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NEP RODE JNÉ

SLOVO STAROSTKY
Voda živá
CENA VODY

Jak si už mnozí z Vás všimli v usnesení
zastupitelstva města, zastupitelé na svém
dubnovém zasedání neodsouhlasili navýšení ceny vody.
Současná cena vodného a stočného, tj.
40,89 Kč za m3, měla být zvýšena o 3,06 Kč.
Nárůst ceny byl ovlivněn dvěma faktory.
Jednak je to o 536 000 Kč vyšší nájemné,
které by společnost 1. JVS, a. s., odvedla
do rozpočtu města, to představuje navýšení ceny zhruba o 1,76 Kč za m3. Zbývající
nárůst o 1,30 Kč za m3 souvisí především
s tím, že firma Lyckeby Amylex, a. s., začala částečně využívat své vlastní zdroje vody
a předpokládaný odběr vody z obecního
vodovodu poklesne zhruba o 40 tis. m3 za
rok a provozní náklady 1. JVS, a. s., přímé
náklady včetně nárůstu mezd zaměstnanců střediska Horažďovice, centrálně poskytované služby, výrobní a správní režie,
budou rozpočteny do podstatně menšího
množství m3 odebrané vody.
Výše celkového nájemného je 4 928 000 Kč,
z toho částku 2 300 000 Kč platí největší odběratel, firma Lyckeby Amylex, a. s.
Jednoduchým výpočtem zjistíme, že rozdíl
těchto dvou čísel, tj. 2 628 000 Kč, je suma,
kterou zaplatí obyvatelé Horažďovic ročně
v ceně vody. Do rozpočtu města by navýšení ceny, jak už jsem zmiňovala, přineslo
přibližně půl miliónu korun navíc. Bylo by
to v souladu s tím, co na červnovém zasedání v loňském roce odsouhlasilo zastupitelstvo v Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací na období 2008 až 2018.
Povinnost zpracovat a realizovat Plán obnovy vodovodů a kanalizací je jejich vlastníkovi uložena ze zákona (274/2001 Sb.).
Stát předpokládá, že do roku 2018 by měla
být každá obec schopna samofinancováním obnovovat svou vodovodní a kanalizační infrastrukturu. V našem městě by to
znamenalo od r. 2018 vytvořit každoročně
částku přibližně osmi miliónů korun.

Rekonstrukce osvobození na Mírovém náměstí. Foto: Josef Chalupný

ÚPRAVNA VODY

Před několika lety bylo započato s projektovou přípravou úpravny vody. Přistoupilo se k tomu hlavně z důvodu zjištění, že
neupravovaná voda v našich vodovodech
je sice chuťově velmi dobrá, ale v období
„škrobárenské kampaně“ někdy vysoce
překračuje stanovený limit obsahu arzenu. Dalším důvodem byla perspektiva
toho, že nejpozději v r. 2010 skončí pro
Horažďovice možná výjimka z hygienických norem EU pro tuto látku.
Jedním z důvodů bylo nepochybně i to, že největší odběratel vody, Lyckeby Amylex, a. s.,
působí v potravinářském průmyslu a musí
pro svou výrobu splňovat tyto přísné normy.
Nyní se ukazuje, že díky neustálému zlepšování technologie výrobního zařízení
a přechodu na své vlastní zdroje bude v budoucnu tato firma odebírat ze společného
vodovodu stále méně vody. To znamená,
že investice města v řádu 40–50 mil. Kč by
mohla být zbytečná, nehledě na další náklady spojené s provozem úpravny vody.
Přistoupili jsme tedy k variantě, že rozšířením a prohloubením jímacího zářezu
ve zdroji vody se pokusíme vyprodukovat
dostatek vody pro město, ale zároveň se
pohybovat v normě pro množství arzenu.
Na tuto akci se podařilo získat dotaci z Ministerstva životního prostředí ve výši 90 %
nákladů – 1,5 mil. Kč.

HORAŽĎOVICE PŘEDMĚSTÍ
– VODOVOD, KANALIZACE

V části města Horažďovice předměstí žije
v současné době 254 obyvatel. Lidé zde
platí pouze vodné, ne stočné.
Je připravován projekt na rekonstrukci
kanalizace a její napojení na čistírnu odpadních vod. Zároveň projekt řeší i nový
vodovodní řad, protože původní je již starý a hlavně v zimních měsících na něm dochází k častým haváriím.
V současné době se dokončují inženýrské
činnosti s tím, že v letních měsících se
bude podávat žádost o územní rozhodnutí. Předpokládaná výše nákladů se pohybuje kolem 40 mil. Kč, na části z toho, týkající se následných úprav komunikací, by
se měl podílet finančně i kraj jako vlastník.
Nejdůležitější otázka – financování. Původní záměr financovat tento projekt
z Operačního programu EU Životní prostředí s podporou až možných 85 % vzhledem k tomu, že jedním z hodnotících kritérií je finanční náročnost přepočítaná na
jednoho obyvatele, zatím nelze.
Další možností je podání žádosti o dotaci
ze státního rozpočtu Ministerstva zemědělství, kde však poskytovaná dotace je nejvýše
60 % celkové částky. Tyto žádosti se podávají vždy na začátku kalendářního roku.
Mgr. Jindřiška Antropiusová,
starostka města
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STALO SE
Čistění řeky Otavy,
již III. ročník

Dne 25. 4. 2009 se konalo čištění řeky
Otavy. Akce byla propagována s možností
půjčení lodí zdarma. U nás v Horažďovicích se sešlo pouhých 12 nadšenců, kteří
vyjeli a cestou posbírali několik igelitových pytlů odpadků. Akce se zúčastnila
také starostka města Mgr. Jindřiška Antropiusová. Jednalo se o úsek Čepice–Horažďovice Lipky. Úsek od Horažďovic do
Střelských Hoštic čistilo skautské středisko Prácheň a P. O. Otaváci.
Tato akce proběhla v rámci projektu „Otavská plavba“, společného projektu měst na
Otavě, kdy města Sušice, Horažďovice,
Strakonice a Písek pořádala tuto akci. Věříme, že někteří vodáci oželí Vltavu a vyrazí
na naši Otavu, která je také pěkná.

Draci mezi mosty

Dne 17. 5. 2009 se v Písku na nábřeží mezi
dvěma mosty konaly Závody dračích lodí.
Z našeho města se zúčastnilo družstvo
6 závodníků (J. Antropiusová, J. Kučera,
M. Korch, O. Brabec, J. Chalupný, J. Chalupná). Tato akce proběhla také v rámci
projektu „Otavská plavba“ – společného
projektu měst na Otavě, kdy každé město
reprezentoval tým závodníků. Každá dračí loď měla na palubě 20 závodníků. Celý
závod doprovázelo krásné počasí, silné
týmy, vyrovnané boje a sportovní nálada.
O umístění rozhodovaly setiny sekund.
Družstvo Otavské plavby se umístilo na
8. místě z celkového počtu 12. U prvních
dvou závodů rozhodoval čas. Třetí závod
se jel o konečné pořadí od posledního místa, vždy 3 lodě o 3 místa. V tomto posledním kole měly některé týmy časy horší, ale
zde se již rozhodovalo jen o pořadí v daných 4 skupinách.

1. s.n.o.p
1:02,24
2. Club New York
1:02,45
3. Pražský klub dračích lodí
1:02,47
4. Casta Písek
1:05,24
5. Kunststoff-Fröhlich Team
1:05,66
6. “ONE“ Schneider Electrick
1:05,92
7. Team hospůdky „U SPLAVU“ Putim 1:03,80
8. Otavská plavba
1:04,39
9. Faurecia
1:04,56
10. Aisin
1:05,11
11. Tesco
1:06,70
12. Město Písek
1:06,82

Květnové oslavy

Dne 6. 5. 2009 proběhly v našem městě
oslavy osvobození našeho města americkou armádou.
Počasí bylo nevlídné, časté přeháňky
znepříjemňovaly čekání na tradiční příjezd kolony historických vozidel. Oslav
se zúčastnili mimo jiné také ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil a Petr Smutný, radní Plzeňského kraje. Po položení věnců
a proslovech se diváci odebrali na náměstí, kde se odehrála rekonstrukce historické bitvy. Poděkování již tradičně patří

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

Interaktivní dílna v Městském muzeu Horažďovice.

Vytříděný odpad nepatří ke kontejneru!
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organizátorům a nadšencům z řad Přátel
4. obrněné divize, jmenovitě p. Zajícovi.

Také nám proběhl
4. ročník Zářečské
májky.

Opět byl úspěšný, ať už z hlediska programu, počtu a kvality veselých vozidel, nebo
také divácké účasti. Velký dík patří všem,
kteří se na přípravě Májky podíleli.
Jitka Chalupná

Úvod příběhu od Petry Braunové i všechny příspěvky čtenářů si můžete přečíst
v knihovně, vítězné pak také na www.
knihovna.horazdovice.cz.
I vy se můžete stát autory tohoto příběhu.
Nejbližší uzávěrka je 20. 6. a 20. každý
další měsíc.
Svá pokračování můžete přinést do
knihovny nebo poslat e-mailem s předmětem Nekonečný příběh na adresu
knihovna@horazdovice.cz
Eva Marešová

MĚSTSKÁ KNIHOVNA HORAŽĎOVICE

upozorňuje na změnu provozní doby
o prázdninách.
Oddělení pro dospělé bude otevřeno
každé pondělí:
					 8.00–12.00 13.00–18.00
Oddělení pro děti a mládež bude otevřeno
každé pondělí:
					 8.00–11.00 12.00–17.00

Červnové koncerty
Zámeckého
hudebního léta 2009
v Horažďovicích
VIVAT CAROLUS QUARTUS

KULTURA

Nekonečný příběh
má své pokračování

Nekonečný příběh má své pokračování.
V první etapě byly do příběhu zahrnuty příspěvky Jaroslava Šotoly a Anny Kolářové.
Ahoj spisovatelé!
Vaše práce byly moc milé a těžko se mi vybíralo. Pište dál, fantazii se meze nekladou
a příběh je přece nekonečný! Těším se na
další příspěvky.
Hodně tvůrčí energie přeje Petra Braunová

v pátek 26. 6. 2009 v 19.00 hod. ve velkém
sále zámku v Horažďovicích
Určitě nemusíme našemu publiku představovat vyhledávaného herce a recitátora
Alfréda Strejčka a znamenitého kytaristu, profesora Štěpána Raka. Oba umělci
se sešli při společné práci již mnohokrát,
za všechny úspěšné pořady jmenujme
alespoň cenou Unesco vyznamenaný „Vivat Comenius“ věnovaný učiteli národů
J. A. Komenskému. Horažďovické publikum má příležitost spolu s umělci prožít
koncertní poctu císaři a králi Karlu IV.,
Otci vlasti. Pořad Vivat Carolus Quartus byl sestaven v roce 2006 k příležitosti
690. výročí narození tohoto významného
českého panovníka. Všestranná osobnost
Karlova je tu prezentována souborem
návodů na praktický život pro lidi mocné
i prosté (Morality). Moudrý muž nám tu
nabízí cestu, jak můžeme naplnit svůj život. Brzy zjistíme, že uplynulá staletí jeho
odkazu neubrala nic na aktuálnosti. Se-

|

známíme se také s historickými událostmi
z císařova života. Umělecký přednes textů
s průvodním slovem na motivy z prací Jindřicha Pecky a Františka Kožíka je rámován hudebními kompozicemi, ve kterých
jsou využity dobové popěvky. Pořad slaví
zasloužené úspěchy v mnohých městech
naší vlasti a tentokrát bude uveden právě
u nás. Nezapomeňte si datum koncertu
důkladně označit v kalendáři!

AŽ POLETÍ ANDĚLÉ

v neděli 28. 6. 2009 ve 14.00 hod. ve hřbitovním kostele sv. Jana Křtitele
Otec známého činoherce Jiří Langmajer st. se nám představí v komponovaném
pořadu Až přiletí andělé s podtitulem „komorní koncert hudby a poezie“. Kromě
zpěvu, hry na housle a recitace uslyšíme
Václava Greifa při doprovodné hře na elektrický klavír, varhany a foukací nástroje.
Program je sestaven ze známých děl klasických autorů (F. M. Bartholdy, A. Dvořák, G. Rosso, G. F. Händel,...) a českého
jazzového skladatele Jaroslava Ježka. Hudební díla jsou příhodně doplněna recitacemi (J. Vrba, J. Seifert, K. H. Mácha,...).
Sváteční odpoledne s umělci je pozváním
pro posluchače všech věkových kategorií a pestrým programem určitě zaujme.
Zkuste po nedělním obědě pro změnu
něco jiného než spánek před Vaší televizí!
Ing. Jitka Kutišová
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PŘIJĎTE NAVŠTÍVIT MĚSTSKÉ LETNÍ SLAVNOSTI DO HORAŽĎOVIC!

SLAVNOSTI KAŠE
26.– 28. června
Pátek 26. 6. 2009
městské muzeum – Velký sál
19.00
19.00

Zahájení slavností starostkou města
Alfréd Strejček a Štěpán Rak
Vivat Carolus Quartus
vynikající umělci skládají koncertní hold Otci Vlasti
Karlu IV.
A. Strejček (přednes, flétna, bicí), Š. Rak (kytara)

Sobota 27. 6. 2009
náměstí
8.00–17.00 Řemeslný jarmark (tkaní, předení, paličkování,
hrnčířský kruh, svíčky, ražení mincí, kováři,
řezbáři ….)
Ukázky řemesel a prodej řemeslných výrobků
12.00–16.00 Kaše na rynku
soutěž o nejlepší kaši, o které budou hlasovat
návštěvníci slavností
13.00
Zahájení slavností starostkou města
13.00–16.00 Dětský koutek
historické soutěže pro děti v parčíku
13.00
Cvrčci a Fidlifuk
vystoupí děti ZUŠ Horažďovice s pásmem
o řemeslech a s kramářskými písněmi
13.30
Středověká hudba na náměstí
Flagrans
14.00
Studio dell´Arte – Sněhurka
loutkové představení pro děti
14.30
Středověká hudba na náměstí
Flagrans
15.00
divadelně – šermířské vystoupení Tak se nám
to líbí komediální divadelní hra se šermem
15.30
Studio dell´Arte – Zlatovláska
loutkové představení pro děti
16.00
šermířská scénka “Švédská branka”
16.10
Středověká hudba na náměstí Flagrans
14.00–16.30 historické zábavní atrakce Al Rašíd

Zvířecí lodičky
Kolotoč dřevěný
Turecká střelnice
17.00
Kašová bitva
17.30
Vyhlášení nejlepších receptů
17.30
Soutěž o největšího jedlíka - Krále kaše
18.00
Studio dell´Arte – Romeo a Julie aneb
Kašpárek v Londýně
loutkové představení pro děti i dospělé
do londýnského divadla The Globe přibude
k velkým postavám tohoto dramatu Kašpárek
a trochu veselejší pohled „na věc“
19.00–21.00 Malá Bílá Vrána
“indiánsko-středověký-folk-rock-ethno-punk”
kromě kytar, baskytary a bubnů figurují také
housle a akordeon
21.30
Ohňová show Palitchi - několik na sebe
navazujících choreografií vychazejících ze
severoindického “bojového” umění ohně a
tance.
22.00
Blanka Šrůmová @ The EX´s
dříve vystupovala se skupinou Tichá dohoda,
nominovaná na cenu Zpěvačka roku (české
Gramy)
Skate park Na Lipkách:
12.30 - 18.00 závody, Best trik, Freestyle, BMX
Neděle 28.6.2009
hřbitovní kostel sv. Jana Křtitele
14.00 Ukončení slavností starostkou města
14.00 Jíří Langmajer st., Václav Greif Až poletí andělé
komorní koncert hudby a poezie
kulturní dům
15.00 Solovačka posezení s písničkou

Městské muzeum můžete navštívit dne 27. června v rámci slavností zcela zdarma.

MĚSTO
HORAŽĎOVICE

PŘIHLASTE SE DO SOUTĚŽE

O NEJLEPŠÍ KAŠI
„NA RYNKU“

27. ČERVNA, PŘÍMO NA NÁMĚSTÍ

… se bude vařit kaše ( jakákoliv).
Proto zveme všechny mistry kuchařské, aby se přihlásili do 15. června na
tel. 376 547 557 nebo chalupna@horazdovice.cz.
Vítězný stánek s nejlepší kaší obdrží
zajímavé ceny. Přihlaste se jednotlivci, spolky, zástupci obcí…
Vždyť budete soutěžit o nejlepší kaši!
… se bude jíst, co hrdlo ráčí.
Největší jedlík ( jedlice) dostane zajímavou cenu a bude vyhlášen Králem
či Královnou kaše pro rok 2009.

Náboženská obec Církve československé husitské v Horažďovicích zve
srdečně horažďovickou veřejnost na
netradiční pásmo hudby a poezie

„LÁSKA NA KŘÍŽI“
NEDĚLE 14. ČERVNA V 17.00 HOD.
V HUSOVĚ SBORU
Vedle skladeb a poezie s duchovní
tématikou – autorů G. F. Händela,
A. Dvořáka, I. Slavíka, J. Seiferta
a dalších – uslyšíte i netradiční české
a moravské lidové písně a písně Jaroslava Ježka v podání Jiřího Langmajera st. (zpěv, housle, recitace) a Václava
Greifa (klavír, foukací nástroje), kteří
koncert pro Vás připravili.
Těšíme na Vaši hojnou účast!
Miroslava Jarolímová

Pěvecký spolek
Prácheň

V polovině května jsme absolvovali tradiční jarní víkendové soustředění, které se
však letos nekonalo v Železné Rudě jako
v minulých letech, ale konalo se v Jindřichovicích. Během dvou pěvecky náročných dní jsme pilně pracovali na přípravě
blížících se koncertů. Výsledek své práce
jsme si mohli ověřit hned v sobotní podvečer, kdy jsme se vůbec poprvé představili
obyvatelům Jindřichovic a okolí. Koncert
se povedl a reakce publika nás přesvědčila, že jsme na dobré cestě a můžeme klidně
očekávat další vystoupení.
V blízké budoucnosti nás čekají další dvě
vystoupení. Ve čtvrtek 28. 5. vyjedeme do
Plzně, kde se ve Velké synagoze konají festivalové koncerty „Velká synagoga zpívá“.
Na toto vystoupení se velmi těšíme, protože v podobných prostorách je pro nás výjimečné si zazpívat.
V sobotu 6. 6. v 18.00 hod. bych Vás rád pozval na náš tradiční jarní koncert v Horažďovicích. V letošním roce vystoupíme ve
velkém zámeckém sále s programem, který
bude z velké části nový, a všichni doufáme,
že se Vám všem bude opravdu líbit.
Těšíme se na Vaší návštěvu. Podrobnosti
můžete sledovat na www.psprachen.cz.
Martin Petrus
PĚVECKÝ SPOLEK PRÁCHEŇ
Vás srdečně zve na

KONCERT,
na kterém zazní i melodie
ze slavných muzikálů My Fair Lady,
Pan Pickwick a Zvonokosy.
6. června 2009 v 18.00 hodin
ve velkém zámeckém sále Městského
muzea v Horažďovicích

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 ÈERVNU (15. - 19. 6. 2009)
pro�obèany�Hora�ïovicka�prvních�30�min
dennì ZDARMA
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SPORT

Okresní přebory
mladšího žactva
a dorostu

Ve dnech 18.–24. 4. 2009 se na našich
kurtech konaly okresní přebory mladšího žactva. Hned úvodem je třeba podtrhnout početnou účast – 18 účastníků
v chlapeckém a 10 hráček v dívčím turnaji
slibuje kvalitní letní sezónu i příští ročníky. V obou turnajích potvrdili svou úlohu
favorité – chlapecký turnaj vyhrál první
nasazený Martin Neudek z TK Nýrsko,
který ve finále porazil naši naději, Jirku
Křesáka; dívčímu turnaji pak dominovala rovněž první nasazená Milena Jůdová
z LTK TJ Klatovy, která ve finále porazila
naši Terezu Štěchovou (obě finalistky pak
společně vyhrály čtyřhru). Je také třeba
pochválit oba naše semifinalisty – Davida
Micheliniho (který spolu s Neudkem vyhrál turnaj ve čtyřhře) a Štěpána Medka.
Oba tyto turnaje se mohly uskutečnit zejména díky sponzorům, jimiž jsou Liberty
Victory, Mlýn Brabec a Zámecká pizzerie
– děkujeme.
Velký úspěch zaznamenala také horažďovická hráčka Anna Englerová na okresním
přeboru dorostu v Klatovech, když ve finále
porazila první nasazenou Marcelu Voráčovou z LTK TJ Klatovy, dvakrát 6:3 (společně pak zvítězily i ve čtyřhře). Gratulujeme.
Na závěr bychom rádi pozvali všechny fanoušky tenisu na víkendové soutěže družstev a letní turnaje, jejichž rozpis přineseme v příštím čísle.
Za TK Horažďovice Lucie Jůdová

MĚSTSKÝ BĚH
V HORAŽĎOVICÍCH
20. června 2009 se od 10.00 hod.
koná v Horažďovicích 5. ročník
Městského běhu na 10 km pro registrované závodníky i pro širokou veřejnost.
Součástí sportovního dopoledne jsou i dětské běhy na Mírovém náměstí a závody
školních štafet. Přijďte si aktivně zasportovat nebo jen podpořit ostatní běžce. Více
informací najdete na www.pro-sport.cz
Ing. Roman Sladký

Minulý ročník

Z RADNICE
Zastupitelstvo města
22. 4. 2009

• schválilo Závěrečný účet města za rok
2008 a souhlasilo s celoročním hospodařením města za rok 2008, a to bez výhrad
• vzalo na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2008
zpracovanou firmou ADU.CZ, s. r. o., Malenice
• rozhodlo
– převést zlepšený výsledek hospodaření
z hospodářské činnosti za rok 2008 v celkové výši 3.172.121,20 Kč do rozpočtu
města
– převést zlepšený výsledek hospodaření
za rok 2008 příspěvkové organizace ZŠ
Komenského ve výši 93.389,43 Kč do jejího rezervního fondu
– krýt ztrátu za rok 2008 příspěvkové organizace ZŠ Blatenská ve výši
40.134,92 Kč z jejího rezervního fondu
– krýt ztrátu za rok 2008 příspěvkové
organizace Křesťanská MŠ Jiřího z Po-
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děbrad ve výši 48.406,28 Kč z jejího
rezervního fondu ve výši 15.091,77 Kč
a příspěvkem z rozpočtu města ve výši
33.314,51 Kč
– krýt ztrátu za rok 2008 příspěvkové organizace MŠ Loretská ve výši
31.683,61 Kč z jejího rezervního fondu ve
výši 1.052,79 Kč a příspěvkem z rozpočtu
města ve výši 30.630,82 Kč
• schválilo Závěrečný účet DSO Radina
za rok 2008 a vzalo na vědomí Zprávu
o výsledku přezkoumání hospodaření
zpracovanou Krajským úřadem Plzeňského kraje
• schválilo rozpočtovou změnu č. 1 na rok
2009, tj. rozpočtová opatření 1–10/2009
• zmocnilo Radu města Horažďovice
– k provádění rozpočtových opatření z investiční rezervy města v případě získání
dotace na akci ZŠ Blatenská sociální zařízení
– k provádění rozpočtových opatření z důvodů platby daní
• schválilo odprodej pozemků p. č. 357,
p. č. 354/3, p. č. 357 PK, p. č. 354 PK,
vše v k. ú. Babín, pozemků p. č. 708, p. č.
985/2, p. č. 1381/2, p. č. 684/3, p. č. 984/1,
p. č. 1380/2, p. č. 1378/7, p. č. 1381/4 PK,
p. č. 647/1 PK, nově vzniklou parcelu p. č.
1400/2, nově vzniklou p. č. 1378/1, nově
vzniklou parcelu p. č. 1402/5, nově vzniklou parcelu p. č. 1403/2, vše v k. ú. Komušín (bývalá škrobárenská nádrž) Vladimíru Mrázovi, o celkové výměře 62 794 m2 za
cenu 600 300 Kč
• schválilo odprodej pozemků p. č. 780/2
ostatní plocha o výměře 14 m2, p. č. 792/3
ostatní plocha o výměře 140 m2, p. č. 792
PK o výměře 298 m2, vše v k. ú. Horažďovice, Mysliveckému sdružení Prácheň,
Horažďovice, zastoupenému předsedou
sdružení Jaroslavem Veringerem za cenu
8 783 Kč
• schválilo budoucí směnu pozemků
mezi Městem Horažďovice a Jaroslavem
Fischlem v rámci připravované stavby
„Horažďovice – Komenského a Třebomyslická ulice a malý městský obchvat“.
Město Horažďovice smění s Jaroslavem
Fischlem část pozemku p. č. 461 KN
v k. ú. Horažďovice o výměře cca 908 m2,
Jaroslav Fischl smění s Městem Horažďovice část pozemků p. č. 232/1 PK o výměře cca 727 m2, p. č. 807/1 PK o výměře cca
181 m2, vše v k. ú. Horažďovice
• schválilo budoucí koupi části pozemku
st. 1274 o výměře cca 18 m2 v k. ú. Horažďovice od ZČP Net, s. r. o., Ed. Beneše 2439/70 Plzeň (prodávající) v rámci
připravované stavby „Horažďovice – Komenského a Třebomyslická ulice a malý
městský obchvat“, cena bude stanovena
dle znaleckého posudku
• souhlasilo s realizací projektu „Otavská
plavba“

5

HOR A ŽĎOVICK Ý OBZOR č. 5/2009

|

6

• schválilo Smlouvu o partnerství a vzájemné spolupráci mezi Městem Horažďovice a Regio Písek, o. p. s., v rámci projektu „Otavská plavba“, v případě získání
dotace schválilo pro rok 2010 uvolnění finančních prostředků ve výši 950.000 Kč
z rozpočtové rezervy města
• neschválilo navýšení ceny vodného a
stočného platné od 1. 4. 2009

Rada města
22. 4. 2009
SCHVÁLILA

• cenovou nabídku pana Ing. Marka Pěchoučka, Vodňany na výkon technického
dozoru investora pro „Revitalizaci a rekonstrukci anglického parku Ostrov“ v Horažďovicích ve výši 97.104 Kč včetně DPH
• zadávací dokumentaci pro podlimitní
veřejnou zakázku na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, v platném znění s názvem
„Revitalizace a rekonstrukce anglického
parku Ostrov v Horažďovicích“ včetně
příloh a smlouvy o dílo vypracovanou
společností GRANTIKA České spořitelny, a. s., Brno
• smlouvu o zpracování projektu „Muzeum Horažďovice – rekonstrukce krovu
a posledního podlaží“ za účelem obdržení
dotace z V. výzvy ROP JZ mezi Městem
Horažďovice a společností Dotační centrum, s. r. o., Švihov
• nejvhodnější nabídku společnosti INVENTE, s. r. o., Strakonice na zpracování projektové dokumentace pro územní
řízení a pro stavební povolení vč. výkonů
související inženýrské činnosti stavby „ZŠ
Horažďovice, ul. Komenského – bezbariérový přístup“ ve výši celkem 105.910 Kč
včetně DPH
• Smlouvu o poskytnutí účelové dotace
ve výši 150.000 Kč na akci „Masné krámy Horažďovice – stavební úpravy dvorního průčelí a statické zajištění“ mezi
Městem Horažďovice (příjemce) a Plzeňským krajem
• Smlouvu o dílo na urbanistickou studii
Městské památkové zóny Horažďovice za
cenu 199.920 Kč včetně DPH mezi Městem Horažďovice a ČVÚT Praha
• na „Rozšíření pracoviště Czech Pointu“:
a) Výzvu k podání cenové nabídky na
„Rozšíření pracoviště Czech Point na dodávku výpočetní techniky“
b) Výzvu k podání cenové nabídky na
„Rozšíření pracoviště Czech Point na dodávku kopírovací techniky“
c) Seznam oslovených firem dle přílohy
d) Složení hodnotící komise včetně náhradníků na vyhodnocení obou výzev dle
přílohy

SOUHLASILA

• s přijetím neinvestiční dotace pro projekt ZŠ Komenského ul. s názvem „Mámo,
táto, jsem v bezpečí?“ z grantového programu Plzeňského kraje „Preventivní
programy realizované školami a školskými zařízeními v roce 2009“
• s použitím rozpočtové rezervy
100.000 Kč na navýšení výdajů rozpočtu určených na příspěvky pro sportovní
kluby o 77.000 Kč a na příspěvky pro
ostatní spolky o 23.000 Kč
• s poskytnutím příspěvku ve výši
4.000 Kč Klubu přátel H 50 na tradiční pochod Horažďovická padesátka konaný dne
23. 5. 2009
• s poskytnutím finančního příspěvku
1.000 Kč na tradiční akci Zářečská májka
• s propagací Města Horažďovice v příloze deníku Cesty městy, Deník západní Čechy za cenu 17.850 Kč včetně DPH
• s přijetím nejvýhodnější nabídky na akci
„Dodání plastových oken a vchodových
dveří v budově Technických služeb“ od
firmy UNIONPLAST – TS, s. r. o., Hroznětín za cenu 289.187 Kč včetně DPH,
schválila Smlouvu o dílo

NESOUHLASILA

• s propagací Města Horažďovice ve speciálním vydání Plzeňského Rozhledu o městech a obcích za cenu inzerce 15.000 Kč

JMENOVALA

• předsedou sportovní komise Josefa
Chalupného na volební období do roku
2010

VZALA NA VĚDOMÍ

• Výroční zprávu Městské knihovny Horažďovice za rok 2008
• Zprávu o provedených inventurách za
rok 2008

Rada města
Horažďovice
11. 5. 2009
SCHVÁLILA

• cenovou nabídku EIA SERVIS, s. r. o.,
České Budějovice na vypracování oznámení podlimitního záměru stavby „Spalování biomasy v systémech CZT ve městě Horažďovice“ dle zák. č. 100/2001 Sb.
v platném znění za cenu 61.404 Kč vč.
DPH
• dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby „Mlýnský náhon – oprava hradítka“ společnosti VHS – Vodohospodářské stavby, spol. s r. o., České Budějovice
(předmětem je změna dokončení díla – říjen 09)
• dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na realizaci akce „Revitalizace a rekonstrukce
Anglického parku Ostrov v Horažďovi-

cích“ společnosti LESS a FOREST, s. r. o.,
Bohdaneč (dodatkem se mění termín zahájení a dokončení prací – 9/09–5/10)
• přijetí cenové nabídky TRUHLÁŘSTVÍ
Vladimír Heřman, bytem Třebomyslice na
zhotovení zákrytu kašny v zámku ve výši
48.857 Kč včetně DPH
• opravu objektu zastřešení nároží Strakonická – Plzeňská a smlouvu o podmínkách zřízení stavby s vlastníky sousední
nemovitosti na opravu zastřešení nároží
v křižovatce Strakonická–Plzeňská
• nejvýhodnější nabídku společnosti
TRUHLÁŘSTVÍ Vladimír Heřman, Třebomyslice, na realizaci díla „Opravy teras
čp. 148 – Horažďovice“ s nabídkovou cenou ve výši celkem 187.117 Kč včetně DPH
• návrh stavebních úprav bytových domů
v ul. Na Vápence čp. 1076, 1077 a 1078
v Horažďovicích
• realizaci požadavků částí obcí, ukládá
MěÚ odboru investic, rozvoje a majetku
města zařadit do rozpočtu na rok 2010
a realizovat v roce 2010:
a) v části obce Babín – rozšíření veřejného osvětlení na návsi a u prvého domu
směrem od Horažďovic za cenu cca
30.000 Kč, připravit opravu propustku
na sjezdu na Zbytkách a opravu místní
komunikace – Babín v rámci dotačního
programu „Program stabilizace a obnova
venkova Plzeňského kraje“
b) v části obce Boubín – zpracovat návrh
řešení včetně cenové nabídky na provedení rozšíření veřejného osvětlení na konci
obce u řadových bytových domů směrem
na Kejnice a osazení světelného bodu na
sloupu v koncové části ulice u p. č. 372
v horní ulici mezi domy

ROZHODLA

• o výběru nejvhodnější nabídky společnosti Stavební společnost H a T, s. r. o.,
Strakonice na realizaci díla „Oprava sprch
fotbalových kabin Horažďovice“ s nabídkovou cenou ve výši celkem 149.146 Kč
včetně DPH
• o nejvhodnější nabídce a schválila na
rozšíření pracoviště Czech Point cenové
nabídky :
a) na dodávku výpočetní techniky (monitor PC) – nabídku firmy UNISMINI – služby, spol. s r. o. Praha 4 za cenu
6.625 Kč včetně DPH,
b) na dodávku kopírovací techniky (kopírovací stroj) – nabídku firmy INPROMAT
CZ, spol. s r. o. Praha 4 za cenu 39.900 Kč
včetně DPH

SOUHLASILA

• s umístěním výdejního mrazáku na
zmrzlinu a stolků se židlemi v zádveří
aquaparku, schválila smlouvu o umístění
výdejního mrazáku na zmrzlinu a stolků se židlemi mezi Městem Horažďovice
a Karlem Malým, Praha

HOR A ŽĎOVICK Ý OBZOR č. 5 /2009

• s pořízením propagačních předmětů
– svíčka Červená brána (70 ks za cenu
9.450 Kč včetně DPH)
• se zabezpečením veřejné služby ve městě
Horažďovice dle zákona č. 111/2006 Sb.,
o pomoci v hmotné nouzi, s tím, že bude
výkon veřejné služby prováděn u organizační složky Technické služby a organizační složky Městská knihovna
• s uspořádáním Literární Šumavy ve
dnech 21.–23. 5. 2009
• s bezúplatným převodem 7 ks překážek
ve skateparku z vlastnictví Plzeňského
kraje do vlastnictví Města Horažďovice,
schválila provedení revize překážek

INZERCE NA ODPRODEJ
STROJŮ A ZAŘÍZENÍ
MĚSTO HORAŽĎOVICE
organizační složka
TECHNICKÉ SLUŽBY
nabízí k prodeji

MULTICAR M25
Rok výroby 1974, vozidlo nepojízdné,
rozebrané na ND, bez STK a RZ
cena : 3.000 Kč
Bližší informace
p. Pajer, tel.: 603 963 054

VZALA NA VĚDOMÍ

• soutěžní den „Malý záchranář 2009“
dne 3. června 2009

UKLÁDÁ

• MěÚ finančnímu odboru a finančnímu
výboru připravit změnu OZV o stanovení
koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí
s tím, že nebude uplatněn místní koeficient

UPOZORNĚNÍ
Upozorňujeme zájemce o získání zvýhodněných půjček na zvelebení obytných
budov nebo bytů z fondu rozvoje bydlení
Města Horažďovice, že město vyhlásilo
8. května 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
(tel. 376 547 554, p. Valovičová) nebo na
internetových stránkách města ve složce
formuláře pro podání – odbor finanční.
Lhůta pro podání žádostí končí dne
12. 6. 2009 v 11 hod.

Město Horažďovice
zve své občany na

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA.
Ve středu 24. 6. 2009 od 18.00
v Kulturním domě v Horažďovicích.
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zoru č. 3 jsme informovali řidiče o novém
přeznačení Mírového náměstí a přilehlých
ulic. Je patrné, že řada z nich nevzala naše
upozornění na vědomí. Opětovně upozorňuji všechny řidiče, aby pozorně sledovali
dopravní značení. Dále bych chtěl informovat o existenci evidence Ztrát a nálezů
na MěÚ Horažďovice. Informace o nalezené věci vám budou poskytnuty na tel. č.
376 547 521 a na úřední desce. Nalezené
věci jsou uloženy na MěÚ po zákonem stanovenou dobu 6 měsíců a poté připadají
do vlastnictví Města Horažďovice.
Zdeněk Petrovic, vedoucí MP Horažďovice

Oznámení
o dopravních
omezeních

Úplná uzavírka provozu na
místní komunikaci ul. Loretská
v Horažďovicích

Městská policie
informuje

V měsíci dubnu 2009 řešila Městská policie Horažďovice 62 přestupků v dopravě, 3 přestupky dle „tabákového zákona“
a 16 ostatních přestupků. Dále bylo projednáno: 1 zábor veřejného prostranství,
9 oznámení, 14 stížností, 3 nálezy, 1 autovrak a 5 volně pobíhajících psů. Všechny
psy jsme předali jejich majitelům. Další
naše činnost spočívala v zabezpečení
místních záležitostí veřejného pořádku.
1. 4. 2009 byla na dětském hřišti na „Lipkách“ přistižena maminka, která se houpala na houpačce, a její malá dcera ji sledovala. Mamince jsme museli vysvětlit, že
houpačky jsou určeny pro děti, nikoli pro
dospělé.
2. 4. 2009 byl v ulici Bezručově zjištěn překop komunikace, který, jak se později ukázalo, nebyl povolen. Záležitost byla předána k prošetření na MěÚ odboru dopravy.
6. 4. 2009 jsme řešili nedovolené vylepování plakátů na plochách k tomu určených. Tato činnost je hodnocena jako
přestupek. Tímto zároveň žádáme občany
o pomoc při odstranění tohoto nešvaru,
který znečišťuje naše město.
9. 4. 2009 v ulici Ševčíkově spatřili strážníci řidiče na čtyřkolce bez přilby a RZ.
Tento jim v úzkých uličkách města ujel.
Informaci předali PČR Horažďovice.
Závěrem bych chtěl upozornit spoluobčany na následující: v horažďovickém Ob-

Odbor dopravy MěÚ Horažďovice oznamuje, že z důvodu zajištění bezpečnosti při pořádání akce „Malý záchranář“
bude dne 3. 6. 2009, v době od 8.00 hod.
do 15.00 hod., provedena úplná uzavírka
provozu na místní komunikaci ul. Loretská v Horažďovicích, v úseku od křižovatky se silnicí I/22 ke křižovatce s MK
ul. Mayerova.
Objízdná trasa je navržena následovně :
ul. Strakonická (silnice I/22) – ul. Blatenská (silnice II/139) – ul. Šumavská (silnice III/1741) – ul. Mayerova – ul. Plzeňská
(silnice II/188) – ul. Strakonická (silnice
I/22) a opačně.

Úplná uzavírka provozu na místních
komunikacích v Horažďovicích
– PETROPAVELSKÝ JARMARK

Odbor dopravy MěÚ Horažďovice oznamuje, že z důvodu zajištění bezpečnosti při
pořádání Petropavelského jarmarku dne
20. 6. 2009, v době od 6.00 do 17.00 hod.,
bude provedena úplná uzavírka provozu
na místních komunikacích Mírové náměstí, ul. Ševčíkova, ul. Havlíčkova a ul. Podbranská v Horažďovicích.
Objízdná trasa není stanovena, jedná se
o střed města.
V době uzavírky bude v případě nouze
uvolněn vjezd na uzavřené lokality vozidlům IZS.

Úplná uzavírka provozu na místních
komunikacích v Horažďovicích
– MĚSTSKÝ BĚH 2009

Odbor dopravy MěÚ Horažďovice oznamuje, že z důvodu zajištění bezpečnosti při pořádání akce Městský běh den
20. 6. 2009, v době od 9.30 do 12.00 hod.,
bude provedena úplná uzavírka provozu
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na místních komunikacích v rozsahu dle
navržené trasy závodu.
Mírové náměstí – ul. Zářečská – ul. Nábřežní – ul. Prácheňská – ul. Příčná
– ul. Prácheňská – ul Trhová–ul. Podbranská – ul. Hradební–Mírové náměstí.
Jelikož se jedná o střed města není možno
stanovit objízdnou trasu. Pořadatelská
služba během závodu jistí odklon vozidel
na parkovací plochy na území města.

Úplná uzavírka provozu na místních
komunikacích v Horažďovicích –
SLAVNOSTI KAŠE

Odbor dopravy MěÚ Horažďovice oznamuje, že z důvodu povolení kulturní akce
„Slavnosti kaše“ bude dne 27. 6. 2009,
v době od 5.00 hod. do 22.00 hod., provedena úplná uzavírka provozu na místních
komunikacích Mírové náměstí, ul. Ševčíkova, ul. Havlíčkova a ul. Podbranská
v Horažďovicích.
Objízdná trasa není stanovena, jedná se
o střed města.
V době uzavírky bude v případě nouze
uvolněn vjezd na uzavřené lokality vozidlům IZS.
Milada Kotišová, Odbor dopravy

Soutěžní den
„Malý záchranář 2009“

Dne 3. června 2009 pořádá Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, územní
odbor Klatovy ve spolupráci s Městem
Horažďovice a ostatními složkami Integrovaného záchranného systému pro
žáky ZŠ ORP Horažďovice soutěžní den
„Malý záchranář“. Místem konání této
akce bude sportovní areál Základní školy
Horažďovice, Blatenská ul. (hřiště u ZŠ).
V dopoledních hodinách (od 8.45 hod. do
11.30 hod.) bude probíhat vlastní soutěž,
která je zaměřena na prověření znalostí žáků v oblasti první pomoci, požární
ochrany a ochrany obyvatel. Během dne
(8.45 hod.–14.00 hod.) si mohou zájemci
z řad veřejnosti prohlédnout v areálu požární zbrojnice Horažďovice vystavenou
požární techniku a na hřišti u stanovišť
složek IZS další jejich vybavení. Odrostlejším zájemcům o střelné zbraně bude
umožněn nácvik střelby armádní pistolí
a samopalem, nejmenším hod granátem
na cíl a po soutěži nácvik hašení ohně
pomocí džberové stříkačky. Připraveny
jsou samozřejmě i další zajímavé ukázky, mezi kterými se jistě neztratí požární útok Mladých hasičů Horažďovice či
mistrovská pilotáž vrtulníku letecké záchranné služby.
Srdečně zveme všechny zájemce k navštívení této akce.
A. Hlavatý, kancelář starostky

Dvě předchozí sezóny se děti duhové křesťanské mateřinky probojovaly a účastnily
i krajského finále v navazujících sportovních
hrách v Plzni. Ty poslední probíhaly pod záštitou olympioničky, rodačky z Plzně, střelkyně Kateřiny Emmons Kůrkové a jejího
otce. Nad letošními převzala záštitu známá
olympionička Kateřina Neumannová.

Vzpomínkovou fotografiií se vracíme k 1. ročníku této akce, která se uskutečnila roku 2006.

Upozornění nejen pro občany města
Horažďovice:

Z důvodu zajištění bezpečnosti všech
účastníků této akce bude provedena dne
3. 6. 2009 v čase od 8.00 hod. do 15.00 od.
úplná uzavírka úseku místní komunikace
(MK) Loretská, a to od křižovatky se silnicí I/22 Strakonická (včetně přilehlého
parkoviště) až ke křižovatce s MK Mayerova. Objízdná terasa bude vedena po ulicích Strakonická, Blatenská, Šumavská,
Mayerova, Plzeňská a opačně.

ŠKOLY

KVĚTNOVÉ
STŘÍPKY Z DUHOVÉ
KŘESŤANSKÉ
MATEŘINKY

STŘÍPEK PRVNÍ – V ZDRAVÉM TĚLE
ZDRAVÝ DUCH

„Hurá, hurá, hurá.“ „Sportu třikrát hurá!“
a odpověď se rozléhala jako jedním hlasem
na hřišti ZŠ Komenského, kde děti z křesťanské mateřinky, s dovolením pana ředitele Mazance, zahájily další školní sportovní
hry (olympiádu). Počasí nám přálo, a tak
všichni „malí sportovci“ s velkým zápalem
plnili disciplíny ve skoku dalekém a běhu na
30 metrů, za velkého fandění paní učitelek
a ostatních dětí. Hod do dálky se uskutečnil
na zahradě křesťanské mateřinky a samotné vyhodnocení s předáním diplomů a odměn v naší pěkné tělocvičně.
Ti nejlepší sportovci budou pokračovat
v olympiádě mateřských škol pořádané
Domem dětí a mládeže v Horažďovicích,
která byla kvůli nepříznivému počasí zatím odložena.

STŘÍPEK DRUHÝ – NĚCO MÁLO
UŽITEČNÉ TEORIE PRO PRAXI

Křesťanská mateřská škola Horažďovice (škola podporující zdraví) patří mezi
31 předškolních zařízení, které byly vybrány v rámci celé České republiky jako pilotní školy k ověřování tzv. autoevaluačních
nástrojů SUKů (sdružených ukazatelů).
Tento nástroj je určen k průběžnému zaznamenávání a vyhodnocování individuálního
rozvoje a učebních pokroků každého dítěte
v mateřské škole pracující podle školního
kurikula vypracovaného na základě modelového programu Kurikulum podpory zdraví v MŠ. Všechny učitelky křesťanské mateřinky ověřují v současné době v každodenní
praxi dvě alternativy různých autorských
týmů. Vítězná verze se dočká dalších úprav
a konzultací a teprve pak bude moci sloužit
k tomu, k čemu je předurčena.
V praxi budou mít SUKy dvojí využití –
pro plánování a pro hodnocení výsledků
vzdělávání. Při plánování individuálního
rozvoje dítěte potřebují pedagogové vědět,
na jaké vývojové úrovni se dítě nachází
a co z očekávaného chování a dovedností
by již mělo zvládnout. Pokud se mu to nedaří, je nutné hledat cesty, jak mu pomoci.
Zde budou SUKy nenahraditelným pomocníkem pro pedagogy a následně prostřednictvím konzultací i pro rodiče dětí.
Za křesťanskou mateřinku
Dana Boučková, Alena Průchová

Základní škola Horažďovice, Blatenská 540
pořádá tradiční

MAJÁLES

1. 6. 2009 v 9.00 vyjde průvod
od školy směrem na náměstí.
Srdečně zveme diváky!
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Zprávičky z Paloučku

• Jaro je v plném proudu a my jsme rádi, že
můžeme vymýšlet aktivity, které jsou pro
jaro jak stvořené. Děti ze třídy Berušky
byly pozvané do školičky ve Svéradicích,
kde společně PROBOUZELY BROUČKY.
Byl to pěkný zážitek pro všechny děti i pro
paní učitelky, které se utvrdily v tom, že
není vůbec od věci, když spolu mateřinky
spolupracují a tím obohacují svůj program
pro děti.Ve Svéradicích jsme pobyli celé
dopoledne, děti si odnášely plno zážitků.
• Navštívili jsme Školní akademii ZŠ Komenského (v tuto dobu byla akademie ZŠ
Blatenská před námi). Chtěla bych poděkovat celému pedagogickému sboru za
přípravu a průběh celé akce. Kdo pracuje
s dětmi, ví, že to nebyl vůbec jednoduchý
úkol. A pro nás ze školky je vystoupení
dětí obrovskou zpětnou vazbou. Vždyť vidět naše bývalé mateřáčky, jak se neztratí
a dovedou využít i to, co se naučili ve školce, je moc pěkný pocit.
• Sice už máme po zápisu, ale maminkám
budoucích předškoláků bych chtěla sdělit informaci, že v naší školce neexistují
pořadníky na děti několik let dopředu.
Maminky tak nemusí přicházet do školky
s tím, že si chtějí rezervovat místo pro své
roční a dvouleté děti (někdy teprve narozené). Pokud maminky přijdou k zápisu
(nepromarní termín) a pokud budou rodiče zaměstnaní, budou jejich děti pro další
školní rok přijaty.
Z Paloučku Bc. Marie Sládková

Mateřské centrum
Dráčkov 3, o. s.

1. 6. oslavíme Den všech dětí v MC Dráčkov 3, začátek v 15.00 hod.
Stejně jako v minulém roce oslavíme svátek našich dětí prostřednictvím soutěží,
her a jiného dovádění. Oslava proběhne

na zahradě u našeho MC, v případě špatného počasí budeme v herně. Potěšit nás
přijdou opět naše oblíbené loutky. Na každého soutěživého Dráčka čeká odměna!
10. 6. Výlet do ZOO Ohrada Hluboká
nad Vltavou – probíhají zde – Dětské divadelní dny. Pojedeme vlakem! To bude
zážitek. Čím víc nás pojede, tím víc si
užijeme! Kdo nechce jet s námi vlakem,
ten se může dopravit samozřejmě autem
a připojit se k nám až v ZOO. Odjezd ráno
cca v 9.00 hod. Návrat v odpoledních hodinách. Přesné info v MC.
PS: Přemluvte tatínky, ať jedou s námi!
15. 6. Dětský minibazárek
začátek v 15.30 hod. – prodej dětského,
kojeneckého a těhotenského oblečení od
maminek, uvítáme, když si každá maminka bude prodávat svoje věcičky sama,
odpadne tak zdlouhavé popisování a oceňování. Pokud opravdu nemůžete svoje
věci prodávat sama, tak je přineste již ve
14.00 hod., a připravíme je na prodej předem (ocenění, zaevidování).
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,
školní rok 2008/2009 spěje ke konci, a ten
bývá vždy nejnáročnější. Přesto nezapomínáme na Vás s aktualitami ze ZUŠ.
Za námi je úspěšně Den otevřených dveří,
jenž proběhl v pátek 22. května. Za jeho
konečnou podobu a hladký průběh bych
ráda poděkovala svým kolegům, bez jejichž
obětavé práce by se akce nemohla ve svém
rozsahu uskutečnit. Stejně tak díky patří
i našim sponzorům – Papírnictví Lukeš
Horažďovice, Klatovské drůbežárny, a. s.,
Za pomoc děkujeme též zaměstnancům
COOP TUTY, Mírové náměstí, Horažďovice. Samozřejmě nemohu zapomenout i na
Vás, kteří jste ZUŠ v tomto dnu navštívili
a podpořili nás tak v našem snažení.
První týden v červnu se na ZUŠ Horažďovice budou konat postupové zkoušky. Ve
čtvrtek 4. června zveme všechny zájemce
o STUDIUM HUDEBNÍHO A VÝTVARNÉHO OBORU k PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM. Mezi 15.00–17.00 hod. v sále ZUŠ
se těšíme na všechny šikovné děti, které
si mohou vybrat z následujících oborů:
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hra na klavír, housle, viola, flétny zobcová
i příčná, keyboard, bicí, soubor CVRČCI,
výtvarný obor. Výhledově plánujeme otevřít výuku hry na kytaru, to ovšem záleží
na zájmu veřejnosti.
Přijímací zkoušky do LITERÁRNĚ-DRAMATICKÉHO OBORU následují hned
den poté, v pátek 5. června, v čase mezi
14.00–17.00 hod. S paní učitelkou LDO,
Mgr. Ivanou Faltusovou, se mnoho dětí
mělo možnost setkat na našich dubnových
a květnových akcích. Neváhejte a přijďte
svůj talent ukázat do naší školy!
Celoroční snažení pak vyvrcholí závěrečným koncertem ve středu 17. června v sále
hotelu Prácheň od 16.00 hodin. Program
bude barevný, od sólových prezentací až
po vystoupení školních souborů, které
opět předvedou mimo jiné i původní tvorbu.Všechny srdečně zveme!
Pátek 19. června bude patřit hned dvěma
významným akcím. V prostorách Domu
s pečovatelskou službou proběhne slavnostní vernisáž výstavy absolventek I. cyklu studia výtvarného oboru. V letošním
roce absolvují ve VO dvě žákyně a jejich závěrečné práce jsou plné originálních a neotřelých nápadů. Výstava na téma „HRA“
bude zahájena v 15.00 hodin.
Tentýž den však na Vás čeká další velká
událost! Na základě mnoha příznivých
ohlasů se opět podařilo dát dohromady
bývalé členy dechového orchestru p. uč.
Františka Niebauera. Zakladatelem tohoto souboru byl p. uč. Josef Havránek.
Oba pedagogové před lety působili na
naší škole. O tom, že odvedli vynikající práci, svědčí nejen výborná úroveň
vystoupení dechovky, ale i zájem jejích
bývalých členů znovu se sejít a společně
si zahrát. Opět mi nezbývá nežli před
členy orchestru smeknout a poděkovat
jim za práci odvedenou při přípravě na
vystoupení. Přijďte tedy na KONCERT
DECHOVKY v pátek 19. června do
Kulturního domu v Horažďovicích od
19.00 hodin a užijte si spolu s námi neopakovatelnou atmosféru z vystoupení
nadšených muzikantů!
Ještě než se definitivně uzavře školní rok,
uvidíte soubory CVRČCI a FIDLIFUK
v sobotu 27. června na SLAVNOSTECH
KAŠE, které se staly hezkou tradicí. Na náměstí po 13. hodině vystoupí děti s pásmem
o řemeslech a s kramářskými písněmi.
Jak vidno na ZUŠ Horažďovice to žije! Co
by však byla příprava a realizace všech
zmiňovaných akcí, kdybychom je neměli
pro koho připravovat. Proto Vás srdečně zveme a těšíme se na Vaši návštěvu!
Především Váš zájem ohodnotí úsilí dětí
i naše a je pro nás hnacím motorem do budoucna. Zachovejte nám přízeň.
Za kolektiv pedagogů ZUŠ Horažďovice,
Eva Tichá Šelerová.
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Úspěch souborů
ZUŠ Horažďovice

Členové dvou souborů ZUŠ Horažďovice
Cvrčci (kategorie houslových souborů do
10 let) a Fidlifuk (kategorie smíšených
souborů do 12 let) výborně reprezentovali
nejen naši školu, ale také město Horažďovice. V krajském kole soutěže smyčcových
souborů konaném 25. 4. v Domažlicích
získali Cvrčci 1. místo a Fidlifuk 2. místo.
Všem náleží velká pochvala nejen za odvedené výkony, ale i za vzorné chování a celkovou reprezentaci!
Naše ZUŠ je nejmenší školou svého druhu
v kraji, je proto docela unikátní, že máme
na naší škole dva soubory. Čím to je? Celková filozofie naší práce směřuje k tomu,
aby naše škola vychovávala nejen umělecké individuality, ale zejména kulturní občany a lidi, kteří se hudbou baví a rozšiřují
si díky základnímu hudebnímu vzdělání
všeobecný kulturní rozhled. To děti nevstřebají samozřejmě nějakým výkladem,
ale praxí. Zkušeností s prací a fungováním v hudebním kolektivu.
Krajské kolo soutěže v Domažlicích mělo
přátelskou atmosféru, která bohužel na
podobných soutěžích tak samozřejmá
není. Přestože souborů bylo poměrně
málo, děti pocítily i závan konkurence
a profesionální hodnocení jinak velmi
vstřícné poroty.
Poděkování patří celému týmu, který
se dětem věnoval nejen při přípravě, ale
i cestou do Domažlic, a také děkujeme rodičům, kteří nás podporují a spolupracují
s námi. Bez jejich pomoci by děti tento zasloužený úspěch nezažily.
Mgr. Radka Panušková

DECHOVKA

žáků Františka Niebauera opět v akci!
V pátek 19. června od 19.00 hodin
pořádá ZUŠ Horažďovice
koncert bývalých žáků dechového orchestru v Kulturním domě v Horažďovicích.
Podpořte účastí hudebníky i Městské
muzeum Horažďovice!
TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU!

Pozvánky na soutěže:
6. 6. 2009 Velké Hydčice – ženy,
13. 6. 2009 Malý Bor – vyřazovací soutěž,
20. 6. 2009 Dlouhá Ves – okresní kolo,
soutěže začínají vždy v 9 hodin.
Naše řady opustil pan František Soukup
ze Svatého Pole, který byl členem sboru
od roku 1966. Čest jeho památce!
Karel Halml

SPOLKY
Klub mladých hasičů

Sbor dobrovolných
hasičů

13. setkání členů klubu „Zasloužilých hasičů“ se uskutečnilo 29. 4. na Hasičském
záchranném sboru v Klatovech. Klub čítá
270 členů a členek a přítomno jich bylo
129. Od založení tohoto klubu bylo z našeho sboru v tomto klubu 9 členů a 1 členka.
Bohužel 3 členové již nejsou mezi námi.
K dnešnímu dni má sbor 1 členku a 6 členů, nositelů tohoto označení, a z toho 3
jsou nositeli medaile a čestného titulu Zasloužilý hasič, které se předává na zámku
v Přibyslavi. Všichni zúčastnění byli informováni o hasičském dění v okrese za minulý rok a rovněž byl naplánován i zájezd
do Litoměřic.
Jelikož náš sbor vlastní historický prapor,
tak jsme s ním byli pozváni dne 2. 5. na
oslavu 115. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů ve Slavíkovicích, která
byla zároveň oslavou svátku sv. Floriána,
který je patronem všech hasičů. Vesnice se
nachází na druhém konci okresu a sousedí
s okresem Domažlice. Naše delegace čítala 5 hasičů a při slavnostní schůzi byl náš
prapor dekorován stuhou.

V sobotu 16. května jsme se zúčastnili se dvěma družstvy závěrečného kola
hry Plamen v Janovicích nad Úhlavou.
Ráno začala soutěž slavnostním nástupem 55 družstev z celého okresu.
Skoro celé dopoledne nám propršelo.
Při nástupu na první disciplínu začalo
prosvítat sluníčko. Začali jsme štafetou
dvojic, kde první družstvo se umístilo na
8. místě a druhé na 30. místě. Následovala štafeta 4×60 m, kde naši malí hasiči
obsadili 16. a 38. místo. Pak následoval
vrchol soutěže – požární útok. Oběma
družstvům se útok povedl, ale výsledky byly anulovány pro stížnosti na stroj
i strojníka od třetiny vedoucích. Po sečtení výsledků podzimního a závěrečného kola se první družstvo umístilo na
krásném 5. místě a druhé na 33. místě.
Druhé družstvo bylo složené většinou
z menších dětí. Každý rok se přibližujeme k medailovému umístění. Chtěl bych
všem dětem poděkovat za dobrou reprezentaci našeho sboru a města.
V červnu předvedeme ukázku požárního
útoku s barevnou vodou na soutěži Malý
záchranář, kterou pořádá HZS Plzeňského kraje a Město Horažďovice. Na červen
máme ještě naplánovaný výlet do Otavského muzea ve Střelských Hošticích. O letních
prázdninách jedeme na tábor s pionýrskou
skupinou Otaváci do Lnářského Málkova.
Vedoucí KMH

Děti, které se zúčastnily soutěže v Janovicích

HOR A ŽĎOVICK Ý OBZOR č. 5 /2009

P. S. PRÁCHEŇ
/OTAVÁCI/

kronikářka Andrea

Schůzka číslo 1 484

Tento týden zapsala naše kronikářka Andrea Režná do naší kroniky schůzku s pořadovým číslem 1 484. Nejde o žádné kulaté
číslo, ale začala se s ním psát již čtvrtá silná
kniha. V těch třech předchozích je zapsáno
několik desetiletí schůzek, výletů a táborů.
Nevíme přesně, kdy oddíl vznikl, ale první
zapsaná schůzka má i své datum. Můžete
zkusit toto datum uhodnout a odpověď napsat na adresu: sedymedved@seznam.cz.
Typovat mohou všichni kromě Otaváků,
a těch už bylo za ta léta hodně. Až se příště
zase ozveme, dozvíte se výherce a správnou
odpověď.
Šedý medvěd

Jak jsme v Klatovech
udělali český rekord

Co udělá celý skautský okres, když chce do
knihy rekordů? Nasbírá tisíce víček a postaví z nich velkou mandalu (kruhový obra-
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zec). Jak takové tvoření probíhá, si můžete
prohlédnout ve fotogalerii na našem webu
www.skauting.cz/prachen (malá ochutnávka z fotek: společné víčkostavění). Horažďovičtí skauti a světlušky se tak 24. dubna (symbolicky na Den země a svátek sv.
Jiří, patrona českých skautů) spolu s klatovským a sušickým střediskem dostali do
české knihy rekordů jako stavitelé „plochou
největší mandaly vytvořené z plastových víček“. Použitá víčka byla navíc po skončení
akce poslána k ekologickému zpracování
a dalšímu prospěšnému využití.
Jana Mráčková,
skautské středisko Prácheň

vědi. Zábavná soutěžní hra pro všechny.
Jídelna v přízemí DPS 1 061 od 14.00 hod.
Každé úterý ve 14.00 hod. probíhá ve společenské místnosti v přízemí DPS 1 061
posezení v klubu seniorů.
Každý čtvrtek je možnost se sejít při
modlitbě ve společenské místnosti v přízemí DPS 1 061 od 15.00 hod.

KAPKA NADĚJE A OKNA VAŠICH AUT

Gabriela
Pechmannová poprvé
v horažďovickém zámku

Přijďte si i letos nechat umýt okna Vašich
vozidel a přispějte Nadaci pro transplantaci kostní dřeně. Akce bude probíhat tradičně na čerpacích stanicích v Horažďovicích dne 19. července od 8 do 17 hodin.
Jana Mráčková,
Skautské středisko Prácheň

ZAJÍMAVOSTI
Klub „Nebuď sám“

2. 6. úterý – Posezení s harmonikou.
K poslechu i k tanci zahrají „Úterníci“.
Jídelna DPS 1 061 od 15.00 hod.
4. 6. čtvrtek – Prohlídka Rosenauerova
mlýna. Procházkou dojdeme do Rosenauerova mlýna, kde nás provede jeho
majitel, pan Kotlaba.
Sraz v 8.15 hod. ve vestibulu DPS 1 061.
9. 6. úterý – „Babský sbor“. Vystoupení
oblíbeného pěveckého souboru z Poříčí.
Jídelna DPS 1 061 od 16.00 hod.
11. 6. čtvrtek – Výlet do Chudenic. Prohlídka zámku s průvodcem, procházka
„Americkou zahradou“.
Odjezd v 8.30 od DPS 1 061. Zájemci hlaste se v kanceláři OCH.
15. 6. pondělí – Sportovní dopoledne.
Zahrajeme si petanque v zámeckém Parkánu. Společný odchod v 8.45 od DPS 1 061.
Srdečně zveme všechny – hráče i diváky.
19. 6. pátek – Výstava absoloventů ZUŠ.
Slavnostní vernisáž výstavy absoloventek 1. cyklu studia výtvarného oboru na
ZUŠ Horažďovice. Téma výstavy „HRA“.
Zahájení ve vestibulu DPS 1 061 od 15.00
hod. Výstava potrvá do 30. 6.
24. 6. středa – Cvičení s paní Jordánovou
na téma „Rehabilitační cvičení s nafukovacími pomůckami“. Společenská místnost ve 4. patře DPS 1 061 od 13.30 hod.
25. 6. čtvrtek – Česko – otázky a odpo-

Kontakty: Oblastní charita Horažďovice,
Palackého 1 061, 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

Na konci srpna přijede v rámci Zámeckého hudebního léta do Horažďovic plzeňská rodačka Gabriela Pechmannová. Horažďovickému publiku je pěvkyně dobře
známa z úspěšných koncertů v Husově
sboru Církve československé husitské. Poprvé však zpěvačku uslyšíme v sále zámku
v klasickém koncertu s doprovodem klavíru. Gabriela pozvala ke svému vystoupení i dva vzácné hosty, se kterými pracuje
v zahraničí: německého dirigenta Ekkeharda Hauensteina z Mnichova (představí
se u nás jako sólový flétnista) a klavíristu
Martina Karlíčka, rodáka z Mariánských
Lázní, který žije a pracuje v kanadském
Montrealu. Klasický koncert vysoké umělecké úrovně je možné u nás uspořádat
také díky podpoře sponzorů. Kromě příspěvku z rozpočtu Města Horažďovice totiž finanční spoluúčast již přislíbily firmy:
Hasit, a. s., Velké Hydčice, Ing. František
Kutiš – daňový poradce, Ing. Jana Vávrová – Drogerie Teta, Cukrárna manželů
Káchových, Marie Chalupná – Textilní
zboží, Karel Lukeš – Papírnictví, Jiří Dufek – Sklenářství. S potěšením píšu tyto
řádky na základě vyzvání kulturní komise ke spolupráci a těším se spolu se všemi příznivci pěvkyně na srpnové setkání
s umělci, jejichž výkony jistě budou ozdobou horažďovického hudebního festivalu.
Ing. Jitka Kutišová

Poděkování

Poděkování za finanční i materiální pomoc při realizaci XXVI. Západočeské
oblastní přehlídky amatérského divadla
patří: Městu Horažďovice, firmám Lyckeby Culinar a Lyckeby Amylex, Hasit
Velké Hydčice, Teraso Horažďovice, Kovaltos Horažďovice a Bohemia Sport,
dále Petru Vachatovi, Příbram, Penzionu
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„Houba“, závodu Vesa Velhartice, hotelu Zlatý Jelen, horažďovickému občanu
panu Šeflerovi, Zahradní keramice Chejn
Sušice, hotelu Prácheň, Pekařství Rendl
Sušice, Spak Sušice, Květinářství Vesna
– Petříků, Plzeňskému Prazdroji, CocaCola Praha, Papírnictví Lukeš, Zámecké
cukrárně Káchů, Velkoobchodu Na Rozhrání Klatovy, Řeznictví Říha, Střední
škole Horažďovice, Domu dětí a mládeže
Horažďovice, Tyjátru Horažďovice, kolektivu kulturního střediska, všem blízkým
a přátelům.
Poděkování samozřejmě patří i Vám všem,
kteří jste ve dnech 13.–15. 3. 2009 přišli
podpořit ochotnické divadlo. Za pořadatele
Libuše Mužíková

Evropská unie a Babín

Je tomu již 14 let, když do Babína přijeli
Belgičané a nechali opravit starý mlýn.
Navázali přátelství s místními obyvateli
a pravidelně, každý měsíc přijedou na týden do Babína. Toto přátelství bylo navázáno ještě před vstupem České republiky
do Evropské unie.

Před 10 lety jela parta Babiňáků do Belgie,
do města Lomme, kam je Belgičané pozvali. Každý rok v létě pořádají Belgičané
párty pro místní.
1. 5. měl Belgičan Paul 75 let. Přijeli s ním
Jano, Jupi Arik. Pozvali babinské do klubu
a přichystali i občerstvení. My zase hudbu
a dárky. I přes jazykovou bariéru vzniklo
hezké přátelství.
Josef Jirsa, Horažďovice-Babín

Realizované
a plánované investice
v horažďovické
nemocnici

Na tento rok schválil vlastník horažďovické nemocnice, Plzeňský kraj, celou řadu
investic. Část z těchto investic již byla
zrealizována, např. závěsné zařízení pro
imobilní pacienty v koupelně na 4. stanici
oddělení léčebny dlouhodobě nemocných
a hovorové zařízení sestra–pacient na
2. stanici odd. LDN. Nové hovorové zaří-

zení tuzemské výroby nahradilo původní
hovorové zařízení od firmy Tesla, které
zde bylo instalováno v době celkové rekonstrukce horažďovické nemocnice v osmdesátých letech minulého století. Vzhledem k častým poruchám v poslední době
si tuto výměnu již plně zasloužilo. Nové
zařízení umožňuje kromě standardních
funkcí (přivolání zdravotní sestry, příjem
tel. hovoru, poslech rozhlasového stanice
ze sluchátka u pacientského lůžka) i tzv.
hlasitý hovor a odposlech, ústředna pak
navolení čísel jednotlivých pokojů, přiřazení jmen pacientů k příslušným lůžkům,
datum, čas i např. to, kdo má v příslušný
den svátek. Hospitalizované pacienty určitě potěší, když je personál při zavolání
osloví jménem nebo jim v den jejich svátku popřeje.
Na osazení regulačních ventilů a čidel
k teplovodnímu vytápění již bylo vypsáno
výběrové řízení, vybrána firma a v současné době se začínají „protahovat“ kabely
a osazovat zásuvky a čidla.
Poslední akce (chladící boxy do márnice
a doplnění vzduchotechniky do ústavní kuchyně) bychom rádi zrealizovali již
v letních měsících, abychom mohli začít
šetřit energie a přes jejich vzrůstající ceny
udržet náklady pokud možno na stejné
úrovni.
za Nemocnici následné péče LDN Horažďovice, s. r. o., Ing. Martin Grolmus

Věřím.

Jako malý kluk jsem věřil, že chodí Ježíšek
a nosí dárky. Také jsem věřil svým rodičům, že se za mě kdykoliv postaví. Jako
dospělý věřím své manželce, že bude mou
oporou, když to budu potřebovat, a také
věřím sám sobě. Co to je vlastně ta víra
v někoho, v něco. Je to pocit, duševní stav?
Ne, nejsem psycholog ani jiný odborník na
tento obor. Jsem docela obyčejný člověk.
Toto všechno mě napadá, když slyším své
spoluobčany, jak říkají ve spojitosti s vybudováním gigantického jaderného úložiště v těsné blízkosti Horažďovic: „Stejně
s tím nic neuděláme. Když budou chtít,
tak si to tady udělají, a basta.“ V co věří
tito lidé? Věří vůbec v něco, někomu? Já
říkám, kdyby to bylo tak jednoduché, už
tady úložiště máme. Já věřím, že úložiště

odpadu zde nebude. Věřím, že tato zrůdná
stavba nezničí můj rodný kraj. Věřím v inteligenci slušných, pracovitých lidí, kteří
v tomto kraji žijí. Věřím, že mí spoluobčané nezaprodají budoucnost svých dětí za
pár milionů. A také věřím sám sobě a věřím, že tito lidé také věří sami sobě. Kdybychom totiž nevěřili sami sobě a nezabránili jsme výstavbě úložiště jaderného
odpadu, museli bychom postavit úložiště
dvě. Jedno pro jaderný odpad a to druhé
pro odpad lidský. Pro odpad, který si nezaslouží existenci. Věřím.
S úctou Jan Benda, místopředseda sdružení „Jaderný odpad – Děkujeme, nechceme“

Kulturní akce v okolí
Horažďovic.
CHANOVICE:

– 14. června – neděle, „Pouť v Defurových Lažanech“, tradiční svátek
– 20. června – sobota, „Hry bez hranic“,
13.00 hodin, sportovně společenské soutěžení obcí Hradiště, Kasejovice, Mladý
Smolivec, Nezdřev, Oselce a Chanovice,
sportovní areál (Obec Chanovice)
– 27. června – sobota, „Memoriál Pepi
Kubaně v nohejbale“, 9.30 hodin, nohejbalový turnaj neregistrovaných hráčů
v Dobroticích (SDH Dobrotice)
– 4. července – sobota, „Den řemesel“,
10.00 hodin, zámecký areál, tradiční rukodělná řemesla a trh, cca šedesát oborů, doplněno vystoupeními hudebníků, šermířů,
loutkoherců, tradiční česká kuchyně (Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech,
Obec Chanovice a spolky v obci)
– začátek července – „Jana Dvorská, TIBET“ – „Výstavy výtvarných děl“
Petr Klásek – starosta obce

POZVÁNKA DO VELKÉHO BORU

Ve Velkém Boru u Horažďovic připravují
další výstavu. Již v minulosti se jich zde konala celá řada, zaměřeny byly na Šumavu,
Prahu, jižní Čechy, historii obce nebo také
na výročí Karla Klostermanna. Všechny
byly hojně navštěvovány zájemci z blízkého i vzdáleného okolí a vždy se setkaly
s velkým úspěchem. První letošní výstavu
věnují pořadatelé svým slavným rodákům.
Jedním z nich je Silvestr Krnka, vyhlášený
puškař a vynálezce. Ten se proslavil zejména sestrojením pušky zadovky, která
byla ve své době převratným vynálezem
ve zbrojním průmyslu. Návštěvníci výstavy budou mít možnost seznámit se také
s jeho dalšími vynálezy z různých oborů
a celým jeho životem.
Dalším slavným rodákem je Bohumil Ullrych, nazývaný malířem řeky Otavy. Ten
byl jedním z nejplodnějších malířů v naší
historii a na výstavě bude k vidění řada
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jeho obrazů. Spolu s dalším malířem,
Aloisem Moravcem, měl zvláště vřelý
vztah ke krajině a lidem jižních Čech, a zejména k řece Otavě.
Slavným rodákem byl také Jan Pastejřík,
významný pedagog a autor řady učebnic,
zejména přírodopisných. Na výstavě bude
mimo jiné umístěn také rukopis dějin Velkého Boru z let 1682–1945, které sepsal
pod názvem „Kulturní obraz pošumavské
vesnice Velký Bor“.
Posledním rodákem prezentovaným na
této výstavě bude Václav Laně. Ten se stal
váženým občanem města Plzně, který výrazně ovlivnil rozvoj plzeňského školství.
Výstava bude zahájena v pátek 26. června v 15.00 hod. a přístupná bude do neděle 19. července.
Velký Bor leží na spojnici význačných turistických center – Blatné, Horažďovic a Chanovic, proto je možné prohlídku naší výstavy
výhodně spojit s jejich návštěvou. Pořadatelé
se těší, že si cestu do jejich obce najde velký
počet návštěvníků, kterým přejí příjemně
prožité chvíle a hezké kulturní zážitky.
Václav Drha – starosta obce
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Sbor dobrovolných hasičů Lhota Horažďovická pořádá
1. ročník festivalu

OPEN FEST
XAVIER BAUMAXA

JAM4U, DVA A PŮL CVRČKA, SNAIL

12. ČERVNA 2009 od 20.30 hod.
TŘEBOMYSLICE na fotbalovém hřišti
v případě špatného počasí se akce přesouvá do KD v Třebomyslicích

„Hvězdný tým“

V Horažďovicích na Roletě existuje cvičiště pro pejsky (cvičák) – psí škola SIRIUS
– to již v podvědomí obyvatel a hlavně majitelů pejsků je. Málo se ale ví o tom, že při
této škole pejsků pár páníčků se svými miláčky cvičí jednu z řady disciplín, které se
pejsci učí – AGILITY. Členové tzv. hvězdného týmu se účastní závodů pořádaných
kluby Agility po celé Č. R.
V Horšovském Týně, Lokti nad Ohří, Č Budějovicích a naposledy v Mariánských Lázních,
kde bylo vidět, že píle a nácvik na cvičišti nese
své ovoce. Jsou umístění, ale i diskvalifikace,
to vše nese závod a náročnost parkuru.
Naši závodníci startují v kategoriích: začátečníci, S, L – pejsci, kteří ještě nezávodili v kategorii A1, A2, A3 a podle výšky
jsou zařazeni do skupiny S – M – L. Za
dobu od loňského listopadu jsme zvládli
toho celkem dost. Je to veliká pochvala.
Také díky paní cvičitelce Romaně Krásné
a samozřejmě i pejskům a jejich páníčkům. Janě Mičkové a Betynce, Ing. Evě
Kuchařové a Derrikovi, Pikolce Rašplové
a jejímu Maxíkovi, Lence Mrázové s Eliškou a Wehle Ivanovi se Sindy paní Holé,
které tímto rovněž děkujeme, že Sindy
umožňuje provozovat tento sport. Mariánské Lázně: Jana + Betynka 6. místo, Eva
+ Derrik 4. místo, Nikol + Max 6. místo,
Ivan + Sindy 4., 2. místo. Všichni super.
Trénujeme v neděli odpoledne, přijďte se
podívat a nebojte se vzít své pejsky i do psí
školy na Roletě. Poradíme i s problémem,
který vás a vašeho pejska tíží.
Ivan Wehle

SDH Třebomyslice srdečně zve

5. 7. 2009

12. ročník turnaje v malé kopané

ATRIUM CUP
2009

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

Již po několikáté se uskutečníl zájezd do
Prahy, do divadla Semafor.
V pondělí 27. 4. 2009 odjeli občané Horažďovic, Jetenovic, Babína a Poříčí na natáčení pořadu ČT – Všechnopárty s Karlem
Šípem. Na začátku představení přivítal
režisér pan Polesný diváky z Horažďovic.
Pořad byl zaměřen na začátky ČT. Pořadu
se zúčastnil sportovní reportér, režisér
a hlasatelka paní Danýrková. Pan Šíp je
humorně vyzpovídal a my jsme se dozvěděli mnoho jejich zajímavých zážitků. Po
představení se s námi vyfotil pan režisér
i pan Karel Šíp.
Josef Jirsa, Horažďovice – Babín

Vstavač kukačka (Orchis morio) je jednou
z našich silně ohrožených orchideí, jeho populace nedaleko Horažďovic patří mezi nejpočetnější v ČR. Foto: Tomáš Pollak

ZELENÝ SLOUPEK
Volíme národní
ohroženou rostlinu

Téměř před rokem vyhlásil česko-slovenský web Botany.cz veřejné hlasování
o nejoblíbenější ohroženou rostlinu České republiky. Jde o součást kampaně pro
ochranu evropské přírody, kterou spustila britská organizace Planta Europa.
V ČR je soutěž o to zajímavější, že každou
z 11 nominovaných rostlin si vzal pod záštitu „kmotr“, kterým je některý z českých
předních vědců či celebrit. Díky účasti
zmíněných osobností se podařilo soutěž
velmi zpopularizovat, kmotrem se totiž
stali např. vědci Václav Cílek a Jan Čeřovský anebo herci Jaroslav Dušek či Václav
Vydra aj. Všechny rostliny byly při veřejném hlasování ohodnoceny hlasy od osmého do třetího místa následovně: 8. růže
keltská, 7. hořeček mnohotvarý český,
6. hrušeň polnička, 5. rosnatka okrouhlolistá, 4. vstavač kukačka (na snímku).
Aby byla soutěž ještě napínavější, rozhodli se ji organizátoři prodloužit a první tři
rostliny zatím nevyhlásit. Proto teď máte
i vy, čtenáři Horažďovického obzoru, jedinečnou šanci zasáhnout svým hlasem
do volby národní ohrožené rostliny – té,
která Vás osloví nejvíce. Všechny tři dále

soutěžící rostliny jsou samozřejmě krásné, vítěznou však může být pouze jediná.
Medaile si mezi sebou rozdělí hvozdík
pyšný (Dianthus superbus), koniklec luční
český (Pulsatilla pratensis subsp. bohemica) anebo populární a voňavá mateřídouška (Thymus spp). Fotografie zmíněných
rostlin i s rozhovory jejich kmotrů najdete
na webové adrese http://botany.cz. Tam
také můžete podpořit svým hlasem jednu
ze tří finálních soutěžících květin. Soutěž
o národní ohroženou rostlinu bude trvat
do konce září 2009.
Mgr. Tomáš Pollak

Přírodovědná stanice
Horažďovice

nalézt cestu k přírodě i k sobě navzájem“.
Uvedené motto může mít samozřejmě
více významů, někdo si najde jemu blízký,
někoho neosloví vůbec. Vysazování alejí podél cest za účasti místních obyvatel
bylo akcí, která mě napadla kdysi a v praxi se osvědčila výborně. Další možností,
kterou se v letošním roce rozhodla uchopit Přírodovědecká stanice ve spolupráci
s horažďovickým Junákem, je akce trochu
odlišného charakteru. Přihlásili jsme totiž monumentální dub rostoucí v Panské
zahradě na Zářečí do prestižní soutěže
o titul Strom roku 2009 a současně s tím
podali na Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR žádost, aby se dotčený dub zimní
(Quercus petraea) stal památným stromem – tedy stromem ze zákona speciálně chráněným. Titul památného stromu
sebou nese pro strom výhody, mezi něž
patří širší spektrum možností při shánění
prostředků na jeho odborné ošetření nebo
přísnější ochrana před případným poškozením stromu.
Přihlašování do letošní ankety Strom
roku končí v květnu, poté porota vybere
finalisty – 12 stromů, které se utkají o titul formou veřejného hlasování. Protože
se jedná o anketu velmi prestižní a sledovanou, jejíž průběh poměrně intenzivně
monitorují média, je účast a případný
úspěch „našeho“ dubu vcelku originální
příležitostí zase o trochu zvýraznit Horažďovice na mapě České republiky. O dalším
pokračování soutěže budeme čtenáře Horažďovického obzoru informovat, sami
však můžete průběh ankety sledovat na
www.nadacepartnerstvi.cz. Pro zajímavost – Stromem roku 2008 se stala lípa
Jana Gurreho v jihočeském Římově, pro
kterou hlasovalo 33 967 lidí.

Stojí v Horažďovicích budoucí Strom
roku 2009?

Starých, krásných a přitom relativně zdravých stromů je v české krajině již poskrovnu. Nejvíce jich pochopitelně nacházíme
v parcích a starých zahradách, případně
v rezervacích. Kouzlo stromů, které si pamatují mnohdy více, než si vůbec umíme
představit, některým lidem uniká, většinu
z nás však staré stromy fascinují a dokážeme se jim obdivovat. Řada historických
národů o stromy opírala svou mytologii,
známí svým stromovým horoskopem jsou
např. Keltové. Přenést romantické příběhy
spojené s historií do současnosti prostřednictvím přednášky nebo knihy není těžké.
Už kdysi jsem si však položil otázku, jestli a jak lze pomocí „stromové“ tematiky
sjednotit různé pohledy lidí mnohdy sledující podobné cíle. Proto mě oslovil slogan, kterým zaštiťuje už léta své aktivity
Nadace Partnerství a který říká: „prostřednictvím stromů pomáháme lidem

Dub, jehož věk odhadujeme na 200–250 let,
jsme pro účely vyhlášení památného stromu
a účasti v anketě pojmenovali Šternberk –
po šlechtickém rodu, který stál u zrodu Panské (Křížové) zahrady.
Text a foto: Tomáš Pollak

HOR A ŽĎOVICK Ý OBZOR č. 5 /2009

Nový ceník inzerce v Horažďovickém obzoru
Rozměr inzerátu
(výška x šířka)cm
26x19
13x19
13x9
6,5x9
3x9

Černobílá verze
Cena
2800,- Kč
1400,- Kč
700,- Kč
350,- Kč
150,- Kč

Barevná verze
Cena
4500,- Kč
2000,- Kč
1000,- Kč
500,- Kč
250,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH. S platností od 1. dubna 2009, kdy se Město Horažďovice státá plátcem DPH, bude k uvedeným cenám účtováno DPH ve výši
19 % dle zákona č. 235/2004 Sb.
Lze předplatné na celý rok.

AUTO MOTO, ANTIK A SBĚRATELSKÁ BURZA.
VŠEOBECNÁ BURZA 13. 6., 15. 8. A 10. 10. 2009
LETIŠŤE U PŘEŠŤOVIC
PŘIJĎTE PRODAT CO VÁM DOMA PŘEBÝVÁ NEBO
KOUPIT CO JEŠTĚ NEMÁTE.
ZVÁNI JSOU TÉŽ NUMISMATICI,FILATELISTÉ,
SBĚRATELÉ ODZNAKŮ,POHLEDNIC A JINÍ..

V sobotu dne 20. června se na
náměstí koná
PETROPAVELSKÝ JARMARK

|

OKRASNÉ ROSTLINY
MILENFLORA
– STROMY, KEŘE, ROUBOVANÉ JEHLIČNANY,
LISTNÁČE, TRVALKY,
SKALNIČKY, TRÁVY, ZAKRSLÉ JEHLIČNANY,
ČAROVĚNÍKY
– VÝSADBA A ÚDRŽBA ZELENĚ
– VERTIFIKACE TRÁVNÍKŮ (PROVZDUŠNĚNÍ,
NÁHRADA HRABÁNÍ)
– OSÁZENÍ ZAHRAD, ZAHRÁDEK
A PŘEDZAHRÁDEK, NÁDOB, BALKONŮ
A HROBOVÝCH MÍST
ÚT, ST, PÁ 15–18 HOD
SO 9–12 HOD
MIMO TUTO DOBU PO TEL. DOMLUVĚ
MILENA URBANOVÁ
KOMENSKÉHO 747 – SMĚR SUŠICE
341 01 HORAŽĎOVICE

TEL. 777 013 036
OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ
– pro prodej, darovací smlouvu, dědické řízení, úvěr,
hypotéku, účetnictví apod.
Kvalitně a rychle.

Ilona Herzová, Sušice, mobil 608 117 789

DATABANKA – také akademie škol Horažď.

ANGLIČTINA, BUSINESS ENGLISH
ANGLIČTINA PRO DĚTI ZŠ
NĚMČINA, ŠPANĚLŠTINA
ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 JE TADY!!

Sběrna:
Horažďovice – Dům nábytku, Strakonická 1105, tel.: 376 387 128
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ZÁPIS začíná v červnu 2009 SE SLEVOU 10% (platí jen do 30. 6.)
PROFESIONALITA – výborní kvalifikovaní lektoři
KOMUNIKATIVNOST – malé skupiny (max. 9 studentů)
DYNAMIKA – interaktivní metoda, každý má slovo
ZAHRANIČNÍ UČEBNICE – osvědčený mezinárodní rámec
PŘÍJEMNÉ PROSTŘEDÍ – káva a čaj zdarma o přestávce
Více na: www.englishhelp.cz, tel. 378 774 155, 731 107 640, ul. Am. armády 85, Sušice

HOR A ŽĎOVICK Ý OBZOR č. 5/2009
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MÁTE V BYTĚ NEROVNÉ PODLAHY?

koberce | lina | korek | plovoucí podlahy

CHYSTÁTE RENOVOVACI?

PRODEJ • POKLÁDKA

CHCETE PRODLOUŽIT ŽIVOTNOST
NOVÉ PODLAHOVÉ KRYTINY – PVC,
KOBERCE, PLOVOUCÍ PODLAHY?

UBRUSY • PROSTÍRÁNÍ • PODSEDÁKY

POUŽIJTE vysoce kvalitní
SAMONIVELAČNÍ PODLAHOVOU
VYROVNÁVACÍ STĚRKU THOMSIT DD

KOUPELNOVÉ PŘEDLOŽKY A ZÁVĚSY
POVLEČENÍ • MICRO DEKY • PŘEHOZY

CENOVÁ BOMBA pro červen s možností
odborného provedení
od naší firmy K+D Podlahy

SAMONIVELAČNÍ STĚRKY THOMSIT

• VYSOKÁ PEVNOST • VHODNÁ PRO
KOLEČKOVÉ ŽIDLE A PODLAHOVÉ
VYTÁPĚNÍ

GARNÝŽE • ŽABKY • LIŠTY • LEPIDLA

POLŠTÁŘKY • TAPETY • ROHOŽE

PŮJČOVNA VYSAVAČŮ
NA HLOUBKOVÉ ČIŠTĚNÍ

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. 5 /2009

Tarify pro volání
celé rodiny
Rodina - tarif pro volání celé rodiny

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

BAV SE s Mých5

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

Rodina

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

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

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

99 Kč
2,90 Kč
4,90 Kč
0 Kč
1,00 Kč

Při uzavření nové Účastnické smlouvy u nás získáte dárek.

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

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

|
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VOLBY – 5. a 6. června 2009

Liberálové.cz oznamují,
že jsou jedinou politickou stranou,
za níž ve volbách do Evropského
parlamentu kandidují občané města
Horažďovice:
MUDr.

Jindřiška PROCHÁZKOVÁ
praktická lékařka

Roman VANĚK

průvodce a student Západočeské univerzity

Váš hlas pro stranu Liberálové.cz
je hlasem pro důstojné zastoupení
Horažďovic ve sjednocené Evropě.

HOR A ŽĎOVICK Ý OBZOR č. 5 /2009

* informujte se na podmínky akce

|
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19. 6. pátek

AKCE
KULTURNÍ DŮM
3. 6. středa

16.30

5. 6. pátek

18.00

ABECEDA SLUŠNÉHO CHOVÁNÍ
5. lekce.
ABECEDA SLUŠNÉHO CHOVÁNÍ
6. lekce/závěr.

6. 6. sobota

21.00

SIFON
Rocková zábava – oslava založení kapely
a natáčení DVD.

19. 6. pátek

19.00

24. 6. středa

18.00

28. 6. neděle

15.00

KONCERT DECHOVÉHO ORCHESTRU
Pořádá ZUŠ Horažďovice.
VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA

POSEZENÍ S PÍSNIČKOU
K tanci a poslechu hraje SOLOVAČKA. Možnost rezervace vstupenek na nedělí 26. 7. –
hrají ÚTERNÍCI.

30. 6. úterý

8.00

ROZLOUČENÍ SE ŠKOLOU
Základní škola Komenského Horažďovice.

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

KINO OTAVA
5. 6. pátek, 6. 6. sobota

20.00

VÉVODKYNĚ
USA/Anglie – V manželství byli tři. Historické drama praprapratetičky princezny Diany.
Titulky. Vstupné 78 Kč.

12. 6. pátek, 13. 6. sobota

17.30

LOVECKÁ SEZÓNA 2
USA – Domácí i lesní hosté. Vyhraje dravější. Je to prosté! Animovaná komedie pro
malé i velké. Vstupné 65 Kč. Oba dny pouze
v 17.30!!!

12. 6. pátek, 13. 6. sobota

20.00

BÁJEČNÝ SVĚT STOPAHOLIKŮ
USA – Nová práce, nový přítel, nová kabelka,
to je super komedie. Titulky. Vstupné 78 Kč.
Pouze jediné představení !!!

20.00

NORMAL
ČR – Thriller natočený podle skutečného příběhu legendárního sériového vraha, do 15 let
nevhodný. Hrají: Milan Kňažko, Dagmar
Havlová a další. Vstupné 65 Kč.

20. 6. sobota

20.00

26. 6. pátek, 27. 6. sobota

20.00

NENAROZENÍ
USA – Zlo potřebuje život. Horor do 15 let
nevhodný. Titulky. Vstupné 65 Kč. Pozor –
jediné představení !!!
HOTEL PRO PSY
USA – Ani psa by nevyhnali… Komedie, která Vás dokáže rozesmát i rozplakat. Titulky.
Vstupné 65 Kč.

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
9. 6. úterý

9.00 a 11.00

ZVÍŘECÍ RODINKA ANEB ZMATKY SE
ZVÍŘÁTKY
Beseda se zaměstnanci Botanické a zoologické zahrady Plzeň
Podrobnější informace najdete na
www.knihovna.horazdovice.cz
nebo na nástěnce v areálu zámku.

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
1. 6.

ZPĚVÁČEK ZE ŠKOLKY
– pro předškolní děti, sál DDM od 10 hodin.

3. 6.

ŠVIHADLOVÝ TROJBOJ
– soutěž ve skákání přes švihadlo pro dvojice,
DDM od 15 hodin. Nejlepší dvojice obdrží diplom a odměnu.

6. 6.

POHÁDKOVÝ LES
– hry a soutěže pro nejmenší na Ostrově,
od 14 hodin.

17. 6.

INFORMATIVNÍ SCHŮZKA pro rodiče
dětí, které se zúčastní tábora Plácek, klubovna DDM 15 hodin.
Upozornění – stále jsou ještě volná místa na
TÁBOR PLÁCEK.
Zveme všechny, kteří hledají nové kamarády,
dobrodružství a zábavu.
1. turnus 1. 7.–10. 7.
2. turnus 11.–15. 7. (pro rodiče a děti)
3. turnus 17.–26. 7.

GALERIE CALIFIA
květen–červen

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

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

19.00

28. 6. neděle, hřbitovní kostel

14.00

10. 7. pátek, Městské muzeum

19.00

24. 7. pátek, Městské muzeum

19.00

14. 8. pátek, Městské muzeum

19.00

28. 8. pátek, Městské muzeum

19.00

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

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

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

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

KLARINETOVÉ KVARTETO KLATOVY
– různé hudební styly, svěží hudba plná krásných nálad a melodií.

GABRIELA PECHMANOVÁ + HOSTÉ
– skvělá sopranistka se svými zahraničními
hosty
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