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SLOVO STAROSTKY
V minulém čísle Horažďovického obzoru jste
našli přehled plánovaných akcí pro letošní
rok. V Horažďovicích jsou však dlouhodobě
připravovány i jiné důležité projekty, o kterých se vedou jednání se snahou získat pro
ně podporu ze strany kraje i státu.
—

„Malý obchvat“
Jedním z těchto záměrů je příprava tzv. „malého obchvatu“ za Tržištěm, zobousměrnění
bývalé přeložky trasy Plzeň–Klatovy. V současné době je hotový projekt pro územní
rozhodnutí, ze kterého vyplývá, že na obou
koncích komunikace budou kruhové objezdy, které by měly zaručit lepší plynulost v dopravě, zpomalit auta na průjezdu městem
a tím nepřímo zlepšit bezpečnost dopravy
v Horažďovicích. Pro vydání územního rozhodnutí se ještě řeší vlastnické vztahy, kdy se
na dubnovém zasedání zastupitelstva města
budou směňovat pozemky pro kruhový objezd. Projekt pro stavební povolení včetně
investičního zajištění by podle slov radního
pro dopravu Plzeňského kraje Jaroslava
Bauera hradil kraj prostřednictvím Správy
a údržby silnic Klatovy.
—

Domov důchodců
Zastupitelé v rámci letošního rozpočtu
budou schvalovat dva milióny korun na
projektovou přípravu dlouhodobě plánovaného domova důchodců. V minulých letech byl získán vhodný pozemek v zahradě
LDN, zpracována studie a vydáno územní
rozhodnutí pro stavbu domova důchodců.
Bohužel toto rozhodnutí v r. 2005 propadlo, územní studie z pohledu nového
stavebního zákona i vhodných dotačních
programů je nevyhovující, a tak v současné
době stojíme opět na startu tohoto záměru.
Z pohledu projektové přípravy bude tento
projekt v letošním roce prioritou našeho
města.
—

Podbranský mlýn
V loňském roce koupil Plzeňský kraj od
soukromého vlastníka Podbranský mlýn.

únorové Horažďovice, foto: J. Chalupný
Vítáme a podporujeme tento vstřícný postoj kraje. Zároveň věříme, že i současné
krajské vedení bude v tomto záměru pokračovat a v Horažďovicích tak vznikne trvalá
expozice malířství a sochařství 20. století
ze sbírek Galerie Klatovy/Klenová.
—

Zámecké schody
Řád maltézských rytířů vlastní v našem
města kromě pozemků i kostel sv. Petra
a Pavla, k němu přiléhající faru a část pozemku za ní, který je v podstatě součástí
městského opevnění a sousedí s Parkánem. Jednáme o možnosti propojení náměstí s touto „zadní“ částí Parkánu přes
zámecké schody a výše zmíněný pozemek.
Pro místní i pro návštěvníky by se tím vytvořil zajímavý okruh propojující některé
památky Horažďovic.
—

Územní plán
Pokračují práce na novém územním plánu
města. Podněty občanů byly zaevidovány
a jsou posuzovány orgány města spolupůsobícími při přípravě územního plánu za
účasti jeho zpracovatele architektonické
kanceláře Ing. arch. Romana Kouckého.
Návrh (první verze) bude předložen veřejnosti na jaře t. r. a bude veřejně projednán.

Veřejnost bude mít možnost jej připomínkovat a prověřit si, zda nebo v jakém rozsahu odpovídá návrh představě občanů.
Připomínky vznesené při tomto projednávání budou vyhodnoceny a případně
bude návrh znovu upraven. Následně
bude výsledek buď znovu projednán nebo
v případě menších změn přímo předložen zastupitelstvu města ke schválení.
Při schvalování zastupitelstvem se bude
rozhodovat v zákonem stanovených případech i o námitkách, které byly k němu
vzneseny. Předpokládáme, že nový územní plán města bude zastupitelstvem schválen do konce tohoto roku.
—

Školství
Na základě výběrového řízení na místo ředitele SOU a SŠ Horažďovice vyhlášeného Plzeňským krajem byl od 9. 2. 2009 do
této funkce uveden Ing. Vladimír Greger.
Jeho jmenování byl přítomen radní Plzeňského kraje pro školství Jiří Struček a vedoucí krajského odboru školství, mládeže
a sportu JUDr. Jaroslava Havlíčková. Novému vedení školy přejeme hodně úspěchů
a těšíme se na vzájemnou spolupráci.
Mgr. Jindřiška Jůdová,
starostka města
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STALO SE
Cestovatelský ples

V pátek 13. 2. 2009 se konal již tradiční
CESTOVATELSKÝ PLES. Letos už po
páté nabídl svým návštěvníkům zajímavý
a veselý program v podobě soutěží, při
kterých se bavila většina přihlížejících
hostů a také samotní účastníci soutěží.
Nechyběla ani bohatá cestovatelská tombola. Hlavní cenou slosování byl letecký
zájezd do EGYPTA a poznávací zájezd
do PAŘÍŽE.
Celým večerem nás provázela, k tanci a poslechu vyhrávala KLATOVSKÁ KAPELA RELAX. Na své si přišli i návštěvníci
s mlsnými jazýčky. Během večera mohli
ochutnávat různé druhy ovoce u ČOKOLÁDOVÝCH FONTÁNEK či popíjet MÍCHANÉ NÁPOJE šikovného barmana
z hotelu Prácheň.

Nesmíme také zapomenout na naše partnery a vstřícný kolektiv Kulturního střediska.
VŠ E M VÁ M V E L I C E D Ě K UJ E M E
a šťastným výhercům blahopřejeme!!!
Kolektiv Regionálního informačního centra
Prácheň a CK Ciao… Horažďovice

MĚLI JSTE NĚKDY CHUŤ NAPSAT KNIHU, ALE NENAŠLI JSTE ODVAHU?
S POMOCÍ ČTENÁŘŮ KNIHOVNY SE
MŮŽETE STÁT SPOLUTVŮRCI KNIHY:

KULTURA

Nekonečný příběh
(aneb píše celá rodina)

Březen – měsíc knihy
a internetu

Městská knihovna v Horažďovicích připravila v rámci Března – měsíce knihy
a internetu zajímavé besedy se spisovateli,
cestovateli a pro nejmenší čtenáře výtvarnou dílnu.
Bližší informace najdete v přehledu akcí
na zadní straně, na webových stránkách
knihovny www.knihovna.horazdovice.cz
nebo na nástěnce v zámku.

VESELÝ DOMEČEK
O výzdobu sálu se postarali žáci výtvarného oboru a paní učitelka Stanislava
Lávičková ze ZUŠ Horažďovice a zároveň bychom jim rádi veřejně poděkovali.

jen čeká na šikovné dětské ručičky, které
jej oživí veselými obrázky. Přijďte si s dětmi užít spoustu legrace mezi spoustou
knih.
31. 3. 2009 od 10.00 hod. v oddělení pro
dospělé.

Maminky, tatínkové, babičky i dědečkové,
vezměte své ratolesti, vnučky i vnoučátka
a přiveďte je do knihovny. Pro děti je zde
připravený trochu smutný domeček, který

Příběh naší čtenářské rodiny je příběh
na pokračování, který budou utvářet děti
společně s rodiči, za podpory spisovatelů
a ilustrátorů, kteří je povedou uličkami
fantazie a spisovatelství.
Psát a ilustrovat mohou malí i velcí, mladí
i staří.
Začátek příběhu napíše spisovatelka Petra Braunová 24. 3. 2009 při besedě pro ZŠ
a každý z vás může přispět svým dílem.
Přesné podmínky najdete na www.knihovna.horazdovice.cz a v Městské knihovně
Horažďovice.
A dobrá zpráva pro sběratele samolepek
– také za příspěvek do „Nekonečného příběhu“ můžete získat samolepku i za své
rodiče.
Nekonečný příběh vzniká v rámci projektu
„Děti a čtení“, pod záštitou Svazu českých
knihkupců a nakladatelů.

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

rekonstrukce domu „Za kostelem“

rozbitá vitrína na nádvoří v zámku
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Městská knihovna Horažďovice
ve spolupráci s o. s. GOADA
zve všechny dospělé i malé hráče na

DESKOVÉ HRY
22. 3. 2009 (neděle)
od 9.00 do 15.00 hod.
v sále městské knihovny
Přijďte se i vy pobavit a vezměte s sebou
rodiče, přátele nebo partu kamarádů!

Maškarní rej
v Třebomyslicích

Třebomysličtí dobrovolní hasiči a hasičky
uspořádali v sobotu 7. 2. maškarní rej a to
jak pro děti, tak ve večerních hodinách pro
dospělé. Odpoledne se v místním kulturním domě uskutečnil bál pro děti a to nejen z Třebomyslic, ale maškarního reje se
zúčastnili také děti z přilehlých obcí a Ho-

28. 2. 1889 se narodil Josef
Pavel, autor knihy „Pověsti
českých hradů a zámků“. Znáš
alespoň jednu pověst o Práchni
nebo blízkém okolí? Napiš ji
(stačí stručně, několika
větami) nebo nakresli obrázek.

SBÍREJ SAMOLEPKY
PROJEKTU DĚTI
A ČTENÍ
Na vaše odpovědi čekáme
v Městské knihovně
Horažďovice do 31. 3. 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.

Náboženská obec Církve československé
husitské v Horažďovicích zve upřímně
všechny příznivce krásné hudby na

KONCERT
CHRÁMOVÉHO SBORU
PŘI KOSTELE PANNY MARIE SNĚŽNÉ V PAČEJOVĚ
pod vedením Dr. Stanislava Smitky.
v sobotu 28. března 2009 v 17.00 hod.
HUSŮV SBOR HORAŽĎOVICE

Naši přátelé nejsou mezi nám poprvé. Již
v loňském roce na Boží Hod vánoční jsme
se mohli při bohoslužbách potěšit jejich
krásným zpěvem za doprovodu varhan
a kytary. Na vystoupení zazní skladby starých i současných autorů.
Miroslava Jarolímová

ražďovic. Pro děti bylo přichystáno mnoho
tanečních i netanečních soutěží, které byly
ohodnoceny spoustou sladkostí, balonku
a dalšími pěknými cenami. Po celé odpoledne se o hudební a moderátorskou část
bálu perfektně staral DJ Zajíc, který dokázal zúčastněné děti a rodiče výborně roztančit a patřičně unavit. Na své si tak přišli
všechny děti a jejich tatínkové a maminky,
kteří do Třebomyslic dorazili. Ve večerních
hodinách se poté uskutečnil maškarní bál
pro dospělé, kterého se zúčastnilo mnoho
zajímavých masek. Maškarní pro dospělé,
jak tomu bývá v Třebomyslicích dobrým
zvykem, se protáhlo až do pozdních nočních hodin, a tak nejen děti odpoledne, ale
rovněž dospělá část karnevalového dne odcházela do svých domovů značně unavena.
Hasiči a hasičky z Třebomyslic děkují všem
za účast a již nyní se těší na příští maškarní
rej v roce 2010.

Poděkování

6. února se konal v kulturním domě v Horažďovicích Křesťanský ples. Proto bych
chtěla poděkovat Malé muzice Nauše Pepíka, která nám zpříjemnila krásný večer,
paní Libušce Mužíkové za pěkně připravený sál. Dále také všem sponzorům jak
z HD, tak z vedlejších obcí za věcné a peněžité dary do tomboly. Také ženám, které
se na přípravě podílely a hlavně panu vikáři Miloslavu Nikolovi, který nám dává sílu
abychom se mohli sejít v tak hojné účasti.
Za všechny křesťany děkuji, Veringrová.

|

Zpráva o činnosti
Městského muzea
za rok 2008

V roce 2008 oslavilo muzeum 110 let své
existence. Tomuto tématu byla věnována
výstava, která kromě archivních dokumentů a fotograﬁí z historie muzea obsahovala další samostatnou fotograﬁckou
část. Jako základ sloužily fotograﬁe Karla
Jiříčka z roku 1895, které byly vytvořeny
pro Národopisnou výstavu Českoslovanskou v Praze.
Tatáž místa byla znovu nafotografována
v roce 2007. Nové fotograﬁe a úpravu původních pořídil Ondřej Hurych.Výstava se
jmenovala Výlet proti času aneb dvě tváře jedné krajiny a pod stejným názvem
vyšla v tiskové podobě s přispěním Plzeňského kraje.
Další výstava Legionáři z Horažďovicka
přiblížila osudy legionářů válčících na různých frontách 1. sv. války, jejichž osudy byly
v minulých letech zamlčovány. Kromě materiálů z archivu muzea a zápůjček z muzea
v Klatovech a v Sušici,se podařilo shromáždit velké množství dokumentů od místních
občanů a vznikla tak rozsáhlá databáze,
kterou by bylo možné vydat tiskem.
V prvním patře věže měl fotograﬁckou
výstavu Pavel Jerman pod názvem Pohled jedním okem. Ve druhém patře věže
se střídaly výstavy Spirála a Phillippino
Spirit Shake od Pavla Svobody, výstava
Maska patřila kolektivu autorů.
V roce 2007 navštívilo muzeum 4 085 návštěvníků.
V první polovině roku 2008 jsme pracovali
na přípravě výstav a publikace. V dalších
měsících jsme se věnovali přípravě žádosti
o grant z fondů EU, tato žádost byla schválena a vzniká tak projekt interaktivní dílny
Návrat k tradicím. Tato dílna bude otevřena na konci května 2009. Postup práce
a základní změnu našich webových stránek, která s projektem souvisí, je možné
sledovat na www.muzeumhd.cz/navrat

BADATELÉ
V muzeu jsme poskytovali služby 65 badatelům. Většinou se jedná o bádání, které zabere několik hodin a je nutné dohledat rozsáhlé množství materiálů. Stále trvá velký
zájem o badatelské služby po internetu.
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PŘEDNÁŠKY
Stále pokračujeme v přednáškách pro školy, celkem tyto akce navštívilo 170 dětí.

DALŠÍ AKCE V MUZEU
Pořádali jsme koncerty, které návštívilo
233 lidí. V rámci akce Slavnosti Kaše se
konala přednáška Ondřeje Hurycha o historických zbraních.

PRÁCE SE SBÍRKAMI
V roce 2008 jsme zapsali 114 přírůstkových čísel, což je 1 222 nových sbírkových
předmětů.
Velký pokrok pro nás i badatele znamená
kompletní zapsání regionální literatury do
elektronické podoby, celkem 546 položek.
Pokračujeme ve stejném zapisování dokumentů a tiskovin, což by mělo výrazně
zrychlit a zlepšit vyhledávání údajů.
Katalogizováno bylo dále 229 starých tisků.
Inventarizací prošlo 334 sbírkových předmětů.

DARY
Muzeum obdrželo řadu darů od 28 dárců.
Jednalo se o textil, zařízení domácnosti,
knihy, církevní textil, porcelán, sklo, keramiku, nářadí a v neposlední řadě památky
na legionáře. Darovány byly také dvě psací
soupravy, jedna po Karlu Němcovi, řediteli muzea a druhá po legionáři Poustkovi.
Všem dárcům muzeum děkuje.
Do sbírek jsme zakoupili starou ale velice
zachovalou krejčovskou pannu, na které
jsou již vystavené šaty, dále sponu a jehlici
do kravaty s perlou, nábytek z roku 1900
a dokumenty a korespondenci, obojí s reginální tématikou.

RESTAUROVÁNÍ A KONZERVOVÁNÍ
Restaurovány byly dva velké barokní obrazy jako závěrečné práce studentů na AVU.
Pokračuje spolupráce se SPŠG Hellichova, Praha, na restaurování starých tisků,
letos to bylo 11 tisků, tato práce na našich
knihách byla bezplatná.

MINERALOGICKÝ PRŮZKUM:
(A. Červený)
Velký a časově náročný projekt průzkumu
starých stříbrých dolů v Pláničce dále pokračoval v jarních měsících. Byl proveden
průzkum křemenných žil u Čiháně (křemen a pyromorﬁt)
Proběhl průzkum spodního patra lomu
ve Velkých Hydčicích – nalezena poloha
s diopsidy se vzorky unikátních krystalů
diopsidu až do 10 cm. Přebytky nasbíraného materiálu byly věnovány do Národního
muzea, do České geologické služby a do
Prácheňského muzea v Písku.
Průzkum lomu v Krtech – proběhla revize
polohy se spinely, která již nebyla nale-

zena (je odtěžena). Nalezena byla dutina
s velkými krystaly kalcitu – až 15 cm.
Pačejov – průzkum křemenných žil u nádraží, nálezy pěkně vyvinutých krystalů
křemene.

ETNOGRAFICKÝ PRŮZKUM:
(H. Smetanová)
Pokračuje etnograﬁcký průzkum s písemnou i fotograﬁckou dokumentací. Jako zajímavý zdroj informací, které je třeba znovu ověřit, slouží databáze ÚLUV z roku
1956.

PUBLIKAČNÍ ČINNOST:
1. Aleš Červený:
články v regionálním tisku o mineralogii
a legionářích, spoluatorství článku Zirkonolit, baddeleyit a geikielit v klinohumitspinel-forsteritových mramorech z okolí
Horažďovic a Prachatic, jihozázápadní Čechy, in Acta musei Moraviae, 2008, 37–51
Historická těžba polymetalických rud
u Pláničky na Klatovsku, in Stříbrná Jihlava 2007
2. Hana Smetanová
Publikace: Výlet proti času aneb dvě tváře
jedné krajiny, Dějiny Židů v Horažďovicích

SPOLUPRÁCE:
Židovská obec Plzeň
Židovské muzeum v Praze
Fond obětem holocaustu
E. Friedlenderová – The Memorial Scrolls
Trust, Londýn
Náš dík patří za stálou pomoc a spolupráci
panu J. Fischlovi.

PLÁN ČINNOSTI NA ROK 2009:
Naší hlavní činností v roce 2009 je příprava projektu Návrat k tradicím a otevření
interaktivní dílny na konci května včetně
doplňkových programů a počítačových
programů.
V plánu jsou tyto výstavy: Loutky a loutkáři ve spolupráci s horažďovickými loutkáři, dále dvě fotograﬁcké výstavy Kavkaz – království slunce a ledu a Svět pod
hladinou.
Horažďovice 27. 1. 2009
Mgr. Hana Smetanová, ředitelka muzea

Městské muzeum, legionáři

Kondičněrehabilitační program
– Aquaerobic
Aquaerobic je zábavná forma cvičení, která využívá přirozeného odporu a vztlaku
vody. Hodí se pro všechny věkové kategorie s různou úrovní fyzické zdatnosti. Je to
cvičení, zaměřené na zlepšení všech složek fyzické zdatnosti: svalovou vytrvalost
a sílu, správné držení těla, aerobní kapacitu, pružnost kloubů a také nervosvalovou
koordinaci. Řadí se do skupiny kondičněrehabilitačních programů.
Voda je ideální prostředí pro šetrný
a vyvážený trénink:
• dochází k úbytku tukové tkáně
• jsou mnohem méně zatíženy šlachy,
klouby a vazy
• zlepšuje silové schopnosti a pohyblivost
dolních končetin
• brání vzniku křečových žil
• prokazatelně zbavuje celulitidy, tlak
vody stlačuje cévy
• cvičení je vhodné i pro neplavce, lidi
s nadváhou a také seniory
• vodní prostředí má příznivé účinky na
páteř a pohybovou soustavu
Voda funguje jako přirozený a pohodlný polštář. Pokud se však budete ve vodě pohybovat, bude proti vašemu tělu působit ve všech
směrech její odpor, který je zhruba 12krát
větší než na suchu. Intenzita cvičení je dána
zejména rychlostí pohybu. Pohyb ve vodě
má jednu obrovskou výhodu – umožňuje aerobní trénink se stejným efektem, ale s nižší tepovou frekvencí než cvičení na souši.
Aquaerobik zdánlivě vypadá jako nenáročné
cvičení, je však velmi účinný. Cviky a jejich
kombinace využívají odporu vody a působí
na naše tělo mnohem intenzivněji, než jiná
cvičení. Hodina bývá rozdělena na 4 části,
ve kterých je vždy zařazeno zahřátí svalů,
protažení, uvolňovací a posilovací cviky. Při
cvičení ve vodě dochází u cvičenců k úplnému odlehčení nosných kloubů, eliminuje se
riziko přetížení kardiovaskulárního systému, je sníženo nebezpečí úrazu.
Aquaerobic je fantastické kardio, posilování, masáž, spojené s relaxem ve vodě.
Voda vás nadnáší, můžete udělat cokoli.
I to, co si na souši nedovolíte… s jistotou,
že si nemůžete ublížit. A to je aquaerobic
– uvolnění radostným pohybem.
Jitka Chalupná
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ROZHODLA

Z RADNICE
Rada města 21. 1. 2009
SCHVÁLILA
• zadávací dokumentaci pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou v otevřeném řízení dle zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
v platném znění a v souladu se Závaznými
pokyny pro žadatele a příjemce podpory
v Operačním programu životní prostředí,
v platném znění s názvem „Revitalizace
a rekonstrukce anglického parku Ostrov
v Horažďovicích“ včetně příloh 1–3
• podání žádosti o poskytnutí dotace z dotačního programu Zachování a obnova
kulturních památek Plzeňského kraje na
rok 2009 na akci „Masné krámy Horažďovice – stavební úpravy dvorního průčelí
a statické zajištění“
• podání žádosti o poskytnutí dotace z dotačního programu „Program stabilizace
a obnovy venkova Plzeňského kraje 2009“
na akci „Oprava kulturního zařízení –
Třebomyslice“
• návrh ﬁnančního plánu údržby bytového
fondu na rok 2009 s tím, že bude upravován v návaznosti na připravované projekty
a prodej bytů
• pronájem objektu loděnice na stp. č.
277 v k.ú. Zářečí u Horažďovic Auto Sport
Turist Clubu Sušice o.s. s platností od 1. 2.
2009 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou za nájemné 1,– Kč/rok
• akce pořádané a spolupořádané Kulturním střediskem Horažďovice: Prácheňský
ples, divadlo pro dospělé, divadlo pro školy, zkoušky ochotnického souboru Tyjátr,
Západočeská divadelní přehlídka, schválila zálohu ve výši 50.000,– Kč na výše
uvedené akce, s tím, že do 10. dne po uplynutí příslušného čtvrtletí předloží žadatel
vyúčtování podporovaných akcí
• Smlouvu o nájmu movitých věcí
mezi Městem Horažďovice a spol.
RUMPOLD-P, s. r. o. Plzeň
• ﬁnanční příspěvek ve výši 3.000,– Kč
NOHEJBAL CLUBU Horažďovice na nohejbalový turnaj dorostu „O pohár města
Horažďovice“
• Darovací smlouvu mezi Městem Horažďovice a Dětským domovem Kašperské
Hory – buňka Chanovice na poskytnutí
peněžního daru 11.770,– Kč
• úhradu za očkování některých zaměstnanců proti hepatitidě A i B: organizační
složka TS 5 zaměstnanců, MěÚ odbor
sociálních věcí a zdravotnictví 3 zaměstnanci

• o přijetí cenové nabídky na akci „Obnova ASŘTP na ČOV Horažďovice“ ve výši
345.100,– Kč včetně DPH společnosti
EKOEKO s. r. o., České Budějovice
• o výběru nejvhodnější nabídky společnosti Stavební společnost H a T, s. r. o. Strakonice na realizaci díla „Masné krámy Horažďovice – stavební úpravy dvorního průčelí
a statické zajištění“ s nabídkovou cenou ve
výši celkem 375.042,– Kč včetně DPH
• pronajmout společnosti RUMPOLD-P
s. r. o., Plzeň soubor zařízení sběrného
dvora odpadů Horažďovice v pořizovací hodnotě 1.492.660,– Kč s platností od
1. 2. 2009, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou za smluvní nájemné
1,– Kč/rok

VZALA NA VĚDOMÍ
• odmítnutí daru 3.000,– Kč Mgr. Petrem
Králem, Horažďovice
• Zprávu o bezpečnostní situaci, stavu
kriminality a dopravní nehodovosti na
teritoriu Obvodního oddělení PČR Horažďovice v roce 2008

Rada města 9. 2. 2009
ROZHODLA
• o přijetí cenové nabídky a schválila
smlouvu o dílo s Ing. Michaelou Šperlovou, Strakonice na zpracování projektové
dokumentace pro zadání stavby „Zlepšení
tepelně-technických vlastností obvodových konstrukcí budov školských zařízení
ve městě Horažďovice – ZŠ Komenského,
ZŠ Blatenská“ ve výši 330.000,– Kč
• o přijetí cenové nabídky Ing. Jana Pokorného, Dačice na vypracování požárně
bezpečnostního řešení projektové dokumentace pro návrh na vydání územního
rozhodnutí stavby „Spalování biomasy
v systémech CZT ve městě Horažďovice“
ve výši 9.520,– Kč vč. DPH
• o přijetí cenové nabídky Ing. Karla Štěbetáka K-Projekt, Dačice na vypracování projektové dokumentace pro návrh
na vydání územního rozhodnutí stavby
„Spalování biomasy v systémech CZT ve
městě Horažďovice“ ve výši 98.770,– Kč
vč. DPH
• o přijetí cenové nabídky společnosti
D PROJEKT Plzeň Nedvěd s. r. o.,Plzeň
na zpracování návrhu dopravního značení
„Šumavská ul. Horažďovice – u nemocnice“ ve výši 24.276,– Kč

SCHVÁLILA
• pokácení 2 ks vzrostlých smrků v Blatenském sídlišti u bytových domů čp. 756
a čp. 738
• spoluúčast na doﬁnancování projektu
a podání žádosti o poskytnutí dotace z do-
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tačního programu podpory investičních
projektů prevence kriminality obcí v Plzeňském kraji 2009 na akci „Rozšíření
skate parku“
• termíny pořádání trhů města a slavností v Horažďovicích a kalendář akcí v roce
2009 pořádaných městem Horažďovice
dle předloženého návrhu
• pořádání pátečních trhů pořádaných
p. Flachsem v roce 2009 v těchto termínech: 20. 2., 27. 3., 24. 4., 22. 5., 25. 9.,
23. 10., 27. 11., 11. 12.
• bezplatné poskytnutí prostor sálu Regionálního centra cestovního ruchu:
a) Dětskému pěveckému sboru Poupata a Kvítek při ZŠ Horažďovice dne
15. 12. 2009 Vánoční koncert – dopolední
zkouška 8.00–12.00 hod.
b) Dětskému pěveckému sboru Poupata
a Kvítek při ZŠ Horažďovice 15. 12. 2009
Vánoční koncert pro veřejnost od
18.00 hod.
c) Pěveckému učitelskému sboru Original Band při ZŠ Horažďovice 13. 12. 2009
Vánoční koncert od 15:00 hod.
d) Pěveckému učitelskému sboru Original Band při ZŠ Horažďovice 19. 4. 2009
Výroční koncert od 18.00 hod.
e) Pěveckému sboru Prácheň 20. 12. 2009
Vánoční koncert od 18.00 hod.
• nejvýhodnější nabídku na dodavatele
a provozovatele informačního systému
v Horažďovicích nabídku paní Pavly Vaňkové. Uložila místostarostovi Ing. Lenskému předložit do 9. března 2009 návrh
smlouvy
• prodloužení pronájmu kontejnerů hnědé barvy s objemem 1 100 litrů v počtu
5 ks pro rok 2009 a zajištění pravidelného
svozu těchto kontejnerů
• Výzvu k podání cenové nabídky na „Dodání traktoru pro zimní a letní údržbu
komunikací a ploch a čelní šípové radlice
s měnitelnou geometrií štítu a odpruženými pryžovými břity“, lhůtu pro podání nabídek do 27. 2. 2009 do 12.00 hod., seznam
oslovených ﬁrem dle návrhu, jmenovala
hodnotící komisi: předseda – Ján Tropp,
členové komise: Jaroslav Pajer, Emil Malý,
termín otevírání obálek: 27. 2. 2009 ve
13.00 hod.,
• podání žádosti o poskytnutí dotace na
projekt: „E-Government v obcích – Czech
POINT“ z Integrovaného operačního
programu vyhlášeného Ministerstvem
vnitra ČR – upgrade stávajícího pracoviště. Celkové výdaje projektu 68.540,– Kč,
spoluúčast Města Horažďovice 15 % –
10.281,– Kč
• s platností od 15. února 2009 provozovatele víceúčelového hřiště – FK Horažďovice

SOUHLASÍ
• s pořádáním koncertu dětských pěveckých sborů Poupata a Kvítek při ZŠ Ho-
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ražďovice dne 8. 6. 2009 od 18.00 hod.
v kostele sv. Jana Křtitele
• s podáním žádostí o dotace – grantový
program Plzeňského kraje v oblasti kultury na projekty: Slavnosti Kaše 2009, Horažďovice – obrázkový průvodce městem
pro děti, Horažďovická loutka – Omalovánky pro děti, Virtuální encyklopedie
města Horažďovice
• s návrhem redesignu webových stránek
města Horažďovice od společnosti Informační server ŠumavaNet.CZ dle předloženého návrhu
• s nabídkou ﬁrmy LAINZ SERVIS DDD,
Žamberk k dokončení odchytu zdivočelých
holubů za cenu 14.500,– Kč + 19 % DPH,
uložila místostarostovi Ing. Ladislavu
Lenskému do 9. března 2009 zjistit další
možnosti odchytu zdivočelých holubů

VZALA NA VĚDOMÍ
• informaci tajemnice MěÚ Ing. Duškové
týkající se realizace závěrečných doporučení uvedených ve Zprávě o prověření
úrovně kvality poskytovaných služeb na
Městském úřadě Horažďovice
• vyúčtování pečovatelské služby za
r. 2008 – čerpání rozpočtu, komentář
k výsledku hospodaření, výkaz střediska
pečovatelské služby, přehled o aktivizačních činnostech
• zápis z jednání bytové komise ze dne
5. 2. 2009 – v návaznosti na jednání bytové komise v záležitostech pronájmů obecních bytů:
a) schválila navýšení nájmu v bytech DPS
(čp. 1061, 1069, 1071) u nově uzavřených
smluv od 1. 3. 2009 na 30,– Kč/m2
b) schválila Pořadník na byty 2+1 a byty
nad 40 m2
1. Kateřina Malá, Horažďovice
2. Jiří Lísa, Horažďovice
3. Kristýna Barboříková, Horažďovice
4. Martina Hacklová, Velké Hydčice
5. Olga Korousová, Horažďovice

DOPORUČILA
• ZM
schválit
ﬁnanční
příspěvek
170.580,– Kč Plzeňskému kraji na zajištění
dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje veřejnou vnitrostátní linkovou dopravou
• schválit program 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. 2. 2009
a složení návrhové komise a ověřovatelů
zápisu

ŽÁDOSTI O PŘÍSPĚVKY NA
KULTURNÍ, SPORTOVNÍ A OSTATNÍ
AKCE V ROCE 2009
je možné podat nejpozději do 31. března 2009. Informace na tel. 376 547 557,
chalupna@muhorazdovice.cz
Jitka Chalupná,
odbor památkové péče, školství a kultury

Informace
živnostenského
odboru
PROJEKT CZECH POINT – ROZŠÍŘENÍ
ČINNOSTI
Od ledna 2009 byl zahájen provoz tří nových agend na pracovišti živnostenského
odboru MěÚ Horažďovice, 1. patro, kanceláře č. 127, 128.
Výpis z bodového hodnocení řidiče
– žadatel získá výpis bodového hodnocení
z Centrálního registru řidičů
– předkládá se platný doklad totožnosti,
řidičský průkaz / není podmínkou /
– žádost o výpis lze vydat i zmocněncům
na základě předložení plné moci
– poplatek 100 Kč za první stránku a 50 Kč
za každou další i započatou stránku
Seznam kvaliﬁkovaných dodavatelů
– lze získat výpis ze Seznamu kvaliﬁkovaných dodavatelů
– uvést identiﬁkační číslo subjektu
– není ověřována totožnost žadatele
– poplatek 100 Kč za první stránku a 50 Kč
za každou další i započatou stránku
Registr účastníků provozu modulu autovraků informační systém odpadového
hospodářství
– žadatel může požadovat:
Registraci a vydání přístupových údajů
Změny v přiřazení provozoven uživatelským účtům
Vygenerování jednorázového hesla
k existujícímu účtu
– předkládá se doklad totožnosti žadatele,
dále e-mailová adresa a číslo telefonu
– poplatek 100 Kč za první stránku a 50 Kč
za každou další i započatou stránku
Upozornění pro soukromě hospodařící
rolníky
Osvědčení vydaná samostatně hospodařícím rolníkům podle zákona číslo
105/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů platí do 1. května 2009.
Pokud chce soukromě hospodařící rolník podnikat po 1. 5. 2009, musí požádat
o vydání osvědčení zemědělského podnikatele. V současné době se nedokládá
bezúhonnost ani odborná způsobilost
žadatele. Osvědčení vydává živnostenský
odbor Městského úřadu Horažďovice,
1. patro, kancelář č. 127 a 128. Správní
poplatek je 1 000 Kč.
Marie Šolcová,
vedoucí živnostenského odboru

Možnosti dotací na
vytápění a ohřev vody
v domácnostech

Přestože se letošní topná sezóna přehoupla do své druhé poloviny, je dobré
už nyní myslet na zimu příští. V případě,
že máte doma starý kotel na uhlí, který už dosluhuje a přemýšlíte nad koupí
nového, byla by škoda nevyužít podpory, kterou nám nabízí stát prostřednictvím Státního fondu životního prostředí
(SFŽP). Podobné možnosti mají i zájemci o instalaci tepelného čerpadla či
solárních panelů. V praxi to znamená,
že pokud nahradíte kotel nebo kamna na
fosilní palivo moderním kotlem na biomasu, pořídíte si tepelné čerpadlo, anebo solární systém, můžete (pochopitelně
jen při splnění závazných podmínek) do
31. března 2009 získat od SFŽP dotaci.
Podpora je poskytována na již ukončené
akce, a to nejpozději 18 měsíců po uvedení do provozu. Na zmíněnou podporu
obnovitelných zdrojů (OZE) energie naváže od dubna nový, daleko rozsáhlejší
program podpory, o dotace z něj ale již
nebude možné žádat zpětně.
Vlastní program podpory výše uvedených aktivit nese krkolomný název – jde
o Investiční podporu environmentálně šetrných způsobů vytápění a/nebo
ohřevu TUV pro byty a rodinné domy.
Základní přehled dotovaných akcí nabízí
tabulka:
Max. výše podpory
Předmět podpory

% z uznatelných

v tis. Kč

nákladů
kotle na biomasu

50

55

solární systémy na

50

55

50

65

30

55–75

celoroční ohřev teplé
užitk.vody (TUV)
solární systémy na
přitápění a celoroční
ohřev TUV
tepelná čerpadla země–voda, voda–voda,
vzduch–voda

Zmíněná podpora se vztahuje výhradně
na systémy, které využívají sluneční energii, energii vázanou v biomase či energii
prostředí (voda, vzduch, půda aj.) a které
zajišťují dodávku tepla či teplé užitkové
vody pro fyzické osoby. Obecně jsou snahy o podporu OZE motivovány snížením
škodlivých emisí, nižší produkcí CO2 či
snížením závislosti na dovozu energie.
Jak již bylo řečeno, dotčený dotační titul
má na starosti SFŽP, resp.jeho pobočka
v příslušném kraji. Zajímáte-li se o problematiku vážněji, najděte si podrobné infor-
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mace na www.sfzp.cz (záložka „Národní
programy“), anebo kontaktujte přímo
pracovníky plzeňské pobočky SFŽP, kteří mají agendu na starosti (p. Slováček –
378 033 910; p. Fleišman – 378 033 909).
I v tomto případě ale platí, že nic není zcela zadarmo – pro úspěšné vyřízení žádosti
a získání dotace se vybavte dostatkem trpělivosti k boji s byrokratickým šimlem.
Tomáš Pollak

organizační složka TECHNICKÉ SLUŽBY nabízí k prodeji:
KROPÍCÍ AUTOMOBIL
ŠKODA 706 RTH AKVE
Rok výroby 1974, najeto 23 000 km
TP platná do 5 / 2009
cena : 80 000 Kč
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Počet obyvatel k 31. 12. 2008
celkem

z toho
děti do
15 let

Babín

52

Boubín

POČET OBYVATEL V R. 2008
přistěhovaných

71

6

odstěhovaných

82

92

15

Počet změn trvalého pobytu
v rámci Horažďovic

4 930

800

Horažďovická
Lhota

71

9

Komušín

110

13

Svaté Pole

57

8

Třebomyslice

165

19

Veřechov

115

14

celkem

5 592

884

z toho mužů:

2 694

žen:

2 898

Horažďovice

MĚSTO
HORAŽĎOVICE
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SVÁŘECÍ AGREGÁT ELEKTRICKÝ
380 V
Rok výroby 1985, bez revize
cena : 10 000 Kč
KOMPRESOR MOTOROVÝ
naftový – 3802
Rok výroby 1974, bez revize
cena : 20 000 Kč

ZÁVITOŘEZ ELEKTRICKÝ
Rok výroby 1994, bez revize
cena : 5 000 Kč

STAVEBNÍ VRÁTEK
ELEKTRICKÝ
Rok výroby 1985, bez revize
cena : 6 000 Kč

Počet úmrtí v r. 2008

62

Počet narozených v r. 2008
(24 děvčat, 29 chlapců)

53

Nejčastěji dávaná jména narozeným
dětem v r. 2008:
Chlapci: Lukáš (2), Jakub (2), Josef (2),
Pavel ((2) Filip (2)
Děvčata: Karolína (3), Alena (2), Eliška
(2)
Počet uzavřených sňatků v matričním
obvodu Horažďovice:
v Horažďovicích: (31 sňatků civilních,
6 sňatků církevních)
Jitka Stulíková, správní odbor

Upozornění

Upozorňujeme zájemce o získání zvýhodněných půjček na zvelebení obytných
budov nebo bytů z fondu rozvoje bydlení
Města Horažďovice, že město v průběhu
měsíce března 2009 vyhlásí výběrové řízení na jejich poskytování.
Podmínky výběrového řízení budou zveřejněny na úřední desce a na internetových stránkách města na adrese:
http://www.sumavanet.cz/muhd/
Žádost o půjčku se podává na závazném
formuláři, který je k dispozici na Finančním odboru města Horažďovice (číslo
tel. 376 547 554 p. Valovičová) nebo na
internetových stránkách města ve složce
formuláře pro podání – odbor ﬁnanční.
Blanka Jagriková,
vedoucí ﬁnančního odboru

Upozornění

Bližší informace
p. Pajer, tel. : 603 963 054

148

Upozorňujeme občany na povinnost uhradit nejpozději do 31. 3. 2009 místní poplatek ze psů za rok 2009 a místní poplatek
z odpadu za 1. pololetí roku 2009.
Poplatky je možno zaplatit zaslanou poštovní poukázkou nebo hotově v pokladně
MěÚ v přízemí budovy radnice v úředních
dnech pondělí, středa 8–17 hod. a pátek
8–11 hod.
Včas nezaplacené poplatky nebo jejich část
vyměří městský úřad platebním výměrem
a může je zvýšit až na trojnásobek.
Dana Havránková, ﬁnanční odbor
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Městská policie
informuje

Měsíc leden 2009 se lišil od ostatních měsíců tím, že k 31. 12. 2009 od Městské policie Horažďovice odešel strážník p. Hošťálek k jiné městské policii. Z tohoto důvodu
bylo vyhlášeno výběrové řízení. Během
ledna jsme řešili 23 přestupků v dopravě,
3 × zábor veřejného prostranství, 2 autovraky, 8 oznámení, 7 stížností, 10 ostatních přestupků a odchytili jsme 2 psy, které jsme vrátili majitelům.
Z další činnosti uvádím:
• dne 7. 1. bylo stavěno osobní motorové
vozidlo, které nemělo upevněné registrační značky na vozidle. Řidič vozidla nereagoval na pokyn strážníka k zastavení
a z místa ujel. Po krátké honičce bylo vozidlo dostiženo na křižovatce ul. Smetanova a ul. Blatenská, kde bylo zastaveno.
Řidič byl vyzván k předložení dokladů od
vozidla, které neměl a vozidlo nebylo pojištěné. S řidičem bylo sepsáno oznámení
o přestupku, které bylo předáno k vyřešení na Správní odbor MěÚ Horažďovice.
• dne 7. 1. bylo přijato oznámení, že v ul. Jiráskova neznámá osoba založila požár ve
sklepních prostorech v domě č. p. 708. Na
místo byli přivoláni hasiči.
• dne 23. 1. bylo pátráno po žákovi ZŠ,
který se nedostavil do školy.
Seznámení občanů s činností městské policie za rok 2008:
V dopravě bylo zjištěno celkem
843 přestupků:
• řešeno blokově
312
• postoupeno správnímu orgánu
68
• řešeno domluvou
463
Počet přestupků ostatní:
105
• řešeno blokově
44
• postoupeno správnímu orgánu
10
• řešeno domluvou
51
Počet řešených přestupků v dopravě zařazených do bodového systému
58
Počet řešených přestupků v dopravě zadržených řidičů mot. vozidla pod vlivem
alkoholu
3
Celkem řešeno přestupků
948
Ostatní činnost:
• zadrženo pachatelů trestné činnosti 10
• zadrženo hledaných osob
13
• zadrženo vozidel v pátrání
1
• odchyceno zvířat
50
Na závěr bych chtěl seznámit obyvatele
města se zákonem č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů stanoví ve svém § 27 odst. 4,
že vlastník nemovitosti, která hraničí
s místní komunikací v zastavěném území
obce odpovídá za škody (např. úraz), jejichž příčinou byla závada ve schůdnosti
na přilehlém chodníku, která vznikla zne-

čištěním, náledím nebo sněhem pokud neprokáže, že nebylo v mezích jeho možností
tuto závadu odstranit. Upozorňuji na uvedený zákon s přihlédnutím k povětrnostní
situaci na městských komunikacích.
Zdeněk Petrovic, vedoucí strážník Městské
policie Horažďovice

ŠKOLY

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
NA PALOUČKU,
LORETSKÁ UL., HORAŽĎOVICE.
ZÁPIS PROBĚHNE VE TŘÍDĚ MOTÝLCI (VCHOD Z LORETSKÉ UL.,
1. PATRO), ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE
VE TŘÍDĚ HVĚZDIČKY.
PŘIJĎTE, TĚŠÍME SE NA VÁS!!!

Křesťanská mateřská
škola
Zprávy ze ZUŠ
ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
ŘEDITELSTVÍ KŘESŤANSKÉ MATEŘSKÉ ŠKOLY VÁS ZVE
Haló, haló,
kamarádi, přijďte mezi nás.
Čekáme Vás v naší duhové mateřince.
Kdy ?
18. března 2009 od 13.00 do 16.30 hodin.
Jste vítáni také 17. 3. od 15.00 do
17.00 hodin, kdy se na vás těší všechny
naše třídy v rámci „Velikonočních a jarních tvořivých dílen“
Kde?
V budově Křesťanské mateřské školy
v Horažďovicích, ulice Jiřího z Poděbrad.

Mateřská škola
Na Paloučku

VE DNECH 18. A 19. BŘEZNA 2009
V DOBĚ OD 13.00 DO 16.00 HODIN
SE KONÁ

Vážení čtenáři,
přestože o sobě dává zima stále vědět, děti
i učitelé ZUŠ pilně pracují a připravují pro
Vás první jarní akce.
V měsíci únoru se žáci dechového oddělení, konkrétně hráči na ﬂétny sopránové
i altové, zúčastnili okresního kola soutěže ve hře na dechové nástroje. Soutěž
probíhala dne 14. 2. 2009 v ZUŠ J. Kličky
v Klatovech. Vzhledem k vrcholící chřipkové epidemii byl počet soutěžících zredukován, takže do Klatov odjeli nakonec
3 žáci. Klára Chaloupková obsadila ve
své kategorii 3. místo, Renata Petříková
a Jan Kotiš za své výkony obdrželi čestná
uznání. Všem dětem k jejich umístění gratulujeme! Poděkování patří paní učitelce
Magdaleně Vránové, která je výborně připravila, a také korepetitorům panu Janu
Petrusovi a slečně Elišce Grolmusové.
Děkujeme zároveň ZUŠ J. Kličky v čele
s p. ředitelem Gabrielem za vytvoření perfektního zázemí pro účastníky soutěže.
Naše jarní akce se rozběhnou hned 4. března. Vystoupíme od 15.00 hodin s předjarním koncertem v Domě s pečovatelskou
službou v Horažďovicích. Všechny tímto
srdečně zveme!
Při plánování samozřejmě myslíme i na
nejmenší. V každém pololetí chystáme vystoupení pro mateřské školy. Letos jsme poprvé navázali spolupráci s MŠ ve Svéradicích.
Děti k nám do ZUŠ přijedou na návštěvu dne
18. března v dopoledních hodinách. V krátkém programu budou mít možnost poznat
všechny nástroje, jejichž hra je na naší ZUŠ
vyučována. Na tuto akci jsou pozváni i nejmladší žáci ZŠ praktické Horažďovice, se
kterou spolupracujeme již delší dobu.
V průběhu měsíce dubna proběhnou přehrávky tříd jednotlivých učitelů a vernisáž
výstavy žáků II. cyklu výtvarného oboru.
Hned první dubnový víkend bude patřit
soustředění členů smyčcových souborů
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před krajským kolem soutěže v souborové
hře v Domažlicích. O tom Vás podrobnější
informace čekají v následujícím čísle Horažďovického obzoru, kde se opět těším na
shledanou.
Za kolektiv pedagogů ZUŠ,
Eva Tichá-Šelerová

SPOLKY

hořet a spadla ze sloupu na zaparkovanou
toyotu takovým způsobem, že auto okamžitě chytilo a než přijeli hasiči, shořelo.
Požár jedné z budov kriketového klubu na
západu Británie se škodou ve výši téměř tří
milionů korun má na svědomí králík. Neobvyklý incident, při kterém shořela kůlna
s drahými sekačkami a dalším cenným nářadím, se odehrál ve chvíli, když členové klubu
začali pálit větve. Z hromady ale najednou
z ničeho nic vyběhl kořící ušák a vběhl přímo do kůlny.
Karel Halml

Čím chci být?

Mezi chlapci navštěvujícími základní školy zní nejčastější odpověď na otázku: „Jaké
povolání bys jednou chtěl mít?“ „Hasič,
záchranář, policista.“
Pokud i vy byste odpověděli stejně na stejnou otázku, tak mám pro vás jednu radu.
Pilně se učte a sportujte. Nezbytným
předpokladem pro přijetí k Hasičskému
záchrannému sboru je totiž dobrý zdravotní stav, fyzická kondice a středoškolské vzdělání ukončené maturitou. Toto
vzdělání můžete získat v kterékoli z „civilních“ škol technického směru, nebo ve
speciálních hasičských školách. Seznam
těchto škol, včetně hasičských, by měl být
v každé škole. Ani na splnění výše uvedených požadavků však není zárukou, že se
stanete profesionálním hasičem. Zájemců
o tuto profesi je několikanásobně víc, než
je možné přijmout. Mezi uchazeči většinou mají výhodu ti, kteří se na tuto profesi
připravují od mládí a získávají zkušenosti
a potřebné návyky v kolektivech Mladých
hasičů a ve Sborech dobrovolných hasičů.
Když chcete něčeho dosáhnout, musíte
zkrátka pro to něco zavčas udělat.

I to se může stát: veverka zapálila toyotu
a králík žhářem: Hladová veverka, která se
pustila do ochutnávání elektrického kabelu, netušila, že izolace neskrývá v sobě tak
příjemné překvapení jako skořápka lístkového oříšku. Vlivem nastalého zkratu začala

Kroužek
Mladých hasičů

Dne 14. února se konal 12. ročník Zimního setkání mladých hasičů v Klatovech.
Našich 10 mladých hasičů bylo rozděleno na družstva starších a mladších. Celá
soutěž zahrnovala 17 různých disciplín.
Disciplíny se dělily na vědomostní (znalost věcných prostředků požární ochrany,
topograﬁe, uzle), pohybové(šplh, trakař,
skákání přes švihadlo, skok z místa) a dovednostní (kroužky, košíková, házení na
terč, kuželky). Za družstvo starších závodili Tomáš Vítovec, Standa Kovařík, Martin Melzer, Tomáš Pechr a Karel Němeček,
za družstvo mladších Tomáš Pour, Michal
Šatra, Marek Masopust, Michala Kotišová a Iveta Pourová. Starší výběr obsadil
v konkurenci 52ti družstev pěkné 11. místo a mladší skončili na 6. místě z 18, což
je také krásný výsledek. Zvláštní soutěže
o „Putovní pohár náčelníka ve vázání uzlů“
se zúčastnil Tomáš Vítovec, který dokázal
uvázat 5 základních uzlů (lodní a tesařský
uzel, zrkacovačka, plochá spojka a úvaz
na proudnici) za 68 vteřin a umístil se na
21. pozici. Se soutěží a výsledkem jsme
byli nadmíru spokojeni.
Václav Melka

mladý hasič, 2008
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Jak se nám skautovalo
v roce 2008

AKCE PRO DĚTI, VEŘEJNOST: Na velikonoce jsme uspořádali dětskou sbírku
Velikonoční skautské kuřátko, kterou
jsme doplnili doprovodnou výtvarnou
dílnou pro děti. Dalšími dobročinnými
akcemi byla červnová Kapka na benzínkách, vánoční Betlémské světlo a Jmelí
v nemocnici. Roveři a vedoucí na prosbu
města v červnu vyčistili přidělený břeh
řeky Otavy. S občanským sdružením Šumařina jsme pořádali v květnu Rabijádu,
akci pro děti na hradě Rabí, v červnu dětský koutek při Slavnostech kaše a v listopadu pak Sázení stromků pod Práchní. Pro předškoláčky mateřské školky Na
Paloučku jsme uspořádali rozloučení se
školkou. V rámci Sportovního víkendu
jsme na konci prázdnin připravili dětské
odpoledne na Panské, Sto podob dobrodružství. V prosinci jsme ve spolupráci
s místní knihovnou zařizovali vánoční
výtvarnou dílnu v rámci Dne pro dětskou knihu.
NAŠE SKAUTSKÉ DĚTI: V roce 2009
bychom ale chtěli počet těchto akcí omezit a věnovat se více našim vlastním dětským členům, více se zaměřit na vnitřní
činnost střediska. Středisko zaregistrovalo 89 členů (76 v roce 2007), z toho 57
dětí do 15 let (44 v roce 2007). Dosáhli
jsme tak 17 % nárůstu členské základy.
V dubnu proběhlo 13. setkání skautů
na Otavě v duchu mafie, které se těšilo přibližně 160 účastníkům. Ve spolupráci se sušickým střediskem jsme na
jaře pořádali okresní kolo Závodu vlčat
a světlušek, kde si mohli naši nejmenší
zasoutěžit a ukázat praktické dovednosti, a ze kterého naše světlušky postoupily do krajského kola. Zúčastnili jsme se
národního setkání skautů v Plzni. V roce
2008 proběhlo velké množství výprav,
výletů, jiných akcí (maškarní, drakiáda,
besídka aj.) a samozřejmě 14 denní letní
tábor. Povedlo se zrealizovat roverskou
(věk 16–20 let) výpravu na Malou Fatru
na Slovensku.
VEDOUCÍ: Deset členů roverů splnilo
čekatelskou zkoušku skládající se z témat
jako vedení oddílu, psychologie, zdravověda, ekologie atp., čímž oﬁciálně získávají kvaliﬁkaci pracovat u oddílů. Sedm
z nich se přiblížilo postu vedoucího oddílu
účastí na zdravotnickém kurzu a složením
zkoušky Zdravotník zotavovacích akcí.

9
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KLUBOVNA na Panské je opravena
(oprava venkovní fasády, nátěry, oprava
schodiště, výměna dveří, vymalováno)
a zrekonstruována (půdní prostor zateplen, udělán strop z dřevodesek a dřevěných lišt, schodiště na půdu). K pronájmu
získána místnost v Loděnici na Ostrově.
Tudíž po letech konečně stoprocentně vyřešen problém s nedostatkem prostor pro
činnost.
PODĚKOVÁNÍ: Velmi děkujeme všem,
kteří nám v minulém roce byli nakloněni.
Ať už se jedná o materiální či pracovní
pomoc na klubovně (největší dík však patří panu Mráčkovi a panu Cvachovi, kteří
udělali na našem Domečku největší kus
práce) nebo o úřednickou a informační
pomoc (za ochotu děkujeme hlavně paní
Jagrikové z ﬁnančního odboru MÚ). Kdybychom měli jmenovat všechny, kterým
jsme vděčni za podporu, byl by to dlouhatánský seznam, ve kterém bychom stejně
určitě na někoho zapomněli. Takže děkujeme městu Horažďovice a jeho obyvatelům, o. s. Šumařina a městské knihovně
za to, že jim není naše dětská organizace
lhostejná. A děkujeme rodičům našich dětí
za jejich důvěru, trpělivost a v mnohých
případech velkou podporu. A nakonec já
děkuji všem našim vedoucím, protože bez
nich by to nešlo.
Jana Mráčková,
vedoucí střediska
(www.skauting.cz/prachen)

ZAJÍMAVOSTI
Klub „Nebuď sám“

3. 3. úterý
Literární pásmo o životě a díle spisovatele a pedagoga Josefa Pavla.
Připravily pracovnice městské knihovny.
Stacionář DPS 1061 od 9.30 hod.
4. 3. středa
Koncert žáků ZUŠ Horažďovice.
Jídelna DPS 1061 od 15.00 hod.
10. 3. úterý
Posezení s harmonikou. K poslechu
i k tanci zahraje pan Hlobík.
Stacionář DPS 1061 od 15.00 hod.
18. 3. středa
„Česko – otázky a odpovědi.“ Přijďte si
s námi zahrát nenáročnou, soutěžní hru.
Jídelna DPS 1061 od 14.00 hod.
25. 3. středa
Cvičení s paní Jordánovou. Téma: Senioři a cyklistika.
DPS 1061 od 13.30 hod.
Každé úterý ve 14.00 hod. probíhá ve společenské místnosti v přízemí DPS 1061
Posezení v klubu seniorů.
Každý čtvrtek je možnost se sejít při modlitbě ve společenské místnosti v přízemí
DPS 1061 od 15.00 hod.
M. Petříková,
Oblastní Charita Horažďovice

Svatý Cyril a jeho
odkaz kraji kolem
Práchně

Svatý Cyril zemřel v Římě 14.února 869.
Na nástěnné malbě „Příchod sv. Cyrila
a sv. Metoděje k papeži Hadrianovi“ (Basilica di San Clemente, Roma) je přes své
mládí zobrazen v čele průvodu, přicházejícího k papeži (na obrázku je jen malá část
obrazu). Obraz pochází z 11.století a s poměrně velkou pravděpodobností z doby
papeže Klimenta II, tedy z let 1046-1048.
Tento biskup v dobách zmatků přijetím
jména Kliment vyjevil jasně svůj cíl vrátit
se k opravdovosti úsilí prvních budovatelů
římské církve.
Do pontiﬁkátu Klimenta II. od úmrtí sv.
Cyrila neuplynuly ani dvě století. Církevní
dějepisci si pamatovali řadu tradovaných

zpráv a navíc měli k dispozici i více písemných zpráv, než se dochovalo do současnosti. Samotná bazilika pochází ze 4.
století, ostatky sv.Klimenta (zemřel v roce
101 či 102) přinesli do Říma až v roce 868
kněz a ﬁlozof Konstantin s opatem Metodějem. Přinesli je v době sporů mezi
západní a východní církví a vřelé přijetí
ostatků „římského“ papeže bylo současně i připomenutím obecně humánního
smyslu křesťanství. Papež Kliment II. tedy
vlastně svou orientací znovu připomněl
humanistický cíl církve, když nechal shromáždit fakta o obou věrozvěstech a vytvořit obrazem veliký symbol sjednocování
západu a východu.
My samozřejmě víme, že malíř neznal
konkrétní podobu obou světců, ale přesto víme, že „vepsal“ do obrazu to, co
se s určitostí (přinejmenším větší, než
po 1 000 letech dnes) o nich tehdy vědělo. Připomeňme si tedy některé věcí.
Nedlouho po smrti tehdy mnicha Cyrila
(nemocný Konstantin pod tímto jménem vstoupil v Římě koncem roku 868
do kláštera) ho pro jeho zásluhy Římané
považovali za svatého, s odstupem víc
jak 150 let jsou už zobrazeni oba bratři
jako světci. Úcta ke Konstantinovi Filosofovi je zřejmá z postojů staršího opata
Metoděje (vlevo) i ceremoniáře (vpravo).
Na rozdíl od většiny pozdějších a současných zobrazení zde není věk schován pod
husté vousy, ale je dobře zřejmý věkový
rozdíl obou bratří (12 let). I jejich asketičtější postavy jsou přirozenější, když
víme že zasvětili život šíření víry a že
absolvovali několik misijních cest, které
byly fyzicky náročné nejen chůzí či jízdou na koních.
Hlavní památkou na sv.Cyrila je pro nás
kolem Práchně ostatek sv. Klimenta,
který byl při vysvěcování kaple vložen do
menzy, protože jeho ostatky Konstantin
objevil v roce 860 poblíž města Chersonésu (na dnešním Krymu). Duchovní
památkou je dodnes připomínaný odkaz
potřeby spojení západního a východního
světa. Právě tato idea vedla papeže Jana
Pavla II. nedávno k tomu, že oba bratry
posvětil na spolupatrony rozvoje celé Evropy.
Zdeněk Papeš

HOR A ŽĎOVICK Ý OBZOR č. 2/2009

Masopust

Nejveselejší obyčej roku, který předznamenával čtyřicetidenní půst před velikonocemi. Nešetřilo se na zábavě ani na
jídle a masopustní stůl musel být opravdu
bohatý. Sáhlo se hluboko do spíží a truhel
a tam, kde měli, porazili vykrmeného čuníka. Masopust začínal na „tučný“ čtvrtek
zabijačkou a pokračoval veselím, přes ne-

dělní sváteční oběd, rozpustilým pondělím až po úterní průvod maškar. Půlnoční
zvony však učinily všem veselicím konec,
všechno ztichlo, hospody zavřely a křesťanský lid, na čele označen popelcem se
ponořil do doby postní. Masopustní zvyky,
dnes většinou omezené na průvod maškar
se zachovaly v mnohých městech a hlavně
na vesnicích. Dodnes v průvodu nechybí
medvědář s medvědem, židé, kobyla a další postavy. Masopust je příležitostí tropit
si beztrestně šprým z autorit i sousedů.
Karel Halml

Hospic
sv. Jana N. Neumanna

v Prachaticích, specializované zdravotnické zařízení, je v provozu čtvrtým rokem.
Přichází na řadu ve chvíli, kdy medicína
vyčerpala veškeré cesty vedoucí k vyléčení.
Při zachování odborné léčby s každodenní
přítomností lékařů, dopřáváme pacientům
kvalitní ošetřovatelskou péči, vysoký komfort prostředí a režim, na který jsou zvyklí
z domova. Vycházíme z úcty k člověku jako
neopakovatelné lidské bytosti.
Rovněž nabízíme pobyty na omezenou
dobu pro pacienty, jejichž pečující rodina
si potřebuje odpočinout a např. po návratu
z dovolené si vezmou blízkého zpět do péče
domů. Jiným typem krátkodobého pobytu
je možnost hospitalizace za účelem nastavení léčby (např. léčby bolesti), po níž
se pacient vrací zpět domů do domácího
ošetřování. Disponujeme též půjčovnou
pomůcek včetně přístrojů, jako jsou automatická polohovací lůžka, koncentrátory
kyslíku, automatické dávkovače analgetik
a řada dalších.
Kapacita zařízení je 30 lůžek, většinou na
jednolůžkových pokojích, vždy vybavených
přistýlkou, na které příbuzný může kdykoli pobývat u svého blízkého. Přítomnost
rodiny u nemocného velmi vítáme a podporujeme. Režim návštěv je přizpůsoben
potřebám pacienta 24 hodin denně. Rovněž hmotné zázemí vychází vstříc vysokým
nárokům. Ať se již jedná o bezbariérovou
dispozici budovy, přilehlý klidný rozsáhlý
parkový areál, automatická polohovací lůžka s aktivními antidekubitními matracemi,
televizor nebo možnost připojení k internetu na každém pokoji, společenská místnost,
zimní zahrada, bohoslužby, různé kulturní
akce a tvořivé práce s klienty.
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Je škoda, že mnozí pacienti jsou překládáni či zůstávají na vícelůžkových nemocničních pokojích bez přistýlek, ačkoli pro
ně bylo na jihu Čech vybudováno toto (pro
každého ﬁnančně dostupné) moderní zařízení s vybavením i péčí odpovídající jejich speciﬁckým potřebám.
Proto, Vážení čtenáři, kdokoli se budete
chtít podívat na exkursi či prohlídku do
hospice, jste vítáni. Skutečnost je totiž
mnohem hezčí a milejší, než řada zkreslených představ. Více informací naleznete na www.hospicpt.cz. či tel. čísle
388 311 726.
Mnoho dopisů jež dostáváme nás utvrzuje, že rodiny, které nám svěřily blízkého
do péče nelitují toho, že si vybrali třeba
i vzdálenější zařízení. Protože moderní
technika překonala všechny vzdálenosti,
nevytvořila však žádnou blízkost… My ji
máme pro Vás připravenou!
Dobrý den, dnes je tomu právě 2 roky, co
moje máma odešla do jiného světa. Posledních pár týdnů svého života strávila
ve Vašem hospici a já denně děkuji Bohu,
že nám bylo dáno setkat se právě s Vaším
personálem v prostředí Vámi vytvořeném.
Znovu a znovu si vybavuji dny, které jsem
v hospici mohla prožívat v její společnosti.
Byla klidná, usměvavá, uvolněná. Tím byla
naplněná atmosféra celého hospice; každý,
s kým jsem se u Vás setkala, měl kdykoliv
povzbuzující úsměv, pár milých slov, chvilku na uvaření čaje, emoční podporu. Nikdy
ani jediný náznak nevole, únavy, nesouhlasu, spěchu. Hluboce se před Vámi skláním
a děkuji. Děkuji. Vzpomínám na Vás s láskou a pokorou, naučili jste mne hodně. Přeji
Vám dny naplněné radostí, klidem a láskou.
(Z dopisu příbuzné pacienta v hospici)
Robert Huneš, ředitel hospice

HOR A ŽĎOVICK Ý OBZOR č. 2/2009
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ZELENÝ SLOUPEK

XXVI. ZÁPADOČESK Á OBL ASTNÍ
PŘEHLÍDK A AMATÉRSKÉHO DIVADL A
KULTURNÍ DŮM HORAŽĎOVICE 12. BŘEZNA–15. BŘEZNA 2009

Ptákem roku 2009
je skorec vodní

Podobně jako každý rok i letos byl z několika kandidátů vybrán ptačí druh, v jehož
znamení se ponese celý rok 2009. Ptáka
roku už od roku 1992 vybírá odborná komise při České společnosti ornitologické,
což je dobrovolné sdružení profesionálů i amatérů zabývajících se výzkumem
a ochranou ptáků, zájemců o pozorování
ptáků či prostě jen milovníků přírody.
Každoročně vyhlašuje tato organizace
akci „Pták roku“, kterou se snaží upozornit na ptačí druhy žijící kolem nás. Cílem
této kampaně je seznámit veřejnost s určitým ptačím druhem a zpopularizovat jej.
V minulých letech byli ptákem roku např.
racek chechtavý, orel mořský, slavík obecný či skřivan polní.
Ptákem roku 2009 se stal skorec vodní
(Cinclus cinclus). Tento pták nepatří právě mezi ty, které bychom potkávali často –
o to ale může být setkání s ním zajímavější. Jak už vyplývá z jeho druhového názvu,
je jeho život úzce spjat s vodou. Uvidíme
ho u řeky nebo potoka jak přeskakuje po
kamenech. Vrhá se do proudící vody, pak
se brodí mělčinou a hledá larvy hmyzu či
drobné korýše v substrátu dna. Velikostí je
podobný kosu, snáze jej ale poznáme podle hnědočerného zbarvení a svítivě bílé
náprsenky. Na závěr několik zajímavostí,
která se skorcem vodním pojí:
– jediný pěvec, který hledá potravu pod
vodní hladinou;
– pod vodou vydrží v kuse i přes půl minuty;
– mezi lidmi se mu dříve říkávalo „vodní
kos“;
– na Otavě u Horažďovic jej můžeme spatřit např. při procházce na Ostrov v proudném úseku pod Práchní.
Miloslava Hokrová, Tomáš Pollak

čtvrtek
12. 3.
Zdeněk Kozák:
ZAPEKLITÁ KOMEDIE ANEB KDOSI
BROUSÍ NAD PAĎOUSY
Uvádí – TYJÁTR Horažďovice.
19.30
pátek
13. 3.
Peter Turrini:
NEJBLÁZNIVĚJŠÍ DEN
Uvádí – DIVADELNÍ STUDIO D 3
Karlovy Vary.
19.30
sobota
14. 3.
David Haták:
STRAŠIDELNÉ POVĚSTI 2
Uvádí – Divadelní soubor LUDVÍCI Plzeň.
10.00

Minulý ročník, 2008:

Hektor Hugh Munro:
GARDEN PÁRTY JEN PRO ZVANÉ
Uvádí – Divadelní spolek ŽUMBERA Plzeň.
13.30
Alois Jirásek:
LUCERNA
Uvádí – Divadelní spolek JEZÍRKO Plzeň.
16.30
Alayn Reynaud-Fourton:
RUKOJMÍ
Uvádí – Divadelní soubor TROSKY Kraslice.
19.30
neděle
15. 3.
Iva Procházková:
SOVÍ ZPĚV
Uvádí – Studio Divadla DAGMAR Karlovy Vary – host přehlídky.
13.30
ZÁVĚR PŘEHLÍDKY
Hodnocení a nominace na Národní přehlídku Divadelní Děčín 2009.
15.00

Jednotné vstupné 30 Kč, prodej vstupenek v kulturním domě vždy před představením.
Srdečně zvou pořadatelé.

HOR A ŽĎOVICK Ý OBZOR č. 2/2009
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KALENDÁŘ AKCÍ 2009
Datum

Místo

Název akce

březen

Městská knihovna

Březen – měsíc knihy a internetu

7. března

Kulturní dům Horažďovice

Dětský karneval

13.–15. března

Kulturní dům Horažďovice

XXVI. Západočeská oblastní přehlídka amatérského divadla

29. března

Kulturní dům Horažďovice

Posezení s písničkou

Kulturní dům Horažďovice

Posezení s písničkou

BŘEZEN

DUBEN
26. dubna
KVĚTEN
6. května

centrum města

Květnové oslavy

21.–23. května

Městská knihovna

Literární Šumava

23. května

okolí Horažďovic

HORAŽĎOVICKÁ PADESÁTKA – 2. nejstarší turistický pochod
v Čechách

31. května

Městské muzeum

Slavnostní zahájení nové sezony

31. května

Kulturní dům Horažďovice

Posezení s písničkou

20. června

Náměstí

Petropavelský jarmark

20. června

centrum města

Městský běh – 5. ročník

26.–28. června

centrum města

Slavnosti Kaše

28. června

Kulturní dům Horažďovice

Posezení s písničkou

červen–září

Městské muzeum

Letní sezóna

červenec–srpen

Městské muzeum

ZÁMECKÉ LÉTO – divadlo, hudba

5. července

Třebomyslice – fotbalové hřiště

turnaj v malé kopané

5. července

Třebomyslice – kulturní dům

taneční zábava

Slavnosti Kaše 2008

ČERVEN

ČERVENEC

5. července

Husův sbor Církve českosl. husitské

Bohoslužby k uctění památky mistra Jana Husa

24.–26. července

centrum města

JMENINY MĚSTA HORAŽĎOVIC

26. července

Kulturní dům Horažďovice

Posezení s písničkou

8. srpna

Třebomyslice – hřiště Na Panské

Turnaj v nohejbale

9. srpna

Třebomyslice – fotbalové hřiště

Pouťový fotbalový zápas

15.–16. srpna

tržiště

Pouť

14. srpna

Kulturní dům Horažďovice

Pouťová zábava

17.–21. srpna

Diplomatická akademie

Letní škola evropských studií

srpen

okolí Horažďovic

HORAŽĎOVICKÝ TROJÚHELNÍK – cyklistický závod

22. srpna

Sportovní areál Na Lipkách

Memoriál Slávka Šimka 4. ročník

28.–30. srpna

Sportovní areál Na Lipkách

Sportovní víkend

30. srpna

Kulturní dům Horažďovice

Posezení s písničkou

12. září

Sportovní areál Na Lipkách

Raketa 4. ročník

27. září

Kulturní dům Horažďovice

Posezení s písničkou

září–prosinec

Kulturní dům Horažďovice

Základní kurz tance a společenské výchovy

5.–11. října

Městská knihovna

Týden knihoven

17. října

Náměstí

Havelský jarmark

25. října

Kulturní dům Horažďovice

Posezení s písničkou

Koncert Husův sbor 2008

SRPEN

ZÁŘÍ

Městský běh 2008

ŘÍJEN

LISTOPAD
1. listopad

Horažďovice – Prácheň

BĚH NA PRÁCHEŇ

29. listopadu

Kulturní dům Horažďovice

Den pro dětskou knihu

22. listopadu

Kulturní dům Horažďovice

Posezení s písničkou

29. listopadu

Náměstí

Rozsvícení vánočního stromu

prosinec

Třebomyslice – kulturní dům

Hasičský bál

prosinec

Třebomyslice – kulturní dům

Mikulášská besídka

12. prosince

Kulturní dům Horažďovice

Okresní myslivecký ples

19. prosince

Náměstí

Vánoční jarmark

27. prosince

Kulturní dům Horažďovice

Posezení s písničkou

PROSINEC

Květnové oslavy 2008

HOR A ŽĎOVICK Ý OBZOR č. 2/2009

|

14

Pozvánka k návštěvě Aquaparku v Horažďovicích

UPOZORNĚNÍ

Redakční rada v návaznosti na Zásady
pro vydávání zpravodaje Horažďovický
obzor (schválené ZM dne 21. 4. 2008)
si vyhrazuje právo vyřadit zaslané příspěvky do Horažďovického obzoru, které se budou pohybovat v rovině osobní,
politické a anonymní.
Tematické zaměření a obsah zpravodaje:

Zveme vás k návštěvě Aquaparku v Horažďovicích. Aquapark byl otevřen v říjnu
2000 a svou úrovní, vybaveností a poskytovanými službami patří mezi nejmodernější v České republice.
V ceně vstupenky je využití těchto vodních
atrakcí:
• tobogán (62 m dlouhý)
• dětský bazének s 2 skluzavkami, masážními tryskami pro děti a vodní kolotoč
• perličková lázeň
• umělé vlnobití a kulový vodotrysk
• protiproud a vzduchový rošt
• chrlič vody
• vodní hřib
• vodní a vzduchová lůžka s masážními
tryskami
Dále je zde sauna, ﬁtcentrum, horolezecká stěna.

Občerstvení zajišťuje restaurace, která
nabízí různé druhy minutkových jídel, salátů, pití a lze ji navštívit i v plavkách z bazénové haly.
V letních měsících je k dispozici odpočinková terasa situovaná na jižní stranu.
Přijďte i vy využít námi nabízené možnosti sportovního vyžití.
Otevírací doba pro veřejnost:
od 22. 9. 2008 do 30. 6. 2009
PO–ČT 13.00–22.00
PÁ–NE 9.00–22.00
Vaše spokojenost je pro nás prvořadým cílem a těšíme se na Vaši návštěvu.
Veškeré informace poskytneme na telefonním čísle 376 511 481.

www.bazen.horazdovice.cz

(1) Město Horažďovice vydává zpravodaj za účelem poskytnout obyvatelům
města objektivní informace týkající se
společenského, hospodářského, kulturního a dalšího dění ve městě. Ve zpravodaji nejsou zveřejňovány příspěvky
týkající se politických stran a hnutí s výjimkou zvláštních vydání ke komunálním volbám (popř. k jiným volbám)
(2) Pro naplnění účelu dle odstavce 1 jsou
ve zpravodaji zveřejňovány zejména:
a) informace o činnosti místní správy,
b) informace o činnosti městského úřadu,
c) sdělení a informace z dění ve městě,
d) názory členů zastupitelstva města na
řešení aktuálních problémů ve městě,
e) informace organizací a institucí,
f) názory občanů týkající se dění ve městě
(dále jen „příspěvky“).
(1) Redakční rada:
a) zajišťuje vydávání zpravodaje,
b) schvaluje tematický obsah a graﬁckou úpravu zpravodaje,
c) schvaluje konkrétní obsah a úpravu
jednotlivých vydání zpravodaje,
d) projednává stížnosti, podněty a návrhy ve věci obsahu a graﬁcké úpravy
zpravodaje
e) stanovuje termíny uzávěrek a vydávání zpravodaje.
Redakční rada

REGIONÁLNÍ INFORMAČNÍ
A MAPOVÉ CENTRUM

A
ZDA R M
Vám poskytuje
VEŘEJNÝ INTERNET
Po–Pá 9.00–12.00, 12.30–17.00
Rezervujte si čas na telefonu 376 511 999,
e-mail: horazdovice@ciao.cz

3. týden v březnu
(16.–20. 3. 2008)
Pro občany Horažďovicka
prvních 30 minut denně zdarma.

HOR A ŽĎOVICK Ý OBZOR č. 2/2009
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KOUPÍM VĚCI PO NĚMECKÉ A AMERICKÉ ARMÁDĚ Z VÁLKY
helmy, celty, bajonety, oblečení, pouzdra, dalekohledy, obaly od potravin
i různé drobnosti, špinavé, poškozené i děravé
Dále přivítám informace od pamětníků pro připravovanou publikaci
o válečné historii Horažďovicka, fotografie, negativy a písemnosti.

Josef Chalupný, Horažďovice – tel. 775 701 000

Plzeňská 1070, Horažďovice

V MĚSÍCI BŘEZNU SLEVA
na veškeré náhradní díly a oleje –10%
Také jsou pro Vás připraveny
letní pneumatiky za SUPER ceny!!!
Při čekání na montáž nebo opravu nabízíme
posezení v příjemném prostředí naší cukrárny, která se nachází přímo v areálu firmy.

Mobil: 605 254 226, Tel./fax: 376 512 091
E-mail:pneuconex@tiscali.cz

www.pneuconex.cz

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

Ilona Herzová, Sušice, mobil 608 117 789

PRODEJ BIOPOTRAVIN
Široký sortiment biopotravin včetně
masných výrobků.
Potraviny pro bezlepkovou dietu.
Poradenství, ochutnávky.
Kino OTAVA Horažďovice
Dne: 9. a 23. března 2009
od 9.30 do 17.00 hodin
Ing. Alena Mičáková, Makarov 8,
tel.: 607 980 428

VÝPRODEJ PRODEJNY BARVY LAKY
VONDRYSKOVÁ – BÝVALÁ KASÁRNA

SLEVA 30%

OTEVÍRACÍ DOBA 8.30–16.30

AQUAEROBIC SE CVIČÍ
AQUAPARK HORAŽĎOVICE,
KAŽDÝ PÁTEK 18.00–19.00 HOD.
JITKA CHALUPNÁ, AQUAEROBIC INSTRUKTOR TEL. 775 612 373

POMOC V PÉČI O VAŠE NEMOCNÉ
tel.: 388 311 726
web: www.hospicpt.cz

email: info@hospicpt.cz
Vám nabízí poradenství půjčovna pomůcek možnost hospitalizace
- nepřetržitá lékařská péče
- jednolůžkové pokoje s přistýlkou pro blízkou osobu
- příjemné prostředí a rodinná atmosféra
- poctivá ošetřovatelská péče o těžce nemocné
- neomezené návštěvy 7 dní v týdnu a 24 h denně
- finanční dostupnost pro všechny
Nezávazná možnost prohlídky zařízení kdykoli!

V pátek 20. března se koná ve společenském
sálu hotelu Prácheň

JOSEFOVSKÁ ZÁBAVA.
K tanci a poslechu hraje Miroslav Chodl.
Začátek akce 20,00 hod. Cena vstupenky 70,– Kč.

Počet míst je omezen!
Rezervace a vstupenky možno zakoupit na restauraci.

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.

HOR A ŽĎOVICK Ý OBZOR č. 2/2009
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BUDETE KUPOVAT BYT NEBO
JINOU NEMOVITOST?
Pokud nemáte celou hotovost, pomůžeme Vám se zařízením úvěru
ze stavebního spoření nebo s hypotékou. Stále lze získat výhodné
úročení. Sjednáváme rovněž spotřebitelské úvěry od 30 000 do
300 000 můžete si vybrat dobu splácení, možnost předčasného
splacení bez sankce, možnost mimořádných splátek.
Obraťte se na kancelář OVB – Plzeňská 265 (u starého hřbitova).
Dojednejte si schůzku na tel. číslech:
Ing. Pavla Králová – 731 446 058, Jiří Liška – 728 989 802
V oblasti úvěrů, půjček a hypoték spolupracujeme se všemi velkými bankami a dovedeme
Vám vybrat to, co bude pro Vás nejvýhodnější.
Poskytujeme rovněž veškeré pojišťovací služby a komplexní finanční poradenství.
Komplexní finanční poradenství je cestou, jak ušetřit na příliš velkém množství pojistných
smluv, nebo jak konsolidovat tíživou finanční situaci. Přijďte se poradit!

V pátek 27. března se
na náměstí koná trh.
Důležitá telefonní čísla
Městský úřad
376 547 521
Městská knihovna (internet)
376 547 591 - 594
Městská policie
376 547 539
720 510 933
Městské muzeum
376 512 271
Policie ČR
376 512 401
158
MěÚ Horažďovice, Správa bytů
376 547 570
Kulturní středisko 376 512 237
Kino Otava
376 511 890
Kulturní dům
376 512 436
Hasiči
150
SOS
112
Záchranná služba
155
Informační centrum 376 511 999
Aquapark
376 511 481
Nádraží ČD Horažďovice
972 523 502
(výpravčí)

Nádraží ČD Předměstí 972 523 512
Pošta Horažďovice 376 593 285
ČSAD – informace 376 524 541
(provoz Sušice)
Poruchy – plyn
1239
Voda – 1. JVS
602 184 267
800 120 112
387 761 911
Topení – Bytservis Sušice
603 838 401
Veřejné osvětlení, městský
rozhlas
602 491 905
Václav Burda – Elektroslužby
602 491 905
376 511 501
Čez Elektřina
371 101 111
Lékařská služba první pomoci
Sušice
376 530 110,11
Stomatologická pohotovost
376 314 444
376 335 141

HOR A ŽĎOVICK Ý OBZOR č. 2/2009

JAZYKOVÉ STUDIO
Americké armády 85, Sušice
Tel.: 731 107 640, 378 774 155

www.englishhelp.cz
KURZY ANGLIČTINY
pro veřejnost v učebně v Sušici
dopoledne, odpoledne, večer (únor–červen ’09)
POSLEDNÍ MÍSTA SE SLEVOU 1 000,– Kč!
Dále nabízíme: INDIVIDUÁLNÍ VÝUKA • VÝUKA VE VAŠÍ FIRMĚ

komunikativní metoda „listen and speak“
profesionální přístup, zahraniční učebnice

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 16. 3. 2009, přihlášky do 10. 3. 09
Ing. Petra Šustová – tel: 602 387 261, e-mail: hubnutisusmevem@seznam.cz
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Přátelé v síti
neomezené volání a SMS na 5 čísel ZDARMA v síti T-Mobile
volání a SMS ZDARMA je bez časových omezení, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce

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

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

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

Přátelé v síti

Přátelé síť nesíť

Přátelé síť nesíť+

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

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

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

Nokia 2600

Nokia 3110 classic

Nokia 5310 XpressMusic

s tarifem
Přátelé v síťi
a zvýhodněním HIT

s tarifem
Přátelé síť nesíť
a zvýhodněním HIT

s tarifem
Přátelé síť nesíť+
a zvýhodněním HIT

za 599 Kč

za 599 Kč

za 1499 Kč

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

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

Vážení občané Horažďovic a okolí,
dovolte, abychom Vás pozvali do nově otevřené provozovny masáží, zde v Horažďovicích, Husovo nám. 140. Nechodíme do domácností, nezveme k sobě do bytu. Naše
filozofie je taková, že člověk, který žádá službu, by měl
navštívit zařízení k tomu vytvořené a způsobilé, obzvláště
když se jedná o péči o tělo. Přijďte k nám relaxovat, přijďte
k nám se uvolnit.
Dokážeme i jinými technikami přispět k uvolnění vašeho
těla. A když nestrádá tělo, netrpí ani duše. Náš jediný cíl je,
aby klient od nás odcházel spokojený, uvolněný a s dobrým pocitem, že udělal něco užitečného pro své tělo.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Dne 2. 3. 09 od 13.00 hod.,den otevřených dveří, kde se
každému dostane základní masáže zcela zdarma.

Povánoční akce s balíčky HIT
Samsung SGH-B130
1 Kč
Cena s T-Mobile Combi
1 Kč

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

Aktivace
Tarify

1,- Kč
RCnet VoIP
RCnet mini
RCnet maxi
RCnet profi

Telefonování

Aktivace
Přidělení tel. čísla
Měsíční paušál
Volání (pevná linka)
Volání mobil

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

S tarifem
Mých5 jen
za 1 Kč

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

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 balíčků HIT 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.

0,- Kč
350,- Kč
495,- Kč
940,- Kč
0,- Kč
0,- Kč
0,- Kč
0,90/0,50 Kč
3,90 Kč

ROSA Computers - provozovatel sítě RCnet
Prácheňská 35, 34101 Horažďovice
www.rcnet.cz, rosacom@rosacom.cz
tel.: 376 511 722, SIP: 378 774 143
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AKCE
KULTURNÍ DŮM
6. 3. pátek

20.00

GALAVEČER
HUDEBNÍHO A TANEČNÍHO NÁŘEZU
Nenechte si ujít bohatý program: CROSS
Strakonice, GOOD COMPANY Písek, MARTIN MAXA, ABBA rocks revival, překvápko
druhá šance, velkoplošná projekce, moderátor Vráťa Měchura. Předprodej vstupenek
v kině Otava.

7. 3. sobota

14.00

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL
Pořádá DDM Horažďovice. Tanečky, hry,
soutěž o nejlepší masky. Hraje skupina Experiment.

12. čtvrtek–15. 3. neděle
XXVI. ZÁPADOČESKÁ OBLASTNÍ PŘEHLÍDKA AMATÉRSKÉHO DIVADLA.
Jednotné vstupné 30 Kč, předprodej vstupenek v kulturním domě před představením.

20. 3. pátek – 21. 3. sobota
JARNÍ VELETRH SPAR

24. 3. úterý

19.30

JAKUB SMOLÍK
Koncert populárního zpěváka – nenechte si ujít
slavné hity! Předprodej vstupenek v kině Otava.

29. 3. neděle

15.00

POSEZENÍ S PÍSNIČKOU
K tanci a poslechu vyhrává ČERVENÁ SEDMA. Možnost rezervace vstupenek na neděli
26. 4. – Starošumavská pětka.

Změna programu vyhrazena.

20.00

20.00

VÝMĚNA
USA – Pro záchranu syna udělala to, čeho
se všichni báli. Hrají: Angelina Jolie, John
Malkovich a další. Titulky. Drama do 15 let
nevhodné. Vstupné 65 Kč.

17.30

PEKLO S PRINCEZNOU
ČR – Nová česká komediálně laděná pohádka pro celou rodinu. Vstupné 75 Kč.

20. 3. pátek, 21. 3. sobota

20.00

DENÍK NYMFOMANKY
Erotické drama do 18 let nevhodné. Titulky.
Vstupné 75 Kč.

27. 3. pátek, 28. 3. sobota
LÍBÁŠ JAKO BŮH

VESELÝ DOMEČEK…
– přednáška o čtenářství spojená s dílnou ve
spolupráci s mateřským centrem Dráčkov.

KINO OTAVA HORAŽĎOVICE
hlavní vchod: předprodej vstupenek, kopírování, příjem plakátů pro výlep, tel. 376 511 890

7. 3. sobota

DALŠÍ AKCE V KINĚ OTAVA

25. 3. středa

10.00

O NEPOSEDNÉ POMLÁZCE
Představení pro MŠ, 1.–3. třídy ZŠ.
LOUTKOVÉ DIVADLO V KINĚ OTAVA

6. 3. pátek

17.00

HONZA A ZLÁ PRINCEZNA

27. 3. pátek

17.00

ZAČAROVANÝ LES

KNIHOVNA
Březen měsíc knihy a internetu
Městská knihovna v Horažďovicích

3. 3. úterý
VZPOMÍNKA NA JOSEFA PAVLA
– beseda o významném rodákovi (ve spolupráci s Charitou Horažďovice).

10. 3. úterý
PORADA KOLEM DĚNÍ V KNIHOVNÁCH
– informace pro knihovníky.

10. 3. úterý

20.00

22. 3. neděle 9.00-15.00 hod, sál knihovny
KDO SI HRAJE NEZLOBÍ
Miniturnaj v deskových hrách ve spolupráci s občanským sdružením Goada (březen–duben).
Akce se konají v rámci projektů Děti a čtení
2009 a kampaně na podporu četby knih Rosteme s knihou, pod záštitou Svazu českých
knihkupců a nakladatelů.
Podrobnější informace najdete na
www.knihovna.horazdovice.cz nebo na nástěnce v areálu zámku.

24. 3. úterý
TEREZOMÁNIE – vyprávění o nové knize
Petry Braunové (pro 6. a 7. tř. ZŠ).

24. 3. úterý
NEKONEČNÝ PŘÍBĚH ANEB PÍŠE CELÁ
RODINA – zahájení psaní příběhu na pokračování při besedě Petry Braunové, pokračovat budou děti společně s rodiči za podpory
spisovatelů a ilustrátorů do listopadu 2009.

26. 3. čtvrtek
ČTENÍ A FANTAZIE

31. 3. úterý

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE

Otevírací doba:
pondělí, úterý, středa 9.30–12.30
čtvrtek, pátek, sobota 16.30–20.30
Výlepové dny: úterý a čtvrtek

PROČ MLUVÍME ČESKY?
– veselé vyprávění o češtině s Danielou Krolupperovou (pro 4. a 5. třídy ZŠ).

AUSTRÁLIE
USA – Romantické drama o nenávisti a lásce,
o přátelství a intrikách. V hl. roli Nicole Kidman. Titulky. Vstupné 65 Kč.

19. 3. čtvrtek, 20. 3. pátek

Změna programu vyhrazena.

17. 3. úterý

KINO OTAVA

13. 3. pátek, 14. 3. sobota

– příběh a ilustrace s Martinou Drijverovou
(pro 2. a 3. třídy ZŠ).

STUDUJEME S INTERNETEM
– ukázka www stránek potřebných ke studiu
(pro SŠ Horažďovice).

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

6. 3. pátek, 7. 3. sobota

ČR – Nová česká komedie Marie Poledňákové s hvězdným hereckým obsazením.
Vstupné 80 Kč.

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL
– kulturní dům sobota od 14 hodin. Karneval
doprovází skupina Experiment, vystoupení
zájmových kroužků, hry, soutěže, tombola.
Nejhezčí masky budou odměněny. Vyhlašujeme přehlídku o nejlepší kouzelnické vystoupení.

12. 3. čtvrtek
VYRÁBÍME A ZDOBÍME KVĚTINÁČE
– čtvrtek od 15 hodin v klubovně keramiky.
Na sebe pracovní oděv, poplatek za materiál.

16. 3. pondělí
SOUTĚŽ V PROGRAMOVÁNÍ
– jazyk LOGO. Klubovna počítačů od 15 hodin.

21. 3. sobota
JARNÍ POCHOD
– uvítáme jaro vycházkou. Sraz všech účastníků v zámku ve 14 hodin. Trasa Ostrov, Malé
Hydčice a přes Prácheň zpět.

26. 3. čtvrtek

15.00

VELIKONOČNÍ DÍLNA – zdobení kraslic,
zhotovení velikonočních věnců a jarní výzdoby, výuka pletení pomlázky z více proutků.
Materiál si přineste vlastní. Na kraslice si
přineste vyfouknutá vejce.

27. 3. pátek

16,00 v klubovně DDM

VITRÁŽE – výroba Tiffany vitráží
Určeno dospělým a dětem od 10 let. S ohledem na kapacitu je nutné se přihlásit dopředu.
NEJKRÁSNĚJŠÍ KRASLICE A POMLÁZKA
Vytvoř kraslici nebo pomlázku jakoukoliv technikou a odevzdej v domě dětí do
3. 4. 2009. Na přehlídce 8. 4. budou vyhodnoceny nejhezčí kraslice a autoři odměněni.
Připravujeme:

9. 4. čtvrtek
BĚH ZA VELIKONOČNÍM ZAJÍCEM
– start v Zámku v 10 hodin.
Kurz společenské výchovy pro žáky 8. a 9. tříd
a žáků gymnázia v kulturním domě.
Prázdninový pobyt v letním táboře Plácek
pro malé i velké táborníky v červenci.
1. turnus 1. 7.–10. 7.
2. turnus 11. 7.–15. 7.
– určeno pro rodiče a děti
3. turnus 17. 7.–26. 7.
Bližší informace o táboře v domě dětí.

GALERIE CALIFIA
Od 20. prosince zavřena.
Na první výstavu v roce 2009 se mohou návštěvníci těšit počátkem dubna.
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