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SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
čas začal nekompromisně ukrajovat dny
z nového roku 2008. Vstoupili jsme do něj
s očekáváním, co přinese nového nám osobně, našim přátelům, našemu městu.
Dovolte mi seznámit Vás s nejvýznamnějšími plánovanými investičními akcemi
roku 2008.
Oblast školství (15 mil.)
• ZŠ Blatenská – rekonstrukce kuchyně
– rekonstrukce sociálního zařízení
• ZŠ Komenského – oprava podlah
v budově dílen
• ZŠ a MŠ – zateplení budov
Oblast památkové péče (3 mil.)
• krov nad muzeem – rekonstrukce
• atrium v zámku – stavební úpravy
• dům čp. 46 v Havlíčkově ul. – stavebně
historický průzkum
• kaple u sv. Anny – vnitřní malby a rekonstrukce iluzivního oltáře
Rekonstrukce, opravy (23 mil.)
• Okružní ulice (kanalizace, vodovod, plynové přípojky, veřejné osvětlení, povrchy)
• hasičské nádrže (Komušín, Horažďovická Lhota)
• mlýnský náhon – hradítko
• elektrokotelna, Jiráskova 220 – vybudování plynové kotelny
• opravy komunikací, chodníků
Další připravené akce (25,5 mil.)
• revitalizace anglického parku Ostrova
• vybudování nového sběrného dvora
Příprava projektových dokumentací
• zateplení budov MŠ a ZŠ
• rekonstrukce Komenského a Třebomyslické ul. (kanalizace, vodovod, plynové
přípojky, veřejné osvětlení)
• „malý obchvat“ za Tržištěm
• řešení křižovatky u „Modré“
• revitalizace „Obory“ u Chrástu
• revitalizace sídliště nad ZŠ Blatenská
• kotelna na biomasu, tepelné rozvody na
sídlištích „u staré školy“ a „u bývalé lékárny“, připojení ZŠ a MŠ Jiřího z Poděbrad
– pokračování na straně 13 –

Tříkrálová sbírka 2008
Stejně jako v mnoha městech našeho státu
proběhla ve dnech 4. 1. 2008 a 5. 1. 2008
v Horažďovicích Tříkrálová sbírka, jejíž výtěžek je určený na podporu charitního díla. Při své pouti městem se koledníci zastavili v mnoha domácnostech,
posvěcenou křídou od pana vikáře Nikoly
napsali na dveře požehnání K+M+B a popřáli mnoho štěstí v novém roce.
Krásné zážitky koledníků spojené s jejich
kladným přijetím v domácnostech nás ujišťují, že rok od roku více občanů příchod Tří
králů očekává a těší se na ně. Jsme moc rádi,
že i oni se cítí být tak trochu obdarováni.
Za každý i ten sebemenší ﬁnanční dar do
kasiček děkujeme a budeme podrobně inVážení čtenáři,
vítáme Vás při čtení prvního čísla Horažďovického obzoru v roce 2008. Barevnou verzi, o které jsme Vás informovali již v loňském roce, máte možnost posoudit již nyní.
S barevným tiskem souvisí i změna v uspořádání rubrik – nejdříve si můžete přečíst
o spolcích, školách, kultuře a sportu, které
většinou doprovází barevné fotograﬁe. Informace z městského úřadu jsou umístěny
ve druhé třetině měsíčníku.
To podstatné na Horažďovickém obzoru je
však jeho obsah, se kterým nám můžete po-

formovat prostřednictvím Obzoru, jak byl
výtěžek sbírky využitý.
Zároveň bych ráda poděkovala všem těm
ochotným dětem i dospělým, kteří se na přípravě i organizaci sbírky podíleli, a bez jejichž pomoci by se nám nikdy nemohla sbírka vydařit.
Výtěžek Tříkrálové sbírky v Horažďovicích a v jejím okolí:
Horažďovice
67 053,50 Kč
Velký Bor a Jetenovice
12 057,– Kč
Svéradice
11 496,– Kč
Chanovice
7 517,– Kč
Komušín
2 329,– Kč

Celkem

100 452,50 Kč
Bc. Olga Šulcová

moci především Vy. Pro články o historii, výročích spolků, sportovních sezónách apod.,
které byly pro jednotlivá čísla Obzoru příliš
dlouhé a na druhou stranu jim rozdělování
do vícero čísel škodilo, jsme připravili čtvrtletní tematické přílohy. Ta první je připravována na konec března a bude záležet na Vás,
jakým způsobem bude naplněna. Náměty,
o kterých byste si chtěli přečíst, posílejte na
obzor@muhorazdovice.cz, nebo na adresu
Městský úřad Horažďovice, redakční rada,
Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice.
Za redakční radu Lucie Staňková
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OTÁ Z K A P RO…

… MUDr. Jana Jehlíka, zastupitele a člena Kontrolního výboru
Mohl byste čtenářům Horažďovického
obzoru vysvětlit činnost Kontrolního
výboru a plán pro rok 2008?
Za redakci Lucie Staňková
Zastupitelstvo obce zřizuje ze zákona vždy
kontrolní výbor. Předsedou kontrolního výboru je vždy člen zastupitelstva obce. Výbor
plní úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo
obce. Ze své činnosti se zodpovídá výbor
zastupitelstvu obce. Počet členů výboru je
vždy lichý. Výbor se schází podle potřeby.
Usnesení výboru se vyhotovuje písemně
a podepisuje je předseda výboru. Kontrolní
výbory jsou nejméně tříčlenné. Jejich členy
nemohou být starosta, místostarosta, tajemník obecního úřadu ani osoby zabezpečující
rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu. Kontrolní výbor kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce a rady obce. Kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti. Plní další kontrolní
úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce.
O provedené kontrole výbor pořídí zápis,
který obsahuje, co bylo kontrolováno, jaké
nedostatky byly zjištěny a návrhy opatření
směřující k odstranění nedostatků. Výbor
předloží zápis zastupitelstvu obce, k zápisu
připojí vyjádření orgánu, popřípadě zaměstnanců, jejichž činnosti se kontrola týkala.
Pro rok 2008 má kontrolní výbor v plánu
zjištění, jak se nakládá věcně s majetkem
města. Ve věci staveb se již začalo a budeme pokračovat ohledně věcí movitých. Další činnost výboru se bude odvíjet podle úkolů stanovených zákonem a uvedených v odpovědi na Vaši otázku.
Jan Jehlík
PŘÍŠTĚ ODPOVÍDÁ

RNDr. Hana Mazancová, členka zastupitelstva města a školské komise. Otázky
posílejte do 15. února, do 15.00 hodin.

SPOLKY
PODĚKOVÁNÍ VŠEM
PŘÍZNIVCŮM A PŘÁTELŮM SKAUTINGU
V roce 2007 se nám mnoho podařilo, ale
bez pomoci a ochoty některých lidí by to
nešlo. Všem těm patří náš velký dík.

V prvé řadě bychom chtěli poděkovat lidem
z MÚ Horažďovice za jejich ochotu a trpělivost (posílání článků v den uzávěrky,
žádosti o povolení, všetečné dotazy atd.).
Jmenovitě pak Lucce Staňkové, která je takový náš guru ve věcech úředních.
Dále děkujeme za ochotu vedoucí knihovny Lence Šimonové; paní Šourové, která
se nám tak svědomitě, trpělivě a ochotně
několik let starala o „kasičku“; všem, kteří nám pomohli s vypracováním projektu
Rekonstrukce klubovny, zvláště pak tvůrci projektu Martinu Kožnarovi, dále panu
Duspivovi a Lukešovi a Liboru Jelínkovi;
ZŠ Komenského a jejímu ochotnému řediteli Petru Mazancovi, taktéž DDM a manželům Bláhovým. Panu Metličkovi, Edovi Vránovi za dopravu stanů na tábor a rodině Stulíků za nervy.
Za spolupráci na akcích jsme vděčni Městské knihovně (výstava pro první stupeň ZŠ Skauting proti nudě a Den
pro dětskou knihu). Petru Královi (Sportovní dny), občanskému sdružení Šumařina (Slavnosti kaše a Sázení stromků pod Práchní).
V neposlední řadě děkujeme všem účastníkům našich akcí, jimž není proti mysli
strávit den, či odpoledne trochu netradičně. Doufáme, že odměnou jsou Vám
zážitky a příjemná atmosféra. Nesmíme
opomenout rodiče našich dětí, kteří nám
s důvěrou svěřují své ratolesti.
Největší dík pak patří vedoucím, kteří věnují svůj čas a energii dětem a skautingu
a jimž jedinou odměnou jsou spokojené
děti a dobrý pocit z povedených akcí. (Tímto bych chtěla ukončit spekulace některých
o tom, kolik peněz z registračních a táborových poplatků, či dotací jde do kapes vedoucím. Všechny peníze jdou pouze na potřeby
dětí a střediska – klubovna, pomůcky, elektřina, na táboře pak táborové vybavení, nářadí, jídlo aj. Vedoucí připravují program,
plánují akce a jezdí s dětmi na výlety a čtrnáctidenní tábor, vzdělávají se ve výchově
dětí zcela dobrovolně ve svém volném čase
bez jakéhokoliv „platu“)
Další dík tedy patří těm, kdo nás ﬁnančně
a materiálně podporují – rodičům a old-

skautům za placení registrace, Ústředí Junáka, Městu Horažďovice
za ﬁnanční a materiální
podporu (příspěvek na
rekonstrukci klubovny,
dřevo na lavičky aj.).
Děkujeme každému,
kdo nám buďto sám
od sebe nabídl pomoc, nebo nás neodmítl, když jsme přišli
s nějakou žádostí (ať
už se jedná třeba jen
o vyvěšení plakátu
na naší akci). Bude nás mrzet, jestli si po
odeslání tohoto článku, vzpomeneme na
někoho dalšího, kdo si zaslouží naše poděkování, proto ještě závěrem jedno velké Děkujeme pro všechny naše příznivce
a přátele.
Vaše skautské středisko Prácheň,
www.skauting.cz/prachen

ŠKOLY
KŘESŤANSKÁ
MATEŘSKÁ ŠKOLA
V závěru loňského roku se podařilo naší školce obhájit ve Státním zdravotním
ústavu Praha svůj
školní vzdělávací
program. Naše zařízení bylo zařazeno do
sítě zdravých mateřských škol.
Předškolní vzdělávání má pomáhat zajistit
dítěti prostředí s dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů k jeho aktivnímu rozvoji a učení, usnadňovat jeho
další životní i vzdělávací cestu a učit ho žít
ve společnosti ostatních. Smysluplně tak
obohacovat jeho denní program v průběhu jeho předškolních let a napomáhat mu
v chápání okolního světa.
Náš vzdělávací program vychází z modelového programu „Kurikulum podpory
zdraví v mateřské škole,“ který je zaměřený na zdravý způsob života a vzdělávání.
Cílem je trvale umožňovat optimální vývoj každého jednotlivce po stránce tělesné, duševní, sociální i duchovní. Základní podmínkou kvality školy je bezpečné a podnětné sociální prostředí. Na
programu pracujeme již od roku 2001
a jsme rádi, že můžeme užívat logo uvedené na další straně.
Toto ocenění nás ale i zavazuje a atrak-
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tivnost a podnětnost zařízení se snažíme
i nadále zlepšovat. Kromě denních programů na třídách pořádáme řadu nadstandardních akcí v součinností s rodiči
a veřejností. Součástí našich ozdravných
programů jsou i zimní pobyty na Modravě. V letošním roce vyrážíme 28. února. Vypravujeme vlastní autobus, máte-li
zájem, můžete si udělat výlet s naší mateřinkou.
A myslíme již i na
léto. Čtvrtým rokem ho strávíme
v Chorvatsku. Pro
letošní rok jedeme
do letoviska Zaostrog v termínu
22.–31. srpna.
Ubytováni budeme v apartmánech s příslušenstvím, pokoje jsou dvoulůžkové, třílůžkové či čtyřlůžkové. Cena pro děti je
7 000 Kč, pro dospělé 7 900 Kč se vším, tzn.
s dopravou, ubytováním, pojištěním i stravou třikrát denně je formou rozšířené polopenze. Máte-li zájem, další informace dostanete v naší mateřské škole nebo na telefonu 376 512 580.
Za KMŠ Věra Chaloupková

Ohlédnutí…..
Přicházejí Vánoce
Kdo? No přece Vánoce. Tak začíná říkanka, kterou se děti ze třídy Motýlci naučily. Natrénovaly si ještě spoustu
krásných básniček a písniček, jež
nám pak o vánoční
besídce předvedly.
Nejprve jsme si
připomněli vánoční tradice. Děti si
zahrály na Štědrý večer, každý si našel pod
hrníčkem nějaké překvapení – penízek,
střípky, jmelí, jablíčko, perníček pro štěstí a dobré zdraví. I rodiče byli překvapeni,
kolik takových tradic je. Mezitím děti zazpívaly koledy, které si nacvičily. Aby se zapojili i rodiče, dali se všichni do vyrábění voňavé dekorace z pomerančové kůry.
Novinkou letošní besídky byl jarmark. Paní
učitelky připravily pro děti soutěž, kdy během celého podzimu plnily různé úkoly. Za
jejich splnění jim odměnou byly knoﬂíčky,
za které si na jarmarku mohly „nakoupit“
dárečky, které pro ně připravili rodiče a paní učitelky. Každé z děcek drželo svou skleničku s knoﬂíky jako poklad a rozmýšlelo,
co si vybrat z krámků od učitelek, které se
změnily v prodavačky.
Myslím, že si besídku užili malí i dospělí.
Bylo příjemné se v předvánočním shonu
trochu pozastavit.

... když měli všichni nakoupeno, „prodavačům“ zbyl čas na společné foto.
Děkujeme paní učitelce Málkové a paní
učitelce Dryjové za uskutečnění tohoto
milého posezení.
Rodiče dětí ze třídy Motýlci

Setkání účastníků
školního projektu
Bavorsko–Česká žížala
V pondělí 17. prosince odpoledne odjela
delegace ZŠ Horažďovice, Komenského
ul. 211, na pozvání zemského rady kraje
Regen Heinze Wölfla a generálního konzula České republiky v Bavorsku pana
Mgr. Karla Borůvky na slavnostní setkání všech bavorských a českých škol, které se zúčastnily projektu Bavorsko–Česká žížala při příležitosti Bavorské zemské výstavy „Bavorsko–Čechy: 1 500 let
sousedství“.

|

ra takovýchto vzájemných projektů českých a bavorských škol i v tomto roce. Po
vyhlášení nových projektů počítá naše
škola účastí v nich společně s naší partnerskou školou z Kirchbergu. Materiální
náklady projektu v hodnotě 10 000,– Kč
a volné vstupenky pro žáky a učitele na
Česko-Bavorskou výstavu v hodnotě
4 000,– Kč hradil úřad kraje Regen.
Na setkání byly veřejně prezentovány
výsledky projektů a delegace všech škol
obdržely diplom a další drobná ocenění
za práci na projektech.
Před závěrečným rautem pak symbolicky
paní učitelka ze základní školy ve Zwieselu, která je původem z Čech a v Bavorsku žije od roku 1968, kdy byla donucena
komunistickým režimem k odchodu do
emigrace, zazpívala se svými německými žáky pásmo nejkrásnějších českých
koled. Čeština těchto dětí byla tak dokonalá, že všechny české delegace byly
doslova překvapeny. I já věřím, že vzájemná spolupráce se bude i nadále rozvíjet v tomto přátelském duchu.
Mgr. Petr Mazanec
ředitel ZŠ Horažďovice, Komenského ul.

KULTURA
Sbírej samolepky

SOUTĚŽ POKRAČUJE
(podrobnosti na www.
knihovna.horazdovice.
cz, na vývěsce knihovny
a na poslední straně)
Otázka měsíce č. 1:
Delegace ZŠ Komenského při předání ocenění za účast v projektu Bavorsko–Česká
žížala“.
Tohoto projektu se zúčastnilo 8 bavorských a 8 českých škol. Z českých škol
byla pouze naše škola z menšího města,
6 škol bylo z okresních měst Karlovarského, Plzeňského a Jihočeského kraje
a 1 škola z krajského města Plzně.
Na setkání byl všemi bavorskými i českými řečníky zdůrazněn pozitivní přínos
vzájemné spolupráce našich žáků a učitelů k rozvíjení vzájemných česko-německých vztahů, které nejsou pouze formální, ale skutečně přátelské. Zároveň
byla přislíbena ze strany vedení kraje
Regen i generálního konzulátu České republiky v Bavorsku další finanční podpo-

„Kdo byl český a německý spisovatel
(nar. 13. 2. 1848), který psal o Šumavě?
Je autorem knihy Robinson na Otavě (děj
stejnojmenné povídky se odehrává v okolí Žichovic). Zemřel 16. 7. 1923 ve Štěkni
u Strakonic.“
Na vaše odpovědi čekáme v Městské
knihovně Horažďovice do 29. 2. 2008.
Samolepku mohou získat i návštěvníci
knihovny do 15 let, kteří v knihovně vyřeší
křížovku, kvíz, hádanku nebo jiné úkoly.
Hrajte s námi o hodnotné ceny, které budou předány na Dni pro dětskou knihu.
Eva Marešová,
dětské oddělení knihovny
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kteří se na přípravě plesu podíleli a patří
jim za to velký Dík. Snad se ostatní plesy,
které jsou uvedeny na poslední straně, vyvedou také tak.
Lucie Staňková

Nově odebírané
časopisy v roce 2008
Letos je seznam časopisů
odebíraných
naší knihovnou
obohacen o tyto nové tituly:
• DESIGNaHOME – technický měsíčník
o soužití s domácí špičkovou technikou
• MOJE PSYCHOLOGIE – měsíčník
o tom, jací jsme, a nejen jak vypadáme
• AUTO MOTOR A SPORT – měsíčník
motoristických příznivců
• TRAVEL DIGEST – měsíčník o cestování
• RECEPTÁŘ – rady a nápady pro domácnost a zahradu
Bohužel, na druhou stranu, jiné dříve odebírané časopisy budete v naší knihovně
hledat marně. A to díky nenechavým čtenářkám, které si některé časopisy pletou
s vystřihovánkami. Časopisy s vystřiženými obrázky pak jen těžko můžeme nabídnout ostatním čtenářům. Proto jsme byli
nuceni nákup těchto nejvíce poškozovaných titulů omezit a ty, co zůstaly, budeme
při vrácení kontrolovat. Čtenářům, u kterých zjistíme, že vrátili časopis poškozený,
budeme účtovat náhradu škody a nadále
jim bude půjčování časopisů omezeno.
Doufáme, že toto opatření přispěje ke spokojenosti všech milovníků časopisů. Proto se držte hesla: NETRHAT A NESTŘÍHAT, ČASOPIS TO NEMÁ RÁD!!
Za oddělení pro dospělé Petra Tomešová

Plesová sezona 2008
Letošní plesovou sezónu zahájil 11. Prácheňský ples, který se konal 12. ledna. Předtančení a taneční překvapení zajistili účastníci
tanečního kurzu pro dospělé pod vedením
manželů Kociánových z Klatov, celý večer
doprovázel Taneční orchestr P–Band Plzeň
a hudební skupina The Showers z Klatov.
Květinovou výzdobu zajistil Ing. Jindřich
Chejn ze Sušice a Jan Buřič z Horažďovic s manželkou – ﬁrma Happy Flowers
z Humpolce.

Raut, který přestože čítal 250 chlebíčků
a 250 řízků, 12 kg uzeného masa, 8 kg párků, 40 utopenců, 40 rosolek, 10 aspikových hřbetů, 12 masových a šest sýrových
rolád, 12 kg vlašského salátu, 6 kg zelného salátu s křenem, 60 oček z kyselých
ryb, 3 kg sýra, 28 kg uzeniny, 400 zákusků, 150 slaných tyčinek, 320 plátků chleba, 250 kusů banketek, ovoce a zeleninu,
se mnoha lidem nepoštěstilo ani ochutnat.
Někdo si ho zřejmě spletl s pořádnou večeří, a proto jsme my méně šťastní neměli
možnost okusit z něj ani kousek již po půl
hodině (a to byl stůl plný nadvakrát).
Začátek plesové sezóny se tedy vydařil, ať
už tanečně či gurmánsky. Je to díky všem,

Na obzoru nová divadelní premiéra
„...Je jedna, jenže pak to vypadá, že ta, co to
byla, to není, že ta pravá je jiná a ta jiná nakonec taky nevypadá, že by byla ona pravá
a nakonec se to celý nějak pomíchá...“
Tyjátr Horažďovice si
Vás dovoluje co nejsrdečněji pozvat na
nově nastudovanou komedii Robina Hawdona
„Úžasná svatba“, kterou uvede 22. a 23. února 2008 od 19.30 hodin
v kulturním domě.
Tato současná britská komedie sklidila po
svém uvedení bouřlivý ohlas v mnoha zemích po celém světě a pro svůj šťavnatý
humor, protkaný něžnou romantikou, patří k velmi vyhledávaným a divácky oblíbeným titulům. A úspěch bude slavit jistě i v našem divadle. Všechno se točí kolem
jednoho perného svatebního dne. Zapotí se
při něm především budoucí ženich Bill, který se po divokém loučení se svobodou probudí do svatebního rána vedle krásné, ale
docela cizí dívky. A jak to bývá, v nesprávné
situaci se vždy objeví další nesprávná osoba. Výmluva, která se zdá na první pohled
báječná, však všechno neskonale zamotá
a čas obřadu se neúprosně blíží... ÚŽASNÁ SVATBA je plejádou překvapivých komických situací, ve kterých se i ty nejbláz-

Robin Hawdon

Úžasná svatba
Pátek 22. 2. a sobota 23. 2. 2008 od 19.30 h.
Hrají Josef Chalupný, Petra Cajthamlová, Vladimír Šlechta, Petra Němcová, Klára Šťastná a Jaroslava Chalupná
Text sledují Květa Koudelková a Andrea Kazdová
Inspice Marie Mašková
Technická spolupráce Stanislav Jůda a Václav Rücker
Režie Karel Šťastný
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nivější nápady stávají skutečností. Tato velmi svižně napsaná komedie ve stylu Raye
Cooneyho je plná vděčných zápletek a záměn a přes překotné tempo nasazené od samého začátku Vás dokáže překvapovat až
do samotného konce.
Všichni jste zváni na příjemné setkání s horažďovickým divadlem!
Karel Šťastný
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Zpráva o činnosti
Městského muzea
za rok 2007
V prvních měsících
roku 2007 jsme se
intenzivně věnovali
přípravě nových webových stránek. Psali jsme texty a fotografovali exponáty.
Stránky byly spuštěny v březnu, máme
vlastní doménu a novou adresu www.muzeumhd.cz.
Výstavy byly v loňském roce čtyři. Věž
patřila výtvarnému umění. V horním patře instaloval Petr Mika svoji výstavu Kyrill – ozvěny proměn a proměny ozvěn,
obraz krajiny po orkánu. V prvním patře
byla výstava fotografií Island a Lofoty
Lukáše Hejtmana z Nové Paky. V chodbě
byla výstava Zbraně a zbroj v historii Horažďovic. Tuto výstavu autorsky zajistili
Ondřej Hurych a Vojtěch Půlpán z Prahy. Exponáty na tuto výstavu z části zapůjčili soukromí majitelé a značná část
byla zapůjčena z Husitského muzea v Táboře. Pro malé i velké válečníky jsme připravili na potěžkání meč a kyrys – tato
možnost si vzít do ruky starou zbraň se
setkala s velkým zájmem. Pro nás to znamenalo zvýšený dohled, aby nedošlo ke
zranění nejen válečníka, ale i ostatních
návštěvníků.
Další výstava Zapomenutá krása, autor Hana Smetanová, byla instalována
v nové místnosti. S realizací této výstavy
byla spojena časově náročná příprava.
Textilie zapůjčené z far a kostelů nebyly
v dobrém stavu. Všechny byly vlhké, takže bylo je nutné sušit. Část textilií byla
navíc zašpiněna a napadena plísní. Proto bylo nutné všechny textilie po usušení
zbavit prachu, očistit, a vyžehlit. Vzhledem k množství předmětů zabrala tato
práce 143 hodin. S finančním přispěním Plzeňského kraje, Obecního úřadu
v Nalžovských Horách a Obecního úřadu
ve Velkém Boru se nám také podařilo vydat katalog výstavy, který má velkou dokumentační hodnotu, protože všechny
zapůjčené předměty jsme museli vrátit.
Jedinečný soubor církevních textilií našeho regionu tak zůstává zachován alespoň na fotografiích. Tyto fotografie pro
nás, bez nároku na honorář, pořídil pan
Josef Chalupný.
V roce 2007 navštívilo muzeum 4 056 návštěvníků, což je nejvíce v historii muzea.
Volný vstup při Jmeninách města a Slavnostech Kaše přilákal celkem 600 návštěvníků.

Badatelé
V muzeu jsme poskytovali služby 63 badatelům. Většinou se jedná o bádání, které
zabere několik hodin a je nutné dohledat
rozsáhlé množství materiálů. Stoupá také
počet e-mailových dotazů, které vyžadují
rozsáhlé badatelské služby a v podstatě
nahrazují práci žadatele, který právě píše
diplomovou práci. Těmto žadatelům poskytneme základní informace a zveme je
k osobní návštěvě. Problematické je také
skenování a vypalování fotograﬁí a dokumentů na CD. Kromě toho, že nemáme jistotu, jak budou materiály použity, jedná se
o práci časově velice náročnou.
Přednášky
Stále pokračujeme v přednáškách pro školy, v sezoně jsme také pořádali komentované prohlídky výstav pro seniory, celkem
tyto akce navštívilo 247 účastníků.
Další akce v muzeu
Pořádali jsme koncerty, které návštívilo
168 lidí, dva koncerty u nás měl Pěvecký
spolek Prácheň. V rámci akce Slavnosti Kaše se konala přednáška Prof. Josefa
Žemličky o historii.
ZŠ Komenského jsme umožnili večerní
akci pro děti v prostorách muzea.
Práce se sbírkami
V roce 2007 jsme se velice intenzivně věnovali zapisování sbírkových předmětů,
které nebyly zachyceny v nové evidenci.
Zapsali jsme 689 nových sbírkových předmětů. Knih bylo zapsáno 144.
Pokračovali jsme také v katalogizaci sbírkových předmětů v digitální podobě, celkem bylo napsáno 482 katalogizačních
karet, všechny ze sbírky starých tisků.
Na upozornění pana Fischla jsme zajistili
pamětní desku ze zbořené synagogy. Po vyčištění se stala cenným exponátem v části
stálé expozice věnované židovské komunitě.
Dary
Muzeum obdrželo řadu darů od 20 dárců.
Jednalo se o textil, zařízení domácnosti,
knihy, církevní textil, porcelán, archeologické nálezy. Mezi nejzajímavější dary
patří 9 loutek z loutkářské rodiny Novákových, zařízení ševcovské dílny a soubor archeologických nálezů po Josefu Smitkovi.
Všem dárcům muzeum děkuje.
Do sbírek jsme zakoupili osm starých pohlednic Horažďovic a jednu pohlednici Hejné.
Restaurování a konzervování
Hlavní část tvořilo restaurování církevních
textilií v průběhu jara – H. Smetanová.
Konzervování a restaurování archeologických nálezů z Pláničky – A. Červený
Restaurování tří keramických nádob
ze 13. st., doplnění sádrou a patinování
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– A. Červený. Tyto nádoby patří muzeu
v Písku a jejich restaurování dostalo naše
muzeum zaplaceno.
Mineralogický průzkum: (A. Červený)
Velký a časově náročný projekt byl průzkum starých stříbrých dolů v Pláničce.
Původní mineralogický průzkum se rozrostl do montanistického a archeologického průzkumu, nalezeno bylo značné množství hornického nářadí, keramiky, olověných slitků a závaží. Nově bylo zjištěno
menší hornické sídliště, podle keramiky
datované od poloviny 13. st. do 1. poloviny
15. st. Pomoc při terénním průzkumu poskytl pan J. Chalupný. Prvním výstupem
z tohoto výzkumu byla přednáška A. Červeného na mezinárodní konferenci Stříbrná Jihlava, bude vydán i sborník, kde bude
tato přednáška publikována.
Další průzkumy:
– pokračování v regionálním mineralogickém průzkumu, lokality Velké Hydčice,
Na Hrádku, Stohlavec, Damětice, Ústaleč, Krty, Pačejov, Čiháň
– zahájen průzkum menších historických
dobývek zlata a stříbra v regionu
– zahájen průzkum po hutnění zlata
u Nalžovských Hor v 16. st.
– proběhla lokalizace hutě u Letovského
mlýna, nalezena byla hutní struska
Cennou pomoc při průzkumech poskytl
pan P. Hofman ze Sušice.
Archeologické nálezy se podařily také při
průzkumu křemenných žil na vrchu Stohlavec. Nalezen byl pravěký pazourkový
úštěp a štípané kamenné industrie. Nálezy byly datovány do neolitu J. Fröhlichem,
náhorní rovinka na vrchu vyhodnocena
jako menší sídliště.
Etnograﬁcký průzkum (H. Smetanová)
Bylo zjištěno, že v malých vsích v okolí Pačejova a Nalžovských Hor se do 60. let minulého století spřádala ovčí vlna. Místní
truhláři vyráběli i nové kolovrátky. V některých chalupách ještě kolovrátky zůstaly zachovány a také ještě žijí ženy, které
se předením živily. Cílem výzkumu je tedy
zdokumentovat (jak fotograﬁcky, tak písemně) tento etnograﬁcký vývoj.
Spolupráce:
J. Fröhlich – archeologie, ing J. Cícha – mineralogie,Prácheňské muzeum v Písku
RNDr. J. Litochleb, RNDr. Sejkora – geologie, Národní muzeum, Praha
PhDr M. Veselská – Židovské muzeum
v Praze
E. Friedlenderová – The Memorial Scrolls
Trust, Londýn
Dále jsme poskytovali rozsáhlou poradenskou činnost Městskému muzeu ve Volyni.
Náš dík patří za stálou pomoc a spolupráci
panu Jaroslavu Fischlovi.
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Kyrill
Také nás těžce zasáhl orkán Kyrill. Byla
zničena velká část střechy nad velkým
freskovým sálem a následný déšť měl volnou cestu. Naše unikátní a restaurované
fresky zachránily dvě okolnosti. Jednak
dříve položené zateplení stropu sálu, které
má kovovou folii a ta zabránila nejhorším
škodám. Druhým faktem bylo rychlé osobní nasazení pracovníků muzea, pana Smetany z Neprochov a jednoho pracovníka
Technických služeb. V tomto složení jsme
během dopoledne za stálého deště znovu
položili strženou střechu, a zabránili tak
dalším škodám.
Plán činnosti na rok 2008:
V tomto roce si muzeum výstavou připomene 110 let od otevření. Další výstava
s názvem Výlet proti času aneb dvě tváře
jedné krajiny ukáže fotograﬁe z roku 1895
a stejná místa z roku 2007. Třetí výstava
se bude věnovat legionářům a 1. světové
válce na Horažďovicku. Ve věži bude fotograﬁcká výstava Pavla Jermana s názvem
Pohled jedním okem.
Pokračovat budou mineralogické, etnograﬁcké průzkumy a průzkumy hornických památek v regionu.
Mgr. Hana Smetanová
(Pozn. – podle § 9, zákona 122/2000 Sb.
a zákona 186/ 2004 Sb., o ochraně muzejních sbírek, je povinností zřizovatele muzea zveřejňovat zprávu o činnosti)

SPORT
Hráčky TK Horažďovice slaví úspěchy
I v době, kdy se tenisové turnaje přesunuly z venkovních
kurtů do haly, slaví TK Horažďovice
úspěchy, a to zejména díky vynikajícím
výsledkům třináctileté Anny Englerové. Ta
dokázala v prosinci vyhrát dvouhru i čtyřhru hned na dvou turnajích kategorie
starší žákyně. Nejprve se 2. 12. 2007 stala mistryní okresu Klatovy, když ve vyrovnaném finále dvouhry porazila první nasazenou Marcelu Voráčovou z Klatov, se kterou pak také bez větších potíží
vyhrála i čtyřhru (ve finále porazily pár
Halmlová–Smolíková 6:1, 6:2). O čtrnáct dní později pak svěřenkyně trenéra Zdeňka Kodýdka zvítězila i na praž-

ské Cibulce, kde se ve finále utkala znovu s Voráčovou (7:6, 6:0), a obě pak spolu opět dominovaly i ve čtyřhře.
Výborné výkony, zejména v kategorii
mladších žákyň, podává také jedenáctiletá Petra Halmlová, která sice na Oblastním přeboru mladších žákyň nestačila na
první nasazenou Anetu Strýčkovou, ale ve
čtyřhře se svou spoluhráčkou Terezou Kozerovskou (Lokomotiva Karlovy Vary) došla až do ﬁnále.
Vzhledem k tomu, že patříme k malým tenisovým klubům, nejsou takovéto výsledky samozřejmostí. Děkujeme proto všem,
kteří se o mládežnický tenis v Horažďovicích starají a zajímají.
Za TK Horažďovice Lucie Jůdová

Oznámení
Tenisový klub Horažďovice si dovoluje pozvat všechny své členy a sponzory na VALNOU HROMADU, která se koná v sobotu
23. 2. 2008 od 19.00 v restauraci Na Růžku.
Lucie Jůdová

Podniková liga stolního tenisu se rozběhla
Ve středu 16. 1. 2008 byl zahájen již šestý
ročník „Podnikové ligy stolního tenisu“.
Jedná se o soutěž pro podniky nebo ﬁrmy,
které pravidelně přispívají na činnost oddílu stolního tenisu TJ Sokol Horažďovice.
Již druhým rokem je ale tato soutěž otevřena všem zájemcům, kteří si vytvoří svůj
vlastní tým.
Do letošního ročníku se přihlásilo celkem
12 týmů, které byly rozděleny do třech skupin, vždy po čtyřech účastnících, kde sehrají svá utkání systémem každý s každým.
Dvě nejlepší družstva postoupí do druhé fáze soutěže, která bude již vyřazovací.
Týmy, které skončily ve skupinách na nepostupovém třetím, resp. čtvrtém místě,
vytvoří skupinu útěchy.
Jak jsem již napsal, soutěž začala ve středu
16. 1. 2008 a skončí 2. 4. 2008 závěrečným
turnajem jednotlivců, kde budou slavnostně předány ceny nejlepším týmům.
Popřejme všem účastníkům soutěže hodně
sportovního štěstí.
Rozdělení do skupin „Podniková liga“
2008:
Skupina A:

Skupina B:

Skupina C:

Kovaltos

Bohemia Sport

Herve

Mlýn Brabec

Hapon

Škrobárna

Atrium

Bierhanzl

Eddy car
service

J. Elita

Lapák
Třebomyslice

Kotiš

Pavel Mandák,
sekretář oddílu TJ Sokol Horažďovice

Oddíl stolního tenisu
TJ Sokol Horažďovice HAPON

vypisuje
VI. ročník turnaje mužů a žen
a dále III. ročník turnaje mladších
a starších žáků a žákyň

Velká cena Horažďovic
Memoriál Františka Koce
Hraný také jako
Přebor sokolské župy šumavské

2. a 3. února 2008
Oddíl stolního tenisu TJ Sokol Horažďovice HAPON srdečně zve všechny příznivce
stolního tenisu, aby se přišli podívat na jedinečnou akci, kterou je Velká cena Horažďovic ve stolním tenisu, memoriál pana
Františka Koce st., za účasti špičkových
hráčů a hráček z celé České republiky. Jedná se o největší turnaj v Plzeňském kraji!!!
Akce se koná v tělocvičně základní školy
v Blatenské ulici.
2. února – muži, ženy
3. února – mladší žáci, žákyně, starší žáci,
žákyně
Pavel Mandák

Stolní tenistky TJ Sokol
Horažďovice na Mistrovství republiky!!!
Vynikajícího úspěchu dosáhla naše děvčata
na krajském přeboru družstev starších žákyň konaném letos na stolech oddílu TJ DIOSS Nýřany. Ve všech svých zápasech nenašla přemožitelky a naprosto zaslouženě
postoupila jako zástupce Plzeňského kraje
na mistrovství republiky, které se letos bude
konat v termínu 1.–2. února v Litomyšli.
Za tímto úspěchem stojí dvě obrovské naděje horažďovického stolního tenisu, Míša
Račáková a Iva Šourová.
Míša Račáková, ročník 1993, hraje posledním rokem kategorii starších žákyň,
má za sebou již mnoho úspěchů na krajské, ale i republikové úrovni. Vyzdvihnout
je třeba především titul krajské přebornice
mladších žákyň z roku 2005 a mnoho dalších medailových umístění na různých turnajích. Míša zároveň pravidelně nastupuje
v divizi žen, kde sbírá zkušenosti mezi dospělými hráčkami a zároveň působí i v týmu, který hraje Okresní přebor I. třídy mezi
muži (v okresních soutěžích mohou mezi
muži startovat také ženy).
Ivanka Šourová, ročník 1996 (!), stále působí teprve v kategorii mladších žákyň, kde
se pravidelně dostává do závěrečných kol
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všech republikových turnajů a průběžné
14. místo v žebříčku ČR nepotřebuje žádný
další komentář. Iva je krajská přebornice
mladších žákyň pro rok 2007, i letos bude
největší favoritkou krajského přeboru.
Stejně jako Míša Račáková působí v družstvu žen hrajícím divizi a v týmu hrajícím
Okresní přebor I. třídy.
Kromě těchto talentovaných děvčat u nás
v oddíle vyrůstají další hráčky, které jistě půjdou ve šlépějích Míši a Ivy. Jedná se o Elišku
Kropáčkovou, Anežku Hromířovou a Ivanku Račákovou. Myslím, že děvčata jdou tou
správnou cestou, a my v oddíle se můžeme
těšit na to, že za nedlouhou dobu bude v Horažďovicích zásluhou našich svěřenkyň k vidění špičkový ženský stolní tenis, podobně
jako tomu bylo v 70. letech, kdy pod vedením
pana F. Koce st. zde hrály ženy národní ligu.
Pavel Mandák, sekretář
oddílu st. tenisu TJ Sokol Horažďovice

Vánoční svátky
fotbalových přípravek
FK Horažďovice
V neděli 16. 12. 2007 se uskutečnilo předvánoční soutěžení ve fotbalové dovednosti dětí a rodičů. Na klání dorazilo 24 dětí
a zapojilo se i 10 rodičů, z toho jedna maminka. Soutěžilo se v šesti disciplínách
a na závěr si děti zahrály fotbal proti rodičům. Po dobu plnění úkolů se mohli
účastníci občerstvit a posílit se dobrotami
od rodičů. Za výkony byli malí fotbalisté

a fotbalistka náležitě odměněni. Děkujeme sponzorům: Haas Fertigbau, Lyckeby
Amylex a České spořitelně za ceny, které
poskytly dětem pro radost.
Poslední den roku 2007 měli mladí fotbalisté jedinečnou možnost zahrát si hokej
na Zimním stadiónu v Sušici. Bohužel ji
využilo jen několik rodin.
Trenér starší přípravky, Jiří Motl

Třebomyslický
„Super Six 2007“
se vydařil
V neděli 23. 12. 2007 uspořádali třebomysličtí hasiči tradiční turnaj v pozemním hokeji na ledě, tentokráte pod názvem „Super

Six Třebomyslice 2007“. Minulý ročník se
díky velmi mírné zimě nemohl zorganizovat, a tak nemohla být příležitost současné
zimy místními nadšenci promarněna. Tentokráte se tohoto turnaje zúčastnilo 6 družstev a proto také trefný název Super Six, dle
evropské hokejové soutěže. Turnaj je svými pravidly – především velmi netradičním
místem konání a způsobem hraní, a to zejména proto, že se hraje na ledové ploše. Jednotliví hráči musí mít ovšem standardní boty
a místo puku se hraje s tenisovým míčkem.
Za dobu, po kterou se tento turnaj v Třebomyslicích pořádá, si získal značnou oblibu,
a to zejména díky netradičnosti a také díky
svému pojetí fair-play, kdy je díky daným
pravidlům rozhodčí takřka postradatelný.
Turnaj se hrál ve skupině jednokolovým systémem každý s každým, přičemž do vyřazovacích play-off bojů postupovaly 4 nejlepší
týmy, které se poté utkaly o konečné umístění. V základní skupině kraloval favorit celého turnaje, a to tým Hyd-Bor, který v základní části neztratil ani bod. Naopak smůla
provázela domácí Panda Team, který musel
k jednotlivým utkáním nastoupit v poslepovaných sestavách. Pro další roky se tomuto
týmu ovšem rodí nové naděje v podobě George a Pandy. Samotné vyřazovací boje byly
již záležitostí jednoho týmu, a to Hyd-Boru,
kterým se ve ﬁnále snažili vzdorovat mladíci
z Třebomyslic pod názvem Wycombe, ale
jejich snaha bohužel neznamenala kýžený
sportovní skalp soupeře a konečný ﬁnálový
výsledek vyzněl 3:2 ve prospěch Hyd-Boru.
V zápase o 3. místo si to rozdaly týmy Velenov a Atria a z konečné bronzové medaile se
nakonec poměrem 4:2 radoval hostující tým
Velenov. Po skončení turnaje se velká část
aktérů, nutno poznamenat náležitě promrzlá, vydala do místní hospůdky, kde se turnaj
rozebíral ze všech stránek do pozdních večerních hodin. Pořadatelé děkují všem zúčastněným týmům, děkují také všem, kteří
se na přípravě zdařilé akce podíleli a již nyní
očekávají příští ročník – samozřejmě pouze
za předpokladu, že nám paní zima bude nakloněna.
Výsledky turnaje „Super Six Třebomyslice 2007“:
Pořadí v základní skupině:
1) Hyd-Bor – 10b | 2) Wycombe – 8b |
3) Atrium – 5b | 4) Velenovy – 5b | 5) Panda
Team – 1b | Lhota – 1b.
Play-off:
Semiﬁnále: Wycombe – Atrium 3:1 | HydBor – Velenovy 5:0
o 3 místo: Velenovy – Atrium 4:2,
Finále: Hyd-Bor – Wycombe 3:2
Celkové pořadí turnaje „Super Six Třebomyslice 2007“:
1) HydBor | 2) Wycombe | 3) Velenovy,
4) Atrium | 5) Panda Team | 6) Lhota
Za všechny občany Třebomyslic
Vlastimil Makovec, trebomyslice@centrum.cz
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ZAJÍMAVOSTI
Programy denního centra
Oblastní charity HD
na únor 2008
„Pro setkání“
Každé úterý Klub seniorů v denním centru
od 14.00 hod.
„Pro duši “
Každý čtvrtek setkání při modlitbě v denním centru od 15.00 hod.
„Procházka na Ostrov“
Pokud počasí dovolí, rádi bychom společně vyšli do přírody. Ve středu 6. února
od 13.15 hod. před DPS 1061 – přeprava
automobilem zajištěna.
„Posezení s harmonikou “
Písničky a harmonika pana Šťastného nás
opět potěší. V úterý 12. února v 15.00
hod. v denním centru DPS 1061.
„Pro zdraví“
Přednáška rehabilitační sestry paní Jordánové „individuální cvičení“. Ve středu
20. února ve 13.00 hod. v Denním centru DPS 1061.
„Pro šikovné ruce“ – háčkování chňapek.
Pokud máte chuť mezi nás přijít, budeme
rádi – přineste si háček na háčkování.
Ve středu 27. února v 10.00 hod. v dílně
DPS 1061.
Bc. Olga Šulcová

Vážení občané,
omlouváme se za mylnou informaci v minulém čísle Obzoru – Centrum Buď Fit
mělo bezplatné měření provádět v prvním
patře radnice. Z důvodu nevyhovujících
podmínek v prostorech pro tuto činnost
a díky vstřícnému jednání oblastní charity
budeme provádět měření Tělesného tlaku, tuku, vody, kostí, svalů, metabolického
věku a sestavení pitného režimu na adrese:
Oblastní charita – Centru denních služeb,
Palackého 1061
Vždy v pátek od 9.30 do 14.30.
Těšíme se na setkání s Vámi, děkujeme za
pochopení a buďte ﬁt.
Centrum Buď Fit,
dotazy na tel. 777 283 348 p. Hrach
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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
Třetí týden v únoru
(18.–22. 2. 2008)
Pro občany Horažďovicka
prvních 30 minut zdarma

Mikoláš Aleš a Prácheň
Významný český malíř Mikoláš Aleš kreslil v letech 1892–1904 pro plzeňského architekta Rudolfa Štecha motivy z českých
dějin, jako předlohy pro sgraﬁto na fasády
nových domů. Jeho kresby se přenášely pomocí velkých kartonů v poměru 1:1 na vlhkou omítku fasád. Po vyrytí obrysů kresby
do omítky byly jednotlivé díly domalovány
nebo vyzlaceny.
26. srpna roku 1894 se vydali Mikoláš Aleš
s Rudolfem Štechem za novými motivy pro
další sgraﬁta. Ráno zmíněného dne přijeli
vlakem do Horažďovic, po prohlídce města
vystoupali na Prácheň, kde si Aleš vytvořil
skicu lesnatého kopce s hradní zříceninou.
Jejich cesta pokračovala do Velkých Hydčic
a podél Otavy do Žichovic. Od Otavy kreslí
zříceninu Rabí. Večer se pak oba vrátili vlakem do Plzně. Aleš si svůj deník doplňoval
během této cesty poznámkami z historie
navštívených míst. Na Práchni si poznamenal „lípa s Pannou Marií“. Není vyloučeno
že se v Alšových skicářích nenachází ještě
nějaké motivy z Práchně nebo Horažďovicka. Ve sbírkách Národní galerie v Praze
se nachází několik jeho kreseb k národním
písním z Prácheňska – jako například prácheňský sedlák nebo kresba s názvem listopad a prosinec. Kromě spolupráce na plzeňských fasádách doplňoval Aleš pro Štecha sgraﬁta na hotelu Otava v Písku. Z významných staveb architekta Štecha je třeba
ještě zmínit občanskou záložnu, muzeum
a sokolovnu v Klatovech. Restauroval také
kostely ve Vodňanech nebo Domažlicích.
MgA. Jindřich Šlechta

Svůj kraj za zájezd?
V sobotu 5. ledna 2008 jsem se stejně jako
mnozí další vydala na pěší pochod územím
Chanovicka, územím vytipovaným jako
jedna z vhodných lokalit pro stavbu hlubinného úložiště jaderného odpadu. Na
tom by nebylo nic zajímavého, vždyť pochod se koná bohužel již tradičně a na jeho
startu se setkávají již staří známí, ostřílení účastníci, s těmi novými, kteří se o nebezpečí zničení tohoto dosud zachovalého
kraje dozvěděli teprve nedávno.
Již podruhé jsme se však při cestě mrazivou krajinou setkali také s ředitelem
Správy úložišť radioaktivních odpadů
(SÚRAO) panem Dudou, tedy tím, kdo
výstavbu skládky, a tím i narušení prácheňského kraje, prosazuje.
Aby paradoxům nebyl konec, na jedné ze
zastávek, v újezdské hospůdce, začne mezi
odpůrci stavby úložiště agitovat. V ruce
tatranku (ta byla v ceně startovného) básní o zdejším krásném kraji, o tom, že stavba bude v podzemí, tudíž přírodu žádným
způsobem nenaruší. Aby to dokázal, zve
na vládní organizací SÚRAO placené zájezdy, nabízí letenky zkoprnělým účastníkům pochodu, kteří až do té doby netušili,
koho, že to mají mezi sebou. „Kdybyste se
chtěli zúčastnit těchto zájezdů, které za
vás zaplatíme, nechám vám tu kontakt,
mobilní telefon můžu dát vám všem…“
láká pan Duda místní na vějičku. Opravdu si myslí, že lidé, kteří zde vyrostli, jsou
schopni okolní krajinu „prodat” za letecký
zájezd? Domnívá se, že jsou tak hloupí, že
si neumí představit, jakým způsobem naruší stavba hlubinného úložiště o velikosti 306 hektarů a povrchového areálu rozprostírajícího se na 19 hektarech ráz místní přírody? Že nemají ani ponětí o množství vytěženého materiálu, který se musí
z místa úložiště nějak odvézt? A naopak
– že je třeba stavební materiál dopravit do
místa určení? Vykácet lesy? Postavit silnice, vlečky? A to vše jen pro samotnou stavbu! Kde jsou další, ale neméně významná
rizika, vyjmenovaná ostatně také v oﬁciální zprávě SÚRAO, jako například zdravotní a bezpečnostní rizika pro obyvatelstvo, která v době plánování stavby nejsou
zatím přesně vyhodnocena, riziko ztráty
tržní hodnoty objektů a pozemků (čehož
jsme svědky již nyní – nakonec to potvrdila opakovaně i majitelka realitní kanceláře
působící v tomto kraji, paní Jiřina Müllerová), riziko zániku místních zdrojů pitné
vody, cílené vylidnění menších vesnic poblíž úložiště, konec možností využití kraje pro rozvoj rekreačních aktivit atd.?
Odpovědi na tyto otázky jsme se nedozvěděli, nakonec není to ani třeba, zájemci se
mohou podívat na stránky této vládní organizace www.surao.cz, kde je celá výše

zmíněná zpráva uveřejněná. Je to znění
oﬁciální, je pro nás tudíž směrodatnější
nežli prázdná slova pana Dudy v újezdské hospůdce. V kontextu této zprávy totiž
jeho výroky o zachování kraje, který má
údajně tak rád, silně hořknou.
Pan Duda zájemce o zájezdy mezi místními nezískal. Muži, v tu chvíli přítomní,
ho totiž po několika větách z hospůdky vykázali. Dali jasně najevo, že s člověkem,
který něco říká a jinak činí, nechtějí mít
nic společného. Že je neopije rohlíkem,
neomámí efektními, avšak účelovými formulacemi. Oni totiž lidé v tomto kraji mají
ještě zdravý rozum. Nezatemněný spornými, krátkodobými ﬁnančními výhodami. Stále ještě tu čin platí více nežli prázdná slova. A hlavně – žijí tu lidé, kteří se neřídí heslem „Po nás potopa“. Nám ještě záleží na tom, jaké dědictví zanecháme svým
potomkům. Žijeme v místech, kde se stále píší kroniky, kde kraj kolem nás chceme
zvelebovat (nikoliv ničit) pro ty, co přijdou
po nás.
Jiřina Kábová
OS „Jaderný odpad – děkujeme, nechceme!”
www.jadernyodpadne.unas.cz

Silvestrovské
a novoroční rozjímání
Poslední den roku máme vlastně oslavovat
kněze, který přežil za císaře Diokleciána
pronásledování křesťanů a stal se v roce
314 papežem. Jmenoval se Silvestr. Vždy
nevděčný běh historie dal zapomenout na
papeže a jeho jméno se v 19. století stalo synonymem pro bujné až bohapusté veselí.
Ale co, určitě bylo loni veselo, zdobili jsme
chlebíčky a vložili šampus do ledničky. Z televize a rozhlasu se již od rána linul smích
z pořadů natočených nejspíš již v létě nebo
před mnoha léty, baviči se pitvoří, hvězdy
„šoubyznysu“ otravují s tisíckrát slyšenými
vtipy, předstírají zpěv soustředěný na to,
aby se jejich otevírání hubiček shodovalo
s playbackem. Shlédneme a vyslechneme
notoricky známé aktovky, ﬁlmy k popukání, estrády, pohádky apod.
Všechno vypneme a jdeme se projít do ulic.
To ovšem vypukla jakoby válka. Ze všech
stran se ozývají rány, po zemi i nad ní sviští
rachejtle. Ulicemi se protíná ryk zpitých, kteří nevědí, jak si s tím Silvestrem počít. Půlnoc
jsme prošvihli, ani nevíme, kdo z českých velikánů připil s ušlechtilou zdravicí národu. Je
to nakonec dobře, protože co kdyby to byl velikán, kterého nemůžeme vystát? Až do rána
bouchají rachejtle a dělbuchy, a pokud usneme, bude se nám zdát o válce a teroristech.
Probouzíme se do novoročního ticha. Spáči vydechují alkoholické nápoje, po ulicích
se válí střepy. Z obrazovky hrají smyčce,
hospodyně vaří polévku „vysvoboditelku“
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a jedinci s kocovinou usedají sklesle před
obrazovku a poslouchají svěžího, vymydleného prezidenta a snaží se z jeho poselství
dešifrovat jediné: bude hůř?
Na začátku letošního letopočtu se objevila
osmička, což mimo jiné znamená, že naše
republika oslaví své devadesáté narozeniny. Když republika vznikla, pokoušel se
prezident Masaryk dát jí program, chtěl,
aby spočinula v mravních postojích, v narůstající vzdělanosti, v dobré a poctivé práci a v odpovědnosti každého občana za stát.
Zahleděl se do budoucnosti a prohlásil:
„Snad denně si říkám – ještě třicet let klidného, rozumného a dělného vývoje a pak je
náš stát zajištěn…“
Třicet let se takového vývoje nedostalo. Z jejího života zabraly téměř šest let německá okupace, dvacet jeden rok sovětská okupace, pět
nebo spíš osm let stalinský teror a dvanáct let
poněkud umírněnější a méně krvavá diktatura „poststalinské“ epochy. Sečteno – více
než polovinu svého života strávila republika
v různých druzích nesvobody. Během toho
času ztratila zhruba polovinu svého území
a byla zbavena nebo se sama zbavila několika
milionů ze svých původních obyvatel. To vše
ji pochopitelně poznamenalo.
Hledám pro republiku něco vznešenějšího,
něco, co opravdu hledí do budoucnosti, ale
bohužel to nenalézám.
Karel Halml

NÁZORY
Můj příspěvek se týká stavby čerpací stanice u křižovatky Strakonické silnice a Rybářské ulice investora ﬁrmy AUTOSPOL
PLUS, spol. s r. o.

„MÚ Horažďovice vidí
obyčejný občan jako
celek a neřeší, co má
kdo v kompetenci.
Zajímá ho výsledek.“
Prohlášení občana města Horažďovice
Rudolfa Hájka ml.:
Největším znečišťovatelem ovzduší je
dnes bezesporu automobilový provoz.
Samo město Horažďovice dnes hledá způsob jak proudy aut vytěsnat na okraj obce.
Otázka ﬁnancování obchvatu města je
složitá, a tak město chce alespoň ulevit komunikacím zbudováním malého obchvatu
Klatovy–Plzeň.

Po jednání na městském úřadu jsem dospěl k závěru, že toto je jen líbivá hra pro
občana. Dokáže-li město zkoncentrovat
již tak hustý provoz na strakonické výpadovce povolením stavby benzínové pumpy
přesto, že již jedna tam stojí (dokonce na
stejné straně vozovky), je jasné, že jakákoli ochrana životního prostředí obyvatel je
úřadu na hony vzdálená.
Zatížení strakonické komunikace od železničního přejezdu na Strakonice je
6 200 aut denně. Studie pochází z roku
2005.
Město jednoznačně nemá ucelený pohled
na problematiku životního prostředí, jestliže dokáže občanům přivést na hranice
jejich pozemků 100 000 tankujících automobilů ročně. Z tohoto pohledu se jeví
prohlášení všech stran o ochraně životního prostředí jako pouhá proklamace.
Je jistě snadnější životní prostředí ochraňovat při čištění lesa na Práchni, Oboře či
Ostrově, ale také alibističtější.
Dnes se vede boj s hlukem, prachem a exhalacemi, které obtěžují obyvatele všech
měst. S podivením zjišťuji, že u benzínové pumpy, kterou si AUTOSPOL PLUS
a město prosazují u mého obydlí, není ani
protihluková bariéra, ani zelený pás pohlcující prach, ani protisvětelné opatření.
AUTOSPOL PLUS a město argumentují
podnikatelským záměrem a tím, že čerpací stanice bude stát na soukromém pozemku. Zůstává rozum stát nad tím, že
úřad nezajímá a nevadí mu, že i já vlastním soukromý pozemek a že práva AUTOSPOLU PLUS končí u jeho hranic. Ale
AUTOSPOL PLUS je překročí již zmíněným hlukem, prachem a světlem.
On je preferovaný.
Z těchto důvodů já, občan Horažďovic,
zcela zásadně nesouhlasím s viděním tohoto problému tak, jak ho vidí městský
úřad. Použiji frázi: „Občan zase na posledním místě!“
Pozitivně vidím to, že jsem se setkal při
jednáních i s lidmi charakterově pevnými
a odhodlanými řešit problémy týkající se
občana a pomáhat mu.
Obracím se tímto na zastupitele města
Horažďovice, aby ochránili práva občanů
na čisté ovzduší v zóně bydlení – průmysl.
Rudolf Hájek
Horažďovice, Rybářská ulice 488
Rudo,
ráda bych ti k Tvému dopisu napsala pár
řádků.
Nikdo, žádný občan, by nebyl nadšený
z toho, že mu v těsném sousedství vyroste
čerpací stanice. Musíme však vzít v úvahu
tato fakta.
Území, ve kterém je záměr výstavby čerpací stanice pohonných hmot plánován, bylo
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platným územním plánem z r. 1992 prohlášeno za smíšenou zónu s rovnoprávným vztahem bydlení a průmyslu. Tehdy
při jeho projednávání měla být vyvinuta
z vaší strany maximální iniciativa, a toto nepřipustit. Město by pak mohlo jednoznačně říct, že je to v rozporu s územním plánem, a celá akce by byla hned v počátku zastavena.
Město je celek, který v tomto případě zjednodušeně napsáno tvoří tři skupiny:
1. občané, žijící v těsné blízkosti záměru
výstavby
2. investor akce AUTOSPOL PLUS
3. občané, kteří uvítají rozšíření nabídky
a konkurence pro stávající benzínky (rozhodující bude cena a kvalita benzínu).
Nesprávné je proto spojení „pumpa, kterou
si AUTOSPOL PLUS a město prosazují“
– město nečiní žádné aktivní kroky k prosazení tohoto záměru, chce být jen spravedlivým a nestranným posuzovatelem.
Velmi mě mrzí, že čištění lesa na Práchni,
v Oboře a na Ostrově, které proběhlo a kterého si se sám účastnil, považuješ za druh
alibismu. Jistě víš, že tyto brigády nebyly
pořádány městským úřadem, ani žádnou
politickou stranou, a že jejich cílem nebylo
prezentovat jakoukoli osobu nebo subjekt
jako ochránce přírody, ale opravdu „jen
prostá“ ochrana a zpřístupnění přírody.
Pro tento úkol a s tímto vědomím tam pracovaly desítky lidí a nezdá se mi tedy šťastné jejich práci znehodnocovat a snižovat
takovou nálepkou, jakou si použil.
Žijeme v demokratickém státě – i tato věta
se stala podobnou frází, jakou si použil ve
svém příspěvku. Fráze je ale obrat, který
se používá automaticky, často bez uvědomění si jeho obsahu. I přes léta v totalitě bychom si ale měli jasně uvědomit, že
ani demokracie nezaručuje spokojenost
všech, protože funguje na základě zákonů
(tvořených lidmi), a že tyto zákony, byť
se snaží být sebespravedlivější, nemohou
vždy ochránit všechny strany sporu.
Jindřiška

Stále v obležení?
Stále se setkáváme s nějakým tím řešením
bytové otázky. Jednak je to dáno profesí,
jednak ostatními zkušenostmi.
Dle mého prostého názoru by město,
a tedy i stát, nemělo mít monopol na bydlení, určovat, jak a kde bude kdo bydlet. K tomu potom patří i negativní vlivy
o shromažďování drbu a pomluv. V Horažďovicích proběhly nějaké informace
o otevření trhu s byty, to jest jejich prodej. Ve městě je však příliš mnoho osobních vztahů a příbuzenských vazeb, že
z toho vznikne horká brambora, kterou
asi nikdo neuzvedne.
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Duševně stále většina lidí žije v socialismu a čeká řešení svých problému ne od
sebe, ale od jiných. Je to ta forma zlatého
věku, která skončí deregulovaným nájemným.
Většina lidí stále spí a myslí si, že není
možné, aby po nich v budoucnu chtěl někdo plný nájem. To probuzení bude kruté.
Co to asi přinese? Jaké budou reakce? Jsou
lidé, kteří přemýšlí, chtěli by si byt odkoupit, ale bohužel není nikdo, kdo by prodej
zorganizoval a dotáhl do konce. Silných
osobností je neustálý nedostatek – Žižka
je dávno po smrti, Masaryk ani Husák už
nás nespasí. Jsme tedy v obležení středověku. Co je tedy lepší? Nechat to tak, jak
to je, dělat něco, jen když už je opravdu zle
a jen to nejnutnější?
Co je to rozvoj města, jak tady lidé chtějí
žít, co opravdu potřebují? Potřebují slušně
bydlet? Potřebují práci, rozšíření pracovních příležitostí? Zlepšení kultury a služeb?
Je přísně zakázáno si cokoliv brát do hrobu! Má smysl něco tvořit, žít v nějakém
řádu, když je vše pomíjivé? Já osobně
souhlasím s radikálním prodejem bytů
za odhadní cenu. Vím, že to přinese rozumným lidem jen prospěch. O vlastní
majetek se člověk stará vždy lépe nežli
společnost.
TSR Klukan
(Pozn. předsedy redakční rady – na zastupitelstvu města, které se koná 18. února
2008, bude probíhat hlasování o „zásadách
postupu při prodeji bytů v majetku Města Horažďovice“. Další podrobnosti budou
k dispozici po schválení zastupitelstvem.)

MĚSTSKÝ ÚŘAD
Rada města Horažďovice 19. 12. 2007
SCHVÁLILA
• na základě doporučení příspěvkové komise poskytnutí příspěvků dle Pravidel
pro poskytování příspěvků z rozpočtu
města Horažďovice na kulturní, sportovní
a další akce dle předloženého návrhu
• „Výzvu podlimitní veřejné zakázky na výběr dodavatele univerzálního nosiče komunálních nástaveb s nástavbami pro letní
a zimní údržbu komunikací“, lhůtu pro doručení žádostí o účast, lhůtu pro podání nabídek, seznam oslovených ﬁrem dle návrhu vedoucího organizační složky Technické služby, složení hodnotící komise (dle návrhu),

Zastupitelstvo města dne 19. 12. 2007
SCHVÁLILO
• rozpočtovou změnu č. 4 na rok 2007,
tj. rozpočtová opatření č. 79–102/2007
• pravidla rozpočtového provizoria na rok
2008
• rozpočtovou změnu č. 1 DSO Radina za
rok 2007
• rozpočet DSO Radina na rok 2008
• odprodej části pozemku p. č. 809/52 o výměře 0,40 m2 a části pozemku p. č. 809/54
o výměře 2 m2 v k. ú. Horažďovice (cukrárna u Tržiště) společnosti Pneuconex, s. r. o.,
cena je stanovena sazbou 500,– Kč/m2 a poplatky s prodejem související
• odkoupení pozemků PK p. č. 1928 o výměře 4 586 m2 a p. č. 1937/1 o výměře
16 070 m2 v k. ú. Horažďovice (lokalita „za
škrobárnou“) od ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových za cenu
207 999,– Kč.
• směnit pozemek PK p. č. 2408 ve vlastnictví Města Horažďovice za nově vzniklé
parcely p. č. 1069/11, orná půda, o výměře
1 848 m2, p. č. 1064/3, orná půda, o výměře 1 140 m2, p. č. 1065/2, vodní plocha,
o výměře 224 m2 – vše v k. ú. Zářečí (za
Mokrou) z důvodu budování cyklostezky
• odprodej 3 072 ks nekótovaných akcií na

termín otevírání obálek dne 5. 2. 2008, termín vyhodnocení nabídek dne 12. 2. 2008
• zařazení nákupu techniky pro organizační složku Technické služby do rozpočtu roku 2008 v tomto rozsahu: osobní
automobil, 2 ks velkoobjemové zastřešené kontejnery, vysavač listí za cenu max.
286 tis. Kč
• Smlouvu o podmínkách zřízení stavby
a provozu „Rozšíření optické sítě v Horažďovicích“ mezi Městem Horažďovice a ﬁrmou Šumava Net, s. r. o., Horažďovice, za
cenu věcného břemene 10 000,– Kč s dalšími podmínkami, že v případě potřeby vlastníka pozemku zřizovatel na vlastní náklady vyřeší přeložení nebo uzpůsobení trasy předmětného technického zařízení investora a v případě, že při provádění zemních prací, oprav nebo servisního zásahu
na městském pozemku dojde k poškození
telekomunikačního technického zařízení
této ﬁrmy, nebudou po Městě Horažďovice
uplatňovány náklady související s opravami tohoto telekomunikačního technického
zařízení
• Darovací smlouvu mezi Městem Horažďovice a Dětským domovem Kašperské
Hory (výtěžek z dražby „škatulí“ při akci
Vánoce s Josefem Ladou)
• dodatky týkající se prodloužení nájemních smluv na pronájem bytů uzavřených na
dobu určitou

jméno Škrobáren Horažďovice, a. s., v listinné podobě společnosti Česká Škrobárenská, a. s.
• vstup Města Horažďovice do EUROREGIONU Šumava, přistupuje k stávajícím
stanovám a schvaluje příspěvek ve výši
3,– Kč/1 obyvatele ročně
• zřizovací listinu Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Horažďovice s účinností od 1. 1. 2008

ROZHODLO
• v budoucnu směnit část pozemku
p. č. 1094/1 ve vlastnictví Města Horažďovice za část pozemku p. č. 1090/1 vše
v k. ú. Zářečí (za bazénem) z důvodu budování „Protipovodňových opatření města Horažďovice – ochranné hráze“.

SOUHLASÍ
• se závazkem, že po realizaci akce Protipovodňová opatření Město HD bezplatně
převezme protipovodňová opatření nebo
jejich část do svého majetku a bude se o ně
starat s péčí řádného hospodáře bez dalších nároků na státní rozpočet
Jindřiška Jůdová,
starostka města

VZALA NA VĚDOMÍ
• zápis z komise výstavby a ÚP a životního prostředí ze dne 3. 12. 2007, zápis z komise pro podnikání a cestovní ruch ze
dne 4. 10. 2007, zápis z Poradního sboru
Městského muzea v Horažďovicích ze dne
10. 12. 2007

NESOUHLASÍ
• se záměrem pronájmu ani odprodeje objektu bývalé vodní elektrárny na mlýnském náhonu (bývalá elektrárna pana
Paška)

Rada města Horažďovice 9. 1. 2007
SCHVÁLILA
• „Plán investic na rok 2008 a další období“ vypracovaný společností 1. JVS, České Budějovice
• zhotovení projektové dokumentace
a smlouvu o dílo na zateplení mateřských
a základních škol Ing. Michaely Šperlové,
Strakonice, ve výši 89 000,– Kč
• cenové nabídky a smlouvy o dílo společnosti CEFA, Praha 10, na vypracování
žádosti na akci: „Zlepšení tepelně-technických vlastností obvodových konstrukcí budov školských zařízení ve městě Ho-
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ražďovice“ ve výši 99 960,– Kč včetně
DPH (21 000,–Kč/1 objekt – bez DPH)
• pověření Martiny Benešové, vedoucí majetkového odboru MěÚ Horažďovice na období 2008–2010, k jednání se SFŽP ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí
• pořízení vozidla Multicar M25 typu sklápěč za cenu 35 000,– Kč pro organizační
složku Technické služby.
• rozšíření veřejného osvětlení v tomto rozsahu: sídliště Blatenská – jedná se
o projekt na 5 světelných bodů – osazení
1 ks světelného bodu
• podání žádostí o poskytnutí dotací
z odboru umění a knihoven Ministerstva kultury ČR v programech Knihovna
21. století a VISK7 – Kramerius a schvaluje spoluúčast ve výši Děti a čtení 50 %
(20 000,– Kč), Prácheňsko digitálně 30 %
(7 500,– Kč), Herbář Fr. Celerina 50 %
(17 500,– Kč)
• Smlouvu s Nadačním fondem obětem
holocaustu o nadačním příspěvku na poskytnutí nadačního příspěvku ve výši
20 000,– Kč na vydání knihy „Kořeny rodiny Fischlů, aneb Židé v Horažďovicích“

ODLOŽILA
• rozhodnutí týkající se povolení zvláštního užívání místní komunikace ul. Rybářská v Horažďovicích, k umístění vodovodní, kanalizační, plynové přípojky a přípojky NN do tělesa místní komunikace
a napojení sousední nemovitosti na místní komunikaci. Ukládá úřadu územního
plánování vyjasnění výkladu formulace ze
závazné části územního plánu, kde je pro
uvedenou lokalitu stanoveno, že „Návrh
ÚPN–SÚ počítá s rovnoprávným vztahem bydlení a průmyslové činnosti na základě vzájemné tolerance podle platných
hygienických zásad a norem“.

VZALA NA VĚDOMÍ
• zápis z 16. jednání bytové komise ze dne
3. 1. 2008
• návrh zadání územního plánu města Horažďovice a připomínky, podněty a návrhy
k pracovnímu materiálu – studii – „Strategie města Horažďovice“ s tím, že tyto
budou zaslány zpracovateli územního plánu. Doporučuje tento návrh projednat ve
smyslu ust. § 47 zákona č. 183/2007 Sb.
(stavební zákon)

DOPORUČUJE

|

Město Horažďovice
starostka města vyhlašuje

výběrové řízení
na obsazení místa strážníka městské policie
Místo výkonu práce: Horažďovice
Název funkce: strážník městské policie
Pracovní poměr na dobu neurčitou se zkušební dobou 3 měsíce
Předpokládaný termín nástupu 1. 4. 2008
Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
• státní občanství ČR
• tělesně a duševně způsobilý k výkonu povinností
• občanská bezúhonnost a spolehlivost
• dobrý zdravotní stav, fyzická zdatnost
• věk starší 21 let
Další požadavky zaměstnavatele:
• ukončené úplné středoškolské vzdělání, eventuelně platné osvědčení pro výkon
funkce strážníka obecní policie
• samostatnost, ﬂexibilita, aktivita
• řidičský průkaz sk. B
• velmi dobrá komunikace
• umění jednat s lidmi
• zájem o práci ve prospěch města
• znalost práce s PC
• splnění psychické způsobilosti a testů fyzické způsobilosti
Přihláška musí obsahovat:
• jméno, příjmení a titul
• datum a místo narozeni
• státní příslušnost
• místo trvalého pobytu včetně telefonního spojení
• číslo OP
• datum a podpis uchazeče
• datum možného nástupu
K přihlášce se připojí tyto doklady:
• životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných
znalostech a dovednostech
• výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
• ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
Tato funkce je zařazena do platové třídy 6, dle Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění platných
předpisů
Výběrové řízení obsahuje:
• testy psychické způsobilosti na náklady uchazeče
• testy fyzické způsobilosti
• osobní pohovor v případě splnění testů psychické a fyzické způsobilosti
Bližší informace na č. tel. 376 547 539

• ZM odprodat areál jatek

JEDNALA O
• pronájmech bytových a nebytových prostor
• pronájmech obecních pozemků
Jindřiška Jůdová,
starostka města

Přihlášky do výběrového řízení lze podávat v termínu do 29. února 2008 na adresu:
Městský úřad Horažďovice, Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice, nebo osobně do
podatelny MěÚ Horažďovice do 11 hod. Uzavřenou obálku označte nápisem: „Výběrové řízení – MP.“
Jindřiška Jůdová Mgr.
starostka města
V Horažďovicích dne 15. 1. 2008
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MĚSTO HORAŽĎOVICE VYHLAŠUJE
dle „ZÁSAD TVORBY A ČERPÁNÍ FONDU ROZVOJE BYDLENÍ MĚSTA HORAŽĎOVICE“ schválených zastupitelstvem města dne 4. června 2007
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. 2. 2008.
Blanka Jagriková,
vedoucí ﬁnančního odboru

Informace živnostenského odboru
Městský úřad Horažďovice rozšiřuje služby
pro občany zapojením
do projektu:
Czech POINT – Český podací ověřovací
informační národní terminál
od 1. 1. 2008. Občané mohou na živnostenském odboru, l. patro, kancelář číslo 127 a 128 získat ověřené výstupy z veřejných informačních systémů veřejné
zprávy :
Katastru nemovitostí – výpis listu vlastnictví :
• podle čísla listu vlastnictví
• podle čísla popisného
• podle čísla parcely
• částečné výpisy
Obchodního rejstříku :
• úplný výpis
• výpis platných údajů k aktuálnímu dni
Výpis ze živnostenského rejstříku
Výpis z rejstříku trestů
V souladu s § 9 odst. 3 zákona č. 365/
2000 Sb., o informačních systémech veřej-

né správy a o změně některých dalších zákonů bude od žadatele vybírán správní poplatek za první stránku ve výši 100,– Kč a za
každou další započatou stránku 50,– Kč.
U výpisu z Rejstříku trestů zaplatí žadatel správní poplatek ve výši 50,– Kč
podle položky 10a) zákona č. 634/2004
Sb., o správních poplatcích ve znění
pozdějších předpisů. Osoba, která podává žádost o výpis musí mít platný doklad totožnosti a přidělené rodné číslo.
To znamená, že výpis se může vydat i cizincům, kteří mají například trvalé bydliště v České republice. Na pracovištích
Czech POINT není možné vydávat výpisy zplnomocněncům, kteří žádají o výpis z RT na základě plné moci.
Od 1. 1. 2008 živnostenský odbor vydává
podle zákona na č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy výpis
z evidence zemědělských podnikatelů.
Správní poplatek je 15,– Kč za každou
i započatou stránku.
Marie Šolcová,
vedoucí živnostenského odboru

Mimořádné události
a krizové stavy
Každý z nás se může dostat do situace,
které se říká mimořádná událost. Příčinami mimořádné události jsou přírodní katastrofy, závady na technickém
zařízení nebo destruktivní činnost člověka. Je-li mimořádná událost značného
rozsahu, stává se krizovou situací. K jejímu zvládnutí jsou příslušnými orgány
vyhlašovány jednotlivé krizové stavy.

K případnému zamezení, nebo alespoň
ke zmírnění možných následků takovýchto situací je zapotřebí, aby každý občan předem věděl co jej může ohrožovat
a jak se má v případě ohrožení zachovat.
Do systému řízení státu se proto ve všech
oblastech zahrnuje:
• prevence – předcházení pohromám či
jejich některým dopadům,
• připravenost na zvládnutí dopadů pohrom jež se mohou vyskytnout,
• zvládnutí dopadu pohrom s přiměřenými ztrátami a přiměřenými zdroji,
• zajištění obnovy, návratu do stabilizovaného stavu a nastartování dalšího rozvoje.
I Městský úřad Horažďovice má za úkol
seznamovat právnické a fyzické osoby na svém správním území s charakterem možného ohrožení a se způsobem
ochrany obyvatelstva. V předešlých letech k tomuto účelu využíval svého měsíčního periodika – Horažďovického obzoru. Od ledna tohoto roku poskytuje
komplexní informace k této problematice na svých oficielních internetových
stránkách www.sumavanet.cz/muhd/.
Na úvodní stránce se v levé části nachází
seznam jednotlivých oblastí. V něm jako
čtrnáctý v pořadí najdete odkaz – Krizové řízení. Po jeho výběru máte možnost
nahlédnout kamkoliv – viz níže.
Věřím, že obsah všech informaci je srozumitelný, úplný a výběr i s použitím odkazů uživatelsky příjemný.
Hlavatý Antonín,
odbor kanceláře starostky

HOR A ŽĎOVICK Ý OBZOR č. 1/2008

Městská policie
informuje
V tomto zimním období upozorňujeme
vlastníky nemovitostí o povinnosti a odpovědnosti odklízení sněhu z chodníků před
svými domy dle Zákona č. 11/1997 Sb.,
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů stanoví § 27 odst. 4.
Poškozený, který prokáže, že úraz se stal
na chodníku přiléhajícímu k určité nemovitosti, může po vlastníku takové nemovitosti požadovat náhradu škody, a to v první řadě bolestné, dále náhradu za ztížené
společenské uplatnění (pokud má úraz trvalé následky), náhradu za ušlou mzdu
a také náklady na léčbun kterou nehradí
zdravotní pojišťovny.
strážník Blanka Špatná

Odbor výstavby
a územního plánování
K dopisu pana Hájka na str. 9
„benzinová čerpací stanice PHM v Horažďovicích u křižovatky ulic Strakonická a Rybářská (investor – Autospol plus,
spol. s r. o.)
Hned v úvodu je nutno vyvrátit všeobecně
vžitou představu, že Městský úřad Horažďovice a Město Horažďovice jsou jedním
subjektem.
Městský úřad Horažďovice, odbor výstavby a územního plánování, je orgán
státní správy na úseku výstavby a jako
takový vede na základě žádosti stavebníka v předmětné záležitosti správní řízení. Pro úplnost je v současné době řízení přerušeno z důvodu doplnění podkladů, které si stavební úřad vyžádal.
Tento stavební úřad je ve svém rozhodování do značné míry vázán stanovisky
odborných složek státu, tzv. dotčených
orgánů státní správy. Tyto orgány posuzují problematiku ze svého pohledu,
tj. dopravy (odbor dopravy), požární
bezpečnosti (hasičský záchranný sbor)
a v případě vybraných staveb, jakou je
čerpací stanice PHM, je tento záměr posuzován i z hlediska vlivu stavby na životní prostředí (provádí Krajský úřad
plzeňského kraje). Pro ně zpracovávají
podklady osoby, které mají k této činnosti příslušná oprávnění. Zejména posuzování vlivu na životní prostředí provádí zcela nezávisle krajský úřad a případné námitky je vždy nutno směřovat
k němu.
Na základě podnětu účastníků řízení
vznesených v jeho průběhu inicioval stavební úřad i přes kladná vyjádření výše
dotčených orgánů státní správy prověření
jejich závěrů (týká se hluku, prachu, světla apod.).

Město Horažďovice je právní subjekt,
který o povolování staveb na svém území ve stavebním řízení nerozhoduje. Jeho
vůle ve způsobu dalšího rozvoje se promítá pouze v případě tvorby a schvalování
územního plánu, případně při souhlasu se
zásahem do jeho majetku.
Co říci závěrem:
Chránit svůj majetek a svoji pohodu bydlení je nezpochybnitelné právo každého
vlastníka nemovitosti. Proto také stát zřídil institut správního řízení, kde mají občané možnost tato práva ve správním řízení uplatňovat. Je však věcí především každého vlastníka (účastníka řízení), aby tak
činil ve smyslu zákona a v době, která je
k tomu vymezená. A pokud není účastník
řízení s jeho výsledkem řízení – rozhodnutím – spokojen, má v souladu se správním
řádem po jeho vydání právo využít všechny zákonem dané opravné prostředky (odvolání apod.).
A pokud dospěje účastník řízení k závěru,
že není rozhodováno nestranně, má možnost tuto svou, řádně odůvodněnou, námitku o nestrannosti vznést a požadovat,
aby věc řešil jiný pracovník nebo i úřad.
Ostatní tvrzení uvedená v článku ohledně preferencí jedné strany, líbivé hry, prosazování zájmů apod. jsou z oblasti úvah,
spekulací, a pokud se neopírají o věcné
podklady, lze je považovat za ničím nepodložená nařčení.
Ing. Josef Kotlaba,
vedoucí odboru výstavby
a územního plánování

Dotace na kulturu,
sport a cestovní ruch
Jako v minulých letech mají možnost kulturní a sportovní a ostatní sdružení žádat o ﬁnanční prostředky z několika zdrojů. Těmi nejsnáze dostupnými jsou města
a kraje. V termínu uzávěrky Horažďovického obzoru byly vyhlášeny následující
programy:
Město Horažďovice:
• předmětem podpory jsou kulturní, sportovní a ostatní akce – uzávěrka pro přijímání žádostí, které si můžete vyzvednout
pouze osobně na Městském úřadě, odboru památkové péče, školství a kultury,
kanc č. 219, 2. patro, je 31. března 2008
Plzeňský kraj:
• v oblasti kultury, kde je předmětem podpory mj. divadlo, hudba, tanec, výtvarné
umění, literatura a publikační činnost
a kulturní dědictví. Uzávěrka je 12. února 2008, 12.00.
• v oblasti rozvoje venkovského cestovního
ruchu – předmětem podpory je rozvoj řemesel, rozvoj infrastruktury pro sport a volný
čas atd. Uzávěrka je 20. února 2008, 14.00.
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Příjemci dotací v rámci všech programů
mohou být fyzické i právnické osoby s výjimkou příspěvkových organizací města
(v případě žádosti z rozpočtu města) a Plzeňského kraje (v případě žádosti z rozpočtu Plzeňského kraje)
Podrobné informace o výše uvedených dotačních programech získáte na
tel. 376 547 557, stankova@muhorazdovice.cz nebo na www.muhorazdovice.cz
– granty a příspěvky, www.kr-plzensky.
cz – dotace.
Lucie Staňková,
odbor památkové péče, školství a kultury

Město Horažďovice zve své občany na

zasedání městského
zastupitelstva,
které se koná

v pondělí 18. února 2008
od 18.00 v Kulturním domě
v Horažďovicích.

SLOVO STAROSTKY
– pokračování ze strany 1 –
V zásobě jsou ještě připravené akce
• úpravna vody
• kanalizace a vodovod Horažďovice předměstí
• rekonstrukce čističky odpadních vod
Na tyto projekty jsme připraveni žádat po
splnění některých speciﬁckých podmínek
vyžadovaných pro přijetí žádosti.
Rozpočet města pro tento rok bude činit
zhruba 145 mil. Kč, z toho přibližně 106 mil.
Kč budou náklady na provoz a správu města. Doplatky některých akcí za r. 2007 budou asi 8,6 mil. Kč. Na investice nám bude
zbývat přibližně 25,5 mil. Kč. Z výčtu výše
uvedených akcí je zřejmé, že na jejich realizaci budeme potřebovat částku daleko vyšší. Tyto ﬁnanční prostředky se pokoušíme
získat pomocí dotací z vypisovaných programů krajů, ministerstev i EU.
Je nutné připomenout, že město má v současné době tři úvěry.
20 mil. Kč (úvěr z r. 2004) – financování infrastruktury a výstavba bytů „barákový tábor“
15 mil. Kč (úvěr z r. 2005) – ﬁnancování Regionálního centra cestovního ruchu „Modrá“
30 mil. Kč (úvěr z r. 2007) – ﬁnancování
RCCR „Modrá“
Jak zatíží rozpočet města splácení těchto
úvěrů?
rok 2008 splátka 10 571 mil. Kč, rok 2009
splátka 9,548 mil. Kč, rok 2010 splátka
7 500 mil. Kč

HOR A ŽĎOVICK Ý OBZOR č. 1/2008
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Přehled nejdůležitějších akcí, na kterých
se podílely jednotlivé odbory Městského
úřadu Horažďovice v uplynulém roce
Odbor majetkový
• komplexní rekonstrukce Blatenské ulice
• ukončení projektu Regionální centrum
cestovního ruchu
• realizace Okružní ulice I. (před kotelnou)
• realizace technická infrastruktura 50
BJ Šumavská – Okružní
• rekonstrukce vzduchotechniky a vytápění. – MŠ Loretská
• restaurování kašny v zámku
• oprava schodiště a branky v zámku
• oprava fasády a restaurování maleb
a mříží – Husův sbor
• průzkum a příprava vnitřních maleb
kaple sv. Anna
• Masné krámy – přípojka.
• oprava chodníku u DPS
• oprava povrchů – komunikace Boubín
• oprava části místní komunikace na sídlišti nad ZŠ Blatenská
• pronájem, prodej, směna, věcná břemena, bezúplatné převody řádově desítek pozemků, z toho celkový příjem cca
5 mil. Kč.
• správa a evidence majetku
Odbor výstavby a územního plánování
• od 1. 1. 2007 v platnost vstoupil nový
stavební zákon
• od 1. 1. 2007 vznikl nový úřad územního plánování, který provádí řadu úkonů, které dříve neexistovaly, nebo v minimálním rozsahu a značně usnadňují
přípravu stavby (projednává územní plány, vymezuje zastavěná území, podává
územně plánovací informace)
• kolaudace – Technická infrastruktura
Husova ulice, Husovo náměstí
• Stavební úpravy bytového domu č. p.
68 Horažďovice
• Klubovna, šatny a sociální zařízení
– tenisové kurty
• práce spojené s tvorbou nového územního plánu města
Odbor památkové péče, školství a kultury
• Oblastní přehlídka amatérského divadla
• Oslavy konce 2. světové války
• Slavnosti „Kaše“ – 700 let od smrti Rudolfa Habsburského
• Městský běh
• 29. ročník RALLY AGROPA
• JMENINY MĚSTA HORAŽĎOVIC
• Letní škola diplomatických studií
• aktualizace webových stránky městského úřadu
• prezentace možností dotací pro sportovní komisi

Odbor správní
• vydávání cestovních dokladů s tzv. biometrickými prvky
• pokračovala povinná výměna stávajících občanských průkazů vydaných do
31. 12. 1998 včetně průkazů s vyznačenou platností „bez omezení“ s výjimkou
občanských průkazů občanů narozených
před 1. lednem 1936 (pro zajímavost bylo
vyměněno 1 965 OP)
• 46 svateb z toho 40 civilních a 6 církevních
• 3× vítání občánků – 60 dětí
• 2 zlaté svatby
• 1 diamantová svatba
Odbor živnostenský
• dnem 30. 6. 2007 byla zrušena podmínka odborné způsobilosti zemědělských podnikatelů
• od srpna 2007 již nepožadují živnostenské úřady u podnikatelů výpis z rejstříku trestů v písemné formě. Ten si živnostenský úřad vyžaduje elektronicky
podle § 72 živnostenského zákona
• dnem 31. 10. 2007 bylo zrušeno dokládání bezdlužnosti jako jedné ze všeobecných podmínek provozování živnosti
ve vztahu k finančnímu úřadu správě sociálního zabezpečení a veřejnému zdravotnímu pojištění
Odbor životního prostředí
• rozšíření sítě sběrných míst na separovaný odpad (papír sklo, plasty) o 7 kontejnerů, čímž vznikla 3 nová sběrná stanoviště
Odbor sociální
• od 1. 1. 2007 výplata dávek podle nového zákona o poskytování sociálních služeb č. 108/2008 Sb.
• komunitní plánování sociálních služeb
• humanitární sbírka ve spolupráci s Občanským sdružením Daikonie Broumov
Odbor dopravy a silničního hospodářství
• od 1. 7. 2007 rozšířil služby občanům
o příjem žádostí a výdej paměťových karet do digitálních tachografů.
• podle odst. 4, 5 § 29a zákona č. 13/1997
Sb. zveřejňuje údaje z rozhodnutí o uzavíkách a objížďkách na dálnicích, silnicích, místních komunikacích a veřejně
přístupných účelových komunikacích,
které stanoví prováděcí právní předpis,
bez zbytečného odkladu prostřednictvím Centrální evidence pozemních komunikací způsobem umožňujícím dálkový přístup
• březen kolaudace Husova ul.
• duben kolaudace Havlíčkova ul.
• listopad kolaudace Okružní ul. část před
kotelnou, Blatenská ul. zkušební provoz

Odbor kanceláře starostky
• 25. 1. předávání Ceny Petra Parléře –
Praha – oceněni Petr Kolář, Martin Kožnar
• 16. 2. předání cen nejlepším sportovcům – Klatovy
• 10. 3. – Senát ČR – Praha – veřejné slyšení k problému církevního majetku
• 20. 4. návštěva zástupců města Regen,
vítání občánků
• 1. 6. zahájení sezóny – Muzeum
• 15. 6. vítání občánků
• 30. 6. slavnosti Kaše – přijetí hostů na
radnici
• 14. 7. Rallye Agropa – přijetí hostů na
radnici
• 20. 8. Diplomatická akademie – Muzeum – zahájení akce za přítomnosti ministra zahraničí K. Schwarzenberga
• 7. 9. návštěva Monsinora Fořta při příležitosti výročí Oblastní charity
• 21. 9. návštěva zástupců města Regen
• 19. 10. vítání občánků
bytová agenda
– přijato 36 žádostí o byt
– přiděleno 22 bytů
– přijato 17 žádostí o byt v DPS
– přiděleno 6 bytů v DPS
krizové řízení
• 25. 1.–5. 2. byl aktivován krizový štáb
– řešil následky silného větru (vládou vyhlášen Nouzový stav).
• 4. 10. – cvičení požární evakuace celého úřadu za součinnosti jednotky HZS
Horažďovice.
Odbor správy majetku
• oprava a nátěr fasády domu čp. 39 Ševčíkova ulice
• výměna střešní krytiny a klempířských
prvků v domě čp. 105 Trhová ulice
• výměna oken a vchodových dveří
v domech čp. 752–753 Bezručova ulice a čp. 781–782, 787–788 ulice Pod Vodojemem
• běžná údržba a nutné opravy
Odbor finanční
• realizuje platby pro všechny odbory
Technické služby
• likvidace následků orkánu Kyrril
• technická pomoc při brigádách a akcích – Ostrov, Prácheň, Obora, Slavnosti
Kaše, Jmeniny města
• otevření veřejných toalet v Plzeňské
ulici „u Červené brány“
• rozmístění kontejnerů na svoz objemného a zeleného odpadu dle rozpisu uveřejněného v Obzoru
Jindřiška Jůdová

HOR A ŽĎOVICK Ý OBZOR č. 1/2008

|

15

HOR A ŽĎOVICK Ý OBZOR č. 1/2008

|

16

Zahrajeme

na Vašich oslavách, svatbách, plesech.
Písničky z 60. – 90. let, moderní i lidové.

www.duomatur.ic.cz

tel.:774 237 238, 721 403 239

Šití na zakázku

• plesové a svatební šaty
• bavlněná ručně malovaná trička a tuniky
• ostatní dle domluvy

A. Kratochvílová, mobil: 724 136 004

INSTALATÉR A TOPENÁŘ
JOSEF KŮRKA

Chmelná 63, 342 01 Sušice,
IČ: 74248219, DIČ: CZ 7204011969

tel. 607 634 824

HOR A ŽĎOVICK Ý OBZOR č. 1/2008

Havlíčkova 40, Horažďovice, tel.: 376 511 027

Nabídka platí od 31. 1. do 15. 2. 2008
89,90 Kč/kg

95,90 Kč/kg

88,00 Kč/kg

Cikánka

Zauzený šunkový salám

59,90 Kč/kg

88,00 Kč/kg

Vepřová pečeně s kostí

Uzená krkovice bez kosti

Březohorská klobása

49,00 Kč/kg

Bavorská sekaná

129,00 Kč/kg

Ostravská klobása

95,00 Kč/kg

Drůbeží šunka

44,00 Kč/kg

Písecký TYGR

89,00 Kč/kg

Výběrový nářez

|
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Verold Strakonice s.r.o.
Dopravní 35, 386 01 STRAKONICE • IÈO: 48203688, DIÈ: CZ48203688
Tel.: 383 311 041, Fax: 383 311 049 • E-mail: buchtele@verold-st.cz

SUŠICE, nám. Svobody 31

VÝPRODEJ ZIMNÍ KOLEKCE
(bundy, lyž. Kalhoty, trika, mikiny, doplňky, boty)

Při předložení tohoto inzerátu
10% sleva ke stávajícím slevám
(pro majitele karet Alpine Pro ještě + 5% sleva navíc)

SEZONNÍ VÝPRODEJ
SPORTOVNÍCH ZNAČEK
SUŠICE, nám. Svobody 39
Adidas, Nike, Reebok, Husky, Loap
(textil, bundy, oteplovačky, boty)
Při předložení tohoto inzerátu
5% sleva navíc ke stávajícím slevám

HOR A ŽĎOVICK Ý OBZOR č. 1/2008
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Využijte možnosti plošné barevné a černobílé inzerce

Rozměr inzerátu
(výška x šířka)cm
26x19
13x19
13x9
6,5x9
3x9

Černobílá verze
Cena

Barevná verze
Cena

2800,- Kč
1400,- Kč
700,- Kč
350,- Kč
150,- Kč

4500,- Kč
2000,- Kč
1000,- Kč
500,- Kč
250,- Kč

HOR A ŽĎOVICK Ý OBZOR č. 1/2008
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RAVANKA. Rezervace vstupenek v kulturním
domě při posezení s písničkou v neděli dne
27. ledna, poté v předprodeji kina Otava, tel.
376 511 890.

AKCE

29. 2. pátek

KULTURNÍ DŮM
1. 2. pátek

hod. 20.00

KŘESŤANSKÝ PLES
K tanci a poslechu hraje Malá muzika Nauše Pepíka. Bohatá tombola, předprodej vstupenek u paní Kubíčkové, tel. 376 512 665.

2. 2. sobota

hod. 20.00

HASIČSKÝ PLES
Pořádá SDH Jetenovice. Hraje skupina FATIMA. Předtančení, bohatá tombola. Předprodej vstupenek v kině Otava od 21. ledna,
tel. 376 511 890.

3. 2. neděle

hod. 14.00

TANEČNÍ KURZ PRO DOSPĚLÉ
5. lekce.

8. 2. pátek

hod. 20.00

2. DIVADELNÍ BÁL
Pořádá TYJÁTR Horažďovice, tentokrát ve
stylu 1. republiky. K tanci a poslechu hraje
Klatovská kapela. Bohatý program. Kostýmy
vítány. Předprodej vstupenek v kině Otava od
21. ledna, tel. 376 511 890.

9. 2. sobota

hod. 20.00

PLES ATRIA
Hraje hudební skupina CROSS Strakonice.
Předtančení. Předprodej vstupenek od 28.
ledna v kině Otava, tel. 376 511 890.

10. 2. neděle

hod. 14.00

hod. 20.00

VÁPENICKÝ PLES
Hraje hudební skupina FORTUNA. Bohatá
tombola. Předprodej vstupenek od 18. února
v kině Otava, tel. 376 511 890.

Změna programu vyhrazena.
KULTURNÍ STŘEDISKO PŘIPRAVUJE:
Populární dvojice „EVA A VAŠEK“ uskuteční svůj koncert v horažďovickém kulturním
domě v sobotu 29. března 2008 od 18.00.
Předprodej vstupenek v kině Otava, tel. 376
511 890.

KINO OTAVA
1. 2. pátek a 2. 2. sobota

hod. 20.00

VÁCLAV, ČR – tragikomedie.

8. 2. pátek a 9. 2. sobota

hod. 20.00

NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ
ČR - drama.

HRAJEME O JARNÍCH PRÁZDNINÁCH
11. 2. pondělí a 12. 2. úterý

hod. 17.30

PAST NA ŽRALOKA
USA – animovaná pohádka.

13. 2. středa a 14. 2. čtvrtek

hod. 17.30

hod. 17.30

KOUZELNÁ ROMANCE
USA - romantická komedie

TANEČNÍ KURZ PRO DOSPĚLÉ
6. lekce.

22. 2. pátek a 23. 2. sobota

16. 2. sobota

CHYŤTE DOKTORA, ČR - komedie.

hod. 20.00

4. CESTOVATELSKÝ PLES
Pořádá CK CIAO Horažďovice a Strakonice.
Hraje hudební skupina GOOD COMPANY
Písek. Cestovatelské soutěže o zajímavé ceny.
Předprodej vstupenek v informačním centru
v zámku, tel. 376 511 999, a v kině Otava, tel.
376 511 890.

17. 2. neděle

hod. 14.00

TANEČNÍ KURZ PRO DOSPĚLÉ
7. lekce.

18. 2. pondělí
VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
STVA MĚSTA

19. 2. úterý

hod. 18.00
ZASTUPITEL-

hod. 19.30

J. B. MOLIERE: CHUDÁK MANŽEL
Uvádí Divadelní společnost Julie Jurištové.
Předplatné skupiny A/1. Zbylé vstupenky
v předprodeji kina Otava, tel. 376 511 890
a před představením v kulturním domě, tel.
376 512 436.

22. 2. pátek - premiéra
23. 2. sobota - repríza

hod. 19.30
hod. 19.30

29. 2. pátek a 1. 3. sobota

hod. 20.00
hod. 20.00

HRDINOVÉ A ZBABĚLCI
USA – politický thriller.

Změna programu vyhrazena.

LOUTKOVÉ DIVADLO
1. 2. pátek

hod. 17.00

BUDULÍNEK

22. 2. pátek

hod. 17.00

O RŮŽÁNKOVI

Změna programu vyhrazena.

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
12. 2. úterý

hod. 10.00

ŠPERKOVÁNÍ
Výroba smaltovaných šperků, v klubovně
DDM.

13. 2. středa

hod. 14.30

ROBIN HAWDON: ÚŽASNÁ SVATBA
Bláznivá komedie v podání divadelního souboru TYJÁTR Horažďovice. Režie: Karel Šťastný.
Předprodej vstupenek v kině Otava od 1. února,
tel. 376 511 890.

TURNAJ STOLETÍ – ČLOVĚČE, NEZLOB SE
Určeno pro rodinné dvojice – vnoučata
a prarodiče, v klubovně DDM. Vítěz turnaje
obdrží poukaz na zájezd do Bavorského národního parku, který DDM připravuje.

24. 2. neděle

13. 2. středa

hod. 15.00

PLES SENIORŮ, ANEB POSEZENÍ S PÍSNIČKOU VE SVÁTEČNÍM STYLU
K tanci a poslechu hraje populární DOUB-

hod. 10.00

TVOŘIVÁ DÍLNA
Ze starého nové. Zdobení triček batikou, výšivkou, tiskem. V klubovně DDM – tričko
s sebou

23. 2. sobota

hod. 14.30

KERAMICKÁ DÍLNA PRO RODIČE A DĚTI

28. 2. čtvrtek

hod. 8.00

OBVODNÍ KOLO V RECITACI
V sále DDM.
MŮJ HRNEČEK
Vyhlašujeme soutěž o nejkrásnější vlastnoručně vyrobený nebo vlastnoručně vyzdobený hrnek.
Kategorie: předškolní děti; 1. – 4. třída; 5. – 9.
třída. Uzávěrka soutěže je v pátek 7. března.
Autoři nejlepších hrnečků obdrží diplom
a odměnu.
NEJKRÁSNĚJŠÍ KRASLICE
Vytvoř kraslici jakoukoliv technikou a odevzdej v domě dětí do 14. března. Na přehlídce
17. – 19. března budou vyhodnoceny nejhezčí
kraslice a autoři odměněni.
LYŽAŘSKÁ ŠKOLA
Pokračuje podle vyhlášených termínů. Informace na náštěnce v zámku.
PŘIPRAVUJEME:

2. 3. neděle

hod. 14.00

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL

ZLATÝ KOMPAS
USA, VB – romantická komedie.

15. 2. pátek a 16. 2. sobota

13. 2. středa

hod. 17.00

VELKÉ ŠELMY ŠUMAVY
Přednáška pana Karla Průchy doplněná videosnímky. V sále DDM.

15. 3. sobota

hod. 14.30

KURZ VITRÁŽE TIFFANY
V klubovně DDM.

KNIHOVNA
Městská knihovna
Horažďovice vyhlašuje
v rámci projektu

„DĚTI A ČTENÍ 2008“
2. ročník celoroční soutěže
Sbírej samolepky projektu Děti a čtení
Podmínky:
Každý účastník soutěže obdrží v knihovně
společně s první samolepkou i kartičku, na
kterou si bude vylepovat samolepky získané:
• za účast v soutěžích vyhlašovaných v rámci
projektu Děti a čtení
• za články a příspěvky do Horažďovického
obzoru – nejen o knihovně, ale i o dění ve školách a v celém městě
• za odpověď na soutěžní otázky, které budou
v průběhu roku zveřejňovány v Horažďovickém obzoru pod logem projektu, na vývěsce
knihovny a na www.knihovna.horazdovice.cz
• za aktivitu při besedách a literárních pásmech – kontrolní otázky v závěru akcí
• za pomoc při pořádání Dne pro dětskou knihu
Vítězem soutěže se stává účastník, který nasbírá největší počet samolepek a vylepené samolepky na kartičce odevzdá nejpozději 20.
listopadu 2008 na dětském oddělení Městské
knihovny Horažďovice.
Prvních pět nejúspěšnějších účastníků, kteří nasbírají největší počet samolepek, obdrží
knižní odměny, které budou předány na „Dni
pro dětskou knihu“ 30. 11. 2008.

Uzávěrka příštího čísla je 20. února 2008. Redakce si vyhrazuje právo vybrat k otištění příspěvky pisatelů podle potřeb HO. Příspěvky svým rozsahem delší než jeden list A4 budou redakčně kráceny. Náklad
2.600 výtisků. Distribuováno do každé rodiny horažďovického obvodu zdarma. Vydavatel a nakladatel Město Horažďovice, Mírové náměstí 1, IČ 00255513. Redakční rada: Ing. Ladislav Lenský, ak. mal. Petr
Mika, Lenka Šimonová, Lucie Staňková. Korektura: Lucie Staňková, tel. 376 547 557, fax 376 547 529, e-mail: obzor@muhorazdovice.cz. Za věcnou správnost textu odpovídají autoři. Povoleno OkÚ Klatovy
pod registrační značkou MK ČR E 11878. ISSN 1802-7741. Sazba a tisk: Dragon Press, Klatovy.

