneše 2439/70–
2438/72, Plzeň, za cenu 1 030 200 Kč 
• v budoucnu odprodat pozemek p. č. 797/1 
v k. ú. Horažďovice Mgr. Petru Roubalovi, 
Plzeň, pro stavbu rodinného domu, cena 
za pozemek je stanovena na základě výbě-
rového řízení ve výši 333 333 Kč. Smlouva 
musí být podepsána do 30. 6. 2008, později 
bude možné jednat s jinými zájemci 
• vyřadit hmotný investiční majetek v cel-
kové pořizovací ceně 174 128 Kč 
• pojmenovat obslužnou komunikaci 
III. třídy p. č. 238/6 v k. ú Horažďovice „Za 
Tržištěm“ a obslužnou komunikaci III. tří-
dy p. p. č. 1485/19, 1490/3, 1490/7 v k. ú. 
Horažďovice „V Lukách“

VYDALO 
• opatření obecné povahy, kterým se 
mění plochy p. p. č. 1197/65 dle KN a část 
1197/14 dle PK v k. ú. Zářečí v Horažďovi-
cích na plochy občanské vybavenosti

NEREVOKOVALO 
• usnesení z 8. zasedání ZM, bod č. 5 ze dne 
18. 2. 2008 (Zásady prodeje bytů ve vlast-
nictví města)

víráním obálek a posouzením nabídek 
• o přijetí nejvýhodnější nabídky na dodáv-
ku univerzálního nosiče komunálních ná-
staveb s nástavbami pro letní a zimní údrž-
bu komunikací, kterým je fi rma KOBIT SZ, 
s. r. o. (typ nosiče Multicar M 26)

Rada města 
Horažďovice 
5. 5. 2008
SCHVÁLILA
• nejvýhodnější nabídku společnosti Král 
PM CENTRUM, s. r. o., Plzeň, stavební 
práce ,,Horažďovice, ZŠ Blatenská ulice 
– rekonstrukce kuchyně“ zadané ve zjed-
nodušeném podlimitním řízení ve výši 
7 299 309 Kč (bez DPH) 
• povolení zvláštního užívání místní komu-
nikace ulice Na Vápence v Horažďovicích 
z důvodu umístění přípojky NN do tělesa 
komunikace (protlakem)
• Smlouvu o podmínkách zřízení a bu-
doucí smlouvě o právu věcného břemene 
k akci „Horažďovice – rozšíření sběrného 
dvora“ mezi Ředitelstvím silnic a dálnic 
ČR, Praha,a Městem Horažďovice 
• cenovou nabídku a smlouvu o dílo spo-
lečnosti Inženýrská kancelář Bartoň 
- Hajšman, s. r. o., Plzeň, na výkon tech-
nického dozoru investora a autorského 
dozoru pro výstavbu sběrného dvora od-
padů v celkové výši 81 872 Kč včetně DPH 
(uznatelný náklad získané dotace)
• cenovou nabídku Ing. Miroslava Steine-
ra, Klatovy, na vypracování jednostupňo-
vé projektové dokumentace pro přípojku 
VN a trafostanici k úpravně vody ve výši 
21 420 Kč včetně DPH 
• cenovou nabídku a smlouvu o dílo spo-
lečnosti D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd, 
s. r. o., Štěnovice, na zajištění úpravy pas-
portu dopravního značení na území města 
HD – Mírové náměstí, ulice Ševčíkova, 
Havlíčkova, Prácheňská, Trhová a ul. Pod-
branská ve výši 42 364 Kč včetně DPH
• povolení zvláštního užívání místních 
komunikací v ulici Loretská a Strakonic-
ká z důvodu umístění inženýrských sítí do 
těles uvedených komunikací v rámci stav-
by „Penny Market Horažďovice“ s tím, že 
po ukončení prací budou dotčené pozem-
ky uvedeny do původního stavu 
• opravu sociálního zařízení v budově 
kulturního domu Veřechov 
• přidělení dotací z prostředků Plzeň-
ského kraje pro rok 2008 na ekologické 
projekty: 
1.  Aktualizace MÚSES – 40 000 Kč
2. Cílená informační kampaň k rekon-

strukci sběrného dvora – 10 000 Kč
3.  Dokumentace pro územní rozhodnutí 

Horažďovice, Komenského a Třebo-

myslická ulice – kanalizace – 26 000 Kč 
a vodovod – 13 000 Kč 

• program květnových oslav a honorář 
Přátelům 4. obrněné divize za organizaci 
květnových oslav – rekonstrukce bitvy na 
Mírovém náměstí ve výši 10 000 Kč 
• bezplatné poskytnutí prostor sálu hote-
lu Prácheň pro pořádání koncertů pěvec-
kých sborů Poupata, Kvítek a Original 

Band při ZŠ Horažďovice, Komenského 
v termínech: Original Band – 21. pro-
since 2008 od 18 hod., sbory – 9. června 
2008 od 8 do 11 hod. a od 18 do 19 hod., 
16. prosince 2008 od 8 do 11 hod. a od 
18 do 19 hod. 
• žadatelům příspěvky na organizaci vý-
znamných sportovních a zájmových akcí 
dle předloženého návrhu v celkové výši 
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48 500 Kč s  podmínkou, že použití účelo-
vých příspěvků doloží žadatelé nejpozději 
do 30 dnů od konání akce 
• Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování 
právních služeb uzavřenou mezi Městem 
Horažďovice a JUDr. Jiřím Nesvedou

SOUHLASÍ 
• s umístěním předzahrádky před č. p. 11 na 
Mírovém náměstí – k cukrárně Káchů Ho-
ražďovice o rozměrech cca 3,00 m × 7,00 m 
• s kácením 2 ks jedlí u domu č. p. 535, 
Strakonická ulice, Horažďovice 
• s odběrem vody z Mlýnského náho-
nu v množství cca 900 m3 vody/rok pro 
p. Bednarika, Horažďovice k ředění po-
střiků a pro napájení dobytka 
• s proplacením dopravy na vzpomínkovou 
akci do Prahy při příležitosti 140. výročí 
položení základních kamenů Národního 
divadla, kde bude Pěvecký spolek Prácheň 
reprezentovat Horažďovice 
• vydání knihy „Výlet proti času aneb dvě 
tváře jedné krajiny“ nákladem 1 500 ks 
• se zřízením „Dílny – interaktivní pro-
stor“ a schvaluje nabídku a smlouvu o dí-
lo Martina Ježka na zpracování projekto-
vé žádosti včetně všech povinných příloh 
z ROP NUTS II Jihozápad na projekt 
„Dílna – interaktivní prostor“ muzea 
Horažďovice za cenu 35 000 Kč

NESOUHLASÍ 
• se snížením nájemného – nájemce Cír-
kev Křesťanské společenství za pronájem 
nebytových prostor na Mírovém náměstí 
č. p. 19 v Horažďovicích vzhledem k tomu, 
že se jedná o prostory na Mírovém náměs-
tí a cena za m2 je výrazně nejnižší v porov-
nání s ostatními nájemci 
• se snížením nájemného – nájemce Petr 
Čapek – Počítače, souhlasí s kompenzací 
ve výši 600 Kč z vyúčtování služeb roku 
2007 dle předpokládané spotřeby elek-
trické energie a souhlasí s přepojením od-
běru elektrické energie v přízemí domu na 
společné prostory domu 

VZALA NA VĚDOMÍ 
• oznámení o přidělení dotace na historický 
průzkum měšťanského domu č. p. 46 v Hav-
líčkově ulici ve výši 20 000 Kč, schvaluje 
smlouvu o poskytnutí dotace mezi Plzeň-
ským krajem a Městem Horažďovice 
• nepřidělení dotace z fi nančních prostřed-
ků Plzeňského kraje pro rok 2008 na akci 
„Revitalizace a úprava obory na Chrástu 
– PD“

DOPORUČUJE ZM 
• schválit úpravu rozpočtu § lesy roz-
počtovým opatřením, kterým se navýší 
příjmy u položky 2111 – ostatní příjmy 
o 800 tis. Kč, výdaje u položky 5169 

– ostatní služby o 350 tis. Kč a o 450 tis. 
Kč se navýší rozpočtová rezerva 

UKLÁDÁ
• místostarostovi Ing. Ladislavu Lenské-
mu zajistit přítomnost členů Komise pro 
podnikání a cestovní ruch na zasedání 
RM dne 21. 5. 2008 

STANOVUJE 
termíny zasedání 
RM 21. 5. 2008 ve 14.30 hodin 
RM 4. 6. 2008 rozšířená o členy ZM od 
16.00 hodin
RM 23. 6. 2008 ve 14.30 hodin
RM 9. 7. 2008
RM 28. 7. 2008 
RM 13. 8. 2008 
RM 27. 8. 2008  

termín zasedání ZM 11. 6. 2008 od 18 hodin
termín zasedání ZM 3. 9. 2008 od 18 hodin

Mgr. Jindřiška Jůdová
starostka města

– živnostenské listy a koncesní listiny, kte-
ré nyní slouží jako průkazy živnostenského 
oprávnění, nahrazuje novela jediným do-
kladem – výpisem ze živnostenského rejs-
tříku. Dosavadní živnostenská oprávnění 
zůstanou v platnosti až do doby, dokud 
podnikatel sám nepožádá o nový výpis ze 
živnostenského rejstříku nebo neoznámí 
nějakou změnu. 
 

– novela ruší místní příslušnost živnosten-
ských úřadů. V praxi to bude pro podnika-
tele znamenat, že bude moci ohlásit živnost, 
podat žádost o koncesi či splnit ohlašovací 
nebo oznamovací povinnost související 
s podnikáním na jakémkoliv obecním živ-
nostenském úřadu. 

– oznamovací povinnost vůči živnosten-
ským úřadům se omezuje. Podnikatel bude 
mít povinnost oznámit živnostenskému 
úřadu pouze takové změny, které nebude 
úřad moci získat jiným způsobem.

– ruší se povinnost dokládat praxi v případě 
dosažení vzdělání v oboru. Jednoroční pra-
xe se dokládá pouze u rekvalifi kací a oborů 
příbuzných. Novelou zůstává možnost na-
hrazení vzdělání dokladem prokazujícím 
6 let praxe v oboru.

– novela zavádí pojem „mobilní provozov-
na“ – provozovna, která je přemístitelná 
a není umístěna na jednom místě po dobu 

Informace živnostenského odboru

delší než tři měsíce. U těchto provozoven 
nebude podnikatel povinen nahlašovat za-
hájení a ukončení provozování živnosti. 

– přerušení provozování živnosti nebude 
omezováno lhůtou 2 let, podnikatel může 
přerušit živnost na delší období. 

– k žádosti o zrušení živnostenského opráv-
nění a tím ukončení podnikatelské činnosti 
není třeba dokládat souhlas správce daně.

– odpovědný zástupce může být ustanoven 
do funkce pro 4 podnikatele. 

– u některých živností řemeslných i konce-
sovaných dochází novelou ke sloučení do 
jedné živnosti. Nově se zavádí jedna volná 
živnost, rozčleněná na jednotlivé obory. 
Podnikatel tak nebude mít na každý obor 
činnosti zvláštní živnostenské oprávnění 
a za každé takové oprávnění platit zvláštní 
poplatek. 

– výrazná změna je také u správních 
poplatků, které se snižují u koncesí na 
1 000 Kč, dalšího ohlášení živnosti na 
500 Kč a nebo se úplně promíjí - například 
u změny oboru činnosti v rámci živnosti 
volné. Předmětem správního poplatku 
také nebude vydání prvního výpisu ze živ-
nostenského rejstříku.

Marie Šolcová, 
vedoucí živnostenského odboru

UPOZORNĚNÍ 
DOPRAVCŮM
Upozorňujeme dopravce, kteří jsou drži-
teli koncesní listiny a provozují Silniční 
motorovou dopravu nákladní a osobní, 
na povinnost prokázat finanční způso-
bilost.
 Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční do-
pravě, ve znění pozdějších předpisů, 
ukládá podle ustanovení § 4a povinnost 
dopravcům, kteří provozují vnitrostátní 
nebo mezinárodní silniční dopravu au-
tobusy a tahači nebo nákladními vozidly 
o celkové hmotnosti vyšší než 3,5 tuny 
s výjimkou speciálních vozidel, proká-
zat nejpozději do 31. 7. 2008 finanční 
způsobilost před příslušným dopravním 
úřadem. Neprokáže-li dopravce finanční 
způsobilost, bude na návrh dopravního 
úřadu koncesní listina zrušena. 

Marie Šolcová
vedoucí živnostenského odboru

ZMĚNY V NOVELE ŽIVNOSTENSKÉHO ZÁKONA Č. 130/2008 SB. 
– PLATNOST OD 1. 7. 2008
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OSLAVY U PŘÍLEŽITOSTI 130. VÝROČÍ 
ZALOŽENÍ SDH HORAŽĎOVICE 
V HORAŽĎOVICÍCH 
Dne 7. 6. 2008, v době od 7.00 hod. do 
20.00 hod. bude provedena úplná uza-
vírka místní komunikace ul. Loretská 
v Horažďovicích, v úseku od křižovatky 
se silnicí I/22 ke křižovatce s MK ul. Ma-
yerova.
Objízdná trasa je navržena následovně: ul. 
Strakonická (silnice I/22) – ul. Blatenská 
(silnice II/139) – ul. Šumavská (silnice 
III/1741) – ul. Mayerova – ul. Plzeňská 
(silnice II/188) – ul. Strakonická (silnice 
I/22) a opačně.

PETROPAVELSKÝ JARMARK
Dne 21. 6. 2008, v době od 5.00 do 
17.00 hod. bude provedena uzavírka 
místních komunikací Mírové náměstí, 
ul. Ševčíkova, ul. Havlíčkova a ul. Pod-
branská v Horažďovicích.
Objízdná trasa není stanovena, jedná se 
o střed města. V době uzavírky bude v pří-
padě nouze uvolněn vjezd na uzavřené lo-
kality vozidlům IZS.

MĚSTSKÝ BĚH 2008
Dne 22. 6. 2008, v době od 9.30 hod. do 
12.00 hod. bude provedena úplná uza-
vírka místních komunikací v Horaž-
ďovicích, v rozsahu dle navržené trasy 
závodu.
Trasa závodu je navržena po místních ko-
munikacích následovně: Mírové náměstí 
– ul. Zářečská – ul. Nábřežní – ul. Prá-
cheňská – ul. Příčná – ul. Prácheňská – ul. 
Trhová – ul. Podbranská – ul. Hradební 
– Mírové náměstí.
Jelikož se jedná o střed města není možno 
stanovit objízdnou trasu. Pořadatelská 
služba během závodu zajistí odklon vozi-
del na parkovací plochy na území města.
V době konání závodu bude v případě nou-
ze uvolněn vjezd do uzavřených místních 
komunikací vozidlům IZS.

SLAVNOSTI KAŠE
Dne 28. 6. 2008, v době od 5.00 do 
22.00 hod.bude provedena úplná uza-
vírka místních komunikací Mírové 
náměstí, ul. Ševčíkova, ul. Havlíčkova 
a ul. Podbranská v Horažďovicích.
Objízdná trasa není stanovena, jedná se 
o střed města.
V době uzavírky bude v případě nouze 
uvolněn vjezd na uzavřené lokality vozi-
dlům IZS.

Milada Kotišová, 
Odbor dopravy a silničního hospodářství

OZNÁMENÍ 
O DOPRAVNÍCH 
OMEZENÍCH

KONTAKTY NA MĚSTSKOU POLICII • TELEFON: 376 547 539 NEBO 720 510 933

Vyhodnocení soutěže ve sběru 
„potravinářského“ hliníku
V září 2007 Město Horažďovice jako sou-
část ekologické výchovy v oblasti odpa-
dového hospodářství pro místní školská 
zařízení vyhlásilo soutěž ve sběru hliníku. 
Nejednalo se o sběr klasického hliníku, 
který obvykle nosíme do sběrných surovin 
nebo do sběrného dvoru. Sbírali jsme hli-
níkové fólie, které jsou součástí různých 
obalů potravinářských výrobků, se kte-
rými každý bez ohledu na věk při běžném 
životě přichází do kontaktu. Tyto výrob-
ky nakonec končí v odpadkových koších, 

i když se jedná o cennou druhotnou suro-
vinu – hliník. V potravinářském průmys-
lu má hliníková folie široké uplatnění, ale 
pro současné zpracovatelské technologie 
v oblasti odpadů to není příliš zajímavá 
komodita. Podařilo se nám však oslovit 
zpracovatele, který umí hliník v této formě 
recyklovat.
Cílem soutěže bylo přirozeným způsobem 
upozornit na různorodost odpadů, které 
produkujeme, které nás obklopují, ale při 
dnešním moderním a spotřebním způsobu 
života často není příležitost si to uvědomit. 
Předškolní a nejmladší školní děti byly vy-
brány cíleně, jako velmi vnímavá cílová sku-
pina a jejich prostřednictvím bylo možné 
oslovit i rodiče, starší sourozence apod…
Soutěž byla vlastně hrou s jednoduchými 
pravidly. Probíhala do konce měsíce dub-
na 2008. Účast v soutěži byla dobrovolná. 
Do soutěže se zapojily obě základní školy 
a obě mateřské školky, celkem se jednalo 
o 23 třídních kolektivů. Ze základních škol 
soutěžili školáci I. stupně, ze ZŠ Blatenská 
soutěžilo šest třídních kolektivů s celko-
vým počtem dětí 127, ZŠ Komenského 
byla do soutěže zapojená devíti kolektivy, 
s počtem dětí celkem 164. Mateřské škol-
ky se zapojily v plném počtu, MŠ Na Pa-
loučku 102 dětí a KMŠ 92 dětí.

Děti dohromady nasbíraly 71,3 kg hliníku, 
které budou předány zpracovateli. Toto 
množství by bylo jednoznačně skončilo 
v popelnicích a následně na skládce komu-
nálního odpadu. Byť se nejedná o množství, 
které by snad vyřešilo problematiku sklád-
kování jako takovou nebo snad zásadně 
ovlivnilo statistiky v odpadovém hospodář-
ství, přesto se jedná o významné množství 
a svým způsobem i o výchovný a osvěto-
vý krok ve vztahu k životnímu prostředí. 
Vzhledem k tomu, že soutěž byla vyhlášená 

pro třídní kolektivy, tady jsou výsledky:
Tři nejlepší kolektivy budou odměněny. Po-
drobnosti budou domluveny individuálně.
Závěrem bych chtěla dodat, že pozitivní pří-
stup k relativně jednoduché činnosti je vel-
mi překvapivý a nutno říci, že takovýto pěk-
ný výsledek jsme na začátku neočekávali.
Proto bych touto cestou ráda poděkovala 
všem, kteří se soutěže zúčastnili. Samo-
zřejmě si uvědomujeme, že bez podpory 
a vedení třídních učitelů, by výsledek nebyl 
tak skvělý. A velký dík patří bezpochyby 
i rodičům dětí. 

 Ing. Anna Vachušková
Odbor životního prostředí 

V rámci projektu „Budování kapacit pro pod-
poru plnění plánu odpadového hospodářství 
obcí a kraje s účastí veřejnosti v Plzeňském 
a Jihočeském kraji“, ve kterém je Město Ho-
ražďovice partnerem, ve dnech 17. a 18. dubna 
2008 ve Spáleném Poříčí proběhly závěrečné 
zkoušky, uzavírající sérii čtyř bloku školení 
v oblasti odpadového hospodářství. Projekt 
byl fi nancován formou dotace z Operačního 
programu Rozvoj lidských zdrojů Evropské-
ho sociálního fondu a z prostředků Minister-
stva životního prostředí České republiky. 

 Ing. Anna Vachušková
Odbor životního prostředí 

1. místo: Třída Rybičky KMŠ 12,75 kg

2. místo: I. B. ZŠ Komenského 6,46 kg

3. místo: Třída Ovečky KMŠ 4,58 kg

4. místo: Třída Ptáčci KMŠ 4,17 kg

5. místo: Třída Broučci KMŠ 4,13 kg

6.–9. místo: MŠ Na paloučku 3,55 kg

10. místo: 5. B. ZŠ Blatenská 3,30 kg

11. místo: 2. A. ZŠ Komenského 2,60 kg

12. místo: 4. B. ZŠ Blatenská 2,59 kg
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sekání trávy • úklidové 
a vyklízecí práce • čištění 

aut • malířské a natěračské 
práce • dokončovací práce 

v interiéru

Tel.: 731 168 490

Woodimex s.r.o. 
VELKOOBCHOD, MAOLOOBCHOD,
DŘEVOPLOŠNÉ MATERIÁLY
PRODEJ ŘEZIVA A POŘEZ KULATINY
Výroba koster sedacího čalouněného nábytku přijme pracovníky 
do výroby.

Provoz:   Horažďovice Předměstí 443
Požadavek:  Truhlář – výuční list, případně zaučíme
Nabízíme:  Dobré platové ohodnocení 
Kontakt:   773 506 046, 
    773 506 045

Firma Zdeněk Štěpán
VRTANÉ STUDNY
Průměr 140 až 295 mm
cena 1 m od 650 Kč

• bezkonkurenční ceny
• zajištění projektové dokumentace
• doprava a obsyp vrtu zdarma
• záruka vydatnosti vrtu

Podsrpenská 284, Strakonice, tel. 602 594 183
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Černobílá verze Barevná verze
Rozměr inzerátu Cena Cena
(výška × šířka) cm

26 × 19 2 800 Kč 4 500 Kč
13 × 19 1 400 Kč 2 000 Kč
13 × 9 700 Kč 1 000 Kč
6,5 × 9 350 Kč 500 Kč
3 × 9 150 Kč 250 Kč

Využijte možnosti
plošné barevné 
a černobílé inzerce

INSTALATÉR A TOPENÁŘ – JOSEF KŮRKA

PROVÁDÍME: MONTÁŽ, VODOINSTALACE, 
TOPENÍ…
Tel. číslo 607 634 824

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

Zahrajeme

Hledáte perspektivní zaměstnání?
 

Firma Haas-Fertigbau, spol. s r. o. 
se sídlem v Chanovicích 

přijme 
 

Strojní zámečníky
Opraváře zemědělských strojů
Elektrikáře s vyhláškou č. 50
Obsluhy dřevoobráběcích strojů 

Praxe není nutná, nástup možný i po vyučení !

Nabízíme zajímavé platové a pracovní podmínky !!!
 

Informace: pondělí–čtvrtek 8.00–15.30 h.

Kontaktní osoba: 
Martin Šmrha 376 535 844 nebo 731 542 330 
martin.smrha@haas-fertigbau.cz 

SDH Bezděkov pořádá 21. června 2008 
od 20.00 v letním kině Bezděkov u Chanovic 

taneční zábavu. 
K poslechu a tanci hraje skupina Asfalt. 

Srdečně zvou pořadatelé.

Svaz zdravotně postižených Horažďovice 

Vás zve na akci 

„ORTOPEDICKÁ OBUV ŠITÁ NA MÍRU“

Akce se koná v „PENZIONU“ 

12. června 2008 v 10.30

Měření provede ortopedický technik z firmy ERGON, a. s.

Zájemci o zdravotní obuv vezměte s sebou průkaz pojištěnce!

Technické služby, 
organizační složka města Horažďovice,

přijme 
do pracovního poměru na dobu neurčitou 

jednoho zaměstnance 
na pozici 

dělník údržby
Požadavky: 

řidičský průkaz skupiny B. 
Vyučení v oboru opravář zemědělských strojů, 

zahradník, řidičský průkaz skupiny T, C, 
oprávnění pro práci s motorovou pilou, pro 

řízení vysokozdvižného vozíku – vítáno.
Bližší informace: 
Ladislav Panuška, 

tel. 376 323 411, mobil: 605 926 294
Marcela Benešová, 

tel. 376 323 371, mobil: 608 448 698 
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VÝPRODEJ ZIMNÍ KOLEKCE

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 ve-
doucí 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 zku-
šeností.

Zájemci mohou volat na tel. č. 383 455 511, 
nabídky se životopisem zasílejte na
jaroslav.zelenka@vishay.com
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ROSA Computers - provozovatel sítě RCnet
Prácheňská 35, 34101 Horažďovice
www.rcnet.cz, rosacom@rosacom.cz
tel.: 376 511 722, SIP: 378 774 143

Telefonování
bez paušálu

Ceník
Aktivace         1,- Kč
Tarify

RCnet VoIP    0,- Kč
 RCnet mini  350,- Kč
 RCnet maxi  495,- Kč
 RCnet profi  940,- Kč
 RCnet game 495,- Kč

Telefonování
 Aktivace    0,- Kč
 Přidělení tel. čísla   0,- Kč
 Měsíční paušál   0,- Kč
 Volání (pevná linka)   0,90/0,50 Kč
 Volání mobil   3,90 Kč

Objednejte si tarif RCnet VoIP
 a získejte telefonování bez měsíčního paušálu!
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K telefonování přes Internet 
(VoIP) lze používat jakýkoliv 
typ inernetu (ADSL, wifi atd.). 

Internetové volání VoIP je 
předplacená služba, která 
umožňuje telefonování 
prostřednictvím internetové sítě 
s vazbou na klasické 
telekomunikační ústředny.
V praxi to znamená, že má 
klient své veřejné telefonní 
číslo (stejně jako u pevné 
linky), z něhož se dovolá na 
kterékoliv místo na světě, a to 
jak na pevné linky, tak i 
samozřejmě do mobilních sítí.
A stejně tak se na toto veřejné 
telefonní číslo dovolá kdokoli, 
prostřednictvím jakéhokoli 
operátora v jakékoli zemi.
Klient tedy nepozná rozdíl 
oproti stávající telefonní lince 
dominantního operátora.

Co to je VoIP?

CANON 
PowerShot A460 3 barevná 
provedení 

Kompaktní fotoaparát pro nenáročné uživatele • 4x optický 
zoom • režimy fotografování: Auto, Camera M, Supermakro, 
speciální scéna (portrét, noční momentka, děti a zvířata, 
interiér, listí, sníh, pláž, ohňostroj) • rozměry: 106 x 51,8 x 40,2 
mm • hmotnost: 165 g

2.101  2.501,- včetně DPH (SNC* 12,60 Kč)
prodejní kód: 182643, 182644, 182645 

CANON PowerShot A720

Všestraný kompaktní fotoaparát • optická stabilizace 
obrazu • 19 přednastavených režimů • manualní 
režimy včetně priority času a clony • rozměry: 97,3 x 
67,0 x 41,9 mm • hmotnost: 200g • obsah balení: 2x 
AA alkalické baterie, základní paměťová karta, SW, 
CZ návod, popruh na zápěstí, USB a Video kabely

4.192  4.989,- včetně DPH (SNC* 12.60 Kč)
prodejní kód: 182960

Připravte se na dovolenou

Paměťové karty nejnižší ceny
1034004 SecureDigital (SDHC) Card 4GB, A-DATA Class4          421 Kč
1000450 Micro SecureDigital (SDHC) Card 4GB, A-DATA Class6         531 Kč
210641  SanDisk SecureDigital ULTRA II 4GB SDHC, rychlost zápis/čtení 60x/66x        795 Kč
237018  PRETEC SecureDigital SDHC 8GB          996 Kč
190312  Kingston 8GB SecureDigital (SDHC) Memory Card, Class 2      1 358 Kč
210638  SanDisk microSD 8GB SDHC        1 545 Kč
1000331 SecureDigital (SDHC) Card 16GB, A-DATA Class6        1 798 Kč
237081  PRETEC SecureDigital SDHC 16GB        2 075 Kč
210720  SanDisk SecureDigital ULTRA II 16GB SDHC, rychlost zápis/čtení 60x/66x   3 024 Kč
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20. 6. pátek, 21. 6. sobota 20.00 hod.
ÚHEL POHLEDU
USA – thriller.

26. 6. čtvrtek  20.00 hod.
USA VERSUS JOHN LENNON
USA – životopisný dokument.

27. 6. pátek 17.30 hod.
28. 6. sobota  20.00 hod.
SPEED RACER
USA – automobilové dobrodružství.

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

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE

9. 6. pátek 15.00 hod. 
INFORMATIVNÍ SCHŮZKA
Pro rodiče dětí, které se zúčastní tábora Plá-
cek. V klubovně DDM.

14. 6. sobota 8.30 hod.
O ZÁMECKÝ DORT
Hokejbalový turnaj. Mohou se přihlásit sed-
mičlenná družstva žáků ZŠ. Na Lipkách

14. 6. sobota 14.00 hod.
POHÁDKOVÝ LES
Hry a soutěže pro nejmenší. Na Ostrově.

Upozornění
Stále ještě jsou volná místa na tábor PLÁ-
CEK. Zveme všechny, kteří hledají nové ka-
marády, dobrodružství a zábavu.

1. turnus   30. 6.–9. 7.

2. turnus   11.–15. 7. (pro rodiče a děti)

3. turnus   17.–26. 7.

KNIHOVNA
11. 6. středa  9.00, 10.30 hod.
ZOOMÁNIE
S Martinem Vobrubou. V sále knihovny.

Zdravé závislosti
vyhodnocení soutěže najdete na 

www.knihovna.horazdovice.cz

Tel. 376 547 591–94, knihovna@horazdovice.cz

MUZEUM
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
Fotografi e Horažďovicka roku 1895 a 2007.

U příležitosti Národopisné výstavy česko-
slovanské v roce 1895 byly zdokumentovány 
Horažďovice a okolní obce fotografem K. Ji-
říčkem. 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 mate-
riály z tohoto období – jak písemné, tak foto-
grafi cké. Připomene rodáky z Horažďovicka, 
kteří bojovali a umírali na frontách 1. světové 
války.

Aleš Červený

POHLED JEDNÍM OKEM
Výstava černobílých fotografi í.

Pavel Jerman

SPIRÁLA 
Fotografi e v prostoru.

Pavel Svoboda

Městské muzeum
tel. 376 512 271

muzeumhd@seznam.cz

www.muzeumhd.cz

KULTURNÍ DŮM

14. 6. sobota  19.30 hod.
KREV ŠLECHTICE ANEB VLIV OSIKO-
VÉHO KŮLU NA VELIKOST POPULACE 
V JIŽNÍCH KARPATECH
Česká hra v podání ochotnického spolku „Za 
Oponou“ při Stálé divadelní scéně v Klato-
vech. Předprodej vstupenek v kině Otava, 
tel. 376 511 890.

27. 6. pátek  8.00 hod.
ROZLOUČENÍ SE ŠKOLOU
Základní škola Komenského v Horažďovi-
cích.

29. 5. neděle 15.00 hod.
POSEZENÍ S PÍSNIČKOU
K tanci a poslechu vyhrává SOLOVAČKA. 

Možnost rezervace vstupenek na neděli 27. 7., 
kdy hrají Úterníci.

Změna programu vyhrazena.

KULTURNÍ STŘEDISKO PŘIPRAVUJE:

15. 8. pátek  
TRADIČNÍ POUŤOVÁ ZÁBAVA
Hraje oblíbený Parkán.

Upozornění kulturního střediska 
Od 1. června 2008 se začínají vydávat při-
hlášky do ZÁKLADNÍHO KURZU TAN-
CE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY pro rok 
2008. Kurz povedou manželé Kociánovi 
z Klatov. Bližší informace obdržíte spolu 
s přihláškou nebo na tel. 376 512 237 – kance-
lář kulturního střediska, či na tel. 376 511 890 
– předprodej kina Otava Horažďovice.

KINO OTAVA
4. 6. středa, 5. 6. čtvrtek  17.30 hod.
ŘÍŠE HRAČEK
USA – moderní pohádka. 

6. 6. pátek, 7. 6. sobota 20.00 hod.
BOBULE, ANEB NEVINNĚ O VÍNĚ
ČR – melancholická komedie.

12. 6. čtvrtek, 13. 6. pátek  17.30 hod.
LOVCI DRAKŮ
Francie/Německo – animovaný dobrodružný 
fi lm.

13. 6. pátek, 14. 6. sobota 20.00 hod.
U MĚ DOBRÝ
ČR – komedie Jana Hřebejka.

19. 6. čtvrtek, 20. 6. pátek 17.30 hod.
HORTON
USA – animovaná pohádka pro děti i dospělé.

SLAVNOSTI KAŠE

 PÁTEK 27. 6. 

 Městské muzeum

 19.00 přednáška o historických zbraních 

 SOBOTA 28. 6. – NÁMĚSTÍ

 celý den     řemeslný jarmark 

 dopoledne   středověké muzicírování

 12.00–16.00

 kaše na rynku – soutěž o nejlepší kaši

 13.00–16.00

 dětský koutek – v parčíku u fary

 odpoledne

 pouliční divadla pro děti a dospělé
 šermířská vystoupení
 hudební vystoupení

 16.00

 módní přehlídka středověkých kostýmů
 17.00  

 kašová bitva
 18.00

 vyhlášení nejlepších receptů
 18.30

 soutěž o největšího jedlíka 
 20.00 – v Parkánu

 Don Quijote de la Mancha 

 – divadlo vzniklé pod dohledem 

  Boleslava Polívky 


