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SLOVO STAROSTKY
V minulém čísle Horažďovického obzoru jste se seznámili s konečnou podobou
studie našeho náměstí, kterou představil její autor Bc. Martin Kožnar. Asi se
mnozí ptáte, co bude dál?
Ve zprávách z jednání rady proběhla informace o výběrovém řízení na projektovou
dokumentaci pro územní a stavební řízení. Soutěž vyhrála společnost INVENTE, s. r. o., se sídlem Strakonice – Přední
Ptákovice za cenu 470 000 Kč bez DPH.
V současné době se tedy studie rozpracovává do podoby projektu – řeší se vedení
inženýrských sítí, umístění „staveb“ (stánek, lavičky, památník, model města atd.)
a dopravní uspořádání náměstí. Po získání
územního souhlasu budeme moci zažádat
o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTTS II Jihozápad,
ve kterém lze získat ﬁnanční prostředky
na stavbu. Pokud nedojde vzhledem k neustálému protahování uzavření 5. a 6. výzvy ROPu k prodloužení termínu, je nutné
podat žádost o dotaci do 31. 7. 2010.
—
Jako velice zdařilé lze hodnotit letošní oslavy
osvobození našeho města americkou armádou. Tradičně již za nepříznivého počasí,
přesto však s účastí vzácných hostů – senátorky Jiřiny Rippelové a poslance Parlamentu ČR Vladislava Vilímce, který v těchto

Pokládání věnců

Oslavy osvobození Horažďovic. Foto: J. Chalupný
významných dnech navštěvuje Horažďovice
každoročně. Po hymnách obou států, po
položení věnců a po krátkých projevech si
mohli návštěvníci prohlédnout auta a techniku používanou v době války. Stejnou možnost pak měli i v Panské zahradě, kde byl dobový vojenský tábor s možností občerstvení,
posezení a poslechu hudby.
—
Otava konečně vydala svůj poklad… slavnostní křest nového ležáku OTAVSKÝ ZLATÝ Měšťanského pivovaru Strakonice proběhl v pátek 21. 5. 2010 na plovoucím podiu
na nábřeží v Písku za přítomnosti starostů
otavských měst Sušice, Horažďovice, Strakonice a Písku. Starostové společně s ředitelem pivovaru Ing. Jaroslavem Tůmou popřáli novému pivu do vínku, aby bylo chutné,
jiskrné a vodákům i ostatním zpříjemnilo
pobyt v našem prácheňském kraji.
—
Vážení občané,
v těchto dnech volíme na období dalších
čtyř let svoje zástupce do Parlamentu České republiky. Je to v podstatě jediná doba,
kdy každý z nás může ovlivnit další směr
a vývoj naší republiky. Většinou jsme si
zvykli dávat najevo svůj nesouhlas, být nespokojeni, s tím, co se děje kolem nás. Teď
je ten rozhodující okamžik, kdy se dá něco
změnit. Stačí jen jít do volebních místnos-

tí a hlasovat o budoucnosti. Náš volební
řád umožňuje volit všem dospělým lidem
po dovršení 18 let. Využijte tohoto práva
všichni, i vy, kteří máte toto právo poprvé
nebo podruhé v životě. Přistupujte zodpovědně ke své budoucnosti a hlasováním
vyjádřete svůj názor.
Jindřiška Antropiusová, starostka města

STALO SE
Bronzový medailista
z Vancouveru
Martin Jakš zavítal
do Horažďovic
V pátek 14. 5. zavítala do Horažďovic vzácná návštěva v podobě bronzového medailisty z Vancouveru 2010, člena úspěšné štafety v běhu na lyžích – MARTINA JAKŠE.
Setkání úspěšného sportovce a široké veřejnosti z Horažďovic a okolí uspořádala
ﬁrma ATRIUM jako generální partner
českého reprezentanta a úspěšného olympionika. V secesním sále hotelu Prácheň
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Finanční prostředky z Evropské unie podpoří
zateplení obvodových konstrukcí budov
ZŠ Komenského v Horažďovicích

se sešlo okolo padesátky hostů. Celou akcí
provázel známý a zkušený moderátor Petr
Jančařík, který si svým humorem získal
celé publikum, když se čekalo na příjezd
sportovce Martina Jakše. Na úvod obdržel Martin dárek od jednatele ﬁrmy Atrium Oldřicha Šebka. Od Martina dostal
na oplátku Oldřich Šebek jeho originální
startovní číslo, se kterým závodil ve skiatlonu na 30 km ve Vancouveru.
Martin s sebou na besedu přivezl získanou
bronzovou olympijskou medaili, která má
svou zajímavou historii. Každá medaile
z olympijských her je originální a je vyříznuta z jediného obrovského kusu kovu. Po
složení všech medailí dohromady vznikne
kosatka, která je symbolem části Kanady,
kde se konala zimní olympiáda.
Během celé besedy měli hosté možnost
zhlédnout fotograﬁe z pobytu lyžařů v Kanadě. Moderátor Petr Jančařík nezapomněl vyzpovídat také rodiče a přítelkyni
Martina. Na železnorudského sportovce
jsme se dozvěděli, že byl hodně zlobivé
dítě, vydržel velké nároky svého tatínka na
sportovní výkony a začal na sobě pracovat.
Hosté měli ještě mnoho dotazů, na které
Martin vždy s úsměvem odpovídal. Na závěr besedy si mohli hosté nechat podepsat
čepici, kterou poskytla ﬁrma Atrium, či
plakát nebo se s Martinem Jakšem vyfotit.
Věra Doubková, ATRIUM, s. r. o.

Město Horažďovice zahájilo v měsíci dubnu
realizaci projektu „Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí
budov ZŠ Komenského 211, Horažďovice“.
Celý projekt je rozdělen do dvou ucelených
vzájemně navazujících částí spočívajících
v celkové výměně oken a vstupních dveří
a zateplení obvodového pláště a stropu
v nejvyšších podlažích. V současné době
již proběhla výměna oken pavilonu družiny, jídelny s kuchyní, tělocvičny a spojovací chodby. Výměna oken v novém a starém
pavilonu je právě realizována, přičemž
zbývá vyměnit okna v posledních patrech.
Zároveň byla započata realizace zateplení
celkového obvodového pláště školy.
Tento projekt byl zahájen za podpory ﬁnančních prostředků z Evropské unie ve

Jedním z dalších projektů s podporou ﬁnančních
prostředků z Evropské unie je jímací zářez na
území anglického parku Ostrov v Horažďovicích
V letošním roce Město Horažďovice dokončilo projekt s názvem Jímací zářez na
území anglického parku Ostrov, který
spočíval v provedení hydrogeologického
průzkumu v území, kde se předpokládala nejpříznivější kvalita podzemní vody
umožňující případný odběr vody pro pitné
účely bez vodárenské úpravy.
Celý projekt byl realizován provedením
průzkumného 30 m dlouhého a 4,5 metru
hlubokého jímacího zářezu. Po dokončení
byly provedeny hydrodynamické zkoušky, zhodnocena kvalita jímané podzemní
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výši 14,6 mil. Kč a je jedním z prvních realizovaných projektů v celkovém záměru
snížení energetické náročnosti školských
zařízení v Horažďovicích. Dalšími projekty, které Město Horažďovice bude realizovat v rámci tohoto záměru jsou: zlepšení tepelně technických vlastností budov
ZŠ Blatenská, snížení energetické náročnosti MŠ J. z Poděbrad a MŠ Loretská 935.
Prostředky Evropské unie podpoří v průběhu dalších měsíců tyto projekty celkovou částkou přesahující 35,5 mil. Kč.
Město Horažďovice se realizací těchto projektů úspěšně snaží nejen o zapojení se do
celosvětového trendu snižování využívání
přírodních energetických zdrojů, ale i ke
zkvalitnění prostředí pro budoucí generace.
Jitka Vokatá, odbor IRM
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vody úplným chemickým a mikrobiologickým rozborem a byl posouzen vliv na
okolní jímací objekty.
Tento projekt byl realizován za podpory
ﬁnančních prostředků z Evropské unie ve
výši 1,5 mil. Kč.
Cílem projektu bylo provést zhodnocení
zásob kapacity podzemní vody a především její kvality v uvedené lokalitě a vyhodnocení možností pro budoucí možné
využití tohoto vodního zdroje pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou.
Jitka Vokatá, odbor IRM
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Slavnostní připomenutí 65. výročí osvobození Československa
Ve dnech 5.–6. května v našem městě proběhly Oslavy 65. výročí osvobození. Velmi
děkujeme 4. obrněné divizi USA a Československé obrněné brigádě za organizaci
oslav, za pomoc při organizaci také Technickým službám Horažďovice, Městské
policii Horažďovice, Policii ČR Horažďovice a MěKS Horažďovice.
Jitka Chalupná,
Odbor památkové péče, školství a kultury

Program pro děti

Městská knihovna
soutěž

Technika

Dobový tábor

DĚTSKÝ WESTERNOVÝ DEN
12. 6. 2010

Pořádá: ZÁLESÁK HORAŽĎOVICE
ve spolupráci s VINÁRNOU POD ZÁMKEM
– Václav Rosa a DDM HORAŽĎOVICE
Vstup zdarma.

Další informace o soutěži
www.knihovna.horazdovice.cz

HOSTÉ:
Petr NOVOTNÝ
Václav VYDRA – alias Generál Custer
Zdeněk GAŤÁK – alias Buffalo Bill
Jimmy Magura – poslední šumavský kovboj
Skupina DESPERADO – tance, žonglování
s kolty
Milan Havran Matějka – lasa, biče

Šumavští cowboyové Jessi a Blek –
cowboy show
Odpoledne plné her, vystoupení
a netradičních zážitků pro naše nejmenší.
Začátek ve 14.00,
předpokládaný konec 17.00
Zámecká zahrada – PARKÁN
Večer country bál se soutěží country
kapel – vítěz získá roční zastupování
uměleckou agenturou 6P Petra
Novotného.
20.00 hod. – zámecká zahrada Parkán

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

Orientační tabule Aquapark, autor: Pavel Svoboda

Loděnice za Aquaparkem
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Pátek 25. 6. (zámecký park Parkán)
19.00

Zahájení slavností starostkou mÆsta

21.10

P. NÆmec - Doba kamenná (komedie o tom, jak už v pravÆku žili
vykukové ...), DS ¢elakovský Strakonice

Sobota 26. 6. (námÅstí)
8.00–17.00

²emeslný jarmark (tkaní, pÑedení, hrnÂíÑský kruh, kováÑi, ÑezbáÑi, …)

12.00–16.00

VaÑení kaše, soutÆžící týmy

12.30

StÑedovÆká hudba na námÆstí

13.00

Zahájení slavností starostkou a zástupcem mÆsta Regen

13.10

CvrÂci a Fidlifuk – ZUŠ HoražÉovice (hudební pÑedstavení
žákÒ)

13.40

StÑedovÆká hudba na námÆstí

14.00

Perníková chaloupka (loutkové pÑedstavení pro dÆti) divadlo
eMILLIon

14.00–16.00

StÑelba z kuše, luku, bÆh ve zbroji, v drátÆné košili, sloní bÆh,
skákání v pytlích, házení kroužkÒ, malá škola šermu, hod dýkou) – parÂík u fary, šermíÑská skupina Militis

14.20

StÑedovÆká hudba na námÆstí

14.50

Groteska (komponovaný šermíÑský poÑad)

15.10

Žižka u hradu Rabí (loutkové pÑedstavení pro dÆti) divadlo
eMILLIon

15.20

Hra s ohnÆm – skupina Militis

16.00

KAŠPÁREK V ROHLÍKU I (divadelní kabaret se živou hudbou
– babypunk, pro vÆkovou kategorii 0-80 let)

17.00

Kašová bitva

17.25

SoutÆž o nejvÆtšího jedlíka – Krále kaše

17.45

Vyhlášení nejlepších receptÒ

18.00

Mistr kat (pÑedstavení se zkouškou rÒzných druhÒ muÂení
na vlastní kÒži) divadlo eMILLIon

18.30

TaneÂnice s kÑídly, historické tance

18.50

KAŠPÁREK V ROHLÍKU II (divadelní kabaret se živou hudbou
– babypunk, pro vÆkovou kategorii 0-80 let)

20.00

TaneÂnice s ohnÆm, historické tance

20.30

Hromosvod – neotÑelý folk rock

22.30

Velká ohËová show – eMILLIon

SKEJTKAŠE (skejt areál na Lipkách)
10.00–13.00

Trénink

13.00–14.00

Závod SK8

14.00–15.00

Sk8 PÑekvapení

15.00–15.30

Finále SK8

16.00–17.00

Závod Freestyle BMX

17.00–18.00

BMX PÑekvapení

18.00–18.30

Finále BMX

20.00

Afterpaty by Local DJs
Foto Josef Chalupný | Design je Svoboda

NedÅle 27. 6.
(hÐbitovní kostel sv. Jana KÐtitele)
13.30

UkonÂení slavností starostkou mÆsta

13.30

PÆvecký spolek PrácheË

(Kulturní dÑm)
15.00

¢ervená sedma – posezení s písniÂkou

MÆstské muzeum mÒžete navštívit dne 26. Âervna zcela zdarma.

www.sumavanet.cz/horazdovice

Slavnosti kaše 2010 poÑádá mÆsto HoražÉovice s laskavou podporou uvedených partnerÒ.
LYCKEBY CULINAR • JIHOSPOL • ¢EVAK
Hasit a. s. • Ciao – cestovní kanceláÑ • Dragonpress – tiskárna Klatovy • Elika – prodej paliv
Kovaltos – výroba zahradního nábytku • Otavské strojírny • Albert HoražÉovice
Prima Strakonice • Mlýn a krupárna Mrskoš • Muzeum HoražÉovice • Rosa Computers
Megaskate • Temple • Peace

Spoluīnancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozoj
Investice do vaší budoucnosti
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KULTURA

UPOZORNĚNÍ
MĚSTSKÉ KNIHOVNY

Městská knihovna připravila na 6. květen
pro žáky obou základních škol a pro studenty střední školy pořad k dvoustému výročí
narození Karla Hynka Máchy. Se zájmem,
doslova bez dechu, jsme sledovali výborný
výkon pana Jiřího Langmajera, který nám
zahrál na housle, s doprovodem zazpíval
dobové písně, zarecitoval úryvky z Máje
a řekl spoustu zajímavostí. I když jsme Márinku a Máj četli a o Máchovi se hodně učili,
pořad pro nás byl velmi zajímavý.
Lenka Šatrová, 9.B a Jakub Černý 9.A,
ZŠ Blatenská

V neděli jsme pokračovali ve cvičení
a v odpoledních hodinách jsme se vydali
ke svým domovům. Celé soustředění bylo
velmi přínosné a můžeme tedy doufat, že
se nám podaří co nejlépe „prodat“ to, co
jsme si připravili.
A co nás bude čekat v červnu? Tradiční
červnový koncert v Horažďovicích se tentokrát bude konat v neděli 27. 6. v rámci
Slavností kaše. Naše vystoupení se uskuteční v kostele sv. Jana Křtitele v netradičním čase (13.30). Také na tomto koncertu
představíme hosta, kterým bude pěvecký
sbor Comodo z Loděnic, který se v Horažďovicích představil již v roce 2007. Velmi
se těšíme na toto setkání a samozřejmě na
setkání s Vámi, našimi věrnými návštěvníky, ale i s těmi, kteří naše koncerty navštěvují jen občas. Jste vítáni. Další informace
najdete na www.psprachen.cz.
Za PSP Martin Petrus

Pěvecký spolek
Prácheň

Skvostný
hudební zážitek

V květnu měl Pěvecký spolek Prácheň
velmi nabitý program, o kterém jsem Vás
informoval v minulém čísle. Do uzávěrky
tohoto čísla jsme však stačili absolvovat
pouze malou část všech aktivit v měsíci
lásky, a proto Vás budu o dalších informovat až v příštím čísle.
O víkendu 15. a 16. 5. jsme absolvovali
tradiční jarní soustředění. Po roční pauze jsme se opět vrátili do Železné Rudy,
abychom se zde již podesáté připravovali
na chystané akce. Během celého víkendu
jsme velmi pečlivě trénovali naše programy, které budeme prezentovat na následujících vystoupeních. V sobotu vpodvečer jsme pak absolvovali již tradiční
koncert s domácím železnorudským
smíšeným sborem. Na tomto koncertu se navíc představily také děti místní
základní školy se svým nově založeným
sborem. Jednalo se o velmi milé zpříjemnění koncertu. Velmi jsme si také užili
společné písně jak s dospělým sborem,
tak i s tím dětským.
Po koncertě bylo pro nás připraveno pohoštění, což bylo pro nás milé překvapení. Setkání našeho a železnorudského
sboru bylo opět velmi příjemné, ale my
jsme se odebrali zpět na chatu, abychom
probrali ještě nějaké důležité věci týkající
se prezentace našeho spolku na blížícím
se setkání pěveckých sborů zpč. oblasti.
Bohužel tato jednání nedopadla ke spokojenosti většiny členů, a proto se řešení daného problému ujala pouze menší skupina
členů spolku, čehož si nesmírně vážím.
A opět se zpívalo a zpívalo. Spát se šlo,
jako již tradičně, docela dost pozdě.

připravil v pátek 21. května 2010 v secesním sále hotelu Prácheň v Horažďovicích
svým posluchačům student plzeňské konzervatoře ve třídě profesorky Jindřišky
Holotové houslista Marek Pavelec a tamější profesor a vyhledávaný klavírista
Maxim Averkiev.
Mladý houslista, jenž je dvojnásobným držitelem prestižního ocenění Plzeňský Orfeus, vítězem Soutěže konzervatoří z roku
2008 a nedávno se úspěšně zúčastnil letošní Mezinárodní soutěže Pražské jaro,
fascinoval excelentní technikou spojenou
s mimořádnou muzikálností. Brilantní virtuozitu nechal vyniknout zejména v Polonéze A dur Oleho Bulla, procítěně provedl
díla českých skladatelů – Mazurek Antonína Dvořáka, Sukovy Čtyři kusy pro housle
a klavír a v úvodu si zdatně poradil s Adagiem a Fugou z houslisty obávané Bachovy
Sonáty g moll pro sólové housle, kterou naplnil charakterem doby barokních mistrů.
Nutno podotknout, že obrovskou oporou
mu byl Maxim Averkiev. Tento vynikající
klavírista v maximální možné míře využil
bohaté spektrum barev výborného místního nástroje; celková spolupráce obou interpretů byla prodchnuta empatií.
Program koncertu byl neobyčejně náročný. Kromě již zmiňovaných zaznělo
Schubertovo Rondo h moll, Elegie Gabriela Faurého, a Tanec kostlivců od Camilla
Saint-Saënse. Početné publikum vytvořilo
inspirativní atmosféru a spolu se skvělou
akustikou sálu napomohlo k tvůrčímu výkonu obou umělců. Ti se odvděčili přídavkem v podobě nádherné Sukovy Pohádky.
Jan Rada, Plzeň

UDĚLEJTE SI ZÁSOBU KNIH!
Protože víme, že naši knihovnu navštěvuje
celá řada čtenářů, kteří si nedokážou představit den bez knihy, doporučujeme všem
udělat si na prázdniny větší zásobu knih.
Plánujeme totiž revizi knihovního fondu, která se samozřejmě neobejde bez úplného uzavření knihovny. A to v době od 12. 7. do 22. 8.
Na tuto dobu budou všem čtenářům automaticky prodlouženy výpůjčky, upomínky
nebudou posílány.
Za MěK Horažďovice Petra Tomešová

Karel Hynek Mácha
v MK Horažďovice
Když se řekne jméno Karel Hynek Mácha,
skoro každému se něco vybaví. Ani nevím,
čím je pro mě zajímavější, jestli svým životem nebo dílem.
Náš život provázejí příhody smutné i veselé. U Máchy myslím převažovaly ty smutné. Poprvé se opravdu zamiloval do Márinky Stichové, zaujala ho svým krásným
vzhledem, byla hodná a velice nadaná. Ale
zároveň nemocná a brzy zemřela. Vzpomínal na ni v povídce Márinka. Myslím, že
už žádnou ženu nemiloval tolik jako Márinku. Seznámil se s Lori Šomkovou, s níž
měl syna Ludvíka. Zakazoval jí spousty
věcí, byl strašně žárlivý. Nesměla vycházet ven a vyhrožoval jí, že si ji nevezme,
když ho nebude poslouchat.
Říká se, že velice rád cestoval. Pěšky navštěvoval zámky, hrady a různá romantická místa. Mácha se zabýval krásou
přírody, kterou také zahrnul do básnické
povídky Máj. Vystihl v něm i nešťastnou
lásku Viléma k Jarmile, která se nechala svést jeho otcem. Vilém ho ze vzteku
a žárlivosti zavraždil. Máj dodnes v české
literatuře nedokázal nikdo překonat. Řekl
bych, že nejsem jediný, kdo si myslí, že by
se Máchovi podařilo napsat mnohem víc
takových děl, kdyby mu osud dopřál víc
času než jen 26 let.
Jaký byl Mácha člověk? Dobrý? Zřejmě
ano, když bez váhání pomáhal hasit požár
a nakonec to zaplatil životem. Pohřeb měl
v den plánované svatby…

|
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SPORT

KUPTE SI PLACKU A PODPOŘTE
MLÁDEŽNICKÝ SPORT
Kdysi bylo velkou vášní nosit různé odznáčky, které se připichovaly nejčastěji do
klopy saka. Doba dnes již odznáčkům tolik
nepřeje, saka dnes mezi fanoušky kopané
asi nenajdete. Svátečnost sportovních klání již tedy není tak sváteční, jak tomu bylo
dříve, ale tak už jde ten svět kolem nás.

FK Horažďovice
NOVINKY NA WWW.FKHD.CZ
Ti z Vás, kteří chodí do ochozů na domácí
utkání našeho A týmu, se již určitě setkali
s tím, že tištěný zpravodaj, který ke každému domácímu utkání připravujeme, byl
již rozebrán. Pokud tedy máte obavu, že
se na Vás již nedostane, můžete si ho nově
před každým utkáním vytisknout doma
sami, neboť ho ve formátu PDF naleznete
s předstihem na našich webových stránkách v části Ke stažení.
Dále jsme na přání našich fanoušků rozšířili část Odkazy. Postrádali jste na našich
stránkách dostupnost aktuálních výsledků a tabulek jednotlivých soutěží, které se
týkají přímo našich týmů. Do odkazů jsme
tedy umístili přímá vlákna na portály, kde
jsou tabulky a výsledky dostupné. Klub
nemá v současné době kapacity na to,
abychom tyto informace zrcadlili přímo
na našem webu. Doufáme, že toto řešení
bude pro fanoušky přijatelné a zachovají
našim stránkám i nadále přízeň.

VÝZVA PRO PŘÍZNIVCE A PAMĚTNÍKY
FOTBALU
Obracíme se na Vás všechny, kteří máte
doma nějaké staré fotograﬁe nebo jiné
věci, které souvisí s fotbalem v Horažďovicích a jeho historií (fotky, vlaječky, odznaky, poháry atp.). Blíží se nám výročí 90. let
fotbalu v Horažďovicích a máme pocit
dluhu, protože nikdy nikdo nedal tyto zajímavé střípky historie na jedno místo, kde
by je mohla veřejnost nahlédnout (a třeba
zavzpomínat). Webové stránky a vlastně celá rubrika Historie je k tomu ideální
(a vlastně i určena). Pokud byste mohli
fotograﬁe naskenovat nebo přefotografovat a poslat nám je s krátkým komentářem
a datem, ke kterému se vážou, bylo by to
skvělé! Rádi zveřejníme jména všech, kdo
tímto přispějí k zachycení kousku historie
sportu v našem městě! Fotograﬁe a jiné
náměty můžete zasílat na adresu info@
fkhd.cz. Pokud nemáte k dispozici potřebnou techniku, dejte nám vědět třeba prostřednictvím Diskuze na našich stránkách
nebo zmíněným e-mailem a my digitální
archivaci zajistíme po domluvě s Vámi
sami. Děkujeme za spolupráci a těšíme se
na vaše příspěvky.

Nové placky pro fanoušky!
Připravili jsme pro vás připínací placky,
které jsou v současnosti oblíbené více než
odznáčky. Možná budou jednou také velkou sběratelskou raritou. Placky jsou v sériích s emblémem klubu na podkladu modrém, zeleném a bílém. Placky je možné
zakoupit v papírnictví pana Karla Lukeše, které najdete v ulici vedoucí z náměstí k Červené bráně (Plzeňská 15). Cena
placek byla stanovena následovně: modrá
30 Kč, zelená 50 Kč a bílá 100 Kč. Vybrané
peníze po odečtu výrobních nákladů budou
všechny beze zbytku použity na podporu
mládežnické kopané. Zakoupením placky
demonstrujete svou přízeň klubovým barvám a pomáháte správné věci!
Pavel Svoboda

90 let fotbalu
v Horažďovicích
U příležitosti 90. výročí fotbalu v Horažďovicích vychází v Horažďovickém obzoru
seriál dokumentující historii tohoto sportu v našem městě.

– pokračování z minulého čísla –
„Laskavostí p. Kumpery, úředníka velkostatku, jsme získali místo pro hříště na Lipkách. Bylo sice malé, 80×50 m, ale mohlo se
hrát. První zápas na hříšti jsme sehráli dne
1. května 1921 s SK Sušice, ale prohráli jsme
0:2. A-mužstvo zajelo prvně ven do Protivína. Někdy to sice zaskřípalo, ale chuť do hry
byla. Naše hra se znatelně zlepšila příchodem
Rudy Karouška, výtečného hráče, který se ujal
výcviku. Hned v prvém zápase v našem mužstvu nastřílel se Šaškem deset branek Slovanu
České Budějovice. Zařazeni jsme byli do jihočeské fotbalové župy, ale hráli jsme jen přátelské zápasy s okolními kluby na malém hříšti
(bylo zvětšeno až v r. 1933 na 90×56 m). Po
roce 1921 přibývali noví hráči, hra se zdokonalovala, měli jsme i žactvo. V brance za
A-mužstvo se vystřídali Fr. Roučka, K. Vlk,
Dobiáš, v mužstvu V. Král, P. Ježek, bratří Tichých, Krojc, Vaněk, Kulišan, Volf a jiní. Měli
jsme problémy s vybíráním vstupného, neboť
hříště nebylo oploceno. K oplocení došlo až
v r. 1929. Museli jsme platit náhradu za pošlapání louky za branou, neměli jsme šatnu.
Hosté se převlékali v hostinci U Koblasů, naši
v chaloupce pí. Šimmové u hříště (zlepšilo se
to vše až v roce 1936). Peníze jsme získávali ze
zábav, ze slavností, z různých závodů, a bylo
jich pořád nedostatek. Za zmínku stojí, že
v roce 1929 se hrála též ženská házená…“
– pokračování příště –
Pramen: Sborník 100 let Tělovýchovné jednoty v Horažďovicích, J. Šochman
Lucie Staňková
V minulém čísle bylo na konci článku uvedeno jméno autora – A. Šochman. Jelikož
došlo k chybě, kdy mělo být J. Šochman,
redakce HO se tímto velmi omlouvá.
REGIONÁLNÍ INFORMAÈNÍ
A MAPOVÉ CENTRUM

Vám poskytuje

VEØEJNÝ INTERNET
Po-Pá 9.00-12.00, 12.30-17.00
Rezervujte si èas na telefonu 376 511 999
e-mail: horazdovice@ciao.cz
3. TÝDEN V ÈERVNU (14. - 18. 6. 2010)
pro obèany Horaïovicka prvních 30 min
dennì ZDARMA

Fotbalisté v Horažďovicích, archív městského muzea
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V sobotu 19. 6. 2010 se od 10.00 hod.
koná v Horažďovicích 6. ročník HASIT
Městského běhu na 10 km pro registrované závodníky i pro širokou veřejnost.
Součástí sportovního dopoledne jsou
i dětské běhy a závody školních štafet na
Mírovém náměstí. Registrace všech soutěžících bude probíhat na stadionu Na
Lipkách od 9.00 hod. Přijďte si aktivně
zasportovat nebo jen podpořit ostatní
běžce. Více informací najdete na
www.pro-sport.cz.
Ing. Roman Sladký, DiS.

Tomáš Veber, vítěz běhů 2007 a 2009,
traťový rekordman

Odstartovaly soutěže
družstev
Chladným počasím začaly první květnový
víkend soutěže družstev. Po dvou, respektive třech, odehraných kolech se ukázalo, že
dvě naše družstva, starší a mladší žáci, hrající nejvyšší západočeskou soutěž, budou mít
starosti se záchranou. Mladší žáci v prvním
kole prohráli s TK Cheb A 2:7, ve druhém
v Plzni se Slávií B 2:7. Starší žáci prohráli
v prvním kole s TCG Karlovy Vary A 3:6, ve
druhém v Plzni na Slávii 8:1 a ve třetím opět
na domácí půdě s LOKO Plzeň B 3:6.
Chtěl bych vyzdvihnout výkony P. Halmové, T. Štěchové a J. Křesáka. Tito hráči
jsou pro horažďovický tenis příslibem do
budoucna a ukazují, že se ani v těžké konkurenci neztratí. Věřím, že se k nim přidají
i ostatní a minimálně jedno družstvo se
v nejvyšší soutěži udrží. Prosím všechny
rodiče, prarodiče, známé, kamarády…,
aby přišli děti povzbudit a strávit příjemné
dopoledne v tenisovém areálu Na Lipkách.
Stejně proměnlivě jako počasí zahájili svoji soutěž také dospělí. Po vydřeném, ale
zaslouženém vítězství 5:4 nad TJ Klatovy
C přišla nečekaná (hlavně pro fanoušky)
prohra v Sušici 3:6. K výkonu dívek (Be-

ránková, Englerová) se nikdo nepřidal,
a proto nám nezbývá než doufat, že náprava přijde hned v následujícím kole, kdy
hostíme družstvo Domažlic. Také musím
ještě dodat, že vinou zranění a nezájmu
některých hráčů reprezentovat TK HD nehrajeme v nejsilnější sestavě.
To nejlepší na konec. Po minulém roce,
kdy se sestoupilo z nejvyšší soutěže, družstvo dorostu ukazuje, že bude patřit mezi
adepty na postup. První kolo porazili Horšovský Týn 5:4, ve druhém vyhráli v Nýrsku 8:1. Vedoucí družstva Zdeněk Zoubek
starší byl spokojený s přístupem všech hráčů k zápasům.
Proto přeji všem družstvům do dalších
bojů hodně úspěchů.
Další informace na stránkách klubu
www.tkhd.cz
Za TK Horažďovice A. Šimko

Cyklistické závody
pod Svatoborem
zastřeší Sušický
pohár 2010
Členové UP and DOWN BIKE týmu Sušice dali hlavy i kola („silničky“ a biky) dohromady, pak oslovili Jízdní kola Petr Čácha a Cykloservis Vlastimil Míčka a světlo
světa spatřil nový rozmanitý seriál kombinující hned několik cyklistických disciplín.
Posuďte sami:
1. klasické Cross-Country (XC) MTB –
Svatobor Cup – 12. 6. (start a zázemí s občerstvením a doprovodným programem:
Sušice, areál SULES na Volšovské ulici –
směr Petrovice),
2. silniční závod s hromadným startem
– Šumavské okruhy (ŠUAC) – 19. 6. (start
a zázemí s občerstvením: Sušice, areál SULES na Volšovské ulici – směr Petrovice),
3. netradiční kombinace: „silničkou“ na
Svatobor, horským kolem dolů a běh Luhem – Sušický trojboj – 4. 9. (start a zázemí s občerstvením a doprovodným programem: Sušice, areál SULES na Volšovské
ulici – směr Petrovice),
4. silniční „časovka“ na Modravu (ŠUAC)
– 11. 9. (start Sušice, komunikace na Dlouhou Ves, Rejštejn, občerstvení – Modrava),
5. MTB „časovka“ na Svatobor – 25. 9.
(start Sušice náměstí, občerstvení v cíli na
chatě Svatobor)
Do hodnocení se započítávají 4 nejlepší
výsledky (minimum jsou dvě účasti) a vyhlášení bude „na letišti“ (rest. Zlatá Otava)
25. 9. 2010 v 18.30.
Členové UP and DOWN BIKE týmu zvou
všechny příznivce kol, sportu a dobré zábavy na uvedené závody.
Přihlášky odevzdávejte při prezentaci
nebo předem na www.mtb-susice.cz.

|

Z RADNICE
Rada města
21. 4. 2010
DOPORUČILA ZM
• v budoucnu odprodat část pozemku
p. č. 2821/1 v k. ú.(Nad Nemocnicí)
Horažďovice pro výstavbu 2 rodinných
domů Ing. Michaele Vávrové, Horažďovice a Karlovi Horváthovi, Horažďovice
za cenu 200 Kč m 2 + poplatky s prodejem
související s tím, že veškeré náklady na
připojení na veřejné rozvody a místní komunikaci budou hrazeny budoucími kupujícími bez nároku na úhradu nákladů,
smlouvy o budoucí smlouvě kupní budou
uzavřeny po předložení geometrického
plánu vyhotoveného budoucími kupujícími. Při zaměřování části pozemku p. č.
2821/1 v k. ú. Horažďovice bude přítomen zástupce MěÚ Horažďovice, odboru
investic, rozvoje a majetku města

SCHVÁLILA
• rozšíření systému CZT Horažďovice
– připojení 15 bytových domů (sídliště
pod Blatenskou ulicí) na stávající kotelnu
a souhlasí s podáním žádosti na akci Rozšíření systému CZT Horažďovice – připojení 15 bytových domů do Operačního
programu životního prostředí
• výběrové řízení k prodeji bytové jednotky č. 786/7 Mayerova ulice v Horažďovicích a pověřuje MěÚ, Odbor investic,
rozvoje a majetku města zveřejněním výběrového řízení a záměru prodeje bytové
jednotky č. 786/7 Mayerova ulice v Horažďovicích do osobního vlastnictví
• plnou moc pro společnost BÖGL a KRÝSL, k. s., Praha 5 ve věci souhlasu k dělení nebo scelování pozemků p. č. 2193/1,
2193/8, 2193/10, 2193/11 v k. ú. Horažďovice (Horažďovice Předměstí – těžba písku)
• zařazení 2 volných bytů do prodeje
v čp. 781–782 Horažďovice
• v bytových záležitostech: pronájem bytu
č. 6 (2+1/I. kat.), Nad Nemocnicí 1074,
Horažďovice Janě Vondruškové
• dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu ze
dne 3. února 1995 ve znění dodatku č. 1
ze dne 31. března 2009 uzavřené s Tenis
klubem Horažďovice, Horažďovice, kterým se sjednává nájem na dobu určitou do
31. prosince 2016
• žádost Krajskému úřadu Plzeňského
kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství na změnu jízdního řádu spoje
434060/10 s návazností spoje 434110/5
z důvodu zabezpečení dopravní dostup-
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nosti pro žáky ZŠ Horažďovice, Komenského ul., možnost přepravy žáků autobusem ze zastávky Horažďovice, žel. st.,
do Horažďovice, u školy, a zpět při využití
dopravního spoje 434110/10
• smlouvu o dílo mezi Ing. J. Papežem,
Otovice a Městem Horažďovice na provedení aktualizace Povodňového plánu
města Horažďovice a ORP Horažďovice
v celkové ceně 192 876 Kč včetně DPH

SOUHLASILA
• dle článku IV. nájemní smlouvy ze dne
3. února 1995 v platném znění uzavřené
s Tenis klubem Horažďovice, Horažďovice se stavebními úpravami na předmětu
nájmu spočívajícími v rekonstrukci tenisových kabin, opravě oplocení objektu
a opravě odpadové jímky v rozsahu dle
přiložené projektové dokumentace
• s použitím rozpočtové rezervy 100 000 Kč
na navýšení výdajů rozpočtu určených
na příspěvky pro sportovní kluby s tím,
že celková rezerva na příspěvky ve výši
300 000 Kč bude rozdělena na 200 000 Kč
– sportovní příspěvky, 100 000 Kč – ostatní
příspěvky
• s pořízením softwarového terminálu
(nahradí současný hardwarový) pokladního systému, navržená cena zařízení včetně instalace, zprovoznění a otestování je
55 000 Kč bez DPH

VZALA NA VĚDOMÍ
• zápis ze sportovní komise ze dne 19. 4. 2010

JMENUJE
• komisi pro posouzení stavu vyřazovaného majetku příspěvkových organizací v tomto složení: Ing. L. Lenský,
Mgr. N. Chládková, B. Kodýdková

ROZHODLA
• o výběru nejvhodnější nabídky Miroslava Brůžka, Horažďovice na realizaci díla
„Oprava zastřešení nároží v křižovatce
ulic Strakonická–Plzeňská“ s nabídkovou
cenou ve výši celkem 430 010 Kč + DPH
• v souvislosti s přípravou projektu Rekonstrukce a revitalizace Mírového náměstí
v Horažďovicích včetně parkánových teras
a na základě jednání se zástupci Suverénního řádu maltézských rytířů schválit záměr
zřízení věcného břemene s právem chůze
a jízdy na část pozemku pč. 2760/11 v k. ú.
Horažďovice a záměr odkupu části pozemku pč. 32/1 v k. ú. Horažďovice

souvisejícími s otevíráním obálek, posouzením kvalifikace a hodnocením nabídek veřejné zakázky s názvem „Domov
pro seniory Horažďovice“ zadávané dle
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění v otevřeném
řízení

ROZHODLA
• o výběru nejvhodnější nabídky společnosti SPS – VKP, s. r. o., Slatiňany na
dodávku 1 ks cisternové automobilové
stříkačky pro jednotku SDH Horažďovice s nabídkovou cenou ve výši celkem
4 601 441 Kč bez DPH
• o výběru nejvhodnější nabídky společnosti Karel Granát, kamenosochařské
a restaurátorské práce, Starý Plzenec na
realizaci díla „Restaurování kamenných
kašen v Horažďovicích“ s nabídkovou cenou na kamennou kašnu Horažďovice,
Mírové náměstí ve výši celkem 508 800 Kč
bez DPH a na kamennou kašnu Horažďovice, zámek ve výši 175 000 Kč bez DPH
• o výběru nejvhodnější nabídky společnosti BÖGL a KRÝSL, k. s., Praha 5 na
realizaci díla „Stavební úpravy místní
komunikace Okružní II v Horažďovicích“ s nabídkovou cenou ve výši celkem
13 333 333 Kč bez DPH (16 000 000 Kč
včetně DPH)
• o výběru nejvhodnější nabídky společnosti DBD CONTROL SYSTEMS, spol.
s r. o., Chotoviny – Červené Záhoří na realizaci díla „Obnova ASŘTP na ČOV Horažďovice – etapa č. 1“ s nabídkovou cenou ve
výši celkem 5 019 200 Kč bez DPH
• o přijetí cenové nabídky POPP, Klášter
na akci „Osazení 5 ks měřičů tepla v kotelně domu čp. 2, 3 (radnice), Horažďovice“
za celkovou cenu 103 396 Kč bez DPH – za
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, Odbor
investic, rozvoje a majetku města

VZALA NA VĚDOMÍ
• oznámení o zveřejnění posudku o vlivech záměru na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., § 9 odst. 7 k akci
„Horažďovice – Komenského a Třebomyslická ulice a malý městský obchvat“
• Zásady územního rozvoje Plzeňského kraje pro plánovanou aktualizaci v roce 2010
• informace zpracované předsedou komise
k projednávání přestupku Františkem Křížem ohledně chovu zvířat v zájmovém chovu a jejich pohybu na veřejném prostranství

NESOUHLASILA

Rada města
5. 5. 2010
USTANOVILA
• složení hodnotící komise včetně náhradníků členů hodnotící komise a pověřuje hodnotící komisi všemi úkony

• se záměrem odprodeje domu čp. 787,
788 z důvodu nesplnění podmínek daných
Zásadami o prodeji bytových jednotek,
souhlasí s pronájmem volných bytů v domech čp. 787, 788

SOUHLASILA
• s navrženou změnou čelního pohledu
a nesouhlas s navrženou změnou zadní-

ho pohledu plánovaného řadového domku „D“ v ulici Nad Nemocnicí (žadatelka
Ilona Bittenglová, Horažďovice a manželé
Zemenovi, Horažďovice)
• s užitím znaku města Horažďovice na
etiketách, všech propagačních předmětech a materiálech POSM pivního speciálu
Otavský zlatý a s užitím znaku města Horažďovice při registraci ochranné známky
Otavský zlatý přihlašovateli – Měšťanský
pivovar, a. s., Strakonice v rámci projektu
Otavská plavba

DOPORUČILA ZM
• projednat a schválit budoucí odprodej
pozemku p. č. 2821/27 v k. ú. Horažďovice
manželům Věře a Leošovi Vaněčkovým,
Horažďovice

SCHVÁLILA
• cenovou nabídku společnosti 1. JVS,
a. s., České Budějovice na osazení zařízení pro hlášení havarijních stavů a výpadků napájení provozovateli předmětného
vodohospodářského zařízení na mobilní
telefon ve výši 44 910 Kč + DPH
• bytové záležitosti
• vyúčtování nájemného z provozování
veřejného vodovodu a kanalizace za hospodářský rok od 1. 4. 2009 do 31. 3. 2010
• vyúčtování příjmů a výdajů kina Otava za
rok 2009, předložené paní Libuší Mužíkovou
• vyúčtování příjmů a výdajů za IV. čtvrtletí
roku 2009 u schválených akcí v kulturním
domě, předložené paní Libuší Mužíkovou
• vyúčtování příjmů a výdajů za I. čtvrtletí roku 2010 u akcí konaných v kulturním
domě, předložené paní Libuší Mužíkovou
a rozhodla poskytnout příspěvek ve výši
60 000 Kč (Západočeská přehlídka amatérského divadla, zkoušky divadelní představení souboru Tyjátr, Stálá divadelní scéna Klatovy – předplatné, divadla pro děti)
• zvláštní užívání veřejného prostranství
k pořádání „Dětského westernového dne“
v termínu 12. 6. 2010 v době od 14.00 do
0.00 hod. v zámeckém parkánu pořadatelům DDM Horažďovice, J. Bučok – prodejna Zálesák, V. Rosa – Vinárna pod věží
• výjimku z nejvyššího počtu dětí ve třídě
stanoveného v Křesťanské MŠ – celkem
105 dětí
• koupi obrazu od autora Jindřicha Bílka,
Klatovy za cenu 8 000 Kč jako dar pro švýcarskou delegaci
• darovací smlouvy a smlouvy o reklamě
na ﬁnancování kultury města (Slavností
kaše a Jmenin města).
darovací smlouvu mezi Městem Horažďovice a ELIKA, spol. s r. o., Horažďovice,
GPL-INVEST, s. r. o., pobočka Strakonice
a Otavské strojírny Horažďovice
• poskytnutí příspěvků na kulturní a sportovní činnost dle doporučení příspěvkové
komise dle přílohy č. 1
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JMENOVALA
• hodnotící výběrovou komisi soutěže na
logo města ve složení: předseda – ak. mal.
P. Mika, členové – P. Kolář, MgA. P. Soukupová, MgA. M. Bartošová, Mgr. M. Fišer

Město Horažďovice zve své občany na

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA
ve středu 23. 6. 2010 od 18.00 v kulturním domě v Horažďovicích.

nebezpečí. TOTO NEPLATÍ, POKUD SE
ZJEVNĚ JEDNÁ O POVODEŇ.
2. Zavřete okna a dveře
Siréna může s velkou pravděpodobností signalizovat únik nebezpečných látek.
Uzavřením prostoru je snížena možnost
vniknutí látek do prostoru ukrytí.
3. Zapněte rádio a televizi
Informace o tom, proč byla spuštěna siréna a varováno obyvatelstvo, budou vysílány v mimořádných relacích hromadných
sdělovacích prostředků. Tyto informace
zajišťuje i obecní úřad dle svých možností
(místní rozhlas, spojky atd.).
npor. Mgr. Papoušek Petr,
velitel požární stanice HZS Horažďovice

Proč houká siréna
V současné době se můžeme setkat pouze
se třemi způsoby houkání sirén. Nejčastějším typem houkání je pravidelná zkouška sirén, a to každou 1. středu v měsíci ve
12.00 hodin. V tomto případě se jedná o nepřerušovaný tón sirény po dobu 140 s. Jedná se o ověření provozuschopnosti systému
varování a vyrozumění. Dalším způsobem
houkání je tzv. požární poplach. Jedná se
o přerušovaný tón po dobu jedné minuty,
kdy siréna houká 25 s, následuje 10 s pauza a dále následuje dalších 25 s houkání.
Tento signál se používá pro svolání členů
jednotek požární ochrany a pro civilní obyvatelstvo nemá žádný význam – nejedná se
o tzv. varovný signál pro obyvatelstvo.
Jediným varovným signálem pro obyvatelstvo je tzv. všeobecná výstraha. Jedná se o přerušovaný kolísavý tón po dobu
140 s. Po odeznění tohoto tónu následuje
předání tísňové informace obyvatelstvu
o konkrétním hrozícím nebezpečí (zajišťuje
obecní úřad prostřednictvím místního rozhlasu, spojkami, rozhlasovými vozy atd.).
V případě potřeby je možné využít pro předání tísňové informace i vysílání rozhlasových stanic nebo televizního vysílání.
Činnost obyvatelstva po zaznění varovného signálu všeobecná výstraha:
1. Okamžitě se ukryjte
Vyhledejte ukrytí v nejbližší zděné budově
(může to být výrobní závod, úřad, kancelář,
obchod, veřejná budova i soukromý byt).
Pokud možno ukryjte se ve vyšším poschodí a na odvrácené straně od zdroje

všeobecná výstraha

požární poplach

ŠKOLY

Jak jsme ve
Velharticích hledali
korunu Karla IV.
Přišel čas školních výletů a my jsme přemýšleli, kam se vydáme s dětmi. Vybrali
jsme hrad Velhartice a udělali jsme moc
dobře. Velhartice nejsou daleko, takže
se děti vrátily na svůj oběd a po obědě si
mohly odpočinout a vzpomínat na všechny zážitky, kterých bylo opravdu hodně.
Hned u vstupní brány do hradu na nás
čekal šašek Vašek a dvorní dáma Mirila.
Společně jsme vstoupili do prostorů hradu a hned na nás čekalo další překvapení.
Po známém hradním mostu se procházela
Bílá paní, která krásně hrála na ﬂétnu. Zamávala dětem a ztratila se v hradbách.
Šašek vedl děti dál a vyprávěl jim svůj
sen, kdy se mu zjevilo, že našel ztracenou
královskou korunu. Děti společně plnily
úkoly a výsledkem bylo, že našly klíč od
truhly, kde se měla ukrývat koruna. Tu jim
ale předem sebral zlý vládce Don Huerty. Děti byly svědkem toho, že zlý vládce
musel odejít za své hříchy do pekla. Zbyla po něm krásná královská koruna. Bílá
paní Marjánka a šašek Vašek provedli děti
zbylou částí hradu. Když dětem Bílá paní
zamávala na rozloučenou, přišla dvorní
dáma Mirila, která zavedla děti do dílny,
kde si mohly vyrobit přesnou kopii koruny krále Karla IV. V závěru se přišel šašek
Vašek s dětmi rozloučit a doprovodil je až
k bráně hradu.

|

Tento výlet byl opravdu velmi pěkný a dalo
by se říci, že ojedinělý. Děj rozehraného
pohádkového příběhu vtáhl děti a aktivně
je provedl prohlídkovým okruhem gotické
části hradu Velhartice. Protože byla prohlídka spojena s přímými prožitky, byla
pro děti velkým přínosem. A my posíláme
velké poděkování do Velhartic.
„Co slyším, to zapomenu.
Co vidím, si pamatuji.
Co si vyzkouším, tomu rozumím.“
(Kung Fu Tzu)
Z Paloučku Bc. Marie Sládková

ZŠ Blatenská
VÍTĚZSTVÍ V OKRESNÍM KOLE
MATEMATICKÉ OLYMPIÁDY
Začátkem dubna se v Klatovech konalo
okresní kolo matematické olympiády, kategorie 6., 7. a 8. tříd. Naši školu reprezentovali tito žáci: Štěpánka Purschová,
Jakub Novák, Martin Dub, Petra Kovandová a Tomáš Pour. Nejúspěšnější byl Jakub Novák ze 7.A, který ve své kategorii
obsadil 1. místo. Blahopřejeme.
PaedDr. Jitka Homolková

ROZDÁVÁME RADOST
S jarní náladou jsme s dětmi ze školní
družiny v dubnu potěšili důchodce penzionu, bývalé pracovníky LDN i pacienty LDN. Zazpívali jsme písničky nejen
s jarní tématikou, ale i písničky humorné, přednesli básničky a zdramatizovali
pohádku Vepřík Bořík. Na závěr jsme
našim posluchačům věnovali přáníčka,
která vyrobily děti ze školního klubu. Pu-

9

HOR A ŽĎOVICK Ý OBZOR č. 5/2010

|

10
KERAMIKA V 9. TŘÍDÁCH
Žáci 9. ročníků zpracovali při hodinách výtvarné výchovy selské baroko do keramiky.

Základní škola Blatenská 540
zve na tradiční

9. MAJÁLESOVÝ PRŮVOD,
blikum nás odměnilo hlasitým potleskem
a kromě hezkého pocitu jsme si odnesli
i bohatou sladkou nadílku.
Před Velikonocemi dne 30. 3. 2010 jsme ve
školní družině uspořádali akci pro rodiče
s dětmi s názvem „Souboj o velikonoční
kraslici“. Na uvítanou jsme zazpívali jarní
písničky a přednesli velikonoční básničky.
Poté následovaly závody, ve kterých si rodiče mohli porovnat síly se svými dětmi.
Kdo nesoutěžil, tak alespoň hlasitě fandil.
Při zábavných disciplínách, jako byl např.
běh velikonoční slepičky a snášení vajíček,
hbité skoky velikonočních zajíců nebo hod
pomlázkou, se všichni dobře bavili. Na
závěr sportovce čekala sladká odměna.
Slunečné odpoledne jsme všichni ukončili
s úsměvem a dobrou náladou.
Petra Smejkalová, vedoucí ŠD

PROJEKT SV. VÁCLAV
Ve 4. třídě probíráme s dětmi dějiny naší
země. Učivo děláme spíše zábavnou formou. Zaujal nás sv. Václav, o kterém jsme
si vypracovali projekt. Rozdělili jsme se
do skupin. Každá skupina měla zpracovat jiné téma. Seznámili jsme se s rodokmenem sv. Václava, životem sv. Václava,
vyprávěli jsme si o rytířích z hory Blaník,
o Václavově zbroji, svatováclavské koruně.
V hodinách výtvarné výchovy jsme se pokusili nakreslit portrét sv. Václava. Všechny práce jsou vystaveny ve třídě 4.A.
Mgr. Blanka Pajerová

APRÍLOVÁ LAŤKA
Ve čtvrtek 29. 4. 2010 se v tělocvičně naší
školy konal 3. ročník Aprílové laťky, která
se koná ve spolupráci se ZŠ Horažďovice
Komenského. V mladší kategorii žákyň
obsadila 1. místo Michaela Sigmundová,
3. místo Tereza Štěchová, v kategorii žáků
1. místo Dominik Hodánek a 2. místo
Stanislav Kovářík. Ve starších žákyních
se našim děvčatům nepodařilo probojovat na stupně vítězů, za zmínku ale stojí
výkon Sáry Pintířové, která skončila na
4. místě. Opanovat stupně vítězů se podařilo hochům starší kategorie, kdy s výkonem 170 cm byl na 1. místě vítěz Mikulášské laťky Radek Chudý, na 2. místě Patrik
Soukup a na 3. místě Milan Knebl. Našim
žákům gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.
Mgr. Kamil Šebek

který bude vycházet 1. 6. 2010
v 9.00 od budovy školy

ZŠ Komenského
DOPRAVNÍ SOUTĚŽ
V úterý 11. 5. 2010 jsem jel na dopravní
soutěž pořádanou BESIPem na ZŠ Čapkova v Klatovech. Na místo nás dopravil
objednaný autobus, který cestou nabíral
ostatní soutěžící z dalších škol.
Po slavnostním zahájení následoval ve
školní jídelně první úkol, psaní testů z dopravní výchovy. Poté následovala zkouška z první pomoci. Losem jsme si vybrali
ošetření poraněného kolena. Tento úkol
jsme zvládli na výbornou bez trestných
bodů. Pak si policisté prověřili naše znalosti pravidel silničního provozu a techniku jízdy v praxi.
Po dobrém obědě jsme netrpělivě čekali na vyhlášení výsledků. Jako skupina
mladších žáků jsme se umístili na čtvrtém
místě, starší žáci obsadili místo deváté.
Mně se podařilo vybojovat 1. místo v kategorii mladších hochů – jednotlivců.
Za odměnu nám všem paní ředitelka Marcela Šmrhová, která nás doprovázela,
koupila skvělou zmrzlinu.
Posláním této soutěže je naučit děti správně se chovat v silničním provozu a zvyšovat
jejich bezpečnost při jízdě na kole. V Klatovech na dopravní soutěži se mi moc líbilo
a příště bych se rád zase zúčastnil.
Jakub Kučera, V.A.

PĚVECKÉ SOUSTŘEDĚNÍ SBORŮ
POUPATA A KVÍTEK
Jako každoročně jsme se i letos vydali do
Střelských Hoštic, kde jsme se celé dva dny
soustředili na trénink letního repertoáru,
který představíme na koncertě v červnu.

Po příjezdu do areálu jsme nemeškali
a ubytovali se do pokojů a pomáhali mladším dětem s vybalováním a povlíkáním
postelí. Po obědě jsme už cvičili a o krátkých přestávkách jsme měli možnost
věnovat se sportům – např. ping-pongu
nebo fotbalu, s radostí jsme využili trampolínu, která nám přišla vhod. Když jsme
měli dotrénováno, zbylo nám ještě dost
času na navštívení kamarádů z vedlejších
pokojů. A protože se večer nechtělo ulehnout do postýlek ani těm nejmenším, nezbylo nic jiného než jim přečíst pohádku
na dobrou noc místo maminek. Také jsme
měli možnost zhlédnout naše oblíbené
televizní pořady, bez kterých by si mnozí
z nás neuměli večer ani představit.
Tak to probíhalo i druhý den. Ten jsme z většiny času strávili zpíváním, abychom nacvičili některé nové písničky na závěrečný
koncert, jenž se konal v aule v den našeho
odjezdu. Zazpívali jsme dětem z MŠ a ZŠ
ze Střelských Hoštic a dětem ze Staré Role,
které tam pobývaly na škole v přírodě.
Doufáme, že jsme si tímto koncertem neudělali ostudu a že jsme se dostatečně připravili na letní koncert, na který vás tímto
zveme. Bude se konat 3. června v 18 hodin
v kostele sv. Jana Křtitele.
sedmačky zpěvačky Mišel a Sísa

CO SE NÁM PODAŘILO
Dne 21. 4. 2010 jsme byli v celostátním
kole soutěže Videopohlednice mého města nominováni na jednu ze tří hlavních cen
v kategorii 6. a 7. tříd. Ve středu 19. 5. 2010
se rozhodne o konečném umístění přímo
na půdě MŠMT v Praze, kam byli žáci
7.A a pedagogický pracovník pozváni. Jste
zvědaví na naše umístění? Čtěte další vydání Obzoru. Více informací o soutěži najdete na webových stránkách školy.
PaedDr. Martina Baarová

Základní umělecká
škola
Vážení čtenáři,
závěrečný měsíc každého školního roku je
na ZUŠ Horažďovice ve znamení postupových a přijímacích zkoušek. V letošním
roce proběhnou postupové zkoušky v termínu od 31. 5.–4. 6. Žáci I. cyklu budou
mít příležitost předvést výsledky svého
celoročního snažení a za své výkony dostanou odpovídající hodnocení.
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Ve dnech 3. a 4. června pak ZUŠ pořádá
talentové zkoušky. Čtvrtek 3. června mezi
15.00–17.00 bude patřit zájemcům o studium hudebního oboru. V příštím školním roce bude v rámci hudebního oboru
vyučována hra na následující nástroje:
klavír, housle, ﬂétny zobcové i příčné, keyboard, kytaru a bicí. Nově otevřena bude
výuka hry na trombon a trubku. V pátek
4. června mezi 14.00–17.00 rádi přivítáme
talenty se zájmem o výtvarný obor a literárně-dramatický obor a taktéž šikovné
zpěváčky do dětského sboru CVRČCI.
Zveme tímto všechny nadané děti k přijímacím zkouškám v doprovodu jejich rodičů, kteří chtějí, aby jejich ratolesti rozšířily své zájmy a získaly kvalitní a rozvíjející
náplň volného času!
Kromě absolventů v oboru hudebním,
absolvují letos i dvě žákyně II. cyklu výtvarného oboru. Slavnostní zahájení
absolventské výstavy se odehraje v pátek 11. června od 16.30 hodin, v přízemí
Domu s pečovatelskou službou, kde budou absolventské práce ke shlédnutí pro
širokou veřejnost po celý měsíc. K vidění
bude jak tvorba plošná, tak i prostorová.
Dalším vyvrcholením naší práce je závěrečný koncert. Ten se bude konat v úterý
15. června od 16.00 hodin v sále hotelu
Prácheň. Vystoupí zde žáci vyšších ročníků hudebního oboru, školní soubory
a žáci literárně-dramatického oboru. Srdečně zveme!
Těsně před vysvědčení, v neděli 27. června
čeká naše žáky ještě poslední akce. Budou
to Slavnosti kaše, které město Horažďovice každoročně v tomto čase pořádá.
V rámci kulturního programu se budou
prezentovat soubory školy a literárně-dramatický obor na náměstí krátce po 13. hodině odpolední.
Na výše uvedené akce jste všichni srdečně zváni! Děkujeme všem za celoroční
podporu a těšíme se na setkávání s Vámi
v příštím školním roce. Krásné léto a na
podzim opět na shledanou.
Za pedagogický sbor ZUŠ Horažďovice
Eva Tichá Šelerová

Mateřské centrum
Dráčkov 3, o. s.
Milá Dráčata, již symbolicky se s letošním „školkovým“ rokem rozloučíme oslavou Dne všech dětí, a to
31. 5. na zahradě u našeho centra.
V červnu máme stále otevřeno každé pondělí a od července si uděláme
letní prázdniny. Děkujeme všem
za přízeň, přejeme hodně sluníčka
a těšíme se na Vás opět v září.
Vaše Dračice Lucie a Martina

Střední škola
Horažďovice
NÁVRAT K TRADICÍM
V minulých dnech proběhla na Střední
škole Horažďovice tradiční domácí zabijačka. Vyráběly se tyto speciality – jaternice, jelítka, tlačenka a nechyběla ani pravá
zabijačková polévka. Akce se účastnili žáci
prvních ročníků gastronomických oborů,
kteří se zájmem a zaujetím míchali prejt,
špejlovali jaternice a prováděli všechny
ostatní odborné práce pod zkušeným dohledem učitelů praktického vyučování.
Vepřové hody se vydařily a jejich příprava
byla příjemným a zajímavým zpestřením
praktické výuky.

SNAŽÍME SE CHRÁNIT NAŠE ŽÁKY
PŘED RIZIKOVÝMI JEVY DNEŠNÍ
DOBY
České i evropské statistiky varovně poukazují na současné trendy vývoje závadového chování mládeže. Proto i Střední škola
Horažďovice věnuje velkou pozornost prevenci sociálně-patologických jevů.
V této oblasti od minulého školního roku
škola významně spolupracuje s kurátorkou pro děti a mládež Městského úřadu
v Horažďovicích Bc. Petrou Janečkovou.
Od září 2009 se již jedná o ucelený komplex konzultací, které jsou určeny žákům
1. ročníků. Realizují se v průběhu celého
školního roku v rozsahu dvou vyučovacích hodin každý měsíc. Na těchto konzultacích jsou žáci seznamováni s problémy, které se jich bezprostředně dotýkají
a v navazujících otevřených debatách mají
prostor k vyjádření svých názorů. Podle
předem ohlášeného plánu preventivního
programu poznávají problematiku sociálně-patologických jevů a souvisejících
témat. Obsahovou náplní pravidelných
měsíčních setkání je například:
• Činnost OSPOD (Orgánu sociálněprávní ochrany dětí v rámci sociálních
odborů) a možnosti ukládání výchovných
opatření jako je napomenutí, zákaz pobytu, soudní dohled nebo ústavní výchova
v případě závadového jednání.
• Delikventní jednání a kriminalita mládeže. Této konzultace se účastnil policista
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z místního oddělení. Společně s kurátorkou seznámil studenty s průběhem trestního a přestupkového řízení a s možnostmi ukládání a výkonu sankcí. Konzultace
se těšila velké pozornosti mladých posluchačů, kteří aktivně přispívali do debaty
vlastními zkušenostmi s delikventním či
kriminálním jednáním.
• Problematika výskytu a užívání drog
mezi mladistvými. Během první konzultace byli účastníci seznámeni s tím, co je
závislost, jaké druhy drog existují a jaké
mají účinky. Anonymně vyplnili dotazník
informativního charakteru, kterým se
celorepublikově mapuje míra zkušenosti
s alkoholem, cigaretami a marihuanou
u žáků 1. ročníků středních škol. Během
druhé konzultace byli žáci s výsledkem
testu seznámeni a k jeho výsledkům se
vyjadřovali. Byli informováni o službách
poskytovaných Centrem protidrogové
prevence a terapie, které se zaměřují na
terciární prevenci v oblasti užívání drog
přímo na ulici. Tyto služby představily
terénní pracovnice, které do Horažďovic
jezdí již rok.
• Významným tématem jsou vzrůstající
agresivní projevy v chování dětí a mladistvých. Kořeny agresivity, typologie osobnosti agresorů a s tím související šikana,
typologie aktérů, etapy rozvoje a prevence.
• Rasismus a rasové násilí, diskriminace
a extremistická hnutí.
• Domácí násilí, jeho jednotlivé formy,
dopad na děti. Mladí se dověděli, co mají
dělat, když se s domácím násilím setkají.
• Pohlavní choroby, možnosti přenosu
a jejich prevence. Je dobré, že v této oblasti jsou dnešní mladí lidé již velmi dobře
informováni.
Preventivní činnost je nejdůležitější a nejúčinnější složkou boje proti závadovému
chování mládeže. A v případě systematického působení na žáky SŠ Horažďovice
se již projevují pozitivní výsledky, spočívající nejen ve zvýšeném zájmu mladých
lidí o probírané problematické jevy, ale
i v konkrétních žádostech o odborné poradenství nebo pomoc při individuálním
řešení problémů. Aktivní přístup mládeže
k problémům spojeným se závadovými
jevy je základem úspěchu všech preventivních programů.
Ing. Vladimír Greger, ředitel školy

HOR A ŽĎOVICK Ý OBZOR č. 5/2010
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Zprávy
z Přírodovědné
stanice DDM
KVĚTNOVÉ AKCE
Nad rámec naší běžné činnosti, kterou je
zajištění kroužků pro děti a přírodovědných výukových programů pro školy, jsme
v druhou květnovou sobotu zorganizovali
terénní exkurzi do okolí Svatého Pole. Kromě určování běžných druhů rostlin došlo
i na silně a kriticky ohrožené druhy tzv.
Červeného seznamu – okolí Svatu je totiž
jedinečné bohatým výskytem těchto rostlinných šperků. Navštívili jsme nivní louky
pod Svatou Annou, přírodní rezervaci Kozlovská stráň, abychom s trochou nadsázky
grandiózní ﬁnále zažili v naturové lokalitě
nad Svatým Polem, která v současnosti
oplývá několika tisíci kvetoucích vstavačů
kukaček (Orchis morio). Průvodcem po
botanickém světě byl účastníkům exkurze
Mgr. Jan Šašek, botanik pražské Agentury
ochrany přírody a krajiny.
Další akcí v květnu byla „víkendovka“
kroužku biologického praktika, jehož členové strávili tři dny v nejstarší české chráněné
krajinné oblasti Český ráj. Základnou pro
další program se nám stala chata Správy
CHKO na břehu populárního rybníka Věžák. Odtud jsme se vydávali např. za praktickým managementem v naturové lokalitě
Údolí Plakánek u hradu Kost, kde jsme
likvidovali nežádoucí nálet zmlazujícího
akátu. Další větší aktivitou bylo absolvování
naučné stezky kolem údolí Žehrovky, kterou
jsme spojili např. s lovem vodních živočichů.

POZVÁNKA NA ČERVNOVÉ
A LETNÍ AKCE
V sobotu 12. června od 14 do 17 hodin
otevřeme areál Stanice veřejnosti v souvislosti s akcí pro děti, která paralelně
proběhne v zámeckém parkánu.
V některé z dalších červnových sobot nabídneme dětem a zájemcům z řad veřejnosti
možnost zúčastnit se ukázkového odchytu
a kroužkování ptáků, které organizujeme
ve spolupráci s Nepomuckým ornitologickým spolkem. Akce proběhne v parku Os-

Účastníci botanické exkurze v evropsky významné lokalitě Kozlovská stráň

trov a její termín bude upřesněn na našich
webových stránkách a na plakátech.
Posledních 5 míst ještě nabízí srpnový
tábor Na Hadím vrchu. Tábor je určen dětem od 11 do 14 let se zájmem o přírodu
a turistiku po NP Šumava a NP Bavorský
les. Více o tom, kdo jsme a co děláme, najdete na www.stanice.estranky.cz.
Za Přírodovědnou stanici DDM čtenáře
zdraví a těší se na viděnou
Tomáš Pollak.

SPOLKY

Sbor dobrovolných
hasičů
Ve středu 28. dubna pořádalo Okresní
sdružení hasičů Klatovy již 14. setkání členů klubu Zasloužilých hasičů okresu, které
se konalo na Hasičském záchranném sboru
(HZS) v Klatovech. Na setkání byli pozváni
všichni členové klubu, kterých je nyní 287
a zúčastněných byla asi polovina. Z toho je
36 členů, kteří jsou nositeli tohoto titulu.
Všichni byli seznámeni s děním v Okresním sdružení a na HZS. Byl naplánován jednodenní zájezd, a to na Chodsko, dále bylo
vystoupení hostů a diskuse. Závěrem se podával oběd a zahrála hudba. Vedoucím klubu
se stal pan Drha z V. Boru za náhle zemřelého p. Soukupa. Byly uděleny pamětní listy
těm členům, kteří se dožívají různých jubileí,
65. rokem počínaje. Tento list obdržel i p. Jirků. V našem sboru je celkem v tomto klubu
6 členů a 1 členka a z toho jsou 3 nositelé titulu. Zúčastnili jsme se v počtu 5 členů.
Sborem dobrovolných hasičů Strážov
a Okresním sdružením hasičů Klatovy
jsme byli pozváni na oslavu 135. výročí
založení SDH ve Strážově a na celookresní oslavy sv. Floriána, které se konaly
8. května. Této oslavy jsme se zúčastnili
s historickým praporem v počtu 4 hasičů.
Oslava začala různými ukázkami z činnosti HZS, místních hasičů, mladých hasičů a vystoupení mažoretek. Po ukázkách
byl nástup všech hasičů u hasičské zbrojnice včetně 25 praporů a odchod s kapelou
do kostela na mši svatou. Po slavnostní
mši v kostele sv. Jiří byly posvěceny stuhy
a připnuty na jednotlivé prapory včetně
našeho. Následoval pochod městem do
sokolovny, kde byla slavnostní schůze, občerstvení a zábava.
Karel Halml

P. S. PRÁCHEŇ
(OTAVACI)
JARNÍ VÝPRAVA DO VELHARTIC
V sobotu 3. 4. 2010 jsme se vypravili i s rodiči na pozvání PS Otava Sušice na Jarní
výpravu do Velhartic. Vyrazili jsme ráno
vlakem do Kolince a odtud pěkně po svých
přes malebnou vesničku Hory Matky Boží
až na hrad Velhartice. Hradem nás kromě
pana kastelána prováděl i náš malý „klíčník“
Albert Jílek, který svěřený klíč od hradu nedal z ruky. Potom jsme se sešli na parkovišti.
Tam nás naložil autobus a všechny turisty
odvezl až do Horažďovic. Počasí jsme měli
objednané přímo úchvatné, a tak všichni horažďovičtí účastníci prošli trasu cca 12 km
s naprostou lehkostí a hlavně s úsměvem.
Všem se výprava moc líbila a už začínáme
plánovat nějakou další podobnou společnou akci s rodiči.
Lupíno a Šedý medvěd

Skautské středisko
Prácheň
ZÁVODY S PEJSKEM A KOČIČKOU
O víkendu 7.–8. května proběhly v Horažďovicích okresní skautské Závody vlčat
a světlušek, tedy dětí ve věku od 6 do 11 let.
Z celého okresu se sešlo na 70 dětí (tj.
12 družstev), které přišly s ostatními poměřit své znalosti, dovednosti a schopnost
spolupráce. Celý víkend byly děti doprovázeny pejskem a kočičkou, s nimiž hrály nejrůznější hry a za něž řešily různé trampoty.
V chlapecké kategorii se na prvním místě umístily sušické děti, na druhém místě
skončili horažďovičtí Tygříci. V kategorii
dívek vyhrály naše Hvězdičky, diplom za
druhé místo získala klatovská družina.
Tyto soutěžící postupují do krajského kola
konajícího se začátkem června v Plzni.
Jana Mráčková, vedoucí střediska

HOR A ŽĎOVICK Ý OBZOR č. 5/2010

Volnočasový klub
pro mladé
O volný čas dětí, sportovců, seniorů aj. se
starají nejrůznější místní spolky, které stojí
většinou na úsilí a nadšení dobrovolných
jednotlivců. Nejméně péče se v této oblasti
dostává mládeži a mladým dospělým. Kromě sportů (placených) tu pro ně není téměř
nic. Umění organizovat si svůj volný čas je to
tam. Zbývá jen posedávat doma, v ulicích,
u počítače či v hospodě. Rozhodli jsme se
proto otevřít DOK, klub pro mládež. Hlavními realizátory projektu jsou: Jana Mráčková, Lenka Šimonová, Josef Pollak.
Klub DOK = prostor, který bude podnětný, neformální a zadarmo (tedy doplněk
k DDM, klubům či organizacím), jako prostor otevřený všední dny každému ve věku
od 10 do 26 let.
Díky podpoře Města Horažďovice, Plzeňského kraje a dalších institucí a jednotlivců (jejichž seznam zveřejníme v příštím
čísle a jimž velice děkujeme) se podaří otevřít již na prázdniny.
Volnočasový klub DOK hledá podporu
– ﬁnanční:
o přispějte částkou na účet
821871399/0800 (do zprávy pro příjemce:
„DOK – Vaše jméno, adresa“)
o přispějte zakoupením samolepky s různou hodnotou (např. dne 12. 6. v parkánu
na dni dětí)
– materiální:
• přispějte čímkoliv, co již nepotřebujete
(hry, karty, míče, starší pc hry aj.)
• půjčete cokoliv do té doby, než seženeme peníze na vlastní (gauč, počítač aj.)
– personální
• pomozte s aktivitami při otevírací akci,
příp. s přípravou dalších aktivit klubu
• pomozte vytvořit web klubu, vytvořte
logo klubu DOK
V případě ochoty klub podpořit kontaktujte Janu Mráčkovou (731 415 596,
janee@seznam.cz, icq: 300154733).
Děkujeme.

den vždy odpoledne (2 dny pro 10–16leté,
2 dny pro 15–26leté, 1 den společný)
• kde se budete moct setkávat s kamarády, potkávat nové přátele
• kde bude pestré vybavení
počítač, tiskárna, internet (wiﬁ)
hudba, posezení
karty, hry, pc hry
občerstvení
fotbálek, šipky, časopisy a knížky
věci na výtvarné či hudební tvoření ad.
• bude nabízet další akce (workshopy,
dílny, turnaje ad.)
• kde bude mladý člověk, který Vám v případě potřeby s čímkoliv pomůže, poradí
Než vznikne DOKweb, informace získáte
na www.dok.bloguje.cz. Můžete zde napsat své připomínky a pomoci nám klub
dotvořit podle Vašich představ.

OTEVŘENO DOKOŘÁN
26.–27. 6. 2010
otevíráme DOK
Celý víkend budou probíhat nejrůznější aktivity. Posezení, občerstvení, čajovna, sportovní turnaj, deskové a jiné
hry, dílny, aktivity ve skate parku ad.

Spolek rodáků a příznivců města Horažďovic uspořádal v dubnu plánovaný zájezd
do hornického skanzenu ve Stříbře a do
nedalekého kláštera v Kladrubech, jehož
kostel ve stylu barokní gotiky patří k perlám architektury u nás. Domníváme se,
že 47 účastníků zájezdu bylo obohaceno
o nová poznání a prožilo pěkné odpoledne.
V červnu jsou v plánu dvě akce, a to zájezd
do centrální Šumavy v neděli 13. června
a v neděli 27. 6. do vojenského historického
muzea v Lešanech u Prahy. Jedná se o mimořádnou záležitost i nabídku. Sledujte
prosím vývěsku u Červené brány, která
upřesní program i další podrobnosti.
Přihlásit se na oba zájezdy je možné od
25. května 2010 spolu s úhradou dopravy
v prodejně Móda mladých.
Předseda SRP Fr. Moser

Je Vám 10–26 let?
Budete mít svůj klub
– DOK

K čemu slouží
sběrný dvůr?

• který bude zadarmo, v prostorách sálu
knihovny (přístupný ze dvora za dětským
odd.)
• od 26. 6. 2010 otevřený každý všední

Tak na tuto otázku často a marně hledáme
s kolegy z našeho mysliveckého sdružení
odpověď při pochůzkách po naší honitbě.
Je stále snadnější odvést odpad do lesa,
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vyhodit ho do strouhy? Někteří naši občané bohužel tento názor stále zřejmě zastávají… bohužel. Přitom sběrný dvůr je otevřený všem, ale možná ne každý to ví, a tak
raději tímto způsobem vylepšuje vzhled
naší krajiny a asi si myslí, že co z přírody
vzniklo, tak zas se do ní musí vrátit. A co
zvěř? Bohužel i ta často doplácí na tento
zlozvyk. Plechovky, dráty, sklo… každý si
asi dokáže představit, jak dokáže uškodit.
Ale dobrá tedy, odpad sám do dvora nedojde, a tak jsme se ve sdružení domluvily, že
odpad v naší honitbě postupně zmapujeme a podle našeho času a možností odvezeme do sběrného dvora.
První akce se uskutečnila 24. 4. 2010
v lokalitě háj (bývalý vojenský prostor
v Předměstí).
Bylo napočteno zhruba 6 míst, kde je situace neúnosná. A protože jsme nejeli
jen na výlet, tak jsme rovnou odvezly 2
vrchovaté káry odpadu, a to z prostoru
asi 4m 2!!! A obsah káry byl velice pestrý
(láhve z plastu i skla, části interiéru automobilu, plechovky, folie, dráty, jedna
televize a počítač atd.). Je k podivu že
v areálu jsou umístěny závory, ale i tak se
zde nalézal opad čerstvého data. Pak nás
již tlačil čas, ale nicméně v našem úsilí
hodláme pokračovat a vás informovat,
případně vyzvat ke spolupráci.
Tímto článkem a případně dalšími chceme na tento problém upozornit a požádat
všechny při jakékoliv aktivitě v lese, aby se
chovali tak, jak by měli… s úctou k přírodě.
Pro kontakt s veřejností jsme nově založili
e-mailovu adresu MSPrachen@seznam.
cz, na které nás můžete kontaktovat,
oznamovat vaše společenské akce a jiné
akce v lese (závody na kolech, airsoft, kácení apod.), abychom zvýšili opatrnost
a mohli se vzájemně respektovat a také
případně se hlásit na budoucí úklidové
akce v lese. Na vaše e-maily vám budeme
odpovídat, jakmile to bude možné.
J. Ladman, MS Prácheň

HOR A ŽĎOVICK Ý OBZOR č. 5/2010
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ZAJÍMAVOSTI

Klub „Nebuď sám“
1. 6. úterý – Posezení s harmonikou. Naposledy před prázdninovou přestávkou nám
zahrají Úterníci. Jídelna v DPS od 15.00 hod.
3. 6. čtvrtek – Biblické a židovské tance.
Vystoupení sušické skupiny MAIM – Společenství modlitby tancem na motivy židovských písní. Jídelna v DPS od 16.00 hod.
10. 6. čtvrtek – Vycházka na Ostrov.
Společný odchod od DPS v 8.30 hod.
16. 6. středa – Výlet do Příbrami a na
Svatou Horu. Odjezd v 7.30 hod. od DPS.
Příspěvek na dopravu činí 100 Kč. Zájemci hlaste se v kanceláři OCH.
24. 6. čtvrtek – Česko – otázky a odpovědi.
Setkání nad zábavnou společenskou hrou.
Srdečně zveme i ty, kteří s námi ještě nehráli. Jídelna v DPS od 14.00 hod.
Každé úterý ve 14.00 hod. probíhá ve společenské místnosti v suterénu DPS posezení v klubu seniorů.
Každý čtvrtek v 15.00 hod. je možnost se
sejít při společné modlitbě ve společenské místnosti v suterénu DPS.
M. Petříková, Oblastní charita Horažďovice

Výlety s Oblastní
charitou Horažďovice
Po řadu let pořádá Oblastní charita Horažďovice výlety pro seniory z Horažďovicka do blízkého i vzdálenějšího okolí.
Naší snahou je, aby naši klienti alespoň na
chvíli „změnili prostředí“ a měli možnost
dostat se na místa či akce, které by jinak
mohli navštívit jen s velkými obtížemi.
Za léta, po která se výlety konají, jsme
cíle výletů v blízkém okolí poměrně vyčerpali, a protože naši klienti chtějí raději navštěvovat zatím nepoznaná místa,
jsme nuceni trasy výletů prodlužovat.
Narůstají tak finanční náklady na jednotlivé výlety. Zvyšuje se také časová náročnost, kvůli které nemůžeme jako doposud využít služeb školního autobusu obce
Chanovice. Situace nás tedy nutí zvýšit
příspěvky od klientů, přestože ze svých
prostředků financujeme čekací dobu
autobusu a třetinu nákladů na dopravu
(ujeté kilometry). Přestože se příspěvky
od klientů zvýší, doufáme, že případné
zájemce cena výletu neodradí a budou
s námi cestovat za poznáním pro ně míst
neznámých i nadále.

Projekt Pro dobrou věc
„Pro dobrou věc“ je projekt Západočeského konzumního družstva Sušice na
podporu neziskových organizací v našem
regionu. V květnu a červnu 2010 svým
nákupem v síti prodejen ZKD můžete
podpořit činnost Oblastní charity Horažďovice zakoupením vybraných výrobků.
Více informací naleznete v každé prodejně
ZKD. Za váš nákup vybraných výrobků
předem děkujeme.
Za Oblastní charitu Horažďovice
Mgr. Šárka Kordová, ředitelka

Kultura v okolí
Horažďovic
SUŠICE:
5.–10. července
DRAMASTERIA 2010
divadelní workshop, ostrov Santos
Za Okrášlovací spolek m. S., o. s.,
Milena Naglmüllerová

CHANOVICE:
11. června – pátek
VOLNÉ SDRUŽENÍ HORAŽĎOVICKÝCH ZPĚVÁKŮ A MUZIKANTŮ
letní koncert, zámecký areál

ZÁMEK ZELENÁ HORA
26.–27. 6.
AKCE
TERAZKY NA ZELENÉ HOŘE STRAŠÍ
Zřejmě jediná možnost k návštěvě zámku
v letošním roce. Komentované prohlídky
s divadelními scénkami zaměřenými tentokrát na místní pověsti, záhady a tajemno.

Knihkupectví
Horažďovice informuje
o knižních novinkách
z našeho okolí:
Paní Malá ze Sušice právě vydala svou
druhou knihu.
Po první knize Šumava – putování časem
je v prodeji kniha Šumava – putování za
krajinou a lidmi.
Paní Pinkasová, rodačka z Horažďovic,
má v prodeji také svou druhou sbírku básniček. Tentokrát s názvem Vůně života.
V knihkupectví je možné zakoupit i její
první básnickou sbírku – Čas. Koupí těchto knih opět podpoříte UNII ROSKA,která sdružuje pacienty postižené roztroušenou sklerózou.
Jana Kotrbová, Knihkupectví
l
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Solná jeskyně – SULANKA
www.sulanka.cz
BLATENSKÁ 309, 341 01 Horažďovice TEL.: 608 819 209

Slavíme 1. výročí – připravili jsme
pro Vás zajímavou AKCI!!!
Od 1. 6. 2010 do 31. 8. 2010 vstupné 75 Kč pro všechny.
Prodej kosmetiky z Mrtvého moře.
Zveme právě Vás k návštěvě
do prostředí blahodárných účinků…
Při zakoupení 5 vstupů 1 vstup zdarma.
Sleva na jednom vstupu Kč 20,– po předložení vstupenky
z Aquaparku Horažďovice.

Rabí- Bojanovice 44

342 01 Sušice

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

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

tel: 776 80 50 60

376 39 15 82

Volejte NONSTOP 721 555 225

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

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

tel: 721 555 225

HOR A ŽĎOVICK Ý OBZOR č. 5/2010
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KADEŘNICTVÍ – HOLIČSTVÍ
Ivana Fialová, tel: 728 516 787
Havlíčkova 48, Horažďovice
• stříhání: dámské, dětské, pánské
• barvení a melírování
• svatební a společenské účesy

NOVĚ OTEVŘENA v po, čt, so
PEDIKÚRA (cukrová depilace, přístrojová pedikúra suchá)
MANIKÚRA (p-shine, zábaly na ruce)
Pavla Chadrabová, tel: 607 711 485

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

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

Ilona Herzová, Sušice, mobil 608 117 789

JAZYKOVÉ KURZY 2010/11
ANGLIČTINA, NĚMČINA, FRANCOUZŠTINA
individuální i skupinová výuka pro veřejnost a ﬁremní
kurzy v Horažďovicích
ZÁPIS DO PODZIMNÍCH KURZŮ 2010/11 JIŽ NYNÍ
Tel.: 604 859 567
Tyršova ulice 355, Horažďovice
další informace na: www.preklady-masaze-ekofarma.cz

HOR A ŽĎOVICK Ý OBZOR č. 5/2010
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Původní cena ... od 1462,– Kč
Akční cena ......... od 998,– Kč

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

Zůstaň svěží – servis klimatizací
Bosch Car Servis Jana Vránová

Jana Vránová Auto service
Tyršova 356, 341 01 Horažďovice
Tel. +420 376 512 522, +420 777 115 505
E.mail: boschservis@horazdovice.cz
www.boschservis.horazdovice.cz

akce
nost
Plat n 2010
e
červ

Bosch Car Service
... kompletně, odborně, výhodně.

Další informace o servisu klimatizací získáte u příjmu vozidel.

Klimatizace_servis_2010_Vranova Horazdovice_90x130.indd 1

13.5.2010 11:18:45
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inzerce_BEK_190x290-home_razitko.indd 1

19.4.2010 10:18:44
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+RUDåćRYLFH
Husovo nám. 147
Tel.: 376 382 008

Havlíčkova 40, Horažďovice, tel.: 376 511 027

Nabídka platí od 3. 6. do 18. 6. 2010
89,90 Kč/kg

Vepřová pečeně s kostí

49,00 Kč/kg

Pařížský salám

89,90 Kč/kg

Vysočina

59,00 Kč/kg

Březohorská klobása

89,90 Kč/kg

Vepřová kýta bez kosti

94,90 Kč/kg

Frankfurtské párky

99,00 Kč/kg

Uzená kýta bez kosti

109,90 Kč/kg

Kuřecí prsní řízek chlazený

125,00 Kč/kg

Poličan

33,00 Kč/ks

Dršťková polévka 500 g

89,90 Kč/kg

ESKÁ BETONÁRNA BEZ ZAHRANINÍHO KAPITÁLU

transportbeton
pr myslové podlahy
erpání betonu
písek a drt
do betonu

NABET
ON !

S NÁMI SE DOMLUVÍTE...
certifikované betonárny Makov

Kuřecí šunka

Blatná

provozní doba:

pondlí–sobota 7–16 hod.

dispeink:
tel./fax:
jednatel:
alfabeton@volny.cz

provozovna MAKOV
Makov 63, 388 01 Blatná
383 423 577
603 242 710
www.alfabeton.czz

dispeer:

603 116 284

Šunkové koleno

94,90 Kč/kg

a

kapacita vlastních domícháva : 40 m3
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AKCE
KULTURNÍ DŮM
21. 6. pondělí
22. 6. úterý

PRODEJNÍ TRHY

23. 6. středa

18.00

27. 6. neděle

15.00

30. 6. středa

8.00

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA

POSEZENÍ S PÍSNIČKOU
K tanci a poslechu hraje ČERVENÁ SEDMA. Možnost rezervace vstupenek na neděli
25. července – hraje Solovačka.
ROZLOUČENÍ SE ŠKOLOU
Základní škola Komenského v Horažďovicích.

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

KINO OTAVA
4. 6. pátek, 5. 6. sobota

17.30

PERCY JACKSON: ZLODĚJ BLESKU
USA - Je napůl člověk a napůl bůh. A teď se
ukáže jestli je také hrdina. Fantastické dobrodružství pro celou rodinu. Český dabing.
Vstupné 75 Kč.

4. 6. pátek, 5. 6. sobota

20.00

LEGIE
USA – Poslední pozemská bitva! Fantasy/horor do 12 let nevhodný. Titulky. Vstupné 85 Kč.

11. 6. pátek, 12. 6. sobota

20.00

18. 6. pátek, 19. 6. sobota

20.00

MUŽI, CO ZÍRAJÍ NA KOZY
USA – Bizardní černá komedie inspirovaná
skutečnými událostmi do 12 let nevhodná.
Titulky. Vstupné 75 Kč.

I LOVE YOU PHILLIP MORRIS
USA – Když muž miluje muže… Černá komedie do 15 let nevhodná. Titulky. Vstupné 80 Kč.

25. 6. pátek, 26. 6. sobota

20.00

FAME, CESTA ZA SLÁVOU
USA – Exploze hudby, tance a výkony těch
nejlepších. Inspirováno ﬁlmovým hitem z roku
1980. Vstupné 75 Kč.

Změna programu vyhrazena
PRODEJ BIOPOTRAVIN:

7. 6. pondělí
21. 6. pondělí

MYŠLENKY
výstava tapisérií od Petry Kurcové.

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

9.00–17.00
9.00–17.00

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

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
9. 6.

15.00

ŠVIHADLOVÝ TROJBOJ
soutěž ve skákání přes švihadlo pro dvojice
– DDM od 14 hodin. Nejlepší dvojice obdrží
diplom a odměnu.

12. 6.

Parkán 14.00

19. 6.

Ostrov 14.00

DĚTSKÝ WESTERNOVÝ DEN
POHÁDKOVÝ LES
– hry a soutěže pro nejmenší

23. 6.

INFORMATIVNÍ SCHŮZKA pro rodiče
dětí, které se zúčastní tábora Plácek – klubovna DDM 15 hodin. Upozornění – stále jsou
ještě volná místa na tábor Plácek a Hadí Vrch
Zveme všechny, kteří hledají nové kamarády,
dobrodružství a zábavu.
Plácek
1. turnus 1. 7.–10. 7.,
2. turnus 11.–15. 7. (pro rodiče a děti),
3. turnus 16.–25. 7.
Hadí Vrch 2.–8. 8. 2010

KNIHOVNA
15. 6.

8.00 a 10.00

RYTÍŘ ŘÁDU ČTENÁŘSKÉHO
Pasování prvňáčků ZŠ Komenského ul. proběhne od 8.00–10.00 hod.
Pasování prvňáčků ZŠ Blatenská ul. proběhne od 10.00–12.00 hod.
Zveme všechny rodiče a příznivce čtení, aby
svou účastí přispěli ke slavnostní atmosféře.
(1. tř. ZŠ – sál knihovny)

červen

HLEDÁNÍ HORAŽĎOVICKÝCH POKLADŮ – soutěže a kvízy na téma celoroční hry
„Historické putování“ (ZŠ praktická, ZŠ)
(dle dohody)

MUZEUM
Výstavy:
65. VÝROČÍ OSVOBOZENÍ – AMERICKÁ
ARMÁDA V HORAŽĎOVICÍCH
Josef Chalupný

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

GALERIE CALIFIA
3. června–10. července

„IN THE MIDDLE“ / VE STŘEDOVĚKU
Vystavující:
I. Kafka (Czech), I. Nemeth (Slovakia/Hungary), B. Benish, A. Böröcz, K. Kmit (Poland)
Všechny Vás srdečně zveme na vernisáž „In
the Middle“, která je již 3. vernisáží v tomto
roce, proběhne 3. června v 17.00 v Galerii
Caliﬁa.

SLAVNOSTI KAŠE
25.–27. 6.

SLAVNOSTI KAŠE
Řemeslné trhy, předvádění řemesel, bohatý
kulturní program, šermíři, tanečnice, divadla,
ohňová show, vaření kaše, kašová bitva, hlavní vystoupení: KAŠPÁREK V ROHLÍKU!
program na www.sumavanet.cz/horazdovice
a v tomto čísle na str. 4

HUDEBNÍ LÉTO
ZÁMECKÉ HUDEBNÍ LÉTO

6. 7. úterý

Husův sbor (sál), 19.00

6. 8. pátek

městské muzeum, 19.00

13. 8. pátek

městské muzeum, 19.00

27. 8. pátek

městské muzeum, 19.00

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

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

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

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