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OBZOR
SRPEN 2010

SLOVO STAROSTKY

Vážení spoluobčané,
prázdniny neúprosně odpočítávají své po-
slední okamžiky a  před našimi dětmi se 
otevírá nový školní rok. 
V  době, kdy žáci odpočívali, se v  našich 
školských zařízeních pilně pracovalo.
V MŠ Loretské se rekonstruovaly rozvody 
vody a v MŠ Křesťanské byla opravena ka-
nalizační přípojka.
Pro obě naše školky je připravován projekt 
na snížení energetické náročnosti budov 
s předpokládanou realizací v příštím roce.
Na první pohled viditelnou změnou pro-
šly obě naše základní školy. Zateplovaly 
se nevyhovující pláště a  stropy některých 
školních budov, vyměňovala se okna a dve-
ře. Již letošní zimu tyto investice přinesou 
významné úspory při vytápění. Na ZŠ Ko-
menského byla provedena oprava komínu.
Přeji našim žákům a  studentům hodně 
úspěchů v novém školním roce. Všem pe-
dagogům a školským zaměstnancům přeji 
dobrý pocit z vykonávané práce a tolik po-
třebnou trpělivost.

—
Aktuálně
V pátek 6. 8. 2010 byla v Chanovicích otevře-
na nová rozhledna na vrcholu kopce Chlum 
(608 m n. m.). Starosta obce Petr Klásek 
představil všechny, kteří se o  její výstavbu 
zasloužili. Slavnost proběhla za přítomnosti 
senátora Jiřího Šnebergra, který symbolicky 
rozhlednu otevřel. Po výstupu po 136 scho-
dech se návštěvníkům nabízí pohled na naše 
Prácheňsko včetně okolí Blatné skutečně jako 
na dlani. Po rozhledně na Sedle je to další za-
jímavý turistický cíl pro naše obyvatele i pro 
návštěvníky města a celého regionu.

—
V pondělí 16. 8. 2010 byla v městském muzeu 
zahájena už po sedmnácté Letní škola diplo-
matické akademie Ministerstva zahraničí. 
Svoji přízeň Horažďovicím zachoval i  prof. 
Ferdinand Kinský, který tradičně provedl 
studenty po zámku a  zavzpomínal na své 
dětství. Ministra zahraničí tentokrát zastou-
pil jeho první náměstek Ing. Jiří Schneider.

—

JMENINY MĚSTA  STR. 1.–2. 
Z RADNICE  STR. 5.–7. 
INCIDENT NA KOSTELNÍ VĚŽI  STR. 10.–11.

Nejkrásnější válka – Jmeniny města, červenec 2010  Foto: J. Chalupná

Koncem srpna bude zahájena úprava kři-
žovatky Strakonická–Plzeňská. Budou zde 
vybudována přechodová místa s  ostrůvky 
v souladu s projektem Mobilita pro všechny, 
který dlouhodobě řeší bezpečnost a bezbari-
érovost přechodů ve městě. Současně s tím 
dojde k úpravě chodníků. Stavba by měla být 
dokončena do konce listopadu. V jejím prů-
běhu bude doprava vedena vždy v  jednom 
jízdním pruhu.

—
Poslední červencový víkend proběhl ve zna-
mení druhých městských slavností, Jmenin 
města. Přestože počasí oslavám příliš ne-
přálo, zajímavý program, kde si každý mohl 
vybrat podle své libosti a nálady, navštívilo 
hodně lidí. Podle ohlasů odcházeli spoko-
jeni. Poděkování patří opět kulturní komisi 
města a Jitce Chalupné za organizaci celého 
programu.

—
Ve středu 1. 9. 2010 od 17 hodin proběhne 
v  kulturním domě školení vlastníků ne-
movitostí ohrožených povodněmi.
Přednášet bude Ing. Papež, který zpraco-
vává nový povodňový plán města a  celého 
ORP. Budete odborně seznámeni s  proble-
matikou ochrany před povodněmi, se svými 
povinnostmi i možnostmi. Využijte této pří-
ležitosti, ať dokážete řešit povodňovou situ-
aci s rozvahou a předem připraveni. 

Jindřiška Antropiusová, 
starostka města 

STALO SE

Jmeniny města 2010 
Ve dnech 23.–27. 7. se v  našem městě na 
náměstí konaly Jmeniny města. Tyto slav-
nosti provázel bohatý kulturní program – 
páteční večer koncert Českého tria, sobotní 
dopoledne hudební skupina Doubravanka, 
odpolední program se přesunul do Parká-
nu – divadla, zábavný program, soutěže, 
lanová dráha, jízdy pro děti historickým 
automobilem, hudební skupina Experi-
ment. Sobotní večer zakončila divadelní 
společnost Jezírko a hudební skupina JA-
M4U. 
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Příští rok budeme rádi v  tradici těchto 
slavností pokračovat.
Slavnosti pořádalo Město Horažďovice 
s přispěním sponzorů: Lyckeby Culinar, a. 
s., Jihospol, a. s., Čevak, a. s., Hasit, a. s., 
Ciao – cestovní kancelář, Elika, spol. s  r. 
o., Dragonpress, Kovaltos, s. r. o., Otavské 
strojírny, a. s. 

Jitka Chalupná, 
Odbor památkové péče, školství a kultury

KULTURA

Městské muzeum 
a Městská knihovna
zvou všechny zájemce na zahájení výsta-
vy Prácheňský kancionál – nejstarší 
iluminovaný rukopis z  Horažďovicka, 

které se bude konat dne 17. září 2010 
v 17 hod. v muzeu. Kancionál byl v letoš-
ním roce restaurován a  digitalizován. 
Na zahájení se dozvíte informace o  his-
torii kancionálu a  jeho digitalizaci, kte-
ré vám přiblíží Hana Smetanová, Lenka 
Šimonová a  Františka Vrbenská. Slovo 
si vezme také Milana Vanišová, která 
kancionál restaurovala, a  přiveze foto-
grafickou dokumentaci. Také bude pre-
zentován projekt Prácheňsko digitálně. 
Na výstavě bude možnost prohlédnout 
si restaurovaný kancionál, dokumentaci 
restaurování a také další staré tisky a ru-
kopisy z fondu Městského muzea.
Výstava potrvá od 18. 9 do 30. 9. 2010.

Hana Smetanová

Do čtvrté desítky své existence vstoupila 
jedna z  nejstarších automobilových sou-
těží Rally Agropa s  novým logem a  ná-
zvem Fuchs Oil Rally Agropa. A  byl to 
vstup více než originální. Agropě, kterou 
vždy již tradičně provázelo krásné počasí, 
tentokrát příroda ukázala i svou odvráce-
nou tvář. Déšť, déšť a zase jen déšť… Tak 
nějak by se vše dalo výstižně shrnout do 
jedné věty. A  když zrovna nepršelo, tak 
pro změnu lilo. A  právě tyto vrtochy po-
časí měly ve dnech 6.–7. srpna prověřit 
připravenost pořadatelů z  AMK Pačejov 
na všech úrovních. A s odstupem času lze 
bez nadsázky s  potěšením konstatovat, 
že obstáli na pomyslnou jedničku. V  ex-
trémních podmínkách vydržela technika, 
vydrželi i lidé. 

XXXI. FUCHS OIL RALLY AGROPA 
obstála na jedničku

Vítězové – bratři Odložilíkovi 

Celá soutěž proběhla bez větších problé-
mů. Její ozdobou byla bezesporu zbru-
su nová, třináct a  půl kilometru dlouhá 
rychlostní zkouška Hlupín–Čečelovice, 
o  níž mimochodem na závěrečné tiskové 
konferenci prohlásila vítězná posádka, že 
je nejlepší v  celém seriálu MČR!!! V  ne-
standardních podmínkách rozhodně ne-
utrpěla ani sportovní úroveň XXXI. roč-
níku Fuchs Oil Rally Agropa, který se stal 
jedním z nejúspěšnějších v celé dlouholeté 
historii tohoto závodu. Všem, kteří se svou 
měrou podíleli na zdárném průběhu sou-
těže, patří dík a  zasloužené uznání nejen 
z úst ředitelství, ale i soutěžních posádek.

Tomáš Cihlář
tiskové středisko Rally
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Ševčíkova ulice, foto: Mgr. J. Presl Odpad u řeky 

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

Překlad článku, který 
vyšel v novinách „Der 
Landbote“
Návštěva 
v partnerské obci
„Naše přátelství pro nás hodně znamená.“
 Heimberg klade velkou váhu na přátel-
ské vztahy s  obcí Horažďovice v  Čechách. 
V  květnu navštívili zástupci heimberského 
úřadu partnerskou obci.
 V  kanceláři starosty obce Niklause Röth-
linsbergera teprve krátce zdobí stěnu nový 
obraz. Je na něm muzeum v Horažďovicích, 
v české partnerské obci. „Dostali jsme tento 

Další informace o soutěži
www.knihovna.horazdovice.cz

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

UZAVŘENA 
z důvodu rekonstrukce.

obraz jako dárek od starostky města, když 
jsme Horažďovice v  květnu navštívili,“ líčí 
představitel obce, „svým srdečným přijetím 
nám zástupci horažďovického městského 
úřadu ukázali, že také jim na našem přátel-
ství záleží.“
 Pobyt zástupců Heimbergu v  Horažďovi-
cích trval od 28. do 30. května. Byla pozvána 
rada města a vedoucí oddělení městské sprá-
vy. „Výborně se o  nás starali, rozmazlovali 
nás vynikajícím jídlem a zažili jsme napínavé 
dny,“ vzpomíná Niklaus Röthlisberger.
 Opravdu si návštěva z  Heimbergu nemoh-
la stěžovat na dlouhou chvíli. První den po 
svém příjezdu do Horažďovic navštívili hrad 
Rabí. Nato se seznámili v Nezdicích s paní, 
která tradičním způsobem vyrábí skleněné 
perly. Pak jeli do Albrechtic k rozhledně Sed-
lo.
„A víte, koho jsme v Sušici potkali?“ zmiňuje 
se starosta obce, „delegaci z obce Uetendorf, 
která zde byla ve svém partnerském městě. 
Pozvali nás na racklet“. Horažďovičtí o  ná-
vštěvě z  Uetendorfu věděli a  toto setkání 
domluvili.
 K největším zážitkům následujícího dne pat-
řila návštěva pivovaru v Plzni.

O našem přátelství
Smlouva o  přátelství mezi švýcarskou obcí 
Heimberg a  obcí Horažďovice v  Čechách 
existuje od července 1992. Hlavním cílem 
takového přátelství je navazovat kontakty 
mezi obyvatelstvem v  odlišném politickém, 
kulturním, náboženském a historickém pro-
středí.
„Krásným dokladem přátelství je vzájemná 
podpora,“ zdůrazňuje Ruth Leuenberger, 
zástupkyně tajemníka obce. Připomíná dva 
dary od partnerské obce pro Horažďovice:
Příspěvek na renovaci městského muzea 
a příspěvek na nové kostelní zvony u příleži-
tosti 700. výročí města Horažďovic. Při tom-
to slavnostním aktu byla tehdejší starostka 
obce Margrith Wenger jmenována čestnou 
občankou Horažďovic.

 „Ale přátelské vztahy existují nejen mezi 
městskými úřady,“ dodává Niklaus Röth-
linsberger. Připomíná druhý obraz, také 
dárek z Horažďovic. „Patří Jodlerklubu He-
imberg, který se přátelí s pěveckým sborem 
Prácheň.“
 Také učitel na reálné škole Florian Bhend 
dlouhou dobu aktivně podporoval vztahy 
mezi oběma obcemi. Na přání tehdejší sta-
rostky Margrith Wenger organizoval vý-
měny žáků. „Mladí poznali horažďovickou 
pohostinnost a  přitom se seznámili s  jinou 
kulturou. Později umožnil Florian Bhend 
také rodičům, aby své děti doprovázeli. 
Všichni se cítili návštěvou v partnerské obci 
a v hostitelské rodině velmi obohaceni.“

 Regina Berber

SPORT

Červenec a srpen ve 
znamení turnajů
Tak jako každý rok i letos pořádal TK Ho-
ražďovice v červenci a začátkem srpna tur-
naje jednotlivců. Postupně změřili své do-
vednosti dospělí, předžáci, mladší a starší 
žáci i  dorostenci. Účast startujících byla 
ve všech kategoriích veliká a  všichni zú-
častnění předváděli výborný tenis, včetně 
našich hráčů. 
Finále mužů ovládli strakoničtí hráči 
Švec, Procházka, když první jmenovaný 
vyhrál 7:5, 7:5 a  ve fi nále čtyřhry zdolali 
„horažďovickou“ dvojici Tichý–Jirásek 
6:2, 6:3. Finále žen, Koukolíková–Liseco-



HORAŽĎOVICKÝ OBZOR č. 8/2010 | 4

vá, 6:4, 6:4. V  mladších žácích zvítězil 
horažďovický hráč Křesák. Ve fi nále po-
razil hráče Vontora 6:0, 6:3 a spolu s tímto 
hráčem porazili ve fi nále čtyřhry dvojici 
Skrbek–Sulan 7:6, 6:1. O týden později se 
konal turnaj starších žáků a J. Křesák zo-
pakoval výborný výkon a vypadl až v semi-
fi nále s pozdějším vítězem Kubálkem a ve 
čtyřhře dvojice Křesák–Michelini (oba 
z Horažďovic) prohrála až ve fi nále s dvo-
jicí Neudek–Jahn. V  turnaji dorostenek 
porazila domácí P. Halmlová ve výborném 
zápase první nasazenou M. Voráčovou 
6:0, 4:6, 6:4 a  T. Štěchová porazila o  šest 
let starší Reitspiesovou 3:6, 6:2, 6:1. 
Všichni hráči a  hráčky, kteří reprezen-
tovali TK HD, si zaslouží poděkování. 
Poděkování patří také pořadatelům za 
výbornou organizaci, jelikož počasí ne-
bylo zrovna ideální a  ukázalo obě tváře 
( jednou vysoké teploty, po druhé vytrvalý 
déšť). Závěrem jedno přání – abychom se 
všichni za rok znovu sešli v hojném počtu 
na turnajích v příjemném prostředí v areá-
lu Na Lipkách.

Za TK HD A. Šimko

V Třebomyslicích to 
opět žilo
Třebomysličtí hasiči uspořádali na pou-
ťový svatovavřinecký víkend opět mnoho 
zajímavých sportovních akcí. Již v  sobotu 
7. 8. se uskutečnil 5. ročník turnaje v nohej-
bale, tentokráte díky nepříznivému počasí 
– turnaj dvojic. Do otevřeného mistrovství 
Třebomyslic a Lhoty Horažďovické se při-
hlásilo celkem 18 hráčů, kteří byli rozloso-
váni do soutěžních dvojic. Turnaj se hrál 
systémem každý s  každým a  nejlepších 8 
celkům postoupilo do vyřazovacích bojů. 
V  základní skupině projevil nejvíce hou-
ževnatosti tým ve složení Martin „Upír“ 
Trubač + Martin „Zajíc“ Štampach, který 
ovšem nešťastně na skóre nepostoupil. 
Základní část tak vyhrála dvojice Václav 
„Komblouch“ Voska + Ondřej Němec. Vy-
řazovací boje byly ve znamení obrovských 
překvapení, když hned v  druhém zápase 
vypadl favorit turnaje Václav „Wycombe“ 
Šipla + Vlastimil Makovec. Celé play-off 
ovládnul podceňovaný pár outsiderů Pavel 
+ Kamil Chalupných, který si ve fi nále po-
radil s  dvojicí Petr „Koza“ Voska + Lukáš 
Trubač, poražený pár nezvládnul celé fi ná-
le zejména díky menší psychické odolnosti.
Na pouťovou neděli se konalo fotbalové 
klání v miniturnaji 3 týmů. Turnaje v malé 
kopané se zúčastnili Mozgy „B“, favo-
rit turnaje Andělé Od Svaté Anny – dívčí 
tým a  mladý třebomyslický potěr Mozgy 
Junior. Hned první zápas mezi béčkem 
Mozgů a  Anděly ukázal velký výkonnost-
ní rozdíl mezi špičkovým ženským týmem 
a  sotva podprůměrným týmem Mozgů. 

Pouťový houbařský úlovek rodiny Makovců z Třebomyslic.

Andělky se nakonec radovaly z výhry 4:3. 
V zápase o vše poté nastoupili Mozgy „B“ 
proti Mazgům Junior, a ani v tomto zápa-
se si chuť nespravili a  celkem zaslouženě 
s  Juniory prohráli v  poměru 3:5. Poziti-
vum v  týmu béčkařů bylo vidět snad jen 
ve snaze, kterou nešlo chlapcům upřít, 
ovšem fotbalovost, kterou se pyšnili např. 
na nedávném turnaji v  Malinci, v  tomto 
pouťovém klání nepředvedli. Zápas o cel-
kovém vítězi turnaje v základní hrací době 
branku nenabídl, a tak musel rozhodnout 
až penaltový rozstřel. V  něm byly šťast-
nější Andělky v  poměru 5:3, a  tak těsně 
obhájily vítězství před Mozgami Junior. 
Celému turnaji za krásného slunečného 
počasí přihlížela více než stovka spokoje-
ných a pouťově naladěných diváků. Tímto 
chci poděkovat všem organizátorům obou 
akcí, a to zejména veliteli a starostovi hasi-
čů a rovněž Vencovi Polenovi za propůjče-
ní hrací plochy pro fotbalový turnaj.

Za všechny občany Třebomyslic Vlastimil 
Makovec

 Aquaerobic – kondičně-
rehabilitační program
Co je aquaerobic? Je to zábavná forma 
cvičení, která využívá přirozeného od-
poru a vztlaku vody. Hodí se pro všechny 
věkové kategorie s  různou úrovní fyzické 
zdatnosti. Cvičení se zaměřuje na zlepšení 
fyzické zdatnosti po všech stránkách. Cvi-
čení je vhodné i  pro neplavce, lidi s  nad-
váhou a také seniory. Vodní prostředí má 
příznivé účinky na páteř a pohybovou sou-
stavu 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. Zvu vás 

všechny – přijďte to zkusit s  námi, viz 
inzerce str. 17.   
              Jitka Chalupná

Jóga a cvičení
Pro letošní školní rok 2010/2011 pro vás 
připravil o. s. ORIN projekt k využití vol-
ného času způsobem přinášející užitek 
pro tělo i  ducha v  podobě Iyengar jógy 
a cvičení na posílení pánevního dna. Ten-
to projekt je podporován komunitní na-
dací KONABO. 
Iyengar jóga – cvičení pro každého 
k udržení zdravého těla a mysli
V čem je Iyengar jóga odlišná od ostatních 
směrů? Právě naprosto individuálním pří-
stupem k různému stupni síly, zkušeností 
i pružností těla každého jednotlivce. Kla-
de důraz na přesné provedení pozic. Aby 
jich bylo dosaženo, je používáno pomůcek 
(deka, pěnové bloky, popruh aj.). Vědo-
mým propojením dechu, pozice a pohybu 
je možno vylepšit držení těla, zmírnit ane-
bo zcela odstranit určité zdravotní problé-
my. Nevěříte? 
Cvičení pro posílení pánevního dna 
a pevnou postavu
Pánevní dno je jednou z  nejdůležitějších 
struktur lidského těla. Je významným sta-
bilizátorem celého trupu, podílí se na dý-
chání, zajišťuje správnou polohu břišním 
orgánům a  v  neposlední řadě vykonává 
uzavírací funkce. Jeho ochablé svaly do-
káží člověku pořádně znepříjemnit život.
Cvičení je vhodné pro každého s potížemi 
pánevního dna jakéhokoliv věku i mamin-
ky po porodu. 
Nabízím vám cestu poznávání sebe sama, 
která může přinést i zázraky. Záleží jen na 
každém z nás! 
Datum, místo konání a kontakty – viz in-
zerce str. 16.

 Na společné vykročení a zážitky se těší 
cvičitelka jógy Libuše Holečková
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Z RADNICE

Rada města 
21. 7. 2010
SCHVÁLILA 
• dodatek č. 1 ke smlouvě o zprostředková-
ní prodeje ze dne 15. 3. 2010 se společností 
SNAPAT, s. r. o., Praha na dobu určitou do 
31. 12. 2010 (bývalý areál fi rmy GRAM-
MER)
• cenovou nabídku společnosti ZIP, o. p. s., 
Plzeň na provedení archeologického výzku-
mu stavby „Stavební úpravy místní komu-
nikace Okružní II v Horažďovicích“ ve výši 
180 Kč/hod. za výkon v  terénu, 4 000 Kč 
pevná cena za vypracování nálezové zprávy 
• cenovou nabídku společnosti ČEVAK, a. 
s., České Budějovice na zajištění podkladů 
potřebných k podání žádosti o dotaci a zpra-
cování samotné žádosti o  dotaci z  MZe na 
akci „Horažďovice – jímací území Ostrov 
– úpravy technologie“ ve výši 124 500 Kč 
+DPH
• nejvhodnější nabídku společnosti Sta-
vební společnost H a  T, s. r. o., Strakonice 
na stavební práce akce „Oprava vybraných 
kanalizačních přípojek Horažďovice – I. 
etapa: objekt SO 02 – dům čp. 220, 715, 716, 
ul. Jiráskova a objekt SO 04 – dům čp. 699, 
700, ul. Jiráskova“ v celkové výši 450 574 Kč 
+ DPH
• nabídku společnosti INVENTE, s. r. o., 
České Budějovice na zpracování projektové 
dokumentace akce „Městské opevnění Ho-
ražďovice – Jihovýchodní a Pražská brána“ 
v celkové výši 124 166,66 Kč + DPH
• záměr pronájmu travnaté plochy za Aqua-
parkem FK Horažďovice
• úplnou uzavírku provozu na místních ko-
munikacích v Horažďovicích dne 29. 8. 2010 
od 9.00–17.00 hod. z důvodu pořádání spor-
tovní akce „Horažďovické kolo“ v  rozsahu 
trasy: ulice Plzeňská – Mírové náměstí – uli-
ce Zářečská – ulice Nábřežní – ulice Příčná 
– ulice Trhová – ulice Prácheňská – ulice 
Hradební – ulice Podbranská – ulice Hra-
dební – Mírové náměstí – ulice Havlíčkova – 
ulice Prácheňská – ulice Ševčíkova – Mírové 
náměstí 
• plnou uzavírku místní komunikace ulice 
Okružní v Horažďovicích s tím, že úsek uza-
vírky se bude posouvat v souladu s harmo-
nogramem stavebních prací
• pronájem části skladovacího prostoru 
v bývalém areálu Grammer o výměře cca 1 
100 m2 společnosti OVAG, s. r. o., Horažďo-
vice za nájemné 25 Kč/m2/měsíc na dobu 
určitou od 1. 11. 2010 do 28. 2. 2011 
• podání žádosti na vyklizení nebytových 

prostor Mírové náměstí čp. 4, Horažďovice, 
nájemce Ing. Jiří Horák, Horažďovice
• pronájem malé zasedací místnosti v příze-
mí MěÚ Jiřímu Moravcovi, Mírové náměstí 
11, Horažďovice za účelem provádění služeb 
fi nančního poradenství a  realitní činnosti, 
a to vždy ve čtvrtek s platností od 1. 8. 2010 
za sjednané roční nájemné 5 200 Kč + DPH 
• provedení opravy židlí v čekárnách měst-
ského zdravotnického zařízení za maximál-
ní cenu 20 tis. Kč včetně DPH 
• vyúčtování příjmů a  výdajů za II. čtvrtle-
tí roku 2010 u  akcí konaných v  kulturním 
domě předloženého paní Libuší Mužíkovou 
a  rozhodla poskytnout příspěvek na tyto 
akce ve výši 25 000 Kč 
• dodatek č. 9 k nájemní smlouvě uzavřené 
dne 15. 10. 2001 se společností Bytservis 
Sušice, s. r. o., Sušice s  platností od 1. čer-
vence 2010, kterým se upravuje roční výše 
nájemného (prodej kotelny Jiráskova 220 – 
snížení o 40 800 Kč) 
• vrácení nájemného z kotelny čp. 220 za 1. 
pololetí ve výši 16 319 Kč vlastníkům byto-
vých jednotek v čp. 220 dle vlastnického po-
dílu 
• změnu termínu zvláštního užívání místní 
komunikace Mírové náměstí v  Horažďovi-
cích – kulturní program s názvem „Zábavný 
program s  klaunem rozšířený o  prezentaci 
osobních automobilů“, a  to z  původního 
termínu 29. 6. 2010 (v  době od 8.00 hod. 
do 16.00 hod.) na nový termín 1. 9. 2010 
(v době od 8.00 hod. do 16.00 hod.) 
• poskytnutí účelové dotace na zajištění 
provozu dětského dopravního hřiště pro do-
pravní výuku a výcvik žáků ZŠ v působnosti 
MěÚ Horažďovice ve výši 10 tis. Kč 
• platový výměr ředitelky ZŠ Blatenská 
RNDr. Hany Aldorfové 
• cenovou nabídku společnosti Daniel 
Hlavsa, Plzeň na zabezpečení objektu ZŠ 
Komenského proti hnízdění jiřiček ve výši 
61.920 Kč. Financování těchto úprav bude 
realizováno ze schváleného příspěvku na 
provoz 
• smlouvu o výpůjčce – překážek pro dráhu 
na skate mezi Městem Horažďovice a  Pro-
voque, o. s., Horažďovice 
• pořádání kulturních akcí v  prostoru zá-
meckého parkánu v  termínu 30. 7. 2010 
a  20. 8. 2010 a  upozorňuje pořadatele na 
dodržování protipožárních a  hygienických 
předpisů 
• program a rozpočet letních slavností Jme-
niny města a Zámecké hudební léto 2010 
• koncepty kronik za rok 2009 
• smlouvu o  reklamě mezi Městem Horaž-
ďovice a Elika, spol. s r. o., v rámci projektu 
Děti a čtení 2010 
• v  rámci spolupráce s  Hospodářskou ko-
morou ČR na projektu Centrálního registru 
produktů a  fi rem spočívající ve zlepšování 
informovanosti podnikatelů zasílání odka-
zu nově zveřejněné veřejné zakázky na pří-

slušnou část webu Městského úřadu Horaž-
ďovice na Centrální registr Axis 4, ukládá 
MěÚ, Odboru investic, rozvoje a  majetku 
města zasílat odkazy nově zveřejňovaných 
veřejných zakázek na příslušnou část webu 
Městského úřadu Horažďovice na Centrální 
registr Axis 4 
• zápis z  jednání náhradové komise ze dne 
16. 7. 2010 týkající se náhrady škody, která 
vznikla na základě rozhodnutí Ministerstva 
životního prostředí ČR uložením pokuty ve 
výši 25 000 Kč a nákladů řízení ve výši 1 000 
Kč za správní delikt spočívající v  ohrožení 
životního prostředí v  lesích, tj. schvaluje 
uhrazení zjištěné škody ve výši 26 000 Kč 
z rozpočtu města
• zápis z  jednání náhradové komise ze dne 
16. 7. 2010 týkající se náhrady škody, která 
vznikla na základě příkazu Krajského úřadu 
Plzeňského kraje, Plzeň uložením pokuty ve 
výši 500 Kč a nákladů řízení ve výši 1 000 Kč 
za porušení zákona o veřejných sbírkách, tj. 
schvaluje uhrazení zjištěné škody ve výši 1 
500 Kč z rozpočtu města 
• směrnici č. 1/2010 pro provoz Městského 
kamerového monitorovacího systému Měs-
ta Horažďovice provozovaného Městskou 
policií Horažďovice 

VZALA NA VĚDOMÍ 
• zahájení zjišťovacího řízení k  záměru 
zařazenému v  kategorii II podle zákona č. 
100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
k akci „Bioplynová stanice Boubín“ 
• zápis z bytové komise ze dne 28. 6. 2010
• kácení stromů: 3 ks stromů na p. č. 1085 
v  k. ú. Horažďovice a  2 ks javorů na p. č. 
1083/1 v k. ú. Horažďovice (Ostrov) z důvo-
du havarijního stavu, kácení bylo provedeno 
organizační složkou Technické služby 
• rezignaci Petra Koláře na mandát člena 
zastupitelstva města ke dni 19. 7. 2010. Rada 
města Horažďovice v  souladu s  ustanove-
ním § 56 odstavce 2) zákona č. 491/2001 Sb. 
předává osvědčení o  nastoupení do funkce 
člena zastupitelstva města Josefu Chalupné-
mu s platností od 20. 7. 2010 

NESOUHLASILA
• s  umístěním nápisu na branku mezi Mí-
rovým náměstím a  Podbranskou ulicí dle 
požadavku společnosti Silovský, s. r. o., Ho-
ražďovice

SOUHLASILA
• s užíváním části nebytových prostor v ZŠ 
Blatenská ul. 540 Danou Polatovou, Horaž-
ďovice (kiosek)
• s konáním koncertu Aleše Brichty dne 21. 
8. 2010 ve skate parku Na Lipkách a upozor-
ňuje pořadatele na dodržování povinností 
uvedených v článku II. nájemní smlouvy, tj. 
povinnost dodržovat protipožární a  hygie-
nické předpisy a dbát na to, aby nedocházelo 
k rušení nočního klidu 
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• s  užitím znaku města Horažďovice na 
etiketách, všech propagačních předmětech 
a materiálech POSM pivního speciálu Otav-
ský zlaťák

MĚSTO HORAŽĎOVICE ZVE SVÉ 
OBČANY NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ 

ZASTUPITELSTVA MĚSTA
VE STŘEDU 22. 9. 2010 

OD 18.00 V KULTURNÍM DOMĚ 
V HORAŽĎOVICÍCH.

UPOZORNĚNÍ 
Upozorňujeme občany na povinnost 
uhradit nejpozději do 30. 9. 2010 místní 
poplatek z odpadu za 2. pololetí 2010. 
Poplatky je možno zaplatit zaslanou poš-
tovní poukázkou nebo hotově v  pokladně 
MěÚ v přízemí budovy radnice v úředních 
dnech pondělí, středa 8–11 a  12–16 hod 
a pátek 8–11 hod.
Včas nezaplacené poplatky budou dle 
platné vyhlášky navýšeny až na trojnáso-
bek a bude přistoupeno k jejich vymáhání 
včetně nákladů souvisejících.

Dana Havránková, 
Finanční odbor

UPOZORNĚNÍ 
Upozorňujeme zájemce o získání zvýhod-
něných půjček z fondu rozvoje bydlení 
Města Horažďovice na zvelebení obytných 
budov nebo bytů, že město vyhlásilo 9. 8. 
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 (číslo 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 10. září 
2010 v 11 hod.

Blanka Jagriková, 
vedoucí Finančního odboru

Dnem 1. 8. 2010 nabyl účinnosti zákon 
č. 155/2010 Sb., kterým se mění některé 
zákony ke snížení administrativní zátěže 
podnikatelů. 

Obchodování s elektřinou a plynem
Provozování dané činnosti bude podléhat 
pouze licenci podle energetického záko-
na, kterou uděluje Energetický regulační 
úřad.

Bezúhonnost osoby jako všeobecné pod-
mínky provozování živnosti
Za bezúhonnou se pro účely živnostenské-
ho zákona nepovažuje osoba, která byla 
pravomocně odsouzena pro trestný čin 
spáchaný úmyslně, jestliže byl tento trest-
ný čin spáchán v souvislosti s podnikáním 
anebo s  předmětem podnikání, o  který 
žádá nebo který ohlašuje, pokud se na ni 
nehledí, jako by nebyla odsouzena.

Identifi kační čísla provozoven
Nově jsou podle zákona č. 227/2009 Sb., 
kterým se mění některé zákony v souvislosti 
s  přijetím zákona o  základních registrech, 
živnostenským úřadem přidělována iden-
tifi kační čísla provozoven (dále jen IČP) 
a  podnikatelé jsou povinni provozovnu tr-
vale a  zvenčí viditelně označit přiděleným 
IČP. Podnikatelům, kteří mají provozovnu 
zřízenu před 1. 7. 2010, přidělí živnostenský 
úřad IČP a  podnikatele o  tomto informuje 
v průběhu jednoho roku. 

Oznámení adresy pro vypořádání zá-
vazků 
Podnikatel je povinen nejpozději ke dni 
ukončení činnosti v  provozovně oznámit 
živnostenskému úřadu na jaké adrese lze 
vypořádat jeho případné závazky. Dále je 
povinen ohlásit každou změnu této adresy 
po dobu 4 let ode dne ukončení činnosti 
v provozovně. 

Změny při ohlášení živnosti
V  ohlášení živnosti se nebude uvádět da-
tum zahájení provozování živnosti a  da-
tum vzniku živnostenského oprávnění. 
Vznik živnosti bude vždy dnem ohlášení. 
Pro právnické osoby se ruší povinnost 
připojovat k  ohlášení živnosti výpis z  ob-
chodního rejstříku.

Oznamování změn 
Podnikatel je povinen živnostenskému 
úřadu oznámit všechny změny a  doplně-
ní týkající se údajů a  dokladů, které jsou 
stanoveny pro ohlášení živnosti, a předlo-
žit doklady o  nich do 15 dnů ode dne je-
jich vzniku, to neplatí, pokud jde o změny 
a doplnění již zapsané v základních regis-
trech, v obchodním rejstříku nebo v infor-
mačním systému evidence obyvatel, po-
kud je podnikatel státním občanem České 
republiky, anebo v  informačním systému 
cizinců, pokud je podnikatel cizincem.

 Marie Šolcová, 
vedoucí Živnostenského odboru

Informace živnostenského odboru

Veřejné projednání územního plánu města 
Horažďovice
V  těchto dnech je předkládán k  veřejnému 
projednání návrh nového územního plánu 
města Horažďovice. 

Bez nadsázky lze říci, že se jedná o  nejdů-
ležitější rozvojový dokument, který zcela 
zásadně ovlivní rozvoj města a  život v  něm 
na mnoho dalších desetiletí. Tím se dotkne 
prakticky každého občana, a  to bez ohledu 
na to, zda na území města vlastní nemovitos-
ti či nikoliv. Územní plán je zpracován pod-
le nových právních předpisů a  na rozdíl od 
svého předchůdce řeší celé území města, tj. 
včetně jeho částí (Horažďovice, Předměstí, 
Horažďovická Lhota, Babín, Boubín, Komu-
šín, Svaté Pole, Třebomyslice a Veřechov).

Občané i  veřejnost mají nyní možnost se 
s  tímto dokumentem seznámit, zjistit do 
jaké míry se dotýká jejich zájmů, jak umožní 
realizaci jejich budoucích záměrů, ale také 
do jaké míry jím budou omezeni. 

Seznámit se s  tímto územním plánem lze 
několika způsoby: 
Nejpohodlněji z domova pomocí internetu, 
kde na webových stránkách města www.
muhorazdovice.cz je tento dokument umís-
těn v sekci Územní plány. 
Další možností je osobní návštěva měst-
ského úřadu, kde je materiál k  nahlédnutí 
v tištěné podobě a kde Vám mohou pracov-
níci Odboru výstavby a územního plánování 
k tomuto návrhu podat vysvětlení. 

Závěrečné veřejné projednání návrhu pro-
běhne ve středu dne 29. září 2010 od 16.00 
hodin v  kulturním domě v  Horažďovicích, 
a  to za účasti zástupců města, městského 
úřadu, dotčených orgánů i autora územního 
plánu. 

K  předloženému materiálu může nyní 
každý uplatnit své připomínky. Vlastníci 
pozemků, které jsou dotčeny veřejně pro-

POZVÁNKA
Město Horažďovice zve občany na:

ŠKOLENÍ VLASTNÍKŮ NEMOVITOSTÍ 
OHROŽENÝCH POVODNĚMI

Kdy:  1. září 2010 v 17.00 hodin

Kde: Kulturní dům Horažďovice

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

Komu je školení určeno: všem vlastníkům 
nemovitostí (pozemků a  staveb) ohrože-
ných povodněmi na území města Horaž-
ďovice – fyzickým i právnickým osobám
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spěšnými stavbami, veřejně prospěšnými 
opatřeními a  zastavitelnými plochami, 
dotčeni návrhem mohou podávat námitky 
s tím, že v námitce musí uvést odůvodnění, 
údaje podle katastru a vymezit území, které-
ho se námitka týká. Připomínky a námitky 
lze podávat u Odboru výstavby a územního 
plánování Městského úřadu Horažďovice 
nejpozději pak přímo při výše uvedeném ve-
řejném projednání.

 Ing. Josef Kotlaba, 
vedoucí Odboru VÚP

ŠKOLY

Křesťanská mateřská 
škola
MATEŘSKÁ ŠKOLA A KŘESŤANSKÁ 
VÝCHOVA, ANEB V ČEM JE 
KŘESŤANSKÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA 
JINÁ?
Křesťanská MŠ Duha v  Horažďovicích je 
svým způsobem ojedinělá. Na jedné stra-
ně je školkou státní, jejím zřizovatelem je 
Město Horažďovice, na straně druhé se 
svým názvem vymezuje jako křesťansky 
orientovaná. Za cíl si tak klade nejen vše-
stranný rozvoj dítěte po stránce tělesné 
a  duševní, ale za stejně důležité pokládá 
i rozvoj a utváření duchovního světa dítě-
te v  duchu křesťanských hodnot a  zásad. 
Tento článek by chtěl alespoň v  základ-
ních obrysech naznačit, jakým způsobem 
se snažíme křesťanskou výchovu reali-
zovat. Vycházíme přitom ze skutečnosti, 
že naši MŠ navštěvuje více jak 80 % dětí, 
které nejsou vlastní rodinou nábožensky 
formovány. Plně respektujeme právo ro-
dičů na výchovu, ale předpokládáme, že 
i  když rodiče nejsou nábožensky prakti-
kující, mají respekt a  úctu k  duchovním 
a křesťanským hodnotám a zájem o to, aby 
jejich dítě k  nim bylo vedeno, i  když způ-
sobem spíše nepřímým. Našim cílem není 
nasměrovat dítě k nějakému konkrétnímu 
náboženství, ale naučit ho být vnímavým 
k  duchovním skutečnostem a  objevovat 
svůj vnitřní duchovní prostor. 
Již uvedené řádky naznačily, že existuje 
určitý rozdíl mezi školkou běžného typu 
a křesťanskou školkou. Ano, musí existo-
vat. V čem tedy je? Začněme tím, co mají 
společného. Obě musí naplňovat RVP 
(Rámcový vzdělávací program závazný 

pro všechny státní MŠ podléhající kont-
role MŠMT) a  vynaložit na to maximální 
úsilí a vynalézavost. Důkazem toho je, že 
naše zařízení poskytuje nad stanovený rá-
mec i  různé kroužky, ve kterých se může 
dítě individuálně rozvíjet. Je to pěvecký 
kroužek Duháček, taneční kroužek, an-
gličtina pro nejmenší, program celostní 
výchovy, do kterého se mohou zapojit i ro-
diče, a  od začátku školního roku přibude 
ještě logopedický kroužek. Všestranný 
rozvoj dítěte, respektující jeho individu-
ální potřeby, je tedy základem, na kterém 
stavíme jako všechny ostatní školky. 
Máme-li vyzdvihnout prioritu křesťanské 
výchovy, pak je to „výchova ke vztahu“. 
Nejprve je to výchova člověka ve vztahu 
k sobě. „Protože ke zdravému rozvoji člo-
věka patří odkrytí „ega“ a přijetí individu-
ality, je cílem křesťanské výchovy přede-
vším láska dítěte k  sobě samému. Smí se 
přijmout takové, jaké je, neboť je to v dů-
sledku Bůh, který je přijímá bez výhrad.“ 
(Eder, M.) Bible to říká slovy: „Miluj bliž-
ního jako sám sebe.“ Kdo nemá zdravý 
a  pozitivní vztah sám k  sobě, nemůže jej 
mít ani k druhému člověku. V tomto smys-
lu lze říci, že ani nemůže existovat dobrá 
školka, která by ve své náplni neměla tento 
křesťanský základ. 
Pak přichází na řadu výchova člověka pro 
vztah s  druhým člověkem. „Křesťanská 
výchova zohledňuje zároveň s  rozvojem 
individuality rozvoj vztahů a  sounáleži-
tosti ke skupině, tedy zodpovědnost za 
vše, co je společné, za vše, co je „my“. 
V  „my“ totiž umí být přítomné pouze 
„já“, které je schopné nejprve odstoupit 
od sebe sama a vnímat druhého jako „ty“. 
To znamená projevovat zájem, vcítit se, 
respektovat a  vyjadřovat úctu.“ (Kett, F.) 
V  tomto směru klademe důraz na proso-
ciální výchovu dětí. Vzájemná pomoc, 
schopnost komunikovat, řešit konfl ikty 
pokojným způsobem, omluvit se, odpus-
tit, vyjadřovat své pocity ve společenství 
a  respektovat odlišnost druhého dítěte je 
naprosto zásadní. Z  tohoto důvodu jsme 
otevřeni integraci dětí s  různým druhem 
postižení. Lze říci, že prosociální směr je 
pro budoucí úspěšnost dětí velmi zásadní, 
protože v  dnešním globálním světě nelze 
nic dokázat bez týmové práce a schopnos-
ti komunikace. Je-li postavena na křesťan-

ské hodnotě úcty k  druhému, pak je pro 
celou společnost veskrze přínosná. 
Křesťanská výchova nezapomíná ani na 
výchovu člověka ve vztahu ke světu. Chce 
dětem otevřít cestu k přírodě, jejímu obje-
vování, citlivým způsobem poukazovat na 
její krásu a přivést k úžasu, k tichosti a na-
slouchání, probudit v  dítěti úžas, který je 
počátkem moudrosti, ve které se setkává-
me s  Bohem.“ (Kaufmann, E.) Celá pří-
roda je důkazem nutnosti určitého řádu, 
bez kterého by se vše propadlo do chao-
su. Jestliže dokážeme tomuto řádu poro-
zumět, vnímat ho a  cítit, něco z  toho nás 
bytostně zasahuje a  dává nám pochopit, 
že každý z  nás potřebuje mít svůj vnitřní 
řád a  harmonii, který mu pomůže orien-
tovat se v  dnešním světě. To se snažíme 
dětem přiblížit nejen pravidelnými pobyty 
na zahradě, cíleným vycházkami kolem 
zahrádek a do parku, ale také třeba pros-
tým pozorováním rašících pupenů, které 
se najednou promění v listy – pak některé 
z  dětí spontánně zhodnotí celý děj větou 
„jé, to je zázrak“. 
A  teď se již dotkneme toho, co je v  naší 
výchově „jiné“, „přesahující“. Opět po-
užiji citaci, která skvělým způsobem vy-
světluje tuto stránku křesťanské výchovy. 
„Typickým projevem období předškolního 
věku je kladení přemíry otázek ve stylu 
„Proč….?“ Kladení otázek pak pokračuje 
celý život a  lidé stále znovu hledají part-
nera k  rozhovoru, aby své životní otázky 

stále a  hlouběji promýšleli. Cílem nábo-
ženské výchovy je vytvořit dítěti takový 
prostor, aby si mohlo samo v sobě upevnit 
otevřenost pro otázky po smyslu všeho, co 
je obklopuje. Dítě hledá upřímné svědky 
života – zbožné fráze před ním neobstojí.“ 
(Esser, W. G.) V naší školce jsme tedy od 
toho, abychom neuhýbali před žádnými 
tématy a  brali dětské hledání vážně. Víra 
sama je na jedné straně darem, na dru-
hé straně osobním hledáním, poznáním 
a  zkušeností. Během roku mají děti mož-
nost setkat se s  křesťanským významem 
Vánoc a Velikonoc, každý měsíc je pro ně 
připraven program v  klášteře. Tento pro-
gram a  výše uvedené principy vychází 
z  moderní křesťanské pedagogiky F. Ket-
ta. Děti jsou nenásilným způsobem vtaho-
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vány do konkrétního příběhu, skrze který 
mohou prožít, co to je „radost, vděčnost, 
svoboda, společenství, důvěra, naděje, 
pomoc, dar…“. Setkání jsou tedy zaměře-
ná na předávání křesťanských hodnot. 
Snad na závěr dodejme, jaká naše křes-
ťanská výchova není. Nerozebíráme 
s  dětmi žádnou systematickou církevní 
nauku, ani je nemůžeme učit „modlit se“, 
protože modlitba není zbožná formulka, 
modlitba vychází z  osobního vztahu člo-
věka k  Bohu. Zcela obyčejně a  jednoduše 
necháváme v  dítěti rozvíjet jeho vrozený 
smysl pro přesažnost a  schopnost „vidět 
srdcem“. 

Mgr. Kristýna Fojtíková –
 s. Marie Bernadetta 

MC Dráčkov 3, o. s. 

Srpen uběhl rychleji než voda v  Otavě 
a se zářím nám začíná nový školkový rok. 
Všichni se už těšíme na naše společné 
pondělky, které probíhají již tradičně ve 
znamení her a dovádění v našem Dráčko-
vě. Znovu připomínáme všem maminkám 
z  Horažďovic a  okolí, že u  nás si mohou 
děti opravdu užít toho správného „zlobe-
ní“, zaběhat si a zadovádět.
Ať chceme nebo ne, blíží se zima a je nutné 
doplnit šatník našich nejmenších. 20. 9. 
k nám opět zavítá paní Sládková se svým 
pojízdným second-handem. Začátek pro-
deje opět od 16.00 hod.
Dále upozorňujeme, že úterní jóga pro do-
spělé se přesouvá na čtvrtek (info O. Ko-
rousová) a  každou středu si můžete opět 
zacvičit pro posílení těla i ducha kondiční 
a rehabilitační cvičení s Vlaďkou Brabco-
vou.
Na malé Dráčky se těšíme každé pondě-
lí od 15.00 hod. Přijďte s  námi probrat 
prázdninové zážitky.
Připravujeme:
Velký bazar dětského ošacení, sportovní-
ho náčiní, hraček, kočárků apod. v  kině 
Otava. Předpokládáme, že akce proběhne 
v říjnu. O přesném datu Vás budeme infor-
movat.

 Těšíme se na Vás, Vaše dračice Lucie 
a Martina

Mateřské centrum
Křesťanské společenství Horažďovice 
Vás již jedenáctým rokem srdečně zve 
do školičky pro maminky s  dětmi od 0 
do 6 let.

SPOLKY 

Sbor dobrovolných 
hasičů 
Cisternová automobilová stříkačka (CAS 
20 Ternno 1)
Je postavena na podvozku TATRA 4x4 
smíšené konstrukce (silnice-terén). Vo-
zidlo je poháněno motorem TATRA o vý-
konu 325 kW, 1 800 ot./min. a obsahu 12 

Scházet se budeme opět každou středu od 
9.00 do 12.00 hodin v prostorách Křesťan-
ského společenství Horažďovice, náměstí 
Míru 19 (2. patro).
Začínáme 1. září 2010.
Na děti čeká hezky vybavená herna, spo-
lečný program v podobě cvičení, dětských 
českých i  anglických písniček, říkadel 
a  výtvarných činností. Maminky se zde 
mohou seznámit a  popovídat si při šálku 
teplého čaje.
S sebou si přineste přezůvky a svačinu pro 
děti. 
Těšíme se na Vás!

Alena Ledvinová a Radka Nosková 
(774499580, 728044513)

677 cm3. Nástavba pro uložení požárního 
příslušenství byla vyrobena fi rmou SPS 
Slatiňany. Požární čerpadlo má jmenovitý 
výkon 2 000 litrů za minutu a  nízkotlaký 
i  vysokotlaký provozní režim. Nádrž na 
vodu o  objemu 3 500 litrů a  na pěnu 300 
litrů.
Nová CAS byla pořízena za přispění do-
tací: Ministerstvo vnitra 2  000  000 Kč, 
Plzeňský kraj 1 000  000 Kč a  Město Ho-
ražďovice 2 535 000 Kč. 

Karel Halml
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Sbor dobrovolných 
hasičů v Komušíně 
V sobotu 14. 8. 2010 proběhla v naší obci 
Komušín oslava výročí 120 let od založení 
hasičského sboru. Vše začalo slavnostním 
nástupem všech hasičských sborů společ-
ně s  mažoretkami, které předvedly svoje 
umění. U  pomníku padlých v  1. světové 
válce byl položen věnec a  starosta naše-
ho sboru p. Redl uvítal všechny přítomné 
a  připomněl jak historii, tak i  současnost 
našeho hasičského sboru.

Poté se celý průvod přemístil na louku za 
hospodou, kde probíhaly soutěže všech 
devíti hasičských družstev, z  toho bylo 8 
družstev mužů a 1družstvo žen.
Výsledky:
1. SDH Defurovy Lažany
 2. SDH Hejná
 3. SDH Kejnice
 4. SDH Komušín
Po ukončení soutěže následovalo předání 
čestného uznání všem zasloužilým čle-
nům a  také sponzorům, díky kterým se 
tato akce mohla uskutečnit.
Pro zpestření programu přijeli horažďo-
vičtí hasiči s  ukázkou vyproštění člověka 
z  auta a  také p. Zajíc s  p. Chalupným se 
svými historickými vojenskými vozy, kte-
ří nabídli dětem ukázkové jízdy po okolí. 
Bylo připraveno bohaté občerstvení, za-
bezpečené členy našeho sboru. 
K  dovršení celého dne nám u  hospody 
k  poslechu i  tanci zahrála muzika. Díky 
pěknému počasí se celá akce vydařila ke 
spokojenosti všech přítomných.

Ivana Štěrbová, Komušín

Boubínský husák
První červencovou neděli se to v obci Bou-
bín začalo hemžit příznivci místního SDH. 
Dobrovolní hasiči zde totiž pořádali již 13. 
ročník turnaje v malé kopané. Celý den pa-
novalo ve zdejším areálu příjemné počasí. 
Boubínské hasiče přijelo podpořit 9 týmů 
z  končin blízkých i  dalekých, ale i  jen tak 
na pivo a klobásu přišly spousty lidí. Takže 
hoši v místním občerstvení se měli co otá-
čet. 
Fotbalové klání vypuklo v 10.00 a poslední 

kop do míče proběhl v 17.00. Musíme kon-
statovat, že všechna utkání proběhla na 
jediném hřišti. Odehrálo se celkem 22 zá-
pasů. Každý trval 2x6 minut. Mužstva byla 
rozlosována do 2 skupin, poté probíhaly 
zápasy o konečné umístění. Hrálo se opět 
o  100 piv českých a  spousty dalších hod-
notných cen. Ty do turnaje věnovali naši 
dlouholetí partneři, kteří i v tuto nelehkou 
dobu každoročně podporují tento turnaj.
A  teď již k  umístění jednotlivých týmů. 
Deváté místo obsadili Prácheňáci. Na os-
mém místě skončil dlouholetý účastník 
– Kadov. Místo sedmé letos patřilo našim 
veřechovským sousedům Zeleným vílám. 
Na šestém skončila Kalba a  pátém místě 
Stulíkovci. Na čtvrtém místě se usídlilo 
družstvo z  dalekého Jeseníku. Bronzo-
vou příčku si osvojilo seskupení Skaláci 
+ Vítek. Druhý skončil loňský vítěz Haas 
Chanovice, který přijel letos ve velmi silné 
sestavě. Celkovým vítězem turnaje se staly 
Žabičky. Tento tým v pěti zápasech nastří-
lel svým soupeřům 10 branek. Jejich gól-
man Pavel Janda neobdržel za celý den ani 
jediný gól. Proto si po zásluze toto sesku-
pení okolo Víti Želiska odvezlo 50l sud piva 
dle vlastního výběru z hotelu Zlatý jelen. 
Tak takto dopadl 13. ročník turnaje BOU-
BÍNSKÝ HUSÁK. Závěrem musíme zmí-
nit hlavní sponzory, kterými byli pan Pavel 
Sedláček, který nám věnoval celkem 100 l 
točeného piva a fi rma BTF Blatná.
 Dalšími sponzory byli: Dub Václav, hotel 
Bílá růže, Tvar, v. d., Klatovy, Mlýn Josef 
Brabec, Mlýn a  krupárna Mrskoš, Bohe-
mia Sport, Haas Chanovice, Zámecká piz-
zeria, Hamé Babice, KaKa, hostinec Černý 
orel, pekárna NoVy Vacov, La Transgas. 
Ještě je nutné poděkovat MěÚ Horažďovi-
ce za kvalitní přípravu hrací plochy a  na-
šim přátelům z  Veřechova za zapůjčení 
velkoobjemového stanu. 
 Ještě jednou tímto všem jmenovaným 
náš sbor děkuje. Za rok nashledanou.

Na další spolupráci se těší 
HASIČI BOUBÍN

Skautské středisko 
Prácheň
v sobotu 25. září 2010 
zve všechny na oslavy 

90. LET SKAUTINGU 
V HORAŽĎOVICÍCH
14.00–18.00  
Hravé odpoledne na Panské (hry a akti-
vity pro 5–18leté)

Den otevřených kluboven (prohlídka 
klubovny na Panské a na Ostrově)
18.00–19.30  
Večeře na ohni (k zakoupení za minimál-
ní cenu – špekáčky, špízy aj.)
20.00–23.00  
Slavnostní táborák, posezení u  ohně, 
povídání, zpívání (za špatného počasí 
u kamen v klubovně)

Jana Mráčková, vedoucí střediska

ZAJÍMAVOSTI

Klub „Nebuď sám“ 
Doba dovolených a  prázdnin skončila, 
a tak si Vás dovolujeme znovu pozvat mezi 
nás. Zářijový program je bohatý a my věří-
me, že si každý najde něco, co ho zaujme.

 
1. 9. středa – Hodina otázek a  odpově-
dí s  paní Jordánovou tentokrát na téma, 
které může zajímat nejen dříve narozené 
– Cvičení vhodná pro horní a dolní konče-
tiny. Společenská místnost ve 4. patře DPS 
od 13.30 hod.
8. 9. středa – Procházka v anglickém par-
ku Ostrov. Zveme všechny, kteří se letos 
naposledy chtějí projít tímto krásným kou-
tem našeho města. V případě potřeby zajis-
tíme odvoz méně mobilním jednotlivcům. 
Odchod v 8.30 hod. od DPS.
15. 9. středa – Výlet do Nepomuku. Zá-
jemci budou mít možnost navštívit Měst-
ské muzeum v Nepomuku s novou expozicí 
věnovanou příslušníkům Pomocných tech-
nických praporů, tzv. černým baronům 
a rodný dům Augustina Němejce, předního 
českého malíře, autora opony plzeňského 
Divadla J. K. Tyla. Naše kroky pak povedou 
do Kotouně na prohlídku zdejšího koste-
la a  výlet zakončíme návštěvou kapličky 
Kloubovky, pod kterou pramení léčivá 

Fotografi e dokumentuje výlet na Černé jeze-
ro minulý měsíc
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voda. Odjezd v  8.15 hod. od DPS. Příspě-
vek na dopravu je 60 Kč. Zájemci, hlaste se 
v kanceláři OCH. 
22. 9. středa – Česko – Přijďte si zahrát 
hru plnou otázek a  odpovědí o  České re-
publice do jídelny DPS od 13.00 hod.
29. 9. středa – Kloboukový den. Od 13.00 
hod. mají zájemci možnost ozdobit si klo-
bouk (možnost donést si i svůj) dle své fan-
tazie v dílně v suterénu DPS.
 
Každý čtvrtek v 15.00 hod. je možnost se 
sejít při společné modlitbě ve společenské 
místnosti v suterénu DPS.
Každé úterý ve 14.00 hod. probíhá ve spo-
lečenské místnosti v suterénu DPS poseze-
ní v klubu seniorů.

Poděkování
Touto cestou děkujeme všem, kteří si 
v  květnu a  červnu tohoto roku zakoupili 
vybrané zboží v prodejnách ZKD a zapojili 
se tak do projektu „Pro dobrou věc“. Díky 
tomuto projektu jsme získali 22 480 Kč na 
koupi nového vozu pro dovoz obědů a  za-
jištění pečovatelské služby v obcích v okolí 
Horažďovic, který již můžete vidět v ulicích 
města. Nahradil tak automobil, který byl 
totálně zničen při autonehodě způsobené 
jiným řidičem minulý měsíc. Ještě jednou 
děkujeme!!! 

Mgr. Šárka Kordová, 
Oblastní charita Horažďovice

President dr. Edvard 
Beneš na půdě 
Horažďovicka
Po přečtení článku v minulém Horažďovic-
kém obzoru (HO) s názvem Kdo měl radost 
z otavských perel od p. Jedličky z Teplic mě 
zaujala zmínka o  návštěvě p. prezidenta 
Beneše s chotí po II. světové válce v našem 
městě. I  já se na tuto návštěvu pamatuji 
a vzpomínám. Ale chci se zmínit ještě o jed-
né jejich návštěvě, a to tak, jak byla popsána 
v HO z 1. června r. 1937. Tento článek bude 
mít několik pokračování, pokud mně to re-
dakce umožní.
 Sobota dne 8. května 1937 byla pro Ho-
ražďovicko dnem radosti a  zůstane naše-
mu kraji pro všechnu budoucnost dnem 
památným. Uvítali jsme toho dne na půdě 
Horažďovic hlavu našeho státu, presiden-
ta dr. Edvarda Beneše, nejvýznačnějšího 
spolupracovníka presidenta Osvoboditele 
v  boji osvobozovacím i  těžkém díle budo-
vání naší Československé republiky. Troj-
hvězdí Masaryk – Beneš – Štefánik zazá-
řilo jasně a  nejvýše na obloze mladé naší 
republiky a bude na něm zářiti čím dále tím 
jasněji po všechny příští věky. 
 Jak velký význam vkládal náš lid do návště-

vy svého presidenta, rýsovalo se již v době, 
kdy zprávy o zájezdu byly nejisté a neurči-
té. Stísněnost vyvolávaly zvěsti nepříznivé, 
radost a  uspokojení neslo se krajem, když 
přišlo potvrzení kladné zprávy. Horažďo-
vice i  ostatní obce, kterými pan president 
se svou chotí paní Hanou Benešovou pro-
jížděl, připravovaly se slavnostně na vzác-
nou návštěvu. Nikdy jsem v Horažďovicích 
neviděl (nepodepsaný autor) vláti tolik pra-
porů, tolik ozdobených domů zelení, květy 
a  státními barvami, jako tomu bylo dne 8. 
května 1937. Zvláště naše nádraží, kdež 
president se svou chotí a průvodci vystou-
pil, mělo výzdobu skvělou a malebnou.
 Již od 8. hodiny shromažďovali se lidé u ná-
draží a zaujali všechna jen trochu výhodná 
místa po obou stranách nádražní budovy. 
V  nádraží před nástupištěm shromáždili 
se zástupci úřadů, městské zastupitelstvo, 
starostové všech obcí okresu Horažďo-
vického, legionáři, Sokol, hasičská župa 
Mayerova, Selská jízda, Děl. těl. jednota, 
vojenští vysloužilci, skauti, spolek kato-
lické mládeže, žactvo všech místních škol 
s učitelskými sbory. 
Pan president vyjel toho dne vlakem z Pís-
ku, o  9. hodině projížděl Strakonicemi, 
poté Katovicemi, Střelskými Hošicemi, 

Horažďovicemi – Babínem. Všude byl oče-
káván jásajícími davy lidu, školními dětmi, 
obecními zastupitelstvy, spolky. 
V 9.25 vjíždí presidentův vlak volně do ná-
draží horažďovického. Hudba hraje slav-
nostní fanfáry z  „Libuše“. Již zjevuje se 
v  okně salonního vozu postava presiden-
tova a usměvavá tvář jeho choti. Vystupují 
se svým průvodem: předn. Kanceláře dr. 
Schieszlem, šéfem protokolu vyslancem 
Strimplem, náčelníkem voj. kanceláře 
presid. gen. inž. Bláhou, tajemníkem dr. 
Drtinou, zemským presidentem Sobotkou, 
zem. četn. velitelem Ježkem, ministrem 
pošt Tučným. Hudba hraje státní hymnu. 
Po ní nadšené volání slávy a  mávání ru-
kama a  dětskými praporečky na uvítanou 
celým několikatisícovým shromážděním. 
Úředně se hlásí panu presidentovi okres-
ní hejtman Jos. Ryneš, velitel četn. odděl. 
št. – kapitán Raab, okresní četnický velitel 
– kapitán Dvořák a přednosta stanice Voj-
těch Klička. Předstupuje starosta města dr. 
Karel Pták se svými náměstky Jindř. Bub-
lou a  správcem elektrárny Jos. Špánkem. 
Starosta vítal pana presidenta slovy: 
Na které si musíte počkat do příštího vydá-
ní HO.

 Karel Halml
 

Podoba kostelní věže, jak vypadala v  době 
události

30. srpna uplyne 307 let od incidentu, 
který se stal na kostelní věži mezi poně-
kud svérázným farářem Janem Matzne-
rem a magistrátem města Horažďovic. Na 
konci léta roku 1717 vyvrcholily již delší 
dobu trvající spory mezi oběma stranami. 
Horažďovický farář Matzner dosazený 
maltézských řádem si nedělal příliš velkou 
hlavu s bohoslužbami, které měl vykoná-
vat v děkanském kostele na náměstí. Na-
příklad 4. dubna toho roku měl kázat při 
pohřbu dítěte. Na místo toho sebral klíče 
od kostela a vypravil se na jarmark právě 
konaný ve Strakonicích. Odmítal otevírat 
kostel pro bohoslužby a  raději je sloužil 
ve zdejším klášteře minoritů. Když jej zde 
byl vyzvednout kostelník Matěj Straka, 
farář se na něj rozkřičel, „proč tam chodí, 
že je vyobcovanej, že tam nemají ani radní 
chodit, že sou všichni od církve vyobco-
vaný“. Otevřené spory následně propukly 
30. srpna, kdy projížděl městem velkopře-
vor maltézského řádu na pouť do Klatov. 
Do Horažďovic přijel na oběd a zůstal až 
do třetí hodiny odpolední. Návštěvu vel-
kopřevora držel farář do poslední chvíle 
v  tajnosti, jak vypovídal kostelník slovy: 
„Sám v  kostele strojí, sesli staví, sukna 
prostírá a  jim sotva do kostela vejíti dá.“ 
Pro chystanou vzpouru proti obci si farář 
zavolal na pomoc jemu poddané sedláky 
z Babína a Veřechov. Při vjezdu velkopře-

Incident na kostelní věži
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NEDOKÁŽU TI ŘÍCT 
SBOHEM...
http://osudovalaska.webnode.cz/ 
Dovolte, abych se Vám představila. Jsem 
začínající spisovatelka, jmenuji se Petra 
Šustová a  jsem horažďovická rodačka. 
Ráda bych Vás pozvala na ochutnávku ro-
mantického příběhu o velké lásce. 
Kniha vypráví o tom, jak to máme my hol-
ky, a může se stát i užitečným návodem pro 
každého chytrého muže, který chce nás 
ženy pochopit. Příběh je úžasným koktej-
lem psychologie, lásky, tajemna a  erotiky. 
„Život je nádherná kniha pro každého, kdo 
najde odvahu v ní číst.“
Jak to vlastně začalo... začalo to jedním ne-
obyčejným milostným dopisem na rozlou-
čenou. 
Ten byl tak zdařilý, že jsem se po kratším 
váhání rozhodla, nenechat si ho jenom pro 
sebe a  svou lásku, ale stal se součástí kni-
hy „Nedokážu Ti říct sbohem…“ Možná se 
jednou dokonce zařadí do kategorie „nej-
krásnějších milostných dopisů všech dob“. 
Úryvky z  knihy najdete na  stránkách 
http://osudovalaska.webnode.cz/

Petra Šustová

VRBNO
Dne 7. 8. 2010 se ve Vrbně u Blatné konal již 
čtvrtý ročník jazzového festivalu STOPTI-
ME doktora Mahela. Nepřízeň počasí bo-
hužel nedovolila tuto akci uspořádat venku 
jako loni, a tak se vše odehrálo v příjemném 
prostředí sálu vrbenské hospůdky. Letošní 
STOPTIME byl obzvlášť významný, jelikož 
byl věnován také výročí 65. narozenin mistra 
kytary, pana Štěpána Raka (* 8. 8. 1945).
Průvodní slovo a dramaturgii pořadu jako ob-
vykle vedl vynikající umělec Alfred Strejček. 
V průběhu koncertu nám připravil hned dvě 
překvapení. První přišlo na samém začátku 
programu, kdy se při vzpomínce na doktora 
Mahela odkudsi začaly linout tóny doktorovy 
oblíbené písně hrané na klarinet. Pozvání na 
náš festival přijal i jeden z nejlepších jazzma-
nů, klarinetista, profesor na AMU a  několi-
kanásobný držitel ceny GRAMMY za hru na 
klarinet, pan Jiří Hlaváč. V několika předve-
dených skladbách ukázal své špičkové umění.
Poté bylo na programu vystoupení pana Ště-
pána Raka. Jeho geniální hra na kytaru všem 

Symbolický základní kámen byl položen 
17. června 2006.
Na vyhlídku rozhledny musíte vyšlápnout 
celkem 136 schodů.

Stavebník: Obec Chanovice, která pře-
vzala po desetiletém úsilí vedení stavby od 
„Panoráma – Občanské sdružení pro ven-
kov na pomezí západních Čech“
 
Projektant: Ing. arch. Jiří Kučera, Ho-
ražďovice (spolupráce: statika – Ing. Jan 
Vachulka, požárně bezpečnostní řešení – 
Ing. Petr Boháč a Ing. Petr Čonka)

vzala dech. Zahrál své starší skladby, předve-
dl ukázky ze společných pořadů s  Alfredem 
Strejčkem a seznámil hosty i se skladbami ze 
svého posledního zbrusu nového CD. V závě-
ru svého představení rozezpíval celý vrben-
ský sál skladbou „Temně hučí Niagara…“.
Po krátké přestávce následovalo druhé pře-
kvapení dne, vystoupení skupiny CHAIRÉ, 
které bylo zároveň i narozeninovým dárkem 

vora do města vyrazili sedláci z Veřechov 
Pavel Dub a Štolc dveře na městskou věž 
a začali zvonit na uvítanou. Nato přiběhl 
kostelník Straka, a když viděl, že neumějí 
zvonit, řekl jim, ať zvony „nerumplují“, 
a oni mu na to odpověděli, „aby mlčel, že 
mu nemají co rozprávět, aby šel dolů, sic 
ho z  tý věže shodí“. Celý spor se dostal 
před krajského hejtmana „svobodného 
pána ze Schumanu na Dlouhé Vsi“, který 
jej přijel řešit do Horažďovic. Radní do-
kazovali, že věž je a  vždy byla městská. 
Z  archivu přinesli účty za jimi zaplacené 
zvony odlité v Praze a Českých Budějovi-
cích. Dalším důkazem byl prý znak města 
umístěný v  kostele nad sakristií. Ten se 
ale bohužel v  těchto dnech ztratil. Stalo 
se tak poté, co farář Matzner sebral klí-
če od kostela kostelníku Matěji Strakovi 
a  čtrnáct dní jej podle výpovědi nepustil 
ani na faru. V té době měl navštívit kostel 
velkopřevor. Celého incidentu se účast-
nilo 17 sedláků z  „Babin“ a  18 sedláků 
z Veřechova. Po jejich předvolání se háji-
li z  „Babin“ sedláci Tomáš Stulík, Řehoř 
Kotlaba a  Vojtěch Podlešák. Z  Veřechov 
sedláci Vojtěch Sulan, Vít Vrána, Martin 
Nováček, Matěj Zimandl, Josef Nosek, 
Pavel Poustka, Václav Šimánek a  Ondřej 
Zoff. Celý spor nakonec vyústil stavbou 
kamenného vnějšího schodiště na věž. Do 
té doby se chodilo na věž vnitřkem kostela.

 MgA. Jindřich Šlechta
Prameny: SOkA Klatovy, Archiv města 
Horažďovice, Manuál purkmistrovský z let 
1700–1718.

Pozemek: p. č. 65/1 (vrchol kopce Chlum je 
608 m. n. m.) v k. ú Chanovice
 Stavebník není vlastníkem pozemku, je jeho 
nájemcem, vlastníkem je Česká republika 
v zastoupení podnikem Lesy ČR, s. p.

Termín výstavby: červenec 2008 – červe-
nec 2010
 Stavba byla zahájena na základě získání prv-
ní fi nanční dotace, kterou poskytl Plzeňský 
kraj v roce 2008 a vložených prostředků sdru-
žení Panoráma.

Náklady stavby: 3 500 000 Kč 
• 800 000 Kč (Občanské sdružení Panoráma 
soustředilo za deset let činnosti díky bezplat-
né práci členů a příznivců)
• 690 000 Kč poskytl v  roce 2008 Plzeňský 
kraj
• 180 000 Kč poskytly partnerské obce v rám-
ci Sdružení Prácheňsko
• 350 000 Kč poskytl v  roce 2009 Plzeňský 
kraj 
• 1 480 000 Kč postupně vložila Obec Chano-
vice a její příznivci

Partneři projektu:
Občanské sdružení Panoráma, Plzeňský kraj, 
Lesy ČR, s. p., správa Klatovy, Z. S. P. O. Prá-
cheňsko, Město Horažďovice, Obec Hradeši-
ce, Obec Oselce, Obec Velký Bor, Obec Své-
radice, Obec Nezdřev.

Obec Chanovice
V září a říjnu bude rozhledna otevřena o ví-
kendech a svátcích od 10.00 do 16.00 hodin.  

Rozhledna na vrchu Chlumu v Chanovicích
„PRÁCHEŇSKO JAKO NA DLANI“
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pro pana Raka. Skupina CHAIRÉ se věnuje 
především gotické a barokní hudbě, ale hraje 
také staré lidové skladby. Kapelníkem skupi-
ny je výborný muzikant a skladatel, pan Josef 
Krček. Zajímavostí je, že muzikanti používají 
pouze staré dobové nástroje nebo jejich věrné 
kopie. Více informací o jejich činnosti najdete 
na www.chaire.cz.
Po Chairé se vrbenskému publiku představil 
výborný kytarista Matěj Rak, syn Štěpána 
Raka. Jeho pojetí skladeb od Jaroslava Ježka 
je úžasné. Písně prokládal vtipným povídá-
ním o jejich vzniku a historii, čímž rozesmál 
celý sál.
Vyvrcholením festivalu bylo společné vystou-
pení obou kytaristů a Alfreda Strejčka. Pub-
likum umělce pustilo až po několikanásob-
ném přídavku. Všichni umělci sklidili dlouhý 
potlesk a  celé představení mělo obrovský 
úspěch. Je nutné zmínit, že k pořádání před-
stavení a organizaci festivalu přispěla nema-
lým podílem dcera doktora Mahela, Linda.
Za všechny umělce a pořadatele tohoto nád-
herného hudebního odpoledne chceme po-
děkovat všem, kteří se zúčastnili představení 
a zaplacením vstupného přispěli postiženým 
dětem ve Slaném. Každoroční výtěžek z této 
akce pomáhá při léčbě muzikoterapií právě 
ve Slaném. 
Už nyní se všichni příznivci mohou těšit na 
příští, již pátý ročník festivalu STOPTIME 
doktora Mahela.

Zdeněk Kilián

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 ZÁØÍ(20. - 24. 9. 2010)

ZDARMA

REGIONÁLNÍ INFORMAÈNÍ
A MAPOVÉ CENTRUM

Kultura v okolí 
Horažďovic
CHANOVICE: 

PODĚKOVÁNÍ 
Chtěla bych poděkovat panu To-
máši Pollakovi ze Svatého Pole za 
nalezení a  navrácení ztracených 
dokladů a peněz. Děkuji mu hlavně 
za to, že mě nepřipravil o  iluze, že 
v dnešní době existují poctiví lidé.

Hana Holečková, Rabí

Prácheňská ulice II.

Kresby: Jaroslav Hořejší, horažďovický občan

U mostu
Na konci Prácheňské ulice teče řeka Ota-
va. Její břehy spojují silniční a  železniční 
mosty. Říkalo se tam U mostu. Na břehu 
řeky rostly olše. Byla zde dřevěná pum-
pa s  pitnou vodou, která zásobovala celý 
„podkocour“. Na břehu se také konaly 
poutě a  vystoupení komediantů. Konaly 
se zde trhy a výstavy hospodářských zví-
řat, hasičská cvičení, shromažďování po-
litických stran a spolků. Domov zde našli 
i kočující cikáni.
V  řece Otavě se pralo prádlo a  na břehu 
bílilo. Hospodáři vracející se z polí tu na-
pájeli dobytek a plavili koně i s povozy.

Vodu z  řeky brala pro svou potřebu 
i americká armáda.
Řeka poskytovala spoustu zábavy 
i  potěšení. V  létě koupání, rybolov, 
i na pytlačku, chytání raků, projížďka 
na pramici, kterou měla snad každá 
chalupa u  řeky. V  zimě bruslení a  při 
ledování pro místní pivovar i  jízda na 
krách.

Silniční most přes řeku
Byl významným spojením přes řeku 
jak pro hospodáře, kteří zde obdělá-
vali svá pole, tak do mlýnu Mrskoš, 
Rozenaur, Pletárny pana Měřičky, 
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městská jatka a  okolních obcí. Nejvíce 
přes most jezdil pan Lukeš, šofér z mlýna 
Mrskoš. Vozil zásilky na místní vlakové 
nádraží. Měl velký náklaďák, za kabinou 
železný kotel na dřevoplyn. Před jízdou 
ho musel zprovoznit na teplotu schopnou 
jízdy. Stávalo se, že během jízdy klesla 
hladina plynu, a tak nezbývalo než zasta-
vit, zaroštovat, přiložit a  pak pokračovat 
v jízdě. Bývala to romantická doprava.

Pastušky
Kolonie zahradníků zahrádkářů a  po-
břežních rybářů. Řeka Otava byla záru-
kou dostatečné vláhy pro všechny, kteří 
zde něco pěstovali. Pastušky sloužily 
k  procházkám, posezení u  řeky a  koupá-
ní na „mrskošáku“. Jeden ze zahradníků, 
kteří zde provozovali zahradnictví, byl 
pak Doubek. Pěstoval zeleninu, ovoce, 
květiny a  jiné zahradní produkty. Dělal 
pro pohřební službu pana Grieszla smu-
teční výzdobu při církevních obřadech. 
Při křesťanských svátcích, Květná neděle, 
Boží tělo a jiné, prováděl výzdobu kostela. 
Zboží od něj bylo posvěcené svěcenou vo-
dou, kterou měl ve své studni na zalévání 
zeleniny. Studna s  vodou byla vysvěcena 
a  požehnána panem biskupem při ná-
vštěvě zdejšího kláštera, jak říkával pan 
Doubek. V  sezóně jsme mu pomáhali při 
úpravě záhonů a prodeji zboží, které jsme 
nabízeli po městě docela úspěšně. Část 
odměny byla pak utracena v  cukrárně 
pana Marka, v Rupě v Ševčíkově ulici.

Vodárna
Na konci Pastušek byla drážní vodárna, 
která z řeky Otavy zásobovala vodou míst-
ní vlakové nádraží a  depo Horažďovice 
Předměstí, zvlášť pro potřebu a  provoz 
parních lokomotiv. Byla též využívána ma-
jiteli pozemků, přes které potrubí vedlo.

Josef Kočí, horažďovický občan

Prácheňská ulice III. 
Prácheňská ulice bývala místem různých 
drobných řemeslníků, živnostníků i  hos-
podářů:
1. Metlička, Heřman – krejčí
2. Červený – stěhovák
3. MUDr. Karas – praktický lékař
4. Mrázek – zubní dentista
5. Křižan –zlatník a hodinář 
6. Havel – obuvník  
7. Vítovec – holič   
8. Bicenc – hospodský
9. Chaluš – hospodský
10. Janota – malíř a natěrač 
11. Krejčí – pekař
12. Dýba – kupec
13. Klas – kupec
14. Brůha – trafikant

15. Levý – řezník a uzenář
16. Skolek – kolář
17. Burda – truhlář
18. Vach – hospodský
19. Koptiš – kovář a podkovář
20. Císař – výroba dřevěných pump

Krejčí
Pan Metlička a  pan Heřman měli pánské 
a dámské krejčovství. Šili pro dívky i ho-
chy. Později se pan Heřman dal na politic-
kou dráhu a pracoval s mládeží.

MUDr. Karas
Byl praktický lékař. Jeho pacienti byli ře-
meslníci, živnostníci a lidé žijící na venko-
vě. Byl vášnivý myslivec. Do revíru chodil 
v uniformě se svým loveckým psem, kte-
rému jsem na jatka jezdil pro maso. Bral 
mě do revíru i na hony. Vždy jsem se těšil.

Obuvník
Pan Havel byl velmi vytížený řemeslník, 
jeho dílna byla jedna místnost, která slou-
žila i  za kuchyni. Sedával na verpánku 
v kožené zástěře, obklopen svým nářadím 
a kupou bot.
Chodíval jsem k němu a roznášel oprave-
né boty zákazníků, což obnášelo vždy ně-
jakou odměnu. Dělal jsem to rád.

Pan Mrázek
Byl zubní dentista. Ošetřoval a trhal zuby. 
Používal při tom ruční šlapací vrtačku. 
Byl sportovec, hrál tenis. Na kurtech za 
Hospodářským družstvem jsem mu asi-
stoval při lajnování a  sbírání míčků. Do-
stával jsem za to 5 korun, které jsem utra-
til v loutkovém divadle a kině „na Modré“.

Hodinář a zlatník
Pan Křižan měl obchod s  hodinářským 
a  zlatnickým zbožím. Měl syna Stáňu – 
oba byli u  skautů. Při slavnostních pří-
ležitostech nosili skautskou uniformu 
a  moc jim to slušelo. Chodil jsem k  nim, 
byli jsme se Stáňou kamarádi.

Holič
Pan Vítovec stříhal a holil. Chodili k němu 
fandové horažďovického fotbalu, jehož 
byl sám velkým příznivcem. Posílal si mě 
pro pivo k  Bicencům a  pro teplé koňské 
buřty ke Kůsům (měli krám v  Havlíčko-
vě ulici). Za to mně stříhával na ofinku, 
učesal otočným ježkem a přidal voňavku. 
Býval jsem šťastný.

Kolářství
Pan Skolek měl kolářskou dílnu a  hospo-
dářství. Stavěl hospodářské povozy na ob-
jednávku. Hlavní výroba byla oprava a vý-
roba všech velikostí hospodářských kol. 
Kování zadával kováři panu Koptišovi.

Kovář a podkovář
U  sv. Vojtěcha měl kovárnu pan Koptiš. 
Koval dobytek, opravoval hospodářské 
stroje a vše, co se dalo zprovoznit. Největ-
ší podívaná byla při kování koní. Přimět 
je k poslušnosti – v tom si zdatně počínal 
kovářský dělník Pepa Horl. Svou zručnost 
a  sílu uplatňoval v  místním Sokole. Před 
kovárnou byla dřevěná vodní pumpa, 
která pro svou kvalitní vodu byla vyhle-
dávána širokým okolím. V  zimě byla za-
teplena slámovou rohoží proti zamrznutí. 
Pan Koptiš byl živnostník, vážený občan. 
Chodil na Modrou, kde sedával u stejného 
stolu se svými štamgasty. Často si dávali 
k dobru své zážitky. Dobře se poslouchali.

Pumpař
Pan Císař vyráběl dřevěné vodní pumpy 
a  potrubí. Byl znám svými výrobky pro 
jejich spolehlivost a  dokonalost. Ještě 
dnes se s nimi můžeme setkat. Dílnu měl 
u řeky u starého mostu.

K Prácheňské ulici patřili osobnosti, kte-
ré vykonávali své služby pro potřeby oby-
vatel i města.
Pan Pena byl městský strážník vyšší po-
stavy. Nosil černou uniformu, vysoké 
boty, opasek s  pendrekem a  signální ba-
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terku. Měl hustý knír. Dbal na pořádek 
ve městě. Za války kontroloval povinné 
zatemnění v ulicích, dodržování policejní 
hodiny a ticha. Stával u mostu a kontrolo-
val, co se vozí do mlýna Mrskoš, Rozenaur 
a městských jatek. Na jatkách dohlížel při 
prodeji masa z nucených porážek. Někdy 
nahlédl do ručního vozíku či nůšky, zda 
tam není lesní či polní pych. Vzbuzoval 
respekt, a byl tolerantní.
Pan Karhan pracoval pro elektrárenskou 
společnost jako výběrčí za odebraný elek-
trický proud. Byl zavalitější střední posta-
vy, nosil čepici „masaryčku“ a hodinky na 
řetízku, manžestrové kalhoty a  kožené 
pantofle. Pod paží výběrčí „kasírtašku“. 
Byl hovorný a  slušný. Hospodyňky ho 
rády zvaly na ochutnávku do svých ku-
chyní, což nikdy neodmítl.

Rozvoz uhlí prováděl pan Kopáč a později 
pan Knobloch se svými koňskými potahy.

Řezání dřeva zajišťoval pan Tauchen se 
svou motorovou pilou.

Kominíci, pánové Kořínek, Vondrovec, 
Trčka.

Kůžičkáři – pan Brejcha a  pan Zdeněk, 
vykupovali kůže, peří a prováděli vydělá-
vání kožek.

Hostince
Pan Bicenc a pan Chaluš měli kšefty blíz-
ko sebe a  tak si konkurovali. Oba točili 
světlé i  tmavé pivo. Chodilo se tam na 
dršťkovou polévku. Hrávala tam harmo-
nika. Hodně veselí bývalo při odvodu re-
krutů na vojnu. Chodil jsem pro pivo do 
obou hospod.

Koloniál
Pan Dýba měl koloniál se smíšeným zbo-
žím. Nakupovali u  něj lidé z  ulice. Měl 
dobrý chléb a  pečivo, které bral z  pekár-
ny pana Iry z Horažďovic Předměstí. Ten 
mu ho dovážel dřevěným vozíkem, taže-

ným velkým huňatým pekařským psem. 
Pan Dýba byl menší, zavalité postavy, 
na hlavě nosil kšiltovku. Měl hustý knír, 
za uchem inkoustovou tužku, kterou při 
psaní účtenky olizoval. Nosil zástěru. 
Chodili jsme tam nakupovat, k  nákupu 
jsme dostávali cucavé cukroví.

Malíř a lakýrník
Pan Janota byl malíř pokojů a  natěrač. 
Malbu na zdivo vylepšoval válečkem nebo 
šablonou – nebesa, trpaslíky, houby, 
květiny. Byl muzikant. Ovládal několik 
hudebních nástrojů, hrál v  různých ka-
pelách. V  kapele u  pana Krůty tloukl na 
bubny a  činely. Býval vždy velmi slyšet. 
Byl společenský a hovorný.

Koloniál u Klasů
Byl malý krámek u svatého Vojtěcha. Cho-
dilo se tam po schůdkách. Nakupovaly 
tam hospodyně z  Pod kocoura, Pastušek 
a bydlící za řekou a přilehlých obcí. Krám 
býval provoněn kávou, jež se tam mlela na 
ručním kávomlýnku. Mlel se tam i  mák. 
Za nákup se mohlo platit zemědělskými 
výrobky, což bylo hodně využíváno.

Trafi ka
Pan Brůha měl trafiku u sv. Vojtěcha. Pro-
dával kuřácké potřeby, cigarety, noviny 
i časopisy. Chodil jsem tam pro partyzán-
ky a  tabák na výrobu dutinek. Kupovali 
jsme tam nedělní Svobodné slovo a časo-
pis Mladý hlasatel. 

O  pouti u  mostu a  na Práchni stával 
u krámku flašinetář a vyhrával.

Pekařství
Pan Krejčí měl výrobnu a  pekárnu na 
hranici ulic Trhová a  Prácheňská. Pekl 
a  vyráběl chléb, pečivo, moučné výrobky 
pro místní obchodníky, jak ze svého, tak 
z donesených surovin. Pekl také přes uli-
ci – pro domácnosti. Nosili jsme si tam 
upéci chléb i  housky po celou válku i  po 
ní. Někdy si mě pan mistr poslal se džbán-

kem pro pivo k  Chalušům. Odměnou byl 
teplý rohlík namazaný pravou pekařskou 
marmeládou. Jak ten chutnal!

Řezník a uzenář
Prodejna vedená paní Levou byla první 
prodejnou volného masa a  uzenin bez 
lístků. Ceny byly vyšší, ale zboží bylo do-
stupné. Chodil jsem si tam kupovat odře-
zky od salámu do kornoutu s rohlíkem za 
3 koruny. Moc mně to chutnalo.

Hospoda u Vachů
Rohová budova na konci Prácheňské ulice 
a Pod kocourem. Podávali teplá a studená 
jídla po celý den. Hosté bývali převážně 
přespolní, přijíždějící do města s  potahy 
na místní trhy za prodejem či nákupem 
zboží. Prostory pro stání povozů umož-
ňovaly pobýt, nakrmit a  napojit dobytek 
v řece Otavě.

Trubači
Na Štědrý den v podvečer oznamovali pří-
chod Ježíška trubači – pan Reban a  pan 
Šlauf.

Po ukončení 2. světové války se začala ob-
novovat činnost politických stran, spolků 
i  organizací. Také já jsem se stal členem 
Sokola a  v  roce 1948 jsem se zúčastnil 
Všesokolského sletu v Praze. Byl to silný 
zážitek.

Josef Kočí, horažďovický občan
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Rozpis k sout žím podzim 2010 - FK Horaž ovice 

1. A t ída - muži „A“  III. t ída - muži „B“ KP dorostu KS žák  - skup. B OS p ípravka starší  OP dorostu-h . Svéradice
Datum soupe  za .  soupe  za .  soupe  za .  soupe  za .  soupe  za .  soupe  za . 

28. 8. So    V 2. Plánice 16:00 D 2. SŠ Plze  10:00          
29. 8. Ne D 4. Nepomuk 17:00                
  4. 9. So V 5. Chotíkov 17:00       D 1. Svéradice 10:00 D 3. D. Ves 13:00    
  5. 9. Ne    D 3. Ž. Ruda 15:00 V 3. Nepomuk 10:00       V 3. S. Hrádek 10:00 
11. 9. So    V 4. Myslív 17:00 D 4. Klatovy 10:00  (h . Bíluky)  D 4. Bolešiny 13:00 D 4. Žichovice 14:00
12. 9. Ne D 6. Luby 17:00       V 2. M ín   10:00       
18. 9. So V 7. K imice 16:30    V 5. Sušice 10:00 D 3. Sušice B 10:00 V 5. Janovice 10:00    
19. 9. Ne    D 5. Bolešiny 15:00   UMT       V 5. Malý Bor 10:00 
25. 9. So       V 6. Domažlice 10:00    D 6. Sušice B 13:00  
26. 9. Ne V 8. Klatovy 16:30 D 6. Hrádek B 15:00   UMT V 4. Klatovy B 10:00    V 6. Chanovice 10:00 
 1. 10. Pá             V 7. Klatovy B 17:20    
 2. 10. So    V 7. Neznašovy 16:00 D 7. Smíchov  10:00       D 7. Hradešice 13:00 
 3. 10. Ne D 9. Blovice 16:00       D 5. Holýšov 10:00       
  9. 10. So V 10. Chlum any 16:00    V  8. P eštice 10:00 D 6. Sta kov 10:00 D 8. Švihov 13:00  
10. 10. Ne    D 8. B šiny 15:00        V 8. Hartmanice 10:00 
16. 10. So    V 9. Hartmanice 14:00 D 9. Tachov   10:00    V 9. Pa ejov 13:00 D 9. Plánice 12:30 
17. 10. Ne D 11. Zbiroh 15:30       V 7. Kolove  10:00       
23. 10. So       V 10. Luby 10:00 D 8. Mrákov 10:00 V 2. Nýrsko B 14:00 D 2. Mochtín 13:30 
24. 10. Ne V 12. Mýto 15:30 D 10. Malý Bor 15:00             
30. 10. So    V 11. Kvasetice 14:30 D 11. K imice 10:00    D 1. Bezd kov 13:00    
31. 10. Ne D 13. Sušice 14:30       V 9. Sv. Hrádek 12:00    V 1. Kolinec 10:00 
  6. 11. So V 14. Ný any   14:00                
  7. 11. Ne    D 12. Ve echov 14:00 V 12. Post ekov 10:00          
13. 11. So       D 13. Zru  10:00          
14. 11. Ne D 15. H. Týn 14:00                

OP mladší p ípravka: hrají své zápasy formou turnaj

Zápis do zájmových kroužků je od 1. 
9., přihlášky si můžete vyzvednout 
v  DDM, odevzdat nejpozději na zahajo-
vací schůzce. Schůzky se konají v Domě 
dětí a  mládeže v  zámku, přírodovědné 
kroužky v  Přírodovědné stanici. Upřes-
nění zahájení jednotlivých kroužků 
bude na letáčku, který každé dítě obdrží 
první týden v září ve škole. Jednorázové 
zápisné do zájmové činnosti ve výši 600 
Kč na školní rok bez ohledu na počet ZK 
se vybírá s  přihláškou. Kroužky dospě-
lých zahájí svoji činnost v prvním týdnu 
v říjnu.

Studio tance a pohybu

• aerobik – od l.třídy, MŠ
• orientální tance od 3. třídy
• orientální tance pro dospělé
• joga pro dospělé
• HIP HOP od 3. třídy
• mažoretky od 1. třídy
• kurz společenské výchovy pro 8. a 9. 

třídy

Studio hudby

• kytara od 4. třídy 

Studio techniky

• počítače – od 1. třídy
• Logo – od 4. třídy
• Grafika Corel – od 5. třídy
• Digitální fotografie od 4. třídy

Dům dětí a mládeže v Horažďovicích
NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ A KLUBŮ NA ŠK. ROK 2010–2011

• počítačové hry, síťové hry – od 2. třídy
• modeláři – od 2 .třídy 
• autodráha od 1. třídy
• elektronika, robotika od 4. třídy
• šikulka – pro předškoláky a žáky 1. tříd
• kurz výpočetní techniky pro dospělé
• kurz internetu pro seniory
• truhlář – od 3. třídy
• modeláři – klub pro dospělé
• internetová studovna

Studio divadla

• kašpárek – divadelní soubor od 3. třídy 

Studio jazyků

• angličtina – od 1. třídy
• němčina – od 1. třídy
• jazykové kroužky pro dospělé němči-

na, angličtina

Studio módy

• šití  – od 2. třídy
• Barbie klub – od 1. třídy
• rukodělky – od 2. třídy

Dívčí studio

• dívčí klub –od 2. třídy
• vaření a stolování  – od 3. třídy
• aranžování  – od 3. třídy
• paličkování a ruční práce  – od 4. třídy
• paličkování pro dospělé
• Tiffany vitráže pro děti i dospělé
• Sklíčko – pro děti i dospělé 

Studio sportů

• tenis od 1. třídy
• stolní tenis od 1. třídy
• karate od 2.třídy
• šachy od 1. třídy
• nohejbal od 4. třídy
• odbíjená – od 4. třídy
• plavání – 6 – 8 let
• potápění – od 5. třídy
• horolezecká stěna – od 5. třídy
• kurzy lyžování a plavání
• cvičení rodiče a děti
• TAI – CHI pro dospělé
• Spinink pro děti a dospělé
• badminton

Studio pastelka

• výtvarné tvoření od 1. třídy, předškoláci
• keramika od 1. třídy podle pokročilosti
• keramika pro dospělé
• Amálka  – tvořivá dílna pro rodiče a děti 

Přírodověda

• Rybářský  – od 2. třídy
• Včelařský  – od 2. třídy
• Biologické praktikum  – od 5. tříd
• Malý přírodovědec  – 1. – 4. třída
• Hrátky s přírodou – od 5 let
• Myslivecký – od 2. třídy
• Hvězdářský od 5. třídy
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OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ
– pro prodej, darovací smlouvu, dědické řízení, 

úvěr, hypotéku, účetnictví apod.
Kvalitně a rychle.

Ilona Herzová, Sušice, mobil 608 117 789

Iyengar jóga každé úterý od 7. září v 17,30–19,00 hod

Cvičení pro posílení pánve každé úterý od 7. září v 15,30–16,30 hod

tělocvična MŠ Křesťanské v Horažďovicích (zadní vchod)

Kontakt: 
Libuše Holečková, tel.: 720314523, e-mail: liba.harmoni@seznam.cz

Prodej slepiček

Drůbež Červený Hrádek, fi rma Dráb, opět prodává slepičky 

snáškových plemen Hisex hnědý, Tetra hnědá a Dominant 

žíhaný, kropenatý, černý a modrý.

Stáří slepiček: 17–20 týdnů (garantujeme začátek snášky max. 

do 4 týdnů od data prodeje)

Cena 138–148 Kč/ks dle stáří . 

Prodej se uskuteční v úterý 28. září 2010 

Horažďovice (u vlakového nádraží - v 15.50 hod.)

Případné bližší informace 

tel.: 728 605 840, 415 740 719, 728 165 166

V pátek 
17. září 2010 

se na náměstí koná TRH.

ATRIUM s.r.o. – DOMY NOVÉ 
GENERACE

nabízí 
atraktivní prostory k dlouhodobému pronájmu

Výrobní hala včetně kanceláře 
(290m2)

Skladovací hala (112m2)
Kanceláře (20m2, 18m2)

Areál se nachází na Strakonické ulici
naproti autosalonu ŠKODA.

Všechny prostory jsou elektronicky 
střeženy.

Kontaktní osoba Dušan Hanzík 
tel. 606 603 073
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PŮJČKA I ŽIVNOSTNÍKŮM
VYŘÍZENÍ ZDARMA 

OSOBNÍ A INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP
Volejte: 722 738 080
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zve všechny sportovce a příznivce přespolních běhů na naše závody, které se uskuteční 
na nové krosové dráze v areálu Skalnice u Střelských Hoštic okres Strakonice v těchto 
termínech:

25. září 2010
27. listopadu 2010

Podzimní krosPodzimní kros
Druhý podzimní krosDruhý podzimní kros

Registrace a bližší informace jsou uvedené v „termínovce“ pro rok 2010 a na www.a3c.cz

www.a3c.cz

Vysvětlivky:
 trasa 1 – 570 m
 trasa 2 – 1 185 m
 trasa 3 – 1 420 m
 trasa 4 – 1 620 m

 1 parkoviště vjezd
 2 registrace + občerstvení
 3 šatna muži
 4 šatna ženy
 5 VIP tribuna
 6 rozhodčí
 7 start
 8 WC
 9 stan pro diváky + občerstvení
10 warm-up rozklusání pro závodníky
11 pořadatelé
12 zdravotníci
13 bezpečnostní služba
 P parkoviště

Strakonická 152
Horažïovice
tel. 376 511 999

www.ciao.cz
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Prodej zájezdù na zimní
sezónu 2010/2011 zahájen!

Prodej vstupenek na podzimní muzikály
Carmen, Jesus Christ Superstar a další koncerty

Vstupenky na pøedstavení Alexandrovcù
(4. 10. v Plzni)

Prodej zájezdù nìmeckých cestovních kanceláøí
s odlety z nìmeckých letiš�!

Lázeòské a wellness pobyty v ÈR i zahranièí

Levné zájezdy do celého svìta | letenky

AQUAEROBIC – každý pátek
od 17. 9. od 18.00 hod, Aquapark Horažďovice

AEROBIC – různé formy, více posilování
každou středu od 8. 9. od 20.05 hod. 
tělocvična ZŠ Komenského Horažďovice
Jitka Chalupná, tel.: 775 612 373

BENEFIČNÍ KONCERT 
NA NÁDVOŘÍ ZÁMKU CHANOVICE

Daniel Hůlka
sobota 4. září
od 17 hodin
Vstupné: 150 Kč
Koncert se uskuteční i za nepřízně 
počasí!
Doprovod: Martin Rada, klavír
Interpereti a organizátoři se zříkají 
honoráře ve prospěch Dětského 
domova Chanovice.

Firma Zdeněk Štěpán

VRTANÉ STUDNY
BEZKONKURENČNÍ CENY! 

VYHLEDÁNÍ VODY ZDARMA!
· výkopové práce minibagrem

· osazení vrtu skruží

· vrty pro tepel. čerpadla včetně kolektoru od 650 Kč/m

· zajištění projektové dokumentace

· doprava a obsyp vrtu ZDARMA

· záruka vydatnosti vrtu

Podsrpenská 284, Strakonice, tel.: 602 594 183
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FLEXIBILNÍ  HYPOTÉKAFLEXIBILNÍ  HYPOTÉKA

ROZHODUJETE VYROZHODUJETE VY
o možnosti odložení, p erušení splácení 

a snížení i zvýšení splátek

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

• výrobní technolog – VŠ elektrotech. zam., 

aktivně NJ nebo AJ;

• technolog / normovač (optimalizace procesů 

výroby) – SŠ tech. zam., aktivně NJ nebo AJ;

• technik / konstruktér (práce s AutoCAD) – VŠ 

nebo SŠ tech. zam., aktivně NJ nebo AJ;

• výrobní mistr – zkušenosti s vedením kolekti-

vu;

• bezpečnostní technik (prevence rizik) – znalost 

legislativy BOZP a PO;

• mechanik / seřizovač – podmínkou praxe 

v oboru;

• montážní dělníci.

Nabízíme jistotu a zázemí silné mezinárodní společnosti, 

fi remní benefi ty a odpovídající mzdové ohodnocení. 

Zájemci mohou volat 383 455 516, 

životopis na Jana.Benesova@vishay.com.

· Nečekejte žádné počítání kalorií, drastické diety nebo úmorné cvičení!
· Vtipnou a zajímavou formou zjistíte, jak zhubnout klidně 30 kg za rok, 

a to trvale a bez omezování.
· Naučíte se jednoduchým zásadám zdravého životního stylu.
· Shodíte nadbytečná kila a zvýšíte si sebevědomí.
· Dostanete šanci si vyměnit zkušenosti a vzájemně se podporovat s dalšími 

účastnicemi kurzu.
· Poznáte nové přítelkyně a kamarádky a užijete si spoustu legrace!
Začínáme 14. 9. 2010 od 17.30 hod., NOVINKA 1x týdně cvičení s Petrou
Přihlášky a bližší informace:
Ing. Petra Šustová, tel.: 602 387 261, Web: www.hubnutisusmevem.cz

Máte několik kilogramů 
navíc a máte chuť s tím něco 
udělat? 

Vyzkoušejte náš kurz!

VISHAY Electronic spol. s r. o. 

hledá pro svůj 

závod ESTA Blatná 

pracovníky na pozice:
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Husovo nám. 147
Tel.: 376 382 008

Volný kredit

T-Mobile 0,– 0,– 0,– 0,–

Cena MMS

D

PUMA

Nokia 2330 Classic
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AKCE
3. 9., 4. 9. pátek, sobota 17.30
KOUZELNÁ CHŮVA A VELKÝ TŘESK 
Velká Británie – Kouzla vám dají křídla. 
Rodinný fi lm s  českým dabingem. Vstupné 
75 Kč. 

8. 9. středa  20.00
SEXY 40 
USA – Co se stane, když si žena v  nejlepším 
věku najde mladšího milence… Komedie do 12 
let nevhodná. Titulky. Vstupné 80 Kč. 

9. 9. čtvrtek  20.00
BEZ SOUCITU 
Francie – Dva agenti. Jedno město. Žádné 
slitování. Akční komedie do 15 let nevhodná. 
Titulky. Vstupné 80 Kč. 

10. 9., 11. 9. pátek, sobota 17.30
JAK VYCVIČIT DRAKA 
USA – Už jste viděli trojrozměrného draka? 
A Vikinga? Nenechte si ujít animovaný, dob-
rodružný fi lm s  českým dabingem. Vstupné 
75 Kč. 

10. 9., 11. 9. pátek, sobota 20.00
PREDÁTOŘI 
USA – Nová kapitola v  dějinách Predátorů. 
Akční horor do 15 let nevhodný. Titulky. 
Vstupné 75 Kč. 

17. 9.  20.00
MUŽI, KTEŘÍ NENÁVIDÍ ŽENY
Švédsko – Film podle jedné z  nejčtenějších 
knih současnosti, Milénium Stiega Larssona. 
Kriminální thriller do 15 let nevhodný. Titul-
ky. Vstupné 75 Kč.

18. 9. sobota 20.00
SALT 
USA – …co je zač? Tajná agentka CIA, či 
ruská špionka? V  hlavní roli Angelina Jolie. 
Akční thriller do 15 let nevhodný. Titulky. 
Vstupné 85 Kč.

24. 9., 25. 9. pátek, sobota 20.00
ČARODĚJŮV UČEŇ
USA – Nejlepší džob všech dob… umění ma-
gie a kouzel. V hl. roli Nicolas Cage. Titulky. 
Vstupné 85 Kč. 

29. 9., 30. 9. středa, čtvrtek 20.00
KAJÍNEK
ČR – Kriminální thriller inspirovaný příbě-
hem Jiřího Kajínka, který je považován za 
prvního nájemného vraha v České republice. 
Film do 15 let nevhodný. Vstupné 85 Kč. 

Změna programu vyhrazena

KULTURNÍ DŮM HORAŽĎOVICE

tel. 376 512 436

KINO OTAVA HORAŽĎOVICE

tel. 376 511 890

KINO OTAVA HORAŽĎOVICE 

hlavní vchod: předprodej vstupenek, kopíro-

vání, příjem plakátů pro výlep (výlepové dny: 
úterý a čtvrtek), sázková kancelář Tipsport. 

Otevírací doba: 

pondělí, úterý, středa    9.30–12.30

čtvrtek, pátek, sobota   16.30–20.30

Tipsport dle vlastního rozpisu!

MUZEUM

17. září  17.00
zahájení výstavy

PRÁCHEŇSKÝ KANCIONÁL
– nejstarší iluminovaný rukopis z Horažďo-
vicka. Výstava bude od 18.9 do 30. 09. 2010

Nová mineralogická expozice „PODMANIVÁ 
KRÁSA NEROSTŮ HORAŽĎOVICKA“
Aleš Červený

Interaktivní dílna „NÁVRAT K TRADICÍM“

GALERIE CALIFIA

10. 9. 17.30
VERNISÁŽ

5. VCHOD, SANTA CRUZ
Výstava poskytne divákovi prostředky, pomo-
cí nichž může vstoupit do stavu pohlcení, vytr-
žení či pomocí nichž může prozkoumat, jak se 
síla hypnotické představy ve velké míře zrcadlí 
v kultuře. Kurátor: Margaret Niven.

Termín celé výstavy: 10. 9.–1. 11. 2010

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE

3. 9.  sál DDM zámek,15.00
 přírodovědná stanice Zářečí, 16.00
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 

15. 9. klubovna DDM, 15.00
POSTAV SI DRAKA

22. 9. Parkán, 15.00
SOUTĚŽ VE STŘELBĚ 
SE VZDUCHOVKY

25. 9.  louka u Týnce, 10.00
VOLNÁ SOUTĚŽ 
LETECKÝCH MODELÁŘŮ

DALŠÍ AKCE

4. 9.  Music club a Penzion Houba
PIVNÍ SLAVNOSTI 
– ochutnávky 15-ti druhů piva, 

hraje Experiment

17.–18. 9. Sport. areál Lipky
RAKETA
tenisový turnaj VIP

KULTURNÍ DŮM

6. 9.–7. 9. pondělí, úterý  
PRODEJNÍ TRHY

17. 9. pátek 
PODZIMNÍ VELETRH SPAR 

22. 9. středa  10.00
ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA
Divadelní představení pro MŠ, 1.–3. třídy ZŠ.

22. 9. středa  18.00
VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA MĚSTA

24. 9. pátek 19.00
ZÁKLADNÍ KURZ TANCE 
A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY
Zahájení – 1. lekce. Od 18.00 hodin se vydá-
vají v  kulturním domě průkazky žákům ta-
nečního kurzu a prodávají gardenky.

26. 9. neděle 15.00
POSEZENÍ S PÍSNIČKOU
K tanci a poslechu hrají BŘEŽAŇÁCI. Mož-
nost rezervace vstupenek na neděli 31. 10. – 
Starošumavská pětka.

Změna programu vyhrazena

UPOZORNĚNÍ 

KULTURNÍHO STŘEDISKA

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

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

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

DALŠÍ INFORMACE – připravujeme:

2. 11. úterý  19.00 
Z POHÁDKY DO POHÁDKY
Populární travesti show v  podání skupiny 
HANKY PANKY. Předprodej vstupenek od 
4. října v kině Otava, tel. 376 511 890.

KINO OTAVA

1. 9. středa  17.30
2. 9. čtvrtek  15.00
TOY STORY 3: PŘÍBĚH HRAČEK 
USA – Nová dobrodružná komedie, ve které 
se opět vrátíme do kouzelného světa milova-
ných hraček. Český dabing. Vstupné 77 Kč. 


