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SLOVO STAROSTKY
V současné době a během celých prázdnin
bude v našem městě probíhat několik rozsáhlých investičních akcí.
Mezi ty nejdůležitější patří zateplování
a výměna oken v obou základních školách.
Do konce června bude dokončena ZŠ Komenského ul. a o prázdninách se zateplí ZŠ
Blatenská ul. Žáci této školy jistě uvítají, že
díky tomu jim letošní školní rok skončí o tři
dny dříve. Na obě školy byly získány ﬁnanční
prostředky z Operačního programu životní
prostředí v celkové výši 27,9 mil. Kč. Akci
provádí ﬁrma Miras stavitelství a sanace, s.
r. o., Plzeň.
—
Snížení energetické náročnosti (zateplování
fasád, stropů a výměna oken) probíhá i u třinácti bytových domů v sídlišti pod Blatenskou ul. Celkové náklady díla bez DPH jsou
15,5 mil. Kč a provádí ho ﬁrma JIHOSPOL,
Strakonice. Termín dokončení včetně vyklizení staveniště je 31. 10. 2010. Na tuto akci
máme podánu žádost o dotaci z programu
Zelená úsporám.
Na některých domech v této lokalitě se opravují střechy ﬁrmou PROTOM Strakonice,
s. r. o., za cenu 2,7 mil. Kč včetně DPH. Střechy budou dokončené k 31. 7. 2010.
—
Z důvodu dlouhodobých energetických
ztrát se přistoupilo k zateplení bytového
domu č. p. 180 ve Strakonické ul. Ze třinácti
přijatých nabídek byla vybrána ﬁrma Miras
– stavitelství a sanace, s. r. o., Plzeň s nejnižší nabídkovou cenou 2,6 mil. Kč s DPH,
z toho 600 tis. Kč bude hrazeno z dotačního
programu Zelená úsporám. Dům bude zateplen do 31. 8. 2010.
—
Zahájena byla dlouho připravovaná akce
„Stavební úpravy místní komunikace
Okružní ul.“, která je rozčleněna na tyto
části – komunikace, vodovod a kanalizace,
plynovodní přípojky a veřejné osvětlení.
Z devatenácti zaslaných nabídek byla nejvýhodnější nabídka ﬁrmy BÖGL a KRÝSL, k.
s., Praha 5 s cenou 16 mil. Kč včetně DPH.
Termín dokončení stavby je 31. 10. 2010.

Horažďovické ulice se na Den dětí rozzářily rejem masek. Foto: J. Chalupná
Realizace projektu byla v listopadu 2009
podpořena z Evropského fondu pro regionální rozvoj v V. výzvě ROP NUTTS II
Jihozápad ve výši 10,2 mil. Kč. Tato i následující VI. výzva (získaná dotace na Multifunkční zařízení Veřechov) se bude bohužel rozhodnutím představitelů Regionální
rady NUTTS II Jihozápad přehodnocovat
z důvodu nejasností v metodice hodnocení
a z důvodu policejního vyšetřování. Výsledky přehodnocení by měly být známy až
v září. Přesto věřme, že budeme opět mezi
vybranými a podpořenými projekty.
—
Od 1. 7. do 20. 10. 2010 dojde ke zhotovení
díla „Obnova automatických systémů řízení
technologických procesů (ASŘTP) na čističce odpadních vod“. Jedná se o stavební
úpravy, elektroinstalační práce a montáž
elektrických rozvodů a zařízení. V podstatě
se vymění „mozek“ celé čističky. Ve výběrovém řízení bylo posuzováno celkem šest
zaslaných nabídek, ze kterých nejvýhodnější byla nabídka ﬁrmy DBD CONROL
SYSTÉM, spol. s r. o., Chotoviny – Červené
Záhoří za cenu 6 mil. Kč s DPH.
—
Z menších stavebních akcí zmíním ještě dvě
realizace, důležité především pro vzhled
města.
Opravou projde kamenná kašna na náměstí. V připravovaném projektu rekonstrukce

náměstí se počítá, že kašna bude stát na
svém původním místě. Vzhledem k tomu,
že je dlouhodobě v technicky špatném stavu
(prosakování, bez cirkulace vody – roční náklady na provoz jsou téměř 30 tis. Kč) bude
kašna do 15. 10. 2010 opravena ﬁrmou Karel
Granát, Starý Plzenec za cenu 509 tis. Kč.
Z Programu regenerace městských památkových zón Ministerstva kultury využijeme
dotaci ve výši 170 tis. Kč.
V srpnu se začne opravovat zastřešení nároží na křižovatce Strakonická–Plzeňská.
Termín dokončení je 30. 9. 2010 a ze čtyř
doručených nabídek byla nejlevnější ﬁrma
Miroslav Brůžek, Horažďovice za cenu 516
tis. s DPH.
—
V souvislosti s výše zmíněnými stavebními
akcemi mohou vzniknout pro naše občany
nepředpokládané potíže. Budeme se snažit
jim předcházet, ale přesto děkuji za případné pochopení a trpělivost.
—
Jsou před námi prázdniny a čas dovolené.
Přeji všem našim žákům, studentům a pedagogům prázdninovou pohodu a všem ostatním příjemné zážitky z dovolené. Zároveň
bych Vás všechny ráda osobně pozvala na
dvě velké prázdninové akce – Slavnosti Kaše
(25.–27. 6.) a Jmeniny města 23.–25. 7.)
Jindřiška Antropiusová, starostka města
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Švýcarské město
Heimberg

STALO SE
Písek – Draci mezi
mosty 23. 5. 2010

Konečné pořadí:
1. Namydlený blesk
2. TOP 09
3. BaK Písek
4. CLUB NEW YORK
5. Hospůdka U SPLAVU Putim
6. OTAVSKÁ PLAVBA
7. s.n.o.p.
8. Amtek Písek
9. Faurecia
10. Město Písek
11. Schneider Electric
12. Bahňáci z HRÁZE
13–14. Kunststoff-Fröhlich Team
13–14. Casta Písek
15. Rugby Club Písek
16. Svobodní
17. AISIN EMC, s. r. o
18. Blatenští draci

Finálový čas
58,41
59,89
1:01,43
1:01,39
1:01,40
1:03,05
1:03,09
1:03,29
1:04,20
1:03,41
1:03,86
1:04,89
1:03,80
1:03,80
1:04,68
1:05,22
1:05,73
1:06,43

Závody se jako tradičně povedly včetně počasí a bylo na co se dívat.
Závodilo 18 posádek – o putovní pohár
města Písek, také však o 50l sud piva
„Otavský zlatý“. Za naše město se zúčastnila velmi silná posádka: M. Korch, J. Růta,
L. Jelínek, O. Brabec, B. Ježek, V. Brynda.
Za úspěch velmi děkuje Město Horažďovice.
Jitka Chalupná,
Odbor památkové péče, školství a kultury

O posledním květnovém víkendu navštívili Horažďovice zástupci spřáteleného švýcarského města Heimberg. Spolu s našimi
představiteli města absolvovali bohatý
program a poznali nejen naše město, ale
i celý jeho region.
V pátek 28. 5. navštívili starobylý hrad
Rabí, pak si někteří dobrovolníci mohli
vyzkoušet vlastnoruční výrobu skleněných
vinutých perel v Nezdicích na Šumavě,
která je pro nezasvěceného člověka velice
zajímavá – a vůbec to byl příjemný zážitek
vidět. Potom jsme společně vyšlápli na novou rozhlednu Sedlo nedaleko Albrechtic,
odkud musí být nádherný výhled do celého dalekého kraje. Nám se bohužel obloha
zamračila a cestou zpátky dolů nás dostihl
i déšť. My se ho však nezalekli a ještě jsme
si udělali malou zastávku v Sušici, kde se
na náměstí konaly městské slavnosti. Večer
patřil hudbě, protože při té není potřeba
žádného tlumočníka a rozumí jí každý, ať je
to Čech nebo Švýcar. Na koncertě, věnovanému našim švýcarským přátelům, vystoupila všechna místní hudební tělesa včetně
žáků ZUŠ a ukázala, na kolik sborů můžou
být Horažďovice právem hrdy. Všem za jejich účast i výkony mnohokrát děkujeme.

Druhý den dopoledne si naše vzácná návštěva prohlédla historické části města
a po obědě se opět spolu s námi vydala na
výlet. Po prohlídce zámku ve Lnářích jsme
dojeli až do Plzně, kde jsme měli možnost
zhlédnout historické jádro města a prostory tamějšího pivovaru. Naši švýcarští
přátelé byli velmi vnímavými hosty a každou informaci vstřebávali s velkým zaujetím. Při zpáteční cestě jsme ještě zavítali
na oslavy 50. výročí založení hasičského
sboru do Horažďovické Lhoty, kde se nám
od místních dostalo velmi srdečného přijetí a kde jsme si mohli i zatancovat. Pro
Švýcary to byl nevšední zážitek a druhý
den nemluvili o ničem jiném. Proto chceme Lhoteckým alespoň touto cestou moc
a moc poděkovat za milé přijetí.
V neděli ráno jsme se přátelsky se všemi
rozloučili a již nyní se všichni moc těšíme
na další setkání, které bude jistě patřit
k dalším nezapomenutelným.
Kulturní komise

Dětský westernový den
Ahoj všichni příznivci country a westernu.
Dovolte mi v několika větách připomenout
a zhodnotit Dětský westernový den konaný
12. 6. v horažďovickém parkánu.
Každého pořadatele venkovních akcí děsí
počasí, téměř všemu můžete poručit, ale
počasí je poněkud svéhlavé a dělá si, co
chce, ale tentokrát nás v tom nenechalo
a šlo nám „na ruku“.
Ve 14 hodin zámecká zahrada ožila a přivítala milého hosta, který zahájil dětské odpoledne – pana Petra Novotného. Ten hned
v začátku zavzpomínal na svá první setkání
s country hudbou, jaká náhoda jej přivedla
k jeho vášni, které pak podlehl na celý život.
Nezapomněl na Michala Tučného a na svoji
éru se skupinou Fešáci. Po celou dobu své
návštěvy ochotně rozdával podpisy, bavil
obecenstvo zajímavými historkami a samozřejmě došlo i na fotograﬁe.
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Protože sobota byla především dětským
dnem, nesměly na pódiu chybět právě děti
– v úvodu se nám představily nadějné začínající mladé houslistky Tonička a Betinka
z horažďovické ZUŠky, které upravenou
irskou skladbičkou doprovodily známou
českobudějovickou taneční skupinu Desperado, a dále pražská dívčí kapela, která
využila pozvání a přijela ukázat, čeho jsou
schopné „Noční hvězdy“ – doufejme, že
tato odvážná děvčata budou inspirací pro
ty, kteří váhají a neví, kam se vydat.
V závěru odpoledne strhl nebývalou pozornost poslední šumavský kovboj Jimmy
se svým koněm Marsem. Všichni jsme tajili dech při jeho odvážných kouscích, do
kterých zapojil i nejmenší diváky. Jimmy
a Mars ukázali, že jsou jedno tělo a jedna
duše, jejichž souhra je pro nás laiky naprosto nepochopitelná.
Večerní country bál přijela odstartovat další
známá persona Little Big Hornu – generál
Caster v podání Vaška Vydry. I on zavzpomínal se svým přítelem Buffalo Billem, rozdal úsměvy, podpisy a chvátal do Prahy na
představení. Byť byla jeho návštěva krátká,
přesto věřím, že nezklamal naše očekávání.
A pak už mohla začít soutěž country kapel.
Celkem se zúčastnila tři uskupení, ale jednoznačné prvenství a vítězství v soutěži
patřilo jablonecké dívčí skupině Berušky
– která je v těchto dnech již zastupována
uměleckou agenturou 6P Petra Novotného
– gratulujeme!
Chtěla bych na tomto místě veřejně poděkovat všem sponzorům, jejichž seznam byl na
každém stole vystaven, kteří svou laskavou
pomocí podpořili tento v dnešní době odvážný projekt. DĚKUJEME!
Doufám, že nám bude přáno a příští rok
budeme moci uspořádat II. ročník Dětského westernového dne a tím pomoci vzkřísit
pomalu zapomínaný žánr, jenž se v Horažďovicích vždy těšil velké oblibě. Možnost
shlédnutí foto: www.zalesak.org
M. Bučoková

|

KULTURA

Soutěžit se vyplatí
název příspěvku
A to hned několikrát. Za účast v soutěžích
můžete získat drobnou, větší nebo největší odměnu. Tou největší odměnou pro děti,
které se zúčastnily psaní a ilustrování Nekonečného příběhu, o kterém můžete ještě dnes hlasovat na http://www.knihovna.
horazdovice.cz/pribeh.php, byl zájezd
do Plzně a Prahy, kde proběhlo vyhodnocení projektu Kde končí svět, kterého se
svým projektem Děti a čtení zúčastnila
i naše knihovna. V Plzni měly děti mož-

Noví redaktoři západočeských aktualit
(Magdalenka Mudrová, Jiří Motl a Anna
Kolářová)

Rytířka s rytířkou (Anna Kolářová se spisovatelkou Alenou Ježkovou)
nost navštívit divadlo Alfa – ti menší celé
divadelní představení, ti větší zákulisí
a výtvarnou dílnu tohoto divadla a redakci
Západočeských aktualit R1.
V Praze to bylo slavnostnější – 1. 6. na
Ministerstvu kultury v Nostickém paláci byla jako zástupce za Plzeňský kraj,
společně s dalšími 13 rytíři, spisovatelkou Alenou Ježkovou, knihovnicí Ivou
Hutařovou a Arnoštem Goldflamem, pasována na rytířku Řádu krásného slova
Anička Kolářová. Po slavnostním obřadu jsme navštívili literárně-dramatický
festival Děti, čtěte! Program festivalu
byl pestrý… Michal Černík a rytíři (nejen
krásného slova), Strašibraši Miloše Kratochvíla v podání divadla Minor, Buchty
a loutky s Ančou a Pepíkem, křest knihy
Vítězslava Nezvala Moře láska má, Petr
Nikl unplugged, dílny Veroniky Podzimkové a Ivy Ouhrabkové… bylo to zábavné
i poučné.
Fotoreportáž z dalších akcí v knihovně:
20. 5. – Česká řeka v Plzeňské ZOO
U české řeky nosorožce určitě neuvidíte,
ale mohl by tam někde ležet časopis Iris,
který vydává plzeňská ZOO a ve kterém
najdete i články Martina Vobruby právě na
toto téma.

PLUS/MINUS
Vaše příspěvky, které můžete zasílat na email: chalupna@muhorazdovice.cz. U jednotlivých fotograﬁí zveřejníme na přání jméno autora.
Redakční rada

Květinová výzdoba krášlí nejen zámecké nádvoří

Stanoviště kontejnerů, Zahradní ulice – odkládejme odpad do kontejnerů!
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Dvě výpravy za
rytířským titulem

23. 5. – Den plný her společně s o. s.
GOADA

Zděšení z neúspěchu. I to se při hrách stává.
25. 5. – Horažďovické pověsti trochu jinak

Spisovatel Ondřej Fibich vyprávěl i o starobylé Práchni, která měla v minulosti pro Horažďovice velký význam. Obrácená tvář Panny Marie na morovém sloupu právě směrem
na Prácheň tento význam jenom potvrzuje.
Bližší informace společně s fotkami najdete na www.knihovna.horazdovice.cz.
Lenka Šimonová

Mám pro vás novinku (ačkoli pokud čtete místní tisk, asi vás to nepřekvapí) –
1. 6. 2010 jsem se totiž stala rytířkou. A to
ne jen tak ledajakou, ale rytířkou Řádu
krásného slova, a to za celý kraj. Ačkoli
mám spíš pocit, že jsem rytířkou donkichotského stylu než jako rytíři krále Artuše. Tento titul jsem získala jednou soutěží
(vlastně bych teď měla říkat „rytířským
turnajem“) a dvěma výpravami.
Pokud se chcete stát rytířem, musíte sledovat nástěnku naší knihovny a účastnit
se soutěží. V případě, že se neumístíte,
nemusíte hned házet celou věc za hlavu.
Prostě to zkoušejte znovu a znovu. Já konkrétně jsem psala příběh na pokračování – Nekonečný příběh (viz http://www.
knihovna.horazdovice.cz).
Naše první výprava se konala 19. května a naším cílem byla Plzeň (speciálně
knihovna, jelikož právě tam se odehrávalo
vyhodnocení projektu Kde končí svět – Jakou barvu má svět a právě ta celý program
připravila). Tam nás jelo celkem deset
a byli zastoupeni jak výtvarníci, tak účastníci literárních soutěží. Hned po příjezdu
jsme se rozdělili na dvě poloviny (z matematického hlediska spíše na třetiny, ačkoli
tu třetinu člověka jsme té druhé skupině
ponechali, jelikož rodiče nepodepsali
povolení k jeho rozřezání) a každý jsme
šli svou cestou. Má skupina si prohlédla
zákulisí divadla Alfa a západočeské televize. Ostatní čekala také prohlídka zákulisí Alfy a ještě divadelní představení. Pak
jsme se odebrali do knihovny (jak jinak),
kde jsme si poslechli vyhodnocení tohoto
ročníku. Následovala beseda s autory plzeňských pohádek a pověstí pro děti.
V trochu omezeném počtu (čtyři děti
– já, Jirka Motl, Katka Jellušová a jako
náhradnice za Magdalenku Mudrovou
Jenni Bauerová) jsme se 1. června sešli
na nádraží a čekali na autobus do Prahy.
Vstávali jsme dost brzy a ještě ta doba, než
si navléknete (imaginární) brnění – no, co

vám budu vyprávět. Poté jsme ještě mrzli
před Ministerstvem kultury, takže jsem
si titul opravdu tvrdě zasloužila. Uvnitř,
v bývalé konírně, bylo plno knihomolů
téměř ze všech krajů. Každý kraj měl svou
„delegaci“ z některé z knihoven a z každé
delegace byl jeden, který se měl stát Rytířem krásného slova. Musela jsem slíbit,
že budu ochraňovat knížky a dostala jsem
osvědčení. Po závěru jsme navštívili Strahovský klášter, kde byla akce Děti, čtěte!
Navštívili jsme zde mimo jiné autorské
čtení pana Černíka nebo loutkové divadlo.
Sklidili jsme zde velký úspěch s plackou
Čtu! a vyrobili si vlastní leporela.
A co říci na závěr? Určitě se vy nebo vaše
děti účastněte soutěží, které připravuje
naše knihovna. A čtěte!
Anna Kolářová

Zámecké hudební léto
2010

I když to tak nevypadá, díky nevlídnému
počasí, blíží se nám čas prázdnin a s ním
i oblíbené hudební večery na zámku.
Letošní ročník začne trochu nezvykle,
protože první koncert se uskuteční v úterý
6. července v 19.00 v sále Husova sboru.
Komponovaný pořad v podání pánů Alfréda
Strejčka a Štěpána Raka pod názvem Koncert pro Mistra Jana se koná právě v den 595.
výročí upálení Mistra Jana Husa.
Přijměte tímto pozvání k nevšednímu kulturnímu zážitku.
Za kulturní komisi Libuše Mužíková

Ševčíkovy hudební
večery v hotelu Prácheň
ČESKÉ TRIO

Další informace o soutěži
www.knihovna.horazdovice.cz

pátek 23. 7. 2010 v 19.00 hodin
V dalším koncertu z cyklu Ševčíkovy hudební večery v hotelu Prácheň se setkáme
s věhlasným klavírním triem, které v současnosti tvoří vynikající instrumentalisté
Milan Langer – klavír, Dana Vlachová –
housle, Miroslav Petráš – violoncello. První
soubor tohoto jména vznikl již v devadesátých letech 19. století a byl vždy nositelem
špičkové české interpretační tradice. České
trio našich dnů koncertuje doma a v zahraničí v desítkách koncertů ročně, často bývá
hostem významných mezinárodních hudeb-
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Muzeum Vás zve
na minerály

ních festivalů, za sebou má řadu nahrávek.
Členové souboru se kromě práce v triu věnují i sólovému vystupování. Odborné hudební
kritiky oceňují především mistrovství a čistotu hudebního stylu, vroucnost a hloubku
projevu i jeho spontánnost a temperament.
Pro vystoupení v Horažďovicích ve dnech
oslav jmenin města si České trio připravilo
program složený výhradně z děl českých
skladatelů – Josefa Suka, Bedřicha Smetany
a Antonína Dvořáka. Koncert doporučujeme nejen všem příznivcům klasické hudby,
ale opět též rodičům s dětmi, pro které bude
klasické klavírní trio ukázkou komorní hry,
se kterou se jinak setkáváme jen ve velkých
městech. Výtečná akustika secesního sálu
Prácheň dává předpoklady k nevšednímu
hudebnímu zážitku návštěvníků, kteří se
po koncertu mohou již tradičně občerstvit
v sousední restauraci hotelu.
Koncert je ﬁnančně podpořen Městem Horažďovice, na ﬁnancování koncertu se rovněž podílejí partneři projektu: ﬁrma Hasit – Šumavské omítkárny a vápenice, a. s., Velké Hydčice,
Ing. František Kutiš – daňový poradce, Praha,
PPH Kolegium – sdružení podnikatelů, Hradec Králové. Výtěžek z vybraného vstupného
se používá na krytí provozních nákladů koncertů (tisk plakátů, výlep plakátů mimo Horažďovice, tisk drobných reklamních tiskovin,
tisk programů, poplatky OSA, nákup květin
pro účinkující, drobné upomínkové předměty s emblémem města pro účinkující, pitná
voda do šatny umělců). Děkujeme za pravidelnou spolupráci při organizování koncertů
kolektivu zaměstnanců ﬁrmy pana Romana
Staňka v hotelu Prácheň, za výzdobu sálu,
krásné květinové vazby a za pilnou spolupráci
při propagaci koncertů kolektivu Květinářství
Vesna manželů Petříkových a za laskavou
spolupráci Kulturního střediska paní Libuše
Mužíkové při vylepování plakátů v Horažďovicích (vylepování pro Ševčíkovy hudební večery se od minulého koncertu děje až do konce
sezóny zdarma). Ševčíkovy hudební večery
budou pokračovat dalším koncertem počátkem října 2010, v letních měsících uvolňujeme
místo tradičnímu Zámeckému hudebnímu
létu v sále městského muzea a pod vedením
kulturní komise města.
Za občanské sdružení Hudba bez hranic, o. s.,
Ing. Jitka Kutišová

V městském muzeu v Horažďovicích byla
otevřena nová mineralogická expozice
Podmanivá krása nerostů Horažďovicka.
Pod tímto názvem se skrývá soubor více
jak tisícovky mineralogických ukázek ze
zhruba třiceti lokalit Horažďovicka a okolí. Mnohé z nich jsou zcela nově vystaveny
a byly nalezeny v průběhu posledních pěti
let. Expozice je uspořádána topograﬁcky.
Představeny jsou nerosty z jednotlivých
lokalit v oblasti vymezené přibližně Sušicí a Strakonicemi, přičemž osou oblasti
je řeka Otava. Té je také věnována jedna
z vitrín a v ní je návštěvníkům představena zde přes 2000 let trvající zlatá horečka.
Kromě modelu rýžovacího splavu, rýžovnické misky a dobových rytin si můžete
pod lupami prohlédnout také zlatinky
vyrýžované v Otavě, minerály, které je doprovází nebo váhy k vážení zlata.

Rýžovací pánev s otavským zlatem
Část expozice je také věnována historii
hlubinné těžby cenných surovin v této oblasti. Jde o historickou těžbu zlata, stříbra a graﬁtu, nověji také rozsáhlý uranový
průzkum a průzkum rud wolframu.
Zde uvidíte nejen tyto suroviny a jejich doprovodné minerály, ale i hornické nástroje a pomůcky, které používali jak horníci
při těžbě stříbra ve středověku, tak před
50 lety při dobývání uranu.
Expozice je doplněna celou řadou obrázků, fotograﬁí a srozumitelných textů. Na
své si tedy přijdou jak odborníci, tak i laici,
kterým učaroval kamenný svět.
www.muzeumhd.cz, muzeumhd@seznam.cz
Aleš Červený, Městské muzeum Horažďovice

Pěvecký spolek
Prácheň
V minulém čísle jsem Vám slíbil, že Vás
budu informovat o vystoupeních, která
Pěvecký spolek Prácheň absolvoval ve
druhé polovině května. Bylo toho opravdu
dost. V pátek 21. 5. jsme se ve velkém sále
v muzeu zúčastnili slavnostního udělení
čestného občanství pro pana Josefa Šochmana. V milé atmosféře jsme vzpomínali
na vynikajícího člověka, který byl několik
let také členem Práchně.
O týden později, v pátek 28. 5., jsme se
pozdravili s delegací ze švýcarského partnerského města Heimberg. Mimo jiné jsme
zazpívali několik švýcarských lidových písní, které byly odměněny velkým potleskem.
Tyto písně jsme si vždycky rádi zazpívali se
zástupci Heimbergu a Jodlerclubu, se kterým jsme mnoho let spolupracovali.
Hned druhý den brzy ráno jsme vyrazili na
dalekou cestu směr Ostrov nad Ohří, kde
se konalo již 8. setkání pěveckých sborů
Plzeňského a Karlovarského kraje. V Ostrově nás čekalo hned několik vystoupení.
Všechny sbory zazpívaly společně na Mírovém náměstí několik písní. Na radnici pak
zástupci jednotlivých sborů představili svá
města a sbory. Po zkoušce na podvečerní
vystoupení jsme opět nasedli do autobusu
a odjeli do Sedlece u Karlových Varů, kde
jsme vystoupili společně s Carminou Přeštice v kostele sv. Anny. Jelikož jsme byli
sborem, který měl do Ostrova vůbec nejdelší cestu, tak jsme dostali možnost ještě
jednoho koncertu navíc. Po návratu do
Ostrova jsme své další vystoupení absolvovali v Letohrádku. Večer se opět zpívalo
společně v klášterním kostele Zvěstování
Panny Marie. Po tomto posledním vystoupení jsme se nachystali na cestu k domovu,
kam jsme dorazili chvíli před půlnocí. Pro
všechny to byl hodně náročný den, ale opět
jsme měli možnost vidět další sbory a setkat se tak s přáteli, kteří mají stejné zájmy
jako my. Nikdo nelitoval, že jsme se i přes
tak velkou vzdálenost na toto setkání přihlásili a již se těšíme na další setkání, které
by se mělo konat za další dva roky.
I dále se však musíme pilně připravovat na
další vystoupení. V neděli 27. 6. vystoupíme
v horažďovickém kostele sv. Jana Křtitele
(13.30 hod.) na našem tradičním jarním
koncertě, kde bude naším hostem pěvecký
sbor Comodo Loděnice. V sobotu 3. 7. se již
popáté představíme v Chanovicích na Dni
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řemesel. A posledním vystoupením před
prázdninovou přestávkou bude zpívání
v Husově sboru při mši, kdy vzpomeneme
595. výročí upálení Mistra Jana Husa.
Po prázdninách se setkáme opět v pondělí
6. 9. a začneme připravovat program na
sérii vánočních koncertů. Budeme velmi
rádi, pokud se na tyto koncerty a samozřejmě i mnoho dalších začnou připravovat i noví zájemci o sborový zpěv. Pokud máte zájem o zpívání právě Vy, stačí
k tomu jediné – přijít mezi nás. Případné
dotazy rádi zodpovíme. Kontakty a mnoho dalších informací najdete na našich internetových stránkách: www.psprachen.
cz. Rádi Vás uvítáme v publiku na našich
koncertech i mezi námi.
Za PSP Martin Petrus

DĚKUJEME…
Na začátku června se v kostele sv. Jana
Křtitele uskutečnil letní koncert dětských
pěveckých sborů POUPATA a KVÍTEK.
Počasí, pravda, moc letní nebylo, ale dětem to ani trochu nevadilo. Dopoledne
zazpívaly spolužákům ze školy a v podvečer svým blízkým, známým, ale i paní starostce. Zkrátka všem, kteří si udělali čas
a přišli si poslechnout opravdu různorodý
repertoár malých zpěváků.
Rády bychom touto cestou poděkovaly
jednak dětem za opravdu vydařené vystoupení, ale také bezvadnému publiku, které
vytvořilo velmi příjemnou atmosféru. Dokonce i ti nejmladší návštěvníci koncertu
vydrželi bezmála dvě hodiny poslouchat, za
což jim i všem ostatním patří náš velký dík.
Na další společná setkání se těší
Ivana Formanová, Martina Pomplová,
Dana Slepičková, Alena Tesařová

SPORT

FK Horažďovice
(školička) – Blatná
Výsledek 4:6 (2:2)
Po týdnu jsme odehráli odvetu proti mužstvu Blatná a myslím, že to byl pro všechny krásný zážitek. Narozdíl od minulého
týdne jsme se Blatné vyrovnali už i co do
počtu vstřelených branek. Do utkání lépe
vkročili hosté, když se i přes vyrovnaný
průběh ujali vedení 2:0. Naši kluci dokázali ještě do přestávky góly Vašíka Maie

Vystoupení v Sedleci u Karlových Varů
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a Honzíka Reindlů vyrovnat. Ve 2. poločase jsme se pak gólem Vašíka Maie dostali
do vedení, které ovšem netrvalo dlouho.
Blatná 3 góly otočila zápas a ujala se vedení 5:3. Náš tým se ale nevzdal a Tomášek
Pivnička snížil na 4:5. V dalších minutách
se tlak našeho mužstva zvyšoval, a když
už to vypadalo na vyrovnání skóre zápasu,
hosté z ojedinělého protiútoku upravili na
konečných 4:6 z pohledu domácích. Na
závěr chci poděkovat všem mým členům
týmu za výborný výkon a velkou bojovnost
a rodičům za povzbuzování a podporu.
Sestava: J. Masopust – M. Šedivý, P. Klečka, P. Janda, T. Pivnička, J. Rada, A. Rojt,
M. Lávička, O. Koudelka, D. Vlček, J. Reindl, V. Mai, Š. Urban, M. Mládek, F. Poskočil, J. Kodýdek, D. Těžký
Michal Šedivý, trenér fotbalové školičky

Mezinárodní
Mistrovství České
republiky v motokrosu
HORAŽĎOVICE – 29. 5. 2010
V sobotu 29. května se konal v motokrosovém areálu Svaté Pole u Horažďovic druhý
závod Mezinárodního Mistrovství České
republiky v motokrosu ve třídách 50ccm,
65cm, 80ccm a MX 2. Na závod nesoucí
v letošním roce název Memoriál Michaela
Špačka se do města hokejek sjelo početné
pole závodníků, navíc v Horažďovicích
tradičně doplněno mnoha zahraničními
jezdci. Přítomných zhruba 500 diváků
mohlo za ideálního počasí vidět jistě zajímavé závody.
Nejmladších dětí ve třídě 50ccm se sešlo
sice nejméně, ale měli zkrácenou trať,
a tak se bylo stále na co dívat. Tentokráte
nedal nikomu šanci M. Stauffer z Rakouska startující za Motosport Chýnov, když
vyhrál obě rozjížďky.
Třída 65cm měla jasné tři favority, kteří si
v obou jízdách různě proházeli pořadí na
prvních třech místech. Nejlépe z tohoto

matematického bodového výpočtu vyšel
lídr této třídy J. Terešák z Motosport Klubu
Málkov. Druhý byl Slovák R. Šikyňa a třetí
nakonec Rakušan M. Sander opět z Motosportu Chýnov. Mimochodem hezky mezinárodně obsazená třída, když připomenu
ještě čtvrté místo Poláka D. Olszoweho. Ne
nadarmo také mnoho cizinců považuje náš
kvalitní juniorský šampionát za takové neoﬁciální mistrovství střední Evropy.
Hrdinou dne ve třídě 85ccm byl Slovák
D. Drdaj, startující se svou čtyřtaktní
Hondou za tým Mňuk Motokros Team
Vys. Mýto. Ujel všem a zaslouženě vyhrál
obě jízdy. Po nepříjemném zranění z rakouského Imbachu a téměř po měsíční
přestávce prokázal své kvality D. Kička
z Osička MX teamu. Byl dvakrát druhý
a udržel si průběžné vedení v seriálu právě
před Drdajem. Třetí místo patřilo Danovu
týmovému kolegovi, stále se lepšícímu F.
Podmolovi. Toho opět přijel podpořit jeho
starší bratr Libor, hvězda Freestyle motokrosu a jeden z našich současných nejlepších motokrosařů Filip Neugebauer. Bylo
škoda, že musel odstoupit Rakušan Max
Hartl, lídr této třídy ve své zemi. Ten se
blýskl jedním z nejrychlejších časů v tréninku, pak mu ale vypověděl službu motor
jeho KTM, a nemohl tak odpoledne doplnit čelo závodu v této kubatuře.
Souboje ve třídě MX2 Junior byly také zajímavé. První jízdu sice vyhrál vítěz z Jinína – J. Romančík z Orion Litomyšl Livit
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teamu. To už ale musel hodně bojovat s do
poloviny rozjížďky vedoucím R. Hanouskem z Motosport Klubu Málkov. Ve druhé
rozjížďce už ale R. Hanousek nedal nikomu
šanci, jel opravdu dravě, a tak se stal tento
někdejší Mistr republiky ve třídě 85ccm
i celkovým vítězem. J. Romančík ale se čtrnáctibodovým náskokem v průběžném pořadí této třídy stále vede. Třetí místo patřilo
v Horažďovicích Belgičanovi s maďarskou
licencí E. Hugyeczovi, který byl velice příjemným zpestřením tohoto závodu.
Další akcí v motokrosovém areálu Svaté
Pole bude ve dnech 19.–20. června sraz
automobilů Off road a 28. srpna populární Mistrovství České republiky v Off road
maratonu.
Za Motocross club Horažďovice v AČR
Martin Mída

Volejbalový turnaj žen
Letošní již 8. ročník volejbalového turnaje
žen v Břežanech byl mimořádně úspěšný
pro horažďovické volejbalistky
Volejbalový turnaj pořádaný ženami
TJ Sport Horažďovice se uskutečnil v sobotu 12. června 2010 v přírodním areálu
v Břežanech a sešlo se osm družstev. Hrálo se na dvě skupiny, počasí přálo, nálada
a spokojenost všech zúčastněných byla
výborná. První místo vybojovaly ženy
z Kolince, které převzaly putovní pohár od
loňských vítězek z TJ Katovice.
Družstvu žen z Horaždovic se dařilo
a skončilo na krásném druhém místě.
Konečné pořadí:
1. Kolinec
2. SK Borga Horažďovice
3. Průchovky
4. Břežany
5. Strakonice
6. Velký Bor
7. TJ Sokol Katovice
8. Mandarinky
Děkujeme všem sponzorům, kteří pomohli
připravit hodnotné ceny pro všechny týmy:
BORGA, Obec Břežany, TJ Sport Horaž-
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ďovice, AUTOSPOL Plus, BARVY Drázdovi, Brůžek Miroslav, COOP Centrum
Praha, Dětské botky U Sovičky, Divadlo
Břežany, HASIT, Jatka Hradský, K+D Podlahy, Culinar, Mandák – SPAR Chanovice, MC Houba, Město Horažďovice, Mlýn
Mrskoš, PIZZERIA V zámku, Poštovní
spořitelna Horažďovice, TERASO, Vinárna pod věží – Rosa, Zlatý jelen – Sedláček.
Volejbalové družstvo žen
TJ Sport Horažďovice

Z RADNICE
Rada města
19. 5. 2010
ROZHODLA
• o výběru nabídky společnosti Projekta
Tábor, s. r. o., Tábor na zpracování projektové dokumentace akce „Kompostárna
Horažďovice“ s nabídkovou cenou ve výši
166 000 Kč + DPH
• o přijetí cenové nabídky společnosti
Šumavaplan, s. r. o., Praha na zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby „Rekonstrukce a modernizace Aquaparku Horažďovice“ ve výši
211 975 Kč + DPH
• o výběru nejvhodnější nabídky Romana Fausta SAT-ELEKTRO, Sušice na
akci „Systém STA pro příjem sat signálu + signálu DVB-T bytových domů čp.
529, 530, 531, 761, 766, 738, 737, 756,
755+754, 762+763, 765+764, 751+750,
752+753, 757+758+759“ za celkovou cenu
357 214,50 Kč + DPH
• o přijetí cenové nabídky společnosti RealSan, a. s., Liberec na zhotovení projektové dokumentace „Sanace vlhkého zdiva
v objektu čp. 1, 2, 3 (radnice) Horažďovice“ za celkovou cenu 58 000 Kč + DPH
• o výběru nejvhodnější nabídky Miroslava Brůžka, Jiráskova 708, Horažďovice
na akci „Stavební úpravy domu Mírové
náměstí čp. 29 Horažďovice“ za celkovou
cenu 219 009 Kč + DPH

SCHVÁLILA
• nabídku Martina Kožnara, Horažďovice
na výkon autorského dozoru při zpracování
projektové dokumentace stavby „Rekonstrukce a revitalizace Mírového náměstí
v Horažďovicích“ za pevnou jednotkovou
cenu výkonu autorského dozoru 600 Kč/
hod./profesi (mandatář není plátcem DPH)
• podání žádosti o dotaci do Operačního
programu životního prostředí v souvislosti s realizací akce „Likvidace lokálních

zdrojů na fosilní paliva, rozšíření stávajících rozvodů a připojení objektů na systém CZT Města Horažďovice“ v celkové
výši 13 812 550 Kč
• darovací smlouvu mezi Městem Horažďovice (obdarovaný) a ﬁrmou Rosa Computers – Václav Rosa na poskytnutí peněžního
daru ve výši 3 000 Kč pro organizační složku
Městská knihovna na projekt Děti a čtení

VZALA NA VĚDOMÍ
• rozhodnutí Ministerstva kultury, Praha
1 o prohlášení areálu Obory a Glorietu na
Chrástu s pozemky v k. ú. Zářečí za kulturní památku
• zápis z 25. a 26. jednání kulturní komise
ze dne 9. 2. a 4. 5. 2010
• zprávu ZŠ Komenského z exkurze
Volksschule v Chamu (SRN) v rámci projektu Mechatronika do škol
• zápis z jednání komise pro podnikání
a cestovní ruch ze dne 22. 4. 2010

ULOŽILA
• vedoucímu organizační složky Technické služby panu Jánu Troppovi do 97. RM
předložit návrh výsadby květinových
ploch ve městě (zámek, náměstí, u kina,
Červená brána, Husovo náměstí, u starého mostu – Nábřežní ulice)

SOUHLASILA
• s umístěním výdejního mrazáku na
zmrzlinu a stolků se židlemi v zádveří
aquaparku

JMENOVALA
• na základě výsledků konkurzního řízení
na místo ředitele ZŠ Komenského ze dne
4. 11. 2009 a doporučení konkurzní komise s účinností od 1. června 2010 Mgr. Marcelu Šmrhovou ředitelkou Základní školy
Horažďovice, Komenského ul. na dobu
určitou do 31. července 2015

Rada města
2. 6. 2010
SCHVÁLILA
• dodatečné zařazení ke koupi bytové jednotky 934/5 Palackého ulice a podílu ve
výši 393/22180 na společných prostorách
a st. p. č. 1185 v k. ú. Horažďovice
• záměr odprodeje domu v Plzeňské ulici čp. 265 včetně pozemku stp. č. 258/1
a stodoly nacházející se na st. p. č. 258/2
v k. ú. Horažďovice a stp. č. 258/2 v k. ú.
Horažďovice, ukládá MěÚ Odboru investic, rozvoje a majetku města zpracovat
znalecký posudek a připravit výběrové řízení odprodeje domu čp. 265 Horažďovice
včetně příslušenství
• ceník úhrad nákladů souvisejících s poskytnutím zadávací dokumentace veřejných zakázek

• nevalorizovat smluvní nájemné v obecních bytech k 1. 7. 2010
• Pořadník na byty 2+1 a 1+1 nad 40 m2
1. Olga Bechynská, Horažďovice
2. Lukáš Fuščič, Horažďovice
3. Martin Hlaváč, Horažďovice
4. Irena Veverková, Horažďovice
5. Radek Pánek, Slivonice
• darovací smlouvy mezi Městem Horažďovice a společnostmi KOVALTOS,
s. r. o., Horažďovice, Hasit Šumavské vápenice a omítkárny, a. s., Velké Hydčice
• smlouvu o ﬁnancování projektu v rámci
programu přeshraniční spolupráce Cíl 3
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007–2013, Dispoziční fond mezi
Městem Horažďovice a Euroregionem Šumava, Klatovy
• příspěvek na provoz (osobní výdaje
a materiál) volnočasového centra DOK
pro neorganizovanou mládež ve prospěch
Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko Prácheň Horažďovice ve výši 28
000 Kč na červenec–srpen 2010, smlouvu o výpůjčce sálu v objektu čp. 11 a jeho
vybavení mezi Městem Horažďovice a Junákem, svazem skautů a skautek ČR, středisko Prácheň Horažďovice s podmínkou,
že k 10. 9. 2010 bude předložena zpráva
včetně zhodnocení a evidence návštěv
mládeže v klubu a vyúčtování ﬁnančního
příspěvku

NESCHVÁLILA
• záměr odprodeje objektu stodoly v „obecáku“ na st. p. č. 234 a st. p. č. 234 v k. ú.
Horažďovice
• záměrem odprodeje stodoly u domu
čp. 265 Horažďovice
• záměr odprodeje pozemku p. č. 183
v k. ú. Komušín

ROZHODLA
• o výběru nejvhodnější nabídky společnosti STAFIS – KT, s. r. o., Pačejov-nádraží 74, Horažďovice na stavební práce akce
s názvem „Rekonstrukce knihovny – Boubín, Horažďovice“ s nabídkovou cenou ve
výši 209 816 Kč + DPH

VZALA NA VĚDOMÍ
• zápis z bytové komise ze dne 31. 5. 2010
• přehled výsadby květinových ploch ve
městě předložený organizační složkou
Technické služby a ukládá místostarostovi
a vedoucímu organizační složky předložit
návrh obnovy květinových ploch včetně
harmonogramu a ﬁnančního předpokladu do 30. 6.
• protokoly o provedené veřejnosprávní kontrole příspěvkových organizací –
Křesťanská MŠ a MŠ Loretská ul.
• protokol o výsledku kontroly v příspěvkové organizaci ZŠ Blatenská ul. 540
a rozhodnutí o námitkách Krajského úřadu Plzeňského kraje
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SOUHLASILA

Vzhledem k množícím se oznámením,
dotazům občanů města a řešení přestupků či správních deliktů ve vztahu
k pohybu psů a jiného zvířectva na veřejných prostranstvích si dovolujeme
upozornit na pár věcí týkající se uvedené problematiky.
Jen pro zajímavost, na území města Horažďovice je v současné době registrováno 602 psů, v roce 2008 bylo registrováno
648 a v roce 2006 to bylo 638 psů.
Chov zvířat náleží odnepaměti mezi nejrozšířenější záliby. Nikoho tak jistě nepřekvapí konstatování, že chování a reakce zvířete mohou být někdy jen obtížně
předvídatelné. V jejich důsledku pak může
docházet ke vzniku i velmi vysokých škod.
V občanském zákoníku se zvíře v zájmovém chovu1 chápe jako předmět vlastnictví věci neboli z právního hlediska
představují chovaná zvířata (nepřímý)
předmět vlastnického práva. Podle § 127
uvedeného zákona se vlastník věci musí
zdržet všeho, čím by nad míru přiměřenou poměrům obtěžoval jiného nebo
čím by vážně ohrožoval výkon jeho práv.
Podle § 415 občanského zákoníku je dále
povinen počínat si i při výkonu svých
vlastnických práv tak, aby nedocházelo
ke škodám na zdraví, majetku, na přírodě
a životním prostředí. Zatímco většinou
jiných věcí může vlastník bez dalšího svobodně a podle svého uvážení disponovat,
podléhá nakládání s mnoha druhy zvířat
veřejnoprávní regulaci. Zvíře v zájmovém
chovu je tedy ovšem věcí zvláštní povahy,
pro kterou je upraven zvláštní právní režim (zák. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat
proti týrání, zák. 215/92 Sb., o veterinární
péči). České právo, stejně jako jiné vyspělejší právní řády, naopak spojuje s vlastnictvím zvířete řadu povinností, které co
do kvantity i kvality významně přesahují
míru a charakter povinností spojených
s vlastnictvím jiných běžných věcí.
V zákoně č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších před-

pisů, v § 13, odst. 1, je uvedeno „Každý je
povinen zabezpečit zvířeti v zájmovém chovu
přiměřené podmínky pro zachování jeho fyziologických funkcí a zajištění jeho biologických potřeb tak, aby nedocházelo k bolesti,
utrpení nebo poškození zdraví zvířete, a učinit opatření proti úniku zvířat. Zvíře nesmí
být chováno jako zvíře v zájmovém chovu,
jestliže nejsou zabezpečeny přiměřené podmínky pro zachování jeho fyziologických
funkcí a zajištění jeho biologických potřeb
nebo jestliže se zvíře nemůže adaptovat,
přestože tyto podmínky zabezpečeny jsou.“
V současné době žádný právní předpis
souhrnně neupravuje pohyb zvířat v zájmovém chovu (myšleno zde především
psů) na veřejnosti. Vlastník zvířete nebo
chovatel je povinen se chovat tak, jak mu
ukládají některé právní předpisy.
• Při pohybu psa na veřejnosti je chovatel nebo vlastník psa povinen dodržovat
obecná pravidla stanovená občanským
zákoníkem (§ 127 zák. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, § 60 zák. č. 361/2000 Sb., o provozu
na pozemních komunikacích ve znění
pozdějších předpisů)
• Při přepravě psa v hromadné přepravě
osob je povinen vlastník psa nebo chovatel
dodržovat pokyny stanovené v přepravním řádu pro určitý druh přepravy. V rámci přepravy zvířat je stanoveno opatřit
tyto náhubkem a vést je na vodítku nebo
v případě malého psa převážet ve schráně. Pokud nedodrží podmínky stanovené
v přepravním řádu, bude z dopravy vyloučen a lze mu uložit pokutu.
• Při zabezpečení zvířete proti úniku
– viz výše.
• Při pohybu se psem na území města Horažďovice je povinen dodržovat ustanovení vyhlášky 4/2005, o pohybu psů a jiného
zvířectva na veřejných prostranstvích
k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku.
Zákon č. 246/1992 Sb., o ochraně zvířat
proti týrání ve znění pozdějších předpisů,
hovoří o tom, že zvíře se nesmí omezovat
na pohybu, pokud to není nutné a toto
omezení nepůsobí zvířeti utrpení. Tento zákon zmocňuje obce k vydání obecně
závazné vyhlášky, která by upravila pravidla pro pohyb zvířat (psů) na veřejném
prostranství a vymezila prostory pro
volné pobíhání psů. Město Horažďovice
takovou obecně závaznou vyhlášku má.
Každá osoba, která chová psa nebo je jeho
vůdcem, odpovídá za chování psa a sama

1

2

• s účastí Města Horažďovice v celostátní
soutěži „Obec přátelská rodině“ a pověřila starostku města podpisem přihlášky do
této soutěže v termínu do 31. 7. 2010
• se zapojením Města Horažďovice v projektu Plzeňský kraj – bezpečný kraj

Občan a zvíře

Zákon 246/1992, na ochranu zvířat proti týrání,
v § 3 písm. e) deﬁnuje, že je „zvířetem v zájmovém
chovu zvíře, u kterého hospodářský efekt není hlavním účelem chovu, a to buď chované v prostorách
k tomu určených, nebo v domácnosti, jehož chov
slouží především zájmové činnosti člověka, nebo
zvíře sloužící člověku jako jeho společník“.

Zákon č. 361/2000, o provozu na pozemních
komunikacích, v § 60 Jízda na zvířatech a vedení
a hnaní zvířat, odst. 11 uvádí: „Vlastník nebo držitel domácích zvířat je povinen zabránit pobíhání
těchto zvířat po pozemní komunikaci“.

|

musí určit, jestli je pes nebezpečný svému
okolí a tedy zda má být veden na vodítku
nebo má mít ještě náhubek, a to i tam, kde
může mít psa tzv. na volno.
V případě porušení vyhlášky či dojde-li
k úniku psa (zvířete) samozřejmě nastává
odpovědnost vlastníka psa nebo chovatele, a to buď v oblasti přestupkové (porušení obecně závazné vyhlášky či se dopustí
jiného přestupku), veterinární tedy správněprávní (nesplnění očkování psa či jiného zvířete proti nemocem), nebo v rovině
trestněprávní za ublížení na zdraví (dle
trestního zákona).
Je nutno si také uvědomit, že majitelé zvířat jsou také odpovědni ze zákona
361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích, zabránit jejich pobíhání
po pozemních komunikacích – a toto se
vztahuje např. i na cyklostezky.2
Na závěr této informace je též apelace
na občany v tom smyslu, že morální povinností každého držitele zvířete (psa) je
uklidit exkrementy po tomto zvířeti (psu)
kdekoliv a kdykoliv.
František Kříž,
předseda Komise k projednávání přestupků

Skončil 3. ročník
Soutěže ve sběru
hliníku
V květnu jsme ukončili 3. ročník Soutěže
ve sběru hliníku, kterou pro školní rok
2009/2010 město vyhlásilo pro kolektivy školských a předškolských zařízení.
Hlavním cílem této ekologicky zaměřené
soutěže je upozornit na různorodost odpadů, které produkujeme, ale při současném hektickém způsobu života nám často
nezbývá čas si to uvědomit nebo chybí
potřebné informace. Letos se do soutěže
zapojilo celkem 20 kolektivů dětí. Své zástupce měly obě mateřské a obě základní
školy. Děti sbíraly hliníkové obaly z potravin, hliníkové folie apod., s výjimkou plechovek od nápojů. Celkem se nám podařilo nashromáždit úctyhodných 159,63 kg.
Touto cestou bychom rádi poděkovali
těm, kteří se shromažďováním hliníku
dětem pomáhali, hlavně rodičům a učitelům, protože svým kladným přístupem
se postarali, aby se soutěž pro děti stala
atraktivní.
Zúčastněné kolektivy se podle množství
nasbíraného hliníku umístily následujícím způsobem:
1. místo:
Berušky MŠ Na Paloučku
21.90 kg
2. místo:
2. B ZŠ Komenského
20,36 kg
3. místo:
3. B ZŠ Komenského
16,15 kg
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4.–20 místo:
Rybičky Křesťanská MŠ
Broučci Křesťanská MŠ
3. A ZŠ Komenského
Ovečky Křesťanská MŠ
1. B ZŠ Komenského
Včelky MŠ Na Paloučku
1. A ZŠ Komenského
Ptáčci Křesťanská MŠ
4. A ZŠ Komenského
Motýlci MŠ Na Paloučku
2. A ZŠ Komenského
Hvězdičky MŠ Na Paloučku
4. B ZŠ Blatenská
4. B ZŠ Komenského
7. A ZŠ Blatenská
5. B ZŠ Blatenská
4. A ZŠ Blatenská

|

10
14,01 kg
12,33 kg
10,84 kg
10,06 kg
9,70 kg
8,12 kg
6,68 kg
6,32 kg
5,52 kg
4,30 kg
3,60 kg
3,53 kg
3,30 kg
1,21 kg
0,90 kg
0,50 kg
0,30 kg

Dne 8. června proběhlo na radnici slavnostní vyhodnocení soutěže, kde paní
starostka odměnila tři nejúspěšnější kolektivy věcnými cenami. O překvapení se
postarali školáci ze ZŠ Komenského, kteří
závěr vyhodnocení zpříjemnili hudebním
koncertem s písničkou a paní starostce
předali obrázky, které namalovali.
Všem zúčastněným děkujeme a vítězným
kolektivům blahopřejeme!
Ing. Anna Vachušková,
Odbor životního prostředí

ŠKOLY

KMŠ
„Rádi se vidíme a slyšíme“ je název letošního projektu, který naše škola mohla realizovat prostřednictvím koordinačního
centra česko-německých výměn mládeže
Tandem. Tandem byl založen v roce 1997.
Posláním Tandemu je rozšíření a zintenzivnění výměn mládeže mezi Českem

Kdy začínáme
s četbou?
a Německem. Od roku 2006 jeho aktivity
„Odmalička – Von klein auf“ podporují
i spolupráci předškolních zařízení. Nám
se podařilo v loňském roce navázat spolupráci s německou mateřskou školou
Sulzbach Rosenberg, a děti naší školky
tak mají možnost přijít do kontaktu s cizím jazykem přirozenou cestou, společnou hrou. Taková setkávání jsou pro děti
velmi důležitá. Děti se tak učí překonávat
jazykové bariéry a jsou motivovány k dalšímu jazykovému vzdělávání. Odborníci
říkají, že u malých dětí jde také o to, že
se otevře tzv. „fonetické síto“, díky němuž děti potom vnímají jako foném nejen
zvuky své mateřštiny, ale i jiných jazyků.
Učí-li se tedy děti odmala vnímat cizí jazyk, budou mít určitě lepší start do budoucnosti, nebudou se bát toho, že někdo
mluví jinak, zvýší si možnost uplatnění
v dospělosti.
Letošní projekt „Rádi se vidíme a slyšíme“ se uskutečnil za velké finanční
podpory koordinačního centra Tandem.
Jsme rádi, že naše žádost byla úspěšná, a plný autobus dětí tak mohl vyrazit
vstříc našim kamarádům. Společně jsme
si pohráli v zábavném centru Nabba
Dabba Doo a ani dlouhá cesta a vysoké
teploty nám nezkazily příjemné setkání.
Jen jsme litovali nedostatku času při prohlídce historického městečka Nabburg,
ale nedalo se nic dělat, čekala nás ještě
dlouhá cesta zpátky.
V ten samý den, kdy jsme byli v Německu,
byli naši malíčkové v ZOO Ohrada u Hluboké nad Vltavou. To bylo zážitků. Proto hned v pátek, den po našich výletech,
nás přišli do školky vyzpovídat kašpárek
s princeznou. Kašpárek byl sice popleta,
ale představte si, že i on se už naučil ten
německý jazyk. Máme tedy co dohánět,
a asi také proto se hned v neděli vypravily naše tři paní učitelky do sousedního
Bavorska na informační setkání a v pondělí si pro změnu čtyři německé učitelky
a jeden budoucí pan učitel prohlíželi naší
školku. Ten pan učitel projevil zájem, že
by šel k nám na praxi. Uvidíme. Každopádně se budeme snažit, aby setkávání
dětí byla pravidelná a častější.
Za KMŠ
Bc. Věra Chaloupková

Je stále více lidí, kteří se zajímají a starají
se o děti, které nečtou správně.
Bezpochyby můžeme tvrdit, že přiblížení se
knihám je jedna z obohacujících zkušeností,
které můžeme s dětmi sdílet od raného věku.
Mluví se o zajímavém komunikačním sledu, ke kterému dochází mezi rodiči a malým dítětem nad obrázkovou knihou.
1. Získání pozornosti umožňuje soustředit pozornost dítěte na určité místo a ulehčuje přijetí informace.
2. Otázkami soustředíme dětskou pozornost ke konkrétní věci a snažíme se vyvolat slovní pojmenování.
3. Pochopení obrázků je skutečným začátkem čtení a dítě se tím připravuje na
budoucí četbu.
Třída Hvězdičky navštěvuje dětské oddělení městské knihovny již několik let.
Chtěli bychom tímto poděkovat za
umožnění těchto aktivit paní Šimonové.
Za spolupráci pak paní Marešové.
Abychom mohli přejít k vlastní četbě, je
třeba nastolit určité zvyklosti, které jsou
základem ve vývoji budoucího čtenáře –
a to se nám společně daří. V knihovně je
připraven dostatek materiálu, aby byla
u dětí rozvíjena pozornost, soustředění,
sluchová paměť, vizuální paměť a slovní
zásoba. Společné čtení ve školce pak nabízí příležitost ke komunikaci, porozumění,
vyjadřování, rozvoj pozornosti dítěte.
„Jede vláček, jede světem a pohádky veze
dětem.
Má je pěkně v balíčku, každá má svou
knížtičku.
Až ten dnešní rozbalíme, pohádku v ní
uvidíme.“
Z Paloučku – třída Hvězdičky
Eva Vlčková

ZŠ Blatenská
FOTBALOVÝ ÚSPĚCH
Úspěch v podobě 2. místa se podařil starším žákům 1. stupně, když ve čtvrtek 13.
5. 2010 sehráli okresní kolo turnaje v minifotbale McDonald´s Cup. Úspěšný tým
v letošním roce nepoznal porážku, proto
byl pro naše fotbalisty velkým zklamáním poslední zápas turnaje, ve kterém se
rozhodovalo o postupujícím do krajského
kola. V poslední akci zápasu se podařilo
soupeři srovnat stav na 1:1 a postupují-
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cím se tak stala ZŠ Nýrsko Školní. Našim
žákům děkujeme za vzornou reprezentaci školy.
Mgr. Kamil Šebek, ZŠ Blatenská 540

POHÁR ROZHLASU 2010
Letos jsme se opět zúčastnili atletické
soutěže – Pohár rozhlasu 2010. Výkony
našich žáků snižovalo nepříznivé počasí,
neboť bylo chladno a mokro. Žáci i žákyně obou kategorií však bojovali statečně a v jednotlivých disciplínách obsadili
krásná umístění. Stanislav Kovářík (skok
daleký) a Radek Chudý (skok vysoký) dokonce ve svých disciplínách stáli na stupních vítězů. Všem účastníkům děkujeme.
Mgr. Tereza Jandová, ZŠ Blatenská 540

PODĚKOVÁNÍ
Dne 20. 5. 2010 třídy 9. A a 9. B navštívili
hasičskou zbrojnici v Horažďovicích. Dozvěděli jsme se spoustu nových věcí. Hasiči
nám ukázali své vozy a výbavu. Vysvětlili
nám, jak se co používá a my jsme zjistili, že
to nemají vůbec jednoduché. Poté nám ukázali vnitřek zbrojnice, posilovnu atd. Nakonec nás seznámili s teorií o radioaktivitě
a úkrytech v Horažďovicích. Tímto bych rád
hasičskému sboru poděkoval za seznámení
s jejich prací a za jejich odvahu a nasazení.
Petr Klečka, 9. tř. ZŠ Blatenská 540

krátká přestávka, po níž se děti rozdělily na
připravená sportovní stanoviště. Během
plnění úkolů sbíraly žetony, za které si potom mohly koupit zaslouženou odměnu.
Mgr. Petra Jánská, ZŠ Blatenská 540

ZŠ Komenského
MLADÍ ZDRAVOTNÍCI
ZŠ KOMENSKÉHO
Ve středu 28. 4. 2010 se v Klatovech konalo okresní kolo soutěže Hlídek mladých
zdravotníků 1. i 2. stupně. Naše škola
měla zastoupení v obou kategoriích.
Družstvo mladších, ve složení Marie Makovcová (kapitánka), Iva Kuderová (výborně nahradila nemocného Petra Motyčku), Josef Chalupný, Jan Pícka a Jan Motl,
bylo v soutěži nováčkem. Na soutěžící čekalo 5 stanovišť. Nejlépe se vydařily transport a obvazová technika. Bez trestných
bodů, super úspěch, zaváhaly i vítězky ze
Železné Rudy. Při praktické první pomoci se ukázalo, že naši mají ještě co cvičit.
Hrubé chyby (nezkontrolování tepu, neuložení do stabilizované polohy po ošetření
raněného) družstvo stály desítky bodů.
Konečný výsledek si však zaslouží velkou
pochvalu – 3. místo v okresním kole.

TEREZÍN
Dne 14. 5. jsme navštívili koncentrační
tábor Terezín. Cesta z Horažďovic trvala
přibližně dvě hodiny. Když jsme dorazili,
uviděli jsme obrovskou pevnost. Před ní
se nacházely hroby. Nejprve jsme navštívili kancelář, kde nás průvodce seznámil
s historií pevnosti, s hrůznými činy za
2. sv. války. Poté jsme přešli do hromadné
cely, kde jsme se dozvěděli o nedůstojném
zacházení s vězni. Pokračovali jsme do
malé koupelny a samotek, které na nás působily velmi depresivně. Prohlídku ukončil krátký dokumentární ﬁlm.
Filip Malý, 7. tř. ZŠ Blatenská 540

MAJÁLES
Pestrobarevným rejem masek se na Den
dětí rozzářily horažďovické ulice. Na náměstí se průvod zastavil a paní ředitelka
s paní starostkou přivítaly zamaskované
děti i učitele svými projevy. Při této příležitosti zvolené královny přijaly svou korunku
a v čele průvodu dovedly rozjásané třídy
zpět do školy. Po příchodu následovala

Základ družstva starších tvořily dlouholeté členky zdravotnického kroužku – Pavla
Charvátová (kapitánka), Denisa Balážová,
Michaela Štěchová, Eliška Truhlářová, benjamínkem byla Šárka Stulíková. Děvčata se
připravovala velmi zodpovědně. Jejich znalosti považuji za výborné. To potvrdilo stanoviště obvazová technika, kde děvčatům
rozhodčí strhla pouhý 1 bod za úpravu, což
byl 2. nejlepší výsledek z osmi zúčastněných
družstev. Za ošetření člověka v bezvědomí
je porota označila za nejlepší. Proto chápu
zklamání děvčat z pátého místa. Já si však
myslím, že 5. místo v okrese je pěkný úspěch.
Děkuji všem mladým zdravotníkům za
předvedené dovednosti. Náhradnici starších – Janě Píckové za povzbuzování soutěžících přímo na místě soutěže. Pavle a Denise, které se se zdravotnickým kroužkem
loučí, přeji mnoho úspěchů na střední škole.
Libuše Motlová
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NAPOPRVÉ A USPĚLI JSME
Dovolte, abych i já se podělila o velkou radost, kterou naše škola prožívá. Na podzim
roku 2009 se mi dostala do rukou přihláška do soutěže „Video pohlednice z mého
města“, byl to již 9. ročník celostátní akce.
A protože sedmáci jsou „herci“, domluvili
jsme se, že to zkusíme – anglicky natočit
čtyřminutové představení našeho města.
Šla jsem za svými kolegy – paní učitelkou
Kovačovou a panem učitelem Štěpánkem,
zda by se do toho pustili se mnou. A tak byl
vytvořen tým! Díky za něj! Paní učitelka Kovačová „dodala“ super námět, ideu, kterou
jsem rozpracovala na jednotlivá „stanoviště“ ve městě. S dětmi jsme pilovali výslovnost i herecké výkony. Těšili jsme se všichni
na krásný podzim, kdy barvy našeho města
nejvíce vyniknou! Ale zrada počasí. Bylo
ošklivo a stromy naráz opadaly. Tak jsme
čekali na zimu. A přišla. Sněhu plno a mráz
štípal do tváří a dětem tuhla ústa. Ale zdařilo se. Panu učiteli Štěpánkovi jsme pomohli
na konci natáčení „odtrhnout“ prsty od videokamery. Pak zbývala druhá část práce
– vše dát do počítače a dokončit do náležité
formy. Naštěstí vše dopadlo dobře. Video
jsme posílali s tím, že jsme si to alespoň vyzkoušeli. Práce to byla zajímavá, děti hodně
bavila a to bylo to nejdůležitější.
Jaké však překvapení, když přišel mail
s pozvánkou do Prahy na Ministerstvo
školství, kde nám bude předána jedna ze
tří hlavních cen! Radost dětí neznala mezí
a samozřejmě, že i celý sbor byl velmi potěšen. Nakonec jsme získali 3. místo v naší
kategorii. Před námi byl jen Třinec a první
místo uděleno nebylo. Škoda, že nám počasí nedovolilo po skončení vyhodnocení
vychutnat si v Praze náš úspěch. Pršelo až
do našeho odjezdu.
Naši práci jsme nabídli také představitelům
města Horažďovice. Věnovali jsme jim natočené CD (i s originálním obalem) s tím,
že by ho mohli dávat také jako malý dárek
oﬁciálním zahraničním hostům. A tak se
také stalo. CD bylo hned věnováno delegaci
ze Švýcarska, která tu byla na návštěvě.
Máme radost, že tento projekt neskončil jen
soutěží, ale že může s úspěchem reprezentovat naši školu a také město i v zahraničí.
PaedDr. Martina Baarová

NAŠE NÁVŠTĚVA MINISTERSTVA
ŠKOLSTVÍ ANEB JAK JSME SE STALI
SLAVNÝMI
Když nám paní učitelka Baarová nabídla
účast v anglické soutěži „Video pohlednice z mého města“, dlouho jsme se nerozmýšleli. Hned jsme začali sypat z rukávu
nápady, jak najít originální řešení popisu našeho malého, ale přesto krásného
města. Nebylo to úplně jednoduché, protože mnoho památek a významných bu-
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dov v Horažďovicích jsme museli porotě
z Prahy anglicky popsat v několika málo
minutách. Když bylo dílo dokonáno, poslali jsme video pořadatelům. Zhruba po
měsíci nám paní učitelka s překvapením
oznámila, že jsme nominováni na hlavní
místa. A tak jsme byli pozváni do Prahy
na Ministerstvo školství, kde jsme měli
obdržet cenu. Ptáte se, za které místo?
To se dozvíte už za moment. Tak jsme se
ve středu 19. 5. vydali do Prahy. Vrcholilo
v nás očekávání a nervozita, kterou jsme
se snažili utlumit procházkou po našem
hlavním městě a hledáním budovy Ministerstva školství, kde mělo vyhodnocení
probíhat. Když nadešel čas, vydali jsme se
dovnitř. Nejprve jsme si pečlivě poslechli
vyhlášení mladší kategorie. Po chvíli přišla na řadu kategorie 6.–7. tříd – a to jsme
byli my. Napjatě jsme čekali na to, až paní
ministryně Kopicová oznámí, na kolikátém místě jsme se umístili. Byli jsme třetí!
A to i přesto, že účast v naší kategorii byla
veliká. S námi do Prahy přijela jen ZŠ Třinec. Jsme moc rádi, že jsme měli tu příležitost podívat se do tak pěkné budovy, jako
je ministerstvo školství, a také se seznámit
s paní ministryní. Jestli bude příležitost,
rádi bychom se této soutěže zúčastnili
i příští rok. Myslíme, že tento zážitek patří
mezi ty, na které se nezapomíná.
Míša a Sísa

MÁME DRUŽINU SAMOU KVĚTINU
Jedním důležitým tématem zájmového
vzdělávání v pravidelné činnosti ŠD je
příroda a její rozmanitosti. V rámci celého
roku máme vypracováno několik projektů,
které děti průběžně plní. Jedním z nich je
i projekt Africké ﬁalky. Co tento projekt obnáší a jak vypadá jeho plnění v praxi? Není
to nic složitého. Jde o to, aby se děti učily
samostatně vypěstovat rostlinku ﬁalky,
a tím si osvojily základy vztahu k pokojovým rostlinám a dovedly maminkám doma
pomoci při údržbě pokojových květin.

Když se dílo podaří a začínají se objevovat
první kvítečky ﬁalek, je to ta pravá odměna a pastva pro oči jak pro děti, tak pro
všechny, kdo projdou kolem a začnou obdivovat jejich kvetoucí krásu.
Vychovatelky ŠD, ZŠ Komenského

TŘÍDĚNÍM ODPADU CHRÁNÍME
PŘÍRODU
Všichni víme, jak je důležité třídit odpad
a co největší část z něj opět využít. Proto
se již třetí rok účastníme soutěže ve sběru
hliníku. Vyhlašuje ji Město Horažďovice.
Je určena základním a mateřským školám
v našem městě. Třídy z naší školy se opět
umístily mezi nejlepšími. Žáci 2. B a 3. B
obsadili 2. a 3. místo za vítěznými Beruškami z MŠ Na Paloučku. Slavnostní ukončení soutěže s předáním odměn nejlepším
sběračům se uskutečnilo 8. června na
Městském úřadě v Horažďovicích. Soutěž
měla na starosti paní Vachušková, ceny
předala paní starostka Antropiusová.
Pokud bude soutěž pokračovat, zcela jistě
se zúčastníme i dalšího ročníku,
a pomůžeme tím přírodě.
Žáci 2. B a 3. B ZŠ Komenského

ZAJÍMAVÁ UKÁZKA PRVNÍ POMOCI
Poskytnutí první pomoci by mělo být pro
každého člověka samozřejmou povinností. Proto se již od první třídy snažíme
dětem předávat znalosti a dovednosti ze
zdravovědy.
Žáci naší školy mohou navštěvovat zdravotnický kroužek, který má dlouholetou
tradici. Mladí zdravotníci a zdravotnice
pod vedením p. uč. Motlové ukázali dětem
v jednotlivých třídách, jak si počínat při
ošetření různých druhů poranění, jak přivolat pomoc zraněnému a mnoho dalších
důležitých informací.
V příštím školním roce se budeme snažit
své znalosti upevňovat a rozšiřovat.
Žáci a učitelky 1. stupně ZŠ Komenského

Základní umělecká
škola
PODĚKOVÁNÍ
Vážení čtenáři,
školní rok 2009/2010 se nezadržitelně
blíží ke konci, dovolte mi v jeho závěru
poděkovat všem, kdo se ZUŠ Horažďovice
spolupracovali a podporovali její činnost.
Děkujeme:
vedení i pedagogům
ZŠ praktické, Blatenská, Horažďovice
ZŠ Komenského, Horažďovice
ZŠ Blatenské, Horažďovice

Křesťanské MŠ, Horažďovice
MŠ Na Paloučku, Horažďovice
MŠ Svéradice
manželům Bláhovým – DDM Horažďovice
panu Tomáši Pollakovi – Přírodovědná
stanice Horažďovice
vedení i zaměstnancům Městského muzea
Horažďovice
p. Libuši Mužíkové – Městské kulturní
středisko Horažďovice
vedení i zaměstnancům Městské charity
Horažďovice
zaměstnancům Městské knihovny Horažďovice
p. starostce a zaměstnancům Městskému
úřadu Horažďovice
zaměstnancům Informačního regionálního centra Horažďovice
manželům Lukešovým – PAPÍRNICTVÍ
Horažďovice
rodině Petříkových – Květinářství VESNA
p. Kotrbové – KNIHA Horažďovice
Staňkovým, Hotel Prácheň
Galerii Caliﬁa
vedení a pedagogům ZUŠ Sušice
členům velhartického dětského divadelního souboru Saky Paky
Závěrem pak děkuji všem členům pedagogického sboru za obětavou práci během
celého školního roku! Přeji jim, aby následující týdny zasloužené relaxace přispěly
k načerpání energie pro příští školní rok,
jenž bude v mnohém náročnější. Jmenovitě pak děkuji paní učitelce Matuškové,
která se na naší škole v uplynulých dvou
letech věnovala výuce hry na klavír, a nyní
se s ní loučíme. Její působení bylo pro klavírní oddělení velkým přínosem. Žáky od
září dále povede neméně erudovaný a zkušený pedagog. Stejně tak děkuji za vynikající práci paní učitelce Havlíčkové, která
v tomto školním roce vyučovala hru na
kytaru. Zájemců o studium kytary přibylo, proto bude výuku nejméně po dva dny
v týdnu zajišťovat nový pan učitel s dlouholetou a úspěšnou praxí v oboru, jehož vystoupení jste mohli shlédnout v rámci programu „Fidli, ﬁdli“. Loučíme se také s paní
učitelkou Lávičkovou, která dlouhé roky
vedla žáky ve výtvarném oboru, děkuji za
její skvělou práci také jménem jejích nadšených žáků. Od září bude vyučovat výtvarný obor nová paní učitelka s bohatými
zkušenostmi, která se již na malé výtvarníky těší. S díky se obracím i k rodičům, kteří
nás po celý rok podporovali v našem úsilí.
Bez jejich spolupráce by byla práce pedagoga v mnohém náročnější.
Přeji Vám všem krásné léto, dětem pohodové prázdniny, aby načerpali nové síly
pro zvládání školních povinností. Těším
se opět na podzim na shledanou.
Za pedagogický sbor ZUŠ Horažďovice
Eva Tichá Šelerová
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Zprávy
z Přírodovědné
stanice DDM

SPOLKY

ÚSPĚCH ŠTĚPÁNA MUDRY
Rádi bychom tímto pogratulovali Štěpánu Mudrovi za veleúspěšnou reprezentaci
v letošní Astronomické olympiádě, v níž
obsadil 3. místo v rámci celého Plzeňského kraje. Úspěchu si vážíme o to více, že
Štěpána v celkovém pořadí přeskočili jen
dva starší studenti víceletých gymnázií,
a to jen velmi těsně. Letošní Štěpánův výsledek chápeme jako příslib do příštího
olympijského ročníku. Na místě je i vyjádření díků MUDr. Miroslavu Cajthamlovi,
který Štěpána Mudru, coby člena hvězdářského kroužku v Přírodovědné stanici, na
Astroolympiádu připravoval.

PROGRAMOVÉ NOVINKY
V příštím školním roce chystáme pro školy
a pro zájemce o kroužky několik novinek.
Spektrum výukových programů chceme
obohatit o simulační hru realizovanou
přímo v budově školy. Tradiční prohlídky
areálu Stanice zamýšlíme oživit prvky ke
smyslovému vnímání přírody.
Rozšíření činnosti se dotkne i zájmové
činnosti, tedy odpoledních kroužků. Ve
školním roce 2010/2011 nově rozjíždíme
včelařský a myslivecký kroužek, kvůli velkému zájmu hodláme rozšiřovat i kroužky tradiční, tedy přírodovědně laděné.
Jistotou bude rovněž oblíbený rybářský
kroužek a kroužek hvězdářský. Současně
bychom se staršími dětmi rádi pokračovali ve víkendových poznávacích návštěvách
našich národních parků a chráněných krajinných oblastí.
Více informací o programových změnách
a novinkách nabídneme čtenářům a zájemcům o naši činnost v zářijovém čísle
Horažďovického obzoru.
Příjemné letní prázdniny přeje
Tomáš Pollak, vedoucí PS DDM

Předávání cen úspěšným řešitelům Astronomické olympiády v Plzni (druhý zprava
Štěpán Mudra)

Sbor dobrovolných
hasičů
Poslední květnová sobota se nesla v duchu
okrskové hasičské soutěže. Ta se odehrávala v Horažďovické Lhotě, kde si připomněli 50. výročí založení tamního sboru.
Soutěžilo 10 družstev a jejich umístění
bylo následující: 1. místo a putovní pohár
si vybojovali hasiči z Hejné s celkovým
časem 136,90 sec. Následovalo družstvo
z Velkých Hydčic, Kejnic a druhé družstvo
z Hejné. Zlatou střední cestu obsadili hasiči z Horažďovic, následované Třebomyslicemi, Komušínem, Boubínem, Veřechovem a posledním družstvem bylo družstvo
domácí, to ovšem mělo starší slabší stroj.
Soutěžilo se ve dvou disciplinách, a to ve
štafetě a požárním útoku. Jako host bylo
družstvo hasičů z Jetenovic a chybělo
družstvo ze Slivovic.
Hezké prázdniny a příjemnou dovolenou
přeje
Karel Halml

Husův sbor
„Hledej pravdu, slyš pravdu, uč se pravdě,
miluj pravdu, prav pravdu, drž pravdu,
braň pravdu až do smrti.“
Toto Husovo, Čechy dávno zapomenuté
sedmero pravdy, neztratilo nic na své aktuálnosti ani po 595 letech, které uplynuly od
jeho mučednické smrti. Ba právě naopak.
Minulá léta nás přesvědčila, že není pravda
všechno, co se nám jako pravda předkládá,
a že mnohé z toho, co lidé vyhlašují za pravdu dnes, zítra již pravdou nebude.
Hus dovedl jasně oddělit pravdu od lži
a ostře kritizoval a odhaloval zlo osobní
i společenské. Dovedl sestoupit z vyvýšené
kazatelny dolů mezi lidi a postavit se v čelo
zástupů, a přece byl služebník všech ve šlépějích svého Pána Ježíše Krista. Přijal boj
se všemi důsledky, protože nemohl jinak.
Chtěl, aby tu žil člověk nový, spravedlivý
a poctivý, svobodný a čestný, a proto jej
nezastavily ani plameny kostnické hranice.
Touto svou statečnou vírou je nám až do
dnešních dnů i přes propast staletí nabádavým příkladem. Hus je majákem, který
prozařuje temnotu našich životů a ukazuje
nám cestu zpět k Bohu, našemu Tvůrci.
Proto se Církev československá husitská hlásí k jeho odkazu. V letošním roce uplynulo 90
let od jejího založení a v celé církvi se během
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roku konají různé slavnosti. Proto naše náboženská obec, která má v Horažďovicích hlubokou tradici, přijala s potěšením možnost
stát se v rámci těchto oslav spolupořadatelem
Koncertu pro Mistra Jana Husa. Pořádá
jej Město Horažďovice v rámci zámeckého
hudebního léta a bude se konat, jak již bylo
sděleno, 6. července v 19.00 hod. v našem
sboru, který nese Husovo jméno.
Oba umělce, Štěpána Raka i Alfréda Strejčka, kteří jsou autory tohoto pořadu, jistě
není třeba horažďovické kulturní veřejnosti
představovat. Vážíme si toho, že si vytkli za
cíl představovat ve svých uměleckých projektech významné osobnosti našeho národa,
k nimž v prvé řadě náleží právě Mistr Jan Hus.
Slavnostní bohoslužby u příležitosti
595. výročí jeho upálení
se konají v Husově sboru
v neděli 4. července v 9.00 hod.
a zazpívá při nich Pěvecký spolek Prácheň.
Na setkání při těchto bohoslužbách i při
slavnostním večeru Koncert pro Mistra
Jana Husa, který jistě slibuje nevšední
umělecký zážitek, se upřímně těší
Miroslava Jarolímová

P. S. PRÁCHEŇ
(OTAVÁCI)
KVĚTINOVÝ DEN
Dne 13. 5. proběhl v našem městě Květinový den. Čtyři žlutě oblečené skupiny našich
členů prodávaly květ měsíčku zahradního za
20 Kč. Po odpečetění pokladniček na poště
v Horažďovicích jsme zjistili, že naši občané věnovali na boj proti rakovině 17 862 Kč.
Chtěli bychom poděkovat všem, kteří přispěli
na tento projekt a měli pro naše malé prodejce pochopení. Prodejci kytiček byli tito naši
členové: T. Slavíčková, D. Gronová, N. Gronová, J. Mareš, R. Petříková, O. Slavíček, B.
Klempířová, J. Lupíšek, M. Petříková, J. Lenkvik, H. Vondrysková st., H. Vondrysková
ml., J. Stulík, D. Ederová, P. Soukup, A. Režná, A. Schídlová a pes Armi.
Šedý medvěd
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držet palce. Vlčátkům (1.) i světluškám (5.)
děkujeme za úspěšnou reprezentaci horažďovických skautů i našeho města.
Jana Mráčková, vedoucí střediska

Skautské středisko
Prácheň
RÝŽOVÁNÍ ZLATA
Do poslední chvíle to vypadalo, že akce
bude zrušena z důvodu nepřízně počasí,
ale nakonec přece jen vykouklo sluníčko
a Modré želvy (oddíl skautů, 11–16 let)
mohli společně s mineralogem a pracovníkem horažďovického muzea Alešem
Červeným o prvním červnovém víkendu
vyrazit na výpravu k Malým Hydčicím.
Pod vedením zkušeného „zlatokopa“ Aleše
si skauti vyzkoušeli, jak se rýžuje zlato. Zjistili, že to není vůbec tak snadné, jak se zdá,
ale také, že přívlastek zlatonosná k Otavě
opravdu patří. Když se někomu na pánvi
začaly objevovat první zlatinky (malinká zrníčka zlata), většinou ho začala chytat „zlatá
horečka“ – nechtěl v rýžování přestat a půjčit pánev někomu jinému. Po celodenním
rýžování jsme večer poseděli u ohně a pochutnali jsme si na vynikajícím mase, které
přivezl a připravil Alešův bratranec Franta.
Celý víkend bylo krásně, takže když už někoho omrzelo rýžování, mohl se vykoupat,
kluci si čas krátili také hrátkami s bahnem
(bahenní války či tvoření bahenní lázně
pro unavené nohy). Důkazem úspěchu této
akce jsou 2 vzorky otavského zlata – jeden
bude zkrášlovat skautskou klubovnu v loděnici a druhý vitrínu mineralogické sbírky
Městského muzea Horažďovice.
Děkuji jménem celého oddílu Aleši Červenému za skvělý nápad uspořádat tuto akci, za
velkou dávku trpělivosti a nadšení pro věc.
Šimon Matějka, vedoucí skautů

ZÁVODY V PLZNI – POSTUP
DO REPUBLIKOVÉHO KOLA
Gratulujeme našim malým závodníkům
(Kuba Kučera, Víťa Benedikt, Honzík
Motl, Lukáš Raisinger, Lukáš Valovič, Vojta Špička), kteří se umístili na prvním místě krajského kola Závodu vlčat a světlušek
(dětí ve věku 6–11 let), a postupují tak do
republikového kola, které se bude konat
v září v Děčíně. Všichni budeme klukům

Volnočasový klub pro
mladé – DOK
25.–27. června v Horažďovicích zahajujeme činnost klubu pro 11–16leté a 15–26leté
AKCE DOKOŘÁN
Pá 25. 6.
Volná zábava (11–16 let) 12–18 hod. – vyzkoušejte si různé vybavení klubu
Čajovna, ﬁlm (15+) 18–22 hod. – posezení, ochutnávka, ﬁlm od 20.00
So 26. 6.
Fotbálkový turnaj (15+) 10–13 hod. – ve
skate parku, zápis 9.30 hod., 40 kč/dvojice, věcné ceny)
Volná zábava (11–16 let) 14–18 hod.
+ kresba mandal, vyřezávání do sádry, výroba náušnic…
Čajová herna (15+) 18–22 hod. – posezení
u čaje, kávy, stolních her + výtvarná dílna
Ne 27.6.
Hry s Goadou (věkově neomezeno)
9.30–15.30 hod. – volné hraní – monopoly, Carcassonne, šachy atd.
Taneční turnaj (11–26 let) 16 hod.
(15.30 zápis, taneční podložka – přijďte
trénovat, ceny věcné)
Pokerový turnaj (15+) 19 hod. – no limit texas
hold´em, 18.30 zápis, 50 Kč/os., ceny věcné
Více informací o akci i provozu
Dok.bloguje.cz
OTEVÍRACÍ DOBA
OD PONDĚLÍ 29. 6. CELÉ PRÁZDNINY
6–99 LET
PO KLUB HER
– stolních i počítačových 14–20 h.
(Pondělky si může přijít zahrát kdokoliv,
u stolních her rádi uvítáme zejména rodiče s dětmi.)
11–16 LET
ÚT VOLNÁ ZÁBAVA
14–20 h.
ČT Společná aktivita
14–16 h.*
VOLNÁ ZÁBAVA
16–19 h.
15–26 LET
ST VOLNÁ ZÁBAVA
15–18 h.
Společná aktivita
18–20 h.*
PÁ VOLNÁ ZÁBAVA
15–21 h.
Čajovna
od 18.00
*ST, ČT Praktické aktivity – výtvarná dílna, zábavné a osobnostní testy atp. (sledujte web)

Naši malí vítězové krajského kola mají radost z cen a prestižního putovního totemu

Přijďte se podívat. Nabízíme Vám prostor,
kde můžete sami či s kamarády trávit svůj
volný čas. Posezení, šipky, fotbálek, počítač, tiskárna, internet – wiﬁ, nintendo,

časopisy, knížky, hry (stolní, počítačové),
ﬁlmy, taneční podložka, výtvarné náčiní,
kytara ad. Venku posezení, k zapůjčení
míče, frisbee, hakisák aj. Vstup zdarma.
Bez registrace či povinné docházky.

Podle svého plánu uspořádal 13. června zájezd na Šumavu, a to do Povydří.
Po vystoupení z autobusu na Rokytě se
50 účastníků vydalo na procházku do rozptýlené obce Hrádky. Tam se zúčastnění
rozdělili do skupin dvou a většina absolvovala trasu delší, a to do zmíněného Povydří se zastávkou na Turnerově chatě. Cíl pro
obě skupiny byl na Čeňkově Pile.
Plánuje se také zájezd mikrobusem pro
15 osob do vojenského historického muzea v Lešanech, dále koncert ve hřbitovním kostele nebo v sále hotelu Prácheň.
Na září opět zájezd, a to lanovkou na Kleť
a návštěva Českého Krumlova.
Sledujte vývěsku spolku u Červené brány,
kde jsou vždy další podrobnosti o připravovaných akcích.
Karel Halml

ZAJÍMAVOSTI
Kam na výlet
Jako každý rok tak i letos zorganizoval Svaz
zdravotně postižených v Horažďovicích
pro své členy 11. května jednodenní zájezd.
Bylo rozhodnuto, že navštívíme jižní Čechy. Do objednaného autobusu u horažďovického penzionu nastoupilo přes čtyřicet
účastníků a vydali jsme se směrem k Písku.
Cestu nám zpříjemnila Boženka Saláková,
která program zájezdu sestavila. Vyprávěla
nám o zajímavých místech v Písku, kam je
možnost se podívat.
Prvním místem, kterým jsme prošli, byl
kamenný most, který je v Čechách nejstarší. Písek je nádherné město. Moderní život
se zde prolíná se slavnou historií a bohatou
kulturní tradicí. Vždyť jej založili čeští králové již ve 13. století. Na mysl přijde i slavný
Švejk, který tudy procházel. Došli jsme na
náměstí, do bývalého průmyslového objektu
zvaného Sladovna, založeného v roce 1862.
Nyní slouží rekonstruované prostory ke kulturním účelům. Viděli jsme stálou expozici
Radka Pilaře a výstavu Po stopách ilustrace,
se zaměřením na dětské knihy. V době naší
návštěvy zde byla 13. celostátní přehlídka
výtvarných prací dětí a mládeže. Byly to
kresby, graﬁky a další. Poté naše cesta vedla
do Prácheňského muzea. V jednotlivých stálých expozicích se odráží nejen život města
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a okolí, ale celých jižních Čech. Ojedinělou
expozicí je část o rybách a rybářství včetně
živých ryb, která přibližuje tradici pro region typickou – chov ryb. V dalších expozicích
jsme viděli práci významných osobností,
jako byl historik prof. August Sedláček, archeolog Bedřich Dubský, mineralog prof.
Augustin Krejčí a jiní, kteří měli k Písku
vztah. Aktuální výstava zde byla pod názvem
Cesta zvuku – proč to mluví, proč to hraje,
o historii zvukové a reprodukční techniky.
Připomněli jsme si léta, kdy na opravu rádia
stačilo vyměnit novou lampu. Na televizi
s docela malou obrazovkou, „magneťáky“
a gramofonové desky jsme pohlíželi s úsměvem. Nemohli jsme si nechat ujít prohlídku
historické Elektrárny královského města
Písku. První zpráva o podskalském mlýnu
pochází z roku 1511. Úvaha o elektriﬁkaci
města byla naplněna v roce 1887 zásluhou
Františka Křižíka, který pomocí lokomobily
a dynama rozsvítil obloukové lampy. Dnes je
zde muzejní expozice, jejíž součástí je dosud
funkčním strojní zařízení, které stále vyrábí
elektřinu. Je to kulturní památka.
V poledne jsme odjížděli za dalším cílem, do
vesnice Hoslovice, kde mají středověký vodní mlýn. Autobus nás vysadil na parkovišti
před vesnicí. Dál nemohl pokračovat, neboť
cesta k mlýnu je sice pěkná, ale úzká. Nejprve se nám zdála cesta neskutečně dlouhá,
ale pak jsme procházku pojali sportovně.
Nejstarší dochovaný vodní mlýn v Čechách
předčil naše očekávání. Ani koza, která se
v blízkosti mlýna pásla, tam nebyla přebytečná. Od roku 1829 vlastnil mlýn rod Harantů. Po smrti posledního vlastníka, v roce
2004, koupil mlýn od dědiců Jihočeský kraj,
který provedl celkovou opravu. Je v Čechách
jediný, kde se zachovaly původní součásti
a je vzácným dokladem způsobu hospodaření a technologie mletí. Z těchto důvodů jej
Ministerstvo kultury prohlásilo v roce 2008
za národní kulturní památku.
Co dodat? Poděkování patří všem, kteří mají
zásluhy na udržení našich národních tradic
s cílem zachovat je pro další generace.
Cestou zpět jsme zašli v Hoslovicích do
hospody U Starého kance, kde měli dobré
pivo, při kterém jsme nabrali novou sílu.
Panovala všeobecná spokojenost – s programem, s počasím i s tím, že nám SZP
umožnil podívat se do jižních Čech.
Behenská Božena

až se začteš do následujících řádků, přenes
se do předminulého století a dozvíš se, jak se
v Horažďovicích dařilo či nedařilo. Spíše to
druhé. Záměrně vynechávám jména, protože
ty již nic neříkají. V tisku z r. 1932 se píše: Pokusy o průmysl dály se v Horažďovicích odedávna a bohužel většina takových podniků
buď ztroskotala, nebo se udržela jen po jednu
generaci. Když zpočátku let osmdesátých
zachvátila Čechy horečka cukrovarnická, založilo i zde pár podnikavých hlav r. 1872 akciové družstvo a založen byl cukrovar. Avšak
předpokladů pro cukrovar tu nebylo, cukrovka žádá jiné půdy. V továrně se provedla
právě jen jedna kampaň. Nastal krach, stroje
odvezeny a opuštěné budovy převzal nový
majitel, který tu zavedl výrobu „voskových“
sirek. Zmínky zasluhuje, že samotný komín
továrny byl při převzetí oceněn na 25 000 zl.,
tedy sumu značnou. Pokud řídil továrnu bývalý majitel, dařilo se výrobě. Byloť časem
zaměstnáno na 300 dělníků. Když se však
ujal podniku jeho syn, byla situace již horší.
Často tu hořelo, což podlamovalo provoz,
a snad i nejisté dodávky na Balkán a Dálný
východ způsobily, že již před r. 1900 byl podnik v konkurzu, z něhož se více nepozvedl.
O kousek dále k Jarovu založili v týchž letech dva Židé továrnu na papír. Ta prosperovala v letech devadesátých a umožňovala
zdejšímu rolnictvu odbyt slámy. Ale zhoubný požár r. 1897 učinil podniku konec. Po
malé přestávce chopili se ruin továrních
tři Židé a zřídili tu škrobárnu, kterou záhy
převzalo hospodářské družstvo. Ač náš
kraj skýtá příznivé podmínky pro škrobárnu, ač jest zde vyráběn škrob prvotřídní,
přece pro malý odbyt nedaří se podniku,
jak by zasluhoval. Jiný ještě průmysl, na
který se mnozí občané dosud pamatují,
byla výroba vaty z bavlny. Ta zpočátku rukodělná byla pak zařízena na pohon strojní
ve mlýně Podbranském, nynější elektrárny.
Ale neudržela se ani přes jednu generaci.
Zatím vznikly v Horažďovicích nové podniky: zmíněná již škrobárna, elektrárna, vápenka, velký podnik stavební, pily, cementárny, strojní dílny truhlářské, strojírny. V zájmu
budoucnosti Horažďovic je si přáti, aby se
tyto podniky udržely a zdárně rozvíjely, bylo
by si dále přáti, aby byl u nás zřízen i nový význačný podnik, o kterém se teď mluví a jedná.
Nezachrání-li se průmysl nynější, nepřivodíme-li podniky nové, budou spěti Horažďovice vstříc neblahému osudu – vylidnění.
Nepodobá se dnešní doba té před zhruba
více jak 120 roky?
Vybral Karel Halml
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Kultura v okolí
Horažďovic
CHANOVICE:
3. 7. – sobota, „Den řemesel“, zámecký
areál a skanzen, tradiční rukodělná řemesla
a trh, „Dana Ptáčková, kouzlení z proutí“,
výstava Nositelky tradice lidových řemesel
„Obrazy Marty Hostkové ze Sušice“
„Vladimír Líbal, ještě žiju“
5. 7. – pondělí, „Memoriál Pepy Kubaně
v nohejbale“, nohejbalový turnaj neregistrovaných hráčů v Dobroticích
9. 7. „Týden rukodělných seminářů
s Mgr. Ivou Sieberovou“
10. 7. – sobota, „Kubelíkovo trio“, 18.00
17. 7. – sobota, „Štěpán Rak a Alfréd
Strejček“, 18.00
31. 7. – sobota, „Memoriál L. Duchoně“,
v Defurových Lažanech

OBEC VELKÝ BOR
Vás srdečně zve na výstavu

PRÁCHEŇSKÝ KRAJ
Výstava potrvá do 25. 7. 2010 ve výstavní
síni „U Trčků“.
Vystavující:
Augustin Liška st. – obrazy z Prácheňského kraje – tempera, pastel, uhel
Augustin Liška ml. – kresba ﬁxem
Bohuslav Šotola – historické pohlednice
z Prácheňska
Městské muzeum Horažďovice – archeologické nálezy z okolí Horažďovic
Po dobu trvání výstavy je možno zakoupit
knihy:
Hana Elgrová – Anny
Ing. Václav Šmrha – Historie obce Velký
Bor u Horažďovic v dějinných souvislostech
Výstava bude přístupná:
pracovní dny 7.00 – 15.00 h
Návštěvy mimo uvedené doby, včetně víkendů je možno dohodnout na tel. č. 376 514 378 nebo 376 514 271

ATRIUM CUP 2010
5. 7. 2010 – Třebomyslice
13. ročník turnaje v malé kopané
Přihlášky do turnaje na tel. 606 683 915,
trebomyslice@centrum.cz

Od 20.00 hod. bude následovat
v KD Třebomyslice taneční zábava.
Třebomysličtí tímto srdečně zvou
všechny příznivce sportu a zábavy.
Zahájení turnaje v 8.30 hod.

SDH BOUBÍN POŘÁDÁ DNE 4. 7. 2010 V 10.00 TURNAJ V MALÉ KOPANÉ (5+1)

BOUBÍNSKÝ HUSÁK
1. MÍSTO – SUD PIVA, OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO
PŘIJĎTE SI ZAHRÁT A PODPOŘIT BOUBÍNSKÉ HASIČE
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Rabí- Bojanovice 44

342 01 Sušice

e-mail: novy.podlahy@quick.cz www.novy-podlahy.cz

dřevěné masivní podlahy * parkety * renovace dřevěných podlah
plovoucí podlahy * PVC * koberce * prodej * doprava * montáž

tel: 776 80 50 60

376 39 15 82

INSTALATÉR – TOPENÁŘ
Martin Bůžek
Provádíme:
• montáže ústředního vytápění
• rozvody vody a kanalizace
• opravy a úpravy veškerých stávajících rozvodů
• kompletní rekonstrukce bytových jader atd.
Havlíčkova 41 , Horažďovice
e-mail: martin.b41@volny.cz
Tel.: 724 806 207

V pátek
23. července 2010
se na náměstí koná TRH.
OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ
– pro prodej, darovací smlouvu, dědické řízení,
úvěr, hypotéku, účetnictví apod.
Kvalitně a rychle.

Ilona Herzová, Sušice, mobil 608 117 789

Klub „ Nebuď sám“
8. 7. čtvrtek

Výlet do Klatov. Odjezd v 7.30 hod. od DPS.
Zájemci hlaste se v kanceláři OCH.

15. 7. čtvrtek Vycházka na ostrov. Odchod v 8.30 hod. od DPS.
19. 7. pondělí Výstava na Velkém Boru „Prácheňský kraj“. Zájemci
hlaste se v kanceláři OCH. Doprava zdarma. Odjezd
v 13.30 hod. od DPS.
22. 7. čtvrtek Česko – otázky a odpovědi. Zábavná společenská
hra. Jídelna DPS, 14 hod.
Každý čtvrtek v 15 hod. je možnost se sejít při společné modlitbě ve
společenské místnosti v suterénu DPS.
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AQUAPARK HORAŽĎOVICE
tel.: 376 511 481, bazen@horazdovice.cz

Údržba
klimatizace
Servisní
prohlídky

Otevírací doba pro veřejnost:
od 28. 6. 2010 do 29. 8. 2010
Pondělí až Neděle od 9:00 do 21:30

Výměna oleje
Elektrika/Elektronika

Tobogán (62 m dlouhý) dětský bazének s 2 skluzavkami, vodní kolotoč, perličková lázeň, umělé vlnobití,
kulový vodotrysk, protiproud , vodní hřib a další. Dále
je zde sauna, fitcentrum, horolezecká stěna.
Emise
Diagnostika
systémů

FLEXIBILNÍ HYPOTÉKA
ROZHODUJETE VY
o možnosti odložení, pĜerušení splácení
a snížení þi zvýšení splátek
Komerþní banka Horažćovice, Havlíþkova 52
955 580 350, email: milan_stary@kb.cz

Brzdy

... opravy, údržba, servis.
•
•
•
•
•
•
•
•

Autoservis pro všechny značky vozidel
Servis a údržba vozidel, i v záruce
Inspekční prohlídky
Sezónní kontroly vozidel
Moderní diagnostika závad
Mechanické práce (tlumiče, spojky, výfuky, pneu, ...)
Opravy autoelektriky a vstřikování paliva
Opravy brzdových systémů, klimatizací vozidel

P
červ latnost a
enec
k
a srp ce:
en 2
010

Bosch Car Servis Jana Vránová
Jana Vránová Auto service
Tyršova 356, 341 01 Horažďovice
Tel. +420 376 512 522
+420 777 115 505
boschservis@horazdovice.cz
Bosch Car Service
... kompletně, odborně, výhodně.

Více informací na www.boschservis.horazdovice.cz. Akce neplatí pro originální náhradní díly.

210x297_kompletservis_2010_Vranova.indd 1

Volejte
www.

Náhradní díly - sleva 20%

15.6.2010 14:10:32

Volejte NONSTOP – 721 555 225
www.boschservis.horazdovice.cz

Stali jste se účastníky dopravní nehody nebo vám nejede váš automobil?
Neváhejte využít asistenčních služeb vaší pojišťovny, které jsou součástí povinného ručení a havarijního pojištění ZDARMA!
Zajistíme pro Vás:
•
•
•
•

Pomoc silniční a odtahové služby – zdarma – po celé ČR včetně zahraničí
Zapůjčení náhradního vozidla – zdarma* – *platí pro poškozeného; (v případě, že jste viník nehody, poskytujeme slevy na zapůjčení náhradního vozidla)
Přepravu až 8 osob včetně nepojízdného vozidla do místa určení
Opravu vozidla v autorizovaném Bosch Car Service
Jana Vránová
• Uschování nepojízdného či havarovaného vozidla
• Přepravu osob po celé ČR včetně zahraničí
Jsme smluvními partnery všech dispečinků asistenčních
služeb a spolupracujeme s Policií ČR.

tel: 721 555 225
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ANGLIČTINA
ANGLIČTINA PRO DĚTI ZŠ
NĚMČINA, ŠPANĚLŠTINA
ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 JE TADY!
ZÁPIS začíná v červnu 2010 se slevou 10% (platí jen do 30. 6. 2010)
PROFESIONALITA – výborní kvalifikovaní lektoři
KOMUNIKATIVNOST – malé skupiny (max. 8 studentů)
DYNAMIKA – interaktivní metoda, každý má slovo
ZAHRANIČNÍ UČEBNICE – osvědčený mezinárodní rámec
PŘÍJEMNÉ PROSTŘEDÍ – káva a čaj zdarma o přestávce
www.englishhelp.cz, tel. 378 774 155, 731 107 640, T. G. Masaryka 171, Sušice (vchod z nábřeží)

INTENZIVNÍ KURZY
ANGLIČTINY

LÉTO 2010 V SUŠICI
červenec • srpen - 3 týdny (60 hodin) • 2 týdny (50 hodin)
KOMUNIKATIVNĚ – výborní kvalifikovaní lektoři)
MODERNĚ – (zahr. učebnice, audio/video)
ZÁBAVNĚ – (komunikační aktivity, hry, autentické mat.)
Zápis, info, testy na www.englishhelp.cz
nebo osobně v kanceláři školy od 21.6.2010.
www.englishhelp.cz, tel. 378 774 155, 731 107 640, T. G. Masaryka 171, Sušice
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AKCE

23. 7. pátek, 24. 7. sobota

KULTURNÍ DŮM
19. 7.–20. 7. pondělí–úterý
PRODEJNÍ TRHY

23. 7. pátek

UKRADENÝ VJECY
– letní rocková zábava

25. 7. neděle

21.00
15.00

POSEZENÍ S PÍSNIČKOU
K tanci a poslechu hraje SOLOVAČKA. Možnost rezervace vstupenek v předprodeji kina
Otava, tel. 376 511 890.
POZVÁNKA NA POUŤOVOU ZÁBAVU

13. 8. pátek

Hraje populární PARKÁN!!!

21.00

Změna programu vyhrazena
UPOZORNĚNÍ
KULTURNÍHO STŘEDISKA
Od 1. června se vydávají přihlášky do Základního kurzu tance a společenského chování.
Taneční kurz bude zahájen v pátek 24. září
2010 tradičně pod vedením manželů Kociánových z Klatov. Bližší informace a přihlášky
obdrží zájemci v kanceláři Kulturního střediska v Horažďovicích, tel. 376 512 237 nebo
v předprodeji kina Otava, tel. 376 511 890.
Přihlášky je možné též zasílat e-mailem: kulturni.stredisko.hd@quick.cz a uhradit kurz
po dohodě bezhotovostně.

30. 7. pátek

20.00

31. 7. sobota

20.00

ČESKÝ MÍR
ČR – Dokumentární komedie o americkém
radaru v Čechách. Vstupné 72 Kč.

KICK-ASS
USA – Svět potřebuje nové hrdiny! V hl. roli
Nicolas Cage. Adrenalinová jízda do 15 let
nevhodná. Titulky. Vstupné 82 Kč.

Změna programu vyhrazena
PRODEJ BIOPOTRAVIN:

19. 7. pondělí

9.00–17.00

KULTURNÍ DŮM HORAŽĎOVICE
tel. 376 512 436
KINO OTAVA HORAŽĎOVICE
tel. 376 511 890
KINO OTAVA HORAŽĎOVICE
hlavní vchod:
předprodej vstupenek, kopírování, příjem plakátů pro výlep (výlepové dny: úterý a čtvrtek),
sázková kancelář Tipsport.
Otevírací doba:
pondělí, úterý, středa
9.30–12.30
čtvrtek, pátek, sobota 16.30–20.30
Tipsport dle vlastního rozpisu!

KNIHOVNA

KINO OTAVA
2. 7. pátek, 3. 7. sobota

20.00

ŽENY V POKUŠENÍ
ČR – Opakování nejúspěšnější komedie Jiřího Vejdělka. Vstupné 82 Kč.

20.00

PRINC Z PERSIE/PÍSKY ČASU
USA – Postav se osudu...Akční dobrodružný
velkoﬁ lm do 12 let nevhodný. Titulky. Vstupné 82 Kč.

9. 7. pátek, 10. 7. sobota

20.00

16. 7. pátek, 17. 7. sobota

20.00

EXMANŽELKA ZA ODMĚNU
USA – Dostat bejvalku za mříže...to je sen.
Akční komedie do 12 let nevhodná. Titulky.
Vstupné 80 Kč.

ROBIN HOOD
USA – Autentický, historicky věrný a divácky atraktivní velkoﬁlm ověnčený Oscary, do
12 let nevhodný. Titulky. Vstupné 72 Kč.
TÝDEN ČESKÉHO FILMU
– NENECHTE SI UJÍT!!!

19. 7. pondělí
20. 7. úterý

17.30
20.00

21. 7. středa, 22. 7. čtvrtek

20.00

KUKY SE VRACÍ
ČR – Nový dobrodružný ﬁ lm Jana Svěráka
– pro malé i velké. Vstupné 82 Kč.
DOKTOR OD JEZERA HROCHŮ
ČR – Opakování slavné komedie Miloslava Švandrlíka v režii Zdeňka Trošky. Vstupné 82 Kč.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
PŮJČOVNÍ DOBA O PRÁZDNINÁCH
1. – 11. července
23. – 31. srpna
Oddělení pro dospělé
Po
8:00 – 11:00, 13:00 – 18:00
St, Pá 8:00 – 12:00, 13:00 – 18:00
Oddělení pro děti
Po, St 9:00 – 11:00, 12:00 – 16:30
Pá
9:00 – 11:00, 12:00 – 17:00
V době od 12. 7. do 22. 8. bude městská
knihovna UZAVŘENA!

MUZEUM
Výstavy:
MYŠLENKY
výstava tapisérií od Petry Kurcové.
65. VÝROČÍ OSVOBOZENÍ – AMERICKÁ
ARMÁDA V HORAŽĎOVICÍCH
Josef Chalupný

GALERIE CALIFIA
3. června–10. července

„IN THE MIDDLE“ / VE STŘEDOVĚKU
Vystavující:
I. Kafka (Czech), I. Nemeth (Slovakia/Hungary), B. Benish, A. Böröcz, K. Kmit (Poland)

JMENINY MĚSTA
23.–24. 7.

náměstí a okolí

JMENINY MĚSTA
Bohatý kulturní program, divadla, programy
pro děti, skupina Experiment, JAM4U a výborné divadlo Nejkrásnější válka. Program naleznete na www.sumavanet.cz/horazdovice

HOTEL PRÁCHEŇ23.–24.
23. 7. pátek

KONCERT ČESKÉHO TRIA
Koncert slavného klavírního tria s více jak
stoletou tradicí. Na programu díla J. Suka,
B. Smetany a A. Dvořáka.
Vstupné dobrovolné.

HUDEBNÍ LÉTO
ZÁMECKÉ HUDEBNÍ LÉTO

6. 7. úterý

Husův sbor (sál), 19.00

6. 8. pátek

městské muzeum, 19.00

13. 8. pátek

městské muzeum, 19.00

27. 8. pátek

městské muzeum, 19.00

KONCERT PRO MISTRA JANA HUSA
A. STREJČEK, Š. RAK
Život Jana Husa je příběhem člověka hledajícího pravdu a dobrovolně podstupujícího
na cestě za ní těžké osudové zkoušky. I tento
pořad se ptá prostřednictvím Husova života
a jeho historické interpretace, co je pravda?

BENA HAVLŮ:
HUDBA V DŘEVĚ ZAKLETÁ
– sólový koncert, pětiřadý xylofon
Sólové koncerty Beny Havlů dokazují, že se
na xylofon může hrát nejenom virtuosně, ale
i lyricky.

KONCERT SESTER STROLENÝCH
– koncert rodinného hudebního tělesa z Kvášňovic. Chrámový sbor.

EVA HENYCHOVÁ
– samostatný recitál
Zpěvačka a kytaristka Eva Henychová na
svých koncertech oslovuje publikum všeho
věku, ale především lidi přemýšlivé, tázající se
a hledající.

Nová mineralogická expozice „PODMANIVÁ
KRÁSA NEROSTŮ HORAŽĎOVICKA“
Aleš Červený
Interaktivní dílna „NÁVRAT K TRADICÍM“
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