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STALO SE
Je mnoho měst a obcí, které každoročně slaví své založení nebo svou první zmínku. Horažďovice jsou však jedním z mála měst (ne-li
jediným), které si připomíná také původ svého názvu (Gorazdějovice). Sv. Gorazd, jehož
svátek připadá v církevním kalendáři na 27.
července, byl v roce 1997 prohlášen patronem města. Otázka oprávněnosti odvození
názvu města od jména tohoto světce dosud
není spolehlivě zodpovězeno – faktem je, že
přihlášení se k němu přispělo k uskutečňování kulturních slavností, které se postupem
času staly tradicí.
Na jejich počátku stálo vysvěcení zvonu sv.
Gorazda, věnovaného Msgr. Karlem Fořtem. Umístění zvonu do kostela sv. Petra
a Pavla na náměstí a jeho vysvěcení biskupem Msgr. Antonínem Liškou proběhlo 26.
7. 1997 – od této doby se kolem 27. července
na náměstí každým rokem konají slavností, již pod názvem Jmeniny města. Od roku
2007 byl jmeninám pro lepší zapamatovatelnost přisouzen pevný termín – poslední víkend červenci.
Připravování programu má již několik let
na starosti kulturní komise Města Horažďovice, která se rozhodla k riskantnímu kroku. Přestěhovat odpolední program z frekventovaného prostoru na náměstí, poukázat
tím také na jiná místa, která dělají právě Horažďovice tím „naším“ městem, a nejlíp tak
oslavit jejich jmeniny.
Letos začal program 25. července tradičním
koncertem v Městském muzeu, tentokrát
v podání Českého saxofonového kvarteta,
v sobotu 26. 7. se po dopoledním vystoupení dechových kapel Hájenka a Skalanka na
náměstí přesunulo centrum dění do Parkánu, kde „řádili“ Komedianti (dle svých slov
„Umělci vskutku světových jmen“). Hudba orchestru Péro za kloboukem se střídala
s Teátrem Víti Marčíka a kejklířským uměním Vojty Vrtka, který se pokoušel některé
ze svých kousků naučit i děti a jejich rodiče.
Večerní představení Romeo a Julie muselo
být pro špatné počasí bohužel zrušeno. To
na zámeckém nádvoří se muzikanti Swing

V rámci hudebního léta vystoupili 16. srpna v městském muzeu japonští studenti pod vedením
dirigenta Jaroslava Krčka. Foto Lucie Staňková.
Band Tábor s bouřkou poprali po svém. Po
několika písních, kdy museli své vystoupení
venku zrušit, se přestěhovali do Velkého sálu
v muzeu a sice v menším složení a již bez obleků, ale o to s větším nasazením, zahráli
promoklým návštěvníkům ještě několik písní na přání.
Naše město získalo dotaci z Operačního
Od osmi hodin hrál na nádvoří u pizzerie
programu Životní prostředí, prioritní osa 6
Experiment a večer byl zakončen opět v Par– Zlepšování stavu přírody a krajiny.
kánu koncertem skupiny JAM4U. V neNa základě zpracované projektové dokuděli se konala mše v kostele sv. Petra a Pavmentace na akci „Revitalizace a rekonstrukla a odpoledne Posezení s písničkou v kulce anglického parku Ostrov“ jsme při splturním domě.
nění základních podmínek pro poskytnutí
Pro organizátory je vždy příjemné, pokud se
dotace získali:
akce líbí nejen návštěvníkům, ale i účinkujíFinanční zdroje
celkem
v%
cím – podle ohlasů z obou stran se slavnosti
v Kč
„až na to počasí vyvedly skvěle“. A Parkán?
Celkové výdaje
Pro horažďovické příjemné překvapení,
31 347 594
na projekt
jak se dá využít, pro cizí včetně komedianCelkové nezpůsobilé
tů „nádhera, romantika“ a „kde jste takové
11 557 140
výdaje projektu
místo … sebrali?“.
Pokud víte o nějakém dalším místě, které
Celkové způsobilé
19 790 454
100
stojí za to ukázat v jiném než každodenním
výdaje projektu
světle, napište nám o něm do redakce (obZ toho: Zdroje žadatele
1 979 047
10
zor@muhorazdovice.cz). Nám se líbí PanPodpora z ERDF*
ská zahrada, takže pokud vše dobře dopad16 821 885
85
(dotace)
ne, tak na shledanou v příštím roce tam.

SLOVO STAROSTKY

Za organizátory Lucie Staňková

989 522
Dotace SFŽP ČR**
(CZV = celkové způsobilé výdaje)
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Předmětem podpory je obnova anglického
parku, odstranění nevhodných a ošetření
stávajících dřevin, vysázení nových stromů
a keřů a založení lučních trávníků. V rámci
akce bude vysazeno 8 040 ks dřevin a ošetřeno 300 ks dřevin, založena sídelní zeleň
na celkové ploše 16,63 ha a regenerována sídelní zeleň na celkové ploše 17,86 ha.
Nezpůsobilé výdaje projektu jsou ve výši 11
557 140 Kč a patří sem např. obnova stávající cestní sítě včetně spojnic mezi jednotlivými cestami (umožní návštěvníkovi volnější
pohyb po parku), nový mobiliář (lavičky budou umístěny na zajímavá místa – výhledy
na řeku, zajímavé stromy, skupiny stromů).
Tyto záležitosti budeme ﬁnancovat z rozpočtu města. Celá akce bude rozdělena do
čtyř let, tzn. 2008– 2011.

faktů a zároveň si položit „nerudovskou“ otázku „co s ním?“
V Horažďovicích bylo kino vybudováno
v rámci tzv. akce „Z“ (Zvelebování) a otevřeno v roce 1976. Tehdy i v několika dalších
desítkách let bylo bezmála jedinou možností
zhlédnutí ﬁlmových novinek. Dnes se situace
radikálně mění a s nástupem „multikin“, videí,
DVD přehrávačů se kina v menších městech
vyprazdňují a stávají se výrazně ztrátovými.
Je to trend, který přináší doba. Zůstalo jen pár
skutečných milovníků ﬁlmového plátna, kteří
by atmosféru kina nevyměnili za přítmí svého
obývacího pokoje. Patříte mezi ně?
Ideálním řešením by bylo vybudovat malé
multifunkční kino (malý divadelní sál). Ten
by mohlo v rámci svých představení využívat
i loutkové divadlo, pro které také neustále hledáme vhodnější prostory.

—
Provoz kina Otava za rok 2007 v číslech:
Ze stejného operačního programu, ale z prioritní osy 3 – Udržitelné využívání zdrojů
energie, jsme získali podporu na „Zlepšení
tepelně technických vlastností obvodových
konstrukcí budov “ obou našich základních
škol.
Předmětem podpory je realizace úspor energie, zateplení obvodových stěn, výměna výplní a zateplení střech.
základní školy
Celkové výdaje na projekt

Komenského Blatenská
v Kč
v Kč
17 439 546

22 966 042

Celkové nezpůsobilé výdaje na projekt

1 675 800

5 742 117

Celkové způsobilé výdaje
projektu

15 763 746

17 223 925

Z toho: Zdroje
žadatele

1 576 375

1 722 393

13 399 184

14 640 336

788 187

861 196

Podpora
z FS***
Dotace SFŽP
ČR**

náklady

959 372,00 Kč

výnosy
vstupné do kina
nájem
(Tipsport,ostatní)

303 104,00 Kč
50 826,00 Kč

ztráta

-605 442,00 Kč

diváků

5 302

počet ﬁlmových představení

107

průměrná návštěvnost
na 1 představení

49,55

ztráta na 1 diváka

-114,19 Kč

Celková kapacita kina je 323 míst, znamená to, že průměrně jsou obsazené necelé tři
řady diváků a ztráta na jedno ﬁlmové představení je 5 658,34 Kč.
Máme tyto možnosti:
A) zachováme dál provoz kina v nezměněné
podobě a město bude dotovat jeho provoz
(r. 2007 – 605 442 Kč)
B) zrušíme kino a budeme hledat jiné využití
pro jeho budovu
Zkuste se společně s námi zamyslet a napište svůj názor na adresu obzor@muhorazdovice, případně hlasujte o možnostech A, B.
—
Milí školáci,
letošní prázdniny se pomalu stávají minulostí, kterou Vám budou připomínat už
jen ty nejkrásnější zážitky a vzpomínky. Je
před Vámi další školní rok a s ním i spousta učení. Přistupujte k němu zodpovědně
a snažte se získat co nejvíce nových vědomostí a poznatků, které budete moci využít ve svém dalším životě.
Zvláště chci popřát úspěch našim prvňáčkům, kteří půjdou jistě s nadšením do svých
nových tříd.
Pedagogům přeji hodně trpělivosti a radosti
ze svých žáků.
Mgr. Jindřiška Jůdová
starostka města

KULTURA

Získaná dotace z Fondu Soudržnosti činí
85 % z celkových uznatelných nákladů, ze
Státního fondu životního prostředí 5 %,
vlastní zdroje města jsou ve výši 10 %.
* Evropský fond pro regionální rozvoj
** Státní fond životního prostředí ČR
*** Fond Soudržnosti
—
V tomto čísle Horažďovického obzoru si ve
zprávách z jednání rady města můžete mj. přečíst, že do vypsaného výběrového řízení na
provozovatele kina se nepřihlásil žádný zájemce. Dovolte mi předložit Vám k zamyšlení pár

Maska - kolektivní signatura. Tak zní
maskující název výstavy, kterou BSW
připravilo do druhého patra zámecké věže jako tečku za letošní okupací
zmíněného prostoru. Bylo osloveno 13
výtvarníků, aby na malém prostoru odkryli své nahlížení fenoménu/ů, které
lze označit pojmem maska (včetně jeho
jazykových variant a forem). Jednotlivá
výtvarná díla nejsou konkrétně signována (podepsána) - odtud kolektivní
signatura.
Vernisáž výstavy v pátek 15. srpna zahájil krátce po 17. hodině Ak. mal. Vladimír Pešek PhD. Zahájil jí zasvěceným

Výtvarníci – učastníci výstavy Maska, kteří
se nebáli focení. (Foto: Canon G9)
výkladem o vztahu masky a naší vlastní
identity a nastavil tak vnímavost všech
zúčastněných do poněkud zajímavější
polohy. Jak při vnímání výstavy zjistíte,
maska není jen nutná rekvizita k návštěvě maškarního bálu nebo k vystrašení
dětí, než je Mikuláš odmění, že nezkazily legraci. Většina z nás nasazuje masku,
jakmile se probudí a několikrát ji během
dne vymění, než si jde zase lehnout. Stejně jako existují v přírodě výstražné barvy
a tvary, které ostatním tvorům sdělují, že
majitel tohoto zbarvení není dobrý k jídlu
nebo nebude jednoduché ho pozřít (viz

HOR A ŽĎOVICK Ý OBZOR č. 8/2008

|

KNIHOVNA INFORMUJE

Od 1. září dochází ke změně ceníku
těchto služeb:

Ukázka prostoru výstavy Maska v 2. patře zámecké věže.
tzv. “slimák ze Španěl” nebo ježek), existují i tvary a barvy, které signalizují pouze
snahu nebýt vidět nebo být pokládán za
něco jiného - mimikry. Tyto odpozorované návody jak se zvýraznit nebo schovat
nám příroda nabídla a my jsme je radostně převzali a stále se snažíme je zdokona-

lit. Lidé milují masky. Ví to Bruce Wayne
a my to víme taky.
Výstava potrvá do konce září. Bližší informace se budou průběžně objevovat na
www.aluminium.cz/vez. Děkujeme muzeu za prostor a pomoc při vernisáži.
- BSW -

K restaurování objevených nástěnných maleb
v kapli sv. Anny
Ve dnech 13. 5.–21. 6. 2008 probíhalo restaurování iluzivního malovaného oltáře
v centrální části kaple sv. Anny. Oltář a celý interiér kaple vymaloval v roce 1881 F.
J. Vacik, jak stojí poznamenáno ve střední
části oltáře. Malíř zde vytvořil působivou
iluzi oltáře namalovanou na trojboce uzavřený presbytář. Ve střední části oltáře se
počítalo s umístěním obrazu na plátně,
postranní díly oltáře mají místo obrazu
umístěna okna. Na pozadí oltáře je namalována obloha a celý prostor kaple tím
dostal zcela nového ducha. Restaurování
maleb bylo dokončeno týden před svátkem svaté Anny tak, aby zde mohla být na
tento den konána bohoslužba.
V současné době probíhá restaurování fasády domu čp. 58 vedle hotelu Bílá Růže.
Pro majitele historických domů v našem
městě tak může být zhlédnutí restaurátorských prací na značně havarijní fasádě
příkladem, že i takto poškozená fasáda
může být restaurována jak podle požadavků pracovníků památkové péče, tak podle
potřeb majitele.
MgA. Jindřich Šlechta

Rezervování dokumentu
poštou
10 Kč
e-mailem
5 Kč
Meziknihovní výpůjční služba
50 Kč
Kopírování
formát A4 jednostranný
2 Kč
formát A4 oboustranný
3 Kč
formát A3 jednostranný
3 Kč
formát A3 oboustranný
5 Kč
Internet
ZDARMA
pro neregistrované uživatele
10 Kč
Tisk barevný
A4 jednostranně
15 Kč
(za každou započatou stranu)

Nová služba pro čtenáře
Stalo se vám, že jste v naší knihovně nenašli některou konkrétní knihu, a myslíte si, že by zde rozhodně neměla chybět?
Městská knihovna vám dává možnost podílet se na utváření knižního fondu, a to
vyplněním formuláře na webových stránkách knihovny – Oddělení pro dospělé
– Doplnění fondu nebo přímo na adrese
http://www.knihovna.horazdovice.cz/
doplneni_fondu.php. Pokud to bude možné, požadované knihy dokoupíme.

UPOZORNĚNÍ
Provoz bezplatného veřejného internetu byl zahájen také v obcích
Boubín, Komušín a Veřechov. Bližší
informace získáte v příslušných místních knihovnách.

SBÍREJ
SAMOLEPKY
PROJEKTU
DĚTI A ČTENÍ
Otázka měsíce č. 8:
Jaká živá zvířata navštívila knihovnu při
besedě o ZOO Plzeň v červnu 2008?
nápověda na:
www.knihovna.horazdovice.cz
Na vaše odpovědi čekáme v městské
knihovně do 30. 9. 2008.
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SPORT
Třebomyslické
MOZGY na jihu Čech
První srpnový víkend se fotbalový tým
třebomyslických Mozgů vydal na turnaj
v malé kopané, a to až do dalekého Horního Dvořiště na jihu Čech. Průzkumná
expedice nazvaná ,,dobijeme jih“ vyrazila z Třebomyslic od hospody již v pátek
odpoledne, a to třemi vozy, ve kterých
seděla optimisticky naladěná posádka
v tomto složení: Petr Voska, Václav Šipla,
Vlastimil Makovec, Karel Špeta, Václav
Chalupný, Václav Voska, Zbyněk Brůha,
Lukáš Trubač a jediná zástupkyně něžného pohlaví Jana Nová, která celý víkend
zaznamenávala na fotoaparát. Cesta se
obešla bez větších komplikací, a tak jsme
na místo dorazili s jedinou přestávkou
okolo 8. hodiny večer. Do setmění jsme
stihli postavit stanový tábor na místním
fotbalovém hřišti, které bylo chvíli před
naším příjezdem zmáčeno přívalovým
lijákem. S lijákem ovšem nepočítal jeden
ze členů expedice (Jumbo) a jeho děravá
podlaha dočasného příbytku, a tak se do
rána probudil ve značně zmáčeném stanu.
Samotný fotbalový turnaj proběhl ve velmi přátelském prostředí a všech 10 týmů
předvádělo sympatické výkony. Mozgy
prošli svojí skupinou bez jediné porážky
a obsadili tak pro vyřazovací boje výhodné 2. místo. Ve čtvrtﬁnále jsme se utkali
s místním Drem Teamem, ale nepodařilo
se nám uhájit poločasové vedení 1:0, a tak
po několika zkratech ve 2. poločase zvítězili šťastní domácí 4:1. Mozgy obsadili
v konečném pořadí výborné 5. místo. Nejlepším třebomyslickým střelcem byl mladý Mozeg Lukáš Trubač, který zatěžkal
soupeřova konta šesti přesnými zásahy.
Po skončení turnaje se všichni mozgové
občerstvili v místní nádražní restauraci,
která je poslední žel. stanicí před rakouskými hranicemi. Večer byl poté zpestřen
diskotékou přímo ve fotbalovém areálu
Sokola H. Dvořiště. Jak na diskotéce, tak
v nádražní restauraci navázali někteří
mozgové velmi přátelské vztahy, a tak se
již všichni těšíme na příští ročník, na který
jsme od místních pořadatelů srdečně zváni. Tímto rovněž děkujeme za vřelé přijetí
a poskytnutý komfort Sokolu H. Dvořiště
v areálu místního sportovního komplexu.
Třebomysličtí hasiči a Mozgy
Foto: Jan Kazda

|
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Pouťové sportování v Třebomyslicích
Na již tradiční Svatovavřineckou pouť,
která se konala 9–10. 8. v Třebomyslicích, připravili místní dobrovolní hasiči
pestrý sportovní program.
Na sobotu 9. 8. byl připraven turnaj trojic
v nohejbale, kterého se letos zúčastnilo
sedm domácích i přespolních družstev.
Turnaj se odehrál na místním víceúčelovém hřišti Na panské. Základní část vyhráli hráči týmu Psycho, kteří si poradili
se všemi soupeři bez jediné porážky. Druhé místo po základních skupinách obsadil
překvapivě tým S.S.S., který předvedl heroický výkon proti pozdějšímu vítězi turnaje Zelené Mozgy, kterého porazil 2:0 na
sety, a tím se postaral o největší překvapení turnaje v základních skupinách.
Zajímavé duely byly k vidění v semifinálových bojích, kdy se v obou kláních rozhodovalo až na maximální počet setů. Tým
Psycho byl překvapivě vyřazen družstvem
Zelené Mozgy 1:2 na sety a druhý duel vyhráli ve stejném poměru borci týmu Vepřové hlavy proti družstvu S.S.S.

V zápase o 3. místo se opět bojovalo na tři
sety a jen málo chybělo k tomu, aby hráči
týmu S.S.S. v čele s kapitánem Georgem
Trubačem překvapili a porazili tým Psycho, který ale nakonec zvítězil 2:1 na sety.
Finálový duel zvládnuli lépe hráči Zeleného Mozgu, kteří zvítězili nad týmem Vepřové hlavy, a to v poměru 2:0.
V neděli po poledni připravili třebomysličtí organizátoři lahůdku pro fotbalové
příznivce, a tou byl pouťový turnaj v malé
kopané za účasti čtyř netradičních družstev. Turnaje se totiž zúčastnily tyto týmy:
dívčí družstvo Andělé od Svaté Anny, žákovský třebomyslický potěr Mozgy Junior
a 2 smíšené týmy třebomyslických hasičů. K vidění byly zajímavé duely a zvláště
souboj mezi dívčím družstvem a místními
žáky přinesl velmi lítý a zajímavý souboj,
který nakonec na penalty vyhrály Andělky od Svaté Anny, a to poměrem 2:0.
Z celkového vítězství se po zásluze radovali místní fotbalové naděje Junior Mozgy, kteří nenašli ve 3 duelech přemožitele,

druhou příčku obsadily Andělky od Svaté
Anny, třetí skončil Lempl tým a čtvrtý
Panda tým.
Na nedělní fotbalové odpoledne v Třebomyslicích si za krásného počasí našlo
cestu bezmála 100 diváků, kteří se skvěle
bavili. Na závěr musím říci, že se svatovavřinecký pouťový víkend v Třebomyslicích velmi vydařil, a to i díky krásnému
počasí, které nad Třebomyslicemi panovalo po oba dva dny.
Celkové pořadí nohejbalového turnaje
trojic:
1. Zelený Mozgy, 2. Vepřové hlavy,
3. Psycho, 4. S.S.S., 5. Waťák, 6. Sirečky
(s měkkým i), 7. Třebický předměstí Lhota
Celkové pořadí turnaje v malé kopané:
1. Junior Mozgy, 2. Andělky od Svaté
Anny, 3. Lempl tým, 4. Panda tým
Třebomysličtí hasiči a Mozgy

Letní tenisová sezona patřila celostátním turnajům

První červencový víkend patřil v Horažďovicích na kurtech veteránům. K pěknému
počasí se přidaly i skvělé výkony hráčů,
tak bylo opravdu na co koukat.
Nejúspěšnějším hráčem se stal domácí
Zdeněk Kodýdek, který v nedělním ﬁnále
porazil strakonického hráče Jaroslava Holečka 6:2, 6:1.
Finále čtyřhry také bylo úspěšné pro domácí:
Zdeněk Kodýdek, Jan Jehlík - Ivan Skála,
Martin Nerad 6:3, 7:6
Letošní ročník Prácheňského poháru
zaujal nejen množstvím zúčastněných
hráčů (28 mužů a 10 žen), ale především
opravdovou kvalitou těch nejlepších.
Především mužská část s kategorií 7 a dvěma pětadvacetibodovými hráči byla opravdu zajímavá. Už ve 2. kole vypadl loňský
vítěz Reisinger i ﬁnalista Václav a o kolo
déle i 2. nasazený hráč turnaje Posejpal.
Do ﬁnále se přesto dostali největší favorité turnaje, a to Šátral z Klatov a Fiala ze

Strakonic. Ačkoliv dvorec po předchozím
dešti z daleka nebyl ideální, 25 neplatících
diváků sledovalo velmi pěkný a zajímavý
tenis. Pohár pro vítěze a hotovost 42 € si
nakonec odvezl Petr Šátral po výsledku
3:6, 6:3, 7:5, když v rozhodující sadě prohrával už 5:2. Fiala si spravil chuť alespoň
ve čtyřhře, ve které s Petrem Marošem porazili naši starou známou plzeňskou dvojici Václav Knapp (resp. Václav a Knapp).
Z našich hráčů prošli jen dva do 2. kola,
a to Zdeněk Kodýdek a Petr Šlajs. Nutno
však říci, že na turnaji takovéto úrovně je
to maximum. Škoda jen, že naši dva „ nejlepší“ zůstali doma.
V části žen nedošlo k překvapení, a tak si
vítězství vybojovala Lisecová z Plzně po
výhře 6:3, 6:1 nad Martinou Královou.
Jediná domácí hráčka Martina Beránková

prošla prvním kolem, ale ve druhém podlehla v pěkném zápase 3:6, 2:6 pozdější
vítězce Lisecové.
Celostátní turnaj mladších žáků konaný
25. 7. 08 vyhrál David Brožek z Hluboké
nad Vltavou. Vítězkou mladších žákyň se
stala horažďovická hráčka Petra Halmlová. Ve ﬁnále porazila pražskou hráčku Terezu Krajdlovou 5:7, 6:2, 7:5.
2.–3. srpna se konal celostátní turnaj starších žáků a žákyň. Chlapce vyhrál Michal
Větrovec z Plzně. Děvčata vyhrála Kateřina Laňarová z Prahy.
Všem našim reprezentantům i divákům
děkujeme.
TK Horažďovice

Otevírací doba v záøí 2008
od 1.9. do 21.9.2008 - ZAVØENO

od 22.9.2008
Pondìlí až Ètvrtek -- OTEVØENO
Pátek až Nedìle -- OTEVØENO
www.bazen.horazdovice.cz

13 - 22:00 hod.
9 - 22:00 hod.

tel: 376 511 481
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Iva Šourová slaví další úspěchy ve stolním tenisu
Jedna z největších nadějí horažďovického
stolního tenisu Iva Šourová dosáhla velkého úspěchu, když v generálce na mistrovství republiky jednoznačně zvítězila ve ﬁnále západočeského poháru, které se konalo v Lubech u Chebu za účasti osmi nejlepších mladších žákyň Plzeňského a Karlovarského kraje. Tato soutěž je velice prestižní, jelikož nabízí zajímavou konfrontaci
mládeže obou krajů. Iva postupně porazila
všechny své soupeřky a bezpečně si zajistila titul nejlepší stolní tenistky západočeského kraje v kategorii mladších žákyň.
Začátkem května následovalo Mistrovství
České republiky, které se konalo v Liberci.
I tady, na největší akci mladých stolních
tenistek, o sobě dala Iva vědět a po jistém
postupu ze základní skupiny ztroskotala

v osmiﬁnále, kde podlehla výborně hrající Evě Helískové z oddílu Jiskra Strážnice. Ve smíšené čtyřhře Iva dokonce sahala
po medaili, ale nakonec podlehla ve čtvrtﬁnále společně se Štěpánem Francem ze
Sokola Plzeň páru z oddílu KST Zlín.
Iva nám všem jednoznačně dokazuje,
že za úspěchy stojí stejně jako v jiných
sportech tvrdá a poctivá práce v tréninku, bez které nejde dosáhnout kvalitních
výsledků. V právě se otevírající sezoně
se Iva v kategorii mladších žákyň posouvá na 11. místo republikového žebříčku,
takže bude mít výhodnější nasazení na
turnajích a my všichni věříme, že se
bude republikovým pořadím posouvat
stále výš a výš. Talent a pracovitost na to
rozhodně má.

Vydařený I. ročník soustředění mládeže
Oddíl stolního tenisu TJ Sokol Horažďovice HAPON především zásluhou pana Petra
Šoura uspořádal premiérový ročník letního soustředění mládeže, které se setkalo
s velkým ohlasem. Týdenního třífázového
tréninku se zúčastnila takřka kompletní
špička mládeže Plzeňského kraje, vedená
zkušenými trenéry – Michalem Vávrou,
se kterým náš oddíl navázal velice kvalitní
spolupráci i během sezony a Vladimírem
Martinekem. Soustředění probíhalo v tělo-

cvičně základní školy Blatenská ul. na sedmi tréninkových stolech. Především pro
naše mladé hráčky Michaelu Račákovou
a Ivu Šourovou bylo vynikající, že mohly
kvalitně trénovat v domácích podmínkách.
Iva Šourová poté přijala nabídku trenérů na
možnost účasti na dalším soustředění, tentokrát v zahraničí, a odjela na tréninkový
kemp do Slovinska a Chorvatska.
Pavel Mandák, předseda oddílu st. tenisu
TJ Sokol Horažďovice HAPON

Oddíl stolního tenisu TJ Sokol Horažďovice HAPON pořádá

NÁBOR DĚTÍ DO ODDÍLU STOLNÍHO TENISU
v úterý 9. září 2008 od 16.00 hodin – malý sál sokolovny Horažďovice
s sebou: sportovní oblečení a obuv, pálku a míčky zapůjčíme
Přijďte se svými dětmi objevit bezpečný,bezkontaktní a hlavně krásný sport
Pavel Mandák, předseda oddílu st. tenisu TJ Sokol Horažďovice HAPON

Z RADNICE
Rada města
Horažďovice
28. 7. 2008
ROZHODLA
• o přijetí nejvýhodnější nabídky na realizaci akce „část A) Odstranění nánosů
a oprava nádrže p. č. 341/1 k. ú. Horažďovická Lhota a část B) Odstranění nánosů
a oprava nádrže p. č. 481, k. ú. Komušín“
od společnosti Václav Kotlík, Volenice, za
celkovou cenu části A) 840.783 Kč včetně

DPH a části B) za celkovou cenu 375.987
Kč včetně DPH, schválila smlouvu o dílo
• o přijetí nejvýhodnější cenové nabídky na provedení díla „Požární zbrojnice
HZS Horažďovice“ od společnosti Zdeněk Dobeš, Dražejov, za celkovou cenu
79.135 Kč včetně DPH, schválila smlouvu o dílo
• o přijetí nejvýhodnější cenové nabídky na provedení díla „Oprava střešního
pláště ZŠ Blatenská Horažďovice - část
A) vstupní pavilon, část B) pavilon dílen“
od společnosti Pavel Kamaryt – S. CH.
Strakonice, za celkovou cenu 350.002,80
Kč včetně DPH, schválila smlouvu o dílo
• vzdává se práva a promíjí zbytek pohledávky za škodu neúmyslně způsobenou
na zametací nástavbě při výkonu zaměstnání v organizační složce Technické služby v období březen–květen 2007 ve výši
5 255 Kč.

|

SCHVÁLILA
• Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy
o zřízení věcného břemene k akci „Horažďovice, Okružní ulice, garáže – kabely
NN, NN“ za cenu 5 300 Kč
• zvýšení regulovaného nájemného v bytech v majetku Města Horažďovice dle zákona č. 107/2006 Sb. s platností od 1. 1.
2009 v maximální výši dle Sdělení MMR
č. 214/2008 Sb.: byty I. kat. – 27,29 Kč/
m2, byty II. kat. – 25,38 Kč/m2, byty III.
kat. 22,03 Kč/m2
• Smlouvu o poskytnutí ﬁnanční dotace
mezi Městem Horažďovice a Plzeňským
krajem na projekt ZŠ Komenského v rámci programu „Preventivní programy realizované školami a školskými zařízeními
v roce 2008“
• podání projektu „Prácheňsko po celý rok
zve, vítá a provádí návštěvníky Pošumavím“ do ROP
• cenovou nabídku Václava Burdy, Elektroslužby, Horažďovice, na projektovou
dokumentaci pěti světelných bodů, kompletní realizaci 1 světelného bodu u čp.
752 a přípravu na osazení 4 světelných
bodů za cenu 105.394 Kč včetně DPH
• s podáním žádosti o dotaci na pořízení
nové cisternové automobilové stříkačky
a její zařazení do JPO SDHO Horažďovice (jednotka požární ochrany sboru dobrovolných hasičů Horažďovice), rozhodla
o doﬁnancování požadované cisternové
automobilové stříkačky v rámci programu
reprodukce techniky na rok 2009 do plné
výše kupní ceny
• výzvu na zajištění provozovatele sběrného dvora odpadů města Horažďovice
a seznam předložených společností dle
přílohy

SOUHLASÍ
• s prodejem nepotřebného vybavení
Aquaparku – plovoucího ostrova za minimální cenu 16 500 Kč
• s projednáním změny využití území
p. p. č. 795/2 v k. ú. Horažďovice (pod
Loretou) vzhledem k tomu, že již bylo toto
projednání v roce 2001 odsouhlaseno zastupitelstvem města

VZALA NA VĚDOMÍ
• výroční zprávu za rok 2007 Oblastní charity Horažďovice, vyúčtování pečovatelské služby za I. pololetí r. 2008 – čerpání
rozpočtu, komentář k výsledku hospodaření, výkaz střediska pečovatelské služby,
přehled o aktivizačních činnostech, předpokládaný rozpočet Oblastní charity Horažďovice, střediska pečovatelské služby,
na rok 2008 vykazující ztrátu 116 tis. Kč
a doporučuje případné navýšení provozního příspěvku projednat po vyhodnocení
hospodaření střediska za 3. čtvrtletí roku
2008
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• výsledek vyhlášeného výběrového řízení na nejvhodnějšího nájemce a provozovatele kina v Horažďovicích – nebyla doručena žádná nabídka

Rada města
dne 13. 8. 2008
SCHVÁLILA
• záměr rozšířit stávající čerpací stanici
pohonných hmot RobinOIL - Horažďovice o čerpací stanici LPG dle předložené
projektové dokumentace s podmínkou, že
průjezdná komunikace vpravo od zeleného ostrůvku bude doplněna o svislou dopravní značku B28 „Zákaz zastavení“
• realizaci na základě registračních listů akcí a rozhodnutí ministra životního
prostředí o poskytnutí podpory na spoluﬁnancování projektů ,,Zlepšení tepelně
technických vlastností obvodových konstrukcí budov ZŠ Komenského a ZŠ Blatenská, Horažďovice“
• realizaci na základě registračního listu akce a rozhodnutí ministra životního
prostředí o poskytnutí podpory na spoluﬁnancování projektu ,,Revitalizace a rekonstrukce anglického parku Ostrov v Horažďovicích“
• dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci:
„Zámek Horažďovice, stavební úpravy
vnitřního nádvoří v areálu zámku“ uzavřené dne 4. 4. 2008 se společností SUŠICKÁ
STAVEBNÍ, s. r. o., Sušice, týkající se navýšení celkové ceny o 284.742,30 Kč spočívající v přeložce plynu, statického zajištění,
opravy kamenného práhu na vstupu do galerie a vybudování repliky studny
• dle ustanovení § 711 odst. 2 písm. a) OZ
výpověď z nájmu bytu č. 8 v Peškově ulici
čp. 710 v Horažďovicích nájemci z důvodů
porušování dobrých mravů v domě
• odpověď FK Horažďovice s tím, že noční
klid je stanoven Zákonem č. 258/2000 Sb.
o ochraně veřejného zdraví a není v pravomoci orgánů města prodlužovat noční klid
z 22.00 hod. na 24.00 hod., zároveň pořadatele upozorňuje na povinnosti dodržovat
podmínky vyplývající z jednotlivých právních předpisů vztahujících se k této oblasti
• s platností od 1. 9. 2008 nový Ceník služeb Městské knihovny Horažďovice
• cenovou nabídku a kupní smlouvu ﬁrmy
Agriimport s .r. o., Dolní Bělá, na pořízení vysavače na listí za cenu 77.891,50 Kč
včetně DPH
• opravu Peškovy ul. za cenu 121.856 Kč včetně DPH a opravu místní komunikace k čp.
268 za cenu 66.780,50 včetně DPH dle cenové
nabídky ﬁrmy Eurovia Silba, a. s., Plzeň
• pořadník na přidělování bytů 2+1 a byty
nad 40 m2
• pronájmy bytů

SOUHLASÍ
• s tím, aby Město Horažďovice přistoupilo
jako účastník řízení k řízení o pozemkových
úpravách v k. ú. Velešice u Pačejova
• s použitím znaku města Horažďovice pro
účely zhotovení turistického znaku pro
Ciao… s podmínkou, že 10 % vydaných kusů
bude bezúplatně poskytnuto Městu Horažďovice
• se spoluprací při organizaci Rally Agropa
2008. V záležitosti uskutečnění ohňostroje
rada města upozorňuje organizátory na nutnost řídit se vyhláškou č. 174/1992 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi
• s navýšením rozpočtu Městská knihovna
Horažďovice o 18 000 Kč na realizaci restaurování Herbáře Fr. Celerina
• s použitím a opravou veřejného osvětlení ve skate parku za celkovou cenu max.
15.000 Kč dle předložené nabídky. Rada
města Horažďovice vzhledem ke stížnostem dne 2. 8. 2008 na nadměrnou hladinu
hluku upozorňuje organizátory na Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného
zdraví, kterým je stanovena noční doba od
22.00 hod., zároveň pořadatele upozorňuje na povinnosti dodržovat podmínky vyplývající z jednotlivých právních předpisů
vztahujících se k této oblasti

NESOUHLASÍ
• se záměrem odprodeje pozemku p. č. 2811
v k. ú. Horažďovice (u kina) do doby dokončení výstavby prodejny PENNY Market
• se záměrem odprodeje pozemků PK p. č.
55, 49 v k. ú. Boubín z důvodu budoucích
pozemkových úprav a zpracování územního plánu

ULOŽILA
• MěÚ, odboru investic, rozvoje a majetku
města svolat jednání týkající se vyjasnění
vlastnických vztahů nelegálních staveb
na pozemku p. č. 203/1 v k. ú. Svaté Pole
(pod cestou ke kapli sv. Anny)

VZALA NA VĚDOMÍ
• Závěr zjišťovacího řízení podle § 7 zákona
č. 100/2001 Sb. k akci „Stavby protipovodňové ochrany ve městě Horažďovice – obtok
jezu Jarov na pravém břehu řeky Otavy“
• zápis z bytové komise ze dne 11. srpna
2008

DOPORUČILA
• ZM ke schválení Program jednání zastupitelstva dne 3. 9. 2008, složení návrhové
komise a ověřovatelů zápisu
• stanovila termíny jednání rady města :
27. 8. 2008 ve 14.30 hodin
17. 9. 2008 ve 14.30 hodin
1. 10. 2008 ve 14.30 hodin – od 16.00 hodin rozšířená o členy ZM
20. 10. 2008 ve 14.30 hodin
5. 11. 2008 ve 14.30 hodin – od 16.00 ho-

din rozšířená o členy ZM
19. 11. 2008 ve 14.30 hodin
3. 12. 2008 ve 14.30 hodin
17. 12. 2008 ve 14.30 hodin
7. 1. 2008 ve 14.30 hodin – od 16.00 hodin rozšířená o členy ZM
termíny jednání zastupitelstva města:
3. 9. 2008 v 18 hodin – 11. zasedání
3. 12. 2008 v 18 hodin – 12. zasedání
Mgr. Jindřiška Jůdová
starostka města

MĚSTO HORAŽĎOVICE
ZVE OBČANY NA JEDNÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA,
KTERÉ SE KONÁ 3. ZÁŘÍ 2008
V KULTURNÍM DOMĚ
V HORAŽĎOVICÍCH OD 18.00 HOD.
UPOZORNĚNÍ PRO NÁJEMNÍKY
BYTŮ VE VLASTNICTVÍ
MĚSTA HORAŽĎOVICE
Oznamujeme nájemníkům obecních
bytů s regulovaným nájemným (tj.
ti nájemci, kterým se nájemné zvyšuje pravidelně jednostranně k 1. lednu
počínaje 1. lednem 2007 dle zákona č.
107/2006 Sb.), že výpočet nájemného s platností od 1. 1. 2009 je možno
převzít na Městském úřadě v Horažďovicích, odboru investic, rozvoje a majetku města, kancelář č. 235 ve dnech
25. 8. 2008–12. 9. 2008, a to:
pondělí, středa: 8.00–17.00 hod.
úterý, čtvrtek, pátek: 8.00–14.30 hod.
Převzetí dokladu o jednostranném zvýšení nájemného je nutno stvrdit podpisem. V případě společného nájmu manželů je nutný podpis obou manželů.
Na jiném termínu, případně na
osobním doručení do bytu nájemce, je možno se dohodnout na tel:
376 547 571, 376 547 572
Eva Březinová,
odbor investic, rozvoje a majetku města

UPOZORNĚNÍ
Upozorňujeme občany na povinnost
uhradit nejpozději do 30. 9. 2008
místní poplatek z odpadu za rok
2008.
Poplatek je možno zaplatit zaslanou
poštovní poukázkou nebo hotově v pokladně MěÚ v přízemí budovy radnice
v úředních dnech pondělí, středa 8 – 17
hod. a pátek 8 – 11 hod.
Včas nezaplacené poplatky budou dle
platné Vyhlášky navýšeny až na trojnásobek a bude přistoupeno k jejich vymáhání včetně nákladů souvisejících.
Havránková Dana, ﬁnanční odbor
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Podnikatelé versus Městský systém nakládání
s komunálním odpadem
Právnické osoby a fyzické podnikající
osoby jsou ze zákona původci odpadu,
který vzniká při jejich podnikatelských
aktivitách. Podle typu činnosti jim vzniká odpad výrobní nebo odpad podobný
komunálnímu. Nejčastěji jsou to oba dva
druhy odpadů – jak výrobní, tak podobný
komunálnímu. Jejich míchání zákon nepřipouští.
Co je odpadem výrobním je patrné z jeho
názvu. Pro tento druh odpadu se též používá název živnostenský odpad. Odpad
podobný komunálnímu je definován jako
odpad podobného složení jako komunální odpad, vznikající při nevýrobní činnosti právnických osob nebo fyzických
osob oprávněných k podnikání (např.
v úřadech, v kancelářích apod.).
Mezi základní povinnosti původce odpadu patří kromě jiných:
• odpad, který vyprodukuje, shromažďovat utříděně podle druhu a kategorie
• vést evidenci o odpadech a způsobech
nakládání s nimi
• zabezpečit odpady před nežádoucím
znehodnocením, odcizením nebo únikem
• zajistit přednostní využití odpadu
• odpady, které nemůže sám využít, předávat k využití nebo odstranění oprávněné osobě
• pokud mu vznikají nebezpečné odpady,
požádat o vydání souhlasu k nakládání s nimi (nakládáním se rozumí i jejich
shromažďování)…
Původci jsou povinní zajistit řádné nakládání s odpady na své náklady.
Praxe a zkušenosti ukazují, že poměrně
často to funguje takto: Původce uzavře
smlouvu se svozovou společností, která je
oprávněnou osobou k přebírání odpadů.
Koupí si známku na popelnici na příslušný rok. A je vystaráno. Třídění odpadu se
vyřeší pomocí kontejnerů na plast, sklo
a papír rozmístěných po městě, v popelnici kromě komunálního odpadu skončí
i výrobní odpad, evidenci nahradí faktura. To ale není ten správní způsob!
Oproti tomu řada původců odpadu má
všechno řádně zajištěno, včetně třídění,
evidencí a podobně. A nejedná se jenom
o velké společnosti, které si to mohou dovolit…
Podle evidencí a zákonných hlášení, které
jsou od oprávněných osob k dispozici, lze
konstatovat následující: Vývoz popelnice má zajištěn prakticky každý původce,
větší problém v tom není až na nějaké výjimky. Třídění odpadu podobného komunálnímu poněkud pokulhává, komodity
jako papír, sklo, plasty v evidencích často

chybí. Nabízí se dvojí vysvětlení:
• původce odpad netřídí a všechno končí
v popelnici
• původce odpad třídí a předává ho systému nakládání s komunálním odpadem
města
Městský systém nakládání s komunálním
odpadem byl vytvořen pro občany města
Horažďovice, nikoliv pro původce odpadu. Kontejnery na papír, sklo, plasty jsou
součástí Městského systému a každý občan trvale žijící v Horažďovicích za provoz systému platí místní poplatek ve výši
480 Kč ročně.
Pokud původce odpadu využívá Městský systém nakládání s odpady, může
tak činit, zákon to umožňuje, ale pouze
na základě smluvního vztahu s Městem
Horažďovice. Pokud kontejnery využívá
(byť „příležitostně“) a smlouvu s městem
uzavřenou nemá, činí tak s vědomím, že
parazituje na někom jiném. Prokázat někomu fakt, že systém opravdu zneužívá,
je velmi složité, někdy prakticky nemožné. Zvlášť v případě, že dotyčný původce
má ve městě současně i trvalý pobyt. Na
druhou stranu, protože původce odpad
řádně nikomu nepředává, pak nemůže
prokázat skutečnost, že odpad třídí.
V případě prokázání zneužití městského
systému dle ustanovení § 66 odst. 1 zákona o odpadech původce odpadu riskuje
pokutu až do výše 300 000 Kč.
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Vydání Průkazu profesní
způsobilosti řidiče
na základě platného
Osvědčení profesní
způsobilosti řidiče
Opět upozorňujeme řidiče na podání žádosti
o nový průkaz profesní způsobilosti řidiče.
Průkaz profesní způsobilosti řidiče
(PPZŘ) se vydá řidiči, který je držitelem
platného osvědčení profesní způsobilosti řidiče (OPZŘ) vydaného podle zákona
č. 247/2000 Sb., ve znění platném před
1. 4. 2008. Osvědčení musí být platné
v den podání žádosti.
Žádost je povinen řidič podat nejpozději
do 1. 10. 2008, pokud platnost osvědčení nekončí dříve.
V případě podání žádosti po 1. 10. 2008
nelze PPZŘ vydat.

Poznámka – v současné době oficiálně,
na základě smluvního vztahu, využívá
Městský systém nakládání s komunálním
odpadem pouze 14 původců.

Žadatel o průkaz profesní způsobilosti řidiče musí předložit:
• platný občanský průkaz
• platný řidičský průkaz
• platné Osvědčení profesní způsobilosti
řidiče
• 1x dokladovou fotograﬁi o rozměrech
45x35 mm
• správní poplatek ve výši 200 Kč v hotovosti
Průkaz profesní způsobilosti má platnost
5 let.
V případě, že řidič vlastní řidičský průkaz
vydaný v letech 1994 až 2000 doporučujeme jeho výměnu z důvodu platnosti jen
do 31. 12. 2010 ( k výměně ŘP také1x fotograﬁi).

Ing. Anna Vachušková
Odbor životního prostředí

Miloslava Lišková
odbor dopravy a silničního hospodářství

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

Ševčíkova ulice čp. 23, 26, 27
Strakonická ulice čp. 180
Jiráskova ulice čp. 220
Mayerova ulice čp. 262, 783/784,
785/786, 1062/1063
Pod Vodojemem čp. 781/782,
787/788, 839/840/841/842
Šumavská ulice čp. 789/790
Palackého ulice čp. 877/878, 933/934
Loretská ulice čp. 929/930
Podrobné informace získáte na Odboru
investic, rozvoje a majetku města, tel.
376 547 570–72.
Zdeňka Pojerová
odbor investic, rozvoje a majetku města
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ŠKOLY

Z Paloučku posíláme dětem malou hádanku!
Ztratil se nám pejsek Alex (na fotce). Zaběhl se do psího útulku. Pomůžeš nám Alexe najít? Na obrázku je také poschovávaných 12 kostí. Najdeš je?
(počítá se i ta nakreslená na zdi)

Mateřské centrum
Křesťanského společenství Horažďovice
Vás již devátým rokem srdečně zve
do školičky pro maminky s dětmi
od 0 do 6 let.

Scházet se budeme opět každou středu
od 9.00 do 12.00 hodin v prostorách Křesťanského společenství Horažďovice,
Mírové náměstí 19 (2. patro).
Začínáme 3. září.
Na děti čeká hezky vybavená herna, společný
program v podobě cvičení, dětských písniček, říkadel a výtvarných činností. Maminky
se zde mohou seznámit a popovídat si.
S sebou si přineste přezůvky a svačinu.
Těšíme se na Vás!
Kateřina Satoriová (376 511 138, 724 440
501) a Daniela Kovářová (371 130 038,
774 047 445)

KŘESŤANSKÁ
MATEŘSKÁ ŠKOLA

Končí čas dovolených, končí čas prázdnin. V naší duhové mateřince se celé
prázdniny pilně pracovalo a nyní jsou
práce v závěrečném finiši. Celkovou rekonstrukcí prošla tělocvičná místnost,
pyšnící se novým speciálním povrchem
a pastelovými nátěry. Zrekonstruovány
jsou i přilehlé prostory. Součástí je infrasauna k posilování odolnosti imunitního
systému našich nejmenších. Nově zbudo-

(Řešení: Alex je v levém horním rohu, kosti: zeď, kočka, tričko, kbelíky, kapsa pána u brány, dva psi.) Převzato z časopisu Mateřídouška 07/2005.
Věra Doubková

Hurá do nového školního roku
váno je i bezbariérové sociální zařízení
pro dospělé z řad veřejnosti. Třída Rybiček má zvětšenou denní místnost i šatnu.
Nově zde přibylo sociální zařízení pro
integrované zdravotně postižené děti.
Rekonstrukcí prošlo také sociální zařízení dospělých. Příjemně působí nové
obklady a dlažba. Nám zbývá jen vše včas
a pečlivě uklidit, nazdobit a nachystat na
zahájení nového školního roku pro naše
nejmenší.
I na školní zahradě se pilně pracuje
celý srpen. Na děti čeká zrekonstruovaná
další část zahradních chodníků, za něž
poděkování patří Technickým službám
města Horažďovice. Za zmínku stojí i to,
že z části školního rozpočtu a finančních
sponzorských darů byla pořízena multi-

funkční zahradní průlezka, která uspokojí naše školáčky v rámci pohybových
aktivit.
Všichni se těšíme na Vás, kteří naši duhovou mateřinku navštívíte i na Vaše
malé školáčky.
Všem malým i velkým školákům bez
rozdílu přejeme radostný vstup do nového školního roku, všem rodičům stálou
radost z jejich dětí a všem pedagogům
pohodové a spolupracující děti.
Děkujeme touto cestou Radě města Horažďovice za nemalou investici, kterou
naší školičce poskytla a bez níž by se nedala rekonstrukce uskutečnit.
Alena Průchová
ředitelka KMŠ
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A zase je tu škola

Tábor Málkov 2008

Již třetím rokem připravuje Střední škola
Horažďovice slavnostní zahájení školního
roku v místním kulturním domě. Úkolem
je přivítat hlavně žáky, nastupující do prvních ročníků a také jejich rodiče, kteří je
obvykle doprovází. Po slavnostním uvítání bude následovat i malé občerstvení.
K 1. září by mělo nastoupit celkem 275
žáků, z toho 107 žáků do prvních ročníků.
Nově se podařilo nabrat žáky do čtyřletých studijních oborů Gastronomie, ukončených maturitní zkouškou, a to:
Kuchař-kuchařka a Číšník-servírka, dále
do pěti tříletých učebních oborů. Tradičně
otevíráme jednu třídu nástavbového studia, o které je mezi žáky stále velký zájem.
Novinkou je, že se podařilo navázat spolupráci a sjednat pracoviště odborného
výcviku pro žáky druhých ročníků v Německu.
Pro veřejnost si dovolujeme připomenout,
že od září opět bude v provozu prodejna
cukrářských výrobků a výrobků studené
kuchyně, kde si zájemci mohou objednat
a zakoupit výrobky našich učňů. Prodejna bude otevřena pro veřejnost od 11.00
hod., objednávky nutno předem domluvit
na č. tel. 739 066 573 v časovém rozmezí
7.00 hod. do 7.45 hod. nebo od 14.30 hod.
nejméně tři týdny předem.
Blanka Roubalová
asistentka ředitele

Stejně jako minulé dva roky se naši malí
hasiči vypravili na letní tábor. Využili
jsme nabídky pionýrské skupiny Otaváci
a trávili třetí červencový týden v Lnářském Málkově společně s dětmi této skupiny. Počasí malým táborníkům letos moc
nepřálo. Začátek jim propršel, ale radost
z prázdnin a z tábora nic nemohlo pokazit.
Děti hrály hry, chodily na výlety, skládaly
bobříka odvahy, celý jeden den strávily ve
Strakonicích ve venkovním bazénu a zařádily si na diskotéce v nedalekém Vrbně.
Sehráli přátelské utkání ve fotbale s oddílem skautů, kteří tábořili nedaleko od nás,
a vyhráli. Tábor také navštívil Martin Kotiš se psím spřežením a Láďa Zajíc se svým
válečným veteránem, svezl děti i vedoucí,
všem se to líbilo a pro některé to bude nezapomenutelný zážitek. Týden utekl jako
voda a přišel poslední večer. Zapálil se veliký a několik dnů připravovaný táborák,
děti a jejich rodiče se bavili při programu,
který připravili táborníci se svými vedoucími. A najednou bylo ráno, začal se bourat
tábor a jelo se domů. I přes nepřízeň počasí se dětem na táboře líbilo a už přemýšlely
o tom, jak to bude příští rok.
Chceme poděkovat všem vedoucím a instruktorům pionýrské skupiny Otaváci za
výbornou spolupráci a péči, kterou nám
věnovali, panu kuchařovi a jeho spolupracovníkům za dobré jídlo a členům SDH
Horažďovice, kteří nám pomáhali.
Končí prázdniny a první schůzka se
koná 11. září od 15.30 hod. v hasičské
sbrojnici. Přivítáme i nové členy, kteří
by měli chuť stát se malým hasičem.
H. P., J. Ch. VMH

SPOLKY
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ZAJÍMAVOSTI
Klub „ Nebuď sám“
3. 9. středa „Křeslo pro hosta„
Zajímavé a vtipné povídání o horažďovickém divadle a loutkách s paní Boženkou
Salákovou. DPS 1061 od 14.00 hod.
10. 9. středa „Holky v akci – pomazánky„ Zveme na ochutnávku pomazánek
z kuchyně paní Ivy. Vlastní recepty vítány.
Stacionář DPS 1061 od 14.00 hod.
17. 9. středa – Výlet na Šumavu
Náročnější procházka okolo hradu Kašperk, vhodná pro zdatnější seniory. Zájemci hlaste se v kanceláři OCH 1061.
Odjezd v 8.00 hod. od DPS.
24. 9. středa – Cvičení s paní M. Jordánovou
Téma : Dlahy, ﬁ xace, bandáž kloubů a dolních končetin. DPS 1061 od 13.30 hod.
Každé úterý ve 14.00 hod. probíhá ve společenské místnosti v přízemí DPS 1061
posezení v Klubu důchodců.
Každý čtvrtek je možnost se sejít při modlitbě ve společenské místnosti v přízemí
DPS 1061.
M. Petříková
Oblastní Charita Horažďovice

Opravená kaplička
Božích muk
u Babína
Při silnici z Horažďovic do Babína stojí
kaplička Božích muk. Každý rok se bílila,
ale zub času na ní zanechával své stopy.
Nejen zub času, ale i vandalové, kteří rozbíjeli vázičky, ničili obrazy svatých apod.
Proto pan Veringer oslovil své kamarády
a kapličku opravili. Překrásnou uměleckou mříž zhotovil pan Václav Šolar, zednické práce provedl pan Jaroslav Dub a organizaci a závěrečný nátěr zhotovil pan
Jaroslav Veringer. Díky ochotě těchto lidí
je zachována jedna lidová památka.
Josef Jirsa, Horažďovice
Mladí hasiči u vetrána p. Zajíce.
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Průběh opravy křížku u Prácheňské cesty
Na Horažďovicku najdeme bezpočet božích muk, křížků, kapliček. Jinak se jim
také říká drobné sakrální stavby. Jsou to
prvky, jež člověk v minulosti citlivě vložil do krajiny, ve které žil. Do krajiny, ve
které nyní žijeme my. Některé ze zmíněných staveb jsou po staletí udržovány
rukou sedláka žijícího ve vedlejším stavení, jiné opravují samy obce. Velká část
však pustne a rozpadá se. Přitom jsou to
právě křížky, většinou doplněny solitérně
rostoucí lípou či dubem, které dávají naší
domovině její osobité kouzlo.
Jednou z neudržovaných drobných památek, o kterých je řeč, je i kříž nad Rosenauerovým mlýnem. Je relativně mladý
– nese letopočet 1912 a najdete jej u pěší
cesty k Práchni. V minulosti byl sice několikrát opraven, pokaždé však poničen
neznámo kým. Své vykonal i čas, a tak

jsme uznali za vhodné jej opravit kompletně.
Získali jsme na jeho opravu drobnou finanční pomoc z Nadace VIA a v červenci
jsme se do rekonstrukce konečně pustili.
Prvním dílčím úkonem bylo sejmutí křížku, které se jevilo jako bezproblémové.
Realita byla ovšem jiná. Celý kříž je totiž
složen ze 3 kusů – křížek má pouhých 20
kg, zato oba bloky, tvořící vlastní těleso
kříže, vydají dohromady téměř k tuně.
Nakonec jsme kříž bez úhony sejmuli
a dopravili na Svatou Annu, kde je v současnosti restaurován. Pevně věříme, že
v příštím čísle Horažďovického Obzoru
již přineseme zprávu o úspěšném navrácení zrekonstruované památky na své
místo, tedy k Prácheňské cestě.
Tomáš Pollak
občanské sdružení Šumařina

Trojice workoholiků nakládající podstavec
– nejtěžší část celého křížku“.

Detailní pohled na čerstvě sejmuté těleso
kříže.

Památné stromy
na Horažďovicku

Opravená boží muka u Babína.

Při toulkách krajinou se setkáváme s celou řadou starých významných a mohutných stromů, které jsou součástí lesních
porostů, parků, zahrad, alejí, remízků
atd., nebo rostou solitérně a jsou krajinnou dominantou viditelnou ze širokého okolí. Stromy, které jsou mimořádné svým stářím, stavbou (habitem),
biologickým druhem nebo historickou
událostí, mohou být vyhlášeny jako památné stromy. V okolí Horažďovic najdeme celou řadu dominantních starých
a významných stromů. Tyto stromy byly
vysazovány zejména v blízkosti křížků,
božích muk, návesních kaplí, jako aleje
podél cest, u křižovatek, označovaly významné místo nebo historickou událost.
Na Horažďovicku je vyhlášeno 9 památných stromů (8 lip a 1 dub).
Nejbližší památný strom Rosenauerův dub roste nedaleko Práchně. Tento památný strom byl pojmenován po
význačném rodu Rosenauerů z Rosenauerova mlýna u Horažďovic. Z tohoto
rodu pocházel Josef Rosenauer, stavitel
Schwarzenberského plavebního kanálu.
K Rosenauerovu dubu se dostaneme velice snadno, vyrazíme po silnici na Vel-
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ké Hydčice, mineme chatovou kolonii
a v kopci v pravotočivé zatáčce zahneme
doleva na lesní cestu. Po této lesní cestě
ujdeme asi 200 m a tam uvidíme vpravo
pod cestou v bukovém porostu mohutný dub letní, o výšce asi 40 m a obvodu
kmene 447 cm ve 130 cm výšky stromu
(měřeno v roce 2000).
Hydčická lípa roste na pastvině vlevo
nad náhonem v Malých Hydčicích, nemůžeme ji minout, když pojedeme po
cyklostezce z Horažďovic přes Ostrov do
Malých Hydčic. Jedná se o lípu srdčitou,
mohutný a košatý strom, který se ve výši
dvou metrů rozdvojuje, má výšku kmene
cca 25 m a obvod kmene 450 cm ve 130
cm výšky (měřeno v roce 1977).
Památný strom Lípa u Svaté Anny je
lípa srdčitá o výšce cca 24 m a obvodu kmene cca 430 cm ve 130 cm výšky
(měřeno v roce 1977). Tento památný
strom, významný zejména svým mohutným vzrůstem, roste u barokní kaple sv.
Anny, která se nachází v lesním porostu
východně od obce Břežany.
Jestliže se vydáte po turistické žlutě značené polní cestě z Defurových Lažan do
Kvášňovic, asi kilometr před Kvášňo-

vicemi po pravé straně uvidíte křížek,
u kterého roste památný strom Kvášňovická lípa. Tato lípa byla před několika
lety rozlomena a část její koruny a kmene
musely být odborně odstraněny a ošetřeny. Je to lípa velkolistá o výšce cca 23 m
a obvodu kmene 383 cm ve 130 cm výšky
(měřeno v roce 1977).
Další památný strom Nehodívská lípa
roste nad návsí v Nehodívě před domem
čp. 4. Je to lípa velkolistá o výšce 24 m
a obvodu kmene 331 cm ve 130 cm výšky
(měřeno v roce 1977).
Památný strom Lípu u Podlešáků najdeme na zahradě domu čp. 25 kousek od
fotbalového hřiště v Jetenovicích. Tato
lípa malolistá o obvodu kmene 730 cm
ve 130 cm výšky (měřeno v roce 1977) je
krásný dutý rodový strom, který se v necelých třech metrech dělí do tří vrcholů
či kosterních větví – to podle toho, vnímáme-li lípu jako tři dodatečně srostlé
kmeny, nebo jako jeden strom.
Na okraji obce Těchonice roste u křížku
při polní cestě z Těchonic do Strážovic
Valachoc lípa. Tato lípa srdčitá je významnou krajinnou dominantou a je
spjata s historií obce. V roce 1920 zde
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pan Valach z Těchonic postavil křížek
a zasadil u něj tuto lípu. Lípa má obvod
kmene 473 cm ve 130 cm výšky (měřeno
v roce 2005) a je vysoká cca 14 m.
Poslední dva památné stromy Lípy
u Mlýnského rybníka rostou u křížku
v remízku při staré cestě z Horažďovické
Lhoty do Horažďovic. Vyrazíme z Horažďovické Lhoty směrem na hlavní silnici
z Horažďovic do Velkého Boru, projdeme
podél Mlýnského rybníka a na jeho hrázi zabočíme vpravo na starou cestu. Po
této cestě ujdeme asi 300 m až uvidíme
vlevo od cesty na mírné vyvýšenině křížek a u něj skupinku tří lip, z nichž dvě
jsou pro svůj mohutný vzrůst a významný habitus vyhlášeny jako památné stromy. Jedná se o lípu srdčitou o výšce 20 m
a obvodu kmene 350 cm ve 130 cm výšky
a lípu velkolistou o výšce 18 m a obvodu kmene 337 cm ve 130 cm výšky (obě
měřeny v roce 2007). Tyto lípy rostou ze
dvou stran u křížku a vytvářejí společně
s touto sakrální stavbou historicky a krajinářsky hodnotné místo.
Ing. Miloslava Hokrová

K výročí 21. srpna

Tato pohlednice byla vydána k tomuto výročí a na zadní straně je nápis: „POSÍLEJTE OKUPANTŮM A DO CIZINY“ a „MIMOŘÁDNÝ XIV. SJEZD KSČ prohlašuje: Suverenita Československa byla 21. srpna 1968 porušena okupací vojsk SSSR, Polska, NDR,
Bulharska a Maďarska. Žádný kompetentní stranický ani ústavní orgán o takovýto zásah nepožádal. Žádá: Odchod cizích vojsk a vytvoření normálních podmínek pro činnost všech ústavních a politických orgánů, propuštění pracovníků a umožnění výkonu jejich funkcí. ÚV ČSM podporuje výsledky mimořádného XIV. sjezdu KSČ.
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21. srpna – toto datum bude provždy pro
mou generaci krutým a zároveň nesmírně poučným mementem. Velmoc, která
hlásala nejhumánnější ideály, že všechna
moc pochází z lidu, zareagovala šílenou
zlobou a nenávistí na československou
snahu uznat a vyjít vstříc naléhavým požadavkům nových a lepších časů.
„Tanky jedou na Prahu, tanky jedou na
pravdu“ psal Jevgenij Jevtušenko ve
svých verších. Bylo to jeho krajní zoufalství nad tím, do jaké propasti se v důsledku vojenské agrese proti Československu

propadá jeho vlastní země. Ale v Kremlu věděli své. Nemýlili se, když soudili,
že pražský zvon svobody má silný dalekonosný hlas, který jim jasně zazněl jako
umíráček.
Právě před čtyřiceti lety zmařila vojska
Varšavské smlouvy naději Čechů a Slováků na svobodu, na radostnější život a na
vypořádání se s minulostí. Neblahé výročí 21. srpna 1968 s sebou přináší i hodně vzpomínek na jazykovou tvořivost
přepadeného národa, na mnohá vtipná
hesla a veršované nápisy, které okamžitě

vznikaly. Jedno dojemně naivní heslo si
vybavuji: „Ztratili jsme bratrů pět, teď je
s námi celý svět!“ nebo na jiné: „Hofman
(tehdejší ministr dopravy a spojů) zradil
spojaře, ať si hledá hrobaře!“, které jsme
vozili na autě.
Sovětská okupace naší země trvala 21
let. Vím, že na špatné se přirozeně rádo
zapomíná. Ale na srpen roku 1968, ale
i na rok 1969 nezapomeňme.
Karel Halml

ČERVENCOVÉ POČASÍ NA HORAŽĎOVICKU
aneb pranostiky a skutečnost (7)
počasím, kdy i nejvyšší denní teploty
většinou zůstávaly pár stupňů pod dvacítkou. Den sv. Máří Magdaleny (22. 7.)
byl s průměrnou denní teplotou 13,5 °C
vůbec nejchladnějším dnem července.
Pověst nejteplejšího měsíce v roce zachránilo letos až léto sv. Anny, které dorazilo v plné síle. V pátek 25. 7. se konečně vyjasnilo a odpolední teploty se rychle blížily ke třicítce. Vzduch ještě osvěžila
26. 7. odpolední bouřka a od příštího dne
až do konce měsíce jsme denně naměřili
32 až 34 °C.
Průměrná měsíční teplota v červenci
2008 dosáhla 18,8 °C, což znamená, že
teplotně byl tento měsíc opět mírně nad
dlouhodobým průměrem (17,6 °C). Přestože jsme zaznamenali během měsíce 14
dnů se srážkami ( z toho 5 bouřek), napršelo celkem málo: jen 60,5 mm, a to jsou
pouhé tři čtvrtiny červencového normálu
(79 mm).

Červenec- úrody blíženec, Foto: Jiří Wagner.
Pro červenec jsou typická tato klimatická
období:
Z konce června ještě doznívá začátkem
měsíce suché a teplé
pavlovské léto – Bude Pavla (29. 6.), budou i časy ( tj. hezky).
Brzy však přichází třetí medardovská
vlna
prokopské deště – Na svatého Prokopa
(4. 7.) venku častá krápota.
V polovině července toto deštivé období
střídá suché a teplé
markétské léto – Svatá Markéta (13. 7.)
hodila srp do žita.
A pak se zase hlásí čtvrtá medardovská
vlna
magdalenské deště – Magdaléna ( 22.
7.) svého pána oplakává.
Vedra poté přináší
léto Svaté Anny – Svatá Anna ( 26. 7.)
zavádí žence do pšenice.

Do jaké míry se letos červencové pranostiky naplnily?
Po parných dnech z konce června pokračoval v „třicítkách“ i červenec. Ve středu
2. 7. dosáhla teplota 33 °C.
Prokopské deště nás navštívily téměř na
den přesně. Již k ránu 4. 7. trochu zapršelo a bouřka v neděli 6. 7. přinesla na
dlouho poměrně chladné a deštivé počasí. Od toho dne odpolední teploty kolísaly
jen kolem 20 °C . Bylo deštivo, ale deště
nebyly příliš vydatné.
Markétské léto, které se dostavuje s pravděpodobností 70–75 %, letos vlastně
nepřišlo, resp. své účinkování vzalo velmi zkrátka. Pouze v pátek 11. 7. se teplota náhle vyhoupla na 32 °C, ale noční
bouřkou ještě téhož dne se ujaly vlády už
magdalenské deště. Vláhy sice také mnoho nepřinesly, ale projevily se chladným

Když už byla zmínka o bouřkách: letos
uplyne 225 let ode dne, kdy císař Josef II.
vydal patent, kterým zakázal letitý zvyk
rozhánět bouřky (obavy z krupobití) zvoněním. Jednak tehdejší věda došla k poznání, že to nemá smysl a jednak se zvyšoval počet tragických konců zvoníků,
do kterých při zvonění na věžích kostelů
uhodilo.
Konec července patřívá k nejteplejším
obdobím roku. Léto vrcholí, a tak si ani
neuvědomujeme, že se dny začínají nevyhnutelně zase krátit. „ K ANNĚ SVATÝ,
HODINA ZE DNE SE TRATÍ.“ Ale kdo
by uprostřed veder myslel na to, že už za
tři měsíce se bude možná hlásit o slovo
první sníh.
Jiří Wagner

HOR A ŽĎOVICK Ý OBZOR č. 8/2008
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Dne 1. září 2008
– před 140 lety se k nám přiblížila železnice
Zákon o stavbě železniční trati České Budějovice – Plzeň nákladem 14 mil. zlatých
byl podepsán císařem ve Vídni v červenci
1864. Stavba byla zadána firmě Bratři
Kleinové a Vojtěch Lana, zahájena slavnostním výkopem knížete Jana Adolfa
Schwarzenberga dne 17. listopadu 1866
z dnešní železniční stanice Hluboká nad
Vltavou. Dnes zde stojí kamenný památník. Stavba byla řízena 15 sekcemi a pracovalo se na 100 místech ručně, pomocí
jednoduché techniky. Odstřelování skal
pomocí dynamitu a stavba kamenných
mostů bylo výsadou zkušených Italů,
zvaných „Barabové“. Trať s mnohými
prokopávkami, vysokými náspy, mosty
a viadukty byla na tehdejší dobu úcty-

hodné dílo, neboť trasa převážně slouží
ještě dnes.
Trať je značena podle vzdálenosti od Vídně a naše stanice, Horažďovice Předměstí, je v km 289,6. V oblasti Horažďovic
měla trať původně vést pod Loretou, zde
bylo uvažováno nádraží a dále po příznivých sklonových poměrech do Plánice
s vyústěním v Nepomuku. Tehdy z měst,
které měla dráha spojit, přicházely velké
protesty, aby nevedla příliš blízko. Rozšiřovaly se pověsti, že kouř stále se valící
z lokomotiv bude otravovat ovzduší, budou požáry, hluk bude plašit zvěř a tažná zvířata, pěkná pole rozříznuta tratí
pozbudou na celistvosti a ceně. Tak se
stalo, že města Bosňany, Písek, Horaž-

ďovice a Nepomuk mají železnici opodál.
Původní plán byl změněn a trať byla vedena stoupáním k Olšanům (dnešní nádraží Pačejov).
Provoz byl zahájen 1. září 1868, napojením na Vídeň vznikla trať 349 km dlouhá
a byla nazvána „Dráha císaře Františka
Josefa“. Jezdilo zde 30 lokomotiv, 80
osobních vozů 1. až 4. třídy a 540 nákladních vagonů. Pozdější stavba trati Horažďovice Předměstí – Domažlice v délce
100 km byla zahájena 11. října 1888. Tak
začaly jezdit vlaky v našem kraji a železnice se přiblížila našemu městu.
dipl. tech. Václav Frantl
železničář - důchodce

Důležitá telefonní čísla – aktualizováno k 20. 9. 2008
Městský úřad 376 547 521
376 547 522
Městská knihovna (internet)
376 547 591 – 594

MěÚ Horažďovice, Správa bytů
376 547 570
603 879 300

Elektřina – ZČE Klatovy
371 101 111
371 106 333

Záchranná služba 155

Plyn – Zpč. Plynárenská, a.s. Klatovy
376 339 511

Městská policie 376 547 539
Informační centrum 376 511 999
Městské muzeum 376 512 271
Aquapark 376 511 481
Policie ČR 376 512 401, 158
Kulturní středisko 376 512 237
Kino Otava 376 511 890

Nádraží ČD Horažďovice 972 523 502
(výpravčí)
Nádraží ČD Předměstí 972 523 512
(pokladna)

Kulturní dům 376 512 436
Hasiči 150

ČSAD – informace 376 513 438
(pracovní dny 6.00 – 14.00)

Voda – 1.JVS Horažďovice
602 184 267
Topení – Bytservis Sušice
603 838 401
Veřejné osvětlení, městský rozhlas
Václav Burda – Elektroslužby
376 511 501
602 491 905

REGIONÁLNÍ INFORMAČNÍ
A MAPOVÉ CENTRUM

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

3. týden v měsíci
(15. 9.–19. 9.2008)
Pro občany Horažďovicka
prvních 30 minut zdarma.
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Důvod velkého úhynu včelstev
Často dostávám otázku:,,Proč je takový
úhyn včelstev“? V tomto článku se pokusím dát uspokojivou odpověď. Každý živočich na Zemi má nějaké nemoci
a totéž platí o včelách. Dřívější nemoci
se podařilo vyléčit a nyní sužují včely
dvě hlavní, jedna horší než druhá. První
je mor včelího plodu, který nelze léčit.
Je nutné včelstva usmrtit a celé zařízení, úly, souše, nářadí, obleky spálit za
přítomnosti Veterinární správy, hasičů
a policie. Po dobu jednoho roku nesmí
včelař provozovat svého koníčka. Klatovský okres je touto nemocí zasažen na
několika místech a přesun včelstev z obce do obce je přísně zakázán. Spóry této
nemoci zůstávaní v klidu až 50 let, když
přijdou do příhodného prostředí, začnou
se znovu rozmnožovat. Spóra vydrží
velmi nízkou teplotu pod –50 °C a také
přečká bod varu. Tato nemoc je velmi
zákeřná a v úlovém prkénku byla zjištěna
do hloubky 1 cm. Proto se vše musí zlikvidovat jedině ohněm.
Další nemocí je nákaza roztoč varroa Jakobsoni, brouk o průměru 1 mm barvy
červené, který parazituje na včele sáním
její krve. Tento roztoč se rozmnožuje geometrickou řadou 110. Samička roztoče
naklade do buňky, z které se má vylíhnout zdravá včela, vajíčka a současně
s narozenou včelou, jsou jedinci roztoče
života schopní a tato včela je znetvořená
bez křídla nebo nožičky. Včelaři proti
roztoči bojují léčením, kromě snůžkové
sezony od jara do podzimu, ale bez přispění přírody je toto léčení velmi nároč-

né. Tento roztoč pochází z Indie, kde je
jeho přírodním nepřítelem velké horko.
Takové podmínky zde nejsou, proto nám
vyhovuje druhý nepřítel – velké mrazy.
Při tuhé zimě se včelstvo stáhne do zimního chomáče, matka neklade vajíčka,
a tím se zamezí rozmnožování roztoče.
Bohužel následkem globálního oteplování a teplého počasí v zimě dochází
k velkému úhynu včelstev. Letošní úhyn
v naší organizaci je alarmující 168 včelstev, což je 30 % zazimovaných včelstev.
Takový úhyn za zimu vůbec nepamatuji.
Včela, když ucítí svou smrt, vyletí z úlu
a v přírodě umírá, proto včelaři zůstanou
prázdné úly bez včelstev a oči pro pláč.
Podle předběžných zpráv jdou úhyny
včel přes 100 000 v republice a škody
předběžně činí 119 milionů. Členové
včelařské organizace stárnou, někteří po
úhynu včelstev již nemají sílu znovu začít včelařit, tím se stavy členů a včelstev
snižují a mladých zájemců o včelaření je
málo. Jsou místa v republice, kde včelu
už neznají, a situace v západní Evropě je
ještě horší. Pro zachování a zvýšení počtu včelstev naše organizace vynakládá
velké finanční prostředky k zakoupení
pomůcek k léčení a samotného léčiva.
Podle renovovaných odborníků je šance
člověka přežít včelu o pět let života.
Vše, co jsem napsal, je podloženo věrohodnými údaji a není mým cílem někoho
strašit, ale nemůžeme zavírat oči před
skutečností, které jsme vystaveni. Před
neustálým oteplováním země nelze zaujímat neutrální stanovisko a tuto situaci

Váš provozovatel vodovodů
a kanalizací
Severní 8/2264
nepřetržitá havarijní služba: 387
761 911
info linka: 800 120 112
e-mail: 1.jvs@1jvs.cz
www. 1jvs.cz

zlehčovat. Příroda se začíná bránit před
neuváženými zásahy člověka. Naše včelařská organizace není uzavřená společnost a s radostí uvítáme každého zájemce o včelaření. Pořádáme přednášky,
na které zveme i veřejnost, ale účast je
nulová. Cílem a snahou všech včelařů je
maximálně pomáhat přírodě, občanům
a celé společnosti. Z tohoto důvodu prosíme občany, aby nám pomáhali udržovat zeleň a kvetoucí porosty. Lidské oko
raději spočine na rozkvetlé zeleni než na
zničené přírodě. Každý z nás je povinen
zachovat rozkvetlou přírodu pro další
generace našich dětí. Věřím, že každý
občan nám bude pomáhat, za což mu náleží poděkování.
Závěrem svého článku dávám recepty
pro zahřátí: medorumová káva – na jeden šálek, jedna čajová lžíce medu, jeden
vejce(žloutek), 2 cl koňaku 1 1/2 dl silné
kávy, 2 polévkové lžíce šlehačky, žloutek
s koňakem a medem našlehejte do pěny,
směs nalejte do skleněného kávového
pohárku přelijte horkou kávou a ozdobte
šlehačkou. Medová boule – 100g medu.
500g ovoce – kompot, 5cl rumu, 50 cl
ovocného vína, štáva z celého citronu,
sodovka, ovoce pokrájíme na drobné
kousky a dáme do skleněné nádoby, pokapeme medem a citronovou štávou, zalijeme rumem a polovinou vína, důkladně promícháme a necháme několik hodin
v ledničce odležet. Podle chuti zředíme
sodovkou. Zájemce o další recepty odkazuje www.medeu.cz.
Za ZO ČSV jednatel Jan Zroun

OPĚT ZAČÍNÁME!
PŘIJĎTE SI ZACVIČIT!
AEROBIK (různé formy) Také pro začátečníky.
Tělocvična ZŠ Komenského HORAŽĎOVICE
Každé pondělí a středu od 3.9.2008

Nabízíme Vám:
• zneškodňování zvláštních odpadních
vod (septiky, tukové lapoly bez
dopravy)
• montáže přípojek
• lokalizace úniků vody z potrubí
• poradenská, inženýrská a technická
činnost
• laboratorní rozbory pitné vody
• čištění kanalizačních přípojek

Vaše provozní středisko
Horažďovice
sídlo: Strakonická ul. 1084
(ČOV)
tel., fax: 376 512 444
vedoucí střediska: Zdeněk
Stulík
mobil: 602 184 267

Provozní doba sběrného dvoru
Úterý:
15.00–17.00
Čtvrtek: 15.00–17.00
Sobota: 09.00–11.00

Začínáme ve 20.05 hod. (délka lekce 60 min.)

AQUA AEROBIK (cvičení ve vodě)
velice vhodné v každém věku, má masážní
a rehabilitační účinky
KPB HORAŽĎOVICE každý sudý týden v pátek
od 18.00 hod. (3.10., 17.10., ...)
Informace: Jitka Chalupná (tel.775 612 373)

V pátek 19. září se na
náměstí koná trh.

HOR A ŽĎOVICK Ý OBZOR č. 8/2008

Zlaté stránky hledají

Místního hrdinu
1. cena

100 000 Kč

a inzertní program
v hodnotě 100 000 Kč

2. cena

50 000 Kč

a inzertní program
v hodnotě 50 000 Kč

3. cena

20 000 Kč

a inzertní program
v hodnotě 50 000 Kč

Získejte 100 000 Kč za Váš příběh
Při svém podnikání se setkáváte s řadou vzrušujících a také dramatických
situací. Jejich řešení vyžaduje chladnou hlavu, odvahu, ale také štěstí.
Podělte se s námi o Váš příběh, jaké překážky jste museli při svém podnikání
překonat, a možná se právě Vy stanete „Místním hrdinou“.
Do soutěže „Zlaté stránky hledají Místního hrdinu“ se mohou přihlásit všichni aktivní podnikatelé, kteří podnikají
alespoň 1 rok a zaměstnávají méně než 500 zaměstnanců. Pro účast v soutěži stačí pouze poslat své kontaktní
údaje na e-mailovou adresu hrdina@mistnihrdina.cz nebo se přihlásit na www.mistnihrdina.cz. Poté budete
kontaktováni redaktorem, který na základě telefonického rozhovoru sepíše Váš příběh.
Příběhy bude hodnotit odborná porota složená ze zástupců zastupitelských úřadů a hospodářských sdružení,
doplněná o známé osobnosti a zástupce společnosti Mediatel.
Vítěz bude vyhlášen na slavnostním galavečeru počátkem listopadu 2008 v Praze.
Soutěž probíhá od 1. 3. do 30. 9. 2008.
Více informací na www.mistnihrdina.cz.
Soutěž Místní hrdina přinášejí Místní infostránky,
produkt společnosti Mediatel, spol. s r.o.

|

17

HOR A ŽĎOVICK Ý OBZOR č. 8/2008

|

18

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

Tel.: 731 168 490

Zahrajeme
na Vašich oslavách,
svatbách, plesech. Písničky z 60.–90. let,
moderní i lidové. www.duonatur.ic.cz
tel.: 774 237 238, 721 403 239
ANGLIČTINA, NĚMČINA, ŠPANĚLŠTINA, FRANCOUZŠTINA,
ČEŠTINA PRO CIZINCE
Individuální hodiny nebo malé skupiny, prázdninové kurzy,
doučování ke zkouškám.
Přihlášky a info: Ing. Petra Rohlíčková,
Komenského 194, Horažďovice
Tel. 376 382 367, 721 462 575, e-mail: rohlickovapetra@seznam.cz

Máte několik kilogramů navíc a máte chuť s tím něco udělat?

Hubnutí s úsměvem

bez diety, namáhavých cviků a konečně natrvalo
začínáme 24.9. 08
V našem kurzu se vtipnou a osvědčenou formou dozvíte
nejen jak trvale zhubnout bez omezování, diety a namáhavých cviků, ale budete mít možnost si vyměňovat vlastní
zkušeností, užijete spoustu legrace a shodíte nadbytečná
kila. Poznáte nové přátele a zvýšíte si sebevědomí. Nestyďte
se a přijďte mezi nás. Setkáváme se každou středu od 18.00h
v sále Domu Dětí.
Přihlášky: Ing. Petra Šustová – tel: 602 387 261
e-mail: hubnutisusmevem@seznam.cz

ENGOBY
A GLAZURY

CE

AK

11. 8. – 19. 9. 2008

ENGOBA je matná až pololesklá přírodní úprava pálené střešní tašky.
GLAZURA dodává střeše trvalý lesk, je nejvyšším stupněm přírodního
zušlechtění pálené střešní tašky.

Tuto jedinečnou nabídku
můžete získat ve všech
prodejnách stavebnin
BIERHANZL GROUP, a.s.
Slevy jsou poskytovány
z doporučovaných cen výrobců.
Více informací naleznete
na www.bierhanzl.cz
nebo nám zavolejte na 800 27 00 27.

Blatenská, Horažďovice
tel.: 376 512 255
724 027 239
horazdovice@bierhanzl.cz
Provozní doba: po–pá 6:00–17:00,
so 8:00–12:00

Výše uvedená sleva navíc platí na vybrané základní režné střešní tašky.
Sleva se nesčítá s žádnou další akční nebo objektovou slevou
poskytovanou společností TONDACH ČR s.r.o. a vztahuje se
na základní engobované a glazované střešní tašky, dále také
na vybrané základní režné střešní tašky TONDACH.
Sleva vám bude poskytnuta u všech obchodních partnerů
společnosti TONDACH ČR s.r.o.
více na www.tondach.cz

bierhanzl 190x130.indd 1

18.8.2008 16:04:35
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Prázdniny nekončí!!

Typ procesoru
Formát obrazovky
Úhlopříčka obrazovky
Operační systém
Kapacita paměti (v MB)
Kapacita pevného disku
Rychlost otáček (v RPM)
Druh optické mechaniky
Wi-Fi Ano, BlueTooth Ne

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

Aktivace
Tarify

1,- Kč
RCnet VoIP
RCnet mini
RCnet maxi
RCnet profi

Telefonování

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

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

Celeron M
16:10
15,4
Linux
1024
160 GB
5400
DVD±RW

8 999,- s DPH

První fakturu za internet dostanete až příští rok

Nejširší spektrum služeb!

19

Nejlevnější notebook v kraji!

Při aktivaci RCnet
internetu v období
1.9. - 31.12. získáte až do
konce roku platební prázdniny!
Platí při dodržení těchto podmínek:
* Nevztahuje se na aktivační poplatek * Minimální doba závazku je 12 měsíců.
* Do závazku se nepočítají měsíce zdarma.

|

Výkon bez kompromisů!
Typ procesoru
Formát obrazovky
Úhlopříčka obrazovky
Operační systém
Kapacita paměti
Kapacita pevného disku
Rychlost otáček (v RPM)
Kapacita paměti grafiky
Druh optické mechaniky
Wi-Fi Ano, BlueTooth Ano

Intel Core 2 Duo
16:09
15,4
Vista Business
2048 MB
250 GB
5400
384 MB
DVD±RW

22 250,- s DPH

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

HOR A ŽĎOVICK Ý OBZOR č. 8/2008
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18. 9. čtvrtek

AKCE

8.15 hod.

NÁŠ VŮDCE
Představení pro školy.

19. 9. pátek

KULTURNÍ DŮM
1. 9. pondělí

ZAHÁJENÍ NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU
2008/2009
Střední škola v Horažďovicích.

18.00 hod.

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
STVA MĚSTA

ZASTUPITEL-

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

Kontakt:
knihovna@horazdovice.cz
www.knihovna.horazdovice.cz

MUZEUM

19. 9. pátek a 20. 9. sobota
PODZIMNÍ VELETRH SPAR

24. 9. středa

10.00 hod.

PŘÍHODY VČELÍCH MEDVÍDKŮ
Divadelní představení pro mateřské školy
a 1. – 3. třídy ZŠ.

26. 9. pátek

19.00 hod.

ZÁKLADNÍ KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY 2008
1. lekce – zahájení kurzu. Od 18.00 se v kulturním domě vydávají průkazky pro žáky
kurzu.

28. 9. neděle

15.00 hod.

POSEZENÍ S PÍSNIČKOU
K tanci a poslechu hraje Červená sedma.
Možnost rezervace vstupenek na neděli 26.
10. (B-Quintet), poté předprodej v kině Otava, tel. 376 511 890.

Změna programu vyhrazena.

KINO OTAVA
4. 9. čtvrtek

20.00 hod.

RENÉ
ČR – dokument.

5. 9. pátek, 6. 9. sobota

12. 9. pátek, 13. 9. sobota

LEGIONÁŘI NA HORAŽĎOVICKU
Výstava představí dosud nevystavené materiály z tohoto období – jak písemné, tak fotograﬁcké. Připomene rodáky z Horažďovicka,
kteří bojovali a umírali na frontách 1. světové
války.
Aleš Červený
POHLED JEDNÍM OKEM
Výstava černobílých fotograﬁí.
Pavel Jerman

20.00 hod.

Otevírací doba:
Červen – září:
Út–Ne 9.00–16.00
Badatelské dny
Pátek 9.00–16.00

20.00 hod.

NEUVĚŘITELNÝ HULK
USA – akční fantasy.

26. 9. pátek, 27. 9. sobota

VÝLET PROTI ČASU ANEB DVĚ TVÁŘE
JEDNÉ KRAJINY
Fotograﬁe Horažďovicka roku 1895 a 2007.
U příležitosti Národopisné výstavy českoslovanské v roce 1895 byly zdokumentovány
Horažďovice a okolní obce fotografem K. Jiříčkem. Stejná místa jsou vyfotografována
v roce 2007. Vzniklo tak zajímavé srovnání,
jak se mění krajina a architektura.
Karel Jiříček, Ondřej Hurych, Hana Smetanová

MASKA
Pavel Svoboda

KOPAČKY
USA – komedie.

19. 9. pátek, 20. 9. sobota

110 LET MUZEA
Výstava připomíná výročí otevření muzea pro
veřejnost roku 1898, jeho zakládání a nadšení
lidí při vytváření prvních sbírkových fondů.
Hana Smetanová

20.00 hod.

JAK UKRÁST NEVĚSTU
USA – romantická komedie.

KNIHOVNA
20.00 hod.

WANTED
USA – akční thriller.

Půjčovní doba oddělení pro dospělé
Po 8.00 – 11.00 13.00 – 18.00
St 8.00 – 12.00 13.00 – 18.00
Pá 8.00 – 12.00 13.00 – 18.00

DALŠÍ AKCE V KINĚ OTAVA

10. 9. středa
ANDĚL PÁNĚ
Představení pro školy.

8.15 hod.

376 547 591
376 547 593
376 547 592
376 547 594

UPOZORNĚNÍ
V obcích Boubín, Komušín a Veřechov byl
zahájen provoz bezplatného internetu. Bližší
informace v příslušných knihovnách.

Změna programu vyhrazena.

8.30 hod.

3. 9. středa

10.00 hod.

KONCERT PRO ŠKOLY

Telefonní čísla
Vedoucí knihovny
Odd. pro dospělé
Odd. pro děti
Regionální odd.

Půjčovní doba oddělení pro děti
Po 12.00 – 16.30
St 12.00 – 16.30
Pá 12.00 – 17.00

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

Městské muzeum
tel. 376 512 271
muzeumhd@seznam.cz
www.muzeumhd.cz
Otevírací doba:
Út–Ne 8.00–16.00

Aquapark
tel. 376 511 481
bazen@horazdovice.cz
www.bazen.horazdovice.cz
1. 9. – 22. 9. 2008 ZAVŘENO
Otevírací doba od 22. 9. 2008
Po 13.00–22.00
Út–Ne 9.00–22.00

GALERIE CALIFIA
KOLEKTIVNÍ VÝSTAVA:

Escape
Autoři: Dee Hibbert–Jones, Barbara Benish,
Nomi Talisman, Šárka Hnátová, Tomáš Ruller, Eliška Kalašová
Otevírací doba:
St–So 10.00–13.30 14.00–17.00
Ne
10.00–15.00

KULTURNÍ STŘEDISKO
ZÁKLADNÍ KURZ TANCE
A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY 2008
Přihlášky k vyzvednutí v kině Otava.
Info na tel. 376 512 237, 376 511 890.
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