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HOR A ŽĎ OV ICÍCH

SLOVO STAROSTY
Nové náměstí
– veřejné mínění
Téma budoucí podoby Mírového náměstí
je živé již řadu let a v různých souvislostech se objevuje v občanských diskusích
i v médiích. Únorové zastupitelstvo rozhodlo o tom, že stávající architektonická
podoba náměstí (východní část dlážděná
a západní část s parkem) bude zachována
a v jejím rámci dojde k potřebné revitalizaci. Rozhodnutí se opíralo o většinový
názor občanů, který je, myslím, dlouhodobě zřejmý. Stále se však ozývají hlasy,

DNE

31.

SRP N A

2012

které říkají, že právě názor občanů mohl
být špatně vyhodnocen resp. nebyl standardně zjišťován. Rada města proto rozhodla o zadání nezávislého průzkumu veřejného mínění, pomocí kterého by bylo
možné názory občanů kvantifikovat a objektivně posoudit. Tento průzkum provedla profesionální agentura 30. července mezi desátou a osmnáctou hodinou.
Metodou sběru dat byl osobní rozhovor.
Rozhovory byly realizovány na různých
místech Horažďovic zkušenými tazateli,
kteří operovali především v blízkém okolí
Mírového náměstí, u nákupních středisek a na sídlišti. Výběr respondentů byl
kvótní, přičemž kvóty byly stanoveny
podle reálných podmínek Horažďovic na
věk (4 kategorie, z nich nejsilnější 30–
44 let představovala 32 % dotázaných),
pohlaví (52 % žen, 48 % mužů) a bydliště (90% místních a 10 % přespolních).
Celkově bylo realizováno 316 rozhovo-

|

ČÍSLO

8

|

NEP RODE JNÉ

rů. Každému, kdo byl osloven a ochoten
odpovídat na otázky, byly předloženy
vizualizace dvou možných podob náměstí a respondenti se měli po jejich prostudování vyjádřit, který z návrhů preferují.
Zároveň uváděli, z jakých důvodů upřednostňují ten či onen návrh. Oba návrhy
otiskujeme. Jedná se ve variantě A o stávající architektonickou podobu náměstí,
ve variantě B pak o návrh pana architekta
Martina Kožnara. Obě vizualizace byly
předkládány v různém pořadí a bez komentáře, aby dotaz nebyl návodný.
V následující tabulce se můžete seznámit
s výsledky podle kvótních skupin.
skupina respondentů

var. A

var. B

Muži

82

14

Ženy

92

9

neví
4

20–29 let

81

15

3

30–44 let

86

12

2

45–59 let

93

7

60–70 let

86

11

3

ZŠ

63

30

7

SŠ bez mat.

90

8

2

SŠ s mat.

92

9

VŠ

81

15

4

Obyv. Horaždovic

87

12

2

Obyvatelé jiných obcí

93

7

Souhrnný výsledek průzkumu pak říká,
že 87% dotázaných preferuje tu variantu
úpravy Mírového náměstí, která vychází
ze stávajícího stavu, tedy prostor kombinující klasické otevřené náměstí s parkem, variantu kompletně otevřeného
náměstí s obvodovým korzem a ostrůvkem stromů v západní části upřednostňuje 11 % dotázaných. Ostatní účastníci
(2 %) se mezi oběma variantami nedokázali rozhodnout.
Výsledek průzkumu považuji za potvrzení správnosti rozhodnutí únorového
zastupitelstva. Odbor investic, rozvoje
a majetku města v současnosti zajišťuje
provedení předběžného archeologického
průzkumu a další kroky s cílem zahájit
práce na revitalizaci náměstí již v příštím roce.
Karel Zrůbek
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STALO SE
Horažďovice oslavily
jmeniny
Slavit se začalo již v pátek, přesně na den
Svátku 7 svatých, a to svátečním koncertem v kostele sv. Petra a Pavla. Opravdu nevšední zážitek připravilo pěvecké sdružení
Velkobor, když se kostelem nesly podmanivé tóny chrámových melodií.
Novinkou slavností byl farmářský jarmark
na zámeckém nádvoří. Hudebně byl podbarven dechovou hudbou Sedmikráska,
která neodmyslitelně k farmaření patří.
Otavěnky, navzdory spalujícím slunečním
paprskům, roztančily nádvoří a byly opravdovým zpestřením celého dopoledne.

Vystoupení Otavěnek
Odpolední program se přenesl do zámeckého parkánu, kde jsme se seznámili prostřednictvím poutavého vyprávění spisovatele Ondřeje Fibicha s pověstmi opředeným
prácheňským krajem.
Zavzpomínat si na staré časy, kdy bylo zakázáno poslouchat disidenty, jsme mohli
při Hutkově koncertu. Dlouhovlasý sympaťák s kytarou bavil svými revoltujícími „totalitními hity“, které jsou v mnohém platné
i v dnešní době.

bě. Tam, kde jsme v pátek začali, tam jsme
v neděli slavnosti završili.
Nezbývá než poděkovat všem, kteří se na
přípravách slavností podíleli a byli jejich
nedílnou součástí. Poděkovat sponzorům
– Střední škole Horažďovice, ﬁrmám Bögl
a Krýsl, k. s., Elektroslužby Václav Burda,
Čevak, a. s., Lyckeby Culinar, a. s., Elika, s. r. o., Geoing Plzeň, s. r. o., Kovaltos,
s. r. o., Vodní zdroje, a. s., tiskárna Akcent
Vimperk, Pizzerie v Zámku.
A těšit se na příští rok…
Markéta Bučoková, OPPŠK

Setkání s Václavem
Hudečkem
„Ahoj, holky, já jsem Vašek.“ Tímto se nám
představil Vám jistě známý houslový virtuóz Václav Hudeček. Ne každému se poštěstí
osobně se setkat s takovou hvězdou a ještě
k tomu si s ní zahrát. Nejen vystoupení, ale
i možnost nahlédnout do zákulisí zkoušení,
je pro nás nezapomenutelným zážitkem. Jak
pan Hudeček, tak i celé Pellant (Šumavské)
Collegium, nás velice mile přijali mezi sebe.
Přestože je Václav Hudeček světoznámý
houslový virtuóz, působil na nás skromným,
přátelským a milým dojmem. Vystoupení
s ním bude pro nás nejen krásnou vzpomínkou, ale hlavně velkou motivací do další hry.
Petra Kovačová a Jolana Slepičková
Od chvíle, kdy jsme se dozvěděly, že si budeme moci zahrát s houslovým virtuózem
Václavem Hudečkem, uplynulo více jak půl
roku. Konečně nastal ten den, kdy se pilná
příprava měla zúročit.
Přiznávám, že jsem měla obavy z celého sobotního dne. Ráno jsem vstávala s trémou,
která však opadla s prvním stisknutím Hudečkovy ruky.
On je neobyčejně obyčejný člověk, kamarádský, upřímný. Svými poznámkami si umí
udělat vtip sám ze sebe. Nerada bych zapomněla na paní Evu Hudečkovou, která vždy
manžela doprovází – drobná, usměvavá
dáma, která nám tím, že nás s naprostou samozřejmostí k sobě přitiskla, dodala odvahu.
Nastoupily jsme vedle Mistra a nechaly
s důvěrou rozeznít své housle. Byl to vážně
ohromující pocit. Nakonec i potlesk, který

Jaroslav Hutka
Berušky spolu s kovbojskou show zakončily další horký letní den, který se v Horažďovicích nesl v duchu oslav jmenin patrona
našeho města sv. Gorazda. Ten byl zmíněn
a oslaven i při nedělní slavnostní bohosluž-

Václav Hudeček a mladé houslistky

pro nás byl obrovskou odměnou.
Děkuji paní učitelce Radce Panuškové, která neváhala ukrást ze svého volného času,
aby nás na vystoupení náležitě připravila.
A samozřejmě mým rodičům za trpělivost,
pomoc a povzbuzení. Ale i panu Hudečkovi, který něco takového běžně nedělá, za
ochotu přibrat k sobě, nás „malé holky.“
Bernardeta Bučoková
Na sobotní koncert jsme se poctivě připravovaly a přesto jsme se příchodu pana
Hudečka trochu bály. Když jsem se s Václavem Hudečkem seznámila, měla jsem moc
příjemný pocit a po zkoušce zmizela i tréma. Hned jsem věděla, že se vše povede.
A také, že ano. Já, Jolča, Peťa i Betka jsme
si svůj první opravdový koncert opravdu
užily. Myslím, že zahrát si s takovým mistrem jako je pan Hudeček, se jen tak někomu nepoštěstí. Po koncertu jsem si mohla
chvilku povídat s paní Medou Mládkovou,
která byla u nás v Horažďovicích vzácným
hostem. Celý sobotní podvečer byl pro mě
nezapomenutelná událost.
Toňa Polatová

Velký zážitek
Koncert Pellant Colegia se vzácným hostem houslovým virtuózem panem Václavem Hudečkem byl pro mne velkým a velice
zajímavým zážitkem. Nejen pro výsledek,
který jsme slyšeli a zažili v krásné atmosféře plného kostela sv. Petra a Pavla na horažďovickém náměstí, ale také pro zkušenost
s přípravou dětí na takovou událost. Děvčata zvládla zahrát doprovodné party ke
2. větě Vivaldiho Concerta grossa a výborně reagovala na sólistu. Nebyl to ale jen výkon s houslemi, který si musela děvčata vzít
za své. Večer byl díky návštěvě významných
hostů: paní Meda Mládková, Judr. Jiří Pospíšil, americký generální konzul Charles
J. Jess na velmi vysoké společenské úrovni.
Pokyny, kterými jsme houslistky Petru Kovačovou, Jolanu Slepičkovou, Bernardetu
Bučokovou a Antonii Polatovou zasypávali, byly hlavně společenského rázu. Já
svým milým žákyním děkuji a vysekávám
poklonu za to, jak to zvládly a reprezentovaly nejen naši Základní uměleckou školu,
ale celé město Horažďovice. Ale to všechno by nebylo možné bez nezměrného úsilí
dámy, která celou tuto velkou kulturní akci
má na svědomí. Paní Markéta Bučoková
připravovala tento koncert několik měsíců
a věřte mi, že jsem chvílemi byla svědkem
toho, že to nebylo vůbec jednoduché. Takže
děkujeme za sebe i všechny, kteří si odnesli
18. srpna z koncertu nejen podpisy slavných osobností, ale hlavně zážitek, ze kterého budeme dlouho čerpat.
Radka Panušková
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Fotodokumentace je ke zhlédnutí na: http://
www.sumavanet.cz/horazdovice/foto.asp
Koncert proběhl za spoluúčasti Plzeňského
kraje

Městská knihovna
Horažďovice

KULTURA
Výstava v galerii
Caliﬁa
Dne 1. 8. 2012 proběhla v galerii Caliﬁa
vernisáž výstavy RITUÁLY A POSVÁTNÁ
MÍSTA.
Výstavu zahájila paní Barbara Benish přivítáním hostů a poděkováním všem sponzorům a organizátorům celé výstavy. Dále se
ujal slova Tony Ozuna, kurátor této výstavy.
Vystavující umělci zkoumají náboženský rituál a pokoušejí se vytvořit vlastní posvátný
prostor v galerii či blízkém okolí. Jednotliví
výtvarníci provedli komentovanou prohlídku vystavovaných děl.
Prohlídku začal výtvarník Drew Martina,
který představil dílo Svatyně z vyhozených
předmětů, jež nachází na místech, kde
svatyně staví. Kolemjdoucí jsou vyzváni
k tomu, aby si ze Svatyně vzali věci, které
se jim líbí, a místo nich zanechali svoje upomínkové předměty. Při dlouhé cestě z New
Jersey do Horažďovic vytvořil obrázkovou
knihu, kterou zde také vystavuje.
Další vystavující, slečna Natalia Vasquez,
která v současnosti žije v Praze, se představila sérií s názvem „Tady si hraj a neušpiň
se“. Obrací pozornost k denním rituálům
a skotačení dětí. Tuto výstavu trefně doplnil
Alejandro Gomez de Tuddo, který momentálně žije v Paříži. Připravil video nazvané
Nino Fidencio a jeho bratři světla. Filmový
dokument pojednává o zázračném léčiteli
z dvacátých let minulého století z Mexika.
Dále Veronika Richterová vytvořila pagodu
z PET-lahví, které mají podobu cinkajících
zvonců. Kvůli rostoucímu počtu těchto plastů se význam tradičních hrnčířských trhů
v Indii a dalších zemích pro praktické i rituální použití vytrácí. V poslední místnosti
vystavuje Jan Petránek své posvátné sošky
z míst Severní Indie, které slouží pro rituální
obřady.
Dále nám umělecká skupina Rafani připravila krátká videa ze série „Příroda“ a „Zvíře“ vymezující rozdíl mezi duchovním

a světským uměním. Na závěr vernisáže
proběhlo živé vystoupení Terezy Damcové
a Petera Boyce Le Couteura.
Děkujeme všem vystavujícím umělcům
a všem, kteří se nějakým způsobem podíleli
na přípravě této výstavy. Další poděkování
patří návštěvníkům vernisáže. Ostatní návštěvníci mohou výstavu zhlédnout ještě
v průběhu září.
Pavlína Mrázová

Traken
v Horažďovicích
Ve dnech 18. 9. a 19. 9. 2012 vždy od 17.00
proběhne v Horažďovicích na Tržišti středověké rytířské divadlo Traken na koních. V rytířském turnaji budou diváci sledovat napínavá klání urozených rytířů, souboje muže
proti muži, dřevcové souboje, jezdeckou
dovednost, spoustu kaskadérských kousků
a další nezvyklou podívanou. Celé představení je pojato jako souboj dobra se zlem,
kde dobro zastupuje chrabrý princ a zlo dva
zlotřilí bratranci rytíř Dejmor, který podepsal vlastní krví smlouvu s ďáblem, a jeho
přitroublý bratranec Žumbera z Podmok,
jenž holduje hazardu, pití a konkubínám.
Ozdobou divadla jsou dva ušlechtilí Fríeští
hřebci, kteří mají původ v Holandském královském hřebčíně. Rytíři se představí obyvatelům Horažďovic při uvítacím ceremoniálu s představiteli města před MÚ v úterý
18. 9. ve 14.00 hodin.

ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ
Z LETOPISŮ KRÁLOVSKÉ KOMORY
Městská knihovna zve všechny příznivce
středověkých detektivních příběhů
VLASTIMILA VONDRUŠKY
5. 9., 12. 9., 19. 9. a 26. 9.
vždy od 14.00 hod.
v Oblastní charitě Horažďovice!

VU3V SE ZNOVU HLÁSÍ O SLOVO
Školní prázdniny utekly jako voda všem školákům. Do školních lavic se vrátily všechny
školou povinné děti. Od října se ke studiu
vrátí i senioři v dalším semestru Virtuální
univerzity 3. věku (VU3V) na téma Lidské
zdraví. Již od 2. října mohou studenti nahlédnout do tajemných zákoutí lidského těla
a tajemství péče o ně.
Pokud chcete strávit příjemný čas se svými
vrstevníky, získat nové znalosti a být aktivní
v každém věku, tak přijďte na 1. přednášku
do sálu knihovny.
Bližší informace na www.knihovna.horazdovice.cz nebo u p. Leškové tel. 376 547 594
Miluše Lešková, VU3V

Najdi v knihovně knížku, která
má v názvu jméno květiny. Můžeš
přinést ukázat i svou knížku
z domova.

Další informace o soutěži
www.knihovna.horazdovice.cz
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Seniůmkulturou
Dok
án
proti stárnutí
Studie potvrzují, že mentální úroveň lze pomocí mozkové aktivity udržet i ve třetím
věku na dobré úrovni. Zdravý aktivní život může zpomalit i tempo stárnutí, přirozený úbytek svalové síly a pohyblivosti. Lidé se dožívají důchodového věku v dobré
fyzické i duševní kondici a jsou schopni se dále aktivně podílet na společenském
dění. Udržení této kondice však vyžaduje aktivní přístup k životu, který snižuje riziko sociálního vyloučení, přispívá ke zlepšení mezigeneračních vztahů a k rozvoji
mezigenerační solidarity.

„Pli babičku

a dědu za kult

urou“

Připravujeme:
Čtení z Letopisů královské komory – čtení na pokračování z knih Vlastimila Vondrušky
Senioři on-line – o VU3V a dalších formách vzdělávání pro seniory
Počítač přítel nebo nepřítel – základy práce na PC a internetu, spojené s ukázkami,
kde hledat informace ke kulturnímu dění v regionu
Středověkem křížem krážem 10. 10. 16.00 hod. – beseda se spisovatelem
Vlastimilem Vondruškou
Tajemství duše 7. 11. 14.00 hod. – čakry, meridiány, barvy s Monikou Tichou
Origami 14. 11. 14.00 hod. – relaxační odpoledne při skládání origami s členkou
České origami společnosti Helenou Poustkovou
VU3V – semestr na téma Zdraví pozdního věku

Sláva je vratká, jak
rozbitej stůl
Jsou úvodní slova písničky, která provázela divadelní hru Čest, sláva a bohatství,
kterou v Horažďovicích v červenci nazkoušelo třináct dětí spolu s herečkou Městských divadel pražských Jitkou Smutnou.
Děti od 9–13 let, které přijely ze všech
koutů České republiky, zpívaly a hrály
s velkým zaujetím a týden nazvaný Letní
literárně-dramatický seminář je stmelil
ve výbornou partu. Premiéra a derniéra
zároveň se konala 28. 7. 2012 u příležitosti Jmenin města Horažďovice v sále DDM
zdejšího zámku.
Nápad mít vlastní amatérský soubor
mám už několik let a loni jsem se rozhodla vyzkoušet si, zdali bych dokázala
napsat a zrežírovat divadelní hru. První
literárně-dramatický seminář se konal
v Hradci Králové, letos jsem využila nabídky vedoucí knihovny v Horažďovicích
Lenky Šimonové, která nám pomohla zařídit ubytování a prostory pro zkoušení.
Stejně jako loni jsem své čtenáře vyzvala
prostřednictvím svých webových stránek a přihlásili se holky i kluci opravdu

(podrobné informace o akcích najdete každý měsíc na zadní straně Horažďovického obzoru)
Projekt realizuje Městská knihovna Horažďovice ve spolupráci
s Oblastní charitou Horažďovice a DDM Horažďovice za finanční podpory
Ministerstva kultury ČR a Města Horažďovice.

Otázka č. 8

Horažďovické střípky aneb fotovzpomínání

Na Vaše odpovědi, kde se tento objekt nachází, čekáme do 20. 9.
2012. Připomínáme, že odpovídat můžete pomocí internetového
formuláře na www.knihovna.horazdovice.cz nebo papírového formuláře, který je k dispozici v městské knihovně.

Správná odpověď z Horažďovického obzoru 7/2012:
Sluneční hodiny v Nábřežní ulici č. 298

Tato soutěž probíhá za ﬁnanční podpory Ministerstva kultury ČR v rámci projektu Seniorům Dokořán.

HOR A ŽĎOVICK Ý OBZOR č. 8/2012

z různých světových stran. Přijeli z Prahy,
Karlových Varů, Plzně, Litoměřic, Měčína
u Klatov a samozřejmě v převaze byli ty
místní horažďovické.
Použila jsem loňskou hru, kterou jsem
ovšem musela pozměnit už proto, že přijelo mnohem víc holek než kluků, takže
z třech princů byly náhle tři princezny…
Děti, stejně tak jako loni v Hradci, mi pomáhaly tvořit repliky pro vlastní role, do
kterých jsem je obsadila. S Jitkou hrály
mnoho her pilujících artikulaci, hlasitost
a pohyb na jevišti. Ačkoli by člověk řekl, že
dnešní děti by takové hraní si na divadlo
nemuselo bavit, opak byl pravdou. Děti se
do práce přímo vrhaly, řehtaly se až běda
a k našemu překvapení jim nevadilo zkoušet celé hodiny. Největší obavy jsme měli
z poslušnosti, protože dnešní mládež je
mnohem víc nevycválaná, než byla naše
generace, ale opakovaně jsem se ujistila,

že když se dětem jednoznačně a nesmlouvavě ukáží hranice, které nesmějí překročit, samy zkrotnou.
Režírovat děti s profesionálkou nebylo vůbec lehké. Jitka je výborná herečka
a dětem na jevišti nic neodpustila. Zajímavé bylo, že to děti neodradilo, naopak
se mnohem více soustředily a za týden
předvedly rodičům takové představení, že
se lidem v sále tajil dech. Jsem moc ráda,
že se společné dílo vydařilo, nikomu se nic
nestalo a děti odjížděly nadšené a opakovaně mě prosily, jestli můžou přijet zase
napřesrok. Největší zadostiučinění pro
nás bylo, že místní děti, které zpočátku
chodily spát domů k rodičům, se velmi
záhy dohodly na změně, a postupně se jedno za druhým rozhodlo, že bude nocovat
s ostatními. „Připomnělo mi to práci v divadle, kdy jsme před generálkou s kolegy
taky pořád spolu, doslova se vyloučíme

z ostatního světa a tvoříme kompaktní
celek. Divadlo je týmová práce. A jsem
dojatá, že to fungovalo i zde, mezi malými
neherci,“ prohlásila Jitka Smutná.
Za sebe slibuji, že pokud to bude jen trochu možné, literárně-dramatický seminář
se příští rok bude v Horažďovicích konat
znovu. Byli jsme výborně přijati jak publikem, tak místními. Děkujeme městské
radě za lístky do aquaparku, za sál DDM,
za meloun hotelu Zlatý Jelen, za zapůjčení
rekvizit Tyjátru Horažďovice, i za preclíky, které nám na premiéru upekli v pekařství Rendl. Samozřejmě velký dík patří knihovně, pod jejíž záštitou se seminář
konal, a její vedoucí Lence Šimonové, která byla na telefonu dnem i nocí a pomohla
nám řešit drobné průšvihy, které týden
s třinácti dětmi přinesl.
Petra Braunová

SPORT
Rozpis k soutěžím podzim 2012 – FK Horažďovice
KP – muži „A“

Datum

soupeř

OP – muži „B“
zač.

soupeř

KPD starší
zač.

1. 9. So
2. 9. Ne

D

4. Přeštice

17:00

V

2. Bolešiny

17:00

V

5. Holýšov

17:00

V

3. Železná Ruda

17:00

KPŽ st. +ml.

soupeř

zač.

V

2. SK ZČE

10:00

D

3. Postřekov

10:00

5. 9. St
8. 9. So
9. 9. Ne
15. 9. So
16. 9. Ne

V
D

6. Vejprnice

16:30

V

4. Luby B

16:30

23. 9. Ne

V

7. Luby

16:30

D

5. Mochtín B

15:00

29. 9. So

V

8. Klatovy

16:30

22. 9. So

6. Nezamyslice

5. Přeštice

10:00

6. Vejprnice

7. 10. Ne

D

9. Horš. Týn

16:00

V

7. Sušice B

15:00
16:00

14. 10. Ne

V

10. Sušice

16:00

D

11. Horní Bříza

15:30

V

12. Koloveč

15:30

20. 10. So
21. 10. Ne

D

8. Vrhaveč A

15:00

V

9. Běšiny

15:30

D

10. Janovice A

14:30

V

11. Hrádek A

14:00

27. 10. So
28. 10. Ne
3. 11. So
4. 11. Ne

D

13. Chotíkov

14:00

V

14. Domažlice B

14:00

D

15. Stod

13:30

10. 11. So
11. 11. Ne

V

7. Nepomuk

10:00

D

8. SŠ Plzeň

10:00

V

9. Klatovy

10:00

D

10. Tachov

10:00

V

11. Domažlice

10:00

D

12. BKV Planá

10:00

V

12. Rokycany

10:00

17. 11. So
18. 11. Ne

Začátek zápasu KP mladších žáků je 1:45 hod. po starších

10:00

D

13. Smíchov

15:15

V

3. Přeštice

10:00

D

4. Klatovy

10:00

V

5. Sušice

10:00

10:00

6. 10. So
13. 10. So

zač. st.

2. SK ZČE

UMT
D

D

10:00

soupeř
D

UMT
D

30. 9. Ne

4. Sušice

|

V

6. Stříbro

10:00

D

7. Vejprnice

10:00

V

8. Nepomuk

10:00

D

9. Nýrsko

10:00

V

10. Tachov

10:00

D

11. Domažlice

10:00
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Z RADNICE
RADA MĚSTA 9. 7. 2012
souhlasí s darovací smlouvou uzavřenou
za účelem přijetí daru 10 000 Kč pro Mateřskou školu Loretská ul. na nákup hraček pro děti mateřské školy
souhlasí s použitím znaku města Horažďovice na sportovní dresy hokejového klubu
Horažďovice za účelem reprezentace města
schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na
realizaci stavby „Rekonstrukce a modernizace Aquaparku Horažďovice“ uzavřené se
společností JIHOSPOL, Jihočeská obchodní a stavební společnost, a. s., Písecká 893,
Strakonice, jehož předmětem je změna rozsahu díla a snížení ceny o 111 556 Kč + DPH
souhlasí s nákupem 3 ks fotopastí za účelem efektivnější ochrany majetku města
a schvaluje rozpočtové opatření, kterým se navýší rozpočet § městská policie
o 30 tis. Kč, ﬁnanční krytí bude zajištěno
položkovým převodem z rozpočtové rezervy
schvaluje veřejnoprávní smlouvu o umístění a provedení stavby Bioplynové stanice
Horažďovice dle žádosti společnosti Eltop
Plzeň, a. s., Purkyňova 25/1008, Plzeň
schvaluje návrh na prohlášení hrobky rodiny Majerovy na hřbitově u kostela sv.
Jana Křtitele, obec Horažďovice, nemovitou kulturní památkou

RADA MĚSTA 6. 8. 2012
rozhodla o přijetí nabídky společnosti
MACÁN PROJEKCE DS s. r. o. na vypracování projektové dokumentace pro
územní a stavební řízení včetně inženýrské činnosti stavby „Chodník – Předměstí
Horažďovice“ ve výši 39 000 Kč + DPH
souhlasí s přijetím ﬁnančních prostředků z poskytnuté účelové dotace Plzeňského kraje, městu Horažďovice, ve výši
90 000 Kč na realizaci akce „ZŠ Blatenská
– bezbariérový přístupový chodník k tělocvičně pro veřejnost“
schvaluje pronájem nebytových prostor (skladová hala a otevřený přístřešek
u haly) o celkové rozloze 1350 m2 Strakonická ulice 372, Horažďovice nájemci
LYCKEBY AMYLEX, a. s., Strakonická
946, Horažďovice za účelem skladovacích
prostor na dobu určitou s platností od
1. 9. 2012 do 31. 3. 2013. Nájemné je stanoveno ve výši 300 Kč/m2/rok
schvaluje dorovnání výše nájemného v DPS
všem nájemníkům, kteří v současné době hradí nájemné pouze 17,61 Kč/m2 na 30 Kč/m2
doporučuje ZM schválit prodej části plynárenského zařízení plynoﬁ kace mikrore-

gionu Radina
rozhodla zařadit do rozpočtu na rok 2013
realizaci stavební úpravy sociálního zařízení
tělocvičny ZŠ Komenského a doporučuje ZM
schválit rozpočtové opatření, kterým se sníží
provozní příspěvek v roce 2012 příspěvkové
organizace ZŠ Komenského o 250 tis. Kč

Finanční prostředky
z Evropské unie opět
pomáhají
V dubnu 2012 zahájilo Město Horažďovice
projekt s názvem „Likvidace lokálních zdrojů na fosilní paliva, rozšíření stávajících rozvodů a připojení odběratelů na systém CZT
města Horažďovice“. Pod tímto dlouhým
názvem jsou ukryty stavební práce vedoucí
k rozšíření stávajících rozvodů o téměř 1 km
a tím umožnění napojení obyvatel tzv. „Blatenského sídliště“ na centrální zásobování
teplem z kotelny „Okružní“.
V návaznosti na tento projekt zároveň
probíhá zřízení ústředního vytápění
v předmětných bytových domech tak, aby
obyvatelé mohli být již přepojeni před zahájením letošní topné sezóny.
Projekt rozšíření systému CZT je podpořen
ﬁnančními prostředky Evropské unie, ve výši
téměř 2 mil. korun z celkových 6,3 mil. Kč.
Realizací těchto projektů dojde nejen ke snížení emisí CO, SO2, TZL a ostatních částic
vypouštěných do ovzduší, což nemalou měrou přispěje k většímu podílu na ochraně
životního prostředí, ale zároveň k většímu
komfortu obyvatel a zvýšení životní úrovně.
Jitka Vokatá, OIRM

Stavební práce
REGIONÁLNÍ INFORMAČNÍ
A MAPOVÉ CENTRUM

Vám poskytuje

VEŘEJNÝ INTERNET
Po-Pá 9.00-12.30, 13.00-17.00
e-mail: horazdovice@ciao.cz

3. TÝDEN V ZÁŘÍ

17. 9. - 21. 9. 2012

prvních 30 min denně ZDARMA

Ochrana a údržba
zeleně
Město Horažďovice zahájilo koncepční
„revizi“ veškerých dřevin na území města. Dlouhodobě citlivé téma veřejnosti ve
vztahu ke kácení a údržbě zeleně se tímto
posouvá do odborné a profesionální roviny řešení této problematiky. Hlavním faktorem je především zajištění bezpečnosti
občanů pohybujících se v prostředí vzrostlých stromů (případ tragické události ze
Zlína je toho důkazem).
Občané našeho města a některých částí si
mohli všimnout posouzení jednotlivých
stromů a jejich označení evidenčními
čísly. V tomto roce město zajistí odborné
posouzení a ošetření stromů v nejvíce exponovaných lokalitách: Anglický park –
celý prostor (pro vysvětlení: revitalizace
a obnova Anglického parku se týkala pouze části), Panská zahrada, Tržiště, hřiště
a okolí „na Vápence“. V následujících letech město zajistí posouzení a údržbu dřevin zbylého území města a jeho částí. Tato
činnost přispěje nejen ke zlepšení estetického, ale i přírodního prostředí.
Jan Buriánek,
místostarosta města

Městská policie
Horažďovice
informuje
Městská policie vyzývá cyklisty, kteří jezdí
ve městě a okolí Horažďovic, aby se řídili
zákonem o silničním provozu č. 361/2000
Sb. Cyklista je deﬁnován jako řidič nemotorového vozidla, proto má stejné povinnosti jako všichni účastníci silničního
provozu. Mezi tyto povinnosti patří zejména chovat se ohleduplně a ukázněně,
aby svým jednáním cyklista neohrožoval
život, zdraví nebo majetek jiných osob ani
svůj vlastní, nepoškozoval životní prostředí ani neohrožoval život zvířat. Musí dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích, řídit se světelnými, případně
i doprovodnými akustickými signály, dopravními značkami, dopravními nařízeními a pokyny osob oprávněných k řízení
provozu na pozemních komunikacích.
V příloze č.13 k vyhlášce Ministerstva dopravy č. 341/2002 Sb. je uvedena povinná
výbava cyklisty, podle které musí být kola
řádně vybavena.
Městskou policií v Horažďovicích budou
prováděny kontroly povinné výbavy kola
a dodržování pravidel jízdy na jízdním
kole na pozemních komunikacích.
Blanka Špatná,
strážnice MP

HOR A ŽĎOVICK Ý OBZOR č. 8/2012

ŠKOLY

tel., fax: 376/512700
šk. jídelna: 376/513520
IČO: 75005271

Komenského ul. 211
Horažďovice 341 01
okres Klatovy
e-mail: zskomenskeho@horazdovice.cz

www.zskomenskeho.horazdovice.cz

ZŠ Komenského
ANGLIČTINA OD 1. TŘÍDY

Křesťanská mateřská
škola
ZNOVU SE CHYSTÁME KE STARTU
ANEB NOVÝ ŠKOLNÍ ROK NA
OBZORU
Dříve než začneme psát první kapitoly nového školního roku, ukončíme rok
předchozí prázdninovou akcí – Chorvatská Podaca 2012. V čase, kdy píši tyto
řádky (17. 8. 2012), jsme těsně před odjezdem na ozdravný pobyt k Jaderskému
moři. Pro zajímavost čtenářů – nejezdíváme na stejná místa, ale vždy hledáme nové destinace, abychom co nejvíce
viděli a poznali. Za předchozí léta jsme
tedy měli možnost poznat letoviska Selce, Zaostrog, Podgoru nebo také Bašku
na ostrově Krk. Nejenom pro děti je vždy
připraven pestrý program aktivit u vody
i mimo ni, ale ani dospělí se s námi nenudí.
Návratem zpět ukončíme volna a dovolené a začínáme chystat celou školu,
včetně dolaďování školního programu na
nový školní rok. V předchozím čísle Obzoru jste se měli možnost dočíst, jaké novoty a překvapení na děti i jejich rodiče
ve škole čekají, co vše se během prázdnin
opravuje, renovuje a předělává.
Nový školní rok začneme v plném obsazení jak personálem, tak dětmi. Kapacita je naplněna od zápisu na 100% (105
dětí). Kromě učitelek a provozního personálu bude opětovně pracovat na škole
i asistent pedagoga, jako neodmyslitelná
a důležitá pomoc, v rámci individuální
integrace. Školní program (dále jen kurikulum) – Slunce nám otvírá duhovou
bránu – startuje již druhý rok, tentokráte s podtitulem Slunce ať svítí, kde jsme
my. V rámci školního kurikula se budeme tradičně a cíleně zabývat etickou výchovou, kterou považujeme v rámci současné společnosti za výchovu stěžejní.
Tak tedy bezproblémový start všem malým i velkým a Slunce ať svítí, kde jsme
my.
Mgr. Alena Průchová, ředitelka školy

3. září nastoupí do školních lavic naši
noví prvňáčci, pro které jsme v letošním
školním roce 2012/2013 obnovili tradici,
a to výuku anglického jazyka. Děti 1. ale
i 2. tříd tak mohou navázat na svou započatou práci z mateřské školy. Účast je
vhodná i pro úplné začátečníky.
V kroužku se děti pomocí hraní různých
her, zpívání písniček a poznávání obrázků
učí základům anglického jazyka. A protože již jsou šikovnými školáčky, můžeme
pomalu přistoupit i k angličtině psané.
Cílem kroužku je naučit děti správné výslovnosti a vypěstovat v nich zájem o jazyk, což jim usnadní další zdokonalování
v následujících letech.
Kroužek bude zpoplatněn, výše poplatku
se stanoví v průběhu měsíce září 2012 dle
počtu přihlášených žáků. Přihlášky si mohou rodiče vyzvednout u třídních učitelek
zmiňovaných ročníků od 3. září do 19. září
2012. Výuka kroužku bude zahájena v říjnu 2012.
Vedení školy ZŠ Horažďovice,
Komenského 211

Dům dětí a mládeže
informuje…
Letní prázdniny končí a my s blížícím
se začátkem školního roku opět chystáme program volnočasového vyžití pro
zájemce z řad dětí i dospělých. Avšak
před tím, než-li se vrhneme do nového
školního roku, dovolte mi krátce shrnout
prázdninové dění v našem DDM.

LETNÍ TÁBORY 2012
O prázdninách proběhlo pod hlavičkou DDM celkem 5 táborů, z toho 3
příměstské a 2 pobytové (stanové). Příměstských táborů se zúčastnilo celkem
48 dětí a jejich program byl letos nově
tématicky rozrůzněn (Jak se žilo, jak se
žije?; Byl jednou jeden cestovatel; Živly).
Na Plácku proběhly dva stanové tábory,
nejprve pětidenní pro rodiče s dětmi (54
účastníků) a osmidenní pro děti věku
ZŠ (35 účastníků). Kromě vedoucích
provázel účastníky na „rodičovském táboře“ Křemílek s Vochomůrkou, Plácek

|

pro děti školního věku se letošní léto pro
změnu nesl ve znamení zlatokopecké horečky s odkazem na legendární období
dobývání zlata na Klondiku.
Všechny letošní tábory proběhly bez
větších komplikací a my věříme, že díky
nabitému programu odcházeli/odjížděli
z táborů účastníci spokojení. Za úspěšným zvládnutím všech akcí stojí úsilí
téměř dvou desítek dospěláků, kteří neváhali svůj volný čas investovat do rolí
táborových vedoucích či instruktorů –
těm všem patří náš srdečný dík!

KROUŽKY VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/13
Zájmové kroužky a drtivá většina činnosti v novém školním roce započne říjnem 2012. V prvním říjnovém týdnu se
můžete těšit na úvodní schůzky většiny
kroužků, na které jste zvyklí + samozřejmě něco málo novinek, které jsme
přes léto připravili. Z novinek je třeba
zmínit např. Veterinu, což bude tématický kroužek pro děti 2. stupně ZŠ a starší
probíhající v Přírodovědné stanici. Jeho
náplní bude osvojení základních znalostí
a částečně i dovedností zvěrolékařského
„řemesla“. Účastníci se tedy dozví nejen
jak o zvířata pečovat, ale i jak jim poskytnout první pomoc apod. Kroužek povede
MVDr. Zuzana Vovsová. K rozšíření činnosti dojde i u kroužku chovatelského,
u kterého posílí tým vedoucích MVDr.
Blanka Zálabská. Další novinkou, tentokráte pro mladší děti, bude Tvořivá dílna
probíhající na Zámku. Širokou škálou
rukodělných aktivit provede dětské
účastníky Markéta Mrázová a Veronika
Týrová. Rodičům s dětmi bude určen
nový outdoorový klub, který počítá se
sobotními celodenními výlety do přírodně zajímavých destinací, ať už prostřednictvím kol, lodí či pěšmo.

AKCE V ZÁŘÍ A ŘÍJNU
Krátce před Sv. Václavem, tedy ve čtvrtek 27. září, proběhne na obou našich
pracovištích Den otevřených dveří, a to
od 15 do 18 hodin. Na Zámku si budete
moci prohlédnout všechny výukové prostory a část z kroužkových činností si
s vedoucími kroužků i vyzkoušet. Neji-

simulace první pomoci – děti ošetřují zranění ruky

7

HOR A ŽĎOVICK Ý OBZOR č. 8/2012

|

8

nak tomu bude v Přírodovědné stanici,
kde je navíc na 16 hodinu připravena pro
zájemce hodinová prohlídka chovů s odborným komentářem. Na místě již budou
k dostání kompletní přehledy zájmových
kroužků včetně přihlášek. Na obě naše
pracoviště jste srdečně zváni.
Za kolektiv zaměstnanců DDM vám přeji
úspěšný vstup do nového školního roku.
Tomáš Pollak

Kdo se o děti stará?
Děti jsou v dobrých rukou vedoucích. Jsou
to rozumní a zodpovědní mladí lidé, kteří
mají dlouholetou praxi s dětmi. Aby mohli
vést oddíl, musí postupně složit dvě zkoušky, které obsahují poznatky z pedagogiky,
psychologie, právních předpisů, zásad
bezpečnosti atd. Každý vedoucí musí absolvovat také zdravotnický kurz. Vedoucí
mají akreditaci MŠMT „pracovník s dětmi
a mládeží ve volném čase“.

SPOLKY

Kolik to stojí?
Registrace se platí v prosinci, do té doby má
dítě dost času se rozmyslet, jestli se mu ve
skautu líbí. Poplatek činí 350 Kč (300 Kč
za každého dalšího sourozence) a zahrnuje
i zdravotní pojištění úrazů na našich akcích
a dvouměsíčník pro děti.
Lucie Šatrová a Barbora Matějková,
skautské středisko Prácheň

Skautské středisko
Prácheň
KAMARÁDI, HRY A ZÁŽITKY…
Skautské schůzky
Hvězdičky (holky 6–11 let)
pátek 16.00–18.00 v Domečku na Panské
Lucie Šatrová: svetluskyHD@gmail.com
Tygříci (kluci 6–11 let)
pátek 16.00–18.00 v Domečku na Panské
Petra Cvachová: petulacv@seznam.cz
Perly (holky 12–16 let)
pátek 17.00–19.00 v Domečku na Panské
Miroslava Nováčková: m.n.90@seznam.cz
Modré želvy (kluci, 12–16 let)
pátek 17.00–19.00 v Loděnici na Ostrově
Šimon Matějka: simon.matejka@gmail.com
Více informací o našem středisku naleznete
na www.strediskoprachen.skauting.cz.
Jak se ve skautu bavíme?
Program je přizpůsoben věku vašeho dítěte. S dětmi si hrajeme, soutěžíme, občas si
něco vyrobíme a formou her se učíme novým věcem, např. o přírodě, lidských vztazích a dalších lidských hodnotách. Jednou
do měsíce se snažíme uspořádat odpolední, jednodenní či vícedenní výlet do okolí
(podle věku dětí). Vždy v červenci pořádáme čtrnáctidenní tábor.

VEČERNÍČKŮV ZMATEK
Zveme Vás na odpolední program,
který se bude konat 8. 9. 2012 od
14.00 do 17.00 hodin na Panské zahradě. Děti si získají spoustu zážitků, nových kamarádů a něco na památku. Těšíme se na Vás, skautské
středisko Prácheň.

POZVÁNKA
NA KROUŽEK MH
Mladí hasiči zvou všechny děti, které
se nebojí sportování a chtějí se naučit
něco nového. Přijímáme zájemce od
první třídy. Kroužek začíná ve čtvrtek 13. září od 15.30 hodin v hasičské
zbrojnici.

Tábor Málkov 2012
V sobotu 14. července se v hasičské zbrojnici sešlo 15 mladých hasičů, kteří byli
připraveni strávit celý týden bez své měkké
postele, elektřiny a maminčina jídla. Naložili jsme zavazadla a další potřebné věci,
nasedli do auta a hasičského ara, zahoukali
houkačkou na rodiče a odjeli směrem Lnářský Málkov, kde už na nás čekala pionýrská
skupina Otaváci.
Po zabydlení jsme udělali okružní procházku kolem tábora a šli hrát hry. Poměrně velký úspěch měla hra na mouchy,
kdy děti představovaly poletující mouchy,
které se snažily naklást co nejvíce vajíček,
a tím získat body. Vedoucí se staršími kluky mouchám zabraňovali pomocí biolitu
(stříkací pistole), plácačky a mucholapky
(dva vedoucí držící mezi sebou natažený
kus provázku). Nejvíce bodů představovaly barevné lístečky s čísly, které jsme před
budíčkem ráno naházeli kolem stanů. Po
zatroubení budíčku děti rychle vylezly
ze spacáků a sbíraly lístečky. Mnoho jich

mohly děti dostat i na úklidu, který se kontroloval poměrně často. Nikdy ale mladí hasiči nevěděli, co se bude bodovat. Mohla to
být ustlaná postel, nepořádek kolem kufrů
nebo čistota ešusů. Večer jsme si šli spolu
s Otaváky zazpívat k ohni.
V neděli jsme pro naše hasiče a Otaváky připravili něco jako lanové centrum. Děti zde
zkoušely například svoji rovnováhu chůzí na
„lajně“ natažené mezi stromy, velmi náročný a nebezpečný útěk z pracovního tábora
Gulag nebo se snažily nepozorovaně prchnout před obrovským pavoukem z jeho pavučiny. K večeru jsme šli na výlet, při kterém
jsme navštívili Viklan v Kadově.
V pondělí se děti zúčastnily olympijských
her, které připravili Otaváci. Bylo to velmi
zábavné. Bohužel nám ale počasí nedovolilo závody plně dokončit. Bylo už načase,
abychom vymysleli scénku na závěrečný
táborák, a tak jsme začali dávat dohromady
nápady. Nakonec jsme poměrně jednoznačně odhlasovali jednu z klasických pohádek,
kterou jsme si poněkud upravili.
V úterý, aby nám děti nezakrněly a všechno přes prázdniny nezapomněly, jsme celé
odpoledne opakovali topograﬁcké značky,
vázání uzlů a orientaci mapy pomocí buzoly.
Na středu se těšil snad každý. Ráno jsme si
všichni sbalili batohy, vyfasovali řízky a pití
a „běželi“ do Kadova na autobus, který nás
odvezl do plaveckého bazénu v Písku. Protože počasí k nám nebylo zrovna vstřícné,
zvolili jsme krytý bazén, ve kterém jsme se
cachtali několik hodin. Večer děti čekalo
velké překvapení. Seděly u ohně a zpívaly.
Ale místo, aby pak šly spát, odvedli jsme je
pod les na cestu, která byla osvětlená pouze svíčkami, přičemž u každé svíčky byly
dva obrázky. Děti musely projít tuto cestu
a zapamatovat si všechny obrázky, které na
konci vyjmenovaly. Hrdě musím prohlásit,
že nemáme ve skupině žádného strašpytla,
a že všichni mladí hasiči dorazili k cíli. Přes
celou noc měly naše děti hlídky.
Protože tábor není pouze o zábavě, přišla
na řadu práce. Ve čtvrtek dopoledne šel
celý tábor do lesa a připravoval dříví na velký závěrečný táborový oheň. Poté přišla na
řadu plavba na loďkách na ostrov za Asterixem a Obelixem pro cenu pro každého ve
formě čelovky. Odpoledne jsme nacvičovali scénku a večer se konala tradiční diskotéka v Kadově, ze které se nikomu nechtělo
zpátky do tábora.
V pátek k večeru se začali sjíždět všichni
rodiče, aby se zúčastnili závěrečného táboráku a zhlédli, co si pro ně jejich ratolesti
připravily. A co jsme si připravili my hasiči?
Pohádku O veliké řepě, kterou ovšem netahala vnučka s babičkou a dědečkem. Na
řepu si udělal zálusk kolemjdoucí táborník.
Vytáhnout se mu ji ale nepodařilo, a tak
přišlo na řadu klasické volání o pomoc dalších. Sešli se ďábel, anděl, policista, boxer
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Rocky, hokejista Jágr, dřevorubec, zloděj,
paragán, skautík, bába z JZD, pes a kočka,
ale řepa se vytáhnout nenechala. Myslíte
si, že přišla myška a podařilo se? Bohužel,
myška sice přišla, ale i s její pomocí byl výsledek stále stejný. Měl vůbec někdo proti
řepě šanci? Samozřejmě, hasiči zvládnou
přeci vše. Ozvala se siréna, hasiči přiběhli
a řepu vyplavili. Nakonec si táborník řepu
přehodil přes rameno a odnesl si ji k večeři. V sobotu ráno jsme zbourali naše stany,
rozloučili se a děti odjely autobusem domů.
Chtěli bychom poděkovat pionýrské skupině Otaváci za připravený program.
Lucie Krohová, vedoucí MH

Po rozchodu vystoupily mažoretky, Florián
se svým koněm přeskočil dvakrát přes hořící
oheň, který potom hasili místní hasiči se starou ruční stříkačkou. Závěr provedli hasiči
z Horažďovic vyproštěním osoby z automobilového vraku a jeho rozstříhání. Zájemci si
prohlédli i naši novou automobilovou cisternu TATRA.
Každý účastník si pochutnal na guláši, který
uvařili v polní kuchyni hasiči z Kaznějova.
Místní ochotníci zahráli divadlo a co bylo
dále již nevím, protože jsme se museli vrátit
na základnu. Na shledanou, Břežanští….
Karel Halml
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Mladí hasiči na táboře

Sbor dobrovolných
hasičů
První pátek v měsíci červenci slavili hasiči v Myslívě a poslední pátek a sobotu zase
hasiči v Břežanech. Oba sbory si připomněly 120 roků svého trvání. Břežanští občané
uspořádali rovněž pouťové setkání rodáků,
při kterém zahráli v pátek jihočeští Babouci
a v sobotu Malá muzika Nauše Pepíka.
Já se chci ale věnovat hlavně hasičům. Do
14 hodin byla prezentace všech zúčastněných ve zbrojnici a po seřazení hasičů byl
odchod k pomníku padlých, kde byl položen
věnec, zahrána hymna a přednesena velitelem sboru stručná vzpomínka na padlé. Po
té se průvod vydal do areálu „Pod skálou“.
V čele jel „sv. Florián“ na koni s praporem,
následovaly mažoretky, hudba, prapory,
vyšší funkcionáři a ostatní hasičky a hasiči.
Po příchodu byli všichni přivítáni a jednatelka sboru přečetla jeho historii. Následovalo
předání čestných uznání různých stupňů
a medailí jednotlivým členům. Medaili obdržel i sbor. Zástupci hasičů okresu, kraje
i ústředí vystoupili v krátkých zdravicích.
Dekorovány stuhou byly zúčastněné prapory a každý zástupce sboru obdržel pamětní
plaketu.

Pěvecký spolek
Prácheň
Uběhlo jen několik málo týdnů a už se opět
scházíme na zkouškách pěveckého sboru.
Čeká nás mnoho práce, a proto jsme museli
začít již takto brzy.
V neděli 26. 8. zpíváme v Klatovech ve Sboru dr. Karla Farského při příležitosti 85. výročí založení tohoto sboru. Velmi se těšíme,
protože jsme v Klatovech byli vždy velmi
mile přijati a zpívalo se nám tak moc dobře.
Vrcholem našeho snažení by pak měl být
slavnostní koncert ke 150. výročí založení
pěveckého sboru a 20. výročí znovuobnovení činnosti, který se bude konat v pátek
21. 9. v 18. hodin v horažďovickém zámeckém sále. Na tomto koncertě zazní skladby,
které má náš sbor ve svém repertoáru již
delší dobu a ve větší části koncertu Vás seznámíme s našimi novými skladbami, které jsme nacvičili za poslední rok pod vedením nového sbormistra Stanislava Smítky.
Všichni budete vítáni.
Martin Petrus, PSP

PČvecký spolek PrácheĖ
þlen Unie þeských pČveckých sborĤ

Vás srdeþnČ zve na

SLAVNOSTNÍ
KONCERT
pĜi pĜíležitosti 150.výroþí založení
spolku a 20.výroþí znovuobnovení
þinnosti
Konat se bude v pátek 21.9.2012
v 18.00 hodin ve velkém zámeckém sále
MČstského muzea v Horažćovicích

|

KONTAKTNÍ ÚDAJE
NA MĚSTSKÝ ÚŘAD
HORAŽĎOVICE:
Oﬁciální adresa:
Městský úřad Horažďovice
Mírové náměstí 1
341 01 Horažďovice
Telefon: 376 547 521, 376 547 522
FAX: 376 547 529
e-mail: podatelna@muhorazdovice.cz
www.muhorazdovice.cz
Úřední hodiny
Městský úřad Horažďovice
Po 7.30–11.00 12.00–17.00
St 7.30–11.00 12.00–17.00
Pá 7.30–11.00
Pokladna, podatelna
Po,St
7.30–17.00
Út, Čt, Pá 7.30–14.30
Telefonní seznam MěÚ
376 547 5..
Vedení města
79 Zrůbek Karel, Mgr.
starosta města
78 Buriánek Jan
místostarosta města
77 Dušková Ivana, Ing.
tajemnice MěÚ
Odbor kanceláře starosty
22 Kuldová Marcela
Odbor soc. věcí a zdravotnictví
30 Slavíčková Eva, Mgr., vedoucí
Odbor živnostenský
36 Šolcová Marie, vedoucí
Odbor výstavby a územ. plánování
40 Kotlaba Josef, Ing., vedoucí
Odbor životního prostředí
45 Vašková Jitka, Ing., vedoucí
Finanční odbor
50 Jagriková Blanka, vedoucí
Odbor pam. péče, školství a kultury
55 Mika Petr, Ak. mal., vedoucí
Odbor investic, rozvoje a majetku města
58 Benešová Martina, vedoucí
Správní odbor
60 Čáňová Alena, vedoucí
Odbor dopravy
65 Rada Josef, DiS., vedoucí
39 Městská policie
Organizační složky města
Městské muzeum
376 512 271
Městská knihovna
376 547 591– 4
Aquapark
376 511 481
Technické služby
376 323 411
Benešová Marcela
376 323 371
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NABÍDKA VOLNOASOVCH AKTIVIT PRO DTI, MLÁDE I DOSPLÉ - podobn jako vloni jsme do zaátku nového kolního roku (2012/13) pro
obyvatele Horaovicka pipravili irok pehled pravideln probíhajících aktivit (kurz, krouk apod.), ktermi mete Vy nebo Vae dít smyslupln trávit
voln as. Místa konání a termíny úvodních i pravidelnch schzek se mohou v prbhu roku mnit. Aktuální informace sledujte na www stránkách jednotlivch
poadatel, anebo ovte pímo u kontaktních osob.

Název aktivity

Cílová
skupina

Termíny úvodních i
pravidelnch schzek

Místo konání

Poadatel

Kontakt

Poznámka

Atletika

Z (od 2. t.)

Út 15.15 – 16.45

tlocvina Z Komenského

Centrum sportu

Herman - 732945458

Badminton

Z, S,
dosplí

St 3. 10. v 16.00

klubovna DDM

DDM Horaovice

Pollak - 606880502

t 4. 10. v 16.30

klubovna DDM

DDM Horaovice

Pollak - 606880502

Po 1. 10. v 15.00

klubovna DDM

DDM Horaovice

Pollak - 606880502

úvodní schzka
úvodní schzka, poté probíhá v TV
Z Blat., rakety na míst k
zapjení
úvodní schzka, terénní cyklistika nutností vlastní kolo a cyklohelma
úvodní schzka, spoleenské
deskové hry pro vechny naince

Cyklotrek
Deskovky

2.st.Z, S
Z, S,
dosplí

Florbal I.

3. - 5. t. Z

St 15.30 - 16.30

tlocvina Z Komenského

Centrum sportu

Herman - 732945458

zaíná od íjna 2012

Florbal II.

2. st. Z

Út, St, Pá 6.15 - 7.45

tlocvina Z Blatenská

Centrum sportu

Herman - 732945458

zaíná od íjna 2012

Florbal – dívky

2. st. Z

Út, St, Pá 6.15 - 7.45

tlocvina Z Blatenská

Centrum sportu

Herman – 732945458

zaíná od íjna 2012

Fotbal

pedkoláci
ml.pípravka
(7 - 9 let)
st.pípravka (9
- 10 let)
mladí áci
(11 - 13 let)
starí áci (14
- 15 let)

Fotbal
Fotbal
Fotbal
Fotbal

kadé Út a t od 16.00

sportareál Lipky

FK Horaovice

Lávika - 728110995

zaíná od záí 2012

kadé Út a t od 16.00

sportareál Lipky

FK Horaovice

ediv - 603536451

zaíná od záí 2012

kadé Út a t od 16.00

sportareál Lipky

FK Horaovice

Jedlika - 721610674

zaíná od záí 2012

kadé Út a t od 16.00

sportareál Lipky

FK Horaovice

Forman - 602735181

zaíná od záí 2012

kadé Út a t od 16.00

sportareál Lipky

FK Horaovice

Forman - 602735181

zaíná od záí 2012

Hravá gymnastika I.

zaáteníci

t 14.25 - 15.25

tlocvina Z Komenského

Centrum sportu

Herman - 732945458

zaíná od íjna 2012

Hravá gymnastika II.

pokroilí
2. st. Z, S,
dosplí
Z, S,
dosplí
Z, S,
dosplí

t 15.30 – 17.00

tlocvina Z Komenského

Centrum sportu

Herman - 732945458

zaíná od íjna 2012

St 26. 9. od 18.00

sál DDM

Romana Krásná

Krásná - 728963083

s sebou karimatku a vhodn odv

Út 2. 10. v 14.30

klubovna DDM

DDM Horaovice

Pollak - 606880502

úvodní schzka

kadé Út v 17.30 - 19.00

tlocvina Z Komenského

Karate Horaovice Rendl - 607114325

zaíná druh tden v záí 2012

t 4. 10. v 14.30
kadé Po a t od 17.30 19.00

klubovna DDM

DDM Horaovice

úvodní schzka, moderní hra dvojic
s frisbee

Karate

Z, S
Z, S,
dosplí

tlocvina Z Komenského

Karate Horaovice Rendl - 607114325

zaíná druh tden v záí 2012

Lezení, bouldering

Z, S

DDM Horaovice

úvodní schzka

Jóga
Geocaching
Gymnastika
Kan – jam

Pollak – 606880502

Míové hry

Z

Út 2. 10. v 17.00
Aquapark
bude upesnno v prbhu
záí
tlocvina Z Blatenská

Z Blatenská

ebek – 605537381

zaíná od íjna 2012

Nohejbal

Z (od 9 let)

t 4. 10. v 15.15

hit za Sokolovnou

DDM Horaovice

Barák - 723460124

úvodní schzka

Orientální tanec

Z, S

Út 2. 10. v 16.00

sál DDM

DDM Horaovice

Pultrová - 605965697

Plavání

Z

Plavání

Z (od 2. t.)

Po 1. 10. v 15.00 - úvodní
schzka
Aquapark
t 15.00 - 16.00; Pá 14.30
Aquapark
– 15.30

Potápní

Z, S

Út 2. 10. v 17.30

Indoorcyklo (spinning)

dosplí

Po 18.00 – 19.00, Pá 17.00
– 18.00
cykloklubovna DDM

Indoorcyklo (spinning)

dosplí

Út, t 18.00 – 19.00

Indoorcyklo (spinning)

Z, S, dosp. St 16.00 – 17.00

Stolní tenis

M, Z

kadé Út a t od 17.00

Aquapark

Chalupn - 775701000

DDM Horaovice

Bláhová - 723569254

úvodní schzka
rozdlíme se do 2 - 3
vkon.kategorií – ty budou plavat
od 13, 14 a 15 hodin

Centrum sportu

Herman - 732945458

zaíná od íjna 2012

DDM Horaovice

Todorov – 607813178

úvodní schzka

DDM Horaovice

zaíná od íjna 2012

cykloklubovna DDM

DDM Horaovice

Müller - 602325138
Buriánková 775674343

cykloklubovna DDM

DDM Horaovice

Pollaková - 608908175 zaíná od íjna 2012

sokolovna

TJ Sokol HD & DDM Mandák – 720248161
HD
Raáková – 723620531 zaíná 18. záí 2012

zaíná od íjna 2012

Steleck klub – lukostelba Z, S

St 3. 10. ve 14.00

sál DDM

DDM Horaovice

Pollak – 606880502

úvodní schzka

Steleck klub – puka

Z, S

St 3. 10. ve 14.00

sál DDM

DDM Horaovice

Pollak – 606880502

úvodní schzka

Steleck klub – airsoft

Z, S

St 3. 10. ve 14.00

sál DDM

DDM Horaovice

Pollak – 606880502

úvodní schzka

Tenis – krouek DDM

Z
dti od 5 let
(dle
schopností)

Pá 5. 10. v 15.00

klubovna DDM

DDM Horaovice

Halmlová - 732555438

úvodní schzka, dále pak tenisové
kurty/tlocvina

individuální dohoda

sportareál Lipky

Tenis klub
Horaovice

Halmlová – 732555438 tenisové kurty/tlocvina

Volejbal – hra

2. st. Z

Út 15.15 – 16.45, Pá 6.45
– 7.45

tlocvina Z Komenského

Centrum sportu

Herman - 732945458

zaíná od íjna 2012

Zumba Junior

Po 1. 10. v 15.00

sál DDM

DDM Horaovice

Pollak - 606880502

úvodní schzka

Zumba Junior

5 - 8 let
9 - 12 let (a
starí)

Po 1. 10. v 16.00

sál DDM

DDM Horaovice

Pollak - 606880502

úvodní schzka

Zumba

dosplí

Út 19.00 – 20.00

M Loretská

Pultrová

Pultrová - 605965697

zaíná od záí 2012

Zumba

dosplí

pátení veer (bude
upesnno v prbhu záí) tlocvina Z Komenského

Mandáková

Mandáková –
724239526

Zumba

dosplí

pátení veer (bude
upesnno v prbhu záí) sokolovna

Mandáková

Mandáková –
724239526

zaíná od záí 2012
zaíná od záí 2012, v první
polovin záí nejspíe v TV Z
Komenského

Bicí (vuka hudebního
oboru)

Z

individuální dohoda

Z a ZU
Horaovice

pika - 376512585

od zaátku k.roku

Tenisová kola TK

budova ZU, Blatenská 310
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Housle a viola (vuka
hudebního oboru)
Hudební krouek

Z a ZU
budova ZU, Blatenská 310 Horaovice

Z

individuální dohoda

Z

bude upesnno v prbhu
záí
Z Blatenská

Keyboard (vuka hudebního
oboru)
Z

individuální dohoda

Z a ZU
Horaovice

Pajerová

zaíná od íjna 2012

Z a ZU
budova ZU, Blatenská 310 Horaovice

Petrus - 604338870

od zaátku k.roku

Galba – 376512585
Tichá - elerová –
739514100, Ponicová

od zaátku k.roku

nutn vlastní hudební nástroj, s
pípadnm vbrem a detaily poradí
lektor bhem úvodní schzky

Z

individuální dohoda

Z a ZU
budova ZU, Blatenská 310 Horaovice
Z a ZU
budova ZU, Blatenská 310 Horaovice

Kytara I.

zaáteníci

Po 1. 10. v 15.00

klubovna DDM

DDM Horaovice

Kabelák - 605266027

Kytara II.

pokroilí

Po 1. 10. v 16.00

klubovna DDM

DDM Horaovice

Kabelák - 605266027

individuální dohoda

Z a ZU
budova ZU, Blatenská 310 Horaovice

Faltusová - 604421210 od zaátku k.roku

individuální dohoda

Z a ZU
budova ZU, Blatenská 310 Horaovice

Panuková - 777609786 od zaátku k.roku
Panuková –
777609786, Navrátilová od zaátku k.roku

Literárn-dramatick obor
Crvrci

Z
Z

individuální dohoda

od zaátku k.roku

Hudební soubory

Z

individuální dohoda

Z a ZU
budova ZU, Blatenská 310 Horaovice

Pveck sbor Poupata

1. st. Z

od poloviny záí 2011

hudebna v budov koly

Z Komenského

Pomplová - 376512700

Pveck sbor Kvítek

2. st. Z

od poloviny záí 2011

hudebna v budov koly

Z Komenského

Slepiková - 376512700

individuální dohoda

Z a ZU
budova ZU, Blatenská 310 Horaovice

imáek - 376512585

od zaátku k.roku

individuální dohoda

Z a ZU
budova ZU, Blatenská 310 Horaovice

Kotálová - 376512585

od zaátku k.roku

Navrátilová, imáek –
376512585
od zaátku k.roku

Trubka a trombón (vuka
hudebního oboru)
Vtvarn obor (vuka
hudebního oboru)

Z
Z

Zobcové a píné flétny
(vuka hudebního oboru)

Z

individuální dohoda

Z a ZU
budova ZU, Blatenská 310 Horaovice

Akva-tera

Z

St 3. 10. v 15.00

Pír.stanice – ZOO uebna

DDM Horaovice

Trová – 602940914

úvodní schzka

Biopraktikum I.

2. st. Z

t 4. 10. v 14.30

Pír.stanice - uebna

DDM Horaovice

Trová – 602940914

úvodní schzka

Biopraktikum II.

9. t. Z, S

Pá 5. 10. v 16.00

Pír.stanice - uebna

DDM Horaovice

Trová – 602940914

úvodní schzka
úvodní schzka
úvodní schzka

Hvzdásk krouek

Z, S

St 3. 10. v 17.30

Pír.stanice - uebna

DDM Horaovice

Cajthaml (tel. Trová –
602940914)

Hrátky s pírodou

M - od 5 let

St 3. 10. ve 13.00

Pír.stanice - uebna

DDM Horaovice

Trová – 602940914

Mal pírodovdec I.

1. st. Z

Po 1. 10. v 14.00

Pír.stanice - uebna

DDM Horaovice

Trová – 602940914

úvodní schzka

Mal pírodovdec II.

1. st. Z

Út 2. 10. v 13.30

Pír.stanice - uebna

DDM Horaovice

Trová – 602940914

úvodní schzka

Mal pírodovdec III.

1. st. Z

Út 2. 10. v 15.00

Pír.stanice - uebna

DDM Horaovice

Trová – 602940914

úvodní schzka

Mlad chovatel (chovatelsk
krouek.)
Z, S

Út 2. 10. v 16.30

Pír.stanice – ZOO uebna

DDM Horaovice

Trová – 602940914

úvodní schzka

Mysliveck krouek

Z

St 3. 10. v 15.30

Pír.stanice - uebna

DDM Horaovice

Reisinger - 605986673

úvodní schzka

Rybásk k.

Z

Pá 5. 10. ve 14.00

Pír.stanice - uebna

DDM Horaovice

Pollak - 606880502

úvodní schzka

Veterina (veterinární
krouek)

Z

t 3. 10. v 16.30

Pír.stanice - uebna

DDM Horaovice

Vovsová – 774642522

úvodní schzka - !novinka 2012!

Velask k.

Z

Po 1. 10. v 16.00

Pír.stanice - uebna

DDM Horaovice

Chlan - 773179021

úvodní schzka

DOK – volnoasov klub
pro mladé
Junák - svaz skaut a
skautek

dti a mláde denn od 14 do 18 (19)
do 26 let
hodin (mimo Po a So)
Havlíkova ulice
Pá od 16.00 dále (bude
klubovna v Panské zahrad
upesnno v prbhu záí) + Lodnice
Z, S

Diakonie
Junák - svaz skaut
a skautek
Pompl – 722739855

Krouek vaení a stolování

Z

Pá 5. 10. ve 14.00

kuchyn DDM

DDM Horaovice

Pollak – 606880502

úvodní schzka, píprava a
servírování jídel v modelové
kuchyni DDM

Krouek mladch hasi

Z

t 13. 9. ve 15.30

hasiská zbrojnice HD

SHD Horaovice

Chalu - 777142544

úvodní schzka

Kesanské
spoleenství
Horaovice

Ledvinová – 774499580 zaíná od záí 2012

Mateské centrum

rodie + dti

klubovna KS, Mírové nám.
kadou St od 9 do 11 hodin 18

Novinásk krouek

Z

bude upesnno v prbhu
záí
Z Blatenská

Z Blatenská

Jánská

Pá od 16.30

Pion.skup. Práche

Zábransk - 728302849

Otaváci – pionrská skupina Z, S

11

Panuková - 777609786 od zaátku k.roku

Klasická kytara (vuka
hudebního oboru)
Klavír (vuka hudebního
oboru)

Z
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klubovna za Zámkem

moné zmny provozní doby klubu

zaíná od íjna 2012
"ajovna o sedmé" s cestopisem,
pednákou, besedou i
koncertem…

TEA PARTY

2. st. Z, S,
dosplí

kad 1 pátek v msíci od sál, uebna i Pírod.stanice
19.00
DDM
DDM Horaovice

Pollak - 606880502

Veejná hudební zkuebna

Z, S

individuální dohoda

ProHD o.s.

Mráková - 731415596

Zdravotnick krouek

Z

termín upesnn v prbhu
záí
Z Komenského

Z Komenského

Tomáková 376512700

Anglick jazyk pro
nejmení

M

den a hodina budou
upesnny v prbhu záí

M Loretská

Ledvinová

Ledvinová – 774499580 zaíná od íjna 2012

Anglick jazyk – s Aj
zábavn kolem svta

1. st. Z

St 3. 10. v 13.30

klubovna DDM

DDM Horaovice

Pollaková - 608908175 úvodní schzka

Havlíkova 505, HD

zaíná od íjna 2012

Anglick jazyk – s Aj
zábavn kolem svta

2. st. Z

St 3. 10. v 14.30

klubovna DDM

DDM Horaovice

Pollaková - 608908175 úvodní schzka

Anglick jazyk

dosplí

Po 1. 10. v 18.00

klubovna DDM

DDM Horaovice

Slavíková - 602120169 úvodní schzka

Francouzsk jazyk

2. st. Z

Út 2. 10. v 16.30

klubovna DDM

DDM Horaovice

Pollaková - 608908175 úvodní schzka

Francouzsk jazyk

S, dosplí

Út 2. 10. v 17.30

klubovna DDM

DDM Horaovice

Pollaková - 608908175 úvodní schzka

Nmeck jazyk

Z

Po 1. 10. v 16.00

klubovna DDM

DDM Horaovice

Müller - 602325138

úvodní schzka

Nmeck jazyk

S, dosplí

Po 1. 10. v 17.00

klubovna DDM

DDM Horaovice

Müller - 602325138

úvodní schzka
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Dyslexie
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Z

Douování chemie, biologie,
fyziky (píp.ostatních
pírod.a techn.pedmt)
Z

Po 1. 10. v 14.30

PC uebna DDM

DDM Horaovice

na úvodní schzku pineste zprávu
Riková - 733189807 z PPP

individuální dohoda

klubovna DDM

DDM Horaovice

uitelé DDM 606880502

od íjna 2011

Keramika I.

mladí

Po 1. 10. ve 14.00

dílna keramiky DDM

DDM Horaovice

Pollak – 606880502

úvodní schzka

Keramika II.

starí

Po 1. 10. ve 15.30

dílna keramiky DDM

DDM Horaovice

úvodní schzka

Kreativní dílna

2. st. Z

Po 1. 10. v 16.00

klubovna estetiky DDM

DDM Horaovice

Pollak – 606880502
Wallenfelsová 605329624

Leteck modelá

Z

t 4. 10. ve 15.30

model. dílna DDM

DDM Horaovice

Pollak - 606880502

úvodní schzka

úvodní schzka

Lodní modelá

Z

t 4. 10. ve 15.30

model. dílna DDM

DDM Horaovice

Pollak - 606880502

úvodní schzka

Mal truhlá

Út 2. 10. ve 14.00

Pollak - 606880502

úvodní schzka

Út 2. 10. v 16.00

model. dílna DDM
dílna elektroniky a robotiky
DDM

DDM Horaovice

Mechatronika

Z
2. st. Z, S,
dosplí

DDM Horaovice

Pollak J. - 605900401

úvodní schzka

Merkur

Z

t 4. 10. v 15.00

klubovna DDM

DDM Horaovice

Pollak - 606880502

úvodní schzka

Paba (síové hry)

Z

Po 1. 10. v 16.00

PC uebna DDM

DDM Horaovice

Pollak - 606880502

úvodní schzka

Plastikov modelá

Z (od 9 let)

Po 1. 10. v 13.15

uebna DDM

DDM Horaovice

Pollak - 606880502

úvodní schzka

Psaní vemi 10

2. st. Z, S

St 3. 10. ve 14.00

PC uebna DDM

DDM Horaovice

Mrázová – 777367688

úvodní schzka

Modelá – RC modely

Z

t 4. 10. ve 14.00

model. dílna DDM

DDM Horaovice

Pollak - 606880502

úvodní schzka

Robotika

Z, S

St 3. 10. v 15.30

PC uebna DDM

DDM Horaovice

Hlavat - 723430109

úvodní schzka

Z Blatenská

Zábranská

zaíná od íjna 2012

DDM Horaovice

Pollak - 606880502

Runí práce

Z

bude upesnno v prbhu
záí
Z Blatenská

Sklíko

Z, S

St 3. 10. v 14.30

ikulka
Tvoivá dílna

rodie + malé
dti
t 4. 10. ve 14.00
1. st. Z
t 4. 10. v 16.30

klubovna DDM
DDM Horaovice
dílna keramiky, uebny DDM DDM Horaovice

Mrázová – 777367688
Mrázová – 777367688

úvodní schzka
úvodní schzka, tvoivá dílna pro
nejmení dti s maminkami i
tatínky
úvodní schzka - !novinka 2012!

elezniní modelá

Z

uebna DDM

Roub – 607160260

úvodní schzka

Centrum sportu
DDM HD (v. Pírod.stanice)
DOK – volnoasov klub pro mladé
Junák – svaz skaut a skautek HD
Fotbalov klub HD
Pionrská skupina Otaváci HD
Tenisov klub HD
Veejná hudební zkuebna
Z Komenského HD
Z Blatenská HD
Základní umlecká kola HD

Út 2. 10. v 15.00

dílna keramiky DDM

DDM Horaovice

www odkazy jednotlivch organizací:
www.zskomenskeho.horazdovice.cz/centrum_sportu.php
www.ddm-hd.cz
www.dokhorazdovice.cz
strediskoprachen.skauting.cz
www.fkhd.cz
www.otavaci.pionyr.cz
www.tkhd.cz
www.dokhorazdovice.cz
www.zskomenskeho.horazdovice.cz
zsblatenska.horazdovice.cz
www.zus.horazdovice.cz
Vytvoeno Komisí pro vzdlávání a voln as v srpnu 2012; Msto Horaovice.

Klub „Nebuď sám“
Doba dovolených a prázdnin skončila,
a tak si Vás dovolujeme znovu pozvat mezi
nás. Věříme, že si každý najde něco, co ho
zaujme.
4. 9. úterý – Harmoniky. Oblíbení Úterníci
zahrají k tanci i poslechu v jídelně DPS Palackého 1061 od 15.00 hod. Přijďte se pobavit a poslechnout si hezké písničky!
5. 9. středa – Čtení na pokračování – projekt „Seniorům Dokořán“. Ve spolupráci
s městskou knihovnou budeme opět předčítat. Tentokrát z oblíbených Letopisů královské komory autora Vlastimila Vondrušky. Začínáme ve 14.00 hod. ve společenské
místnosti ve IV. patře DPS Palackého.
10. 9. pondělí – Slavní horažďovičtí rodáci.
Spolu s Mgr. Romanem Vaňkem si Vás dovolujeme pozvat do společenské místnosti
ve IV. patře DPS Palackého 1061. Od 14.00
hod. tu začne další povídání o významných
osobnostech Horažďovic.

12. 9. středa – Čtení na pokračování – projekt „Seniorům Dokořán“. Ve spolupráci
s městskou knihovnou budeme opět předčítat z Letopisů královské komory autora
Vlastimila Vondrušky. Začínáme ve 14.00
hod. ve společenské místnosti ve IV. patře
DPS Palackého.
13. 9. čtvrtek – Oslava 15 let Charity
v Horažďovicích. Srdečně zveme všechny
příznivce Oblastní charity Horažďovice do
jídelny v DPS Palackého, kde se od 16.00
hod. bude konat mše svatá celebrovaná
biskupem českobudějovickým Mons. Pav-

lem Posádem. Program bude pokračovat
vystoupením sboru Velkobor a prezentací
práce Charity v minulých 15 letech.
18. 9. úterý – Rizika uzavírání spotřebitelských smluv. Jaká jsou Vaše práva při
jednání s podomními prodejci, kteří nabízejí
různé výrobky úlevnější služby? Na co si dát
pozor na předváděcích akcích? Na tyto otázky Vám rádi odpoví pracovnice Občanské
poradny na setkání ve společenské místnosti ve 4. patře v DPS Palackého od 13.30 hod.
19. 9. středa – Výlet na Šumavu. Připravujeme vyhlídku na Šumavu z jednoho z vr-
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cholů tohoto pohoří. Dále společně navštívíme Dobrou Vodu u Hartmanic s proslulým
skleněným oltářem Vladimíry Tesařové
v chrámu sv. Vintíře, synagogu v Hartmanicích a na zpáteční cestě most v Čepicích
s novou sochou sv. Jana Nepomuckého.
Odjezd v 7.30 hod. od DPS Palackého 1061.
Příspěvek na dopravu je 90 Kč. Zájemci
hlaste se v kanceláři OCH.
Tel.: 376 512 596.
26. 9. středa – Čtení na pokračování – projekt „Seniorům Dokořán“. Ve spolupráci
s městskou knihovnou budeme opět předčítat z Letopisů královské komory autora
Vlastimila Vondrušky. Začínáme ve 14.00
hod. ve společenské místnosti ve IV. patře
DPS Palackého.
27. 9. čtvrtek – Česko – otázky a odpovědi.
Přijďte si vyzkoušet vaše znalosti o České
republice zábavnou formou. Jídelna DPS
Palackého 1061 od 13.30 hod.
Projekt „Seniorům Dokořán“ probíhá ve
spolupráci s Městskou knihovnou Horažďovice za ﬁnanční podpory Ministerstva
kultury ČR.
V novém školním roce opět zveme na pravidelná rehabilitační cvičení:
PO, ST, PÁ – DPS Palackého 1061 (IV. patro) – od 9.00 hod.
Každý čtvrtek v 15.00 hod. je možnost se
sejít při společné modlitbě ve společenské
místnosti v suterénu DPS 1061.
Každé úterý ve 14.00 hod. probíhá ve společenské místnosti v suterénu DPS 1061 posezení v klubu seniorů.
Mgr. Šárka Kordová,
Oblastní charita Horažďovice

ZAJÍMAVOSTI
Hola, hola,
školička volá!
Zveme všechny maminky s malými dětmi
na další pravidelná setkávání v naší školičce. Jsme tu pro vás každou středu od 9.00
do 11.00 hodin v prostorách křesťanského
společenství Horažďovice, na adrese Mírové
náměstí 19, 2. patro nad Úřadem práce.
Školička je určena pro předškolní děti ve
věku od 0 do 5 let.
Na programu je obvykle cvičení, pohybové
hry, ukazovací písničky a říkanky. Oblíbenou aktivitou je také výtvarná činnost všeho
druhu dle naší fantazie a přání rodičů i dětí.
Vždy se najde čas a prostor i na obyčejné
hraní, povídání a šálek čaje pro maminky.
Těšíme se na vás, nechť přijde každý, kdo si
chce hrát a poznat kamarády.
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navazující na rozsáhlý park zvaný Ostrov.“
Prácheň bývala (přibližně ve 13. století) významným správním centrem (dodnes se uvádí odborný výraz Berní rula Prácheňská pro
„soupis poddanského majetku a dobytka“ z té
doby. Strašínsko, oblasti Kašperských Hor,
Sušicka a rozsáhlého území Strakonicka, střídavě patřily pod správu různých panství a jejich moci. Většina silniček tehdy k významné
Práchni směřovala. Ale to jistě všichni (téměř)
znají a doufám, že jsou patřičně hrdi na vzácnou historii, která vtiskla tomuto městu jeho
osobitý charakter. Ten prastarý svědek mnoha staletí nás dodnes naplňuje melancholickým obdivem. Zavzpomínala jsem si!
Jaroslava Sucháčová

S sebou vezměte dětem přezůvky a svačinku. Začínáme 5. září 2012.
Alena Ledvinová,
mateřské centrum KS Horažďovice

Návrat
Jsou různé návraty. Ten můj byl především
praktický a posléze i nostalgický. Provokoval poklebetit si o příjemném městě.
Stála jsem na horažďovickém náměstí, paprsky dopoledního slunce právě tak jako
kdysi prosvítaly mezi budovou pošty a domem, kterému jsme říkali „U Münzů“. Přívětivé náměstí (tak jak kdysi) nespěchalo.
Lidé se zastavovali na kus řeči. Všichni se
zde znají. Ti, co jen popojížděli na kolech,
zamávali a popřáli si hezký den. Nechyběly ani kočárky a okolo maminek pobíhající
mrňata. Množství obchůdků s rozmanitým
zbožím a ochotnými milými prodavačkami čekalo na své zákazníky, tak jako kdysi.
Příjemné překvapení. Zkrátka – Horažďovice jsou pulzujícím městem, které si navíc
zachovalo svůj starobylý osobitý ráz (který
dnes mnohá města ke své škodě postrádají).
Návrat – do míst prázdninových pobytů
u dědečka se starostlivými tetičkami, později i dospívání v přísném, ale laskavém
Ústavu školských sester de Notre Dame –
byl zcela prozaický. Přispěla k němu nutná
návštěva u zubního lékaře.
I když se stává, že vzpomínky časem blednou,
kupodivu tento pocit jsem na horažďovickém
náměstí neměla. Vnučka, která mne doprovázela, potvrdila, že je také mile překvapena
atmosférou tohoto města. Podotkla: „Vidíš,
babičko, a my máme to příjemné městečko
s výborným zásobováním a službami téměř „za rohem“ a opřekot dáváme přednost
sousedům v Německu a Rakousku“. Pak si
vzdychla: „… až na tu hroznou budovu socialistického zemědělského „mrakodrapu“, která to příjemné panorama tak hyzdí.“
„Stačí otočit se k němu zády,“ podotkla jsem
„…a zadívat se směrem ke starobylé Práchni, pozvolna splývající s údolím řeky Otavy

Konec prázdnin
– začátek školy
Je tu konec letních prázdnin, děti truchlí na
konci srpna nad uplynulými prázdninami.
Skutečností je, že nejhezčí období roku pro
školáky odplouvá do vzpomínek. Děti opět
balí sešity a knížky pro nový školní rok. Začíná září, hezký podzimní měsíc babího léta.
Nádherná krajina „paní přírody“ se barví.
Do školních lavic děti v českých zemích povinně usedají už skoro 240 let. Může za to
císařovna Marie Terezie, která v roce 1774
povinnou školní docházku zavedla. Tehdy
trvala 6 let. Původně se vysvědčení vydávalo
„na odchodnou“ až při ukončení školy. Klasiﬁkována byla návštěva školy, mravy, prospěch v jednotlivých předmětech a i celkový.
V druhé polovině 19 století, kdy se již vysvědčení vydávalo v pololetí i v závěru každého školního roku, se samostatně známkovala i píle žáka. Až do roku 1886 bylo na
vysvědčení uváděno i pořadí žáka ve třídě.
K deﬁnitivnímu ustálení formy vysvědčení
došlo po roce 1905. Bylo zavedeno pětistupňové hodnocení a známkovaly se mravy,
pilnost, prospěch a úprava písemných prací.
V letech protektorátu Čechy a Morava byla
zavedena německá šestistupňová klasiﬁkace a současně bylo závazně stanoveno,
že klasiﬁkován s vyznamenáním může být
pouze jediný žák ve třídě. V 70. letech se
pokoušelo ministerstvo školství zrušit pololetní klasiﬁkaci v prvním ročníku, setkalo se však s nesouhlasem rodičů i učitelů.
Po listopadu 1989 začalo být na řadě škol
klasické vysvědčení se známkami nahrazováno (především v nižších třídách) slovním
hodnocením, které mělo třeba i formu dopisu žákovi a jeho rodičům. Proti dřívějším
vysvědčením psaným rukou nebo na psacím stroji převažují dnes vysvědčení, která
jsou na úřední formulář psaná na počítači.
Školákům přeji úspěšný vstup do nového
školního roku a vám dospělákům hodně radosti a úspěchů z vašich školáků.
Karel Halml
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Vzpomínky
z raného dětství
Horažďovice byly v té době klidným městem, které v dětských očích zpestřovaly jen
výroční trhy na náměstí, poutě a kolotočové atrakce u mostu nebo živelné pohromy,
jakými byly povodně. V té době jsme s partou kamarádů poznávali Horažďovice, tajemství Ostrova i hory Práchně, která měla
odedávna svoje tajemství. A což prácheňská skála a jeskyně¬? Lákaly tajemností
a nebezpečím. Každého horažďovického
kluka lákaly tyto pověsti, vyprávění o minulosti, o princeznách a bílé paní, o propadlém zvonu, ve kterém je poklad.
Na Otavě jsme se zájmem sledovali hospodáře při plavení koní s povozy, rybáře nebo
sekání ledu pro lednici zámeckého pivovaru. V létě jsme chytali ryby, šli se koupat,
v zimě bruslit na řeku. Řeka byla plná ryb,
perlorodek a raků. Řeka byla pro nás něčím
nenahraditelným.
Po osvobození Horažďovic americkou armádou byla řeka využívána jako zásobárna
vody pro americké stanoviště a její břehy
lemovaly cisternové a čerpací vozy. Na Loretu jsme chodili sáňkovat, pouštět draky,
dělat ohníčky, hrát si v houštinách na stráni. Ve vápencovém lomu v Boubíně jsme
stavěli bunkry, v pískových těžních jamách
na Stohlavci nebo u Chrástu jsme si hráli na
loupežníky a prožili mnohé krásné chvíle
v klukovských hrách.
Není divu, že se nám do školy někdy nechtělo. Stalo se, že místo do školy šli jsme
s dalšími kluky za školu. Chytali jsme pod
Práchní v řece ryby. Paní učitelka Milotová si myslela, že chodit za školu postrádá
logiku. Čekal nás výslech a trest. Trestala
některé kluky již při vstupu do třídy, předpokládajíc, že něco během dne provedou.
Trestala do zásoby, jak se tenkrát říkalo
„do foroty“. Pak jsme raději chodili do
školy a po škole utíkali zvonit na věž na
náměstí na zvon umíráček – za asistence
pana Stromečka, kostelníka farního kostela sv. Petra a Pavla, a tím jsme si i přivydělávali.
Potěšením v té době byly poutě. V dubnu,
na sv. Vojtěcha, jsme nesměli chybět na
Práchni. S několika korunami v kapse jsme
ohrožovali všechny krámy. Opíjeli se sodovkou nebo šumivými bonbony. Kromě
běžného cukroví, většinou tvrdého, byla
oblíbená tzv. husí hovínka, což bylo měkké
želé skořicové chuti a tmavé barvy, ve tvaru skutečných husích hovínek. V červenci
jsme vytáhli ke Svaté Anně a pili zázračnou
vodu svatoanenskou.
SBĚRAČ NEDOPALKŮ. Bylo několik dnů
po válce. Všude plno slávy a radosti. Lidé
v té nezkrotné euforii zapomínali na válečná léta bídy, na přídělový lístkový systém,

který platil až do roku 1953, kdy byl zrušen.
Omezené příděly byly snad na všechno.
Nejenom na potraviny, ale i na šaty, boty,
mýdlo, tabák a cigarety. V té době nejvíce
„táhly“ cigarety a tabák. Ti závislí byli na
každého „vajgla“ jako čerti a nebylo divu,
že za tabačenky dávali lístky na chleba
a radši se omezovali v jídle, neboť touha po
tabáku byla mocnější.
Jako kluci jsme při našich couračkách zjišťovali, že sem tam se objevují někdy ještě
„šlukovatelný“ nedopalky, ze kterých by
měl radost každý čoudil. Jeden „špaček“

není nic, ale deset, dvacet už je hezká hromádka, ze které se dá udělat pár pěkných
„balenyk“ a snad by i něco káplo. A taky
jo. Děda, otec i strejda si mě předcházeli
zvyšováním odměny a já se snažil. Moje
teta, která jako jediná žena z příbuzenstva
kouřila, byla taková přebornice, že dokázala ubalit cigáro jednou rukou v kapse
zástěry, kde měla „rozcupované“ vajgly.
Poptávka byla převeliká, tak jsem byl na
roztrhání.
Pokračování příště

SAUNOVÝ SVÌT

Finská sauna s kapacitou 12 osob a provozní teplotou 90°C,
infrakabina poèítá se 4 sedícími osobami, provozní teplotou
40 - 60°C a v parní lázni lze oèekávat až 100% vlhkost, provozní teplotu 42 - 45 °C a kapacitu max.12 osob.
Ochlazování je zajištìno oddìlenými sprchami, které jsou
vybaveny technologií mlžného skrápìní ze stropu a boèních
trysek. Navíc jsou k dispozici dvì døevìná ochlazovací vìdra
s automatickým dopouštìním studené vody.
.
K odpoèinku slouží samostatná místnost s lehátky a prosklenou
støechou, kterou je možné v pøípadì potøeby zastínit.
Od 3. záøí provozní doba po - pá od 16:00 do 21:00 hod.
so - ne od 11:00 do 21: 00 hod.
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Knižní novinky
z našeho regionu
CO CHUTNALO A CHUTNÁ V POŠUMAVÍ
Autor: Václav Malovický
Starší i zcela nové kulinářské putování Prácheňskem, Pootavím, Klatovskem, Chodskem, Nepomuckem, Blaty, Doudlebskem,
Bavory a samozřejmě Šumavou. To vše
s 364 starými i novějšími regionálními recepturami doplněné zajímavým povídáním.
V knihkupectví v prodeji i několik výtisků
s podpisem autora.

OTAVA – NEZNÁMÉ ČECHY – ČESKÉ ŘEKY
Autor: Hynek Klimek
Vydejme se na cestu po proudu Otavy, za
pamětihodnostmi a zajímavostmi na jejích
březích.
Při našem putování navštívíme Horažďovice, někdejší správní středisko kraje Prácheň, již ve středověku významná města
Strakonice a Písek, dějiště proslulé bitvy
u Sudoměře, tvrze v Kestřanech, malebnou
Putim i mnoho dalších míst až k jednomu
z nejvýznamnějších českých hradů na soutoku Otavy s Vltavou, Zvíkovu.
Obě novinky jsou k zakoupení i k nahlédnutí
v knihkupectví v Ševčíkově ul.

KULTURA V OKOLÍ
Velmi rád bych vás pozval na slavnostní odhalení pamětní desky bývalému ministru
národní obrany Františku Machníkovi na
jeho rodném domě v Nebřehovicích u Strakonic v sobotu 15. 9. 2012.

Celou akci lze brát i jako vzpomínku na agrární stranu, její slavné osobnosti
a poctu českému venkovu. Budu velmi rád,
pokud o akci řeknete i svým známým
a přátelům.
Ve spolupráci se Sborem Selských jízd Jana
Žižky z Trocnova se na setkání těší
Lukáš Kopecký

ZÁVĚREČNÉ
ZAMYŠLENÍ
Zamyšlení
po horažďovické pouti
Je zde konec srpna, a tím je i po naší horažďovické pouti. Na závěr tohoto dění mě
napadla snad trochu odvážná myšlenka
– zamyslet se nad poselstvím naší poutní
slavnosti. V Horažďovicích máme tři kostely, v horažďovické farnosti je jich pět, včetně Práchně a kaple sv. Anny, ale přesto se
hlavní poutní slavnost města Horažďovic
váže ke klášternímu kostelu, který je zasvěcen Panně Marii Nanebevzaté, který je za
hradbami města, což je neobvyklé. Proto
vás tak trochu prosím o dovolení přiblížit
nám všem „poselství naší poutní slavnosti“.
Východiskem je zasvěcení kostela, a to je:
kostel Nanebevzetí Panny Marie. V tom je
vysloveno jméno Panny Marie a zároveň
i něco, co se jí týká, a to je nebe. O nebi se
snad nejlépe vyslovil svatý Pavel, který napsal známou a na pohřbech často citovanou
větu: „Ani oko nevidělo, ani ucho neslyšelo,
ani na mysl lidskou nevstoupilo to, co Bůh
připravil těm, kteří ho milují.“ Tím je řečeno, že pro všechny lidi je Bohem připravená
veliká budoucnost, pokud my ji sami neodmítneme a pro kterou nemáme slov, kterou
jednoduše označujeme termínem nebe.
Jenomže mnohý může říci: „To je všechno
natolik hezké, že to nemůže být pravdivé.“
Předem říkám, že si vážím každého uváženého přesvědčení člověka, ale zde v této
úvaze si dovoluji tak trochu přiblížit poselství naší poutní slavnosti.
Ten nedůvěřivý povzdech mnohých formulovali i mnozí myslitelé devatenáctého
století, kteří v dobré víře chtěli lidi přivést
k realitě života. Filosof Nietze kdysi řekl:
„Bratři, zůstaňme věrni zemi.“ Později
Bertolt Brecht k tomu tak trochu ironicky
dodal: „Nebe nechme vrabcům.“ A Albert
Camus k tomu ještě přidal převrácený Kristův výrok: „Moje království je z tohoto světa!“ V devatenáctém století byly tyto myš-
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lenky vysloveny, ale až dnes se podle nich
skutečně žije, a proto se nyní objevuje nový
styl života, který můžeme charakterizovat
slovy: „Nevaž se, odvaž se!“
Lidé přestali myslet na nebe, nebo jak se
jinými slovy říkalo „na věčnost“, a vsadili
„na časnost“, na přítomný okamžik. V důsledku tohoto uvažování, že se z daného
času snažíme vydobýt, co se vydobýt dá,
dokonce i to, co čas nemůže dát, a proto je
najednou málo času, proto neustále doháníme ztracený čas a výsledkem je nezdravý
shon, ve kterém žijeme. Když je naším královstvím jen země, tak pak z ní pochopitelně chceme vytěžit maximum. Maximum
chceme vytěžit pro sebe a v důsledku této
logiky je země drancována a příroda je silně
zatížena.
Když žijeme s pohledem „na nebe“, s pohledem „ na věčnost“, dnes by se to snad
vyjádřilo slovy „s nadčasovým nadhledem“, tak pak, v důsledku tohoto uvažování, se mnohé mění. Tento pohled nám
rozšiřuje horizonty života, život se stává
lidštějším, lehčím i odpovědnějším, a to
z několika důvodů. Když žijeme s pohledem na nebe, budou pro nás všechny věci
stejně těžké, ale už ne tolik. To proto, že ty
těžké věci nejsou ty poslední, ale předposlední. Poslední skutečností je nebe. Navíc
se nemusíme znepokojovat tím, že jsme na
něco nenadaní, nešikovní, že nezvládáme
své lidské slabosti, neboť žijeme ve vědomí,
že Pánu Bohu se líbíme právě takoví, jací
jsme. Když žijeme s pohledem na nebe, tak
nás to nutí k přemýšlení a k hledání toho,
co má hodnotu pro „věčnost“, k nadčasovému nadhledu a z toho se rodí veliká odpovědnost. Odpovědnost za sebe i za ty, co
přijdou po nás. Z toho všeho vzniká tvůrčí
a skutečně svobodné, ne svévolné jednání.
Tím se život rozšiřuje, žije se klidněji i rozhodněji, neboť život směřuje k Boží spravedlnosti a k Boží lásce, ve které už v plnosti
je Panna Marie Nanebevzatá, žena „oděná
sluncem“, jak o ní hovoří Písmo svaté, prozářená Božím světlem. To vše je opravdu
krásné, a tak se nesmíme divit, že právě
naši předkové si nejvíce oblíbili poutní slavnost Panny Marie Nanebevzaté, přesto, že
její kostel není na náměstí, ale za hradbami
města.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem, kteří
se postarali o bohatý program naší společné poutní slavnosti. Poděkování patří
automobilovým závodníkům, umělcům:
Václavu Hudečkovi, Šumavskému collegiu
i moderním skupinám. Poděkování patří
těm, kteří hezky upravili město, i ochotným a usměvavým prodavačkám… Vždyť
ten, který kolem sebe vytváří hezčí svět,
ten vytváří kousek nebe na zemi a nějak
naplňuje poselství naší pouti, které se váže
k Panně Marii Nanebevzaté.
Otec Petr
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V pátek 31. srpna jsme se
naposledy rozloučili se
spoluzakladatelem sdružení Prácheňsko a dlouholetým starostou Malého Boru panem Josefem
Heřmanem. Zemřel po
těžké nemoci 25. srpna
2012 ve věku 69 let. Starostové obcí Prácheňska
děkují za obětavou práci
pro sdružení a pro veřejnost.
Karel Zrůbek,
předseda Prácheňsko,
z. s. p. o.
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ĚŽŵƽ͕ƐƚƎĞĐŚ͕ƉŽĚŬƌŽǀşĂƐƚƌŽƉƽ͘ZǇĐŚůĄĂũĞĚŶŽĚƵĐŚĄĂƉůŝŬĂĐĞ͘
NEBANKOVNÍ PŮJČKY PRO ZAMĚSTNANCE, ŽENY NA MD,
DŮCHODCE I PRO PODNIKATELE!
PRO PODNIKATELE 30 000,– (BEZ DOKLÁDÁNÍ DP)
NYNÍ NOVÁ PŮJČKA 4 999,– (STAČÍ JEN 2 DOKLADY TOTOŽNOSTI).
KONSOLIDACE NEVÝHODNÝCH PŮJČEK A POMOC S EXEKUCEMI!
SOLIDNÍ JEDNÁNÍ, VOLEJTE: 603 711 818

Městské muzeum a autor Vás
zvou na výstavu „Horažďovicko tužkou“ s prodlouženým
termínem otevření do prostor
horažďovického zámku v horní
místnosti věže. Děkujeme všem,
kteří se dosud návštěvy muzea
i výstavy zúčastnili.
Miroslav Vondryska

ZEDNICTVÍ – Jiří Svoboda

OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ

provádíme veškeré zednické práce
úprava byt. jádra, sádrokartony, štuky,
stroj. omítání, zateplování fasád, sádrové omítky
a stěrky, lité anhydritové podlahy apod.
Tel: 725 763 582

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

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek, ﬁrma Dráb, opět prodává slepičky
snáškových plemen Lohman hnědý, Tetra hnědá
a Dominant žíhaný, kropenatý, černý, žlutý, modrý a bílý.
Slepičky pouze z našeho chovu!
Stáří slepiček 14–17 týdnů – cena: 159–170 Kč/ks
Prodeje se uskuteční – v pátek 28. září 2012
Horažďovice – u vlakového nádraží v 15,50 hod.
Případné bližší informace tel: 728 605 840, 728 165 166,
415 740 719,

Prodám zahrádku v Babíně, 4 ary, u lesa,
vlastní studna, chata s elektřinou.
Tel: 731 949 480

Ilona Herzová, Sušice, mobil 608 117 789
Pravidelná pohybová a taneční činnost
2012/2013 – ORIN
Křesťanská školka Duha, Jiřího z Poděbrad 724. Horažďovice

Jóga pro dospělé a mládež
začátečníci Po 17,15–18,45 hod – od 10. 9.
pokročilí Út 16,45–18,15 hod – od 11. 9.
Cvičení na posílení pánevního dna
Út 15,30–16,30 hod – od 11. 9.
Single dance
Po 19,00–20,00 hod – od 10. 9.
Info: LIBUŠE HOLEČKOVÁ, tel. 720 314 523
www.orin.estranky.cz, o.s.orin@seznam.cz

Prodám byt 2+1 v Kasejovicích, dva sklepy, kotel
na pevná paliva a na plyn, kombinovaný sporák,
elektrický bojler, ihned k nastěhování.
Bližší informace na tel. č. 603 375 850
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NOVċ OTEVěENO
„Centrum zdraví-MASÁŽE“
Nabízíme:
 Relaxaþní a regeneraþní
masáže
 Léþebné terapie Reiki
 Kurzy Reiki
 Energetická diagnostika
 Práce s kyvadlem – kurzy
 Poradna pĜírodní doplĖkové léþby
 VyšetĜení živé kapky krve v temném poli
mikroskopu – certifikovaný odborník:
Mudr. Ing. Kastnerová Ph.D.
Akce na mČsíc záĜí:

14. záĜí - PĜednáška- Co Ĝekne jedna živá kapka krve –
MUDr. Ing. Markéta Kastnerová Ph.D. ( od 18 hod)
18. záĜí - Den otevĜených dveĜí v „Centru zdraví“ (9-17 hod.)
19. záĜí - Ezo veþer „ povídání o vČcech mezi nebem a zemí“
23. záĜí - Kurz Reiki I.
Více informací a objednávky:
Radka Barborková Reiki Mistr uþitel – tel. 603 829 851
PrácheĖská 88, Horažćovice – prodejna Zálesák
Email: Radka.Barborkova@seznam.cz
www.masaze-horazdovice.webnode.cz
www.azurove-nebe.webnode.cz

VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA
10. 9. 2012 od 18.00 hodin
ve velké zasedací místnosti
Městského úřadu Horažďovice

HOR A ŽĎOVICK Ý OBZOR č. 8/2012
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NEJLEVNĚJŠÍ

NOTEBOOK!
VYLEPŠENÍ NA

WINDOWS

ZAJIŠTENO

Dvoujádrový procesor AMD E450
D

8

Bluetooth 3.0
Myš Asus zdarma

+ 399,-

Prodloužení záruky na 3 roky

Prácheňská 35, Horažďovice 376 511 722 ** Masarykovo nám. 176, Blovice 371 580 779

Naše společnost Tﬁn s.r.o. pro Vás v Horažďovicích otevírá novou kancelář,
kde můžete získat:
• životní pojištění již od 300 Kč měsíčně
• penzijní připojištění
• pojištění nemovitosti se slevou až 60 %
• povinné ručení se slevou až 50% již od 1.549 Kč ročně
• investice do fondů se zhodnocením až 7 % ročně
• investice do zlata se zhodnocením až 15 % ročně
Naši kanceláře naleznete v Horažďovicích
v Blatenské ulici blízko Finančního úřadu.
Více o produktech www.ﬁnancnispecialiste.cz, www.tﬁn.cz
Ing. Marek Šnobr – 602158381, marek.snobr@tﬁn.cz
HLEDÁME TAKÉ NOVÉ SPOLUPRACOVNÍKY!!!

ČTYŘNÁSOBNÝ

VÝKON!

Čtyřjádrový procesor AMD A6

VYLEPŠENÍ
Š NA

WINDOWS

Klávesnice odolná proti polití

ZAJIŠTĚNO

8

Značková brašna zdarma
Hliníkové tělo
+ 549,-

Prodloužení záruky na 3 roky

8 999,- 11 999,SPLÁTKY* 900,- + 20x 495,-

TRHÁK

Kč s DPH

ASUS K53U-SX292V

Notebook Asus pro každého: 15,6“ širokoúhlý displej (16:9, HD) ×webkamera a mikrofon × dvoujádrový procesor AMD E450 ×4GB
operační paměti ×harddisk 500GB ×DVD vypalovačka ×podpora nejrychlejší WiFi (B,G,N)×Bluetooth 3.0 ×originální Windows 7
Home Premium×klávesnice vč. numerických kláves ×Dárek: Originální myš ASUS, (185-K53U-SX292V)

SPLÁTKY* 1 200,- + 20x 660,-

TRHÁK

Kč s DPH
HP ProBook 4535s + originální brašna HP

Luxusní a výkonný notebook s 15,6“ širokoúhlým matným displejem (16:9, HD)×webkamera a mikrofon ×nový čtyřjádrový procesor AMD
A6-3420M×grafická karta AMD Radeon™ HD 6540G2 s 1GB paměti×4GB operační paměti×prostorný harddisk 750GB ×DVD vypalovačka s Lightscribe×nejrychlejší WiFi (B,G,N)×Bluetooth×originální Windows 7 Home Premium ×velká výdrž na baterie - až 6hodin ×klávesnice odolná proti polití vč. numerických kláves ×HDMI výstup ×Norton Internet Security na 1rok ×Dárek: originální brašna HP, (B0X80EAP)

VYLEPŠENÍ NA WINDOWS 8 ZAJIŠTĚNO
Nabídka je učená pro zákazníky, kteří zakoupí nový počítač s Windows 7 Home Premium, Professional nebo Ultimate v období od 2. června 2012 do 31. ledna
této speciální nabídky stanovena na 14,99 EUR včetně DPH (se současným kurzem 25,50 Kč vč. DPH). Po datu vydání Windows 8 a registraci obdržíte email s kódem a pokyny ke stažení.
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kino Otava Horažďovice
čtvrtek, pátek, sobota

AKCE

16.00–20.00

KINO OTAVA – hlavní vchod:
předprodej vstupenek, kopírování,
příjem plakátů pro výlep, tel. č. 376 511 890

KULTURNÍ DŮM
4. 9. úterý – 5. 9. středa

VÝLEPOVÉ DNY: úterý a čtvrtek

PRODEJNÍ TRH

8. 9. sobota

15.00

1. SETKÁNÍ HARMONIKÁŘŮ
V HORAŽĎOVICÍCH

Předprodej vstupenek od 20. srpna v kině
Otava, tel. 376 511 890, otevírací doba
čtvrtek, pátek, sobota od 16.00 do 20.00.
Možnost telefonické rezervace též v kanceláři KS, tel. 376 512 237 v pondělí, úterý
a středu od 8.00 do 12.00.
19. 9. středa
20. 9. čtvrtek

10.00

JAK SE HONZA DOSTAL NA HRAD

Divadelní představení pro MŠ, 1.–3. třídy
ZŠ.
21. 9. pátek

19.00

INFORMACE:
kino Otava
376 511 890
kulturní dům 376 512 436
kancelář KS 376 512 237

KINO OTAVA
17.30

SNĚHURKA A LOVEC

USA – Pohádka skončila! Výpravná dobrodružná fantasy. Český dabing. Vstupné
70 Kč.
Nepřehlédněte – mimořádné představení!

ZÁKLADNÍ KURZ TANCE
A SPOLEČENSKÉHO CHOVÁNÍ

4. 9. úterý 5. 9. středa

1. lekce – zahájení. Od 18.00 se v kulturním
domě vydávají průkazky pro žáky tohoto
kurzu, též je zahájen prodej gardenek.

USA – Nejoblíbenější zvířecí partička na
světě je konečně zpět! Animovaná komedie pro celou rodinu. Český dabing.
Vstupné 70 Kč.

28. 9. pátek

19.00

7. 9. pátek 8. 9. sobota

20.00

DIKTÁTOR

2. lekce.
30. 9. neděle

17.30

DOBA LEDOVÁ 4: ZEMĚ V POHYBU

ZÁKLADNÍ KURZ TANCE
A SPOLEČENSKÉHO CHOVÁNÍ

15.00

POSEZENÍ S PÍSNIČKOU

K tanci a poslechu hrají BŘEŽAŇÁCI
a HOSTÉ. Prodej a rezervace vstupenek
v kině Otava, tel. 376 511 890, otevírací
doba čtvrtek–sobota od 16.00 do 20.00.
Změna programu vyhrazena

NEPŘEHLÉDNĚTE!!!
Stále se vydávají přihlášky do ZÁKLADNÍHO KURZU TANCE A SPOLEČENSKÉHO CHOVÁNÍ.
Přihlášky obdržíte v kanceláři kulturního střediska, tel. 376 512 237 (pondělí,
úterý, středa od 8.00 do 12.00) a v kině
Otava, tel. 376 511 890 (čtvrtek, pátek,
sobota od 16.00 do 20.00).
NEPŘEHLÉDNĚTE!!!
Kulturní dům Horažďovice
– sobota 8. září 2012
SETKÁNÍ HARMONIKÁŘŮ – zájemci,
kteří svojí hrou chtějí potěšit diváky, se mohou stále ještě hlásit v kanceláři kulturního
střediska, tel. 376 512 237. Provozní doba:
pondělí–pátek vždy od 8.00 do 12.00.
OTEVÍRACÍ DOBA (předprodej vstupenek):
kancelář kulturního střediska
pondělí, úterý, středa
8.00–12.00

USA – Příběh o tom, že i krutovládci mohou
být v soukromí velmi milí lidé. Komedie do
15 let nevhodná. Titulky. Vstupné 70 Kč.
14. 9. pátek 15. 9. sobota

20.00

SHERLOCK HOLMES: HRA STÍNŮ

USA – Sherlock Holmes býval nejchytřejším mužem salónu ... až dosud. Detektivní thriller do 12 let nevhodný. Titulky.
Vstupné 80 Kč.
21. 9. pátek 22. 9. sobota
17.30
LORAX

USA – Živelná smršť bláznivých akčních
gagů a muzikálových čísel, které budou
vaše děti milovat. Animovaná komedie pro
celou rodinu. Český dabing. Vstupné 70 Kč.
28. 9. pátek 29. 9. sobota

20. 9.

9.30

JAK PRACOVAT S KNIHOU
– výukový program s prvky dramatické výchovy s MgA. Janou Machalíkovou, pro 3. tř. ZŠ,
sál knihovny
Připravujeme:
1. 10. Psi jsou naši kamarádi
– beseda s I. Březinovou
2. 10. Domov pro Marťany, Malé věci, velké
věci – besedy s M. Drijverovou
3. 10. Bariéry kolem nás – beseda s novináři
4. 10. Zahradní slavnost – Tyjátr, pro MŠ
8. a 15. 10. Počítač přítel nebo nepřítel
10. 10. Středověkem křížem krážem – beseda se spisovatelem Vlastimilem Vondruškou

OTEVÍRACÍ DOBA:
čtvrtek–sobota od 16.00 do 20.00

1. 9. sobota

PODZIMNÍ VELETRH SPAR

formách vzdělávání pro seniory – Oblastní
charita HD (4. patro)

20.00

ÚTĚK Z MS-1

Francie – Uprchnout odtamtud je nemožné. Dostat se tam je šílenství. Akční
sci-ﬁ thriller do 15 let nevhodný. Titulky.
Vstupné 88 Kč.
Změna programu vyhrazena

KNIHOVNA
5. 9., 12. 9., 19. 9. a 26. 9. vždy od 14.00
ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ
z Letopisů královské komory Vlastimila Vondrušky – Oblastní charita HD (4. patro)

13. a 20. 9.
SENIOŘI ON-LINE – o VU3V a dalších

9.00

MUZEUM
Otevírací doba:
muzeum, výstavy, interaktivní dílna
Út–Ne 9.00–16.00 hod.
PŮTA ŠVIHOVSKÝ A JEHO DOBA
Výstava k projektu tří zemí s názvem Evropa
Jagellonská. Umění a kultura ve střední Evropě za vlády Jagellonců 1386–1572.
INTERAKTIVNÍ DÍLNA
– NÁVRAT K TRADICÍM
Přijďte si vyzkoušet stará řemesla z Pošumaví

GALERIE CALIFIA
21. 9.

18.00

VERNISÁŽ VÝSTAVY „VESNICE“

vystavující: Jiří Vašků, Ludvík Kovář,
Jana Hajduchová, Melissa Briceno Cervera, Rodrigo Quinones Reyes, (Mexico) +
Střední škola Horažďovice, obor Graﬁcký
design
Otevírací doba:
(ST–NE 10.00–16.00) do 31. 8. 2012
(PÁ–NE 10.00–16.00) od 1. 9. 2012

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
1. 9. sobota
EVROPSKÁ NOC PRO NETOPÝRY
NA HRADĚ ŠVIHOV
akce pro děti ZŠ, SŠ – odjezd na akci v 19.00
od Přírodovědné stanice, cena 50 Kč/os (doprava). Přihlášky na tel. 602940914, nebo
osobně v Přírodovědné stanici DDM.

27. 9. čtvrtek

15.00–18.00

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V DDM
– pracoviště Zámek a Přírodovědná stanice.
Přijďte si se svými dětmi prohlédnout prostředí, ve kterém v nadcházejícím školním roce
budou probíhat zájmové kroužky pro děti,
mládež i dospělé. Čekají vás ukázky her a rozličných činností v jednotlivých učebnách a dílnách. Pro zájemce odstartuje v 16.00 v Přírodovědné stanici prohlídka celého areálu ve
skupině s výkladem. Jste srdečně zváni.
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