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SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
s blížícím se koncem volebního období je
třeba ohlédnout se za uplynulými čtyřmi
lety a bilancovat.
Zastupitelstvo města mělo za toto období
22 zasedání. Poslední zasedání nás čeká ještě 11. 10. 2010 a na programu bude schvalování nového územního plánu.
Rada města jednala celkem 103krát a minimálně tři jednání ji ještě čekají.
—
Po celé čtyři roky se připravoval nový územní plán města. Jeho autor Ing. arch. Roman
Koucký zvolil variantu, kde zastavitelné
území rozčlenil pouze do čtyř typů s poměrně netradičním „výběžkovitým“ tvarem
a s velkým záborem zemědělské půdy. To se
ukázalo jako největší problém při projednávání nového územního plánu s dotčenými
orgány státní správy.
—
Po sestavení a přijetí zásad prodeje bytů se
v našem městě poprvé začaly prodávat byty.
Bylo vytipováno celkem 126 bytů a z toho 109
koupí se uskutečnilo. Zbývající volné byty
v těchto domech jsou nabízeny k prodeji.
—
Ve spolupráci s ﬁrmou PENNY se podařilo
zrealizovat výstavbu druhého marketu, který od ledna letošního roku rozšířil možnosti
nákupu v našem městě. Vzhledem k jeho
poloze a velikosti parkoviště je dostupný pro
všechny skupiny lidí. Velká obava z přetíženosti výjezdu do Strakonické ulice a ze zvýšení dopravy v blízkém sídlišti se naštěstí
nenaplnila.
—
Více než 50 mil. Kč bylo investováno do škol.
Technická infrastruktura komunikací byla
zhodnocena o 48,3 mil. Kč.
Téměř 40 mil. Kč bylo vydáno na opravy bytových domů.
Byl vybudován nový sběrný dvůr odpadů,
revitalizován anglický park Ostrov, pořízena nová hasičská cisterna, 6,5 mil. Kč jsme
investovali do čistírny odpadních vod. Snažili jsme se řešit i požadavky přilehlých obcí.

Sportovní víkend, Horažďovické kolo 2010
V oblasti kultury a sportu byly založeny nové
akce – Slavnosti kaše, Ševčíkovy hudební
večery a Sportovní víkend. V rámci dokončení Regionálního centra cestovního ruchu
jsme zakoupili nový klavír. Město nadále
podporovalo spolkovou činnost a také nově
vzniklý volnočasový klub pro mládež DOK.
—
Do dalšího období je připravena k realizaci řada dalších projektů. Je to především
ve spolupráci se Správou a údržbou silnic
Plzeňského kraje vybudování „malého obchvatu“, ve spolupráci s Povodím Vltavy rekonstrukce jezu Mrskoš a výstavba obtoku
jezu Jarov.
Pokračovat bychom měli v zateplování
domů, školek, v modernizaci AQUAPARKU, ve výstavbě cyklostezky. Prioritou
nového zastupitelstva by měla být připravovaná rekonstrukce náměstí a vybudování
domova důchodců.
—
Závěrem mi dovolte poděkovat všem zastupitelům za jejich práci ve výborech, v komisích i v samotném zastupitelstvu. V nadcházejících volbách ve dnech 15.–16. 10. 2010
se bude o Vaše hlasy ucházet celkem šest
kandidátních stran. Z jejich řad vybereme
17 nových zastupitelů. Přejme si společně
pro Horažďovice jen to nejlepší.
Jindřiška Antropiusová,
starostka města

REALIZOVANÉ AKCE 2007–2010
• Dokončení Regionálního centra cestovního ruchu Prácheň – 55 mil. Kč
(z toho dotace SROP 13,2 mil. Kč)
• Zateplení ZŠ – 36 mil. Kč
(dotace OPŽP – 27,8 mil. Kč)
• Kompletní rekonstrukce Blatenská ul.
– 19,7 mil. Kč
• Kompletní rekonstrukce Okružní ul.
– 19 mil. Kč (dotace ROP cca 7,6 mil. Kč)
• Zateplování bytových domů – Blatenské
sídliště – 18 mil. Kč předﬁnancování
(dotace Zelená úsporám)
• Revitalizace a rekonstrukce anglického
parku Ostrov – 13,5 mil. Kč
(dotace OPŽP 6,3 mil. Kč)
• Výměna střech a oken bytových domů
– 15,8 mil. Kč
• Příprava pozemků pro rodinnou výstavbu – Nad Nemocnicí – 9,6 mil. Kč
• Rekonstrukce školní jídelny ZŠ Blatenská ul. – 9,1 mil. Kč
• Obnova automatického systému řízení
technologie provozu ČOV – 6,5 mil. Kč
• Sběrný dvůr odpadů – 6,1 mil. Kč
(dotace OPŽP 5,2 mil. Kč)
• Hasičská cisterna – 5,3 mil. Kč
(dotace MV 2 mil. Kč + PK 1 mil. Kč)
• Zateplení č. p. 180 – 3,2 mil. Kč předﬁnancování (dotace Zelená úsporám)
• Rekonstrukce ústředního vytápění a vzduchotechniky – MŠ Loretská – 3 mil. Kč
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• Oprava domů Na Vápence – 2,8 mil. Kč
• Územní plán – 2,3 mil. Kč
• Rekonstrukce nádvoří zámku – Atrium
– 2 mil. Kč (dotace MK 485 tis. Kč)
• Nákup čp. 70 v Horažďovicích
– 2 mil. Kč
• Rekonstrukce sociálního zařízení,
I. Etapa – ZŠ Blatenská ul. – 1,9 mil. Kč
(dotace PK 1,3 mil. Kč)
• Stavební úpravy garáží MěÚ
– 1,3 mil. Kč
• Průzkumný jímací zářez Ostrov
– 1,1 mil. Kč (dotace OPŽP – 1 mil. Kč)
• Rozšíření hřbitova 1,1 mil. Kč
• Oprava kulturního domu v Třebomyslicích
– 1,1 mil. Kč (dotace PK 150 tis. Kč)
• Odkup technického zhodnocení
majetku od ﬁrmy Grammer – 954 tis. Kč
• Oprava hasičské nádrže HD Lhota
– 865 tis. Kč (dotace PK 250 tis. Kč)
• Výměna garážových vrat hasičské
zbrojnice HD – 800 tis. Kč
• Oprava komunikace Boubín
– 730 tis. Kč (dotace PK 200 tis. Kč)
• Plynoﬁkace kotelny Jiráskova 220
– 703 tis. Kč
• Oprava kašen – náměstí, zámek
– 650 tis. Kč (dotace MK 170 tis. Kč)
• Oprava fasády Husova sboru
– 482 tis. Kč (dotace MK 400 tis. Kč)
• Hradítko – náhon – 414 tis. Kč
• U-rampa – skate – 400 tis. Kč
(dotace MV 304 tis. Kč)
• Oprava masných krámů 375 tis. Kč
– (dotace PK 150 tis. Kč)
• Oprava návesních kapliček – Komušín,
Svaté Pole – 366 tis. Kč
(dotace MK 301 tis. Kč)
• Oprava hasičské nádrže Komušín
– 360 tis. Kč
• Oprava knihovny Boubín – 250 tis. Kč
• Oprava obecní budovy Svaté Pole
– 240 tis. Kč
• Oprava kaple sv. Anna – 200 tis. Kč
• Oprava stodoly Veřechov – 200 tis. Kč
• Oprava obecní budovy HD Lhota
– 171 tis. Kč
• Zřízení el. zvonění kaple Babín
– 34 tis. Kč
• Zřízení el. zvonění kaple Svaté Pole
– 36 tis. Kč

STALO SE
Sportovní víkend
Poslední srpnový víkend byl ve sportovním duchu. Sportovní spolky pořádaly
soutěže a turnaje, které probíhaly na
různých sportovištích a dalších vhodných místech v našem městě. V sobotu
byl zahájen otevřený turnaj družstev ve
volejbalu. Zúčastnilo se 6 družstev. Na
tenisových kurtech se odehrával turnaj
dvouher a čtyřher. Dále Oblastní charita
Horažďovice pořádala pétanque, který se
hrál v parkánu. Na Ostrově probíhal Zářečský železný muž – horské kolo 22 km,
1 km loď, přelanění, 3 km běh a střelba ze
vzduchovky. Na nohejbalovém hřišti za
sokolovnou probíhal v sobotu i v neděli
nohejbalový turnaj. V neděli na víceúčelovém hřišti soutěžila družstva o prvenství ve florbalu, na fotbalovém hřišti se
také tento den konalo utkání starší přípravky. Na tenisových kurtech se opět
hrály dvouhry a čtyřhry. Střed Horažďovic se proměnil v okruh, kde probíhala
v různých věkových kategoriích soutěž
Horažďovické kolo.
Jitka Chalupná,
Odbor památkové péče, školství a kultury

Pétanque

SROP – sdružený Regionální operační program,
ROP – Regionální operační program,
PK – Plzeňský kraj,
MV – Ministerstvo vnitra,
MK – Ministerstvo kultury,
OPŽP – Operační program Životní prostředí

Tenisový turnaj

Florbalový turnaj
Osm družstev rozlosovaných do 2 základních skupin mezi sebou zápolilo při
3. ročníku ﬂorbalového turnaje v rámci
Sportovního víkendu v Horažďovicích.
Družstva složená převážně z již bývalých
nebo současných žáků, kteří přes školní
rok pravidelně trénují 3× týdně, prokazovala mezi mantinely zvyšující se úroveň
ﬂorbalu na Horažďovicku. Vyzdvihnout

musíme výkony hráčů Raptors, kteří
i přes věkový handicap sváděli s ostatními
družstvy srdnaté souboje a přesvědčili se
tak, že gól lze vstřelit jakémukoli soupeři.
Při ﬁnálovém utkání dostáli svému názvu
borci týmu Tornádo, kteří doslova smetli
ze hřiště tým Šmoulů 11:3, a zaslouženě
si tak odvezli medaile za celkové vítězství.
Celkové výsledky: 1. Tornádo, 2. Šmoulové, 3. Black Bulls, 4. Poblioni, 5. Lions,
6. Medůza FT, 7. Ohnivé kokosy, 8. Raptors Team
Vojtěch Herman, Kamil Šebek

Fotbalové utkání
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Naši nově příchozí
Připravili jsme pro vás fotograﬁe nově příchozích do našich a okolních základních
a mateřských škol.
Jitka Chalupná,
Odbor památkové péče, školství a kultury
ZŠ Chanovice

Mateřská škola Chanovice

Křesťanská mateřská škola Horažďovice

ZŠ Blatenská ul., Horažďovice

Mateřská škola Na Paloučku Horažďovice

ZŠ Pačejov

ZŠ Komenského ul., Horažďovice

ZŠ Nalžovské Hory

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

Blatenská ulice, zateplování

Odpad na nádraží
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KULTURA

Týden knihoven

Městská knihovna Horažďovice
pořádá v sále knihovny

4.–8. října 2010
Bohatý program především pro děti a mládež
Barvy života – beseda s moderátorkou
Kamilou Moučkovou
Ema a kouzelná kniha – beseda se spisovatelkou Petrou Braunovou
Čáry máry se strašidly
Den otevřených dveří
Knihovníkem nanečisto – vyhlášení soutěže
Volím, volíš, volíme
Strašení s Tyjátrem
Bazar vyřazených knih
V rámci Týdne knihoven bude pro čtenáře, kteří mají problémy s včasným vracením knih, vyhlášena AMNESTIE.
REGISTRACE ZDARMA:
4. 10. pro seniory
6. 10. pro děti do 15 let
8. 10. pro studenty
Městská knihovna vyhlašuje soutěž:

Čáry máry
se strašidly
– vyhlášení soutěže
o tě
Jak má vypadat a jak se má jmenovat správné
strašidlo? To je úkol pro všechny šikovné děti.
Strašidlo můžete nakreslit, vymodelovat,
ušít, vyrobit loutku… a vymyslet pro něj
děsivé jméno. Budeme rádi, když připíšete, jak a koho to vaše strašidlo nejraději straší a kde se vyskytuje. Své obrázky
a postavičky odevzdejte na dětském oddělení knihovny nejpozději do 12. 11. 2010.
Vyhodnocení soutěže a předání odměn proběhne v neděli 28. 11. 2010 na Dni pro dětskou
knihu v kulturním domě v Horažďovicích.
Všechna strašidla budou k vidění na dětském oddělení knihovny.
Eva Marešová

BAZAR KNIH
12. 10.–15. 10. 2010
9.00–11.00 12.00–16.00 hod.
2 Kč/ks

Členové kvintetu vystoupí v uniformách
zhotovených podle návrhu výtvarníka
Theodora Pištěka, který je mimo jiné
znám i jako držitel ceny Oskar Americké ﬁlmové akademie za kostýmní návrhy
k ﬁlmu Miloše Formana – Amadeus. Uniformy jsou trvalým předmětem diskuse
v naší veřejnosti – mnozí poukazují na to,
že uniformy by měly více vycházet z tradic
čs. legií. Sám autor k tomu říká, že původní jeho návrh se přikláněl k této tradici
více, avšak pro vysokou ﬁnanční náročnost byla nakonec zvolena kompromisní
podoba stejnokrojů. Tradice čs. legií je
zakomponována do nárameníků, opasků,
spon a knoﬂíků, střihem se uniformy více
hlásí k příslušnosti k jednotkám NATO.
Žesťový kvintet u nás vystoupí ve složení:
Pavel Hromádka – trubka, trubka picollo,
Jiří Bachtík – trubka, Viktor Dekoj – lesní roh, Jan Krajhanzl – trombon, Petr Čihák – bastrombon. V bohatém programu
uslyšíme známé skladby v úpravách pro
žestě od autorů zvučných jmen: M. Starke, P. Peuerl, G. Farnaby, J. S. Bach,

Ševčíkovy hudební
večery pokračují
dalším koncertem
V pátek 8. 10. 2010 v 19.00 hodin přivítáme v secesním sále hotelu Prácheň v Horažďovicích Žesťový kvintet Hudby hradní
stráže a Policie České republiky.
Velký dechový orchestr Hudby hradní stráže a Policie ČR byl založen v roce 1945.
Opírá se o prvorepublikovou tradici četnických a vojenských kapel, které vždy tvořily
reprezentativní ukázku hudební vyspělosti
a kultury naší země. Letos na jaře orchestr
oslavil 65 let svého trvání slavnostním koncertem ve Španělském sále Pražského hradu. Vysoká profesionalita výkonů hudebníků orchestru umožňuje tělesu plnit jeho
hlavní úkoly – orchestr doprovází všechny
státní ceremonie na Pražském hradě a je
činný i při kulturních akcích Policie ČR.
Orchestr se také věnuje samostatné koncertní činnosti; více než dvacet nahrávek
tvoří reprezentativní ukázku širokého hudebního záběru tělesa. Orchestr reprezentoval náš stát již v šestnácti zemích Evropy,
v Mongolsku, v Japonsku a v USA. Ke každoročním významným koncertním vystoupením patří účinkování při mezinárodním
hudebním festivalu Pražské jaro a při svatováclavských oslavách. V rámci orchestru
působí také menší soubory (viz ilustrační
foto), které tak vhodně doplňují aktivity
hlavního tělesa. Mezi ně patří i Žesťový
kvintet Hudby hradní stráže a Policie ČR,
který brzy uvítáme v našem městě.

G. F. Händel, W. A. Mozart, P. Staněk,
A. Skirrow, F. O´Carroll, L. Pollak. Spolu
s účinkujícími se vydáme na procházku
hudbou několika staletích – od renesance
až po současnost.
Vstupné je dobrovolné, o přestávce bude
opět otevřen bufet pro návštěvníky koncertu. Těšíme se na hojnou účast.
Jitka Kutišová,
občanské sdružení Hudba bez hranic, o. s.

Divadlo stále žije!
Nastává opět divadelní sezóna a s ní přichází i bohatá nabídka kulturních programů. Pro všechny návštěvníky a milovníky
divadla máme příjemnou zprávu. V HORAŽĎOVICKÉM KULTURNÍM DOMĚ
BUDEME MÍT NOVÉ ŽIDLE!
Již nebude nikoho rušit vrzání starých židlí a snad nikoho nebudou bolet záda z nepříjemného sezení. Velký dík patří vedení
našeho města, které uvolnilo ﬁnance na
pořízení 330 kusů židlí do horažďovického kulturního stánku. Výrobcem a zároveň dodavatelem je Tvar, v. d., Klatovy. Je
potěšující, že tento závod, který se podílel
na vybavení kulturního domu již v roce
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1964, dostal šanci se zde opět prezentovat
svými výrobky.
Nenechte si proto ujít nadcházející divadelní sezónu, kterou připravujeme ve
spolupráci se Stálou divadelní scénou
v Klatovech, a využijte výhodné ceny předplatného, které činí 700 Kč na 5 titulů:
říjen – Ray Cooney: 1 + 1 = 3 (anglickou
komedii uvádí Divadlo Kompanyje)
listopad – Marc Camoletti: Dva na kanapi
(francouzskou komedii uvádí Divadelní
agentura Sophia-Art)
leden – Otakar Jirák: Smím prosit?
(vtipnou hříčku uvádí Městské divadlo
Mladá Boleslav)
únor – Oldřich Dudek, Jindřiška Kikinčuková: Mejdan manželek šílených aneb
manželství je kabaret (komedii ze života
uvádí C. K. Divadlo Pluto)
duben – Ken Ludwig: Něžné dámy (zápletku po anglicku uvádí Docela velké divadlo)
Přihlášky můžete zasílat přímo na Stálou
divadelní scénu v Klatovech či je odevzdat
v předprodeji kina Otava nebo v kanceláři
Kulturního střediska v Horažďovicích. Pokud se rozhodnete na poslední chvíli, můžete přihlášky vyplnit ještě při prvním divadelním představení v říjnu v kulturním
domě. Všechny legitimace předplatného
jsou při prvním představení slosovatelné.
Věříme, že si z bohaté kulturní nabídky
v nadcházející sezóně vyberete program
„na tělo“ a že se Vám bude u nás líbit. Těšíme se na každého z Vás.
Za Kulturní středisko Horažďovice
Libuše Mužíková

SPORT
Horažďovické kolo
2010
Poslední srpnovou neděli se již tradičně
konal na náměstí našeho města MTB závod Horažďovické kolo, který pořádal klub
MTB Ježíkov Horažďovice. Tento závod je
zařazen do seriálu Pošumavská liga horských kol, proto jsme opět očekávali hojnou účast. Závodníci v rámci tohoto seriálu
sbírají celou sezónu cenné body, aby dosáhli na celkové prvenství. Na startu závodu se
znovu sešli nejenom nejlepší jezdci, kteří se
celého seriálu účastní, ale i závodníci, kteří body nesbírají a k nám přijedou závodit
kvůli atraktivnosti tratě. Vždyť kdo si může
jen tak „zazávodit“ v historickém centru
města a jeho přilehlých uličkách? Ohlasy
nám to jen potvrzují…

Trať vedla opět z náměstí kolem zámku
k řece, poté se odbočilo doleva do Nábřežní ulice a jelo se při hradbách až téměř
k mostu u bývalého Jitexu. Tady se opět
odbočilo doleva a po krátkém prudším
stoupání se závodníci dostali do Příčné
ulice. Odtud přes Trhovou, kde u hostince
Černý orel zabočili do Hradební, kolem
Bílé růže přijeli k masným krámům, odtud
jeli za kostel a pak směrem na náměstí,
kde se dali doprava Havlíčkovou ulicí až
k lékárně. Ševčíkovou ulicí se vraceli na
náměstí, kde celý okruh končil. Okruh
měřil cca 2,3 km.
Muži kategorie Elite jeli závod na 11 kol,
veteráni + junioři, kadeti na 7 kol, mládež
2 kola a děti jely zkrácený okruh jen na
náměstí. Celkově se závodu zúčastnilo 98
závodníků, kteří soutěžili podle věku v 18
kategoriích.
Celkovým vítězem závodu se s časem
44:06,234 stal Reeh Jiří ze Scott cycling
teamu Kolín, který zajel i nejrychlejší kolo
závodu, a to v čase 03:46,599.
Zveřejňujeme některé výsledky kategorií,
kde se umístili závodníci z Horažďovic.
Kategorie Muži 1:
1. Štampach Štěpán
Tatran Žel. Ruda
2. Šmat Jiří
Hepos Plzeň
3. Pavlíček Stanislav
Horažďovice
Kategorie Veteráni 1:
1. Kadlec Jan
Basecamp
2. Otáhal Jaroslav
Horažďovice
3. Míčka Vlastimil Cyklo-Míčka Sušice
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Kategorie Ženy:
1. Prošková Jana SKI klub Železná Ruda
2. Valachová Pavla
MTB Ježíkov
3. Svatošová Tereza
Hepos Plzeň
Závod pro děti byl určen i pro ty úplně
nejmenší, které po horažďovickém náměstí závodily jak na kolech, tak i na odstrkovadlech, tříkolkách a zádech rodičů (když
vypovědělo kolo své služby). Tyto dětské
kategorie měly nejvíce vítězů. Každý ze
závodníků byl za svůj výkon odměněn.
Závěrem bych chtěl poděkovat našemu
městu za možnost uspořádat tak atraktivní závod, všem spoluobčanům za ohleduplnost vůči nám pořadatelům a hlavně
závodníkům a sponzorům – Městu Horažďovice a ﬁrmám Hapon, Bohemia Sport,
Zámecká cukrárna, Lékárna U Špitálníků, Pizzeria V Zámku, TS Strakonice,
Rema Turbo, vinárna Pod Věží, Klempířství Korch, AVS, Informační centrum
města Horažďovice, Ježek Bohumil, Hypoteční banka a dalším. Biku zdar!
Josef Maxa

Z RADNICE
Rada města 18. 8. 2010
ROZHODLA
• o výběru nejvhodnější nabídky společnosti TECHNICO Opava, s. r. o., Opava na
zpracování projektové dokumentace nadlimitní veřejné zakázky zadávané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
v platném znění, v otevřeném řízení s názvem Domov pro seniory Horažďovice s nabídkovou cenou ve výši 1 660 000 Kč + DPH
• o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky společnosti Lesní stavby, s. r. o., Palackého 764, Nýrsko na stavební práce akce
„Stavební úpravy křižovatky Strakonická–
Plzeňská“ s celkovou cenou 1 501 405 Kč

SCHVÁLILA
• na akci Stavební úpravy křižovatky Strakonická–Plzeňská, Horažďovice cenovou
nabídku společnosti ZIP, o. p. s., Plzeň na
provedení archeologického výzkumu stavby Stavební úpravy křižovatky Strakonická–Plzeňská, Horažďovice ve výši 180 Kč/
hod. za výkon v terénu, 4 000 Kč pevná
cena za vypracování nálezové zprávy
• společnosti RealSan, a. s., Liberec na vypracování projektové dokumentace: vzduchotechnika, měření a regulace a elektroinstalace – v souvislosti s přípravou stavby
sanace vlhkého zdiva čp. 1, 2 a 3 za cenu
35 000 Kč + DPH
• dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci
„Oprava WC v nebytových prostorech
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(bufet) čp. 180, Strakonická ulice, Horažďovice“ mezi Městem Horažďovice, Mírové náměstí 1, Horažďovice a Miroslavem
Brůžkem, Horažďovice (dodatek upravuje
termín předání díla a celkovou cenu)
• dohodu o způsobu předávání a ověřování údajů náměrů bytových vodoměrů teplé
vody při společném měření množství odebrané tepelné energie na přípravu teplé
vody pro více odběrných míst mezi Městem Horažďovice a společností Bytservis
Sušice spol. s r. o., Sušice
• smlouvu o pronájmu mezi Městem Horažďovice (pronajímatel) a FK Horažďovice, o. s., Horažďovice na část pozemku
p. č. 1094/1 o výměře 2 500 m2 v k. ú.
Zářečí u Horažďovic za účelem zřízení
náhradní tréninkové plochy s platností od
1. 9. 2010, za cenu 1 Kč/rok bez DPH
• souhlasné prohlášení k převodu p. č.
1193/1 v k. ú. Zářečí u Horažďovic (rybník
Mokrá) do vlastnictví Města Horažďovice
jakožto historického majetku od Pozemkového fondu České republiky, Praha 3
• převod volných ﬁnančních prostředků
ve výši 10 mil. Kč na účet s tříměsíční výpovědní lhůtou u J&T banky, a. s., Praha
• pořadník na byty 2+1 a 1+1 nad 40 m2
1. Petr Balíček, Horažďovice
2. Jaroslava Pajerová, Horažďovice
3. Marcela Šimonová, Horažďovice
4. Jana Kováříková, Svaté Pole 14
5. Dětský domov Kašperské Hory,
Kašperské Hory
• pořízení propagačních předmětů města
dle návrhu v tomto rozsahu: 100 ks svíčka
Červená brána, 500 ks propiska s potiskem, 250 ks placka s potiskem
• na akci „Oprava zastřešení nároží v křižovatce ulic Strakonická–Plzeňská“:
a) vzala na vědomí informaci o průběhu
stavby a stavu odkrytých konstrukcí stavby
s ohledem k výši smluvních nákladů 516 tis.
Kč a jejich navýšení o dalších cca 190 tis. Kč
b) nesouhlasí s pokračováním původního záměru a rozšířením smluvního rozsahu prací o další náklady
c) pověřuje MěÚ, Odbor investic, rozvoje
a majetku města pořízením studie nového
využití nároží odsouhlasené orgánem památkové péče za podmínek demolice stávajícího přístřešku, nové funkční a stavební řešení v návaznosti na projekt mobilita
pro všechny a stanovuje celkovou částku
na odměny 30 000 Kč

SOUHLASILA
• s výstavbou hřiště na plážové sporty
a letní terasy na vlastní náklady nájemce
v areálu Hotelu Prácheň, Strakonická 152,
Horažďovice na p. č. 218/4
• s podnájmem části pozemků p. č. 166
o výměře 208 m2, 169/1 o výměře 469 m2,
174/1 o výměře 318 m2 a pozemků p. č.
173/1 o výměře 345 m2, st. p. č. 1157 o vý-

měře 131 m2 v k. ú. Horažďovice společnosti Penny Market, s r. o., Radnice
• s užíváním místní a obslužné komunikace a cesty na pozemcích parc. č. 2759/20,
2759/18, 2681/3, 84/6 a pozemku PK
2764/1 vše v k. ú. Horažďovice, pro dopravu materiálu souvisejícího s realizací stavby „Otava, Horažďovice – rekonstrukce
jezu Mrskoš ř. km 72,285“
• s uložením přípojky NN pro ovládání
jezu Mrskoš do pozemku města p. č. PK
2682 v k. ú. Horažďovice
• s pořízením terénního vozidla pro Městské
lesy – (ﬁnanční krytí bude zajištěno v rámci paragrafu „lesy“ položkovým převodem
z provozních výdajů) a souhlasí se zpracováním pasportu zeleně a mobiliáře města

NESOUHLASILA
• s poskytnutím ﬁnančního příspěvku
agentuře 24hours agency, Praha na akci
Siko OffROAD Maraton Horažďovice 2010
• s poskytnutím ﬁnančního příspěvku
Ing. Petře Šustové na vydání knihy „Nedokážu ti říct sbohem…“

ODLOŽILA
• rozhodnutí ve věci žádosti Ing. Pavla a Karla Pivničkových, Horažďovice o dodatečný
souhlas s umístěním uzemnění hromosvodů
do pozemků p. č. st. 218/1 a st. 218/4 v k. ú.
Horažďovice do doby vyřešení záměru stavebních úprav ve dvoře hotelu Prácheň

VZALA NA VĚDOMÍ
• zápis z bytové komise ze dne 9. 8. 2010
• výroční zprávu Oblastní charity Horažďovice za rok 2009 a vyúčtování pečovatelské služby za I. pololetí r. 2010 – čerpání
rozpočtu, komentář k výsledku hospodaření, výkaz střediska pečovatelské služby,
přehled o aktivizačních činnostech – předložené Oblastní charitou Horažďovice
• program Sportovního víkendu dne
28.–29. 8. 2010

VYDALA
• nařízení č. 1/2010 ze dne 18. 8. 2010
o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov

Rada města 1. 9. 2010
SOUHLASILA
• s vedením objízdné trasy po místní komunikaci p. č. 238/6 v k. ú. Horažďovice
po dobu realizace stavby „Stavební úpravy křižovatky Strakonická–Plzeňská, Horažďovice“ dle žádosti společnosti Lesní
stavby, s. r. o., Nýrsko
• s ﬁnančním rozpočtem na dotisk propagačního materiálu Aquapark a vydání
Průvodce Horažďovice – Perla Otavy
• s ﬁnančním rozpočtem Pexeso – Horažďovické loutky a souhlasí s přijetím dotace ve
výši 10 000 Kč z grantového programu Plzeň-

ského kraje v oblasti kultury na tento projekt
• s nabídkou na prezentaci města Horažďovice v pořadu Cyklotoulky (PUBLIC
TV) v rámci rozpočtu paragrafu kultury
• souhlasí s přijetím nabídky ﬁrmy Rumpold poskytnout městu 10 ks kontejnerů
na oddělený sběr bioodpadu za podmínky,
že kontejnery budou městu poskytnuty
zdarma. Kontejnery budou poskytnuty,
pokud se je ﬁrmě Rumpold podaří získat
s dotační podporou z OPŽP

REVOKOVALA
• usnesení 60. RM ze dne 7. 1. 2009, bod
č. 4 z důvodu neuskutečnění akce „Rozšíření optické sítě v rámci Rozšíření trasy
VO Horažďovice – ulice Blatenská, Hornická, Žižkova, Bezručova“

SCHVÁLILA
• umístění podzemního komunikačního
vedení do pozemků p. č. 1148/1, 1148/2,
1148/29, 1144/1, 1144/22, 2706/4 v k. ú.
Horažďovice (Okružní ul.) v rozsahu dle
předložené situace za podmínky, že společnost Šumava Net, s. r. o., Horažďovice
doloží geodetické zaměření již zrealizovaných rozvodů podzemního komunikačního vedení před podpisem smlouvy
o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene k akci „Okružní ulice II“.
Do 6 měsíců uzavře smlouvy o zřízení
věcného břemene na již zrealizované podzemní komunikační vedení. Dále schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy
o zřízení věcného břemene mezi Městem
Horažďovice (budoucí povinný) a společností Šumava Net, s. r. o., Horažďovice
(budoucí oprávněný)
• v záležitosti Ševčíkovo hudebních večerů
a) návrh koncertní sezóny v roce 2011
– Ševčíkových hudebních večerů v Horažďovicích (7 koncertů)
b) zařazení do rozpočtu na rok 2011 dotaci 75 tis. Kč občanskému sdružení Hudba bez hranic, Sušice účelově určenou
k zajištění 2. ročníku koncertů Ševčíkovy
hudební večery v Horažďovicích a poskytnout propagační předměty se znakem
města pro vystupující umělce
c) smlouvu o poskytnutí účelové dotace
z rozpočtu města Horažďovice mezi Městem
Horažďovice a Hudbou bez hranic, o. s., Sušice
• příspěvek ve výši 12 000 Kč na provoz
volnočasového centra DOK pro neorganizovanou mládež na období září 2010
• smlouvu o výpůjčce mezi městem Horažďovice a Junákem – svazem skautů
a skautek ČR, středisko Prácheň Horažďovice (nebytové prostory v čp. 11) na
dobu určitou do 30. 9. 2010

VZALA NA VĚDOMÍ
• závěr zjišťovacího řízení podle § 7 zákona
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí, k akci „Bioplynová stanice Boubín“
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Veřejné projednání návrhu
územního plánu města Horažďovice
se koná 29. září 2010 od 16 hod.
v kulturním domě v Horažďovicích.
Město Horažďovice zve své občany na
VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA
v pondělí 11. 10. 2010 od 18.00 hod.
v kulturním domě v Horažďovicích.

Oddělený sběr textilu
Občané, kteří důsledně třídí odpad a využívají služeb sběrného dvoru, zaznamenali, že odděleně lze shromažďovat i odpad
textilního charakteru. K tomuto účelu je
ve sběrném dvoře vyhrazen jeden velkoobjemový krytý kontejner.
S ohledem na další využití textilního odpadu žádáme občany, aby do tohoto kontejneru odkládali pouze využitelný textil.
Nevyužitelný textil prosím odkládejte do
kontejneru pro objemný odpad (dle pokynů obsluhy sběrného dvora).
Využitelný textil
– včetně knoﬂíků a zipů

Nevyužitelný
textil

Savé bavlněné materiály

Ponožky

Svetry, mikiny, trika

Kravaty

Košile, šatovky

Batohy

Ložní prádlo

Kabelky, tašky

Ručníky, utěrky, kapesníky

Molitan

Odstřižky

Kůže, koženka

Riﬂe

Boty

Kabáty, bundy, šusťákové
oblečení

Peřiny

Syntetické materiály, záclony

Matrace

Pevné materiály – „lehátkovina“

Koberce

Ing. Anna Vachušková,
Odbor životního prostředí

OZNÁMENÍ
o době a místě konání voleb do Zastupitelstva města Horažďovice a Senátu
Parlamentu ČR volební obvod č. 7 Plzeňměsto
Starostka města Horažďovice podle § 29
zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, a podle § 15 zákona č. 247/1995 Sb.,
o volbách do Parlamentu ČR a o změně
některých zákonů,
oznamuje
1. Volby do zastupitelstva obce a Senátu
Parlamentu ČR, volební obvod č. 7 Plzeňměsto se uskuteční
v pátek dne 15. října 2010 od 14.00 do
22.00 hodin
v sobotu dne 16. října 2010 od 8.00 do
14.00 hodin.

2. Místem konání voleb do zastupitelstva
obce a Senátu Parlamentu ČR, volební obvod č. 7 Plzeň-město
ve volebním okrsku č. 1
je volební místnost Městský úřad – Mírové náměstí 1 – velká zasedací síň
pro voliče trvale bytem Horažďovice
Havlíčkova, Hradební, Husova, Husovo nám.
(140, 144, 145, 148), Jiřího z Poděbrad, Mayerova (262, 1 062, 1 063, 1 064, 1 065, 1 066, 1
067, 1 068), Mírové náměstí, Nábřežní, Otavská, Palackého (1061), Plzeňská, Podbranská, Prácheňská, Příčná, Příkopy, Sportovní,
Ševčíkova, Trhová, U Jatek, Zářečská
Horažďovice, část Svaté Pole
ve volebním okrsku č. 2
je volební místnost ZŠ Komenského
– Komenského 211
pro voliče trvale bytem Horažďovice
Budovatelů, Družební, Hollarova, Jiráskova,
Karla Němce, Komenského, Mírová, Odbojářů, Peškova, Třebomyslická, Za Tržištěm
ve volebním okrsku č. 3
je volební místnost ZŠ Blatenská
– Blatenská 539
pro voliče trvale bytem Horažďovice
2003, Bezručova, Blatenská (306, 307,
308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316,
317, 318, 319, 320, 321, 322, 529, 530, 538,
539, 540, 585, 586, 587, 736, 737, 738,
750, 766, 767, 769, 770, 1 081), Hornická,
Mayerova (523, 524, 525, 783, 784, 785,
786), Okružní, Rybářská, Smetanova,
Strakonická (16, 17, 30, 149, 150, 151, 152,
153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161,
162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170,
171, 173, 174, 175, 177, 178, 179, 180, 182,
183, 184, 185, 186, 362, 363, 365, 366,
367, 368, 370, 371, 372, 373, 374, 429,
497, 500, 535, 537, 696, 697, 883, 945,
946, 947, 948, 952, 1 056, 1 057, 1 058),
Šumavská, Tyršova, Zahradní, Žižkova,
5. května, Na Vápence, Nad Nemocnicí,
Kaskova, Josefa Pavla, V Lukách
ve volebním okrsku č. 4
je volební místnost Hasičská zbrojnice
– Loretská 235
pro voliče trvale bytem Horažďovice
Lipová, Loretská, Palackého (811, 812,
815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823,
824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831,
832, 833, 834, 835, 845, 846, 847, 848,
849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856,
857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864,
865, 866, 867, 868, 871, 872, 873, 874,
875, 876, 877, 878, 931, 932, 933, 934),
Pod Vodojemem
ve volebním okrsku č. 5
je volební místnost Horažďovice Předměstí – klubovna Sdružení občanů HD
Předměstí
pro voliče trvale bytem Horažďovice Předměstí
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ve volebním okrsku č. 6
je volební místnost Horažďovice, část
Babín – Babín 41 – obecní budova
pro voliče trvale bytem Horažďovice, část
Babín
ve volebním okrsku č. 7
je volební místnost Horažďovice, část
Boubín - Boubín 5 – obecní budova
pro voliče trvale bytem Horažďovice, část
Boubín
ve volebním okrsku č. 8
je volební místnost Horažďovice, část
Horažďovická Lhota 36 – obecní budova
pro voliče trvale bytem Horažďovice, část
Horažďovická Lhota
ve volebním okrsku č. 9
je volební místnost Horažďovice, část
Komušín – Komušín 69 – obecní budova
pro voliče trvale bytem Horažďovice, část
Komušín
ve volebním okrsku č. 10
je volební místnost Horažďovice, část
Třebomyslice – Třebomyslice 1 – obecní budova
pro voliče trvale bytem Horažďovice, část
Třebomyslice
ve volebním okrsku č. 11
je volební místnost Horažďovice, část
Veřechov – Veřechov 5 – obecní budova
pro voliče trvale bytem Horažďovice, část
Veřechov
3. Voliči bude umožněno hlasování poté,
kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem nebo cestovním pasem
České republiky). Neprokáže-li uvedené
skutečnosti stanovenými doklady, nebude
mu hlasování umožněno.
4. Voliči budou dodány 3 dny před dnem
voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič
může obdržet hlasovací lístky i ve volební
místnosti.
V Horažďovicích dne 16. 9. 2010
Mgr. Jindřiška Antropiusová, v. r.,
starostka města

REGIONÁLNÍ INFORMAÈNÍ
A MAPOVÉ CENTRUM

Vám poskytuje

VEØEJNÝ INTERNET
Po-Pá 9.00-12.30, 13.00-17.00
Rezervujte si èas na telefonu 376 511 999
e-mail: horazdovice@ciao.cz
3. TÝDEN V ØÍJNU (18. - 22. 10. 2010)
pro obèany Horažïovicka prvních 30 min
dennì ZDARMA
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ŠKOLY

Křesťanská mateřská
škola
Je pondělí dopoledne. Na zahradě naší
Duhové mateřské školičky nás lechtá sluníčko svými paprsky. Děti si berou ze zahradních altánků kyblíky, nákladní auta,
hrabičky, lopatky a už je to tady jak v mraveništi Ferdy Mravence. Dnes nejdeme na
písek, ale čeká nás sběr šišek, kamínků,
oblázků, kůry, a to vše na vytvoření nového „pocitového chodníčku“ u kamenného
řečiště. Děti jsou velmi pilné a snaživé
a před očima nám vzniká krásný přírodní chodník, který si mohou po ukončení
samy hned vyzkoušet. Tu to píchá, tu to
praská, tu to voní, tu to pleská. Každý
přírodní materiál reaguje na dotek rukou
i nohou jinak. A my si to tu můžeme hezky
zkoušet každý den. Naše zahrada je nám
velkou učebnicí, podporuje u dětí hlavně
zvídavost, tvořivost, fantazii se zapojením
všech smyslů současně.

se školičkou seznámit. Děti přivítaly opět
čtyři třídy. Tři třídy jsou věkově smíšené
pro děti od třech do pěti let a jedna třída
je pouze pro děti, které za rok nastoupí do
základní školy. Toto rozdělení dětí se nám
osvědčuje již několik let a přesvědčuje nás
o tom, že samostatná třída pro budoucí
školáky je pro ně velkým přínosem. V této
třídě si děti vlastně již pomalu začínají
zvykat na roli školáka a nenásilnou formou jsou do této role vtahováni i rodiče.
Protože je v předškolní třídě pouze jedna
věková skupina dětí, mohou paní učitelky zařazovat kromě zmíněné přípravy na
základní školu rovněž další aktivity, které
mohou děti nenásilně plnit přímo ve své
třídě a nemusejí tak nutně přecházet do
tzv. kroužků. Jedná se o zvýšenou frekvenci zařazování grafomotoriky, jsou zařazovány prostředky k přirozenému vnímání
čtení a psaní, předmatematické dovednosti, zařazujeme hru na ﬂétnu, muzikoterapii, pohybové a hudebně-pohybové aktivity, delší vycházky do okolí, návštěvy
a exkurze. V této třídě si děti samy mažou
pečivo a nalévají polévku (pod dohledem
učitelek), zařazují se náhradní činnosti
pro „nespavce“ a spousta dalších aktivit,
které se zařazují aktuálně během roku.
Výsledkem aktivit bývají různá překvapení pro děti z ostatních tříd – pohybová,
hudební a dramatická vystoupení. Samozřejmostí je, že zařazujeme metody jako je

POZVÁNKA ZŠ KOMENSKÉHO
HORAŽĎOVICE NA KROUŽEK

„HURÁ DO ŠKOLY!“
Vedení a učitelky ZŠ Komenského
Horažďovice zvou budoucí prvňáčky
a jejich rodiče na kroužek „HURÁ DO
ŠKOLY!“, ve kterém se děti nenásilnou
formou připraví na povinnou školní docházku.
Náplň kroužku:
• hry zaměřené na sluchovou
a zrakovou přípravu
• uvolňovací cviky
• cvičení pozornosti
• vytváření jednoduchých
matematických představ
• rytmické a pohybové hry
Zájemci o kroužek si mohou vyzvednout přihlášky od 1. září 2010 v ředitelně základní školy nebo v mateřských
školách. Vyplněné přihlášky odevzdávejte v ředitelně základní školy či v mateřských školách do 16. září 2010.
Lekce budou probíhat vždy v úterý
v době od 13.00 do13.45 hodin.
Zahajujeme 5. října 2010 a končíme
30. listopadu 2010 závěrečnou lekcí,
které se mohou zúčastnit i rodiče.
Děti navštěvující MŠ budou ze školky
vyzvednuty a opět odvedeny zpět pedagogickým dozorem.
Na setkání se těší vedení školy
a pedagogický sbor.

Autobusem
až ke škole

Krédem naší Duhové školičky je „Každý
den je časem radosti“. Z radosti plyne klid,
porozumění, pohoda a mír a Slunce v duši.
Dnes jsme společně poznávali, zažívali
a zkoušeli, co vše můžeme objevovat a vidět. Tento den jsme všichni s radostí prožili.
Za KMŠ Jana Turková

Zprávičky z Paloučku
Po prázdninách se Palouček zaplnil
112 zapsanými dětmi. Některé děti přišly
do již známého prostředí, jiné děti se přišly

prožitkové učení, situační učení. Důraz je
kladen na prosociální dovednosti.
I v tomto školním roce chceme v rámci celé
školy pokračovat v modelu, kdy jsou třídy
více zaměřené na činnosti, které vycházejí z odborné úrovně třídních učitelek:
literárně-dramatické, hudebně-pohybové,
výtvarně-tvořivé, seznamování s německými slovíčky, prohloubení logopedické péče
a odstraňování vad výslovnosti dětí.
Moc děkujeme rodičům, kteří nám pomáhali v adaptačním období, které nebývá
pro všechny děti stejné a jednoduché.
V nadcházejícím období se připravujeme na
30. výročí založení naší školičky. O všech
aktivitách, které budou věnovány tomuto
výročí, budeme průběžně informovat.
Z Paloučku Bc. Marie Sládková

Od 1. 9. 2010 platí nový jízdní řád pro autobusovou linku 434060 – spoj 10 ve směru od Střelských Hoštic. Autobus přijíždí
v 7:25 na autobusové a vlakové nádraží
a pokračuje v 7:27 k ZŠ Horažďovice, Komenského ul. 211.
Tento spoj mohou využít všichni žáci naší
školy, kteří mají potvrzenou žákovskou
průkazku. Dojíždějící žáci pokračují na
jízdenku, kterou zakoupili ve spoji z domova. Horažďovičtí žáci si zakoupí jízdenku v nejkratším tarifovém pásmu.
Odpoledne mohou žáci využít na cestu zpět
k autobusovému a vlakovému nádraží autobusovou linku 434110 – spoj 22, který odjíždí ze zastávky u Hlaváčků (hostinec) v 14:13.
vedení ZŠ Horažďovice, Komenského 211

Super tábor
Od 19. 7. do 23. 7. 2010 probíhal v Přírodovědné stanici v Horažďovicích příměstský
tábor. Pan Pollak a paní Pánková pro nás
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bílého pruhu na hasičské auto napsal „Nekecat a dělat“. Politici naštěstí svoji činnost v žádném sloganu neprezentují.
Z Hasičských novin vybral Karel Halml

Klub DOK
pro horažďovickou
mládež pokračuje
připravili hodně zajímavý program. Počasí nám přálo. V pondělí jsme z řeky Otavy
lovili vodní živočichy a pozorovali je pod
mikroskopem. Také jsme ty jepice a pijavice zkoušeli nakreslit. V úterý nás čekala
návštěva interaktivní dílny místního muzea. Ve středu ráno jsme se vydali vlakem
do Velkých Hydčic a odtud na dvou raftech
dopluli na Zářečí. Vše dobře dopadlo a po
obědě jsme si malovali trička. Čtvrtek byl
náročný. Vydali jsme se do Obory, abychom
prozkoumali jeskyni a uvařili si polévku. Zůstali jsme bez jídla, protože jsme nerozdělali
oheň, cestou řadu z nás pobodaly vosy, proto jsme byli smutní. V pátek jsme si vytvořili
paletu z přírodnin. Každý den nás čekala ve
stanici nějaká práce u zvířat. Přinesli jsme
si hezké zážitky, plno informací o zvířatech
a rostlinách, fotky, kaktus, tričko a jedno
vosí bodnutí. Tábor se nám líbil, děkujeme.
Petra Kováříková a Jan Motl

SPOLKY
Sbor dobrovolných
hasičů
Zas jeden průzkum důvěry lidí v jednotlivé profese vynesl na výsluní hasiče.
Děje se tak již dlouhodobě a pravidelně.
Upřímně – bylo by velkým překvapením,
kdyby to v dohledné době bylo jinak. Nevím, co hrozného by museli hasiči udělat,
nebo naopak – jaké zásluhy by si museli
připsat příslušníci jiných profesí, aby se
důvěra obyvatel natolik zhoupla, že by se
přelila od hasičů někam jinam…
Trochu jiné postavení v těchto průzkumech mají politici. Nevěří jim už skoro
nikdo. Každé volby, když dochází k jejich
výměně, dostávají šanci něco na tom změnit a každé volební období tuto šanci promarní. Průzkumy to říkají jasně.
Není tak těžké, domyslet si, čím to asi je.
Zdá se, že samotný základ takové důvěryhodnosti hasičů u veřejnosti kdysi v jediné
větě celkem trefně vyjádřil anonymní vtipálek, když jako reakci na nově zavedený
policejní slogan „Pomáhat a chránit“ do

Hasiči na táboře
17. července dopoledne se sešlo sedm malých táborníků v hasičské zbrojnici. Počasí
bylo deštivé, ale to nám nebránilo odjet na
tábor do Lnářského Málkova, kde už nás
očekávali Otaváci. Po ubytování a prohlídce okolí tábora většinu z nás čekal první
oběd z ešusu. Odpoledne jsme se zapojili
do táborového programu. První hra, které
jsme se zúčastnili, byl Xapatán. V neděli
byl návštěvní den. V pondělí dopoledne se
konala táborová pouť a odpoledne bitva na
vodě. Celý den jsme měli službu na nádobí
a v noci hlídku. V úterý byl výlet do Blatné.
Na zámku nás svezli v historickém kočáře
a zhlédli jsme pohádku. Ve středu navštívil
tábor pan Zajíc s vojenským autem a svezl
nás po okolí tábora. Večer nás čekalo překvapení v podobě bobříka odvahy. Stezka
byla plná různých nástrah a překvapení,
ale se vším jsme se dokázali vypořádat.
Čtvrteční diskotéka se již stala tradiční zábavou. V pátek jsme našli hodnotný poklad.
Večerní táborák nám zpestřila pohádka od
plzeňských kamarádů. Škoda jen, že déšť
nás zahnal brzy do spacáků. V sobotu se
vše uklidilo a zabalilo a odjeli jsme domů.
Během tábora nám přálo počasí a vrátili
jsme se domů pěkně opálení.
Chtěli bychom poděkovat pionýrské skupině Otaváci za krásný týden a doufáme,
že se příští rok znovu setkáme.

Na začátku tak nereálná a vzdálená myšlenka, teď skutečnost s budoucností.
Prázdninový provoz klubu ukázal, že v Horažďovicích je hodně dětí, pro něž je poﬂakování po ulicích činností spíše nouzovou
(např. pro nedostatek podnětů či při čekání
na autobus) a že mnohem raději budou čas
trávit ve společnosti svých vrstevníků v nějakém podnětnějším prostoru.
U nás v klubu je nikdo do ničeho nenutí,
když se nudí, buď jsou ostatními návštěvníky strhnuti k nějaké aktivitě, nebo jim
nabídneme činnosti, které by je mohly zajímat, klidně se mohou svobodně nudit dál
(ale to většinou nechtějí).
S novým školním rokem do klubu chodí
čím dál více dětí. Hledáme dobrovolníky již od 16 let, kteří by si občas přišli
do klubu zahrát nějakou stolní hru, fotbálek, ping-pong, se zájemci si něco vyrobit, povídat si, prostě cokoliv, co Vás
bude bavit.
Hodina týdně či měsíčně? Záleží na Vašich časových možnostech.
Co za to? Aktivně strávený čas, dobrý
pocit, drobné odměny, příp. potvrzení
o praxi.
Informace na tel. 731 415 596,
janee@seznam.cz nebo přímo v klubu.
A budoucnost? Život klubu je otázkou
přežívání z měsíce na měsíc. Podle toho,
zda se seženou/neseženou prostředky.
Od Města jsme nyní získali prostory v bývalém obchodě Vše za 39. Pořád je tu ale
elektřina, topení, pracovník atd. Zatím se
za nás žádná instituce trvale nepostavila,
občanské sdružení, pod kterým fungujeme, toho jako nezisková organizace mnoho nezvládne. Díky Plzeňskému kraji,
Nadaci O2 a Městu Horažďovice budeme
moci nyní fungovat do srpna 2011.
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Poděkování
Lence Šimonové, vedoucí knihovny – za
to, že nikdy neřekla „to nejde“ a plně nás
podporuje všemi možnými způsoby.
Josefu Pollakovi za veškerý čas a úsilí, které projektu věnuje.
Václavu Rosovi za zapojení a poskytování
internetu, bez něhož dnešní mládež nemůže existovat, děkujeme mu hlavně za
bezproblémové a rychlé jednání.
Paní starostce Jindřišce Antropiusové, že
se vždy snažila vyjít vstříc a najít schůdná
řešení.
Karlu Zrůbkovi, že sám projevil iniciativu
a nabídl pomoc v získávání prostředků na
provoz klubu.
Radě Města, paní Duškové, paní Jagrikové a pracovnicím Odboru sociálních věcí.
Za poskytnutí ﬁnančního či materiálního
daru, příp. za zapůjčení vybavení děkujeme
Zednictví Miroslav Mráček, Václavu Englerovi ml., Papírnictví Lukešovi, Josefu
Pollakovi, Lence Šimonové, Heleně Svobodové, Matějkům, Františku Turkovi a Míše
Šimonové, ﬁrmě Kovaltos, Nadě Chládkové, Veronice Tiché, Knihkupectví a Květinářství – Ševčíkova ul., Linako Klatovy.
Děkujeme každému, kdo se jakýmkoliv
dílem podílel na uskutečnění pro Horažďovice tak významného projektu.
Hlavní poděkování patří Nadaci O2, Městu
Horažďovice, Plzeňskému kraji a Rosa computers, bez nichž by DOK nemohl existovat.

Skautské středisko
Prácheň
NECHTE SVÉ DĚTI VYRŮST
VE SKAUTU
INFORMACE PRO RODIČE
Skauting znamená hrát si, poznávat, bavit se,
vyrábět, kamarádit, objevovat, vyvíjet se…
Skauting jsou přátelé, parta.
Skauting je příležitost žít naplno, zábavně
a zajímavě, vzít vlastní život do svých rukou.
• Každý pátek se koná schůzka plná her,
zkoušení nových věcí, vyrábění (program
je uzpůsoben věku a schopnostem dítěte).
• Občas vyrazíme na výlet
(na jeden i více dní).
• Během roku pořádáme i další aktivity
(drakiáda, hry po městě, táboráky,
lyže, bazén atd.).
• V létě pořádáme 14denní stanový tábor.
• Díky skautu získá Vaše dítě nové
kamarády i nevšední zážitky.
• Vedoucí mají praxi a skládají
tzv. vůdcovské zkoušky,
jsou zodpovědní a ví, co děti baví.

BĚH PŘI OTAVĚ
pátek 1. 10. 2010
pro děti do 15 let
Škola v přírodě Střelské Hoštice
prezentace od 15 hodin
první start v 16 hodin
Srdečně zvou pořadatelé

Hvězdičky (dívky 6–10 let)
pátek 16.00–18.00
na Panské ve skautském Domečku
Tygříci (chlapci 6–10 let)
pátek 16.00–18.00
na Panské ve skautském Domečku
Perly (dívky 11–16 let)
pátek 17.00–19.00
na Panské ve skautském Domečku
Modré želvy (chlapci 11–16 let)
pátek 17.00–19.00
na Ostrově v Loděnici
www.strediskoprachen.skauting.cz,
Jana Mráčková – 731 415 596,
janee@seznam.cz
Jana Mráčková, vedoucí střediska

ZAJÍMAVOSTI

Od října 2010 nový prostor
i nová otevírací doba
V prostorách bývalého obchodu Vše za 39
(vchod od holičství i zezadu od sálu
knihovny)
Pondělí
zavřeno
Úterý
14.00–19.00
9–26 let
Středa
14.00–19.00
14–26 let
Čtvrtek
14.00–19.00
11–26 let
Pátek
14.00–21.00
11–26 let
Sobota
16.00–21.00
14–26 let
Neděle
14.00–19.00
11–26 let
DOKtým, www.dok.bloguje.cz

• Registrace (ve výši 350 Kč) se platí
až v lednu, když si je dítě jisté, že se mu
ve skautu líbí, její součástí je pojištění
a dvouměsíčník plný her, křížovek a zajímavých článků.
• Váš syn/dcera časem získá schopnost
být samostatnější, zodpovědnější a mnoho vlastností, které se mu v životě neztratí
(např. schopnost improvizace, organizace, tolerance apod.). Neztratí se ve světě,
v přírodě ani ve společnosti.
• Skauting se vyvíjí, je to moderní organizace pro mladé lidi využívající současné
postupy práce s dětmi a mládeží, existuje v 214 zemí světa. V České republice je
45 000 skautů.

Klub „Nebuď sám“
Vedoucí, tábor 2010

Kroužek mladých
hasičů Horažďovice
přijme mezi sebe nové děti.
Kroužek je každý čtvrtek od 15.30
hodin v hasičské zbrojnici. Během
roku se zúčastňujeme hry Plamen,
chodíme na výlety, jezdíme na tábor
a hrajeme různé hry. Nezapomeňte si
přinést přezůvky.

V měsíci říjnu si Vás znovu dovolujeme pozvat mezi nás. Obvyklý program je zpestřen novými aktivitami a my věříme, že si
každý najde něco, co ho zaujme.
4. 10. pondělí – Trénování paměti s paní
Lenkou Šimonovou, vedoucí Městské knihovny Horažďovice. Začínáme
v 13.00 hod. v jídelně v přízemí DPS.
Přijďte si procvičit mozkové závity, ale
hlavně si zpříjemnit podzimní čas netradičním způsobem.
5. 10. úterý – Hodina otázek a odpovědí
s paní Miroslavou Jordánovou. Přijďte se
zeptat na řešení zdravotních potíží, se kterými si nevíte rady. Společenská místnost
ve 4. patře DPS od 13.30 hod.
5. 10. úterý – Posezení s harmonikou.
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Všechny, kterým se líbí pěkné písničky,
zveme do jídelny v DPS od 15.00 hod. K poslechu i tanci zahrají naši oblíbení Úterníci.
11. 10. pondělí – Další trénování paměti
s paní Lenkou Šimonovou.
13. 10. středa – Celonárodní sbírka Bílá
pastelka. Její výtěžek bude věnován na
výukové programy pro nevidomé lidi.
Zakoupením originální „Bílé pastelky“,
symbolu světa nevidomých a výraz lidské
solidarity a dobré vůle tak pomůžete těm,
kteří se učí zvládat život ve tmě.
13. 10. středa – Výlet do Plzně. Zájemci budou mít možnost navštívit Velkou synagogu
s průvodcem, katedrálu sv. Bartoloměje na
hlavním plzeňském náměstí a budete moci
si zajít do cukrárny apod. Odjezd v 8.00 hod.
od DPS. Příspěvek na dopravu je 120 Kč
+ 17 Kč na odborného průvodce v synagoze.
Zájemci, hlaste se v kanceláři OCH.
20. 10. středa – Nebojte se vážné hudby.
Novinka v našem programu! Přijměte
naše pozvání k poslechu a povídání o vážné hudbě s panem Janem Petrusem, známým hudebníkem a dlouholetým sbormistrem pěveckého spolku Prácheň.
27. 10. čtvrtek – Česko – Přijďte si zahrát
hru plnou otázek a odpovědí o České republice do jídelny DPS od 13.00 hod.
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 společenské místnosti v suterénu DPS 1 061
posezení v klubu seniorů.
Mgr. Šárka Kordová,
Oblastní charita Horažďovice

Fotograﬁe dokumentuje zábavné dopoledne
s hrou pétanque
(Sportovní víkend 28. 8.–29. 8. 2010)

„President dr. Edvard
Beneš na půdě
Horažďovicka“
Pokračování ze srpnového čísla HO
8. května 1937 navštívil pan prezident se
svou chotí Hanou naše město. Při vystoupení z vlaku byl starostou města panem
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Návštěva E. Beneše v HD 8. 5. 1937, foto zaslala paní Poustková z Českých Budějovic
dr. Karlem Ptákem přivítán těmito slovy:
„Pane presidente! Jménem města Horažďovic dovoluji si Vás, Vaši vzácnou choť
a ostatní vážené hosty z Vaší družiny srdečně přivítati. Jsme Vám nesmírně vděčni, že jste přijal naše pozvání a zastavil se
na cestě po jižních Čechách též v našem
městě pod památnou Práchní, která již
za prvních Přemyslovců vévodila celému
starému prácheňskému kraji, t. j. jihozápadní části Čech včetně Písecka. Opevněné město Horažďovice zaznamenalo se do
dějin naší vlasti i tím, že je v r. 1307 marně
dobýval Rudolf Habsburský, první Habsburk, domáhající se zbraní nároků na trůn
český, a před hradbami Horažďovic zastihla jej smrt.
Vývojem ostatních měst význam Horažďovic valně poklesl a v nynější době
úporně zápasíme, abychom se hospodářsky mohli vůbec udržeti. Přitom však nechceme zapomínati na zájem celé republiky, které patří naše statky i naše životy,
a chceme býti vždy zastánci demokracie
v duchu ideálů Masarykových i Vašich, jimiž jste nám vlastní stát vytvořili.
Dnes poprvé dostává se našemu městu
nejvyšší cti – návštěvy hlavy státu. Prosíme Vás proto, pane presidente, abychom
Vám směli projeviti svou úctu, lásku,
oddanost a díky za vše, co jste pro vznik
a zabezpečení naší republiky s nasazením vlastního života vykonal, tím, že Vám
odevzdáváme diplom o Vašem čestném
občanství města Horažďovic na základě
jednomyslného usnesení městského zastupitelstva. Vážíme si toho, že vedle pana
presidenta Osvoboditele můžeme i Vás,
pane presidente, čítati ke svým čestným
spoluobčanům a osobně Vás v našem kruhu jako svého spoluobčana pozdraviti.
Dále prosíme o laskavé přijetí Němcových
Dějin města Horažďovic v upomínku na
dnešní den.
Vám milostivá paní, dovolujeme si v upomínku na dnešní Vaši vzácnou návštěvu

odevzdati ukázku perel, jež vydala v našem městě perlorodá Otava.
Jménem všeho občanstva znovu děkujeme za vzácnou návštěvu, zveme srdečně
k dalším návštěvám a zdravíme radostně:
panu presidentovi a republice – sláva!“
Opět jásavé volání slávy. Za zemědělské
obyvatelstvo okresu přednesl pozdrav
okresní důvěrník republikánské strany,
rolník Josef Krech z Dobrotic:
„Pane presidente! Jménem všech 52 venkovských obcí zdejšího okresu a v nich
jménem všeho venkovského lidu, hlásícího se v tomto kraji pod prapory republikánské strany, připojuji se k vítání pana
starosty města a prosím, abyste jako projev hluboké úcty a oddanosti a v upomínku na Vaši cestu pod starobylou Prácheň
vlídně přijal obraz snažící se vystihnouti
genia locci našeho tichého podprácheňského kraje, a Vás milostivá pani, vítaje
stejně srdečně a upřímně, prosíme, abyste
stejně vlídně přijala prostou kytici, zpodobující barvitost a krásu našich polí a luk.
Ať žije president svobodného Československého státu, ať mohutní československá demokracie a věky věkův ať přetrvá
svobodná demokratická Československá
republika!“
Pak předstupují s kyticí růží žákyně 5. tř.
Marie Burdová, dceruška drobného zemědělce ze Zářečí, a žák 4. tř. Stan. Mazanec, synáček berního ředitele. Žákyně
přednesla kratičký, ale dětsky upřímný
pozdrav:
„Milovaný pane presidente, i my dítky se
radujeme, že nám bylo dopřáno uviděti
Vás mezi námi. Přijměte od nás tyto květy
a buďte dlouho zdráv pro blaho naší drahé
republiky.“
Pan prezident s chotí tisknou dojati ručky dětí a pak následoval významný projev
prezidentův, na který si budete muset počkat na příští vydání HO.
Karel Halml

HOR A ŽĎOVICK Ý OBZOR č. 9/2010
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Svaz zdravotně
postižených
Již podruhé v tomto roce se uskutečnilo setkání Svazu zdravotně postižených
v Horažďovicích, a to 9. září 2010 odpoledne. Na této členské schůzi, která se konala
v kulturním domě v Horažďovicích, se sešla téměř stovka členů. Nejsou to lidé pouze z Horažďovic, ale i z okolních vesnic.
Do programu schůze jsou vždy zařazovány kulturní programy nebo zajímaví hosté. Tentokrát byl hostem pan Karel Halml,
horažďovický hasič, který měl připravenou přednášku o vývoji hasičstva i o práci
hasičů v Horažďovicích. Představil nám
knížku o horažďovických hasičích, které
je také autorem.
Jako při každém setkání jsme společně
poblahopřáli členům, kteří oslavili své životní jubileum. Členky výboru předali tentokrát šestnácti jubilantům kytičku.
Příjemné posezení a pohodu museli mnozí opustit, neboť byl čas odcestovat autobusem domů.
B. Behenská, Pačejov

ITEP 2010
Veletrh se uskuteční v termínu od
21. do 23. 10. 2010 v Domě kultury Inwest-K v Plzni. Zveme občany Horažďovic
a okolí na 6. ročník této významné události v cestovním ruchu, kde má každý účastník možnost získat zdarma informace

o novinkách pro turisty, nasbírat si různé
propagační materiály, předměty a mapy,
zhlédnout zajímavý program, ochutnat
místní produkty, zúčastnit se soutěží o zajímavé ceny a načerpat inspiraci pro svou
dovolenou nebo výlet.

Budou zde k vidění květinová zátiší
malířky Františky Gajerové, dále pak
obrazy stejného žánru od malíře Josefa Fencla. Expozice bude doplněna
historickými pohlednicemi ze sbírky
Bohuslava Šotoly, tentokrát také se
zaměřením na květinové motivy. V neposlední řadě je nutné upozornit na obrázky místní začínající malířky Markéty
Hrdličkové, která se zaměřuje zejména
na kresbu koní. Zvolené téma bude doplněno květinovou dekorací, kterou zajistí pracovnice květinářství KVĚTINY
JANA A JARKA z Horažďovic.

Kultura v okolí
Horažďovic
CHANOVICE:
2. 10. – sobota
Petrův cech a jeho dílo aneb Den ryb
10.00 až 18.00 hodin, rybářství a rybníkářství, skanzen
2. 10. – sobota
Mladá tvorbaaaaaa
13.00 hodin, výstava výtvarných prací
studujících obor návrhář, zámecký areál,
do 31. 12. 2010

SUŠICE:

Ve Velkém Boru
pokračují v tradici
Před několika roky začali ve Velkém Boru
u Horažďovic organizovat výstavy s různým zaměřením. Stalo se již tradicí, uspořádat ročně dvě výstavy různých témat
a různých autorů. V letošním podzimu
budou moci zájemci navštívit tamní výstavní síň již podvanácté. Tuto „tuctovou“
akci nazvali pořadatelé symbolicky PRODLOUŽENÍ BAREVNÉHO LÉTA.

Výstava byla zahájena v pátek 17. září.
Expozici bude možno navštívit každý
všední den do 17. října v době od 7.00 do
15.00 hodin. Návštěvníci mají možnost
zhlédnout výstavu také mimo tuto dobu,
i o víkendech, na základě dohody v kanceláři obecního úřadu nebo na tel.:
376 514 378 a 724 232 262.
Organizátoři věří, že si zájemci o hezké
kulturní zážitky najdou čas na návštěvu
a přejí jim příjemně strávené chvíle v jejich obci.
Václav Drha
OÚ Velký Bor

7. 10. 2010 v 19.30 hodin
Smetanův sál gymnázia
Lidové písně v netradičním pojetí
M. Kaplana a J. Fialy
28. 10. 2010
Oslavy Dne vzniku samostatného
československého státu
18.30 hodin – Lampiónový průvod
19.00 hodin – Slavnostní akt u Památníku
padlých, ohňostroj
31. 10. 2010 v 18.00 hodin
Halloween na ostrově Santos

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
BLATENSKÁ 540
nabízí k odprodeji
10 ks monitorů Acer 17´´
Rok pořízení 2005, funkční.
Cena 200 Kč/ks.
Telefon 376 512 514,
zsblatenska@horazdovice.cz

HOR A ŽĎOVICK Ý OBZOR č. 9/2010

Dům dětí a mládeže Horažďovice
ZÁJMOVÉ KROUŽKY PRO MLÁDEŽ A DOSPĚLÉ
Angličtina
Rozdělení podle pokročilosti. Zahájení
pondělí 4. 10. v 17 hod.
Němčina
Rozdělení podle pokročilosti. Zahájení
úterý 5. 10. v 17 hod.

AKCE DDM
9. 10., 10.00
louka u Týnce
Volná soutěž leteckých modelářů.
Soutěže se mohou zúčastnit všichni, kteří
vlastní létající model – házelo, větroň, gumák.
2. 10., 14.00
Loreta pod vodojemem
Dračí závod
– zájemci s postavenými i koupenými draky si mohou zalétat na Loretě pod vodojemem. Ceny jsou připraveny pro nejlépe
létajícího a nejkrásnějšího draka.

„Dub Šternberk na Panské zahradě byl vyhlášen památným stromem.“ T. Pollak

galerie Caliﬁa
10. 9.–1. 11. 2010
5. Vchod, Santa Cruz – výstava
Kurátor: Margaret Niven.

Kurz orientálních tanců
Rozdělení podle pokročilosti. 12 lekcí, zahájení úterý 12. 10. v 17 hod.
Kurz keramiky pro dospěláky
12 lekcí
– zahájení středa 13. 10. 17 hod.
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Kurz na počítače
Základy ovládání, Windows, Word, Excel – začátečníci, pokročilí, zahájení úterý
12. 10. 17 hod.
Kurz na počítače pro seniory
Základy ovládání počítače, internet, mail
– zahájení středa 13. 10. 17 hod.
Modelářský klub
Zahájení středa 6. 10. 17 hod.
Spinning
Zahájení pondělí 1. 10. v 18 hod.

7. 10., 14.30
kuchyně DDM.
O Posvícení pěkně to voní
– výroba ozdob na hnětynky,
30. 10., 14.30
keramická dílna DDM
Podzimní tvořivá dílna
– keramické tvoření pro rodiče a děti.

pracovního. V případě hezkého počasí prezentace výrobků na zámeckém nádvoří.

29. 10., 14.30
keramická dílna DDM
Dýňobraní
– jak může vypadat Halloween, výroba dýňových strašidel, světýlek a lampionů. Kdo
má dýni, přinese si s sebou, na sebe něco

29. 10., 19–20
na Ostrově
Bludičková noc
– noční cesta s lampionem a tajuplnými
úkoly. Malé děti přivítáme v doprovodu
rodičů.

29. 10., 10.00
dílna DDM
Zimní pomoc ptákům ve volné přírodě
– výroba krmítek

HOR A ŽĎOVICK Ý OBZOR č. 9/2010
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SECONDHAND U.K.
TRVALÉ SNÍŽENÍ CEN
od pondělí 20. září!!!
Každé pondělí nové zboží.
Přijďte nás navštívit.
Plzeňská ulice (u hřbitova), Horažďovice

CHOVATEL

NOVĚ OTEVŘENÁ PRODEJNA
S CHOVATELSKÝMI POTŘEBAMI

Podbranská 59, Horažďovice
(vedle hotelu Bílá Růže)
• vše pro vaše miláčky
• suché krmivo za skvělé ceny
• pelíšky, obojky, vodítka,
náhubky…
• k vidění živé pumy americké
Líza a Mikeš
Těšíme se na vaši návštěvu.

HOR A ŽĎOVICK Ý OBZOR č. 9/2010
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10:00–12:00 Setkání s obyvateli přidružených obcí (Třebomyslice, Horažďovická Lhota, Komušín, Boubín, Svaté Pole, Veřechov,
Babín) v Kulturním domě v Třebomyslicích. Tématy setkání budou vztahy měst a vesnic a úloha Senátu v rozvoji
venkova. Pro dospělé účastníky pivo značky Schwarzenberg ZDARMA. Pro nejmenší je připraven dětský koutek.
14:00-17:00 Senátorský výstup na hrad Prácheň. Procházka podzimní pootavskou krajinou zakončená návštěvou zříceniny hradu
Prácheň. O poutavý výklad dějin prácheňského regionu se postará profesionální průvodce Bc. Roman Vaněk. Začátek prohlídky
ve 14:00 v ulici Nábřežní pod železničním mostem.

18:00

Ing. Pavel Čížek zahájí oﬁciální představení komunálního programu TOP 09 pro Horažďovice.

Vstup, pivo Schwarzenberg a drobné upomínkové předměty zdarma.
Těším se na Vás

Ing. Pavel Čížek
kandidát TOP 09 do Senátu

V pátek
15. října 2010
se na náměstí koná TRH.
PŮJČKA I ŽIVNOSTNÍKŮM
VYŘÍZENÍ ZDARMA
OSOBNÍ A INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP
Volejte: 722 738 080

OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ
– pro prodej, darovací smlouvu, dědické řízení,
úvěr, hypotéku, účetnictví apod.
Kvalitně a rychle.

Ilona Herzová, Sušice, mobil 608 117 789

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek, firma 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

HOR A ŽĎOVICK Ý OBZOR č. 9/2010
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FLEXIBILNÍ HYPOTÉKA
ROZHODUJETE VY
o možnosti odložení, pĜerušení splácení
a snížení þi zvýšení splátek
Komerþní banka Horažćovice, Havlíþkova 52
955 580 350, email: milan_stary@kb.cz

Solná jeskyně – SULANKA www.sulanka.cz
BLATENSKÁ 309, 341 01 Horažďovice TEL.: 608 819 209

AKCE
od 1. 10. 2010 do 31. 10. 2010 při
zakoupení 5 vstupů 1 vstup zdarma
Změna cen a platnosti permanentek!
Prodej kosmetiky z Mrtvého moře.
Zveme právě Vás k návštěvě do prostředí blahodárných
účinků…
Při zakoupení 5 vstupů 1 vstup zdarma.
Sleva na jednom vstupu Kč 20,– po předložení vstupenky
z Aquaparku Horažďovice.

VISHAY Electronic spol. s r. o.
hledá pro svůj
závod ESTA Blatná
pracovníky na pozice:

• 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 kolektivu;
• bezpečnostní technik (prevence rizik) – znalost
legislativy BOZP a PO;
• mechanik / seřizovač – podmínkou praxe
v oboru;
• montážní dělníci.
Nabízíme jistotu a zázemí silné mezinárodní společnosti,
firemní benefity a odpovídající mzdové ohodnocení.
Zájemci mohou volat 383 455 516,
životopis na Jana.Benesova@vishay.com.

HOR A ŽĎOVICK Ý OBZOR č. 9/2010
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AKCE
KULTURNÍ DŮM
1. 10. pátek

19.00

ZÁKLADNÍ KURZ TANCE
A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY, 2. lekce

2. 10. sobota

21.00

KRLEŠ
Rocková zábava – NENECHTE SI UJÍT!!!

4. 10.–5. 10. pondělí–úterý
19.00

ZÁKLADNÍ KURZ TANCE
A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY, 3. lekce

9. 10. sobota

21.00

EXTRABAND REVIVAL
Rocková zábava.

11. 10. pondělí

19.30

MACHŘI
USA – Komedie o pěti mužích, nejlepších kamarádech a jejich umění „stárnout“, do 12 let
nevhodná. Titulky. Vstupné 88 Kč.

10.00

STARÉ POVĚSTI ČESKÉ
Divadelní představení pro 3.–5. třídy ZŠ.

15. 10. pátek

19.00

ZÁKLADNÍ KURZ TANCE
A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY, 4. lekce
Od 20.00 prodej vstupenek na 1. prodlouženou.

16. 10. sobota

21.00

ZVLÁŠŇÝ ŠKOLA
Rocková zábava.

19. 10. úterý

8.00

HUDEBNÍ POŘAD
Pro žáky základních škol.

22. 10. pátek

19.00

ZÁKLADNÍ KURZ TANCE
A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY, 5. lekce
1. prodloužená.

23. 10. sobota

21.00

DOGA
Rocková zábava.

29. 10. pátek

19.00

ZÁKLADNÍ KURZ TANCE
A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY, 6. lekce

30. 10. sobota

20.00

PODZIMNÍ TANCOVAČKA
Skvělé hudební „pecky“ hraje skupina RETURN oldies ze Sušice.

31. 10. neděle

15.00

POSEZENÍ S PÍSNIČKOU
K tanci a poslechu hraje Starošumavská pětka. Možnost rezervace vstupenek na neděli
21. 11. – hrají oblíbení ÚTERNÍCI. Nepřehlédněte datum 21. 11.!!!

Změna programu vyhrazena

LOUTKOVÉ DIVADLO V KINĚ OTAVA

15. 10. pátek

17.00

HONZA A ZLÁ PRINCEZNA

29. 10. pátek

17.00

POHÁDKA O PAMPELIŠCE
DALŠÍ AKCE V KINĚ OTAVA

5. 10., 6. 10., úterý, středa
DĚTSKÝ BAZÁREK
Viz informace v tomto čísle na str. 13
KINO OTAVA HORAŽĎOVICE
hlavní vchod: předprodej vstupenek, kopírování, příjem plakátů pro výlep (výlepové dny:
úterý a čtvrtek)
Otevírací doba:
pondělí, úterý, středa 9.30–12.30
čtvrtek, pátek, sobota 16.30–20.30

KNIHOVNA

KINO OTAVA
1. 10., 2. 10. pátek, sobota

1+1=3
Anglickou komedii uvádí DIVADLO KOMPANYJE. Předplatné skupiny A/1. Zbylé vstupenky
v předprodeji kina Otava, tel. 376 511 890. První
představení divadelní sezóny 2010/2011, využijte
výhody předplatného, slosovatelné permanentky.

13. 10. středa

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.

18.00

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA

12. 10. úterý

DALŠÍ INFORMACE – připravujeme:

2. 11. úterý

PRODEJNÍ TRHY

8. 10. pátek

UPOZORNĚNÍ
KULTURNÍHO STŘEDISKA
Zájemci o TANEČNÍ KURZ PRO DOSPĚLÉ
si mohou vyzvedávat přihlášky v kanceláři
kulturního střediska, tel. 376 512 237 nebo
v předprodeji kina Otava, tel. 376 511 890.
Kurz bude zahájen v neděli 2. ledna 2011
v 15.00 pod vedením manželů Kociánových
z Klatov. Bližší informace obdržíte v kanceláři KS a na přihlášce do tanečního kurzu.
Přihlášky je možné též zasílat e-mailem: kulturni.stredisko.hd@quick.cz a uhradit kurz
po dohodě bezhotovostně.

20.00

TÝDEN KNIHOVEN 4.–8. 10.

1. 10.
ČÁRY MÁRY SE STRAŠIDLY
– vyhlášení výtvarné soutěže
(odd. pro děti a mládež)

20.00

4. 10.

DOSTAŇ HO TAM
USA – Jak se „hýbe“ hudební byznys… Komedie do 15 let nevhodná. Titulky. Vstupné 70 Kč.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
– pro SŠ, veřejnost (odd. pro dospělé)

4. 10.

9. 10. sobota

KNIHOVNÍKEM NANEČISTO
– pro veřejnost (odd. pro děti a mládež)

8. 10. pátek

20.00

AGORA
ŠPANĚLSKO/USA – Roku 391 n. l. se svět
navždy změnil. Historické drama do 12 let
nevhodné. Titulky. Vstupné 70 Kč.

5. 10.

8.00–11.00
13.00–16.00
9.30, 11.30

20.00

BARVY ŽIVOTA
– beseda s moderátorkou Kamilou Moučkovou pro SŠ, ZŠ, veřejnost (sál knihovny)

22 VÝSTĚLŮ
Francie –…tahle krev nikdy nezaschne…
Akční thriller do 15 let nevhodný. Titulky.
Vstupné 80 Kč.

6. 10.

EMA A KOUZELNÁ KNIHA
– beseda se spisovatelkou Petrou Braunovou
pro ZŠ (sál knihovny)

16. 10. sobota

7. 10.

15. 10. pátek

20.00

8.00, 9.30

9.00, 10.30

NEJVĚTŠÍ Z ČECHŮ
ČR – Nový ﬁ lm Roberta Sedláčka. Komedie
do 12 let nevhodná. Vstupné 70 Kč.

VOLÍM, VOLÍŠ, VOLÍME
– beseda se starostkou. Jindřiškou Antropiusovou pro ZŠ (sál knihovny)

22. 10., 23. 10. pátek, sobota

8. 10.

17.30

KARATE KID
USA/ČÍNA – Umění kung-fu dvanáctiletého
hrdiny. Akční rodinný ﬁ lm s českým dabingem. Vstupné 85 Kč. Oba dny

27. 10. středa
28. 10. čtvrtek

17.30
15.00

SAMMYHO DOBRODRUŽSTVÍ
BELGIE – Dobrodružství malé mořské želvičky. Animovaný ﬁ lm s českým dabingem.
Vstupné 80 Kč.

29. 10. pátek

20.00

SOLOMON KANE
FRANCIE/ČR – Za smlouvu s ďáblem zaplatíš pekelnou cenu. Výpravný, akční fantasy
do 15 let nevhodný. Titulky. Vstupné 70 Kč.

30. 10. sobota

20.00

ZATÍM SPOLU, ZATÍM ŽIVÍ
USA – Tom Cruise a Cameron Diaz v nejakčnější jízdě tohoto léta. Komedie do 12 let nevhodná. Titulky. Vstupné 70 Kč.

Změna programu vyhrazena

9.00, 10.15

STRAŠENÍ S TYJÁTREM
– loutkové divadlo pro MŠ (sál knihovny)

12.–15. 10.
BAZAR VYŘAZENÝCH KNIH
(sál knihovny)
Připravujeme:

1. 11.–12. 11.
POTULNÁ POHÁDKOVÁ ZEMĚ
– putovní výstava loutek spisovatelky
V. Klimtové (odd. pro děti a mládež)

HOTEL PRÁCHEŇ
8. 10. pátek

19.00

ŠEVČÍKOVY HUDEBNÍ VEČERY
Žesťový kvintet Hudby hradní stráže a Policie ČR vystoupí s programem známých
skladeb světových skladatelů v atraktivních úpravách pro dechové nástroje. Umělci vystoupí ve stejnokrojích Hradní stráže.
Vstupné dobrovolné.
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