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NEP RODE JNÉ

SLOVO STAROSTKY
Teplo

Od roku 2002 dodává teplo do bytů a provozoven v Horažďovicích ﬁrma Bytservis Sušice, spol. s r. o. Byty jsou vytápěny jednak
centrálně z nově vybudované plynové kotelny, ale i lokálně z malých uhelných kotelen.
Elektrické vytápění v Jiráskově ul. 220 bylo
v loňském roce nahrazeno plynovým.
Cena tepla se skládá ze tří základních částí:
1) proměnlivé náklady (tj. vstupy, které musí
Bytservis nakoupit od jiných dodavatelů)
– palivo (plyn, uhlí) a jeho doprava
– elektřina
2) stálé náklady
– mzdové náklady
– opravy
– nájem městu
– výrobní a správní režie
– ostatní stálé náklady (revize)
3) zisk
Průměrná cena nakupovaného plynu byla
v r. 2008 9,97 Kč bez DPH, v r. 2007 byla
cena 7,52 Kč. Tato položka má zásadní vliv
na nárůst ceny tepla, protože představuje
více než 60 % z ceny tepla (zdražení plynu o 32,5 % znamená zvýšení celkové ceny
o zhruba 20 %). Další položka, která se promítla do ceny, je zvýšení DPH z 5 na 9 %.

VÝVOJ CENY TEPLA V HORAŽĎOVICÍCH
CENA TEPLA

2006

2007

2008

1. proměnlivé náklady
- palivo - plyn

6 809

8 407 11 498

- uhlí

994

129

148

- doprava paliva

225

0

0

- elekřina
- technol. voda
- likvidace popela
- ovzduší

761

675

522

21

0

0,5

148

14

17

2

0,5

51

Celkem prom.nákl.

9 009

9 227 12 186

2. stálé náklady + 3. zisk

5 055

4 759

celkem
výroba GJ
cena bez DPH
cena s DPH

14 064
38 862
361,9

4 810

13 986 16 996
34 598 35 912
404,2

473,3
523,7

Zahájení sezony v Městském muzeu v Horažďovicích (Mgr. Hana Smetanová, Mgr. Jindřiška Antropiusová, Jaroslav Fischl), Foto: P. Tomešová
V Horažďovicích jsou do mzdových nákladů
započítány ﬁnanční prostředky na necelé tři
pracovní úvazky.
Zisk ﬁrmy Bytservis podle předloženého
výsledku zůstává stejný jako v loňském roce.
Je třeba podotknout, že do celkové ceny se
odráží i množství spotřebované teplé vody
v jednotlivých domácnostech.
Od roku 2007, kdy byla zprovozněna nová
plynová kotelna, je hlavním druhem paliva
plyn. V současné době se připravuje projekt,
který by umožnil v druhé nevyužité části
této dříve uhelné kotelny vybudovat kotel na
biomasu – štěpku, o výkonu 2,5 MW.
Městu by to mělo přinést několik výhod:
– na realizaci lze získat dotaci z Operačního
programu Životní prostředí ve výši až 85 %
nákladů
– rozšíření stávajících páteřních teplovodů
o sídliště pod Blatenskou ul.
– biomasa by se stala hlavním druhem paliva – nižší vstupní cena než plyn
– alternativní zdroj tepla – nezávislý na dodávkách plynu
Dalším faktorem, který významně ovlivňuje měrnou spotřebu tepla, jsou jeho úniky.
V návaznosti na tuto skutečnost se budou
i nadále v domech vyměňovat okna a postupně zateplovat fasády.
Dále v bytech byla v průběhu roku 2008 osazena měřící a regulační technika, která by se

CENY ROKU 2008 VČETNĚ DPH
V RŮZNÝCH MĚSTECH
MĚSTO

CENA

DRUH PALIVA

Horažďovice

524

plyn

Sušice

547

plyn

Rokycany

575

plyn

Zbiroh

625

plyn

Železná Ruda

541

plyn

Domažlice

574

plyn

Klatovy

500

plyn v kombinaci
s parní turbínou a prodejem
elektřiny, částečně
hruboprach, mazut

Písek

452

hruboprach, mazut,
turbogenerátor

Strakonice

465

uhlí

Blatná

628

plyn

Volyně

599

plyn

Nepomuk

500–600

plyn, rozpočítáváno
na jednotlivé lokální
kotelny

Stříbro

510

40 % uhlí, 60 % plyn

Vimperk

650

biomasa, plyn

měla též projevit na úsporách u těch, kteří
mají zájem šetřit.
Mgr. Jindřiška Antropiusová,
starostka města
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Ohlédnutí

• Ve dnech 21.–23. května 2009 se u nás
v Horažďovicích setkali knihovníci ze západních a jižních Čech na akci Literární
Šumava 2009 s podnázvem O přírodě a literatuře tentokrát v Horažďovicích. Děkuji paní Lence Šimonové, vedoucí Městské
knihovny, za organizační zajištění i zdařilou přípravu celého programu.
• 1. června 2009 na Den dětí prošel již tradičně naším náměstím majálesový průvod
žáků a učitelů ZŠ Blatenská ul. Opět se
bylo na co dívat!
• 3. června 2009 se konala soutěž družstev základních škol ze správního území
ORP Horažďovice ve sportovním areálu
ZŠ Blatenská pod názvem Malý záchranář
2009. Děkuji p. Antonínu Hlavatému za
organizační zajištění soutěže.
• 4. června 2009 se v Klatovech uskutečnilo setkání starostů z naší oblasti s novými představiteli kraje. Hejtmanka Plzeňského kraje MUDr. Milada Emmerová
představila jednotlivé náměstky a radní
Plzeňského kraje, kteří pak přednesli své
priority a záměry ve svěřených rezortech
kraje.

• V úterý 9. 6. 2009 bylo další jednání Poradního sboru Úřadu práce v Klatovech.
K 31. 5. 2009 byly aktuální tyto údaje.
MĚSTO

VOLIČI V SEZNAMU

MÍRA NEZAMĚSTNANOSTI

KLATOVY

1 732

6,47 %

SUŠICE

1 132

9,06 %

434

7,05 %

HORAŽĎOVICE

Hromadné propouštění nad 10 zaměstnanců, které jsou ﬁrmy ze zákona povinny nahlásit, se týká osmi ﬁrem v okrese.
V našem městě kromě ﬁrmy Grammer se
to dotkne i 17 zaměstnanců ﬁrmy BOCR
Trading, s. r. o. Důvodem je přesun ﬁrmy
do Plané nad Lužnicí. V současné době
přešli na 60 % pracovní doby.
• Ve středu se uskutečnila oﬁciální návštěva náměstka velkopřevora Suverénního řádu Maltézských rytířů JUDr., PhDr.
Františka Houšky a provozního manažera
Pavla Marušky v našem městě. Řád získal
zpět do svého vlastnictví kostel sv. Petra
a Pavla na náměstí i sousední faru. Jednalo se o další možné vzájemné a prospěšné
spolupráci mezi oběma institucemi.

Na pouti s Ferdou
Mravencem

Kde se chodí se školou na pouť? No, přece
v Horažďovicích.
Městská knihovna ve spolupráci s aranžéry SŠ Horažďovice připravila na pasování prvňáčků novinku – pouť, podobnou
té, co přichystal Ferda Mravenec pro děti
Ploštice Ruměnice ve stejnojmenné knize
Ondřeje Sekory.

Mgr. Jindřiška Antropiusová,
starostka města

• Ve dnech 5.–6. června 2009 proběhly
volby do Evropského parlamentu.
MÍSTO

POČET
V EVIDENCI

STALO SE

VOLEBNÍ ÚČAST

KDU-ČSL

ODS

KSČM

ČSSD

Horažďovice

4 573

28,32 %

8,39 %

27,11 %

13,83 %

26,96 %

ORP Horažďovice

9 897

28,57 %

10,02 %

23,88 %

13,86 %

28,08 %

PLUS/MINUS
Vážení spoluobčané, připravili jsme pro Vás novinku: rubriku Plus/minus, ve které budeme uveřejňovat fotograﬁe zachycující, co se
nám líbí a nelíbí v našem městě. Byli bychom rádi, kdybyste nám přispívali Vašimi fotograﬁemi včetně popisu místa. Velice Vám děkujeme a těšíme se na Vaše příspěvky, které můžete zasílat na email: chalupna@muhorazdovice.cz. U jednotlivých fotograﬁí zveřejníme
na přání jméno autora. Redakční rada

sv. Anna

skate park
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Prvňáčci si na oddělení pro děti mohli
zkusit házení kroužků, míčků, prolézání
pavučin a také prověřit své znalosti o Ferdovi a jeho kamarádech.

Zahájení sezony
v Městském muzeu
30. 6. 2009 ve 14.00 se velký sál v muzeu
začal plnit návštěvníky. Celkem na naše zahájení muzejní sezony přišlo 186 zájemců.
Program zahájila Mladá dudácká kapela,
která provázela svou hudbou celé zahájení
a sklidila zasloužený potlesk. Následova-

V sále knihovny, po malé zkoušce čtenářských schopností…
…proběhlo slavnostní pasování starostkou města Mgr. Jindřiškou Antropiusovou
na rytíře Řádu čtenářského.
Noví rytíři a rytířky obdrželi pasovací listinu, bezplatné roční členství v knihovně
a dárky od sponzorů projektu Děti a čtení.
Mezi dárky byla i kniha, kterou pro všechny prvňáčky získala knihovna z projektu
Už jsem čtenář – knížka pro prvňáčka za
ﬁnanční podpory MK ČR.

Po zhodnocení jedné z účastnic „mně se
tady ani tak nelíbilo, jako mě to tu moc bavilo“, doufáme, že cestu do knihovny si najde
v budoucnosti mnoho dětských čtenářů.
Miluše Lešková

OPERAČNÍ PROGRAM

EVROPSKÁ UNIE

Pro vodu,

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Fond soudržnosti

vzduch a přírodu

Revitalizace a rekonstrukce Anglického parku
Ostrov v Horažďovicích
Město Horažďovice v loňském roce podalo Žádost o poskytnutí podpory v rámci
Operačního programu Životní prostředí
na akci ,,Revitalizace a rekonstrukce Anglického parku Ostrov v Horažďovicích“.
Předmětem podpory je obnova parku v k.
ú. Týnec u Hliněného Újezdu a Zářečí
u Horažďovic. V rámci projektu budou
odstraněny nevhodné a ošetřeny stávající
dřeviny, vysazeny nové stromy a keře a založeny luční trávníky. Park bude dotvořen
do podoby přírodně krajinářské kompozi-

všichni jsme byli velice rádi, že se nám podařilo se společně sejít.
Letos jsme otevírali tři výstavy a interaktivní dílnu. Naše dílna byla představena slovně
a pak podle možností si návštěvníci zkoušeli stará řemesla, ale při množství zájemců se
nedalo vyhovět všem. Projekt interaktivní
dílny byl spoluﬁnancován Evropskou unií
a dílna bude otevřena po celý rok.
V chodbě muzea byla otevřena výstava Loutky a loutkáři, která má připomenout 85 let
loutkářů v Horažďovicích a životní výročí
J. Duchoně, zakladatele loutkového divadla.
Ve věži jsou dvě výstavy. Za Potápěčský klub
Horažďovice a jeho hosty pozval k návštěvě
pan M. Svatoš, výstava se jmenuje Svět pod
hladinou. Pan R. Holeček představil svoji
výstavu Kavkaz – království slunce a ledu.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na zdárném zahájení nové sezony, a všechny, kteří se
k nám ještě nepodívali, zveme na návštěvu.
Mgr. Hana Smetanová

KULTURA

la úvodní řeč paní starostky J. Antropiusové a paní ředitelky Hany Smetanové.
Mimo muzejní program jsme další chvíle
věnovali panu Fischlovi, jednomu z autorů knížky Židé v Horažďovicích – Kořeny
rodu Fischlů. Pan Fischl se narodil v Horažďovicích a nyní žije v Izraeli a jako jediné dítě přežil holocaust. I přesto, že z Čech
odešel jako mladý, čeština v jeho proslovu
byla výborná. Jeho vystoupení bylo sice
krátké, ale také velice emocionální – a my

ce pomocí vegetačních a některých technických prvků. V rámci realizace projektu
bude vysazeno 8 040 ks dřevin a ošetřeno
300 ks dřevin.
Cílem je prostor co nejvíce přiblížit lidem.
V současné době je ukončeno výběrové
řízení na realizaci zeleně a provedení stavebních úprav. Termín realizace projektu
je 6/2009–10/2010.
Martina Benešová, vedoucí odboru investic, rozvoje a majetku města

|

27. 7. 1924 se narodil spisovatel
Jiří Havel. Najdi jeho knížku
Malované čtení nebo Čemu jsme
se smáli a napiš: „Bydlím v domě,
kolem je plot, za ním strom
a lavička.“ pomocí obrázků
a slov jako v těchto knížkách.

SBÍREJ SAMOLEPKY
PROJEKTU
DĚTI A ČTENÍ
Na vaše odpovědi čekáme
v Městské knihovně
Horažďovice do 31. 7. 2009.
Samolepku mohou získat
i návštěvníci knihovny do 15ti let,
kteří v knihovně vyřeší křížovku,
kvíz, hádanku, napíší kousek
„Nekonečného příběhu“ našich
čtenářů, vyplní „Pohádkový
dotazník“ nebo splní jiné úkoly.
Více na www.knihovna.
horazdovice.cz, na vývěskách
knihovny a v Horažďovickém obzoru.
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nejstarší částí hradu a nazývá se donjon, byli
odměněni nádherným výhledem do okolí.
Věříme, že se všem zúčastněným letošní setkání knihovníků líbilo a že v nich zanechá
příjemné vzpomínky na naše město a okolí.
Za MěK Horažďovice
Eva Marešová a Petra Tomešová

Nekonečný příběh

Ani o prázdninách nezapomeňte napsat
pokračování Nekonečného příběhu!
Výzva se vztahuje i na dospělé!
Pomozte nám napsat Nekonečný příběh,
který je určen nejen dětem. Za napsání
příběhu získá Vaše dítě speciální samolepku v soutěži Sbírej samolepky.
Úvod příběhu od Petry Braunové i všechny příspěvky čtenářů si můžete přečíst
v knihovně, vítězné pak také na www.
knihovna.horazdovice.cz.
Nejbližší uzávěrka je 20. 7. a 20. každý další měsíc.
Svá pokračování můžete přinést do
knihovny (v případě nepřítomnosti vhoďte
do schránky na dětském odd.) nebo poslat
e-mailem s předmětem Nekonečný příběh
na adresu knihovna@horazdovice.cz.
Eva Marešová

O přírodě
a literatuře tentokrát
v Horažďovicích

Pokud se Vám stalo, že jste ve dnech 21.–
23. května potkali v horažďovických uličkách či v okolí města skupinku přibližně
padesáti lidí, byly to docela jistě knihovnice. Regionální výbor Svazu knihovníků
a informačních pracovníků Plzeňského
kraje pořádal v těchto dnech v Horažďovicích již třinácté setkání knihovníků ze
západních a jižních Čech.
Program letošní Literární Šumavy byl velmi
pestrý. Po slavnostním zahájení v městském
muzeu starostkou města paní Mgr. Jindřiškou Antropiusovou následovala prohlídka
muzea a procházka městem obohacená zasvěceným vyprávěním pana Václava Trčky.
Dále pak prohlídka Městské knihovny či
výklad PhDr. Františky Vrbenské z NK ČR
o smyslu a důležitosti digitalizace dokumentů a představení projektu horažďovické knihovny Prácheňsko digitálně. Večerní
program pokračoval v hotelu Prácheň. Beseda se spisovatelem Ondřejem Fibichem
nesla název Duše Šumavy v obrazech literárních. Téma Šumavy jsme neopustili ani
v pátek. Pro knihovnice byla na dopoledne
připravena přednáška přírodovědce Pavla
Hubeného na téma Šumavskou přírodou
křížem krážem, doplněná promítáním fotograﬁí pana Vladislava Hoška. Odpoledne
strávily knihovnice „v terénu“ – procházkou
na nedalekou Prácheň, kde společně zavzpomínaly na významné osobnosti Horažďovicka, jako byl Karel Němec či Josef Pavel,
na jehož hrob položily květiny. Následovala
prohlídka přírodovědné stanice s výkladem
pana Karla Průchy. O večerní zábavu se postaral divadelní spolek Tyjátr Horažďovice.
Slunečné počasí doprovázelo účastníky se-

ŠTĚK O LITERÁRNÍ ŠUMAVĚ
tkání Literární Šumava 2009 závěrečným
dnem. V expozici lidové architektury v Chanovicích podal zajímavý výklad pracovník
klatovského muzea. S areálem chanovického zámku, jeho historií i dalšími plány poté
všechny seznámil starosta Chanovic pan
Petr Klásek. Tečkou za celým setkáním byla
prohlídka hradu Rabí. Všichni, kdo překonali závrať a na závěr prohlídky vystoupili
na 26 m vysokou vyhlídkovou věž, která je

Vracíme se spokojení a šťastní. Literární
Šumava obohacuje. Vy se učíte sdílením
poznatků z praxe, my všichni sdílením
intimního náhledu do české i německé šumavské literatury, do šumavské přírody
i do šumavských dějin, nazřených drobnohledem místního. Snadno zešediví ten, kdo
pracuje s knihami jako vy i já. Děkujeme
vám všem, že nás svým přátelstvím i programem již třináct let držíte v zeleni života!
Dorothy a Erazim Kohákovi

PŘIJĎTE NAVŠTÍVIT MĚSTSKÉ LETNÍ SLAVNOSTI DO HORAŽĎOVIC!

Jmeniny města
24. – 26. července
Pátek 24. 7. 2009
městské muzeum – Velký sál
19.00
Swing Band Tábor
profesionální 20členný orchestr, který hraje
v klasickém bigbandovém obsazení (5 saxofonů,
4 trumpety, 4 trombony, rytmika, 2 zpěvačky).
melodie převážně z 30. let minulého století
Sobota 25. 7. 2009
náměstí
9.00
Melodion
dechová a taneční hudba
10.30

Skalanka
tradiční dechová hudba

Parkán
14.00–17.00 Airpoint – lanovka přes řeku,
horolezecká stěna pro děti
14.00–17.00 skákací hrad
13.00

TEArTR RAJDO Karkulka
pohádka pro děti i dospělé od 2–99 let,
vycházející z českého, loutkového, kočovného
divadla

14.00–16.00 Milan a slečna Kostička…
pořad plný soutěží, her, tancování písniček,
bublinkové schow, výroba zvířátek z balónku…
ceny v každé soutěži, děti si také vyzkouší práci
moderátora a diskžokeje
16.00

TEArTR RAJDO Perníková chaloupka
pohádka pro děti i dospělé od 2–99 let,
vycházející z českého, loutkového, kočovného
divadla

17.00

JAZZIKA
Pětičlenná kapela (kytara, basa, bicí, klávesy,
zpěv, saxofon/klarinet), která hraje vlastní tvorbu
a vychází z jazzové harmonie

MĚSTO
HORAŽĎOVICE

Culinar

21.00

TEArTR RAJDO RAGNARÖK – Severské
ražniči – výtvarné, loutkové a pohybové
představení inspirované severskou mytologií
protknuté cestou Skandinávii a ovlivněné
cestou k polárnímu kruhu autem Škoda 120
L po severských zemích. Objekty, dřevo,
loutky, kosti, masky a kůže – to vše uvedeno
do pohybu pomocí lidské síly a náhody…

22.00

JAM4U
funk-jazzová hudební skupina
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Červencové
koncerty Zámeckého
hudebního léta 2009
v Horažďovicích
ZEBEDEUS KLATOVY
v pátek 10. 7. 2009 v 19.00 hod. ve velkém
sále zámku v Horažďovicích
Klatovská skupina Zebedeus si v regionu
již získala přízeň posluchačů spirituálů
a folkové hudby. Také v Horažďovicích
nevystupuje pětice mladých muzikantů
poprvé. Nebývá právě obvyklé, že se mladí muzikanti mohou – kromě interpretace
písní převzatých od jiných autorů – pochlubit i vlastními skladbami. Štěpán Špád,
zpěvák s nosným basem, který obsluhuje
ve skupině kontrabas, se při tvorbě inspiruje hlavně americkými spirituály. Ostatně inspirace Biblí a duchovními tématy
tvoří základ vystoupení skupiny. Kromě
mladého autora se u nás můžeme těšit
též na Olinu Byrtusovou (ﬂétna, zpěv),
Kateřinu Hálkovou (housle, zpěv), Pavla
Kouru (kytara, zpěv) a Jindru Kováříka
(doprovodná kytara, bonga, zpěv). Přijďte
si poslechnout svižnou muziku s vtipnými
texty, určitě nebudete zklamáni.

SWING BAND TÁBOR
v pátek 24. 7. 2009 v 19.00 hod. ve velkém
sále zámku v Horažďovicích
Největší slávu zažil swing (tehdy jeden
z moderních proudů jazzu) ve třicátých
a čtyřicátých letech minulého století.
Swing se zformoval do podoby populární taneční hudby ovlivněné černošskými rytmy. Se swingem jsou spojena
velká jména žánru – Benny Goodman,
Glenn Miller nebo Frank Sinatra, v našich krajích nesmíme opominout orchestry R. A. Dvorského nebo Karla Vlacha,
z předních českých swingových zpěváků
jmenujme alespoň Inku Zemánkovou či
Evu Pilarovou a Karla Hálu. Že swing nevyšel z módy, o tom nás v dnešní době přesvědčuje Ondřej Havelka a jeho Melody
Makers. Swing přinesl na pódia uskupení
tzv. „big bandů“ (až pět saxofonů, až čtyři trubky, až čtyři trombóny, piáno, bicí,
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kontrabas a kytary). Právě takový „big
band“ s dvěma zpěvačkami k nám přijede
z Tábora. Máme se na co těšit a můžeme
též trochu zalovit v paměti a v historii –
vždyť swing vládl v dobách, kdy na černobílém ﬁlmovém plátně zářily oslnivé
krásky a šarmantní gentlemani. A kdo
chce o kapele z Tábora vědět více, tomu
doporučujeme na internetu navštívit adresu www.swingband.cz, kde najde mnoho zajímavých informací o historii a vystoupeních Swing Bandu Tábor. A hlavně
nezapomeňte přijít!
Ing. Jitka Kutišová

Pěvecký spolek
Prácheň

Na přelomu května a června vystoupil Pěvecký spolek Prácheň hned dvakrát. 28. 5.
jsme se zúčastnili nesoutěžní přehlídky
pěveckých sborů v Plzni „Velká synagoga
zpívá“. Jak sám název napovídá, akce se konala v nádherném prostředí plzeňské Velké
synagogy, která byla velmi slušně zaplněna. Společně s námi se zde představilo ještě
dalších sedm sborů. Šest dětských a jeden
sbor dospělých zpěváků (jednalo se o Milevský ženský a smíšený sbor). Vystoupení
mělo krásnou atmosféru a při společném
zpěvu běhal všem mráz po zádech. Najednou zazpívalo téměř 200 malých či velkých
zpěváků. Všichni jsme si tuto mimořádnou
událost velmi užívali.
6. 6. jsme vystoupili ve velkém zámeckém
sále v Horažďovicích při našem tradičním
jarním koncertě, který jsme po dlouhé
době absolvovali bez hostujícího sboru.
Do programu jsme zařadili známé lidové
písně, doplněné o pár děl klasického sborového repertoáru. Na závěr první části
programu jsme zazpívali dvě židovské
písně připravované k výše zmiňované přehlídce. Ve druhé polovině programu jsme
zazpívali vybrané sborové písně z muzikálů Pan Pickwick, Zvonokosy a již dobře
známou směs písní z muzikálu My Fair
Lady, kterou na klavír doprovodila slečna
Jana Brůžková. Jí patří naše velké poděkování, neboť se ve velmi krátkém čase dokázala připravit a ochotně nás na tomto koncertě svou hrou doprovodila. Celý koncert
se nesl ve velmi uvolněné a příjemné atmosféře a všichni přítomní nás odměnili
dlouhotrvajícím potleskem. Všem našim
příznivcům za toto ocenění děkujeme.
Před letním odpočinkem nás tradičně

čeká ještě vystoupení v rámci Dne řemesel
v Chanovicích, které se bude konat v sobotu 4. 7. Zde v odpoledních hodinách představíme svůj program ve třech vstupech.
Nyní mi už jen dovolte, abych Vám všem
popřál krásné letní dovolené, dětem hezké
a slunečné prázdniny a možná že někoho z Vás potkáme na našich podzimních
zkouškách, kdy již budeme připravovat
vánoční program, jako nového člena našeho spolku. Pokud máte o sborový zpěv
zájem, navštivte naše internetové stránky
(www.psprachen.cz) a zkontaktujte nás.
Rádi Vám poskytneme bližší informace.
Za PSP Martin Petrus

SPORT
Starší fotbalová
přípravka hlásí
„dobojováno“!

Pozorní čtenáři HO si jistě vzpomenou na
článek z počátku letošní fotbalové sezóny,
ve kterém hráči starší přípravky jako svůj
cíl označili postup do ﬁnálové skupiny.
Podařilo se.
S plným počtem 30 bodů přezimovali
na čele tabulky a na jaře vstoupili do ﬁnálových bojů v okresním přeboru. Cíl
byl jasný. Kluci chtěli medaile. Cesta ke
snu nebyla lehká. Sehráli 10 zápasů / 5
3 2 31:24/ a zapsali si 18 bodů. Prohráli
dvakrát se stoprocentně úspěšnou Okulou Nýrsko, remizovali dvakrát s celkem
Klatovy A a jednou s fotbalisty Sušice B.
Tento zápas byl ze strany hráčů nejhorší
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Sestava mužstva: ležící – David Chmelík,
sedící zleva – Matěj Heimlich, Lukáš Valovič, Jan Stulík, Adam Pena, stojící zleva
– trenér Jiří Motl, Tomáš Macoun, Tomáš
Pikeš, Tomáš Martínek, Jan Boček, David
Vaněček, Jiří Motl, vedoucí mužstva Daniel
Martínek (Kryštof Bučok, Petr Kubovec)
v celé sezóně. Po něm došlo ke změnám na
některých postech. Kluci si museli sami
ujasnit, čeho chtějí dosáhnout, a domluvit si pevnější pravidla chování v týmu.
Povedlo se brzy zapomenout. Ve druhém
zápase byl výsledek jasný 3:0 pro Horažďovice. Po výhře nad celkem Sušice A,
největší náš soupeř, byly medaile doma,
ale až výhra v Mochtíně 5:1 rozhodla o jejich barvě. Jsou stříbrné! Klukům se však
dodnes na krk nedostaly. Mrzí mě, že právě horažďovičtí nebyli dekorováni členem
OFS Klatovy přímo po zakončení posledního zápasu. Skončit na 2. místě v okrese
je výborný výsledek. Jirka Motl se s 59 góly
stal nejlepším střelcem starších přípravek
v okrese. Nejstarší hráči týmu zúročili
několikaleté působení v horažďovické přípravce, úspěšně reprezentovali svůj klub,
město i sebe sama. Zaslouží si poděkování. Ve starší přípravce končí: stoper Honza
Boček, levý obránce Honza Stulík, pravý
obránce Tomáš Pikeš, střední záložník
Jirka Motl, levý záložník Tomáš Martínek,
pravý záložník a brankář David Chmelík,
útočník David Vaněček a brankář Adam
Pena. Kluci, děkuji Vám za to, že jste dokázali vytvořit kolektiv, který dosáhl na
řadu vítězství, prožili jsme spolu veselé
i vážné chvíle. Chtěl bych Vám popřát
hezké prázdniny. Po nich se na Vás těším
v týmu žáků. Příjemné prázdniny a úspěchy se starší přípravkou v nové sezóně přeji i mladším hráčům: Kryštofu Bučokovi,
Tomáši Macounovi, Lukáši Valovičovi,
Matěji Heimlichovi a Petru Kubovcovi.
Jsem rád, že i letos moji práci podporovali
rodiče, vyzdvihl bych vedoucího mužstva
– pana Daniela Martínka.
Ve čtvrtek 11. 6. jsme uspořádali pro starší
přípravku tzv. dokopnou. Počasí se nevydařilo, avšak oblíbený fotbálek děti versus
rodiče nesměl chybět. Tatínkové pochvalovali kvalitu hry svých synů a maminky
byly rády, že se nikomu nic nestalo. Po vy-

hlášení a předání cen za celoroční práci se
kluci vydováděli v areálu MC Houba.
Závěr úspěšné sezóny si mladí fotbalisté
z horažďovické starší přípravky zpestří účastí na několika turnajích. Hned
13. června se zúčastnili v Plzni IX. ročníku SENCO CUP junior 2009 pořádaného
SK SENCO Doubravka. Tento turnaj byl
takovým malým mistrovstvím Plzně, zúčastnilo se ho totiž vedle našich fotbalistů dalších 6 mužstev, vesměs z krajského
města: SENCO A a B, SK ZČE, SK Smíchov, Viktoria a Sokol Křimice. K zápasům jsme nastoupili bez obou stabilních
brankářů Davida Chmelíka a zraněného
Adama Peny, a tak se v naší brance střídali
Tomáš Martínek s Matějem Heimlichem.
A drželi se statečně, vždyť v 6 zápasech
základní části, kde se střetly týmy každý
s každým, obdrželi pouze 1 branku v zápase s pozdějšími vítězi ZČE, který skončil
1:1. Vydatně jim pomohla i sehraná obrana Honza Stulík, Honza Boček a Tomáš
Pikeš. Naši v této části vedle již zmíněného
utkání remizovali se SENCO A 0:0, další
čtyři utkání vyhráli a po základní části byli
v tabulce na skvělém 2. místě. K semiﬁnálové bitvě jsme nastoupili proti 3. týmu –
Viktorii Plzeň. A byla to skutečná bitva!
Viktoriáni nám chtěli vrátit porážku 0:2,
obuli se do nás a po 10 minutách (hrálo
se na 1× 15 minut) jsme už prohrávali 0:3!
Naši ovšem zvedli hlavu a neuvěřitelným
závěrem dokázali vyrovnat na 3:3! O vítězi tak, poprvé a naposled v turnaji, musely
rozhodnout penalty. A tady měla nakonec
přece jen více štěstí Viktorka, radovala
se ale až po 7. sérii. V posledním našem
zápase, o bronzové medaile, jsme se opět
potkali s áčkem domácí Doubravky. Tentokrát jsme nechtěli ponechat nic náhodě
a brzy jsme vedli 1:0. Další góly se nám
ovšem nepodařilo přidat a v závěru, kdy
našim borcům již došly po náročném dni
síly, soupeř ještě stačil 2 brankami otočit
výsledek. Přes konečné „bramborové medaile“ naši rozhodně předvedenou hrou
zanechali v Plzni výborný dojem. V normální hrací době prohráli pouze 1 zápas
a jako jediní dokázali alespoň remizovat
s vítězem – mužstvem ZČE. Jirka Motl se
stal králem střelců celého turnaje a Honza
Boček získal 3. místo v dovednostní soutěži žonglování s míčem. Pochvalu a uznání
si zaslouží všichni hráči.
Jiří Motl, Daniel Martínek

PRÁZDNINOVÝ BAZAR KNIH
Městská knihovna Horažďovice Vás zve
na Prázdninový bazar knih
každé pondělí v červenci a v srpnu vždy
od 12.00 do 17.00 hod.
v sále Městské knihovny.
Jednotná cena 2 Kč za kus.

Z RADNICE
Rada města
Horažďovice
dne 27. 5. 2009
SCHVÁLILA
• cenovou nabídku Ing. Petra Meduny,
projekční a inženýrská kanceláře, Horažďovice na zpracování projektové dokumentace stavby „Odstranění závad na
objektech zámku Horažďovice“ ve výši
12 680 Kč
• cenovou nabídku Romana Štumra, Střelské Hoštice na zhotovení mříže do dveří kaple sv. Anny u Svatého Pole ve výši
71 400 Kč
• nejvhodnější nabídku a smlouvu o dílo
společnosti KAMARYT, s. r. o., Katovice
na realizaci díla „Hydroizolace střešního
pláště č. p. 953–954, Horažďovice“ s nabídkovou cenou ve výši 420 009,70 Kč
včetně DPH
• s platností od 1. 7. 2009 valorizaci smluvního nájemného v bytech ve vlastnictví
města o 4,5 % míry inﬂace stavebních prací
roku 2008 mimo bytů velikosti 1+3 a větší
(I. a II. kategorie) a mimo bytů v DPS se stanoveným nájemným 30 Kč/m2, v domech
čp. 1073, 1074 o 6,3 % míry inﬂace indexu
spotřebitelských cen roku 2008
• mandátní smlouvu mezi Městem Horažďovice a společností Ing. Jan Švejkovský
– JENA – ﬁrma služeb, Praha 6 na výkon
autorského dozoru stavby „Revitalizace
a rekonstrukce Anglického parku Ostrov
v Horažďovicích“ za pevnou jednotkovou
cenu výkonu autorského dozoru 500 Kč/
hod + DPH a cestovních nákladů 12 Kč/
km + DPH
• smlouvu o zpracování projektu ,,Multifunkční centrum Veřechov“ za účelem obdržení dotace z VI. výzvy ROP JZ společnosti Dotační centrum, s. r. o., Švihov za
cenu 30 000 Kč (záloha na cenu projektu)
a v případě schválení žádosti 2 % z objemu
přiznané dotace
• smlouvu na vypracování projektu ,,Stavební úpravy místní komunikace Okružní
II v Horažďovicích“ za účelem obdržení
dotace z V. výzvy ROP JZ mezi Městem
Horažďovice a společností Support project, s. r. o., České Budějovice za cenu
9 520 Kč včetně DPH (záloha na cenu projektu) a v případě schválení žádosti 2 %
z objemu přiznané dotace
• výpověď smluvním stranám ze smluv,
jejichž předmětem je souhlas k umístění
reklamních zařízení na sloupech veřejné-
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ho osvětlení ke dni 30. června 2009
• vyúčtování příjmů a výdajů za 1. čtvrtletí
roku 2009 u schválených akcí v kulturním
domě, předloženým paní Libuší Mužíkovou a odsouhlaseným MěÚ ﬁnančním odborem, bere na vědomí akce na 2. čtvrtletí
dle přiloženého návrhu, schválila zálohu
na akce v kulturním domě na 2. čtvrtletí
2009 ve výši 50 000 Kč
• uzavření Křesťanské mateřské školy
Horažďovice v době od 1. 7. do 31. 7. 2009
a MŠ Loretská ul. Horažďovice v době od
1. 8. do 31. 8. 2009, mateřská škola, která
bude přes prázdniny otevřena, bude zajišťovat provoz i pro děti z uzavřené mateřské školy
• Dodatek č. 1 ke Smlouvě o provozování sběrného dvora odpadů mezi Městem
Horažďovice a spol. Rumpold-P, s. r. o.,
Plzeň v záležitosti odměny za zajišťování sběrného místa pro Kolektivní systém
ASEKOL
• Smlouvu o dílo na sečení trávy v přidružené obci Třebomyslice mezi Městem Horažďovice a Sborem dobrovolných hasičů
Třebomyslice
• pana Petra Koláře jako oddávajícího
pro svatební obřady uzavírané před Městským úřadem Horažďovice

ROZHODLA
• o výběru nejvhodnější nabídky na ,,Rekonstrukci a revitalizaci Anglického parku Ostrov v Horažďovicích – stavební
práce“ společnosti STAVEBNÍ SPOLEČNOST H a T, spol. s r. o., Strakonice za
cenu 4 478 218 Kč bez DPH
• o výběru nejvhodnější nabídky architektonické kanceláře A+U DESIGN, s. r. o.,
České Budějovice na zpracování projektové dokumentace pro územní řízení a pro
stavební povolení vč. výkonů související
inženýrské činnosti stavby „Revitalizace sídliště ‚Šumavská – Pod Vodojemem‘ v Horažďovicích“ ve výši celkem
583 100 Kč včetně DPH

VZALA NA VĚDOMÍ
• oznámení o zahájení zjišťovacího řízení
k záměru zařazenému v kategorii II podle
zákona č. 100/2001 Sb. k akci „Horažďovice – Komenského a Třebomyslická ulice
a malý městský obchvat“
• oznámení o zahájení zjišťovacího řízení
k záměru zařazenému v kategorii II podle
zákona č. 100/2001 Sb. k akci „Separace
proteinů hlízové šťávy – sklad chemikálií“
v areálu společnosti Lyckeby Amylex, a. s.,
Horažďovice
• zápis z jednání sportovní komise ze dne
18. 5. 2009
• zápis z jednání komise výstavby, územního plánování a životního prostředí ze
dne 11. 5. 2009
• zápis z 30. jednání bytové komise ze dne
25. 5. 2009
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DOPORUČUJE ZM

DOPORUČUJE ZM:

• projednat návrh Obecně závazné vyhlášky č. 1/2009 o stanovení koeﬁcientu
pro výpočet daně z nemovitostí

a)schválit plnění rozpočtu města k 30. 4. 2009
b) Městský úřad Horažďovice
Pondělí 7.30–11.00 12.00–17.00
Středa 7.30–11.00 12.00–17.00
Pátek 7.30–11.00

NESOUHLASILA
• s prominutím poplatku TJ Sokol Horažďovice za umístění reklamy za období od
1. 1. 2009 do 30. 4. 2009

SOUHLASILA
• s poskytnutím ﬁnančního příspěvku Potápěčům Horažďovice ve výši 6 000 Kč na
uspořádání výstavy fotograﬁí „Podvodní
svět“ v Městském muzeu Horažďovice

Rada města
Horažďovice
10. 6. 2009
ROZHODLA
• o přijetí cenové nabídky společnosti
GPL – INVEST, s. r. o., České Budějovice
na zajištění výběrového řízení na výměnu
oken v bytových domech města za cenu
47 600 Kč včetně DPH
• o přijetí nabídky Miroslava Brůžka,
Horažďovice na realizaci stavby „Oprava
komínu ZŠ Komenského Horažďovice“ ve
výši celkem 78 201 Kč včetně DPH

SCHVÁLILA
• úplnou uzavírku provozu na místních
komunikacích v Horažďovicích (dle doložené situace) z důvodu pořádání sportovní
akce „Horažďovické kolo“ dne 30. 8. 2009
v době od 9.00 do 17.00
• darovací smlouvu mezi Městem Horažďovice a Janou Vránovou – Auto Servise
Horažďovice, mezi Městem Horažďovice a Eduardem Vránou – EDDY Service,
Horažďovice a mezi Městem Horažďovice
a Kovaltosem, s. r. o., Horažďovice na ﬁnancování kultury města (Slavnosti Kaše
a Jmeniny města)
• objednávku 10 ks skleněné perly za cenu
9 282 Kč s DPH pro Západočeskou oblastní přehlídku i jako propagační předmět
• cenovou nabídku ﬁrmy ENVOS, spol.
s r. o., Praha ve výši 23 181,20 Kč na údržbu víceúčelového hřiště v areálu „Na Lipkách“ v termínu do 30. 6. 2009
• Koordinační dohodu o vzájemné spolupráci za účelem stanovení společného
postupu při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku mezi Městem
Horažďovice a Policií České republiky,
Krajské ředitelství Zpč. kraje Plzeň
• s platností od 1. července 2009 rozšíření
úředních hodin Městského úřadu v úřední
dny PO, ST, PÁ od 7.30 hod. a rozšíření
úředních hodin podatelny Městského úřadu PO, ÚT, ST, ČT, PÁ od 7.30 hod.
schvaluje tyto úřední hodiny:

Podatelna
Pondělí 7.30–17.00
Úterý 7.30–14.30
Středa 7.30–17.00
Čtvrtek 7.30–14.30
Pátek 7.30–14.30
schválit 2. rozpočtovou změnu, tj. rozpočtová opatření 1–22/2009
c) schválit vyřazení hmotného investičního majetku (kopírka Toshiba) v celkové
pořizovací ceně 43 960 Kč
d) schválit podání žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS
II Jihozápad, 5. kolo výzvy k projektu
„Muzeum Horažďovice – rekonstrukce
krovu a stropů posledního podlaží“ s celkovými plánovanými výdaji 8 000 000 Kč
včetně DPH
e) schválit podání žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II
Jihozápad, 5. kolo výzvy k projektu „Stavební úpravy místní komunikace Okružní
II v Horažďovicích“ s celkovými plánovanými výdaji 24 300 000 Kč včetně DPH
f) rozhodnout o odvolání návrhu Smlouvy
mezi ČR – HZS Plzeňského kraje a Městem
Horažďovice o bezúplatném převodu budovy čp. 1082 na stp. č. 755 a stp. č. 755 v k. ú.
Horažďovice z důvodu změny poměrů od
doby jejího podpisu starostkou města dne
22. 8. 2007 spočívající ve změně způsobu
využití uvedených nemovitostí

SOUHLASILA
• s propagací Města Horažďovice v Obrazovém atlasu Eurobeds za cenu 7 500 Kč
• s propagací Aquaparku Horažďovice
v časopisu Žurnál za cenu 2 500 Kč

VZALA NA VĚDOMÍ
• zahájení zjišťovacího řízení k záměru
zařazenému v kategorii II podle zákona
č.100/2001 Sb. k akci „Provozování mobilní
technologie na zpracování jemných anorganických odpadních materiálů v areálu společnosti TERASO Horažďovice, s. r. o.“
V týdnu 27. 7.–31. 7. 2009 bude prováděna obnova hradítka v mlýnském náhonu,
a to v lokalitě nad Podzámeckým mlýnem.
Z tohoto důvodu bude po dobu stavby
u Zářečského mlýna omezen přítok do
spodní části náhonu na minimální průtok.
V případě vyššího výskytu srážek a zvýšeného průtoku vody může být plánovaný
termín posunut.
Pavel Matoušek, Odbor investic,
rozvoje a majetku města
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Městská policie
informuje

Během měsíce května se Městská policie
Horažďovice zaměřila na dodržování zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, především v centru
města. Řešili jsme celkem 229 přestupků, z toho 182 v dopravě a 47 ostatních
přestupků. Dále jsme prošetřili 2 zábory veřejného prostranství, 6 oznámení,
2 stížnosti a 2 nálezy. Za celý měsíc jsme
odchytili 6 psů, z tohoto počtu jsme 5 vrátili majitelům a jeden musel být umístěn
v záchytu, kde je doposud.
Z další činnosti Městské policie uvádím:
5. 5. 2009 bylo nalezeno horské jízdní
kolo, zároveň se nám podařilo najít i jeho
majitele, kterému jsme jízdní kolo předali.
6. 5. 2009 jsme spolupracovali při pořádání kulturní akce Květnových oslav osvobození našeho města americkou armádou.
11. 5. 2009 byla zajištěna hledaná osoba,
kterou jsme předali na OO PČR Horažďovice.
18. 5. 2009 během dopravně bezpečnostní akce v ul. Plzeňská byl zastaven motocyklista, který neměl na hlavě ochranou
přilbu. Přestupek byl předán k vyřešení na
Správní odbor MěÚ Horažďovice.
19. 5. 2009 byla na Mírovém náměstí přistižena osoba, která budila veřejné pohoršení. Případ byl vyřešen blokovou pokutou a přestupce byl vykázán z náměstí.
20. 5. 2009 jsme regulovali dopravu při
dopravní nehodě v ul. Komenského, kde
se srazilo nákladní a osobní vozidlo. Nehoda se obešla bez zranění.
Na závěr bych chtěl upozornit spoluobčany na stále častější jev v ulicích města, kdy
cyklisté jezdí po chodníku. Podle § 53 odst.
2, zákona č. 361/2000 Sb., nesmějí jiní
účastníci silničního provozu na pozemních
komunikacích než chodci chodníku nebo
stezky pro chodce užívat, dle § 53 odst. 7,
téhož zákona, se hovoří o vedení jízdního
kola po chodníku jen v případě, neohrozí-li
ostatní chodce, jinak musí užít pravé krajnice nebo pravého okraje vozovky. Dále
bych chtěl upozornit na povinnost nošení
ochranné přilby cyklistů do 18 let, která má
být řádně připevněná, cyklista nesmí jet
bez držení řídítek, držet se jiného vozidla,
vést za jízdy druhé jízdní kolo, psa nebo jiné
zvíře a nesmí za jízdy kouřit!
Zdeněk Petrovic, vedoucí MP Horažďovice
SDH Boubín
pořádá turnaj v malé kopané (5+1)

BOUBÍNSKÝ HUSÁK
4. 7. 2009
v 10.00 hod.
Občerstvení zajištěno.
1. cena = SUD PIVA

Nabídka psa k adopci

Nabízíme psa k adopci. Jedná se o psa hnědé barvy, malého vzrůstu a stáří asi 3 roky,
který byl dne 29. 5. 2009 nalezen v obci Horažďovice u JVS. Pes je umístěn v záchytu
Horažďovice. Pes má obojek z umělé hmoty modré barvy. Zájemci se mohou hlásit
na tel. čísle 720 510 933 nebo 376 547 539
na Městské policii Horažďovice.

3. B. (ZŠ Blatenská)
6. B. (ZŠ Blatenská)
3. B. (ZŠ Komenského)
5. A. (ZŠ Komenského)
4. A. (ZŠ Komenského)
6. A. (ZŠ Blatenská)

Dne 19. června proběhlo na radnici slavnostní vyhodnocení soutěže, kde paní starostka odměnila tři nejúspěšnější kolektivy věcnými cenami.
Všem zúčastněným děkujeme a vítězným
kolektivům blahopřejeme!
Ing. Anna Vachušková,
Odbor životního prostředí

„Malý záchranář
2009“
Skončil 2. ročník
soutěže ve sběru
hliníku

Hlavním cílem této ekologicky zaměřené
soutěže je přirozeným způsobem upozornit na různorodost odpadů, které produkujeme, které nás obklopují, ale při dnešním moderním a spotřebním způsobu
života často nemáme příležitost, čas nebo
chuť si to uvědomit.
Soutěž svým již 2. ročníkem trvala od září
2008 do konce dubna 2009. Letos se zapojilo celkem 21 kolektivů dětí. Své zástupce
měly obě mateřské a obě základní školy.
Děti sbíraly hliníkové obaly z potravin,
hliníkové folie apod., kromě plechovek od
nápojů. Celkem se nám podařilo nashromáždit úctyhodných 121,13 kg.
Zúčastněné kolektivy se podle množství
nasbíraného hliníku umístily následujícím způsobem:
1. místo:
2. B. (ZŠ Komenského)
17,27 kg
2. místo:
RYBIČKY (KMŠ)
14,45 kg
3. místo:
VČELIČKY (MŠ Loretská)
13,28 kg
4.–21. místo:
2. A. (ZŠ Komenského)
10,89 kg
1. B. (ZŠ Komenského)
9,09 kg
BERUŠKY (MŠ Loretská)
8,63 kg
BROUČCI (KMŠ)
6,27 kg
7. A. (ZŠ Blatenská)
4,93 kg
PTÁČATA (KMŠ)
4,58 kg
1. A. (ZŠ Komenského)
4,16 kg
MOTÝLCI (MŠ Loretská)
3,80 kg
OVEČKY (KMŠ)
3,41 kg
3. A. (ZŠ Blatenská)
3,38 kg
3. A. (ZŠ Komenského)
3,32 kg
8. B. (ZŠ Komenského)
3,05 kg

2,95 kg
2,83 kg
1,90 kg
1,29 kg
1,05 kg
0,57 kg

Jak jsme vás v minulém čísle již informovali, na sportovním areálu ZŠ Blatenská v Horažďovicích se uskutečnil dne
3. 6. 2009 soutěžní den „Malý záchranář
2009“. Do této soutěže přihlásily všechny
ZŠ ze správního území ORP Horažďovice
dvě družstva po čtyřech žácích – celkem
10 družstev. Soupeřilo se v osmi disciplínách, a to se zaměřením na volání na
tísňovou linku, rozeznání signálů sirén,
obsah evakuačního zavazadla, druhy hasících přístrojů a jejich použití, přenášení
zraněného doplněné o hod granáty na cíl,
poskytování první pomoci, použití džberové stříkačky a jako poslední souhrnný
znalostní test. Všichni soutěžící přistupovali k plnění úkolů zodpovědně s cílem
dosáhnout co nejlepších výsledků. Jejich
snažení dopadlo následovně: zvítězilo
soutěžní družstvo č. 2 – ZŠ Pačejov, druhé místo obsadilo soutěžní družstvo č. 2
– Šafránkova škola Nalžovské Hory a na
třetím místě skončilo soutěžní družstvo
č. 1 – ZŠ Blatenská Horažďovice.
Celému dnu přálo krásné slunečné počasí,
které přilákalo i děti z MŠ. Paní ředitelka
ZŠ Blatenské umožnila nesoutěžícím žákům školy účastnit se na doprovodných
programech celé akce. Nejvíce v obležení
byla stanoviště se střeleckými trenažéry armády a výstroje a výzbroje policie.
Těsně za nimi byla požární technika HZS
a SDHO Horažďovice. Nemalý zájem
upoutaly i ukázky psovodů či bojového
umění příslušníků policie. Ve všem tom
shonu se se svou ukázkou neztratili ani
Mladí hasiči Horažďovice. Prostě bylo se
na co dívat a co si vyzkoušet. Je proto na
místě poděkovat nejen všem spoluorganizátorům této akce, ale i aktérům doprovodných programů. DĚKUJEME. Celkem
tuto akci po všech stránkách zabezpečovalo 80 osob. Nelze zde všechny jmenovat,
proto zasíláme touto cestou poděkování
nejen do Klatov – HZS, armádě, polici,
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ZZS, ČČK, ale i do Horažďovic – HZS,
SDHO i SDH, Mladým hasičům, technickým službám, městské polici, ZŠ Blatenská a v neposlední řadě vedení Města.
A. Hlavatý, kancelář starostky

ŠKOLY
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Školákem.
Koupat se a hrát si s traktorem.

Naši předškoláci.

Rozhovor s předškoláky z Mateřské školy
Na Paloučku Horažďovice a Křesťanské
mateřské školy Horažďovice.
Na jaký předmět se do školy těšíš a proč?
Čím chceš být (povolání)?
Co budeš dělat o prázdninách?
Umíš se podepsat?
Eliška Mídová:
Na tělocvik, protože je to bezva!
Doktorkou, abych mohla dávat injekce.
Budu doma, nebo venku, nebo si kreslit.

Ondra Slavík:
Na tašku na záda.
Kosmonautem a na raketě musí být napsáno „raketová hasičská služba“.
Plavat a pouštět loďku na ovládání, jestli jí
uschly baterie.
Valerie Mídová:
Na čísla, protože je to lehký!
Sportovec.
Sportovat.

Adélka Šimková:
Na výtvarku, protože se mi líbí.
Plavčíkem, abych zachraňovala lidi.
S mamkou se vypravím na výlet a budeme
jezdit na lodích.
Daniel Vondryska:
No, asi tak. Chtěl bych se naučit počítat do
stovky.
Jako kde pracovat? V přístavu. Asi opravovat lodě.
Budu u babičky a budu si hrát s Davidem
a Michalem.
Jo. Na kterou stranu mám udělat D?

Fotograﬁemi se vracíme do středeční atmosféry.
REGIONÁLNÍ INFORMAÈNÍ
A MAPOVÉ CENTRUM

Vám poskytuje

VEØEJNÝ INTERNET
Po-Pá 9.00-12.00, 12.30-17.00
Rezervujte si èas na telefonu 376 511 999
e-mail: horazdovice@ciao.cz
3. TÝDEN V ÈERVENCI(20. - 24. 7. 2009)
pro obèany Horaïovicka prvních 30 min
dennì ZDARMA

Kuba Přerost:
Na cvičení, protože tam budeme běhat.

Jitka Chalupná,
OPPŠK, MěÚ Horažďovice
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Noc s Bílou paní.

Tam, kde se po nocích chodbami prochází
Bílá paní,
tam se tak jako každý rok chystá školkové
spaní.
Výprava po Prácheň, kde poklad se nachází,
je plná úkolů, ale znalosti nám neschází.
Čeká nás zahrada, soutěže, paráda...
Pečeme vuřtíky, lepší než knedlíky,
dobře se najíme, ve školce přespíme.
Byla to procházka, ta naše docházka;
odejdem do školy z té naší školičky,
chytří jsme, šikovní, budou samé jedničky.
Naplno prožité prázdniny přejí všem školáci a všichni z KMŠ Duha.

A je tady konec
školního roku

Červen je měsíc, který je přece jenom trochu jiný. Prázdniny jsou již na dosah, je
více sluníčka, děti jsou již řádní předškoláčci, některé děti již myslí na školu.
Červen je měsíc, kdy máme stále plno práce. Organizujeme výlety, ať už školní či
třídní, některé jsou pěší, jiné s dopravou,
více pobýváme venku, protože příroda je
krásná, chodíme plavat, pořádáme různé
oslavy, loučíme se s předškoláky, kteří nás
po prázdninách opustí – pro ně připravujeme pasování, večírek, slavnostní průvod
městem, třídy si organizují různá setkání
s rodiči… Červen je měsíc náročný, ale zároveň velmi veselý a pestrý.
Protože končí školní rok, chtěla bych všem
rodičům poděkovat za velmi úzkou spolu-

práci a pomoc. Současným rodičům, ale
i těm bývalým, a dalším přátelům naší
školky moc děkuji za stálý zájem o naši
školku a pomoc, kterou nám věnujete
podle svých dostupných možností. Jsem
ráda, že Vás školička Na Paloučku oslovila
a kontakty nepřerušujete i nadále.
Všem Vám přeji moc pěkné a pohodové
léto, odpočinek na dovolených a samou
radost z Vašich dětí.
Ještě upozorňuji, že Palouček je v provozu
v měsíci červenci.
Na shledanou v září.
Z Paloučku Bc. Marie Sládková

Mateřské centrum
Dráčkov 3, o. s.

Náš výlet do ZOO Ohrada Hluboká nad
Vltavou se vydařil, počasí bylo příjemné a všechny naše malé dračice a dráčci
měli dobrou náladu. Na prázdniny proto
chystáme další výlet, a to do Německa do
zábavního parku Churpfalzpark Loifﬁng
u Chamu. Podrobnosti najdete na našich
internetových stránkách www.drackov.cz
nebo na nástěnce u nás v Dráčkově.
V červenci a srpnu bude u nás zavřeno
a rády Vás všechny opět uvidíme 8. 9.
v 15.00. Přejeme Vám všem krásné léto
plné slunce a pohody.
Vaše Dračice

Slavnostní
školní akademie
ZŠ Horažďovice,
Komenského ul. 211

V úterý 12. května 2009 proběhla v Kulturním domě Horažďovice slavnostní
školní akademie při příležitosti 80. výročí
otevření Obecné školy. Žáci a učitelé připravili pro rodiče a širokou veřejnost téměř tříhodinový program plný tanečních,
divadelních a hudebních vystoupení. Akademii kromě rodičů dětí shlédla řada významných hostů v čele s krajským radním
pro školství panem Jiřím Stručkem, paní
starostkou Mgr. Jindřiškou Antropiusovou a zástupci České školní inspekce. Pozvání také přijali ředitelé místních i okolních mateřských, základních a středních
škol a také naši bavorští přátelé z partnerských škol v Kirchbergu a Zwieselu. Programem akademie škola důstojně oslavila
toto výročí.
Jménem školy bych chtěl poděkovat všem
níže uvedeným sponzorům, bez jejichž ﬁnančních příspěvků by realizace této akce
v takovém rozsahu nebyla možná. Zároveň nabízíme (v kanceláři školy) všem zájemcům objednávku DVD s videozáznamem z této akce v ceně 100 Kč.

Sponzoři akce:
Petr Bednarik
Lyckeby Amylex
Lyckeby Culinaar
Zednictví Karel Medlín
Lékárna „U Špitálníků“
Ing. Michael Forman
Instalatérské práce Miroslav Batysta
Elektro Sládek
Sklenářství Jiří Dufek
Pokrývačské práce Rostislav Končel
Stahof Miroslav Brůžek
Ing. Petr Meduna
Autodoprava Vichr Miloš
Rostliny Urbanová Milena
Obro Vladimír Blahout
Zipoz servis Křižan
Ing. Rudolf Dvořák
Josef Brabec Mlýn Horažďovice Zářečí
Liberty – Victory, s. r. o.
Auto Diesel Servis Stanislav Polena
Eddy car servis, s. r. o.
Papírnictví Karel Lukeš
Otavské strojírny
Zahradnictví Vesna Jiří Doubek
Květinářství Jana a Karel Petříkovi
Šumavanet, s. r. o., Jakub a Petr Bláhovi
Atrium, s. r. o.
Velkoobchod kancelářské a školní potřeby
Václav a Jiřina Novákovi
Kotiš, s. r. o., Třebomyslice
Elektroslužby Václav Burda
Hotel Prácheň Roman Staněk
Kolář a Kutálek graﬁcké studio
Barvy a nátěrové hmoty Jana a Petr Drázdovi
Pekařství Rendl Sušice
Řeznictví u Říhů Tomáš Říha
Hospoda U Hlaváčků
Mgr. Petr Mazanec,
ředitel ZŠ Horažďovice, Komenského
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Brankář: Rudolf Květoň
Dolní řada zleva: Martin Polena, Lukáš
Kodýdek, Jiří Josefík, Milan Podzimek,
Jiří Petřík, Milan Hlaváč, Václav Panuška
a František Metlička
Horní řada zleva: vedoucí mužstva Petr
Mazanec, Ladislav Kliment, Dominik Vonášek, František Nováček, kapitán mužstva Daniel Vonášek, Roman Kulda, Pavel
Kocum, Jan Sova a asistent vedoucího mužstva Josef Sova

Zprávy ze ZŠ
Blatenská 540

26. 5. 2009 se v Kulturním domě Horažďovice konala školní akademie k 45. výročí
zahájení provozu školy. Celým večerem provázeli Míša Šmatová a Ondra Slavíček a bylo
opravdu, na co se dívat. Do programu, jehož
režie se ujala paní učitelka Petra Jánská, se
zapojili téměř všichni žáci i učitelé. Všem patří velká pochvala za vynaložené úsilí.
1. 6 .2009 proběhl již 8. ročník tradičního
Majálesu. Opět jsme mohli spatřit řadu
zdařilých a vtipných převleků. Škoda jen,
že počasí nebylo ideální, a tak soutěže pro-
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carském Heimbergu. Švýcarští přátelé se
zúčastnili majálesového průvodu. V dalších dnech poznávali krásy naší vlasti na
výletech, které vzorně zorganizovala paní
učitelka Lýdie Polanková. Švýcarské žáky
doprovázel pan učitel Florián Bhend, který se této role zhostil naposled, neboť odchází do penze. Doufejme, že najde svého
nástupce a vzájemné výměny budou pokračovat.
RNDr. Hana Mazancová,
ředitelka školy

ZŠ Komenského ul.
211 v celostátním
ﬁnále COCA-COLA
ŠKOLSKÉHO
POHÁRU v kopané

Fotbalové mužstvo žáků druhého stupně ZŠ Horažďovice, Komenského ul.
211 dosáhlo významného úspěchu, když
v konkurenci 1 166 škol z celé republiky
postoupilo mezi nejlepších 16 mužstev na
celostátní ﬁnále COCA-COLA Školského
poháru v kopané, které proběhlo ve dnech
od 8. června do 10. června na Strahově
v tréninkovém centru AC SPARTA PRAHA. Po výborném výkonu všech hráčů
a s trochou smůly v základní skupině mužstvo v turnaji nakonec obsadilo konečné
13. místo. Předvedenou hrou i vzorným
chováním mimo hřiště chlapci příkladně
reprezentovali nejenom svou školu, Horažďovice a okolí, ale i celý Plzeňský kraj.
Mgr. Petr Mazanec,
ředitel ZŠ Horažďovice, Komenského
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SPOLKY
školní akademie

Sbor dobrovolných
hasičů

Majáles
běhly v budově školy. Vysoutěžené kupony mohly děti vyměnit za drobné ceny od
sponzorů.
3. 6. 2009 se v areálu školy uskutečnila
soutěž Mladý záchranář s doprovodným
programem.
Prohlédli jsme si techniku hasičů, policie i zdravotníků. Také byly předvedeny
ukázky výcviku policejních psů, akce zásahové jednotky policie a ukázky zásahu
hasičů. Děti se dozvěděly o nebezpečí
drog a mohly si vyzkoušet střelbu na laserové střelnici.
Od 31. 5. do 6. 6. u nás pobývala delegace
žáků a dospělých z družební školy ve švý-

Za pěkného počasí proběhla v sobotu
23. května okrsková hasičská soutěž v Třebomyslicích. 7 sborů vyslalo do soutěže po
jednom družstvu a Hejná měla družstva
tři. Pořadí po splnění disciplín (štafeta
a útok) bylo následující: 1. místo obsadilo
družstvo z Velkých Hydčic, které si také
odvezlo putovní pohár, 2. místo patřilo
družstvu Hejná II a na 3. místě se umístilo
družstvo z Kejnic. Tyto tři družstva postupují do vyřazovacího kola o postup do kola
okresního. Soutěže se zúčastnili též ženy
z V. Hydčic a dva sbory do soutěže nikoho nevyslaly. Horažďovické družstvo se
umístilo na 8. místě.
Karel Halml

SDH Třebomyslice srdečně zve

5. 7. 2009

12. ročník turnaje v malé kopané

ATRIUM CUP 2009
Přihlášky do turnaje na tel. 606 683 915,
trebomyslice@centrum.cz,
případně na místě v den konání do
8.30 hod.
Po skončení turnaje pokračuje program
v místním KD, kde zahraje od 20.00 hod.
k tanci a poslechu NORMÁL.
Třebomysličtí tímto srdečně zvou všechny příznivce sportu a zábavy.

HOR A ŽĎOVICK Ý OBZOR č. 6/2009
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P.S. PRÁCHEŇ
(OTAVÁCI)
Expedice
České Švýcarsko
KVĚTINOVÝ DEN
Dne 13. 5. proběhl v našem městě „Květinový den“. Čtyři žlutě oblečené skupiny našich členů prodávaly květ měsíčku
zahradního za 20 Kč. Po odpečetění pokladniček zaměstnancem ČSOB ve Strakonicích jsme zjistili, že v našem městě
se na pomoc v boji proti rakovině vybralo
krásných 16 302 Kč. Chtěli bychom touto
cestou poděkovat všem, kteří přispěli na
tento projekt, a také všem, kteří měli shovívavý přístup k našim prodejcům kytiček.
Prodejci kytiček byli tito naši členové:
H. Vondrysková, Š. Veselá, R. Petříková,
J. Maroušek, A. Režná, P. Soukup, O. Slavíček, H. Režná, V. Stulík, J. Stulík, P. Sporka, J. Lupíšek a malá Nikola Lupíšková.
Šedý medvěd

Letošní pětidenní „expedice“ nás zavedla
až do Švýcarska. Českého. Třetího a posledního národního parku, který jsme jako
středisko ještě nenavštívili. Přestože počasí
bylo dost mokré, v duchu hesla „skaut je nepromokavý“ jsme stihli všechno, co jsme si
naplánovali: plavbu soutěskami Kamenice,
Pravčickou bránu, Jetřichovické vyhlídky,
loupežnický hrad Šauštejn a ještě mnoho
dalšího. Všem Vám přejeme hezké prázdniny plné sluníčka a povedených výletů.
Jana Mráčková,
skautské středisko Prácheň

Největší odvážlivci na nejvyšší vyhlídce
u Pravčické brány

ZAJÍMAVOSTI
Klub „Nebuď sám“

V neděli 21. 6. Divadelní spolek TYJÁTR
Horažďovice uvedl 2 loutková představení
ve městě Regen v německém jazyce.
Reportáž bude vysílat televize R1 ZAK,
TV Gimi a TV Vřídlo + dalších 5 bavorských stanic v červenci.

1. 7. středa – Výstava ve Velkém Boru
„Slavní velkoborští rodáci“. Zájemci hlaste se v kanceláři OCH. Odjezd v 8.30 hod.
od DPS 1061.
9. 7. čtvrtek – Návštěva interaktivní dílny v Městském muzeu Horažďovice, kde
si vyzkoušíme tkaní, předení, paličkování
atd. Prohlédneme si také výstavu fotograﬁí z výprav do hlubin sladkých i slaných
vod „Svět pod hladinou“. Sraz v 8.30 hod.
před DPS 1061.
16. 7. čtvrtek – Výlet do Hoslovic. Navštívíme nejstarší a jedinečně dochovaný vodní mlýn v Čechách, následuje prohlídka
ranče „U Starýho kance“. Další zastavení
bude „Kalvárie“ v nedaleké obci Čestice.
Podle časových možností ještě Hoštice

u Volyně. Zájemci hlaste se v kanceláři
OCH. Odjezd v 8.15 hod. od DPS 1061.
Každé úterý ve 14.00 hod. probíhá ve spol.
místnosti v přízemí DPS 1061 posezení
v klubu seniorů.
Každý čtvrtek je možnost sejít se při
modlitbě ve spol. místnosti v suterénu
DPS 1061 od 15.00 hod.
Kontakty: Oblastní charita Horažďovice,
Palackého 1061, 341 01 Horažďovice, tel.:
376 512 596, 376 511 867, 376 511 868,
fax: 376 511 869, e-mail: charita.horazdovice@worldonline.cz
M. Petříková,
Oblastní Charita Horažďovice

Renata Pinkasová,
rodačka z Horažďovic,
křtila svou knihu
v Jindřichově Hradci

Paní Renata Pinkasová vydala sbírku
básní Čas. Autorka se narodila v Horažďovicích, žije ve Velkých Hydčicích.
Je vdaná, má dvě dospělé děti. K psaní
básniček, jak už to bývá, jí v mládí inspirovala láska a v pozdějším věku děti.
Básničky pro děti využívala při své práci
učitelky v mateřské škole (v Horažďovicích) a při logopedické praxi.
V současné době, kdy ji nemoc přivedla
k zastavení, se v básních vyznává ze svých
pocitů. Jsou pro ní motivací v životě.
Básnickou sbírku Čas p. Pinkasová křtila na Světovém dni roztroušené sklerózy
v atriu Muzea Jindřichohradecka v Jindřichově Hradci 27. 5. 2009. Kmotrem knihy
byl Jan Potměšil.
Část výtěžku z prodeje sbírky je věnována
Unii Roska.
Knihu lze zakoupit v knihkupectví v Ševčíkově ul. v Horažďovicích.

HOR A ŽĎOVICK Ý OBZOR č. 6 /2009

Pěvecký recitál
Gabriely
Pechmannové
v zámku

Zámecké hudební léto v Horažďovicích
se koncem srpna uzavře pěveckým recitálem Gabriely Pechmannové, plzeňské
sopranistky, která patří k mimořádným
talentům – nejen mezi českými pěvci.
Pěvkyně pochází z proslulé líhně plzeňské profesorky zpěvu Ludmily Kotnauerové. K hlubokému prožitku, se kterým
je spojeno každé vystoupení mladé zpěvačky, přispívá – kromě vynikající pěvecké techniky a velké muzikálnosti – též
přirozeně zvučný hlas kovového lesku
a podmanivé barvy, jenž jedna z hudebních kritiček trefně nazvala „působivým
temnojasem“. Zaslouženě získává zpěvačka pozornost českého i zahraničního
publika, odborníků i kolegů hudebníků.
V Horažďovicích představí sopranistka
hned dva hosty – německého dirigenta a flétnistu Ekkeharda Hauensteina
z Mnichova, který je ověnčen řadou prestižních cen, mj. vítězstvím v soutěži dirigentů ve skotském Glasgow, kde též získal právo nosit titul „Laird of Glencairn“.
Druhým hostem je pianista Martin Karlíček, rovněž držitel mnoha ocenění, svůj
nástroj postupně studoval v Plzni, v Praze, v Utrechtu a v Montrealu, kde nyní
žije, pracuje a připravuje se na složení
doktorandských zkoušek. V programu
uslyšíme české i světové autory v písních,
instrumentálních skladbách či v operních áriích.
Bez sponzorské podpory by uspořádání
takového koncertu v našem městě nebylo
možné. Vedle příspěvku z rozpočtu Měs-
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ta Horažďovice podporu koncertu přislíbily i ﬁrmy: Hasit, a. s., Velké Hydčice,
Ing. František Kutiš – daňový poradce,
MUDr. Jindřiška Procházková – praktická lékařka, Ing. Jana Vávrová – Drogerie
Teta, Roman Staněk – Hotel Prácheň, Jana
Petříková – Květinářství Vesna, Zámecká
cukrárna manželů Káchových, Květoslava Janotová – Potraviny V Bráně, Marie
Chalupná – Textilní zboží, Karel Lukeš –
Papírnictví, Jiří Dufek – Sklenářství, Karel
Šota – obklady a dlažby, spol. s r. o., Václav
Mach – Výroba a opravy el. zařízení. Děkujeme všem sponzorům a věříme, že tato
šlechetná pomoc inspiruje i další ﬁrmy
k podpoře kultury v našem městě.
Za občanské sdružení Hudba bez hranic,
o. s., Ing. Jitka Kutišová

Doba prázdnin

Blíží se doba prázdnin a tím i doba, kdy se
rozmýšlíme, kam letos pojedeme. Spousta z vás si při slově dovolená vybaví moře,
pláže, horko, …prostě cizinu. Ale jsou tací,
kteří si vzpomenou na české luhy a háje.
Ano, i u moře se dá aktivně trávit dovolená,
ale proč cestovat tak daleko, když je v naší
blízkosti k dispozici nádherná lokalita,
která skýtá netušené možnosti aktivního
odpočinku a nepřeberné množství téměř
zapomenutých zákoutí. Tušíte správně, že
mluvím o Šumavě. Z vlastní zkušenosti
vím, že Šumava zaručeně stojí za to.
Je samozřejmostí, že každý má rád něco
jiného, ale ne nadarmo se říká, že každý by
měl nejdříve poznat svoji vlast a teprve potom ,,vyrazit“ do ciziny.
Školákům vytoužené prázdniny a hezkou
dovolenou dospělým přeje
Karel Halml

Horažďovická Loreta

Na severní straně Horažďovic převyšuje
město asi o 40 metrů vrch, kdysi zvaný
Stráž – patrně podle úkolu, kterému dříve sloužil. Dnes však tento název již upadl
v zapomnění a vrch se všeobecně nazývá
Loreta. Odkud se vzal tento název?
Loreta je jedno z nejslavnějších poutních
míst v Itálii. V tamním chrámu je Svatý
dům, který podle legendy obývala Panna
Marie v Nazaretu. Loretánské pobožnosti se rozšířili po Evropě a pod jejich vlivem bylo i u nás postaveno několik kaplí
– loret. Nejznámější je v Praze na Hradčanech.
Horažďovickou Loretu nechala postavit
vdova po hraběti Františku Matyáši Šternberkovi. Od obce za tím účelem kněžna
Ludmila vykoupila na vrchu Stráž pozemek a roku 1659 byla stavba kaple zahájena. Ze svých nepomuckých cihelen dala

přivést k stavbě 30 000 cihel. 16. srpna
1660 se začalo se stavbou ambit kolem té
kaple, k čemuž přispěla obec 200 zlatými.
Roku 1691 žádali Šternberkové na obci
postoupení dalšího pole pod Loretou, kde
chtěli vystavět Kalvárii a Boží Hrob, ale
z neznámých příčin k realizaci tohoto plánu nedošlo.
Po dostavění kaple na Loretě zde minorité, usazení v ordovickém klášteře, sloužili denně v 8 hodin mši, každou sobotu
zde maloborský farář sloužil zpívanou
mši, při níž „muzicírovali“ horažďovičtí
učitelé.
Kaple sloužila svému účelu do roku 1787,
kdy byla z rozhodnutí císaře Josefa II.
zrušena. Téhož roku ji koupil hrabě Jan
Bernard Rummerskirch, který společně
se svou matkou Marií Josefínou spravoval
horažďovické panství. Ten nechal kapli
zbořit a cihly z ní použil na stavbu nových
stájí v Novém Dvoře.
Roku 1830 se rozdělily pozemky náležející
ke kapli a část z nich připadla obci.
Samotná stavba se dostala do rukou Svátků a byl zde zřízen hostinec. Ještě v 90. letech předminulého století se zde konaly
taneční zábavy.
Po samotné kapli dnes už není ani stopy,
pouze název Loreta, který se dnes používá
místo původního jména Stráž, kde kdysi
stávala. A přece něco zbylo. Je to socha
Panny Marie, která je umístěna na hlavním oltáři v kostele sv. Máří Magdalény
v Malém Boru.
Z historického nástinu o Horažďovicích
od pana Karla Němce vybral
Karel Halml

HOR A ŽĎOVICK Ý OBZOR č. 6/2009

|

14

Kulturní akce
v okolí Horažďovic
CHANOVICE:
• 4. července – sobota, 10.00 hodin
„Den řemesel“,
zámecký areál, tradiční rukodělná řemesla
a trh, cca šedesát oborů, doplněno vystoupeními hudebníků, šermířů, loutkoherců,
tradiční česká kuchyně (Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, Obec Chanovice a spolky v obci)
• začátek července
„Jana Dvorská, TIBET“
„Výstavy výtvarných děl“
výstavy na zámku, do 21. 8. 2009 (Panoráma, ZŠ a MŠ Chanovice, Obec Chanovice)
• 6.–10. července
„Týden rukodělných seminářů
s Mgr. Ivou Sieberovou“,
přihlášky u Mgr. B. Legátové tel.
371 120 715 (Vlastivědné muzeum
Dr. Hostaše v Klatovech, VS REGIO, Panoráma, Obec Chanovice)
• 10. července – pátek, 18.00 hodin
„Tradice a krása řemesla“,
práce studentů a pedagogů SŠ Oselce, výstava v zámeckém areálu, výstava bude do
23. 8. 2009 (Obec Chanovice)
Petr Klásek – starosta obce

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PANORAMA
Vás zve na koncerty konané v zámku Chanovice v rámci 15. ročníku kulturního léta:
• 25. 7. 2009, sobota, od 18.00
M. Nostitz Quartet
Koncert významného tělesa světové úrovně.
• 8. 8. 2009, sobota, od 18.00
Jaroslav Krček a Musica Viva
Skladatel a dirigent, ale i řezbář a výrobce
starobylých hudebních nástrojů, se svým
souborem.
• 22. 8. 2009, sobota, od 18.00
Václav Hudeček
Koncert předního houslového virtuóza
s klavírním doprovodem.
• 29. 8. 2009, sobota, od 18.00
Štěpán Rak
Koncert kytarového mistra.
za sdružení Panorama
Libuše Pastorková, Chanovice
Děkujeme všem přátelům a známým,
kteří se přišli rozloučit na poslední cestě
s panem Františkem Listopadem. Taktéž
děkujeme za květinové dary, slova útěchy
a projevenou soustrast.
Rodina Listopadova a Račákova.

HOR A ŽĎOVICK Ý OBZOR č. 6 /2009

• SEKÁNÍ TRÁVY
• PRANÍ KOBERCŮ
A ČALOUNĚNÍ AUTOMOBILŮ
• VYKLÍZECÍ PRÁCE
(sklepy, půdy…)

Tel.: 731 168 490

Solná jeskyně

SULANKA
v Horažďovicích

NOVĚ OTEVŘENO!!!
PEDIKŮRA – NEHTOVÁ MODELÁŽ GELOVÉ NEHTY
NA NOHOU I RUKOU.
SUCHÁ PEDIKŮRA – touto metodou je zaručena bezbolestnost a bezkrevnost celého ošetření
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NOVĚ OTEVŘENO
Solná jeskyně – SULANKA
BLATENSKÁ 309, 341 01 Horažďovice
TEL.: 608 819 209

Solná jeskyně OTEVŘENA denně, včetně sobot
a nedělí.
Mořské klima je zde unikátní klima vytvořené
působením velkého množství soli, která je dovezena
z Pakistánu, Polska a Mrtvého moře. Vzduch je zde
nasycený sloučeninami a stopovými prvky, které
tvoří důležitou složku pro správnou činnost lidského
organismu.
Pobyt v solné jeskyni:
• trvající 45 minut se vyrovná 2-3 dnům pobytu
u moře
• podporuje léčbu mnohých onemocnění
a zdravotních problémů (např. horních cest
dýchacích, srdečně-cévních a alergických
onemocnění, dermatologických chorob, snížené
imunity, chorob zažívacího ústrojí, stresu stavů
únavy nebo revmatismu.
• zrychluje spalování tuků, vyhlazuje vrásky
a zpomaluje proces stárnutí
• je určen pro všechny věkové kategorie
K návštěvě Vás zve Ilona Bittenglová.

OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ
– pro prodej, darovací smlouvu, dědické řízení, úvěr,
hypotéku, účetnictví apod.
Kvalitně a rychle.

Ilona Herzová, Sušice, mobil 608 117 789

– vhodné pro lidi s onemocněním žil a tepen dolních končetin, lupénkou a i cukrovkou
Pavla Chadrabová
Obchodní dům Bílá Labuť, 2. patro, Strakonice.

nská
ie ZŠ Blate
m
e
d
a
k
A
K A - FOTO
FOTOBAN

Po dohodě za Vámi přijedu i domů.
objednávky na tel.: 607 711 485

Jazykové kurzy

NEMČINA A ANGLIČTINA
individuální i skupinová výuka němčiny a angličtiny

Sběrna:
Horažďovice – Dům nábytku, Strakonická 1105, tel.: 376 387 128
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pro veřejnost v Horažďovicích
ZÁPIS DO PODZIMNÍCH KURZŮ
OD 1. ČERVENCE 2009
Tel.: 604 859 567
Tyršova ulice 355
další informace na:
www.preklady-masaze-ekofarma.cz

HOR A ŽĎOVICK Ý OBZOR č. 6/2009
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Důležitá telefonní čísla
Městský úřad
376 547 521
Městská knihovna (internet)
376 547 591 - 594
Městská policie
376 547 539
720 510 933
Městské muzeum
376 512 271
Policie ČR
376 512 401
158
MěÚ Horažďovice, Správa bytů
376 547 570
Kulturní středisko 376 512 237
Kino Otava
376 511 890
Kulturní dům
376 512 436
Hasiči
150
SOS
112
Záchranná služba
155
Informační centrum 376 511 999
Aquapark
376 511 481
Nádraží ČD Horažďovice
972 523 502
(výpravčí)

Nádraží ČD Předměstí 972 523 512
Pošta Horažďovice 376 593 285
ČSAD – informace 376 524 541
(provoz Sušice)
Poruchy – plyn
1239
Voda – 1. JVS
602 184 267
800 120 112
387 761 911
Topení – Bytservis Sušice
603 838 401
Veřejné osvětlení, městský
rozhlas
602 491 905
Václav Burda – Elektroslužby
602 491 905
376 511 501
Čez Elektřina
371 101 111
Lékařská služba první pomoci
Sušice
376 530 110,11
Stomatologická pohotovost
376 314 444
376 335 141

koberce | lina | korek | plovoucí podlahy

PRODEJ • POKLÁDKA
UBRUSY • PROSTÍRÁNÍ • PODSEDÁKY
GARNÝŽE • ŽABKY • LIŠTY • LEPIDLA
KOUPELNOVÉ PŘEDLOŽKY A ZÁVĚSY
POVLEČENÍ • MICRO DEKY • PŘEHOZY
POLŠTÁŘKY • TAPETY • ROHOŽE
SAMONIVELAČNÍ STĚRKY THOMSIT

Ztráty a nálezy na MěÚ Horažďovice
Informace o nalezené věci vám budou poskytnuty
na tel. č. 376 547 521. Nalezené věci jsou uloženy
na MěÚ po zákonem stanovenou dobu 6 měsíců a poté
připadají do vlastnictví Města Horažďovice.

ODTAHOVÁ SLUŽBA

· odtah havarovaných
a nepojízdných
os. automobilů
· odvoz vraků na eko.
likvidaci
· dovoz os. automobilů ze zahraničí
a vyřízení všech formalit k přihlášení v ČR
· rozumná cena

Katovice – Krejčí
TEL: 00420 725 80 85 85
AUTODOPRAVA
· nákladní MAXI
dodávkový automobil
· po celé ČR i v zahraničí
· nosnost 1600 Kg
· 2 x europaleta
· cena

PŮJČOVNA VYSAVAČŮ
NA HLOUBKOVÉ ČIŠTĚNÍ
koberců a čalounění

HOR A ŽĎOVICK Ý OBZOR č. 6 /2009

Tarify pro volání
celé rodiny
Rodina - tarif pro volání celé rodiny
můžete si volát mezi 5 čísly (správce + 4 zvolená čísla) ve stejné síti navzájem zdarma bez omezení časem
jedinečné řešení přímo v tarifu – už žádný paušál navíc!
sami rozhodujete o tom, koho si přidáte do „Rodiny“

BAV SE s Mých5
extrémně nízký paušál
posílání SMS zdarma na 5 vybraných kontaktů do všech sítí
volání na 5 vybraných kontaktů do všech sítí za 2,90 Kč (vč. DPH)
BAV SE s Mých5

Rodina

Měsíční paušál
Volný kredit v HIT variantě
Volání v rámci Rodiny
Volání mimo Rodinu
SMS v rámci Rodiny
SMS do ostatních sítí
MMS v rámci Rodiny
MMS do ostatních sítí

750 Kč
150 Kč
0 Kč
3,90 Kč
0 Kč
1,20 Kč
0 Kč
4,90 Kč

Měsíční paušál
Volání v rámci Mých5
Ostatní volání
SMS v rámci Mých5
Ostatní SMS

99 Kč
2,90 Kč
4,90 Kč
0 Kč
1,00 Kč

Při uzavření nové Účastnické smlouvy u nás získáte dárek.

Nabídka dárku platí do 30.6. 2009 nebo do vyčerpání zásob. Uvedené ceny vč. DPH. Sazby jsou uvedeny v Kč za minutu. Více informací v prodejně.

Více informací v této prodejně
Horažďovice,
Husovo nám. 147
Tel.: 376 382 008

|
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Palírna
ovocných destilátů

Polánka Křišťálová voda života
Opět otevírá novou sezonu
Pálíme již osmým rokem
Jsme pěstitelská pálenice
moravského typu
Z vašeho kvalitního ovoce
vyrobíme dvojím pálením vítečný
destilát

JEDINEČNÉ SLEVY KUCHYNÍ
JE
KUCHYNÍ,
PŘÍSLUŠENSTVÍ A SPOTŘEBIČŮ
Graﬁcké návrhy a kalkulace ZDARMA
Prodloužená ORESI záruka 7 let
EXKLUZIVNĚ v ORESI
5 LET záruka Whirlpool ZDARMA
Certiﬁkáty kvality
Nízké splátky, nulové navýšení

Více informací získáte
na tel. 371 595 024 , 602 971 130
Polánka u Kasejovic,
http://www.kasejovice.cz

NEJBLIŽŠÍ PRODEJNA:
Klatovy, Plzeňská 903,
tel.: 376 323 483
POROVNEJTE NAŠI CENU A KVALITU S KONKURENCÍ

NOVÁ SLUŽBA ZDARMA
mobilní prodejce. Zavolejte
a přijedeme až k Vám domů

777 732 008
WWW.ORESI.CZ

Tradiční česká společnost Vám poskytne komplexní pojištění:
staveb a domácností • zemědělských provozů • kapitálové životní •
odpovědnosti za škodu • plodin a zvířat • spořící a důchodové • majetku
firem a obcí • lesních porostů • věnové a stipendijní • havarijní pojištění •
strojních zařízení • úrazové pojištění

NOVĚ „POVINNÉ RUČENÍ“.
Regionální zastoupení pro Plzeňský kraj:
Pobočka Plzeň
Purkyňova 27
301 36 Plzeň
tel. 377 220 177
fax 377 220 184
e-mail: plzen@hvp.cz

kancelář Horažďovice
mobil 724 089 329

kancelář Klatovy
Vídeňská 9
339 01 Klatovy
tel. 376 311 306
mobil 724 089 329
e-mail: osh.klatovy@centrum.cz

HOR A ŽĎOVICK Ý OBZOR č. 6 /2009

* informujte se na podmínky akce
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24. 7. pátek, 25. 7. sobota

AKCE
KULTURNÍ DŮM
26. 7. neděle

15.00

POSEZENÍ S PÍSNIČKOU
K tanci a poslechu vyhrávají oblíbení „Úterníci“. Možnost rezervace vstupenek na neděli 30. srpna – hraje Miroslav Chodl.
NENECHTE SI UJÍT !
Pouťová zábava s PARKÁNEM
– pátek 14. srpna ve 21.00 hodin

KULTURNÍ DŮM HORAŽĎOVICE
TEL. 376 512 436
KINO OTAVA HORAŽĎOVICE
TEL. 376 511 890
Upozornění Kulturního střediska v Horažďovicích:
Od 1. června se vydávají přihlášky do Základního kurzu tance a společenského chování.
Taneční kurz bude zahájen 25. září pod vedením manželů Kociánových z Klatov. Bližší
informace a přihlášky obdrží zájemci v kanceláři Kulturního střediska Horažďovice,
tel. 376 512 237 nebo také v předprodeji kina
Otava, tel. 376 511 890. Přihlášky možno zasílat též e-mailem: kulturni.stredisko.hd@
quick.cz a po dohodě bezhotovostní platba na
účet kulturního střediska.

KINO OTAVA
20.00

ANDĚLÉ A DÉMONI
USA – Kriminální thriller o znovuoživení
dávného tajného bratrstva, do 12 let nevhodný. Titulky. Vstupné 85 Kč.
Oba dny pouze ve 20.00.

10. 7. pátek, 11. 7. sobota

20.00

RYCHLÍ A ZBĚSILÍ
USA – Nový model. Původní součástky.
Slavný akční ﬁ lm do 12 let nevhodný. Titulky.
Vstupné 66 Kč.
Oba dny pouze ve 20.00.

17. 7. pátek

20.00

HOME
Francie – Úžasný ﬁlmový dokument o bohatství naší Země. Český dabing. Vstupné 75 Kč.
Pouze jediné představení ve 20.00.

18. 7. sobota

31. 7. pátek

20.00

MILIONÁŘ Z CHATRČE
Vel.Británie/USA – Krok za krokem k pohádkovému bohatství. Drama do 12 let nevhodné. Titulky. Vstupné 66 Kč. Pouze jediné
představení ve 20.00.

Změna programu vyhrazena.

Změna programu vyhrazena.

3. 7. pátek, 4. 7. sobota

20.00

NEDODRŽENÝ SLIB
Slovensko – Příběh natočený podle skutečných
událostí. V titulní roli Ondřej Vetchý. Drama
do 12 let nevhodné. Vstupné 75 Kč. Oba dny ve
20.00.

20.00

HOLKA Z MĚSTA
USA – Kam až Tě vítr zavane...Romantická
komedie do 12 let nevhodná. Titulky. Vstupné 75 Kč.
Pouze jediné představení ve 20.00.

KINO OTAVA HORAŽĎOVICE
hlavní vchod: předprodej vstupenek, kopírování, příjem plakátů pro výlep, tel. 376 511 890
Otevírací doba:
pondělí, úterý, středa 9.30–12.30
čtvrtek, pátek, sobota 16.30–20.30
Výlepové dny: úterý a čtvrtek

KNIHOVNA
Městská knihovna Horažďovice
upozorňuje na
změnu provozní doby o prázdninách.
Oddělení pro dospělé bude otevřeno
každé pondělí:
8.00–12.00 13.00–18.00
Oddělení pro děti a mládež bude otevřeno
každé pondělí:
8.00–11.00 12.00–17.00
Podrobnější informace najdete na
www.knihovna.horazdovice.cz
nebo na nástěnce v areálu zámku.

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
TÁBOR PLÁCEK.
Zveme všechny, kteří hledají nové kamarády,
dobrodružství a zábavu.
1. turnus 1. 7.–10. 7.
2. turnus 11.–15. 7. (pro rodiče a děti)
3. turnus 17.–26. 7.

GALERIE CALIFIA
Otvírací doba:
Čtvrtek–pátek 11–17 h
Sobota–neděle 10–16 h

3. 7.–16. 8. 2009
FROM EAST TO WEST AND BACK
AGAIN /OD VÝCHODU NA ZÁPAD
A ZPĚT/
Knihy a graﬁky Robin Price, Josefa Váchala
a Keiji Shinohara
Kurátor: Barbara Benish

Výstava jedné v současnosti nevýznamnější
představitelky uměleckého knihtisku v USA
Robin Price, děl Josefa Váchala a japonského
mistra knihtisku Kaijiho Shinohary.

MUZEUM
Od 2. 6. zahájena činnost interaktivní rukodělné dílny s názvem „Návrat k tradicím“ – návštěvníci v městském muzeu si budou moci po
celý rok vyzkoušet stará řemesla z Pošumaví.
Výstavy:
„KAVKAZ – KRÁLOVSTVÍ SLUNCE
A LEDU“ – Roman Holeček
– fotodokument z července 2007, který zachycuje krásu středního Kavkazu, jeho majestátnost, divokost, ale ukazuje i místní problémy.
„SVĚT POD HLADINOU“ – potápěčský klub
Horažďovice a hosté – barevné fotograﬁe z výletů
pod vodní hladinou, jak na území České republiky, tak i ve světě. Výstava obohatí návštěvníky
o znalosti a informace ze světa potápění.
„LOUTKY A LOUTKÁŘI“ – 85 let historie
loutkářství na Horažďovicku. Výstava nechá
nahlédnout do historie loutkového divadla
v Horažďovicích, připomene zásluhy pana
Jana Duchoně a dalších místních loutkářů.

ZÁMECKÉ HUDEBNÍ LÉTO 2009
HORAŽĎOVICE
26. 6. pátek, Městské muzeum

19.00

ALFRÉD STREJČEK A ŠTĚPÁN RAK – VIVAT CAROLUS QUARTUS, koncertní hold
Otci vlasti, králi Karlu IV s průvodními slovy.

28. 6. neděle, hřbitovní kostel

14.00

JIŘÍ LANGMAJER A VÁCLAV GREIF
– „AŽ POLETÍ ANDĚLÉ“, komorní koncert hudby a poezie.

10. 7. pátek, Městské muzeum

19.00

ZEBEDEUS KLATOVY – koncert vokálněinstrumentální skupiny, vícehlasý zpěv spirituálů a folkových písní s doprovodem nástrojů.

24. 7. pátek, Městské muzeum

19.00

SWING BAND TÁBOR – profesionální
20členný orchestr, který hraje v klasickém
bigbandovém obsazení (5 saxofonů, 4 trumpety, 4 trombony, rytmika, 2 zpěvačky).

14. 8. pátek, Městské muzeum

19.00

JAZZ BAND KLATOVÁCI
– kapela klasikého nástrojové obsazení, které jí umožňuje zahrát skladby napříč hudebními obdobími nejen 20. století. V pestrém
programu najdete světové evergreeny od
swingové éry až do počátku Rock‘N‘Rollu,
ale i další známé hity dalších stylů jako je
např. Soul, Rhythm&Blues atd.

28. 8. pátek, Městské muzeum

19.00

GABRIELA PECHMANOVÁ + HOSTÉ
– skvělá sopranistka se svými zahraničními
hosty
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