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OBZOR
ČERVENEC 2010

SLOVO STAROSTKY

Dne 23. 6. 2010 se uskutečnilo 21. zase-
dání zastupitelstva našeho města. Na pro-
gramu mělo několik důležitých bodů.
Změna ve složení rady města
Z důvodu změny trvalého bydliště se vzdal 
místa v  radě města a  následně i  v  zastu-
pitelstvu pan Petr Kolář. Podle zákona 
o obcích musí rada města být nejméně pě-
tičlenná, jinak její pravomoci přechází na 
zastupitelstvo města. Z tohoto důvodu byl 
do rady města zvolen Ing. arch. Jiří Kuče-
ra. Do konce volebního období bude rada 
pracovat v tomto složení:
Mgr. Jindřiška Antropiusová – starostka, 
Nezávislí pro Horažďovice 
Ing. Ladislav Lenský – místostarosta, ČSSD
Mgr. Roman Krejčí – NPH
Mgr. Naděžda Chládková – ČSSD
Ing. arch. Jiří Kučera – NPH 
Panu Kolářovi děkuji za jeho přínos a prá-
ci v radě i v zastupitelstvu.

—
Informace o stavu nabídek k prodeji bý-
valého areálu Grammer 
JUDr. Šnajdr (zástupce spol. SNAPAT, 
s. r. o.) seznámil přítomné s výsledky jed-
nání ohledně zprostředkování prodeje 
bývalého areálu Grammer. Jeho úkolem 
je sehnat přímého kupce. Radou města 
byla stanovena minimální cena za are-
ál 3,5  mil. Kč při vytvoření co největšího 
počtu pracovních míst. O  areál projevilo 
zájem 10 subjektů (sklady, přestěhování 
stávajících fi rem, bez vytvoření nových 
pracovních míst), ale vždy jednání skonči-
lo neúspěšně.
V době finanční krize najít Grammer č. 2 
je zatím nereálný úkol.
Následně zastupitelé rozhodli o  tom, že 
budeme i  nadále nabízet areál jako celek 
se snahou získat investora, který vytvoří 
nová pracovní místa.

—
Prodeje, koupě, směna
ZM schválilo odprodej dalších 16 byto-
vých jednotek, čtyř parcel pro výstavbu 
řadových domků Nad Nemocnicí (zbývají 
poslední dvě volné), jedné parcely pro vý-
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Doba kamenná, Slavnosti kaše, červen 2010. Foto: J. Chalupná

stavbu rodinného domku Na Loretě a čás-
tí pozemků pro zahrady.
ZM schválilo koupi pozemku o  výměře 
93 m2 od Obce Malý Bor pro výstavbu cyk-
lostezky za cenu 35 Kč/m2 a  koupi domu 
čp. 70 v Plzeňské ul. (vedle Červené brány 
– bývalá drogerie) za cenu 2 mil. Kč. Tento 
dům je vklíněn mezi Červenou bránu (kul-
turní památka) a  další dům čp. 71 (pro-
dejna a  veřejné záchodky). Obě stavby 
jsou v  majetku města. Přes čp. 70 je jedi-
ný možný případný budoucí vstup na věž 
(opravy, údržba, zpřístupnění věže), před 
domem je pozemek o  cca 40 m2, který je 
součástí parčíku u kulturního domu. 
ZM schválilo směnu pozemků mezi Měs-
tem Horažďovice a Ing. Janem Vachulkou, 
PhD. Jedná se o  pozemky v  k. ú. Velké 
Hydčice a v k. ú. Boubín. O směnu pozem-
ků požádal Ing. Vachulka, pozemky chce 
zrekultivovat, vybudovat zde rybník a od-
stranit staré silážní jámy.

—
Křižovatka Strakonická–Plzeňská
V rámci stavby prodejny PENNY bylo sjed-
náno, že se vybudují nová místa pro přechá-
zení přes silnici I/22 (Strakonická) a II/188 
(Plzeňská). V  I. etapě vzniklo přechodové 
místo u  fi rmy Kovaltos, nyní bude násle-
dovat II. etapa, před kulturním domem se 
dvěmi přechodovými místy s ostrůvky. Vše 
směřuje k  větší bezpečnosti a  přehlednosti 
křižovatek – pro chodce i pro řidiče. 

ZM schválilo dohodu, podle které bude sta-
vebníkem Město Horažďovice a investorem 
fi rma A+R, s. r. o., Praha. Dílo bude dokon-
čeno do 30. 11. 2010.

—
Městský kamerový monitorovací systém
Dlouhodobou snahou zastupitelstva je 
prevence kriminality a  zlepšování bezpeč-
nostní situace ve městě. V tomto duchu za-
stupitelstvo města schválilo provozování 
městského kamerového monitorovacího 
systému (MKMS) a  následně rada města 
přijala potřebnou směrnici. MKMS bude 
spravovat Městská policie v Horažďovicích. 
Na příjezdových cestách do města budou 
instalovány tabule s  označením „POZOR! 
V  našem městě je provozován městský ka-
merový monitorovací systém“. Je vybráno 
deset nejproblémovějších lokalit, tři z  nich 
budou vždy osazeny kamerami. 
Závěrem mi dovolte poděkovat za zdaři-
lou organizaci Slavností kaše všem, kteří 
se na ní podíleli. Jmenovitě Jitce Chalup-
né, Karlu Šťastnému, Josefu Chalupnému, 
členům kulturní komise a  Technickým 
službám města.

Jindřiška Antropiusová, 
starostka města 
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STALO SE

Slavnosti kaše 2010 
Ve dnech 25.–27. 6. se v  našem městě na 
náměstí konaly Slavnosti kaše. Tyto slav-
nosti provázel bohatý kulturní program – 
divadla, řemeslný jarmark, skupiny histo-
rického šermu, programy pro děti, ohňová 
show, tanečnice, středověká hudba, diva-
delní kabaret – baby punk, kašová bitva, 
soutěž o největšího jedlíka kaše, soutěž ve 
vaření kaše. 

Vyhodnocení stánků na vaření kaše:
P. Svoboda, Jirkova polentní haše 
– 4. místo, 127 hlasů
SŠ Horažďovice, pohanková kaše 
– 2. místo, 357 hlasů
M. Šťastná, krupičková kaše 
– 3. místo, 352 hlasů
Oblastní charita Horažďovice, 
bramborová kaše – 1. místo, 385 hlasů

Součástí byla také akce Skejtkaše – skejtové 
závody, exhibice a afterparty ve skejtparku.
Také naše město navštívili zástupci ně-
meckého města Regen, své město prezen-
tovali v informačním stánku. 

Slavnosti byly zakončeny koncertem pě-
veckého spolku Prácheň ve hřbitovním 
kostele. Byla velká návštěvnost, pěkné po-
časí a  výborná nálada. Příští rok budeme 
rádi v tradici těchto slavností pokračovat.
Slavnosti pořádalo Město Horažďovice se 

spolufi nancováním Evropskou unií z  Ev-
ropského fondu pro regionální rozvoj. In-
vestice do vaší budoucnosti. 

Také s  přispěním sponzorů: Lyckeby Cu-
linar, a.  s., Jihospol, a.  s., Čevak, a.  s., 
Hasit, a. s., Ciao – cestovní kancelář, Eli-
ka, spol. s  r. o., Dragonpress, Kovaltos, 
s. r. o., Otavské strojírny, a. s., Albert, Pri-
ma Strakonice, Mlýn a krupárna Mrskoš, 
s. r. o., Rosa Computers, Megaskate, Tem-
ple, Peace a Muzeum Horažďovice. 

Jitka Chalupná, 
Odbor památkové péče, školství a kultury

KULTURA

Řád čtenářský má 
nové rytíře
15. červen se stal významným dnem pro 
všechny horažďovické prvňáčky. Stejně jako 
v  předešlých letech byli i  letos slavnostně 
v městské knihovně pasováni na rytíře Řádu 
čtenářského.
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Zateplení objektu, Strakonická ulice Vandalismus, Mayerova ulice, foto: Mgr. J. Presl 

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

Malí čtenáři však nezískali hodnost rytířů 
zcela zadarmo. Museli dokázat, že písmen-
ka jsou jejich kamarádi. Zcela bez problémů 
z nich skládali a sestavovali názvy pohádek. 
Po složení slavnostního slibu se samotné-
ho pasování ujali starostka města Jindřiška 
Antropiusová a vedoucí oddělení kultury Pl-
zeňského kraje Vladimír Líbal.
Pasování se neslo v duchu 2krát 7 pohádek 

Františka Hrubína. Také letos nám pomoc-
nou ruku podali aranžéři Střední školy 
Horažďovice. Pro děti byla připravena celá 
řada úkolů, kterých se zhostily na jedničku. 
Vyzdobily perníkovou chaloupku, nakrmily 
Otesánka a zkusily si vytáhnout řepu. 
Odměnou za snahu jim byla zdravá a vydat-
ná svačinka – obložené chleby, které si pod 
dohledem autorky kuchařek Mirky Kuntz-
mannové samy krásně ozdobily zeleninou.
Domů tedy novopečení rytíři odcházeli ne-

jen s plnými bříšky, ale také s pěknými dár-
ky od sponzorů a  partnerů projektu Děti 
a čtení. Nechyběla placka Čtu knihy s logem 
projektu Děti a čtení, Knížka pro prvňáčky 
a komiks Horažďovice – perla Otavy, který 
byl vydán ve spolupráci s  Plzeňským kra-
jem. Kromě toho budou mít všichni paso-
vaní prvňáčci registraci v městské knihovně 
na jeden rok zdarma. 

Petra Tomešová, 
Městská knihovna Horažďovice

foto J. Chalupný, P. Tomešová

Historické putování 
aneb Hledání 
horažďovických 
pokladů
Už 43 úspěšných hledačů se zapsalo do 
„návštěvní knihy“ celoroční hry městské 
knihovny, jejímž cílem je najít v Horažďovi-
cích určené památky a podle návodu splnit 
dané úkoly. 
Na téma hry jsme pro děti ze základních škol 
připravili také „Historický víceboj“. Jednot-
livé disciplíny měly děti nalákat k  návštěvě 
zajímavých památek Horažďovic. Musely 
při nich použít nejen rychlost a  obratnost, 
ale také vzájemně spolupracovat. Ukázalo 
se, že úkoly, které se zdály být úplně jedno-
duché, ve skutečnosti nebyly vůbec snadné 
– chození pro vodu k řece (přenášení míčku 
na lžíci), stavba Červené brány (stavění věže 
z oblázků). Kostel sv. Petra a Pavla si připo-
mněly děti tichou poštou, skládáním puzzle 
a  řazením knížek podle abecedy. Masné 
krámy a řeka Otava inspirovaly k dalším dis-
ciplínám – děti vybíraly potraviny, které se 
mohly koupit ve středověké masně, a  lovily 
pomyslné perly z  řeky. Závěrečné přetaho-
vání lanem už bylo jen pomyslnou třešinkou 
na dortu. 
Neměli jsme vítěze ani poražené, naším 

cílem bylo dětem zábavnou formou připo-
menout, co zajímavého mohou vidět kolem 
sebe. Všichni si odnesli zajímavé informace 
o našem městě, ale i „medaili“ s logem His-
torického putování. V  doprovodu učitelek 
se našeho miniklání zúčastnilo v  průběhu 
června 142 dětí ze všech místních škol.

Eva Marešová

Pasování na čtenáře
Jednou z mnoha vlastností pravého rytíře je 
odvaha. Tu jsme potřebovali i my, žáci 1. tříd 
Základní školy Komenského, při pasování 
na čtenáře. Rytířem Řádu čtenářského se 
nestanete ze dne na den. Celý rok nás v naší 
usilovné práci podporovali učitelé a rodiče. 
Velkým přínosem se staly návštěvy knihov-
ny. Při slavnostním pasování jsme plnili při-
pravené úkoly. Hravě jsme složili slova a vy-
zdobili perníkovou chaloupku. Snad nejvíce 
nás zaujala pohádka O  veliké řepě, kterou 
jsme si i zahráli.
ZA RYTÍŘE ŘÁDU ČTENÁŘSKÉHO 
SLIBUJEME:
 Knihu máme všichni rádi,
 budeme s ní kamarádi, 
 vědění v ní najdeme, 
 rádi si ji přečteme.
 TAK SLIBUJEME.

 Žáci 1. tříd ZŠ Komenského

…stavěli tesaři …tentokrát Červenou věž 
z oblázků…)
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Jedná se o  zahájení projektu Zlepšení 
tepelně-technických vlastností obvodo-
vých konstrukcí budov ZŠ Blatenská, 
který navazuje na probíhající etapu Zlep-
šení tepelně technických vlastností bu-
dov ZŠ Komenského 211, Horažďovice.
V rámci projektu dojde k celkové výměně 
všech oken a  vstupních dveří a  zateplení 
obvodového pláště tělocvičny a spojovací 
chodby. 

Za podpory fi nančních prostředků z Evropské 
unie byla zahájena další etapa projektu 
z rozsáhlého záměru snížení energetické 
náročnosti školských zařízení v Horažďovicích

Tento projekt byl zahájen za podpory fi -
nančních prostředků z  Evropské unie ve 
výši 13,7 mil. korun a  je druhým reali-
zovaným projektem v  celkovém záměru 
snížení energetické náročnosti školských 
zařízení v Horažďovicích. 
Město Horažďovice tímto nemalou měrou 
přispívá ke zkvalitnění prostředí pro budou-
cí generace a  zapojuje se do celosvětového 
trendu snižování energetické spotřeby. 

Jitka Vokatá, odbor IRM 

Další informace o soutěži
www.knihovna.horazdovice.cz

Na otázky č. 6. a  7. můžete odpovídat až 
do 10. 9. 2010 také prostřednictvím e-mai-
lu. Více na www.knihovna.horazdovice.cz

Zámecké hudební 
léto
6. 8. pátek, 19.00
Městské muzeum Horažďovice
Bena Havlů, Hudba v dřevě zakletá 
– sólový koncert, pětiřadý xylofon
Sólové koncerty Beny Havlů dokazují, že 
se na xylofon může hrát nejenom virtu-
osně, ale i lyricky.
13. 8. pátek, 19.00
Městské muzeum Horažďovice
Koncert sester Strolených 
– koncert rodinného hudebního tělesa 
z Kvášňovic. Chrámový sbor.
27. 8. pátek, 19.00
Městské muzeum Horažďovice
Eva Henychová – samostatný recitál
Zpěvačka a  kytaristka Eva Henychová 
na svých koncertech oslovuje publikum 
všeho věku. 

Eva Henychová 

Srdečně zve Město Horažďovice.
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Pěvecký spolek Prácheň
Na přelomu června a července absolvoval 
Pěvecký spolek Prácheň před prázdnino-
vou přestávkou ještě další tři vystoupení. 
V neděli 27. 6. odpoledne jsme svým kon-
certem zakončili Slavnosti kaše. Na tomto 
koncertu společně s  námi vystoupil pě-
vecký sbor Comodo Loděnice. Celý kon-
cert proběhl ve velmi přátelské atmosféře. 
S loděnickým sborem jsme si zazpívali již 
potřetí a  na následném posezení jsme si 
domluvili také další spolupráci. Na jaře 
příštího roku bychom se měli představit 
jako hosté my na koncertu Comoda ve 
Svatém Janu pod Skalou, kde jsme již také 
zpívali na podzim roku 2008.
3. 7. jsme již popáté vystoupili v Chanovi-
cích v rámci Dne řemesel. Toto vystoupení 
bylo jubilejním 300. veřejným vystoupe-
ním Práchně od znovuobnovení činnosti 
v  roce 1992. Činnost spolku byla obno-
vena v  únoru 1992 a  první vystoupení se 
konalo 12. 6. 1992. K tomuto jubilejnímu 
koncertu jsme se tedy propracovali za 
18 let a 21 dní. Po návratu z Chanovic jsme 
jako již tradičně společně poseděli, opekli 
buřty a zhodnotili první polovinu roku. 
Ale to stále ještě nebyl pro nás začátek vol-
ných dní. Ještě v neděli 4. 7. jsme zazpívali při 
mši ve sboru Církve československé husitské 
při mši věnované 595. výročí upálení Mistra 
Jana Husa. Pak jsme se již rozešli na zaslou-
ženou dovolenou. Během prvních šesti mě-
síců letošního roku jsme absolvovali celkem 
14 vystoupení a to je docela velké číslo. 
Po prázdninách se sejdeme v pondělí 6. 9. 
a  začneme připravovat program na sérii 
vánočních koncertů. Již v tuto chvíli zná-
me termíny některých koncertů, ale o nich 
Vás budu informovat v průběhu podzimu. 
Bližší informace najdete na www.pspra-
chen.cz. Zájemci o  sborový zpěv si také 
zde mohou najít kontakty, na kterých se 
můžou na cokoliv zeptat. Budeme rádi, 
když přijdete mezi nás. 

Za PSP Martin Petrus

Zkouška společných písní – Prácheň a  Co-
modo Foto: M. Petrus

SPORT

Úspěšná sezóna žáků 
v krajské soutěži
Sezóna 2009/10 byla pro žáky FK Horaž-
ďovice nejúspěšnější v  posledních pěti 
letech, od sestupu z  krajského přeboru 
v roce 2005. Chlapci obsadili nakonec v B 
skupině krajské soutěže 4. příčku, když 
z  22 zápasů 13krát zvítězili, 3krát remi-
zovali (1krát získali prémiový bod za ví-
tězství na pokutové kopy) a  6krát odešli 
poraženi. Získali 43 bodů při skóre 52:31. 
Podzimní část byla trochu slabší, hráči 
se sehrávali, na branku si zvykala nová 
jednička Vláďa Ondrejička. Ale i 6. místo 
a 19 získaných bodů bylo dobrou výchozí 
pozicí do jarní části. 
V  zimní přestávce došlo v  kádru ke třem 
změnám. Na hostování do divizní Sušice 
odešel obránce M. Šašek, naopak se odtud 
vrátil A. Vachuška, posila do zálohy. A na 
hostování do Malého Boru odešel roze-
hrát se D. Chmelík, záložník a brankář. 
Jarní část se hochům skutečně vydařila 
a ve většině zápasů dělali všem příznivcům 
velkou radost. Především je třeba vyzdvih-
nout vítězství nad B týmy Klatov a  Sušice 
(oba zápasy 3:0). Škoda ztráty 2 bodů po 
prohře na penalty v Mrákově, stejně jako na 
podzim v Postřekově, a zejména debaklu ve 
druhém poločase utkání ve Staňkově. Zde 
jsme v přestávce vedli 2:1, ale pak naši zce-
la „odešli“ a  domácí pěti brankami otočili 
na konečných 3:6. Celkově jsme ale na jaře 
byli 3. nejlepším týmem jen s 2 porážkami 

a  ziskem 24 bodů. Nejvýraznější vítězství 
přineslo hned 1. kolo, a  to vítězství doma 
s  Chotěšovem 7:0. Naopak nejkrutější po-
rážka přišla hned v  kole dalším – porážka 
0:8 v Klatovech s místním béčkem. Klubo-
vým králem střelců se stal „Messi“ Hlaváč 
– 13 branek. Vašek Panuška se trefi l 8krát 
a Marek Hlaváč 7krát. Aleš Vachuška stihl 
svých 6 zásahů během jara.
Připomeňme ještě, kteří hráči se na 
úspěchu podíleli: V  brance se výborně 
předvedl Vláďa Ondrejička. Letošní roč-
ník byl pro něho první ve fotbalové ka-
riéře a  hned si vydobyl roli jedničky. Na 
podzim mu ještě kryli záda maloborský 
David Petržílka a  Míra Panuška, jaro 
ale již odtáhl Vláďa sám. Obranu skvěle 
dirigoval z  místa stopera zkušený Petr 
Nováček. S  Vaškem Vrzalem vytvořili 
téměř nepřekonatelnou stoperskou dvo-
jici. Zejména na levém kraji byl jistotou 
T. Pařil. Vypomáhal tu i  L. Berger a  na 
podzim stabilně hrál i  M. Šašek. Zálo-
hu dirigovali V. Panuška a  jarní posila 
A. Vachuška. Na levé straně je nádherně 
doplňovala maloborská posila V. Melka, 
vpravo výborně pracoval M. Ondrejička, 
ten navíc vypomáhal i v útoku. Zapome-
nout nesmím ani na Jindru Rejška. Mezi 
zálohou a  obranou pendlovali mladíci 
Honza Boček, Tomáš Martínek a  Tomáš 
Pikeš. Na podzim ještě v záloze hrál i Da-
vid Chmelík. Útok byl doménou přede-
vším Milana „Messiho“ Hlaváče a Marka 
„Máry“ Hlaváče. Zálohu s útokem střídal 
David Vaněček. 
Po celou sezónu hráče připravovala tre-
nérská trojice Jirka Motl, Jirka Pavlík 
a  Tomáš Jůda. Zaslouží si poděkování za 
to, kolik času mužstvu obětovali a jak tým 
sezónou provedli. Díky! 
Naši hráči M. Ondrejička, M. Hlaváč, 
M. Šašek, J. Motl (hostování v  Sušici), 
D. Vaněček, J. Boček byli členy výběrů 
klatovského okresu ve svých věkových 
kategoriích. Ondrejička a  Šašek obsadi-
li s  klatovským výběrem v  Talent Cupu 
„97“ v celostátním fi nále 8. místo ( jedním 
z trenérů tohoto výběru byl náš předseda 
Ing. Michael Forman. J. Motl a D. Vaněček 
vybojovali s klatovským výběrem v Dano-
ne Cupu „98“ dokonce 3. místo v celostát-
ním fi nále! M. Šašek a  J. Motl byli členy 
také krajských výběrů. 
Do dorostu odcházejí hráči narození 1995 
– V. Ondrejička, P. Nováček, T. Pařil, 
V. Panuška, V. Melka, M. Hlaváč. Všichni 
mají na úspěchu mužstva významný po-
díl. Za podané výkony jim jménem oddílu 
mockrát děkuji a  v  další věkové kategorii 
jim přeji mnoho úspěchů. Ať se vám, kluci, 
ve vyšší kategorii daří alespoň jako letos!

Daniel Martínek,
 vedoucí mužstva

Žáci: Stojící zleva – trenér Jiří Pavlík, 
J. Rejšek, V. Vrzal, P. Nováček, V. Panuš-
ka, M.  Hlaváč, V. Melka, T. Pařil, klečící 
zleva – L.  Berger, J. Boček, M. Hlaváč, 
M. Ondrejička, T. Pikeš, T. Martínek, leží-
cí V. Ondrejička
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Nohejbal – jaro 2010
Jarní část sezony mají za sebou nohejba-
listé TJ Sokol VYNK Horažďovice Hapon. 
Prázdniny poslouží všem družstvům od-
dílu k přípravě na podzimní boje.
Muži A, II. liga – Jednoznačným cílem 
před startem ročníku byla záchrana v ligo-
vé soutěži. Začátek se však Horažďovickým 
příliš nevydařil a po polovině základní části 
nasbírali jen čtyři body. Pak ale tým zabo-
joval a výhrami nad Peklem nad Zdobnicí, 
Slaným, Semily a remízou s Pardubicemi-
Mněticemi se vyhoupl do bezpečných vod 
tabulky. Po letní pauze hrají Horažďovice 
na hřišti Startu Praha a  sezonu zakončí 
v mladoboleslavských Plazech.
Dorost, Botas Dorostenecká liga – Po-
dobný cíl jako mužské áčko měli doros-
tenci, tzn. udržet se v nejvyšší republikové 
soutěži. O  záchranu však budou muset 
v  září tvrdě bojovat, mladíkům totiž prů-
běžně patří nelichotivá poslední příčka. 
Starší a  mladší žáci – Nejmladší no-
hejbalisté bojují se Zručí o  první místo 
v  krajském přeboru. Starší žáci vyřadili 
v  kvalifi kaci na MČR družstev Jiskru Aš 
a probojovali se do fi nálového turnaje, kde 
se střetnou s  Prostějovem, Čakovicemi 
a Stratovem. Vynikajícího úspěchu dosáh-
li i na MČR trojic a dvojic starších žáků. Ve 
trojicích obsadili páté až osmé místo, ale 
ve dvojích se v sestavě L. Hokr, P. Pivnička 
a T. Jarolím probojovali až do fi nále. Tam 
je od titulu mistrů republiky dělil jediný 
míč, ale nakonec se radoval soupeř z praž-
ských Čakovic. Horažďovickým tedy patří 
stříbrné medaile. Mladší žáky čeká repub-
likový šampionát na konci srpna.
Muži B, OP Strakonice – Pod vedením 
zkušených nohejbalových matadorů 
K.  Mudry a  R. Průchy je horažďovické 
béčko tradičně postrachem všech soupe-
řů a  drží se na vynikajícím třetím místě 
tabulky.

Oddíl nohejbalu TJ Sokol VYNK Horaž-
ďovice Hapon děkuje svým hlavním spon-
zorům – fi rmám VYNK design, s.  r.  o., 
a  Hapon, s.  r.  o., za podporu v  činnosti. 
Dále si dovolujeme poděkovat vedení 
Technických služeb města Horažďovice 
za jejich pomoc při úpravách areálu a paní 
M. Urbanové – MILENFLORA za pomoc 
při údržbě zeleně v  areálu. Dále děkuje-
me DDM Horažďovice a  zejména vedení 
ZŠ  Blatenská za mimořádnou vstřícnost 
při zajišťování tělocvičny. Oddíl nohejbalu 
zároveň děkuje Ing. J. Kučerovi za zpraco-
vání projektové dokumentace pro výstav-
bu nového hřiště za sokolovnou a  vedení 
města Horažďovice za podporu této plá-
nované investiční akci.

(hh)

Radost horažďovických žáků poté, co ve 
čtvrtfi nále MČR dvojic v Českém Brodu vy-
řadili silný Prostějov (foto A. Stehlík)

Ohlédnutí 
za 45. ročníkem 
Horažďovické 
padesátky
V  pátek a  sobotu 21.–22. května probě-
hl již 45. ročník tradiční sportovní akce 
– Horažďovické padesátky. Také letos se 
nám podařilo pochod plně zajistit dle na-
šich představ a tradic (pro každého účast-
níka pochodu skleničku a diplom za účast, 
sušenku, popis a  mapku na cestu), a  to 
hlavně díky sponzorům pochodu Městu 
Horažďovice a  společnosti Elika, s.  r.  o., 
a jejich fi nanční pomoci. Další z hlavních 
předpokladů úspěšnosti pochodu, tedy 
počasí, se letos vydařil také. Ačkoliv celý 
týden před pochodem počasí hrozilo a in-
tenzivně pršelo, což se projevilo na stavu 
polních cest a  množství louží a  blátivých 
úseků, v  den pochodu se přeci jenom 
umoudřilo. Ráno ještě trochu hrozilo, ale 
potom přece přislíbilo, že vydrží. Ranní 
nejistota se projevila jenom v  přesunu 
účastníků na kratší trasy, celková účast 
byla ale opět rekordní a  roste již pátý rok 
po sobě. Letošní počet 413 účastníků je 
nejvyšší od roku 1985 (pro srovnání prů-
měrný počet účastníků pochodu v celé éře 
jeho trvání od roku 1966 je 281, v posled-
ních deseti letech 319, nejvyšší byl v  roce 
1980, a to sice 737). Zda je to hodně nebo 
málo lze posoudit z  toho, že v  mnohem 
větších Klatovech na pochodu Klatovský 
karafi át byla včetně účastníků přeshranič-
ních v rámci akce IVV celková účast jen asi 
o 50 vyšší než u nás.
Největší obsazení měly tradičně kratší tra-
sy – H 15 a H 7 celkem 228 účastníků, na 
střední trase H 25 ( již ze 40 procent cyklo-
turisté) 109 účastníků, trasu H 50 absol-
vovalo 67 vesměs cykloturistů a  na trasu 
H 100 se přihlásilo devět účastníků, z toho 
dva pěší, kteří trasu absolvovali v čase ko-

lem dvaceti hodin! Pokud jde o statistiky, 
je zajímavý snad ještě údaj, že dvě třetiny 
přihlášených jsou občané našeho měs-
ta a  nejbližšího okolí, zhruba třetina byli 
turisté mimoregionální a  organizovaní 
v  Klubu českých turistů, hlavně z  Plzně 
a Prahy, i když podle jmen, a jak je známe, 
z velké části s vazbou na Horažďovice.
Všichni účastníci pochodu byli na trasy vy-
baveni popisem trasy, případně i  mapkou 
a sušenkou, v cíli je čekala tradiční suvený-
rová sklenička a  diplom. Pravidelní účast-
níci našeho pochodu, kteří začali s  účastí 
na Horažďovické padesátce alespoň od 
roku 1977 a nemají výpadky v účasti, mají 
dnes takovýchto skleniček již 27!
Za výběr trasy jsme byli pochváleni, je-
diná připomínka byla od cykloturistů za 
úsek u Podmokel, kde byl z důvodu před-
chozích dešťů těžký bahnitý úsek. Hlavně 
vzdálenější účastníci využili
možnosti návštěvy hradu Rabí, část 
účastníků možnosti relaxace po pochodu 
v městském bazénu – zde děkuji p. Hlava-
tému za organizační pomoc.
Děkuji všem, kteří se podíleli jakým-
koliv způsobem na zajištění pochodu. 
Radě a  zastupitelům města Horažovice 
a Ing. Jirkovi z firmy Elika, s. r. o. – pro-
dej paliv a  cestovní agentura za poskyt-
nutý finanční příspěvek, který nám 
umožnil udržet tradici suvenýrových 
skleniček, pionýrské skupině Otaváci za 
zajištění táboráčku na opékání špekáčků 
a  malých soutěží pro nejmenší účastní-
ky pochodu na obrátce trasy H 7 a  všem 
svým kamarádům za pomoc při organi-
zaci a zajištění pochodu. Doufáme, že se 
povede pochod zajistit i příští rok a znovu 
se sejdeme 28. května 2011!

Za Klub přátel Horažďovické padesátky 
Ing. Rudolf Dvořák

SOKOL VEŘECHOV
Skončila fotbalová sezóna 2009–2010. 
Sokol Veřechov po dvouletém působení 
v  nejvyšší okresní soutěži, okresním pře-
boru, sestoupil do 3. třídy. Po podzimních 
4 bodech nestačilo 14 bodů získaných na 
jaře (o 3 více než v roce 2009) k záchraně. 
Omlazené mužstvo nedokázalo zcela na-
hradit odchod zkušených hráčů, hlavně 
ve střelecké produktivitě, ale je dobrým 
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vkladem do budoucnosti. Sestup bereme 
sportovně, pro malou vesnici Veřechov 
je dvouleté působení v  okresním přeboru 
velkým úspěchem. 
Sezóna 2009–2010: 26 utkání 4 6 16 32:69 
18 bodů 14. místo.
V  utkáních nastoupilo 24 hráčů, hlavně 
na podzim se sestava velice měnila, mu-
seli vypomoci i  zkušení matadoři. Všech 
26  zápasů odehráli Janda T. a  Želiska J. 
25 zápasů Košnař S., Šimon M., 24 zápa-
sů Šimko A., Vítek J., 23 Zápa L. Hlaváč J., 
22 zápasů Šatra R., 21 zápasů Zerzán P., 
20 zápasů Brabec J., 15 zápasů Bublík P., 
12 zápasů Sopóci V., 9 zápasů Otáhal V., 
Pojžárek O., Švarc J., 8 zápasů Štěrba J., 
Král L., 7 zápasů Podzimek J., Hodánek J., 
5 zápasů Raška P., Janda P. a 1 zápas Že-
liska V., Janda P., Vítovec J.
Střelci: 8 gólů: Želiska J., 6: Šimon M., 3: 
Šimko A., Hlaváč J., Vítek J., Šatra R., 2: 
Podzimek J., 1: Raška P., Brabec J., Zer-
zán P., Král L.
Již 30 let se hraje ve Veřechově fotbal. 
Každých 14 dní se na hřišti sejde polovi-
na vesnice. Staří, mladí, muži, ženy a děti. 
V  pěkném areálu bývalé školy se pobaví 
fotbalem, občerství a  popovídají. Areál 
máme pronajatý za symbolickou cenu od 
Města Horažďovice, to nám hradí i  elek-
trickou energii. Členové, je jich 84, pod-
porují činnost příspěvky, pořádáme maš-
karní průvod o  masopustu. Doprava na 
zápasy je vlastními auty. 
Děkujeme všem příznivcům a těšíme se na 
další sezónu.

 Jaromír Hnídek, prezident klubu

ATRIUM CUP získali 
po 10 letech borci 
z Horažďovic 
Fotbalový ATRIUM CUP přilákal 21 týmů 
z  Klatovska, Strakonicka, Plzeňska, Pra-
chaticka a také jako vždy 2 týmy z Prahy. 
Třebomysličtí organizátoři připravili na 
pondělí 5. 7. pro zúčastněné týmy a divá-
ky potřebné zázemí, včetně 3 travnatých 
hřišť, a tak mohlo být bez větších problé-
mů sehráno celkem 61 soutěžních utkání.
Takovouto porci zápasů bylo možné zvlád-
nout i díky zkušené pětici sudích v čele s ne-
stárnoucím Janem Veverkou ze Sušice.
Klání v  základních skupinách opanoval 
tým Trivel Klatovy, který jakožto nováček 
předváděl velmi líbivý fotbal a byl pasován 
na favorita turnaje.
Play-off klání začala osmifi nálovými du-
ely a  hned na úvod se utkaly dva týmy ze 
širšího pole favoritů, kdy měl nakonec více 
štěstí zkušený C-Systém, který přehrál 
pražský tým 1.FC Lhota v  poměru 2:1. 
Zřejmě největším ,,šlágrem“ čtvrtfi nále 

byl souboj mezi obhájci vítězství Vocam-
sať-Pocamsať (mladíci Viktorie Plzeň 
obhajovali předešlé 2 vítězství) s  Houba 
týmem Horažďovice, který skončil v  nor-
mální hrací době 1:1 i  díky gólu Houba 
týmu v poslední možné vteřině utkání. Na 
penalty zvítězili šťastnější borci z  Horaž-
ďovic – 7:6 p. p. První semifi nálový duel 
přinesl částečné zklamání pro domácí di-
váky, jelikož vypadl domácí tým 6 prasat 
Třebomyslice s  pozdějším fi nalistou Od-
rostem Horažďovice 0:3. Domácí ovšem 
nemuseli smutnit, jelikož postupem do 
semifi nále vylepšili loňský výsledek o cel-
ková 2 místa. Druhé semifi nále nabídlo 
dramatičtější průběh a opět hrály prim po-
kutové kopy. V základní hrací době skončil 
duel mezi Houbou a Trivelem Klatovy 1:1 
a na pokutové kopy se více štěstí přikloni-
lo k hráčům z Klatov, kteří po výhře 3:2 na 
p.  k. slavili při premiérové účasti postup 
do fi nále turnaje. V utkání o 3. místo měl 
více sil a  zkušeností tým Houba, který 
porazil borce z  Třebomyslic 1:0. Finále 
pak nabídnulo nečekaný zvrat utkání, 
kdy si v úvodu utkání zajistili hráči Trive-
lu Klatovy vedení 1:0, toto se jim ovšem 
nepodařilo udržet a  zkušený tým Odros-
tu Horažďovice v  rozpětí několika minut 
dokázal otočit skóre až na konečných 4:1 
ve svůj prospěch. Nejlepším brankářem 
turnaje byl vyhlášen T. Baloun z Odrostu, 
který pustil za svá záda za celý turnaj pou-
ze 2 střely! Nejlepším hráčem turnaje byl 
pak poražený fi nalista P. Mužík z  Trivelu 
Klatovy. Na závěr chci poděkovat všem 
organizátorům turnaje z řad třebomyslic-
kých dobrovolných hasičů, všem sponzo-
rům v čele s generálním partnerem turna-
je fi rmou ATRIUM Horažďovice (Polena 
Václav, Myslivci Třebomyslice, Bohemia 
Sport, Nektar Strakonice, Tabák Švelch 
Sušice, Ytong, Město Horažďovice, Pro-
Doma, Kotiš, s.  r.  o.). Pro příští ročník 
přichystáme zřejmě nějaké drobné novin-
ky, které by měli celý turnaj ještě více zpří-
stupnit širší veřejnosti, jisté ovšem je, že 
termín turnaje bude opět 5. 7. 2011.

Vlastimil Makovec za všechny 
třebomyslické dobrovolné nadšence

Celkové pořadí 21 týmů 1.–6. místo 
v 13. ročníku ATRIUM CUPU 2010:
1. Odrost Horažďovice
2. Trivel Klatovy
3. Houba Team Horažďovice
4. 6 prasat Třebomyslice
5. Vocamsať-Pocamsať
6. C-Systém Horažďovice

Z RADNICE

Rada města 
16. 6. 2010
ROZHODLA 
• o  výběru nejvhodnější nabídky společ-
nosti PRIMA, akciová společnost, Stra-
konice na stavební práce akce s  názvem 
„Rekonstrukce rozvodů vody v  objektu 
MŠ Loretská ul., Horažďovice – objekt 
hospodářský pavilon“ s nabídkovou cenou 
ve výši 192 704 Kč + DPH 

SCHVÁLILA 
• smlouvu o  partnerství vztahující se 
k  akci „Otavská cyklostezka – úsek mik-
roregionu Prácheňsko č. 1 – Svaté Pole – 
č.  4 – Zářečí“ mezi Městem Horažďovice 
a Obcí Střelské Hoštice 
• smlouvu o  poskytnutí účelové dotace 
z  rozpočtu Plzeňského kraje na pořízení 
cisternové automobilové stříkačky pro jed-
notku SDH Horažďovice ve výši 1 mil. Kč
• smlouvy o  poskytnutí podpory Státní-
ho fondu životního prostředí ČR v  rámci 
Operačního programu Životní prostředí 
na akci „Zlepšení tepelně-technických 
vlastností obvodových konstrukcí budov 
ZŠ Komenského 211 a ZŠ Blatenská, Ho-
ražďovice“ v celkové výši 27,9 mil. Kč
• v  záležitosti zásobování obyvatelstva 
pitnou vodou smlouvu o  poskytnutí pod-
pory Státního fondu životního prostředí 
ČR v  rámci Operačního programu Život-
ní prostředí na akci „Horažďovice – prů-
zkumný jímací zářez“ s celkovou výší pod-
pory 1 027 402,20 Kč 
• dohodu o  splátkách mezi Městem Ho-
ražďovice a  společností MERKINE, 
s.  r.  o., Praha 3 k  úhradě nezaplacených 
faktur (51 477 Kč) v  pravidelných měsíč-
ních splátkách ve výši 10 000 Kč, a to vždy 
k  poslednímu dni kalendářního měsíce, 
počínaje měsícem červen 2010, a  to pod 
ztrátou výhody splátek
• doplnění účelu využití schváleného fi -
nančního příspěvku FK Horažďovice na 
pořízení záchytných sítí a  nesouhlasila 
s použitím příspěvku na opravy elektroin-
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stalace pro „občerstvení“ 
• uzavření MŠ Loretská ul. v době od 1. 7. 
do 31. 7. 2010 a Křesťanské mateřské ško-
ly v době od 1. 8. do 31. 8. 2010. Mateřská 
škola, která bude přes prázdniny otevře-
na, bude zajišťovat provoz i pro děti z uza-
vřené mateřské školy 

NESCHVÁLILA 
• výběr návrhu na logo města a nevybrala 
žádný z předložených návrhů jako vítězný. 
Důvodem je jednak výhrada výběrové ko-
mise vůči jednobarevnému provedení nej-
lépe hodnoceného návrhu a  doporučení 
výběrové komise na následné dopracování 
návrhu v  jednobarevném provedení bez 
užití rastrů a  dále skutečnost, že nejlépe 
hodnocený návrh v  jednobarevném pro-
vedení připomíná jiné – již existující logo, 
přičemž smyslem veřejné soutěže bylo zís-
kání exkluzivního loga, vystihujícího cha-
rakteristiku města 

VZALA NA VĚDOMÍ 
• protokol o  provedené veřejnosprávní 
kontrole příspěvkové organizace ZŠ Ko-
menského ul.

Rada města 
30. 6. 2010 
POVĚŘILA 
• MěÚ, Odbor investic, rozvoje a majetku 
města jednáním ohledně odkupu části po-
zemků pro výstavbu cyklostezky s vlastní-
ky pozemků v k. ú. Zářečí u Horažďovic za 
cenu ve výši max. 50 Kč/m2

SCHVÁLILA 
• nájemní smlouvu mezi Městem Horaž-
ďovice (pronajímatel) a společností A + R, 
s.  r.  o., Radonice (nájemce) na pronájem 
části parcel (parkoviště u PENNY) o cel-
kové výměře 1 471 m2 na dobu určitou od 
1. 7. 2010 do 30. 6. 2050 za cenu 68 Kč/m2 

s valorizací od 1. 1. 2011 
• dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na vypra-
cování projektové dokumentace a provede-
ní související inženýrské činnosti stavby: 
„Rekonstrukce a  revitalizace Mírového 
náměstí v Horažďovicích“ uzavřené se spo-
lečností INVENTE, s. r. o., Strakonice, je-
hož předmětem je změna termínů plnění 
• cenovou nabídku společnosti GPL – IN-
VEST, s. r. o., České Budějovice na výkon 
technického dozoru investora na akci 
„Obnova ASŘTP na ČOV Horažďovice 
– I. etapa“ ve výši 65 000 Kč + DPH 
• cenovou nabídku společnosti Window 
Holding, a. s., Lázně Toušeň na provedení 
výměny oken a dveří v nebytových prosto-
rech domu čp. 757 v  Horažďovicích s  na-
bídkovou cenou ve výši 74 189 Kč + DPH
• na žádost Jiřího Lukeše, Provoque, o. s., 
Horažďovice konání akcí ve skate parku 
Na Lipkách: 

a) 24. 7. 2010 noční jízda při reproduko-
vané hudbě 
b) 31. 7. 2010 skejtové závody, koncert 
skupin Positive mind a Thunderbirds, 
c) 7. 8. 2010 koncert kubánské a americ-
ké kapely
d) 14. 8. 2010 noční jízda při reproduko-
vané hudbě do půlnoci
Rada města Horažďovice upozornila po-
řadatele na dodržování povinností uve-
dených v  článku II. nájemní smlouvy, tj. 
povinnost dodržovat protipožární a hygi-
enické předpisy a dbát na to, aby nedochá-
zelo k rušení nočního klidu 
• poskytnutí peněžního daru ve výši 
3  000  Kč předsedkyni bytové komise 
A.  Hájkové a  poskytnutí peněžního daru 
ve výši 3 000 Kč předsedovi sportovní ko-
mise J. Chalupnému za období leden–čer-
ven 2010

ROZHODLA 
• o  výběru nejvhodnější nabídky společ-
nosti KORAMEX, a.  s., Sušice na staveb-
ní práce akce „Oprava vybraných kanali-
začních přípojek Horažďovice – I. etapa: 
SO 01 – objekt MŠ Jiřího z Poděbrad, Ho-
ražďovice“ v celkové výši 67 984 Kč + DPH
• o  výběru nejvhodnější nabídky společ-
nosti Stavební společnost H a  T, s.  r.  o., 
Strakonice na stavební práce akce „Ho-
ražďovice, odstranění závad na objektech 
zámku“ v celkové výši 409 455 Kč + DPH
• o  výběru nejvhodnější nabídky spo-
lečnosti Stavby Šafanda, Chanovice na 
stavební práce akce „Rozšíření hřbitova, 
Horažďovice – sektor A, B“ v celkové výši 
792 295 Kč + DPH 
• doporučit zastupitelstvu schválit poskyt-
nutí fi nančního příspěvku FK Horažďovice 
v maximální výši 140 tis. Kč účelově urče-
ného k  fi nancování automatického závla-
hového systému na fotbalovém hřišti Lipky 

VZALA NA VĚDOMÍ 
• Inspekční zprávu č. j. ČŠIP-506/10-P 
z  inspekce České školní inspekce na 
ZŠ  Blatenská, která se uskutečnila ve 
dnech 3.–9. 6. 2010 
• informační zprávu předloženou orga-
nizační složkou Technické služby týkající 
se zajištění květinové výsadby ve městě 
a  způsobu zakládání nových ploch pro 
květinovou výsadbu 

SOUHLASILA
• s odprodejem přívěsného mulčovače Yo-
Yo 130 za cenu kovového odpadu, tj. 300 Kč 

Horažďovice mají svůj 
přístav
Statistické údaje Odboru sociálních věcí 
a  zdravotnictví MÚ Horažďovice od roku 
2003 do současnosti jednoznačně pouka-
zují na vzrůstající problém delikventního 
chování nezletilých dětí a  mládeže, který 
je nutný řešit především v  rámci aktivní 
prevence, nikoli až represí. Jednou z mno-
ha příčin tohoto jevu je nedostatečná na-
bídka aktivit pro mladé, se kterou se potý-
kají zejména menší města a malé obce. 
 Z tohoto důvodu je velmi vítané, že v Ho-
ražďovicích vznikl volnočasový klub 
DOK, který je schopen zajistit podnětné 
místo pro smysluplné trávení volného 
času. Od 24. 6. 2010 funguje DOK jako 
prostor, který je vybavený pro posezení, 
společnou i  samostatnou činnost, kde se 
odehrávají workshopy, sportovní turnaje 
atd. Vstup je zdarma a bez registrace, klub 
je otevřený ve všední dny odpoledne.

OZNÁMENÍ
Místní knihovna Boubín upozorňuje,
 že v době od 9. srpna do 30. září bude

UZAVŘENA 
z důvodu rekonstrukce.

POZVÁNKA
Město Horažďovice zve občany na:

ŠKOLENÍ VLASTNÍKŮ NEMOVITOSTÍ 
OHROŽENÝCH POVODNĚMI

Kdy:  1. září 2010 v 17.00 hodin

Kde: Kulturní dům Horažďovice

Školení provede: Ing. Jan Papež, uznávaný 
odborník na povodňovou problematiku

Komu je školení určeno: všem vlastníkům 
nemovitostí (pozemků a  staveb) ohrože-
ných povodněmi na území města Horaž-
ďovice – fyzickým i právnickým osobám

UPOZORNĚNÍ
V  týdnu 23.–27. 8. 2010 bude prováděna 
údržba mlýnského náhonu. Z  tohoto dů-
vodu bude po uvedenou dobu omezen prů-
tok na minimální hodnotu. V případě vyš-
šího výskytu srážek a zvýšeného průtoku 
vody může být plánovaný termín posunut 
na následující týden. 

Pavel Matoušek, 
Odbor investic, rozvoje a majetku města 

POVINNÁ VÝMĚNA 
ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ 

Od ledna 2008 do konce června 2010 je 
vyměněno pouze 58,78 % řidičských prů-
kazů, kterých se týká povinná výměna do 
31. 12. 2010.

Miloslava Lišková, 
Odbor dopravy
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 Klub se mohl otevřít jen díky ochotě Měs-
ta Horažďovice a Městské knihovny (pro-
story, provozní náklady, fi nance) a dalších 
sponzorů (Plzeňský kraj, MŠMT, Rosa 
Computers, manželé Lukešovi – Papírnic-
tví, Zednictví Mráček) a  obětavému úsilí 
hrstky mladých lidí, kteří byli schopni na 
zmíněné sociálně-patologické jevy účelně 
reagovat. Během otevírací doby jsou vždy 
přítomné pověřené osoby, které zajišťují 
dodržování pravidel klubu, v  případě zá-
jmu se věnují návštěvníkům, hrají s  nimi 
hry, diskutují o  čemkoliv, co je potřeba, 
a  hledají, co by koho mohlo bavit. Ke 
zkušebnímu prázdninovému provozu se 
vyjádřili organizátoři takto: „Jde hlavně 
o to, aby mladí (ohrožení negativními jevy 
společnosti – tj. již od 11 let) trávili svůj 
čas aktivně a ve společnosti svých vrstev-
níků v podnětném prostředí, a ne na ulici. 
První dva týdny navštěvovali klub hlavně 
mladší, v posledním týdnu nám ale i věko-
vá kategorie 15+ začíná přicházet na chuť. 
Jak se o klubu dozvídají další, pomalu pře-
stává stačit kapacita prostoru, často se tu 
sejde až 20 lidí, v  takových chvílích se to 
v jednom člověku zvládá těžko. Po většinu 
dne je v klubu 8–15 návštěvníků, a i tak je 
to někdy téměř na špunty do uší. Byli by-
chom rádi za větší prostory, které bychom 
mohli ještě lépe přizpůsobit mladým, ale 
zatím nevíme ani, jestli budeme mít pro-
středky na pokračování během školního 
roku, zájem ze strany dětí stoprocentně 
je, ale vše záleží až na dalších jednáních 
s Městem, příp. dalšími institucemi v dru-
hé polovině srpna.“ 
Je přirozené, že z dlouhodobého hlediska 
je předcházení vzniku delikventů snazší 
a  ekonomicky výhodnější než jejich tres-
tání. Pokud stávající či budoucí donátoři 
ocení úsilí DOKu, bude volnočasový klub 
schopen zajistit svůj provoz nejen o prázd-
ninách, ale i během školního roku. Perma-
nentní fungování klubu by bylo velkým 
přínosem pro děti, rodiče a ostatní občany 
na Horažďovicku.

 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 
MÚ Horažďovice

Městská policie 
informuje
Začalo léto – doba prázdnin, dovolených. 
Lidé si chtějí odpočinout od práce, školy, 
každodenního života, poznat jiná místa 
– ať už doma, nebo v  zahraničí. A  k  do-
pravě za svými cíli samozřejmě využívají 
dopravních prostředků, především svých 
automobilů a  motocyklů. Ne vždy je ale 
taková jízda po komunikacích bezpečná 
a  v  souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., 
O  provozu na pozemních komunikacích. 
Pro ilustraci uvedu příklady:

Dne 12. 7. 2010 v  odpoledních hodinách 
byli kontrolováni hlídkou Městské policie 
na ul. Nábřežní dva mladíci ve věku do 
18 let, kteří jeli na čtyřkolce. Čtyřkolka 
neměla registrační značku, takže nebyla 
způsobilá pro provoz na pozemních ko-
munikacích. Dále bylo zjištěno, že řidič 
neměl ani patřičné řidičské oprávnění 
k řízení této čtyřkolky. 
Dne 14. 7. 2010 kontrolovala hlídka Měst-
ské policie na ul. Strakonická vozidlo Peu-
geot 405. V  tomto vozidle jelo najednou 
šest mladých lidí ve věku 17–19 let. Přitom 
takové vozidlo smí přepravovat maximálně 
pět osob. Také bylo zjištěno, že jen tři osoby 
byly připoutány bezpečnostními pásy.
Vím, že si i  mladí lidé chtějí užít prázd-
nin, svého volna, jak nejlépe umí a  mo-
hou. Ale přitom si někdy neuvědomují, že 
svým počínáním mohou způsobit mnoho 
zbytečných starostí sobě i  svým blízkým. 
Protože v  případě vzniku dopravní neho-
dy jsou její následky mnohem horší, když 
se nedodrží ani základní pravidla bezpeč-
nosti provozu na komunikacích, jako je 
používání bezpečnostních pásů ve vozi-
dlech nebo používání ochranných přileb 
na motocyklech.
Od 1. července 2010 vstoupila v  platnost 
změna zákona č. 379/2005 Sb., O ochraně 
před škodami způsobených tabákovými 
výrobky, alkoholem a  jinými návykovými 
látkami. Tato změna kromě jiného upra-
vuje místa, kde je zakázáno kouřit. Jsou 
to například veřejnosti volně přístupné 
uzavřené prostory, veřejnosti volně pří-
stupné vnitřní prostory budov státních or-
gánů a  orgánů územních samosprávných 
celků, veřejnosti volně přístupné vnitřní 
prostory budov souvisejících s  veřejnou 
dopravou, krytá nástupiště, přístřešky 
a čekárny veřejné silniční a drážní dopra-
vy a  městské hromadné dopravy. Změna 
se také dotýká označení prostorů hlavně 
v  restauračních zařízeních, kde je zaká-
záno, nebo povoleno kouřit. U  vstupu do 
zařízení společného stravování provozo-
vaného na základě hostinské činnosti je 
jeho provozovatel povinen viditelně ozna-
čit, aby byla zajištěna informovanost osob 
před vstupem do zařízení, zda jde o
a) nekuřácké zařízení; musí být označeno 
grafi ckou značkou „Kouření zakázáno“ 
b)  kuřácké zařízení; musí být označeno 
grafi ckou značkou „Kouření povoleno“ 
nebo
c)  zařízení s vyhrazenými prostory; musí 
být označeno grafi ckou značkou
„Stavebně oddělené prostory pro kuřáky 
a  nekuřáky“ a  zároveň prostory, v  nichž 
je kouření zakázáno, musí být označeny 
grafi ckou značkou „Kouření zakázáno“ 
a  prostory, v  nichž je kouření povoleno, 
musí být označeny grafi ckou značkou 
„Kouření povoleno“. 

Psi – to je další téma, o  kterém se krátce 
zmíním. V  měsíci červenci máme v  měst-
ském záchytu šest psů různých plemen. 
Jedná se o pejsky, kteří se stali nepohodl-
nými svým majitelům, a ti se přestali o ně 
starat. Stal se i takový případ, že u hřbito-
va v  ulici Šumavská zastavilo osobní vo-
zidlo, spolujezdec otevřel dveře a  vyhodil 
psa na trávník. Auto potom odjelo a bohu-
žel nebyl zjištěn přesný popis osob, auta 
ani jeho RZ. Takoví psi skončí většinou 
v  našem záchytu. Někdy se nám podaří, 
že předáme pejska novému majiteli, ale 
když máme plnou kapacitu záchytu, jsme 
nuceni psy odvézt do psího útulku v jiném 
městě, a to na náklady našeho města.
Žádám proto občany našeho města, kteří 
se zamýšlí nad tím, že pořídí pejska sobě 
nebo svým známým či příbuzným, aby 
takový krok dobře zvážili a  rozmysleli. 
Aby se z psích miláčků nestali nepohodlní 
a nechtění obyvatelé bytů.

 Strážník městské policie Miroslav Karas

ŠKOLY

KMŠ
NOC S BÍLOU PANÍ
Opět nastal konec školního roku a  s  ním 
loučení s  našimi předškoláčky. Za jejich 
třeba i čtyřletý pobyt v naší duhové školič-
ce nám děti přirostly k  srdci, a  tak se jim 
snažíme rozloučení s  námi zpestřit. Jako 
první v  Plzeňském kraji a  druzí v  České 
republice jsme před 20 lety zahájili pobyt 
s  dětmi ve školičce přes noc. Ona to není 
žádná legrace. Mrňouskové jsou ve větši-
ně případů poprvé od maminky a  tatínka 
a uspává je teta ze školky. Musíme se hod-
ně snažit a děti zabavit, aby na rodiče „na 
chvíli zapomněly“.
Naše dobrodružství začíná hledáním po-
kladu pod Práchní. Hledáme cestu podle 
šipek a barevných fáborů a plníme nelehké 
úkoly, ve kterých si děti zopakují to, čemu 
jsme je během roku učily. Dojdeme až do 
míst, kde ukazujeme dětem přes řeku Ota-
vu vrch se zříceninou hradu. A  teď je ta 
pravá chvíle pustit se do hledání pokladu. 
To je radosti, zasloužená odměna za vyko-
nanou práci. Ale to není vše. 
Zpáteční cesta rychle uběhla a  čekala na 
nás večeře u ohně. Vůně pečených vuřtíků 
a  klobásek nás „vítala“ hned u  vrat ma-
teřské školy. Však nám vyhládlo. Do úpl-
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né tmy na zahradě soutěžíme, skotačíme 
a  dovádíme. Dávají o  sobě vědět komáři, 
a  tak před nimi prcháme do budovy naší 
školičky. Ještě si pochutnáme na dobro-
tách od maminek, přečteme pohádku na 
dobrou noc, pusinku a honem do spacáku, 
protože nás čeká ještě jedno překvapení. 
O půlnoci přišla dětem popřát dobrou noc 
Bílá paní. Opravdu celá v bílém a se svíč-
kou v ruce. Děti dokonce viděly, že prošla 
dveřmi. A  Matoušek ji přivítal slovy: „Jé, 
vy jste hezká.“ Takový zážitek! Ještě dlou-
ho si dětské hlásky šeptaly o té milé paní.
Ráno školáci vyprávěli vše svým mladším 
kamarádům, kteří s nadšením posloucha-
li a  nyní se těší na dobu, kdy sami budou 
v  předškolním věku. A  my jim slibujeme, 
že tuto tradici zachováme a i nadále bude-
me dětem věnovat takovou pozornost jako 
doposud. 

Za KMŠ napsala Dana Boučková

Zprávičky z Paloučku
Prázdniny jsou v  plném proudu, ale my 
se chceme ještě vrátit na konec školního 
roku, který byl u  nás ve školce více než 
pestrý.
Proběhlo plno aktivit, na které budeme 
všichni rádi vzpomínat.
Předškoláci ukončili předplavecký kurz 
a užili si řádně poslední dny ve školce při 
posledním zvonění, ve společném průvo-
du městem, na Večírku, kdy musíme podě-

kovat všem maminkám, které se postaraly 
o bohaté občerstvení pro děti.
Dále proběhla poslední konzultace s  kli-
nickou logopedkou Mgr. Vavřincovou.
Orientální tanečky byly ukončeny před 
prázdninami vystoupením na besídce ve 
třídě Včeličky. 
Třída Hvězdičky ukončila svoji spolupráci 
v knihovně a Domě dětí. Třída Berušky se 
vypravila na velmi zajímavou a  poučnou 
exkurzi na soukromou farmu pana Augus-
týna ve Velkém Boru. 
Téměř poslední aktivitou před prázdninami 
byla velmi vydařená jazyková animace ve 
třídě Motýlci, která se konala pod heslem 
Čeština a němčina – to je hračka. Jednalo se 
o projekt Koordinačního centra Tandem, se 
kterým spolupracujeme již několik let.
No, a velmi zdařilým byl opět náš zájezd 
k  Jadranu do Itálie, který se konal již po 
osmé. 
Přejeme všem hezký zbytek léta. Na shle-
danou v novém školním roce.

MŠ Na Paloučku

ZŠ Blatenská 
FLORBALMÁNIE 2010
Příležitost porovnat své fl orbalové do-
vednosti a  um měli naši žáci v  Hradci 
Králové, kde se konal celostátní turnaj 
Florbalmánie 2010. Předvedené výko-
ny svědčily o  vyrovnanosti jednotlivých 
družstev a předpovídaly napínavé souboje 
o postup do dalších kol. Naši žáci skončili 
ve skupině na 2. místě, s  jednou výhrou, 
jednou remízou a jednou prohrou. Chybě-
jící body ze smolné prohry znamenaly stop 
do dalších bojů, a to znamenalo, že se další 
fáze turnaje zúčastníme již jen jako diváci. 
Našim žákům děkujeme za vzornou repre-
zentaci školy.

Mgr. Kamil Šebek, ZŠ Blatenská 540

HUSITSKÉ DNY
Dne 2. 6. jsme navštívili „Husitské dny“ 
v  Táboře. Zhlédli jsme představení o  Mis-
tru Janu Husovi, „husitský bratr“ nás pro-

vedl zbrojnicí, ve středověké krčmě jsme 
si odpočinuli a  ochutnali bramborovou 
polévku v  chlebu, odvážná „práčata“ si 
vyzkoušela, jak se razí mince. Poté jsme se 
pod náměstím prošli tajuplným podzemím 
za poutavého výkladu průvodkyně. I  přes 
nepříznivé počasí se nám výlet moc líbil.

Mgr. Eva Nováková 
a Mgr. Blanka Pajerová, ZŠ Blatenská 540

CESTA ZA POHÁDKOU
Také si myslíte, že Bílá paní neexistuje? 
My jsme ji viděli na hradu Velhartice, kte-
rý jsme navštívili. Hradem nás provázel 
šašek Vašek, k  strachu nás vyděsil Men-
hard z  Hradce, bývalý pán hradu Velhar-
tice. Po starém historickém mostu se pro-
cházela Bílá paní a hrála na fl étnu.
Od samého začátku naší cesty jsme pátrali 
po koruně krále Karla IV. Nejdříve nám ji 
sice ukradl zlý pán Menhard z Hradce, ale 
nakonec zkameněl a odnesl ho čert. Koru-
nu jsme s pomocí Bílé paní a šaška Vaška 
zachránili.

Mgr. Lenka Zábranská
a Mgr. Ivana Stulíková, ZŠ Blatenská 540

ZPRÁVA O ČINNOSTI SKUPINY 
MAŽORETKY
Již druhým rokem pracuje na naší škole 
skupina Mažoretek, která vznikla zcela ná-
hodně v roce 2009, kdy se v květnu konala 
Akademie. Vystoupení se tehdy dívkám 
povedlo, a tak na sebe další příležitosti ne-
nechaly dlouho čekat. Ještě v červnu téhož 
roku jsme měli vystoupení v  Hradešicích, 
v LDN Horažďovice, v penzionu a o prázd-
ninách pak v Rabí a v Žihobcích. 

V letošním školním roce jsme ještě ke dvě-
ma klasickým vystoupením s hůlkami při-
dali taneční skladbu s pompony. Vystupo-
vali jsme ve Chmelné a v Týnci. Další akce 
máme naplánovány v Rabí a ve Veřechově. 
Celá naše skupina může pracovat jen díky 
sponzorským darům fi rmy Madruzzo, 
které tímto patří velké poděkování. Na 
shledanou při nějaké sportovní akci se na 
Vás těší dívky ze skupiny Mažoretky.

Mgr. Milena Mudrová 
– vedoucí skupiny, ZŠ Blatenská 540

DEN S DOBROU MÁMOU A DOBRÝM 
TÁTOU A OLYMPIÁDA VE ŠKOLNÍ 
DRUŽINĚ 
Všichni v  naší družině jsme se shodli, že 
pro každého z nás je nejdůležitější rodina, 
ve které žijeme. Proto jsme u  příležitosti 
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dne rodiny uspořádali sportovní odpo-
ledne „Den s  dobrou mámou a  dobrým 
tátou“. Spolu se svými rodiči jsme si po-
měřili síly v zábavných disciplinách – „na-
kupovali jsme“ na maminčinu brambo-
račku, proplétali se „nástrahami života“, 
nosili mamince kytku, předváděli tatínko-
vu šikovnost a na závěr jsme se „vydali“ na 
rodinný výlet. Po vyhlášení vítězů jsme si 
všichni pochutnali na zdravé odměně – jo-
gurtech Dobrá máma a Dobrý táta. I když 
nám počasí nepřálo, nálada závodníků 
i fandících diváků byla výborná, a tak jsme 
si všichni odpoledne užili.
Poslední letošní družinovou akcí byla 
Letní olympiáda. Za celkem příznivého 
počasí jsme na školním hřišti poměřili 
síly mezi jednotlivými odděleními v  zá-
bavných sportovních disciplinách: skákali 
jsme v  pytli, běhali slalom, házeli koulí… 
Po vyhlášení vítězů a rozdání odměn jsme 
provolali 3× HURÁÁÁ všem závodníkům 
a slíbili si, že i v příštím roce budeme vždy 
hrát podle pravidel FAIR PLAY.

Radka Šperlíková – vedoucí vychovatelka, 
ZŠ Blatenská 540

ZŠ Komenského
ZŠ Komenského třída 2. B pod vedením 
učitelky Mgr. Martiny Pomplové navští-
vila se svými svěřenci nemocnici násled-
né péče LDN Horažďovice s  besídkovým 
kulturním programem, který si předtím 
připravili pro rodiče a prarodiče dětí. 
Magistra Pomplová byla požádána, zda 
by zkrácenou verzi nepředvedla s  dětmi 
pro pacienty a  klienty nemocnice, s  čímž 
souhlasila. Besídka proběhla 17. června 
tohoto roku za hojné účasti diváků z  řad 
hospitalizovaných (léčených) i  pracovní-
ků nemocnice. Pásmo, které obsahovalo 
písně, hru na fl étnu a  krátkou divadelní 
scénku pobavilo všechny přítomné. 
V  nemocnici následné péče LDN Horaž-
ďovice je kulturní vyžití pro klienty velmi 
bohaté, však nejnavštěvovanější jsou vždy 
představení drobotiny. Důvodem toho 
jest, že lidé, kteří musí setrvávat v léčení, 
v této drobotině vidí svá vlastní vnoučata 
či pravnoučata a při návštěvě těchto besí-
dek si kompenzují odloučení od vlastních. 
Za své vystoupení byli žáci 2. B (2009/2010) 
odměněni dobrotami a  přislíbili zimní be-
sídku v jiné formě. Budeme se těšit.
Tímto děkujeme Mgr. Pomplové za vy-
stoupení a  řediteli Ing. Grolmusovi za 
umožnění této akce. Fotografi e dětí při 

Základní škola Blatenská 540 nabí-
zí k  odprodeji 11 ks monitorů Acer 
17´́ . Rok pořízení 2005, funkční. Cena 
200 Kč/ks. Telefon 376 512 514, zsbla-
tenska@horazdovice.cz

vystoupení můžete najít na těchto strán-
kách http://dark.radiogothic.net/ – sekce 
archiv fotogalerie.

Alan Rohan

ZŠ Pačejov 
nezklamala
Krajské kolo soutěže„Malý záchranář 2010“, 
organizované KŘ HZS Plzeňského kraje, 
se pořádá ve dvouletém intervalu. V  letoš-
ním roce se uskutečnilo 24. června v  areálu 
14. ZŠ Zábělská, Plzeň-Doubravka. ORP 
Horažďovice zastupovalo vítězné družstvo 
z  loňské soutěže „Malý záchranář 2009“ 
pořádné v  rámci našeho správního území – 
ZŠ Pačejov (Běloch Lukáš, Bělochová Šárka, 
Hosnedl Petr, Chalupová Tereza).
V rámci kraje mezi sebou bojovalo celkem 
21 družstev, která se utkala ve znalostech 
z  problematiky civilní ochrany, sebeoch-
rany a  vzájemné pomoci při mimořád-
ných událostech. Okruh otázek byl širo-
ký: volání na tísňovou linku (oznámení 
mimořádné události – dopravní nehoda, 
požár atd.), signály sirén a  jejich použití, 
evakuační zavazadlo, zásady 1. pomoci 
(v rozsahu výuky 4.–7. třídy základní ško-
ly), praktické použití hasících prostřed-
ků (hasicí přístroje, džberová stříkačka, 
případně použití proudnice), přeprava 
zraněného kamaráda, životní styl – zdra-
vá výživa a  zásady bezpečnosti (např. vy-
bavení jízdního kola, ochranné pomůcky 
při lyžování, bruslení atd.). Po vlastní 
soutěži následoval oběd a po něm ukázky 
z činnosti složek IZS spojené s prohlídkou 
jejich techniky, výzbroje a výstroje. Na zá-
věr celé akce proběhlo vyhodnocení soutě-
že a vyhlášení vítězů. A jaké výsledky byly 
dosaženy? O první a druhé místo se dělila 
družstva ZŠ Stupno a ZŠ Zábělská Plzeň, 
třetí místo patřilo Masarykovu gymnáziu 
Plzeň. Družstvo ZŠ Pačejov se umístilo na 
pěkném 9. místě. Ač zrovna nedosáhla na 
stupně vítězů – byla mezi první desítkou 
soutěžících všechna družstva z  okresu 
Klatovy. Školy, soutěžící i  organizátoři 
akce odvedli velký kus práce. Co dodat? 
Snad už jen – vítězům gratulujeme a všem 
ostatním patří naše uznání!

A. Hlavatý, kancelář starostky

SPOLKY 

Sbor dobrovolných 
hasičů 
Největší zájmová organizace v  České re-
publice – Sdružení hasičů Čech, Moravy 
a Slezska (SH ČMS) měla o prvém červen-
covém víkendu IV. sjezd od vzniku sdru-
žení v r. 1990. Ten se konal 3.–4. 7. v aule 
Vysoké školy báňské v Ostravě. Téměř čty-
ři stovky delegátů zastupovali své kolegy 
z bezmála osmi tisícovek sborů čítající na 
340 tisíc dobrovolných hasičů z celé ČR. 
Hlavním bodem programu bylo zhodno-
cení uplynulého pětiletého období, vol-
ba starosty, výkonného výboru a  dalších 
orgánů. Byl přijat Program činnosti SH 
ČMS do r. 2015. Sjezdu se zúčastnili za-
hraniční partnerské organizace, předsta-
vitelé ČR, moravskoslezského kraje a dal-
ší subjekty a  instituce. Do čela byl zvolen 
opět Ing. Karel Richter.
Více než stoletá historie sjezdů českého 
hasičstva sahá do r. 1891. První sjezd se 
konal ve zmíněném roce v Praze při příle-
žitosti Jubilejní zemské výstavy. V  tradici 
se pokračovalo i  v  době samostatného 
Československa. Poslední tři sjezdy po 
vzniku ČR se konaly v  r. 1990 v  Českých 
Budějovicích, další v r. 2000 ve Žďáru nad 
Sázavou a minulý v r. 2005 v Klatovech. 

Karel Halml

Dětský den 
v Předměstí 
Již třetím rokem připravilo na závěr škol-
ního roku Sdružení občanů Horažďovic 
Předměstí, za pomoci rodičů místních 
dětí, zábavné odpoledne plné soutěží, her 
a  dobrot. Počasí nám tentokrát opravdu 
přálo, „bouřilo“ ze všech světových stran, 
ale v  Předměstí spadlo pouze pár kapek. 
Holčičky a  kluci s  nadšením soutěžili ve 
dvanácti disciplínách, plnili soutěžní tiket 
razítky a sbírali zasloužené odměny, které 
pro ně byly připraveny u každé disciplíny. 
Na závěr všechny děti slavnostně převzaly 
diplom a sáček dobrot. Nechyběly tradič-
ně ani opečené špekáčky.
Naše velké poděkování patří: 
• panu Zachovi z  Komušína, který při-
jel se svými koníky a  celé odpoledne byl 
všem dětem k  dispozici, projížďka na ko-
ních byla opět velkým lákadlem a děti této 
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možnosti vrchovatě využily… neodolaly 
ani některé maminky a babičky
• obvodnímu oddělení Policie ČR v  Ho-
ražďovicích za ukázku všeho, co se ukrývá 
„pod kapotou“ policejního vozu
• Otavákům, kteří pravidelně sponzorují 
náš dětský den velmi bohatou nadílkou 
sladkostí a dalších dobrot – moc nás potě-
šila účast samotného Šedého medvěda…
• děkujeme všem maminkám a tatínkům, 
kteří pomáhali s  přípravou a  organizací 
dětského dne, případně jinak přispěli ke 
zdárnému průběhu tohoto odpoledne
Všem přejeme krásné léto, hodně sluníčka 
a pohody!!! 

Sdružení občanů Horažďovic Předměstí

Sraz rodáků a přátel 
Babína
V  sobotu 26. 6. se u  nás v  Babíně usku-
tečnil III. sraz rodáků a  přátel Babína, 
který si tentokrát vzali na starost mladí. 
S radostí musíme konstatovat, že se všech 
úkolů a  povinností zhostili na výbornou. 
My dříve narození jsme byli vždy rádi, že 
do téhle vesnice patříme. I  přes všechny 
starosti, které život přináší, jsme vždy 
společně oslavili každé výročí, každého 
nově narozeného potomka jsme s  rados-
tí přivítali a  přáli mu štěstí. A  po téhle 
zkušenosti všichni věříme, že mládí bude 
v naší tradici i nadále pokračovat.
Nutno ještě dodat, že i  přes skutečnost, 
kdy nám týden před srazem odřekla jak 
kapela, tak fi rma zajišťující občerstvení, 
se celá akce velice vydařila. 
Touto cestou bychom ale chtěli velice 
poděkovat manželům Zímovým a  jejich 
personálu z  restaurace U  Hlaváčků, kteří 
dokázali i v krátkém termínu vše důležité 
zajistit a zorganizovat. Další dík patří i ka-
pele Tři cvrčci, která nás celý sraz bavila 

a  nenechala na holičkách. V  neposlední 
řadě děkujeme i zahradnictví Vesna, které 
nám poskytlo květiny na výzdobu.
Věříme, že jsme přispěli k příjemnému se-
tkání, které se mohlo uskutečnit jen díky 
našim belgickým přátelům, kteří nám 
vždy velmi ochotně pomohou a  zapůjčí 
svůj mlýn.

Občané Babína 

Skautské středisko 
Prácheň
Když každý rok odjíždíme na tábor, říká-
me většinou, že jedem „do lesa“ – krás-
ných 14 dní, bez elektřiny, bez facebooku, 
bez signálu – možná neuvěříte, ale je to 
očisťující procedura. Pro nás i pro děti. 
Před pár dny jsme se z  tábora vrátili, 
hned bychom ale zas jeli. Doma je nuda, 
na táboře je vždy co dělat, zvláště když 
cestujete kolem celého světa hledajíc po-

klad (starší holky), když jste středověké 
princezny vyhnané z  království (mladší 
holky), když jste námořníci přežívající na 
moři a ostrovech plných kanibalů (mladší 
kluci) nebo když jste účastníkem Trojské 
války (starší kluci).

Jana Mráčková, vedoucí střediska

Volnočasový klub 
DOK
Od té doby, co je volnočasový klub doko-
řán (tj. otevřen každý všední den odpo-
ledne), to v  něm žije. Největší oblibě se 
těší taneční PC podložky, které nemají čas 
zahálet. Lámou se na ní rekordy, které vy-
žadují nejen určitý rytmus, ale i  postřeh, 
rychlost, a dokonce i paměť, protože hráč 
musí nohama šlapat na šipky podle toho, 
co se ukazuje na monitoru. Z  tanečníků, 
kteří chtějí udržet svoje jméno ve výsled-
kové tabulce, teče pot. Některým občas 
tečou i  nervy – když přijedou z  dovolené 
a  zjistí, že jejich „potem a  krví“ vydřený 
rekord je dávno překonán. Momentálně se 
na špici žebříčku drží Petr Caparta, Pavel 
Kohoutovič, Míra Pena a Renata Pícková. 
Deskové a karetní hry pomalu ztrácí svou 
novotu, hraje se totiž neustále. Návštěv-
níci klubu už pravidla většiny „deskovek“ 
znají a  zasvěcují do nich i  nové hráče. 
Když si nevíte s  něčím rady, stačí zavolat 
do prostoru a vždycky se najde někdo, kdo 
pomůže. Kromě klasických i netradičních 
her je oblíbena také karetní hra poker. 
V pondělí, kdy je klub otevřen bez věkové-
ho omezení, si přicházejí zahrát s  někte-
rými mladšími návštěvníky i jejich rodiče. 

Pomalované světlušky, „Natko, proč jsi tak 
modrá?“ „Já jsem Avatar!“

Skauti na cyklovýletu

Společné foto – celkem nás na táboře bylo 60

Zveme všechny své bývalé i současné 
členy, příznivce střediska 

24.–25. září 2010 na oslavy 
90. let od vzniku skautského střediska 

v Horažďovicích.
Program naleznete v příštím HO.

Vlčata na své lodi – boj s Krakenem
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Večery občas provoní vůně sypaných čajů 
a unavení hráči a tanečníci využijí útulné 
kouty klubu s pohovkami a polštáři k od-
počinku nebo jdou na počítač (na inter-
netu nejvíce frčí Facebook a Lidé.cz, z her 
např. Fifa 09 nebo „onlinovka“ Metin). 
Klub si dotvářejí ke své představě sami ná-
vštěvníci, nosí si vlastní počítačové i stol-
ní hry, hudbu, s  ledasčím pomáhají nebo 
dávají podnětné návrhy. DOK je hlavně 
místem setkávání. Spoustu lidí si tu našlo 
nové kamarády a  společně tu tráví i  celá 
odpoledne. Když přicházíme otevřít, ně-
kteří na nás už netrpělivě čekají. Hezky to 
vyjádřil jeden z návštěvníků – na otázku: 
„Co děláš dopoledne?“ odpověděl: „Če-
kam, až otevřete.“
Ve skupině DoK(ořán) Horažďovice na Fa-
cebooku každým dnem přibývají další lidé, 
klub už má 166 příznivců. Zde a na našem 
webu www.dok.bloguje.cz se dozvíte nej-
aktuálnější informace, např. že kromě běž-
ných aktivit nabízíme i výtvarné středy (15–
26 let) a  čtvrtky (11–16 let), nejbližší akcí 
bude 11. a 12. 8. malování barvami na tělo.
Pokud jste v  klubu ještě nebyli, přijďte. 
Mapku a otevírací dobu najdete v inzertní 
části Obzoru. 
Upozornění:
První týden v  srpnu (2.–6. 8.) bude mít 
klub omezenou otevírací dobu (pravděpo-
dobně od 17 hod.). Info najdete na webu, 
fb a dveřích klubu. 

Zdraví DOKtým

Koncem června se podařilo výboru spolku 

realizovat jakousi „pánskou jízdu“ do vo-
jenského historického muzea v  Lešanech. 
Je pochopitelné, že o takovouto akci mají zá-
jem většinou muži, zejména ti, kteří sloužili 
na vojně, a zvláště ti, kteří sloužili u tohoto 
velkého útvaru. Zájem o akci převýšil mož-
nosti spolku. Všichni účastníci se shodli, že 
to byla zajímavá a pěkná exkurze, neboť toto 
muzeum je skutečnou zvláštností.
V  srpnu nás čeká tradiční koncert pro 
frekventanty Diplomatické akademie při 
Ministerstvu zahraničních věcí ČR. Tam 
došlo v letošním roce k řadě personálních 
změn, ale přesto zájem o tento kurz v Ho-
ražďovicích zůstává.
Koncert se uskuteční v  kostele sv. Jana 
Křtitele v úterý dne 17. srpna. Již dnes jsou 
zváni i  občané našeho města. Účinkovat 
bude Volné sdružení horažďovických zpě-
váků a muzikantů pod vedením Ing. arch. 
Jiřího Kučery.
A  na září je připraven zájezd na nejstarší 
rozhlednu v ČR – na Kleti a pěšky půjde-
me asi jednu hodinu do Českého Krumlo-
va, perly našich měst. Ti, kteří nemohou 

absolvovat tuto procházku, pojedou po 
sjezdu lanovkou autobusem přímo do Čes-
kého Krumlova. Sledujte prosím vývěsku 
u  Červené brány a  na shledanou se těší 
výbor spolku. Do konce srpna ještě SRP 
spolu s  Klubem českých turistů dokončí 
značení červeného okruhu vč. umístění 
lavičky a orientační tabule pod Svitníkem.

 František Moser, předseda SRP

ZAJÍMAVOSTI

Klub „Nebuď sám“ 
10. 8. úterý – Výlet k Černému jezeru (do-
jedeme až ke břehu jezera) a Setkání v sy-
nagoze v  Hartmanicích u  Sušice. Poté na-
vštívíme bývalý židovský hřbitov s hrobem 
osvětimských žen. Odjezd ve 14.30 hod od 
DPS. Příspěvek na dopravu je 100 Kč. Zá-
jemci hlaste se v kanceláři OCH. 
28. 8. sobota – Turnaj v petanque. V rám-
ci Sportovního víkendu zveme všechny 
zájemce do zámeckého Parkánu zahrát si 
hru petanque. Odměněni budou nejen ví-
tězové. Začátek v 9.00 hod. 
Každý čtvrtek v  15.00 hod. je možnost se 
sejít při společné modlitbě ve společenské 
místnosti v suterénu DPS. Klub seniorů pře-
rušuje činnost během letních prázdnin. 

 M. Petříková, 
Oblastní charita Horažďovice

Pouťové veselí
Pouťové veselí v Horažďovicích připadá na 
neděli po 15. srpnu. To je v  církevním ka-
lendáři svátek Nanebevzetí Panny Marie. 
Kdysi to byl svátek a pouť se konala v den, 
na který připadl zmíněný 15. srpen. Říkalo 
se jí pouť „klášterská“. 
Tradice poutí se stále více mění, upadá 
církevní význam a  z  lidové oslavy se mění 
na záležitost komerční. Ceny za kolotoče, 
občerstvení a nákupy ve stáncích jsou čím 
dál dražší a  dražší. Kde jsou ty časy, kdy 
jsem dostal na pouť pětikorunu. Dnes bych 
se s  ní mohl na atrakce jen dívat. I  nabíd-
ky stánkařů prochází změnami. Českých 
stánkařů je jako šafránu, a  tak převládli 
stánkaři vietnamští. 
Již po několik let se pouť odehrává „na tr-
žišti“, ale nebylo to vždy tak. Před tím pro-
bíhala na hřišti v  sokolovně a  ještě dříve 

u železničního mostu, kde je dnes parková 
úprava. Stánky stávaly na prašné silnici od 
kláštera k Duchoňům naproti Modré. Stán-
kaři si přiváželi své zboží různými vozíky 
taženými psím a kozím spřežením a movi-
tější i koníkem. Tatínek mně vyprávěl, že se 
jednou kobylka vymočila do soudku s okur-
kami, prodavačka prý jako by nic a prodá-
vala rychlokvašky dál. A  jak prý chutnaly, 
a zvláště když dávala ještě napít láku. 
Nesmím zapomenout ani na pouťové ko-
láče. Vždyť se říkávalo, že se na venkově 
zadělávaly v  perně a  těsto se míchalo pa-
vuzou. Dnes pečení většinou obstarávají 
pekárny. Tyto kulaté dobroty – zdobené 
tvarohem, mákem, povidly, rozinkami, 
mandlemi – napečou dopředu na objednáv-
ku. Ale říkejte si, co chcete – domácí koláč 
je přece jen domácí.

 Zavzpomínal Karel Halml

Kdo měl radost 
z otavských perel
Při letošních Slavnostech kaše jsem na-
vštívil Městské muzeum Horažďovice. Byl 
jsem překvapen krásně uspořádanou vý-
stavou minerálů Horažďovicka. U expozice 
otavských perel se mně náhle vynořila z pa-
měti vzpomínka na dobu krátce po válce. 
Ještě zde pobývali američtí vojáci, když do 
Horažďovic zavítal prezident republiky Dr. 
Eduard Beneš s chotí Hanou. Byla to jeho 
první návštěva po revoluci. Přivítání se 
konalo u kláštera, kde ho přivítala jeho se-
střenice – řádová sestra zdejšího kláštera, 
starosta města pan Listopad a  pan Klika. 
Po krátkém projevu pana prezidenta předal 
pan starosta paní Haně Benešové náhrdel-
ník z otavských perel. Byla tímto darem tak 
překvapená, že několikrát děkovala a pouz-
dro dvakrát otevřela, aby si perly prohlédla. 
Po ofi ciálním rozloučení a odjezdu vzácné 
návštěvy jsem odjel i já s mým kamarádem 
americkým vojákem Benym domů na Hůr-
ku, kde nás čekal druhý americký přítel 
Tony. V  tu dobu byli ubytováni v  Boubíně 
v hospodě a nás na Hůrce denně navštěvo-
vali. S  oblibou si pochutnávali na smaže-
ných vajíčkách s kopřivami, které jim moje 
matka vždy přichystala. Neradi jsme se 
s nimi loučili, a když už měli odjet, tak jsme 
jim v hospodě „u Potužáků“ na rozloučení 
zahráli a  oni si i  zatančili s  boubínskými 
děvčaty. Tony i  Beny nám dali jejich adre-
sy domů do Ameriky, že si budeme psát. 
Bohužel, domů se nevrátili. Dostali jsme 
zprávu, že tragicky zemřeli při přejíždění 
podminovaného pontonového mostu v Ně-
mecku. Zůstala mně od nich na památku 
tahací harmonika. Dodnes na ně na oba 
rád vzpomínám.

 Jiří Jedlička, Teplice, 
horažďovický rodák 
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PODĚKOVÁNÍ
Naše ubytovací zařízení ve Střelských Hoš-
ticích využívají většinou pražské školy a or-
ganizace, které přijedou strávit pár příjem-
ných dní na škole v přírodě a vždy se ptají, 
co je nového, co se změnilo a  co by mohly 
eventuálně navštívit. Výprava do Horažďo-
vic je na programu téměř pokaždé, zájem je 
o aquapark, přírodovědnou stanici, muze-
um i o turistiku kolem sv. Anny. 

PODĚKOVÁNÍ MĚSTSKÉMU MUZEU 
V HORAŽĎOVICÍCH
Chtěla bych touto cestou poděkovat Měst-
skému muzeu v  Horažďovicích za reali-
zaci projektu Interaktivní dílna. Nadšené 
paní učitelky, spokojené děti, vstřícnost 
zaměstnanců muzea, bezvadná spoluprá-
ce a příznivé vstupné. To jsou, podtrženo 
a  sečteno, reakce našich hostů na více 
než roční fungování tohoto projektu. Slov 
chvály a  obdivu je opravdu požehnaně, 
školy se u nás střídají téměř po týdnu.
Děti oceňují zejména možnost vyzkoušet 
si na vlastní kůži práci s nástroji, o jejichž 
existenci často neměly ani tušení, v lepším 
případě o nich jen slyšely. Paní učitelky se 
nestačí divit, co všechno si děti z návštěvy 
dílny pamatují a  jak je aktivity dokázaly 
zaujmout a nadchnout.
Přeji všem, kteří se na realizaci tohoto 
projektu podíleli a  podílejí, ještě hodně 
takových báječných nápadů!

PODĚKOVÁNÍ PŘÍRODOVĚDNÉ 
STANICI V HORAŽĎOVICÍCH
Spolupráce Školy v  přírodě ve Střelských 
Hošticích a  Přírodovědné stanice DDM 
v Horažďovicích se rozvíjí již čtvrt století, 
od samého začátku fungování ŠvP. Naši 
hosté vzpomínají s  respektem na bývalé-
ho vedoucího pana Průchu, který má jistě 
velkou zásluhu na rozvoji stanice. Neza-
pomenou ale pochválit současnou podobu 
stanice, na jejíž tváři se podepisují všichni 
zaměstnanci pod vedením p. Tomáše Pol-
laka, a  velmi oceňují naprosto úžasné ex-
kurze vedené paní Pánkovou. Téměř kaž-
dá z  přijíždějících škol se snaží navštívit 
„zvířátka v  Horažďovicích“, často se sem 
vracejí školy vždy znovu a znovu, tak moc 
se jim ve stanici líbí. 

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 SRPNU (16. - 20. 8. 2010)

ZDARMA

REGIONÁLNÍ INFORMAÈNÍ
A MAPOVÉ CENTRUM

Děkuji všem zaměstnancům Přírodověd-
né stanice DDM za vstřícnost a  ochotu 
a přeji za všechny dětské kolektivy a jejich 
pedagogy ze ŠvP mnoho úspěchů!

Mgr. Dana Šatrová, vedoucí střediska 
DDM hl. m. Prahy, 

Škola v přírodě a školní jídelna, 
Střelské Hoštice 100

Výprodej? 
(o jaderném odpadu) 
„Potěm, dam sleva, skoro zadarmo“ – 
tak nějak mi to připadalo před nedávnem 
na setkání veřejnosti se zástupci Správy 
úložišť radioaktivních odpadů v  Chano-
vicích. Počáteční přátelský tón náměstka 
ministra průmyslu a  jeho pomocníků, 
včetně ujišťování, jak s  námi cítí a  jak se 
chtějí dohodnout, se však po neúspěšné 
hodině změnil na konstatování a  spíše 
výhrůžky. Bylo nám naznačeno, že když 
nechceme povolit průzkumy, přijdeme 
o peníze apod. Zajímavá byla i účast ob-
čanů a široké resp. úzké veřejnosti. Velký 
zájem totiž o setkání opravdu nebyl. Jsou 
dvě varianty – vysvětlení: buď svou neú-
častí občané řekli, že se SURAA jednat 
nechtějí, nebo je jim to jedno. Nechce se 
mi věřit, že by platila druhá varianta. To 
už by byl opravdový výprodej. Výprodej 
našeho kraje, výprodej osobností, výpro-
dej všeho, co nám ještě zbývá. Bohužel 
i  výprodej sebe samých. Nechtěl bych se 
dočkat situace, kdy budeme tlouct na po-
myslná vrata SURAA a  nabízet jim jako 
na tržišti náš kraj a naše domovy: „Chce-
te Chanovicko, Pačejovsko i Horažďovice 
– dam skoro zadarmo, dam sleva!!!“

Jan Benda JODN Pačejov
 

Kultura v okolí 
Horažďovic
CHANOVICE: 
7. 8. 2010 Five stars – mistři klarinetu
sobota od 18.00 hodin, Jiří Hlaváč se svý-
mi přáteli z hudební fakulty AMU
27. 8. 2010 Folklorní soubor Soláň 
pátek od 17.30 hodin vystoupení souboru 
z Rožnova pod Radhoštěm

Za občanské sdružení Panoráma 
Libuše Pastorková

ŽICHOVICE V LÉTĚ OŽIJÍ ZÁMECKÝMI 
SLAVNOSTMI
V žichovickém zámeckém parku se v sobo-
tu 21. 8. 2010 poprvé uskuteční Žichovic-
ké zámecké slavnosti. Celá akce se ponese 
v  duchu staročeských dožínek a  během 
celodenního programu si na své jistě při-
jdou děti i  dospělí. Na programu bude 

např. místní loutkové divadlo, historický 
šerm či tance v  dobových kostýmech, ale 
také přednáška o  historii rodu Lamber-
ků. Během celého dne bude v  zámeckém 
parku probíhat staročeský řemeslný jar-
mark a  pro návštěvníky bude připraveno 
občerstvení, od ryb až po pečené prase. 
Vyvrcholením celé akce bude sehrání his-
torické scény, kdy přijede kníže Gustav 
Jáchym z  Lamberka a  prostá dívka Kate-
řina Hrádková mu předá dožínkový věnec. 
Z historie je známo, že kníže Gustav se do 
této dívky zamiloval a  vzal si ji za ženu. 
Do povědomí vešla později jako „kněžna 
Káča“. Všichni návštěvníci jsou již teď 
srdečně zváni do Žichovic a program slav-
ností bude k  dispozici v  některém z  čer-
vencových vydání SN.

Petra Hoblová, 
kulturní výbor OÚ Žichovice

Dne 14. 7. 2010 se ztratil kříženec čer-
ného labradora menšího vzrůstu. Pes 
má obojek proti klíšťatům a je čipovaný. 
Naposledy byl spatřen v Předměstí u vi-
aduktu. Za jakoukoliv informaci na tel. 
číslo 737 421 202 předem děkujeme. 

Dolejšovi, Horažďovice Předměstí

Poděkování
Prosím, chtěla bych touto cestou podě-
kovat celému týmu lékařů, sestřičkám, 
sanitářům a uklízečkám za vřelý a milý 
přístup po celou dobu mé léčby v NNP 
LDN Horažďovice (pokoj č. 115). 
Děkuji. 

Husníková Františka, 
Brnířov-Kdyně
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Skvělé České trio 
Od pátku 23. 7. 2010 se Horažďovice 
mohou pyšnit dalším mimořádným 
vystoupením vynikajících umělců. 
Klavírní České trio přivezlo hudbu vý-
hradně českých skladatelů  a  hrálo ji 
s  nasazením, uměleckým prožitkem 
a s kvalitou, která by slušela kterékoliv 
proslulé koncertní síni. Výkon umělců 
jsme obdivovali o to více, že těsně před 
vystoupením došlo v souboru k drama-
tické situaci: náhle onemocněl Miroslav 
Petráš (violoncello), právě v  den kon-
certu byl úspěšně operován. Nesmírně 
pohotově ho zastoupil talentovaný mla-
dý hráč Petr Nouzovský, který byl Mila-

nu Langerovi (klavír) a Daně Vlachové 
(housle) vyrovnaným partnerem. Lze 
si jen vážit nemalého úsilí, které soubor 
vložil do přípravy koncertu pro naše 
město. České trio právě odjíždí na tur-
né po jižní Americe, a tak by zajisté bylo 
pro umělce daleko jednodušší, kdyby 
koncert pro Horažďovice v  této situ-
aci odřekli. Profesionálního přístupu 
umělců si nesmírně vážíme a  věříme, 
že přijmou naše pozvání někdy příš-
tě. Koncert proběhl opět v  zaplněném 
sále, kde jsme kromě stálých příznivců 
zaregistrovali i mimořádné vzácné hos-
ty – například pana Emila Leichnera, 
profesora HAMU v  Praze, zakladatele 
Klavírního kvartetu Martinů a  člena 
rady Nadace Bohuslava Martinů.

Ing. Jitka Kutišová
občanské sdružení Hudba bez hranic, 

o.s.

Neuvěřitelná kocouří 
věrnost
Všeobecně se vždy říkalo, že kočky jsou zá-
vislé na místě, kde vyrůstaly a že nerady se 
přizpůsobují novému neznámému prostře-
dí. To by mohli posoudit a případně potvrdit 
pouze odborníci. Je tomu tak vždy, či to závisí 
na věku kočky, neb jiných podmínkách?
Chtěl bych Vám vyprávět kocouří příběh, kte-
rý se udál na počátku 40. let 20. století, prav-
děpodobně mezi roky 1940 – 1942. Je to pří-
běh skutečný a není nic vymyšleno. Tak mi jej 
vyprávěl můj otec a dodnes jej mám v paměti.
V Horažďovicích dodnes stojí budova Nové 
Hospody nedaleko škol, na hranici obce Ho-
ražďovice a bývalé samostatné obce Zářečí, 
která administrativně kdysi patřila pod obec 
Nový Bor. Je to budova velice stará a v mi-
nulosti sloužila zejména jako stanice koňské 
dopravy nákladů směrem na Sušici a zejmé-
na Klatovy. Zde docházelo k přepřahání a 
posilování koňských potahů s náklady do vrš-
ků do zmíněných směrů. Na počátku druhé 
světové války zde byl i nový hospodský. Ten 
dosavadní získal lukrativnější místo na ná-
draží v restauraci v Nepomuku. V této době 
měli kocoura, který zde žil již hezkou řádku 
let. Obecně se vždy tvrdilo, že kočky ze zása-
dy nemění svá stanoviště života a jsou věrny 
více místu, kde vyrostly, než lidem, kteří je 
chovali.
Ale dosavadní nájemci této hospody kocoura 
milovali a nechtěli, aby zde zůstal jejich milá-
ček opuštěn. A tak se rozhodli, že si kocoura 

vezmou sebou do nového bydliště. Aby s ním 
během přepravy vlakem do Nepomuka neby-
ly potíže, uzavřeli jej do bedýnky a v novém 
působišti jej po několik měsíců chovali vý-
hradně v budově a nepouštěli jej ven. Kocour 
byl k nim přítulný, jako dříve a proto nebyl dů-
vod jej držet pouze v bytě. Jednoho dne se ko-
courovi podařilo dostat ven. Zmizel a nebyl k 
nalezení, i když podnikali různé akce na jeho 
nalezení. Prostě kocour nebyl.
Asi po jednom měsíci od zmizení kocoura jim 
nový nájemce Nové hospody z Horažďovic 
volal, že hledaný kocour se objevil v dosti zbě-
dovaném stavu na Nové Hospodě v Horažďo-
vicích. Po tak dlouhé době se vrátil do míst, 
kde se narodil a dosud žil. Ani vzdálenost při-
bližně 25 km mu nebyla překážkou a dokázal 
nalézti cestu „domů“. Samozřejmě, že zde 
dožil svůj život na Nové Hospodě v rodných 
Horažďovicích. Tím tato historka kocouří 
věrnosti k místu narození končí. Škoda jen, 
že bývalá Nová Hospoda svému jménu svým 
současným vzhledem i Horažďovicím příliš 
neprospívá. A v ní je zachována historie velmi 
starých časů a nejen lidských příběhů.
Věřte, nejedná se o smyšlený příběh, jen jmé-
na těch, kteří jej reálně zažili, si dnes již nepa-
matuji. Ale na jménech tolik nezáleží. Vždyť 
i čápi na komíně bývalého pivovaru by o tom 
mohli vyprávět, i když jsou zcela jistě velikou 
raritou svého druhu. Ti také jsou věrni svému 
rodnému hnízdu, což u nás lidí nebývá zrov-
na pravidlem a málokdy se k němu vracíme a 
pečujeme o něj.

Ing. Ladislav Mayer
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SPORTOVNÍ VÍKEND 28.–29. 8. 2010 Program:
Sobota 28. 8. 2010

název obsah kde pro koho začátek konec

Zárečák Prezentace pro účast

MC Houba
pro všechny 

od 15 let

10:00 10:30

start závodu, závod: kolo, běh, kanoe, přelanění, střelba 11:00 14:00

vyhlášení výsledků 15:00 15:30

hudební večer a společná kalba 20:00 do rána

Nohejbal turnaj pro veřejnost
Sokolovna

pro všechny

8:30 17:00

večerní posezení po turnaji s občerstvením 17:00 do nevidím

Tenis Otevřený turnaj TK Horažďovice, dvouhry i čtyřhry Lipky-tenis 9:00 do nevidím

Petanque Oblastní charita Horažďovice pořádá pohodové pohrání 

pro všechny
Parkán 9:00 12:00

Volejbal: Průcha 

Open Cup

prezentace!!
Lipky-umělá plocha

8:30 9:00

otevřený turnaj 9:00 do nevidím

Fotbal krajský přebor dorostu FK Horažďovice - SŠ Plzeň “A“ Lipky-fotbal. hřiště 17:00

Babí léto sportovní odpoledne ve skate parku skate park Lipky 12:00 24:00

večerní koncert kapel skate park Lipky 12:00 24:00

Neděle 29. 8. 2010
název obsah kde pro koho začátek konec

Fotbal 1.A třída - muži „A“ FK Horažďovice – FK Nepomuk Lipky-fotbal. hřiště

pro všechny

10:00

Hor a ž ďov ické 

kolo

prezentace

náměstí

od 11:00 na Náměstí

start kategorie junioři, juniorky, ženy a veteráni 12:00

start kategorie Elite 12:50

start dětských kategorií 14:00

vyhlášení výsledků Parkán 16:00 do rána

Nohejbal Nejvyšší soutěž dorostu Botas Dorostenecké ligy ČR:TJ 

Sokol VYNK Horaždovice Hapon - TJ Solidarita Praha
sokolovna na nádraží 12:00 16:00

Tenis Otevřený turnaj TK Horažďovice, dvouhry i čtyřhry Lipky-tenis 9:00 do nevidím

Florbal Otevřený turnaj:přihlášky do 28. 8. u Vojty Hermana* Lipky-umělá plocha 9:00 13:00

*Do 20. 8. 2010 zavolat na tel. 732 945 458, nebo poslat SMS ve tvaru FLORBAL + název družstva + kategorie
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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

V pátek 
20. srpna 2010 

se na náměstí koná TRH.

Jiří Macháček 

Instalatér – Topenář

Tel.: 732 341 658
Svéradice č. 70, 341 01 Horažďovice

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

tel: 776 80 50 60 376 39 15 82

Rabí- Bojanovice 44 342 01 Sušice
e-mail: novy.podlahy@quick.cz www.novy-podlahy.cz
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TRIGA, spol. s r.o. – Obchodní zastoupení pro jižní a západní Čechy

Mayerova 1068, 341 01 Horažďovice, e-mail: horazdovice@triga-oil.cz, tel. 376 391 374

VYNIKAJÍCÍ KVALITA ZA SKVĚLÉ CENY!

Motorové a převodové oleje 

Nová prodejn
a v Horažďovicíc

h

     
     

    M
ayero

va ulice
 čp

.1068

pro osobní a nákladní automobily, motocykly, zemědělské a stavební stroje, 

zahradní techniku od německé firmy
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FLEXIBILNÍ  HYPOTÉKAFLEXIBILNÍ  HYPOTÉKA

ROZHODUJETE VYROZHODUJETE VY
o možnosti odložení, p erušení splácení 

a snížení i zvýšení splátek

Komer ní banka Horaž ovice, Havlí kova 52
955 580 350, email: milan_stary@kb.cz

Od 1. 8. 2010 – otevřena nová pobočka
přízemí, č. dveří 7, budova MěÚ Horažďovice

REALITY ALBATROS
zprostředkování prodeje nemovitostí
tel. č. 606 617 816 p. Moravec

Jsme Váš spolehlivý partner pro získání 
dotace z  programu Zelená úsporám 
v  oblasti obnovitelných zdrojů energie. 
S  námi získáte dotaci, která Vám přinese 
dlouhodobou úsporu v oblasti ohřevu teplé 
vody.

Solární sestavy pro rodinné domy od 74 900 Kč
včetně DPH a  montáže s  možností využití 
dotace 55 000 Kč z programu Zelená úsporám.
Solární sestavy pro bytové domy od 29 000 Kč
včetně DPH a  montáže na jednu bytovou 
jednotku s  možností využití dotace 25  000 Kč
na bytovou jednotku.

AKCE: na solární sestavy SLEVA 5 %
V případě čerpání dotace z programu Zele-
ná úsporám se běžně pohybuje návratnost 
investice od 1 roku do 5 let.
Nabízíme:
• Návrhy a studie využití obnovitelných 

zdrojů energie
• Profesionální zpracování žádosti 

o dotace včetně všech potřebných příloh
• Projekty, pomoc s fi nancováním 

a realizací zakázek na klíč

tel.: 736 605 895
lesak.zdenek@atlas.cz

SOLÁRNÍ SYSTÉMY

www.lesakzdenek.cz
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AKCE
20. 8. pátek 20.00
21. 8. sobota 20.00
ZÁLOŽNÍ PLÁN 
USA – Romantická komedie do 12 let ne-
vhodná. V  hlavních rolích Jennifer Lopez 
a Alan Poul. Titulky. Vstupné 85 Kč. 

27. 8. pátek 20.00
28. 8. sobota 20.00
TWILIGHT SÁGA: ZATMĚNÍ 
USA – Co znamená život a co je smrt? Horor/
thriller do 12 let nevhodný. Titulky. Vstupné 
75 Kč. 

Změna programu vyhrazena

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 čtvr-
tek), sázková kancelář Tipsport. 

Otevírací doba: 

pondělí, úterý, středa    9.30–12.30

čtvrtek, pátek, sobota   16.30–20.30

Tipsport dle vlastního rozpisu!

KNIHOVNA
MĚSTSKÁ KNIHOVNA

PŮJČOVNÍ DOBA V SRPNU

od 1. 8. do 22. 8. 

ZAVŘENO

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  12.00–16.30

Pá    12.00–17.00

MUZEUM
Výstavy:

65. VÝROČÍ OSVOBOZENÍ – AMERICKÁ 
ARMÁDA V HORAŽĎOVICÍCH 

Josef Chalupný

MYŠLENKY 
výstava tapisérií od Petry Kurcové. 

Nová mineralogická expozice „PODMANIVÁ 
KRÁSA NEROSTŮ HORAŽĎOVICKA“
Aleš Červený

Interaktivní dílna „NÁVRAT K TRADICÍM“

GALERIE CALIFIA
červen–červenec 
„IN THE MIDDLE“ / VE STŘEDOVĚKU 
Kurátor: B. Benish

Vystavující: 

I. Kafka (Czech), I. Nemeth (Slovakia/Hun-
gary), B. Benish, A. Böröcz, K. Kmit (Poland)

6. srpna–5. září 
„INLAND EMPIRES – POZEMNÍ IMPÉ-
RIUM“
Práce studentů z Kalifornie, Mexika a Prahy

Kurátor: ArtMill Artist in Residence Jill Gie-
gerich

DALŠÍ AKCE
6.–7. 8. 
XXXI. FUCHS OIL RALLY AGROPA 2010
Mistrovství ČR ve sprintrally

Mistrovství ČR v rally historických automobilů

K4 Pohár ČR v rally

Mistrovství ČR juniorů

Dámský pohár ČR

Pohár mládeže v rally

14.–15. 8. 
HORAŽĎOVICKÁ POUŤ
Pouťové atrakce na Tržišti.

28.–29. 8. 
SPORTOVNÍ VÍKEND
Různá sportovní utkání a  soutěže různých 
druhů pro sportovce, sportovní týmy i  širo-
kou veřejnost.

21. 8. 
MEMORIÁL SLÁVKA ŠIMKA – 5. ROČNÍK 
Amatérský turnaj bez omezení věku a pohlaví

registrace do 9 hod., turnaj probíhá do cca 
19  hod., poté přátelské posezení u  krbu ve 
„stodole“ Houba s country – K. Poláček (Fe-
šáci) a jeho hosté.

HUDEBNÍ LÉTO
ZÁMECKÉ HUDEBNÍ LÉTO
6. 8. pátek městské muzeum, 19.00
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.

13. 8. pátek městské muzeum, 19.00
KONCERT SESTER STROLENÝCH 
– koncert rodinného hudebního tělesa z Kváš-
ňovic. Chrámový sbor.

27. 8. pátek městské muzeum, 19.00
EVA HENYCHOVÁ 
– samostatný recitál

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

KULTURNÍ DŮM
11. 8.–12. 8. středa, čtvrtek  
PRODEJNÍ TRHY

13. 8. pátek 21.00
POUŤOVÁ ZÁBAVA 
Nenechte si ujít – skvělá tancovačka s oblí-
beným Parkánem!!! 

29. 8. neděle 15.00
POSEZENÍ S PÍSNIČKOU
K  tanci a  poslechu hraje poprvé u  nás ROŠ-
TOVANKA. Možnost rezervace vstupenek 
na neděli 26. září – hrají a zpívají Břežaňáci.

Změna programu vyhrazena

UPOZORNĚNÍ 

KULTURNÍHO STŘEDISKA

STÁLE se vydávají přihlášky do Základního 
kurzu tance a společenského chování.

Taneční kurz bude zahájen v  pátek 24. září 
2010 tradičně pod vedením manželů Kociá-
nových z Klatov. Bližší informace a přihlášky 
obdrží zájemci v  kanceláři Kulturního stře-
diska v Horažďovicích, tel. 376 512 237 nebo 
v předprodeji kina Otava, tel. 376 511 890.

Přihlášky je možné též zasílat e-mailem: kul-
turni.stredisko.hd@quick.cz a  uhradit kurz 
po dohodě bezhotovostně. 

KINO OTAVA
6. 8. pátek 17.30, 20.00
IRON MAN 2 
USA – Volné pokračování komiksového hrdi-
ny a další super zážitky. Český dabing. Vstup-
né 75 Kč. 

7. 8. sobota 20.00
ZELENÁ ZÓNA 
USA – Peklo, kde nebezpečí číhá na každém 
kroku. Akční thriller do 15 let nevhodný. Titul-
ky. Vstupné 70 Kč. 

13. 8. pátek 20.00
ŠKOLA ŽIVOTA 
Velká Británie – Divoké dospívání v divokých 
šedesátých...Drama do 12 let nevhodné. Ti-
tulky. Vstupné 70 Kč. 

14. 8. sobota 20.00
KUNG FU KYBORG 
Hong Kong – Čínská odpověď na Transfor-
mers. Akční sci-fi  komedie do 12 let nevhod-
ná. Titulky. Vstupné 85 Kč. 

20. 8. pátek 17.30
21. 8. sobota 17.30
SHREK: ZVONEC A KONEC 
USA – Poslední kapitola! Nenechte si ujít! 
Český dabing. Vstupné 75 Kč. 



Př
íru

čk
a 

pr
o 

ob
yv

at
el

e

CO
 A

 JA
K 

DĚ
LA

T 
PŘ

I M
IM

OŘ
ÁD

NÉ
 U

DÁ
LO

ST
I

Vy
da

lo
 M

ěs
to

 H
or

až
ďo

vi
ce

 v
 r.

 2
01

0
Da

ta
 s

hr
om

áž
di

l a
 z

pr
ac

ov
al

: A
. H

la
va

tý

DŮ
LE

ŽI
TÁ

 T
EL

EF
ON

NÍ
 Č

ÍS
LA

Ha
si

či
  

15
0

Zá
ch

ra
nn

á 
sl

už
ba

 
 1

55
Po

lic
ie

  
15

8
M

ez
in

ár
od

ní
 tí

sň
ov

á 
lin

ka
  

11
2

M
ěs

ts
ká

 p
ol

ic
ie

 
37

6 
54

7 
53

9
Po

vo
dň

ov
á 

ko
m

is
e 

37
6 

54
7 

57
9

Pl
yn

  
12

30
El

ek
tř

in
a 

 
37

1 
10

1 
11

1
Vo

da
 

60
2 

18
4 

26
7

To
pe

ní
  

60
3 

83
8 

40
1

Da
lš

í č
ís

la
: 

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
..

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
..

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
..



2

PŘI KLIDOVÉM STAVU
si odpovězte na otázku „Mohu být ohrožen v místě svého trvalé-
ho bydliště?“ Například:
přírodní katastrofou, 
> povodní, 
> sesuvem půdy, 
> zemětřesením,
> požárem, 
haváriemi, 
> s radiačním únikem
> s únikem chemických látek
 • z průmyslových podniků, 
 • při jejich silniční či železniční přepravě,
epidemií?

Pokud zněla alespoň jedna z odpovědí ano, bylo by vhodné zají-
mat se o to, jak se na mimořádnou událost (dále jen MU) připra-
vit a jak se při jejím vzniku zachovat.

VŠEOBECNĚ PLATNÉ ZÁSADY

• nepodléhejte panice, zachovejte klid, snažte se jednat vždy 
s rozmyslem, 
• zjistíte-li vznik MU ihned ji ohlaste na některé 
z tísňových čísel (viz čelní stránka),
• chraňte sebe a  podle možností a  svých schopností pomozte 
chránit i ostatní osoby, (záchrana majetku je druhořadá),
• poskytněte postiženým pomoc, 
• nejlepší ochranou před většinou MU je opuštění ohrožených 
prostor, 
• zbytečně netelefonujte, telefonní síť při MU potřebují záchranáři,
• pro děti do školek a škol nemusíte, učitelé zajistí jejich ochranu,
• pokud uslyšíte sirénu (mimo požární poplach
a pravidelnou zkoušku), věnujte pozornost hlášení místního roz-
hlasu a hromadným sdělovacím prostředkům, 

• uposlechněte pokynů z těchto hlášení a pokynů pracovníků zá-
chranných složek, orgánů samo-správy a státní správy, 
• předávejte ostatními ofi ciální informace, nešiřte však poplašné 
a neověřené zprávy 

PŘI ZNĚNÍ SIRÉN

O  vzniku MU budete informováni zvukovým signálem sirény 
„všeobecná výstraha“ (kolísavý tón v  délce trvání 140 vteřin, 
doplněný hlasovými zprávami):

Možná znění hlasových zpráv: 
GONG „Všeobecná výstraha! Všeobecná výstraha! Sledujte vy-
sílání Českého rozhlasu, televize a regionálních rozhlasů. Všeo-
becná výstraha!“ GONG

GONG „Chemická havárie! Ohrožení únikem škodlivin. Sleduj-
te vysílání Českého rozhlasu, televize a  regionálních rozhlasů. 
Chemická havárie! „GONG

GONG „Radiační havárie! Ohrožení únikem radioaktivních lá-
tek. Sledujte vysílání Českého rozhlasu, televize a  regionálních 
rozhlasů. Radiační havárie!“ GONG

PŘI EVAKUACI
Dodržte zásady pro opuštění bytu, vezměte si s sebou evakuační 
zavazadlo a dostavte se do určeného evakuačního střediska.
Při použití vlastních vozidel je třeba dodržovat pokyny orgánů 
zabezpečujících evakuaci.

ZÁSADY PRO OPUŠTĚNÍ BYTU:

• uhaste otevřený oheň v topidlech,
• vypněte elektrické spotřebiče (mimo ledniček a mrazniček),
• uzavřete přívod vody a plynu,
• ověřte, zda i sousedé vědí, že mají opustit byt,
• nezapomeňte dětem vložit do kapsy oděvu cedulku se jménem 
a adresou,
• kočky a psy si vezměte s sebou v uzavřených schránkách,
• exotická zvířata, která přežijí delší dobu, nechejte doma, zá-
sobte je před odchodem potravou,
• vezměte evakuační zavazadlo, uzamkněte byt, na dveře dejte 
oznámení, že jste byt opustili a dostavte se na určené místo.

EVAKUAČNÍ ZAVAZADLO 

Evakuační zavazadlo má obsahovat:
• osobní doklady, peníze a platební karty, doklady od vozidel, po-
jistné smlouvy a jiné drobné cennosti, 
• léky a brýle, užíváte-li je, 
• náhradní prádlo, oděv, obuv, pláštěnku, 
• spací pytel nebo přikrývku, 

kolísavý tón – 140 vteřin
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• pitnou vodu na dva dny, 
• základní trvanlivé potraviny nejméně na 24 hodin: nejlépe stra-
vu v konzervách a dobře zabalený chléb, 
• předměty denní potřeby, jídelní misku, nůž, otvírák na konzer-
vy, příbor, 
• ručník, toaletní a hygienické potřeby, 
• mobilní telefon s nabíječkou, 
• přenosnou svítilnu, nebo svíčky a zápalky, 
• psací potřeby, trhačku, sešit nebo volné papíry 
• knihy, pro ukrácení času karty, drobné společenské hry 
• pro děti drobné hračky, pexeso, omalovánky apod., malým dě-
tem plyšovou hračku na spaní. 

Pokud se bude jednat o  evakuaci krátkodobou, vezměte sebou 
pouze doklady, peníze a léky. 

Jako evakuační zavazadlo poslouží cestovní taška, batoh nebo 
kufr. Nezapomeňte jej označit visačkou se jménem a adresou ma-
jitele. Při jeho balení je nutno přihlédnout ke specifi ckým potře-
bám jeho uživatele; zvláštní pozornost je nutno věnovat přípravě 
zavazadla pro děti.

Evakuační zavazadlo se připravuje pro každého příslušníka rodiny. 

PŘI POVODNI
Obyvatelé zaplavovaných oblastí, jež si předem na Městě zažá-
dali, jsou při povodni vyrozumíváni prostřednictvím SMS zpráv. 
Výšku hladiny řeky Otavy lze sledovat na limnigrafu www.hladi-
ny.cz/hladiny
Při stavu bdělosti – limnigraf 72,5 cm
• věnujte zvýšenou pozornost předpovědi počasí
Při vyhlášení stavu pohotovosti – limnigraf 105 cm
• zajistěte si poslech hromadných sdělovacích prostředků
• ujasněte si způsob a místo možné evakuace
• připravte si evakuační zavazadla (viz předchozí „evakuační za-
vazadlo“) a své vozidlo
• zapojte se do ochrany před povodní 
• informujte se o způsobu a místě možné organizované evakuace,
• připravte si pytle s pískem 
• připravte si další těsnící materiál na utěsnění nízko položených 
dveří, oken, odpadních potrubí atd.
• při tendenci dalšího zvyšování hladiny toku proveďte ochranu 
svého domova a zdroje pitné vody připraveným materiálem
Při vyhlášení stavu ohrožení – limnigraf 125 cm
• řiďte se příkazy povodňových orgánů
• pokud nebudete vozidlo k evakuaci potřebovat, odvezte jej na 
výše položené místo, mimo možný dosah záplav.
• přemístěte cenný nábytek, potraviny a  nebezpečné látky do 
vyšších pater,
• připravte vyvedení hospodářských zvířat,
• odstraňte nebo řádně zajistěte snadno odplavitelný materiál,
• při hrozbě zaplavení domu se připravte na jeho opuštění (viz 
předchozí „zásady pro opuštění bytu“)
• využijte možnost včas se samoevakuovat

Při vyhlášení evakuace:
• uposlechněte příkazu k  evakuaci (při pozdní evakuaci hrozí 
zvýšené nebezpečí ohrožení vašeho života)
• použijte přistavený prostředek hromadné dopravy osob
• v evakuačním středisku se řiďte pokyny jeho pracovníků

PŘI SESUVU PŮDY
Pomalý sesuv půdy (několik desítek cm za rok) lze zpomalovat 
preventivními opatřeními jako jsou:
• zachycení a odvedení povrchové vody, 
• vyčerpání vody ze studní na ohroženém území, 
• umělá úprava terénu, tj. kotvení svahů, stavba pilotů a  opěr-
ných stěn,
• výsadba vhodné zeleně
Při jakémkoliv rychlejším sesuvu půdy (zpravidla u  svahů se 
sklonem větším jak 22°)
• proveďte základní úkony před opuštěním bytu (viz „evakuace“)
• urychleně opusťte ohroženou budovu i pozemek
• varujte sousedy
• oznamte MU hasičům nebo polici

PŘI ZEMĚTŘESENÍ
Správní území naší obce není v  zóně aktivních tektonických 
změn. Přesto v případě zemětřesení:
• zachovejte klid
• jste-li mimo budovu, přesuňte se na volné prostranství, 
• držte se dále od elektrického vedení,
• jste-li uvnitř budovy, zůstaňte uvnitř (nejvíce zranění je při vy-
bíhání v panice z domů nebo při vbíhání do úkrytů). 
• přitiskněte se, pokud je to možné, k nosné stěně, 
• nikdy nestůj u okna, 
• nepoužívejte otevřeného ohně,
• nikdy nevstupujte do výtahu a na schodiště
• neskákej z okna
• jste-li v autě, zastavte na otevřeném prostranství a zůstaňte ve 
voze.

PŘI POŽÁRU
Každá fyzická osoba je povinna v souvislosti se zdoláváním požáru 
(to neplatí tehdy, pokud jí v tom brání důležitá okolnost nebo jest-
liže by tím vystavila vážnému ohrožení sebe nebo osoby blízké):
• uhaste požár, jestliže je to možné, nebo proveďte nutná opatře-
ní k zamezení jeho šíření,
• ohlaste neodkladně zjištěný požár nebo zabezpečte jeho ohlá-
šení (na linku tísňového volání – 150),
• varujte ostatní – např. voláním „HOŘÍ“
• proveďte nutná opatření pro záchranu ohrožených osob,
 > uzavřete přívod plynu, 
 > odstraňte výbušné, jedovaté a hořlavé látky
• neodvětrávejte hořící prostory
• připravte se na opuštění obydlí
• vezměte sebou pouze doklady, peníze a léky,
• hořící prostory při opuštění nezamykejte
• dle možnosti vyveďte do bezpečné vzdálenosti zvířata, vyneste 
cenné věci,
• uposlechněte příkazů velitele zásahu
• poskytněte osobní pomoc jednotce požární ochrany na výzvu 
velitele zásahu, velitele jednotky požární ochrany nebo obce,
• jste-li ze sousedních obydlí, nevzdalujte se – můžete být vyzvá-
ni velitelem zásahu k umožnění protipožární prohlídky bytu
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Vhodnost hasících přístrojů – viz přehled dále

PŘI HAVÁRIÍCH
S RADIAČNÍM ÚNIKEM

• pokud jste na otevřeném prostranství, okamžitě vyhledejte nej-
bližší dům, 
• při cestě si provizorně chraňte dýchací cesty poskládanou tka-
ninou (nejlépe navlhčenou)
• v domě – pokud máte kontaminovaný svrchní oděv uložte jej do 
neprodyšného obalu (např. igelitový pytel) 
• proveďte osobní očistu a výplach očních spojivek
• čistě se oblečte

• v  domě uzavřete a  utěsněte dveře, okna, vypněte ventilaci, 
utěsněte ventilační otvory, 
• uhaste otevřený oheň v kamnech, vypněte plynové spotřebiče atd.,
• potraviny uložte do igelitových nebo alespoň papírových obalů 
a uložte je do ledniček, mrazáků nebo uzavřených prostor, 
• pokud máte domácí zvířata zabezpečte jim krmením, vodou 
a uzavřete je,
• sledujte informace v hromadných sdělovacích prostředcích, 
• omezte telefonní hovory, zabráníte kolapsu sítě
• zdržujte se ve středové místnosti domu s minimem oken
• připravte si improvizované prostředky individuální ochrany 
(více – kapitola „improvizovaná ochrana“)
• připravte si evakuační zavazadla (více – kapitola „evakuační 
zavazadlo“)
• řiďte se pokyny sdělovanými místním rozhlasem,
a zástupci složek IZS 
• byt, dům opouštějte až na základě pokynů záchranářů nebo ofi -
ciálního sdělení 
• jódové přípravky ( tablety jodidu draselného ) vám budou v pří-
padě potřeby vydány i s instrukcí, jak je používat 

S ÚNIKEM CHEMICKÝCH LÁTEK

Vaše chování bude hodně podobné jako při úniku radioaktivity.
• pokud jste na otevřeném prostranství, okamžitě vyhledejte nej-
bližší dům, 
• při cestě si provizorně chraňte dýchací cesty poskládanou tka-
ninou (nejlépe navlhčenou)
• většina škodlivin je těžší než vzduch proto se ukryjte ve vyšších 
patrech domu, pokud možno na odvrácené straně od havárie 
• v domě – pokud máte kontaminovaný svrchní oděv uložte jej do 
neprodyšného obalu (např. igelitový pytel) 
• proveďte osobní očistu a výplach očních spojivek
• čistě se oblečte
• v  domě uzavřete a  utěsněte dveře, okna, vypněte ventilaci, 
utěsněte ventilační otvory, 
• uhaste otevřený oheň v kamnech, vypněte plynové spotřebiče 
atd.,
• pokud máte domácí zvířata zabezpečte jim krmením, vodou 
a uzavřete je,
• sledujte informace v hromadných sdělovacích prostředcích, 
• omezte telefonní hovory, zabráníte kolapsu sítě
• zdržujte se ve středové místnosti domu s minimem oken
• připravte si improvizované prostředky individuální ochrany 
(více – kapitola „improvizovaná ochrana“)
• připravte si evakuační zavazadla (více – kapitola „evakuační 
zavazadlo“)
• řiďte se pokyny sdělovanými místním rozhlasem,
a zástupci složek IZS 
• byt, dům opouštějte až na základě pokynů záchranářů nebo ofi -
ciálního sdělení 

IMPROVIZOVANÁ OCHRANA

K improvizované ochraně využijte vhodných oděvních součástí, 
které jsou k  dispozici v  každé domácnosti a  pomocí kterých je 
možné chránit jak dýchací cesty, tak celý povrch těla.

Dýchací cesty chraňte
v případě úniku chemické látky kyselé povahy 
• tkaninou (nejlépe froté) namočenou do roztoku připraveného 
z pitné vody a zažívací sody 
(na 1 litr vody dvě polévkové lžíce zažívací sody)
v případě úniku chemické látky zásadité povahy 
• tkaninou (nejlépe froté) namočenou do roztoku připraveného 

VZDUCHOPĚNOVÝ

hasivo roztok vody s koncentrátem pěnidla

účinek dusivý, zabraňuje přístupu vzduchu

vhodný k použití jako vodní přístroj, hasí kapaliny rozpustné ve vodě – 
líh, éter, dále asfalt, benzín, dehet, laky, tuky, vosky, pryskyřice

nevhodný žádná informace

nehasit zařízení pod elektrickým napětím a hořící lehké kovy – hli-
ník, a jeho slitiny, dural, elektron

SNĚHOVÝ

hasivo oxid uhličitý

účinek zřeďovací a dusivý, ochlazuje hořící předmět, vypuzuje 
okolní vzduch

vhodný na kapalné látky – benzín, barvy, dehet, laky, na plynné 
látky – acetylén, metan, svítiplyn, vodík, na zařízení pod 
elektrickým napětím, přístroje jemné mechaniky, potraviny

nevhodný žádná informace

nehasit sypké volně ložené hmoty – hobliny, mouky, prachy, tuhé 
žhnoucí látky a lehké kovy

VODNÍ

hasivo roztok vody s uhličitanem draselným

účinek ochlazování, druhotně působí oxid uhličitý a vzniklé vodní páry 

vhodný k hašení žhnoucích pevných látek – dřevo, uhlí, papír, plas-
tické hmoty, pryž, uhlí, sláma, textil,rašelina

nevhodný na hořlavé kapaliny a plyny, barvy, dehet, olej, tuky

nehasit zařízení pod elektrickým napětím, lehké kovy (hořčík a jeho 
slitiny)

PRÁŠKOVÝ

hasivo univerzální prášek

účinek dochází k poklesu energie potřebné k hoření a izoluje hořící 
předmět od okolního vzduchu

vhodný na žhoucí pevné látky – dřevo, papíry ve svazcích, pryž, uhlí, 
textil, na kapalné látky – benzín, dehet, olej, laky, na plynné 
látky – acetylén, metan, svítiplyn, vodík, zemní plyn, na 
zařízení pod elektrickým napětím do 1 000 V

nevhodný na volně uložené organické látky (obsahující uhlík), např. 
piliny, různé prachy, které by prášek vypuzovaný tlakem 
rozvířil a oheň by se rozšiřoval, jemné mechanické zařízení, 
potraviny

nehasit lehké kovy, mech. zařízení a přístroje citlivé na prach
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z pitné vody a kyseliny citrónové nebo kuchyňského octa (na 1 litr 
vody dvě polévkové lžíce octa nebo jednu polévkovou lžíci kyseli-
ny citrónové).

Na ochranu oči 
• použijte brýle potápěčské či plavecké (u lyžařských a motocy-
klových je nutné přelepit větrací průduchy lepicí páskou) nebo 
• průhledný igelitový sáček přetažený přes hlavu a  oči až do 
úrovně lícních kostí, kde jej stáhněte tkanicí či gumou 

Hlavu chraňte
• čepicí, kloboukem, šálou, přilbou nebo kuklou 
(zakryty musí být vlasy, uši, čelo i krk)

Ruce chraňte
• gumovými nebo koženými rukavicemi, 
• jako náhražku lze použít omotání kouskem látky nebo navle-
čení igelitových pytlíků, jejichž konce utěsníme tkanicí či lepící 
páskou

Tělo chraňte
• pracovní kombinézou, nebo
• sakem s kalhotami a kabátem, (nohavice a rukávy je nutné pod-
vázat provázkem, řemínkem apod.)
Zvýšení této ochrany docílíte ještě použitím pláštěnky.

Nohy chraňte
• gumovými holínkami, nebo
• vysokými botami či botami s návlekem
• botami nezakryté části těla omotejte kusem látky (šátek, šála 
atd. ) nebo igelitem

Vždy mějte na vědomí, že:
• celý povrch musí být zakryt, žádné místo nesmí zůstat nepokryté,
• všechny ochranné prostředky je nutno co nejlépe utěsnit, a že 
vrstvení oděvů zvyšuje ochranu.

PŘI OBDRŽENÍ 
NEBEZPEČNÉ ZÁSILKY
• zásilkou netřepejte ani nevyprazdňujte její obsah
• uložte ji do igelitového pytle nebo jiného vhodného kontejneru 
• opusťte místnost 
• umyjte se vodou a mýdlem
• ještě jednou seriózně zvažte své podezření 
• událost ohlaste na tísňovou linku
• vyčkejte příjezdu hasičů a policie

PŘI EPIDEMII
se jedná o zvýšenou nemocnost lidí nad obvyklou hranici v dané 
lokalitě a ročním období
• sledujte informace ze sdělovacích prostředků, úředních desek 
a hlášení úřadu
• omezte cestování
• vyhněte se ohniskům nákazy
• věnujte zvýšenou pozornost kvalitě potravin a vody
• důsledně dodržujte osobní hygienu

• řiďte se příkazy zdravotnické, hygienické a veteri-nární služby
• pokud jste v oblasti zdroje nákazy podřiďte se nařízené karanténě
• v případě podezření na onemocnění si přivolejte lékařskou pomoc
• podstupte lékařské vyšetření a případné očkování
• umožněte dezinfekci, dezinsekci a deratizaci zamořeného pro-
středí

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE
MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST

Mimořádná událost je nenadálý, částečně nebo zcela neovláda-
ný, časově a prostorově ohraničený děj, který vznikl v souvislosti 
s provozem technických zařízení, působením živelních pohrom, 
havárií, neopatrným zacházením s  nebezpečnými látkami, epi-
demiemi nebo jiné nebezpečí, které ohrožuje životy a zdraví lidí, 
značné majetkové hodnoty nebo životní prostředí.

PŘEDVÍDATELNÉ ZDROJE MU

jsou na správním území Města Horažďovice
• havárie na hlavní silniční síti – směrem na Klatovy a Nepomuk
• havárie na železniční síť HD předměstí – Horažďovice a  HD 
předměstí – Plzeň
• požár či výbuch plynů provozu SILO Horažďovice
• nákazy zvířat
• lesní požár
• povodeň na řece Otavě

Přijměte MU jako skutečnost se kterou se můžete kdykoliv a kde-
koliv setkat

Štěstí přeje připraveným. 
Než si doma uložíte tuto příručku, na všem známém a dosažitel-
ném místě, udělejte si chvilku času a  projděte si v  klidu s  celou 
rodinou její obsah. Pak můžete zhodnotit, které nebezpečí je pro 
místo vašeho bydliště či zaměstnání větší nebo menší a  zda již 
víte jak mu s úspěchem čelit. Naučte své děti nejen přivolat si po-
moc, ale i vzájemně si ji poskytnout. Nezapomeňte, že děti jsou 
všeobecně velmi vnímavé a jejich reakce budou odrazem na vaše 
jednání. Pokud budete jednat s  rozvahou a  v  klidu, budou vaše 
děti ochotněji plnit vydané příkazy.
Stanovte si, pro případ že by došlo k nechtěnému rozchodu rodi-
ny, místa vašeho setkání. Pro malé děti připravte kartičku s jejich 
jménem a příjmením, adresou trvalého pobytu, kontaktem na ro-
diče a důležitými informacemi o jejich zdravotním stavu. 
Zvažte vaše možnosti k  eliminaci MU či jejich následků např. 
menší zásobou trvanlivých potravin a  nápojů, alternativním 
zdrojem tepla pro ohřátí potravin či bytu, rezervní nádobou 
s PHM pro vaše auto, pořízením domácí lékárničky, zakoupením 
vhodného hasícího přístroje, pojištěním osob, domácnosti, vozi-
dla apd..
Další využitelné informace a  odkazy naleznete na interneto-
vých stránkách www.muhorazdovice.cz v sekci „Krizové řízení 
a ochrana obyvatel“ a „Životní situace“.
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