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OBZOR
LEDEN 2009

SLOVO STAROSTKY

Stojíme na prahu nového roku, roku 2009. 
V souvislosti s tím se sluší bilancovat, ale 
i hledět do budoucnosti.

Přehled realizovaných investic a oprav 
za rok 2008

PLESOVÁ SEZÓNA    str. 2
VALNÁ HROMADA FK   str. 5-6
Z RADNICE      str. 6-9
DAR JAROSLAVA NĚMCE str. 13-14

Tříkrálová sbírka 2009

Název akce Cena /
mil. Kč

1. ZŠ Blatenská – rekonstrukce 
kuchyně

9,061

2. ZŠ Blatenská – oprava střechy 
nad spojovací chodbou a vstu-
pem do budovy

0,350

3. * Rozšíření a rekonstrukce 
sběrného dvora odpadů

6,033

4. * Zámek – stavební úpravy 
vnitřního nádvoří (atrium)

2,018

5. Komušín – odbahnění a oprava 
vodní nádrže

0,359

6. * Horažďovická Lhota - odbah-
nění a oprava vodní nádrže

0,865

7. Oprava podlahy dílny ZŠ 
Komenského

0,134

8. Změna zdroje vytápění č. p. 220, 
ulice Jiráskova 

0,704

9. MŠ Křesťanská – stavební 
úpravy části pavilonu

1,211

10. * Kaplička Svaté Pole a Komu-
šín – oprava návesních kaplí

0,366

11. * Kaple sv. Anna – restaurování 
a oprava vnitřních omítek

0,256

12. Oprava památníku na Husově 
náměstí, křížek Komušín

0,015

13. HZS Horažďovice – přeložení 
rozvodu ústředního vytápění

0,119

14. Zámek – změna vytápění kan-
celáří muzea 

0,107

15. Oprava zpevněné plochy v okolí 
zámecké kašny

0,086

16. ZŠ Komenského – oprava 
stropu v tělocvičně

0,292

17. Vyregulování systému vytápění 
bytových domů 1076–78

0,644

18. Oprava WC kulturního domu 
Veřechov

0,194

19. Bytový fond – oprava střech, 
výměna oken

6,482

* získaná dotace

Název akce Předpokl. náklady v mil.

1. * Zlepšení tepelně technických vlastností budov 
– ZŠ Blatenská ul., ZŠ Komenského ul.

11,300

2. * Revitalizace anglického parku Ostrov  3,000

3. ** Stavební úpravy místní komunikace Okružní ul. 10,000

4. ** Muzeum v zámku – rekonstrukce krovu a stropů posledního podlaží  0,600

5. ** Úpravna vody – jímací zářez  2,200

6. Mlýnský náhon – hradítko  0,415

7. Obnova vodohospodářské infrastruktury (ČOV)  2,300

V připravovaném rozpočtu na r. 2009 jsou zařazeny tyto investiční akce:

* získaná dotace 2008
** podána žádost o dotaci 2009

Příprava projektové dokumentace:

Projekt Předpokládané náklady v mil.

1. Obnovitelné zdroje energie – biomasa  0,350

2. Domov důchodců  2,000

3. Řadové domy Nad Nemocnicí  0,400 

4. ZŠ Komenského ul. – bezbariérovost  0,100

5. Křižovatka Strakonická – Příkopy  0,085

6. Smuteční síň – oprava  0,300

7. Revitalizace sídliště Šumavská – Mayerova  0,500

8. Rekonstrukce náměstí  0,500

9. Kulturní dům – přístavba, zámek – úpravy  0,750

10. Veřechov – rekonstrukce domu č. p. 42 (škola)  0,250
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Kulturní dům, kino
Od 1. 1. 2009 jsou platné nové smlouvy na 
kulturní dům a na kino. Obě dvě smlouvy 
jsou podepsány se současnou provozova-
telkou těchto městských zařízení s pí Mu-
žíkovou.
Smlouva na kulturní dům je za symbo-
lické nájemné 12,– Kč ročně s tím, že 
město bude přispívat pí Mužíkové pouze 
na akce, které bude sama pořádat nebo 
spolupořádat a které budou předem pro-
jednány a schváleny radou města. Půjde 
především o takové akce jako je taneční 
kurz, divadelní předplatné, západočeská 
přehlídka amatérského divadla a podob-
né regionální projekty. Podmínkou je 
i zajištění činnosti ochotnického diva-
dla. Smlouvou je omezen počet prodej-
ních trhů (12 ročně). Výpovědní doba je 
roční. 
Je známo, že na provozovatele kina bylo 
vypsáno výběrové řízení, do něhož se ne-
přihlásil žádný zájemce. Názory občanů 
na kino jsou rozličné. Při rozhodování 
o další budoucnosti kina převládl ná-
zor, že pokud se kino zavře, bude budo-
va chátrat a v budoucnosti jeho obnova 
bude stát víc než v současné době pokra-
čovat v jeho provozování. Dalším důleži-
tým hlediskem byl fakt, že zde zakotvilo 
a nalezlo své působiště loutkové divadlo. 
Návštěvnost jeho představení ze strany 
malých diváků je velká.
Budeme dál hledat možné využití budovy 
kina i v souvislosti s řešením celého okolí. 
I z tohoto důvodu je v nové smlouvě výpo-
vědní doba pouze tříměsíční. Město počítá 
s dotací na provoz kina ve výši 600 tis. Kč 
ročně.

—

Prodej bytů 
5. ledna 2009 proběhla v kulturním domě 
informační schůzka k postupu při prode-
ji bytů. Do konce ledna bude obesláno 
237 nájemníků vytipovaných bytů k pro-
deji. Nájemníci po převzetí nabídky, kte-
rá bude obsahovat informace o postupu 
prodeje, o stanovení kupní ceny a o pla-
tebních podmínkách, budou mít 15 dní 
na přijetí nabídky. Pokud se rozhodnou 
pro koupi bytu, zaplatí zálohu 5 000,– Kč 
na budoucí náklady prodávajícího (pro-
hlášení vlastníka, smlouva…). Rada 
města pak rozhodne podle počtu zájem-
ců v jednotlivých domech, které z nich 
doporučí zastupitelstvu k prodeji. Těm 
nájemníkům, jejichž domy nebudou vy-
brané a oni složili zálohu, budou peníze 
vráceny v plné výši. Pouze u těch zájem-
ců, kteří se rozhodnou koupit byt a z ně-
jakého důvodu od svého záměru v bu-
doucnu odstoupí, budou od této částky 
odečteny případné výlohy, které město 

s prodejem jejich bytu mělo.
Zastupitelé tím, že v prosinci schváli-
li nové zásady prodeje bytů a bytových 
domů, dali jasně najevo, že mají vůli pro-
dávat. Na druhé straně si musí nájemníci 
zvážit, zda mají zájem kupovat. Každý by 
si měl spočítat, jestli se výše nájemného, 
které v nejbližších letech zaplatí, nebude 
blížit částce, za který by byt koupil nebo 
splátkám úvěru, který by jim umožnil byt 
vlastnit.
Pracovníci odboru investic a rozvoje 
města (vedoucí odboru pí Benešová) 
jsou připraveni zodpovědět vaše případ-
né dotazy.

—

Mystery Client
Z důvodu neustále se opakujících připo-
mínek k práci úředníků MěÚ jsem v po-
lovině října 2008 zadala nezávislé fi rmě 
prověření práce pěti odborů MěÚ.
Šlo o tyto odbory:
• Odbor životního prostředí
• Odbor dopravy a silničního hospodářství
• Odbor investic, rozvoje a majetku 
• Odbor památkové péče, školství a kultury
• Odbor výstavby a územního plánování

Cílem bylo získání pokud možno objek-
tivních informací o úrovni poskytovaných 
služeb městským úřadem, a to zejména 
z pohledu komunikace s klientem a vhod-
nosti prostředí úřadu.
Informace byly získány formou utajených 
návštěv (Mystery Client), kdy pracovníci 
oslovené firmy navštěvovali jednotlivé 
odbory a podle předem připraveného a se 
mnou konzultovaného scénáře, posuzo-
vali práci odborů a konkrétních úřední-
ků. V termínu od 5. do 24. listopadu 2008 
takto uskutečnili celkem 19 návštěv. Je-
jich počet nebyl v zadání a odvíjel se od 
konkrétní situace a nutnosti opakovat 
návštěvu.

Oblasti průzkumu
1. Prostředí prostor pro čekání před kan-
celářemi
• celková orientace na úřadu – informační 
systém
• označení pracovišť
• výzdoba a dostatek informačních odkazů
• možnost posezení při nutnosti delšího 
čekání

2. Prostředí kanceláří jednotlivých oddělení
• vstup do kanceláře
• prostředí kanceláře
• uspořádání kanceláře s ohledem na vstříc-
nou či diskrétní komunikaci s klientem
• adresná komunikace – označení pracov-
ní pozice a jména pracovníka úřadu

3. Komunikace s klientem
• úvodní přijetí klienta
• komunikační dovednosti úředníka
– srozumitelnost projevu
– vhodné tempo řeči
– soulad verbální a neverbální komunikace
– kladení otázek
– zjišťování potřeb
– umění naslouchat
– nabídka variant řešení
– věrohodnost projevu
– ověření si pochopení předaných infor-
mací
– zakončení rozhovoru
– spokojenost s obsahem předávané infor-
mace 
• rozloučení se

Z výsledné hodnotící zprávy vyplývají kon-
krétní závěrečná doporučení ke zlepšení 
práce městského úřadu. Tato doporučení 
byla projednána s vedoucími odborů, kte-
ří jsou odpovědni spolu s tajemnicí MěÚ 
Ing. Ivanou Duškovou za jejich naplnění.
Rada města a tajemnice MěÚ byla s touto 
zprávou seznámena dne 15. 12. 2008.

Formy prověřování kvality práce úřed-
níků za rok 2008 
1. kontrolní a metodická činnost krajské-
ho úřadu – výkon přenesené působnosti
2. Mystery Client (utajená návštěva)
3. anketa Obzor 

Mgr. Jindřiška Jůdová, starostka města

Odbor Počet návštěv

životního prostředí 4

dopravy a silničního plánování 4

investic, rozvoje a majetku 3

památkové péče, školství 
a kultury

5

výstavby a územního plánování 3

odbor prostředí hodnocení komunikace hodnocení pořadí

životního prostředí 90 % nejlepší 75 % lepší 3.

dopravy a silničního plánování 84 % lepší 60 % horší 4.

investic, rozvoje a majetku 91 % nejlepší 77 % lepší 2.

památkové péče, školství a kultury 93 % nejlepší 79 % lepší 1.

výstavby a územního plánování 82 % lepší 49 % horší 5.

Výsledná hodnotící zpráva
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opravená kaplička v Komušíně schody na nádvoří v zámku 

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

STALO SE 

Plesová sezóna 
v plném proudu 
V sobotu dne 10. ledna 2009 se konal 
v kulturním domě již 12. Prácheňský re-
prezentační ples, jehož pořadateli bylo 
Město Horažďovice a kulturní středisko. 
Ples zahájila paní starostka Mgr. Jindřiš-
ka Jůdová a poté následovalo seznámení 
s programem celého večera.

K tanci a poslechu vyhrávaly dvě kapely 
a každý návštěvník si určitě přišel na své. 
Taneční orchestr P-Band Plzeň a hudební 
skupina The Shower Klatovy rozproudily 
krev všem tanečníkům.
Nádherné předtančení skupiny Avanti 
Domažlice a krátká módní přehlídka ně-

kolika návrhářek byly příjemným zpestře-
ním zmíněného plesu. Po celý večer mohli 
návštěvníci ochutnávat míchané nápoje 
přítomného barmana a „zobat“ dobrůtky 
z připraveného rautu. 
Skvělou atmosféru společenského večera 
doplňovala bohatá květinová výzdoba, 
o kterou se postarala fi rma Happy Flowers 
Humpolec – manželé Buřičovi, Květinář-
ství Vesna – manželé Petříkovi a Ing. Jin-
dřich Chejn Sušice – keramická dekorace. 
Zároveň bych touto cestou chtěla poděko-
vat manželům Říhovým – Řeznictví Ho-
ražďovice za velkorysé zásobení připravo-
vaného rautu, panu Rendlovi – Pekařství 
Sušice, Střední škole Horažďovice – obor 
cukrář, fi rmě Spak Sušice, všem známým, 
blízkým a celému kolektivu kulturního 
střediska za podporu a pomoc při veške-
ré organizaci a přípravách tohoto plesu. 
Poděkování také patří i Vám všem, kteří 
jste si přišli vychutnat příjemné prostředí 
slavnostního večera. Těšíme se opět za rok 
– nový program se již připravuje.

Libuše Mužíková

Beseda se seniory
Dne 11. 12. 2008 provedli strážníci Měst-
ské policie Horažďovice besedu se seniory 
v Domě s pečovatelskou službou v Horaž-
ďovicích na téma kriminalita. Doporučili 
několik praktických rad a způsobů, jak 
lze podstatně zvýšit bezpečí seniorů. Na 
besedě byla přítomna starostka Mgr. Jů-
dová, která přislíbila v případě zájmu fi -
nanční pomoc při nákupu bezpečnostních 
řetízků na vstupní dveře bytů Domu s pe-
čovatelskou službou v Horažďovicích.

Blanka Špatná, 
strážník Městské policie Horažďovice
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KULTURA

Knihovnické 
ohlédnutí za 
uplynulým rokem 
Je všeobecně známé, že žádný počátek 
roku se neobejde bez bilancování, či se-
stavování statistik roku předešlého. Ani 
městská knihovna není výjimkou. Rádi 
bychom i vám předali několik informací 
o naší činnosti v roce 2008.
Registrovaných čtenářů
odd. pro dospělé:          566
odd. pro děti:            218
Počet návštěvníků
odd. pro dospělé:         9 129
odd. pro děti:           5 024
Celkem výpůjček
odd. pro dospělé: knihy     25 159
          periodika   4 262
odd. pro děti:   knihy     7 297
          periodika   1 295
MVS – výpůjčky knih vyžádaných z jiných 
knihoven: 50
Kromě půjčování knih poskytuje knihov-
na ještě další služby, např. umožňuje pří-
stup na internet, využití textového editoru 
a použití skeneru. 
Celkový počet návštěvníků internetu: 
2 282, prosurfováno 94 042 minut. 
Knihovna uspořádala také 96 akcí pro 
děti z mateřských a základních škol, pro 
studenty střední školy i pro dospělé, které 
přilákaly 3 706 účastníků.
Za zmínku stojí 3 projekty, které jsme 
v průběhu loňského roku realizovali: Pro-
jekt Děti a čtení 2008, Herbář Fr. Celerina 
– restaurování dokumentu a Prácheňsko 
digitálně – 3. etapa, která v tomto roce 
obsáhla digitalizaci 10 monografi í z fondu 
knihovny. 
Ze všech uvedených čísel je patrné, že lidi-
ček, kterým v loňském roce knihovna ale-
spoň jednou zkřížila cestu, je požehnaně. 
Doufáme, že nám i nadále zachováte pří-
zeň a budeme se na vás těšit jak v knihov-
ně, tak na připravovaných akcích.

Za městskou knihovnu Petra Tomešová

Kluci a holky pozor!!!
Chcete vyhrát knihu?
Jednou z možností je odpovědět na anket-
ní otázku Sukovy studijní knihovny litera-
tury pro mládež:
KTERÁ KNIHA, VYDANÁ V ROCE 
2008 SE VÁM NEJVÍCE LÍBILA?
Z vašich odpovědí bude vylosováno padesát 

SBÍREJ 
SAMOLEPKY 
PROJEKTU 
DĚTI A ČTENÍ 

Otázka měsíce č. 1: 

Najdi v knihovně alespoň 2 knížky Fran-
tiška Nepila a zjisti, kdo je ilustroval.

Na vaše odpovědi čekáme v Měst-
ské knihovně Horažďovice do 28. 2. 
2009.
Samolepku mohou získat i návštěvní-
ci knihovny do 15 let, kteří v knihovně 
vyřeší křížovku, kvíz, hádanku, napí-
ší kousek „Nekonečného příběhu“ 
našich čtenářů, vyplní „Pohádkový 
dotazník“ nebo splní jiné úkoly 
(podrobnosti na www.knihovna.ho-
razdovice.cz, na vývěskách knihovny 
a v Horažďovickém obzoru).

účastníků, kteří dostanou pěknou knihu.
Ti z vás, kteří odpoví na otázku 
PROČ RÁD ČTU?, 
budou zařazeni do slosování o tři knihy.
Anketní lístky si vyžádejte u vaší paní 
knihovnice. Slavnostní vyhlášení cen pro-
běhne 8. dubna v Památníku národního 
písemnictví v Praze a i vy můžete být mezi 
pozvanými. 
Na autogramiádě budou opět přítomni 
autoři a ilustrátoři oceněných knih.
Vaše odpovědi očekáváme nejpozději do 
25. 3. 2009.
V Městské knihovně Horažďovice můžete 
odevzdat anketní lístky do 20. 3. 2009.

V prosinci měl Pěvecký spolek Prácheň dost 
nabitý program. Po prvních třech vystoupe-
ních, která se konala již na konci listopadu, 
jsme v prosinci vystoupili ještě pětkrát. 
10. 12. jsme zpívali při IV. ročníku vánoční-
ho zpívání koled v Kasejovicích. Zazpívali 
jsme několik koled a pak společně se všemi 
přítomnými ještě koledy Nesem vám novi-
ny a Narodil se Kristus Pán. Celou tuto akci 
zaštiťoval Český rozhlas Plzeň.
Po roční odmlce se uskutečnil vánoční 
koncert také v Horažďovicích. Ve zcela za-
plněném sále Hotelu Prácheň jsme společ-
ně se Železnorudským smíšeným sborem 
zazpívali několik koled a následně Rybovu 
mši „Hej, mistře!“ s doprovodem orchest-
ru. Posluchači nás odměnili opravdu dlou-
hotrvajícím a pro nás až dojemným potles-
kem. Všichni zúčastnění tak měli krásný 
pocit z výborně odvedené práce. Takovéto 
chvíle nezažíváme každý den. Bylo to pro 
nás něco opravdu výjimečného.
Koncert se stejným programem jako v Ho-
ražďovicích se konal také 19. 12. v Železné 
Rudě. Jediný problém nastal opět po roce 
s hudbou. Ne všechny absence se podaři-
lo nahradit, a proto byl orchestr oslaben. 
I tak se koncert vydařil a všichni poslucha-
či v kostele Panny Marie Pomocné odchá-
zeli spokojeni.

Hned druhý den (20. 12.) jsme se popr-
vé představili v Záboří, v kostele sv. Petra 
a Pavla. V krásném, zcela zaplněném, kos-
tele se nám zpívalo moc hezky. Posluchači 
to vycítili a odměnili nás vřelým potleskem.
Posledním vystoupením bylo zpívání při 
nedělní mši v německém Bayerisch Eisen-
stein. Tamní kostel má nádhernou akusti-
ku, která měla svůj podíl na krásném zá-
žitku. Po návratu z Německa jsme se sešli 
při posezení, které bylo znovuobnovením 
tradice spolkových předčasných Silvest-
rů. Odměnili jsme se tak za opravdu vel-
mi náročný rok, během kterého jsme měli 
22 vystoupení, najezdili více než 1 500 ki-
lometrů a vidělo a slyšelo nás více než 
5 000 posluchačů. Velmi povedený rok. 
Snad i ten letošní bude úspěšný.

Za PSP Martin Petrus

Zájezd do divadla
V pondělí 8. prosince 2008 jeli obyvatelé 
Horažďovic a přilehlých obcí do Prahy. Do 
Vinohradského divadla na divadelní před-
stavení „Adina“. Hra pojednávala o život-
ních osudech slavné české fi lmové herečky 
Adiny Mandlové. Hlavní postavu Adiny 
perfektně zvládla herečka Veronika Žilko-
vá. V ostatních rolích jsme viděli mnoho 
zajímavých herců. Byl to překrásný záži-
tek a již zase plánujeme další zájezd.

Josef Jirsa, Horažďovice 
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Program na jaro 2009:
9. 1. Jižní Amerika jak ji neznáte – p. Ka-
vale
13. 2. Kuchařské čarování s vyhlášeným 
kuchařem panem Stupkou z Primy TV
13. 3. A opět léčivky s oblíbeným MUDr. 
Balounem
10. 4. Konečně UFO s odborníky na toto 
téma
8. 5. Spisovatel kuchařek a sběratel re-
ceptů, uznávaný kulinář – pan Milovický
12. 6. Zdravě, ale hlavně správně zhub-
nout poradí MUDr. Karel Urban – studio 
Zdraví. 
Začátek vždy v 19,00 hod.

Připravujeme pokračování večerů i v příš-
tím roce. Změna programu vyhrazena, 
vstupné dobrovolné, občerstvení zajiš-
těno. Rezervace míst a informace na tel. 
724 119 332

Nezapomeňte: 
Každou sobotu v 10,00 hod. senior klub – ře-
šení všech otázek od vaření po situaci v Číně. 

Host do domu,…
Více než stovku hostů přijal 30. 12. 2008 
ve svém domě na Svaté Anně pan Tomáš 
Pollak a společně s Volným sdružením 
horažďovických muzikantů popřál všem 
do nového roku. Bylo to velmi příjemné. 
Děkujeme. 

Lenka Šimonová

SPORT

Letní přebory 
minitenis a předžáci
Během letní tenisové sezony uspořádal 
TK Horažďovice přebory v kategoriích mi-
nitenisu (6–7 let) a předžáků (8–9 let).
Soutěží se zúčastnilo celkem 13 hráčů. 
Minitenisté hráli do deseti bodů na zmen-
šeném hřišti každý s každým. Vítězem se 
stal Štěch Jakub, který na svůj věk předve-
dl velmi solidní výkony. Podstatný v této 
věkové skupině je ale zápal do hry, který 
byl u všech zúčastněných nezměrný.
Kategorie předžáků se hrála na jeden ví-
tězný set a také systémem každý s každým. 
Pohár pro vítěze si odnesl Tomáš Macoun, 
který vyhrál všech sedm zápasů. Je dobře, 
že za Tomášem je velmi vyrovnaná skupi-
na hráčů, která mu určitě nedovolí usnout 
na vavřínech. Mistrovství Horažďovic 
o pohár (tak soutěž nazvali samotní hrá-
či) se bude konat i příští rok a doufáme, že 
přiláká další děti k hraní tenisu (pro pří-
padné mladé zájemce je tu možnost zapůj-
čení raket a míčů zdarma).

VÝSLEDKY
(minitenis)
1. Jakub Štěch 
2. Lukáš Medvecký 
3. Pavlína Vlčková 
4. Michaela Klimentová 
5. Kateřina Šedivá 

(předžáci)
1. Tomáš Macoun 
2. Petr Kylián 
3. Kryštof Bučok 
4. Tadeáš Hokr 
5. Bernadeta Bučoková 
6. Jan Pícka 
7. Petr Kuchta 
8. Antonie Polatová 

Za TK Horažďovice Zdeněk Kodýdek

OZNÁMENÍ

TK Horažďovice oznamuje všem svým čle-
nům, že každoroční VALNÁ HROMADA 
se bude konat 21. února 2009 od 18 hodin 

v restauraci NA NÁDRAŽÍ. 

Horažďovické 
volejbalistky 
zabodovaly
Tradiční vánoční turnaj smíšených druž-
stev ve volejbale se konal 28. 12. 2008 
v krásné hale v Chanovicích. Utkala se 
4 družstva – Pačejov ( jako pořádající 
tým), Velký Bor, Břežany a ženy z Horaž-
ďovic. Přestože v každém družstvu měli 
své místo alespoň 3 muži, horažďovické 
ženy dokázaly vyhrát všechny zápasy a už 
krátce po úvodu se radovaly z vítězství. 
Domů si odvezly pohár za 1. místo a plno 
příjemných zážitků z pěkného sportovní-
ho odpoledne. Na druhém místě se umís-
tilo družstvo z Velkého Boru, třetí byly 
Břežany a poslední místo zůstalo pořáda-
jícím „Mandarinkám“ z Pačejova.

Volejbalové družstvo žen 
TJ Sport Horažďovice

Valná hromada FK 
Horažďovice
Dne 10. 12. 2008 byla svolána Valná hro-
mada (VH) fotbalového klubu. Konala se 
v Music clubu Houba. Hlavním cílem VH 
bylo odstranění organizačního vakua ve 
všech činnostech tohoto občanského sdru-
žení. Řízením VH byl pověřen dlouholetý 
člen FK – pan Jiří Zahnbauer . Seznámil 
aktiv s neutěšenou situací v klubu, na kte-
rou město reagovalo výpovědí pronájmu 
víceúčelového hřiště, šaten, tribun, po-
kladen a hřiště. Hosty VH byli i starostka 
města – Mgr. Jindřiška Jůdová a předseda 
OFS Klatovy – pan Jan Červený. Stěžej-
ním bodem programu byla volba výkon-
ného výboru. Byl podán návrh 7 členů do 
výkonného výboru (VV). Další návrh na 
doplnění VV nebyl podán. O jednotlivých 
členech bylo hlasováno. Valná hromada 
schválila výkonný výbor v tomto složení: 
Forman Michael, Korous Miroslav, Ko-
želuh Milan, Lávička Miroslav, Motl Jiří, 
Petržílka Jiří, Vašica Luboš.
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Z RADNICE

Rada města 
17. 12. 2008
SCHVÁLILA
• Smlouvu o zřízení věcného břeme-
ne mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR 
a Městem Horažďovice k akci „Horažďo-
vice – rozšíření sběrného dvora“
• Smlouvu o budoucí smlouvě o právu 
věcného břemene k akci „Prodejna potra-
vin Penny Market Horažďovice“ – uložení 
ovládacího kabelu signalizace HZS
• novou nájemní smlouvu mezi Městem 
Horažďovice a Libuší Mužíkovou – Kul-
turním střediskem, Horažďovice na pro-
nájem kulturního domu na dobu neurči-
tou, s roční výpovědní lhůtou, sjednaným 
nájemným 12,– Kč ročně a s platností 
od 1. 1. 2009, která nahrazuje Nájemní 
smlouvu ze dne 23. 3. 1995 
• novou nájemní smlouvu mezi Městem 
Horažďovice a Libuší Mužíkovou – Kul-
turním střediskem, Horažďovice na pro-
nájem kina na dobu neurčitou, s tříměsíční 
výpovědní lhůtou, sjednaným nájemným 
12,– Kč ročně a s platností od 1. 1. 2009, 
která nahrazuje Nájemní smlouvu ze dne 
23. 3. 1995 
• Smlouvu o právu provést stavbu – Pen-
ny Market Horažďovice mezi stranami 
A + R s. r. o. Radonice (investor) a Městem 
Horažďovice (vlastník) 
• poskytnutí příspěvku na rok 2009 ve 
výši 9.000,– Kč tis. Kč panu J. Houdkovi 
na zajištění zásobování pojízdnou prodej-
nou 1 × týdně v částech obce Svaté Pole, 
Boubín a Horažďovická Lhota v roce 
2009
• Smlouvu o poskytnutí služeb mezi Měs-
tem Horažďovice a Centrem protidrogové 
prevence a terapie Plzeň 
• zařadit do rozpočtu na rok 2009 trak-
tor a zemní vrták pro organizační složku 
Technické služby 
• poskytnutí peněžního daru ve výši 
3.000,– Kč předsedovi sportovní komise 
Mgr. Petru Královi a poskytnutí peněž-
ního daru ve výši 3.000,– Kč předsedkyni 
bytové komise Anně Janouškovcové 
•  fi nanční příspěvěk ve výši 36.000,– Kč 
na úhradu záloh elektrické energie v areá-
lu Na Lipkách 
• darovací smlouvu s panem Františkem 
Listopadem, Horažďovice a Městem Ho-
ražďovice na darování klavíru značky 
Bözrdorfer 

SOUHLASÍ 
• s příspěvkem 5 ks vstupenek do Aqua-
parku v Horažďovicích pro 2 osoby na 
1 hodinu Ochotnickému divadlu venkov-
ský tyjátr D.O.S.M.A.H Hradešice, na po-
řádání plesu dne 25. 12. 2008 v Horažďo-
vicích
• s konáním akce Junáka – Svaz skautů 
a skautek ČR, středisko Prácheň Horaž-
ďovice rozdávání Betlémského světla na 
náměstí v Horažďovicích včetně postavení 
indiánského tee-pee a možnosti udržovat 
oheň v kovové nádobě dne 23. 12. 2008 od 
14 do 17 hod. 
• s umístěním měřící stanice persistentní 
organické polutanty v ovzduší na vhodné 
veřejné budově v majetku města 
• s umístěním bankomatu v supermarke-
tu Albert v Horažďovicích dle předložené 
projektové dokumentace 

NESOUHLASÍ SE 
• s úplatným převodem budovy čp. 1082 
(sklad CO v bývalém klášteře)v k. ú. Ho-
ražďovice, přijatelný je bezúplatný převod 
budovy včetně pozemku v intencích již 
dříve uzavřené Smlouvy o bezúplatném 
převodu schválené ZM
• s poskytnutím volných vstupenek do 
Aquaparku do tomboly při závěrečném 
posezení fi rmy Teraso Horažďovice s. r. o. 

UKLÁDÁ 
• MěÚ, odboru investic, rozvoje a majetku 
města zjistit možnosti dotačních titulů na 
pořízení nových vchodových dveří, židlí 
a výměny oken v kulturním domě Horaž-
ďovice 
• tajemnici MěÚ předložit návrh realizace 
závěrečných doporučeních pro zvyšování 
kvality poskytovaných služeb Městského 
úřadu Horažďovice vyplývajících ze zprá-
vy zpracovatele

PROJEDNALA 
• za účasti paní Libuše Mužíkové dopis 
Mgr. Andrey Králové, ze dne 28. 11. 2008 
týkající se nespokojenosti s jednáním pro-
vozovatelky kulturního domu 

STANOVILA 
• osobní příplatek vedoucímu organizační 
složky Technické služby

VZALA NA VĚDOMÍ 
• výsledky kontrol a metodické pomoci 
Krajského úřadu Plzeňského kraje prove-
dených u Městského úřadu Horažďovice 
a to na odboru životního prostředí, správ-
ním odboru a odboru kancelář starosty
• rezignaci Mgr. Petra Krále na předsedu 
sportovní komise a rezignaci Mgr. Hany 
Smetanové na členství v kulturní komisi 

Po diskusi byl schválen přednesený návrh 
usnesení. Následovala krátká přestávka a po 
ní proběhla ustavující schůze nového VV. 
Prezidentem FK Horažďovice je Michael 
Forman, místoprezidentem Jiří Motl, se-
kretářem Miroslav Korous, pokladníkem 
Jiří Petržílka, manažerem Milan Kože-
luh, šéftrenérem Luboš Vašica a členem 
výboru Miroslav Lávička. Výkonný výbor 
se bude snažit nezklamat důvěru svých 
voličů a obnovit důvěryhodnost klubu 
u veřejnosti, radnice, sponzorů i nadříze-
ných složek fotbalového svazu.
VZPOMÍNKA:
Dovolujeme si touto cestou vyjádřit upřím-
nou soustrast pozůstalým Josefa Malého, 
dlouholetého činovníka FK, který se nema-
lou měrou podílel na činnosti klubu.

Starší přípravka FK 
Horažďovice
Halový turnaj v malé kopané 
Osek 2008–2009
Aby si kluci „zakopali“ i během zimy, 
přihlásil jsem je na halový turnaj v malé 
kopané. Hrálo se na umělé trávě 3. gene-
race. Turnaj pořádala TJ Osek v sobotu 
29. 11. 2008. Na sraz před Albertem přišlo 
sedm hráčů starší přípravky FK Horažďo-
vice (Honza Boček, David Vaněček, Láďa 
Sládek, Tomáš Pikeš, Matěj Heimlich, Jir-
ka Motl a Adam Pena). Přivítali nás vřelí 
pořadatelé, dobře vybavená hala, teplá 
šatna. Hrálo se podle tradičních pravidel 
2 krát 12 minut, systémem každý s kaž-
dým. Horažďovičtí fotbalisté zaznamenali 
tyto výsledky: HD:Cehnice 7:0, HD:Osek 
I 8:0, HD:Osek II 8:0, HD:Štěkeň 12:0. 
Čtyři jasná vítězství nám přinesla 12 bodů, 
skóre 35:0 a tím první místo v turnaji. Jako 
odměnu pro vítěze pořadatelé připravili 
dort, s ním však kluci utekli do šatny tak 
rychle, že jsem je ani nestačil vyfotit. Jir-
ka Motl se stal se 16 vstřelenými branka-
mi nejlepším střelcem turnaje. I všichni 
ostatní horažďovičtí fotbalisté se zapsali 
do tabulky střelců.

Dne 21. 12. 2008 opět vyrazili mladí fot-
balisté do Oseka. Tentokrát šlo o první 
část zápasů z dlouhodobého čtyřkolového 
turnaje. Výprava byla silnější – deset hrá-
čů i několik rodičů. Horažďovičtí fotbalis-
té zaznamenali tyto výsledky: HD:Osek 
B 2:1, HD:Štěkeň 2:0, HD:Osek A 6:0, 
HD:Cehnice 4:0. Ziskem 12 bodů drží 
průběžně první místo. Výkon v prvním zá-
pase však nebyl přesvědčivý. Kluci se pak 
výrazně polepšili, ale příště bude nutná 
větší koncentrace na utkání, nepolevování 
v tempu a nepodceňování soupeře.

Trenér Jiří Motl
w
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JEDNALA
• o pronájmech bytových a nebytových 
prostor

Rada města 
7. 1. 2008
SCHVÁLILA 
• nabídku EIA SERVIS, s. r. o., České Bu-
dějovice na vypracování oznámení záměru 
stavby „Horažďovice - Komenského a Tře-
bomyslická ulice a malý městský obchvat“ 
a souvisejících odborných studií dle zák. 
č. 100/2007 Sb. v platném znění za cenu 
221.340,– Kč vč. DPH 
• 5. rozpočtovou změnu, tj. rozpočtová 
opatření č. 82–91/2008, tj. upravený roz-
počet příjmů bude 170.864,43 tis. Kč, upra-
vený rozpočet výdajů bude 147.960,51 tis. 
Kč a – 22.903,92 tis. Kč bude celkové fi -
nancování 
• Smlouvu o podmínkách poskytnutí dota-
ce z ROP NUTS II Jihozápad na projekt Ná-
vrat k tradicím mezi Městem Horažďovice 
a Regionální radou soudržnosti Jihozápad 
• složení komise pro likvidaci majetku 
ztrát a nálezů - předseda komise: Alena 
Čáňová, členové: Blanka Rejšková, Ján 
Tropp, Marcela Benešová, Zdeněk Petro-
vic, Blanka Jagriková
• komisi pro nakládání s nepotřebným 
majetkem TS pro rok 2009 – předseda: 
Ing. Ladislav Lenský, členové: Ján Tropp, 
Marcela Benešová, Jaroslav Pajer
• zařadit do rozpočtu roku 2009 výmě-
nu oken objektu TS ve výši 450.000,– Kč 
a nesouhlasí se zařazením úpravy plochy 
dvora TS ve výši 250.000,– Kč do rozpoč-
tu města na rok 2009
• podání žádostí o poskytnutí dotací z od-
boru umění a knihoven MK ČR a spoluú-
čast Města Horažďovice ve výši Herbář Fr. 
Celerina 50% – 13 000,– Kč, Děti a čtení 
50 % – 20 000,– Kč, Prácheňsko digitálně 
30 % – 6 000,– Kč, Prácheňský kancionál 
50 % – 50 000,– Kč 
• podat odvolání proti rozsudku Okresní-
ho soudu Klatovy č. 10 C 99/2008 – 76 ze 
dne 25. 11. 2008 týkající se úhrady arche-
ologického výzkumu 
• pořádání Prácheňské výstavy holubů, 
králíků a drůbeže ve dnech 17. a 18. ledna 
2009

SOUHLASÍ 
• s umístěním přílože (chrániček s optic-
kými kabely) k rozvodům veřejného osvět-
lení, které bude provedeno mezi ulicemi 
Blatenská, Hornická, Žižkova, Bezručova 
dle přiloženého nákresu a s uzavřením 
Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy 
o zřízení věcného břemene s fi rmou Šu-
mava Net s. r. o., Horažďovice 

•  s prodloužením lhůty na použití poskyt-
nutého fi nančního příspěvku :
a) TYJÁTR Horažďovice ve výši 10.000,– 
Kč do 20. 12. 2009 na pořízení mikroportů 
b) Barbara Benish – galerie Califi a ve 
výši 5.000,– Kč do 20. 12. 2009 na provoz 
galerie 
c) Sdružení občanů Horažďovic-Před-
městí ve výši 2.729,– Kč do 20. 12. 2009 
na údržbu a provoz sportovního areálu 
d) SDH Boubín ve výši 5.000,– Kč na po-
řízení křovinořezu

ROZHODLA 
• výběru nejvhodnější nabídky na zpraco-
vání projektové dokumentace pro územní 
řízení a pro stavební povolení vč. výkonů 
související inženýrské činnosti stavby 
„Multifunkční kulturní zařízení – rekon-
strukce domu č.p. 42 Veřechov, Horažďo-
vice“ ve výši celkem 237.999,– Kč včetně 
DPH fi rmě Architektonická kancelář Ing.
arch. Jan Rampich, Strakonice 
• o výběru nejvhodnější nabídky na akci 
„Výměna prosklených výloh, dveří a oken 
v části domu č. p. 758 a 759 Horažďovice“ 
společnosti Petr Drázda, Zednictví – Sád-
rokarton, Horažďovice ve variantě B) s na-
výšením za bezpečnostní skla conex do 
všech výloh a prosklených částí dveří za 
celkovou cenu 606.515,– Kč včetně DPH
 
VZALA NA VĚDOMÍ 
• žádost o řešení technického stavu pane-
lových domů čp. 933 a 934 s tím, že se zá-
ležitostí zabývalo zastupitelstvo města dne 
1. prosince 2008 a schválilo Zásady postu-
pu při prodeji bytů a bytových domů v ma-
jetku města Horažďovice včetně přílohy 
č. 1 a přílohy č. 2. Při odprodeji bytů nelze 
postupovat mimo schválené zásady a od-
prodej bude probíhat podle schválených 
Zásad postupu při prodeji bytů a bytových 
domů v majetku města Horažďovice 
• sdělení ředitelky ZŠ ke koordinaci sta-
veb „rekonstrukce sociálního zařízení tě-
locvičny“ a „zateplení tělocvičny“ ZŠ Bla-
tenská 
• zápis z bytové komise ze dne 15. 12. 2008 

STANOVILA 
• termíny zasedání RM a ZM v 1. pololetí 
roku 2009:
 21. ledna 2009 v 15.00 hodin
   9. února 2009 v 15.00 hodin  
 25. února 2009 v 15.00 hodin, 
  ZM od 18.00 hodin
 11. března 2009 v 15.00 hodin  
 25. března 2009 v 15.00 hodin 
   8. dubna 2009 v 15.00 hodin
 22. dubna 2009 v 15.00 hodin
   6. května 2009 v 15.00 hodin
 20. května 2009 v 15.00 hodin
   8. června 2009 v 15.00 hodin
 24. června 2009 v 15.00 hodin

Informace 
z Městského úřadu 
Horažďovice. 
V říjnovém měsíčníku Horažďovický obzor 
byl zveřejněn dotazník k průzkumu spo-
kojenosti občanů se službami Městského 
úřadu Horažďovice. Z celkového nákladu 
2 600 výtisků bylo doručeno pouze 36 vy-
plněných dotazníků. tj. 1,4 % z celkového 
nákladu. 
Za vyplněné dotazníky bych chtěla všem 
poděkovat a seznámit Vás s výsledky.
Z odevzdaných dotazníků bylo se služba-
mi poskytovanými městským úřadem Ho-
ražďovice :
velmi spokojeno     6 občanů 
převážně spokojeno  10 občanů
částečně spokojeno  11 občanů
nespokojeno      9 občanů 
15 dotazníků obsahovalo sdělení různého, 
většinou nekonkrétního obsahu. Některá 
sdělení byla naprosto rozdílná, kdy byl 
jeden odbor pochválen, ve druhém hod-
nocení byla naopak vyjádřena nespokoje-
nost. Ke konkrétnímu sdělení týkajícího 
se korupce, bych chtěla upozornit, že je 
povinností každého občana, pokud se se-
tká i jen s náznakem korupčního jednání, 
oznámit toto jednání Policii ČR nebo na 
korupční linku č. 199. 
K obsazování úřednických míst na Měst-
ském úřadě Horažďovice sděluji, že 
tato místa jsou obsazována dle zákona 
č. 312/2002 Sb. o úřednících územních sa-
mosprávných celků. K posuzování uchaze-
čů je jmenována vždy komise a z každého 
jednání je vypracována písemná zpráva, 
do které má každý uchazeč možnost na 
požádání nahlédnout. 
Jeden pohled na služby městského úřadu 
je prostřednictvím občanů, druhý je z po-
hledu kontrolního orgánu. Na městském 
úřadě bylo provedeno Krajským úřadem 
Plzeňského kraje za rok 2008 celkem 
11 kontrol na šesti odborech, týkajících 
se výkonu přenesené působnosti. Závěry 
z výše provedených kontrol jsou takové, 
že agendy jsou vykonávány s náležitou 
pozorností, výkon je prováděn na dobré, 
až velmi dobré úrovni, drobné zjištěné 
nedostatky v jednotlivých případech jsou 
takového charakteru, že není zapotřebí 
přijímat žádná nápravná opatření.
Městský úřad je jedním z orgánů obce 
a jeho zájmem je, aby občan jak města, 
tak i správního obvodu obce s rozšířenou 
působností byl partnerem. Zaměstnanci 
městského úřadu jsou připraveni reago-
vat na podněty občanů, jsou to odborníci, 
kteří ve svém oboru mají řadu zkušeností 
a předpoklady k tomu, aby nacházeli řeše-
ní úkolů, které před nimi stojí. Ne vždy je 
v jejich pravomoci rozhodnout ihned, ne 
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vždy podle vůle občana. Při své činnosti 
jsou vázáni právními předpisy a rozhod-
nutími jiných orgánů města či úřadů, a to 
především proto, aby nerozhodovali své-
volně, nýbrž podle daných předpisů. Jistě 
se vyskytují rezervy se kterými lze praco-
vat, nikdy však ne na úkor zákonnosti.
Vzájemná komunikace je prvním před-
pokladem k řešení. Elektronická pošta je 
v tomto ohledu velmi rychlým a operativ-
ním prostředkem komunikace, doporuču-
ji ji využívat. 

Ing. Ivana Dušková, tajemnice MěÚ
duskova@muhorazdovice.cz

Ohlašovací povinnosti 
pro podnikající 
subjekty
Původci odpadu, kteří v roce 2008 vypro-
dukovali více než 50 kg nebezpečného nebo 
více než 50 t ostatního odpadu, mají povin-
nost podat v souladu s ustanovením § 39 
odst. 2 zákona o odpadech (č. 185/2001 
Sb.) roční hlášení o produkci a nakládání 
s odpady. Termín pro splnění této povin-
nosti je do 15. února 2009. Pro podání hlá-
šení je stanoven vyhláškou č. 383/2001 Sb., 
o podrobnostech nakládání s odpady jed-
notný formulář, kterým je příloha č. 20. Pro 
původce odpadu je tento formulář k dispo-
zici na stránkách Městského úřadu (www.
muhorazdovice.cz) v záložce Formuláře 
pro podání i s pokyny k vyplnění.
Na stejném formuláři podává hlášení i obec, 
pokud ji povinnost vznikla. Do loňského 
roku obce podávaly hlášení dle přílohy č. 
21 vyhlášky č. 383/2001 Sb., letos použijí 
stejnou přílohu, jako ostatní původci, tedy 
přílohu č. 20.

Dle zákona o ochraně ovzduší 
(č. 86/2002 Sb.) podávají provozovatelé 
středních, velkých a zvláště velkých zdro-
jů znečišťování ovzduší příslušnému orgá-
nu ochrany ovzduší do 31. března 2009:
• oznámení o poplatcích podle § 19 zákona 
o ochraně ovzduší
• předání souhrnné provozní evidence 
(SPE) dle § 13 zákona o ochraně ovzduší
• oznámení uživatelů organických rozpouš-
tědel dle přílohy č. 6 vyhlášky č. 355/2002 
Sb.

• bilanci organických rozpouštědel dle pří-
lohy č. 4 vyhlášky č. 355/2002 Sb.
Obec z rozšířenou působností Horažďovice 
je příslušným orgánem pro střední zdroje 
znečišťování.
Pro splnění ohlašovací povinnosti mohou 
provozovatelé využít následující způsoby:
A) pokud je provozovatel výše zmíněných 
zdrojů současně ohlašovatelem do Integro-
vaného registru znečišťování (IRZ) pod-
le zákona č. 76/2002 Sb. a nařízení vlády 
č.368/2003 Sb. (to znamená, že množství 
znečišťujících látek dosáhlo limitních pra-
hových hodnot),
• vyplní údaje aplikace „Intform 2008“, 
dostupné na webové adrese Centrální 
ohlašovny Ministerstva životního prostře-
dí (www.centralniohlasovna.cz) a zašle 
elektronickou poštou na elektronickou ad-
resu Centrální ohlašovny podatelna@cen-
tralniohlasovna.cz, nebo
• vyplní formuláře ve formě dokumentů 
MS Excel, MS Word dle dispozic Centrální 
ohlašovny uvedených na internetu a zašle je 
na elektronickou adresu podatelna@cent-
ralniohlasovna.cz, nebo
• zašle listinné dokumenty na adresu CE-
NIA, Centrální ohlašovna, Litevská 8/1174, 
100 05 Praha 10
B) pokud provozovatel zdrojů znečišťování 
ovzduší není ohlašovatel do IRZ
• vyplní,údaje aplikace „Intform 2008“, 
dostupné na webové adrese Centrální 
ohlašovny Ministerstva životního prostře-
dí (www.centralniohlasovna.cz) a zašle 
elektronickou poštou na elektronickou ad-
resu Centrální ohlašovny podatelna@cen-
tralniohlasovna.cz, nebo
• vyplní formuláře dle dostupných vzorů, 
vytisknou je a zašlou v listinné podobě pří-
slušnému orgánu ochrany ovzduší, nebo
• zašlou ručně vyplněné údaje do listinných 
vzorů příslušného orgánu ochrany ovzduší.
Listinné formuláře pro podání oznámení 
o poplatcích a předání SPE provozovatelů 
středních zdrojů znečišťování ovzduší, kteří 
nehlásí do IRZ jsou k dispozici na stránkách 
Městského úřadu Horažďovice v záložce 
Formuláře pro podání s názvem Střední 
zdroj znečišťování – oznámení poplatku 
a SPE - návod na vyplnění.
 Všechny potřebné informace i s pokyny 
jsou ohlašovatelům k dispozici též na strán-
kách ČHMÚ (www.chmi.cz) v záložce 
Ochrana čistoty ovzduší v Aktualitách, kde 
jdou všechny potřebné soubory ke stažení. 

Provozovatelé malých zdrojů znečišťování 
ovzduší, na které se vztahuje oznamovací 
povinnost letos postupují stejně jako loni. 
Formulář je na stránkách městského úřa-
du.

Ing. Anna Vachušková, 
Odbor životního prostředí

UPOZORNĚNÍ
Upozorňujeme zájemce o získání zvý-
hodněných půjček na zvelebení obytných 
budov nebo bytů z fondu rozvoje bydlení 
Města Horažďovice, že město vyhlásilo 
14. ledna 2009 výběrové řízení na jejich 
poskytování.
Podmínky výběrového řízení jsou zveřej-
něny 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 Finanč-
ním odboru města Horažďovice (číslo tel. 
376 547 554 p. Valovičová) nebo na inter-
netových stránkách města ve složce for-
muláře pro podání – odbor fi nanční. 
Lhůta pro podání žádostí končí dne 
13. 2. 2009 v 11 hod.

Blanka Jagriková, 
vedoucí fi nančního odboru

Dotace na kulturu, 
sport a cestovní ruch
Jako v minulých letech mají možnost kultur-
ní, sportovní a ostatní sdružení žádat o fi -
nanční prostředky z několika zdrojů. Těmi 
nejsnáze dostupnými jsou města a kraje. 
Byly vyhlášeny následující programy:
Město Horažďovice:
• předmětem podpory jsou kulturní, 
sportovní a ostatní akce – uzávěrka pro 
přijímání žádostí, které si můžete vyzved-
nout osobně na Městském úřadě, odboru 
památkové péče, školství a kultury, kanc. 
č. 219, 2. patro nebo na www.sumavanet/
muhd/prospevky.asp, je 31. března 2009.
Plzeňský kraj:
• v oblasti kultury, kde je předmětem 
podpory divadlo, hudba, tanec, výtvarné 
umění, literatura a publikační činnost, 
audiovize, kulturní dědictví, průřezové 
a přesahující projekty, podpora tradiční li-
dové kultury, postupové přehlídky nepro-
fesionálních uměleckých aktivit (pouze 
akce NIPOS–ARTAMA a pořadateli z po-
věření MK ČR). Uzávěrka je 13. 2. 2009, 
do 12,00.
Příjemci dotací v rámci všech progra-
mů mohou být fyzické i právnické osoby 
s výjimkou příspěvkových organizací 
města (v případě žádosti z rozpočtu měs-
ta) a Plzeňského kraje (v případě žádosti 
z rozpočtu Plzeňského kraje). Podrobné 
informace o výše uvedených dotačních 
programech získáte na tel. 376 547 557, 
chalupna@muhorazdovice.cz – příspěv-
ky, www.kr-plzensky.cz – dotace.

Jitka Chalupná,
odbor památkové péče, školství a kultury
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Městská policie 
informuje
Měsíc prosinec 2008 byl poněkud klidnější 
ve srovnání s měsíci předešlými. Městská 
policie Horažďovice řešila celkem 58 pře-
stupků a to převážně v dopravě, v dalším 
pořadí jsou to přestupky, které porušují 
Zákon č. 379/2005 Sb., o opatření před 
škodami způsobenými tabákovými výrob-
ky, alkoholem a jinými návykovými látka-
mi, kde jsme řešili celkem 14 případů, pře-
devším je to kouření na zastávkách ČSAD 
a na vlakovém nádraží. Ve všech přípa-
dech byly uloženy blokové pokuty. Dále 
jsme řešili 3 případy záboru veřejného 
prostranství, 4 nálezy, 6 oznámení, 3 pří-
pady stížností a v neposlední řadě odchyt 
5 psů. Z tohoto počtu jsme 3 psy odchytili 
na území města, jeden byl chycen v obci 
Komušín a poslední v Horažďovicích-
Předměstí. Majitelé 3 psů se o své miláčky 
přihlásili a tak v záchytu zůstávají 2 pejsci. 
Z další činnosti bych rád uvedl:
 Dne 1. 12. v ul. Komenského jsme za-
stavili motorové vozidlo tovární značky 
Peugeot z důvodu chybějícího blikače na 
vozidle. Nakonec se ukázalo, že vozidlo 
řídil cizí státní příslušník, který nevlastnil 
ŘP. Přestupek byl předán k vyřešení na 
Správní odbor MěÚ Horažďovice.
 Dne 2. 12. bylo zjištěno, že hosté hote-
lu Prácheň vylévají pravděpodobně vodu 
z okna pokoje na procházející chodce. Ře-
šeno na místě domluvou.
 Dne 3. 12. byl předán k vyřešení PČR 
Horažďovice trestný čin, nález zřejmě ot-
ráveného orla skalního, který byl objeven 
na poli nedaleko obce Velký Bor.
 Dne 5. 12. byla provedena kontrola noč-
ních barů se zaměřením na podávání alko-
holických nápojů mladistvým. V žádném 
baru nebyl zákon porušen.
 Dne 9. 12. nahlásila majitelka obchodu 
v Havlíčkově ulici, že se jí pokusily v pro-
dejně okrást 3 osoby. Veškeré informace 

s popisem osob jsme předali PČR.
 Dne 11. 12. provedla MP besedu v do-
mově důchodců na téma zajištění bytů 
proti krádežím, které se také zúčastnila 
starostka města Mgr. Jindřiška Jůdová.
 Velkým problémem v tomto měsíci bylo 
mnoho utržených, vyvrácených, otoče-
ných a poškozených dopravních značek 
po městě. Děje se to především v ranních 
hodinách z pátku na sobotu, kdy si osoby 
ovlivněné alkoholem dokazují svoji sílu 
a to na trase ul. Zářečská, ul. Komenského 
a ul. Strakonická. Tito vandalové přidě-
lávají práci zaměstnancům Technických 
služeb města a Správě a údržbě silnic 
Horažďovice, kteří veškeré značení musí 
dát do původního stavu. A co je varující, 
že si vůbec neuvědomují, že svojí činností 
ohrožují životy a zdraví chodců a řidičů.

Zdeněk Petrovic, 
vedoucí strážník Městské policie Horažďovice

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 na-
lezena v Horažďovicích-Předměstí.

Zájemci se mohou hlásit na tel. čísle 
720 510 933 nebo 376 547 539 Městská 
policie Horažďovice.

Zdeněk Petrovic, 
vedoucí strážník Městské policie Horažďovice

Senátor 
Ing. Jiří Šneberger

Úřední dny v prostorách MÚ Horažďovi-
ce, 1. patro, malá zasedací síň:
Vždy každé první pondělí v měsíci 
14,00–15,00 hod.
Únor 2009 změna: 
9. 2. 2009  14,00–15,00 hod.

Město Horažďovice zve své občany na 
zasedání zastupitelstva města, které se 
koná ve středu 25. 2. 2009 od 18.00 v Kul-
turním domě v Horažďovicích. 

Buďme lidi.
Mám rád naše město a tak asi nebude niko-
mu z Vás, kdo si přečtete tento článek div-
né, že mi záleží na tom jak vypadá. Z pozice 
vedoucího Technických služeb využívám 
všech svých možností, abych ve městě se 
svými spolupracovníky udržel pořádek. 
Na většině ploch, o které pečujeme se nám 
to daří. Jednou z forem, jak zajistit pořá-
dek po podzimním úklidu je rozmísťování 
kontejnerů na typický „podzimní“ odpad 
jako jsou větve z prořezaných stromů a na 
shrabané listí. I letošní podzim jsme Vám 
tuto šanci dali a v souladu s plánem, kte-
rý byl zveřejněn v říjnovém Obzoru, jsme 
o „víkendech“ rozmísťovali označené kon-
tejnery na trávu a listí. I přesto, že kontej-
nery byly označeny, že jsou určeny k nalo-
žení trávy a listí, tak ne všichni občané toto 
respektovali. Já si nesmírně vážím práce 
mých lidí a budu rád, když i Vy pochopíte, 
že to nejsou jen „metaři“, ale že to jsou lidé 
sloužící celému městu. Chtěl bych v souvis-
losti s tím poděkovat všem občanům z cen-
tra města a blízkého okolí za to, že přista-
vené kontejnery využili skutečně na trávu 
a na druhé straně naprosto nechápu jednání 
některých občanů z Horažďovic Předměstí, 
kteří kontejner určen na trávu a listí naplni-
li vyřazenou elektronikou. Tato skutečnost 
je o to víc zarážející, že od 1. listopadu je na 
území města funkční sběrný dvůr s dosta-
tečnou provozní dobou, kam tento odpad 
mohou občané bezplatně odevzdat. Navíc 
kontejnery na objemný odpad rozmísťova-
li pracovníci Technických služeb vždy po 
vánočních svátcích, tedy v období, kdy se 
lidé zbavovali staré elektroniky a spotřebi-
čů. A proto buďme lidi a neztěžujme práci 
jiným lidem, kteří nám slouží. 

Ján Tropp, vedoucí technických služeb

ŠKOLY

Křesťanská mateřská 
škola

Nadělování i po 
vánocích
Sníh přikryl jak v pohádce záda naší za-
hrádce. 
Stromu kouká jenom kmen, oblečte se, pojď-
te ven!
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Projdeme se v závějích, vločky se jen zasmějí.
Zasypou nám čepičky, bílý je svět celičký.
Vánoční prázdniny skončily a děti se vrací 
do školky za svou paní učitelkou a kama-
rády. To je „štěbetání“, opravdu jako ti 
ptáčkové. Všichni se chtějí podělit o své 
prožitky z vánočních dnů a o to, co ten Je-
žíšek pod stromeček nadělil.

Ale u nás, ve třídě Ptáčků, se nadělovalo 
i po vánocích. Již několik roků jsou děti 
obdarovávány hračkami, které sponzorují 
manželé Šafandovi z Malého Boru. Přes-
tože mají dvě nádherné dcerky Terezku 
a Verunku, nezapomenou fi nančně pod-
pořit i nás. Letos děti dostaly nádherný 
víceúčelový paraván, který využívají k 
více účelům, např. domeček se zahrád-
kou, divadlo apod. Kapsáře slouží např. k 
odkládání maňásků. Na provazovou část 
připevňují své výkresy, obrázky. Oknem 
další části paravánu volají své kamarády, 
aby přišli na návštěvu. Paraván je využit 
„nadmíru“ a je to nyní neoblíbenější „ná-
bytek“ ke hraní. Touto cestou manželům 
Šafandovým mnohokrát děkují Ptáčátka 
z KMŠ Duha.

Za KMŠ Dana Boučková

Mateřská škola 
Na Paloučku

Poděkování
Děti a paní učitelky ze třídy Motýlci (pí. Mál-
ková a Dolívková) děkují za štědré vánoční 
dárky těmto sponzorům: fi rmě Grammer – 
panu Hermanovi a fi rmě Kovaltos. 
Díky nim nezářily jen plamínky na vánočních 
svíčkách, ale i v očích našich nejmenších.
Dále děkujeme děvčatům ze třídy 1. CAR 
ze SŠ v Horažďovicích a jejich paní učitel-
ce Mgr. Hechtbergerové za krásnou miku-
lášskou nadílku.

MŠ Na Paloučku

Milí Dráčkové,
Vánoce jsou dávno pryč, rok 2009 se 
rozběhl mílovými kroky a náš Dráč-
kov znovu otevřel svoji hernu pro 
všechny dětičky, které si chtějí hrát, 
zpívat, cvičit a vůbec jinak dovádět.
Těšíme se na Vás každé pondělí od 
15.00 hod. do 18.00 hod. a každý 
lichý pátek také od 15.00 hod. do 
18.00 hod. Máme také připravené 
cvičení pro dospělé. Ve středu od 
17.00 hod. cvičí Monika Tichá Jogu 
a ve čtvrtek od 18.30 hod. Vás zasvětí 
do tajů rehabilitačního cvičení Vlaďka 
Brabcová. Tento typ cvičení je vhodný 
také pro nastávající maminky.
Nově nás můžete virtuálně navštívit 
i na našich www.drackov.cz. Své do-
tazy, náměty a postřehy zasílejte pro-
sím na e-mail drackov3@seznam.cz

Možná, že pro někoho ten honosný 
název Mateřské centrum zní trochu 
kostrbatě, ale není to vůbec nic slo-
žitého. Jen se nám zdálo, že mamin-
ky na mateřské dovolené nemají moc 
příležitostí, kde se sejít, pobavit se, 
popovídat si v klidu, vyměnit si své 
rady a triky, jak zvládnout ta svoje 
malá zlatíčka. Našli jsme si tedy pro-
stor, kde se naše děti cítí úplně volně 
a spokojeně, kde je můžeme společ-
nými silami učit těm nejzákladnějším 

sociálním návykům, které se jim budou 
v budoucnu určitě hodit. Naše centrum 
je tedy místem, kde je nám dobře, kde 
se dobře bavíme a kam chodí naši malí 
Dráčkové moc rádi. Je to paradox, ale 
naší největší odměnou je, když děti při od-
chodu pláčou, že ještě nechtějí jít domů…
Přijďte k nám, rádi Vás uvítáme a radost 
Vašich dětí bude tím nejlepším indikáto-
rem, že děláte dobře.

na únor jsme pro Vás mimo jiné připravili:
2. 2. 2009 od 16.00 hod. – Jak na dět-
ské zoubky. Navštíví nás MUDr. Michal 
Vurm, který nám poradí, jak na první 
zoubky, prozradí, co nás čeká v zubní 
ordinaci, dozvíme se, že již v těhoten-
ství můžeme ovlivnit, jaké zoubky budou 
v budoucnu naše děti mít a mnoho dalších 
užitečných rad. Srdečně zveme všechny 
Dráčky i budoucí maminky.

„…Pamatujme, co už vědí
všechny děti z okolí – 
toho, kdo si čistí zuby,
žádný zoubek nebolí…“

Lucie Listopadová, tel.: 724 
276 722
Martina Šůsová, tel: 602 464 447
www.drackov.cz
drackov3@seznam.cz 

MATEŘSKÉ CENTRUM DRÁČKOV 3, o. s.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HORAŽĎOVICE, 
BLATENSKÁ 540

nabízí
ZA ODVOZ STAVEBNÍ BUŇKU UNIMO

tel.: 376 512 514
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MUZEUM POMÁHÁ 
S VÝUKOU ŠKOLE
Páté třídy ZŠ Blatenské mohly navštívit 
Alpy v podobě projekce fotografi í a video-
záznamu Aleše Červeného. K tomuto účelu 
bylo využito technických prostředků naší 
školy. Díky přednášce děti vpluly přímo 
do alpských nalezišť minerálů, ohromeně 
sledovaly nádhernou přírodu a viděly, jak 
složitě se mineralogové dostávají k nej-
krásnějším pokladům hor. Tento způsob 
výuky na přírodovědné téma probírané 
v 5. ročníku byl pro děti nejen poučný, ale 
hlavně zajímavý. Děkujeme.
Vánočně nás pak naladila návštěva mu-
zea, kde nás paní Smetanová zavedla do 
minulosti spojené s přípravou na Vánoce. 
Dětem zajímavým vyprávěním rozšířila 
vlastivědné učivo o historii naší země spo-
jenou s vánočními zvyky.
Vstřícnému jednání zaměstnancům mu-
zea děkují žáci a učitelka 5. třídy a přejí 
všechno nejlepší v novém roce. 

ZPRÁVY ZE ZUŠ

Vážení čtenáři!
Poprvé v letošním roce přináším zprávy 
ze ZUŠ Horažďovice. Po sérii předvánoč-
ních koncertů by se mohlo zdát, že pro nás 
nastává období klidu, ale opak je pravdou. 
Stejně jako na ostatních školách vrcholí 
uzavírání známek za I. pololetí školního 
roku. Děti si odnesou vysvědčení, které 
ohodnotí jejich dosavadní práci, a již v této 
chvíli studují skladby, se kterými se veřej-
nosti představí v následujících měsících.
Před několika málo dny – 27. ledna – 
jsme měli možnost prezentovat naši ZUŠ 
v Českém rozhlase v Plzni, kam jsme byli 
pozváni. Do rozhlasového vysílání před 
polednem jsme s sebou vzali náš soubor 
FIDLIFUK, aby zahrál písničku z vlast-
ní tvorby. Ano, autory hudby i textu jsou 
přímo členové souboru, kteří skladbičku 
původně složili do soutěže Recyk Song. 
Vzhledem k tomu, že pro nízký počet při-
hlášených samotná soutěž neproběhla, 
mohly tak děti zúročit své snažení a před-
vést svou práci přímo v éteru. Určitě tohle 
dílko budete mít možnost slyšet i na někte-
rém z chystaných koncertů.
V letošním školním roce probíhají i další 
soutěže. Okresní kolo ve hře na dechové 
nástroje se koná v sobotu 14. 2. v Klatovech 

a budou se jej účastnit i naši fl étnisté. Záro-
veň se koná i soutěž ve hře smyčcových sou-
borů, takže se pilně připravují i žáci soubo-
rů CVRČCI a FIDLIFUK. První příležitost 
ukázat odvedenou práci budou mít před 
Velikonocemi v Sušici, a pak v krajském 
kole soutěže v dubnu v Domažlicích.
Ani žáci výtvarného oboru nezahálejí. 
Připravují na jaro hned dvě výstavy, a zá-
roveň zasílají své práce do mnoha výtvar-
ných soutěží. Jak se již stalo milou tradicí, 
připravují výtvarníci opět výzdobu pro 
Cestovatelský ples pořádaný 13. února 
v KD v Horažďovicích. To je také nejbližší 
termín, kde můžete tvorbu VO vidět, snad 
vyjma prostor školy.
Tolik tedy prozatím k aktivitám školy pro 
nejbližší období, samozřejmě připravo-
vaných akcí je mnoho a budu Vás o nich 
informovat aktuálně. Dovolte mi se ještě 
krátce vrátit k závěru loňského kalen-
dářního roku a poděkovat těm, kteří mají 
zásluhu na fi nální podobě předvánočních 
akcí. Děkuji, jako již mnohokrát, Městské-
mu muzeu Horažďovice, obzvláště paní 
ředitelce Haně Smetanové, za zapůjčení 
kvalitního nástroje do prostor sálu hotelu 
Prácheň. Děkuji Květinářství Vesna, kte-
ré nám umožnilo podarovat návštěvníky 
vánočního koncertu milými dárečky. Sa-
mozřejmě díky největší patří sboru peda-
gogů ZUŠ. Ti věnovali přípravě koncertů 
mnoho času nad rámec svých povinností. 
Věřím, že se vynaložená práce na samotné 
úrovni vystoupení odráží.
Přeji Vám všem, milí čtenáři, v celém no-
vém roce mnoho ZDRAVÍ, štěstí, úspěchů 
a těším se, že nám zachováte přízeň a bu-
deme se stále pravidelně potkávat nejen 
na stránkách Horažďovického obzoru. 

Za kolektiv pedagogů ZUŠ, 
Eva Tichá-Šelerová

SPOLKY 

Sbor dobrovolných 
hasičů – Výroční 
valná hromada (VVH) 
Jak bývá u sboru zvykem, vždy se koná na 
začátku nového roku VVH. Tak tomu bylo 
i letos. Ta se konala v pátek 19. ledna v ha-
sičské zbrojnici za účasti 43 členů a členek. 
Sbor čítá celkem 77 členů. Z toho je 13 žen 
a stejný počet mladých hasičů. Mužů je 51. 
Městský úřad zastupoval jeho místostaros-
ta pan ing. Ladislav Lenský a Hasičský zá-
chranný sbor plzeňského kraje územní od-
bor Klatovy npor. Petr Papoušek. VVH se 
nesla v duchu doznívajících oslav 130. vý-
ročí založení sboru a nadcházejících voleb 
v příštím roce do všech orgánů našeho sva-
zu. Hodnocen byl loňský rok a vytýčen plán 
práce a činnosti na rok letošní. 
V loňském roce byla výjezdová jednotka 
povolána k 19 událostem. Shodou okol-
ností se stejným počtem jako v roce 2007. 
Z toho bylo 6 požárů, 2 × větrná smršť, 
8 × technická a 3 × jiná pomoc. Sbor vlast-
ní 4 vozidla a to: cisternu T 148, žebřík na 
podvozku IFA, automobil ARO a dopravní 
automobil AVIA. Závěr VVH zhodnotil 
pan Papoušek. 

Karel Halml 

1/2002 NAŘÍZENÍ PLZEŇSKÉHO KRAJE 
ZE DNE 16. 4. 2002, KTERÝM SE STANOVÍ 
PODMÍNKY K ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ 
OCHRANY V DOBĚ ZVÝŠENÉHO 
NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRU. 
Podmínky pro pálení zbytků po lesní těžbě
1) pálení zbytků provádí pouze osoby star-
ší 18 let
2) minimálně dvě osoby
3) maximálně 4 ohniště
4) kolem okraje pás o šířce min. 1,5 metru
5) maximální výška plamenů 2 m
6) na místě pálení musí být k dispozici hasivo
7) mobil pro případ ohlášení požáru
8) po skončení pálení bezpečně uhasit ohniště
9) pálení je povoleno max. do 16 hodin

nahlásit pálení předem na KOPIS Plzeň 
(operační středisko hasičů)

KOPIS PLZEŇ – telefonní číslo pro ohlá-
šení pálení 950 330 110

Výzva 
Jednotka sboru dobrovolných hasičů 
města Horažďovice přijme hasiče pro 
zásahovou jednotku.
Podmínky pro přijetí: 
1. věk minimálně 18 let
2. zdravotní způsobilost
3. fyzická a psychická odolnost
4. trestní bezúhonnost
5. trvalé bydliště v Horažďovicích
Zájemci se můžou přihlásit každé pon-
dělí v hasičské zbrojnici od 17.00 hod., 
kde probíhá školení a výcvik jednotky. 
Sbor dobrovolných hasičů dále zve děti 
od 7 let do kroužku mladých hasičů. Jez-
díme na soutěže, výlety, do bazénu, cho-
díme na brigády a letní tábor. Děti se učí 
samostatnosti, zručnosti, první pomoci, 
sportují a hlavně dělají hasičinu. Kroužek 
je každý čtvrtek od 15.30 hod. v hasičské 
zbrojnici. Informace na tel. 773 229 306 
nebo 777 142 544. 
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P. S. Prácheň 
(Otaváci) 

Letošní vánoční besídka se nekonala 
v klubovně, ale v přírodě. Pro některé to 
byl zvláštní zážitek, když na kraji lesa uvi-
děli ozdobený stromeček s rozsvícenými 
svíčkami. U tohoto přírodního stromeč-
ku si Otaváci vyměnili dárečky, popřáli si 
krásné Vánoce a zazpívali si i koledu. 

Šedý medvěd

Skupina A: skóre body Play-
Off:

Čtvrtfi nále:

1. Psycho Třebomyslice 8:2 8b Velký Bor 2

2. Velký Bor 9:3 6b Hlemýždi 
Třebomyslice

0

3. Defurovy Lažany 6:5 3b

4. Bylo nás 5 Horažďovice 7:9 2b Wycombe Lhota Horažďovická 1

5. Dudáci Strakonice 2:12 1b Defurovy Lažany 3

Semifi nále:

Skupina B: skóre body Psycho Třebomyslice 4

1. Tlustokožci Třebomyslice 22:1 6b Defurovy Lažany 2

2. Wycombe Lhota Horažďovická 12:9 4b

3. Hlemýždi Třebomyslice 3:9 2b Tlustokožci Třebomyslice 3

4. SDH Horažďovice 1:19 0b Velký Bor 1

Třebomyslický 
MOZGY CUP 2009 
zná vítěze
Na první sobotu v novém roce 2009 při-
pravili třebomysličtí dobrovolní hasiči 
tradiční turnaj v pozemním hokeji na ledě 
– MOZGY CUP 2009. Dle přízně počasí 
je turnaj pořádán každoročně. Letošního 
ročníku se zúčastnilo 9 týmů. Aktérům 
ledového klání i organizátorům přálo 
mimořádně pěkné počasí s teplotou pod 
bodem mrazu a příjemným slunečním svi-
tem, podmínky pro tento sport byly tedy 
více než příznivé.
Týmy byly rozděleny do dvou skupin 
a z každé skupiny postupovaly nejlep-
ší celky přímo do semifi nále a týmy na 
2. a 3.  místě poté do čtvrtfi nále. Po celou 
lednovou sobotu byly k vidění v místní 
Podkolářák aréně zajímavé duely, v někte-
rých případech s dramatickou koncovkou, 
vždy však v duchu fair-play a to až do závě-
rečných bojů.
Nejzajímavější zápas ve skupině odehráli, 
hráči týmů Psycho Třebomyslice a Velký 
Bor, kdy tento duel skončil nejtěsnějším 
možným výsledkem pro domácí celek v po-
měru 2:1. Ve vyřazovacích bojích se ode-
hrálo velké drama v 1. čtvrtfi nále, kdy do-
mácí celek Hlemýžďů Třebomyslice (vítěz 
jednoho z předcházejících ročníků – pozn.
autora) dlouho vzdoroval favorizované-

mu Velkému Boru, nakonec však v závěru 
utkání inkasoval druhou branku do vlastní 
svatyně a tím se odsoudil ke konečnému 6. 
místu v turnaji. Pohledný duel byl rovněž 
k vidění v zápase o 3. místo. V divoké pře-
střelce bral konečné 3. místo tým Velkého 
Boru, který porazil Defurovy Lažany 5:3. 
Z celkového vítězství se radoval domácí 
tým Tlustokožci Třebomyslice, který si 
ve fi nále poradil s dalším třebomyslickým 
uskupením Psycho a to v poměru 4:1. Nej-
lepším hráčem turnaje byl vyhlášen, bran-
kář týmu Psycho Třebomyslice a to Václav 
Veringer, bez kterého by zřejmě stárnoucí 
domácí favorit, tak daleko nedošel.
Třebomysličtí hasiči děkují všem týmům, 
spoluorganizátorům, věrným divákům 
a samozřejmě přízni počasí, které nema-
lou měrou přispělo ke zdárnému průbě-
hu turnaje.

Třebomysličtí dobrovolní hasiči

Celkové pořadí turnaje:
1. Tlustokožci Třebomyslice
2. Psycho Třebomyslice
3. Velký Bor
4. Defurovy Lažany
5. Wycombe Lhota Horažďovická
6. Hlemýždi Třebomyslice
7. Bylo nás 5 Horažďovice
8. Dudáci Strakonice
9. SDH Horažďovice

o 3 místo:

Defurovy Lažany 3

Velký Bor 5

Finále:

Psycho Třebomyslice 1

Tlustokožci Třebomyslice 4

Výsledky turnaje:

Nazdar skauti 
a přátelé skautingu
promiňte, že Vás obtěžuji a že se na Vás 
takto obracím. Skautům vždy záleželo na 
jejich vlasti a že se nezpronevěřili svému 
slibu. V katalogu mám, podchyceno již 
na 2 500 jmen se stručnými skautskými 
a civilními životopisy. Nemohu o každém 
napsat vše, to by byla o každém kniha. 
Katalog jsem rozdělil na několik částí. 
Obsahuje i bývalé skauty. Jako býv. náčel-
ník českých a slovenských skautů v exilu, 
dávám dohromady katalog pro naše děti, 
vlastně již pro naše vnuky, abych jim uká-
zal, že byli vyznamenáni neskautskými 
organizacemi, a nebo i o těch, kteří žádné 
řády a vyznamenání neobdrželi, ale vynik-
li se ve svém oboru nad normál.
(III. odboj čeká na vyznamenání nebo 
uznání do dnešních dnů)
Rubriky jsem rozdělil takto:
• Legionáři v I. světové válce.
• Čechoslováci v cizích armádách.
• II. domácí odboj 1939–1945.
• III. domácí odboj 1948–1989. 

• Zásluhy neobyčejných.
• Sportovci a jejich úspěchy.
• Vědečtí pracovníci.
• Umělci.
K prospěchu své vlasti 1989…
Vás všechny bych chtěl zařadit do některé 
rubriky podle vyšich zásluh, abych doká-
zel světu, že Českoslovensští skauti stáli 
vždy za demokratickou republikou a za 
svým slibem. Co je neštěstí, že mám vel-
mi málo skautek a skautů, kteří v těchto 
oborech vynikli ze Slovenska. To není ani 
možné. Neboť jejich zásluhy na povstá-
ní, v anglické armádě jsou známě. Že by 
neexistovali příslušníci čs. skautingu i jin-
de? Umělci, sportovci, vědci? Tomu nevě-
řím. U vyznamenaných jsou uvedeny také 
v obrázcích medaile i řády, které obdrželi, 
včetně jejich jmen a jmen nositelů.
Také malá fotka jako na občanku by byla, 
prima. Velikost ale nerozhoduje.

Váš Miltner Miloš – Jestřáb
člen pražského oddílu VF a MUKL

Webermühle 32, 5432 Neuenhof – Schweiz
milos.miltner@gmx.ch
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ZAJÍMAVOSTI

Klub „Nebuď sám“
3. 2. úterý
Suché vazby na stůl. Dílna
Dílna DPS 1061 od 14.00 hod.
9. 2. úterý 
Záchranné chovy ohrožených živočichů
Slovem i obrazem provází p. Průcha z pří-
rodovědné stanice.Stacionář DPS 1061 od 
14.00 hod.
18. 2. středa 
Kosmetická poradna
Paní Kocumová předvede nové meto-
dy v péči o pleť. Stacionář DPS 1061 od 
14.00 hod.
25. 2. středa 
Cvičení s paní M. Jordánovou
RHC pomůcky na cvičení. (Náhrada za 
minulý měsíc.) DPS 1061 od 13.30 hod.
26. 2. čtvrtek 
„Česko – otázky a odpovědi“
Opět se sejdeme při zábavné soutěžní hře.
Jídelna DPS 1061 od 14.00 hod.

Každé úterý ve 14.00 hod. probíhá ve spo-
lečenské místnosti v přízemí DPS 1061 
posezení v klubu seniorů.
Každý čtvrtek je možnost se sejít při mod-
litbě ve společenské místnosti v přízemí 
DPS 1061 od 15.00 hod.

M. Petříková, 
Oblastní Charita Horažďovice 

Tříkrálová sbírka 2009

I v letošním roce proběhla v našem městě 
a jejím okolí Tříkrálová sbírka a my bychom 
rádi čtenáře Obzoru seznámili s jejími vý-
sledky .
Celkový výtěžek sbírky činil: 100 319 Kč
Z toho: 
• Horažďovice  69 119,– Kč
• Velký Bor   10 373,– Kč
• Svéradice   12 014,– Kč
• Chanovice      6 254,– Kč
• Komušín      2 559,– Kč
Jménem Oblastní charity Horažďovi-
ce bych chtěla poděkovat všem dárcům 
Tříkrálové sbírky za sebemenší fi nanční 
dar, který se rozhodli věnovat do sbír-
kových pokladniček. Můj velký dík patří 
zároveň i všem malým a velkým kolední-
kům, kteří se na realizaci sbírky podíle-

li – do mnoha domácností svým zpěvem 
přinesli radost a dobrou náladu.
Zároveň bych ráda při této příležitosti obe-
známila čtenáře s tím, jak bylo naloženo 
s prostředky získanými v roce 2008
Celkový výtěžek Tříkrálové sbírky 2008 
činil včetně okolních obcí 100 452,50 Kč 
(Horažďovice + Velký Bor, Svéradice, Cha-
novice, Komušín). 
• Celá částka byla zaslána na celorepubli-
kové sbírkové konto zastřešující organizace 
Charita Česká republika Praha. Odtud se 
větší část (65 %) vrací zpět do naší organi-
zace. V roce 2008 jsme takto získali zpět 66 
000 Kč.
• Stejným způsobem byla vypočtena i část-
ka peněz, která je určena na podporu akti-
vit v obcích, kde byly peníze vybrány – Vel-
ký Bor a Chanovice.
• v Chanovicích byly prostředky použity na 
potřeby dětí v Dětském domově – 5 000 Kč
• ve Velkém Boru na podporu práce s dět-
mi a mládeží v místní farnosti – 7 700 Kč
Počátkem roku jsme s podmínkou 30 % 
z vlastních zdrojů získali investiční dotaci 
z Krajského úřadu Plzeňského kraje na au-
tomobil zajišťující rozvoz obědů v Horaž-
ďovicích.
Díky penězům z Tříkrálových sbírek 
2007 a 2008 (80 000 Kč) jsme byli schop-
ni tuto podmínku splnit a již v květnu au-
tomobil sloužil našim účelům. 
Pro činnost sociálního pracovníka byl za-
koupen počítač a zdravotní pomůcky pro 
klienty. Část prostředků, kterou získala 
Oblastní charita Horažďovice, celý rok 
pomáhala zajišťovat programy pro seniory 
v našem městě – pořádáme výlety do okolí, 
pořizujeme materiál pro tvůrčí dílny, … . 
O těchto programech pořádaných Chari-
tou jsou občané informováni každý měsíc 
prostřednictvím Obzoru.
Zbytek peněz ze sbírky 2008 (28 000 Kč) 
byl převeden do roku 2009.
Pevně věřím, že promyšleným využitím 
prostředků z Tříkrálové sbírky dokážeme 
velmi obohatit a zároveň podpořit každo-
denní charitativní práci v naší organizaci. 
Ještě jednou bych závěrem chtěla poděko-
vat za projevenou důvěru.

Ing. Věra Medková 
– ředitelka OCH Horažďovice

Dar Jaroslava Němce 
Městskému muzeu 
v Horažďovicích
Rok před svou nečekanou náhlou smrtí za-
čal rodák a čestný občan Horažďovic, prof. 
Ing. Dr. Jaroslav Němec, DrSc., uvažovat 
o tom, jak by mohl pomoci Městskému mu-
zeu v Horažďovicích. Vázal ho k němu hlu-
boký vztah, jehož kořeny byly v dlouholeté 
práci jeho otce, Karla Němce, pro kterého 
bylo muzeum náplní života, stejně jako uči-
telská práce při výchově několika generací 
žáků místní Měšťanské školy. Jaroslav Ně-
mec měl v genech po otci nejen pedagogic-
ké schopnosti, ale i výtvarný talent a vztah 

ke svému rodišti. Do Městského muzea 
v Horažďovicích věnoval spolu se svou že-
nou Zdenkou velký soubor svých olejoma-
leb Horažďovic a blízkého okolí, který zdo-
bí malý reprezentační muzejní sál, a městu 
i muzeu po celý svůj život pomáhal. V mu-
zeu je uložena velká řada písemných hmot-
ných památek z jeho pozůstalosti, včetně 
velkého souboru vyznamenání a ocenění 
jeho odborné a vědecké práce. Posledním 
byla prestižní cena Česká hlava v roce 2004. 
Byl mezinárodně uznávaným odborníkem 
v teorii a praxi mezních stavů materiálu. 
Na základě vědeckých poznatků předvídal 
havárie strojních a stavebních zařízení, 
defi noval spolehlivost a životnost výrobků 
lidských rukou. Stál u zrodu našich jader-
ných elektráren, plynovodů a rychlodrah. 
Přejímal na sebe četná rizika a svou auto-
ritou zaštítil i mnohé naše mezinárodní 
technické kontrakty. Byl členem řady za-
hraničních vědeckých institucí a předsedal 
mezinárodním sympoziím. Především byl 
ale velkou lidskou osobností renesančního 
typu, v jeho duši i srdci bylo slunce a světlo 
poznání, která z něho vyzařovala při kaž-
dém setkání. Měl rád mladé lidi, důvěřoval 
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PROSINCOVÉ POČASÍ NA HORAŽĎOVICKU 
aneb pranostiky a skutečnost (12) 

jim a pomáhal. Učil je věřit vědě, nebát se 
jí a používat v praxi. Na vysokých školách 
usnadnil cestu do života i řadě studentů 
z Horažďovicka. 
Památkou na jeho život má být i založení 
Fondu Městského muzea Horažďovice, 
který připravoval již v průběhu roku 2004 
se starostou města, panem Václavem Trč-
kou. K podepsání Fondu tehdy nedošlo 
pro nečekané úmrtí zakladatele. Své přání 
však zakotvil ve své poslední vůli ze dne 22. 
9. 2004 a stalo se tak předmětem dědické-
ho řízení. Toto bylo po různých průtazích 
a komplikacích ukončeno až v listopadu 
loňského roku a nabylo právní moci tepr-
ve 6. 12. 2008. Dnes již nic nebrání tomu, 
aby přání Jaroslava Němce bylo naplně-
no a Fond se základní darovanou částkou 
cca 600 000 Kč byl založen. Jeho účelem 
je podpora činnosti Městského muzea, 
při čemž zakladatel měl na mysli zejména 
doplňování muzejního fondu a zlepšování 
jeho stálých expozic. Tím navázal na čin-
nost svého otce, která byla pro něho po celý 
život vzorem a inspirací. Fond je otevřený 
pro všechny fyzické i právní osoby k ná-
sledování příkladu zakladatele. Věřím, že 
bude plnit svůj účel a stane se i příkladem 
úcty k dílu našich předků a lásky k rodné-
mu městu. 

 Karel Jiří Němec 

Nová publikace
Židé v Horažďovicích – Hana Smetanová
Kořeny rodu Fischlů – Jaroslav Fischl
Na konci minulého roku vydalo Město 
Horažďovice publikaci o židovské historii 
v Horažďovicích s přispěním Nadačního 
fondu obětem holocaustu.
Publikace má dvě části. V první části je 
shrnutí dějin života Židů v Horažďovi-
cích. Text začíná výpisy z Register purk-
mistrovských a Manuálů písařů radních, 
které poskytují první informace o osid-
lování a vytváření židovské komunity 
v Horažďovicích, záznamy začínají rokem 
1618 a končí v roce 1757. Podařilo se shro-
máždit rozsáhlý materiál, který v podobě 
krátkých zápisů poskytuje obraz vývoje 
vztahů a společného života ve městě mezi 
Židy a ostatními obyvateli. Dále je pře-
hledně popsán vývoj průmyslu a obchodu, 
kde Židé tvořili hlavní hybnou sílu. Další 
kapitoly se zabývají školou, synagogou, 
hřbitovem a také expozicí v Městském 
muzeu. Dějiny Židů pak pokračují 2. svě-
tovou válkou, transporty do Terezína, 
příběhem jedné rodiny, která stejně jako 
ostatní Židé, byla umučena v koncent-

račním táboře a končí popisem kontak-
tů s The Czech Memorial Scrolls Centre 
v Londýně. Tato část publikace tak posky-
tuje kompletní souhrn dostupných faktů 
o historii Židů.
Ve druhé části jsou vzpomínky pana Ja-
roslava Fischla na rodinu a mládí v Ho-
ražďovicích. On jako jediné dítě přežil 
holocaust, jako mladý odešel do Izraele, 
ale stále zůstal se svým rodným městem 
v kontaktu. Jeho vzpomínky jsou živé vy-
právění a vysvětlí řadu věcí lépe a zajíma-
věji než dlouhé články.
Stručné shrnutí celé historie Židů je přelo-
ženo do hebrejštiny (překlad pan Jaroslav 
Fischl) aby alespoň část obsahu byla pří-
stupná Židům ze zahraničí.
Celá publikace je vhodná pro využití ve 
školách, v knihovnách, bude v prodeji 
v Městském muzeu. Jedná se tak o první 
souhrnné zpracování této tématiky v Ho-
ražďovicích. Při přípravě publikace bylo 
shromážděno mnoho nových údajů, které 
budou uplatněny při obnovení expozice 
v Městském muzeu. 
Doufáme, že zaujme také pamětníky 
a obyvatele Horažďovic.

Mgr. Hana Smetanová

Podle pranostické meteorologie se prosi-
nec dělí na tato klimatická období:

Mikulášské oteplení – Svatý Mikuláš 
(5. 12.) deštivý, zimě se ještě protiví.
Svatotomášská (prosincová) zima – 
Svatá Lucie (13. 12.) sněhy rozvane. – Na 
Tomáše (21. 12.) zima káže.
Vánoční oteplení – Na Adama a Evu 
(24. 12.) čekejte oblevu.
Novoroční zima – O Silvestru papeži 
(31. 12.) sněhy si již poleží.

Podívejme se , jak to tedy v prosinci s pra-
nostikami dopadlo.
Začátek měsíce přinesl celkem příjemné 
počasí. Ranní mrazíky střídaly odpolední 
teploty až k 9 ̊ C. Ač sucho, počasí miku-
lášské pranostice celkem odpovídalo.
Svatotomášská zima nastoupila celkem 
přesně. V pátek 12. 12. přinesla 4 cm 
sněhu a teplota se držela na nule. Jenže 
v sobotu 13. 12. večer se zase oteplilo na 
4 ̊ C a bylo po sněhu. Další pokus o prosin-
covou zimu přišel ve středu 17. 12. večer: 
ochladilo se opět k nule, vydatný déšť pře-
šel postupně ve sněžení a druhý den ráno 
leželo 5 cm mokrého sněhu. Za dva dny 
bylo ale zase po něm. V sobotu 20. 12. se 
oteplilo na 5 ˚C, zapršelo a v dalších dnech 
už v předstihu panovalo vánoční oteplení: 
5 až 8 ̊ C. O co dřív vánoční obleva nastala, 

o to dřív zase skončila. Na Boží hod vánoč-
ní se v poledne ochladilo a nastaly mírné, 
leč celodenní mrazy ( kolem – 5 ̊ C). No-
voroční zima se přihlásila. V úterý 30. 12. 
poklesla ráno teplota na – 11 °C. Třebaže 
mráz nijak mimořádný, přece to v tomto 
roce byla teplota nejnižší. (Stejný mráz 
jsme zaznamenali ještě 17. 2.).

Průměrná měsíční teplota v prosinci 2008 
dosáhla hodnoty 0,6 ̊ C. Můžeme tedy le-
tošní prosinec navzdory mrazivému zá-
věru označit jako poměrně teplý (normál 
– 0,5 ̊ C ). Napršelo a nasněžilo celkem 
43 mm a to je mírně nad dlouhodobým 
průměrem, který činí 33 mm.

V knize Zdeňka Vašků „Velký pranosti-
kon“ jsem nalezl tuto starou a moudrou 
úvahu o počasí, kterou také svůj roční 
„seriál“ o klimatických obdobích a o pra-
nostikách uzavírám a dávám pro její nad-
časovost k zamyšlení:
„…Rok roku se nepodobá. Rok má dvanáct 
měsíců a každý jiný. Dvanácte ptáčat v hníz-
dě a každé zpívá jinak. Měsíc po měsíci vlády 
se ujímá a žádný žádnému dvojníkem. Není 
dvou dnů v roce, aby byly docela stejné. Bývá 
i takový den, že se v něm počasí i sedmkráte 
změní. Počasí i králům káže. Počasí ruka-
ma nezastavíš, v hrsti neuchováš…“ 

Jiří Wagner

V E Ø E J N Ý I N T E R N E T

Vám poskytuje

Po-Pá 9.00-12.00, 12.30-17.00
Rezervujte si èas na telefonu 376 511 999
e-mail: horazdovice@ciao.cz

pro obèany Hora�ïovicka prvních 30 min
dennì

3. TÝDEN V ÚNORU(16. - 20. 2. 2009)

ZDARMA

REGIONÁLNÍ INFORMAÈNÍ
A MAPOVÉ CENTRUM
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Støední prùmyslová škola
strojní a stavební Tábor

PØIPRAVUJEME PROFESNÍ SPECIALISTY PRO

VE STROJNÍCH A STAVEBNÍCH OBORECH

obsluha a údr�ba strojù a strojního zaøízení

kovové konstrukce

døevìné konstrukce, bednìní a lešení

tel. 381 500 011, info@sps-tabor.cz

www.sps-tabor.cz

Ušetøíte pøes 100 000 Kè!
STUDIUM ZDARMA

VŠECHNO PLATÍME
dopravu, ubytování, stravování

PRODEJ BIOPOTRAVIN
Široký sortiment biopotravin včetně 

masných výrobků.
Potraviny pro bezlepkovou dietu. 

Poradenství.
Kino OTAVA Horažďovice
Dne: 9. a 23. února 2009
od 9.30 do 17.00 hodin

Ing. Alena Mičáková, Makarov 8, 
tel.: 607 980 428

Oznamujeme všem občanům,
že ve středu dne

11. února 2009
bude znovuotevřena nová prodejna potravin

SPAR Na Uranu v Žižkově ulici 
Přijďte nakoupit do nové, moderní provozovny

Otevírací doba: Po–Ne 7.00–19.00 hodin

OPĚT OTEVŘENÉ OD 19. 1. 2009 

LEVNÉ ZBOŽÍ nové i použité již od 10,– Kč

Horažďovice předměstí (10m od budovy ČD)

nebytové prostory HORAŽĎOVICE
zajímavá poloha – naproti nádraží

vlastní uzavřené parkoviště 
vhodné jako sklad, lehká výroba, kancelář,…

celkem 10 místností + sál – možno i jednotlivě

pronajmu skladové prostory HORAŽĎOVICE
zajímavá poloha – naproti nádraží

vlastní uzavřené parkoviště 
celkem 785,2 m2 

možno i po částech

rozumná cena – dohoda jistá, 
volejte: 605 986 728

P RONÁ J EM

EVA A VAŠEK KD CHANOVICE 
25. 3. 2009 od 18.00 hod. 
PŘEDPRODEJ: 
Horažďovice (376 511 890), Sušice (376 528 686), 
Chanovice (728 984 911), Blatná (383 416 170)
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Využijte velkých slev nábytku!!!

Na měsíc leden, únor a březen čekají 

na naše zákazníky velké slevy nábytku 

například:

Sedací souprava Natalia – 10 980,– sleva na 8 300,– Kč

SS rohová Jan + 1x křeslo 16 440,- sleva na 13 430,– Kč

Kuchyně Nicole komplet 180 cm – 10 490 sleva na 7 990,– Kč

(kuchyně je včetně pracovní desky a dřez zdarma)

Postel Dream š. 180 cm + rošty – 8 420,– sleva na 6 480,– Kč

Dvojlůžko Ulli 160 cm – 6 550,– sleva na 5 960,– Kč

Jídelní set Lotus (stůl + 4 x židle) – 4 990,– sleva na 3 890,– Kč

Židle Lotus – dub nebo třešeň – 950,– sleva na 650,– Kč

Obývací stěna Agens – 3 900,– sleva na 2 400,– Kč

Dále slevy na komody, kancelářské židle, zdravotní matrace,

obývací stěny, pc stolky, tv stolky,shrnovací dveře a další.

Těšíme se na Vaši návštěvu v nábytku

SOKOLOVNA

Tyršova 352 Horažďovice tel./fax 376 512 636
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STAVEBNINY

HORAŽÏOVICE

WWW.BIERHANZL.CZ
800 27 00 27

karel.hrdlicka@bierhanzl.cz
tel.: 724 027 239
Blatenská ulice

Pusťte si pusu na špacír
nevyčerpaný kredit Vám bude vždy převeden
pro všechny nové i stávající tarifní zákazníky
navíc telefony za zvýhodněnou cenu již od 1 Kč

Aktivace tarifů
Převod z Twistu
Výměny SIM
Prodlužování smluv
Převod smluv
Optimalizace tarifů
Prodej telefonů a
příslušenství

Samsung SGH E250 
599 Kč

Nokia 2600
599 Kč

S tarifem

Mých5 HIT

jen za 1 Kč.

S tarifem

Mých5 HIT

jen za 1 Kč.

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. Ceny telefonů jsou uvedeny včetně DPH.
Nabídka telefonů platí do 28.2. 2009 nebo do vyprodání zásob.

Horažďovice, Husovo nám. 147
Tel.: 376 382 008

nebo
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DZ ARMA 

platební pøíkazy 

2 ona lib volné 

úèty v ÈR 

Postžiro PLUS má 
další PLUS
• 0 Kè za pøíchozí platby

• 0 Kè za elektronické bankovnictví

• 0 Kè až za 3 platební karty

Plus výhodnou cenu 

v únoru
1. vklad

ZZDARMA*

Akce platí pouze pro poštu
HORAŽÏOVICE!

* Pro prvních 20 klentù,
kteøí si založí PŽÚ Plus
s jedním navazujícím 
produktem.

* Platí v síti èerpacích stanic Èepro a EuroOil 

od 1. 9. 2008 pøi platbì platebními kartami 

Poštovní spoøitelny. Minimální èástka jednorá-

zového nákupu je 300 Kè, maximální 60 000 Kè.

NABÍDKA MASÁŽÍ
sportovní•rekondiční•regenerační

Měkké trakční techniky = uvolnění blokád

Služby prováděné masérem uznaným akreditova-
ným zařízením u MŠMT

Ceny dostupné všem Horažďovice, Strakonice

Informace a objednání: tel. 606 880 366

              + kupní cena za podíly na pozem-
cích přístupových cest.
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ROSA Computers - provozovatel sítě RCnet
Prácheňská 35, 34101 Horažďovice
www.rcnet.cz, rosacom@rosacom.cz
tel.: 376 511 722, SIP: 378 774 143

Aktivace     1,- Kč
Tarify
 RCnet VoIP    0,- Kč
 RCnet mini  350,- Kč
 RCnet maxi  495,- Kč
 RCnet profi  940,- Kč
Telefonování
 Aktivace    0,- Kč
 Přidělení tel. čísla   0,- Kč
 Měsíční paušál   0,- Kč
 Volání (pevná linka)   0,90/0,50 Kč
 Volání mobil   3,90 Kč

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

Začínáme zrychlovat!

Povánoční akce s balíčky HIT

Tak si vyberte balíček, který vám nejvíce vyhovuje, a radujte se hned
ze dvou výhod současně.

Uvedené ceny jsou v Kč vč. DPH. 20 % kreditu navíc máte na 24 měsíců. U všech typů balíčkůHIT se uzavírá
smlouva na dobu 24 měsíců. Nabídku nelze využít se speciálními tarify Kredit 150 HIT a Bav se a s žádným z tarifů
Podnikatel. S nabídkou nelze využít HIT na zkoušku. V případě telefonu Samsung SGH-E250 s tarifem
Mých5 HIT nesmí zákazník po dobu následujících 12 měsíců změnit svůj tarif na Kredit 150 HIT, Kredit 250 HIT
nebo T 30 HIT. Nabídka platí do 31. 1. 2009, nebo do vyprodání zásob.

Samsung SGH-B130
1 Kč
Cena s T-Mobile Combi
1 Kč

Sony Ericsson T280i
199 Kč
Cena s T-Mobile Combi
199 Kč

Samsung SGH-E250
599 Kč
Cena s T-Mobile Combi
599 Kč

S tarifem

Mých5 jen

za 1 Kč
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AKCE KINO OTAVA
5. 2. čtvrtek 20.00
ČESKÁ RAPublika
ČR – První celovečerní fi lm o českém rapu. 
Hudební žánr do 15 let nevhodný. Vstupné 
72 Kč. Jediné představení.

6. 2. pátek, 7. 2. sobota 20.00 
STMÍVÁNÍ
USA – Romantický horor podle knihy Stephe-
nie Meyerové, do 12 let nevhodný. Titulky. 
Vstupné 72 Kč. 

12. 2. pátek, 13. 2. sobota 20.00
96 HODIN
Francie – Čas odplaty nadešel. Akční thriller 
do 12 let nevhodný. Titulky. Vstupné 77 Kč. 

14. 2. sobota 20.00
MALÉ OSLAVY
ČR/SR – Každý je někdy ztracený. Drama do 
12 let nevhodné. Vstupné 68 Kč. Jediné před-
stavení.

HRAJEME O JARNÍCH PRÁZDNINÁCH
16. 2. pondělí 17.30
CESTA NA MĚSÍC
Belgie – kouzelný animovaný příběh tří ma-
lých much. Jedinečný vizuální trojrozměrný 
zážitek ve všech kinech ČR. Český dabing. 
Vstupné 68 Kč. Jediné představení.

17. 2. úterý 17.30, 20.00
KDOPAK BY SE VLKA BÁL
ČR – Konečně fi lm o velké lásce, který mohou 
vidět dospělí i s dětmi. Vstupné 68 Kč. 

18. 2. středa, 19. 2. čtvrtek 20.00
SNĚŽENKY A MACHŘI PO 25 LETECH
ČR – Na horách se setkávají někdejší spolu-
žáci, ale… po 25 letech. Vstupné 85 Kč. 

20. 2. pátek, 21. 2. sobota 20.00
OCAS JEŠTĚRKY
ČR – Věštba a životní osudy. Nový český fi lm. 
Vstupné 77 Kč.

26. 2. čtvrtek, 27. 2. pátek 20.00
NEBEZPEČNÝ CÍL
USA – Jeden muž. Jedna kulka. Jeden zásah. 
Kriminální thriller do 12 let nevhodný. Titul-
ky. Vstupné 72 Kč. 

28. 2. sobota 20.00
POLOČAS ROZPADU
SR – Tragikomedie ze současné Bratislavy 
ve slovenském znění, do 15 let nevhodná. 
Vstupné 68 Kč. Jediné představení.

Změna programu vyhrazena.

KINO OTAVA HORAŽĎOVICE 

hlavní vchod: předprodej vstupenek, kopírová-
ní, 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

DIVADLO V KINĚ OTAVA
6. 2. pátek 17.00
DUPYNOŽKA

KNIHOVNA
MĚSTSKÁ KNIHOVNA HORAŽĎOVICE
Mírové náměstí 11
341 01 Horažďovice
+420 376 547 591–4
knihovna@knihovna.horazdovice.cz 
www.knihovna.horazdovice.cz

ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ:
PONDĚLÍ 8.00–11.00  13.00–18.00 
STŘEDA 8.00–12.00  13.00–18.00 
PÁTEK  8.00–12.00  13.00–18.00

ODDĚLENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ:
PONDĚLÍ     12.00–16.30 
STŘEDA     12.00–16.30 
PÁTEK      12.00–17.00

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
12. 2.  16.00
ENKAUSTIKA – malování horkým barev-
ným voskem, klubovna DDM 

13. 2.  16.00
BATIKOVÁNÍ – zdobení trička batikou, klu-
bovna DDM (tričko s sebou).

16. 2.  10.00
KOČKOVÁNÍ – výroba keramických koček, 
klubovna keramiky 

17. 2.  10.00
ŠPERKOVÁNÍ – výroba smaltovaných šperků

24. 2.  17.00
KURZ VÝPOČETNÍ TECHNIKY 
– pro dospělé začátečníky, v klubovně počíta-
čů. Další informace v DDM.

26. 2.  8.00
OBVODNÍ KOLO V RECITACI – sál DDM

28. 2.  14,30 
KERAMICKÁ DÍLNA PRO RODIČE A DĚTI

LYŽAŘSKÁ ŠKOLA
Pokračujeme podle vyhlášených termínů. In-
formace na nástěnce v Zámku.

Připravujeme:
DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL
sobota 7. 3. 2009, od 14 hodin

v Kulturním domě v Horažďovicích 

na téma ČARUJEME
Uvítáme kouzelníky, čarodějnice a další ta-
jemné bytosti.

Zároveň vyzýváme děti, které se zabývají 
kouzlením, aby neváhaly a kouzla nám před-
vedly. Všichni kouzelníci obdrží odměnu a jis-
tě sklidí obrovský potlesk a uznání. Přihlásit 
se můžete v domě dětí do středy 4. 3. 2009. 

GALERIE CALIFIA 
Od 20. prosince zavřena.

Na první výstavu v roce 2009 se mohou ná-
vštěvníci těšit počátkem dubna. 

KULTURNÍ DŮM
1. 2. neděle 14.00 a 16.30
TANEČNÍ KURZ PRO DOSPĚLÉ
5. lekce.

6. 2. pátek  20.00
KŘESŤANSKÝ PLES
K tanci a poslechu hraje Malá muzika Nauše 
Pepíka. Bohatá tombola. Předprodej vstupe-
nek u paní Kubíčkové, tel. 376 512 665.

7. 2. sobota 20.00
PLES ATRIA
Hraje skupina KT Band Klatovy. Předtanče-
ní a další program. Předprodej vstupenek od 
26. ledna v kině Otava

8. 2. neděle 14.00 a 16.30
TANEČNÍ KURZ PRO DOSPĚLÉ
6. lekce.

11. 2. středa 10.00
BALYNKA
Divadelní představení pro MŠ, 1.–3. třídu ZŠ.

11. 2. středa 19.30
VĚRNÝ
Jemná komedie s detektivní zápletkou. Před-
platné skupiny A/1. Zbylé vstupenky v před-
prodeji kina Otava a před představením v kul-
turním domě.

13. 2. pátek 20.00
5. CESTOVATELSKÝ PLES
Pořádá CK CIAO Horažďovice a Strakonice. 
Hraje skupina Relax Klatovy. Nenechte si ujít 
cestovatelské soutěže. Předprodej vstupenek 
v CIAO Horažďovice, tel. 376 511 999.

20. 2. sobota 20.00
3. DIVADELNÍ BÁL
Pořádá TYjátr Horažďovice. Letošní téma: 
„NOC SLAVNÝCH, ANEB HÁDEJ, KDO 
JSEM“. Nápady a kostýmy vítány. Hraje 
Klatovská kapela. Předprodej vstupenek od 
2. února v kině Otava.

22. 2. neděle 15.00
POSEZENÍ S PÍSNIČKOU, ANEB PLES 
SENIORŮ
K tanci a poslechu hraje oblíbená DOUBRA-
VANKA. Rezervace vstupenek v neděli 25. 1. 
v kulturním domě, poté v předprodeji kina 
Otava.

25. 2. středa 10.00
20 000 MIL POD MOŘEM
Divadelní představení pro 2. stupeň ZŠ.

25. 2. středa 18.00
VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
MĚSTA
27. 2. pátek 20.00
VÁPENICKÝ PLES
Hraje hudební skupina Fortuna. Bohatá 
tombola. Předprodej vstupenek od 16. února 
v kině Otava.

Změna programu vyhrazena.

KULTURNÍ DŮM HORAŽĎOVICE 

– TEL. 376 512 436

KINO OTAVA HORAŽĎOVICE 

– TEL. 376 511 890
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