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SLOVO STAROSTKY
Tento způsob léta zdá
se mi býti poněkud
nešťastný

Rozmarné léto! To je asi jediný vhodný
přívlastek pro letošní počasí. Jeho nepřízeň se dotýká přímo či nepřímo každého z nás. Ať je to z pohledu dovolených,
prázdninových táborů, vodáků, zahrádkářů, zemědělců, hydrometeorologů
nebo jen z pohledu diváka sledujícího na
televizních kanálech rozmary klimatu.
Jsme město na rozhraní horního a středního toku Otavy, a tak není neobvyklé,
že se u nás čím dál tím častěji projevují „rychlé“ šumavské deště vzedmutím
hladiny řeky na 1. i 2. stupeň povodňové
aktivity. Bylo tomu tak i poslední červnový víkend, kdy povodně řádily v mnoha
místech naší republiky a můžeme hovořit
o štěstí, že tentokrát ne u nás.
Hned následující prodloužený víkend
4.–6. 7. 2009 však voda ukázala, že
v podstatě žádné místo na mapě si nemůže být jisté před hrozící katastrofou
při přívalových deštích. V našem nejbližším okolí se to týkalo Svéradic, Slatiny,
Babína a Komušína. V těchto případech
ohrožovaly obce přetékající hráze rybníků. Nejhorší situace nastala 5. 7., kdy
bylo ve velkém nebezpečí třináct chat ležících pod hrází rybníka Ostrov. Zde bylo
nutné přistoupit dokonce k evakuaci lidí,
kteří ve svých chatách tráví část prázdnin
a dovolených. Jen díky rychlému technickému zásahu na hrázi rybníka zřejmě nedošlo k jejímu protržení.
Podle vyjádření velitele HZS Horažďovice Mgr. Petra Papouška jen v období od
28. 6. do 11. 7. 2009 proběhlo na našem
území v souvislosti s přívalovými dešti
24 zásahů, na kterých se podílely tři jednotky HZS (Horažďovice, Klatovy, Plzeň) a šest jednotek SDH (Horažďovice,
Velké Hydčice, Slatina, Rabí, Komušín,
Malý Bor).

Kašová bitva Foto: J. Chalupný
K těm příjemným věcem, které nás
v poslední době potkaly, rozhodně patří
letošní Slavnosti kaše. Byly opět programově zdařilejší, organizačně zajištěnější, divácky navštívenější, a to i přes již
zmiňované rozmary počasí. Pomyslnou
laťku úspěšnosti si hlavní organizátoři městských slavností – Karel Šťastný,
Jitka Chalupná a kulturní komise města
– zvedají rok co rok výše a výše, a tak se
těšíme, čím nás překvapí v roce 2010.

PODĚKOVÁNÍ
• všem hasičům a obětavým lidem, kteří
pomáhali při zásazích z důvodu přívalových dešťů, jmenovitě pak Ing. Petru
Turkovi a jeho otci Josefu Turkovi z Předměstí za technickou a odbornou pomoc
při rozšíření propustku rybníka Ostrov
• organizátorům Slavností kaše – Karlu
Šťastnému, Jitce a Pepínovi Chalupných,
Jiřímu Hlaváčkovi, kulturní komisi města a zaměstnancům Technických služeb
města
Mgr. Jindřiška Antropiusová,
starostka města

STALO SE
Slavnosti Kaše 2009

Asi v půlce června jsem potkal kamarádku, která se mě mezi řečí ptala, jestli náhodou nepůjdu v pátek 26. června na „Strejčka“. Na malou chvilku jsem znejistěl, ale
abych nevypadal jako nevědomec, odpověděl jsem, že ano, jasně přece. Dali jsme
si tedy sraz v 18.30 hod. u zámku a to byla
veškerá informace, které se mi dostalo.
Až den nebo dva před naší schůzkou jsem
se náhodou dozvěděl, že se chystám na
koncert vážné hudby. Ale protože jsem to
slíbil, tak jsem se se zaťatými zuby připojil
ke kamarádce a odevzdaně kráčel ztratit dvě hodiny svého drahocenného času
na koncert do horažďovického zámku.
K mému překvapení byl celý zámecký sál,
kde se koncert konal, do posledního místečka zaplněný a lidi dokonce i stáli. Na
začátku vystoupila paní starostka, všechny mile přivítala a uvedla dva účinkující
hudebníky – Alfréda Strejčka a Štěpána
Raka v pořadu Vivat Carolus Quartus,
jenž vlastně pojednával o životě a moudrech Otce vlasti, císaře Karla IV. Musím

HOR A ŽĎOVICK Ý OBZOR č. 7/2009

|

2

říct, že po prvních tónech Rakovy kytary
a lidském přednesu pana Strejčka, jehož
hluboký tembr je nezaměnitelný (jeho
hlas znám přece z televize!), se mi začalo
na koncertě líbit a čas s těmito umělci mi
utekl jako voda. Ačkoliv jsem nikdy v horažďovickém zámku nebyl a žádný takový
podobný koncert jsem nenavštívil, musím
konstatovat, že to bylo něco tak úžasného
a okouzlujícího, že jsem slíbil sám sobě,
že si to musím brzy zase zopakovat. Také
proto jsem se rozhodl, že napíšu do našeho místního měsíčníku a zmíním se o zajímavém programu, který, jak jsem později
zjistil, pro místní občany pořádalo město
Horažďovice. Paní starostka v úvodu také
řekla, že tímto koncertem zahajuje třetí
ročník historických městských Slavností kaše a nejvíce toho bude na programu
druhý den, tedy v sobotu 27. června na
náměstí. Řekl jsem si, že když už mám být
kulturní a společenský, věnuji slavnostem
celý víkend.
Když jsem přišel druhý den v poledne na
náměstí, překvapilo mne, kolik lidí se sem
vejde. Stánků tady bylo také dost, ale asi
o trochu méně než na normálním jarmarku, který se tu pořádá každý měsíc. Jak
jsem však posléze zjistil, všechny byly
dobové a předváděla se tu stará řemesla.
Na takovýchhle trzích jsem už samozřejmě byl, ale nikdy jsem nevěděl, že něco
podobného se pořádá i v Horažďovicích.
Pomalu jsem obešel náměstí, krámek po
krámku, tátovi koupil staročeskou medovinu a mámě vkusný hrneček z keramiky.
U fary jsem chvilku sledoval děti, které
tam měly svůj koutek, jak pod dohledem
místních skautů nadšeně soutěžily do po-

sledního dechu.
Před kašnou stály stánky jiné, jak jsem
vypozoroval, stánky soutěžící. Družstva, mohu-li ty nadšence takto nazvat,
tam vařila své recepty kaší a vybízela kolemjdoucí k ochutnávce svých výtvorů.
Koukal jsem, že druhy kaší byly opravdu
pestré – krupičková, pohanková, vločková a nevím jaké ještě jiné. Cituji pravidla
hlasování, s kterými jsem byl obeznámen:
„Když někomu naservírovaná kaše chutná, nabodne vyjedený kelímek na železný
bodec určený vybranému družstvu, a tím
hlasuje jedním bodem pro své favority.“
Taky jsem ochutnal a hlasoval. Náhle mě
však přerušil hlas moderátorů, co stáli na
pódiu u radnice a kteří zrovna zahajovali
odpolední program. Než jsem došel k morovému sloupu, před mikrofony již stály
děti ze ZUŠ (s názvem Cvrčci a Fidlifuk)
se svým pásmem o řemeslech doplněným
kramářskými písněmi. To bylo moc hezké
a děti dopomohly většině přítomných ke
spokojeným úsměvům na tváři. Hned nato
se představila středověká hudba Flagrans,
která účinkovala v několika vstupech a doplňovala šermířské souboje během celého
odpoledne. Uprostřed parku pak mohli
dětští diváci zhlédnout dvě loutkové pohádky Studia dell´Arte. Bohužel pohádku
O Sněhurce ani O Zlatovlásce jsem neviděl, ale náhodou jsem zaslechl kolemjdoucího chlapečka, jak povídá svému dědovi,
že by zítra šel na Zlatovlásku třeba znova.
Takže asi dobrý. Zhlédl jsem však představení stejných protagonistů od 18.00
hodin. S názvem Romeo a Julie aneb Kašpárek v Londýně. Jednalo se opět o loutkovou hru, tentokrát ale mimo děti určenou

i pro dospělé. Byla to velká sranda a snad
každý divák měl od smíchu uplakané oči.
U pošty zatím společnost Al Rašíd provozovala dětské historické zábavní atrakce
– loďky coby zvířecí houpačky, dřevěný
kolotoč poháněný lidskou silou a pravou
tureckou střelnici.
Nejvíc jsem se však těšil na kašovou bitvu,
o které jsem již v minulosti něco slyšel.
Kdo to však nikdy neviděl, neuvěří, jak
taková bitva vypadá. Vyznačené bojiště je
obehnané červenou páskou, všechny okolní cennosti překryty igelitem a uprostřed
velká nádoba plná mazlavé kaše. Informoval jsem se, že se jedná pouze o mouku smíchanou s vodou. Bojovnická tlupa v počtu
asi tak něco okolo čtyřiceti hlav, složená
z dobrovolníků a nadšenců, byla svlečena
do plavek či tenkých pláštěnek. Záhy jsem
pochopil proč! Když bylo odstartováno,
všichni zúčastnění se vrhli ke kádi s kaší,
začali ji nabírat a jakýmkoliv způsobem se
strefovali do všech okolních „protivníků“.
Po ukončení bitvy však všichni vypadali
úplně stejně. Rozmydlená kaše po celém
těle, na obličeji, ve vlasech… A nálada
všech soutěžících výtečná!
Zmínit se musím i o perfektním moderátorském duu Chalupný – Hlaváček, kteří
vtipně a bravurně zvládli okomentovat
nejen tuto bitku, ale celé sobotní odpoledne. Po bitvě se ještě soutěžilo v pojídání
krupicové kaše a přiznávám, že i když ji
sám nerad, dostal jsem na ni hroznou chuť
a musel jsem si ji hned druhý den uvařit
k večeři. Tím však program ještě nekončil. Následovala večerní vystoupení dvou
skupin. Tou první byla „Malá Bílá Vrána“,
která měla v repertoáru takové zajímavé

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

výstražná cedule pro vodáky, jez Horažďovice

kašna na nádvoří v zámku, L. Svoboda
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indiánsko-středověko-folk-rock-ethnopunckové skladby, a její bubny a housle
všechny přítomné naprosto uchvátily. Ta
druhá byla ovšem taková srdeční záležitost většiny přihlížejících. Kdo by neznal
Blanku Šrůmovou, která kdysi vystupovala se skupinou Tichá dohoda! Nyní ji doprovázela skupina The Puppies. Celý den
nezapomenutelným způsobem zakončila
ohňová show Pa-li-tchi, jakou jsem snad
ještě nikdy neviděl.
Možná se na mě zlobíte, že jsem se tak
rozepsal, ale je jistě řada mně podobných
lidí, kteří se společenského života ve svém
městě moc neúčastní a možná ani neví,
co všechno jim místní akce nabízí. Děkuji
proto tímto městu Horažďovice za vyvedené Slavnosti kaše a slibuji již teď, že si
rozhodně udělám chvilku a zajdu se podívat do zámeckého Parkánu na Jmeniny
města (sobota 25. července) a určitě ještě
navštívím některý koncert konaný v rámci
Zámeckého hudebního léta.
A Vám, lidi, vzkazuji, abyste se podobných
akcí účastnili! Všechny takovéhle okamžiky stojí za to prožít a každý si něco svému
srdci blízkého vybere!
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Vyhlášení vítězného receptu

Kašová bitva

Soutěž o největšího jedlíka kaše

Pa-li-tchi

Soutěž o největšího jedlíka kaše

Divadélko pro děti

Spokojený občan Horažďovic

Slavnosti Kaše 2009
– fotoreportáž
Jitka Chalupná, Odbor památkové péče,
školství a kultur

KULTURA

A. Strejček a Š. Rak

Cvrčci a Fidlifuk

ny (v případě nepřítomnosti vhoďte do
schránky na dětském odd.) nebo poslat emailem s předmětem Nekonečný příběh na
adresu knihovna@horazdovice.cz
Eva Marešová

Zvířecí rodinka aneb
Zmatky se zvířátky
Nekonečný příběh
nemá prázdniny!

Stále mohou psát malí i dospělí autoři.
Za napsání pokračování 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. 8. a 20. každý další
měsíc.
Svá pokračování můžete přinést do knihov-

Také letos navštívil naši knihovnu za celou
zvířecí rodinku ze ZOO Plzeň pan Martin
Vobruba.
Kromě spousty zkušeností, zážitků se zvířaty
a obrázků přivezl host zvířata vycpaná (opici
drápkatou, tučňáka a tamarína) a dokonce
i živou krajtu, která měla pelíšek pod jeho
tričkem.
Děti z prvního stupně základních škol se seznámily pomocí diapozitivů s faunou Jižní
Ameriky. Kdo dával pozor, už ví, jak rozeznat
lachtana a tuleně, kolik zubů má mravenečník či kdo se stará o mláďata tamarínů. Malí
chovatelé také umí pojmenovat želvu v něko-
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lika jazycích a rozeznat vodní želvu od suchozemské.
Možná někdo z posluchačů navštíví o prázdninách plzeňskou ZOO a na vlastní oči si prohlédne nové přírůstky, které zatím viděli jen
na obrázcích.
Beseda proběhla v rámci projektu „Děti
a čtení“.
Eva Marešová

Na stolku v knihovně je výstavka knih, které mají společného
ilustrátora. Je to významný
český malíř a ilustrátor.
Dokážeš zjistit jeho jméno?

8.

Osudy dobrého
vojáka Švejka za
světové války

Jaroslav Hašek

9.

Pán prstenů

J. R. R Tolkien

10.

Rychlé šípy

Jaroslav Foglar

11.

Saturnin

Zdeněk Jirotka

12.

Stmívání

Stephenie Meyer

rých můžete vybírat:
Hlasovat můžete pomocí kuponů v Městské knihovně, na webových stránkách
www.knihasrdce.cz nebo formou SMS ve
tvaru KMS mezera ČÍSLO KNIHY (např.
KMS 1) na číslo 906 06 09.
za Městskou knihovnu Petra Tomešová

Srpnové koncerty
Zámeckého
hudebního léta 2009
v Horažďovicích
SBÍREJ SAMOLEPKY
PROJEKTU
DĚTI A ČTENÍ
Na vaše odpovědi čekáme
v Městské knihovně
Horažďovice do 31. 8. 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.

Kniha mého srdce

Celonárodní hlasování o nejoblíbenější
knihu českých čtenářů je v plném proudu.
První nominační kolo proběhlo již v dubnu. Do druhého kola postoupilo 100 nominovaných titulů. V červnu odstartovalo
třetí a poslední kolo hlasování o nejoblíbenějších dvanáct knih, které potrvá do půlnoci 30. 9. 2009.
I vy máte možnost zúčastnit se této ankety. Představujeme vám 12 favoritů, ze kte-

Po hojně posluchačsky navštívených červencových koncertech se můžeme těšit na
další hudební lahůdky v rámci Zámeckého
hudebního léta i v měsíci srpnu:

JAZZ BAND KLATOVÁCI
v pátek 14. 8. 2009 v 19 hod. ve velkém sále
zámku v Horažďovicích
Po červencové swingové nadílce si milovníci jazzu užijí večer s Jazz Bandem Klatováci, který přijede do našeho města místo
původně ohlášeného Klatovského klarinetového kvarteta. Kapela slibuje provést
posluchače významnými hudebními událostmi 20. století – od uhlazené taneční
hudby Glenna Millera přes rythm and
blues Louise Jordana, jazzová aranžmá
Melvina „Sy“ Olivera či skladby klavíristy
Ray Charlese (který vystoupil – dokonce
dvakrát – v osmdesátých letech i v naší republice) až k nizozemské altsaxofonistce
Candy Dulfer. Klatovská kapela vystoupí
ve složení Jan Auermüller (saxofony, klarinet), Jiří Auermüller (trumpeta, kytara),
Jaroslav Pleticha (piano), Štěpán Špád
(kontrabas), Milan Klaisner (bicí), Ondřej
Černý (zpěv, kytara). Přijďte si poslechnout nestárnoucí melodie, které přirozeně
doprovázejí naše životy po řadu let, aniž
bychom si byli vědomi, že jejich tvůrci jsou
či byli opravdovými legendami žánru.

1.

Alchymista

Paulo Coelho

2.

Babička

Božena Němcová

GABRIELA PECHMANNOVÁ

3.

Co život dal a vzal

Betty MacDonald

4.

Děti z Bullerbynu

Astrid Lindgren

5.

Egypťan Sinuhet

Mika Waltari

6.

Harry Potter

J. K. Rowling

7.

Malý princ

Antoine de SaintExupéry

v pátek 28. 8. 2009 v 19 hod. ve velkém
sále zámku v Horažďovicích
Česká sopranistka, která publikum získává krásnou barvou hlasu, přirozenou
muzikálností, hlubokým osobním prožitkem a pěveckou lehkostí opírající se
o brilantní pěveckou techniku, se našemu

publiku představí v klasickém koncertu
za doprovodu klavíru. V náročném a velmi krásném programu dále jako host vystoupí přední německý ﬂétnista a dirigent
Ekkehard Hauenstein z Mnichova. Oba
umělce na klavír doprovodí – a program
obohatí též o sólový klavírní výstup – klavírista Martin Karlíček, který na pozvání
pěvkyně přiletí z Kanady, kde žije a pracuje. Bohatý program tvoří skladby českých a zahraničních skladatelů. Můžeme
se těšit na díla Bohuslava Martinů, Leoše
Janáčka, Maurice Ravela, Alexandra S.
Dargomyžského, Bedřicha Smetany, Giacoma Pucciniho, Ferruccia Busoniho či
Gioacchina Rossiniho. Bez sponzorské
podpory by uspořádání takového koncertu v našem městě nebylo možné. Vedle
příspěvku z rozpočtu Města 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, MVDr. František Stulík – veterinární lékař, Roman
Staněk – Hotel Prácheň, Jana Petříková
– Květinářství Vesna, Zámecká cukrárna
manželů Káchových, Květoslava Janotová
– Potraviny V Bráně, Karel Šota – obklady
a dlažby, spol. s r. o., Václav Mach – Výroba a opravy el. zařízení, Marie Chalupná –
Textilní zboží, Karel Lukeš – Papírnictví,
Jiří Dufek – Sklenářství. Děkujeme všem
sponzorům za pomoc a za inspiraci pro
další podporovatele kultury v našem městě. Dále děkujeme občanskému sdružení
Hudba bez hranic, o. s., za zajištění a přípravu koncertu. Koncert je mimořádnou
příležitostí k vyslechnutí světových děl
klasického repertoáru ve špičkovém uměleckém provedení – v našem městě pak
příležitostí doslova ojedinělou.
Ing. Jitka Kutišová

PROGRAM KONCERTU PRO
SEMINARISTY DA MINISTERSTVA ZV
ČR A OBČANY MĚSTA
v úterý 18. srpna 2009 v 19 hod.
kostel sv. Jana Křtitele v Horažďovicích
Michaela Vyhnálková – viola
Radek Dlouhý - akordeon
A. Piazzolla: Balada para mi muerte
viola, akordeon
J. Haydn: Hrací hodiny ( 4 části )
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akordeon
J. S. Bach: Sarabanda a Giga z partity h moll
viola
A. Nagajev: Sonata (1. Allegro collera)
akordeon
H. J. F. von Biber: Passacaglia
viola
V. Trojan: Tarantella
akordeon
E. Douša: Dvě jazzové studie (1. Prolog, 2.
Pocta Morriconemu ) viola, akordeon
Koncert pořádá Spolek rodáků a příznivců Horažďovic, města pod starobylou
Práchní, o.s., ve spolupráci s občanským
sdružením Hudba bez hranic, o.s.
za občanská sdružení František Moser,
Ing. Jitka Kutišová

UPOZORNĚNÍ MĚSTSKÉ KNIHOVNY
BAZAR KNIH POKRAČUJE I V MĚSÍCI
SRPNU
každé pondělí od 12.00 do 17.00 hod.
v sále Městské knihovny.
Jednotná cena 2 Kč za kus.
Knihy budou průběžně doplňovny.

Loutkáři v Regenu
Před rokem naše divadelní společnost Tyjátr Horažďovice navázala kulturní spolupráci s bavorským městem Regen. Mohlo
by se zdát divné, jak můžou spolupracovat
české divadlo s německým městem, ale
divadelníci a zvlášť ti horažďovičtí, jsou
náramní furianti. Slovo dalo slovo a tak
naši loutkoherci slíbili německé straně,
že přijedou do Regenu zahrát loutkové divadlo pro děti na regenské letní slavnosti.
A když budeme hrát v Německu, tak to dá
rozum, že v němčině! A tak z furiantství
bylo zaděláno na pořádnou ostudu.
Jednu slunečnou podzimní neděli průzkumná jednotka loutkářů vyrazila do
Regenu na rekognoskaci terénu.Ve městě byly zrovna jakési slavnosti, takže nás
přivítaly ulice plné lidí v lidových krojích,
vůně bratwurstů a všudypřítomná bavorská dechovka. Lehce jsme znejistěli. Jak
se tady asi ujme Jeníček s Mařenkou, nebo
naštvaný Lucifer? Naším styčným důstojníkem byla okouzlující paní Simona. Provedla nás městem, vysvětlila něco málo
o bavorské duši a ukázala místo, kde by
jsme měli v létě hrát. U odpolední klobásy
a tupláku padlo poslední slovo. Jdeme do
toho!
Někdy na jaře jsme začali zkoušet. Vybrány byly dvě hry, Perníková chaloupka,
protože tu znají německé děti z pera bratří Grimmů a naše autorská pohádka Jak
princ s vodníkem vytopili peklo, to aby

místní publikum užilo něco pekelných
zážitků. Obětavá Martina si vzpomněla na léta strávená v Rakousku jako aupair a obě pohádky přeložila do němčiny,
ovšem z 18 loutkářů, kteří se na akci podíleli, jen dva z nich měli nějaké zkušenosti s německým jazykem. První zkoušky
byly k pláči, nebo možná spíš k smíchu.
Ovšem nutno podotknout, bavili jsme se
při tom náramně. Luciperovy vzteklé dialogy chvílemi připomínaly sedmdesát
let staré projevy jistého rakouského čalouníka, rozhovor krále s královnou zase
vypadal jako pohovor afgánského žadatele o německý azyl s imigračním úředníkem. Martina však nezapřela pedagogické
schopnosti a dřela z nás nemilosrdně kůži.
Výsledky se záhy dostavily, po třech měsících zkoušení všichni účinkující vypilovali
svou němčinu k dokonalosti, do dialogů
se dokonce začal mísit lehký náznak bavorského dialektu a macecha konečně vyslovila větu „Entweder Ich, oder die Kindern!“. Byli jsme připraveni.
Neděle 21. 6. 2009 brzy ráno. Před horažďovickým kinem to vypadá, jako když
parta stěhováků vyklízí bytovku. Tohle je
loutkoherectví to nejhorší, to nekonečné
stěhování všech kulis tam a zpátky. Konečně je však naloženo a kolona komediantských vozů vyráží na jih jako za časů
Matěje Kopeckého.
Vítá nás prosluněný Regen. Slavnosti ještě nezačaly, všichni místní jsou ještě v kostele, nebo v posteli. Tak máme alespoň klid
na stavbu jeviště. Místní zvukař je sice
lehce šokován naším obstarožním technickým vybavením, ale poté, co mu pomůžeme se stavbou podia, dokáže naší samodomo elektriku skloubit se svými hi-tech
udělátky od světoznámých ﬁrem. Došlo
i na výměnný obchod, on nám zásuvkovou
redukci, my jemu plato dvanáctky. Oči mu
zasvítily a my získali přítele na celý život…

Ostuda se zdá bude ještě větší, než jsme
čekali, neboť se objevují lidé od televize
s tím, že si přijeli natočit dokument o nebojácných českých loutkářích. Výsledek
bude prý k vidění na třech českých a pěti
německých televizích. O mein Gott…
Strach má však velké oči. Tříměsíční příprava nebyla marná, obě pohádky jsme
zahráli bez jediného problému. Sem tam
nějaká ta přetržená nit, ale jinak bylo publikum nadšené a potlesk byl hodně dlouhý.
I když diváci přicházeli ještě během hry,
na rozdíl od těch českých nikdo nerušil.
Dle slov nadšeného publika nám bylo rozumět každé slovo. Prostě nakonec to taková ostuda nebyla. Příští rok prý máme
přijet zase.
Filmaři dotočili poslední záběry, loutkáři
složili podium, snědli oběd a vyrazili zpět
do českých luhů a hájů. Němčinu má nyní
každý tak zarytou pod kůží, že ještě měsíc
poté na zkouškách používáme německé
výrazy. So, auf wiedersehen.
J. Chalupný

SPORT
FK Horažďovice
Sotva skončila sezóna 2008/2009, už se
výkonný výbor a trenéři připravují na další. Po složitém podzimu, kdy nové vedení
převzalo klub v „katastrofálním stavu“
(řízení klubu, ﬁnanční ztráta, neudržované zařízení a hřiště), bylo přijato několik
úsporných opatření pro snížení ﬁnanční
ztráty po předchozím vedení. V současné
době se klub stabilizoval. Nyní probíhá rekonstrukce kabin mládeže (elektroinstalace, sprchy, ohřívače vody). Dalším důležitým úkolem bylo udržení mužstva mužů
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Mužstvo dorostu: ležící – Daniel Macoun,
v podřepu zleva – Michael Forman, Václav
Šmat, Dan Vonášek, Alexandr Vachuška,
Jan Sova, Lukáš Zdichynec, Jan Pařil, Josef
Nauš, stojící zleva – trenér Josef Sova, Pavel
Augustin, Martin Greger, Jaroslav Hlaváč,
Dominik Vonášek, Jakub Forman, Petr Panuška a trenér Vít Želíska
v krajském přeboru. To se po napínavé
baráži podařilo. Další, kdo potěšil, byli
dorostenci hrající okresní přebor. V jarní části sezóny všechny zápasy vyhráli
a z prvního místa postupují do krajské
soutěže. Žáci hrající krajskou soutěž se
umístili na 7. místě. Hlavním tahounem
mužstva byl Lukáš Zdichynec. Uvědomme si, že několik žáků Horažďovic hraje
vyšší soutěže v Sušici a Strakonicích.
V okresním přeboru starších přípravek se
naši mladí fotbalisté umístili na 2. místě.
Nejmladší naděje horažďovické kopané,
mladší přípravka, v okresním přeboru obsadila 7. místo. Jedinou smutnější
zprávou je sestoupení mužů B z okresního přeboru do III. třídy. Jako pozitivum
u B mužstva vidíme, že se začali do celku
zapracovávat dorostenci, někteří z nich
se plně vyrovnali mužům. V uplynulé
sezóně je několik našich hráčů mezi nejlepšími střelci. Okresní přebor muži – 3.
místo Miroslav Lávička, okresní přebor
dorostu – 3. místo Josef Nauš, okresní
přebor starší přípravky – 1. místo Jiří
Motl, 3. místo David Vaněček.
V sezóně 2009/2010 budeme mít tři
mužstva v krajských soutěžích. Mužstvo
mužů B hrající III. třídu má hlavní úkol
zapracovat dorostence mezi muže. Přípravky si zahrají okresní přebor. Jsou
rozděleny na mladší (6–8 let) a starší (8–
10 let). Zde je smyslem přivést děti k radosti z pohybu, vytvořit partu kamarádů,
která má zájem neustále zdokonalovat
své sportovní schopnosti, dovednosti
a rozvíjet nejen sportovní stránku své
osobnosti. Máme radost z toho, že po náboru přišla do mladší přípravky spousta
malých fotbalových nadějí.
Nejvíce starostí nám působí stav hřiště.
Je zanedbané, potřebovalo by lepší údržbu a hlavně vyřešení způsobu závlahy.
Grant na rekonstrukci hřiště pro letošní
rok nám byl zamítnut. Proto bude prove-

dena jen částečná úprava trávníku.
Chceme poděkovat Městskému úřadu
a všem sponzorům a firmám, které se
jakkoliv podílejí na chodu fotbalového
oddílu. Uvítáme další zájemce, kteří by
měli zájem pomoci horažďovickému fotbalu, jak po finanční stránce, tak trenérské, organizační, hledáme komentátora
utkání krajského přeboru.
Srdečně zveme příznivce fotbalu na domácí pouťové utkání mužů krajského
přeboru s mužstvem SKP Rapid Sport.
Sejdeme se v neděli 16. 8. v 17.00 hodin
Na Lipkách.
Za výkonný výbor Jiří Motl

podobný, s tím rozdílem, že oba protivníci ze sobotního finále se potkali
už v semifinále. Nervy drásající souboj
musel rozhodnout až poslední možný
míč třetího setu. Za stavu 9:9 zastavila

Nohejbalové žáky
zdobí titul mistrů
republiky

Je to doma! Horažďovická radost bezprostředně po posledním ﬁnálovém míči

Brno-Modřice, Horažďovice – Ve skvělý
úspěch proměnili předposlední červnový víkend nohejbaloví žáci NC VYNK
Horažďovice Hapon svou účast na mistrovství České republiky trojic a dvojic.
V sobotu získali titul republikových šampiónů v kategorii trojic a o den později
přidali bronzové medaile ve dvojicích.
„Pro náš klub je to historický úspěch.
Díky všem, kteří se na něm podíleli. Začíná se nám vyplácet dlouhodobá kvalitní
práce s mládeží,“ prohlásil místopředseda horažďovického oddílu nohejbalu Jiří
Jungr.
Po oba dny se v Modřicích u Brna utkávalo v obou nohejbalových disciplínách 16
nejlepších žákovských týmů z celé země.
S výjimkou domácího klubu byli Horažďovičtí jediným oddílem, kterému Český nohejbalový svaz povolil start dvou
formací v obou kategoriích. Na Moravu
odjížděli v pozici jednoho z favoritů šampionátu.
Svoje ambice potvrdili hned v sobotu ve
trojicích. Áčko ve složení Petr Voruda,
Milan Knebl a Lukáš Hokr kosilo jednoho soupeře za druhým a první set ztratilo
až v osmifinále s Českým Brodem. Pak
si poradilo s domácím celkem a v semifinále smetlo Dynamo České Budějovice.
Finálový souboj proti Kotlářce Praha byl
zlatým hřebem celého turnaje. O držiteli zlatých medailí musel rozhodnout až
rozhodující třetí set. V něm horažďovická
trojice naprosto dominovala a po skončení zápasu tak mohl vypuknout vítězný
tanec celé výpravy přímo na hřišti. Vynikající sobotní vystoupení navíc podtrhlo
senzační čtvrté místo horažďovického
béčka v sestavě Josef Smitka, Petr Pivnička a Tomáš Knapp.
V neděli se bojovalo o druhou sadu medailí, tentokrát ve dvojicích. Průběh byl

technický úder horažďovického Milana
Knebla páska a z postupu do finále se tak
radovali Pražané. Horažďovická sestava
pak v souboji o třetí místo zdolala domácí Modřice a na krk si pověsila bronzové
medaile. Druhá formace obsadila slušné
5.–8. místo.
„Být mistry republiky ve trojicích je skvělé, ale já jsem jako maximalista trochu
zklamaný. Přál jsem si totiž z Modřic oba
tituly. Na podzim nás ještě čekají šampionáty družstev a také singlů. Tam chceme
přidat další úspěchy,“ prozradil trenér
mládeže David Boška. „Na základech tohoto týmu chceme postavit dorostenecké
družstvo, které by mělo v horizontu jednoho roku postoupit do celostátní dorostenecké ligy. Většina hráčů už teď startuje i v nižších soutěžích mužů,“ doplnil
kouč čerstvých mistrů republiky.
Oddíl nohejbalu děkuje svým sponzorům
a partnerům, kteří mají mimořádně velký
podíl na tomto úspěchu. Jmenovitě jsou
to generální sponzor klubu firma Hapon,
s.r.o, a hlavní partner nohejbalové mládeže firma VYNK design, s.r.o. Poděkování za podporu patří i Městu Horažďovice, Plzeňskému kraji a ZŠ Blatenská.
Výsledky MČR trojic žáků:
1. NC VYNK Horažďovice Hapon „A“
(Voruda, Knebl , Hokr), 2. Kotlářka Praha (Fišer, Putík, Kalous, Novák), 3. Dynamo Č. Budějovice (Fík, Sliacký, Chalupa), 4. NC VYNK Horažďovice Hapon
„B“ (Smitka, Pivnička, Knapp)
Výsledky MČR dvojic žáků:
1. Kotlářka Praha (Fišer, Putík, Kalous),
2. Dynamo Č. Budějovice (Fík, Sliacký,
Chalupa), 3. NC VYNK Horažďovice
Hapon „A“ (Voruda, Knebl , Hokr ), 4.
Exmost Modřice „A“ (Svoboda, Ošanec,
Tomašek), 5.–8. NC VYNK Horažďovice
Hapon „B“ (Smitka, Knapp, Pivnička)
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7. ročník
volejbalového turnaje
žen v Břežanech se
vydařil

V sobotu 20. června 2009 se sešlo v přírodním areálu v Břežanech na volejbalovém turnaji pořádaném ženami TJ Sport
Horažďovice šest družstev. Na rozdíl od
minulých let se nehrálo na skupiny, ale
každý s každým, takže se turnaj protáhl více, než se předpokládalo. Počasí ale
přálo, tak to nikomu nevadilo. První místo vybojovaly ženy TJ Katovice, které převzaly putovní pohár od loňských vítězek
z Kolince. Ty letos obsadily místo druhé.
Konečné pořadí:
1. TJ Sokol Katovice
2. Kolinec
3. Strakonice
4. TJ Sport Horažďovice
5. Ladies Horažďovice
6. Břežany

CENTRUM SPORTU HORAŽĎOVICE
PŘI ZŠ KOMENSKÉHO
POŘÁDÁ V RÁMCI HORAŽĎOVICKÉHO
SPORTOVNÍHO VÍKENDU

OTEVŘENÝ FLORBALOVÝ TURNAJ
PRO ŠIROKOU VEŘEJNOST
KDY: Neděle 30. 8. 2009 od 9 hod.,
prezentace do 8.30 hod., konec 13 hod.
KDE: V Horažďovicích na Lipkách –
umělá plocha.
SYSTÉM: Bude určen dle počtu
přihlášených družstev.
KATEGORIE: III. – 6. a 7. třída ZŠ
IV. – 8. a 9. třída ZŠ
V. – starší
HRAJE SE: 5+1, dle pravidel ČFbU,
začátečníkům vysvětlíme, v družstvu
maximálně 8 hráčů, brankářská výstroj
na místě k zapůjčení.
PŘIHLÁŠKY: Do 20. 8. 2009 zavolat
na tel. 732 945 458, nebo poslat
SMS ve tvaru FLORBAL+název
družstva+kategorie na totéž číslo.
CENY: Medaile, diplomy, ﬂorbalové míče.

SKEJTKAŠE 2009

Děkujeme všem sponzorům, kteří pomohli připravit hodnotné ceny pro všechny týmy:
BORGA, Obec Břežany, TJ Sport Horažďovice, AUTOSPOL Plus, BARVY
Drázdovi, CIAO, COOP Centrum Praha,
Divadlo Břežany, HOBY Horažďovice,
Jatka Hradský, K + D Podlahy, Kopáček
Břežany, Lékárna U Špitálníků, Lyckeby
Amylex, Lyckeby Culinar, Mandák –
SPAR, MC Houba, Město Horažďovice,
Mlýn Brabec, Mlýn Mrskoš, OVAG, PIZZERIA „V zámku“, PRO-DOMA, STAHOF Brůžek, TERASO, TVAR Klatovy,
Vinárna pod věží – Rosa, ZLATNICTVÍ
Jar. Slámová, ŠKANTA, RAČÁK, SIMAY
BLOVICE
Horažďovický oddíl žen se v sezóně
2008/2009 zúčastnil poprvé soutěžního
ročníku Okresního volejbalového přeboru žen, kde soutěžilo 8 družstev. Podle
hodnocení Okresního volejbalového svazu Klatovy bylo družstvo z Horažďovic
jako nováček soutěže v mnoha případech
některým týmům rovnocenným soupeřem. Velký dík patří firmě BORGA, která
poskytla družstvu dresy pro účast v soutěži.
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27. 6. 2009 se uskutečnil již 3. ročník
horažďovického skejtového a bajkového
klání, které odvodilo svůj název od městských Slavností kaše. Počasí nadělalo pořádajícímu o.s. Provoque a jeho sympatizantům stovky a stovky litrů přívalových
starostí. Po pětihodinovém úsilí (děkujeme pánům Z. Tichému a M. Rosovi za zapůjčení čerpadel) byla plocha „vysušena“
a závody freestyle kol a skejtů bylo možné
uskutečnit. Na nebezpečný terén se mnoha jezdcům nechtělo a dlužno dodat, že
měli důvod. K vidění bylo něco přes deset
skejťáků a freestyle kolařů (hlavně z Horažďovic, Sušice a Strakonic), jak se usilovně snaží dávat pečlivě připravené triky.
Fyzikální zákonitosti související s kombinací asfalt, voda, guma… kluzzzz byly
však neúprosné a dech braly i nepříjemné
pády. Ty naštěstí skončily bez zranění. Jen
pro srovnání Skatekaše 2008 se zúčastnilo asi 14 bajkerů, úroveň byla vynikající
a z výšek některých skoků se úplně motala
hlava.
Odvážné jezdce seřadila odborná porota
takto: Freestyle kola: 1. Martin Gabara,
2. Pepa Marek, 3. Ondra Hošek. Skejty: 1. Petr Toman, 2. Zahy Pokuston, 3.
Dan Terč. Všichni zúčastnění si odnesli
hodnotné dary od sponzorů. LG, Peace,
Temple, Rosa computers, RC net a Vinárna pod věží – moc děkujeme! Doufejme,
že příští ročník bude počasí lepší a účast

Přes nepřízeň počasí byla divácká účast
hojná
jezdců opět hojná. Průběh závodů připravil Martin Hlaváč.
Skejtování a bajkování přihlíželo četné
a věkově pestré publikum od dětí až po dědečky. Zvlhlé závodníky i diváky povzbuzoval speaker Mrak. Svou exhibici ﬂatland
zajel Serža, kopalo se hakisakem, hrál se
streetball, žonglovalo se, hrála hudba
a panovala všeobecná pohoda. Diváků
bylo hojně i přes nepřízeň počasí.
Večer pokračoval alternativní hudební
scénou Slavností kaše, kterou tvořily svými melodiemi a beaty dvě party DJ´s. Stan
s hudbou připravili členové soundsystemu
Raggagangsta – respekt! Ti si pak měnili
mixpult s členy junglových Hydroponix.
Děkujeme všem jezdcům i návštěvníkům
(cca 200) za účast. Speciální dík za pomoc
patří skautům z Horažďovic, Honzovi Kotišovi a Petrovi Kolářovi.
Zbývá dodat, že akce byla zdarma, proběhla v poklidu a bez problémů. Jste všichni srdečně zváni na další budoucí akce ve
Skejtparku!
Za Provoque, o.s., Jan Šašek

BABÍ LÉTO

Skate park
v rámci Sportovního víkendu
29. 8. 2009
začátek cca 20.00 hod.
Skupiny:
WOW TRIO
LOST LINE
JAM4U
SNAIL
CARLOS & JEHO VYJÍCÍ KOJOTI
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 SRPNU(17. - 21. 8. 2009)
pro obèany Horaïovicka prvních 30 min
dennì ZDARMA
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Z RADNICE

NESOUHLASILA

Rada města
Horažďovice
dne 24. 6. 2009

VZALA NA VĚDOMÍ

SCHVÁLILA
• pořízení nové ortofotomapy od Plzeňského kraje za celé obcí spravované správní
území (letecké snímky)
• Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze dne
15. 7. 2005 mezi Městem Horažďovice
a Sborem dobrovolných hasičů Horažďovická Lhota na pronájem nebytových prostor č. p. 36 v Horažďovické Lhotě (služby
spojené s užíváním nebytového prostoru –
1 000 Kč/rok)
• darovací smlouvy na poskytnutí peněžního daru na ﬁnancování kultury města
(Slavnosti kaše, Jmeniny města) mezi
Městem Horažďovice a Elikou, spol. s r. o.,
Horažďovice a mezi Městem Horažďovice
a Lyckeby Culinar, a. s.
• smlouvu o zprostředkování koncertu
vážné hudby mezi Městem Horažďovice
a Ing. Jitkou Kutišovou, Praha v rámci Zámeckého hudebního léta
• nájemní smlouvu na pronájem části
pozemku p. č. 1130/11 v k. ú. Zářečí (skatepark) od 1. 7. 2009 na dobu neurčitou
s půlroční výpovědní lhůtou mezi Městem
Horažďovice (pronajímatel) a Provoque, o.
s., Horažďovice (nájemce) za cenu 1 Kč/rok

ROZHODLA
• o přijetí cenové nabídky Václava Burdy,
Otavská 1031, Horažďovice na rekonstrukci rozvodů, kompletaci a připojení akumulačních kamen a akumulačních ohřívačů
vody ve fotbalových kabinách a zaměření
stávajícího řešení napájení objektů ve sportovním areálu Na Lipkách vč. úpravy blokace HDO pro jednotlivé objekty ve výši 22
193,62 Kč vč. DPH
• o přijetí cenové nabídky Vladimíra
Šlechty – projektant ZTI, Týnec dle předloženého návrhu za 29 500 Kč bez DPH
na zpracování projektové dokumentace na
rekonstrukce rozvodů vody na objekt MŠ,
Loretská ul.

SOUHLASILA
• s poskytnutím částky max. 15 000 Kč
Fotbalovému klubu Horažďovice na zakoupení 2 ks nových akumulačních ohřívačů vody do sportovního areálu Na Lipkách
• s navýšením rozpočtu organizační složky Městská knihovna o 63 000 Kč na doﬁnancování projektů Herbář Fr. Celerina

• s navýšením provozního příspěvku ZŠ
Blatenská ul. ve výši 130 tis. Kč na malování
• zápis z bytové komise ze dne 22. 6. 2009
• novou dvousložkovou cenu vodného
a stočného pro hospodářský rok 2009–
2010 pro Horažďovice
Kapacita
vodoměru
(m3/hod)

Cena 2009–10
Pohyblivá složka
(Kč/m3)
Celkem

Vodné

Pevná složka
(Kč/vodoměr/měsíc)
Stočné

Celkem

Vodné

Stočné

2,5

32,3

26,3

6,0

6,0

114,1

99,5

14,6
24,5

240,8

216,3

15,0

10,0

437,6

400,6

37,0

55,0

3 025,0

2 886,9

138,1

43,47

19,47

24,0 0

Cena stočného pro odpadní vody z jiných
zdrojů (srážkové vody, studna)
Cena 1 m3
24,21 Kč/m3
Pevná složka
0,21 Kč/m3
Pohyblivá složka
24,00 Kč/m3
Celkem
24,21 Kč/m3
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.

Rada města
Horažďovice
dne 15. 7. 2009
ROZHODLA
• o výběru nejvhodnější nabídky na akci
,,Výměna oken v bytových domech č. p.
701, 702, 706, 707, 708, 715, 716, 717, 718,
721 a 722 společnosti OTHERM, s.r.o,
Husinec ve výši 3 372 883 Kč včetně DPH
• na základě ustanovení § 166 odst. 5
písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon) ve znění pozdějších předpisů
z důvodů závažného porušení a neplnění
právních povinností vyplývajících z vykonávané funkce odvolat Mgr. Petra Mazance z funkce ředitele ZŠ Horažďovice, Komenského č. p. 211, 341 01 Horažďovice,
s účinností ode dne doručení rozhodnutí
• o přijetí cenové nabídky Miroslava
Brůžka, Horažďovice na zhotovení stavby „Oprava bytových domů Na Vápence
1076, 1077 a 1078 Horažďovice – část:
přízemní byty“ ve výši 649 590,40 Kč vč.
DPH
• o výběru nejvhodnější nabídky společnosti RINKL CZ, s. r. o., Domažlice na
realizaci díla „Garážová vrata pro požární
stanici v Horažďovicích“ s nabídkovou cenou ve výši celkem 599 165 Kč vč. DPH
• o výběru nejvhodnější nabídky společ-

nosti STAFIS-KT, s. r. o., Pačejov na realizaci díla „Oprava kulturního zařízení –
Třebomyslice“ s nabídkovou cenou ve výši
celkem 1 090 160 Kč vč. DPH
schválila
• návrh zadávací dokumentace veřejné
zakázky malého rozsahu na vypracování
projektové dokumentace stavby s názvem
,,Rekonstrukce Mírového náměstí v Horažďovicích“
• zadávací dokumentaci pro podlimitní
veřejnou zakázku na stavební práce zadávané v otevřeném řízení dle zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
v platném znění s názvem „Zlepšení
tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov ZŠ Blatenská 540
a ZŠ Komenského 211, Horažďovice“
• smlouvu se společností GPL-INVEST,
s. r. o, České Budějovice na zajištění inženýrských činností spojených s přípravou
a realizací stavby „Horažďovice – průzkumný jímací zářez“ za cenu 71 400 Kč
včetně DPH (uznatelný náklad)
• smlouvu se společností GPL-INVEST,
s. r. o, 370 05 České Budějovice na zajištění procesu zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu pro stavbu „Horažďovice – průzkumný jímací zářez“ za cenu 23
800 Kč včetně DPH (uznatelný náklad)
• zadávací dokumentaci pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce
na akci „Horažďovice – průzkumný jímací
zářez“
• dodatek č. 1 k smlouvě o dílo na realizaci
díla „Masné krámy Horažďovice – stavební úpravy dvorního průčelí a statické zajištění“ mezi Městem Horažďovice a společností Stavební společnost H a T, s. r. o.,
Strakonice, jehož předmětem je prodloužení termínu dokončení díla
• Dohodu o zpět vzetí výpovědi mezi Městem Horažďovice a Fotbalovým klubem
Horažďovice na pronájem fotbalového
hřiště
• smlouvu o poskytnutí ﬁnanční dotace
s Plzeňským krajem na akci „Oprava sociálních zařízení v budově základní školy,
zřizované organizace: Základní škola Horažďovice, Blatenská ul. 540, okres Klatovy“
• poskytnutí odměny v rámci rozvojového
programu „Zvýšení nenárokových složek
platů a motivačních složek mezd pedagogických pracovníků s ohledem na kvalitu
jejich práce“ dle předloženého návrhu
pouze ředitelům mateřských škol
• doﬁnancování projektů „Horažďovice
– obrázkový průvodce městem pro děti“
a „Horažďovická loutka – Omalovánky
pro děti“ – dotace z grantového programu
Plzeňského kraje v oblasti kultury 2009
• koncepty kronik za rok 2008 za části
obce Komušín a Horažďovická Lhota
• poskytnutí příspěvku 2 000 Kč Česko-
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moravské myslivecké jednotě, Okresnímu
mysliveckému spolku Klatovy na částečnou úhradu nákladů chovatelské přehlídky trofejí spárkaté zvěře ulovené v mysliveckém roce 2008/2009

VZALA NA VĚDOMÍ
• zápisy z jednání bytové komise ze dne 3.
7. 2009 a 13. 7. 2009
• dopis předsedy kulturní komise Karla
Šťastného týkající se Slavností Kaše v roce
2009

SOUHLASILA
• s podnájmem části nebytových prostor
v MŠ Loretská ul. pro kurz orientálních
tanců pro Kateřinu Pultrovou, Zadní Třebaň
• s účastí Města Horažďovice v partnerství v projektu Plzeňského kraje „Krok do
života“

Zastupitelstvo města
Horažďovice
dne 24. 6. 2009
SCHVÁLILO
• plnění rozpočtu města k 30. 4. 2009
• rozpočtovou změnu č. 2, tj. rozpočtová
opatření 11-22/2009
• 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
• 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

VZALO NA VĚDOMÍ
• zápis z jednání FV ze dne 8. 6. 2009 a zápis z jednání KV ze dne 13. 5. 2009

VYDALO
• Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2009
o stanovení koeﬁcientu pro výpočet daně
z nemovitostí (místní koeﬁcient byl snížen
na 1)

ROZHODLO
• 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 (sklad CO v areálu bývalého kláštera) z důvodu změny poměrů od
doby jejího podpisu starostkou města dne
22. 8. 2007 spočívající ve změně způsobu
využití uvedených nemovitostí

„Revitalizace
a rekonstrukce Anglického
parku Ostrov – stavební
práce“
V červenci byla zahájena realizace stavby
„Revitalizace a rekonstrukce Anglického
parku Ostrov - stavební práce“. Za zhotovitele stavby byla vybrána STAVEBNÍ
SPOLEČNOST HaT, spol. s r. o., se sídlem
Komenského 373 ve Strakonicích, termín
provádění prací je 07/2009–10/2009.
Předmětem realizace je oprava stávajících cest a pěšin spočívající ve výměně či
doplnění skladby konstrukce komunikací
a míst pro posezení včetně výměny laviček.
Jelikož se práce provádějí po celém ostrově, pohybuje se zde mechanizace a cesty
budou neprůchodné. Vstup je tedy z důvodu bezpečnosti do celého prostoru ostrova
zakázán. Věříme, že toto omezení najde
pochopení.
Po dokončení této části akce bude v říjnu
2009 zahájena druhá část, která spočívá
v ošetření stávající zeleně a nové výsadbě
dřevin, keřů a rostlin.
Pavel Matoušek, Odbor investic, rozvoje
a majetku města

Upozornění
Upozorňujeme zájemce o získání zvýhodněných půjček z fondu rozvoje bydlení
Města Horažďovice na zvelebení obytných budov nebo bytů, že město vyhlásilo
10. července 2009 výběrové řízení na
jejich poskytování.
Podmínky výběrového řízení jsou zveřejněny na úřední desce a na internetových
stránkách města na adrese:
http://www.sumavanet.cz/muhd/
Žádost o půjčku se podává na závazném
formuláři, který je k dispozici na Finančním odboru města Horažďovice (číslo
tel. 376 547 554 – p. Valovičová) nebo na
internetových stránkách města ve složce
formuláře pro podání – Odbor ﬁnanční.
Lhůta pro podání žádostí končí dne 11. 9.
2009 v 11 hod.
Blanka Jagriková,
vedoucí Finančního odboru
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Město Horažďovice
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 1/2009
O STANOVENÍ KOEFICIENTU PRO
VÝPOČET DANĚ Z NEMOVITOSTÍ
Zastupitelstvo Města Horažďovice na svém
zasedání dne 24. 6. 2009 rozhodlo vydat
podle ustanovení § 4 odst. 1 písm. v), § 6
odst. 4 písm. b), § 11 odst. 3 písm. a) a b) zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí,
ve znění pozdějších předpisů, a § 84 odst. 2,
písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně
závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Pozemky
1) U stavebních pozemků se v jednotlivých
částech obce stanovuje koeﬁcient, kterým
se násobí základní sazba daně, v následující
výši :
koeﬁcient 1,0
části obce Babín, Boubín, Horažďovická
Lhota, Komušín, Svaté Pole, Třebomyslice,
Veřechov, Předměstí
koeﬁcient 1,6
část obce Horažďovice
2) Od daně z pozemků jsou osvobozeny
pozemky uvedené v § 4 odst. 1 písm. v) (pozemky orné půdy, ovocných sadů a trvalých
travních porostů)
Čl. 2
Stavby
1) U staveb uvedených v § 11 odst. 1 písm.
a) a f) zákona č. 338/1992 Sb. (obytné
domy; ostatní stavby tvořící příslušenství
k obytným domům; byty a ostatní samostatné nebytové prostory) se stanovuje
koeﬁcient, kterým se násobí základní sazba
daně, případně sazba daně zvýšená podle §
11 odst. 2 zákona č. 338/1992 Sb., v jednotlivých částech obce, v následující výši :
koeﬁcient 1,0
části obce Babín, Boubín, Horažďovická
Lhota, Komušín, Svaté Pole, Třebomyslice,
Veřechov, Předměstí
koeﬁcient 1,6
část obce Horažďovice
2) U staveb uvedených v § 11 odst. 1 písm.
b) až d) zákona č. 338/1992 Sb. se stanovuje
koeﬁcient, kterým se násobí základní sazba
daně, případně sazba daně zvýšená podle
§ 11 odst. 2 zákona č. 338/1992 Sb., ve výši
1,5.
Čl. 3
Závěrečná ujednání
Obecně závazná vyhláška č. 1/2008
o stanovení koeﬁcientu pro výpočet daně
z nemovitostí se zrušuje.
Čl. 4
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá
účinnosti dnem 1. 1. 2010.
Mgr. Jindřiška Antropiusová, starostka
Ing. Ladislav Lenský,místostarosta
Vyvěšeno na úřední desce dne 30. 6. 2009
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V souladu se zákonem č. 312/2002 Sb.,
o úřednících územních samosprávných
celků a o změně některých zákonů (dále
jen zákon), vyhlašuje tajemnice MěÚ

V souladu se zákonem č. 312/2002 Sb.,
o úřednících územních samosprávných
celků a o změně některých zákonů (dále
jen zákon), vyhlašuje tajemnice MěÚ

výběrové řízení
na pozici úředníka Odboru životního prostředí MěÚ Horažďovice

výběrové řízení
na pozici úředníka Odboru životního prostředí MěÚ Horažďovice

Místo výkonu práce: Horažďovice
Druh práce: úředník odboru životního
prostředí
Pracovní poměr na dobu neurčitou, se
zkušební dobou na 3 měsíce
Předpokl. datum nástupu: 1. 9. 2009

Místo výkonu práce: Horažďovice
Druh práce: úředník odboru životního
prostředí
Pracovní poměr na dobu určitou – po
dobu rodičovské dovolené do února
2011, se zkušební dobou na 3 měsíce
Předpokládaný datum nástupu: ihned

Požadavky:
• vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou se zaměřením
na oblast životního prostředí – ochrana
přírody a krajiny
• spolehlivost, ﬂexibilita, zodpovědnost
• schopnost samostatného řešení problémů
• schopnost práce v kolektivu
• umění jednat s lidmi, velmi dobrá komunikace
• znalost práce s PC
• řidičský průkaz sk. B
výhodou:
• zkušenosti s výkonem správní činnosti
Přihláška musí obsahovat tyto náležitosti:
• jméno, příjmení a titul
• datum a místo narození
• státní příslušnost
• místo trvalého pobytu včetně telefonního
spojení
• číslo OP
• datum možného nástupu
• datum a podpis uchazeče
K přihlášce se připojí tyto doklady:
• životopis zaměřený na průběh dosavadní
praxe a odborné znalosti a dovednosti
• výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší
než 3 měsíce
• ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
Platové podmínky:
• odměňování podle zák. č. 262/2006 Sb.,
NV č. 564/2006 Sb. a NV č. 469/2002 Sb.
v platném znění
• platová třída odpovídající druhu vykonávané práce: 8
Přihlášky do výběrového řízení:
Písemné přihlášky s uvedenými doklady
v zalepené obálce lze podávat v termínu do
6. 8. 2009 do 11 hod. na adresu: Městský
úřad Horažďovice, Mírové náměstí 1, 341
01 Horažďovice, nebo osobně v téže lhůtě
do podatelny MěÚ Horažďovice. Uzavřenou
obálku označte nápisem: „Výběrové řízení
ŽP – OPK.“
Bližší informace poskytne Ing. Jitka Vašková, tel. 376 547 545, vaskova@muhorazdovice.cz

Požadavky:
• vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou se zaměřením
na oblast životního prostředí – vodní hospodářství, ochrana zemědělského půdního fondu
• spolehlivost, ﬂexibilita, zodpovědnost
• schopnost samostatného řešení problémů
• schopnost práce v kolektivu
• umění jednat s lidmi, velmi dobrá komunikace
• znalost práce s PC
• řidičský průkaz sk. B
výhodou:
• zkušenosti s výkonem správní činnosti
– Přihláška musí obsahovat tyto náležitosti
– K přihlášce se připojí tyto doklady
– Platové podmínky
viz předchozí výběrové řízení
Přihlášky do výběrového řízení:
Písemné přihlášky s uvedenými doklady
v zalepené obálce lze podávat v termínu do
6. 8. 2009 do 11 hod. na adresu: Městský
úřad Horažďovice, Mírové náměstí 1, 341
01 Horažďovice, nebo osobně v téže lhůtě
do podatelny MěÚ Horažďovice. Uzavřenou
obálku označte nápisem: „Výběrové řízení
ŽP – VODA.“
Bližší informace poskytne Ing. Jitka Vašková, tel. 376 547 545, vaskova@muhorazdovice.cz
Celé znění obou výběrových řízení na: www.
muhorazdovice.cz a na úřední desce MěÚ.

Ing. Ivana Dušková, tajemnice MěÚ
V Horažďovicích dne 13. 7. 2009

Městská policie
informuje

V měsíci červnu Městská policie Horažďovice řešila celkem 93 přestupků a jako
v minulém měsíci i tentokrát především
v dopravě. Dále jsme projednali 5 oznámení, 6 stížností, 5 záborů veřejného
prostranství, 5 žádostí a odchytili 6 psů,
které se nám podařilo vrátit majitelům.
I nadále máme v městském záchytu
umístěny 3 pejsky, kteří dál čekají na

nové majitele.
Z další činnosti městské policie uvádím:
5. 6. 2009 bylo v ulici K. Němce zastaveno motorové vozidlo tovární značky
FIAT UNO, u kterého bylo zjištěno, že na
vozidle je dlouhodobě propadlá technická kontrola. Přestupek byl oznámen na
Správní odbor MěÚ Horažďovice k prošetření.
5. 6. 2009 jsme spolupracovali s Policií
ČR při dopadení osob, které ve večerních
hodinách budily veřejné pohoršení v ulicích Plzeňská, Palackého a Mayerova.
11. 6. 2009 jsme zabezpečovali regulaci v ulici Komenského z důvodu pádu
vzrostlého kaštanu
12. 6. 2009 jsme v ranních hodinách dopadli a předali Policii ČR řidiče se spolujezdcem, kteří porazili v ulici Ševčíkova
dopravní značku a z místa dopravní nehody ujeli. Oba byli cizí státní příslušníci
a pod vlivem alkoholu.
16. 6. 2009 jsme spolupracovali při hledání dvou ztracených dětí, které se ráno
nedostavily do ZŠ Komenského. Naštěstí je maminka ještě v dopoledních hodinách našla doma a do školy doprovodila.
18. 6. 2009 během kontrolní činnosti
v ulici Blatenská bylo zastaveno motorové vozidlo tovární značky SEAT. Řidiče
jsme požádali o předložení dokladů OP
a ŘP, ale ten tvrdil, že je zapomněl doma.
Při lustraci osoby bylo zjištěno, že má
řidičské oprávnění zadržené. Na místo
byla přivolaná hlídka PČR, která si řidiče převzala.
20. 6. 2009 zajištění akce JARMARK
27. 6. 2009 zabezpečení akce KAŠE
29. 6. 2009 při kontrolní činnosti v ulici Strakonická byl kontrolován motocyklista, který přijel na čerpací stanici
dofoukat pneumatiky. Motocyklista asi
nevěděl, že musí mít připevněnou registrační značku a musí vlastnit řidičské
oprávnění na daný druh vozidla. Jinak se
dopouští trestného činu. Kontrolovaný
motocyklista neměl žádný řidičský průkaz, a proto byla celá věc předána k vyřešení na PČR Horažďovice.
30. 6. 2009 byl při kontrolní činnosti
v ulici Ševčíkova zastaven další motocyklista, který neměl za jízdy na hlavě
ochranou přilbu a dále neměl doklad totožnosti, který na ten kousek cesty prý
nepotřebuje. Přestupek předán k prošetření na Správní odbor MěÚ Horažďovice.
Na závěr bych chtěl popřát všem občanům klidné a bezpečné prožití prázdnin,
krásnou dovolenou a především šťastný
návrat.
Zdeněk Petrovic, vedoucí MP Horažďovice

HOR A ŽĎOVICK Ý OBZOR č. 7 /2009

Omezení příjmu
stavebního odpadu
do sběrného dvora
Sběrný dvůr je součástí systému nakládání s komunálním odpadem, který
vzniká obyvatelům města při běžném
životě. Stavební odpad není odpadem
komunálním, proto každý původce či
vlastník takového odpadu je povinen se
o tento odpad postarat na vlastní náklady.
Původcem stavebního odpadu je ten,
komu stavební odpad vzniká, teda nejčastěji dodavatel stavby, případně stavebních prací. Samozřejmě je možné se
dohodnout s dodavatelem stavby, že likvidaci stavebního odpadu si zajistíme
sami, potom je potřeba mít na paměti, že
tak nelze učinit „zdarma“ prostřednictvím sběrného dvora. V tomto případě
jako vlastník stavebního odpadu (pokud
ho nevyužijeme v souladu se zákonem
o odpadech) máme povinnost ho předat
oprávněné osobě úplně stejně, jako by
to musel udělat původce (tudíž stavební
podnikatel).
Sběrného dvora pro stavební odpad lze
využít pouze v případě, pokud si opravdu drobné stavební úpravy, při kterých
se nevyžaduje, aby je prováděl stavební
podnikatel, děláme sami.
Za drobnou úpravu nelze považovat
přístavbu nemovitosti, stavbu garáže,
zateplení objektu, vybudování obytného
podkroví v nemovitosti, demolici stodoly atd.!
Vzhledem k tomu, že sběrný dvůr v poslední době začal být značně zneužíván
k nekontrolovatelnému nárůstu množství stavebního odpadu, bylo přistoupeno k omezení příjmu množství stavebního odpadu na 100 kg při jedné návštěvě
sběrného dvoru.
Pro likvidaci stavebního odpadu:
1. je možné využít nabídky firmy Rumpold, která v areálu 1. JVS vedle překladiště komunálního odpadu odebírá
stavební odpad (zemina, kamení, cihly,
beton, suť) v ceně cca 400 Kč bez DPH
za tunu (tel. 376 523 060) nebo
2. v Zavlekově bylo otevřeno recyklační
centrum stavebního odpadu firmy AZS
98, kde lze předat: suť za 135 Kč/t, beton 115 Kč/t, zemina 150 Kč/t – tel.: 736
500 343
Ing. Anna Vachušková, Odbor životního
prostředí

MĚSTO
HORAŽĎOVICE
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organizační složka TECHNICKÉ SLUŽBY nabízí k prodeji:
KOMPRESOR MOTOROVÝ
naftový – 3802
Rok výroby 1974, bez revize
cena: 8 000 Kč

Zprávičky z duhové
mateřinky na konci
školního roku.

STAVEBNÍ VRÁTEK
ELEKTRICKÝ
Rok výroby 1985, bez revize
cena: 2 000 Kč

SVÁŘECÍ AGREGÁT ELEKTRICKÝ
380 V
Rok výroby 1985, bez revize
cena : 3 000 Kč

ZÁVITOŘEZ ELEKTRICKÝ
Rok výroby 1994, bez revize
cena: 1 000 Kč
Bližší informace
p. Pajer, tel. : 603 963 054

Křesťanská mateřská škola byla vyzvána
Ministerstvem zdravotnictví, konkrétně
náměstkem ministryně zdravotnictví
a hlavním hygienikem MUDr. Michaelem Vítem, Ph.D., k aktivní účasti na
konferenci „Křižovatky podpory zdraví
2009“, kterou pořádalo Ministerstvo
zdravotnictví ve dnech 18.–19. června v Poděbradech. Rádi jsme nabídku
aktivní účasti přijali a vystoupili zde
s prezentací školního programu (kurikula) a našich dalších školních aktivit
pod názvem „Výchova ke zdraví v praxi
mateřských škol podporujících zdraví“ jako jediná oslovená mateřská škola
z ČR. Základní školy prezentovala ZŠ T.
G. Masaryka Poděbrady. Na konferenci
byly prezentovány kromě mnoha aktivit v oblasti podpory zdraví v ČR také
úspěšně realizované projekty podpory
zdraví financované z dotačního programu MZ ČR. Národní program zdraví –
projekty podpory zdraví a z dotačních
programů Krajských úřadů, municipalit
apod.
Krom úvodního vystoupení hlavního
hygienika ČR MUDr. Michaela Víta,
PhD., nás zaujalo vystoupení Ing. Josefa Ďurčanského, starosty města Poděbrady, a zamyšlení nad současnými
stravovacími návyky mladších ročníků,
malých dětí a jejich rodičů. Pohlazením
po duši snad pro všechny účastníky byla
empatická prezentace MUDr. Evy Kalvínské z FN Motol. Její pojetí „Zdravé
nemocnice“ nám vhánělo slzy dojetí do
očí. Prostý příklad – trvale upoutaní
pacienti na lůžku mají možnost si hladit
dovedené psy – jako součást canisterapie (léčby psem) a mnoho dalších příkladů. Prezentace z celé konference budou
zveřejněny na webových stránkách MZ
ČR po udělení souhlasu jednotlivých
prezentujících.
Bc. Alena Průchová
za Křesťanskou mateřskou školu
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rodině Vránových, EDDY SERVICE, Horažďovice, zaměstnancům IC Horažďovice,
Ing. Václavu Chroustovi, manželům Lukešovým – PAPÍRNICTVÍ Horažďovice, rodině Petříkových – Květinářství VESNA, p.
Bejvlové – Klatovské drůbežáren, p. vedoucí a zaměstnancům COOP TUTY, Mírové
nám., Horažďovice, p. Kotrbové – KNIHA
Horažďovice, Staňkovým, Hotel Prácheň
Závěrem pak děkuji všem pedagogům za
vynikající práci v průběhu celého roku!
Přeji krásný zbytek prázdnin a v září se
opět těším na shledanou.
Eva Tichá Šelerová.

Mateřská školka
v Itálii

V červnu se uskutečnil zájezd mateřské
školky Na Paloučku do Itálie, do střediska Lignano. Na zájezd jeli rodiče s dětmi,
dokonce i někteří tatínkové. Jako obvykle
prázdná místa doplnili horažďovičtí důchodci s vnoučaty. Ředitelka školky paní
Bc. Sládková zájezd perfektně připravila.
Ubytování bylo v pěkném penzionu nedaleko moře. Pochvala patří také kuchařkám, které nám moc dobře vařily. Počasí
bylo perfektní, moře teplé. Lignano je

SPOLKY

Kroužek mladých
hasičů
Vážení čtenáři,
pěkné městečko, všude je čisto, na plážích
taktéž. V sobotu v den odjezdu začalo pršet a byla bouřka. Odjeli jsme tedy již dopoledne. Tak ještě jednou díky organizátorům zájezdu.
Josef Jirsa, Horažďovice

Mateřské centrum
Dráčkov 3, o.s.

25. srpna se uskuteční již avizovaný výlet do zábavného parku Churpfalzpark
u Chamu.
Bližší info na www.drackov.cz a na nástěnce v Mateřském centru.
Pojeďte s námi, uděláme si hezký den.
Martina a Lucka

Slavnostní ukončení
školního roku

Dne 30. 6. 2009 se uskutečnilo slavnostní
ukončení školního roku ZŠ Horažďovice,
Komenského ul. v Kulturním domě v Horažďovicích. Zároveň se také loučili žáci 9.
tříd se školou a učitelským sborem.
Jitka Chalupná, Odbor památkové péče,
školství a kultury

ačkoliv jsou prázdniny v plném proudu,
dovolte mi vrátit se stručně k uplynulému
školnímu roku.
V červnu organizovala ZUŠ koncert dechového orchestru žáků p. Františka Niebauera s cílem získat prostředky na zakoupení
spec. mikroskopu pro Městské muzeum
Horažďovice. Za to, že se nejen samotná
akce, ale i její záměr pomoci zdařily, patří
díky všem účinkujícím, paní Libuši Mužíkové za vstřícnost a ochotu, s níž poskytla
prostory pro konání akce a zároveň přispěla na výše zmíněný dar. V neposlední řadě
pak díky patří právě Vám, hostům v hledišti! Z Vašich příspěvků byl přístroj objednán
a s velkou pravděpodobností ve chvíli, kdy
čtete tyto řádky, je již využíván.
Nyní mám tu milou povinnost poděkovat
všem, kteří se ZUŠ Horažďovice ve školním roce 2008/2009 úzce spolupracovali,
pomáhali a podporovali naši činnost.
Děkujeme: vedení i pedagogům ZŠ praktické, Blatenská, ZŠ Komenského, ZŠ Blatenská, Křesťanské MŠ, MŠ Na Paloučku
Horažďovice, MŠ Svérradice, manželům
Bláhovým – DDM Horažďovice, vedení
i zaměstnancům Městského muzea Horažďovic, p. Libuši Mužíkové – MěKS Horažďovice, vedení i zaměstnancům Městské
charity Horažďovic, p. starostce a zaměstnancům Městského úřadu Horažďovice,

Ke konci června jsme vyrazili na výlet
okolo Horažďovic. Sobotní ráno jsme si
dali sraz na vlakovém nádraží a jeli do
Předměstí. Odtud jsme pokračovali pěšky
směr Střelské Hoštice. Navštívili jsme pomník padlých vojáků, Pootavské muzeum,
v kempu jsme měli občerstvení a zahráli si
nohejbal. Při řece jsme se vraceli domů.
Po cestě jsme se zdokonalovali v měření
s buzolou.
Prázdniny nám pomalu utíkají a jako
každý rok jsme jeli na tábor se skupinou
Otaváci do Lnářského Málkova. V sobotu
11. července jsme se sešli ráno v hasičské zbrojnici a vyrazili směr tábor. Letos
nám počasí přálo, užívali jsme si sluníčka
a koupání. Hráli jsme různé hry, předvedli nám svoje umění dřevorubci, zažili jsme
zdolávání lanové dráhy, jízdu na člunu
po rybníku, byli jsme ve Strakonicích ve
venkovním bazénu, na diskotéce ve Vrbně
a na konec byl táborák, při kterém jsme
předvedli program pro rodiče. Chtěli bychom poděkovat pionýrské skupině Ota-
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váci za připravený program a poskytnutí
možnosti trávit s nimi tábor.
První schůzku máme po prázdninách ve
čtvrtek 10. září od 15.30 hod. v hasičské
zbrojnici. Kdo má zájem, aby jeho dítě
navštěvovalo nejstarší organizaci, tak
ho může přihlásit. Kroužek je pro děti
od první třídy.
Vedoucí KMH

Na středověkém
táboře s Večerníčkem

Tak se stalo, že jsme opět po roce vyrazili na dva týdny do přírody, tentokrát na
krásné místo u Soběšic na Šumavě. Kromě táboráků, výborných kuchařských
výtvorů našeho kuchtíka Zbyňka, rozvíjení dovedností a jiných zábav nás doprovázely i celotáborové hry. Co by to bylo za
tábor bez pořádných legend, že? Letos se
skautský tábor proměnil v Kamelot, vlčata
a skauti v rytíře Kulatého stolu. Skautky
jako dračí jezdkyně zachraňovaly poslední dračí vejce a světlušky naopak uneseného Večerníčka.

Srdečně Vás zveme na dětské odpoledne
v rámci Sportovního víkendu (sobota 29.
srpna 13.00–17.00 na Panské zahradě).
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Jana Mráčková,
skautské středisko Prácheň

Klub „Nebuď sám“

Spolek rodáků a příznivců Horažďovic, o.
s., pokračuje ve své bohaté činnosti.
V květnu 2009 byl uspořádán zájezd do
Plzně s návštěvou Muzea generála Pattona a americké armády. Většina účastníků
se zúčastnila prohlídky Plzeňského historického podzemí a všichni společně jsme
zakončili akci posezením v pivovaru Na
Spilce. Další úspěšnou akcí navzdory počasí byl zájezd na Šumavu. Zajeli jsme do
Dobré Vody, kde byla návštěva kostela sv.
Vavřince spojená s prohlídkou děl sklářské výtvarnice pí V. Tesařové. Pěší vycházka z Roviny ke kapličce sv. Vintíře se obešla bez deště a mnozí vystoupili i na
Vintířovu skálu neboli Březník. Navštívili
jsme i bývalou zaniklou osadu Zhůří a památník jedněch z posledních obětí 2. světové války – amerických vojáků z 12. sboru 3. armády gen. Pattona. Posezení na
chatě Povydří ukončilo program zájezdu.
16. srpna bude uspořádáno v rámci klášterské pouti tradiční setkání rodáků a příznivců ve 14 hod. v Parkánu. Výbor zve
nejen všechny členy, ale i ostatní příznivce a návštěvníky Horažďovic. V úterý 18.
srpna bude ve spolupráci s občanských
sdružením Hudba bez hranic uspořádán
tradiční koncert pro studenty Diplomatické akademie v 19 hod. v kostele sv. J. Křitele na hřbitově. V pestrém programu budou
účinkovat posluchači nejvyšších ročníků
plzeňské konzervatoře. I na tuto akci jsou
zváni všichni občané našeho města. Za
uplynulých 11 let uspořádal výbor spolku desítky zájezdů do významných míst
v okolí a mnohdy tak umožnil srovnávání
po letech. Protože zájem o Šumavu je neustále živý, má výbor spolku v plánu uspořádat v září výlet na nejvyšší horu Šumavy
– Javor. Účastníkům, kteří jsou schopni
ujít hodinovou procházku, bude umožněna pěší akce, pro ostatní bude připravena
kombinovaná trasa s použitím lanovky
a s výstupem na vlastní vrchol. Vzhledem
k vrtochům letošního počasí nechť si zájemci reservují dva termíny, a to neděli 13.
nebo 20. září, protože navštívit vrchol za
špatného počasí nemá cenu. Sledujte vývěsní skříňku u Červené brány.
František Moser

11. 8. úterý – Duchovní setkání v synagoze
v Hartmanicích u Sušice. Poté navštívíme
bývalý židovský hřbitov s hrobem osvětimských žen. Pro velký zájem prohlídka
skleněného oltáře v Dobré Vodě. Odjezd
ve 14 hod. od DPS 1061. Zájemci hlaste se
v kanceláři OCH.
25. 8. úterý – Vystoupení chrámového sboru „ Velkobor“. Lidové a muzikálové písně
v podání absolventky konzervatoře Mgr.
Radky Kočí. Od 15 hod. ve vestibulu DPS
1061.
29. 8. sobota – V rámci Sportovního víkendu zveme všechny zájemce do zámeckého
Parkánu, zahrát si hru „Petanque“. Začátek v 9 hod.
Každý čtvrtek je možnost sejít se při modlitbě ve spol. místnosti v suterénu DPS
1061 od 15 hod.
Klub seniorů přerušuje činnost během letních prázdnin.
Do rámečku
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

Obrazy Karla
a Jaroslava Němce

Z výtvarné pozůstalosti dvou významných
horažďovických rodáků – učitele Karla
Němce (1886–1972) a jeho syna profesora
Jaroslava Němce (1921–2004) – bylo uvolněno několik obrazů a přednostně nabídnuto k prodeji v Horažďovicích. Jedná se
o dobře zachovalé a zarámované olejomalby na lepence o rozměrech 54krát 59krát
91krát 69 cm. Z nichž jeden je od Karla
Němce (č. 1 – Chryzantémy) a pět od Jaroslava Němce (č. 2 – Po jarní bouřce, Šumava, č. 3 – Partie z Ostrova, č. 4 – Podvečer
z brdské krajině, č. 5 – Obilní lány u Babin,
č. 6 – Na Šumavě)
Všechny obrazy vznikly z inspirace zachovat prostou krásu přírody i osídlené krajiny
a současně ze snahy využít malířské nadání k relaxaci duševních sil vyčerpávaných
náročným profesním povolání autorů.
Květiny ve váze byly oblíbeným námětem
olejomaleb Karla Němce, z nichž mnohé
dosud zdobí příbytky obyvatelů Horažďovic a blízkého okolí. Převážně ale byly menšího formátu a vznikly v těžkém období
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německé okupace, kdy jejich autor nesměl
učit na místní Měšťanské škole.
Doméno výtvarné tvorby Jaroslava Němce
byla krajinomalba. Tvořil v plenéru a velmi
rychle ve snaze zachytit atmosféru okamžiku. Na svých četných zahraničních cestách
po celém světě vytvořil nespočet akvarelů, zatímco u nás doma spíše olejomaleb.
Z převážné většiny z nich vyzařuje slunce,
které sídlilo i v jeho duši jako zdroj celoživotního optimismu a pozitivního myšlení.
Věřím, že obrazy zůstanou v Horažďovicích a budou v soukromých příbytcích i ve
veřejných prostorách kulturních a společenských institucí připomínat jména jejich
tvůrců i zásluhy o město.
OBRAZY JSOU VYSTAVENY V MĚSTSKÉM MUZEU V HORAŽĎOVICÍCH.
Karel Jiří Němec

Blízko – daleko

Co to je blízko a co to je daleko? Pamatuji
se, jak jsem četl články v novinách o boji
kašperskohorských občanů proti těžbě
stříbra na Šumavě. Četl jsem je se zájmem
a těmto lidem – bojovníkům jsem fandil. To
bylo všechno. Kašperské Hory se mi zdály z Klatov poměrně daleko. Daleko do té
doby, než jsem se přestěhoval zpět do Pačejova. Do oblasti, která má být, dle vládních ,,expertů“, zničena výstavbou hlubinného úložiště jaderného odpadu. Najednou
se vše změnilo a vzdálenosti už mají jiný
rozměr. Kašperské Hory už nejsou tak daleko a tehdejší problém se mi nejeví jen jako
problém někoho cizího, vzdáleného. Jezdím na Kašperské Hory za novými přáteli
a jejich problémy jsou i mými. Jen tiše doufám, že to je i naopak. Výstavba hlubinného
úložiště jaderného odpadu na Pačejovsku
opravdu není problémem občanů Pačejova
nebo přilehlých vesnic. První stavba takového typu na světě by byla dle mého názoru
poslední ránou naší Šumavě. I brouk kůrovec je proti našim vládním úředníkům břídil a hadrák. Přál bych si, aby vzdálenosti
dostaly jiný rozměr než při problému těžby
stříbra. Šumava je jen jedna. Chci věřit, že
se tato zrůdnost – výstavba jaderného úložiště na Pačejovsku – neuskuteční a občané
dají najevo svůj postoj, stejně jako stateční,
slušní a poctiví lidé bojující tehdy proti těžbě stříbra v Kašperských Horách. Vždyť
Pačejovsko je přece tak blízko. Nebo daleko? A vlastně, co je blízko a co je daleko?
za JODN Jan Benda

Dětský den
ve Veřechově

7. 6. se již druhým rokem konal na veřechovském hřišti den plný her a zábavy pro
děti. Účast byla celkem vysoká, zasoutěžit
si přišlo 34 dětí různých věkových katego-

Dne 30. září 2009 bude na Plzeňsku
ukončeno zemské analogové televizní
vysílání z vysílače Plzeň Krašov. Základní informace o přechodu na digitální televizní vysílání je možné získat na internetové stránce www.digitalne.tv nebo
na infolince 800 90 60 30.
Nela Mitrengová, ORIN CZ, s. r. o.

rií. Přihlíželo a své ratolesti přišlo podpořit
také mnoho dospělých. Děti si mohly vybírat ze široké škály disciplín, jak výkonnostních, tak vědomostních. Za úspěšné absolvování získal každý žetonky a za ty si mohl
„nakoupit“ z velké nabídky připravených
výherních cen. Odměnou byly taktéž různé druhy vynikajících zákusků, dokonce i
dort. Za tyto dobroty patří všem, kdo napekl, velký dík. Průběh krásného dne nám
ale bohužel přerušil krátký, zato vydatný
a nepříjemný deštík. Protože bylo všechno
úplně mokré, tím pádem i nebezpečné pro
další soutěžení, vymysleli jsme náhradní
program a v hraní jsme pokračovali dále.
Tímto chci PODĚKOVAT všem, jenž se podíleli jakkoliv na organizaci nebo na hmotném zajištění DNE DĚTÍ. Doufám, že i
příští ročníky budou probíhat tak skvěle
jako tento.
Hanka Dubová

Kulturní akce v okolí
Horažďovic
Chanovice
- 1. srpna – sobota, „Memoriál L. Duchoně“, od 13 hod. v Defurových Lažanech,
hasičská soutěž a následně veselice
- 14. až 16. srpna, „Kulinářské čarování se
Zdeňkem Posledním“, seminář v zámecké
kuchyni, přihlášky u Mgr. E. Smolíkové
376 514 345
- 28. srpna – pátek, „Desetiletí soutěže
Obec a její lidé“, 18 hod., souhrn fotograﬁcké soutěže
Petr Klásek – starosta obce

Občanské sdružení PANORAMA
Vás zve na koncerty konané v zámku Chanovice v rámci 15. ročníku kulturního léta:
8. 8. 2009 sobota J. Krček a Musica Viva
od 18 hod. Skladatel a dirigent, ale i řezbář a výrobce starobylých
hudebních nástrojů se svým souborem.
22. 8. 2009 sobota Václav Hudeček
od 18 hod. Koncert předního houslového
virtuóza s klavírním doprovodem.
29. 8. 2009 sobota Štěpán Rak
od 18.hod. Koncert kytarového mistra.
za sdružení Panorama Libuše Pastorková

Výzva pro podnikatele
Horažďovicka,
kteří působí v cestovním
ruchu
Regionální informační a mapové centrum Města Horažďovice Vám nabízí
možnost prezentace Vaší nabídky na
mezinárodním turistickém workshopu,
který se bude konat v Praze. Zájemci mohou dodat své propagační materbiály do
cestovní kanceláře – infocentra v hotelu
Prácheň v Horažďovicích. Vaše ﬁrma
bude prezentována na pražském mezinárodním workshopu, materiály budou
rozdány zahraničním zájemcům.
Materiály prosím dodejte do 15. 8. 2009.
Kateřina Svatošová, tel. 376 511 999

OSLAVY 70. VÝROČÍ
ZALOŽENÍ TJ SOKOL PAČEJOV
vyvrcholí v sobotu 25. července
na pačejovském fotbalovém hřišti.
Od 13 hod. se utká Stará garda Pačejova s celkem místních dorostenců.
Vrcholem oslav bude od 16 hod. utkání
mužů Pačejova s celkem internacionálů
Slávie Praha. Je rovněž připravena řada
průvodních akcí jako vyhlášení soutěže o nejlepšího fanouška, vyhlášení
jedenáctky legend pačejovského fotbalu
nebo slosovatelné vstupenky. Večer se
na parketu uskuteční taneční zábava se
sušickou skupinou Compact.
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PŘIJĎTE NA SPORTOVNÍ VÍKEND !!! 28.–30. 8. 2009
Program:
Pátek 28. 8. 2008
název

obsah

Parkán: hudba,
zahájení, informace, zábava,
show

k tanci i poslechu hraje Experiment
informace k programu, činnosti sportovní komise, k programu, jednotlivým sportovním klubům

kde

pro koho

Parkán

karate: kata muži a ženy, souboj

pro všechny

gymnastika, prezentace
Tenis

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

Lipky

začátek

konec

18:30

0:00

19:00

21:15

19:00

21:15

19:00

21:15

16:00

21:00

Sobota 29. 8. 2008
název

obsah

Sto podob dob- tematické hry a aktivity na Panské
rodružství 3 oheň (soutěž)
Život na moři

pro koho

kde
Panská zahrada nebo
Ostrov, základna
a informace v Panské

pro děti
od cca 5–15 let

začátek

konec

13:00

16:00

16:00

17:00

Informace pro rodiče: všechny soutěže jsou volně přístupné po celou dobu trvání akce, soutěž: k dispozici bude oheň a „opejkáky“, ostatní je už na Vás a dětech – soutěž o nejlépe připravené jídlo na oheň (např. nejlépe nazdobený špekáček, vyrobený špíz, maso v alobalu,
ovoce aj. – fantazii se meze nekladou)
název

obsah

Zárečák

Prezentace pro účast
start závodu, závod: kolo, běh, kanoe, přelanění, střelba
vyhlášení výsledků

Nohejbal

kde

pro koho

MC Houba

pro všechny
od 15 let

začátek

konec

10:00

10:30

11:00

14:00

15:00

15:30

hudební večer a společná kalba

20:00

do rána

turnaj trojic pro veřejnost

8:30

13:00

14:00

18:00

zápas II. liga muži Nc Hapon Horažď.-TJ Pankrác

sokolovna na nádraží

posezení s grilováním pro hráče, partnery a přátele
nohejbalu
Tenis

Otevřený turnaj TK Horažďovice, dvouhry i čtyřhry

Petanque

Charita Horažďovice pořádá pohodové pohrání pro
všechny

18:00
Lipky-tenis
Parkán

9:00
pro všechny

9:00

12:00

8:30

9:00

9:00

do nevidím
x

Volejbal: Průcha prezentace!! přihlášky do 28.8. včetně!!
Open Cup
otevřený turnaj

Lipky-umělá plocha

Fotbal

krajský přebor mužů FK Horažďovice - SK Slávia Vejprnice

Lipky-fotbal. hřiště

17:00

Babí léto

sportovní odpoledne ve skate parku

skate park Lipky

12:00

24:00

večerní koncert kapel

skate park Lipky

12:00

24:00

začátek

konec

Neděle 30. 8. 2009
název

obsah

Fotbal

krajská soutěž dorostu FK Horažďovice - Sokol Poděvousy

kde

pro koho

Lipky-fotbal. hřiště

10:00

Horažďov ické
prezentace
kolo
start kategorie junioři, juniorky, ženy a veteráni

od 11:00 na
Náměstí
12:00

náměstí

start kategorie Elite

12:50

start dětských kategorií
vyhlášení výsledků
Nohejbal

mistrovský zápas KP dorostu NC VYNK Horažďovice
Hapon-Sokol Plzeň Letná

Nohejbal

mistrovský zápas KP dorostu NC VYNK Horažďovice
Hapon-AC Zruč-Senec

Tenis

Otevřený turnaj TK Horažďovice, dvouhry i čtyřhry

14:00
Parkán

pro všechny

16:00
9:00

sokolovna na nádraží
15:00
Lipky-tenis

Florbal
Otevřený turnaj:přihlášky do 29. 8. u Vojty Hermana*
Lipky-umělá plocha
*Do 20. 8. 2009 zavolat na tel. 732 945 458, nebo poslat SMS ve tvaru FLORBAL + název družstva + kategorie

9:00
9:00

13:00
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RODINNÝ PENZION HABR, Železná Ruda
Vás zve na 2. ročník cyklo-turistické akce

OKOLO
ŽELEZNÉ
RUDY
12. září 2009
Program: 8 – 11 hodin - registrace účastníků
14 – 18 hodin - vydávání pamětních listů
16 – 22 hodin - posezení u hudby
Občerstvení zajištěno od 7.30 do 22 hodin
Trasy - pěší 15 - 25 - 30 km, cyklo 30 - 50 km

Info, ubytování 603 894 139

www.pkvylet.cz
sponzoři

®
Železná Ruda

VÝKUP BAREVNÝCH KOVŮ
A ŽELEZA
Eva Hromířová, Blatenská ulice
(areál bývalých kasáren)
Tel. 774 596 598
Od 10. 8. 2009 otevřeno
(v týdnu 2.–9. 8. dovolená):
Po, St, Pá 8.00–12.00 14.00–16.00
Út, Čt
8.00–12.00
Sobota
9.00–11.00
Výkup od občanů za hotové!!!

CK HORAŽĎOVICE POŘÁDÁ

HORAŽĎOVICKÉ
OKRUHY
13. CYKLISTICKÝ ZÁVOD
SERIÁLU „Š.U.A.C.“

Termín: 22. 8. 2009 14.00 hod.
Prezentace:
Music Club HOUBA 12.00–13.30 hod.
Start – pod novým
mostem u firmy TVAR,
dále Velké Hydčice,
Hejná, Kejnice,
Frymburk, odbočka
u Volenic, Kalenice,
Veřechov, Boubín, nad
mostem u Horažďovic
směr V. Hydčice
Cíl – nad obcí Hejná
Info: M. Šimon
tel: 376 513 720,
608 460 419
OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ
– pro prodej, darovací smlouvu, dědické řízení, úvěr,
hypotéku, účetnictví apod.
Kvalitně a rychle.

Ilona Herzová, Sušice, mobil 608 117 789

ská
Akademie ZŠ Blaten
FOTOBANK A - FOTO
kého
ns
me
Ko
Akademie ZŠ
FOTOBANK A - FOTO

Jazykové kurzy

NEMČINA A ANGLIČTINA
individuální i skupinová výuka němčiny a angličtiny

Sběrna:
Horažďovice – Dům nábytku, Strakonická 1105, tel.: 376 387 128

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. 7 /2009

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

NEJBLIŽŠÍ PRODEJNA:
Klatovy, Plzeňská 888,
tel.: 376 323 483
POROVNEJTE NAŠI CENU A KVALITU S KONKURENCÍ

Akce trvá do 31. srpna 2009

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

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

777 732 008
WWW.ORESI.CZ
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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

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

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

Při uzavření nové Účastnické smlouvy u nás
získáte dárek.

99 Kč
2,90 Kč
4,90 Kč
0 Kč
1,00 Kč

.

Náš tip ..

cete
tora a ch
ho operá
é
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te
Js
-Mobile?
přejít k T
e!
k T-Mobil
své číslo
i
s
te
ě
m
sem
Vez
ým proce
Cel
a zdarma.
i snadné
rovázet.
Je to velm a vás budeme p
čísl
přenosu

Nafukovací karimatka.
Nabídka dárku platí do 30.8. 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

HOR A ŽĎOVICK Ý OBZOR č. 7 /2009
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21. 8. pátek

AKCE
KULTURNÍ DŮM
14. 8. pátek

21.00

POUŤOVÁ ZÁBAVA
Nenechte si ujít oblíbenou kapelu PARKÁN !!!

30. 8. neděle

15.00

POSEZENÍ S PÍSNIČKOU
K tanci a poslechu hraje populární Miroslav
Chodl.
Možnost rezervace vstupenek na neděli 27. září
– hrají Břežaňáci.

Změna programu vyhrazena.

22. 8. sobota

3. 7.–16. 8. 2009

17.30 a 20.00

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

HANNAH MONTANA
USA – Žila dva životy... Teď si musí vybrat jen
jeden z nich. Rodinná hudeb. komedie s českým dabingem. Vstupné 85 Kč. Nenechte si
ujít ! ! !

Výstava nevýznamnější představitelky uměleckého knihtisku v USA Robin Price, děl
J. Váchala a mistra knihtisku Kaijiho Shinohary.

27. 8. čtvrtek

Upozornění kult. stř. 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.

29. 8. sobota

20.00

KRVAVÉ POBŘEŽÍ
Čína – Výpravné historické drama z doby Tří
císařství. Titulky. Vstupné 65 Kč.

20.00

STAR TREK
USA – Budoucnost začíná. Sci-ﬁ do 12 let nevhodné. Titulky. Vstupné 65 Kč.

7. 8. pátek

20.00

ŽIVOT JE BOJ
USA – O některé sny se vyplatí bojovat. Akční drama do 12 let nevhodné. Titulky. Vstupné 65 Kč.

28. 8. pátek

KINO OTAVA

20.00

20.00

POKOJ V DUŠI
Slovensko – Příběh přátelství a zrady. Drama
do 12 let nevhodné. Hrají: Jaromír Hanzlík,
Jan Vondráček, Helena Krajčiová a další.
Vstupné 75 Kč.

Změna programu vyhrazena.
KINO OTAVA HORAŽĎOVICE
hlavní vchod: předprodej vstupenek, kopírování, příjem plakátů pro výlep, sázková kancelář
Tipsport, otevírací doba:
pondělí, úterý, středa 9.30–12.30
čtvrtek, pátek, sobota 16.30–20.30
Tipsport dle vlastního rozpisu!
Výlepové dny: úterý a čtvrtek

KNIHOVNA

X-MEN ORIGINS: WOLVERINE
USA – Počátek ságy o známých mutantech.
Přístupný akční ﬁ lm. Titulky. Vstupné 65 Kč.

Městská knihovna Horažďovice
upozorňuje na
změnu provozní doby o prázdninách.

8. 8. sobota

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

20.00

POSLEDNÍ DŮM NALEVO
USA – Co byste udělali člověku, který ublížil
vašim nejbližším? Thriller do 15 let nevhodný. Titulky. Vstupné 65 Kč.

14. 8. pátek

20.00

T.M.A.
ČR – Každý se něčeho bojí. Horor do 18 let
nevhodný. Vstupné 75 Kč.

15. 8. sobota

20.00

PAŘBA VE VEGAS
USA – Byla to noc jako žádná jiná. Škoda, že
si z ní nic nezapamatují... Komedie do 15 let
nevhodná. Vstupné 75 Kč.

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

KULTURNÍ DŮM HORAŽĎOVICE
TEL. 376 512 436
KINO OTAVA HORAŽĎOVICE
TEL. 376 511 890

1. 8. sobota

20.00

KÁMOŠ K POHLEDÁNÍ
USA – Na hledání kamaráda není nikdy
pozdě. Komedie do12 let nevhodná. Titulky.
Vstupné 65 Kč.

Podrobnější informace najdete na
www.knihovna.horazdovice.cz
nebo na nástěnce v areálu zámku.
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.

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
14. 8. pátek, Městské muzeum

19.00

JAZZ BAND KLATOVÁCI
– kapela klasikého nástrojové obsazení
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 PECHMANNOVÁ + HOSTÉ
– skvělá sopranistka se svými zahraničními
hosty

TENISOVÝ KLUB
MEMORIÁL SLÁVKA ŠIMKA
4. ROČNÍK - 22. 8. 2009
AMATÉRSKÝ TURNAJ BEZ OMEZENÍ
VĚKU A POHLAVÍ
registrace od 9 hod., turnaj probíhá do cca
19 hod., poté ve „stodole“ Houba K. Poláček
(Fešáci) a jeho hosté.
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