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Slovo starostky
Stojíme na prahu nového školního roku.
Děti, rodiče i učitelé se připravují na nadcházející období. Jak už to bývá, někdo se
těší, jiný se obává…
Město Horažďovice je zřizovatelem dvou
mateřských a dvou základních škol. Ze
svého rozpočtu zajišťuje provoz, opravy
a investice do školských zařízení. Část
nákladů na provoz je kryta dotací ze státního rozpočtu, v roce 2009 tj.1401 Kč na
1 žáka, dítě. Dále se ze státního rozpočtu,
za podmínek stanovených školským zákonem, poskytují finanční prostředky na
činnost škol prostřednictvím Krajského
úřadu Plzeňského kraje.
Kontrolu hospodaření s finančními prostředky z rozpočtu města provádí Odbor
památkové péče, školství a kultury. Použití finančních prostředků ze státního
rozpočtu kontroluje Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor školství, mládeže
a sportu a Česká školní inspekce (dále
ČŠI). ČŠI uskutečňuje inspekční činnost
také v oblasti vzdělávání.
Prodlouženou rukou zřizovatele je Školská rada, která se skládá z devíti členů.
Ti jsou voleni rovným poměrem z řad rodičů, pedagogů a zřizovatele. Školskou
radu řídí a svolává předseda, ředitel školy
není jejím členem.
Rada města na základě konkurzního řízení jmenuje ředitele škol. Školský zákon
nedefinuje dobu, na kterou je ředitel jmenován do funkce. Odvolat ho může opět
jen Rada města, pokud poruší některou z
těchto zákonem stanovených podmínek:
– pozbytí některého z předpokladů pro
výkon funkce ředitele školy
– nesplnění podmínky získání znalostí z
oblasti řízení školství studiem pro ředitele škol
– závažné porušení nebo neplnění právních povinností vyplývajících z vykonávané funkce, které bylo zjištěno zejména
inspekční činností České školní inspekce, zřizovatelem nebo jinými kontrolními
orgány

Swing Band Tábor Foto: J. Chalupná
– dojde k organizační změně, jejímž důsledkem je zrušení vykonávané funkce
– dosažení věku 65 let
−
Rozhodnutím rady města ze dne
15. 7. 2009 byl odvolán současný ředitel
jedné ze dvou škol Mgr. Petr Mazanec.
Toto rozhodnutí bylo podloženo čtyřmi
zásadními dokumenty, ve kterých byla
zhodnocena jeho dosavadní pětiletá činnost. Byla to Zpráva České školní inspekce z května 2009, vyslovení nedůvěry
řediteli školy osmnácti pedagogickými
zaměstnanci s odůvodněním, stížnost na
výkon funkce ředitele školy a návrh Školské rady při ZŠ Komenského ul. v Horažďovicích na odvolání ředitele. Tento
posledně zmiňovaný dokument byl Radě
města zaslán na základě hlasování Školské rady. Důvodem odvolání bylo závažné porušení a neplnění právních povinností vyplývajících z vykonávané funkce.
Mgr. Mazanec v r. 2004 vyhrál výběrové
řízení na ředitele ZŠ Komenského ul. a
do funkce byl jmenován od 1. srpna téhož
roku. V prosinci r. 2005 byla do funkce
ředitelky ZŠ Blatenská ul. Radou města
jmenována RNDr. Mazancová. Do funkce nastoupila od 1. srpna 2006.
Vedení ZŠ Komenského přešlo na zástupkyni ředitele školy Mgr. Marcelu Šmrho-

vou. V současné době je připravováno výběrové řízení na místo ředitele školy.
Přeji všem žákům i pracovníkům našich
školských zařízení v novém školním roce
hodně úspěchů.
Aktuálně
• Poslední červencový víkend byl již
tradičně věnován Jmeninám města. Program byl opět bohatý a každý si z něho
mohl vybrat podle svých zájmů a momentální nálady. Děkuji opět Kulturní
komisi města i všem dalším organizátorům.
• V týdnu od 17. do 21. 8. 2009 přivítalo naše město více než padesát studentů
Letní školy Diplomatické akademie Ministerstva zahraničí. Opět k nám spolu s
nimi zavítal vzácný host a čestný občan
města Prof. Ferdinand Kinský a náměstek ministra zahraničí Hynek Kmoníček.
• Ve středu 19. 8. 2009 delegace zástupců Mikroregionu Prácheňsko navštívila město Regen. V rámci prohlubování
vzájemných vztahů jsme si prohlédli nedalekou zříceninu hradu, místní knihovnu a vyslechli večerní koncert na břehu
řeky Regen.
Mgr. Jindřiška Antropiusová,
starostka města
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Stalo se
Jmeniny města
Horažďovice

Horažďovice jsou malebným městem na
břehu řeky Otavy. Ve městě je zámek s přilehlými parky a dobře zachovalé středověké jádro s množstvím památek.
V pátek a sobotu (24. a 25. července 2009)
se zde uskutečnila oslava „Jmeniny města“.
Program byl vytvořen pro všechny věkové
skupiny.
Swing Band Tábor

Červená Karkulka

V pátek za pěkného počasí vystoupil
v Parkánu Swing Band Tábor, profesionální 20členný orchestr, který v tomto
parkovém prostředí měl velký úspěch.
Sobotní dopoledne na náměstí vyhrávala
Solovačka a skupina Melodion. Odpoledne bylo věnované zejména dětem, pro
které byly připraveny pohádky Karkulka
a Perníková chaloupka v podání TEArTR
Rajdo Mlázovy, dále zde byla velmi oblíbená a nejnavštěvovanější horolezecká stěna
a lanovka přes řeku. Velký úspěch měla
zábavná show pro děti – Milan a slečna
Kostička, také skákací hrad a malování na
obličej. Odpoledne zpříjemnila pětičlenná
kapela JAZZIKA a divadelní vystoupení
Divadýlka Kuba (Pejsek a Kočička). Sobotní večer zakončila svými funk-jazzovými tóny výborná skupina JAM4U.

Mumie (z programu Milan a slečna Kostička)

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

Nové informační cedule (NS Albert a nádraží)

zničená mapa Na Lipkách
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„Pěkná byla lanovka a teď jsme v přetahování porazili dospělé, to je super pocit,“
pochvaloval si své dojmy 13letý Miroslav
Pena.
MĚSTO HORAŽĎOVICE VELMI DĚKUJE ZA SPONZORSKÉ PŘÍSPĚVKY
poskytnuté na letní slavnosti: LYCKEBY

|

CULINAR a.s., Eduard Vrána – EDDY‘
Service, Jana Vránová – Auto Service,
KOVALTOS s.r.o., ELIKA spol. s r.o.,
Mlýn a krupárna Mrskoš, s.r.o. Horažďovice, Dragon Press s.r.o.Klatovy, DOPLA
PAP a.s. Sušice, Ciao... Strakonice.
Jitka Chalupná, Odbor památkové péče,
školství a kultury

Malování na obličej

JAM4U

Dětský had

Horolezecká stěna

Lanovka

Diplomatická akademie v Horažďovicích

V termínu 17. 8. – 21. 8. 2009 naše město
opět navštívila Diplomatická akademie Ministerstva zahraničních věcí (Letní škola
evropských studií). Po absolvování denních
přednášek z jejich oboru je vždy odpoledne
čekal nějaký kulturní program. První den
jejich pobytu je v odpoledních hodinách
přivítala paní starostka v Městském muzeu
v Horažďovicích. V úterý večer se zúčastnili koncertu v kostele sv. Jana Křtitele, kde
účinkovali studenti nejvyšších ročníků kon-

zervatoře. Ve středu je také v odpoledních
hodinách čekala prohlídka hradu Rabí a ve
čtvrtek od 18.00 pro ně Stará garda Horažďovice uspořádala přátelský fotbalový
zápas. Doufáme, že příští rok naše město
opět tradičně navštíví a obohatí tak cestovní
ruch.
Jitka Chalupná, Odbor památkové péče,
školství a kultury
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Kultura

! Pozor všichni výtvarníci !

Chcete být ilustrátory a podílet se na vzniku Nekonečného příběhu?
Chcete za svou ilustraci získat odměnu a samolepku do své
sběratelské kartičky?

Stačí přinést do Městské knihovny Horažďovice návrh ilustrace k příběhu, který si
můžete přečíst na www.knihovna.horazdovice.cz nebo v knihovně. Obrázky můžete odevzdat do 20. 11. 2009 a můžete s nimi přinést i vlastní pokračování příběhu.
Vybrané ilustrace si autoři přijdou překreslit přímo do knihy „Nekonečný příběh“
a všechny ostatní budou vystaveny v knihovně. Kreslit a psát mohou děti malé i starší, rodiče i prarodiče.
Odměny za vybrané ilustrace budou předány na Dni pro dětskou knihu 29. 11. 2009.

Upozornění pro čtenáře –

rytíře

Všichni prvňáčci pasovaní v květnu
na Rytíře Řádu čtenářského se mohou v Městské knihovně v Horažďovicích zaregistrovat a půjčovat si jeden
rok knihy zdarma. Prvňáčci, kteří
jsou již na dětském oddělení zaregistrovaní, budou mít po uplynutí registrace zdarma roční přeregistraci.
Registrace bude provedena po předložení certifikátu Rytíře Řádu čtenářského. Tuto výhodu mohou malí
čtenáři využít do 31. 5. 2010.
Eva Marešová

„Vítej, veselý chlapíku! Nikdy ses
ničeho nebál, do každé práce ses
hned pustil, všechno jsi dovedl.
A podívejme se, také na tebe se
štěstí vždycky nesmálo. Ale nedal
ses.“ Tak začíná nejznámější
kniha spisovatele a ilustrátora,
který se narodil 25. 9. 1899. Jak
se jmenoval?

Havaj v knihovně …?

Stejně jako v předešlých letech, ani o letošních prázdninách jsme v knihovně
nezaháleli. Omezená půjčovní doba v červenci a srpnu (půjčovalo se pouze v pondělí) mohla některé naše čtenáře uvést
v omyl, že zbývající dny jsme si užívali dovolené. Opak je však pravdou. Právě o letních prázdninách se totiž snažíme dohnat
to, na co nám v průběhu roku nezbývá čas.
Stejně jako většina jiných knihoven i my
se potýkáme s nedostatkem místa. Tento problém jsme se snažili vyřešit tím,
že jsme na oddělení pro dospělé provedli
aktualizaci fondu a méně půjčované tituly přemístili do skladu. Týká se to beletrie
i naučné literatury. Čtenáři proto již nemusí vynakládat nepřiměřenou sílu na to,
aby si vyndali knihu z přeplněného regálu.
A stejně tak knihu zařadit zpět na místo
nedá takovou práci, když police již doslova nepraskají ve švech. Poměrně velké
množství knih jsme z fondu vyřadili a nabídli k prodeji v bazaru, který má již v naší
knihovně svou tradici.
Avšak za nejdůležitější prázdninový úkol
považujeme katalogizaci a s ní spojené
další práce jako je razítkování, přeznačo-

Pěvecký spolek Prácheň
SBÍREJ SAMOLEPKY
PROJEKTU
DĚTI A ČTENÍ
Na vaše odpovědi čekáme
v Městské knihovně
Horažďovice do 30. 9. 2009.
Samolepku mohou získat
i návštěvníci knihovny do 15ti let,
kteří v knihovně vyřeší křížovku,
kvíz, hádanku, napíší kousek
„Nekonečného příběhu“ našich
čtenářů, vyplní „Pohádkový
dotazník“ nebo splní jiné úkoly.
Více na www.knihovna.
horazdovice.cz, na vývěskách
knihovny a v Horažďovickém obzoru.

V červenci a srpnu si členové Pěveckého
spolku Prácheň užívali zasloužené volno,
ale tomu je teď již konec. Naším posledním vystoupením bylo již tradiční zpívání
při Dni řemesel v Chanovicích na začátku
července, kde jsme se představili s programem, který měl v Horažďovicích při našem jarním koncertu velký úspěch. Také
v Chanovicích se setkal s velmi příznivou

vání, přelepování a následné řazení knih
z výměnného fondu. Tyto knihy jsou určeny především vesnickým pobočkám horažďovické knihovny. To vše by nebyl zas
až takový problém, nebýt toho, že jsme
každou knihu museli vzít nejméně pětkrát
do rukou. A že jich bylo požehnaně! Ke
zpracování je samozřejmě zapotřebí počítač. Nezbývalo nám tedy, než všechny tyto
knihy odnosit v bednách ze skladu na oddělení pro dospělé, kde se nachází k tomu
potřebná technika. Jakmile tyto knihy
prošly celým procesem zpracování, putovaly opět v bednách do skladu. Pozitivní
na všem bylo, že jsme si pořádně protáhli
svaly a důkladně procvičili abecedu. O poznání hůře se s hromadami knih smiřovala
naše záda či opuchlé oči od letitého prachu. Nicméně věříme, že tato naše prázdninová činnost přispěje k spokojenosti jak
horažďovických čtenářů, tak těch, kteří
navštěvují vesnické knihovny.
Doufáme jen, že nám naši čtenáři odpustí
absenci nově nakoupených knih na půjčovnách, jejichž zpracování jsme v tomto
období úplně pozastavili.
Za MěK Horažďovice Petra Tomešová

odezvou, o čemž svědčil plný sál při všech
třech našich vystoupeních. Po návratu
z Chanovic jsme uspořádali „dozpěvnou“,
kde jsme zhodnotili první pololetí a nastínili další činnost.
Nyní se však již vracíme k pečlivé práci.
Na podzim zatím nemáme naplánované
žádné vystoupení, a proto se budeme již
od prvních zkoušek věnovat přípravě vánočního programu.
Také bych chtěl vyzvat všechny zájemce
o sborový zpěv, aby přišli mezi nás. Zkoušíme vždy v pondělí od 18 hod. v sále ZUŠ.
První zkouška po pěveckých prázdninách
se uskuteční 31. 8.
Podrobnější informace o činnosti spolku
můžete najít na www.psprachen.cz. Zde
také naleznete potřebné kontakty, na kterých Vám rádi zodpovíme případné dotazy.
Za PSP Martin Petrus
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Městské muzeum

Sport
FK Horažďovice
Fotbalová školka začíná!!!

Citace z Návštěvní knihy muzea:
Moc se nám tu líbilo, hlavně v dílně, kde
jsme si všechno vyzkoušeli.
Rodina Duškova a Horákova z Brodců
5. 7. 2009
Moc se mi líbilo to tkaní.
Jitka Knížková
Nejlepší bylo paličkování!!
Anna Knížková
7. 7. 2009

Tuto sezónu FK Horažďovice otvírá poprvé takzvanou fotbalovou školku, která je
určena pro děti předškolního věku.
Milé děti, máte rády pohyb, kamarády
a míč?
Vážení rodiče, chcete, aby vaše děti sportovaly, smysluplně trávily volný čas, poznaly atmosféru týmu? Předškolní věk
je vhodnou dobou pro motorické učení.
Trenéři respektují rozdílné schopnosti
dětí, vylučují dlouhodobé činnosti. Preferují střídání různých aktivit, dynamickou
činnost před statickou, propojují tvořivé
myšlení s konkrétním pohybem, využívají
vysoké napodobovací schopnosti dětí.
Zveme mezi sebe kluky a holky, ročník
2003 a mladší. Neváhejte a přijďte na fotbalový stadion Na Lipkách od 1. 9. 2009
každé úterý od 16.00 hod., kdy mají nejmladší fotbalisté tréninky.
Kontakt:
Lávička Miroslav – tel. 728 110 995
Šedivý Michal – tel. 603 536 451
Za výkonný výbor Jiří Motl
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Třebomyslický
ATRIUM CUP získal
obhájce loňského
vítězství

V tradičním termínu 5. 7. 2009 uspořádali třebomysličtí hasiči a dobrovolníci 12.
ročník turnaje v malé kopané Atrium Cup
2009.
Letošního ročníku se zúčastnilo úctyhodných 25 týmů z celé ČR (Plzeň, Prachatice, Praha, Vodňany, Janovice nad
Úhlavou, Strakonice) a teprve podruhé
v historii turnaje se podařilo některému
z týmů obhájit vítězství.
Tímto šťastným týmem byli fotbalisté
družstva Vocamsať–Pocamsať Defurovy
Lažany, kteří z velké míry reprezentují
úspěšné mládežnické celky Viktorie Plzeň.

Loutky a dílny byly skvělé!
Filip Janko
8. 7. 2009
Moc se nám tu líbilo, hlavně na řemeslech.
Nikolíí a Sabíí
8. 7. 2009
Moc se nám tu líbilo. Ta dílna je super.
Turisti z Mladé Boleslavi
10. 7. 2009
Buďo - Byl jsem zde 2009 SK
Ps: Vyrobil som si lyžičku!
Pozdravujeme zo slovenského štátu!
11. 07. 2009
Moc se nám tu líbilo, nadchla nás možnost
vyzkoušet si kolovrátek i tkalcovský stav.
Pěkná prohlídka! Pazderová
15. 7. 2009
Hustej zámek a dílny - Tomáš
23. 7. 2009
Jsme rádi, že dílna sklízí svůj úspěch nejen u malých, ale i velkých návštěvníků.
Denně ji navštíví 30–90 zájemců. Těšíme
se, že k nám v průběhu celého roku najdou
cestu i další zvídaví návštěvníci.
Mgr. Hana smetanová, ředitelka muzea

Mladší přípravka:

Brankář – Jan Forman, klečící zleva – Petr
Pavelec, Dalibor Jedlička, Matěj Polena,
Filip Fuščič, Filip Hokr, Jakub Boček, stojící zleva – Pavel Sedláček, Jakub Štěch,
Vojtěch Špička, Hynek Bejvl, Martina Panušková

Hledá se trenér,
který by pomohl při trénování
těchto fotbalových nadějí.

Musím podotknout, že turnaj vyhráli zcela zaslouženě, jelikož prošli jak skupinou,
tak náročným vyřazovacím systémem bez
jediného zaváhání. Jediné drobné zaváhání mladých „viktoriánů“ přineslo až finálové klání se zkušenými borci C-Systému
Horažďovice, které bylo hráno na 2krát 7
minut a které skončilo v normální hrací
době bezbrankovou remízou. O vítězi tak
musely rozhodnout dramatické pokutové
kopy, ve kterých neměli veteráni C-Systému potřebné štěstí a nakonec podlehli
těsně 1:2.
Radost vítězného týmu po posledním
pokutovém kopu byla obrovská, jelikož
se teprve jako druhý tým v historii zapíše
jejich název na krásný putovní pohár Atrium Cupu podruhé za sebou.
Nejlepším hráčem turnaje byl vyhlášen
Michal Štrajt z vítězného týmu Vocamsať–Pocamsať a nejlepším brankářem turnaje Martin Gebhart z C-Systému, který
svými výkony obhájil nejlepšího brankáře
z loňského roku, což se zatím v historii
turnaje nikomu nepodařilo.
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Poděkování patří rovněž všem sponzorům
turnaje, díky kterým se daří každoročně
zvyšovat úroveň vybavení a zázemí Atrium Cupu (Atrium, s. r. o., V-Farma Háječek Dobřany, Město Horažďovice, Polena Václav, Kotiš, s. r. o., Bohemia Sport,
Škrobárny, a. s., Pivovar Strakonice, ProDoma, Velkoobchod Švelch, Josef Šašek).
Příští 13. ročník se uskuteční opět 5. 7.
a byl bych velmi rád, pokud by si již nyní
zúčastněné týmy toto datum zatrhly v kalendáři, tak abychom je mohli opět pohostinně přivítat u nás v Třebomyslicích.
Třebomysličtí hasiči a dobrovolní nadšenci.

ODDÍL KARATE HORAŽĎOVICE
pořádá NÁBOR nových
členů
Systém turnaje byl díky velké účasti týmů
nastaven na 5 skupin, ze kterých dále postupovali 3 nejlepší celky a nejlepší tým ze
4. místa. Dále se hrálo vyřazovacím způsobem od osmifinále až po finále. Nejlepší
4 týmy turnaje tedy odehráli porci 8 zápasů. Na turnaj dohlížela pětice zkušených
sudí ve složení František Petrželka, Jiří
Petržilka, Josef Abraham, Karel Lažánek
st. a nejzkušenější sudí z této pětice Jan
Veverka. Díky jejich přísnému a spravedlivému metru byl turnaj odehrán bez jakýchkoliv problémů.
Nejmladším týmem turnaje byli mládenci
ze „staré“ školy Horažďovice, kteří letos zaznamenali velký úspěch ve školském CocaCola Cupu, kde se dostali až do pražského finále v tréninkovém centru AC Sparta Praha.
Naopak nejstarším týmem bylo uskupení
Pražské k…y, které se turnaje zúčastňuje již
několik let, a letošní rok byl pro ně díky 10.
místu velmi úspěšný.
Atrium Cup 2009 byl odehrán na třech
travnatých hřištích, které byly společně
s celým zázemím turnaje připraveny třebomyslickými hasiči. Tímto bych chtěl
všem organizátorům poděkovat za stovky hodin věnovaných přípravě a průběhu
turnaje, který si svou organizací a tradicí
získává velkou oblibu a prestiž v celém regionu.
Touto cestou bych chtěl rovněž připomenout jedno jubileum, které je spojeno
s účastí hráčů týmu 1. FAC Háječek Prachatice, kdy se tito borci zúčastňují turnaje v Třebomyslicích již 20 let! Děkujeme!
(pozn. novodobá historie turnaje pod názvem ATRIUM CUP sahá do roku 1997,
turnaj je ovšem místními občany pořádán
již od roku 1983!).
Po skončení turnaje se uskutečnila taneční zábava v místním KD, kde se zpívalo
a tancovalo až do brzkých ranních hodin.

Jako každým rokem pořádá Karate
Horažďovice nábor nových členů do
oddílu karate. Přihlásit se může každý ve věku od 6 do 99 let. Součástí
náboru je krátká ukázka tréninku a
seznámení se všemi podrobnostmi,
které jsou zapotřebí k přihlášení do
klubu.
Nábory členů nejsou jednorázovou
akcí. Přihlásit se může každý během
celého školního roku, ale preferované jsou měsíce září a říjen. Veškeré
potřebné informace získáte u mě (viz
kontakt) nebo přímo na tréninku karate.
Jako cvičební oděv na karate se používá kimono, pro začátek však stačí
každému jednoduchý sportovní oděv.
Kde se můžete přihlásit:
– přímo na tréninku, který se koná
od 14. 9. 2009 v tělocvičně Základní
školy Komenského ulice (vchod vedle
školní jídelny) každý týden
Pondělí 		 17.30–19.00 hod. – karate
Úterý 			 17.30–19.00 hod. – gymnastika
Čtvrtek 		 18.00–19.30 hod. – karate
nebo na kontaktu:
M. Novák, tel.: 605 432 864
email: novakdis@seznam.cz
Cvičíme karate jako bojové umění s
tím, aby cvičícím přinášelo možnost
využívat karate nejen pro fyzickou
obranu, ale i pro duševní rozvoj.
Chcete-li si dobře zacvičit, naučit se
základům sebeobrany a poznat nové
kamarády, PŘIJĎTE, RÁDI VÁS
PŘIVÍTÁME MEZI NÁMI!!!
Michal Novák

P.s. Děkujeme rovněž za mediální podporu celé akce vašemu listu.
Celkové pořadí týmů: 1.–10. místo ve 12.
ročníku ATRIUM CUPU 2009:
1. Vocamsať–Pocamsať
2. C-Systém Horažďovice
3. Kastro Strakonice
4. FC Kalba
5. Pouliční směs
6. 6 prasat Třebomyslice
7. Odrost Horažďovice
8. Houba Team Horažďovice
9. Pumpička Vodňany
10. Pražské k...y

TK Horažďovice

Před začátkem prázdnin skončily soutěže smíšených družstev. Naše družstva se
účastnily všech soutěží, od dospělých až
po mladší žáky. Největšího úspěchu dosáhly týmy mladších a
starších žáků. Mladší žáci vyhráli svoji
soutěž bez porážky a postoupili do nejvyšší soutěže oblasti „Kadet“, ve které mohou
bojovat o přímý postup na mistrovství
republiky. Starší žáci hráli v této nejvyšší soutěži a vybojovali si účast i pro příští
rok. Tohoto úspěchu dosáhli David Michelini, Jiří Křesák, Štěpán Medek, Daniel
Černý, Petr Kylián, Jan Staněk, Zdeněk
Hrbek,
Tereza Štěchová, Denisa Zeilmannová,
Klára Buriánková, Petra Halmlová a Nikola Šebestová.

Zleva Jiří Křesák, Jindřich Černoch
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V těchto soutěžích se budou utkávat s oddíly Slavia Plzeň nebo TCG Karlovy Vary,
kde je vidět už velmi kvalitní tenis, který
stojí za shlédnutí a je dobrou pozvánkou
na příští sezónu.
V průběhu července se na našich kurtech
uskutečnily republikové turnaje žactva.
Turnaje mladších žáků se zúčastnilo 19
hráčů. Náš zástupce Jiří Křesák obsadil
3–4. místo, když prohrál v semifinále s pozdějším vítězem Jindřichem Černochem
(Slavia Plzeň).
Spolu vybojovali i nejvyšší příčku ve čtyřhře.
Turnaje starších žáků se zúčastnilo 16
hráčů a 14 hráček. Z našich se prosadil
Zdeněk Hrbek,
který vybojoval 2. místo jak ve dvouhře,
tak ve čtyřhře.
Vojtěch Křesák

TJ Sokol Veřechov

Sokol Veřechov zakončil 27. 6. sportovním dnem úspěšnou fotbalovou sezónu
2008/09. Proč úspěšnou? Nesestoupili
jsme, a tudíž druhým rokem budeme hrát
nejvyšší okresní soutěž – okresní přebor.
Vesnice se 118 obyvateli! Jarní sezóna
2009 byla těžká, záchrana přišla až v posledním kole výhrou 2:4 v Železné Rudě.
V důsledku zranění a zaneprázdnění několika hráčů (většinou opor mužstva)
jsme nastupovali v každém jarním utkání
v jiné, neúplné sestavě. V celé sezóně nastoupilo 22 hráčů, i když někteří jen na
několik utkání v rámci výpomoci. Všech
26 zápasů odehrál J. Želíska, 25 zápasů
J. Vítovec, 24 M. Hlaváč, 23 P. Zerzán, 22
J. Švarc a J. Brabec, 21 P. Raška, 20 J. Vítek a R. Šatra, 19 S. Košnař a V. Otáhal,
16 A. Šimko a T. Janda, 13 J. Podzimek,
10 J. Štěrba, 9 M. Šimon, 8 P. Janda, 6 V.
Želíska, P. Janda, T. Přecechtěl, 5 L. Král
a 1 O. Toráč.
Nejlepší střelec byl opět P. Raška s 12
brankami, se 4 J. Podzimek a R. Šatra,
se 3 J. Želíska a M. Hlaváč, se 2 J. Brabec
a po jedné brance měli J. Vítek, A. Šimko,
V. Otáhal, J. Vítovec.
OP vyhrál a postoupil do 1. B třídy Sokol
Měčín. Sokol Veřechov obsadil 11. místo,
získal 26 bodů, skóre 32:59. Poslední místo obsadilo Horažďovice B a sestoupilo do
III. třídy, ze které postoupila do OP mužstva Žihobce a Chanovice B.
Na závěrečném sportovním dni ve Veřechově proběhlo tradiční setkání všech
hráčů, i bývalých, rodinných příslušníků,
fanoušků a přátel fotbalu. Hrál se fotbal
a v dovednostních soutěžích si všichni
s chutí zasportovali a vítězové byli odměněni drobnými cenami.
Jaromír Hnídek, prezident klubu

Z radnice
Rada města
Horažďovice dne 29.
7. 2009
schválila

• provedení hydrogeologického průzkumu a vybudování 4 ks průzkumných
vrtů společností Lyckeby Amylex, a. s.,
na pozemcích ve vlastnictví města Horažďovice p. č. 1820/2, p. č. 1820/4, p. č.
1820/7, p. č. 2673/2, vše v k. ú. Horažďovice (Jarov), a Smlouvu o podmínkách
zřízení stavby mezi Městem Horažďovice a Lyckeby Amylex
• mandátní smlouvu mezi Městem Horažďovice a společností IPI, v. o. s., Žďár
nad Sázavou na vypracování žádosti
o dotaci včetně všech požadovaných příloh stavby „Zateplení bytového domu
čp. 180 v Horažďovicích“ za pevnou
jednotkovou cenu za vypracování žádosti 11 900 Kč včetně DPH, odměna za
úspěšné schválení žádosti 5 % ze schválené dotace + DPH, zhotovení projektové dokumentace s výkazem výměr 41
650 Kč včetně DPH a vyhotovení průkazu energetické náročnosti ve výši 17 850
Kč včetně DPH
• navýšení nájemného v městských bytech od 1. 1. 2010 dle Zákona o jednostranném zvyšování nájemného z bytu
č. 107/2006 Sb. a Sdělení MMR ČR č.
180/2009 Sb., výše nájemného u bytů
bude činit:
a) 39,97 Kč/m2/měsíc u bytů v základní
kvalitě (bývalá I. kategorie). Pro období
od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010 bude nájemcům poskytnuta sleva ve výši 3 Kč/
m2/měsíc.
b) 39,97 Kč/m2/měsíc u bytů v základní
kvalitě (bývalá II. kategorie). Pro období od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010 bude
nájemcům poskytnuta sleva ve výši 5,80
Kč/m2/měsíc.
c) 35,97 Kč/m2/měsíc u bytů ve snížené
kvalitě (bývalá III. kategorie). Pro období od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010 bude
nájemcům poskytnuta sleva ve výši 6,71
Kč/m2/měsíc.
d) 30,- Kč/m2/měsíc u bytů v základní
kvalitě (bývalá I. kategorie) u domů čp.
1076, 1077, 1078
e) Podmínkou poskytnutí uvedené slevy
je, že nájemce nedluží Městu Horažďovice nájemné a úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu
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• vyúčtování příjmů a výdajů za 2. čtvrtletí roku 2009 u schválených akcí v Kulturním domě předložené paní Libuší
Mužíkovou, zálohu na pořádané akce ve
výši 10 000 Kč, vzala na vědomí akce na
3. čtvrtletí dle předloženého návrhu
• smlouvu o nájmu v Aquaparku Horažďovice mezi Městem Horažďovice
a Simonou Hajtolovou, Vimperk k výuce
plavání dětí od 1 roku

rozhodla

• o přijetí nabídky společnosti UNIELEKTRO Strakonice, s. r. o., Strakonice
na realizaci díla „Horažďovice, Řadové
domy - Nad Nemocnicí - přípojky NN“
s nabídkovou cenou ve výši 306 003 Kč
včetně DPH
• o přijetí cenové nabídky Ing. Petra Meduny, Horažďovice na zpracování projektové dokumentace stavby „Odstranění rozestavěné stavby v Šumavské ulici
st. p. č. 577, k. ú. Horažďovice“ ve výši 6
900 Kč
• o výběru nejvhodnější nabídky společnosti PRIMA, a. s., Raisova 1004,
Strakonice na realizaci díla „Demolice
objektu parcelní číslo st. 577/12 v k. ú.
Horažďovice, ul. Šumavská“ (rozestavěný objekt) s nabídkovou cenou ve výši
celkem 594 824 Kč včetně DPH

vzala na vědomí

• protokoly o provedené veřejnosprávní
kontrole příspěvkových organizací – ZŠ
Komenského, ZŠ Blatenská, MŠ Loretská a Křesťanská mateřská škola s tím,
že nedostatky zjištěné při kontrolách
budou odstraněny nejpozději do 30. 9.
2009
• zápis z jednání Sportovní komise dne
13. 7. 2009
• Zprávu o bezpečnostní situaci na teritoriu Obvodního oddělení PČR Horažďovice v prvním pololetí roku 2009

souhlasila

• s dofinancováním projektu – grantový program Plzeňského kraje v oblasti
cestovního ruchu 2009 na projekt „Jednotné značení významných turistických
a kulturních cílů 2009 – hnědé značky“
• s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 6 000 Kč na akci Babí léto ve
skate parku občanskému sdružení Provoque, Horažďovice zastoupenému Jiřím Lukešem
• s užitím znaku Města Horažďovice pro
účely mezinárodního workshopu Praha
– na tiskoviny pro žadatele RNDr. Ladislava Havla, Ciao…., cestovní kancelář,
s. r. o.
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Město Horažďovice
V souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků
a o změně některých zákonů (dále jen zákon), vyhlašuje tajemnice MěÚ

výběrové řízení
na pozici úředníka Odboru investic, rozvoje
a majetku města MěÚ Horažďovice
Místo výkonu práce: Horažďovice
Druh práce: úředník odboru investic, rozvoje a majetku města
Pracovní poměr na dobu neurčitou, se zkušební dobou na 3 měsíce
Předpokládaný datum nástupu: dle dohody
Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
• úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státním občanem ČR, popřípadě
fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v ČR trvalý pobyt
• dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná
• ovládá jednací jazyk a splňuje další předpoklady pro výkon správních činností
stanovených zvláštním právním předpisem
Další požadavky:
• minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou s technickým, ekonomickým
nebo právním zaměřením
• velmi dobré organizační a komunikační schopnosti
• schopnost samostatného řešení problémů
• schopnost týmové práce
• velmi dobrá znalost práce s PC (MS Office, Windows, Excel, Internet)
• řidičské oprávnění sk. B
Přihláška musí obsahovat tyto náležitosti:
• jméno, příjmení a titul
• datum a místo narození
• státní příslušnost
• místo trvalého pobytu včetně telefonního spojení
• číslo OP
• datum možného nástupu
• datum a podpis uchazeče
K přihlášce se připojí tyto doklady:
• životopis zaměřený na průběh dosavadní praxe a odborné znalosti a dovednosti
• výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
• ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
Platové podmínky:
• odměňování podle zák. č. 262/2006 Sb., NV č. 564/2006 Sb. a NV č. 469/2002 Sb.,
v platném znění
• platová třída odpovídající druhu vykonávané práce: 8–9
Přihlášky do výběrového řízení:
Písemné přihlášky s uvedenými doklady v zalepené obálce lze podávat v termínu do
11. 9. 2009 do 11 hod. na adresu: Městský úřad Horažďovice, Mírové náměstí 1, 341 01
Horažďovice nebo osobně v téže lhůtě do podatelny MěÚ Horažďovice.
Obálku označte heslem: „Výběrové řízení - IRM“
Bližší informace poskytne Ing. Dušková, tel. 376 547 577, duskova@muhorazdovice.cz.
Navštivte naše internetové stránky www.muhorazdovice.cz.
V Horažďovicích dne 18. srpna 2009

Ing. Ivana Dušková, tajemnice MěÚ

Informace
Živnostenského
odboru
Projekt Czech POINT – seznam vydávaných výpisů, žádostí a formulářů
l. Výpis z katastru nemovitostí
2. Výpis z obchodního rejstříku
3. Rejstřík trestů
4. Výpis z živnostenského rejstříku
5. Výpis z bodového hodnocení řidiče
6. Seznam kvalifikovaných dodavatelů
7. Registr účastníků provozu modulu autovraků informačního systému odpadového hospodářství
8. Výpis z insolvenčního rejstříku
9. Formulář registru živnostenského
podnikání pro právnickou osobu
10. Formulář registru živnostenského
podnikání pro fyzickou osobu
11. Žádost o zřízení datové schránky
12. Autorizovaná konverze na žádost z listinné do elektronické podoby dokumentu
13. Autorizovaná konverze z elektronické
do listinné podoby dokumentu
14. Oznámení o zneplatnění přístupových
údajů a vydání nových
Správní poplatky:
• 100 Kč za první stranu a 50 Kč za další
započatou stranu
• 50 Kč výpis z rejstříku trestů
• 30 Kč konverze dokumentů za každou
i započatou stranu
• 200 Kč opětovné vydání přístupových
údajů k datové schránce
• Správní poplatek se nevybírá za zřízení datové schránky
Projekt datových schránek
Informační systém datových schránek
(dále jen ISDS) je informační systém veřejné správy a je určen k doručování dokumentů mezi orgány veřejné moci navzájem (povinně), mezi orgány veřejné moci
a právnickými osobami (povinně), orgány
veřejné moci a podnikajícími osobami či
fyzickými osobami (volitelně). Je určen
k provádění úkonů od právnických osob,
podnikajících osob nebo fyzických osob
směrem k orgánům veřejné moci. Tento
způsob komunikace nahrazuje klasický
způsob doručování v listinné podobě.
Dokument dodaný prostřednictvím datové schránky bude mít stejnou váhu jako
doporučená zásilka s dodejnou, a to i do
vlastních rukou.
Datová schránka se ze zákona zřizuje
pro právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku, pro právnické osoby zřízené zákonem a pro orgány veřejné moci.
Tato povinnost pro ně plyne ze zákona
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č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, a datová schránka jim bude zřízena
automaticky. Podnikající fyzická osoba
si může o zřízení dobrovolně požádat na
kontaktních místech veřejné správy Czech
POINT, není to však její povinnost. Bude
potřebovat občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti a doklad o tom, že je podnikající fyzická osoba.
Informace k projektu datových schránek
jsou uvedeny na adrese www.datoveschranky.info
Marie Šolcová,
vedoucí Živnostenského odboru

Městská policie
informuje
Měsíc červenec byl v porovnání s ostatními měsíci klidnější. Městská policie
Horažďovice řešila celkem 62 přestupků
a jako v minulém měsíci i tentokrát především v dopravě. Dále jsme projednali
11 oznámení, 7 stížností, 13 záborů veřejného prostranství a odchytili 3 psy, které
jsme vrátili majitelům. Dne 2. 8. 2009
jsme 2 nalezené pejsky z městského záchytu, které se nám nepodařilo předat novým majitelům, odvezli do útulku v Mariánských Lázních, kde budou mít jistě větší
šanci nalézt nového pána. Z další činnosti
městské policie uvádím:
13. 7. 2009 byl v ulici Mayerova zajištěn muž, který před sebou tlačil nákupní
košík a tvrdil strážníkům městské policie,
že si ho vypůjčil v marketu Albert. Jeho
tvrzení se nezakládalo na pravdě a celá
věc byla předána k prošetření na OO PČR
Horažďovice.
20. 7. 2009 bylo hlášeno na městskou
policii, že v ul. Příčná se nachází mladý
čáp, který je zraněný a nemůže létat. Po
příjezdu na místo bylo zranění potvrzeno,
k případu byl přivolán pan Pollak z Přírodovědné stanice, který čápa odchytil a
ošetřil.
25. 7. 2009 městská policie zajišťovala
akci „Jmeniny města“, která se konala na
Mírovém náměstí.
Závěrem bych se chtěl zmínit o vandalství, ke kterému v měsíci červenci došlo.
Týká se svislého dopravního značení v našem městě. V ulici Blatenská jsme nalezli 3
vyvrácené dopravní značky, v ulici Zářečská ležely v trávě utržené 2 turistické značky a poslední poškozená dopravní značka
byla v ulici Smetanova. Domnívám se, že
zmínění vandalové by si měli uvědomit, že
svým jednáním a poškozováním cizí věci
ohrožují mnohdy i životy občanů.					
Zdeněk Petrovic, vedoucí MP Horažďovice
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Město Horažďovice zve své
občany na

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA
MĚSTA
ve středu 23. 9. 2009 od
18.00 v Kulturním domě
v Horažďovicích.

Upozornění

Upozorňujeme občany na povinnost
uhradit nejpozději do 30. 9. 2009
místní poplatek z odpadu za 2. pololetí 2009.
Poplatky je možno zaplatit zaslanou
poštovní poukázkou nebo hotově
v pokladně MěÚ v přízemí budovy
radnice v úředních dnech, pondělí,
středa 8–11 a 12–16 hod. a pátek
8–11 hod.
Včas nezaplacené poplatky budou
dle platné vyhlášky navýšeny až na
trojnásobek a bude přistoupeno k
jejich vymáhání včetně nákladů souvisejících.
Dana Havránková, Finanční odbor

Školy

Zprávička
z duhové mateřinky

Ve dnech 23. až 25. června jsme se zúčastnili výletu do naší spřátelené mateřské školky St. Marien v SulzbachRosenbergu v Německu. Odjezd byl
naplánován na 8. hodinu. Cesta autobusem ubíhala rychle a po necelých třech
hodinách jsme vystupovali v malebném
městečku Sulzbach-Rosenberg.
Již u autobusu nás přivítala Andrea, ředitelka naší partnerské školy. Po příchodu do školky jsme si nejdříve odložili ve
zdejší tělocvičně, která se stala na následující tři dny naším útočištěm. Německé
děti si pro nás připravily krátké hudeb-

ní přivítání a poté jsme si prohlédli celou školku. Tato budova byla vystavěna
roku 1892 a od té doby je používána jako
školka. Okouzlila nás svou atmosférou
a domáckým prostředím. Děti si začaly
nesměle hrát se svými vrstevníky. Překvapila nás krátká denní provozní doba
(od 07.15 – 14.30 hodin) v porovnání
s naší duhovou školičkou (06.30 – 16.30
hodin). Večer nás čekalo milé překvapení v podobě přivítání v místním kostele.
Zde byla na naši počest uspořádána společná modlitba a přivítal nás nejen pan
kaplan, ale také místostarosta a posléze
i starosta města Sulzbach-Rosenberg.
Druhý den ráno jsme se vypravili na společný výlet. Navštívili jsme velké hrací
centrum Nabba Dabba Doo v Nabburgu
plné nafukovacích skluzavek, skákacích
hradů, různých prolézaček a dalších
atrakcí. Děti se již úplně oprostily od
včerejších rozpaků a všechny si společně hrály a užívaly atrakcí. Po chvíli jsme
ani my rodiče ani paní učitelky neodolali
a společně jsme vyzkoušeli vše, co nám
bylo k dispozici. Ve večerních hodinách
jsme si prohlédli město, které nás znovu
překvapilo, jak svojí krásou, tak téměř
dokonalou čistotou.
Poslední den dopoledne jsme ještě vyjeli na indiánské hřiště, kde si děti kromě
dalšího sportování vyrobily i indiánské
čelenky. Tento den nás také doprováze-
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ly maminky německých dětí. Všechny nás
sblížil déšť, který byl nedílnou součástí
našeho výletu. I přes nepřízeň počasí jsme
v odpoledních hodinách odjížděli plni
pohody a hřejivého pocitu z dobře strávených dnů.
Pro děti to byl neocenitelný zážitek. Tím,
že strávily se svými vrstevníky téměř celé
tři dny, zjistily, že německé děti mají stejné nejen hračky, ale i nápady na hry. I přes
jazykovou bariéru se oslovovaly jménem a
vždy se dohodly na pravidlech společných
her. Z mého pohledu je nejdůležitější, že si
děti snáze uvědomí, že učení cizích jazyků
není o tom dostat jedničky, ale o tom dokázat se lépe domluvit se svými přáteli. Již
dnes se všichni těší na další společná setkání, která jsou plánována na jaro a léto
roku 2010.
Dodatek: Vzájemné návštěvy mezi partnerskou školou a Křesťanskou mateřskou školou DUHA jsou součástí společného dlouhodobého projektu s názvem „Hudba a víra
spojují národy“. Na financování projektu se
podílí Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže TANDEM, Lyckeby
Culinar, a. s., Renostav Plus, s. r. o., Sdružení rodičů a přátel při Křesťanské mateřské
škole Horažďovice, o. s., a samotní „vyjíždějící“ rodiče a učitelky. Všem patří velký dík.
za zúčastněné rodiče Hana Vlčková

Mateřské centrum
Dráčkov 3, o. s.
V pondělí 7. 9. začínáme!
Po prázdninové přestávce, která utekla
jako voda, se zase rádi setkáme se všemi našimi malými Dráčky.
Přijďte všichni, otevíráme v 15.00 hod.
Připravujeme:
Pondělí 14. 9. od 13.00 do 18.00 hod.
dětský second hand. Velký výběr podzimního a zimního oblečení, použité
i nové zboží (Next). Prodej zajišťuje p.
Sládková.

Spolky

Mateřské centrum

Křesťanského společenství Horažďovice

Vás již desátým rokem srdečně zve
do školičky pro maminky s dětmi od 0 do
6 let.
Scházet se budeme opět každou středu od
9.00 do 12.00 hodin v prostorách Křesťanského společenství Horažďovice, Náměstí
Míru 19 (2. patro).
Začínáme 2. září.
Na děti čeká hezky vybavená herna, společný program v podobě cvičení, dětských
písniček, říkadel a výtvarných činností.
Maminky se zde mohou seznámit a popovídat si.
S sebou si přineste přezůvky a svačinu.
Těšíme se na Vás!
Daniela Kovářová, Alena Ledvinová,
Radka Nosková, Marie Polešová, Kateřina
Satoriová (376 511 138, 724 440 501)

Sbor dobrovolných
hasičů
Sto roků uplynulo letos od založení hasičského sboru na Zářečí v roce 1909. Jak
jsem k tomu došel, vycítíte z novinového
útržku z roku 1929, kde se mimo jiné píše:
Náš sbor dobrovolných hasičů vyslovoval v poslední době požadavek zakoupení
nové požární stříkačky. Vším právem. Byl
založen před 20 lety, dostalo se mu stříkačky již mnoho let staré od sousedního
sboru horažďovického, jemuž již tenkráte nevyhovovala. Za 20 let trvání sboru
sešla stříkačka tak, že oprava by si vyžádala několikatisícového nákladu. Proto
po dohodě s obecním zastupitelstvem,
jež přislíbilo sboru záruku na výpůjčku
a značný roční příspěvek na zúročení výpůjčky, usnesl se sbor, že zakoupí si novou
motorovou stříkačku. Tím splněna bude
dávná touha sboru, jež vyplývá ne jen ze
snahy po lesku a chloubě, nýbrž ze snahy,
aby mohl sbor svůj úkol bezpečně a zdárně ve prospěch bližního konati.
A další článek z roku 1931: Zářečí –
obecní zprávy. Správa naší obce z minulých dob převzala dluh za obecní domek
a zřízení elektrického osvětlení, k čemuž

přibylo nové zatížení 70 000 výpůjčkou na
stavbu školy a 18 000 na motorovou stříkačku. K tomu ještě stihla obec pohroma
zničení ovocného stromořadí na návsi,
které skýtalo již před tím obci slušný roční příjem. Však dík obezřetnému vedení
hospodářství obecního překonána byla
finanční krize velmi dobře, o čemž svědčí
skutečnost, že mimo běžné výdaje obecní
a placení úroků byl zaplacen za poslední
3 léta dluh na elektrické osvětlení téměř
zcela a dluh na stavbu školy z celé třetiny,
takže jest odůvodněná naděje, že by mohla
obec při dosavadním postupu rozumného
hospodaření asi v 10 letech zhostiti se tíživých dluhů docela. SDH konal svou 21.
valnou hromadu v neděli dne 22. 2. o 2.
hodině odpol. v hostinci u Koblasů. Schůzi zahájil za přítomnosti 42 členů velitel br.
J. Anton, omluviv nepřítomnost předsedy
br. Fr. Maška. Týž přednesl zprávu jednatelskou a velitelskou, br. Ed. Skála zprávu

Zářečí, 1910
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úkladní a br. Jos. Koblasa zprávu dozorce
náčiní. Ze zpráv vysvitlo, že činnost sboru je zcela uspokojivá zásluhou činovníků
i ochotných a povinnosti plnících činných
členů. To uznal i přítomný župní starosta
br. Al. Vlk, který schůzi řídil a dosvědčil,
že zakoupením motorové stříkačky zvýšila se výkonnost sboru tak, že se řadí
k nejlepším sborům celé župy. Za odstoupivšího starostu sboru Fr. Maška, který
pro churavost odmítl další volbu, zvolen
byl starostou Fr. Šulc, velitelem opět Jos.
Anton, jeho náměstkem Jos. Kilián, vzdělavatelem Jos. Němec, členy výboru Fr.
Stulík, Jos. Burda, Fr. Vonášek, Jos. Koblasa, E. Skála, K. Šroub. Náhradníky Jos.
Cinek, Jan Tejc a Jar. Stulík. Vzorem funkcionáře je jistě člen, který prohlásí: „Volbu
přijímám a slibuji sboru bezpodmínečnou
poslušnost!“
Zářečský sbor trval do roku 1950, kdy
byla sloučena obec Zářečí s Horažďovicemi.
Po tomto datu zanikl a většina členů přešla
pod sbor horažďovický. Posledními členy ze
Zářečí byli u sboru v Horažďovicích bratří
Vonáškové – František a Václav. První z jmenovaných zemřel v roce 2001 a druhý se před
několika lety pro stáří odhlásil. Syn Františka Vonáška (rovněž František) pokračuje ve
šlépějích svého otce – ne jako člen, ale začátkem každého roku našemu sboru přispívá
částkou 200 Kč.
K Zářečí patřila Panská zahrada, která
byla majetkem vrchnosti. Od roku 1924 je
chráněna Státním úřadem pro zachování
památek. Dříve se nazývala Sterngarten
podle cest v podobě hvězdy. Panský zahradník tam pěstoval zeleninu a květiny.
Historik K. Němec se tam krátkou dobu
po ukončení školy učil zahradníkem.
Karel Halml

Ještě jednou o hasiči
Matěji Mayerovi
V Horažďovickém obzoru č. 1/2001
byly uvedeny údaje o rodákovi ze Zářečí Matěji Mayerovi, který stál u kolébky
Českého dobrovolného hasičstva a který
město Horažďovice na přelomu 19. a 20.
století proslavil v celé Evropě. Chtěl
bych k tomuto rodákovi dnes města Horažďovic (v době jeho narození Zářečí
patřilo k obci Malý Bor) uvést ještě další
zajímavé osobní údaje.
Rod Mayerů má nejstaršího zjištěného
předka v Janovi (1646–1716), hostinském v Běšinech u Klatov. Další předci
Jakub (1694–1764), Jiří (1722–1772)
i Hynek (1765–1815) žili v Nové Hospodě u Skránčic.
Tam odtud přišel do Horažďovic 9. 2.

1839 Matěj Jan Mayer, který tento den
zakoupil Novou hospodu, součastně
i zrušený horažďovický klášter včetně
kostela. Klášter s kostelem pak prodává roku 1856 jeptiškám řádu ,,De Notre
Dames“. Dodnes lze nalézt v zadní kostelní lavici štítek se jménem M. Mayer.
Novou hospodu přestavuje po velkém
požáru založeném služkou v r. 1842 stavitel Kába z Kolince.
V téže době staví na rozcestí za Novou
hospodou pro sebe výminek – v místech, kde byla i kovárna na katastru obce
Zářečí (asi 1845). Na tento výminek se
uchyluje po pronájmu Nové hospody
v roce 1848. Zde se jim narodil 17. 12.
syn Matěj, jeden z celkem devíti dětí.
Matěj Mayer studoval gymnázium
v Písku a bydlel společně se svým věrným kamarádem Karlem Klostermannem, pozdějším velice známým spisovatelem. Při praktikování v plzeňské
lékárně po výbuchu éteru ve sklepě ohořel zejména na pravé ruce a měl ochromlé dva prsty. V té době se naučil psát
i levou rukou, čehož využíval v dalším
životě tak, že psal oběma rukama současně. Byl i úředníkem První občanské
záložny v Praze–Karlíně a zde vstoupil
do Sokola a stal se přítelem Tyrše, se
kterým šermoval. Kromě dalších míst
znovu se vrací do Plzně, kde je úředníkem Měšťanského pivovaru. Zde se
seznamuje s Eliškou Krásnohorskou,
která mu věnovala nikdy neuveřejněnou báseň ,,Krásou očí….“. Přes pivovar
v Plzenci se dostává do funkce správce
Městského pivovaru ve Strakonicích,
kde se i oženil. Poté se vrací definitivně
do Horažďovic, kde se stává důchodním
města a současně účetním Občanské záložny. Nejdříve bydleli u Matznerů v ulici Jiřího z Poděbrad a po přístavbě domu
č. 52, výminku na Zářečí, zde bydlel až
do své smrti.
Když 8. 5. 1917 zemřel ve věku 68 let, na
jeho parte byly vyjmenovány tyto jeho
tehdejší funkce:
Dirigent Občanské záložny, starosta
Zemské ústřední hasičské jednoty král.
Českého, náměstek starosty Sdružení
dobrovolného hasičstva slovanského,
člen Národní rady a Osvětového svazu,
řadový delegát Rakouské společnosti
Červeného kříže ve Vídni a přísedící téhož spolku pro král. České, zemský hasičský dozorce, redaktor ,,Hasičských
rozhledů“. Maj. záslužného kříže s korunou, čestného odznaku II. tř. červeného
kříže s válečnou dekorací, čestného odznaku ruské ústř. hasič. jednoty, čestný
člen ,,Fédération des sapeurs pompier
Fracais“ a mnoha jiných hasičských žup,
také sboru dobr. hasičů v Horažďovicích
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a starosta téhož sboru na Zářečí, bývalý
starosta obce a člen zastupitelstva tamtéž, člen místní školní rady v Horažďovicích, funkcionář mnohých a člen všech
místních spolků, odborný spisovatel hasičských atd., atd.
Pohřben byl 11. 5. 1917 na hřbitově
v Horažďovicích. Škoda jen, že jeho rodný dům byl zdevastován přístavbou bývalé továrny a jeho současný stav včetně
okolí příliš dobré jméno městu Horažďovice nedělá.
Ing. Ladislav Mayer

Zajímavosti
Klub „Nebuď sám“
3. 9. čtvrtek – Výlet do Strakonic. Navštívíme strakonický hrad a muzeum. Výlet zakončíme sladkou tečkou v cukrárně.
Zájemci hlaste se v kanceláři OCH. Odjezd v 9.00 hod. od DPS 1061.
8. 9. úterý – Posezení s harmonikou.
K poslechu i k tanci zahrají „Úterníci“. Jídelna DPS 1061 od 15.00 hod.
15. 9. úterý – Ozdravný pobyt v solné
jeskyni v HD. Počet míst omezen. Sraz
před DPS 1061 v 8.45 hod. před DPS 1061.
23. 9. středa – Přednáška paní Jordánové
na téma: Cvičení s rehabilitačními pomůckami. Společenská místnost ve 4. patře
DPS 1061 od 13.00 hod.
24. 9. čtvrtek – Česko: otázky a odpovědi. Přijďte si s námi zahrát zábavnou soutěžní hru. Jídelna DPS 1061 od 14.00 hod.
Každé úterý ve 14.00 hod. probíhá ve společenské místnosti v přízemí DPS 1061
posezení v klubu seniorů.
Každý čtvrtek je možnost sejít se při modlitbě ve spol. místnosti v suterénu DPS
1061 od 15.00 hod.
Kontakty:
Oblastní charita Horažďovice,
Palackého 1061,
341 01 Horažďovice,
tel.: 376 512 596, 376 511 867,
376 511 868, fax: 376 511 869,
e-mail: charita.horazdovice@worldonline.cz
M. Petříková,
Oblastní Charita Horažďovice
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Využití odpadních vod
LYCKEBY AMYLEX, a. s.
LYCKEBY AMYLEX, a. s., jako pokračovatel výroby bramborového škrobu
v Horažďovicích je škrobárenská firma,
která má ve výrobě tohoto škrobu více
jak stoletou tradici. V novodobé historii
se z malého, regionálního výrobce škrobu vypracovala na největšího výrobce
bramborového škrobu v České republice, a tím se zároveň stala i největším
zpracovatelem brambor u nás. Většina
výrobků firmy je exportována především do států západní Evropy a severní
Ameriky.
V současné době firma pracuje na několika projektech, které mají vést k zefektivnění výroby i ostatních činností.
V prvé řadě se jedná o realizaci využití
odpadních vod, které vznikají při zpracování brambor, jako hnojiva. Jedná
se o vodu vznikající z rafinace škrobu
a vodu z praní a plavení brambor. Tudíž
se v žádném případě nejedná o hlízovou
šťávu, což je téměř 100% koncentrovaná
bramborová šťáva, která je od roku 1994
a i nadále bude rozvážena na zemědělské
pozemky.
Voda z rafinace škrobu a z praní a plavení brambor je od letošního roku podle
českých zákonů schválena a zaregistrována jako kapalné hnojivo pod obchodním názvem Fugát Lyckeby a jako s hnojivem se s ní bude i nakládat. Pomocí
mobilního zavlažovacího zařízení bude
toto hnojivo aplikováno na zemědělské
pozemky, které přiléhají k areálu firmy.
V rámci schvalovacího řízení bylo uznáno, že Fugát Lyckeby je schopen nahradit hnojení umělými, popřípadě statkovými hnojivy. Takové využití je běžné
i u největších výrobců bramborového
škrobu ve Francii, Holandsku, Dánsku
a Švédsku, a také již i u některých zpracovatelů brambor v České republice.
Hnojivo má významný obsah dusíku,
draslíku, fosforu, vápníku a stopových
prvků, které jsou v přírodní formě. Použitím tohoto hnojiva bude naplněna zásada prosazující se v posledních letech,
a sice to, že co na poli vzniklo, to se tam
má pokud možno v přírodní formě zase
vrátit. Aplikace hnojiva bude dále splňovat nové ekologické trendy, které pro
dříve nevyužívané odpady hledají další
možnosti využití. Do loňského roku byly

Dětský den
v Horažďovicích
Předměstí

tyto vody, respektive dnes již zaregistrované hnojivo bez užitku vypouštěny do
městské čistírny odpadních vod v Horažďovicích. Zde byly s vynaložením
vysokých energetických nákladů biologicky vyčištěny a bez užitku vypouštěny
do řeky Otavy. Současný systém čistírny odpadních vod neřeší obsah fosforu,
který je na polích vítaným hnojivem, ale
pro přírodní toky je a bude čím dál tím
větší zátěží. Nyní je ve schvalovacím řízení legislativa, která bude v rámci EU
limitovat obsah fosforu vypouštěného
z čistíren vod.
Dalším dlouhodobým projektem LYCKEBY AMYLEX, a. s., je postupné snižování spotřeby pitné vody na výrobu
bramborového škrobu. Tento projekt,
který je zaměřen na úspory nákladů, se
svým způsobem týká i všech obyvatel
Horažďovic. Před necelými dvěma lety
byla firma informována o tom, že z důvodu vysoké spotřeby pitné vody v období škrobárenské kampaně bude Město
Horažďovice nuceno přikročit k investici do nové úpravny vody za cca 40–50
mil. Kč, která odstraní nadlimitní obsah arzenu ve vodě. Výstavba a provoz
úpravny vody by finančně zatížily Město
a samozřejmě by se promítly výrazně
i do ceny vody pro jednotlivé obyvatele.
Logickou reakcí firmy na tuto informaci
bylo rozšíření tohoto projektu o hledání
vlastního zdroje pitné vody v areálu firmy či blízkém okolí. V současné době je
již část projektu realizována a dále pokračuje tak, aby nebylo nutné realizovat
úpravnu pitné vody v Horažďovicích.
Oba shora popsané projekty, které se
dotýkají města Horažďovic, nejsou zacíleny ani proti představitelům města
ani proti jeho občanům, ale v jejich prospěch. Cílem firmy LYCKEBY AMYLEX, a. s., je zůstat úspěšným výrobcem
a prodejcem bramborového škrobu a zachovat jak ekonomicky, tak ekologicky
dlouhodobě udržitelný systém jeho výroby v Horažďovicích. Existence výroby škrobu je v současné době pracovní
příležitostí pro cca 100 zaměstnanců
v rámci celé skupiny LYCKEBY v Horažďovicích a zdrojem příjmů pro nejrůznější dodavatelské organizace, a tak by
to přece mělo zůstat.
Tomas Sättlin, ředitel firmy

Po loňském úspěchu opět připravilo
Sdružení občanů Horažďovic Předměstí
za pomoci rodičů místních dětí zábavné odpoledne plné soutěží, her a dobrot. Počasí nám přálo, a tak se holčičky
a kluci mohli zúčastnit třinácti disciplín – k loňským devíti (hod na šaška,
na plechovky, chytání rybiček, chůze se
lžící s míčkem, běžecký slalom, házení
kroužků na cíl, skákání v pytli, střelba
ze vzduchovky a kresba obrázku) přibyly
letos čtyři nové, typicky „chlapské“ disciplíny (vymysleli je dva šikovní tatínci)
– hod na basketbalový koš, zatloukání
hřebíčku do špalku, šroubování matky
na šroubek a hledání míčku v bazénku
se skartovaným papírem. Malí i velcí
nadšeně soutěžili, pro všechny soutěžící
byla u každé disciplíny připravena zasloužená odměna. Na závěr všechny děti
slavnostně převzaly diplom a sáček dobrot. Nechyběly ani opečené špekáčky.
Velké poděkování patří paní Sokolové
a panu Zachovi z Komušína, kteří přijeli se svými koníky a celé odpoledne
se všem dětem věnovali. Projížďka na
koních byla velkým lákadlem a děti této
možnosti vrchovatě využily.
Děkujeme všem maminkám a tatínkům,
kteří pomáhali s přípravou a organizací
dětského dne, případně jinak přispěli ke
zdárnému průběhu tohoto odpoledne.
Velmi děkujeme Otavákům, kteří nám
poslali plno sladkostí pro děti.		
Sdružení občanů Horažďovic Předměstí
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lidovým muzikantům, kteří tuto lidovou
muziku bez finančních nároků stále víc
popularizují v krajích Plzně a Budějovic. Díky též věrným návštěvníkům. Rád
bych uvedl jmenovitě všechny muzikanty, seznamy již byly asi 30krát rozmnoženy – byl velký zájem, to by asi v Horažďovickém obzoru možné nebylo, bylo by
toho příliš.
Jan Brejcha, muzikanti z Vondrášovky

Kulturní akce v okolí
Horažďovic
Když jsem četl Horažďovický obzor (březen 2009), velice mě zaujal historický článek pana Jiřího Wagnera.
Proto jsem se na doporučení jednoho
pána z vedení města rozhodl, zveřejnit
také jeden zajímavý článek o událostech.
Zpracoval jsem jej a bylo mně řečeno, že
to jednou bude historie – postupný vznik
české lidové muziky v hostinci u Vondrášků v předměstí Horažďovic.
Před mnoha lety si zde občas zahrál
harmonikář, jak to v mnoha hostincích

muzikanti spolu s návštěvníky odhlasovali zákaz kouření po dobu hudební
projekce 16.30–21.30 hod. Návštěvníci i muzikanti jsou tím nadšeni. 11. 12.
2006 po všestranné dohodě vyhlásili
název naší muziky – Vondrášovka. Kapela se stala vyhlášenou díky obětavosti
stálých muzikantů a dalších přijíždějících z horažďovicka, sušicka, klatovska, blatenska, strakonicka, vodňanska,
vimperska, Vacova, Zalesí, Škůdry. Velké díky a všeobecné uznání patří všem

Chanovice:
29. srpna – sobota, „Štěpán Rak“, 18
hod., koncert kytarového virtuóza, zámecký areál (Panoráma, Obec Chanovice,
ZŠaMŠ Chanovice)
20. září – neděle, „Chanovická pouť“,
tradiční církevní a společenská akce, den
otevřených dveří v zámku, společenské
akce, taneční zábava, sportovní utkání,
výstavy apod. (Obec Chanovice, veškeré
instituce a spolky)
Petr Klásek, starosta obce

Dům dětí a mládeže v Horažďovicích
Nabídka zájmových kroužků a klubů na šk. rok 2009–2010

bývá. Od podzimu 1995 již hry na harmoniky byly pravidelnější a častější, ale
záznamy o účasti se nevedly.
Až 17. 3. 2003 (pondělí) jsem na pozvání přišel s trumpetou též si zahrát a od té
doby jsme se scházeli pravidelně v pondělí. Muzikantů přibývalo a já začal zapisovat každého muzikanta, který se zúčastnil. Přibývalo též zájemců o poslech
lidové muziky, zazpívat si, případně
i tanec. Manželé Vondráškovi měli pro
naše pravidelné muzicírování pochopení a ochotně nám vycházeli vstříc, ač se
vstupné nevybíralo. Za 6 let prošlo naší
lidovou muzikou 26 heligonkářů a 1
žena na heligonku – 3 pianovkářky, 17
pianovkářů – 5 chomatikářů – celkem
51 harmonikářů. Rekord v sestavě byl
14, a to 25. 8. 2008 – 7 heligonek, 5 pianovek, 2 chromatiky.
Dále postupně 7 bubeníků, 1 vozembouch, 6 trumpetistů, 7 saxofonistů, 2
houslisté. Před více jak 3 roky jsme my

Zápis do zájmových kroužků je od
1. září, přihlášky si můžete vyzvednout v DDM, odevzdat nejpozději na
zahajovací schůzce.
Schůzky se konají v Domě dětí a mládeže v zámku, přírodovědné kroužky
v Přírodovědné stanici.
Zájemci se mohou zúčastnit Dne otevřených dveří, který se uskuteční 9.
září v 15 hodin v Domě dětí, v 16 hodin
v Přírodovědné stanici. Dne otevřených dveří se mohou zúčastnit spolu
s dětmi též i rodiče, mohou si prohlédnout klubovny, dozví se podrobnosti
o činnosti obou zařízení.
Upřesnění zahájení jednotlivých
kroužků bude na letáčku, který každé
dítě obdrží první týden v září ve škole.
Kroužky dospělých zahájí svoji činnost v prvním týdnu v říjnu.

Studio tance a pohybu

•
•
•
•
•
•
•
•

aerobik – od l. třídy, MŠ
orientální tance – od 3. třídy
aerobik pro mládež
orientální tance pro dospělé
jóga pro dospělé
HIP HOP – od 3. třídy
mažoretky – od 1. třídy
kurz společenské výchovy pro 8. a 9.
třídy

Studio hudby

• kytara – společná výuka od 4. třídy,
začátečníci a pokročilí

Studio techniky

• počítače – základní ovládání, programování v jazyce Karel, Baltazar
od 1. třídy
• Logo – od 4. třídy
• tvorba www – od 5. třídy
• grafika Corel
• Autocad
• počítačové hry, síťové hry – od 2. třídy
• modeláři – letečtí, RC, lodní, železniční, plastikoví, papíroví – od 2 .třídy
• autodráha – od 1. třídy
• elektronika – od 4. třídy
• šikulka – technické práce pro předškoláky a žáky 1. tříd
• kurz výpočetní techniky pro dospělé
• kurz internetu pro seniory
• truhlář – základy práce se dřevem –
od 3. třídy
• modeláři – klub pro dospělé
• internetová studovna
• hvězdářský kroužek – od 6. třídy
• psaní všemi deseti
• stavíme z Merkuru
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Studio divadla

• Kašpárek – dětský divadelní soubor –
od 3. třídy
• Studio jazyků
• angličtina – od 1. třídy, rozdělení podle
pokročilosti
• němčina – od 1. třídy, rozdělení podle
pokročilosti
• jazykové kroužky pro dospělé: němčina, angličtina, rozdělení podle pokročilosti

Studio módy

• šití – návrhy a zpracování jednoduchých oděvů a doplňků, šití na el. stroji
– od 2. třídy
• Barbie klub – hrajeme si s panenkou
a tvoříme pro ni – od 1. třídy
• rukodělky – tvoření tradičními i novými způsoby z různých materiálů (šperky, šály, šátky, kabelky a další módní
doplňky – od 2. třídy

Dívčí studio

• dívčí klub – dívčí starosti od A–Z, něco
z vaření, šití, kosmetiky – od 2. třídy

• vaření a stolování – příprava jednoduchých jídel, úprava a chování u stolu –
od 3. třídy
• aranžování – výroba dekoračních
předmětů z různých materiálů různými technikami, aranžování květin,
výzdoba pro různé příležitosti – od 3.
třídy
• paličkování a ruční práce – od 4. třídy
• paličkování pro dospělé
• Tiffany vitráže pro děti i dospělé
• Sklíčko – spékání skla, výroba korálků, smaltování pro děti i dospělé

Studio sportů

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

tenis – od 1. třídy
stolní tenis – od 1. třídy
karate – od 2. třídy
šachy – od 1. třídy
nohejbal – od 4. třídy
florbal – od 2. třídy
odbíjená – od 4. třídy
plavání – 6–8 let
potápění – od 5. třídy
horolezecká stěna – od 5. třídy
kurzy lyžování a plavání

•
•
•
•

cvičení pro rodiče a děti
TAI–CHI pro dospělé
spinning pro děti a dospělé
badminton

Studio pastelka

• výtvarné tvoření – od 1. třídy, předškoláci
• keramika – od 1. třídy, podle pokročilosti
• keramika pro dospělé
• Amálka – tvořivá dílna pro rodiče
a děti – společné tvoření z různých materiálů, různými technikami.

Přírodověda

•
•
•
•
•

Rybářský kroužek – od 2. třídy
Včelařský kroužek – od 2. třídy
Biologické praktikum – od 5. třídy
Malý přírodovědec – 1.–4. třída
Praktická ochrana přírody – od 5. tříd
ZŠ, SŠ
• Letem světem v Aj, Nj, Fj – od 4. třídy
se základní znalostí jazyka
Zdeněk Bláha, DDM

Základní kynologická organizace
Defurovy Lažany 113 pořádá

Mistrovství republiky plemene belgický ovčák
REGIONÁLNÍ INFORMAÈNÍ
A MAPOVÉ CENTRUM

ve dnech 10. 10. – 11. 10. 2009 na hřišti v Chanovicích.
Začínáme v sobotu v 9.00 hod.
Srdečně všechny zveme.
Miroslav Bláha

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 ZÁØÍ (14. - 18. 9. 2009)
pro�obèany�Hora�ïovicka�prvních�30�min
dennì ZDARMA
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AEROBIC se cvičí od 9. 9.:
každou středu od 20.00, tělocvična ZŠ Komenského

AQUAEROBIC se cvičí od 18. 9.:
každý pátek od 18.00, Aquapark Horažďovice
J. Chalupná, tel. 775 612 373

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

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.

Kosmetické a masérské studio
Monika Věchtíková
Pracovní doba:
Po 13–17, Út–Čt 8–13.30, 13–17,
Pá 11–15.30
dále dle dohody
tel.: 720 236 721
Kosmetika:
kosmetické ošetření , trvalá na řasy,
depilace voskem, líčení, poradenské služby
Masáže:
lávové kameny „Magic hot stones“,
sportovní a rekondiční masáž celého těla,
odblokování (páteř, šíje, rameno, loket,
koleno). NOVINKA: Indická masáž hlavy +
antistresová masáž.
Tělové ošetření:
ošetření poprsí, Komfort body – drenážní
ošetření, Lipo-Easy-anticelulitidní
osetření, Model shine – pevnost,
elasticita, prevence strií, možno
i v těhotenství.
Možnost:
dárkových poukazů, prodej pleťové
a dekorativní kosmetiky Alcina.

NOVĚ OTEVŘENO OD 1. ZÁŘÍ 2009

KADEŘNICTVÍ

V Horažďovicích – Předměstí (u nádraží)
Masáž hlavy a zábal vlasů ZDARMA.
Těší se na Vás: Jana Maříková, tel. 722 620 966

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

Ilona Herzová, Sušice, mobil 608 117 789

Den krásy 17. září 2009
9.00–17.00
Kadeřnictví dámské,
pánské, dětské
Markéta Polanová
Pracovní doba: Út a Čt 9–17
Nutnost objednávky (dále dle dohody)
tel.: 606 486 923
Úprava a tvorba každodenních
i společenských účesů.
Značková kosmetika Wella používána
k tvorbě i k prodeji.
Možno zakoupit dárkové poukazy
v různých hodnotách.
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Tarify pro volání
celé rodiny
Rodina - tarif pro volání celé rodiny

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

BAV SE s Mých5

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

Rodina

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

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

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

Při uzavření nové Účastnické smlouvy u nás
získáte dárek.

99 Kč
2,90 Kč
4,90 Kč
0 Kč
1,00 Kč

.

Náš tip ..
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Celým
a zdarma.
i snadné
rovázet.
Je to velm a vás budeme p
čísl
přenosu

p

Nafukovací karimatka.
Nabídka dárku platí do 31.9. 2009 nebo do vyčerpání zásob. Uvedené ceny vč. DPH. Sazby jsou uvedeny v Kč za minutu. Více informací v prodejně.

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

Polánka Křišťálová voda života
Opět otevírá novou sezonu
Pálíme již osmým rokem

Z vašeho kvalitního ovoce
vyrobíme dvojím pálením výtečný
destilát
Více informací získáte
na tel. 371 595 024 , 602 971 130
Polánka u Kasejovic,
http://www.kasejovice.cz
Jenik.cervenka@seznam.cz
ANGLIČTINA, BUSINESS ENGLISH
ANGLIČTINA PRO DĚTI ZŠ
NĚMČINA, ŠPANĚLŠTINA
ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 JE TADY!

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

NEJBLIŽŠÍ PRODEJNA:
Klatovy, Plzeňská 888,
tel.: 376 323 483

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

POROVNEJTE NAŠI CENU A KVALITU S KONKURENCÍ

777 732 008
WWW.ORESI.CZ

V pátek 25. září 2009
se na náměstí koná trh.

ZÁPIS zahájen 31. 8. 2009, kurzy zahájeny 21. 9. 2009
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
www.englishhelp.cz, tel. 378 774 155, 731 107 640, T. G. Masaryka 171, Sušice (vchod z nábřeží)

Máte několik kilogramů navíc a máte chuť s tím něco udělat?

Hubnutí
s
úsměvem
bez diety, namáhavých cviků a konečně natrvalo

V našem kurzu se vtipnou a osvědčenou formou dozvíte nejen jak trvale
zhubnout bez omezování, diety a namáhavých cviků, ale budete mít
možnost si vyměňovat vlastní zkušeností, užijete spoustu legrace a shodíte
nadbytečná kila. Poznáte nové přátele a zvýšíte si sebevědomí. Nestyďte
se a přijďte mezi nás.

začínáme 23. 9. 2009, přihlášky do 18. 8. 2009

Ing. Petra Šustová – tel: 602 387 261, e-mail: hubnutisusmevem@seznam.cz

Akce trvá do 31. prosince 2009

Jsme pěstitelská pálenice
moravského typu

Nabízím soukromou výuku

doučování anglického jazyka.
Cena dohodou.
Tel. 723 041 023

• SEKÁNÍ TRÁVY
• PRANÍ KOBERCŮ
• MALÍŘSKÉ PRÁCE
• VYKLÍZECÍ PRÁCE
(sklepy, půdy…)

Tel.: 731 168 490
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10.9. čtvrtek

AKCE
KULTURNÍ DŮM
18. 9. pátek, 19. 9. sobota

PODZIMNÍ VELETRH SPAR

23. 9. středa

18.00

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HORAŽĎOVICE

24. 9. čtvrtek

19.30

TŘI MUŠKETÝŘI
Hudební komedii podle slavného románu Alexandra Dumase st. uvádí Docela velké divadlo v režii
Jurije Galina. Předplatné skupiny A/1. Předprodej vstupenek v kině Otava, tel. 376 511 890. Po
představení slosování průkazek předplatitelů!

25. 9. pátek

19.00

ZÁKLADNÍ KURZ TANCE
A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY 2009
1. lekce – zahájení pod vedením manželů Kociánových z Klatov. Od 18.00 se vydávají v kulturním domě průkazky pro žáky kurzu.

26. 9. sobota

18.00

VILÍMEC + VILÍMEC
Koncert klasické hudby, která Vám otevře oči
i srdce. Hrají: Miroslav Vilímec – housle, Vladislav Vilímec – klavír. Nenechte si ujít koncert oblíbených melodií.

27. 9. neděle

15.00

POSEZENÍ S PÍSNIČKOU
K tanci a poslechu hrají BŘEŽAŇÁCI.
Možnost rezervace vstupenek na neděli
25. 10. 2009 – HÁJENKA.

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

KINO OTAVA
4. 9. pátek, 5. 9. sobota

17.30

TRANSFORMERS:
POMSTA PORAŽENÝCH
USA – Čas odplaty nadešel. Mimozemští roboti jsou zase zpátky. Akční sci-fi pro malé
i velké. Český dabing. Vstupné 65 Kč.

17.30

KLETBA MĚSÍČNÍHO ÚDOLÍ
Vel. Británie/ Francie – Dobrodružná záchrana kouzelného světa. Český dabing.
Vstupné 73 Kč.

11. 9. pátek

20.00

12. 9. sobota

20.00

TERMINATOR SALVATION
USA / Německo – Zapomeňte na minulost...
Akční sci-fi do 12 let nevhodné. Titulky. Vstupné 83 Kč.
OPERACE DUNAJ
ČR / Polsko – Když do hospody, tak s tankem. Komedie se skvělým hereckým obsazením. Vstupné 65 Kč.

17. 9. čtvrtek

20.00

18. 9. pátek

17.30

18. 9. pátek

20.00

19. 9. sobota

20.00

24. 9. čtvrtek

17.30

25. 9. pátek

20.00

26. 9. sobota

20.00

KLÍČEK
ČR – O některé sny se vyplatí bojovat. Thriller do 12 let nevhodný. Vstupné 65 Kč.
NOC V MUZEU 2
USA – Navštivte s námi největší a nejnavštěvovanější muzeum světa. Komedie pro malé
i velké. Český dabing. Vstupné 65 Kč.
PROROCTVÍ
USA – Záhadné proroctví bude odhaleno až
dnes. Akční thriller do 12 let nevhodný. V hl.
roli Nicolas Cage. Vstupné 73 Kč.
VEŘEJNÍ NEPŘÁTELÉ
USA – Příběh, který je stále aktuální. Kriminální thriller do 15 let nevhodný. Titulky.
Vstupné 65 Kč.
VZHŮRU DO OBLAK
USA – Animovaná rodinná komedie s českým dabingem. Vstupné 83 Kč.
PIRÁTI NA VLNÁCH
Vel. Británie/Německo – Vyplouváme. Vysíláme. A vy si trhněte! Komedie do 12 let nevhodná. Titulky. Vstupné 65 Kč.
PŘÍPAD NEVĚRNÉ KLÁRY
ČR / Itálie – Podle románové předlohy Michala Viewegha. Komedie do 12 let nevhodná. Český dabing. Vstupné 65 Kč.
DALŠÍ AKCE V KINĚ OTAVA

24. 9. čtvrtek – pro školy

CELTIC ROSE
Hudební komponovaný pořad o keltské kultuře.

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

KNIHOVNA
Oddělení pro dospělé bude od září otevřeno:
Po 8.00–11.00			 13.00–18.00
St		 8.00–12.00			 13.00–18.00
Pá 8.00–12.00			 13.00–18.00
Oddělení pro děti a mládež bude od září otevřeno:
Po 12.00–16.30
St		 12.00–16.30
Pá 12.00–17.00
Podrobnější informace najdete na
www.knihovna.horazdovice.cz nebo na nástěnce v areálu zámku.

galerie Califia
Otvírací doba:
Čtvrtek–pátek		 11–17 h
Sobota–neděle 10–16 h

září–listopad

Frak Show
Výstava je inspirována dobovými cirkusovými
plakáty. Kurátor: Tony Ozuna

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.

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
9. 9. středa
Den otevřených dveří
		 od 15 hod. – sál DDM zámek
		 od 16 hod. – přírodovědná stanice Zářečí

11. 9. pátek
Postav si draka – klubovna DDM 15

hod.

16. 9. středa
Soutěž ve střelbě Ze vzduchovky – Parkán 15 hod.
26. 9. sobota
Volná soutěž leteckých modelářů v 10 hod. – louka u Týnce
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