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SLOVO STAROSTKY
Vážení občané,
začátkem května si opět připomeneme konec 2. světové války a osvobozování našeho města americkou armádou. Vzpomeneme na dobu, kdy před šedesáti čtyřmi
lety skončilo nesmyslné zabíjení a svitla
nová naděje. Je mezi námi stále méně pamětníků tohoto utrpení. Naštěstí existují
dokumenty, které budou tuto černou kapitolu lidských dějin stále připomínat i mladé generaci.
Nikdy nezapomeňme!
Mgr. Jindřiška Antropiusová,
starostka města
XXVI. Západočeská oblastní přehlídka amatérského divadla, foto: J. Chalupný

ÚZEMNÍ
PLÁN MĚSTA
HORAŽĎOVICE
A SLOUČENÝCH
OBCÍ
Původní územní plán byl schválen v roce
1992 a bude platit do vydání nového územního plánu. Tento nyní platný územní plán
byl zpracován pouze pro město Horažďovice a pro Předměstí a jeho rozvojové plochy
jsou až na výjimky zastavěny. Nový územní plán je podle nového stavebního zákona zpracováván pro celé území Horažďovic
i sloučených obcí – Třebomyslice, Horažďovická Lhota, Babín, Komušín, Předměstí, Svaté Pole, Boubín a Veřechov.
Podle nového stavebního zákona lze stavět pouze na zastavěných území obcí (v intravilánu – to je hranice zastavění vymezená v 60. letech minulého století) nebo
na plochách zastavitelných – ty jsou vymezeny platným územním plánem.

Co je územní plán?
Hlavním cílem nového územního plánu
je v řešených katastrálních územích vymezit plochy zastavitelné a nezastavitelné. Zastavitelné plochy – tzn. území města a obcí + nové rozvojové plochy – se dále
člení na 3 hlavní funkce:
1. plochy rekreační, 2. plochy obytné
a 3. plochy produkční. Takto jsou seřazeny
podle míry zatížení území. Původní kategorie - občanská vybavenost – v tomto členění území může být součástí všech třech
funkcí. Do ploch s vyšším zatížením lez
umisťovat funkce s nižším zatížením (např.
do plochy produkce lze umístit bydlení související s produkcí). Opačné prolnutí funkce vyššího zatížení do plochy s nižším zatížením je možné jen zcela výjimečně a po
důsledném územním řízení, které prokáže,
že taková funkce nebude obtěžovat své okolí. Jednotlivé plochy všech katastrálních
území jsou rozděleny a očíslovány a každé
toto území s možnostmi jeho rozvoje je popsáno v textové části územního plánu.

Obecně lze popsat rozvojové plochy
územního plánu takto:
V samotném městu Horažďovice je dále
uvažováno s rozvojem obytných i produkčních ploch na levém břehu Otavy –
severním směrem – stejně tak jako se se-

verním obchvatem města. V severovýchodním okraji města v produkční zóně je
obchvat osou tohoto území. Dále na sever
a severozápad u obytné zóny tvoří obchvat
limitující linii zastavění. Po tomto horním
okraji jsou vymezeny plochy pro možnost
budování elektrovoltaických elektráren
a doprovodnou zeleň. Na pravém břehu
Otavy, kde není vybudována infrastruktura jsou pouze zachovány stávající funkce a vymezeno území pro rekreační účely (ne však pro stavby individuální rekreace). Rozvojové části sloučených obcí byly
vymezeny především na základě požadavků místních vlastníků pozemků, které navazují na svávající zastavěné plochy těchto malých sídel.
Návrh územního plánu vymezuje též plochy veřejně prospěšných staveb – především severní obchvat města a severní okraj
města tvořený cestou a stromořadím oddělujícím zastavitelné území od nezastavitelného. Ostré cípy zastavitelného území
navazují na staré zaniklé cesty do severní odlesněné příměstské krajiny. Tyto cesty však vlastnicky existují. Plochy vymezené pro veřejně prospěšné stavby a plochy
vymezené v územním systému ekologické
stability přináší výrazné omezení vlastnických práv – v krajním případě formou vyvlastnění nebo předkupním právem.
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V zastavitelném území města jsou kromě
základních funkcí vymezeny plochy veřejné zeleně.

Postup zpracování územního plánu
Stavební úřad po dobu posledních téměř
tří let shromažďuje žádosti o změnu nyní
platného územního plánu a obecné názory a připomínky k novému územního
plánu. Tyto požadavky byly zaevidovány a zaneseny do pracovních map. Později byly předány zpracovateli územního plánu.
Po vybrání zhotovitele územního plánu
ve výběrovém řízení byl zpracován text
s obecnými požadavky na nový rozvoj
území. Na základě těchto požadavků vypracoval zhotovitel návrh zadání územního plánu – grafickou i textovou část.
K tomuto návrhu zadání pak vznášelo
připomínky město – prostřednictvím
pracovní skupiny tvořené stavební komisí, radou města, radou města a pracovníky příslušných odborů městského úřadu
– stavební odbor, odbor ŽP, odbor investic, rozvoje a majetku města a odbor památkové péče. Dále je zadání územního
plánu připomínkováno dotčenými orgány státní správy a nadřízeným krajským
úřadem. Tento proces by měl být ukončen zhruba za 2 měsíce a nastane veřejné
projednávání návrhu územního plánu za
přítomnosti zpracovatele územního plánu – atelieru Ing. arch. Romana Kouckého. Nový územní plán by měl nabýt platnost koncem letošního roku. Uvažovaná
doba jeho platnosti je 15–20 let. ¨
Na závěr je nutné zmínit, že plochy pro
rozvoj města se nenachází jen na nově
vymezených územích, ale i uvnitř města.
Výstavba na těchto plochách má samozřejmě některá úskalí, ale jsou to plochy
zajímavé a komerčně atraktivní. Hlavním problémem jsou samozřejmě vlastnické záležitosti a někdy to mohou být
problémy v pochopení památkových zájmů, problémy zaplavovaných území,

dále pak požadavky hygienické, požární
ochrany apod. I přes tyto záležitosti má
smysl využívat především území už zastavěná.
Ing. arch. Jiří Kučera

Dopis hejtmance
doc. MUDr. Miladě
Emmerové CSc.
a radnímu Václavu
Koubíkovi týkající
se opravy bývalého
zámeckého mlýna pro
účely stálé expozice
Galerie Klatovy/
Klenová:
Vážená paní hejtmanko,
obracíme se na Vás jako zvolení zástupci
města Horažďovice s prosbou o přehodnocení Vašeho stanoviska k záměru vybudovat v Horažďovicích stálou expozici Galerie Klatovy/Klenová v budově bývalého
městského mlýna a relaxačního parku na
přilehlých pozemcích.
Naše město leží na okraji Plzeňského
kraje, a to jak geograficky, tak, jak se
zdá, i na okraji zájmu rozvoje kultury
v regionech. V minulém roce jsme podporovali snahu Galerie Klatovy/Klenová
zřídit pobočku právě v našem městě. Ideový záměr ředitele Mgr. Marcela Fišera
k využití objektu a přilehlých pozemků
nám nanejvýš vyhovoval a z pohledu rozvoje města byl nejlepší možnou náplní
pro danou lokalitu a objekt. Akceschopnost, dosažené výsledky a prestiž GKK
nám byla zárukou dobrého výsledku.
S nadšením jsme přivítali schválení koupě

objektu chátrajícího mlýna a okolních pozemků zastupitelstvem kraje, což byl prvotní úspěšný krok pro vznik galerie, která by našemu městu (a nejen jemu):
přivedla návštěvníky do města,
rozšířila kulturní nabídku,
zvelebila zanedbané, ale urbanisticky cenné území,
zachránila historicky významný objekt,
vytvořila pracovní místa,
zajistila servis pro návštěvníky,
zvedla atraktivitu města a regionu.
Připomínáme, že naše město již léta zřizuje kulturní a turistické instituce s regionální působností (muzeum, knihovna,
aquapark…) a tím rozšiřuje kulturní a turistickou nabídku pro občany kraje. Proto jsme předpokládali, že kraj recipročně
podpoří naše snahy o rozvoj města a regionu jako kulturně-turistického cíle.
Zároveň musíme zdůraznit fakt, že po
komunálních volbách v roce 2006 se do
čela radnice dostala koalice Nezávislí
a ČSSD, což po šestnácti letech fakticky
znamenalo poprvé aktivní podíl ČSSD
na řízení města.
Právě proto nás zaráží Váš negativní postoj k záměru zřídit v našem městě pobočku krajem zřizované instituce – GKK se
stálou sbírkou současného umění, která
jinak spočívá v depozitářích, skryta před
veřejností.
Děkujeme za Váš zájem se daným problémem dále zabývat a věříme ve Vaši pomoc
našemu městu a regionu.
Za Město Horažďovice
Mgr. Jindřiška Antropiusová,
starostka města
Ing. Ladislav Lenský,
místostarosta města
Petr Kolář,
člen rady města
Mgr. Naděžda Chládková,
členka rady města
Mgr. Roman Krejčí,
člen rady města
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STALO SE

Anně Ratajské inscenace P. Turriniho Nejbláznivější den Div. studia D3 Karlovy Vary

HLAVNÍ CENU
Divadelnímu studiu D3 Karlovy Vary za
inscenaci P. Turriniho Nejbláznivější den

XXVI. Západočeská
oblastní přehlídka
amatérského divadla

Ve dnech 12. 3. – 15. 3. 2009 měli možnost
horažďovičtí občané shlédnout 6 představení ochotnických souborů a jedno loutkové představení. V rozmanitosti výběru
her si jistě každý mohl vybrat to, co je mu
nejbližší. Výkony ochotníků posuzovala
odborná porota s předsedou Františkem
Hromadou (režisér divadla v Chebu) a členy Mášou Caltovou (dramaturgyně DJKT
Plzeň) a Martinem Vokounem (režisér
DJKT Plzeň). V sobotu 14. 3. byli zástupci
všech souborů přivítáni na Městském úřadě v Horažďovicích starostkou města paní
Mgr. Jindřiškou Antropiusovou.
Se zatajeným dechem, možná i se slzami
v očích, všichni sledovali výkony nejmladších účastníků divadla DAGMAR Karlovy Vary ve hře „Soví zpěv“. Stejně tak se
asi nikdo neubránil smíchu při sledování „Zapeklité komedie“ v podání našich
ochotníků. Celkovou krásnou atmosféru doplnil sobotní společenský večer, kde
ochotníci ukázali, že se umí dobře bavit.
To, že se jim v Horažďovicích opravdu líbí
potvrdila i hojná účast těch, kteří letos přímo neúčinkovali. Za perfektní organizaci
a zajištění všeho kolem přehlídky je třeba
poděkovat paní Libuši Mužíkové a jejím
spolupracovníkům.
Hlavní cenu získalo divadelní studio D3 za
hru „Nejbláznivější den“ a současně si odvezli i cenu diváka. Mezi oceněnými byli
i horažďovičtí ochotníci. Libuše Mužíková
za roli Zubaté panny a Karel Šťastný za roli
Koziáše, oba ve hře „Zapeklitá komedie“.
Všichni, kteří se sešli na letošní přehlídce, ocenění či neocenění, měli jedno společné – této činnosti věnují nejen svůj volný čas, ale i své srdce. Už nyní se těšíme
na XXVII. ročník Západočeské přehlídky.
Stanislava Jelínková, člen divácké poroty

Výsledky:
ČESTNÉ UZNÁNÍ
Libuši Mužíkové za roli Zubaté panny
v inscenaci Zd. Kozáka Zapeklitá komedie
souboru Tyjátr Horažďovice
Karlu Šťastnému za roli Koziáše v inscenaci Zd. Kozáka Zapeklitá komedie souboru Tyjátr Horažďovice
Jiřímu Hniličkovi za roli dona Guzmana
v inscenaci P. Turriniho Nejbláznivější
den Div. studia D3 K. Vary
Petru Richtrovi za roli Bartola v inscenaci P. Turriniho Nejbláznivější den Div. studia D3 K. Vary
Věře Česákové za roli paní Cornetové
v inscenaci H. H. Munroa Garden párty
jen pro zvané souboru Žumbera Plzeň
Vlastimilu Brabcovi za roli vrchního v inscenaci A. Jiráska Lucerna souboru Jezírko Plzeň
Ivě Malatové za roli Haničky v inscenaci
A. Jiráska Lucerna souboru Jezírko Plzeň
Davidovi Chýškovi za roli Kláska v inscenaci A. Jiráska Lucerna souboru Jezírko
Plzeň

CENY ZA HERECKÉ VÝKONY
Katce Kaiserové za roli Hraběnky v inscenaci P. Turriniho Nejbláznivější den
Div. studia D3 K.Vary
Andree Jandové za roli Marceliny v inscenaci P. Turriniho Nejbláznivější den
Div. studia D3 K. Vary
Ivaně Malatové za roli Kláskové v inscenaci A. Jiráska Lucerna souboru Jezírko
Plzeň
Iloně Černé za roli Hraběnky v inscenaci
A. Jiráska Lucerna souboru Jezírko Plzeň

CENU ZA SCÉNU
Václavu Junkovi im memoriam k inscenaci P. Turriniho Nejbláznivější den souboru Div. studio D3 Karlovy Vary

Na národní přehlídku DIVADELNÍ DĚČÍN 2009 nominována inscenace Divadelního studia D3 Karlovy Vary – Peter
Turrini, Nejbláznivější den
Západočeská oblastní přehlídka se uskutečnila za ﬁnanční spoluúčasti MK ČR, Plzeňského kraje a za podpory Města Horažďovice a dalších sponzorů.
Hana Šiková,
tajemnice zpč. SČDO v Plzni

Co mají společného knihy:
Alenčina čítanka, Martínkova
čítanka, Pohádkový dědeček,
Anička malířka, Staré řecké
báje a pověsti?

SBÍREJ SAMOLEPKY
PROJEKTU DĚTI
A ČTENÍ
Na vaše odpovědi čekáme
v Městské knihovně
Horažďovice do 31. 5. 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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KULTURA

Druhé ohlédnutí

Kdo si hraje, nezlobí. Pravdivost tohoto rčení jsme si ověřili v neděli 22. března.
Společně s námi ten den nezlobilo téměř
sedm desítek příznivců této zábavy, mezi
kterými byly jak děti, tak dospělí. Akce proběhla ve spolupráci s o.s. GOADA. Členové
tohoto sdružení neúnavně celý den vysvětlovali a předváděli hraní deskových her.

Dalším hostem byla spisovatelka Martina
Drijverová, která poctila svou návštěvou
horažďovické děti. Tentokrát mezi vyvolené patřili druháci a třeťáci. Mnozí z nich si
domů kromě příjemného zážitku ze setkání s paní Drijverovou, odnášeli také knihu
s vlastnoručním podpisem autorky.

Spisovatelka Petra Braunová měla původně vyprávět o své nové knize Terezománie.
Beseda se však odehrála v režii dětí a tak
se povídalo o tom, co obnáší práce spisovatele, o dosud vydaných knihách, ale
i o plánech do budoucna.

Poslední březnový den patřil našim
nejmenším. Za pomoci svých maminek
děti oživily náš smutný domeček veselými
obrázky. K tomu potřebovaly pastelky, prstové barvičky, barevné papíry a dobrou náladu, která jim rozhodně nechyběla. Dome-

ček zůstane na oddělení pro dospělé, aby
dělal radost všem dětem, které se svými rodiči a prarodiči knihovnu navštíví.
O tom, „Jak se žije…“ tentokrát v rodinách
jihovýchodní Asie, vyprávěl studentům SŠ
cestovatel a fotograf Josef Chalupný. Mluvilo
se o Thajsku, Kambodži, Laosu a Filipínách.
Větší část besedy se točila kolem kmene
Mokenů tzv. mořských cikánů a jejich způsobu života. Například informace o tom,
že mokenské děti mají do patnácti let na
očích blanku, která jim umožňuje vidět
pod vodou stejně dobře, jako by měli potápěčské brýle, zaujala většinu posluchačů. Lovení ryb a lastur je pro tyto lidi takříkajíc denním chlebem, není proto divu,
že potápění do hloubky 25 metrů pro ně
není vůbec žádný problém. Přestože strávil pan Chalupný v horažďovické knihovně tři hodiny, zdaleka svým posluchačům
neřekl všechno, co chtěl, neboť za tolik let
na cestách stihl posbírat mnoho a mnoho
zážitků. Stejně tak fotograﬁe, kterými celou besedu doplnil, počítá na tisíce.
Petra Tomešová, Eva Marešová

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

úprava dětského hřiště technickými službami
Loretská ul.

odpadky u Sv. Anny, před odbočkou k pramenu
foto: P. Cvach
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ZAPOJTE SE I VY DO PSANÍ A ILUSTROVÁNÍ

„NEKONEČNÉHO PŘÍBĚHU“

Bližší informace najdete na http://www.knihovna.horazdovice.cz/pribeh.php
nebo přímo v knihovně
Děti i dospělí, zapojte se i vy do psaní a ilustrování ...
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Tachov–HD 0:0, HD–DTFS A 2:2, HD–
Spálené Poříčí 0:2, Dioss Nýřany–HD
3:0, HD–DTFS B 1:3, SK Smíchov–HD
0:1.
V sobotu 11. dubna, za téměř letního počasí, odehrála starší přípravka první zápas ve ﬁnálové skupině okresního přeboru se silným celkem Klatov. Obě mužstva
nastoupila bez několika hráčů základní sestavy. Zápas byl vyrovnaný, proto je
nerozhodný výsledek 1:1 spravedlivý pro
obě mužstva.

Nábor nových hráčů:
Zveme mezi sebe kluky a holky přibližně od 5ti let, kteří chtějí hrát fotbal a mít
spoustu kamarádů. Neváhejte a přijďte na
fotbalový stadion Na Lipkách každé úterý
a čtvrtek mezi 16.00–17.30 hod, kdy nejmladší fotbalisté mají tréninky.
Trenér starší přípravky,
Jiří Motl

SPORT
Starší přípravka
FK Horažďovice
Zahájení sezony
v Městském muzeu
Zveme všechny příznivce muzea, výstav
a společenských akcí do Městského muzea v Horažďovicích, kde se bude konat
dne 30. 5. 2009 v 14.00 slavnostní zahájení sezóny 2009. Sezónu zahájí úvodním
slovem paní starostka J. Antropiusová,
hrát bude „Mladá dudácká muzika“ ze
Strakonic. Na programu bude otevření interaktivní rukodělné dílny s názvem „Návrat k tradicím“, kde si návštěvníci muzea
budou moci po celý rok vyzkoušet stará
řemesla z Pošumaví. Dále budou zahájeny
tyto výstavy: „Loutky a loutkáři“; „Kavkaz – království slunce a ledu“; „Svět pod
hladinou“.
Při této slavnostní příležitosti bude také
pokřtěna knížka H. Smetanové a Jaroslava Fischla: Židé v Horažďovicích – Kořeny rodu Fischlů vydaná v roce 2008 za přítomnosti obou autorů.
Pro veřejnost bude muzeum otevřeno od
2. června.
Těšíme se na Vaši návštěvu
pracovníci Městského muzea v Horažďovicích

Projekt nesoucí název „Vítejte v týmu
Evropa“ nabízí 8letým–13letým fotbalistům v česko-bavorském pohraničí
možnost naučit se již v raném věku souhře s jejich evropskými sousedy. V rámci
projektu bude sehráno mnoho turnajů
i přátelských zápasů, nejzdatnější účastníci vytvoří smíšený česko-bavorský
tým, který bude měřit síly s úspěšnými
evropskými týmy. Turnaj v Plzni zorganizoval v neděli 5. 4. 2009 PKFS ve
spolupráci s 33. základní školou v Plzni
a Česko-německou fotbalovou školou.
Na projektový den byla pozvána i starší
přípravka z Horažďovic. Naši mladíci
drželi krok s ostatními silnými celky.
Postupně sehráli zápasy s těmito soupeři a zaznamenali tyto výsledky: FK

Oznámení o konání
valné hromady
FK Horažďovice

Dne 28. 3. 2009 v 15 hodin v hostinci na
Zářečí proběhla valná hromada občanského sdružení FK Horažďovice. Valné
hromady se zúčastnilo 26 členů sdružení
– valná hromada byla usnášeníschopná.
Byly předneseny zprávy o činnosti jednotlivých mužstev a vyhodnoceni nejlepší jednotlivci v jednotlivých kategoriích,
mladší přípravka: Martina Panušková,
starší přípravka: Jiří Motl ml., žáci: Lukáš
Zdichynec, dorostenci: Michael Forman
ml., muži: Jan Jiřík. Na období do 31. 3.
2010 byl potvrzen ve funkci výbor ve složení: Ing. Michael Forman – předseda FK,
Ing. Jiří Motl – místopředseda, Miroslav
Lávička, Miroslav Korous, Milan Koželuh, Lubomír Vašica, Jiří Petržílka. Dále
byly předneseny zprávy o hospodaření
klubu v roce 2008, zpráva o činnosti VV
a návrh rozpočtu na rok 2009. Předložen
byl také návrh nových stanov.
Bylo schváleno usnesení:
Valná hromada bere na vědomí:
1. Zprávu o činnosti výkonného výboru FK
2. Zprávu o hospodaření FK za rok 2008
3. Zprávy vedoucích nebo trenérů mužstev všech kategorií v soutěžním roce
2008/2009
4. Zvolení revizní komise ve složení Vladimír Kalmár a Jiří Zahnbauer
5. Schválení návrhu aktualizovaných
stanov FK a pověřuje výkonný výbor zasláním stanov na Ministerstvo vnitra ČR
6. Návrh nového znaku FK Horažďovice
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navrženého panem Pavlem Svobodou ml.
Valná hromada schvaluje:
1. Hospodaření FK v kalendářním roce
2008
2. Předložený návrh rozpočtu na rok
2009
3. Zprávu volební komise o provedených
volbách do výkonného výboru FK¨
4. Pověřuje výbor FK ve věci podání
oznámení na podezření ze spáchání trestného činu zpronevěry peněz z účtu občanského sdružení v roce 2008 na pana Pavla
Sedláčka
5. Zrušení členství panu Pavlovi Sedláčkovi pro hrubé porušení stanov sdružení
/pořádání hudební akce/, které vedlo k
ohrožení samotné existence klubu /následovala výpověď Města Horažďovice ze
smlouvy na pronájem sportovního areálu
Lipky z důvodu porušení smlouvy/.
6. Schvaluje hlasování a znovuzvolení
výkonného výboru ve stejném složení
7. Užívání znaku navrženého Pavlem
Svobodou ml.
Valná hromada doporučuje:
1. Zabývat se řešením dopadů ﬁnanční
krize ve vlastních podmínkách za účelem
zabezpečení soutěží našich mužstev i výhledem na další období.
2. Věnovat ve větší míře pozornost mládežnickému sportu
3. Konání další valné hromady do konce
března 2010
Kompletní zpráva o jednání valné hromady,
včetně všech příloh, je k dispozici u kteréhokoliv člena výkonného výboru FK.
Za FK Horažďovice
Ing. Michael Forman

1. kolo krajské ligy
a krajský pohár
seniorů v karate
Poslední únorový den se uskutečnilo
1. kolo KL mládeže a krajský pohár seniorů v karate v malebném městě Hluboká
nad Vltavou. Počet startujících závodníků
se vyšplhal na 210. Náš oddíl reprezentovali jmenovitě Vítek Zoubek, David Straka, Honzík Zálabský, Šárka Pavlíčková,
Petr Schoř, Martin Reisinger a Jan Magoči.
V kategorii mladší žáci (80–100 startujících) začínali Vítek, David i Honzík.
Vzhledem k vysokému počtu závodníků se
startovalo na 2 zápasištích. Prvním kolem
prošli všichni, druhé kolo se stalo osudné
pro Honzíka, kdy proti sobě stanuli David a Honzík. David vyhrál a postoupil do
dalšího kola, kde již ale nestačil na dalšího
soupeře a také skončil. Vítek se dostal do 3.
kola, kde prohrál, ale ještě se vrátil do bojů
o 3. místo, ale ani tam již neuspěl.

Z RADNICE
Rada města
25. 3. 2009
SCHVÁLILA

Co se nezdařilo v jednotlivcích si kluci vynahradili v kata týmu. Prvním kolem bez
problému prošli, když vyřadili tým který,
je na minulých závodech porazil. V druhém kole narazili na pozdější vítěze a prohráli. V souboji o třetí místo podali heroické výkony a vyhráli další dvě kola čímž
obsadili skvělé 3. místo.
Jako další nastoupili Petr a Martin v dorostencích (13 závodníků). Petr prošel
dvěma koly a postoupil do ﬁnále. Zde ale
již jeho kata Basai Dai nestačila na soupeřovu katu Empi a on prohrál, čímž získal
2. místo. Martin celkem závodil čtyřikrát,
když 2× vyhrál a jednou prohrál, zajistil si
souboj o třetí místo. V posledním zápase
porazil svého soupeře a získal tak skvělé
3. místo.
Šárka Pavlíčková soutěžila v kategoriích
juniorky a ženy. V juniorkách si odvezla
zlatou medaili, když nepřijela žádná soupeřka. V kategorii seniorky v prvním kole
porazila soupeřku a postoupila do ﬁnále,
kde ale její kata Jion již nestačila a skončila
na pěkném 2. místě.
Jako poslední nastoupil v kategoriích junioři a muži Honza M. Honza v kategorii
junioři (7 soupeřů) a v seniorech (12 soupeřů). V juniorech se mu vedlo skvěle, když
postoupil po dvou kolech do ﬁnále, kde ale
již nestačil s katou Kanku Dai na pozdějšího vítěze a získal tak skvělé 2. místo.
V seniorech se mu již nedařilo a po drobné
chybě v kata skončil hned v 1. kole.
Do soutěží kumite jsme již ale nenastoupili,
díky špatné organizaci, když se konec soutěže předpokládaný na 17 h protáhl na neurčito, protože kategorie mladší žáci do 41 kg nezačala ani do 18.30 h a to i přes to že by jsme
získali minimálně dvě bronzové medaile.
Závěrem bych rád poděkoval všem za
skvělou reprezentaci našeho oddílu a města, zvláště Honzíkovi Z., který nastoupil
i přes to že měl horečku a nebylo mu celkově dobře.
Po celkovém souhrnu, jedné zlaté, 3 stříbrných a dvou bronzových medailích v kategorii kata náš oddíl dosáhl historického
úspěchu.
Zdeněk Holub

• nejvhodnější nabídku Sdružení „Park Ostrov 2009“ ve výši 6.124.882,– Kč bez DPH
na služby „Rekonstrukce a revitalizace anglického parku Ostrov v Horažďovicích“
• záměr odprodeje pozemku stp. č. 1012
v k. ú. Horažďovice(zahrádkářská kolonie
za Tvarem – zřízení studny)
• záměr pronájmu části parcely pč. 1130/11
v k. ú. Zářečí u Horažďovic (skate park)
• připojení sousední nemovitosti p. p. č.
795/2 v k. ú. Horažďovice k místní komunikaci ulice Karla Němce v Horažďovicích
(p. p. č. 2727/1 v k. ú. Horažďovice) z důvodu výstavby rodinného domu a v souvislosti s touto žádostí souhlasí s převedením části místní komunikace ulice Karla Němce na
jednosměrnou ulici a tím i nutné úpravy
stávajícího dopravního značení dle přiložené mapy na náklady investora p. Straky
• Ceník Aquaparku v Horažďovicích s platností od 1. 4. 2009 a Ceník Městského muzea v Horažďovicích s platností od 1. 4. 2009
• Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne
5. 10. 2006 a Dodatku č. 1 ze dne 10. 5. 2007
– na zpracování územního plánu zhotovitelem Roman Koucký architektonická kancelář s. r. o. Praha, kterým se rozšiřuje předmět plnění o Odůvodnění územního plánu,
dle přílohy č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.
za cenu 42.000,– Kč + DPH
• Dodatek č. 1 Smlouvy o nájmu uzavřené
dne 3. 2. 1995 s TENIS KLUBEM Horažďovice, kterým se s platností od 1. 5. 2009
snižuje pronajatá plocha
• Dodatky k uzavřeným nájemním smlouvám, k smlouvám o reklamě a smlouvám
o využívání systému nakládání s komunálním odpadem vznikajícím na území
města Horažďovice dle předložených návrhů, kterými se navyšují sjednané ceny
o 19 % DPH s platností od 1. 4. 2009
• smlouvu mezi Městem Horažďovice
a Střední školou Horažďovice, Blatenská
ul. 313, Horažďovice na využití systému
nakládání s komunálním odpadem s platností od 1. 4. 2009
• Dodatek č. 1 ke Smlouvě o podnájmu nebytových prostor mezi Křesťanskou mateřskou školou Horažďovice a Mateřským
centrem Dráčkov
• poskytnutí odměny ředitelům příspěvkových organizací ZŠ a MŠ v rámci I. etapy rozvojového programu „Zvýšení nenárokových složek platů a motivačních
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složek mezd pedagogických pracovníků s ohledem na kvalitu jejich práce“ dle
předloženého návrhu
• vyúčtování
neinvestičních
nákladů základních škol v roce 2008 ve výši
7.444,– Kč na 1 žáka, zálohu na rok 2009
ve výši 6.000,– Kč na 1 žáka
• Smlouvu o zajištění zpětného odběru
elektrozařízení mezi Městem Horažďovice a ﬁrmou ASEKOL s. r. o., Praha
• plat vedoucímu organizační složky Technické služby, organizační složky
Aquapark Horažďovice, organizační složky Městské muzeum Horažďovice a organizační složky Městská knihovna Horažďovice s účinností od 1. 4. 2009
• využití částky cca 950.000,– Kč na výměnu 5-ti garážových vrat na požární zbrojnici Horažďovice, schvaluje spolupodílení
Města částkou 3.000.000,– Kč na pořízení
nové požární techniky v roce 2010
• smlouvu o dílo na sečení zatravněných
ploch v obci Horažďovická Lhota mezi
Městem Horažďovice a Sborem dobrovolných hasičů Horažďovická Lhota
• Výzvu k podání cenové nabídky na „Dodání plastových oken a vchodových dveří
v budově Technických služeb“, lhůtu pro
podání nabídek, seznam oslovených ﬁrem, složení hodnotící komise včetně náhradníků, termín otevírání obálek, termín
hodnocení nabídek dle návrhu
• kupní smlouvu mezi Městem Horažďovice a ﬁrmou Jiřím Milisterfer, Strakonice
na dodání traktoru za cenu 1.307.097,– Kč
včetně DPH (nejvýhodnější nabídka)
• úpravu rozpočtu § lesy rozpočtovým opatřením, kterým se navýší příjmy u položky
2111 – ostatní příjmy o 1.500 tis. Kč, výdaje
u položky 5169 – ostatní služby o 1.000 tis. Kč
a o 500 tis. Kč se navýší rozpočtová rezerva
• dopis hejtmance doc. MUDr. Miladě
Emmerové CSc. a radnímu Václavu Koubíkovi týkající se opravy bývalého zámeckého mlýna pro účely stálé expozice Galerie Klatovy/Klenová

SOUHLASILA
• se zveřejněním záměru budoucího odprodeje pozemku p.č. 797/1 v k. ú. Horažďovice
o výměře 467 m2 ( pro výstavbu rodinného
domu roh ul K. Němce)
• s rekonstrukcí monitorovacího pramene
a umístěním měrného proﬁlu nacházejícího se na pozemku p.č. 1740/4 v k. ú. Horažďovice (pramen u Svaté Anny)
• s podáním žádosti o dotaci – grantový
program Plzeňského kraje v oblasti cestovního ruchu 2009 na projekt: Jednotné
značení významných turistických a kulturních cílů 2009 – hnědé barvy
• s konáním Setkání skautů a skautek na
Otavě ve dnech 3.–5. 4. 2009 (Panská zahrada, Ostrov, Svatá Anna)
• v záležitosti odstranění staveb z pozemku
p. č. 203/1 v k. ú. Svaté Pole setrvává na svém

rozhodnutí z 62. RM ze dne 9. února 2009

VZALA NA VĚDOMÍ
• žádost SDH Horažďovická Lhota a ukládá místostarostovi Ing. Ladislavu Lenskému svolat jednání za přítomnosti zástupce MěÚ, odboru investic, rozvoje a majetku města a zástupce SDH pana Bc. Martina Doubka na kterém se vysvětlí důvody
opravy hasičských nádrží a postup realizace ostatních požadavků
• zápis z jednání sportovní komise dne
12. 3. 2009
• zápis z jednání bytové komise ze dne
23. 3. 2009

Rada města 8. 4. 2009
SCHVÁLILA
• nabídku EIA SERVIS, s. r. o., České Budějovice na vypracování oznámení záměru stavby „Protipovodňová opatření města Horažďovice, SO 01 a SO 02 - ochranné
hráze“ dle zák. č. 100/2001 Sb. v platném
znění za cenu 123.760,– Kč vč. DPH
• Smlouvu o zřízení věcného břemene k akci
„STL plynovod + přípojky Horažďovice, areál bývalého Jitexu“ mezi Městem Horažďovice a společností ZČP Net, s. r. o., Plzeň
• přijetí cenové nabídky společnosti Šumavaplan, s. r. o. Praha na zpracování studie stavebních úprav „Plaveckého bazénu
v Horažďovicích“ ve výši 58.310,– Kč včetně DPH s termínem plnění 30. 6. 2009
• zvláštní užívání místní komunikace –
chodníku na Mírovém náměstí v Horažďovicích z důvodu zřízení předzahrádky u cukrárny – Mírové náměstí čp. 11 a část parkoviště Horažďovice z důvodu zřízení předzahrádky pro hosty „Hospody u Hlaváčků“
• přijetí cenové nabídky společnosti GPL
– INVEST s. r. o.,České Budějovice na zajištění inženýrské činnosti pro vydání
územního rozhodnutí stavby „Spalování
biomasy v systému CZT města Horažďovice“ ve výši 70.210,– Kč vč. DPH
• přijetí cenové nabídky Romana Kováře, Jetenovice na provedení opravy památníku padlým a křížku vedle návesní kaple
v Komušíně ve výši celkem 8.600,– Kč
• provozní dobu pokladny města PO,ST
od 8.00 do 11.00 hod. a od 12.00 do 16.00
hod., ÚT, ČT, PÁ od 8.00 do 11.00 hod a od
12.00 do 14.00 hod.
• cenu za relaci v městském rozhlase od
1. 4. 2009 na 70,– Kč včetně DPH
• aktualizaci a dotisk brožur Vítáme Vás –
česká verze (2000 ks za 18.802,– Kč s DPH)
• odprodej kropícího automobilu ŠKODA 706 RTH AKVE sdružení MOTOCKROSS CLUB v AČR Horažďovice za cenu
5000,– Kč a správní poplatek z převodu
• pokácení 35 ks topolů v areálu Lipky na
pč. 1130/1 v k. ú. Zářečí
• přípravu projektové dokumentace na
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zrušení septiku a rekonstrukce kanalizace
z KMŠ J. z Poděbrad, ukládá MěÚ odboru
investic rozvoje a majetku zadání zpracování projektové dokumentace pro územní
řízení tak, aby realizace mohla být zařazena do rozpočtu města na rok 2010
• program jednání ZM 22. 4. 2009

POVĚŘILA
• MěÚ odbor investic, rozvoje a majetku
města zveřejněním záměru pronájmu pč.
832/64 v k. ú. Horažďovice (roh ul. K. Němce)
• MěÚ odbor investic, rozvoje a majetku
města zasláním žádosti o poskytnutí dotace na akci „Rekonstrukce sociálních zařízení – ZŠ Blatenská Horažďovice“

VZALA NA VĚDOMÍ
• zápis z 15. jednání kulturní komise ze
dne 3. 3. 2009
• zápis z 6. jednání Poradního sboru pro
sbírkotvornou činnost ze dne 18. 3. 2009
• zápis z jednání školské rady ze dne
30. 3. 2009
• zápis z jednání bytové komise ze dne
8. 4. 2009

SOUHLASILA
• s užitím znaku města na propagačním
materiálu – vlaječka sportovního klubu
SK Stará garda
• s účastí Města Horažďovice v projektu Turistický destinační management Bavorský les
– Šumava, poplatkem za účast 10.000,– Kč
• s uspořádáním humanitární sbírky
• s podnájmem prostoru občerstvení s terasou ve sportovním areálu Na Lipkách
s podmínkou, že nebytový prostor bude mít
do 31. 12. 2009 kolaudační souhlas. Rada
města Horažďovice souhlasí s přidělením
čísla popisného pro objekt sportovní kabiny
ve sportovním areálu Na Lipkách

NESOUHLASILA
• s dodatečným zařazením domu čp. 789
a čp. 790 v Šumavské ul., Horažďovice
k prodeji do doby, než bude realizovaná
etapa, která již byla odsouhlasena a zadaná k zpracování prohlášení vlastníka

UPOZORNĚNÍ!!!!
ZMĚNA PROVOZNÍ DOBY
POKLADNY MĚSTA HORAŽĎOVICE
Pondělí, středa
8.00–11.00 12.00–16.00
Úterý, čtvrtek, pátek
8.00–11.00

12.00–14.00

V pátek 22. května 2009
se na náměstí koná TRH.
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TISKOVÁ ZPRÁVA
REGIONÁLNÍ
TERÉNNÍ PROGRAM
HORAŽĎOVICE

V polovině roku 2007 byl zahájen projekt Regionální terénní program Centra protidrogové prevence a terapie,o. p. s. z Plzně, který je
úspěšně realizován v několika městech Plzeňského kraje. Město Horažďovice projevilo zájem o služby Regionálního terénního programu a podpořilo projekt ﬁnančně na rok 2009.
Regionální terénní program v současnosti zahajuje realizaci svých služeb na území
města Horažďovice. V pilotní fázi projektu
(únor–duben) terénní pracovníci provedou
monitoring výskytu užívání nelegálních
drog v Horažďovicích, budou vyhledávat
lokality výskytu uživatelů drog a proběhne kontaktování a monitorování lékáren.
Vlastní poskytování služeb pro uživatele
drog a jejich blízké již bylo zahájeno a bude
probíhat i během pilotní fáze projektu.
Terénní pracovníci pomáhají lidem závislým
na drogách zprostředkovat vztah s nedrogovým světem. Po získání důvěry v pracovníka
může klient přehodnotit vztah i k ostatním institucím a blízkým lidem. Pracovník pomáhá klientovi zvědomit jeho současný sociální, psychický i fyzický stav, uvědomit si závažnost své situace, aby se mohl následně rozhodnout ke změně svého chování směrem
k bezpečnějšímu chování ve vztahu k užívání drog, případně k abstinenci. Vlastní zodpovědné rozhodnutí k abstinenci je předpokladem pro úspěšné absolvování léčebného procesu, ve kterém mohou pracovníci Regionálního terénního programu klienta doprovázet
a poskytnout mu potřebnou podporu. U klientů, kteří nejsou zatím rozhodnuti k abstinenci, lze pracovat na změně jejich chování.
Vytvářením vztahu důvěry k pracovníkovi,
podáváním praktických informací a nácviků
terénní pracovníci klienty učí zodpovědnějšímu vztahu k sobě a svému okolí.
Služby Regionálního terénního programu jsou určeny nejen samotným uživatelům drog, ale také jejich blízkým, včetně
partnerů a rodičů, kterým pracovníci mohou poskytnout podporu, informace i doporučení, jak náročnou situaci zvládnout.
Terénní pracovníci si uvědomují, že výskyt
problémového užívání drog v rodině zasáhne vždy všechny její členy a každý jednotlivě má právo na pomoc v těžké situaci.
Služby terénních pracovníků CPPT jsou
dostupné přímo v terénu (parky, ulice)
v Horažďovicích každý lichý čtvrtek odpoledne (14.00–16.00 nebo dle domluvy). Zároveň je možné kdykoliv využít služby na telefonu 724 969 028 (po–pá 10.00–20.00).
Centrum protidrogové prevence a terapie,
o. p. s. Plzeň

Městská policie
informuje

V měsíci březnu 2009 Městská policie Horažďovice projednávala celkem 46 přestupků,
převážná část je v dopravě, dále bylo projednáno 4× oznámení, 9 stížností, 6× zábor
veřejného prostranství, 3 závady na majetku
města a odchytili jsme 2 psy, které se nám podařilo předat majitelům. Z další činnosti jsem
vybral několik bodů:
11. 3. bylo zastaveno osobní motorové vozidlo, které mělo propadlou technickou prohlídku již 2 měsíce. Přestupek předán k vyřešení na Správní odbor MěÚ Horažďovice.
20. 3. v dopoledních hodinách bylo zastaveno osobní motorové vozidlo tovární značky
FIAT PANDA, které mělo propadlou převozní značku, jejíž platnost trvá 10 pracovních
dnů. Přestupek byl předán k vyřešení na
Správní odbor MěÚ Horažďovice.
24. 3. na starém hřbitově v ulici Plzeňská
jsme během kontrolní činnosti přistihli 2 desetileté slečny, které běhaly po hrobech. Obě
děti jsme předali rodičům.
25. 3. v 10.00 bylo oznámeno občankou města, že se po starém hřbitově pohybují 3 podezřelé osoby. Po příjezdu na místo jsme v zadní
části hřbitova nalezli 3 nám známé mladíky,
kteří tvrdili, že zde mají pochovaného kamaráda a nemohou ho nalézt. Všichni byli vykázáni z prostoru hřbitova a navíc jeden z nich
byl předán do péče PČR Horažďovice, protože byl podezřelý ze spáchání trestné činnosti.
25. 3. jsme prováděli regulaci dopravní nehody, která se stala naproti hotelu Prácheň.
Dopravní nehoda se obešla bez zranění.
Na závěr bych chtěl upozornit všechny občany a především řidiče, že na Mírovém náměstí v Horažďovicích a přilehlých ulicích
je provedeno nové dopravní značení.
Zdeněk Petrovic,
vedoucí MP Horažďovice

Úklid u nádob
na tříděný odpad.
(pro optimismus zde
není místo)

Při každém vývozu tříděného odpadu je
naší snahou udělat na stanovišti pořádek. Řidič uloží odpady, které někdo pohodil vedle nádoby, do nádob nebo přímo do vozidla. Pokud by tím ohrozil kvalitu vytříděného materiálu, udělá fotodokumentaci a nahlásí tuto skutečnost provoznímu technikovi. Ten zajistí odvoz jiným způsobem (často se jedná o likvidaci černé skládky).
Tento standardní postup je však nutné několikrát ročně doplnit i o rozsáhlejší úklid. Při této akci se na stanovišti zametou drobné úlomky odpadu, vyčistí se
plocha pod nádobou a vyhrabe se přilehlý trávník. Akce tohoto rozsahu se průběžně realizovala od 23. 3. 2009 po dobu ně-

Nabídka 2 pejsků k adopci
Jedná se o psa křížence černé barvy s bílou
náprsenkou, většího vzrůstu stáří 1 rok,
který byl nalezen dne 29. 12. 2008 v obci
Komušín.

Jde o fenu křížence knírače černé barvy ve
stáří asi 6 let, která byla dne 9. 1. 2009 nalezena v Horažďovicích-Předměstí.

Zájemci se mohou hlásit na tel. čísle 720 510 933 nebo 376 547 539 Městská policie Horažďovice.
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kolika týdnů. Z uvedené akce jsou přiložené snímky. Věříme, že pořádek na stanovištích tříděného odpadu vydrží alespoň
do zahájení letní turistické sezóny.
K optimismu není ovšem mnoho důvodů.
Během prováděné akce jsme na několika
stanovištích museli úklid v téměř stejném
rozsahu zopakovat. Udržování pořádku
by mělo být samozřejmostí všech občanů.
Všechny zbytečně realizované akce odčerpávají nemalé ﬁnanční prostředky, které
se dají využít lépe.
Zkusme se nad tím zamyslet.
Ing.Luboš Pokorný, ředitel provozovny
Sušice, RUMPOLD-P s. r. o.

OMEZENÍ PROVOZU SPRÁVNÍCH
A DOPRAVNĚ SPRÁVNÍCH EVIDENCÍ
MĚÚ HORAŽĎOVICE
Dne 4. - 7. 5. 2009 bude z technických důvodů na MěÚ omezen provoz správních
agend a dopravně správních agend. V průběhu těchto čtyř dnů nepůjde provádět žádné změny v registru vozidel. Ve správních
agendách nebude v tyto dny možné podat
žádost o vydání cestovního pasu s biometrickými prvky a nebude možné zhotovené
cestovní pasy s biometrickými prvky převzít. Toto omezení bude v celé ČR.
Správní odbor, Odbor dopravy,
MěÚ Horažďovice

Kam se stavební sutí?

V posledních měsících jsme se s touto otázkou v souvislosti s ukončením činnosti recyklačního centra často setkávali. Odvoz
na vzdálená recyklační zařízení nebo skládky stavební činnost výrazně prodražuje. Za
několik let jsme si zvykli na možnost odevzdat stavební suť do místního recyklačního centra, které dokáže upravit tento materiál pro další využití. Náklady na odstranění suti i dopravu byly minimální.
Ukončení činnosti recyklačních center
v Sušici i v Horažďovicích je spojeno se
zahájením provozu nového recyklačního centra u Zavlekova. Vzdálenost nového centra však výrazně komplikuje situaci zejména u drobných stavebních akcí,
kde se vyprodukuje malé množství tohoto odpadu. Je zde určité riziko, že stavební suť skončí ve směsném komunálním
odpadu nebo černých skládkách v okolí města.
V tomto okamžiku přicházíme s drobnou
pomocí v řešení tohoto problému. Stavební suť je možné předat k odstranění
v našem areálu v Sušici, Nové ulici 240
nebo v Horažďovicích v areálu překladiště na Strakonické ulici. Obě zařízení jsou vybavena kontejnerem pro shromažďování tohoto odpadu. Po naplnění kontejneru (cca 12 t) materiál odvezeme na recyklační centrum do Zavlekova.
Cena, kterou původce při předání zaplatí, již zahrnuje náklady s následnou přepravou.
Pro větší akce, kde tento způsob předání
není praktický, zajišťujeme kontejnerovou službu, tzn. přistavení kontejnerů
různých velikostí – od Avia (do 3,5 t odpadu) po Abroll (12 t odpadu). Podmínky pro
tuto službu je nutné individuálně dojednat
pro každou akci, aby řešení bylo optimální
a vyhovovalo všem zúčastněným.
Zda výše popsaná pomoc přispěje v řešení
vzniklého problému ukáže již začátek letošní stavební sezóny.
Ing. Luboš Pokorný, ředitel provozovny
Sušice, RUMPOLD-P s. r. o.
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ZMĚNA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ
V CENTRU MĚSTA
V uplynulém měsíci byla provedena úprava dopravního značení na Mírovém náměstí a v přilehlých ulicích Ševčíkova,
Havlíčkova, Prácheňská, Trhová, Hradební a Podbranská. Upozorňujeme, že celé
centrum města je zónou se zákazem stání mimo vyznačená místa pro parkování.
V prostoru před Západočeským konzumním družstvem je pak umožněno stání na
chodníku podélné (nikoli částečné).
Pavel Matoušek, Odbor investic, rozvoje
a majetku města, MěÚ Horažďovice

ŠKOLY

Křesťanská
mateřinka, zdraví,
pohoda (aneb běh na
delší trať)

Křesťanská mateřinka již podruhé obhájila svůj školní vzdělávací program (jinak
kurikulum) ve Státním zdravotním ústavu Praha a po právu obdržela prodloužení své certiﬁkace, s výsadou, používat přívlastek škola podporující zdraví, včetně
příslušného loga. Zdraví se odvíjí v mnoha rovinách, (biologická, psychická, sociální, duchovní i environmentální). Souhrnem lze hovořit o uvědomění si vnitřního
i vnějšího souladu každého jedince. Neodmyslitelnou, a důležitou součástí je schopnost zvládat dovednost komunikace a spo-

lupráce, nejenom na úrovni rodiny nebo
školy, ale zejména v širších souvislostech.
Této oblasti se věnuje náš nový celoškolní
projekt, přesahující hranice nejenom duhové mateřinky, ale zejména hranice naší
republiky.
„HUDBA A VÍRA SPOJUJÍ NÁRODY,“
tak zní název projektu česko – německé
spolupráce předškolních zařízení v příhraničních oblastech, umožňující pravidelná a dlouhodobá setkávání dětí v jejich
každodenním prostředí, na němž se stejnou mírou podílí Křesťanská mateřská
škola Horažďovice a Kindergarten St. Marien Sulzbach – Rosenberg, s cílem: Rozvíjet schopnost komunikovat a společně
řešit problémy, prostřednictvím a pomocí vzájemných výměnných pobytů, informací a pomocí diskuze. Rozvíjet toleranci kulturní různorodosti a rodného jazyka
účastníků projektu, včetně vytvoření elementárních předpokladů k učení se cizímu jazyku a silné motivace. Projekt počítá s možností získávání a zakládání trvalých přátelských vztahů a vazeb a umožňuje vytváření a poznávání nových možností a metod v oblasti her, hudebních
a pěveckých činností, jejichž budou děti
a učitelé nejenom aktéři, ale i pozorovatelé a posluchači. Počítá i s duchovním rozměrem lidského života, jako jeho neodmyslitelnou součástí a vychází z toho, že
náboženská výchova v souvislosti s mravní výchovou může v předškolním věku pozoruhodně stimulovat a kultivovat možnosti dětí. V souvislosti se společným setkáváním českých a německých dětí předškolního věku lze usuzovat na jejich bezprostřednost a absenci předsudků neboť
v tomto věku o předsudcích nelze hovořit.
Děti jsou v rámci společných projektů a jazykových her vůči sobě nezaujaté a kama-
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rádské, spolupracující. Tento krátkodobý
projekt má položit základ a otevřít cestu
k projektu dlouhodobému – tříletému.
V souvislosti s ﬁnancováním žádáme o ﬁnanční příspěvky z fondů Evropské Unie,
prostřednictvím:
a) Programu Evropského fondu pro regionální rozvoj – Dispozičního fondu euroregionů, který je komplexní součástí Programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká Republika – Svobodný stát Bavorsko
2007–2013.
b) Programu Koordinačního centra českoněmeckých výměn mládeže TANDEM Plzeň – Program podpory „ODMALIČKA.“
Na ﬁnancování se podílí i tito partneři a sponzoři – (rodiče vysílajících dětí,
Sdružení rodičů a přátel při Křesťanské
mateřské škole o. s., ﬁrma LYCKEBY CULINAR a.s., OBCHODNÍ SPOLEČNOST
RENOSTAV PLUS, s. r. o. – HOBY HORAŽĎOVICE).
Projekt odstartoval 7. 4. 2009, kdy děti
z partnerské školy navštívily Horažďovice
na tři dny. Byly přivítány na radnici, starostkou Mgr. Jindřiškou Antropiusovou.
Součástí programu byla i návštěva stanice se zvířaty, patřící k místnímu domu dětí
a mládeže. Další den byl odstartován celodenním výletem našich dětí i zahraniční
návštěvy do Vysoké nad Vltavou – museum Antonína Dvořáka s kulturním programem, dále návštěvou baziliky na Svaté
Hoře, včetně malého varhanního koncertu a ukončen společnou večeří s kulturním programem v hotelu Orlík. Poslední
den proběhl v Horažďovicích – návštěvou
kláštera školských sester de Notre Dame,
včetně krátkého doprovodného programu. Po obědě ukončením 1. výměnného
pobytu a odjezdem našich malých kamarádů a jejich doprovodu do SRN.
Celá akce se vydařila, včetně počasí. Líbilo
se dospělým, a dětem zejména. V červnu je
naplánována další výměna, tentokráte pojedeme my s dětmi do SRN. Program je připraven velice pestrý. O něm, někdy příště.
Závěrem děkuji všem zaměstnancům naší
mateřinky, za elán a plné nasazení s jakým
k celé akci přistoupili, děkuji za mnoho
času navíc, který s přípravou a průběhem
akce souvisel. Děkuji také našim sponzorům, bez nichž by zahájení podobné akce
šlo realizovat jen stěží.
Neodpustím si konečnou tečku (jinak poznámku pod čarou) – zamysleli jste se, jak
komunikujeme my, dospělí – mezi sebou,
svými bližními, spolupracovníky, s okolím? Jak přebíráme neověřené informace, věříme jim a mnohdy je dál šíříme. Jak
neumíme naslouchat tomu, co nám druhý
sděluje a stavíme se do role opozice a ještě se dokážeme pořádně naštvat? Mnoho otázek najednou? Stojí za přemýšlení. Proč tedy dochází k přemíře konﬂiktů?

Domnívám se, že efektivní komunikace je
východisko pro nás všechny, východisko
do budoucna, východisko k světu bez válečných konﬂiktů a dalších hrozeb. Myslíte si, že je to pouhá utopie?
Za křesťanskou mateřinku,
Bc. Alena Průchová

Také se zaměřujeme na to, aby děti věděly, že jsou kolem nás další lidé a v životě
každého z nás jsou důležité vztahy. Proto nezapomínáme na své kamarády v dalších mateřských školách. Rovněž máme
radost z dopisu od naší Indušky, která se
s námi pravidelně kontaktuje a informuje
nás o svém životě v Indii (projekt Adopce
na dálku).
Děkujeme všem rodičům a dalším našim
přátelům za zapojení se do velikonočních
aktivit a za ochotu, která pomáhá rozvoji školičky.
Za celý Palouček, Marie Sládková

Mateřská škola
Na Paloučku

Mateřské centrum
Dráčkov 3, o.s.

Děkujeme všem rodičům, kteří přivedli své dítě k zápisu do MŠ Na Paloučku.
I přes velký počet dětí se podařilo vzhledem k prostorám a kapacitě (MŠ 112 dětí,
ŠJ 125 jídel) umístit všechny děti. Své místo zde najdou i děti se speciﬁckými problémy a potřebami.

A co plánujeme dále?
Stále více si uvědomujeme jak je pohyb
důležitý pro zdárný rozvoj dítěte. I z toho
důvodu v naší školičce nepreferujeme počítačové vybavení pro děti a nevysedáváme u televize, kterou mají všichni doma.
Samotný prostor všech tříd, které jsou
prostorné, přímo vybízí děti k pohybovému vyžití. V současné době doplňujeme
náčiní pro pohybové aktivity, ale své místo
si získaly rovněž dětské rotopedy, které
vzhledem k velkému zájmu dětí budeme
muset doplnit. Děti rovněž mají přístup
k trampolínám, skákacím míčům, obručím,koloběžkám, skluzavkám, šplhavým
žebříkům, závěsným houpačkám, míčkovým bazénům, když nám přeje počasí, využíváme jak přírodu, tak školní zahradu.
Začínáme využívat víceúčelové hřiště na
Lipkách. Vyzkoušíme si kluky jak jsou na
tom s fotbálkem. Děti ze třídy Hvězdičky
dále pokračují v návštěvách solné jeskyně.
To vše souvisí se zaměřením naší školičky,
kdy je prvořadá péče o zdraví dětí. Snažíme se, aby zaměření odpovídalo i stravování dětí.

Malé ohlédnutí

30. 3.
Maškarní rej se nám opravdu vydařil, i ti
nejmenší si užili svůj ples, soutěžilo se,
tancovalo a odměny byly moc sladké. Už
se těšíme na příští rok.
1. 3.
Městská knihovna pro nás připravila papírový „Veselý domeček“, který čekal jen
na šikovné ručičky našich Dráčků. Lepili jsme, malovali a nejvíce nás bavilo „patlání“ prstovými barvami. Paní knihovnice nám pro lepší práci předčítala pohádku o Cipískovi. Připravili nám také spoustu hraček a knížek pro nejmenší. Moc děkujeme, rádi zase někdy přiletíme.

Připravujeme
4. 5.
Od 16.30 hod. úvodní povídání s MUDr.
M. Kastnerovou na téma:
Znaková řeč pro batolata. Metoda pomáhá naučit se vyjadřovat beze slov a tím
usnadňuje komunikaci batolátek s okolím.
Tento způsob je vhodný pro miminka asi
od 6 měsíců věku. V případě zájmu bude
následovat několik seminářů pod vedením
paní doktorky. Podrobnější info najdete
také na www.babysigns.cz. Srdečně zveme všechny, i budoucí maminky.
1. 6.
Oslava Dne všech dětí v MC Dráčkov 3,
začátek v 15.00 hod.
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Červen:
plánujeme výlet do ZOO Ohrada Hluboká
nad Vltavou.
Od 18. 5.–12. 6. probíhá akce Pohádková
ZOO – Dětské divadelní dny. Na přesném
datu se domluvíme podle zájmu. Máme
v plánu jet vlakem! To bude zážitek. Čím
víc nás pojede, tím víc si užijeme!
Přemluvte tatínky ať jedou s námi!
Na všechny plánované akce se můžete informovat v otevírací době přímo u nás v Dráčkově Po 15.00–18.00, lichý pátek 15.00–
18.00 a nebo na drackov3@seznam.cz.
Těšíme se na Vás, Vaše Dračice

ZPRÁVY ZE ZUŠ

Vážení čtenáři Horažďovického obzoru,
i tentokrát jsem zde se zprávami o dění na
naší ZUŠ Horažďovice.
Smyčcový soubor CVRČCI a soubor FIDLIFUK mají za sebou úspěšné soustředění
před soutěží v souborové hře, které probíhalo v Jindřichovicích u Kolince. Za to patří díky panu Ing. Václavu Chroustovi, který
pro nás již druhým rokem vytváří u podobných akcí perfektní zázemí při maximálně výhodných podmínkách. Zároveň děkuji i paní učitelce Panuškové, p. uč. Vránové a paní Zálabské, jejichž zásluhou děti ze
soustředění přijely nejen výborně připravené, ale i se spoustou hezkých zážitků.
V Domě s pečovatelskou službou Horažďovice stále můžete shlédnout výstavu
prací studentek II. cyklu výtvarného oboru, jejíž vernisáž se konala 17. dubna. Na
přítomné návštěvníky čekaly nejen kulturní dojmy, ale i veselé dárečky.
V měsíci květnu nás ještě čekají třídní přehrávky, a to v datech 5., 13. a 15. května.
Bližší informace získáte na webových stránkách školy: www.zus.horazdovice.cz.
Opět nastává čas tradičního programu „Fidli, ﬁdli“. Každým rokem mívají koncerty pořádané pod tímto názvem jiné téma – letos
řemesla a středověk. Ve středu 20. května
v dopoledních hodinách přivítáme v Městském kulturním středisku žáky 1.–4. tříd
místních základních škol, též žáky Základní školy praktické. V rámci Dne otevřených
dveří, shlédnou obdobný program i děti MŠ
z Horažďovic a Svéradic.
Teď již ke Dni otevřených dveří. V pátek
22. května se otevře již podruhé ZUŠ všem
zájemcům z řad veřejnosti. V dopoledních hodinách vyzdobenou školu navští-

ví děti z MŠ, jak jsem již zmiňovala výše.
Kromě koncertu je čeká i malé překvapení.
Po 14. hodině pak bude škola otevřena pro
každého. Připravujeme stejně jako v loňském roce bohatý kulturní program, výtvarnou dílnu a další zábavné činnosti, do
nichž se příchozí mohou aktivně zapojit.
TÍMTO SRDEČNĚ VŠECHNY ZVEME!
Posledním květnovým počinem bude Absolventský koncert. Letos má škola v hudebním oboru 9 absolventů, 2 klavíristy
a 7 žáků, končících studium hry na keyboard. Výsledky jejich mnohaleté práce budete moci slyšet v úterý 26. května
od 16.00 hodin ve velkém sále Městského
muzea v Horažďovicích.
Pokud pravidelně sledujete naše příspěvky, jistě jste informováni o úzké spolupráci
s vedením i zaměstnanci horažďovického
muzea. Vzhledem k tomu, že doposud z této
spolupráce těžila především ZUŠ, rádi bychom pro změnu udělali něco pro muzeum.
Chceme pomoci zakoupením speciálního
mikroskopu na zkoumání minerálů. Výtěžek z akcí, které pořádáme v jarních měsících, věnujeme na nákup tohoto zařízení.
Takové plány by ovšem bez Vaší přízně nebylo možno uskutečnit. Těšíme se tedy na Vaši
návštěvu na koncertech i Dni otevřených
dveří. Předem děkujeme za Vaši pomoc!
Přejeme hodně sluníčka, příjemné prožití
květnových oslav a za měsíc opět na shledanou!
za kolektiv pedagogů ZUŠ
Eva Tichá Šelerová

POZVÁNKA
ZŠ Horažďovice,
Komenského ul. 211
zve rodiče a širokou veřejnost
na slavnostní

ŠKOLNÍ
AKADEMII
v úterý dne 12. května 2009
od 1800 hodin
v Kulturním domě
v Horažďovicích
Na setkání se těší
žáci a pedagogický sbor
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Kam jdeš?

Ptáme se tak známého, kterého jsme náhodně potkali. Vyslovením otázky však
můžeme směřovat i ke zjištění vzdálenějších cílů. Velmi často ji slýchají žáci posledních ročníků základních škol a otázka
se týká jejich výběru dalšího studia.
Zeptejme se tedy deváťáků v Horažďovicích: „Kam jdeš?“
„Do Strakonic na gympl.“
„Do Sušice na učňák.“
„Na obchodku do Klatov.“
Kdyby snad někdo odpověděl, že jde na
střední tady v Horažďovicích, bylo by to
stejné překvapení, jako kdyby šel na sportovní institut do Tokia nebo na policejní
akademii do Paříže.
Proč je o naši střední školu zájem v širokém okolí s jednou jedinou výjimkou
Horažďovic?
Zřejmě je to tím, že rodiče dnešních školáků mají v paměti zemědělské učiliště a vůbec nezaznamenali postupnou a zásadní proměnu někdejší „traktorky“ na moderně koncipovanou integrovanou střední
školu. I na pravidelný den otevřených dveří přijede mnohem více přespolních žáků
a rodičů nežli těch zdejších.
Co tedy láká žáky z okolních měst a vesnic, aby posílali do Horažďovic přihlášky
počtem výrazně převyšující plánovanou
kapacitu prvního ročníku? Nemůže to
být nic jiného, nic jiného než zajímavá nabídka oborů a možnosti precizní profesní
přípravy, které dávají škole pověst kvalitní
vzdělávací instituce. Samozřejmě svou roli
hraje i krásné a svým způsobem unikátní
prostředí historické budovy kláštera, zcela
zrestaurované a přizpůsobené potřebám
školy. Lákadlem je také internát nebo kvalitní a levné stravování ve školní jídelně.
Co dnes Střední škola Horažďovice nabízí?
TŘÍLETÉ UČEBNÍ OBORY
• Kuchař, číšník
• Kuchařské práce
• Cukrář
• Aranžér
• Opravář zemědělských strojů
ČTYŘLETÉ STUDIJNÍ OBORY
• Gastronomie
• Graﬁcký design (připravuje se)
KURZY
• fotograﬁcký
• barmanský
• baristický
• sommeliérský
• práce s konvektomatem
• svářečský
Exkurze na významná odborná pracoviště

HOR A ŽĎOVICK Ý OBZOR č. 4/2009
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SPOLKY

Sbor dobrovolných
hasičů

Věděli jste, že…
• naši žáci mají možnost vykonávat praxi
v Německu a že si přitom i vydělají peníze?
• cukrářské výrobky našich učňů jsou vyhlášené a že je o ně velký zájem?
• naši aranžéři mají velmi dobrou úroveň
a o jejich práce je poptávána a ceněna?
• připravovaný obor graﬁcký design je vysoce prestižní a nabízí ho jen velmi málo
středních škol?
• škola zajišťuje řadu kurzů, které zvyšují
hodnotu absolventů na trhu práce?
• prioritou pedagogů ve výchovné oblasti je prevence a boj proti společensky nepřijatelnému chování žáků a že škola má
v této oblasti velmi dobré výsledky?
Naším přáním je, aby právě místní žáci
a jejich rodiče měli více informací o Střední škole v Horažďovicích, znali lépe její nabídku a odbornou úroveň. Potom možná
s překvapením zjistí, že stejný obor, který
si vybrali ve vzdálené škole s dojížděním či
internátem, mohou absolvovat v pohodlí
svého města, s nemalými úsporami, z pohledu rodičů také s výrazným snížením rizik spojených s chováním dítěte, a to se
stejnou nebo ještě lepší úrovní profesní
přípravy.
V některém z příštích vydání Obzoru přineseme více konkrétních informací o jednotlivých oborech.
Ing.Vladimír Greger, ředitel školy

Z historie jsou známé katastrofální požáry obcí i měst. Těžko najdeme místo, kde
by oheň neřádil a nevybíral si krutou daň,
lidské životy nevyjímaje.
K prvním opatřením v boji proti ohni
můžeme zařadit statuty města Prahy ze
13. století. Za panování Marie Terezie
byl vydán „Řád k hašení ohně pro království České“ a o 30 let později vydal
nový požární řád pro Čechy v roce 1785
císař Josef II. K rozvoji hasičstva přispěl v 19. století „Řád police požárové“
z května 1876.
První dobrovolné hasičské sbory na našem území byly německé (Zákupy a Liberec). Až v roce 1864 byl založen první
český dobrovolný hasičský sbor ve Velvarech. Roku 1875 dochází ke sdružování
hasičských sborů, vznikají hasičské župy
a v roce 1879 je ustanovena Ústřední zemská jednota království Českého. Její rozdělení na českou a německou sekci vedlo
k ustavující schůzi České zemské hasičské jednoty v roce 1891 v Praze. Pro české hasiče povolil císař František Josef I.
v roce 1896 služební odznak. Činnost této
hasičské jednoty končí v roce 1918 vznikem samostatné Československé republiky. V roce 1919 vzniká Svaz dobrovolného
hasičstva československého, který se skládal ze zemských jednot – české, moravské,
slezské a od roku 1922 slovenské. V roce
1923 pak ještě podkarpatské.
V době války v letech 1939–1945 zůstala
organizace hasičů jako Svaz českého hasičstva v Čechách a na Moravě. Po roce
1945 byla činnost svazu obnovena. Roku
1953 je utvořen Československý svaz požární ochrany a byl zároveň vydán i nový
znak. K federativnímu uspořádání i v požární ochraně dochází po roce 1968. Je vytvořen Svaz požární ochrany ČSSR tvořený samostatnými organizacemi pro ČSR
a SSR. Roku 1991 vzniká Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.
Profesionální hasiči byli zaměstnanci zřizovatele, tedy krajských nebo okresních
národních výborů, případně podniků.
Z veřejných požárních útvarů byl v roce
1985 vytvořen Sbor požární ochrany a po

novele zákona působí jako Hasičský záchranný sbor ČR do dnešních dnů.
V hasičském muzeu v Přibyslavi vybral
a na Okrskovou hasičskou soutěž do Třebomyslic na sobotu 23. května Vás pozval
Karel Halml.

P. S. PRÁCHEŇ
(OTAVÁCI)
Květinový den

Dne 13. 5. opět proběhne v našem městě
Květinový den, při kterém budeme prodávat žluté kytičky měsíčku zahradního.
Výtěžek bude předán Lize proti rakovině.Cena jednoho kvítku je 20 Kč. Není
v našem zájmu někoho obtěžovat nebo
přemlouvat. Jen nabízíme možnost, jak
pomoci nemocným v jejich boji proti rakovině. Strašně rádi bychom navázali na
loňský rok, kdy jsme vybrali fantastických
19 837,38 Kč. Věříme,že i letošní sbírka
bude stejně úspěšná. Děkujeme Vám.
Šedý medvěd

14. Setkání skautů
na Otavě

V posledních letech se to ve skautingu
hemží slovem experimentální. Experimentální závod, experimentální stezky,
experimentální kurzy. Kdo nic neriskuje,
nic nemá, že? Proto i my jsme letošní Setkání pojali netradičně – experimentálně.
A tak byla tato akce konající se první dubnový víkend ve znamení několika novot:

HOR A ŽĎOVICK Ý OBZOR č. 4/2009

lečenské místnosti v přízemí DPS 1061
posezení v klubu seniorů.
Každý čtvrtek je možnost se sejít při
modlitbě ve společenské místnosti v přízemí DPS 1061 od 15. hod.
M. Petříková,
Oblastní Charita Horažďovice

Jedna z disciplín na řece
plavili jsme se na řece, šli jsme společně
do bazénu, organizátoři uvařili oběd pro
220 lidí, pohybovali jsme se i v jiných místech než ulicích města (Sv. Anna). Ale nechyběly ani tradiční prvky naší akce jako
bojovky (hledání pirátského pokladu, zabíjení draka), mezi skauty věhlasné horažďovické divadlo (tentokrát Medvídek Pú)
a slavnostní táborák.
Naštěstí počasí našemu experimentování
přálo a my si troufáme říct, že letošní ročník s názvem Vodní království se opět podařil. Více informací a fotograﬁe naleznete na www.skauting.cz/prachen
Jana Mráčková,
Skautské středisko Prácheň

Květen
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Podzelenohorská
pohádka
– Přelomový věk

Vychází nový pohádkový příběh z Nepomucka v atmosféře skutečných událostí
roku 1929, ve kterém si dle autora „zahrají
svoji roli i Horažďovice “.
Pavel Motejzík

Milí čtenáři, blíží se květen – lásky čas –
a tak připomenu trochu lidových tradic.
Hezkým vyjímečným okamžikem je každé
hezké setkání s přáteli, každé hezké chvíle prožité tak, že na ně po delší čas vzpomínáme. Jistě vám neušla možnost poslední dubnový den zamést s čarodějnicemi, nebo si na ně v případě žen zahrát
a že muži podle tradice o den později nezapomněli políbit svoje milé někde pod rozkvetlou třešní, či pod mládím zelenající
a bílým tělem omamující břízou.

ZAJÍMAVOSTI
Klub „Nebuď sám“

5. 5. úterý
Posezení s harmonikou.
K poslechu i k tanci zahrají „Úterníci“. Jídelna DPS 1061 od 15.00 hod.
14. 5. čtvrtek
Výlet do Žihobec a Strašína.
Procházka šumavskou krajinou s prohlídkou kostelů. Odjezd v 8.30 hod. od DPS
1061. Zájemci, hlaste se v kanceláři OCH.
Počet míst je omezen!
19. 5. úterý
Dílna: Co všechno se dá vyrobit z plastových lahví? Vyzkoušejte si to s námi v dílně DPS 1061 od 14.00 hod.
20. 5. středa
Cvičení s paní Jordánovou na téma:sporty vhodné pro seniory. Společenská místnost, 4. p. v DPS 1061 od 13.00 hod.
26. 5. čtvrtek
Procházka na ostrov. Pouze za příznivého počasí. Sraz v 9.00 hod. před DPS 1061.
28. 5. čtvrtek
Česko – otázky a odpovědi.
Přijďte si s námi zahrát zábavnou soutěžní hru. Jídelna v přízemí DPS 1061 od
14.00 hod.
Každé úterý ve 14.00 hod. probíhá ve spo-

Svátek matek připadá na druhou květnovou neděli, letos tedy 10. května. Ten se
objevil v našich kalendářích – po dlouhé
odmlce – až v roce 1990. Kytička či přáníčko je poděkováním za všechnu lásku
a péči, kterou nám naše maminky věnovaly. Maminku máme každý jednu. S přibývajícími léty a životními zkušenostmi si
stále více uvědomujeme, že je to právě ta
naše laskavá mám, která to s námi myslí nejlépe a nebo myslela, pokud jí již nemáme. Bohužel ale jsou i takové „mámy“,
o kterých se toto říci nedá.
Příjemně slunečný a voňavě rozkvetlý květen Vám přeje
Karel Halml.

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 KVÌTNU(18. - 22. 5. 2009)
pro obèany Horaïovicka prvních 30 min
dennì ZDARMA

Klub přátel Horažďovické padesátky,
Město Horažďovice, Klub čes. turistů
a Elika, s.r.o. Vás zvou na:
44. ročník druhého nejstaršího
dálkového pochodu v Čechách

HORAŽĎOVICKÁ
PADESÁTKA
Organizovaného poprvé v roce 1966 odborem turistiky v čele s panem učitelem
Josefem Šochmanem.
Datum konání: sobota 23. května 2009.
Prezentace, start a cíl:
podloubí na malém nádvoří zámku.
6, 15, 25, 50 km a 100 km
start 23. 5. v 6.00–10.30 hod.
Trasa 100 km start již 22. 5. ve 22.00 hod.
Mnoho hezkých zážitků v jarní přírodě
přeje Klub přátel Horažďovické padesátky
Ing. Rudolf Dvořák
rdvhd@seznam.cz

HOR A ŽĎOVICK Ý OBZOR č. 4/2009
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ZELENÝ SLOUPEK
Rorýs obecný
– obratný letec měst

Rorýs obecný k nám přilétá v druhé polovině
dubna a patří spolu s dalšími druhy mezi ptačí
obyvatele měst. Černohnědého rorýse si můžeme splést s vlaštovkou nebo jiřičkou, je ale
štíhlejší a má delší a užší křídla. Je to velmi obratný letec, který při prudkém letu lapá létající
hmyz a vznášející se pavouky. V letu rorýs odpočívá, páří se a dokonce i spí. Za den nalétá
i 800 km. Rorýs původně hnízdil ve skalních
štěrbinách a dutinách stromů, ale s výstavbou vysokých budov (kostelů, hradů a tvrzí)
se stal blízkým obyvatelem člověka. V současné době rorýs hnízdí nejen v historických centrech měst, ale zejména v panelových domech
a dalších výškových budovách.
V posledních letech budovy, ve kterých rorýs hnízdí, často procházejí rekonstrukcí (opravy fasád, střešních konstrukcí, izolace apod.), a tím dochází k úbytku
hnízdních příležitostí. Protože patří rorýs
obecný mezi zvláště chráněné druhy ptáků, mělo by se při rekonstrukci postupovat v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny. Existují různé způsoby, jak provést rekonstrukci budov a přitom zabezpečit hnízdní podmínky
pro rorýse. Stavební práce je třeba provádět mimo hnízdní období, tedy od srpna do
dubna. Na větracích otvorech je možné realizovat taková opatření, které umožní rorýsům vyhnízdit, ale zároveň nesníží efekt
prováděných stavebních opatření. Rovněž je možné vytvořit nové hnízdní dutiny
přímo ve stěnách budov, anebo instalovat
speciální hnízdní budky na jejich obvodovém plášti. Otvory hnízdních dutin a budek jsou velikostně a tvarově uzpůsobeny
speciálně pro rorýse, či další druhy ohrožených ptáků a netopýrů, ale neumožňují
nežádoucí zahnízdění městských holubů.
Rorýsi žijí i v Horažďovicích, a tak je žádoucí,

správně upravený vletový otvor v zateplené zdi

aby rekonstrukce budov, kde hnízdí, probíhaly podle uvedených pravidel. V případě, že budete rekonstruovat nebo zateplovat budovu
a myslíte si, že v této budově rorýs hnízdí, obraťte se na místní odbor životního prostředí,
kde vám poradí, jak dále postupovat.
Správnou instalací hnízdních dutin nebo
budek můžeme docílit toho, že nás tento
zajímavý podnájemník bude nadále těšit
svým obratným a střemhlavým letem.
Čerpáno z metodiky „Ochrana rorýsů a netopýrů při rekonstrukci budov“ vydané Českou společností ornitologickou ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR
a Českou společností pro ochranu netopýrů.
Ing. Miloslava Hokrová, Mgr. Tomáš Pollak

směrem dolů:
rorýs, vlaštovka, jiřička, břehule
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SPORTSTUDIO BB

Bezděkovská ul. 123, Strakonice (průjezd vedle lékárny U Živé vody, naproti Prioru)

Nejžhavější novinky v oblasti Fitness

ALPINNING a FITBOX
ALPINNING™ je chůze, vykonávaná na speciálních trenažérech pod vedením
instruktora a za doprovodu hudby. www.alpinning.com
Cvičení je vhodné pro všechny věkové kategorie!!
pondělí, úterý, středa, čtvrtek od 18.15 a od 19.30 hod.
pátek od 17.00 a od 18.15 hod.
sobota, neděle od 10.00 a od 18.15 hod.
FITBOX® je vysoce účinné cvičení na boxovacích totemech. Též pod vedením
instruktora a za doprovodu hudby. www.fitbox.cz
úterý, čtvrtek od 19.30 hod.
pátek od 18.15 hod.
neděle od 10.00 hod.
Další hodiny od 9.00, 10.00 a 17.00 hod. budeme přidávat podle zájmu.
Cena 1 hodiny 90,- Kč. Permanentka na 10 hodin 850,- Kč
Z důvodu omezeného počtu míst je nutné se objednat.
Objednávky přijímáme na tel. čísle: 777 739 738 (Irena Bílková)

INSTALATÉR – TOPENÁŘ
Martin Bůžek
Provádíme:
• montáže ústředního vytápění
• rozvody vody a kanalizace
• opravy a úpravy veškerých stávajících rozvodů
• kompletní rekonstrukce bytových jader atd.

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

Ilona Herzová, Sušice, mobil 608 117 789

Havlíčkova 41 , Horažďovice
e-mail:martin.b41@volny.cz
Tel.: 724 806 207

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

Tel.: 731 168 490

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

Auto Kulda Malý Bor
přijme do pracovního poměru
vyučeného automechanika.
tel. 603 724 723
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OZNÁMENÍ:
Obec Malý Bor nabízí do pronájmu
nebytový prostor v č. p. 158 v Malém Boru
(hospoda na hřišti) za účelem provozování
hostinské činnosti.
Pronájem je uvažován fyzické nebo právnické
osobě, která bude provozovat hostinskou
činnost na základě živnostenského listu.

Václav REBAN Kejnice
malířské, natěračské a přidružené
stavební práce
natírání fasád, malování interiérů,
sádrokarton, fládrování
po dohodě včetně úklidu

tel.: 775 046 172
rebanvaclav@seznam.cz
Střední škola Horažďovice, Blatenská 313,

Nabídky možno podávat do 29. 4. 2009 do
12.00 hod.
písemně v zalepené obálce na adresu:
Obec Malý Bor 146
341 01Horažďovice
Případné dotazy na telefonu:
376 511 417, 376 512 676, mobil: 723 904 233

NABÍZÍ K ODPRODEJI
AVIA A30N – SJ, přepravník osob, naftové topení,
kapacita 15 osob + kabina
Rok výroby 1979
SPZ uložena v depozitu MÚ Horažďovice od roku 2006
Vozidlo je provozuschopné po dodání akumulátoru, karosérie
částečně zkorodována, prodej za symbolickou cenu
Možno prodat i na náhradí díly.
TELEFON: 376 541 113, 376 541 112

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 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. 4/2009
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Přátelé v síti
neomezené volání a SMS na 5 čísel ZDARMA v síti T-Mobile
volání a SMS ZDARMA je bez časových omezení, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce

Přátelé síť nesíť
neomezené volání a SMS na 5 čísel ZDARMA do všech sítí v ČR
volání a SMS ZDARMA je bez časových omezení, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce

Přátelé síť nesíť+
neomezené volání a SMS na 5 čísel ZDARMA do všech sítí v ČR
volání a SMS ZDARMA je bez časových omezení, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce
navíc super sazba na volání i mimo svých 5 čísel

Měsíční paušál
Volný kredit v HIT variantě
Volání na 5 čísel
Volání ostatní čísla
SMS na 5 čísel
SMS ostatní čísla
Cena MMS

Přátelé v síti

Přátelé síť nesíť

Přátelé síť nesíť+

300 Kč
60 Kč
0 Kč*
4,90 Kč
0 Kč*
1,20 Kč
4,90 Kč

500 Kč
100 Kč
0 Kč
3,90 Kč
0 Kč
1,20 Kč
4,90 Kč

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

Při uzavření nové Účastnické smlouvy u nás získáte dárek.

* Volání a SMS na 5 čísel pouze v síti T-Mobile. Nabídka platí do konce roku pro nové zákazníky při uzavření účastnické smlouvy na 2 roky s minutovým či
kreditním tarifem. Při uzavření účastnické smlouvy na 24 měsíců získáte telefon za dotovanou cenu i výhodné volání ve verzi HIT. Nabídku nelze využít s HIT
na zkoušku a s tarifem Kredit 150 HIT.

Více informací v této prodejně
Horažďovice,
Husovo nám. 147
Tel.: 376 382 008
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Akce trvá do 31. srpna 2009

JEDINEČNÉ SLEVY 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 – nově otevřeno
Plzeňská 903, tel.: 376 323 483
POROVNEJTE NAŠI CENU A KVALITU S KONKURENCÍ

WWW.

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

777 732 008
WWW.ORESI.CZ

BYTY - BLATNÁ . CZ

NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU V MLÝNSKÉ ULICI

tel.: 724 832 716, 605 265 798
fpt.reality@seznam.cz
C
OD 2 ENY JIŽ
2.00
0,- K
č/m 2

EJ
D
N
O
PR ÁJE
H
ZA

FPT Reality
J. P. Koubka 240
388 01 Blatná
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8. 5. pátek, 9. 5. sobota

AKCE
KULTURNÍ DŮM
2. 5. sobota

13. 5. středa, 14. 5. čtvrtek
21.00

MÁJOVÁ ZÁBAVA
K tanci i poslechu hraje FATIMA. Prodej
vstupenek v kulturním domě dne 2. 5. od
19.00 hodin

5. 5. úterý

12. 5. úterý

ŠKOLNÍ AKADEMIE
Pořádá ZŠ Komenského v Horažďovicích.

15. 5. pátek

16.00

ABECEDA SLUŠNÉHO CHOVÁNÍ
Pořádá DDM Horažďovice – 4. lekce.

16. 5. sobota

21.00

STAŘÍ PSI
Rocková zábava.

CINKA PANNA
SK – Dívka s darem od Boha. Hudební ﬁlm
do 15 let nevhodný. Slovenské znění. Vstupné
66 Kč. Pozor – jediné představení!!!

20.00

EL PASO
ČR – Drama ze světa Romů. Do 12 let nevhodné. Vstupné 85 Kč. Pozor – jediné představení!!!

29. 5. pátek, 30. 5. sobota

17.30

PŘÍBĚH O ZOUFÁLKOVI
USA – Malý hrdina s velkým srdcem. Český dabing. Vstupné 66 Kč. Oba dny pouze
v 17.30!!!

Změna programu vyhrazena.

19. 5. úterý

19.30

PENZION PONORKA
Francouzskou komedii se skvělým hereckým obsazením uvádí Docela velké divadlo. Předplatné
skupiny A/1. Zbylé vstupenky v předprodeji kina
Otava, před představením v kulturním domě.

20. 5. středa

10.00

FIDLI, FIDLI
Koncert pořádá ZUŠ Horažďovice.

22. 5. pátek

18.00

ABECEDA SLUŠNÉHO CHOVÁNÍ
Pořádá DDM Horažďovice – 5. lekce, závěr.

23. 5. sobota

21.00

PARKÁN
Rocková zábava.

26. 5. úterý

20.00

23. 5. sobota
8.30 pro školy
18.00 pro veřejnost

9.00 pro školy
18.00 pro veřejnost

ŠKOLNÍ AKADEMIE
Pořádá ZŠ Blatenská v Horažďovicích.

31. 5. neděle

15.00

POSEZENÍ S PÍSNIČKOU
Pro dobrou náladu vyhrává Malá muzika
Nauše Pepíka. Možnost rezervace vstupenek
na neděli 28. 6. – hraje Solovačka.

Změna programu vyhrazena.

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
21.–23. 5. čtvrtek–sobota

26. 5. úterý
PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ
ZŠ Komenského ul. 9–11 hod. v sále

28. 5. čtvrtek

KINO OTAVA
1. 5. pátek, 2. 5. sobota

UPOZORNĚNÍ KULTURNÍHO
STŘEDISKA V HORAŽĎOVICÍCH
Od 1. června 2009 se začínají vydávat přihlášky do základního kurzu tance a společenského chování. Taneční kurz bude zahájen v pátek 25. září pod vedením manželů Kociánových z Klatov. Bližší informace a přihlášky zájemci obdrží v kanceláři Kulturního
střediska v Horažďovicích, tel. 376 512 237
nebo v předprodeji kina Otava Horažďovice,
tel. 376 511 890.

LITERÁRNÍ ŠUMAVA
– setkání plzeňských a jihočeských knihovníků

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

17.30

BOLT – PES PRO KAŽDÝ PŘÍPAD
USA – Animovaný příběh superpsa Bolta. Český
dabing. Vstupné 77 Kč. Oba dny pouze v 17.30!!!

7. 5.

13. 5.

17.30

20. 5. středa

21.00

UDĚLÁME SI DÁREK PRO MAMINKU
– ve středu od 14 hodin.

15. 5. pátek, 16. 5. sobota

16.00

BRUTUS
Rocková zábava.

6. 5.

TIFFANY VITRÁŽE
– pro děti od 10 let. Klubovna keramiky od
16 hodin.

17.00

ABECEDA SLUŠNÉHO CHOVÁNÍ
Pořádá DDM Horažďovice – 3. lekce.

7. 5. čtvrtek

20.00

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE

VENI, VIDI, VICI
ČR – Nová česká romantická komedie. Do
12 let nevhodná. Vstupné 77 Kč.
MONSTRA VS. VETŘELCI
USA – Jenom monstr akce zachrání svět
hladce… Český dabing. Vstupné 66 Kč. Oba
dny pouze v 17.30!!!

KONCERT KE DNI MATEK
Účinkují dětské pěvecké sbory.

6. 5. středa

20.00

SEDM ŽIVOTŮ
USA – Sedm jmen. Sedm cizinců. Jedno tajemství. Drama do 12 let nevhodné. Titulky.
Vstupné 85 Kč.

PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ
ZŠ Blatenská ul. 9–11 hod. v sále
Podrobnější informace najdete na
www.knihovna.horazdovice.cz
nebo na nástěnce v areálu zámku.

OLYMPIÁDA MATEŘSKÝCH ŠKOL
– hřiště Blatenské školy 9 hodin.

20. 5.
ZLATÁ KULIČKA
– přebor dětí do 6 let v pinkání kuliček, středa
od 10 hodin, Parkán, přebor dětí ZŠ v pinkání kuliček, středa od 16 hodin, Parkán.

22. 5.
SLAVNOSTNÍ ZÁVĚREČNÁ LEKCE
KURZU SPOLEČENSKÉHO CHOVÁNÍ
– 18 hodin, Kulturní dům v Horažďovicích.

30. 5.
OKRESNÍ PŘEBOR LETECKÝCH MODELÁŘŮ
– sraz soutěžících v 8 hodin v zámku, vlastní
soutěž proběhne od 10 hodin na louce u Týnce.
Připravujeme

1. 6.
ZPĚVÁČEK ZE ŠKOLKY – přehlídka předškolních zpěváků sál DDM 10 hodin

20. 6.
POHÁDKOVÝ LES – 14 hodin na Ostrově
LETNÍ TÁBOR PLÁCEK – červenec

GALERIE CALIFIA
duben–květen
IS THIS REAL LIFE? …LONG AGO OR
FAR AWAY FROM LOS ANGELES.
Výstava je inspirována písní „Bohemia
Rhapsody“ britské skupiny Queen a díly
umělců z Los Angeles, jež obsahují biografické a narativní prvky narážející na přítomnost i minulost.

MUZEUM
30. května
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ MUZEJNÍ SEZONY ve 14.00. Promluví paní starostka
J. Antropiusová. Bude také zahájen provoz
interaktivní dílny NÁVRAT K TRADICÍM.
Výstavy:
LOUTKY A LOUTKÁŘI – 85 let historie
loutkářství na Horažďovicku.
KAVKAZ – KRÁLOVSTVÍ SLUNCE
A LEDU – Fotodokument z července 2007,
který zachycuje krásu středního Kavkazu, jeho majestátnost, divokost, ale ukazuje
i místní problémy.
SVĚT POD HLADINOU – Představí mořský
i sladkovodní svět objektivem fotoaparátu.
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