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OBZOR
LEDEN 2010

SLOVO STAROSTKY

V  prvním letošním vydání HO bych Vás 
ráda seznámila s  nejvýznamnějšími plá-
novanými akcemi na rok 2010.  

Realizace v r. 2010 
1.  Zlepšení tepelně-technických vlastností 
  obvodových konstrukcí budov 
  ZŠ Blatenská a ZŠ Komenského ul.*
2. ZŠ Blatenská – rekonstrukce 
  soc. zařízení (II. etapa)
3.  Snížení energetické náročnosti 
  13 bytových domů ve městě Horažďovice, 
  I. etapa (sídliště pod Blatenskou ul.)*
4. Zateplení budovy čp. 180**
5.  Revitalizace anglického parku Ostrov*
6. Stavební úpravy místní komunikace
  Okružní ul., II. etapa*
7.  Multifunkční kulturní zařízení 
  Veřechov – rekonstrukce čp. 42**
8. Aquapark – oprava střechy, 
  rekonstrukce sauny**
9.  Červená brána – fasáda**
10. ČOV – obnova ASŘTP

Příprava projektů
1. Rekonstrukce náměstí
2. Domov pro seniory
3. Rekonstrukce části zámku (knihovna)
4. Zateplení budov, II. etapa
5. MŠ Loretská, MŠ Jiřího z Poděbrad 
  – Snížení energetické náročnosti*
6. Hradební zdi – III. etapa
7.  Jihovýchodní brána 
8. Rozšíření hřbitova

* přiznaná dotace
** žádost o dotaci

Opravy a údržba
1. Komunikace Veřechov
2. Komunikace Babín + propustek
3. Boubín, oprava knihovny – střecha,  
  krov, okna, fasáda
4. Svaté Pole – oprava čekárny
5. Nároží u křižovatky Plzeňská 
  a Komenského ul.

Jindřiška Antropiusová, starostka města

REVITALIZACE NÁMĚSTÍ   STR. 1, 2, 19
Z RADNICE   STR. 7–11 
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA STR. 14–15

Tříkrálová sbírka na MěÚ. Foto: J. Chalupná

V druhé polovině roku 2009 jsme byli vy-
zváni městem Horažďovice k  představení 
soutěžního projektu o  cenu Petra Parlé-
ře 2006 (autoři Kožnar & Kolář). První 
představení proběhlo před radou měs-
ta, zástupcem Společnosti Petra Parléře 
Ing. arch. Ivanem Hnízdilem a vedoucími 
odborů městského úřadu. Druhé proběh-
lo při prosincovém veřejném zasedání 
zastupitelstva. Na základě těchto jednání 
byla městem zadána našemu ateliéru (ate-
liér 25-Bíza & Kožnar) architektonická 
studie. Vzhledem k  tomu, že se projekt 
v současné době dále rozpracovává, před-
stavujeme v první fázi hlavní část návrhu 
– Mírové náměstí. Prostor před Červenou 
bránou a  schodiště na parkánových tera-
sách, bude představeno v jiném z čísel Ho-
ražďovického obzoru. 

Další veřejné představení proběhne 9. úno-
ra v 17 h v Hotelu Prácheň, kde bude větší 
prostor pro jednotlivé části návrhu. Námě-
ty k návrhu je možné též zasílat na emailo-
vou adresu hd.namesti@gmail.com

STAV
Zpracovali jsme revizi. Současný stav Míro-
vého náměstí je z urbanistického a architek-
tonického hlediska nevyhovující. Parková 
úprava zabraňuje volnému pohybu v  pro-
storu, který byl od počátku vytvořen pro 
setkávání lidí, pořádání kulturních akcí, 
trhů apod. Nejsou umožněny průhledy na 
dominanty města, jako je kostel a fara. Re-
nesanční kašna ztratila prostor, pro který 
byla původně navržena. Dopravní řešení 
a parkování zabírá velkou část náměstí, pře-
plněnost informačních cedulí různého cha-
rakteru rozptyluje pozornost a orientaci. 
NÁVRH
Mírové náměstí chápeme jako jeden pro-
stor, který funkčně dělíme na živou měst-
skou část (parkování, obchody, úřad, 
pošta) a  část klidovou (odpočinek, relaxa-
ce, modlitba). Celistvost tohoto prostoru 
chceme zdůraznit řadou okrasných třešní 
v podobě promenády podél obchodů, s při-
rozeným stínem, předzahrádkami a  lavič-
kami. Morový sloup a  kašnu doplňujeme 
o vzrostlý strom lípy svobody, trafi ku (sou-
časně plakát. plocha), drobný objekt pítka, 

REKONSTRUKCE MÍROVÉHO NÁMĚSTÍ 
V HORAŽĎOVICÍCH
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internet. terminálu a  laviček. Současnou 
dopravní přetíženost náměstí řešíme zkrá-
cením stávající komunikace na úroveň 
Hradební ulice před kostelem (kamenné 
patníky). V zadní části u kostela umisťuje-
me objekt říční perly, připomínající chov 
perlorodek, jež město v  minulosti prosla-
vil. Perlu doplňují tři stromy lípy stříbrné, 
lavičky a  litinový model města. Farní za-
hradu lemujeme kovanou mříží s  brankou 
pro zpřístupnění veřejnosti. Navrhujeme 
ji osadit třemi javory středního vzrůstu, 
drobnou fontánou a  lavičkami. Povrchy 
řešíme jako bezbariérové, dlážděné žulo-
vými kostkami s drobnými detaily u kašny 
a  Morového sloupu. Chodníky ponechá-
váme z žulových desek po vzoru ostatních 
měst v  regionu. Kořeny stromů navrhuje-
me chránit kovovými mřížemi osazenými 
v  úrovni dláždění. Osvětlení je navrženo 
lampami ve výšce korun stromů, doplněné 
osvětlením významných staveb a  navrho-
vaných objektů v rovině dláždění.

Martin Kožnar & Jiří Bíza (ateliér 25 s. r. o.)

Pokračování na str. 19.

– pohled shora –
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Přestěhované dětské hřiště
Poškozené okapy, Blatenská ul. 

PLUS/MINUS 
Vážení spoluobčané, byli bychom rádi, kdybyste nám přispívali Vašimi fotografi emi včetně popisu místa. Velice Vám děkujeme a těšíme 
se na Vaše příspěvky, které můžete zasílat na email: chalupna@muhorazdovice.cz. U jednotlivých fotografi í zveřejníme na přání jmé-
no autora. Redakční rada

STALO SE

Zdeněk Troška – Doktor 
od Jezera hrochů
O vánočních svátcích jsem navštívil svého 
kamaráda Zdeňka Trošku a  jeho rodiče 
v  Hošticích. Povídali jsme si také o  jeho 
novém fi lmu „Doktor od Jezera hrochů“. 
Domluvili jsme se, že společně s  paní Li-
buší Mužíkovou uděláme slavnostní pre-
miéru v kině Otava v Horažďovicích. Zde-
něk Troška na tuto premiéru přijede.
Těší se na Vás všechny a posílá Vám pozdrav.

Josef Jirsa, Horažďovice

Nové publikace
Město Horažďovice za podpory Plzeňské-
ho kraje vydalo:
OMALOVÁNKY – HORAŽĎOVICKÉ 
LOUTKY – kromě vybarvování loutko-
vých postaviček obsahují i  části pohá-
dek, které rodiče domyslí a  dovyprávějí 
dětem. (texty: K. Šťastný; kresby, foto 
a graf. úprava: P. Svoboda)
HORAŽĎOVICE – PRŮVODCE PRO 
DĚTI A  MIMOZEMŠŤANY – kreslený 
komiks, kde skupinka dětí vtipnou a  po-
učnou formou provádí mimozemšťana po 
městě. (text: P. Braunová, kresby a grafi c-
ké zpracování: M. Starý)

Jitka Chalupná, Odbor památkové péče, 
školství a kultury

Jak švec s Kašpárkem čerta ošidili

(…) Už to nemohl vydržet a  svěřil se se svým trápením 
Kašpárkovi, který byl u nich denním hostem. Ten se podiv-
né úmluvy nezalekl a  poradil ševci, aby jednání s  čertem 
nechal na něm. A  hned nato se za hrozného burácení ve 
světnici objevil čert. Naléhal na ševce, že přišel čas a on si 
ho musí odnést do pekla. Dratvička naříkal, sliboval, že už 
se piva nikdy ani nedotkne a sekat latinu nadobro už bude, 
ale čert jako by ho ani neslyšel. Když v tu chvíli se do jejich 
hovoru vložil Kašpárek. Ať se prý čert podívá z  okna, že 
všechno listí ze stromu ještě neopadalo. A také nikdy ne-
opadá! Protože dubům listy nikdy neopadají dříve, dokud 
jim zjara nevypučí nové. A tak čert musel odtáhnout s ne-
pořízenou a u Dratvičků, jestli už všechno nesnědli a nevy-
pili, oslavují dodnes.

Kaš
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ČARODĚIKY ZE SALEMU
Arthur Miller

26.�27. 2. 2010 � 19,30 � KD Horažďovice

KULTURA 

Dopiš Nekonečný 
příběh!
Pozor všichni, kteří jste se ještě nezapojili 
do psaní a nevyužili možnosti stát se jed-
ním z autorů naší knihy!
Nekonečný příběh se chýlí ke konci a  vy 
máte jedinečnou příležitost ovlivnit děj 
a dopsat jeho závěr. Příběh si můžete pře-
číst v  naší knihovně – oddělení pro děti 
nebo na www.knihovna.horazdovice.cz. 
Příspěvky doplněné jménem a  věkem au-
tora přineste do Městské knihovny v  Ho-
ražďovicích nebo pošlete na knihovna@
horazdovice.cz, označené „Nekonečný pří-
běh“, nejpozději do 26. února 2010. 
Vyhodnocení proběhne v březnu 2010 a vy-
braní autoři se mohou těšit na zajímavý vý-
let a odměny.

Lenka Šimonová

Městská knihovna Horažďovice vyhlašuje v rámci projektu „DĚTI A ČTENÍ“
4. ročník celoroční soutěže

SBÍREJ SAMOLEPKY PROJEKTU „DĚTI A ČTENÍ“
Letos budeme soutěžit především na téma Historie našeho města, a to od 1. února 2010 
do 19. listopadu 2010.
Podmínky, za kterých můžete hrací kartu a samolepky získat, i další podrobnosti získáte 
v knihovně, na www.knihovna.horazdovice.cz a na vývěsce knihovny. Otázka měsíce 
bude opět zveřejňována v Horažďovickém obzoru.
V letošním roce můžete získat speciální samolepky za mimořádně vyhlašované akce:
• za napsání závěrečné kapitoly „Nekonečného příběhu“ (samolepku mohou děti zís-
kat i za příspěvek rodičů nebo někoho z rodiny),
• za ilustraci k „Nekonečnému příběhu“ – imaginární postavy, které děti vytvořily, stojí 
za výtvarné zpracování. Fantazie dětí při psaní byla úžasná, pokuste se ji i vy dále rozvinout 
a nakreslit třeba Radost, Smutek, Odvahu…, ale to si budete muset celý příběh přečíst. Na-
jdete ho společně s podmínkami soutěže na webu knihovny, 
• za úspěšné dokončení celoroční hry „Historické putování“. Jedná se o hru pro malé i vel-
ké návštěvníky knihovny. Cílem hry je seznámit se s  památkami a  historií blízkého oko-
lí. Děti získají po navštívení zajímavých historických míst Horažďovic indicie k  nalezení 
dosud málo známých pověstí Prácheňského kraje. Podrobná pravidla budou zveřejněna 
v příštím čísle Obzoru. Za dokončení hry získáte i speciální samolepku s hvězdičkou.
Prvních pět nejúspěšnějších účastníků, kteří nasbírají největší počet samolepek, obdrží 
odměny, které budou předány na „Dni pro dětskou knihu“ 28. 11. 2010. 

Lenka Šimonová

Další informace o soutěži
www.knihovna.horazdovice.cz

Děti 
v interaktivní 
dílně 

V  prosinci se k  nám vypravily děti ze Zá-
kladní školy (praktické) Blatenská 310. Po 
počátečních obavách a  ostychu se pustily 
do zkoušení všeho, co naše interaktivní díl-
na nabízí. Byly velice šikovné a zručné. Při 
zpracování dřeva si vyrobily hoblinky, kte-
ré si odnesly s sebou. Před Vánoci nás pak 
velice překvapily, protože vlastnoručně vy-
robené hoblinky použily na zhotovení krás-
ného betléma, který nám věnovaly. Betlém 
uložíme do našich muzejních sbírek. Kro-
mě toho, že je velice hezký, je to také jediný 
betlém, který ve sbírkách máme. Těšíme se 
na další návštěvu školáků.

Mgr. Hana Smetanová
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Pěvecký spolek Prácheň 
 Pěvecký spolek Prácheň v posledních týd-
nech minulého roku absolvoval již tradič-
ní sérii vánočních koncertů. První se ko-
nal v Domě s pečovatelskou službou, ale to 
jsem zmínil již v posledním čísle minulého 
ročníku. 12. 12. jsme se poprvé představi-
li v hradešickém kostele Proměnění Páně. 
Byli jsme přijati velmi milým a vnímavým 
publikem, a  proto jsme odjížděli s  velmi 
dobrými pocity. Hned další den jsme vy-
stoupili v  kostele sv. Jana Křtitele ve Vel-
kém Boru, kde si společně s námi zazpíval 
také místní pěvecký sbor Velkobor. 
Poprvé jsme se s  vánočním programem 
vypravili také do Jindřichovic (19. 12.). 
Ve slavnostně vyzdobené maštali jsme se 
dokázali přenést do doby před více než 
dvěma tisíci lety. Celý koncert se nesl ve 
velmi přátelském duchu. O  den později 
jsme pořádali koncert v  horažďovickém 
Hotelu Prácheň, kde se společně s  námi 
opět představil Velkobor z  Velkého Boru. 
Diváci, kteří zaplnili hlediště, nám svým 
potleskem a  následnými reakcemi dali 
jasně najevo, že zvolený program „Letem 
vánočním světem“ byl dobrou volbou.
Hned na úvod roku 2010 jsme se zúčastnili 
slavnostní bohoslužby, která se konala při 
příležitosti 90. výročí vzniku Církve čes-
koslovenské husitské. 
V letošním roce nás čeká opět velice pestrý 
program. Již teď máme docela dost plné diá-
ře a možná se nějaká nová vystoupení, o kte-
rých v  tuto chvíli ještě nevíme, objeví. Ale 
o dalších aktivitách Vás budu informovat až 
v některých dalších číslech. Průběžně může-
te sledovat aktuální informace na našich in-
ternetových stránkách www.psprachen.cz. 

 Za PSP Martin Petrus

Foto: V. Trčka

Pozvánka do divadla
TYJÁTR Horažďovice vstupuje do 165. di-
vadelní sezony. Dovolte mi, abych Vás po 
čtvrtém divadelním plese také konečně 
pozval na chystanou premiéru. 
Oproti předcházejícím sezonám jsme si 
pro vás letos připravili jeden z nejhraněj-
ších a  nejpůsobivějších kusů světové dra-
matiky – hru Arthura Millera „Čarodějky 
ze Salemu“. Jedná se o nadčasové drama, 
které čerpá ze skutečných událostí konce 
17. století v malém městečku Salem v ame-
rickém státě Massachusetts. Z  prvotního 
nevinného dobrodružství mladých dívek 
se postupně stává krutý a nesmyslný hon 
na čarodějnice, který rozpoutá ve zdejší 
farnosti davovou hysterii z  přítomnosti 
ďábelských sil.
Chtěl bych touto cestou pozvat všechny 
věrné i  příležitostné diváky a  ubezpečit 
je, že i  když jim letos předkládáme něco 
jiného než komedii, na které jsou od nás 
za poslední dobu přivyklí, toto předsta-
vení stojí za zhlédnutí a  prožití nadmíru 
strhujícího příběhu, který musí oslovit 
snad každého. 
Dlouho jsme přemýšleli, zda se vůbec 
pustit do nastudování takovéto hry, a pro 
svůj obsah tak riskovat diváckou úspěš-
nost. Po prvních zkouškách jsme si však 
museli přiznat, že nás do jednoho tento 
příběh uchvátil a stal se pro všechny pro-
tagonisty na dlouho srdeční záležitostí. 
Doufáme, že „Čarodějky“ si najdou cestu 
i k divákům.
Zveme Vás 26. a 27. února do kulturního 
domu prožít společně s  námi osudy oby-
čejných lidí z neobyčejně fanatického Sa-
lemu. Všichni jste srdečně zváni!

TYJÁTR Horažďovice

„Ševčíkovy 
hudební večery“ 
v Horažďovicích
Město Horažďovice ve spolupráci s občan-
ským sdružením Hudba bez hranic, o. s., 
Vás srdečně zve k návštěvě 1. ročníku kon-
certů v  nově rekonstruovaném secesním 
sále v Hotelu Prácheň, Horažďovice, Stra-
konická 152.
Vynikající akustika, kvalitní klavír, vstup-
né dobrovolné, před koncerty, o  přestáv-
ce i po koncertech je možné se občerstvit 
v restauraci hotelu.
26. 3. 2010
Soubor Barok Collegium s pěvkyní Ka-
teřinou Kachlíkovou
Soubor složený ze členů České fi lharmo-
nie a  profesorů Pražské konzervatoře 
představí před Velikonoci sváteční barok-
ní program. Špičková interpretace hudby 
starých mistrů. 
21. 5. 2010 
Houslový koncert Marka Pavelce 
23. 7. 2010 
Akordeonový koncert Petra Vacka 
září/říjen 2010 
Das Junge Symphonische Bläserensem-
ble München 
19. 11. 2010
Hudební sdružení Camael  
29. 12. 2010
Vokální skupina De Profundis 

Ing. Jitka Kutišová za občanské sdružení 
Hudba bez hranic, o. s.

SPORT

Setkání sponzorů 
FK Horažďovice
16. ledna 2010 členové FK Horažďovice 
zorganizovali v  sále Hotelu Prácheň se-
tkání sponzorů horažďovického fotbalu. 
Setkání zahájil nový předseda FK Horaž-
ďovice Ing. Michael Forman, seznámil 
přítomné se současným stavem klubu, 
změnami, které proběhly v minulém roce, 
a představil nově zvolený fungující výkon-
ný výbor FK Horažďovice. 
Prezentována byla i  jednotlivá muž-
stva a  jejich vedení. V  současné době tak 
v  rámci fotbalového klubu funguje fotba-
lová školička (předškolní děti), mladší 
(6–9  let) a  starší (9–11 let) přípravka, 
žáci (11–15 let), dorost (15–19 let), muži 
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A  a  muži B. Místopředseda Ing. Jiří Motl 
následně zhodnotil uplynulou podzimní 
sezónu 2009. Vyzdvihl hlavně úspěchy 
dorostu, stabilní výkony mužů A  v  pod-
zimním kole soutěže a  představil plány 
do blízké budoucnosti, zejména zdůraznil 
potřebu soustředit se na práci s mládeží – 
výchovu vlastních hráčů. 
Pokladní klubu Jiří Petrželka seznámil 
dále přítomné s  fi nanční situací a  se sta-
vem hospodaření klubu. Nový výbor pře-
vzal defi cit předchozího vedení, a čeká ho 
tak nelehká práce postupné konsolidace 
havarijního stavu klubu.
FK Horažďovice nastoupil i novou mediál-
ní cestu ve vztahu k veřejnosti. Pavel Svo-
boda představil nové logo – emblém fot-
balového klubu, zpravodaj a  hlavně nově 
fungující webové stránky www.fkhd.cz. 
Zdůraznil související potřebu širší komu-
nikace klubu s veřejností. 
Ing. Forman dále hovořil o  budoucnosti 
fotbalového areálu, opravách a  moderni-
zaci. Bude nutno upravit rozměry hřiště, 
vybudovat širší ochranné zóny, nový sys-
tém zavlažování a  zajistit údržbu areálu. 
Hovoří se o možné kompletní rekonstruk-
ci všech tří částí areálu v  Lipkách, ten-
to projekt je však závislý na dotacích ze 
strukturálních fondů.
Fotbal je v našem městě tradičně nejpopu-
lárnější a  veřejností respektovaný sport. 
Bohužel fi nanční možnosti klubu ani za 
podpory města nemohou pokrýt rozpočet 
klubu. Bez sponzorů se dnes sport prostě 
neobejde. Předseda FK Horažďovice na 
závěr setkání poděkoval přítomným spon-
zorům za dosavadní podporu a  hovořil 
o možnostech další spolupráce.
V  letošním roce oslaví FK Horažďovice 
kulaté jubileum 90 let od založení fotbalu 
v Horažďovicích. Doufejme při této příle-
žitosti, že špatné časy má klub již defi ni-
tivně za sebou a že se můžeme do budouc-
nosti těšit na úspěchy a sportovní zážitky, 
že horažďovický fotbal bude opět lákat na 
tribuny své věrné fanoušky.
Sportu zdar!

FK Horažďovice

Karate Horažďovice 
a rok 2009
Rok 2009 jsme začali 28. února účastí na 
závodech 1. kola krajské ligy v Hluboké nad 
Vltavou. Zde nás reprezentoval Víťa Zoubek, 
David Straka, Honzík Zálabský, Petr Schoř, 
Martin Reisinger, Jan Magoči a Šárka Pavlíč-
ková. Z těchto závodů jsme si přivezli bronz 
v kata týmu. V katách jednotlivců jsme získali 
jedno zlato, tři stříbra a jeden bronz.
6. 6. jsme byli ve Strakonicích na 2. kole 
krajské ligy. Závodil Víťa Zoubek, Pa-
vel Bauer, Honzík Zálabský, Petr Schoř 
a  Martin Reisinger. Získali jsme zlatou 
a bronzovou medaili v kumite.
18. 6. se v naší tělocvičně v Horažďovicích 
konaly zkoušky na „vyšší pasy“. 
27. 6. jsme ze závodů Karate Kids Cup 
v Hluboké nad Vltavou přivezli jednu zla-
tou a dvě stříbrné medaile. Medaile vybo-
joval Honzík Zálabský a Víťa Zoubek.
28. 8. jsme v rámci Sportovních dnů v Ho-
ražďovicích předvedli v  „parkáně“ něco 
z toho, co cvičíme a umíme.
7. 10. se naši nejmenší zúčastnili závodů 
Karate Kids Cup v Českých Budějovicích. 
Reprezentovala nás Adélka Zálabská, 
Míra Matějček, Vítek Zoubek a  Honzík 
Zálabský. Přivezli jsme si dvě první místa 
a jedno třetí místo z kata.
10. 10. se ve Vodňanech konalo 3. kolo kraj-
ské ligy. Reprezentovali nás Víťa Zoubek, 
Honzík Zálabský a  Petr Schoř. Přivezli 
jsme si zlatou a stříbrnou medaili z kumite.
1. 11. jsme se v  Českých Budějovicích zú-
častnili krajského přeboru mládeže. Těch-
to závodů se zúčastnili Víťa Zoubek, Hon-
zík Zálabský a Petr Schoř. Vybojovali jsme 
dvě stříbrné medaile v kumite.
14. 11. se dva zástupci našeho oddílu zú-
častnili Velké ceny města Plzně. Zastupova-
la nás Edita Holubová a Petr Schoř. Přivezli 
zlatou medaili v kumite a bronzovou v kata.
Rok jsme završili „Mikulášským turnajem 
v  karate“, kterého se zúčastnili všichni 
členové oddílu.

Zdeněk Holub

Fitnesscentrum 
Zdeněk Hokr
PŘIJĎTE SI SPLNIT SVÁ NEJEN NO-
VOROČNÍ PŘEDSEVZETÍ!
Zveme všechny zájemce, kteří mají zájem si 
u nás zacvičit, sundat přebytečná kila, zpev-
nit postavu či vybudovat svalovou hmotu.
Rádi Vám pomůžeme při sestavování tré-
ninkových plánů, jídelníčků, s  technikou 
všech cviků. Nemusíte se bát přijít, pokud 
jste ještě nikdy v posilovně nebyli, protože 
Vám rádi vše ukážeme a poradíme, jak va-
šeho cíle rychleji dosáhnete.
V  naší posilovně najdete posilovací stroje 
zaměřené komplexně na celé tělo, stroje jsou 
kvalitně vyrobené, pevné a velmi spolehlivé, 
určitě si na nich příjemně zacvičíte. Své za-
stoupení mají jak pro muže, tak i pro ženy.
V  minulém roce jsme rozšířili posilovnu 
o nové stroje na aerobní (kardio) činnost. 
Máme 2 nové rotopedy, 2 spinningová 
kola, 1 eliptický trenažér. Dále jsme při-
pravili místnost vyhrazenou pro bojové 
sporty, jako je box, karate…, kde jsou 
k  dispozici různé boxovací pytle. Dále je 
zde prostor pro strečink.
Tento rok bychom rádi doplnili fi tness ješ-
tě o  motorový běžící pás, 1–2 rotopedy, 
1 eliptický trenažér a další alespoň 2 spin-
ningová kola.
Jsme rádi, že i navzdory fi nanční krizi zá-
jem o tuto sportovní činnost u nás vzros-
tl. Sjíždí se k  nám cvičenci z  celého okolí 
– Sušice, Nepomuka, Blatné, Strakonic. 
Jsme rádi, že jste u nás spokojeni.
Umíme sestavit cvičební program i  pro tě-
lesně postižené (navštěvují nás vozíčkáři), 
po různých operacích a  rehabilitacích. Po-
můžeme odstranit bolesti zad, krční páteře, 
zlepší se Vám krevní oběh, vylepšíte si u nás 
problémové partie a zapomenete na pracov-
ní problémy či načerpáte novou energii. 

Zdeněk Hokr

Rehabilitační cvičení 
je pro každého 
V dnešní hektické a uspěchané době je stále 
méně času na sport a zdravý způsob života. 
Nedostatek aktivního pohybu způsobuje 
špatné, vadné držení těla, které se proje-
vuje zejména bolestí některých části těla 
(jako zad či krku) nebo sníženou hybností 
některé části těla (hlavně v oblasti páteře). 
Rehabilitačním cvičením se snažíme udr-
žet a rozvinout všechny tělesné schopnosti. 
Cvičení působí na celé tělo, celý organismus, 
velmi příznivě i na psychiku. Cvičením se za-
měřujeme hlavně na svaly, které mají snahu 
ochabovat (břišní svaly, hýžďové svaly), dále 
na svaly, u kterých je tendence ke zkracová-
ní (to jsou prsní svaly, zádové svaly, stehenní 
svaly,…), také na protahování svalů dolních 
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končetin, svalů v  oblasti páteře, svalů hor-
ních končetin a  uvolňování kloubů celého 
těla. Cvičení je celkově nenáročné a vhodné 
pro každého, i pro těhotné. 
Přijďte si zacvičit a protáhnout se do Křes-
ťanské MŠ každou středu od 17.30 hodin. 
Na setkání s Vámi se těší 

Vladimíra Brabcová

Aquaerobic 
Co je aquaerobic? Jak název napovídá, má 
co dělat s  vodou. Je to zábavná forma cvi-
čení, která využívá přirozeného odporu 
a vztlaku vody. Hodí se pro všechny věkové 
kategorie s různou úrovní fyzické zdatnos-
ti. Cvičení se zaměřuje na zlepšení fyzické 
zdatnosti po všech stránkách: svalovou vy-
trvalost a sílu, správné držení těla, aerobní 
kapacitu, pružnost kloubů a také nervosva-
lovou koordinaci. Cvičení je vhodné i  pro 
neplavce, lidi s  nadváhou a  také seniory. 
Vodní prostředí má příznivé účinky na pá-
teř, pohybovou soustavu a mnohé další.
Aquaerobik zdánlivě vypadá jako nená-
ročné cvičení, je však účinný. Při cvičení 
ve vodě dochází k úplnému odlehčení nos-
ných kloubů, eliminuje se riziko přetížení 
kardiovaskulárního systému. Voda vás 
nadnáší, můžete udělat cokoli. I  to, co si 
na souši nedovolíte… A  to je aquaerobic 
– uvolnění radostným pohybem. 
Zvu Vás všechny – přijďte to zkusit s námi, 
každý pátek od 18 do 19 hod. v  horažďo-
vickém bazénu.

Jitka Chalupná

Z RADNICE

Rada města 
Horažďovice 
14. 12. 2009
SCHVÁLILA 
• vymezení zastavěného území v k. ú. Ho-
ražďovice a Zářečí u Horažďovic
• dodatek č. 1 ke smlouvě o  dílo na rea-
lizaci stavby „Oprava střechy hasičské 
zbrojnice Horažďovická Lhota“ uzavřené 
dne 27. 10. 2009 mezi Městem Horažďovi-
ce a  Karlem Tomanem, jehož předmětem 
je změna rozsahu díla (zvýšené nákla-
dy na vyrovnání střech a  větší procento 
výměny nových tašek) a  navýšení ceny 
o 15 802,88 Kč + DPH dle platné sazby 
• dodatek č. 2 ke smlouvě o  dílo, před-
mětem dodatku je změna rozsahu díla 
o  vícepráce vyspecifi kované na základě 
podrobného terénního průzkumu (kácení 
z  bezpečnostních důvodů) v  rámci kon-
trolního dne č. 1, 2 a  navýšení ceny díla 
o  84 200 Kč + DPH v  platné výši na rea-
lizaci stavby „Revitalizace a rekonstrukce 
Anglického parku Ostrov v  Horažďovi-
cích“ uzavřené dne 29. 4. 2009 se společ-
ností LESS & FOREST, s. r. o., Bohdaneč 
a Gardenline, s. r. o., Litoměřice 
• darovací smlouvu se společností MI-
ŠÁK EU, s. r. o., Sušice (dárce) a Městem 
Horažďovice (obdarovaný) na poskytnutí 
peněžního daru 6 000 Kč na fi nancování 
činnosti Městského muzea 
• změnu účelu použití fi nančního příspěvku 
v roce 2009 poskytnutého SDH Třebomys-
lice (8 000 Kč) na nákup uniforem a změnu 
účelu použití fi nančního příspěvku v  roce 
2009 poskytnutého Junáku – svazu skautů 
a skautek ČR, středisko Prácheň (11 000 Kč) 
na pronájem tělocvičny, nábytek do klubov-
ny, opravu stanů a pořízení celt
• změnu Směrnice pro hospodaření s  ma-
jetkem ZŠ Blatenská a změnu Směrnice pro 
hospodaření s majetkem ZŠ Komenského
• kupní smlouvu na klavír Bohemia a jeho 
příslušenství mezi Městem Horažďovice 
(kupující) a  Milanem Součkem, Hradec 
Králové (prodávající) 
• vzor smlouvy o nájmu klavíru Bohemia 
za úplatu mezi Městem Horažďovice a or-
ganizacemi, které budou klavír využívat, 
a vzor prohlášení pro neziskové organiza-
ce na poskytnutí klavíru zdarma 
• odměny dle předloženého návrhu ředi-
telkám mateřských škol a  zástupkyni ře-
ditele ZŠ Komenského v  souladu s  § 134 
zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce 

Soukromí vlastníci nemovitostí se nesta-
rají zodpovědně o likvidaci rampouchů na 
svých objektech, a  proto museli ve městě 
zasahovat hasiči. Na některých objektech 
hrozil jejich pád a ohrožení chodců na při-
lehlých chodnících.

Ing. Ladislav Lenský, místostarosta města

• dodatek č. 6 ke smlouvě ze dne 
2. 10. 2006, o využití krytého plaveckého 
bazénu v  Horažďovicích, mezi Městem 
Horažďovice a Zdravotní pojišťovnou ME-
TAL-ALIANCE 

NESCHVÁLILA 
• povolení výjimky z  místní úpravy pro-
vozu na pozemních komunikacích ulice 
Ševčíkova, Mírové náměstí, ulice Havlíč-
kova, ulice Prácheňská (v úseku od výjez-
du z obytné zóny před ulicí Havlíčkova ke 
křižovatce s ulicí Ševčíkova) a ul. Hradeb-
ní v Horažďovicích pro vozidla nad 7,5 t

ROZHODLA 
• o  přijetí cenové nabídky společnosti 
GPL-INVEST, s. r. o., České Budějovice 
na vykonání administrace dotace v  sou-
vislosti s  akcí „Stavební úpravy místní 
komunikace Okružní II v Horažďovicích“ 
v  celkové hodnotě 45 000 Kč + DPH dle 
platné sazby
• o  přijetí cenové nabídky společnosti 
GPL-INVEST, s. r. o., České Budějovice 
na zpracování procesu zadávání veřej-
ných zakázek dle zákona 137/2006 Sb. na 
akci „Stavební úpravy místní komunika-
ce Okružní II v  Horažďovicích“ v  celkové 
hodnotě 55 000 Kč + DPH dle platné sazby
• o  přijetí cenové nabídky společnosti 
GPL-INVEST, s. r. o., České Budějovice 
na vykonání inženýrské činnosti spojené 
s  realizací stavby a  uvedením do provozu 
v souvislosti s akcí „Stavební úpravy míst-
ní komunikace Okružní II v  Horažďovi-
cích“ v celkové hodnotě 310 000 Kč + DPH 
dle platné sazby
• o  přijetí cenové nabídky společnosti 
RMT VZ, a. s., Praha 7 na zpracování pro-
jektové dokumentace hydrogeologického 
průzkumu akce „Horažďovice vrt HV-01, 
HV-02, HV-03 a HV-04“ ve výši 40 000 Kč 
+ DPH dle platné sazby 
• o  přijetí cenové nabídky společnosti 
Šumavaplan, s. r. o., Praha na zpracová-
ní projektové dokumentace pro územní 
a  stavební řízení včetně výkonu inženýr-
ské činnosti akce „Rekonstrukce a moder-
nizace Aquaparku Horažďovice“ ve výši 
347 639 Kč + DPH dle aktuální sazby 
• o  přijetí cenové nabídky společnosti 
BYTSERVIS Sušice, spol. s r. o., Sušice na 
výměnu vybraných oběhových čerpadel 
v  systému otopné soustavy ZŠ Blatenská 
za cenu 32 000 Kč + DPH dle platné sazby 
• o  přijetí cenové nabídky společnosti 
BV  GROUP fl oor steel, s. r. o., Zbůch, 
Starý Důl na provedení průmyslové stěr-
ky včetně nátěru odolného ropným úka-
pům v garážích MěÚ Horažďovice ve výši 
77 500 Kč + DPH dle platné sazby 
• poskytnout volné vstupenky na jednu 
hodinu (á 30 Kč/dítě do 15 let věku) pro 
děti koledníky, přímé účastníky Tříkrá-
lové sbírky 2010 pořádané Oblastní cha-
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ritou Horažďovice, s  tím, že počet bude 
doložen jmenným seznamem 

SOUHLASILA 
• s konáním akce rozdávání Betlémského 
světla na náměstí (Junák – Svaz skautů 
a  skautek ČR, středisko Prácheň Horaž-
ďovice) včetně postavení indiánského 
tee-pee na náměstí a  možnosti udržovat 
oheň v kovové nádobě dne 23. 12. 2009 od 
14.00–17.00 hod. 

NEMÁ PŘIPOMÍNEK 
• k  plánované výstavbě pylonu s  ozna-
čením názvu společnosti na pozemku p. 
č. 1480/3 v  k. ú. Horažďovice dle žádosti 
společnosti Atrium, s. r. o., Horažďovice 

VZALA NA VĚDOMÍ 
• žádost 1. JVS, a. s., České Budějovice 
o prodloužení mírnějšího hygienického li-
mitu pro ukazatel arzenu ve veřejném vo-
dovodu Horažďovice + přílohy adresované 
Ministerstvu zdravotnictví Praha 
• oznámení o ukončení činnosti dosavadní-
ho odborného lesního hospodáře k  31. 12. 
2009, schvaluje smlouvu o  výkonu funkce 
odborného lesního hospodáře mezi Měs-
tem Horažďovice a Ing. Aloisem Kadlecem, 
Katovice, s platností od 1. ledna 2010 
 

Rada města 
Horažďovice 
21. 12. 2009
SCHVÁLILA 
• výzvu k podání nabídky a zadávací doku-
mentaci, část 1 – Pokyny pro zpracování 
nabídky, včetně příloh, a část 2 – obchod-
ní podmínky – návrh smlouvy o  dílo, pro 
podlimitní veřejnou zakázku na stavební 
práce zadávané ve zjednodušeném podli-
mitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., 
o  veřejných zakázkách, v  platném znění, 
s názvem „Snížení energetické náročnosti 
13 bytových domů ve městě Horažďovice“
• dohodu o  umístění monitorovacího za-
řízení v rámci projektu „Zlepšení systému 
povodňové služby v Plzeňském kraji“ mezi 
Městem Horažďovice a Plzeňským krajem 
• změnu účelu použití fi nančního pří-
spěvku v  roce 2009 poskytnutého Mysli-
veckému sdružení Prácheň (3 000 Kč) na 
nákup knih, CD, DVD, materiálu na výro-
bu krmítek a triček s logem mysliveckého 
kroužku Horažďovice 
• darovací smlouvu na poskytnutí daru 
(odměny do soutěží) mezi Městem Horaž-
ďovice a  fi rmou Šumava Net, s. r. o., Ho-
ražďovice ve výši 1 000 Kč
• darovací smlouvu na poskytnutí daru 
mezi Městem Horažďovice a  Dětským 
domovem Kašperské Hory, Náměstí 146, 
Kašperské Hory pro buňku Chanovice ve 
výši 8 254 Kč 

• darovací smlouvu na poskytnutí daru 
mezi Městem Horažďovice a  DOZP Stod 
pro keramickou dílnu ve výši 8 254 Kč

USTANOVILA 
• hodnotící komisi včetně náhradníků čle-
nů hodnotící komise a  pověřila hodnotící 
komisi všemi úkony souvisejícími s  ote-
víráním obálek, posouzením kvalifi kace 
a  hodnocením nabídek výše uvedené ve-
řejné zakázky zadané ve zjednodušeném 
podlimitním řízení 

ROZHODLA
• že zřízené příspěvkové organizace ve-
dou od 1. 1. 2010 účetnictví ve zjednodu-
šeném rozsahu

Rada města 
Horažďovice 
11. 1. 2010
SCHVÁLILA 
• protokol o otevírání obálek s nabídkami 
na akci „Řadovky – prodej“, schvaluje text 
smlouvy o budoucí smlouvě kupní, dopo-
ručuje ZM projednat a  schválit smlouvy 
o budoucí smlouvě kupní s kupujícími:
a) p. č. 2821/20 
Jana a Luděk Zemenovi, Horažďovice
b) p. č. 2821/23 
Lukáš a Bohumila Dryjovi, Horažďovice
c) p. č. 2821/25 
Blanka a Vilém Strakošovi, Horažďovice
d) p. č. 2821/26 
Jiří a Lenka Staňkovi, Horažďovice
e) p. č. 2821/29 
Jiří a Lenka Březinovi, Horažďovice
f) st. p. č. 577/12 
Jan a Alena Tesařovi, Horažďovice
• smlouvu o  podmínkách poskytnutí do-
tace Regionální rady regionu soudržnosti 
Jihozápad, České Budějovice z  Regionál-
ního operačního programu NUTS II Ji-
hozápad na akci „Stavební úpravy místní 
komunikace Okružní II v Horažďovicích“ 
v  celkové výši poskytnutého fi nančního 
příspěvku 92,5 % z celkových způsobilých 
výdajů projektu, maximálně však v celko-
vé výši 10 333 713,49 Kč 
• poskytnutí příspěvku na akci „Vyhod-
nocení nejúspěšnějších sportovců okresu 
Klatovy za rok 2009“ ve výši 2 000 Kč 
• poskytnutí fi nančního příspěvku na akci 
Sraz rodáků a  přátel obce Babín ve výši 
5 000 Kč 
• fi nanční příspěvek na 13. Prácheňský 
ples města konaný dne 23. ledna 2010 
na úhradu hudby, programu a  poplatků 
v maximální výši 35 000 Kč 
• podání žádosti o  poskytnutí dota-
cí z  Odboru umění a  knihoven MK ČR 
a  spoluúčast ve výši Děti a  čtení 50 % 
(18 000  Kč), Prácheňsko digitálně 30 % 

(8 000 Kč), Prácheňský kancionál 50 % 
(9  000 Kč) a  REKS a  OPAC v  MěK Ho-
ražďovice z  programu VISK3 MK ČR 
(115 600 Kč) 

POVĚŘILA 
• MěÚ, Odbor investic, rozvoje a  ma-
jetku města zveřejněním záměru bu-
doucího odprodeje parcel p. č. 2821/21, 
2821/22, 2821/24, 2821/27, 2821/28, st. 
p. č. 577/21, 577/22, 577/23 v k. ú. Horaž-
ďovice, ulice Nad Nemocnicí a podmínek 
pro odprodej parcel pro výstavbu řado-
vých rodinných domků 

SOUHLASILA 
• s  pronájmem části pozemku p. č. 1780/4 
v  k. ú. Horažďovice pro provozování rych-
lého občerstvení a  pověřuje MěÚ, Odbor 
investic, rozvoje a majetku města zveřejně-
ním záměru pronájmu části pozemku p. č. 
1780/4 o výměře 525 m2 v k. ú. Horažďovice
• s  pořádáním koncertu rockových kapel 
ve skateparku Na Lipkách dne 19. června 
2010 pořádaným sdružením Provoq, o. s., 
Horažďovice s upozorněním na povinnost 
dodržovat podmínky vyplývající z jednot-
livých právních předpisů vztahujících se 
k  této oblasti, zejména dodržování plat-
ných hygienických norem

NESOUHLASILA 
• s výstavbou MVE na mlýnském náhonu 
v  k. ú. Zářečí (žadatel Petr Velíšek, Stra-
konice) z  důvodu bezproblémového za-
chování průtokových poměrů 
• se snížením nájemného z bytů v čp. 220, 
Horažďovice z důvodu, že ve schválených 
Zásadách se nejedná o  legislativní nedo-
statky, ale celý problém se odvíjí od neza-
placení kupní ceny všech zájemců o koupi 
bytu v jimi dohodnutém termínu. Nájem-
níkům čp. 220, Horažďovice nikdo neu-
rčil, kdy mají kupní cenu bytu platit. Za-
stupitelstvo města přijetím dodatku č.  2 
k  Zásadám umožňuje vklad vlastnického 
práva do katastru nemovitostí při zapla-
cení kupní ceny v poměru minimálně 65 % 
bytových jednotek v  domě. Následně po 
přijetí usnesení ZM bude dne 13. 1. 2010 
podán návrh na vklad vlastnického práva 
do katastru nemovitostí k  bytovým jed-
notkám v čp. 220, Horažďovice 
• s uplatněním valorizace nájemného z ne-
bytových prostor a pozemků v roce 2010 

ROZHODLA 
• o  přijetí cenové nabídky Martina Kož-
nara, Prácheňská 885, Horažďovice na 
provedení průzkumů, zaměření a  vypra-
cování architektonické studie stavby „Re-
konstrukce a  revitalizace Mírového ná-
městí v Horažďovicích“ ve výši 317 800 Kč 
(zhotovitel není plátcem DPH)
• o  výběru nejvhodnější nabídky společ-
nosti Jihospol, Jihočeská obchodní a  sta-
vební společnost, Strakonice na akci „Sní-
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žení energetické náročnosti 13 bytových 
domů ve městě Horažďovice“ v  celkové 
výši 15 492 325 bez DPH (17  041  557 Kč 
vč. 10% DPH)
• o  přijetí cenové nabídky na fyzickou 
ostrahu objektu „Areál Strakonická 371, 
Horažďovice“ (bývalý Grammer) společ-
nosti SECURITY INVESTMENT spol., 
s. r. o. 
• poskytnout příspěvek 9 000 Kč Jarosla-
vu Houdkovi, Horažďovice na zajištění zá-
sobování pojízdnou prodejnou v  částech 
obce Svaté Pole, Boubín a  Horažďovická 
Lhota v r. 2009 

VZALA NA VĚDOMÍ 
• výpověď z  nájmu nebytových prostor 
v  čp. 19 v  Horažďovicích, nájemní vztah 
skončí uplynutím tříměsíční výpovědní 
lhůty ke dni 31. 3. 2010, případně dříve, 
pokud bude nalezen vhodný zájemce 
• výpověď z  nájmu nebytových prostor 
v čp. 265 v Horažďovicích, nájemní vztah 
skončí uplynutím tříměsíční výpovědní 
lhůty ke dni 31. 3. 2010, případně dříve, 
pokud bude nalezen vhodný zájemce 
• změnu příjmení ředitelky Základní školy 
Horažďovice, Blatenská ul. 540, okres Kla-
tovy ze jména Mazancová na Aldorfová 

Termíny zasedání RM
10. února 2010  v 15.00 hodin   
5. května 2010  v 15.00 hodin
24. února 2010  v 15.00 hodin 
19. května 2010  v 15.00 hodin
10. března 2010  v 15.00 hodin 
2. června 2010  v 15.00 hodin
24. března 2010 v 15.00 hodin 
16. června 2010  v 15.00 hodin
7. dubna 2010   v 15.00 hodin 
21. dubna 2010  v 15.00 hodin

Termín zasedání ZM 
8. března 2010  v 18.00 hodin 
v kulturním domě 

Zastupitelstvo města 
11. 1. 2010
SCHVÁLILO 
a) dohodu o  ukončení smlouvy o  nájmu 
mezi Městem Horažďovice a fi . Grammer, 
s. r. o., Most včetně vyrovnání závazků ve 
výši 953 796 Kč za technické zhodnocení 
majetku
b) odkoupení skladové haly bez čísla po-
pisného s  příslušenstvím na stp. č. 1664 
v  k. ú. Horažďovice a  vjezdová vrata do 
výrobního areálu umístěných na vjezdu ze 
Strakonické ul. u čp. 371 za 109 623 Kč od 
fi . Grammer, s. r. o., Most 
c) dohodu o  vzájemném zápočtu pohle-
dávek a závazků mezi Městem Horažďovi-
ce a fi . Grammer, s. r. o., Most

d) odprodej bytových jednotek v  čp. 
268, Plzeňská ul., v Horažďovicích a st. p. 
č. 1038 v k. ú. Horažďovice mezi Městem 
Horažďovice (prodávající) a kupujícími
e) dodatek č. 2 k  Zásadám postupu při 
prodeji bytů a  bytových domů v  majetku 
Města Horažďovice (VI. Platební pod-
mínky: Dohodnutou kupní cenu uhradí 
kupující v  plné výši zásadně před podpi-
sem smlouvy. Kupní smlouvy týkající se 
jednotlivého domu musí být podepsány 
současně, pokud bude zájemci zaplacena 
kupní cena v poměru minimálně 65 % by-
tových jednotek v  domě a  následně bude 
proveden vklad vlastnického práva do ka-
tastru nemovitostí.)

UPOZORNĚNÍ
Upozorňujeme zájemce o získání zvýhod-
něných půjček z  fondu rozvoje bydlení 
Města Horažďovice na zvelebení obyt-
ných budov nebo bytů, že město vyhlásilo 
13.  ledna 2010 výběrové řízení na jejich 
poskytování.
Podmínky výběrového řízení jsou zveřej-
něny na úřední desce a  na internetových 
stránkách města na adrese 
http://www.sumavanet.cz/muhd/.

Žádost o  půjčku se podává na závazném 
formuláři, který je k  dispozici na Finanč-
ním odboru města Horažďovice (tel. 
376 547 554, p. Valovičová) nebo na inter-
netových stránkách města ve složce „for-
muláře pro podání – Odbor fi nanční“. 
Lhůta pro podání žádostí končí dne 
19. 2. 2010 v 11 hod.

Blanka Jagriková,
 vedoucí Finančního odboru

Dotace na kulturu, 
sport a cestovní ruch
Jako v minulých letech mají možnost kultur-
ní, sportovní a  ostatní sdružení žádat o  fi -
nanční prostředky z  několika zdrojů. Těmi 
nejsnáze dostupnými jsou města a  kraje. 
Byly vyhlášeny následující programy:
Město Horažďovice (příspěvky):
• předmětem podpory jsou kulturní, spor-
tovní a ostatní akce – uzávěrka pro přijímá-
ní žádostí, které si můžete vyzvednout na 
Městském úřadě, Odboru památkové péče, 
školství a  kultury, kanc. č.  219, 2. patro 
nebo na www.sumavanet.cz/muhd/pris-
pevky.asp, je 31. března 2010
Plzeňský kraj (dotace):
• Program podpory investičních projek-
tů prevence kriminality obcí v Plzeňském 
kraji 2010
• Program podpory projektů protidrogo-
vé prevence v Plzeňském kraji 2010
• Program podpory neinvestičních pro-
jektů prevence kriminality obcí 2010
• Dotační program „Výstavba víceúčelo-
vých hřišť s  umělým povrchem a  rekon-
strukce povrchů tělocvičen a sportovních 
hal v Plzeňském kraji v roce 2010“
• Program stabilizace a  obnovy venkova 
PK 2010 – vyhlášení programu
• Dotace na ekologické projekty 2010
• Dotační program „Podpora tělovýchovy 
a sportu v Plzeňském kraji v roce 2010“
Podrobné informace o  výše uvedených 
dotačních programech získáte na tel. 
376  547 557, chalupna@muhorazdovice.
cz, www.sumavanet.cz/muhd/ – příspěv-
ky, www.kr-plzensky.cz – dotace.

Jitka Chalupná, 
Odbor památkové péče, školství a kultury

Stavěli tesaři… 
SOUMRAK STUDNÍ
Cena vody stoupá, a  tak se mnozí obča-
né města a  okolních obcí rozhodli zajistit 
si pitnou nebo užitkovou vodu vlastními 
prostředky. Ti, kteří studnu již stavěli, 
vědí, že nežli ochutnáme její vodu z  ko-
houtku v  domácnosti, je nutno získat 
územní rozhodnutí o  jejím umístění na 
pozemku, stavební povolení pro její povo-
lení a  vybudování a  vodoprávní povolení 
k  odběru vody. Dne 12. srpna však vyšla 
novela vyhlášky č. 501/2006 Sb., která 
mimo jiné výrazným způsobem omezila 
možnost výstavby studní individuálního 
zásobování vodou. Stanovila totiž mini-
mální vzdálenost, kterou musí mít studna 
nejen od žump, chlévů apod., ale také od 
veřejných komunikací nebo kanalizač-
ních přípojek, a  to bez ohledu na to, jaké 

jsou velikosti, délky nebo kategorie. Tato 
minimální vzdálenost je nyní stanovena 
na 30 m a  v  případě prokázání málo pro-
pustného podloží pak 12 m. Je zřejmé, že 
tento předpis významně omezuje možnost 
výstavby studní jednak ve městě, kde po-
zemky nejsou velké a  domy stojí obvykle 
uprostřed pozemku, ale i  v  obcích, neboť 
i  tam jsou komunikace a  kanalizační pří-
pojky téměř vždy v blízkosti staveb a stud-
ny od staveb nebývají příliš vzdáleny. 
Z  tohoto zákonného ustanovení nelze 
učinit výjimku. Proto je vhodné, ověřit 
si předem tyto skutečnosti (vzdálenosti) 
nejlépe u projektanta, abychom v případě, 
že studnu nelze umístit mimo dosah těch-
to zařízení, předešli zklamání ze zbytečně 
vynaložených prostředků za projekt, pří-
padně průzkumný vrt.

 Josef Kotlaba, vedoucí Odboru výstavby 
a územního plánování
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Informace 
Živnostenského 
odboru pro 
podnikatele
Od 1. ledna 2010 jsou na základě § 13 až § 
17 zákona č. 222/2009 Sb., o volném pohy-
bu služeb, zřízena Jednotná kontaktní místa 
(JKM). V Plzeňském kraji je JKM zřízeno na 
Magistrátu města Plzně – obecním živnos-
tenském úřadě na adrese Tylova 36, 306 32 
Plzeň. Tato JKM poskytují pomoc začínají-
cím podnikatelům působícím v  oblasti po-
skytování služeb, ale i  spotřebitelům, kteří 
zde získají obecné informace o ochraně spo-
třebitele v jiných státech Evropské unie.
JKM poskytuje:
a) informace nezbytné pro získání opráv-
nění k  poskytování služby, mezi něž patří 
zejména náležitosti žádosti o kontaktní údaje 
správních orgánů, které jsou příslušné k vyří-
zení žádosti podle jiných právních předpisů,
b) obecné informace o požadavcích týka-
jících se získání oprávnění k  poskytování 
služby v jiných členských státech,
c) obecné informace o  opravných pro-
středcích proti rozhodnutím správních 
orgánů a o možnostech řešení sporů mezi 
poskytovatelem služby a  příjemcem služ-
by nebo mezi poskytovateli služby, 
d) obecné informace o  požadavcích tý-
kajících se ochrany spotřebitele v  jiných 
členských státech,
e) kontaktní údaje sdružení nebo jiných 
právnických osob, včetně Evropské sítě 
spotřebitelských středisek, které mohou 
poskytovatelům služeb nebo příjemcům 
služeb poskytovat praktickou pomoc.

Marie Šolcová, 
vedoucí Živnostenského odboru

Nejčastěji dávaná jména narozeným dě-
tem v r. 2009:
Chlapci: Tomáš (3), Jan (3), Lukáš (2), Da-
vid (2), Kryštof (2), Martin (2), Petr (2), 
Samuel (2)
Děvčata: Barbora (3), Karolína (2), Adéla 
(2), Nela (2), Vanessa (2) 
Počet uzavřených sňatků v matričním ob-
vodu Horažďovice v r. 2009: 43 (36 sňatků 
civilních, 7 sňatků církevních)

Správní odbor MěÚ Horažďovice, 
Jitka Stulíková

celkem z toho děti do 15 let

Babín  58  6

Boubín  92  15

Horažďovice 4 919 787

Horažďovická Lhota  71  9

Komušín  108  13

Svaté Pole  58  7

Třebomyslice  166  20

Veřechov  117  16

celkem 5 589 873

z toho mužů: 2 692

žen: 2 897

Počet obyvatel k 31. 12. 2009

Počet obyvatel v r. 2009 přistěhovaných 76

odstěhovaných 79 

Počet změn trvalého pobytu v rámci Horažďovic  143

Počet úmrtí v r. 2009 65

Počet narozených v r. 2009 (28 děvčat, 36 chlapců) 64

Nabídka pejsků 
k adopci
Nabízíme 2 pejsky k  adopci. Pejsci jsou 
umístěni v záchytu Horažďovice. 
Zájemci se mohou hlásit na tel. čísle 
720 510 933 nebo 376 547 539 a na Měst-
ské policii Horažďovice.

V  měsíci prosinci Městská policie Ho-
ražďovice řešila celkem 32 přestupků 
a  jako v  minulém měsíci jich bylo nejvíce 
v  dopravě. Projednali jsme 16 oznámení, 
1  stížnost, 6 žádostí, 1 zábor veřejného 
prostranství a  odchytili 1 psa. V  měst-
ském záchytu nyní zůstávají celkem 3 pej-
sci a čekají na nové majitele.
Z další činnosti Městské policie namátkou 
uvádím:
Na žádost občanů provádíme v  ranních 
hodinách nepravidelné kontroly na nádra-
žích ČD, ČSAD v  Horažďovicích a  v  Ho-
ražďovicích-Předměstí se zaměřením pře-
devším na dodržování veřejného pořádku 
a také zákazu kouření.
11. 12. 2009 byla provedena kontrola lesa 
v katastru Horažďovice-Předměstí z důvo-
du možných krádeží vánočních stromků.
11. 12. 2009 jsme předvedli hledanou oso-
bu k výslechu na PČR.
14. 12. 2009 jsme předvedli hledanou oso-
bu k výslechu na PČR.
15. 12. 2009 byla provedena kontrola lesa 
v katastru Horažďovice-Předměstí z důvo-
du možných krádeží vánočních stromků.
15. 12. 2009 jsme řešili stížnost místních 
občanů na nesprávné parkování automo-
bilů v ul. Trhová a Podbranská.

15. 12. 2009 jsme předvedli hledanou oso-
bu k výslechu na PČR.
18. 12. 2009 jsme předvedli hledanou oso-
bu k výslechu na PČR.
19. 12. 2009 jsme zabezpečovali vánoční 
jarmark.
23. 12. 2009 byla na MP odevzdaná po-
ctivým nálezcem peněženka s  obsahem, 
která byla předána majiteli.
28. 12. 2009 jsme zjistili, že v Horažďovi-
cích-Předměstí leží v trávě odhozené 3 ks 
plastových pytlů se zbytky živočišného 
odpadu (ovčí kůže a  vnitřnosti). Provedli 
jsme likvidaci tohoto odpadu prostřednic-
tvím fi rmy ASAVET, s. r. o.
Také řešíme v průběhu celého měsíce poško-
zování především dopravních značek nebo 
okapů na domech. Děje se tak především 
o  sobotách, kdy se vrací podnapilí „lidé“ 
z diskoték a mají pocit, že musí něco zničit! 
Dále bych chtěl upozornit, že v  poslední 
době je stále více majitelů psů, kteří při je-
jich vyvenčení po nich neuklidí exkremen-
ty, a způsobují tak znečišťování veřejného 
prostranství podle zákona 200/1990 Sb., 
§ 47 odst. 1 písm. d). 

 Miroslav Karas, 
strážník Městské policie Horažďovice

Městská policie informuje

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 ÚNORU(15. - 19. 2. 2010)

ZDARMA

REGIONÁLNÍ INFORMAÈNÍ
A MAPOVÉ CENTRUM
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Nález pejska
Pejsek nalezen v  noci z  pátku 15. ledna na 
sobotu u  mlýna Mrskoš. Je to zdravý, dob-
ře krmený kříženec bez obojku, známky či 
tetování. Výška v kohoutku asi 30 cm, zlatá 
barva, hodný a  temperamentní. Zatím je 
umístěn v Přírodovědné stanici v Horažďo-
vicích. Zájemci hlaste se na Městské policii 
Horažď. tel. 720 510 933 nebo 376 547 539.

Jednotka Sboru dobrovolných hasičů 
města Horažďovice a  profesionálové 
HZS Horažďovice dostali do užívání 
„malý vánoční dárek“. Na požární zbroj-
nici v  Horažďovicích byla v  závěru roku 
dokončena výměna šesti garážových 
vrat v  celkové hodnotě cca 780 000 Kč. 
Původní dřevěná vrata již dosloužila. 
Po 38 letech uvolnila místo moderním, 
elektricky ovládaným, průmyslovým 
sekčním vratům na dálkové ovládání. 
Samozřejmostí je u  těchto vrat rychlo-
odblokování – ruční otevření v  případě 
výpadku elektrické energie. 
Novými vraty se při výjezdech ušetří hlav-
ně drahocenný čas, čas tolik potřebný při 
záchraně lidských životů či hmotných 

statků. Prosklení vrat a  jejich tepelněizo-
lační vlastnosti zase ušetří Městu Horaž-
ďovice fi nanční náklady za elektrickou 
a  tepelnou energii potřebnou pro provoz 
požární zbrojnice. 
Jsem velmi rád, že ani tato oblast péče 
o obyvatele není zastupitelům města cizí, 
že v rozpočtu města našli potřebné fi nanč-
ní prostředky a že se díky činnosti Odboru 
investic, rozvoje a majetku města podařilo 
celou akci zrealizovat. Dokumentační fo-
tografi e zachycují nová vrata v  roce 1971 
a  2009 (šestá vrata jsou ze zadní strany 
budovy).

 Antonín Hlavatý, 
kancelář starosty

„Ježíšek“ byl k hasičům štědrý

ŠKOLY 

Křesťanská 
mateřská škola 
Adventní svíce dohořely, čas vánoční po-
minul. Děti se pochlubily novými dáreč-
ky od Ježíška, ale i  my ve školce míváme 
v  posledních letech Vánoce štědré. Myslí 
na nás řada rodičů třídy Broučků, Ove-
ček, Rybiček a Žabek a věnují dětem tolik 
potřebné pomůcky ke společným hrám 
v  kolektivu. I  my, Ptáčkové z  duhové ma-
teřinky, se můžeme pochlubit hodnými 
rodiči a  chceme poděkovat hlavně man-
želům Šafandovým s  dcerou Verunkou 
z Malého Boru. Zároveň děkujeme i všem 
těm, kteří podarovali naše koledníčky na 
svátek Tří králů. Věříme, že pokladnička 
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našich nejmenších určitě přispěje těm, 
kteří vaši pomoc potřebují. Naše foto je 
připomínkou letošní Tříkrálové sbírky, 
které předcházel společný zpěv koled dětí 
křesťanské mateřinky v děkanském koste-
le a požehnání pana vikáře Nikoly.

 Za Křesťanskou mateřskou školku 
Dana Boučková

Zima Na Paloučku
V  úvodu se ještě vracíme k  době vánoční. 
Chtěli bychom moc poděkovat manželům 
Lukešovým za krásný horažďovický betlém, 
který věnovali naší školce. Betlém je ručně 
malovaný a  děti na něm mohou pozorovat 
dění v  našem městě v  dřívějších dobách. 
Z tohoto dárku jsme měli velikou radost.
Po zimních prázdninách jsme se hned při-
pravovali na Tři krále. Naše nejstarší děti se 
již tradičně ve spolupráci s Charitou Horaž-
ďovice zúčastňují Tříkrálové sbírky. Dopro-
vod, který jim vždy zajišťuje paní Medková, 
je pro děti velkým přínosem. Věruška Med-
ková děti obohatí vypravováním o  životě 
lidí a vede je ke spravedlnosti a čestnosti ve 
svém chování. Věruško, děkujeme za pěkné 
chvíle, které našim dětem věnuješ!
Za okny naší školky je opravdová zima. 
Víme, že řidiči se neradují ze sněhové nadíl-
ky, ale děti jsou více jak spokojené. Každý 
den se těší na procházku a dovádění na sně-
hu. K tomuto období patří rovněž zaměře-
ní všech tříd na plnění tematických bloků, 
které se zimním obdobím souvisí. Paní 
Zima je prostě u nás vítána.

Z Paloučku R. Větrovcová, M. Sládková

Mateřské centrum 
Dráčkov 3, o. s. 
Zdravíme všechny naše Dráčky a Dračice 
v roce 2010.
V lednu jsme se opět po malé přestávce vy-
pravili do našeho Dráčkova a moc se nám 
tam líbilo.
V letošním roce budeme pokračovat v ko-
nání různých akcí. 
Začínáme osvědčeným dětským second 
handem. Tentokráte přijede pí Sládková 
15. 2. a prodej začne v 16.00 hodin.
Dále plánujeme velký bazar dětského 
oblečení, hraček, sportovního vybave-
ní, těhotenské módy. Bazar se uskuteč-
ní v  Kině Otava. Příjem věcí bude 2. 3. 
od 15.00 do 18.00 hod. Prodej samotný 
pak proběhne ve středu 3.  3. od 9.00 do 
17.00  hod. Jedná se o  poměrně velkou 
a  časově náročnou akci, a  tak uvítáme 
pomoc maminek, např. pomoc s  evidencí 
a tříděním věcí apod.

Rádi bychom také upozornili na změnu 
otevírací doby.
Pondělí 15.00–18.00 hod. 
Úterý   17.30 hod. – jóga
Středa   17.30 hod. – rehabilitační cvičení

Další info na našich www.drackov.cz.
Přijďte mezi nás! Lucie a Martina

Střední škola 
Horažďovice zvyšuje 
svoji odbornou 
úroveň a prestiž!
Jako po schůdkách krůček za krůčkem 
stoupá již několik let úroveň Střední školy 
Horažďovice. Škola už není žádnou popel-
kou a  tomu také odpovídá (i  v  krajském 
měřítku) její pověst a  zájem uchazečů 
o  studium. Komentář posledních změn 
v  profi lu školy už se zdrobnělinami nevy-
stačí; nejde o krůček, ale o pořádný krok.
Střední škola Horažďovice získala akredi-
taci Ministerstva školství, mládeže a tělo-
výchovy pro nový studijní obor – grafi c-
ký design. Tak k učebnímu oboru aranžér, 
který škola úspěšně rozvíjí a  zdokonaluje 
již šest let, přibyl „dospělejší příbuzný“, 
vzbuzující ještě větší respekt a  prestiž. 
Studijní obor grafi cký design si přeje 
mnoho škol, ale zdaleka ne každá svou 
snahu dovede do cíle – získání akreditace. 
Posuzuje se odborné zázemí školy, kvalita 
a kvalifi kace pedagogů, vybavení pro výu-
ku předmětů, zájem žáků základních škol 
o  studium a  dosavadní výsledky výchov-
ně-vzdělávacího procesu. 

Střední škola Horažďovice ve všem obstála, 
a tak se ke studentům, kteří se připravují na 
maturitu ve dvouletém nástavbovém stu-
diu nebo ve čtyřletém studijním oboru gas-
tronomie, poprvé ve školním roce 2010/11 
přiřadí také studenti oboru grafi cký de-
sign. Jejich náročné studium bude zahrno-
vat disciplíny jako dějiny výtvarné kultury, 
odborné kreslení, písmo, typografi e, vý-
stavnictví, propagace, počítačová grafi ka 
a další. Dále samozřejmě i předměty všeo-
becněvzdělávací. Velký důraz je kladen na 
tvořivý přístup žáků a rozvoj jejich výtvar-
ných schopností a nápadů. Absolventi obo-
ru budou připraveni pro výkon odborných 
činností v široké oblasti propagační tvorby. 
Uplatní se v grafi ckých studiích, v reklam-
ních a  propagačních agenturách, jako vý-
tvarní redaktoři, designéři ve fi rmách za-
bývajících se návrhy a  realizacemi výstav, 
v  obchodních organizacích apod. Další 
příležitosti se otevírají na poli samostatné 
výtvarné činnosti. Absolventi mohou po-
kračovat ve studiu na vysokých a  vyšších 
odborných školách včetně uměleckých.
Střední škola Horažďovice se cítí být nedíl-
nou součástí města a chce být takto vnímá-
na i  horažďovickými občany. S  produkty 
žáků učebních oborů aranžér (aranžování 
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výloh, rukodělné výrobky vánočních a du-
šičkových vazeb), cukrář (vánoční, veliko-
noční, svatební a jiné cukrářské výrobky), 
kuchař-číšník (studená kuchyně pro rauty, 
oslavy apod. včetně aranžování a obsluhy) 
se Horažďovičtí běžně setkávají, zvykli si 
na ně a oceňují jejich kvalitu. Dobrá práce 
horažďovických učňů je žádána dokonce 
například v  Plzni. V  budoucnosti o  sobě 
dají jistě vědět i  studenti a  absolventi stu-
dijního oboru grafi cký design. Město Ho-
ražďovice může být na svoji střední školu 
právem hrdé.

Ing. Vladimír Greger, ředitel školy

SPOLKY 

Sbor dobrovolných 
hasičů
Výroční valná hromada je událost ve vět-
šině hasičských sborů. Nejinak tomu bylo 
i  u  nás. V  pátek 15. ledna večer se sešlo 
ve zdejší zbrojnici 42 členů a  členek, aby 
vyslechli zprávy starosty, velitele, vedou-
cího Mladých hasičů a  zprávu revizora 
účtu, která byla zároveň zprávou poklad-
ní, které byly za rok 2009. Omluveno bylo 
13 členů. Z hostů byl přítomen za Hasičský 
záchranný sbor Plzeňského kraje, územní 
odbor Klatovy – npor. Petr Papoušek. Ha-
sičskou vzájemnou pojišťovnu zastupoval 
pan Ing. Josef Mudra a Město Horažďovi-
ce paní starostka Mgr.  Jindřiška Antropi-
usová. „Výročka“ je tečkou za uplynulým 
rokem, bilancováním a okamžikem, kdy si 
plánujeme, co a jak dál. 
Schůzi zahájil a  celou řídil místostarosta 
sboru pan Halml, který po přivítání hostů 
a  všech členů vzpomněl i  úmrtí dvou na-
šich členů, jedné členky a dvou členů z dru-
žebního sboru Králův Dvůr. Následovala 
zpráva starosty sboru pana Havlíka, který 
zhodnotil činnost sboru. Obsáhlou zprávu 
velitele přečetl řídící schůze za nemocného 
pana Štěpána, která obsahovala zprávy 
o výcviku a výjezdech, kterých bylo třicet. 
V jeho zprávě se hlavně jednalo mimo jiné 
o  přípravě na sestavování specifi kace pro 
pořízení nového zásahového automobilu. 
Dále děkuje vedení města za nemalé fi -
nanční částky pro náš sbor. Po zprávě pana 
Melky ml. o Mladých hasičích následovala 
zpráva revizora pana Mgr. Presla. 
Hlavním a velmi důležitým bodem byla vol-
ba členů do nového výboru základní orga-
nizace, protože letos je rokem volebním do 

všech stupňů našeho svazu. Změna nastala 
hlavně ve vedení sboru. Místo odstupujícího 
starosty Václava Havlíka, který byl jmeno-
ván čestným starostou, byl do čela zvolen 
Karel Halml. Kosmetické změny se týkaly 
i některých dalších funkcí. Po volbě byl pře-
čten a schválen plán práce pro letošní rok. 
V  diskusi vystoupila mimo jiných paní 
starostka, která ohodnotila naší práci za 
uplynulý rok, popřála vyznamenaným, 
odpověděla na několik dotazů a  poděko-
vala starému a  popřála novému výboru 
hodně úspěchů. 
Závěrem bylo schváleno usnesení z  VVH 
a tím byla schůze ukončena.

Karel Halml

SOUHRN ZÁSAHŮ A ČINNOSTI 
JEDNOTKY DOBROVOLNÝCH HASIČŮ 
HORAŽĎOVICE ZA ROK 2009
Členové jednotky zasahovali v  minulém 
roce celkem u třiceti událostí. Technickou 
pomoc jednotka poskytla ve třinácti pří-
padech, k požárům vyjeli hasiči sedmkrát, 
u  dopravních nehod provedli zásah cel-
kem čtyřikrát, při živelných pohromách 
vyjížděla jednotka pětkrát a  jedenkrát se 
hasiči věnovali události zařazené do ko-
lonky ostatní. Celkem členové jednotky 
zasahovali při výjezdech cca 223 hodin.
Jednotka se schází každé pondělí v hasič-
ské zbrojnici, kde probíhá školení a  vý-
cvik. Roční hodinový průměr na člena činí 
cca 40 hodin. Členové se při školení a vý-
cviku zdokonalují hlavně v  zásahových 
činnostech, jako jsou dopravní nehody, 
požáry, výcvik v dýchací technice, obsluha 
motorových řetězových pil a dalších agre-
gátů, práce ve výškách, obsluha a ovládání 
požárních automobilů atd.
Všem členům jednotky děkujeme za obě-
tování svého osobního volna ve prospěch 
pomoci druhým v nouzi.

Karel Štěpán

Z činnosti STP 
v Horažďovicích
Prožijeme-li příjemné zážitky, rádi se za 
nimi v myšlenkách vracíme, rádi o nich po-
vídáme a sdělujeme je svým blízkým. Dvoj-
násobně to platí pro občany s tělesným po-
stižením, nemocné a seniory. Musí však být 
někdo, kdo těmto lidem umožní příjemnou 
atmosféru prožít. Například sestavit trasu 
zájezdu, na společenské akce vybrat pří-
jemné prostředí, připravit program a hlav-
ně vše naladit tak, aby se pohoda a spokoje-
nost dostavila. Duší horažďovické skupiny 
Svazu zdravotně postižených je paní Hana 
Nová. Má pod palcem fi nance, projde jí 
rukama veškerá evidence, dává pozor na 
termíny a  sleduje možnosti svých členů. 
Jako bývalá účetní si se vším poradí. Přes 

Předseda SZP Klatovy pan Edmond Póč

svoje zdravotní potíže je energická a  to se 
jí vyplácí. Ale i ostatní členové výboru jsou 
pracovití. Na jejich jednání vládne harmo-
nie a smysl pro odpovědnost. 
Svaz zdravotně postižených v  Horažďovi-
cích zve své členy na společné setkání 3krát 
do roka. Bývají vždy srdečné a  přátelské. 
15. prosince 2009 se v kulturním domě v Ho-
ražďovicích konala výroční členská schůze. 
Výbor této organizace připravil opět skvělý 
a  bohatý program. Rozdávaly se dárky, vy-
stoupili pozvaní hosté se svými příspěvky, 
také se hodnotila činnost za celý rok 2009. 
Nechybělo občerstvení a zlatým hřebem pro-
gramu byla pro každého příjemná muzika.
S pomyslnými dárky přišly děti a jejich uči-
telky z  mateřské školy Na Paloučku. Malé 
roztomilé děti nastoupily v bílých tričkách se 
sluníčkem plné odhodlání předat své dárky 
formou kulturního vystoupení co nejlépe. 
To se jim také povedlo. Z jejich pusinek vy-
cházely jemné tóny převážně vánočních ko-
led, ale i dalších písniček. Nechyběly ani ří-
kanky a básničky. Odměnou jim byl potlesk 
přítomných, ale i něco sladkého.
Z hostů se dostavil pan Lenský, místosta-
rosta města Horažďovice. Dalším milým 
hostem byl předseda SZP Klatovy pan 
Edmond Póč. V  úvodu svého vystoupení 
pozdravil jménem předsednictva svazu 
přítomné, byl příjemně překvapen velkou 
účastí na tomto shromáždění. Podal in-
formace o novinkách a změnách ve Svazu 
zdravotně postižených, ale také, jak může 
být každý nápomocen v řešení případných 
problémů členů. Vysvětlil, že zvýšení člen-
ského příspěvku je nezbytné. Se správou 
o  činnosti horažďovické skupiny, se kte-
rou seznámila členstvo předsedkyně paní 
Milada Doubková, byl spokojen.
Po vyčerpání všech hodnocení přišla na 
pořad muzika. Vedoucí muzikantů je pan 
Polata z Horažďovic. Říkají si Úterníci snad 
proto, že vyhrávají každé úterý ve známé 
horažďovické restauraci. Svoji produkci 
začali známými melodiemi, a  tím se do-
stavila ta správná nálada. Komu zdravotní 
stav dovolil, si zatancoval. Kdo nemohl, 
alespoň si s chutí zazpíval. Přiblížil se závěr. 
Paní Doubková i hosté popřáli všem klidné 
Vánoce, vzájemnou úctu a do nového roku 
2010, aby se každému splnilo jeho přání. To 
je zdraví, které každý potřebuje. Všichni od-
cházeli s klidem v duši a pozitivně naladěni.

Božena Behenská, Pačejov
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Dne 25. 12. 2009 v  10 hodin odstartovala 
skupinka nadšených Otaváků a  jejich přátel 
na 1. ročník vánočního pochodu „Jen tak“. 
Putování začalo v  anglickém parku Ost-
rov, kde se všichni pěší zúčastnění sešli. 
Celá trasa se velmi podobala Zelenému 
okruhu v  okolí Horažďovic, který měří 
okolo 10 km. Parta Otaváků vyrazila po-

hodovým tempem podél levého břehu 
řeky Otavy do Malých Hydčic, dále po 
nedávno zrekonstruovaném mostě přes 
řeku do Velkých Hydčic. Zde se k výpravě 
připojila skupinka dalších turistů dora-
zivší vlakem. Odtud jsme všichni společně 
v  počtu 23 účastníků vyrazili po pravém 
břehu řeky směr Prácheň a poté zpět až na 
náměstí do Horažďovic. 
Doufejme, že příští ročníky pochodu budou 
minimálně stejně úspěšné jako tento první.
Tak za rok „Jen tak“ Otaváci,

Šedý medvěd

Vánoční pochod 
„Jen tak“

ZAJÍMAVOSTI

Perníky z Horažďovic 
chutnaly
Ve vysílání Českého rozhlasu Plzeň jsme 
zvali posluchače na další akci do jednoho 
z  našich studií. Tentokrát na perníčkové 
odpoledne. Program se opravdu vydařil. 
Především díky posluchačům, kteří při-
nesli krásně ozdobené perníčky, ale i díky 
hostům, kteří se tohoto pořadu zúčastnili. 
Nemalý podíl na úspěchu akce měla i  vy-
hlášená kuchařka Mirka Kuntzmannová. 
Ta totiž všem podávala aromatický punč 
a  výborné jednohubky. Z  vonících per-
níčků jsme nakonec vybrali jako nejlepší 
ty, které nám přivezla rodina Zemanova 
z obce Milence, dále paní Dagmar Blatská 
z  Horažďovic, a  krásné perníčky vytvořil 
také zástupce mužů pan Zdeněk Zají-
ček z  Plzně. Všechny byly půvabné nejen 
na pohled, ale také jsme si na nich moc 
pochutnali. Nejvíce je obdivovala Marie 
Formáčková, která byla hlavním hostem 
perníčkového odpoledne. Tato úspěšná 
spisovatelka spolupracuje s  Českou tele-
vizí na pořadu Třináctá komnata, a  tak 
jsme se dozvěděli něco ze zákulisí tohoto 
pořadu. Bylo zajímavé poslouchat vyprá-
vění o  spolupráci s  Věrou Bílou, Petrou 
Černockou, Petrem Novotným a dalšími.
Také jsme se pobavili při jejím vyprávění 

o  vánočních dárcích, které nejen ráda na-
kupuje, ale také vyhledává ve skříních a na 
dalších místech, kam je její blízcí schováva-
jí. Dobu adventní nám připomněla svými 
vánočními písničkami Zdenka Lorencová 
a krásně se poslouchaly v jejím podání také 
francouzské šansony. Do posledního mís-
tečka zaplněné studio dýchalo předvánoč-
ní atmosférou, protože přišli posluchači, 
kteří vyprávění a živé hudbě dali přednost 
před dalšími adventními lákadly.
 Květa Bodollová, řed. Českého rozhlasu Plzeň

Klub „Nebuď sám“ 
2. 2. úterý – Posezení s harmonikou. 
K poslechu i k tanci zahrají Úterníci. Jídel-
na v DPS od 15.00 hod.
4. 2. čtvrtek – Dílna. Přijďte si ušít polš-
tářek pro sebe nebo někomu pro radost. 
Vlastní návrhy vítány, materiál dodáme. 
Dílna v suterénu DPS od 13.00 hod.
10. 2. středa – Informační seminář pro 
seniory a zdravotně postižené občany. Digi-
talizace TV vysílání, obecné návody na za-
pojení set-top boxů s praktickou ukázkou. 
Jídelna v DPS od 15.00 hod.
11. 2. čtvrtek – Dílna. 
Stále pokračujeme v šití polštářků. Kdo to 
nestihl, může svůj výtvor dokončit. 
Dílna v suterénu DPS od 13.00 hod.
17. 2. středa – Přednáška paní M. Jor-
dánové. Na téma: Aby tělo nebolelo. Spo-
lečenská místnost ve 4. patře v  DPS od 
13.30 hod.
25. 2. čtvrtek – Otázky a odpovědi. 
Setkání nad zábavnou soutěžní hrou. 
Jídelna v DPS od 14.00 hod.

Každé úterý ve 14.00 hod. probíhá ve spo-
lečenské místnosti v  suterénu DPS pose-
zení v klubu seniorů. 
Každý čtvrtek v 15.00 hod. je možnost se 
sejít při společné modlitbě ve společen-
ské místnosti v suterénu DPS. 

M. Petříková, Oblastní charita Horažďovice 

Tříkrálová sbírka 
2010 
I v letošním roce proběhla v našem městě a je-
jím okolí Tříkrálová sbírka a my bychom rádi 
čtenáře Obzoru seznámili s jejími výsledky.
Celkový výtěžek sbírky činil 128 666 Kč.
Z toho: Horažďovice  84 767 Kč, Velký Bor 
a Jetenovice 12 233 Kč, Svéradice 9 137 Kč, 
Chanovice 6 764 Kč, Komušín 2 400 Kč, Hej-
ná 1 940 Kč, Velké Hydčice 5 120 Kč, Boubín 
a Veřechov 2 835 Kč, Malý Bor 3 470 Kč
Jménem Oblastní charity Horažďovice 
bychom chtěli poděkovat všem dárcům 
Tříkrálové sbírky za sebemenší fi nanční 
dar, který se rozhodli věnovat do sbírkových 
pokladniček. Náš velký dík patří zároveň 
i  všem malým a  velkým koledníkům, kteří 
se na realizaci sbírky podíleli – do mnoha 
domácností svým zpěvem přinesli radost 
a  dobrou náladu. Chceme také poděkovat 
za podporu sbírky Radě města Horažďovi-
ce, která koledníkům do 15 let věnovala vol-
né vstupenky do Aquaparku Horažďovice. 
Rádi bychom při této příležitosti obezná-
mili čtenáře s tím, jak bylo naloženo s pro-
středky získanými v roce 2009.
Celkový výtěžek Tříkrálové sbírky 2009 či-
nil 100 319 Kč (Horažďovice + Velký Bor, Je-
tenovice, Svéradice, Chanovice, Komušín). 
Celá částka byla zaslána na celorepubliko-
vé sbírkové konto zastřešující organizace 
Charita Česká republika. Odtud se větší část 
(65 %) vrací zpět do naší organizace. V roce 
2009 jsme takto získali zpět 65 207 Kč.
Stejným způsobem byla vypočtena i část-
ka peněz, která je určena na podporu akti-
vit v obcích, kde byly peníze vybrány – Vel-
ký Bor a Chanovice.
– v Chanovicích byly prostředky použity na 
potřeby dětí v Dětském domově – 4 100 Kč
– ve Velkém Boru na podporu práce s dět-
mi a mládeží v místní farnosti – 6 700 Kč
Větší část fi nancí (70 000 Kč) byla použita 
na nákup osobního vozu Ford Fiesta, kte-
rý slouží k  zajišťování charitní ošetřova-
telské služby. K  nákupu vozidla pomohly 
i prostředky převedené z Tříkrálové sbírky 
z předchozího roku (28 000 Kč).
Další část prostředků, kterou získala Oblastní 
charita Horažďovice, celý rok pomáhala za-
jišťovat programy pro seniory v našem městě 
– pořádáme výlety do okolí, pořizujeme mate-
riál pro tvůrčí dílny… – o těchto programech 
pořádaných Charitou jsou občané informová-
ni každý měsíc prostřednictvím Obzoru.
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Pevně věříme, že promyšleným využitím 
prostředků z Tříkrálové sbírky dokážeme 
velmi obohatit a zároveň podpořit každo-
denní charitativní práci v naší organizaci. 
Závěrem bychom ještě jednou chtěli podě-
kovat za projevenou důvěru.

Mgr. Šárka Kordová a Bc. Petr Černý 
– koordinátoři Tříkrálové sbírky 2010

Informační středisko 
k digitálnímu 
vysílání pro OZP 
v Horažďovicích
Kancelář OCH Horažďovice
DPS Palackého 1061, Horažďovice 
(u Alberta)
Středisko otevřeno do poloviny března 2010
Každé pondělí a  středu od 13.30 do 
16.30 hod.
Informační seminář s praktickou ukáz-
kou proběhne dne 10. 2. 2010 od 15 ho-
din v jídelně DPS, Horažďovice
V souvislosti s přechodem na digitální te-
levizní vysílání probíhá intenzivní infor-
mační kampaň, jejíž páteří jsou: bezplatná 
telefonní infolinka 800 90 60 30 a webové 
stránky www.digitalne.tv.
Kampaň se také specifi cky věnuje osobám 
se zdravotním postižením a  osobám ži-
jícím v  ústavech sociální péče. Tuto část 
informační kampaně řídí a  koordinuje ob-
čanské sdružení Trianon Čechy (www.
trianoncechy.cz) ve spolupráci s  Národ-
ní radou osob se zdravotním postižením 
(www.nrzp.cz). V  rámci činnosti pro tuto 
cílovou skupinu jsou pořádány speciální 
digitalizační semináře a  jsou zakládána di-
gitalizační informační střediska. Hlavním 
informačním zdrojem pro osoby se zdravot-
ním postižením jsou speciální internetové 
stránky www.ozp-digitalne.cz se čtecím 
modulem a  speciální úpravou pro slabo-
zraké, jedná se o tzv. blind friendly web. Na 
webu jsou informace o termínech seminářů, 
kontakty na informační střediska, nejčastěj-
ší dotazy uživatelů, obecné návody na zapo-
jení set-top boxů, termíny vypnutí analogu 
ve všech městech a obcích ČR, a řada dalších 
užitečných informací.

Oblastní charita Horažďovice 

Z Horažďovického 
obzoru před 
devadesáti roky 
Dnes zmiňujeme se pouze o tom, že konal 
výroční schůzi hasičský sbor v Horažďovi-
cích, jeden z  nejstarších a  také nejvyspě-
lejších sborů našeho okresu, za předsed-
nictví poctivého hasičského vysloužilce, 

Vážení!
Počátkem prosince jsem obdržel č. 11 Ho-
ražďovického obzoru a  na str. 11 jsem se 
dočetl v rubrice Spolku rodáků a příznivců 
Horažďovic, že 28. 10. 2009 došlo k setkání 
členů tohoto spolku, jehož jsem též členem, 
s  členem SRP p. prof. Ferdinandem Kin-
ským. Já však, bohužel, o  tomto tradičním 
setkání nic nevěděl, a proto jsem se jej nezú-
častnil. Velice mne to mrzí. Proč?
K  Ferdinandovi, jehož jsme tak doma kdy-
si s  rodiči nazývali, mám zvláštní osobní 
vztah. On si jeden z důvodů asi již pamato-
vat nebude. Jen pro informaci, na jaře 2010 
mi bude 80 let a  jsem tedy „pamětníkem“. 
A zde je příběh událostí z mého života, pro 
který bych se rád s  ním setkal a  pohovořil. 
A  na to se musím vrátit na počátek 30. let 
20. století.
Stáli jsme s matkou na nádvoří zámku a če-
kali na příjezd novomanželů Kinských z je-
jich svatby kdesi mimo Horažďovice. Bylo 
nás tam hodně, ale já s  matkou jsme byli 
v první řadě vpravo za zámeckou spižírnou 
u rohu vjezdu do dvora zámku.
Pojednou zavládlo v davu vzrušení a k ono-
mu vjezdu přijela pro mne neznámá velká 
černá auta a zastavila. Z jednoho před námi 
vystoupila nevěsta, celá v  bílém s  vlečkou 
a mnoho dalších svatebčanů, mezi kterými 
jsem ani nemohl rozeznat pana hraběte. 
Oni zašli do dvora, vrata se za nimi uzavře-
la a tím vše skončilo. Diváci se rozešli a my 
jsme asi šli domů.
Pamatuji si, že o několik let později chodil za 
tehdejším panem hrabětem, otcem dnešní-
ho pana profesora, můj otec a projednávali 
spolu způsob školní výuky mladého Ferdi-
nanda, protože on měl výchovu individuální 
v německém jazyce, i když snad uměl i česky. 
V této době se můj otec s panem hrabětem 
dohodli, že bychom se mohli s  mým o  dva 
roky mladším bratem s Ferdinandem stýkat, 
aby snad se procvičil v českém jazyce, i když 
byl mladší než my. Jednoho dne otec nás 
zavedl do zámecké zahrady na Zářečí, kde 
stál jakýsi pavilonek a  kde byl i  Ferdinand 
se svojí vychovatelkou. Všude byly uprave-
né trávníčky a  pískem vysypané cestičky. 
Ferdinand seděl na malém dětském dřevě-

přítele Stan. Mayera. Vedle zpráv funkcio-
nářů, z nichž nejpotěšitelnější byly fi nanč-
ní výsledky zábavního odboru, přijato bylo 
založení fondu pro vyplácení pohřebného, 
jenž nazván fondem M. Mayera, dále zvý-
šení podpor v nemoci pro nemajetné 2 Kč, 
v případech zvláště pozoruhodných a čle-
nů zasloužilých až na 5 Kč denně. Jednání 
bylo opravdu přátelské, z  čehož největší 
radost měl předsedající, což také nelíče-
ně dal najevo. Nadšeným přípitkem, aby 
St. Mayer ještě dlouho sboru ve zdraví sta-
rostoval, byla hezká ta schůze skončena. 

 Karel Halml

ném vozíčku s vojkou a my jej na něm vozili. 
Myslím, že to byl můj mladší bratr, kdo vzal 
za vojku a rozběhl se s Ferdinandem po ces-
tičce a na křížení cest zahnul prudce doleva. 
Vozík nebyl zřejmě na takovou divokou jízdu 
stavěn a převrhl se do opačné strany zatáč-
ky. Při tom Ferdinand z vozíku vypadl a od-
řel se na rukách, kolenech a snad i v obličeji 
a počal plakat. Jeho vychovatelka jej ošetřo-
vala a rázně nás německy vykázala z oné za-
hrady. Více jsme nesměli jej vídat, a ani jsem 
se s ním v mládí již nesetkal.
Setkal jsem se pravděpodobně v  roce 1938 
jen s jeho otcem, kdy jsme ještě s dalším ka-
marádem jako skauti – vlčata chodili dům 
po domu v  Horažďovicích prodávat lístky 
na divadelní skautské představení „Tábor 
v  sluneční zátoce“. A  já tehdy se rozhodl, 
že zajdeme i  za panem hrabětem starším 
do zámku. Pan hrabě nás přijal a pozval do 
patra zámku. Pohovořil s námi, vyptal se na 
naši skautskou činnost a velice se omlouval, 
že nebude moci na ono představení v hote-
lu Modrá hvězda přijít. Dal nám do kasič-
ky 100 Kč, což byla tehdy závratná částka 
a převzal dva lístky.
K postoji pana hraběte ke skautům nutno po-
znamenat, že starší skauti měli přímo v are-
álu zámku svoji klubovnu. Ale následovala 
okupace a otec, i když byl ihned po příchodu 
Němců odvolán jako řídící učitel ze školy, 
chodil i nadále za panem hrabětem, který jej 
informoval o  chystaných převratných změ-
nách, které byly přísně tajné. Následně v roce 
1941 jsme se odstěhovali z Horažďovic a tím 
styky naší rodiny s panem hrabětem skonči-
ly. O to více byl můj otec překvapen, když se 
dozvěděl, že po válce byl pan hrabě Kinský 
i s rodinou z Horažďovic vystěhován a byl mu 
zabaven veškerý jeho majetek.
Léta plynula a  já se jen dozvídal, že mladý 
pan hrabě Kinský dojíždí do Prahy, kde bývá 
ubytován v  hotelu Alcron, kde sloužil můj 
bratranec Jaromír a navázal s ním styk. A to 
měl být právě onen Ferdinand, kterého jsme 
převrhli na onom vozíku! Ale doba nebyla 
příznivá pro navázání jakýchkoliv styků 
s obou stran. Pana profesora Kinského jsem 
viděl jednou při nějaké příležitosti v  sále 
zámku v Horažďovicích asi před 10 léty, ale 
byl obklopen takovým davem zájemců, že 
nebylo možno se k němu dostat a zeptat se 
jej, zda si na onu nehodu na Lipkách na Zá-
řečí pamatuje. A  zda si pamatuje i  na pana 
řídícího učitele Mayera, mého otce. Ale 
to už je tak moc dávno! Čas letí a naše děti 
a ani vnoučata snad ani by nepochopila, co 
pro mne znamenal po celý život nějaký Fer-
dinand ze zámecké zahrady! O to více mne 
mrzí, že jsem nevědomky promeškal příle-
žitost a  nemohl se s  ním osobně setkat na 
schůzi SRP onoho 28. října 2009.
Snad ten neúprosný letící čas ještě dovolí 
všechno napravit!

Ing. Ladislav Mayer, 11. 12. 09
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Rozměr inzerátu Černobílá verze Barevná verze
(výška x šířka)cm Cena Cena

26x19 2800,- Kč 4500,- Kč
13x19 1400,- Kč 2000,- Kč
13x9 700,- Kč 1000,- Kč
6,5x9 350,- Kč 500,- Kč
3x9 150,- Kč 250,- Kč

Nový ceník inzerce v Horažďovickém obzoru

Ceny jsou uvedeny bez DPH. S platností od 1. dubna 2009, kdy se  Město Ho-
ražďovice státá plátcem DPH, bude k uvedeným cenám účtováno DPH ve výši 

20 % dle zákona č. 235/2004 Sb.
Lze předplatné na celý rok.
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ANGLIČTINA, NĚMČINA
ŠPANĚLŠTINA
8. února zahajujeme
II. semestr 2009/10! 

ZÁPIS probíhá do 3. 2. 2010! 
Nově otevíráme kurzy i pro ÚPLNÉ ZAČÁTEČNÍKY
PROFESIONALITA – výborní kvalifikovaní lektoři
KOMUNIKATIVNOST – malé skupiny (max. 9 studentů)
DYNAMIKA – interaktivní metoda, každý má slovo 
ZAHRANIČNÍ UČEBNICE – osvědčený mezinárodní rámec 
PŘÍJEMNÉ PROSTŘEDÍ – káva a čaj zdarma o přestávce
www.englishhelp.cz, tel. 378 774 155, 731 107 640, T. G. Masaryka 171, Sušice (vchod z nábřeží) 
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BOT I KY
pro d ti

22.2.2010 v 9.00 hodin 
nov  otevíráme obchod s d tskou certifikovanou 

obuví
Najdete nás v prostorách bývalého INFOCENTRA v budov

zámku v Horaž ovicích.

Otevírací doba:
po, st, pá  9.00-11.30  13.30-17.00
út, t        9.00-11.30  13.30-15.00
so             9.00-11.00

Informace a kontakty:           www.botickyhd.jex.cz 
botickyhd@seznam.cz
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REKONSTRUKCE MÍROVÉHO NÁMĚSTÍ V HORAŽĎOVICÍCH
Pokračování ze str. 2.

– pohled od radnice –

– pobytová část náměstí s perlou, farní zahradou a lavičkami –
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AKCE KULTURNÍ DŮM HORAŽĎOVICE

tel. 376 512 436

KINO OTAVA HORAŽĎOVICE

tel. 376 511 890

KINO OTAVA
5. 2. pátek 20.00
ZOUFALCI 
ČR – Jak být spokojený a přitom nebýt sám? 
Komedie do 12 let nevhodná. Vstupné 78 Kč. 

6. 2. sobota 20.00
ŽENY MÉHO MUŽE
SL/ČR – Skutečně byste chtěli žít život hvěz-
dy? Nový český kooprodukční fi lm do 12 let 
nevhodný. Vstupné 78 Kč. 

12. 2. pátek 20.00
SAMEC 
USA – Touží po něm každá, ale ne každá ho 
může mít… Komedie do 12 let nevhodná. Ti-
tulky. Vstupné 75 Kč. 

13. 2. sobota 20.00
TRABLE V RÁJI
USA – Vypadá jako ráj, ale je to peklo. Komedie 
do 12 let nevhodná. Titulky. Vstupné 78 Kč. 

19. 2. pátek  20.00
20. 2. sobota 17.30
AVATAR 
USA – Vítejte v  novém světě za hranicí vaší 
fantazie. Akční sci-fi  s  českým dabingem. 
Vstupné 78 Kč. 

24. 2. středa  15.00
25. 2. čtvrtek 17.30
ARTHUR A MALTAZARDOVA POMSTA
Francie – Volné pokračování úspěšného fi l-
mu Arthur a Minimojové. Podívaná pro malé 
i velké s českým dabingem. Vstupné 75 Kč. 

26. 2. pátek 20.00
ZOMBIELAND 
USA – To nerozchodíš… Hororová komedie 
do 15 let nevhodná. Titulky. Vstupné 78 Kč. 

26. 2. pátek  17.30
27. 2. sobota 15.00
PRINCEZNA A ŽABÁK 
USA – Animovaná rodinná pohádka, kde lás-
ka zvítězí… jako v pohádce. Český dabing.

Vstupné 78 Kč. 

Změna programu vyhrazena

LOUTKOVÉ DIVADLO V KINĚ OTAVA

5. 2. pátek 17.00 
DLOUHÝ, ŠIROKÝ A BYSTROZRAKÝ
19. 2. pátek  17.00 
O ZLÉ KOZE

KINO OTAVA HORAŽĎOVICE 

hlavní vchod: 

předprodej vstupenek, kopírování, příjem pla-
kátů 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!

MUZEUM
Interaktivní rukodělná dílna 

„Návrat k tradicím“ je otevřena celoročně.

Otevírací doba: 

od října do května Po–Pá 9.00–15.00 hod.

Doporučujeme se objednat na čísle 376 512 271 
nebo e-mailem: muzeumhd@seznam.cz.

Virtuální dína na stránkách: 

www.muzeumhd.cz/navrat.

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
5. 2. 16.00, dílna keramiky 
TVOŘIVÁ DÍLNA PRO RODIČE A DĚTI 
keramika

9. 2.  17.00, klubovna počítačů
KURZ VÝPOČETNÍ TECHNIKY
pro dospělé začátečníky od 17 hod. v klubovně 
počítačů. Další informace v DDM.

21. 2. 14.00, kulturní dům
DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL 
V  olympijském roce máte šanci soutěžit 
o  nejvtipnější masku se sportovním ná-
mětem. Návštěvníky čekají vystoupení 
zájmových kroužků, olympijské soutěže 
v netradičních disciplinách, tombola, tanec, 
legrace a odměny.

JARNÍ PRÁZDNINY

23. 2.  10.00, klubovna DDM
MALUJEME VOSKEM – enkaustika
pro dospělé začátečníky od 17 hod. v klubovně 
počítačů. Další informace v DDM.

23. 2.  13.30, klubovna DDM
ZE STARÉHO NOVÉ – batikování triček 

23. 2.  
PRACOVNÍ DÍLNA – ptáci na krmítku 

– vyřezání siluety ptáků, zdobení podle 
předlohy.

24. 2.  10.00
ŠPERKOVÁNÍ
výroba drobných šperků z různých materiálů. 
Začátek v  10 hod., přestávka na oběd, pokra-
čování odpoledne.

24. 2.  15.00, klubovna keramiky
KOČKOVÁNÍ
– výroba keramických koček 

24. 2.  10.00, dílna DDM 
VYROB SI KRMÍTKO 
25. 2.  10.00, klubovna DDM
NEJRYCHLEJŠÍ V PUZLOVÁNÍ 
– soutěž ve skládání puzlí. Kategorie: děti do 
7 let, děti nad 7 let. Vítězové obdrží odměnu.

LYŽAŘSKÁ ŠKOLA
pokračujeme podle vyhlášených termínů. 

Informace na nástěnce v Zámku.

Připravujeme:

POCHOD PRO CELOU RODINU 
– hledáme jaro, velikonoční dílnu.

KULTURNÍ DŮM
1. 2. pondělí   10.00
TŘI VETERÁNI 
Divadelní představení pro 5.–7. třídy ZŠ.

5. 2. pátek 20.00
KŘESŤANSKÝ PLES 
K tanci a poslechu hraje Malá muzika Nauše 
Pepíka. Bohatá tombola. Předprodej vstupe-
nek – paní Kubíčková, tel. 376 512 665.

6. 2. sobota 18.00
HORAŽĎOVICKÝ ZIMNÍ FEST
Pořádá Euromusic Plzeň: Aleš Brichta Band, 
Doga, Turbo, Reach, Selfi sh Son. Ke vstu-
pu CD Abband Deratizer zdarma + dárek. 
Vstupné na místě!

7. 2. neděle  15.00
TANEČNÍ KURZ PRO DOSPĚLÉ 
5. lekce  

9. 2. úterý 19.30
ABY BYLO JASNO
Divadelní komedie plná vtipu a  humoru. 
Hrají: Dana Homolová, Lenka Zahradnická, 
Jan Rosák, Otto Kallus. Předplatné skupiny 
A/1, zbylé vstupenky v předprodeji kina Ota-
va a před představením v kulturním domě.

12. 2. pátek 20.00
PLES ŠKROBAŘŮ 
Hraje Cross Strakonice, předtančení, bohatá 
tombola, míchané nápoje, host večera Petra 
Janů. Předprodej vstupenek ve fi rmě Lyckeby 
Culinar, sl. Bechynská, tel. 376 532 244. 

14. 2. neděle  15.00
TANEČNÍ KURZ PRO DOSPĚLÉ 
6. lekce 

19. 2. pátek 20.00
VÁPENICKÝ PLES
Hraje Fortuna, bohatá tombola, předprodej 
vstupenek ve fi rmě Hasit Velké Hydčice a od 
10. února v kině Otava, tel. 376 511 890. 

21. 2. neděle  14.00
DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL
Pořádá DDM Horažďovice. Hraje Experi-
ment, tombola, hry, soutěže, vyhodnocení 
nejlepších masek.

24. 2. středa 18.00
EVA A VAŠEK 
Koncert populární pěvecké dvojice. Nenech-
te si ujít, opět na vás čekají hudební novinky. 
Předprodej vstupenek v kině Otava.

26. 2. pátek – premiéra 19.30
27. 2. sobota – repríza 19.30
ARTHUR MILLER: 
ČARODĚJKY ZE SALEMU
Uvádí Tyjátr Horažďovice. Režie: Karel 
Šťastný. Předprodej vstupenek v kině Otava.

28. 2. neděle  15.00
POSEZENÍ S PÍSNIČKOU, 
ANEB PLES SENIORŮ
K  tanci a  poslechu hraje oblíbená Doubra-
vanka. Prodej vstupenek v  kulturním domě 
dne 31. 1. 2010 a od 1. 2. prodej v kině Otava.

Změna programu vyhrazena


