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 ZÁŘÍ 2009

SLOVO STAROSTKY

Jak ušetřit? To je v  současné době jedno 
z nejdiskutovanějších témat ve společnos-
ti. V našem městě je připravováno několik 
akcí, které by v  budoucnosti měly ušetřit 
finanční prostředky za teplo a  energii 
z rozpočtu města i v domácnostech našich 
nájemníků.

—
Od března do konce srpna příštího roku se 
začne realizovat na obou základních ško-
lách projekt pod názvem „Zlepšení tepel-
ně technických vlastností obvodových 
konstrukcí budov“. 
V ZŠ Komenského ul. půjde o celkové za-
teplení pavilonu školní družiny, jídelny 
a  spojovací chodby, kompletní výměnu 
oken, dveří a  zateplení podlahy půdního 
prostoru. 
Na ZŠ Blatenská ul. se bude zateplovat 
spojovací chodba, tělocvična, budou se 
vyměňovat okna ve všech pavilonech 
a vstupní dveře v budovách školy. 
Cena, za kterou bude tato akce realizová-
na firmou MIRAS – stavitelství a sanace, 
Plzeň-Litice, je 33 285 619 Kč včetně DPH 
a měla by být hrazena z 90 % uznatelných 
nákladů dotací z  Operačního programu 
Životního prostředí.

—
Přibližně ve stejném rozsahu je podána 
žádost na zateplení obou mateřských škol 
s  předpokládanou realizací akce v  roce 
2011.

—
Úniky tepla nás zajímají i z pohledu našich 
nájemníků, a  tak je připravován v  rám-
ci programu „Zelená úsporám“ projekt 
„Snížení energetické náročnosti vybra-
ných bytových domů v majetku města Ho-
ražďovice“. Celkem bylo vybráno 14 domů 
v  sídlišti pod ulicí Blatenská s  tím, že by 
zde bylo provedeno zateplení plášťů domů 
a  dokončení výměny oken. Reálný ter-
mín na zhotovení je do konce roku 2012. 
V  tomto sídlišti je v  budoucnu počítáno 
s možností rozšíření rozvodů centrálního 
vytápění, a to v rámci dalšího připravova-

SPORTOVNÍ VÍKEND STR. 1–3 
RAKETA 2009 STR. 6–7
Z RADNICE STR. 7–9 

Sportovní víkend, foto: M. Panuška

ného projektu – „Spalování biomasy v sys-
tému CZT “. Tento projekt se týká i rekon-
strukce druhé části bývalé uhelné kotelny 
v Okružní ulici, která se v současné době 
nevyužívá. Vyřizují se všechna potřebná 
povolení včetně územního rozhodnutí pro 
tuto stavbu tak, abychom byli připraveni 
žádat finanční prostředky při vypsání dal-
ší výzvy Operačního programu Životního 
prostředí.

—
Aktuálně
Společné splutí řeky Otavy se tentokrát 
konalo jako dvoudenní akce v pátek 21. 8. 
a v sobotu 22. 8. 2009 v úsecích Horažďo-
vice – Střelské Hoštice – Strakonice. Zú-
častnili se ho zastupitelé a  představitelé 
měst (Sušice, Horažďovice, Strakonice, 
Písek) i obou krajů, jejichž územím Otava 
protéká. Smyslem této akce bylo přiblížit 
všem účastníkům splouvání problematiku 
vodácké turistiky jako nedílné součásti 
cestovního ruchu a  propagace Otavské 
plavby. 

—
31. srpna 2009 jsem na radnici přivítala 
vítězné nohejbalové družstvo mistrovství 
České republiky trojic žáků NC VYNK 
Horažďovice Hapon ve složení Petr Vo-
ruda, Milan Knébl a  Lukáš Hokr. Tohoto 
významného úspěchu dosáhli na konci 
června v  Modřicích u  Brna, kde suverén-
ně porazili všechny své soupeře. Navíc 
ještě obsadili krásné třetí místo v  soutěži 

dvojic. Poděkování patří i  jejich trenérovi 
Davidu Boškovi za, jak kluci sami prohlá-
sili, tvrdou, ale poctivou přípravu svých 
svěřenců. 

—
V pátek 4. 9. 2009 byla ve Střelských Hoš-
ticích slavnostně otevřena nově rekon-
struovaná budova školy. Pomocí dotace 
z  tzv. „Norských fondů EU“ se podařilo 
vytvořit nové prostory, které společně vy-
užívají děti mateřské i základní školy. 

Jindřiška Antropiusová, 
starostka města

STALO SE 

SPORTOVNÍ VÍKEND 
V HORAŽĎOVICÍCH
Poslední srpnový víkend byl v  Horažďo-
vicích ve sportovním duchu. Většina čle-
nů Sportovní komise města se na tomto 
víkendu podílela. Proto také Sportovní 
víkend probíhal na různých sportovištích 
i dalších místech vhodných k této činnosti, 
a to od soboty do neděle.
Oficiální zahájení proběhlo v pátek ve ve-
černích hodinách v  Parkánu předsedou 
Sportovní komise J. Chalupným. Byla 
zde také exhibice SK karate Horažďovice 
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Kaplička u Babína Zámecká zeď Parkán 

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 děku-
jeme a těšíme se na Vaše příspěvky, které můžete zasílat na email: chalupna@muhorazdovice.cz. U jednotlivých fotografií zveřejníme 
na přání jméno autora. Redakční rada

a večer svou hudební produkcí zpříjemnila 
skupina Experiment. 
V  sobotu v  9 hodin byl zahájen otevřený 
turnaj družstev ve volejbalu. Tohoto tur-
naje se zúčastnilo 8 družstev. Na teniso-
vých kurtech se odehrával turnaj cca 30 
účastníků dvouher a  čtyřher.Výsledky 
dvouhry: 1. místo Jiří Tichý, 2. místo Jiří 
Halml, 3.–4. Petr Šlajs, Zdeněk Kodýdek. 

Výsledky čtyřhry: 1. Vojtěch Křesák st. – 
Jan Jehlík, 2. Jiří Halml – Jiří Zich, 3. mís-
to David Michelini – Ondřej Šebesta. Také 
se hrál pétanque, kdy několik příznivců 
si přišlo zahrát do Parkánu. Tuto akci 
pořádala Oblastní charita Horažďovice. 
V  prostorách Ostrova probíhal 7. ročník 
Zářečského železného muže, který se jel 
v nezměněné podobě – horské kolo 22 km, 

1 km loď, přelanění, běh 3 km a  střelba 
ze vzduchovky. Závodu se zúčastnilo cca 
14 účastníků. Soutěžilo se v několika kate-
goriích. Všichni účastníci absolvovali celý 
závod ve vynikajících časech a  nejlepší si 
domů odnesli pohár vítězů. Na nohejba-
lovém hřišti za sokolovnou probíhal no-
hejbalový turnaj. Sešlo se 12 nohejbalistů 

Horažďovické kolo

Zářečský železný muž

Klíč od Karamelové věže

VolejbalPétanque

Exhibice karate
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Zámecká zeď Parkán 

FlorbalFotbal Tenis

Přivítání mistrů republiky v  nohejbale 
NC VYNK Horažďovice starostkou města

Středověké rytířské divadlo přišlo pozdravit 
město Horažďovice

Pokračující stavba Penny Marketu

ZŠ a MŠ Střelské Hoštice – rekonstruovaná 
budova

Společné splutí – Otavská plavba

Fotoreportáž „srpen v Horažďovicích“ 

Jitka Chalupná, 
Odbor památkové péče, školství a kultury

včetně jedné nohejbalistky – „amatéři“ se 
smíchali s  aktivními nohejbalisty a  cca 4 
hodiny se střídal každý s  každým, aby si 
všichni vyzkoušeli hrát na všech pozicích. 
Pojali jsme to spíše tréninkově, abychom 
všem zájemcům tuto hru co nejvíce přiblí-
žili a  oni si ji mohli vyzkoušet. V  sobotu 
odpoledne se konalo mistrovské utkání 
2. ligy mužů – Nohejbal Club Hapon Ho-
ražďovice a  TJ Pankrác Praha 4:6 (vyni-
kající nohejbal v  předvedení druhého se 
třetím v  tabulce, Horažďovice vedly ještě 
4:3). V  Panské zahradě se o  zábavu dětí 
postaralo skautské středisko Prácheň, 
kdy děti soutěžily v různých netradičních 
disciplínách o  klíče od Karamelové věže. 
Na fotbalovém hřišti probíhal také fotba-
lový zápas – krajský přebor mužů – FK 
Horažďovice a SK Slávia Vejprnice. 
V  neděli na víceúčelovém hřišti probíhal 

otevřený turnaj florbalových družstev po-
řádaný ŠSK při ZŠ Komenského ul., Ho-
ražďovice. Účastníků bylo 38, pět týmů, 
z toho tři horažďovické, všechny týmy byly 
v kategorii „muži“. Úroveň hry byla vyso-
ká, skvělou hru předvedl Nepomuk Fal-
cons – hráči ligové úrovně brázdící turnaje 
v celém kraji. Krok s nimi drželi odchovan-
ci horažďovického florbalu – Pitbulls HD. 
Konečné výsledky: 1. Nepomuk Falcons – 
byli nekompromisní, 2. Pitbulls HD – dra-
ví a rychlí, 3. Noname Kirils HD – malí, ale 
šikovní, 4. Westteam Žichovice – překva-
piví, měli smůlu, 5. HD Team – šikovní, 
ale někdo musí být poslední. Na nohejba-
lovém hřišti za sokolovnou v  neděli pat-
řilo dopoledne dorostencům NC VYNK 
Horažďovice Hapon, v  krajském přeboru 
proti Letné Plzeň vyhráli 6:0 a odpoledne 
zaslouženě porazili do té doby vedoucí 

tým krajského přeboru AC  Zruč-Senec, 
čímž je vystřídali na prvním místě a  bu-
dou hrát kvalifikaci o naši nejvyšší soutěž, 
dorosteneckou extraligu. Na fotbalovém 
hřišti se opět hrálo fotbalové utkání kraj-
ské soutěže dorostu – FK  Horažďovice 
a Sokol Poděvousy. Na tenisových kurtech 
se opět soutěžilo ve čtyřhře a dvouhře. Na 
horažďovickém náměstí se konalo Horaž-
ďovické kolo aneb Velká cena Haponu. Již 
prezentace v  dopoledních hodinách vy-
povídala o  velké účasti. Tuto akci pořádal 
klub MTB Ježíkov. 
Sportovní víkend byl velmi úspěšný a  vy-
dařený. Počasí také přálo. Sportovci po-
dávali úžasné výkony. Proto doufáme, že 
tato sportovní víkendová akce se bude ko-
nat opět i příští rok. 

Jitka Chalupná, 
Odbor památkové péče, školství a kultury

Den otevřených dveří Přírodovědné stanice
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KULTURA

Prázdninové 
ohlednutí v číslech
Stejně jako děti v září zasedly opět do škol-
ních lavic, i naše knihovna se po dvou měsí-
cích vrátila k obvyklé půjčovní době. 
Dovolte nám však ještě jedno ohlédnutí za 
červencem a srpnem, tentokrát v číslech.
I přes omezenou půjčovní dobu počet (viz 
tabulka prázdniny v číslech) návštěvníků 
ani výpůjček oproti rokům předešlým, kdy 
se půjčovalo tři dny v týdnu, výrazně nekle-
sl.
V katalogizaci a v odepisování se stále po-
kračuje. Navíc opět zpracováváme nově 
zakoupené knihy. Ti, kterým se nepoda-
řilo navštívit během prázdnin bazar knih, 
mohou tak učinit v Týdnu knihoven.  

Za MěK Petra Tomešová

Počet návštěvníků Odd. pro dospělé      1 207 Zaregistrovaných čtenářů 59

Odd. pro děti            459 Zaregistrovaných čtenářů 23

Počet výpůjček Odd. pro dospělé Knihy 3 714

Periodika 674

Odd. pro děti Knihy 931

Periodika 122

Počet zkatalogizovaných knih 2 894

Počet odepsaných knih 3 612

Počet návštěvníků bazaru knih 468

Počet prodaných knih 2 571

POSLEDNÍ MOŽNOST 
VÝHODNÉHO NÁKUPU KNIH 
Městská knihovna upozorňuje, že ve 
dnech 2. a  5. října 2009 bude v  sále 
knihovny pokračovat bazar vyřazených 
knih. Bližší informace najdete na posled-
ní straně Horažďovického obzoru nebo na 
www.knihovna.horazdovice.cz.

Poslední koncert 
Zámeckého 
hudebního léta patřil 
třem vynikajícím 
muzikantům
Horažďovický zámek se 28. srpna lehce 
zachvěl v základech a fresky ve velkém sále 
muzea jako by úžasem pobledly, když pro-
stor naplnil dramatický soprán Gabriely 
Pechmannové. Ten den se konal posled-
ní z  koncertů Zámeckého hudebního léta 
2009, mimochodem ve výroční den úmrtí 
skladatele Bohuslava Martinů (zemřel 28. 8. 
1959), jehož hudba také několikrát zazněla. 

UPOZORNĚNÍ 
V rámci Týdne knihoven pořádá Měst-
ská knihovna Horažďovice besedy se 
spisovateli, se starostkou města, den 
otevřených dveří, loutkové představe-
ní a bazar knih. Všem, kteří nepřijdou 
do knihovny sami, nabízí registraci 
zdarma a  zapomnětlivým čtenářům 
amnestii. Na všechny akce zveme ši-
rokou veřejnost. Bližší informace na-
jdete na poslední straně Horažďovic-
kého obzoru a na stránkách knihovny 
www.knihovna.horazdovice.cz

Miluše Lešková

Mladá pěvkyně však nevystoupila sama. 
Ke spolupráci pozvala německého diri-
genta a flétnistu Ekkeharda Hauensteina, 
který žije a  tvoří v Mnichově a Meininge-
nu, a  klavíristu Martina Karlíčka, který 
dokončuje doktorandské studium v  ka-
nadském Montrealu. 
Projev každého z nich je sám o sobě zážit-
kem, sejdou-li se však tři skutečně vynika-
jící muzikanti ke společné práci, obecen-
stvo až zapomíná dýchat.
Program jedinečného koncertu nebyl 
nijak podbízivý, byl dokonale promyš-
len, jako když se perla k  perle navléká do 
náhrdelníku. Gabriela Pechmannová za 
klavírního doprovodu Martina Karlíčka 
přednesla písně podepsané Bohuslavem 
Martinů, řecké písně z  dílny Maurice 

Ravela ve francouzštině a  ruské písně 
A.  S.  Dargomyžského v  originále. I  laik 
poznal, že pěvkyně ví, o  čem zpívá. Pro-
zradila to vřelost projevu, mimika i drob-
ná gesta. Pěvkyně tak představila po-
sluchačům i  rozpoložení hrdinek – v  árii 
Mařenky ze Smetanovy opery Prodaná 
nevěsta, v modlitbě Pascaliny z Her o Ma-

Prázdniny v číslech
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rii Bohuslava Martinů a  v  árii Cio-Cio-
San z  opery Madama Butterfly Giacoma 
Pucciniho. Vrcholem pak zcela jistě byla 
Rossiniho árie Una voce poco fa z opery Il 
barbiere di Siviglia, která dala vyniknout 
bravurní technice pěvkyně nejen v nároč-
ných koloraturních pasážích. 
I  Ekkehard Hauenstein hrou na flétnu 
a Martin Karlíček hrou na klavír předvedli 
své dokonalé umění, ať už jednotlivě nebo 
ve společných skladbách. V Janáčkově Ro-
manci, Ravelově Sonátě, Třech českých 
tancích pro klavír Bohuslava Martinů 
nebo Divertimentu Ferruccia Busoniho 
vynikla nejen vybroušená technika, ale 
byl cítit i kus muzikantského srdce, které 
s hudbou posluchačům předkládali. 
Náročný koncert umělci završili společ-
ným přídavkem Domine Deus Antonia Vi-
valdiho. Duchovním zklidněním a soustře-
děním naplněná skladba uzavřela poslední 
z letních hudebních večerů na zámku. 
Horažďovice měly jedinečnou příležitost, 
a že ji přátelé umění využili, o tom svědčil 
i zcela plný sál.

 Eva Kačánová

SPORT

FK Horažďovice 
SPORTOVNÍ VÍKEND 
FK HORAŽĎOVICE
O  sportovním víkendu v  Horažďovicích 
sehrál místní fotbalový klub dvě utkání. 
V sobotu se od 17 hodin střetl v krajském 
přeboru mužů celek Horažďovic se Slavií 
Vejprnice. Domácí měli v  tomto zápase 
rozhodně více ze hry. Vytvořili si něko-

lik slibných šancí, hlavně do Horažďovic 
navrátivší se mladíček Petr Mičkal. Když 
nepřišla branka ani po vyložené šanci 
Beneše, kdy míč orazítkoval břevno, ná-
sledoval trest v  podobě vedoucí branky 
hostů. Po studené sprše domácí hráči ne-
polevili a to jim přineslo zasloužené srov-
nání na 1:1. Přes evidentní snahu strh-
nout vedení na svou stranu se to nikomu 
nepodařilo. Nakonec se oba celky rozešly 
smírně 1:1. Bojovnému utkání přihlíželo 
120 platících diváků. V neděli nastoupili 
ke svému druhému utkání v krajské sou-
těži dorostenci. Hráli od 10 hod. proti 
celku Poděvous. V  prvním poločase se 
oba celky spíše vzájemně oťukávaly. Ve 
druhém poločase došlo ke změně sesta-
vy. Po zlepšeném výkonu celého muž-
stva v  druhé části utkání skórovali dva 
naši hrotoví útočníci Josef Nauš a Václav 
Šmat. Dorostenci zaslouženě vyhráli 3:1. 
V  dobrých výkonech pokračují i  nadále, 
ani v  pátém kole neztratili žádný bod. 
Kvalitnímu průběhu utkání přihlíželo 
30 diváků.

Jiří Motl, FK Horažďovice

Pétanque 
Dovolte mi touto cestou poděkovat všem, 
kteří se zúčastnili turnaje ve hře pétanque, 
který se konal v  rámci sportovních dní 
Města Horažďovice.
Pétanque není hra, která se u nás těší ma-
sové oblibě, přesto si našla své přízniv-
ce, a  to z  řad seniorů i  školou povinných. 
I  přes nevelkou účast se hráči pustili do 
boje s opravdovým nadšením.
Vytvořily se dvě skupiny – Senioři a  Ju-
nioři. Hráči změřili své síly nejprve ve 
svých týmech, poté nastoupily obě sku-
piny proti sobě. V  juniorském družstvu 
zvítězil Miroslav Pena, v  seniorském 
paní Libuše Kopačková. Další pořadí 

soutěžících neuvádím, protože zápas byl 
velmi vyrovnaný. V  soutěži družstev se 
štěstí nakonec přiklonilo na stranu Juni-
orů, nutno však podotknout, že Seniorky 
prohrály velmi těsně.
Během hry vládla výborná nálada a věřím, 
že všichni zúčastnění strávili velmi pří-
jemné dopoledne.

 M. Petříková, 
Oblastní Charita Horažďovice

Horažďovické kolo 
aneb Velká cena 
Haponu
Poslední srpnovou neděli se v historickém 
centru našeho města konal cyklistický 
závod, který pořádal klub MTB Ježíkov 
Horažďovice. Tento závod byl zařazen do 
Pošumavské ligy horských kol, a  proto 
jsme očekávali hojnou účast profesionál-
ních závodníků, kteří v rámci tohoto seri-
álu sbírají celou sezonu body, aby dosáhli 
na celkové prvenství. Naše předtuchy se 
splnily a na závody se sjeli nejlepší jezdci, 
kteří se celého seriálu účastní. 
Trať letos vedla z  náměstí kolem zámku 
k řece, poté se odbočilo doleva do Nábřež-
ní ulice a  jelo se při hradbách až téměř 
k  mostu u  bývalého Jitexu, tady se opět 
odbočilo doleva a  po krátkém prudším 
stoupání se závodníci dostali do Příčné 
ulice. Odtud pokračovali do ulice Trhová, 
kde u hostince Černý orel zabočili zase do-
leva a  projížděli ulicí Hradební. Šikanou 
U  Bílé růže přijeli k  masným krámkům, 
odtud jeli za kostel a  pak směrem na ná-
městí, kde se dali doprava Havlíčkovou 
ulicí až k  lékárně, pak zatočili doprava 
a  Ševčíkovo ulicí se dostali zpátky na ná-
městí, kde celý okruh končil. Okruh měřil 
asi 2,5 kilometru, takže závod byl velmi 
rychlý a také fyzicky náročný.
Závod se jel ve dvou rozjížďkách, první 
byla ve 12.00, kdy odstartovali na trať ve-
teráni 1 a  2, ženy 1 a  2, junioři, juniorky, 
kadeti a  kadetky. Ti všichni jeli 25 minut 
a  k  tomu jedno kolo. S  nimi ještě odstar-
tovali starší žáci a  žákyně, kteří jeli jen 
2 kola. Po nich zhruba ve 12.50 se na start 
postavili muži 1 a  2, kteří jeli 35 minut 
a 2 kola k tomu. 
Kategorii veteráni 2 vyhrál Huml Jiří z Ve-
losportu Domažlice, veteráni 1 Kadlec Jan 
z  Basecampu, ženy 2 vyhrála Prošková 
Jana, SKI klub Železná Ruda a ženy 1 Ne-
svedová Edita z  Nýrska. Juniory vyhrál 
Kobes Tomáš, Veloclub Kolín, juniorka 
bohužel nepřijela ani jedna. Kadety vyhrál 
Pomezný Lukáš z  Katovic, kadetky Tho-
mayerová Jana, SK Chodsko. Za starší 
žákyně nestartovala žádná slečna, starší 
žáky, kde jsme měli svoje želízko v  ohni 
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v podobě Honzy Kotiše, ale vyhrál Kobes 
Lukáš z Veloclubu Kolín. To ovšem vůbec 
nevadí a  celý klub Honzovi děkuje, že se 
postavil na start a vzorně nás reprezento-
val. Doufáme, že to nevzdá a příští rok ho 
zase uvidíme na startu v plné formě. 
Nejobsazenější kategorii, muži 2, vyhrál 
Tomášek Martin z Author masters, druhý 
byl Soukup Petr, Galaxy Jistebnice a třetí 
se umístil Král Pavel, Cykloservex Chotě-
šov. V mužích 1 byl na prvním místě Kobes 
Tomáš z Veloclubu Kolín, který jel i závod 
juniorů a  ten také vyhrál. Druhý skončil 
Bednář Michael, CK Budvar Tábor, třetí 
Nehonský Zdeněk, GS Jistebnice. 
Po hlavních závodech přišly na řadu zá-
vody dětí, kterých se rok od roku účastní 
čím dál více malých cyklistů, nejmlad-
šímu účastníkovi byly pouhé dva roky. 
Děti byly rozděleny do kategorií mladších 
žáků, žáčků a dětí. Všechny se do závodě-
ní pustily s  ohromným nasazením, které 
podporovali i  přítomní rodiče, prarodiče 
a  diváci. Svoje kolo kolem náměstí objíž-
děly s nesmírnou rychlostí a nadšením ve 
tvářích. Každý, kdo dojel do cíle, byl vítěz 
a  od sponzorů dostal spoustu pěkných 
cen. Z našeho oddílu zabodovala Míša Ko-
tišová, která vyhrála žáčky.
Závěrem bych chtěla poděkovat všem, 
kteří pomáhali při organizaci závodů, di-

vákům za pěknou atmosféru a sponzorům 
za krásné ceny. Závodníkům přeji hodně 
úspěchů v dalších kláních a doufám, že se 
zase za rok sejdeme v hojném počtu na na-
šich závodech.
Sponzoři: Hapon, vinárna Pod Věží, klem-
pířství Korch, AVS, Město Horažďovice, 
TS Strakonice, Rema Turbo, Bohemia 
Sport, Zámecká cukrárna, Informační 
centrum města Horažďovice, potraviny 
Mandák, pekárna Pačejov a další.

Gabriela Panušková

TK Horažďovice
Memoriál Slávka 
Šimka, 4. ročník 
Krásné počasí v předchozích třech roční-
cích memoriálu jakoby chtělo potvrdit „do 
třetice všeho dobrého a dost“ – předpověď 
počasí tentokrát nevěstila nic pěkného. 
Skvělé páteční posezení s country partou 
Karla Poláčka a sólovým zpěvákem Tomá-
šem Linkou (ex Greenhorns) bylo skvost-
ným úvodem turnaje a tak trochu naznači-
lo, v jakém duchu se turnaj odehraje.
Druhý den ráno je vše připraveno. Ně-
kde na nebi je neviditelné slunce, mračná 
deka, ale zatím neprší. Začínají se sjíždět 
hosté – rodiny Šimků, Retků, Richtrů, 
Petr Vondráček, Pavel Nový, Mirek Pale-
ček ad. Dávám povel k  losování, a  začíná 
pršet!!! A prší nepřetržitě téměř celý den. 
Ale ani nepřízeň živlu nemohla hráčům 
a  turnajovým hostům zabránit v  zábavě. 
Paní Šimková oficiálně zahájila memoriál 
a Pavel Nový svou přítomností, sílou a vůlí 
zocelenou zahnáním zákeřné nemoci nás 
ubezpečil o  kráse počasí. Marie Retko-
vá přivítala všechny účastníky a  Míra 
Paleček s  kytarou bavil společnost svou 
produkcí balad. Připravená ochutnávka 
moravských vín od pana Václava Šulce ze 
Svéradic a  výborné maso od rodiny Ko-
dýdků nám pomohlo překonávat počasí 
s hraním tenisu zcela neslučitelné.
Po poledni jsme v  době, kdy na okamžik 
přestalo pršet, uspořádali malý turnaj pro 
děti. Na hřišti s  umělým povrchem soutě-
žily v  podání vyřazovacím způsobem a  ví-
tězem se stala Evička, dcera MUDr. Voráč-
ka. S  ohledem na potápějící se kurty jsme 
se rozhodli, že hrát se už nebude, a  proto 
cena pro vítěze bude udělena bez odehrá-
ní jediné hry. Po poradě s  paní Šimkovou 

jsme se rozhodli cenu vítěze (kterou kaž-
doročně jako originál vyrábí Svoboda ju-
nior) předat Pavlu Novému za jeho vítězný 
boj s osudem. Tím se uzavřela část turnaje 
odehrávající se na kurtech a společnost se 
přesunula do areálu Houba, kde pokračo-
vala přátelská debata při produkci Karla 
Poláčka a jeho skupiny. Došlo také k uděle-
ní zbývajících cen, ty obdrželi za dosavadní 
100% účast na memoriálu Pavel a  Marie 
Richtrovi a Petr a Marie Retkovi.
Závěrem jen dodám, že počasí účastníky 
připravilo o  sportovní zážitky, ale tato 
akce splnila svůj účel, kterým bylo a je se-
tkání. A na setkání za rok opět v tomto ter-
mínu se všichni těšíme. Děkuji všem, co 
svou prací a financemi podpořili tuto akci.

Pavel Svoboda 

RAKETA 2009 
– zachována budiž!
Dnes již víme, že rok 2009 bude hojně ci-
tovaným historickým předělem. Pohrdlivé 
úsměvy, klení, snaha o překvapené výrazy, 
rudé kravaty a  lesknoucí se bradavice tak 
dlouho mlátily lžícemi z různých materiálů 
jeden druhému do prázdného talíře, že si 
skoro zvykly, že nemají stůl. Rok 2009 bude 
rokem, kdy bude třeba ostatní přesvědčit, 
že to tak má být a  je to úplně normální. 
Naštěstí lidé, kteří se každoročně účastní 
prestižního uzavřeného turnaje RAKE-
TA jsou z  velké části tvoření rezistentním 
vzorkem obyvatel, který si chléb i hry umí 
obstarat sám. A když hry, tak takové, kde se 
hraje, vítězí a prohrává, a ne jen očumuje, 
kibicuje, „camrá“ a sází. Taková je RAKE-
TA. Taková je její preambule.
Aby byla tato preambule dodržena i tento 
rok, kdy se mnohým nepodařilo na turnaj 
dorazit z důvodů obstarávání dost velkého 
chleba, aby i po odlomení úředním bohům 
zbylo něco do huby, bylo nutné turnaj 
odehrát v  neobvykle malém počtu lordů. 
Výčet hráčů by nebyl dlouhý, ale koho za-
jímají podrobnosti, najde je na webových 
stránkách www.tkhd.cz.
Turnaj RAKETA je každoročně dotován 
nemalým obnosem. S  ohledem na ce-

Pavel Nový přebírá hlavní cenu z rukou paní 
Šimkové, foto: Kateřina Svobodová
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losvětovou hospodářskou krizi a  bující 
mezilidskou lakotu jsme vítěznou částku 
oproti předchozímu ročníku zvýšili o 7 ti-
síc. Vítěz tedy dostal 37 tisíc liber šter-
linků, zametl finálový kurt a  platil rundu 
poraženým účastníkům. To ale trochu 
předbíháme. RAKETA začíná každoročně 
srazem všech hráčů v  předvečer turna-
je, kdy se rozdělí do skupin, seznámí se, 
pokud se neznají, soustředí se, odhadují 
z  vedené konverzace slabiny protivníků, 
testují výdrž a nervy sobě navzájem. Pro-
tože se jednalo o 4. ročník a v drsných ře-
ditelských funkcích je doba hájení 3 roky, 
proto na úvod předvečera turnaje na svou 
funkci prezidenta rezignoval dosavadní 
prezident a  RAKETA tak mohla probíhat 
v  duchu otevřeného, liberálního turnaje, 
který není nutné řídit, neboť již své šasi 
nalezl a cestu zná. Ve funkci zůstal pouze 
finanční viceprezident, neboť 37 papírů 
v librách je dost peněz a někdo to v kapse 
nosit musí.
Turnaj byl zahájen skupinovým fotogra-
fováním jako vždy a  pak již probíhalo sa-
motné klání. Tentokrát se hrálo systémem 
každý s každým. Došlo k jednomu zranění 
a jedné velmi nelordské hádce, která skon-
čila odstoupením dotyčného „nelorda“ 
z turnaje. Tím se bohužel z dalších ročníků 
turnaje definitivně sám vyloučil, což nás 
ostatní velmi mrzí. Ale takový je svět lor-
dů. Boj o  první místo byl napínavý a  plný 
snahy o nemožné. Byl také bohatý na zvra-
ty (leckdy předvídatelné). Výčet těchto 
přívlastků je rutinní a  okrajový. Nejpod-
statnější zůstává radost ze hry, společně 
prožitých chvil a  modrého nebe nad hla-
vou. Bez zbytečného patosu si koneckonců 
na závěr turnaje bývalý prezident turnaje 
sám obnovil mandát a  až znovu půjde za 
rok do tuhého, zase se ho vzdá. RAKETA 
již nepotřebuje prezidenta a proto… budiž 
na věky zachována nám!
Pořadatelé turnaje děkují firmě Liber-
ty-Victory, s. r. o., za zajištění skvě-
lého občerstvovacího zázemí. Firmě 
Visualarch,  s.  r.  o., patří velký dík za 
dar 37 tisíc liber pro dotaci turnaje. Dík 
jí pochopitelně plně náleží i  přesto, že 

Ing.  arch.  Norbert Gáfrik tuto sumu ja-
kožto jeden z  jednatelů této společnosti 
a  zároveň i  první „nehoražďovický“ vítěz 
turnaje inkasoval do firemní pokladny 
zpět a poprvé ji tak vyvezl za hranice měs-
ta Horažďovice. Jak je v preambuli turnaje 
řečeno, budou tyto prostředky vynaloženy 
na věci dobré a správné. Takže je všechno 
tak, jak to má být.

– BSW –

Raketa 2009, foto: Canon G9
Z RADNICE

Rada města Horažďovice  
18. 8. 2009 
ROZHODLA 
•	 o  výběru	 nejvhodnější	 nabídky	 na	 staveb-
ní práce „Horažďovice – průzkumný jímací 
zářez“ společnosti Lesostavby Třeboň, a. s., 
Třeboň, ve výši 1 031 288 Kč včetně DPH
•	 o  výběru	 nejvhodnější	 nabídky	 společ-
nosti PRIMA, a. s., Strakonice, na realiza-
ci díla „Rekonstrukce sociálních zařízení 
– ZŠ Blatenská v  Horažďovicích – SO 01 
Tělocvična“ s  nabídkovou cenou ve výši 
2 154 743 Kč včetně DPH 
•	 o přijetí	nejvhodnější	nabídky	Sdružení	4d,	
Pardubice, ve výši 408 170 Kč včetně DPH na 
dodávku a montáž U-rampy pro akci „Rozší-
ření skate parku v Horažďovicích“ 

USTANOVILA 
•	 v rámci	zadávání	podlimitní	veřejné	zakáz-
ky na stavební práce „Zlepšení tepelně tech-
nických vlastností obvodových konstrukcí 
budov ZŠ Blatenská 540 a ZŠ Komenského 
211, Horažďovice“ hodnotící komisi včetně 
náhradníků členů hodnotící komise 

SCHVÁLILA 
•	 dodatek	č.	1	ke	smlouvě	o dílo	na	reali-
zaci stavby „Garážová vrata pro požární 
stanici v  Horažďovicích“ uzavřené dne 
28.  7. 2009 mezi Městem Horažďovice 
a  spol. RINKL CZ, s. r. o., Domažlice, 
jehož předmětem je změna rozsahu díla 
(doplnění vrat o  zabezpečené odjištění) 
a navýšení ceny o 16 065 Kč vč. DPH
•	 dodatek	 č.	 1	 ke	 smlouvě	 o  dílo	 na	 re-
alizaci stavby „Oprava komínu ZŠ Ko-
menského, Horažďovice“ uzavřené dne 
22.  6.  2009 mezi Městem Horažďovice 
a  Miroslavem Brůžkem, Horažďovice, 
jehož předmětem je změna rozsahu díla 
a navýšení ceny o 12 237 Kč vč. DPH 
•	 smlouvu	 o  poskytnutí	 finanční	 dotace	
v rámci programu „Preventivní programy 
realizované školami a školskými zařízení-
mi v  roce 2009“ mezi Plzeňským krajem 
a Městem Horažďovice 

•	 ve	 smyslu	 §	 102	 odst.	 2	 písm.	 j)	 zákona	
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozděj-
ších předpisů zvýšení počtu zaměstnanců 
organizační složky Technické služby v mě-
síci říjnu a  listopadu o  2 zaměstnance na 
základě dohody s Úřadem práce Klatovy 
•	 poskytnutí	peněžního	daru	ve	výši	3 000 Kč	
předsedkyni bytové komise Anně Janouškov-
cové a  poskytnutí peněžního daru ve výši 
1 500 Kč předsedovi Sportovní komise Jose-
fu Chalupnému (jmenován 22. 4. 2009) 

SOUHLASILA 
•	 s odstoupením	od	smlouvy	o dílo	na	vy-
pracování projektové dokumentace pro 
územní a stavební řízení akce „Křižovatka 
Modrá hvězda“, ukládá MěÚ, Odboru in-
vestic, rozvoje a majetku města zadat nové 
výběrové řízení na vypracování projekto-
vé dokumentace pro územní a  stavební 
řízení akce „Křižovatka Modrá hvězda“ 
•	 s  poskytnutím	finančního	příspěvku	 ve	
výši 10 000 Kč na provozování a  údržbu 
skate parku občanskému sdružení Pro-
voque, o. s., Horažďovice, po předložení 
dokladů na schválený účel do 20. 12. 2009 
•	 s pronájmem	hnědého	kontejneru	o ob-
jemu 1 100 litrů na bioodpad od svozo-
vé společnosti RUMPOLD P, s. r. o., za 
stejných podmínek jako stávajících 5 ks 
(150  Kč měsíčně za kus včetně DPH). 
Kontejner bude umístěn v  zahrádkářské 
kolonii „za Tvarem“ do konce listopadu 
2009, v  roce 2010 od dubna do konce za-
hrádkářské sezony 

VZALA NA VĚDOMÍ 
•	 výroční	 zprávu	 za	 rok	 2008	 Oblastní	
charity Horažďovice a vyúčtování pečova-
telské služby za I. pololetí r. 2009 – čerpání 
rozpočtu, komentář k  výsledku hospoda-
ření, výkaz střediska pečovatelské služby, 
přehled o aktivizačních činnostech 

Rada města Horažďovice  
25. 8. 2009
ROZHODLA 
•	 o  výběru	 nejvhodnější	 nabídky	 na	 sta-
vební práce „Zlepšení tepelně technických 
vlastností obvodových konstrukcí budov 
ZŠ  Blatenská 540 a  ZŠ Komenského 211, 
Horažďovice“ uchazeče MIRAS – stavitelství 
a sanace, s. r. o.,Plzeň-Litice, ve výši 27 971 
108 Kč bez DPH (33 285 619 Kč včetně DPH)

Rada města Horažďovice  
2. 9. 2009
ROZHODLA 
•	 o  výběru	 nejvhodnější	 nabídky	 společ-
nosti THERMOLUFT, s. r. o., Klatovy, 
na realizaci díla „Horažďovice, čp. 262, 
1062–3, 1067 – Úprava rozvodů vytápě-
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ní“ s  nabídkovou cenou ve výši celkem 
189 187 Kč včetně DPH (9%)

SCHVÁLILA 
•	 odprodej	nepotřebné	 techniky	TS	–	ze-
mědělského	 kolového	 traktoru	 Z  7211	
a  motorové	 samohybné	 sekačky	 STIGA	
za	 minimální	 cenu	 60	 000	 Kč	 (traktor	
50 000 Kč,	sekačka	10	000	Kč),	schvaluje	
pořízení	motorové	sekačky	Cross	Jet	4×4	
dle	požadavku	TS	
•	 kupní	 smlouvu	 na	 odprodej	 bytových	
jednotek,	která	bude	předkládána	zájem-
cům	o koupi	bytu	
•	 cenovou	 nabídku	 RNDr.	 Vojtěcha	 Vy-
hnálka,	CSc.,	na	zpracování	dokumentace	
dle	 zákona	 č.	 100/2001	 Sb.	 k  akci	 „Ho-
ražďovice	 –	Komenského	 a  Třebomyslic-
ká	ulice	a malý	městský	obchvat“	ve	výši	
63 070	Kč	včetně	DPH,	s termínem	dokon-
čení	díla	30.	10.	2009	
•	 dodatek	č.	1	ke	smlouvě	o dílo	na	reali-
zaci	 akce	 „Obnova	 ASŘTP	 na	 ČOV	 Ho-
ražďovice“	společnosti	EKOEKO,	s.	 r.	o.,	
České	Budějovice	(dodatkem	se	mění	lhů-
ty	pro	provedení	díla)	
•	 vzhledem	 ke	 zvýšení	 efektivnosti	 orga-
nizační	 složky	 Aquapark	 s  platností	 od	
1. října	2009	
a)	 zkrácení	 návštěvní	 doby	 v  Aquaparku	
Horažďovice	z 22.00	hodin	na	21.30	hodin.	
b)	změnu	pracovního	režimu	v organizač-
ní	složce	Aquapark	Horažďovice	u profese	
strojník	 z  nepřetržitého	 na	 dvousměnný	
pracovní	režim	
c)	provozní	řád	organizační	složky	Aqua-
park	Horažďovice	
d)	návštěvní	řád	Aquaparku	Horažďovice
e)	 snížení	 počtu	 zaměstnanců	 o  jednoho	
s platností	od	1.	října	2009	dle	§	102	odst.	
2	písm.	
j)	 zákona	 č.	 128/2000	 Sb.,	 o  obcích,	 tj.	
schvaluje	 celkový	počet	 zaměstnanců	 za-
řazených	do	organizační	složky	Aquapark	
Horažďovice	–	15	
f)	 schvaluje	 realizaci	 elektronického	
zabezpečení	 objektu	 organizační	 slož-
ky	 Aquapark	 Horažďovice	 za	 cenu	 max.	
49	000	Kč	včetně	DPH	a provozní	výdaje	
související	 s  jeho	 provozem	 ve	 výši	 cca	
6 000 Kč/rok
•	 dohody	o partnerství	k projektu	„Multi-
funkční	 zařízení	Veřechov	–	pro	kulturu,	
sport	 a  vzdělávání“	mezi	Městem	Horaž-
ďovice	a TJ	Sokol	Veřechov	a Sborem	dob-
rovolných	hasičů	Veřechov	
•	 dodatek	č.	1	k nájemní	smlouvě	o proná-
jmu	nebytových	prostor	ze	dne	31. 3. 2008	
uzavřené	s nájemcem	p.	Barbarou	Benish,	
smlouvu	 o  poskytnutí	 účelové	 dotace	
z  rozpočtu	 města	 Horažďovice	 v  rám-
ci	 poskytování	 příspěvků	 na	 kulturní,	
sportovní	 a  další	 akce	 v  navrhované	 výši	
37 000 Kč	na	 částečnou	úhradu	neinves-
tičních	nákladů	spojených	s provozem	Ga-
lerie	Califia	v Horažďovicích	v roce	2009	

•	 poskytnutí	finančních	příspěvků	na	Spor-
tovní	víkend:	TJ	Sokol	Veřechov	1 500 Kč,	
CK	Horažďovice	+	MTB	Ježíkov	1 000	Kč,	
Junák	–	svaz	skautů	a skautek	1 000	Kč,	Vo-
lejbal	–	Václav	Štěpán	1 000 Kč,	Klub	spor-
tovních	 potápěčů	 Horažďovice	 1  000  Kč,	
Tenis	 klub	 Horažďovice	 1  000  Kč,	 ŠSK	
HorKom	Horažďovice	1 000	Kč,	Provoque,	
o.	s.,	Horažďovice	1 000	Kč,	Nohejbal	Club	
Horažďovice	 1  000	 Kč,	 Oblastní	 charita	
Horažďovice	1 000	Kč	s termínem	vyúčto-
vání	do	30.	11.	2009	
•	 poskytnutí	 finančního	 příspěvku	 Ob-
čanského	 sdružení	 Hudba	 bez	 hranic,	
o. s.,	se	sídlem	v Sušici	ve	výši	5	400	Kč	na	
organizaci	nové	sezóny	koncertů	klasické	
hudby	v Horažďovicích	s termínem	vyúč-
tování	do	30.	9.	2009	

VZALA NA VĚDOMÍ 
•	 zápis	z jednání	Sportovní	komise	ze	dne	
24.	8.	2009
•	 zápis	 z  jednání	Kulturní	 komise	 ze	 dne	
24.	8.	2009	a souhlasí	s organizací	„same-
tového	dne“	17.	listopadu	2009	dle	návrhu	
Kulturní	komise
•	 osvědčení	 o  zápisu	 ochranné	 znám-
ky	 PERLA	 OTAVY	 (slovní)	 platné	 od	
12.  8.  2009	 do	 17.	 2.	 2019,	 neschvaluje	
sledování	 ochranné	 známky	 Perla	 Otavy	
(hlídková	služba)	

SOUHLASILA
•	 s  výrobou	 reklamní	 plachty	Město	Ho-
ražďovice	ve	velikosti	150	cm	×	100	cm	
•	 s  úplnou	 uzavírkou	 provozu	 na	 místní	
komunikaci	 ulice	 Loretská	 v  Horažďovi-
cích	od	4.	9.	2009	do	10.	10.	2009	z důvodu	
provádění	 stavebních	 prací	 při	 realizaci	
stavby	 s  názvem	„Horažďovice,	 prodejna	
potravin	Penny	Market“	 a  vedení	 objízd-
né	 trasy	 ulicí	 Strakonická	 –	 ulice	 Plzeň-
ská	–	místní	 komunikace	ulice	Mayerova	
a opačně

VYHLÁSILA 
•	 konkurz	na	obsazení	funkce	ředitele	ZŠ	
Komenského	ul.	211,	okres	Klatovy

JMENOVALA 
•	 Konkurzní	komisi	

Městská policie 
informuje
Během	 měsíce	 srpna	 se	 Městská	 policie	
Horažďovice	zaměřila	na	veřejný	pořádek	
ve	 městě,	 zejména	 znečistění	 a  zábory	
veřejného	 prostranství.	 Dále	 jsme	 řešili	
přestupky	 podle	 zákona	 č.	 361/2000	 Sb.,	
o  provozu	 na	 pozemních	 komunikacích.	
Řešili	 jsme	 celkem	 33	 přestupků.	 Z  toho	
20	 dopravních	 a  13	 ostatních	 přestupků.	
Prošetřili	 jsme	 3	 zábory	 veřejného	 pro-
stranství,	6	oznámení,	7	stížností,	1	nález	
autovraku	a 2	nálezy.	Za	celý	měsíc	srpen	
jsme	odchytili	5	psů	a všechny	jsme	vrátili	

Úlevy ve výbavě 
vozidel  
od 15. září 2009 
Dnem	15.	září	2009	nabyla	účinnosti	část	
vyhlášky	č.	283/2009	Sb.,	která	novelizu-
je	vyhlášku	Ministerstva	dopravy	a spojů	
č.	341/2002	Sb.,	o schvalování	technické	
způsobilosti	 a  o  technických	 podmín-
kách	 provozu	 vozidel	 na	 pozemních	 ko-
munikacích.	

VYBAVENÍ	 VOZIDLA	 NÁHRADNÍM	
KOLEM
Tato	povinnost	se	nevztahuje	na:
a)	 vozidla,	 která	 mají	 opatřena	 všechna	
kola	 pneumatikami	 zvláštní	 konstrukce	
umožňující	nouzové	dojetí	po	defektu	s in-
dikací	 defektu	 v  kterékoliv	 z  pneumatik	

majitelům.	Dne	 2.	 8.	 2009	 jsme	 2	 pejsky	
odvezli	do	útulku	v M.	Lázních.	Pro	pejs-
ka,	který	strávil	v našem	záchytu	7 měsíců,	
se	nám	podařilo	sehnat	nového	majitele.
Z další	činnosti	městské	policie	uvádím:
11.	8.	2009	na	ulici	Plzeňská	byla	nalezena	
usmrcená	černá	kočka,	MP	zajistila	odkli-
zení	prostřednictvím	hasičů	HD.
12.	8.	2009	byla	v ulici	Strakonická	zjiště-
na	poškozená	značka	„přechod	pro	chod-
ce“	a dále	bylo	zjištěno	vyvrácení	 značky	
„autobusová	 zastávka“	 poblíž	 lávky	 přes	
řeku	 Otavu	 u  železničního	 přejezdu.	
Oprava	 značek	 byla	 zajištěna	 za	 pomoci	
SUS	Horažďovice.
15.–16.	 8.	 2009	 MP	 zajišťovala	 přípravu	
na	horažďovickou	pouť.
17.	8.	2009	před	ZŠ	I.	v ulici	Komenského	
byla	 utržená	 dopravní	 značka	 „přechod	
pro	chodce“.	V téže	ulici	byla	ohnuta	znač-
ka	„autobusová	zastávka“.	V nočních	ho-
dinách	z 15.	8.	na	16.	8.	2009	byla	nezjiště-
ným	vandalem	otočena	směrová	cedule	na	
město	Nepomuk.	
17.	8.	2009	jsme	regulovali	dopravu	u do-
pravní	nehody	v ulici	Plzeňská.
19.	8.	2009	jsme	zajišťovali	dopravní	situaci	
v ulici	Strakonická	z důvodu	 frézování	ko-
munikace	v úseku	mezi	KD	a Kovaltosem.
19.	8.	2009	ve	Sportovní	ulici	u sportovní-
ho	areálu	Lipky	neznámý	vandal	zničil	tu-
ristickou	mapu,	která	již	několik	let	slouží	
občanům	i návštěvníkům	našeho	města.
Dále	 bych	 rád	 upozornil	 občany	 na	 pře-
stupkový	 zákon	 č.	 200/1990	 Sb.,	 odst.	
47b	 písm.	 c),	 přestupku	 se	 dopustí	 ten,	
kdo	neoznačí	 budovu	popisnými	 čísly,	 ve	
správním	řízení	může	obec	uložit	pokutu	
až	do	výše	10	000	Kč.	Při	obchůzkové	čin-
nosti	 zjišťujeme	 domy	 neoznačené	 čísly	
popisnými.	

 Zdeněk Petrovic, 
vedoucí MP Horažďovice
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nebo vozidla kategorií M a N s indikací de-
fektu v kterékoliv z pneumatik, která jsou 
vybavena prostředky pro bezdemontážní 
opravu poškozené pneumatiky umožňují-
cí nouzové dojetí,
b) městské autobusy, zásahové požární 
automobily a  komunální vozidla, která 
jsou provozována na omezeném území 
v  operativním dosahu servisních služeb 
svého provozovatele,
c) vozidla, která jsou vybavena prostřed-
ky pro bezdemontážní opravu poškozené 
pneumatiky umožňující nouzové dojetí; 
u  vozidel kategorie N 2, N 3, M 2 a  M 3 
může být vybavení prostředky pro bezde-
montážní opravu nahrazeno patřičným 
smluvním vztahem, na jehož základě bude 
zajištěna oprava poškozené pneumatiky 
nepřetržitě na celém území České republi-
ky; toto ustanovení platí pro vozidla kate-
gorie M 1 a N 1 uvedená do provozu před 
15. září 2009 pouze se souhlasem výrobce 
nebo pro vozidla kategorie M 1 a N 1 stej-
ného typu jako vozidla, která se uvádí na 
trh jako nová bez náhradního kola v  sou-
ladu s  touto vyhláškou. Toto ustanovení 
platí obdobně i na přípojná vozidla v sou-
pravě s vozidly kategorie M a N.

MOTOCYKLY A MOTOROVÉ TŘÍKOLKY
Nemusí být vybaveny náhradními žárov-
kami. 

ODSTRANĚNÍ PŘEPÁŽKY ODDĚLU-
JÍCÍ PROSTOR PRO CESTUJÍ OD PRO-
STORU PRO NÁKLAD:
U  nákladních automobilů kategorie N1, 
která konstrukcí vycházejí z osobního au-
tomobilu kategorie M1 (tzn. existuje kon-
strukčně shodný osobní automobil), není 
povinnost mít ve vozidle přepážku oddě-
lující prostor pro cestující od prostoru pro 
náklad. To se týká i  neprůhledných fólií 
nebo mříží na zadních bočních oknech.
Vyjmutí přepážky se nepovažuje za pře-
stavbu vozidla a vozidlo tak nadále zůstá-
vá nákladním vozidlem se shodnou obsa-
ditelností. Vyjmutí přepážky se nezapisuje 
do technického průkazu.

ZMĚNY V  POVINNÉ VÝBAVĚ VOZI-
DLA OD 1. 1. 2011
– nové požadavky obsahu lékárničky 
(bližší specifikace stávajících zdravotnic-
kých prostředků a  změna ve vybavení lé-
kárničky)
Stávající lékárničky lze používat pouze do 
31. 12. 2010. Nový typ lékárniček lze pou-
žívat již od 15. 9. 2009
– motorová vozidla budou muset být vy-
bavena oděvním doplňkem s  označením 
z retroreflexního materiálu (reflexní vesty 
nebo reflexní šle). Tato povinnost se bude 
týkat i motocyklů.

 Klára Melková, 

ŠKOLY

KŘESŤANSKÁ 
MATEŘSKÁ ŠKOLA
Dříve než si vyzdobíme tuhle velkou dýni,
poděkujem zemi, slunci, dešti, lidem za 
podzimní dary.
Zvláště děkujeme manželům Tlapovým, 
kteří nás každoročně svými výpěstky zá-
sobují.

děti a učitelky KMŠ Duha

Palouček opět 
rozkvetl
Je po prázdninách a  my všichni jsme se 
opět sešli Na Paloučku. Ve školce jsou 
opět slyšet dětské hlásky, někdy ještě 
ukápne slzička. Ale komu by se nestýskalo 
po mamince?
I když byla školka v srpnu zavřená, nelenili 
jsme a připravovali jsme dětem pěkné pro-
středí. Kromě běžných údržbářských prací 
jsme zajišťovali další nezbytnosti. V jedné 
třídě došlo k  rekonstrukci dětských WC, 
postupně jsme začali vyměňovat lehátka 
pro odpočinek dětí za kvalitní lůžka, která 
splňují nároky pro odpočinek dětí. Před-
školáci odpočívají na matracích, a protože 
si myslíme, že děti, které si potřebují odpo-
činout a  ještě potřebují spánek po obědě, 
potřebují kvalitní lůžka, pečlivě jsme vybí-
rali z nabídky na našem trhu.

Samozřejmě že jsme přemýšleli o tom, co 
nabídnout našim dětem. Aktivit je velké 
množství, ale někdy se zapomíná na to, co 
děti potřebují nejvíce. A to je pocit bezpe-
čí, důvěry a zajištění podmínek pro jejich 
zdárný vývoj. 
Při hodnocení naší práce a  posuzování 
oblastí dětského vývoje jsme se rozhodli, 
že budeme podporovat to, kde nás všech-
ny tlačí bota. A  to je zejména dětská vý-
slovnost. Již několik let spolupracujeme 
s  Dyscentrem Strakonice, kde jsme také 
zajistili spolupráci v  oblasti logopedie. 
Na základě toho máme jednu třídu, která 
bude zaměřena na rozvoj řečových do-
vedností dětí. Protože v  této třídě pracují 
zkušené logopedické asistentky, bude jistě 
náš záměr ku prospěchu dětí i rodičů. Za-
jištěna je rovněž účast klinické logopedky. 
Bližší informace budou poskytnuty přímo 
ve třídě Hvězdičky.
Třída Včeličky – předškolní – je zaměřena 
kromě přípravy na vstup do základní ško-
ly také na hudebně pohybové dovednosti 
dětí. Některé děti mají pohybu dostatek, 
ale jiné děti tráví mnoho času u  televize, 
počítače, a  tak chceme dětem zajistit po-
hyb v plné míře. Dále v této třídě paní uči-
telky rozvíjejí hudební dovednosti dětí.
Třída Motýlci má výtvarně tvořivé zamě-
ření, zde opět využijeme bohatých zkuše-
ností a  nevšedních nápadů paní učitelek. 
V této třídě se starší děti seznamují hravou 
formou s německými slovíčky.
Třída Berušky je zaměřena literárně a dra-
maticky. Pracujeme s dětskou poezií i pró-
zou. A protože je v této třídě hodně nových 
dětí, je pro nás důležitý rovněž adaptační 
program.
V  závěru bych chtěla poděkovat Technic-
kým službám města za ochotu a  pomoc 
při zajištění péče o  zeleň v  našem areálu. 
Pan Hejlík se svým kolegou se postarali 
o zeleň, která potřebovala řádnou údržbu, 
a tak je jejich zásluhou Palouček hned ze-
lenější. Děkujeme!

z Paloučku Bc. Marie Sládková
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ZŠ Horažďovice, 
Komenského ul. 211 
SOUSTŘEDĚNÍ V NETOLICÍCH 2009 
Každoroční soustředění pro žáky naší 
školy se letošního roku konalo 7.–9. září 
(6. a 7. třída) a 9.–11. září (pro 8. a 9. třídu) 
v autocampu v Netolicích. Ubytováni jsme 
byli v chatkách a jedli v místní restauraci.
Jako vždy i  letos byla na programu orien-
tace mapy, zdravověda, mikroskopování, 
výlet a především mnoho sportovních ak-
tivit. Opět s  námi byli pan učitel Herman 
a paní učitelky Štěpáníková a Kůrková.
Byli jsme rozděleni do tří družstev, a  ač-
koli vládla celý kurs soutěživá nálada, na 
konci nám bylo téměř jedno, kdo skončil 
první a kdo poslední. Přesto jsme dostali 
pořádně zabrat, zvláště naše nohy. Vždyť 
koho by nebolely po turnaji ve fotbalu 
a  basketbalu, běhu kolem pole (+30 m 
sprint a 3× 20 m skákání), štafetě, výletu 
do Netolic nebo na Kratochvíli, atletické 
abecedě (my z druhé části jsme ji naštěs-
tí nestihli), po dobrovolných večerních 
výbězích, orientačním běhu a  zvláště 
po neustálém pobíhání mezi chatkami 
(to bylo také dobrovolné, ale učiteli ne-
organizované). A  to nemluvím o  mozku 
seškvařeném zeměpisem, první pomocí 
a přírodopisem! Na druhou stranu jsme si 
ale procvičili tělo i  mozek a  navzájem se 
lépe poznali.
Naštěstí jsme to všechno (víceméně) pře-
žili, a tak mi nezbývá než poděkovat všem 
za pohodovou atmosféru plnou přátelství, 
přírodě za pěkné počasí a hlavně vyučují-
cím za organizaci celé akce a toleranci na-
šich drobných prohřešků.
Moc se nám všem soustředění líbilo a těší-
me se na příští!

za účastníky Anna Kolářová

Dopravní výchova pro 
žáky základních škol
V září se uskutečnila dopravní výuka a vý-
cvik žáků základních škol v  působnosti 
Městského úřadu Horažďovice. V  termí-
nu od 2. září do 15. září absolvovali žáci 
4. a  5.  ročníků základních škol z  Nalžov-
ských Hor, Pačejova, Chanovic, Horažďo-
vic – Komenského ul., Blatenská ul.  540, 
Blatenská ul. 310 teoretickou část a  ná-
sledný praktický výcvik na dětském do-
pravním hřišti, které zajišťuje Autoškola 
Martin Lang z  Klatov. Teoretická část se 
uskutečnila na základních školách v  Ho-
ražďovicích, praktická část probíhala na 
skejtovém hřišti na Lipkách. Žáci Šafrán-
kovy základní školy Nalžovské Hory měli 
obě části dopravní výchovy zajištěné pří-
mo v  Nalžovských Horách. Tento výcvik 

probíhá každoročně a  zajišťuje systema-
tický výcvik cyklistů začátečníků, jeho 
cílem je přispět i  k  trvalému snižování 
počtu dopravních nehod a zmírnění jejich 
následků. 
Akce se konala pod záštitou státní pří-
spěvková organizace Centrum služeb pro 
silniční dopravu s. p. o., Letňanská 24, 
Praha 9, která na základě pověření Mi-
nisterstva dopravy ČR zajišťuje realizaci 
úkolů v oblasti prevence bezpečnosti pro-
vozu na pozemních komunikacích. Aktiv-
ně spolupracuje s  jednotlivými krajskými 
úřady a obecními úřady obcí s rozšířenou 
působností a magistráty měst jednak v ob-
lasti zajišťování akcí, ale i  v  rámci jejich 
spolufinancování.

Bohuslava Kodýdková, 
Odbor památkové péče, školství a kultury

Mateřské centrum 
Dráčkov 3, o. s. 
(budova Křesťanské mateřské školy)
Co nás čeká:
Po 5. 10.  Sušené vazby
Prodej hotové sušené podzimní dekorace.
Zároveň si můžete zakoupit i materiál pro 
vlastní výrobu. Od 15.00 do 17.00 hod. 
(zajišťuje p. Sládková)
Po 12. 10. Just + Nahrin
Kosmetické produkty vysoké kvality, po-
travinové doplňky velmi účinné na podpo-
ru imunity obzvláště v podzimním období.
Začátek v 15.00 hod.
POZOR!!!
Od 7. 10. začíná opět rehabilitační cvičení. 
Každou středu od 17.30 hod.
Cvičení je vhodné pro všechny včetně bu-
doucích maminek.
Srdečně zveme všechny.

Martina Šůsová, Lucie Listopadová

ZŠ a MŠ, ŠVP a OÚ 
ve Střelských Hošticích

zvou všechny děti do 15 let na 12. ročník

BĚHU PŘI OTAVĚ,
který se uskuteční v pátek 9. 10. 2009 

v areálu Školy v přírodě Střelské Hoštice.
Prezentace od 15.15 hod., 

první start od 16 hod.

SPOLKY

Sbor dobrovolných 
hasičů 
HASIČI PORAZILI POLITIKY
Z  evropského průzkumu důvěry, který 
pravidelně pořádá GfK Trust Index, vy-
plývá, že hasiči jsou stále nejdůvěryhod-
nější profesí v Evropě.
Průzkum, který letos na jaře proběhl 
v  19  evropských státech, opět vyzněl ve 
prospěch hasičů. Obyvatelé prakticky 
všech zemí, které se průzkumu zúčastnili, 
považují hasiče za nejdůvěryhodnější pro-
fesi. Průměrně jim věří 92 % Evropanů. 
Oproti loňskému průzkumu si hasiči do-
konce o 3 % body polepšili. Také v českém 
hodnocení opět zvítězili hasiči. Důvěřuje 
jim 94 % Čechů.
Podle psychologů a  analytiků agentury, 
která vyhodnocovala téměř 20 tisíc dotaz-
níků, lidé v jednotlivých zemích při svých 
odpovědích vycházejí především z  osob-
ní zkušenosti a  z  tradic. Čeští analytici si 
zase všimli, že profese politiků, bankéřů 
a právníků sice patří do spodní části žeb-
říčku důvěryhodnosti, zato ale trvale kra-
lují na předních místech žebříčků finanč-
ních odměn.
Vybráno z Hasičských novin ze dne 2. čer-
vence letošního roku.
Hasiči nechrání životy a majetek jen před 
požáry a u povodní. Často zasahují i u ku-
riózních a netypických zásahů. Tady je pár 
příkladů:
Honička s  opicí. Hasiči z  Olomouce byli 
požádáni o  pomoc při odchytu opičky. Ta-
marín vousatý byl na smrku ve výšce 15 me-
trů a nechtěl dolů. Pomocí lan se jeden ha-
sič vydal po smrku a  jeho kolega šplhal po 
druhém stromě, aby na něj opička nemohla 
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přeskočit. Když vylezli nahoru, opička se-
běhla po větvi na zem, kde ji hasiči začali 
chytat pomocí sítě. Po hodinové honičce se 
jim opičku podařilo odchytit a předat ošet-
řovatelům.
Vyproštění prstu. Ve Velké Bystřici strčil 
malý chlapec prst do mechanizmu otvírání 
dveří autobusu o průměru asi 14 mm. Hasi-
či po příjezdu museli rozbrušovací pilou prst 
vyprostit. Po vytažení prstu hasiči chlapce 
odvezli na ošetření.
Hasili vedle šelem. Po příjezdu hasiči z Hra-
nic zjistili, že hoří nákladní automobil s pří-
věsem ve kterém byli čtyři lvi a  jeden tygr. 
Hasiči oheň zlikvidovali a  přes operační 
středisko byl kontaktován ošetřovatel zví-
řat. Podle vyjádření majitelky cirkusu, která 
se dostavila na místo, zvířata byla v pořád-
ku a ani se nenadýchala zplodin hoření.
Děkuji nejmenovanému dárci za sponzor-
ský dar v částce 1 000 Kč. Kéž by bylo ta-
kových dárců více.

Karel Halml 

Horažďovické děti 
dobyly Karamelovou 
věž 
Aneb pevnost Boyard v  Horažďovicích 
– v  rámci Sportovního víkendu se i  letos 
Panská zahrada proměnila v  prostor pro 
„sto podob dobrodružství“. Třetí ročník 

dětského odpoledne k zakončení prázdnin 
přivítal téměř 90 dětí a rodičů. Malí bojov-
níci měli za úkol získat 9 klíčů od Kara-
melové věže. Aby se děti k věži vůbec do-
staly, musely prokázat odvahu, zručnost 
a postřeh. Jedním z úkolů bylo na kanoi za 
pomoci dospělého odpádlovat pro klíč na 
druhý břeh. Na ulovení klíče pomocí pru-
tu byla potřeba dávka trpělivosti, obehrát 
piráta v  nejrůznějších hrách vyžadovalo 
postřeh a projít pavučinou zase obratnost. 
Nebylo to jednoduché, ale děti bojovaly 
statečně. A nakonec všechny zdárně došly 
ke Karamelové věži, kde je čekala poslední 
zkouška – Paklíč. Stačilo vybrat správné 
klíče do správných zámků a  cesta k  otci 
Furie a odměnám byla otevřená.
Velký úspěch měla i soutěž o nejlepší jídlo 
na oheň. Po dobývání se všichni sešli u tá-
boráku a vybalili z batohů svá překvápka. 
Soutěž vyhráli Kuba Kučerů a  Bobeš Šo-
tolů se svým stánkem U Hladového draka, 
kde dávali ochutnat všemožné dobroty. 
Kuba zaujal svým naloženým masem 
a  Bobeš kreativním drakem ze salámu 
a zeleniny. Oba získali cenu v podobě ply-
šového psa. Kromě těchto výtvorů se na 
ohni opékaly kuřecí stehna, špízy, klobás-
ky, a  kdo si nic nepřinesl, dostal alespoň 
špekáček.

Nechte své dítě 
vyrůst ve skautu
Jak takové skautování probíhá? Naši ve-
doucí se pomocí kurzů a  knížek snaží 
získat co nejlepší povědomí o  tom, jak 
pracovat se současnými dětmi. Děti jsou 
rozděleny do menších oddílů tak, aby 
program mohl být utvořen přímo pro ně. 
Nejrůznější hry a aktivity, společné výlety 
a spolupráce s ostatními dětmi v partě ve-
dou k jejich všestrannému rozvoji. 
Naši nejmenší, světlušky a  vlčata (děti ve 
věku od 6 do 10 let), si samozřejmě převážně 
hrají. Pomocí her si rozvíjí nejrůznější do-
vednosti, znalosti (o přírodě, chování atp.), 
zručnost, samostatnost a schopnost týmové 
spolupráce. Starší děti, skauti a skautky (ve 
věku 11 až 15 let), mají kromě klasických her 
i aktivity, kde poznávají samy sebe a své ka-
marády, zkoušejí neobvyklé činnosti. 
Tím ale skauting nekončí, mládež ve věku 
16 až 18 let pomáhá při práci s dětmi, po-

dílí se na přípravě akcí pro veřejnost, což 
přispívá k jejich osobnímu rozvoji, učí je to 
zodpovědnosti, kreativitě a organizačním 
schopnostem, což se v dnešním světě roz-
hodně neztratí.
V Horažďovicích je 90 skautů, z toho více 
jak 50 členů jsou děti do 18 let. Přibližně 
dvacet lidí starších 18 let se aktivně po-
dílí na chodu střediska – starají se o  děti 
a  jejich program, připravují akce pro ve-
řejnost nebo mají jinou úlohu (např. hos-
podaření). 
Jestli chcete, aby vaše dítě získalo par-
tu kamarádů, která mu vydrží celý život 
a  se kterou bude za pomoci dospělého 
vedoucího dělat smysluplnější věci, než 
jakými se dnešní mládež zabývá, přijďte 
se s dětmi podívat na jednu schůzku.
Schůzky probíhají každý pátek na Panské 
zahradě, další informace u vedoucích jed-
notlivých oddílů přímo na schůzce nebo 
tel. čísle 731 415 596, emailu janee@se-
znam.cz (Jana Mráčková).
Světlušky (dívky 6–10 let):  15.30–17.00
Skautky (dívky 10–15 let):  17.00–19.00
Vlčata (chlapci 6–10 let):   16.00–18.00 
Skauti (chlapci 10–15 let):  17.00–19.00

Jana Mráčková, www.skauting.cz/prachen

Technika HZS (Horažďovice)

Sbor dobrovolných hasičů 
Horažďovice

přijme 
do kroužku děti od 6 let. Schůzky 
jsou každý čtvrtek od 15.30 hod. 
v hasičské zbrojnici. Během roku jez-
díme na tři soutěže, tábor, výlet a hra-
jí se různé hry. Vítán je každý, kdo se 

nebojí sportovat a učit se nové věci. 
SDH Horažďovice, 

Loretská 235, Horažďovice
www.sdhhorazdovice.estranky.cz Zájmové kroužky

Každé dítě, které se chce věnovat zájmové 
činnosti v  kroužcích, má možnost si vy-
brat z nabídky Dětského domu dětí a mlá-
deže. Jsem velice rád, že v oddílu příroda 
se objevil včelařský kroužek. 
Tento kroužek měl v našem městě a škole 
velkou tradici. Byl založen roku 1953 na 
„staré“ škole p. Karlem Boušem ze Lho-
ty Horažďovické, další vedoucí byli p. uč. 
Bílek a  později p. uč. Hubl. Později byl 
přestěhován do zahrady Základní školy 
Blatenská, kde byl postaven nový včelín. 
Vedení kroužku se ujal p. Kouba, jednatel 
organizace, později vedl kroužek p. uč. 
Jindra. Po jeho odchodu do důchodu na 
přání ředitele školy pana Karla Bicence 
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jsem se ujal vedení včelařského kroužku 
já. Žáci se zúčastnili různých včelařských 
soutěží, za zmínku stojí 2. místo v krajské 
soutěži v Plzni a přední místa v okresních 
včelařských soutěžích. Největší pocty se 
dostalo včelařskému kroužku, škole i měs-
tu uspořádáním celostátního kola soutěže 
„Zlatá včela“ v  Základní škole Blatenská, 
kterou vypsal ÚV ČSV Praha. Této soutěže 
se zúčastnilo okolo 70 dětí z celé republiky. 
Kroužek pracoval až do roku 1992, kdy 
přišel blesk z  čistého nebe. Bez udání dů-
vodu byl kroužek zrušen a vše rozprodáno. 
Takto skončila 40 let trvající činnost tohoto 
kroužku. Bohužel k tomu není co dodat.
Je žádoucí, aby si každý z  nás uvědomil 
spojitost mezi přírodou, včelou a  člově-
kem, neboť jeden bez druhého nemohou 
existovat. Nový vedoucí Přírodovědné 
stanice Mgr. Tomáš Pollak je jeden z  po-
sledních žáků včelařského kroužku, což 
dává záruku kvalitní výuky. Žádám rodi-
če, kterým není lhostejný stav přírody ko-
lem nás, pošlete děti do tohoto kroužku, 
neboť včelaři nemládnou a potřebují mla-
dé nástupce. Věřím, že moje prosba i  žá-
dost padnou na úrodnou půdu a včelařský 
kroužek v  Přírodovědné stanici se podaří 
společnými silami obnovit. Za tuto snahu 
všem děkuji a těším se na setkání s případ-
nými zájemci v Přírodovědné stanici.

Jan Zroun

ZAJÍMAVOSTI

Klub „Nebuď sám“
6. 10. úterý – Posezení s  harmonikou. 
K posezení i tanci zahrají Úterníci. Jídelna 
DPS 1061 od 15 hod.
7. 10. středa – Výlet do Kozlova. V  Koz-
lově uvidíme ukázky výroby originálních 
šperků z  kovu, kůže, smaltu, navštíví-
me galerii a  poznáme základy meditace. 
Vstup 15 Kč. Zájemci hlaste se v kanceláři 
OCH. Odjezd v 8.30 od DPS 1061.
13. 10. úterý – Společný pobyt v solné jes-
kyni v  Horažďovicích. Počet míst ome-
zen. Zájemci hlaste se v  kanceláři OCH. 
Sraz před DPS 1061 v 8.45 hod.
21. 10. středa – Přednáška paní Jordáno-
vé. Společenská místnost ve 4. patře DPS 
1061 od 13.30 hod.

22. 10. čtvrtek – Beseda o  horažďovic-
kých Židech s p. Smetanovou. Stacionář 
v suterénu DPS 1061 od 14.00 hod.
27. 10. úterý – Výroba dušičkových věn-
ců. Dílna DPS 1061 od 13.00 hod.
29. 10. čtvrtek – Česko – otázky a odpo-
vědi. Přijďte si s  námi zahrát zábavnou 
soutěžní hru. Jídelna DPS od 14.00 hod.
Každé úterý ve 14.00 hod. probíhá ve spo-
lečenské místnosti v  přízemí DPS 1061 
posezení v klubu seniorů.
Každý čtvrtek je možno sejít se při mot-
litbě ve společenské 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

Občanské sdružení Diakonie Broumov 
je nezisková organizace, která posky-
tuje sociální služby pro občany z  okraje 
společnosti – materiální pomoc sociálně 
potřebným, azylové ubytování i  pracovní 

příležitosti.
Více na www. diakoniebroumov.org

VYHLAŠUJE

HUMANITÁRNÍ SBÍRKU

•	 letního	a zimního	oblečení	
 (dámské, pánské, dětské)
•	 lůžkovin,	prostěradel,	ručníků,	utěrek,	
 záclon 
•	 látek	(minimálně	1m2, prosíme 
 nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
•	 domácích	potřeb	–	nádobí	bílé	i černé,	
 skleničky – nepoškozené
•	 peří,	péřových	a vatovaných	přikrývek,	
 polštářů a dek
•	 obuvi	–	veškerou	nepoškozenou

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
•	 ledničky,	televize,	počítače	a jinou	
 elektroniku, matrace, koberce 
 – z ekologických důvodů
•	 nábytek,	jízdní	kola	a dětské	kočárky	
 – ty se transportem znehodnotí
•	 znečištěný	a vlhký	textil

Sbírka se uskuteční :
dne: 7. 10.–9. 10. 2009
čas: 8.30–12.00 14.00–17.30 hodin
místo: zámecký pivovar Horažďovice
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů 
či krabic, aby se nepoškodily transportem

WWW.SEDESATKA.CZ 
– INTERNETOVÝ 
PROSTOR 
PRO SENIORY
O  prázdninách zahájil provoz významný 
neziskový internetový projekt pro seni-
ory v  České republice. Na adrese www.
sedesatka.cz je umístěn informačně-zá-
bavní systém s desítkami stránek, vnitřně 
členěný na čtrnáct krajů a sedmdesát šest 
okresů. Internetový projekt Šedesátka.cz 
umožňuje seniorům zapojit se při tvorbě 
jeho obsahu, každý návštěvník může nejen 
číst, ale také přispívat, přímo psát své člán-
ky nebo posílat redakci to, co jej zaujalo.
„Společnost v  Česku spojuje seniorský 
věk s pasivitou, odevzdaností, od seniorů 
již nic neočekává. Přitom právě ve zralém 
věku může člověk nabídnout životní zku-
šenosti a  určitý nadhled. Cílem projektu 
Šedesátka.cz je vytvořit českým seniorům 
prostor k  vzájemnému sdílení, vyjádření 
názorů, prostor k vytváření komunity. Dát 
jim zkrátka do ruky symbolický mikro-
fon,“ vysvětluje Jan Vojvodík, šéfredaktor 
webu Šedesátka.cz. 
Internetový projekt www.sedesatka.cz 
přizpůsobil seniorům jednoduché grafic-
ké i  technické řešení webu. Hned v  prv-
ních dnech provozu se na webu vytvořila 
aktivní seniorská komunita, která živě 
diskutuje a buduje společenské vztahy.
„Regionální charakter projektu vytvá-
ří prostor i  pro města a  obce, které mo-
hou bezplatně zveřejňovat zajímavosti 
ze své historie i  současnosti, mohou zvát 
k  návštěvě. Jejich obyvatelé zase najdou 
na jednom místě nejrůznější informace, 
zpravodajství, rozhovory, zajímavosti, 
křížovky, recepty, tipy a  rady. Návštěv-
ník, který má dost času, se může pohodlně 
projít celou republikou, zastavit se třeba 
v  každém kraji nebo okrese a  podívat se, 
jak Šedesátka.cz žije u  sousedů,“ dodává 
šéfredaktor webu Jan Vojvodík.
Navštivte www.sedesatka.cz. Třeba se 
budete rádi vracet.

Roční období 
Mám rád všechna roční období, každé je 
něčím zajímavé. Zima, to je především 
spící krajina, přikrytá sněhem, dětem 
a lyžařům přináší různé radovánky. Já už 
se těším na jaro, které po dlouhé zimě za-
hřeje a potěší kvetoucí krásou. Připomíná 
mi to rozdováděné dětství a  mládí. Léto 
nás obdaruje úrodou, poskytuje teplé dny, 
můžeme se koupat a  trávit různě volný 
čas. Bohužel ale, co se mi na létě líbí, rych-
le pomine a  začíná podzim. Ten přichází 
postupně. Nejdříve se začnou zbarvovat 
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břízy do žluta, pak javory a buky do nacho-
va a krajina se tak nějak divně ztiší. Příro-
da se připravuje k zimnímu spánku. To mi 
připadá jako důchodový věk. Skráně mi 
začínají prokvétat stříbrem, aktivita po-
malu slábne a zklidňuji se, jako ta příroda. 
Pokud bych si mohl vybrat roční období 
podle mého gusta, bylo by to jaro.

 Karel Halml

Základní škola 
Chanovice nabízí 
motivující studijní 
prostředí 
Už od 90. let patří mezi priority Obce Cha-
novice podpora a rozvoj místní školy. Její 
sídlo je na zámku, který je součástí areálu 
zahrnujícího udržovaný park a  zrekon-
struované hospodářské budovy. Ty slouží 
jako výstavní prostory, společenský sál, 
tělocvična. To vše mají žáci a učitelé k dis-
pozici.
Obec podporuje zájem žáků docházet do 
zdejší školy, takže provozuje vlastní au-
tobusovou linku, kterou využívají žáci 
školního i  předškolního věku ze sedmi 
okolních obcí.
Mezi oceňované školní charakteristiky 
patří „příkladné personální obsazení“ 
(citováno z  inspekční zprávy), důraz na 
spolupráci s  rodiči, školní priority. Mezi 
ně patří především budovaní bezpečného 
sociálního klimatu. Chanovická škola pat-
ří v rámci České republiky mezi nemnoho 
pilotních škol, které mají vlastní fungující 
program pro minimalizaci patologických 
jevů (MIŠ). Součástí tohoto programu 
je mimo jiné aktivní budování vztahu 
k  místu, kam děti chodí do školy, nabíd-
ky kroužků a  mimoškolních akcí, důraz 
na zvyšování sebevědomí a  seberealizace 
žáků. Běžnou součástí školního programu 
je příprava nadaných žáků na vědomostní 
soutěže, olympiády, sportovní a umělecké 
přehlídky.
Od školního roku 2009/2010 proto připra-
vila škola a obec systém stipendií na pod-
poru nadaných, talentovaných a  pilných 
žáků. Stipendia může žák získat nejen za 
výborný prospěch, ale také za úspěšnou 
účast s  soutěžích, školních i  mimoškol-

ních projektech. Důležitou podmínkou je 
samozřejmě fakt, že dítě je řádným žákem 
školy po celý školní rok. Za svou aktivi-
tu může být odměněn částkou od 200 do 
1200 Kč.

 www.zschanovice.wz.cz

Jak je možno úředně 
se narodit na Zářečí, 
okres Svitavy
Pochopitelně jsme hrdý na svoje místo 
narození, obec Zářečí – tehdy ještě sa-
mostatnou obec, dnes část města Horaž-
ďovice. Narodil jsem se vlastně na hranici 
obou tehdejších obcí, v  domě Mayerů na 
křižovatce na Třebomyslice, proti někdej-
šímu kříži, kudy dnes vede cesta k Loretě. 
Ale to bylo zpochybněno díky byrokracii 
příslušníka SNB. Jak k tomu došlo?
Prostě. Potřeboval jsem nový občanský 
průkaz. Bylo to na počátku sedmdesátých 
let. Žádal jsem si o něj, předložil patřičné 
doklady včetně rodného listu. A v tom byla 
„chyba lávky“.
Po příslušné dlouhé době pro vyřízení 
úředních formalit jsem si v  Rokycanech 
došel pro nový občanský průkaz. Pode-
psal jej před příslušníkem a  spokojen 
odešel. Vyšel jsem před budovu, průkaz 
otevřel, abych si jej prvně vonící novotou 
prohlédl. A  v  tu jsem nechtěl věřit svým 
očím. V  rubrice „místo narození“ stálo 
doslova: ZÁŘEČÍ, okres Svitavy. Udělaly 
se mi mžitky před očima a  nevěřil jsem 
tomu, čeho jsem se dočetl. Hluboce zkla-
mán jsem se vrátil k onomu příslušníkovi 
a sdělil mu, že tento občanský průkaz není 
platný. Teď byla řada na něm, aby se divil 
on. Snažil jsem se mu vysvětlit, že jsem 
se narodil v  Zářečí u  Horažďovic, okres 
Klatovy. Ale on se odvolával na místopis 
Československé republiky, kde Zářečí se 
nachází pouze a  jedině v  okrese Svitavy. 
Moji námitku neuznával a  říkal, že jsem 
vinen já, že jsem mu předložil nesprávný 
rodný list. A  doporučil mi, abych si opat-
řil správný, potom prý bude moci vystavit 
nový občanský průkaz. A tak jsem byl ob-
čanem, který měl neplatný občanský prů-
kaz, ale jiný jsem neměl.
Obrátil jsem se tehdy na město Horažďo-
vice s žádostí o vystavení nového rodného 

listu, ale přišla mi odpověď, že to nelze 
udělat, protože v  horažďovické matrice 
není o mém narození ani řádka. Nakonec 
se po dlouhé době vše vysvětlilo. Můj otec 
byl bezvěrec, já nebyl křtěn, a  proto mé 
narození nebylo v  Horažďovicích v  cír-
kevních dokladech evidováno. Záznam 
o  mém narození byl nalezen až v  rodné 
matrice Městského národního výboru ve 
Strakonicích ve svazku 2 ročník 1930 na 
straně 27 pod č. 6. To proto, že tehdy Ho-
ražďovice patřily pod okres Strakonice – 
tam byla uvedena narození bezvěrců.
V  novém rodném listě Českosloven-
ské socialistické republiky vystaveném 
18.  4.  1972 je uvedeno místo mého naro-
zení Horažďovice-Zářečí, okres Klatovy. 
Teprve zhruba po jednom roce pochyb, 
zda jsem se vůbec narodil a kde, jsem zno-
vu nabyl vědomí, kam patřím a  že vůbec 
jsem!
Jsem šťastný, že se mohu hrdě hlásit k těm, 
kteří se narodili v  tom krásném podhůří 
Šumavy a  byli pomyslně křtěni zlatonos-
nou a perlorodou Otavou, na Zářečí, dnes 
součástí města Horažďovice.

Ing. Ladislav Mayer

Zářečí

V�E�Ø�E�J�N�Ý���I�N�T�E�R�N�E�T

Vám�poskytuje

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

pro�obèany�Hora�ïovicka�prvních�30�min
dennì

3.�TÝDEN�V�ØÍJNU(19.�-�23.�10.�2009)

ZDARMA

REGIONÁLNÍ�INFORMAÈNÍ
A MAPOVÉ�CENTRUM
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AKCE

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
3. 10. sobota 14.00
DRAČÍ ZÁVOD
zájemci s  postavenými i  koupenými draky 
si mohou zalétat na Loretě pod vodojemem. 
Ceny jsou připraveny pro nejlépe létajícího 
a nejkrásnějšího draka.
7. 10. středa 14.30 kuchyně DDM
O POSVÍCENÍ PĚKNĚ TO VONÍ
výroba ozdob na hnětynky
17. 10. sobota 14.30 keramická dílna DDM
PODZIMNÍ TVOŘIVÁ DÍLNA
keramika pro rodiče a děti 
29. 10. čtvrtek 10.00
DÝŇOBRANÍ
jak může vypadat Halloween, výroba dýňo-
vých strašidel, světýlek a lampionů v zámku. 
Kdo má dýni, přinese si s sebou, na sebe něco 
pracovního. V  případě hezkého počasí pre-
zentace výrobků na zámeckém nádvoří.
29. 10. čtvrtek 10.00 dílna DDM
ZIMNÍ POMOC PTÁKŮM VE VOLNÉ 
PŘÍRODĚ
výroba krmítek
30. 10. pátek od 19 do 21 Panská zahrada
BLUDIČKOVÁ NOC
noční cesta s lampionem a tajuplnými úkoly. 
Malé děti přivítáme v doprovodu rodičů.

ZÁJMOVÉ KROUŽKY  
PRO MLÁDEŽ A DOSPĚLÉ

Angličtina
Rozdělení podle pokročilosti. Zahájení 
v pondělí 5. 10. v 17 hod.
Němčina
Rozdělení podle pokročilosti. Zahájení 
v úterý 6. 10. v 17 hod.
Kurz orientálních tanců
Rozdělení podle pokročilosti. 12 lekcí, za-
hájení v úterý 6. 10. v 17 hod.
Paličkování
Zahájení ve středu 7. 10. v 17 hod.
Kurz keramiky pro dospěláky
12 lekcí – zahájení ve středu 7. 10. v 17 hod.
Kurz na počítače 
Základy ovládání, Windows, Word, Excel 
– začátečníci, pokročilí. Zahájení v  úterý 
13. 10. v 17 hod.
Kurz na počítače pro seniory
Základy ovládání počítače, internet, 
email. Zahájení ve středu 14. 10. v 17 hod. 
Modelářský klub
Zahájení ve středu 30. 9. v 17 hod.
Kurz TAI-CHI
Zahájení v lednu 2010. Začátek kurzu včas 
oznámíme.

Program na podzim 2009:
9. 10. Příprava rybího menu s  ochutnávkou – pan Milota (známý z  pořadu TV 
„Kluci v akci“)
13. 11. Krásy Malajsie – povídání se známým cestovatelem a fotografem, panem 
Hladkým z Písku.
11. 12. Kouzelný svět pod hladinou moře – pan Svatoš, potápěč 
12. 12. Výroba vánoční výzdoby a dekorací – paní Jiřincová – POZOR – již od 
17 hodin. 
29. 12. Mistr kytary pan Štěpán Rak – vzpomínka na ČLOVĚKA doktora Mahela 
– 18 hod. 
 Začátek vždy v 19 hod.
Změna programu vyhrazena, pokud není uvedeno jinak, je vstupné dobrovolné, 
občerstvení zajištěno. Rezervace míst a informace na tel. 724 119 332. I vy si mů-
žete náš sál zadat pro svojí akci.
Nezapomeňte: Každou sobotu v 10,00 hod. senior klub – řešení všech otázek od 
vaření po situaci v Číně. 

Základní kynologická organizace 
Defurovy Lažany 113 pořádá

Mistrovství republiky 
plemene belgický ovčák

 ve dnech 10. 10.–11. 10. 2009 
na hřišti v Chanovicích.

Začínáme v sobotu v 9.00 hod. 
Srdečně všechny zveme.

Miroslav Bláha 

Spinning
Zahájení hodin spinningu začne v pondělí 
5. října, a to podle přihlášení.
Termíny jsou :
Pondělí     9.30, 15.00, 18.00, 19.45
Úterý   16.30, 18.00, 19.45
Středa   19.45
Čtvrtek  16.30, 18.00, 19.45

Zdeněk Bláha, DDM

MUZEUM
Od 2. 6. zahájena činnost interaktivní ruko-
dělné dílny s názvem „Návrat k tradicím“ – 
návštěvníci v městském muzeu si budou moci 
po celý rok vyzkoušet stará řemesla z  Pošu-
maví. Interaktivní rukodělná dílna „Návrat 
k tradicím“ je otevřena celoročně.

Otevírací doba mimo sezónu: 
Po–Pá  9.00–16.00 hod.
Doporučujeme skupinám objednat se tele-
fonicky na čísle 376 512 271 nebo e-mailem: 
muzeumhd@seznam.cz.
Více informací na stránkách muzea: 
www.muzeumhd.cz nebo na stránkách díl-
ny: www.muzeumhd.cz/navrat

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

Pokračování na str. 20
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OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ
– pro prodej, darovací smlouvu, dědické řízení, úvěr,  

hypotéku, účetnictví apod.
Kvalitně a rychle.

Ilona Herzová, Sušice, mobil 608 117 789

NABÍZÍME KE KOUPI BYT V OSOBNÍM VLASTNICTVÍ 3+1 
V HORAŽĎOVICÍCH, PALACKÉHO ULICE. PANELOVÝ DŮM, 2.PATRO, 

VÝTAH, LODŽIE. CENA K JEDNÁNÍ: 990 000 KČ 

KOMINICTVÍ KROUPA
Provádíme čištění, revize, kolaudace, opravy,  
stavby, frézování, vložkování apod. Prodej a instalace  
kamen, krbů apod. www.kominictvikroupa.cz 
Kalenice 25, tel. 724 993 241, 383 809 099

NOVĚ OTEVŘENO
Solná jeskyně – SULANKA

BLATENSKÁ 309, 341 01 Horažďovice
TEL.: 608 819 209

Solná jeskyně OTEVŘENA denně, 
včetně sobot a nedělí. 

Mořské klima je zde unikátní klima vytvořené 
působením velkého množství soli, která je dovezena 
z Pakistánu, Polska a Mrtvého moře. Vzduch je zde 
nasycený sloučeninami a stopovými prvky, které 

tvoří důležitou složku pro správnou činnost lidského 
organismu.

Pobyt v solné jeskyni:
•	 trvající	45	minut	se	vyrovná	2–3	dnům	pobytu	

u moře
•	 podporuje	léčbu	mnohých	onemocnění	

a zdravotních problémů (např. horních cest 
dýchacích,	srdečně-cévních	a alergických	
onemocnění,	dermatologických	chorob,	snížené	
imunity, chorob zažívacího ústrojí, stresu stavů 
únavy nebo revmatismu. 

•	 zrychluje	spalování	tuků,	vyhlazuje	vrásky	
a zpomaluje proces stárnutí 

•	 je	určen	pro	všechny	věkové	kategorie
K návštěvě	Vás	zve	Ilona	Bittenglová.
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Více informací v této prodejně
Horažďovice,
Husovo nám. 147
Tel.: 376 382 008

Při uzavření nové Účastnické smlouvy u nás 
získáte dárek. 

Tarify pro volání
celé rodiny

Nabídka dárku platí do 30.10. 2009 nebo do vyčerpání zásob. Uvedené ceny vč. DPH. Sazby jsou uvedeny v Kč za minutu. Více informací v prodejně.

Rodina
Měsíční paušál 750 Kč
Volný kredit v HIT variantě 150 Kč
Volání v rámci Rodiny 0 Kč
Volání mimo Rodinu 3,90 Kč
SMS v rámci Rodiny 0 Kč
SMS do ostatních sítí 1,20 Kč
MMS v rámci Rodiny 0 Kč
MMS  do ostatních sítí 4,90 Kč

BAV SE s Mých5
Měsíční paušál 99 Kč
Volání v rámci Mých5 2,90 Kč
Ostatní volání 4,90 Kč
SMS v rámci Mých5 0 Kč
Ostatní SMS 1,00 Kč

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)

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“

Nafukovací karimatka. 

Jste u jiného operátora a chcete 

přejít k T-Mobile?

Vezměte si své číslo k T-Mobile!

Je to velmi snadné a zdarma. Celým procesem 

přenosu čísla vás budeme provázet.

Náš tip ...



HORAŽĎOVICKÝ OBZOR č. 9/2009 | 18

ASUSNB K50IJ ACERNTB AS ONE 531

 8 000,- 10 000,-

Intel 2.1GHz
Atom 1.6Ghz
HDD 160 GB
RAM 1 GB
XP Home

HDD 320 GB
RAM 3 GB

monitor:10.1
255x183mm, od 1kg, 
baterie: až 6h, WiFi karta, web kamera

",
monitor:  15.6
370x256mm, 2,6kg,
WiFi karta,  web kamera,
mechanika DVD RW/RAM, 

"

pro tento měsíc

včetně DPHvčetně DPH

AKTUÁLNÍ NABÍDKA

!! Levněji než v Praze !!
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V pátek 23. října 2009 
se na náměstí koná trh.

V sobotu 17. října 
se na náměstí koná

HAVELSKÝ JARMARK

NABÍZÍME
MONTÁŽ – PRODEJ – OPRAVY

• horizontální žaluzie • vertikální 
žaluzie • rolety • bambusový program 
• záclonové tyče, garnyže • sítě proti 

hmyzu

Zahradní 402, Horažďovice
Tel.: 606 563 152, 721 560 837
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AKCE
31. 10. sobota 21.00
BRUTUS 
Rocková zábava.

Změna programu vyhrazena

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

KINO OTAVA
1. 10. čtvrtek 20.00
ÚNOS VLAKU 1 2 3
USA – Drama v newyorském metru do 12 let 
nevhodné. Titulky. Vstupné 83 Kč.

2. 10. pátek, 3. 10. sobota 17.30
HARRY POTTER A PRINC DVOJÍ KRVE
USA – Temná tajemství se zjevují a s ním nová 
dobrodružství. Český dabing. Vstupné 80 Kč.

2. 10. pátek 20.00
BRUNO
USA – Včera vás dostal Borat, dnes přichází 
Bruno! Komedie do 15 let nevhodná. Titulky. 
Vstupné 68 Kč.

3. 10. sobota 20.00
DOBŘE PLACENÁ PROCHÁZKA
ČR – Film Miloše Formana podle slavného 
divadelního představení Jiřího Šlitra a Jiřího 
Suchého. Vstupné 80 Kč.

9. 10. pátek 20.00
ZASTAV A NEPŘEŽIJEŠ 2 – VYSOKÉ 
NAPĚTÍ
USA – Ještě intenzivnější, ještě akčnější...
kriminální komedie do 15 let nevhodná. 
Titulky. Vstupné 75 Kč.

10. 10. sobota 20.00
COCO CHANEL
Francie – Životopisný snímek slavné módní 
návrhářky. Titulky. Vstupné 75 Kč.

16. 10. pátek, 17. 10. sobota 17.30
DOBA LEDOVÁ 3: ÚSVIT DINOSAURŮ
USA – Hrdinové z prostředí pod bodem mra-
zu se vrací! Český dabing. Vstupné 68 Kč.

16. 10. pátek 20.00 
HANEBNÝ PANCHARTI
USA – Hanebně zparchantělá jízda plná krve, 
potu, slz a  touhy po pomstě. Válečné drama 
do 15 let nevhodné. Titulky. Vstupné 68 Kč.

23. 10. pátek 20.00
VENI, VIDI, VICI
ČR – Romantická komedie z golfu. 
Vstupné 75 Kč.

24. 10. sobota 20.00
MUŽI V ŘÍJI
ČR – Nová česká komedie se skvělým herec-
kým obsazením. Vstupné 68 Kč.

28. 10. středa 17.30
G-FORGE
USA – Svět potřebuje chlupaté hrdiny. Dob-
rodružná komedie pro celou rodinu. Český 
dabing. Vstupné 83 Kč.

29. 10. čtvrtek 20.00
NÁVRH
USA – Sandra Bullock v hlavní roli romantic-
ké komedie. Titulky. Vstupné 83 Kč.

30. 10. pátek 20.00
WRESTLER
USA – Příběh stárnoucího wrestlingového 
zápasníka. V hl. roli Mickey Rourke. Film do 
15 let nevhodný. Titulky. Vstupné 75 Kč.

31. 10. sobota 17.30 a 20.00
G. I. JOE
USA – Jsou tam, kde všechny ostatní mož-
nosti selhaly. Český dabing. Vstupné 68 Kč. 

Změna programu vyhrazena

KINO OTAVA HORAŽĎOVICE 
hlavní vchod: předprodej vstupenek, kopírová-
ní, 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
Přehled akcí v Týdnu knihoven
2. 10. pátek 8.00–17.00 sál knihovny
BAZAR KNIH

5. 10. pondělí 8.00–17.00 sál knihovny
PRODEJ VYŘAZENÝCH KNIH 

5. 10. pondělí 8.00–11.00 odd. pro dospělé
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
exkurze studentů SŠ Horažďovice

6. 10. úterý  19.00 sál knihovny 
BUDHISMUS V ZÁPADNÍM SVĚTĚ
přednáška o budhismu v současném světě

7. 10. středa 9.00 a 10.00 sál pro MŠ
ZADNÍMI VRÁTKY DO POHÁDKY
pohádka v  provedení loutkoherecké skupiny 
Tyjátr

9. 10. pátek 8.15 sál pro 6. a 7. tř. ZŠ
NEMETONBURK
Beseda se spisovatelkou Renatou Štulcovou

Na všechny akce zveme i  ostatní zájemce. 
V  rámci Týdne knihoven bude pro čtenáře, 
kteří mají problémy s  včasným vracením 
knih, vyhlášena AMNESTIE. 
V  Týdnu knihoven nabízíme pro všechny, kdo 
nepřijdou sami a  přivedou s  sebou své přátele 
nebo někoho z rodiny REGISTRACI ZDARMA. 

Všem dospělým i  dětem nabízíme možnost 
podílet se na tvorbě Nekonečného příběhu.
Akce pro děti probíhají za podpory Minister-
stva kultury ČR v  rámci projektu Knihovna 
21. století – Děti a čtení 2009.

Podrobnější informace najdete na 
www.knihovna.horazdovice.cz 
nebo na nástěnce v areálu zámku.

Další akce na str. 14

KULTURNÍ DŮM
2. 10. pátek 19.00
ZÁKLADNÍ KURZ TANCE  
A SPOLEČENSKÉHO CHOVÁNÍ 
2. lekce.

3. 10. sobota 21.00
B.A.M.
Rocková zábava. Hraje Michal Šindelář tzv. 
„Mladý Dědek“. Nenechte si ujít! Jsou popr-
vé v Horažďovicích.

9. 10. pátek 19.00
ZÁKLADNÍ KURZ TANCE  
A SPOLEČENSKÉHO CHOVÁNÍ
3. lekce.

10. 10. sobota 21.00
EXTRABAND REVIVAL
Rocková zábava.

16. 10. pátek 19.00
ZÁKLADNÍ KURZ TANCE  
A SPOLEČENSKÉHO CHOVÁNÍ
4. lekce.

17. 10. sobota 21.00
ZVLÁŠŇÝ ŠKOLA
Rocková zábava.

21. 10. středa 10.00
PŘÍBĚHY VČELÍCH MEDVÍDKŮ
Divadelní představení pro MŠ, 1.–4. třídy ZŠ.

23. 10. pátek 19.00
ZÁKLADNÍ KURZ TANCE  
A SPOLEČENSKÉHO CHOVÁNÍ
5. lekce – 1. prodloužená.

24. 10. sobota 20.00
PODZIMNÍ ZÁBAVA
Chcete si zatančit? Chcete rozhýbat své tělo 
a  připravit se na plesovou sezónu? Máte je-
dinečnou příležitost! Právě pro Vás hraje 
MARS KLATOVY!

25. 10. neděle 15.00
POSEZENÍ S PÍSNIČKOU
K tanci a poslechu hraje HÁJENKA.
Možnost rezervace vstupenek na neděli 
22. 11. 2009 – hrají BŘEŽAŇÁCI!!!

29. 10. čtvrtek 19.30
CIRKUS HANKY PANKY
S  novým programem opět přijíždí nejlep-
ší česká travesti skupina HANKY PANKY 
PRAHA. Nenechte si ujít super travesti show 
v  podání slečen STEFANY, DOLORES, 
PRISCILLY a MISTRA ALEXE. 
Předprodej vstupenek od 29. 9. v kině Otava, 
tel. 376 511 890. Stolové uspořádání!!!

30. 10. pátek 19.00
ZÁKLADNÍ KURZ TANCE  
A SPOLEČENSKÉHO CHOVÁNÍ
6. lekce.


