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SLOVO STAROSTKY
V pondělí 27. října 2008 jsme uctili památku padlých za 1. světové války a položili jsme věnec k pomníku na náměstí.
Jako každoročně jsme tímto aktem vzpomněli významného výročí vzniku samostatného státu Čechů a Slováků, který
byl vyhlášen 28. října 1918. Letos jsme
tedy připomínali 90. výročí.
Při této příležitosti uspořádal Spolek
rodáků v kině přednášku p. Milana Jíši
na téma Američané v západních Čechách
a na Šumavě a v kulturním domě zazněl
Koncert ke státnímu svátku, kde učinkoval Univerzální orchestr při ZUŠ Josefa
Kličky v Klatovech. Organizátorům děkuji.
—
30. října 2008 se v obřadní síni MěÚ konalo setkání s nejstaršími členy veliké rodiny čtenářů naší horažďovické knihovny. Pro její pracovnice jsou právě oni tím
pravým „rodinným stříbrem“. Za příjemné atmosféry s malým občerstvením
dostali naši senioři zvláštní průkazky,
které jim umožní v příštích letech už bezplatně navštěvovat knihovnu.
—
V poslední době se bohužel i v našem
městě stále častěji setkáváme s drogami.
Vedle marihuany se objevuje i pervitin
a s ním i poházené injekční stříkačky
na veřejných místech. Všichni si určitě uvědomujeme, že nejdůležitější věcí
v této oblasti je prevence a různé aktivity, které by co nejvíce zaměstnávali naši
mládež. Na besedách, které probíhali
v rámci Týdne knihoven, jsme mluvili
i o této otázce. Děti mají pouze neúplné
informace o možných následcích svých
případných neuvážených činů. I z tohoto důvodu proběhla 11. listopadu 2008
v sále hotelu Prácheň – přednáška spojená s besedou pro žáky devátých tříd obou
našich základních škol. Pan František
Kříž, předseda Komise pro projednávání
přestupků města Horažďovice, seznámil
žáky se základní náplni své práce ve vzta-

Připomínka 90. výročí vzniku samostatného státu
hu k mládeži. Druhou část programu
vyplnili zaměstnanci Policie ČR z kriminálního oddělení Klatovy, kteří s dětmi
mluvili o trestních činech a problematice
drogové závislosti. Od nového roku bude
na území města působit pracovník, který
se bude zabývat řešením problematiky
drog (Terénní program) za spolupráce
Centra protidrogové prevence a terapie
se sídlem v Plzni.
—
Nemohu nevzpomenout ještě jednoho
z pohledu současnosti pro nás nejvýznamnějšího svátku – 17. listopadu 1989.
Je to Den boje za svobodu a demokracii,
za věci, které dnes považujeme za naprosto přirozené a ne vždy si uvědomujeme
jejich plnou hodnotu.

Vážení občané,
těším se, že v neděli 30. listopadu 2008
na náměstí opět společně rozsvítíme náš
vánoční strom a symbolicky tak vstoupí
do našeho města i do srdcí nás všech Vánoce. Prožijme je ve zdraví a spokojenosti
se svými nejbližšími i všichni společně.
Jindřiška Jůdová

Mgr. Jindřiška Jůdová, starostka města

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Mírové náměstí HORAŽĎOVICE, dne 30. 11. 2008 od 17.10 hod.
V 17.00 Zvonkový průvod od kulturního domu na náměstí. Zvonky si přineste
s sebou. Tradiční rozsvícení a požehnání vánočního stromu. Vánoční hudba v podání horažďovických pěveckých sborů.
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STALO SE
„Rodinné stříbro“
horažďovické
knihovny

Mottem letošního „Týdne knihoven“ bylo
„Rodinné stříbro“. Každá knihovna se
k tomu postavila po svém. Některé za své
rodinné stříbro považují vzácné knihy,
které vlastní, jiné knihovny shromažďovaly od svých čtenářů staré rodinné recepty,
které se dědí z generace na generaci. Naše
knihovna za takový skvost považuje čtenáře, kteří dovršili věk 80 let a již dlouhá
léta využívají služeb městské knihovny.
Tím nejvěrnějším je pan Karel Vaněk, který knihovnu navštěvuje již od roku 1947,
kdy se do Horažďovic přistěhoval.
Těmto „stříbrným čtenářům“ jsme chtěli
za jejich dlouholetou přízeň poděkovat.
A tak jsme pro ně zprostředkovali slavnostní setkání s paní starostkou Jindřiškou Jůdovou. Posezení u kávy a malého
občerstvení bylo velmi příjemné. Všichni
zavzpomínali na časy, kdy začali knihovnu
navštěvovat. Cenné informace jsme se dozvěděli od nejstaršího návštěvníka pana
Vaňka, který pamatuje již několik míst,
ve kterých se horažďovická knihovna nacházela. Rozhodně se však nemluvilo pouze o knihách a knihovně, ale o životě vůbec. Všichni přítomní obdrželi malý dárek
a také čtenářský průkaz, který zaručuje
svému majiteli členství v městské knihovně zdarma. Stejně na tom budou čtenáři,
kterým je víc než 80 let.
P. Tomešová
Městská knihovna Horažďovice

Beseda s žáky
9. tříd Základních
škol v Horažďovicích
V úterý 11. 11. 2008 proběhla v sále Regionálního centra cestovního ruchu hotelu
Prácheň přednáška, jež lze nazvat „První
krok směrem k dospělosti.“ Tato beseda skládající se ze dvou částí byla určena
9. ročníkům základních škol v Horažďovicích. Některým z posluchačů bylo právě
15 let, většina z nich tohoto věku dosáhne
v blízké době. Patnácté narozeniny jsou
pro člověka jedním z mezníků života. Především proto, že je začátkem jejich odpovědnosti za své chování.
V první části besedy hovořil k posluchačům předseda přestupkové komise Městského úřadu v Horažďovicích pan František Kříž. Hovořil o situacích, jež byly
nejčastěji projednávanými přestupky,
kterých se byť i nevědomě dopustili mladiství. Poté uvedl jaké další jednání, ať už
úmyslné nebo nedbalostní, může být vyhodnoceno jako přestupek.
Po přestávce se slova ujali pánové por. Bohumil Kuneš a por. Vladimír Rožánek
z oddělení obecné kriminality Služby kriminální policie a vyšetřování Klatovy. Ti

nejprve hovořili o trestných činech páchaných na dětech a mládeži a o trestní odpovědnosti mladistvých. Po zbytek besedy
se věnovali tématu drogové problematiky.
Největší zájem dětí vzbudily příběhy drogově závislých osob, se kterými se policisté během své dosavadní praxe setkali.
Hlavním cílem besedy bylo přimět posluchače, aby se zamysleli nad tím, kterým
směrem se vydat. A právě toto setkání by
mohlo být jedním z varovných ukazatelů
na jejich další cestě životem.
Petra Janečková,
odbor sociálních věcí a zdravotnictví

VELETRH
CESTOVNÍHO RUCHU
ITEP 2008
Ve dnech 23.–25. října se konal v Plzni
v prostorách Domu kultury Inwest – K. Již
4. ročník mezinárodního veletrhu ITEP.
Motto pro rok 2008 bylo: „Kde se pivo
vaří...“
V letošním roce se prezentovalo rekordních 153 vystavovatelů ve 129 výstavních
expozicích. Veletrh ITEP byl letos pořádán
pod záštitou Ing. Jiřího Vačkáře, náměstka
ministra pro místní rozvoj ČR a Ing. Rostislava Vondrušky, ředitele České centrály
cestovního ruchu – Czech Tourism.
Ve 3. patře DKI-K mohli návštěvníci navštívit expozici Plzeňského kraje a Statutárního města Plzně včetně jejich partnerů, zahraničních hostů, jednotlivých obcí,
měst a mikroregionů. V malém sále se prezentovaly střední školy Plzeňského kraje
a ve velkém sále se nacházely potravinářské ﬁrmy, které nabízely vlastní produkty.
Letošního veletrhu se účastnila i naše REGIONÁLNÍ INFORMAČNÍ A MAPOVÁ
CENTRA CIAO za města Horažďovice,
Blatná a Strakonice a Město Horažďovice.
Veletrh byl po celou dobu doprovázen
doprovodným programem pro dospělé
i děti.
S největším ohlasem jsem se setkala
u stánku s ukázkou malování Darum,
panenek pro štěstí, z města Takasaki v Japonsku.

Po celou dobu byla také přítomna náměstkyně hejtmana Plzeňského kraje
Mgr. Olga Kalčíková, která s většinou vystavovatelů mile pohovořila, poděkovala
nám za účast a popřála nám velký počet
návštěvníků u našich expozic.
Řekla bych, že význam Plzeňského veletrhu neustále roste. Na veletrhu je široká
nabídka jak pro profesionály v cestovním
ruchu, tak pro ty, kteří chtějí strávit v kraji
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Vánoční strom pro
Helenu Zmatlíkovou –
vyhodnocení soutěže

KULTURA

svoji dovolenou nebo alespoň víkend.
Návštěvníci na našich stáncích měli největší zájem o brožury měst, výletů pěších
a také cyklomap. Na stánku Horažďovic
se zajímali ve velkém počtu o nové plánky města s popisem zajímavostí, brožuru
Aquaparku a také o nabídku ubytování.
Široká veřejnost měla na veletrh ITEP
2008 opět vstup zdarma a každý návštěvník dostal jako dárek malého keramického
šnečka, který byl dílkem lidí s mentálním
postižením ze střediska Radost Diakonie
ČCE v Merklíně. Jedním shrnutím bych
řekla, že se veletrh velice vydařil a kdo
ITEP letos nenavštívil, mohl jen litovat.
Kateřina Svatošová,
Informační centrum Horažďovice

PLUS/MINUS
Vážení spoluobčané, připravili jsme pro
Vás novinku: rubriku Plus/minus, ve které
budeme uveřejňovat fotograﬁe zachycující, co se nám líbí a nelíbí v našem městě.
Byli bychom rádi, kdybyste nám přispívali

Statek pod Práchní

|

Hledáte nějakou
zajímavost
o Horažďovicích?

Soutěže se zúčastnilo 25 dětí a 1 kolektiv,
s celkem 30 stromečky
Děti do 6 let:
1. Adélka Soukupová
2.–3. Petra Jelínková
Alenka Karasová

Zkuste se podívat do naší databáze
článků!
Pro své čtenáře i všechny zvídavé nečtenáře buduje městská knihovna již několik let kartotéku článků, vztahujících se
k Horažďovicím. V knihovnickém systému Clavius uchováváme informace nejen
o městě a dění v něm, ale i články z okolí.
Mezi zpracovávaná periodika jsme zařadili: Klatovský deník, Týdeník Klatovska,
Nové Klatovsko, Horažďovický obzor, Panoráma, Naše vesnice Svéradice a Velkoborské noviny. Tuto službu můžete využít,
pokud hledáte informace o nějaké události, nebo chcete sledovat historický vývoj
nějakého problému nebo třeba dějiny určitého podniku, spolku či sdružení.
Články jsou opatřeny klíčovými slovy, podle
kterých je lze tématicky prohledávat. Plné
texty článku můžeme zajistit z vlastních
nebo zprostředkovaných zdrojů.
Miluše Lešková,
Městská knihovna Horažďovice

Vašimi fotograﬁemi včetně popisu místa.
Velice Vám děkujeme a těšíme se na Vaše
príspěvky, které můžete zasílat na email:

Děti 6–10 let:
1. Radka Jindřichová
2. Jenni Bauerová
3. Šárka Siváková
Děti 10–15 let:
1. Jiří Motl
2. Denisa Fronková
3. Klára Chaloupková
Kolektiv MŠ Loretská ul. třída Hvězdičky
Odměny budou malým výtvarníkům předány 30. 11. 2008 na Dni pro dětskou knihu v kulturním domě v Horažďovicích, kde
budou všechny soutěžní práce vystaveny.
Až do konce prosince uvidíte stromečky
v městské knihovně, oddělení pro děti.
Městská knihovna Horažďovice

chalupna@muhorazdovice.cz. U jednotlivých fotograﬁí zveřejníme na přání jméno autora.
Redakční rada

Černá skládka v Horažďovicích Předměstí
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Pěvecký spolek Prácheň

Ve druhé polovině listopadu již Pěvecký spolek Prácheň absolvoval dva vánoční koncerty. 23. 11. v německém Frauenau a 29. 11. v
Hojsově Stráži. Na obou koncertech společně s námi vystoupil železnorudský smíšený
sbor. Máme společně nacvičenou asi nejznámější českou vánoční mši „Hej, mistře“, kterou složil Jan Jakub Ryba. Ve Frauenau nás
při této mši doprovázel orchestr. Koncerty
se však konaly až po uzávěrce tohoto čísla,
takže hodnocení vám napíši až v příštím
čísle.

30. 11. vystoupíme při společném zpívání
s Original Bandem a Volným sdružením
horažďovických zpěváků a muzikantů při
slavnostním rozsvícení vánočního stromu
na horažďovickém náměstí.
V prosinci máme ještě před sebou několik
dalších vystoupení. Budeme pokračovat
ve spolupráci se sborem ze Železné Rudy.
Představíme se ještě třikrát. 14. 12. v Horažďovicích (Hotel Prácheň, 18.00 hod.), 19.
12. v Železné Rudě (kostel Panny Marie Pomocné, 19.00 hod.) a 28. 12. opět v Německu
(Bayerisch Eisenstein, 9.00 hod.). Zde svým
zpěvem zpestříme tradiční nedělní bohoslužbu. V Horažďovicích a v Železné Rudě
se s oběma sbory představí také orchestr.
Máme však před sebou ještě další dvě akce,

na kterých se představí jen Prácheň. 10. 12.
zazpíváme v Kasejovicích. Zde proběhne již
IV. ročník vánočního zpívání. Představíme
svůj krátký program (17.00 hod., společně
se žáky ZUŠ Kasejovice) a v 18.00 hod. vyvrcholí celá akce zpíváním českých koled
společně s dalšími městy Plzeňského kraje.
Další koncert pak budeme mít 20. 12. v Záboří (17.00 hod.).
Vánoční koncerty mají vždy svou zvláštní atmosféru a my se na všechna tato vystoupení
už moc těšíme. A hlavně se těšíme na setkání s Vámi, našimi věrnými posluchači. Přeji
Vám krásně prožitý čas předvánoční. Nejlépe na nějakém z našich koncertů.
Podrobnosti naleznete na našich webových
stránkách www.psprachen.cz
Za PSP Martin Petrus

ZAPEKLITÁ KOMEDIE
ANEB
KDOSI BROUSÍ
NA PAĎOUSY

Zdeněk Kozák

ZAPEKLITÁ KOMEDIE
ANEB KDOSI BROUSÍ NAD PAĎOUSY
Premiéra 4. 12. a 6. 12. 2008 v 19:30 KD Horažďovice
Na prosinec připravujeme hru „Zapeklitá
komedie aneb Kdosi brousí nad Paďousy“
od Zdeňka Kozáka.
Pojednává se o drdovsky laděnou satirickou komedii, která je určena dospělým
divákům, i když v ní hrají nadpřirozené
bytosti. A právě tyto „podzemské“ síly
dokáží vymyslet na lidi osvědčené zkoušky charakteru. Věčnými lákadly pro hříšníky jsou peníze, moc, kariera, pohodlný
život v přepychu atd. Po vzoru drdovských
komediích autor vytvořil vtipnou jevištní
podívanou s písničkami, která nám, hercům, skýtá lákavé role svérázných a charakterově plastických postav a divákům
pohodový divadelní zážitek.
Chtěla bych všem zúčastněným poděkovat a příznivce divadla chci pozvat 4. a 6.
prosince 2008 na premiéru. Předprodej
vstupenek je v kině Otava.
Andrea Kazdová

Režie – Andrea Kazdová
Technika – Petr Špička, František Listopad
Scéna – Anna Kratochvílová, Václav Rücker
Kostýmy – Anna Kratochvílová, Marie Vaněčková
Hudba – Jan Petrus
Inspice – Lída Svatošová, Květa Svobodová
Nápověda – Ivanka Petrusová, Květa Koudelková
Hrají:
Benedikt Pelíšek – Zdeněk Jindrák
Cyril Žblabuňka – Václav Rücker
Andulka – Petra Němcová
Václav Dukát – Jan Koudelka
Filoména – Anna Kratochvílová
Martin Pivoňka – Martin Petrus
Alois Pukavec – Stanislav Sekyra
Kordula – Marie Mašková
Bóža – Petra Smejkalová
Veronika Ťuklá – Marie Vaněčková
Zubatá panna – Libuše Mužíková
Benjamín – Jaroslava Chalupná
Lucifer Čtrnáctý – Luboš Mužík
JUDr. Argonius – Jan Kouba
MUDr. Brhel – Zdeňka Holá
PUDr. Infernet – Božena Saláková
Koziáš – Karel Šťastný
Předprodej vstupenek od 13. 11. 2008 v Kině Otava Horažďovice Děkujeme sponzorům podporující divadelní činnost v Horažďovicích.
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POHÁDKA
pro kamaráda Davida
„O hodném čertovi
Božence“
Už je to hodně dávno, co začal sloužit
v Pekle čert jménem Boženka. Protože to
byl tuze hodný čert, měl s ním pan vrchní
čert Lucifer samé potíže. Když měl hříšníkům pořádně přikládat pod kotel, aby
se řádně pekelně smažili, přikládal málo
a ještě na ně pro osvěžení pouštěl čerstvý vzduch. Když měl odsouzené píchat
vidlemi, schválně ubrousil jejich hroty
a tak místo mučení poskytoval osvěžující masáž.
Proto nakonec pan vrchní čert Lucifer
rozhodl, že pro hodného čerta Boženku v Pekle není místo. Přikázal, aby čert
Boženka během roku chodil v převleku
po světě, zjišťoval a do černé knihy zapisoval hříchy malých dětí. O svátku, kdy chodí na svět navštěvovat děti svatý Mikuláš,
měl ho čert Boženka doprovázet.
Pan Lucifer věděl, že čert Boženka bude
dětem z černé knihy hříchy umazávat a že
nikdy do Pekla žádné dítě v pytli nepřivleče. Co měl ale s hodným čertem Boženkou
dělat, nějakou práci mu dát musel.
Čert Boženka potom doprovázel Mikuláše mnoho a mnoho let. Protože byl moc
a moc hodný, děti ho měly rády. I když se
ho trošku bály, většinou se na jeho návštěvu těšily.
Když měl jít hodný čert Boženka do čertovského důchodu, byl z toho v Pekle velký problém. Čert Boženka byl tuze hodný
a tak ho v pekle pan Lucifer nechtěl. Vzhledem k tomu, že Boženka byl čert, nemohl
ho ani svatý Petr vpustit do Nebe. Byli
z toho mezi svatým Petrem a Luciferem
dlouhé předlouhé tahanice, úplně stejné
jako když se lidé dohadují po volbách, kdo
bude mít největší moc.
Když se nemohli dlouho na ničem dohodnout, rozhodl Ježíšek, který je nejmoudřejší ze všech, že se z čerta Boženky
stane člověk. Bude pak svým chováním
sám rozhodovat kam patří. Protože je Ježíšek i nejlaskavější ze všech, rozhodl, že
se z čerta Boženky nestane politik, nebo
něco podobného, ale obyčejný člověk, důchodce teta Boženka.
A tak je milý Davide klidně možné, že teď
hodného čerta Boženku někdy potkáváš
a ani o tom nevíš.
K. Kosturik,
Horažďovice 6. 12. 2006
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Pozvání do Husova sboru Církve
československé husitské v Horažďovicích
Poetika a hluboký duchovní význam doby
adventní a vánoční čerpá z křesťanských
tradic naší středoevropské vlasti a velmi se
liší od dnešních nám vnucovaných Vánoc,
jejichž zkreslená podoba se nám hrne vstříc
z tlampačů kdejakého supermarketu.
Advent by měl být, zejména pro nás křesťany,
dobou tichého rozjímání.
V podmínkách našeho
uspěchaného současného
světa to jistě není snadné.
My však přesto chceme
i letos znovu číst a zpívat
o všech těch nádherných
adventních proroctvích,
ohlašujících příchod Mesiáše. Kéž by se v této polyfonii neztratil zvuk našeho hlasu, až se budeme
pokoušet tlumočit svědectví Písem o velikém světle,
v němž přichází od Boha
darovaný Syn, označovaný tak krásně poeticky
„divuplný Rádce“, „Božský Bohatýr“, „Otec věčnosti“ a „Vládce pokoje“.
Je potěšitelné, že v našem
městě je v adventním čase
tolik příležitostí k onomu
tichému „usebrání se“,
jak krásně říkají kraličtí. A protože je to právě
hudba, která promlouvá
k lidskému srdci snad nejvroucněji, jsou to zejména

krásné koncerty, kam člověk přichází, aby
se pozastavil v tom předvánočním shonu
a občerstvil svou duši.
Ani naše náboženská obec nechce přijít
s prázdnou. A tak vás všechny srdečně
zveme na:

Miroslava Jarolímová

30 stříbrňáků
V posledních několika dnech se mi zvláštním způsobem propojilo několik zážitků
a skutečností do jakési malé úvahy, kterou
prostě musím napsat. Ingredience budou:
návštěva divadelního představení Žebrácká opera v režii Roberta Wilsona ve Stavovském divadle v Praze, pozvání komunistů
k vládnutí v krajských zastupitelstvech
v této zemi a shlédnutí ﬁlmového dokumentu Občan Havel.
Robert Wilson je velká operní celebrita,
která sama režíruje a sama navrhuje kostýmy i scénu pro operní představení. Je to
fenomenální postava, skutečná hvězda.
Má vlastní, zcela nezaměnitelný rukopis,
jeho práce je z naší, české, perspektivy nesmírně nákladná a v našich, českých, podmínkách proveditelná jen vyjímečně (před-

stavení Osud od Leoše Janáčka v ND bylo
zatím nejdražší v celé historii ND a mělo jen
5 repríz). V rámci Divadelního festivalu německého jazyka jsem viděl (a slyšel) ve Stavovském divadle jeho provedení Žebrácké
opery od Bertolda Brechta, který do Prahy
přivezl divadelní soubor Berliner Ensemble. Bylo to precizní a drahé (2 reprízy).
Brecht prosazoval hraní epického divadla
– aby divák ani chvíli nepochyboval, že je
v divadle – nestrhával diváka city, ale nutil
ho přemýšlet. Divadlo má tak blíže k cirkusu, je vlastně lidovější, pouťovější, chcete-li.
Mimo jiné to umožňuje sdělovat věci, které
by v normální mluvě zněly pateticky. Třeba
obecné pravdy o špatnosti lidského plemene, jak je určitě znáte v českém podání
od Voskovce a Wericha. Kolega, toho času
žádaný ﬁlmový scénograf, si posteskl, že je
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Kino – „co s ním“?

Žebrácká opera (B. Brecht), Stavovské divadlo v Praze, režie: R. Wilson, foto: Lesley LeslieSpinks
to k smíchu, celé to pozdvižení kolem Wilsona. Všichni přece ví jednu věc na beton:
Bude to nesmírně drahé. Takže i vyjímečné
(v našich českých podmínkách :-). Většina
českých kritiků (stejně jako lidí „od fochu“)
si neví s takovým divadelním představením
rady, nemají srovnání. A velmi zkrouceně
se nechtěnou záměnou slov „vyjímečný“
za „nesrovnatelný“ trápí. Jsou vystaveni nebezpečí, že se budou muset oprostit od předsudků, budou muset dát karty
na stůl bez nakukování do karet ostatním.
Budou muset vyslovit svůj názor, za kterým bude stát jen jejich osobní zkušenost.
Nebude možné se vůči něčemu vymezovat,
na něco poukazovat, něco zohledňovat. Sedíc po představení v kavárně s několika kritiky, kteří pak ovlivňují svými názory dění
na celé divadelní scéně, jsem nevycházel
z úžasu, kolik strachu je svírá z možnosti
svobodně se vyjadřovat. A jak málo vášně
v tom, co dělají, za ta dlouhá léta objevili.
Mají velikou moc, ale bojí se ji zodpovědně
přijmout.
Pro mě těžko uvěřitelné se stalo skutečností. Skoro 25 % občanů této země si dovede
představit komunisty ve vládě, jistá část
politického spektra se jich v rámci boje
o moc (!) již tolik neštítí. Dovolím si říci
k tomuto faktu několik vět, neboť mám pocit, že mají být vysloveny právě teď. V dokumentu Občan Havel se bývalý prezident
rozčiluje, že si z něj národ udělal osobní
svědomí. Že mu vyčítají, že KSČ nezakázal
jako v Německu zakázali nacisty (neboť
tyto diktatury skutečně kopali stejně hrůznou ligu a je hloupý nebo zlý ten, kdo o tom
pochybuje). Občan Havel ani prezident
Havel KSČ zakázat nemohli. To mohl jen
parlament a to také stále může. A ten volíme my, občané ČR. Občan Havel se v 90.

letech domníval, že česká společnost k zákazu KSČ (dnes KSČM) nedozrála a pravděpodobně nikdy nedozraje. Svůj názor
prezentoval na jednoduchém srovnání:
v Polsku téměř v každé rodině byl někdo
zabit nacisty nebo komunisty – tam je postoj veřejnosti k totalitám draze vykoupen.
U nás téměř v každé rodině byl někdo před
rokem 1989 ve straně. Sledoval jsem dokument Občan Havel zpočátku s pocitem,
že se bude jednat o dokument, který „se
sveze“ na své vlastní exklusivitě a vyjímečnosti (podobně tomu zpočátku bylo i při
sledování Wilsonova představení). Ale najednou jsem si uvědomil, že ta exklusivita
je vlastně v něčem úplně jiném, než v nakukování do kuchyně prezidenta. Exklusivní
bylo, že Havel byl občan této země v první
řadě. Až potom prezident. Jeho mandát,
jak ho chápal, měl zcela exklusivní podobu
– byl mandátem zavazujícím morálně přímo k občanům. Tak byl tento úřad chápán
již Masarykem. Nebyl to mandát podepřený kupčením v zákulisí, mandát mocenský
a kariérní, zavazující jen politicky a nijak
jinak.
Obloukem se tedy mohu vrátit zpátky
k panu Brechtovi. Zacituji na závěr něco
z textu Žebrácké opery, aby bylo s čím srovnávat, když jsme na to tolik zvyklí: „Je
člověk hlavou živ / To však mu nestačí / Jen
si to zkus: z té hlavy žít / Se daří leda vši.“
A refrén: „Erst kommt das Fressen, dann
kommt die Moral“ – nejdřív je žrádlo, pak
morálka. Když si to tak pro sebe podtrhnu
a sečtu, vychází mi že: Brecht je nadčasově
upřímný. Wilson je výjimečně drahý. A ďábel se musí chechtat, že za „těch 30“ ten
svůj morál většina prodá vždycky. Ať už se
svědomí hodí na Ježíše nebo na Havla.
– Svoboda –

Dovolím si přidat další názor k této otázce. Uvědomuji si, že každý názor je velmi
poplatný vlastním zájmům a je tedy možné na stejný problém mít více i zcela protichůdných, ale přitom docela rozumných
názorů.
Mým zájmem je, aby město mělo co nejméně takových pravidelně se opakujících
výdajů, které přímo neslouží většímu
počtu občanů, nebo nejsou věnovány
na „užitečné“ účely. Pokud je to za „rozumných podmínek“ možné, chtěl bych
proto odstranit, každý rok se opakující
vysoké dotace na provoz kina.
Jsem přesvědčen, že všechny funkce, které jsou v současné době v budově kina zajišťovány, lze po přiměřených investicích
do úprav, zajistit (pokud je občané budou
požadovat) zejména v prostorech kulturního domu. Jsem rovněž přesvědčen, že
prodejem kina se získají větší finanční
prostředky, než finanční prostředky nutné k úpravám kulturního domu. K těmto závěrům se cítím být oprávněn mimo
jiné proto, že jsem se v relativně nedávné
minulosti podílel na rozsahem výrazně
větších investičních akcích, včetně jejích
projektové přípravy.
Zastávám názor, věřím, že stejný s mnoha
občany, že kromě (konečně snad) dalšího
marketu, by nebylo špatné mít v jeho blízkosti i další centrum ať obchodní, nebo
zábavné. Rozhodně bychom pak měli větší naději než za současného stavu, že ceny
zboží nebudou u nás vyšší než v okolí.
Nemám absolutně žádný strach z toho, že
se občané Horažďovicka stanou nekulturními.
K. Kosturik

Projekt Návrat
k tradicím
v Městském muzeu
Městskému muzeu se podařilo získat
na příští rok ﬁnance z operačního programu ROP. Náš projekt, kterému říkáme
Návrat k tradicím je výslednicí několika
pracovních projektů, které už v muzeu
fungují. Jedním z nich je etnograﬁcký průzkum, který byl logickým důsledkem rozhovorů s babičkami na vsích, při kterých
jsem zjistila, že ještě v 50. letech 20. století
se v okolí Horažďovic běžně spřádala ovčí
vlna v domácnostech. Dokonce byly nově
vyráběny kolovrátky. Totéž potvrzuje jako
zajímavost i průzkum ÚLUV z roku 1954–
1956, který také zaznamenává v regionu
aktivní tkalce. Zahájila jsem etnograﬁcký
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průzkum jednotlivých vesnic a dokumentovala, kde je zachovaný kolovrátek a kdo
a kdy předl. Při tomto výzkumu se mi zdál
jako další logický krok přejít od teorie
k praxi a naučit se také příst vlnu na kolovrátku. Další činností muzea je pravidelné
pořádání přednášek pro školy, kde si mezi
mnoha jinými tématy mohou děti vyslechnout informace o historii a vývoji oděvu
a seznámit se s podomáckou výrobou
a také si zkusit vydlabat lžičku ze dřeva.
Tyto přednášky jsou oblíbené a navštěvují
je děti i ze vzdálených škol. Chceme tedy
zřídit dílnu, kde by byla možnost jednak
přednášet teorii a pak také umožnit všem
zájemcům praktické vyzkoušení nabytých
vědomostí. V místnosti bude linie zpracování ovčí vlny (kramplování, předení), další možnost zkoušení poskytne tkalcovský
stav s žakárovým nástavcem (s možností
tkaní i dětí, kdy výsledek tkaní žakárového vzoru je brzy vidět). Nebude chybět ani
herdule na paličkování krajek s ukázkami
složitějších vzorů a druhá pro děti s jednoduchými vzory. Chceme také zařadit
možnost zpracování dřeva na stolici zvané „dědek“ , kde se návštěvníci seznámí
s prací se dřevem a budou mít možnost si
vyrobit vlastní dřevěnou lžičku. Pokusíme
se tak zábavnou formou předat všem zájemcům paměť, tradice a dovednosti našich předků. Program v dílně bude samozřejmě přístupný i rodinám s dětmi nebo
skupině dospělých zájemců.
Tato ruční výroba bude doplněna speciálně
vytvořeným počítačovým programem, který umožní utkat si v tomto programu látku
podle vlastního uvážení a pak její vzor vytisknout. Tento program bude umístěn
i na našich webových stránkách a stane se
tak dostupným každému na světě.
Máme před sebou mnoho práce, ale těšíme
se na ni. Dílnu budeme otevírat příští rok
v květnu a uvítáme každého návštěvníka,
který se přijde podívat jak šikovní byli naši
předkové.
Mgr. Hana Smetanová

SPORT

Z RADNICE

KARATE
HORAŽĎOVICE

Rada města
dne 20. 10. 2008

Do konce října jsme přijímali nové členy
do oddílu. Přihlásilo se sedm nových zájemců.
27. září jsme se zúčastnili 3. kola krajské
ligy ve Strakonicích. Na závodech nás reprezentovali za juniory Jan Magoči, za dorostence Martin Reizner a Petr Schoř.
Svých prvních závodů se zúčastnili i naši
nejmenší. Za mladší žáky nastoupili v soutěži kata a kata tým Jan Zálabský, Pavel
Bauer a Víťa Zoubek . Na to, že to byli jejich
první závody se v početném poli závodníků neztratili. Všichni vyhráli v prvním
kole. Z druhého kola však již nepostoupili. Bez medailí jsme se ale domů nevrátili.
V dorostencích Martin Reisner vybojoval
stříbrné medaile v kata i kumite.

SCHVÁLILA

V tělocvičně „staré školy“ proběhly
30. listopadu zkoušky na 7. kyu (žlutý
pás). Zkoušky úspěšně absolvovali Jan
Zálabský starší, Jan Zálabský mladší, Pavel Bauer, Víťa Zoubek a David Straka.
2. listopadu jsme se zúčastnili Krajského
přeboru v karate v Českých Budějovicích.
V kategorii mladší žáci soutěžil Jan Zálabský, Pavel Bauer, Víťa Zoubek a David
Straka. Honzík Zálabský se díky pěkně zacvičeným katám probojoval mezi
16 nejlepších. V kategorii dorostenky
nás zastupovala Šárka Pavlíčková. V kata
získala bronzovou medaili. V kategorii
dorost a junioři závodil Martin Reizner
a Jan Magoči. Oba se v kumite umístili
na bronzové příčce.
Zdeněk Holub
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• cenovou nabídku společnosti Naturchem, s. r. o., Havlíčkův Brod na zajištění
rozptylové studie využití spalování biomasy v systémech CZT v Horažďovicích
ve výši 83 062 Kč včetně DPH
• cenovou nabídku společnosti SEVEN,
o. p. s., Praha na zajištění studie využití spalování biomasy v systémech CZT
v Horažďovicích ve výši 118 405 Kč včetně
DPH
• cenovou nabídku společnosti CEFA,
s. r. o., Praha na zpracování žádosti včetně finanční analýzy v rámci Operačního
programu ŽP na „Financování realizace
energetického zdroje pro využití OZE pro
město HD“ ve výši 95 200 Kč včetně DPH
• cenovou nabídku společnosti GPL –
INVEST, s. r. o., E. Destinové 395, České
Budějovice na zpracování žádosti o poskytnutí podpory v rámci Operačního
programu ŽP na realizaci akce „Horažďovice – průzkumný jímací zářez“ ve výši
53 550 Kč včetně DPH
• plnou moc pro Mgr. Jindřišku Jůdovou,
starostku města k jednání se SFŽP a veškerým činnostem potřebných pro podání
žádosti o poskytnutí finančních prostředků na akci „Horažďovice – průzkumný
jímací zářez“ z Operačního programu životního prostředí – prioritní osa 6
• Dohodu o poskytnutí dat definičních
bodů parcel katastru nemovitostí
• změnu účelu poskytnutého příspěvku
SDH Komušín (5 tis. Kč) a to tak, že příspěvek bude použit na nákup výsuvného
hliníkového žebříku a činnost sboru
• Pravidla, kterými se stanovuje užívání
znaku města Horažďovice
• užití znaku města pro veřejné akce pořádané Infocentrem, pro výstavy a veletrhy cestovního ruchu. Použití znaku města
na oficiální turistické tiskoviny a upomínkové předměty produkované Regionálním
turistickým a mapovým centrem Ciao…
bude posouzeno po předložení konkrétního návrhu
• smlouvu o dílo mezi Městem Horažďovice a Ing. Ivanem Sabo, Elsyst Engineering, Vyškov k provedení digitalizace
ohrožených dokumentů z fondu Městské
knihovny
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ROZHODLA
• přijetí nabídky společnosti PLZEŇSKÝ
PROJEKTOVÝ A ARCHITEKTONICKÝ ATELIER s. r. o., Plzeň na zpracování projektové dokumentace pro územní
řízení vč. výkonů související inženýrské
činnosti pro stavbu „Řadové domy 6+4,
Nad Nemocnicí, Horažďovice“ ve výši
celkem 252 994 Kč včetně DPH

SOUHLASÍ
• s podnájmem části nebytových prostor
v MŠ Loretská ul. pro kurz orientálních
tanců
• s odprodejem kropícího automobilu ŠKODA 706 RTH AKVE (nabídnutí
k prodeji formou inzerátu v HO)

NESOUHLASÍ
• s vyhrazeným parkováním na chodníku
před vchodem do domu čp. 720 v Hollarově ulici Horažďovice
• záměrem odprodeje pozemku st. p. č.
577/12 v k. ú. Horažďovice pro výstavbu
rodinného domu. Ukládá MěÚ, odboru
investic, rozvoje a majetku zjistit rozpočet na demolici stávajícího objektu a jednat o rozšíření projektu na výstavbu řadových rodinných domů

VZALA NA VĚDOMÍ
• žádost nájemníků domů čp. 754 a 755
v ulici Žižkova Horažďovice a rozhodnutí ponechává na MěÚ, odboru investic,
rozvoje a majetku města dle plánu oprav
a údržby na rok 2009 a s ohledem na jejich
aktuální stav, stáří a finanční možnosti
města
• Zápis z 10. jednání kulturní komise ze
dne 2. 9. 2008 a Zápis z 11. jednání kulturní komise ze dne 30. 9. 2008
• Výroční zprávy o činnosti školy – ZŠ Komenského ul. a ZŠ Blatenská ul. za školní
rok 2007/2008
• zápis z bytové komise ze dne 14. 10.
2008
• Plán investic na rok 2009 a další období
vypracovaný společností 1. JVS, a. s., Severní8/2264, České Budějovice

JMENOVALA
• s účinností od 1. listopadu 2008 do funkce vedoucího organizační složky Technické služby pana Jána Troppa

Rada města
dne 5. 11. 2008
SCHVÁLILA
• cenovou nabídku společnosti CEFA,
s. r. o., Praha 1 na organizační zajištění podlimitní veřejné zakázky na akci

„Zlepšení tepelně technických vlastností
obvodových konstrukcí budov ZŠ Blatenská 540, Horažďovice ve výši 35 700 Kč
včetně DPH a na organizační zajištění
podlimitní veřejné zakázky na akci „Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov ZŠ Komenského 211, Horažďovice ve výši 35 700 Kč
včetně DPH
• Smlouvu o zřízení stavby „Horažďovice
Předměstí – kanalizace“ mezi stranami
Četrans a. s., Ústí nad Labem a Městem
Horažďovice za jednorázovou náhradu
23 250 Kč
• poskytnutí finančního příspěvku Svazu zdravotně postižených Horažďovice
na sportovní a kulturní akce 2008 ve výši
5 000 Kč s tím, že příspěvek bude řádně
vyúčtován do 31. 12. 2008
• darovací smlouvu mezi Městem Horažďovice a Janem Barthem, d. t., oblastním
ředitelem RSTS, a. s., Horažďovice na poskytnutí daru ve výši 1 000 Kč pro Městskou knihovnu
• rozdělení rozpočtové rezervy 27 250 Kč
a poskytnutí finančního příspěvku na činnost poměrným dílem mezi sportovní
kluby a ostatní spolupořadatele, kteří se
podíleli na přípravě sportovního víkendu
(Junák, Tenisový klub, TJ Sport-karate,
MTB Ježíkov, Sokol Horažďovice – stolní
tenis, Klub sportovních potápěčů, Školní
sportovní klub HorKom, Volejbal Průchovci, Martin Kotiš, Oblastní charita
Horažďovice)

SOUHLASÍ
• s umístěním přílože (chrániček s optickými kabely) k rozvodům veřejného
osvětlení, které bude provedeno mezi
ulicemi Blatenská, Hornická, Žižkova, Bezručova dle přiloženého nákresu
a s uzavřením Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
s Václavem Rosou – ROSA Computers,
Horažďovice
• s pořádáním 5. ročníku Městského běhu
Horažďovice dne 20. 6. 2009 od 10.00
do 11.30 hod. po trase: Mírové náměstí–zámek–Zářečská ul.–Prácheňská–Příčná–Prácheňská–Trhová–Hradební–
Mírové náměstí
• s řešením problematiky drog na území
města Horažďovice (Terénní program)
za spolupráce Centra protidrogové prevence a terapie se sídlem v Plzni a doporučuje zařadit do rozpočtu města 2009
– vyčlenit částku 35 000 Kč na zajištění
protidrogové prevence
• s uzavřením dětského hřiště v Palackého ul. v Horažďovicích z technických důvodů od 1. 11. 2008 do 30. 4. 2009

ROZHODLA
• přijetí nabídky společnosti ODYS,
s. r. o., Prachatice na realizaci díla „Část
A) Městské Muzeum Horažďovice – vytápění kanceláří, část B) Horažďovice –
Na Vápence 1076 – vyregulování systému
vytápění, část C) Horažďovice – Na Vápence 1077 – vyregulování systému vytápění a část D) Horažďovice – Na Vápence
1078 – vyregulování systému vytápění“
za cenu části A) ve výši celkem 100 824 Kč
včetně DPH, části B) ve výši celkem
203 587 Kč včetně DPH, části C) ve výši
celkem 200 584 Kč včetně DPH a části D)
ve výši celkem 204 096 Kč včetně DPH
• o přijetí cenové nabídky Akademie výtvarných umění v Praze, Praha na provedení průzkumu sgrafitové výzdoby v zámeckém nádvoří ve výši 43 600 Kč
• zařadit do rozpočtu města na rok 2009
příspěvek 5 tis. Kč Tělovýchovné jednotě
Sokol Veřechov účelově určený na úhradu
nákladů za el. proud

STANOVILA
• komisi pro provoz víceúčelového hřiště ve složení: předseda: Ing. Ladislav
Lenský, členové: MUDr. Zdeněk Marek, Mgr. Petr Král, Mgr. Roman Krejčí,
Mgr. Naďa Chládková, Blanka Jagriková,
Jitka Chalupná a ukládá jí předložit výsledek výběrového řízení k projednání v radě
města

VZALA NA VĚDOMÍ
• Zápis z 12. jednání kulturní komise ze
dne 21. 10. 2008

Oznámení
Městský úřad
v Horažďovicích bude
UZAVŘEN
ve středu 31. 12. 2008.
Ing. Ivana Dušková,
tajemnice MěÚ

Městské muzeum
Horažďovice bude
UZAVŘENO od 23. 12.
2008 do 4. 1. 2009.
Mgr. Hana Smetanová
vedoucí městského muzea

HOR A ŽĎOVICK Ý OBZOR č. 11/2008

Informace živnostenského odboru
Projekt Czech POINT
– rozšíření činnosti.
Ušetřit lidem cestování z jednoho úřadu
na druhý je jedním ze základních cílů projektu Czech POINTU, který je od začátku
roku k dispozici občanům na pracovišti
živnostenského odboru MěÚ Horažďovice, I. patro, kanceláře č. 127, 128.
Do 30. 10. 2008 bylo vydáno celkem 597
ověřených výstupů – z toho bylo 497 žádostí o výpis rejstříku trestů. Vzhledem
k některým změnám v tomto období,
upřesňujeme podmínky pro získání jednotlivých výpisů:
Katastr nemovitostí:
– lze získat částečný nebo úplný výpis
z katastru nemovitostí
– občané musí znát název katastrálního
území, číslo parcely, číslo popisné /evidenční/ budovy nebo číslo listu vlastnictví
– není ověřována totožnost žadatele
– poplatek 100 Kč za první stránku a 50 Kč
za každou další i započatou stránku

Obchodní rejstřík:
– žadatel může požádat o platný výpis,
který bude obsahovat informace o ﬁrmě
k aktuálnímu datu nebo úplný výpis, který obsahuje všechny informace, které byly
zapsány v obchodním rejstříku po celou
dobu existence ﬁrmy
– uvést identiﬁkační číslo subjektu
– není ověřována totožnost žadatele
– poplatek 100 Kč za první stránku a 50 Kč
za každou další i započatou stránku
Rejstřík trestů:
– lze požádat o výpis z evidence Rejstříku
trestů
– požádat může osoba, které se výpis z evidence Rejstříku trestů týká po předložení
platného občanského průkazu nebo cestovního pasu, cizincům může být vydán
výpis pouze v případě, že mají povolen
dlouhodobý nebo trvalý pobyt a mají přiděleno rodné číslo
– dále může o výpis požádat zmocněnec
po předložení úředně ověřené plné moci
osoby, které se výpis týká
– poplatek 50 Kč
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Živnostenský rejstřík:
– obdržíte ověřený výpis ze živnostenského rejstříku
– uvést identiﬁkační číslo subjektu
– není ověřována totožnost žadatele
– poplatek 100 Kč za první stránku a 50 Kč
za každou další i započatou stránku
Elektronické podání do Živnostenského
rejstříku z počítače podnikatele:
Od 1. 10. 2008 mají podnikatelské subjekty možnost vytvářet elektronické podání
na svém počítači a odesílat je podepsané platným kvaliﬁkovaným certiﬁkátem
podnikatele do centrální podatelny Živnostenského rejstříku. Příslušný živnostenský úřad, který bude podnikatelem
označen, podání zpracuje a pokud to bude
možné také je elektronicky vyřídí. Aplikace k vytvoření a odeslání podání ve formátu Jednotného registračního formuláře
(JRF) je k dispozici zdarma na veřejném
webu Živnostenského rejstříku na adrese:
www.rzp.cz.
Marie Šolcová
vedoucí živnostenského odboru

Výtvarná soutěž: „Vím, jak funguje sběrný
dvůr odpadů“
V letošním roce probíhá a vlastně nyní by
se již dalo říci, že proběhla významná rekonstrukce sběrného dvora. Tento fakt při
návštěvě sběrného dvora nešlo přehlédnout. Finanční náklady na tuto akci ze
značné míry pokryly prostředky ze strukturálních fondů Evropské unie v rámci
Operačního programu Životní prostředí.
Při příležitosti rekonstrukce sběrného
dvora město Horažďovice koncem června letošního roku vyhlásilo výtvarnou
soutěž s názvem „Vím jak funguje sběrný
dvůr odpadů“. Soutěž byla určená dětem
do 15 let. Pravidla byla velmi jednoduchá:
libovolnou výtvarnou technikou zachytit
běžný provoz sběrného dvora. Fantazii se
meze nekladly.
Sběrným místem prací bylo dětské oddělení městské knihovny. Touto cestou zaměstnancům knihovny děkujeme za spolupráci. Soutěž trvala do konce října
letošního roku. Celkem jsme do soutěže
obdrželi práce od 16 autorů, většinou to
byly kolektivní práce.
Vyhodnocení soutěže proběhlo za přítomnosti paní starostky Mgr. Jindřišky
Jůdové 13. listopadu. Pro vyhodnocení
jsme výtvarné práce rozdělili do dvou
kategorií. První kategorii tvořily obrázky
dětí z mateřských škol, druhou kategorii
tvořily obrázky školáků. Vybrat nejlepší,

nejoriginálnější a nejvýstižnější dílo bylo
opravdu těžké.
A zde jsou vítězové:

Městská policie
informuje

Kategorie Mateřské školy:
1. místo Křesťanská mateřská školka
– Třída „Ovečky“,
2. místo Mateřská školka Loretská
– Třída „Motýlci“,
3. místo Mateřská školka Loretská
– Třída „Motýlci“

V měsíci říjnu bylo provedeno několik kontrol se zaměřením na Zákon č. 361/2000.,
o provozu na pozemních komunikacích
a dále dodržování Zákona č. 379/2005 Sb.,
o opatřeních k ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami.
Dne 2. 10. oznámila prodavačka PNS
v Tyršově ulici, že zde stojí malý chlapec
a tvrdí, že se ztratil. Po příjezdu na místo nám oznámil, že ho zde zanechal jeho
starší bratr a on sám chce domů k mamince. Na dotaz kde bydlí, kolik je mu let
a jak se jmenuje, tak řekl, že je mu 5 a neví,
jak se jmenuje a bydlí v Horažďovicích –
Předměstí. Když hlídka přijížděla k bydlišti chlapec dostal strach a tvrdil, že chce
do MŠ Horažďovice. Nakonec se ukázalo,
že chlapci není 5 let jak tvrdil, ale 8 a chodí do ZŠ, kam byl předán třídní učitelce
a celá záležitost byla oznámena na Odbor
sociálních věcí MěÚ Horažďovice.

Kategorie Školáci:
1. místo Zvláštní škola Blatenská 310,
2. místo Štruncová Anna, Blatenská 767,
3. místo Marie Šašková, Monika Tůmová,
5. A. ZŠ Blatenská 540
Vítězům soutěže blahopřejeme a jako odměnu za jejich úsilí připravujeme věcné
ceny.
Za zručnost patří mimořádné poděkování
autorům práce ze Zvláštní školy Blatenská
310, kteří svůj příspěvek pojali skutečně
originálním způsobem. Tato práce je vystavená ve vitríně Lékárny „U Špitálníku“.
Že se jedná o zajímavou práci, se můžete
přesvědčit sami.
Ing. Anna Vachušková,
Odbor životního prostředí

Dne 7. 10. v ranních hodinách bylo v ul.
Strakonická zastaveno osobní vozidlo,
které jelo ve směru na Klatovy bez registračních značek. Řidičem byl cizí státní
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příslušník, který tento přestupek spáchal
opakovaně. Na místo byla přivolaná hlídka PČR, která si řidiče převzala k dalšímu
řešení.
Dne 8. 10. zavolala obsluha čerpací stanice ROBIN-OIL, že jim od tankovacího
stojanu odjel řidič, který „zapomněl“ zaplatit. Hlídka se za řidičem vydala a dohnala na ul. Strakonická naproti ubytovně.
Z výtečníka se vyklubal recidivista, který
vozidlo ukradl a jel pod vlivem alkoholu.
Na místo byla přivolaná hlídka PČR, která
si výtečníka převzala.
Dne 13. 10. v ranních hodinách byl chycen
mladý rybář ve věku do 15 let, který zatím
nevlastní rybářský lístek. Hlídce tvrdil, že
ryby nechytá, ale pozoruje vodu. Na dotaz
proč není ve škole tvrdil, že neví. Při převzetí syna nám matka sdělila, že je vážně
nemocný a ve škole je omluvený. Událost
byla oznámena ZŠ, kterou chlapec navštěvuje.
Dne 15. 10. v odpoledních hodinách chytila hlídka městské policie 3 osoby při
kouření na zastávce ČSAD v ul. Tyršova
a o několik minut později v ul. Plzeňské,
kde také 2 osoby na zastávce ČSAD kouřily. Všem kuřákům byla udělena bloková
pokuta.
Dne 30. 10. byla provedena kontrola v ulici Strakonická zaměřená na bezpečnost
provozu na pozemních komunikacích a to
především na osvětlení cyklistů při cestě
do zaměstnání. Celkem bylo zkontrolováno 12 cyklistů a z tohoto počtu se objevilo
5 hříšníků, kteří porušili zákon. Všichni
byli řešeni blokovou pokutou. Po zkušenostech z minulého měsíce, kdy jsme tyto
kontrolu provedli došlo k viditelnému
zlepšení, ale i nadále budeme v těchto akcích pokračovat.
Celkem za měsíc říjen bylo projednáno
81 přestupků, chyceno 5 psů, nalezeny
4 autovraky, 8 případů záboru veřejného
prostranství, 4 oznámení a 10 stížností,
které jsme projednali s patřičnými orgány.
Všem čtenářům přeji krásné prožití vánočních svátků a Vše nejlepší v novém
roce 2009.
Zdeněk Petrovic,
vedoucí strážník MP Horažďovice

Vlk se nažere a koza zůstane celá
Snahu Městského úřadu v Horažďovicích
o zlepšení práce lze zajisté jen vítat. Rovněž tak anonymní dotazníková akce, která
by měla shromáždit poznatky a podklady
pro zmiňované zlepšení je chvályhodná
věc. Bohužel to je vše co ku chvále možno
říci.
Dotazník by měl smysl, pokud by měl vypovídací hodnotu. Nelze přece hodnotit
všechny odbory, pracující jako součást
městského úřadu slovy „ujde to“, „nic
moc“, „docela“ nebo „částečně“. Skutečnost styku občana s úředníky je docela jiná a mnohem složitější. Někde jsou
vlídní, ochotní a snaží se najít radu nebo
kompromisní řešení v případech, kdy
litera zákona zcela přesně nepostihuje
problém, s kterým občan na úřad přichází. Na jiných odborech jsou naopak vlídní
a vstřícní méně, někde dokonce i v jednání arogantní. Každý problém je řešitelný
a kvalita či rychlost jeho vyřízení nezáleží
ani na úředních hodinách ani na srozumitelnosti formuláře. Záleží na lidech
a jejich ochotě vykonávat službu. Práce
v samosprávě a ve státní správě je opravdu jen a jen služba, pro úředníka mnohdy
nepříjemná, ale proto tam přece je! Hodnotit srozumitelnost formulářů je rovněž
poněkud zbytečné. Většina formulářů je
totiž tvořena centrálně, z úrovně příslušných ministerstev a s tím městský úřad nic
nenadělá. Je však povinností především
úředníka tomuto formuláři přesně rozumět, nesrozumitelné občanovi vysvětlit,
nebo za něj formulář vyplnit.
Zcela odlišně fugují odbory spadající pod
samosprávu a odbory, které pracují v režimu státní správy. Tato odlišnost se projevuje nejen v systému práce, ale bohužel
i v ochotě věnovat se občanovi. Nelze tedy
ani tak hodnotit odbornost, protože ta je
snad pro příslušné úředníky při obsazování míst povinná, ale snahu a zájem věc občana vyřídit. Je sice hezké když vím podle
kterého zákona, paragrafu, odstavce a písmene nelze můj problém vyřešit. Potřebuji
však vědět, co mám dělat aby můj problém
řešitelný byl, byť nějakým kompromisem.
A právě v tom je kvalita či nekvalita odborů a lidí zde pracujících.
Závěrem lze tedy konstatovat, že formulace otázek v dotazníku, který by měl
přinést zlepšení práce městského úřadu
je poněkud nepodařená a výsledek, který

vzejde ze zpracování je o ničem. I kdyby
se totiž většina, která se odhodlá reagovat
na tuto akci vyjádřila až ve druhé polovině
hodnotící škály, vždy z toho vyjde městský
úřad kladně.
Občan tady bude uspokojen, že je zájem
o jeho názor a úřad bude fungovat stále stejně. Je to přesně jako o tom vlkovi
a koze.
Na úplný závěr prosbu směrem k zadavateli dotazníku. Občané tohoto města nejsou
ani hloupí, ani úplně lhostejní, i když už
se v ignorování občanské iniciativy leccos
podařilo. Pokud však snaha městského
úřadu je alespoň trochu upřímná, ptejte se
občanů sice anonymně, ale adresně k práci jednotlivých odborů (ne každý má tu
odvahu svůj názor vyjádřit veřejně a stát
si za ním). Jedině tak to má smysl a možná
bude pro vedení města i úřadu překvapením, kolik dobrého i špatného lze na práci
města najít. Pak ale také po vyhodnocení
kladů i záporů poctivě vyvoďte závěry,
zveřejněte je a informujte o jejich plnění.
Pak dojde i ke zlepšení Vaší práce , která
bude občany podporována.
Ing. Pavla Králová

Reakce na článek –
Vlk se nažere a koza
zůstane celá
Dotazníková akce formou anonymní
ankety byla první takovouto akcí svého
druhu a byla vedena snahou o zlepšení
kvality služeb poskytovaných Městským úřadem Horažďovice. Občané
zároveň měli možnost mimo deﬁnované otázky vyjádřit své náměty, či připomínky týkající se činnosti městského úřadu. Anketa bude vyhodnocena,
výsledky budou zveřejněny v Horažďovickém obzoru.
Ze strany Městského úřadu Horažďovice je snaha a ochota řešit každý
konkrétní podnět. Výkon správy v přenesené působnosti není o kompromisech, ale o podmínkách daných právními předpisy, které buď splněny jsou
nebo nejsou. Úředník rozhoduje podle
zákona a pouze v intencích toho, co mu
zákon umožňuje. V případě, že žádosti
nevyhoví, protože to zákon a ostatní
právní předpisy nepřipouští, je možné
celou záležitost řešit případným odvoláním k druhoinstančnímu orgánu
tj. Krajskému úřadu Plzeňského kraje
nebo příslušnému ministerstvu.
Ing. Ivana Dušková,
tajemnice MěÚ
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ŠKOLY
KŘESŤANSKÁ
MATEŘSKÁ ŠKOLA

Solné království
Otevřou-li se dveře do pohádky, je to stejné, jako když vstoupíte do solného království pana Havránka v Sušici.
Snažíme se celoročně posilovat imunitní
systém našich dětiček, ať již saunováním, zimními pobyty na Modravě, letními
ozdravnými pobyty v Chorvatsku, kurzy
plavání, pobyty v přírodě, pěšími výlety,
cyklovýlety, tak nyní návštěvami solné
jeskyně v Sušici. Opakované pobyty mohou nahradit pobyt u moře, a tak přispět
k ozdravení dětského organismu.
Při vstupu se dětem rozzáří oči, protože

vidět kolem sebe tolik solných krystalů
a navíc si s nimi hrát, potají i ochutnat, při
krásné hudbě či pohádce relaxovat... K vytvoření krásné atmosféry přispívají změny
barevného osvětlení malých světýlek, které
podtrhují kouzlo pohádkového království.
Tři čtvrtě hodiny uplynuly a nám se nechce na denní světlo. Nechce se nám z pohádky. Ale čeká pan řidič, pan Jáchim,
který nás veze zpět do naší školičky. Než
se dočkáme další návštěvy solného království, přečteme si zatím alespoň pohádku
Sůl nad zlato.
za KMŠ Dana Boučková

PODĚKOVÁNÍ
Kolektiv Křesťanské mateřské školy
děkuje:
FIRMĚ HAAS FERTIGBAU, spol.s. r. o.,
za sponzorský dar v podobě mulčovací
kůry na školní zahradu.
ČR – FINANČNÍMU ŘEDITELSTVÍ
V PLZNI,
za výpočetní techniku pro potřeby
školy.
POZVÁNKA
NA ADVENTNÍ PRACOVNÍ DÍLNY
a den otevřených dveří
Adventní čas
v Křesťanské mateřské škole „Duha“.
KDY? 3. 12. od 15.00 do 17.00 hodin.
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MATEŘSKÉ CENTRUM
DRÁČKOV 3, o. s.
Prostory Křesťanské mateřské školy,
ul. J. z Poděbrad, Horažďovice,
vchod zezadu (bývalé Jesle)
Milé maminky a děti přijďte si pohrát do našeho Mateřského centra
každé pondělí a každý lichý pátek
od 15.00 do 18.00.
Pro děti předškolního resp. předškolkového věku máme připravenou velkou hernu se spoustou hraček, budeme společně kreslit, lepit, modelovat,
číst, zpívat a jednoduše dělat vše, co
mají děti rády.
a kromě toho:
· každou středu JÓGA
· každý čtvrtek od 18.30 Rehabilitační
cvičení, ukázka automasáží
· 1. 12. v 16.00 nás navštíví Mikuláš
a čerti
· 8. 12. od 15.00 pořádáme Malý bazárek dětského oblečení a těhotenské
módy od našich maminek – příjem
oblečení od 12.00 do 14.00
· 15. 12. od 16.00 prezentace výrobků
JUST a NAHRIN
Těšíme se na Vás, Vaše Dračice
Kontakt:
Lucie Listopadová
724 276 722
Martina Šůsová
602 464 447

Vezměte své děti za ruce
a přijďte si s nimi vyrobit dárek, který potěší je i Vás. Nápomocny Vám budou naše
ochotné maminky a celý kolektiv mateřské
školy – Na programu svíčkování, ﬂoristika, okenní dekorace, perníčkování,...

Podzimní pozdrav z Paloučku

Před okny třídy Berušky se zabydlel drak.
Tento drak je tady, aby hlídal naši školku,
ale také ukázkou toho jak využívat odpad
– plastové lahve. V naší školce se věnujeme
třídění odpadů, využíváme k tomu nádob,
které jsme získali zdarma úspěšným zapojením v projektu Barevné školy. A protože
jsme si řekli, že například plastové lahve
by mohly být využity ještě před tím než
skončí v kontejneru, vyzvali jsme rodiče
ke spolupráci na vzniku draku Petáka.
Děti a rodiče přinášeli lahve a drakovi se

ocas prodlužoval až získal rozměr 11 metrů. Děti ho umístily pod okna své třídy a až
nadejde drakův čas, společně ho odneseme do kontejneru na plasty.
Protože je pro nás oblast ekologie a environmentální výchovy blízká, využili jsme
možnosti účasti na mezinárodním semináři pro ekologické mateřské školy, který
se konal v reprezentačních prostorách
pražského magistrátu. Vyslechli jsme zde
velké množství námětů pro práci mateřských škol. Protože se semináře zúčastnili
rovněž zástupci z ministerstva životního prostředí a ministerstva školství bylo
možné seznámit je s problémy, se kterými
se mateřské školy potýkají. Na semináři
bylo možné kromě námětů pro práci získat rovněž velké množství materiálů pro
práci s dětmi.

„Připravujeme se na další zajímavý příspěvek od německých kolegů.“
Celým dvoudenním seminářem se nesla
jedna důležitá myšlenka a to, že je velmi
důležité seznamovat děti předškolního
věku s tím, jak pečovat o prostředí ve kterém žijeme, ale zároveň bylo podotknuto,
že je vlastně smutné, že oblast ekologie
není pro všechny z nás přirozená, ale musíme se jí učit.
Perlička: ze dveří do areálu MŠ se nám
ztratila informační cedule. Tu našly děti při
své pravidelné procházce na Tržišti spolu
s prázdnými lahvemi od alkoholu. Co si
z tohoto poznatku odnesou do života?
Bc. Marie Sládková,
MŠ Na Paloučku
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Den otevřených dveří
na ZŠ Komenského Horažďovice
Ve čtvrtek 4. 12. 2008 se v Horažďovicích
opět doširoka otevřou všechny dveře a dvířka místní Základní školy Komenského, aby
tak umožnily všem vítaným návštěvníkům
nahlédnout pod pokličku tohoto citlivého
organismu, kterému se říká tak prostě a jednoduše – škola.
Zkuste se alespoň načas vrátit do školních
lavic, zabloumat si zlehka po prostorných
a historií prodchnutých chodbách a zavzpomínat na svá mladá školní léta a…
Ale nejen to! Dost bylo nostalgie a klišé!
„Stará“ horažďovická škola, byť má za sebou
pestrou minulost a může se pyšnit výchovou
(někdy spíše odchovem) mnoha generací,
není v žádném případě starou opuštěnou
dámou, která nevystačí s dechem. Právě naopak.
Přijďte a dovolte jejím učitelům, a v první
řadě žákům, dokázat Vám, že i ve starším
těle historické školní budovy se skrývá mladá a moderní progresivní duše s patřičnou
dávkou energie a tvořivosti. Rádi Vás zde
uvítáme a staneme se, třeba jen na krátkou
chvíli, Vašimi průvodci po školním světě Vašich ratolestí.
A co vlastně bude na programu?
Školní budovu a všechna její zákoutí si můžete samozřejmě prohlížet po celou dobu
trvání dne otevřených dveří – od 14.00
do 17.00.
Od 14.00 do 14.30 budete mít možnost nahlédnout, jak probíhá kroužek anglického
jazyka pro naše nejmenší – žáky 1. a 2. třídy.
Rozpustilými tóny ﬂétniček Vás od 14.15
do 14.45 hodin v hudebně potěší žáci 1. až
5. tříd, rozvoj hudebního cítění a hra na ﬂétnu je na této škole totiž běžnou součástí výuky prvního stupně.
V časovém rozmezí od 14.45 do 15.45 hodin
se v 9. A uskuteční ukázka z činnosti školního zdravotního kroužku.
Rozhodujete se, do které školy umístit bu-

doucího prvňáčka? Pak si nenechte ujít
od 15.00 do 16.00 v přízemí školy závěrečnou hodinu kroužku pro předškoláky –
„Hurá do školy!“ – a budete mít jasno.
V 16.30 se Vám znovu představí naši šikovní
muzikanti – malé ﬂétnistky a ﬂétnisté.
Plánované vyhlášení vítězného receptu
zdravého vánočního cukroví (proběhne
v 16.45 v „Kavárničce“) pak završí projekt
„Týdne zdravého života“, který bude probíhat od 1. do 5. 12. 2008 jako sled předmětových výstupů, majících za cíl podporovat
a propagovat zdravý životní styl a preventivně působit proti drogám a ostatním patologickým společenským jevům.
A kdybyste náhodou potřebovali dát ulevit
znaveným chodidlům či v klidu vstřebat
a zhodnotit čerstvě nabyté dojmy, srdečně
Vás uvítáme v již zmíněné KAVÁRNIČCE,
kde můžete příjemně posedět u kávy, čaje
či vánočního punče a zhodnotit pekařské
umění žáků z vyšších ročníků. O pohodovou
atmosféru se postará také 6. A, která předvede své muzicírování – hudební dovednosti
– k poslechu i tanci.
Kromě hlavního programu budete průběžně informováni o výuce a zaměření školy,
přehledu volitelných předmětů, přípravě
na střední školy a budoucí povolání, o činnosti školního klubu, tělovýchovných kurzech, přehledu projektů apod.
V neposlední řadě budete mít také jedinečnou možnost seznamovat se s výtvory a dílky Vašich dětí, vnuků, synovců, neteří či potomků Vašich známých či blízkých.
Poznejte, že je škola živá, že se proměňuje
v čase. Uvažte, co špatného zmizelo a co
dobrého se stále předává a uchovává.
Žáci a pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci ZŠ Komenského Horažďovice se těší
na Vaši návštěvu.
kolektiv pedagogů ZŠ Horažďovice,
Komenského 211

POZVÁNKA K ZÁPISU DĚTÍ DO PRVNÍ TŘÍDY
Ředitelství Základní školy Komenského ul. 211 a Základní školy Blatenská ul. 540
oznamují, že ve čtvrtek dne 15. ledna 2009 se od 12 hodin do 17 hodin budou
konat zápisy dětí do prvního ročníku pro školní rok 2009/2010.
K zápisu se dostaví děti narozené od 1. září 2002 do 31. srpna 2003. V případě
zájmu rodičů se mohou dostavit i děti narozené od 1. září do 31. prosince 2003.
Děti, které se zúčastnily zápisu v loňském roce a dostaly rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky, jsou zapsány a nemusí již k zápisu chodit. Rodiče u zápisu
předloží občanský průkaz a rodný list dítěte.
Mgr. Petr Mazanec
ředitel ZŠ Horažďovice
Komenského ul. 211

RNDr. Hana Mazancová
ředitelka ZŠ Horažďovice
Blatenská ul. 540

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BLATENSKÁ 540
SRDEČNĚ ZVE BUDOUCÍ PRVŇÁČKY
A JEJICH RODIČE NA

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ,
KTERÝ SE BUDE KONAT 10.12.2008
OD 8.00 DO 12.00 HODIN.
V DOPROVODU STARŠÍCH ŽÁKŮ SI BUDETE
MOCI PROHLÉDNOUT CELOU ŠKOLU
A NA DĚTI ČEKÁ MALÝ DÁREK.

ZÁKLADNÍ
UMĚLECKÁ ŠKOLA
SE HLÁSÍ O SLOVO!!!

Zdravíme srdečně čtenáře horažďovického Obzoru.
Jsme velmi rádi, že se s vámi můžeme podělit o novinky z naší školy a pozvat vás
na akce, které připravujeme.
Naše škola se pomalu, ale jistě rozrůstá.
V letošním roce navštěvuje hudební a výtvarný obor celkem 171 dětí. Přípravné
studium navštěvuje celkem 28 dětí. Také
Cvrčci (dříve Prácheňáček) se rozrostli
na bezmála 20 členů. Přišlo mezi nás více
předškoláků, a to nás velmi těší. Ke zpívání
přidáváme více hry a pohybu. Malé děti se
tak seznamují s hudbou nenásilně prvními krůčky a získávají základ pro pozdější
muzicírování. O tom vás Cvrčci mohli přesvědčit na svém prvním letošním vystoupení 19. listopadu na tradičním Strašidýlkovém koncertě ZUŠ. Tento koncert mají
děti rády zejména pro možnost účinkovat
v maskách a pro uvolněnou atmosféru.
Cvrčci dostali i letos velkou příležitost
zahrát si a zazpívat na zahájení Dne pro
dětskou knihu, který proběhl 30. listopadu v Kulturním domě v Horažďovicích.
Na této krásné akci zahajující adventní čas
vystupoval také druhý náš soubor FIDLIFUK. Je to instrumentální soubor pro starší děti, který vede p. učitelka Magda Vránová. Určitě se i s tímto souborem setkáte
na našich předvánočních vystoupeních.

HOR A ŽĎOVICK Ý OBZOR č. 11/2008

|

13

REGIONÁLNÍ INFORMAČNÍ
A MAPOVÉ CENTRUM

Vám poskytuje
VEŘEJNÝ INTERNET
Po–Pá 9.00–12.00, 12.30–17.00
Rezervujte si čas na telefonu
376 511 999, e-mail: horazdovice@ciao.cz

3. týden v prosinci
(15.–19. 12. 2008)
Pro občany Horažďovicka
prvních 30 minut zdarma.

Pěvecký sbor CVRČCI
A jaké novinky letos nabízíme našim žákům? Velká událost je otevření nového oddělení hudebního oboru – HRA NA BICÍ!
Třídu vede pan Petr Špička a hra na bicí
láká hlavně starší chlapce, dveře jsou ale
otevřené pro všechny. Plány a nápady
opravdu nechybí, ale realizace není snadná. Navazujeme proto kontakty se ZUŠ
v plzeňském kraji, abychom se mohli navzájem inspirovat a spolupracovat spolu.
Vážení čtenáři, milí rodiče a přátelé horažďovické umělecké školy!
Blíží se konec roku 2008 a přípravy na Vánoce nabírají obrátky. Také my se snažíme
připravit pro vás ochutnávku z naší hudební, výtvarné, ale i dramatické kuchyně. 4. prosince v 15.30 hodin Vás všechny
srdečně zveme na Mikulášský koncert
a 16. prosince v 15.30 si Vás dovolujeme
pozvat na Koncert vánoční. Oba koncerty
se konají v sále hotelu Prácheň. Program
bude pestrý, do přípravy se dokonce zapojily i některé maminky, kterým patří náš
velký dík!
Jak vidíte, děje se toho u nás hodně a je
nesporné, že ZUŠ Horažďovice je součástí
kulturního dění v našem městě. Budeme
velmi rádi, když si vyberete z naší nabídky
a přijdete se podívat. Podpoříte tím malé
umělce, naše děti. Přejeme vám krásné
Vánoce a do nového roku 2009 hodně
zdraví, štěstí a pohody. Nechť struny
hrají pro vaše dny jen v harmonicky!
Za kolektiv ZUŠ Radka Panušková

SPOLKY
Sbor
dobrovolných hasičů

Článek Maturáky jsou drahé, otištěný
dne 7. listopadu 2008 v Klatovském deníku, kde se mimo jiné píše – cituji: Zatím
co v Klatovech tato sláva přijde studenty
na 70-80-90 tisíc korun, studenti v Horažďovicích jsou na tom podstatně lépe.
Za pronájem sálu platíme kolem sedmnácti tisíc korun, 1 500 korun hradíme
hasičům, deset tisíc stojí kapela ….
Naše odezva na tento článek: Hasiči v Horažďovicích žádných 1 500 Kč, ani jakoukoliv jinou částku za požární hlídky při
akcích v kulturním domě nevybírali, nevybírají ani nefakturují a tudíž nám do pokladny žádné ﬁnance neplynou!!!
za Sbor dobrovolných hasičů v Horažďovicích, místotastorosta sboru Karel Halml

Blahopřání
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
udělovalo 11. listopadu tituly Zasloužilý
hasič v Centru hasičského hnutí v zámku v Přibyslavi za dlouholetou a obětavou práci pro rozvoj dobrovolné požární
ochrany. K tomuto titulu patří i medaile.
Mezi vyznamenanými byl i náš dlouholetý

člen pan Ladislav Chaluš, kterému k získání tohoto výběrového ocenění za všechny hasiče srdečně gratuluji a přeji mu hodně dalších let mezi námi.
Karel Halml
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LETEM LÉTEM
Ohlédnu-li se zpět, připomenu akce,
které se uskutečnily ve druhém pololetí
letošního roku. Koncem měsíce června
se uskutečnil velmi zdařilý zájezd na Šumavu, kterého se zúčastnilo 54 lidí. Navštívili jsme Chalupskou slať, dílnu a prodejnu řezbáře Karla Titla. Při cestě zpět
byla zastávka na novém mostě zvaném
Rechle přes Vydru a krásnou procházkou
podél Tetovského kanálu jsme se dostali
na Antýgl.

Barevné listí, kapsy plné kaštanů,… léto
je za námi. Letní prázdniny a slunečné
podzimní víkendy jsou perfektní příležitost pro výlet do přírody, ale i brigádu.
Na letošním táboře si vlčata vyzkoušela,
jaké to je být indiány, skautky se staly

na 14 dní pravými japonskými gejšami,
skauti poznávali keltskou kulturu a světlušky se ponořily do světa fantasy. Prázdniny jsme s horažďovickými dětmi zakončili dobrodružným odpolednem na téma
Cesta kolem světa a se začátkem září jsme
se všichni začali opět pravidelně scházet
na Panské při pátečních schůzkách. Zářijové a říjnové víkendy jsme využili jak
k cestování (výlety na Šumavu), tak k pracování (rekonstrukce a opravy našeho
Domečku).
Jana Mráčková, www.skauting.cz/prachen

Další akcí bylo pouťové setkání 17. srpna
v Parkánu. Této tradiční akce se zúčastnilo cca 40 lidí a nechyběly ani pouťové
koláče. O deset dní později byl uspořádán
ve večerních hodinách koncert pro Diplomatickou akademii MZV ČR ve hřbitovním kostele sv. Jana Křtitele s účastí
53 diplomatů a 40 občanů.
14. září to byl další zájezd do Informačního centra jaderné elektrárny Temelín, kde
nám byl podán výklad a promítán film
o výrobě elektřiny a celkové bezpečnosti
provozu. Odtud zájezd pokračoval na zámek Hluboká a počet účastníků byl 43.
V úterý, 28. října o státním svátku, se konalo od 14 hod. podzimní, tak zvané dušičkové setkání, v restauraci u Hlaváčků.
Rodáci rádi vzpomínají a ohlížejí se do minulosti. Proto byl pozván pan M. Jíša, ředitel muzea gen. Pattona v Plzni, ale pro
jeho omluvu se tohoto ujal předseda spolku pan Fr. Moser v historické uniformě
a sním jsme se vydali proti proudu času
do roku 1945. Při dvouhodinovém promítání z osvobození našeho města, okolí,
Sušice a Plzně americkou armádou jsme
si připomněli onu dobu. Dále jsme shlédli
historické fotografie Horažďovic a okolí
a ve vzpomínkách se toulali minulostí,
občas se nad snímky zastavili a naslouchali ozvěně, která k nám doléhala z dávných dob. Připomenuto bylo i devadesáté
výročí vzniku Československé republiky.

Tábor Dražovice – vlčata jako indiáni (červenec)

Je připravován Věstník našeho spolku,
který bude v polovině prosince distribuován a na 1. února 2009 jste zvání na Výroční valnou hromadu od 14.00 hod. opět
k Hlaváčkům.
Šťastné a veselé, vážení přátelé přeje
výbor spolku a Karel Halml.
Karel Halml
Sto podob dobrodružství – dětské odpoledne na Panské (srpen)
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Výzva – Nazdar skauti a přátelé skautingu
promiňte, že Vás obtěžuji a že se na Vás
takto obracím.

(III. odboj čeká na vyznamenání nebo
uznání do dnešních dnů)

Jako býv. náčelník českých a slovenských
skautů v exilu, dávám dohromady katalog
pro naše děti, vlastně již pro naše vnuky,
abych jim ukázal, že skautům vždy záleželo na jejich vlasti a že se nezpronevěřili
svému slibu.

Rubriky jsem rozdělil takto:
Legionáři v I. světové válce, Čechoslováci v cizích armádách, II. domácí odboj 1939–1945, III. domácí odboj 1948–
1989, Zásluhy neobyčejných, Sportovci
a jejich úspěchy, Vědečtí pracovníci,
Umělci, K prospěchu své vlasti 1989…

V katalogu mám podchyceno již
na 2500 jmen se stručnými skautskými
a civilními životopisy. Nemohu o každém
napsat vše, to by byla o každém kniha.
Katalog jsem rozdělil na několik části,
a jedná se o skautech i býv., kteří byli vyznamenáni neskautskými organizacemi, a nebo i o těch, kteří žádné řády a vyznamenání neobdrželi, ale vynikli ve svém
oboru nad normál.

Váš všechny bych chtěl zařadit do některé rubriky podle vašich zásluh, abych
dokázal světu, že Českoslovenští skauti
stáli vždy za demokratickou republikou
a za svým slibem.
Co je neštěstí, že mám velmi málo skautek
a skautů, kteří v těchto oborech vynikli
ze Slovenska. To není ani možné. Neboť
jejich zásluhy na povstání, v anglické

armádě jsou známé. Že by neexistovali
příslušníci čs. skautingu i jinde? Umělci,
sportovci, vědci? Tomu nevěřím.
U vyznamenaných jsou uvedeny také
v obrázcích medaile i řády, které obdrželi,
včetně jejich jmen a jmen nositelů.
Také malá fotka jako na občanku by byla
prima. Velikost ale nerozhoduje.
Váš Miltner Miloš – Jestřáb a MUKL
člen pražského oddílu VF
Miloš Miltner
Webermühle 32
5432 Neuenhof - Schweiz
milos.miltner@gmx.ch

Sázení 2008 aneb sázeli jsme alej k Práchni
Podobně jako vloni jsme i v letošní první listopadovou sobotu uspořádali pro
horažďovickou veřejnost akci, při níž si
zájemci mohli vysadit strom u Prácheňské cesty. Narozdíl od roku 2007, kdy
si zhruba 70 stromů přišlo vysadit přes
200 lidí, jsme letos měli sazenic polovinu – proto jsme se rozhodli akci masově
nepropagovat. S ohledem na tento fakt
a i přes poměrně nepříznivé počasí jsme
byli potěšeni zájmem téměř pěti desítek
nadšenců.
Prácheňskou alej jsme doplnili o vysokokmeny jabloní zapomenutých odrůd
a jmen – Smiřické vzácné, Chodské,
Růžové české nebo třeba Astrachán červený. I letos jsme sazenice získali z Výzkumného šlechtitelského ústavu ovocnářského z Holovous u Hradce Králové
a vzájemnou spolupráci si nemůžeme
vynachválit. Do konce tohoto roku ještě
alej dočistíme od pokosené trávy a suchých či nemocných stromů.
Za pomoc s hloubením děr děkujeme
panu Šaškovi z Velkých Hydčic. Celá
akce by nemohla proběhnout bez výrazné pomoci horažďovických skautek
a skautů a finančního přispění Plzeňského kraje a Nadace Partnerství.
Tomáš Pollak, Šumařina o. s.

„S organizací akce významně pomohli skauti a skautky z horažďovického střediska Prácheň“
autor: Lukáš Zábranský.
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ZAJÍMAVOSTI
Klub „Nebuď sám“
3. 12. středa
Mikulášská besídka s programem:
13.30 hod.– Vystoupaní dětí ze školní družiny ZŠ Blatenská.
14.00 hod.– Mikulášská nadílka pro seniory.
15.00 hod.– Posezení při harmonice
s p. Hlobíkem.

4. 12. čtvrtek
Výroba vánočních ozdob.
Přijďte si vyrobit vlastní vánoční ozdoby
z ﬁlcu a jiných materiálů.
DPS 1061 od 14.00 hod.
8. 12. pondělí
Zdobení vánočního stromku.
Společně ozdobíme vánoční strom ve vestibulu DPS 1061.
Začínáme ve 14.00 hod.
9. 12. úterý
Vánoční vystoupení dětí z MŠ Loretská.
Jídelna DPS 1061 od 10.30 hod.

10. 12. středa – Babský sbor
Vánoční vystoupení oblíbeného souboru
z Poříčí.
DPS 1061 od 16.30 hod.
15. 12. pondělí – Vánoční vystoupení dětí
z křesťanské MŠ v penzionu č. 1069.
Začátek v 10.00 hod.
17. 12. středa
Vystoupení pěveckých sborů Poupata
a Kvítek ze ZŠ Komenského.
Vestibul DPS 1061 od 14.30 hod.
Každé úterý ve 14.00 hod. probíhá ve společenské místnosti v přízemí DPS 1061 posezení v klubu důchodců.
Každý čtvrtek je možnost se sejít při modlitbě ve společenské místnosti
V přízemí DPS 1061.
M. Petříková
Oblastní Charita Horažďovice

Všímáme si,
chválíme
Občas jedu do Prahy a cestu tam i zpět
zpravidla prospím. Když v Horažďovicích do autobusu nastoupila skupinka
chlapců z 3.–6. tříd, ZŠ Horažďovice,
Komenského 211, proběhlo mi hlavou,
že je to dneska ztracené. Kluci jedoucí
na florbal – prostě pytel neposedných
blech, které udržet v klidu 2 hodiny
cesty, kterou tam i zpět většina chlapců
prostála a ti šťastnější proseděli na schodech. Občas sice padlo nějaké to jadrné
slovo, ale páni učitelé zvládli děti na výbornou. K tomu jim stačilo gesto, slovo…
prostě pohoda. A to se říká, že jsou děti
nezvladatelné. I jim patří jednička. A to
za zvládnutí hromadné dopravy.
A propos: „Víte proč se tomu říká hromadná doprava?“ „Protože, když to
zabrzdí, tak jsou všichni na hromadě“
(odposloucháno společně s celou řadou
dalších vtipů).
Tentokrát jsem cestu do Prahy neprospala, ale vůbec toho nelituji, protože
jsem se bavila.
Kluci, nevadí, že jste nevyhráli. Příště to
určitě vyjde.
Lenka Šimonová

HOR A ŽĎOVICK Ý OBZOR č. 11/2008

Advent
znamená doslova „příchod“ a byl dobou
očekávání příchodu Mesiáše na svět. Přípravná doba na vánoce zahrnuje prvé čtyři neděle církevního roku před Štědrým
dnem. Byla dobou postní, v níž platily zásady střídmosti v pití a jídle, intenzivního
zbožného rozjímání, zákazu zábav, tance
a zpěvu. Přesto se o adventu konaly četné
lidové obřady a zvyky, které postní zásady
porušovaly.

Svatý Mikuláš
nar. se kolem roku 250 v lykijském městě
Pataře v rodině zbožných křesťanů a již
jako mladík přijal nižší duchovní svěcení. Po smrti rodičů rozdal část majetku
chudým. Legenda vypráví, že se v té době
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dostal jistý muž do takových dluhů, že mu
zbývalo jediné, a to prodat své tři dcery
do nevěstince. Když se o tom dozvěděl
sv. Mikuláš, vhazoval otevřeným oknem
do ložnice dívek tři noci za sebou peníze, jimiž jejich otec splatil dluhy, ale ještě
zbylo na věno. Jeho svátek se od středověku spojoval s vírou v bohatství. Proto
obchodníci uzavírali toho dne složité obchody. V některých zemích je považován
za patrona šťastného manželství, modlí
se k němu svobodné dívky, toužící po ženichovi. Podle jiné legendy oživil sv. Mikuláš zavražděné děti. Odtud pochází lidová víra rozšířená především v alpských
zemích, že nosí děti a pomáhá rodičům
v těžké chvíli.
vybráno z knihy Církevní rok
a lidové obyčeje, Karel Halml

ŘÍJNOVÉ POČASÍ NA HORAŽĎOVICKU
aneb pranostiky a skutečnost (10)
Říjen mívá ze všech měsíců v roce počasí nejstálejší. Je to dáno tím, že Atlantský
oceán a evropská pevnina mají v této době
zhruba stejnou teplotu a tak proudění
vzduchu vyvolávané rozdílem teplot je
v této době nejmenší.
Říjen má tato klimatická období:
Z konce září doznívá v prvních dnech měsíce ještě
léto Svatého Václava – Svatováclavské
(28 . 9.) léto trvá po osm dní.
Následuje poměrně stálé a dlouhé
tereziánské léto – Od Kosmy a Damiána
(27. 9.) do Svaté Terezie (15. 10.) babí léto
se hned tu a hned tam ukazuje. – Svatá
Terezie z rosičky nadělává perličky (ranní
mrazíky).
Teprve až poslední říjnový týden se významně obnovuje cyklonální proudění,
které přináší už ochlazení, vítr a srážky.
Nastávají
šimonská chladna – Šimona a Judy
(28. 10.) zima je všudy!
Porovnejme, jak ty říjnové pranostiky letos vyšly:
Začátek měsíce byl docela pošmurný
a chladný s odpoledními teplotami jen kolem 10 ˚C a s trochou deště. Teprve od soboty 4. 10. odpovídalo počasí očekávanému babímu létu: vyjasnění přineslo i ranní
mrazík (5. 10. –2 ˚C), ale zažívali jsme
slunečné dny, byť se někdy slunce muselo
prodírat ranní mlhou. Odpolední teploty se pohybovaly v rozmezí příjemných
15 až 20 ˚C. Až ve čtvrtek 16. 10. zapršelo
( 9 mm) a krátce se ochladilo. Od soboty

Říjen je měsíc babího léta, ozimů, brambor, vína, ranních mlh a přímrazí.
Foto Jiří Wagner
18. 10. však slunné babí léto s občasnými
ranními mrazíky pokračovalo. Když v úterý 21. 10. dosáhla teplota dokonce 23 ˚C,
dalo se tušit, že tepleji už letos nebude.
Postupně se ochlazovalo, v noci na 23. 10.
zapršelo (9 mm), ale babí léto se ještě nakrátko vrátilo. Deﬁnitivní změnu počasí
na den přesně přinesla šimonská chladna
28. 10.: ochlazení sice nebylo tak výrazné,
( teploty 5 až 9 ˚C), ale po tři dny vládlo nevlídné, deštivé počasí, které ještě výrazně
ovlivnilo srážkovou bilanci měsíce (napršelo 17 mm). Vichřice, která sužovala v ty
dny Moravu, se našemu kraji naštěstí vyhnula.

Průměrná měsíční teplota v říjnu 2008
dosáhla 8,2 ˚C, což je téměř dlouhodobý
průměr (8,3 ˚C). Za měsíc napršelo 42 mm
– to znamená srážek jen těsně nad normálem (37 mm).
A co zavěštil letošní říjen? JAKÉ POČASÍ
NA ŠIMONA A JUDU, TAKOVÉ BUDE
I O VÁNOCÍCH... Letošní 28. říjen byl
deštivý – tak to o Vánocích něco přijde:
uvidíme, zda mrzutý déšť nebo romantická sněhová nadílka.
Jiří Wagner

HOR A ŽĎOVICK Ý OBZOR č. 11/2008
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Nebojte se biopotravin
Vzhledem k tomu, že roste zájem o biopotraviny, chtěla bych Vás touto cestou
seznámit s tím, co to biopotraviny jsou
a jejich využití v naší kuchyni.
Co je to biopotravina? Je to jakýkoliv potravinářský výrobek získaný ze systému
hospodaření podléhajícímu předpisům
a kontrolám pro ekologické zemědělství.
Nejde tedy jen o obiloviny, luštěniny a rýži
(jako znak vegetariánství a makrobiotiky), ale také o maso, cukrovinky, ovoce,
zeleninu, koření, víno a produkty ne potravinářského charakteru – kosmetiku,
drogerii a oblečení.
První farmy v České republice vznikly
v roce 1990 a po skončení přechodného
období (tři roky hospodaření podle zásad
ekologického zemědělství) se v roce1993
objevují první české certiﬁkované biopotraviny u nás. V současné době je již velký
výběr produktů nejen ve specializovaných
prodejnách zdravé výživy, ale zároveň
i ve vybraných obchodních řetězcích.
Jak poznáte biopotraviny v obchodech?
U českých biopotravin vždy najdete logo
– BIO zebru s nápisem „Produkt ekologického zemědělství“ a kódem kontrolní
organizace. V České republice jsou tyto
certiﬁkované kontrolní organizace – CZKEZ, ABCERT a CZ-BIOKONT. U do-

vozových biopotravin neoznačených BIO
zebrou musí být na obalu znak Evropské
unie.

Česká republika

Evropská unie
A proč bychom měli zařadit do našeho
jídelníčku biopotraviny? Pro naše stravování jsou zdravější (neobsahují chemicky

vzniklá barviva, konzervační látky, zbytky pesticidů, růstových hormonů a léčiv),
jsou plnohodnotnější (při výrobě se nepoužívají žádné náhražky a vznikají tradičními postupy, nejsou urychlované) a mají
lepší a přirozenou chuť (nejsou použita
dochucovadla, obsahují méně vody a dusíku).
Zemědělci během pěstování nepoužívají pesticidy (chemické látky na ochranu
a výživu rostlin), neznečišťují půdu, vodu
ani vzduch. Takže jejich konzumací nejen
upevňujete své zdraví, ale jste šetrní k životnímu prostředí a okolní přírodě.
Jejich používání v kuchyni nemusí být jednorázové. Biopotraviny je vhodné zařazovat do jídelníčku postupně (např. koření,
čaje, těstoviny a další).
Biopotraviny již zařadily do svého jídelníčku i Křesťanská mateřská škola, Mateřská
škola Na paloučku a Školní jídelna ZŠ Blatenská v Horažďovicích. Do jídelníčku byly
zařazeny těstoviny, pestrobarevná rýže,
sypané čaje, kakaový nápoj a jako odměna
ovocná lízátka bez cukru. Snad budou mít
biopotraviny úspěch u dětí a jejich zařazování do jídelníčku bude častější.
Ing. Alena Mičáková,
miko2002@seznam.cz

HOR A ŽĎOVICK Ý OBZOR č. 11/2008
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koberce | lina | korek | plovoucí podlahy

PRODEJ • POKLÁDKA
UBRUSY • PROSTÍRÁNÍ • PODSEDÁKY
GARNÝŽE • ŽABKY • LIŠTY • LEPIDLA
KOUPELNOVÉ PŘEDLOŽKY A ZÁVĚSY
POVLEČENÍ • MICRO DEKY • PŘEHOZY
POLŠTÁŘKY • TAPETY • ROHOŽE

PŮJČOVNA VYSAVAČŮ
na koberce a čalounění • vysoce výkonný
stroj KÄRCHER PUZZI 200 •originál čistící
prostředek na hloubkové čištění • příznivá cena

Společnost Vishay Electronic spol. s r.o., jeden
z největších světových výrobců elektronických
součástek, hledá pro svůj výrobní závod 25
ESTA, Paštická 1243, 388 01 Blatná, pracovníky na pozice:

• výrobní technolog
Požadavky: VŠ techicko - elektr. zaměření,
aktivně NJ nebo AJ
Zájemci mohou volat na tel.č. 383 455 511. Nabídky se životopisem zasílejte: VISHAY Electronic spol. s r. o., Paštická 1243, 388 01 Blatná

Kos m et ic ké a m asé rs ké st u dio
O t evř e n o o d 1. 12 . 2 0 0 8
Monika Věchtíková
Pracovní doba: Po–Pá 8.00–17.00
dále dle objednávky
tel.: 720 236 721
Hradební 60, Horažďovice (na náměstí za kostelem)
Kosmetika:
kosmetické ošetření • trvalá na řasy • depilace voskem • líčení poradenské služby
Masáže:
lávové kameny „Magic hot stones“ • lymfatická masáž celého těla • reflexní masáž • sportovní a rekondiční masáž celého těla • odblokování (páteř, šíje, rameno, loket, koleno)

Kade řn ic t ví dá m s ké, pá ns ké,
dět s ké
Markéta Polanová
Pracovní doba:
Út–Pá 9.00–16.00
dále dle objednávky
tel.: 606 486 923
Úprava a tvorba každodenních i společenských účesů. Značková kosmetika Wella používána k tvorbě
i k prodeji. Možno zakoupit vánoční balíčky vlasové
kosmetiky a dárkové poukazy v různých hodnotách.

HOR A ŽĎOVICK Ý OBZOR č. 11/2008
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• úklidové a vyklízecí práce
• čištění koberců a čalounění
• čištění aut
• malířské a natěračské práce

OBJEDNÁVKY NA VÁNOČNÍ
ÚKLID

Tel.: 731 168 490
Prodáme byt v osobním
vlastnictví 3+1, III. NP v
Horažďovicích, Palackého
ul. Byt je v dobrém stavu,
volný ihned.
Cena: 1,3 mil. Kč.
Reality HAVEL, s.r.o.,
tel.: 608 020 431, 377 329 416,
e-mail: realityhavel@realityhavel.cz

Sběrna:
Horažďovice – Dům nábytku, Strakonická 1105, tel.: 376 387 128

Koupím starý motocykl, motor,
jakékoliv díly nebo vrak.
tel: 605 225 430 nebo
e-mail: va.t@seznam.cz

V sobotu 20. prosince
se na náměstí koná
Vánoční jarmark.

MASÁŽE
REKONDIČNÍ A SPORTOVNÍ MASÁŽE
(záda, šíje, hrudník, břicho,
horní i dolní končetiny, celkové masáže)
dle Vaší potřeby času a chuti
přímo v pohodlí Vašeho domova
(masérský stůl a veškeré další potřeby vozím
s sebou pro 2 a více osob poskytuji slevu,
možno i sportovní kluby)

Tel: 604 859 567

HOR A ŽĎOVICK Ý OBZOR č. 11/2008
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DÁRKY PRO

každý den

ELIKA spol. s r. o.

Strakonická 363, Horažďovice 341 01
Tel. 376 511 845 Mob. 606 410 037

Nevíte co pod stromeček?
Přijďte se k nám podívat!
Nabízíme široký výběr hudebních a filmových titulů na
CD, MC, DVD doplněný prodejem suvenýrů jako jsou trička,
placky, nášivky a přívěsky.
Vánoční prodej dekoračních předmětů
(svíčky, hrnky, aromalampy a jiná keramika)

!
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k
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l
u
k
i
M
při objednávce paliva
v termínu od 1. do 6. 12. bude
skládání zdarma!

Vánoční otevírací doba:
Po - Pá 1.12. - 23.12.
So
13.12.
Ne
14.12.
So
20.12.
Ne
21.12.
24.12. - 15.1.

9:00 16:30
8:00 11:30
zavřeno
8:00 11:30
8:00 11:30
zavřeno

Prodej vánočních stromků
u prodejny dárků v areálu firmy ELIKA.

Doporučujeme tyto telefony za vánoční ceny:

VVánoce s ROSA Computers
Při aktivaci RCnet
internetu v období
1.9. - 31.12. získáte až do
konce roku platební prázdniny!

Samsung SGH-B13
z 1 Kč
za
K

Sony EricssonT280i
z 199
za
9 Kč
K

Samsung SGH-E250
z 59
za
599 Kč
K

První fakturu za internet dostanete až příští rok
Platí při dodržení těchto podmínek:
* Nevztahuje se na aktivační poplatek * Minimální doba závazku je 12 měsíců.
* Do závazku se nepočítají měsíce zdarma.

Nejširší spektrum služeb!
rychlost až 10Mbps
veřejná IP zdarma
telefon již od 1,- Kč
www prostor zdarma
informujte se...

Aktivace
Tarify

1,- Kč
RCnet VoIP
RCnet mini
RCnet maxi
RCnet profi

Telefonování

Aktivace
Přidělení tel. čísla
Měsíční paušál
Volání (pevná linka)
Volání mobil

0,- Kč
350,- Kč
495,- Kč
940,- Kč
0,- Kč
0,- Kč
0,- Kč
0,90/0,50 Kč
3,90 Kč

ROSA Computers - provozovatel sítě RCnet
Prácheňská 35, 34101 Horažďovice
www.rcnet.cz, rosacom@rosacom.cz
tel.: 376 511 722, SIP: 378 774 143

T-Mobile letos
o Vánocích naděluje
každému
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Volání zdarma v síti T-Mobile od 1. 1. 2009
pro všechny nové i stávající tarifní zákazníky
navíc telefony za zvýhodněnou cenu již od 1 Kč
lze využít i při převodu z Twistu
nevyčerpaný kredit Vám bude vždy převeden
S tarifem
IT
Mých5 H
č.
jen za 1 K

Nokia 2600
599 Kč

S tarifem
IT
Mých5 H
č.
jen za 1 K

Samsung SGH-E250
599 Kč

SonyEricsson T280i
199 Kč

Nyní ke každé nové aktivaci dárek
mobilní telefon Nokia 1650

Samsung B130
1 Kč

mobil
nou
za výhod
cenu

Nokia 1650
1 Kč

Při uzavření Účastnické smlouvy na 24 měsíců získáte telefon za dotovanou cenu i výhodné volání ve verzi HIT.
Nabídku nelze využít s HIT na zkoušku a s tarifem Kredit 150 HIT. Ceny telefonů jsou uvedeny včetně DPH.
Nabídka telefonů platí do 31.12. 2008 nebo do vyprodání zásob.

Horažďovice, Husovo nám. 147
Tel.: 376 382 008
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PHY. Český dabing. Vstupné 65 Kč.

AKCE

12. 12. pátek 20.00, 13. 12. sobota 17.30

KULTURNÍ DŮM
1. 12. pondělí

18.00

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
STVA MĚSTA

ZASTUPITEL-

2. 12. úterý

19.30

JITKA ŠKÁPÍKOVÁ: DOBŘE, PANE GUTHE
Zábavná podívaná o zásadách společenského chování. Účinkují: Naďa Konvalinková,
Pavel Trojan, Veronika Kubařová, Agentura
Harlekýn. Předplatné skupiny A/1, zbylé
vstupenky v předprodeji kina Otava a před
představením v kulturním domě.
4. 12. čtvrtek v 19.30 – PREMIÉRA
6. 12. sobota v 19.30 – REPRÍZA
ZDENĚK KOZÁK: ZAPEKLITÁ KOMEDIE,
ANEB KDOSI BROUSÍ NAD PAĎOUSY
Drdovsky laděná komedie pro mladé i pokročilé v podání TYJÁTRU Horažďovice. Režie:
Andrea Kazdová. Předprodej vstupenek v kině
Otava.

10. 12. středa

10.00

VÁNOCE U KRBU
Divadelní představení pro 2. stupeň ZŠ.

12. 12. pátek

19.00

ZÁVĚREČNÝ VĚNEČEK ZÁKLADNÍHO
KURZU TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY 2008 – Předtančení, stužkování,
doprovod taneční orchestr CRYSTAL Plzeň.
VSTUP POUZE VE SPOLEČENSKÉM ODĚVU!!!. Předprodej vstupenek v kulturním domě
28. 11. od 20.00 hod., poté v kině Otava od 1.12.

16. 12. úterý

18.00

PRO VÁNOČNÍ POTĚŠENÍ
Hrají a zpívají ÚTERNÍCI.

21. 12. neděle

18.00

25. 12. čtvrtek

20.00

VELKÝ HRADEŠICKÝ PLES
Pořádá D.O.S.M.A.H. Hradešice. K tanci
a poslechu hraje skupina FORTUNA. Bohatá
tombola a další překvapení. Předprodej vstupenek v kině Otava od 10. 12. 2008.

28. 12. neděle

15.00

SILVESTROVSKÉ POSEZENÍ S PÍSNIČKOU
K tanci a poslechu hraje populární Malá muzika Nauše Pepíka. Předprodej vstupenek 23. 11.
v kulturním domě, od 24. 11. v kině Otava.

Změna programu vyhrazena.
KULTURNÍ DŮM HORAŽĎOVICE – TEL.
376 512 436

KINO OTAVA
3. 12. středa, 4. 12. čtvrtek

20.00

KONEČNĚ SPOLU
USA – Chtěla dítě, má ho mít. Romantická komedie do 12 let nevhodná. Titulky. Vstupné 65 Kč.

5. 12. pátek 20.00, 6. 12. sobota 17.30
SEZNAMTE SE S DAVEM
USA – Jeho vnitřní svět je vesmírně bohatý.
V hlavní roli rodinné komedie EDDIE MUR-

14.00– klubovna DDM.

MUMIE: HROB DRAČÍHO CÍSAŘE
USA – Zlo se právě probudilo. Dobrodružný
velkoﬁlm s českým dabingem. Vstupné 65 Kč.

3. 12.

18. 12. čtvrtek

ČERTOVSKÝ RÁJ – hry a soutěže s mikulášskou nadílkou – pro všechny děti. Máte –li
doma čertíka, přiveďte ho na čertovský rej.

20.00

DĚTI NOCI
ČR – České drama z nočních ulic Prahy do 15
let nevhodné. V hl. rolích MARTHA ISSOVÁ
a JIŘÍ MÁDL, kteří získali na MFF v Karlových Varech cenu za nejlepší herecký výkon.
Vstupné 65 Kč. POZOR: Jediné představení.

19. 12. pátek, 20. 12. sobota

20.00

HELLBOY 2 : ZLATÁ ARMÁDA
USA – Zachránit svět je pekelná dřina. Akční
komiksový příběh do 12 let nevhodný. Titulky. Vstupné 85 Kč.

26. 12. pátek, 27. 12. sobota

20.00

MUZIKÁL ZE STŘEDNÍ 3: MATURITNÍ
ROČNÍK
USA – Rodinná komedie nám ukáže život
studentských „mazáků“. Český dabing.
Vstupné 70 Kč.

Změna programu vyhrazena.
KINO OTAVA HORAŽĎOVICE
hlavní vchod: předprodej vstupenek, kopírování, příjem plakátů pro výlep, tel. – 376 511 890
Otevírací doba:
pondělí, úterý, středa 9.30–12.30
čtvrtek, pátek, sobota 16.30–20.30
Výlepové dny: úterý a čtvrtek
DALŠÍ AKCE V KINĚ OTAVA

1. 12. pondělí

od 9.30 do 17.00

PRODEJ BIO POTRAVIN

8. 12. pondělí

od 9.30 do 17.00

PRODEJ BIO POTRAVIN

9. 12. úterý

VÁNOČNÍ KONCERT
Účinkuje Volné sdružení horažďovických
zpěváků a muzikantů.

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE

18.30

ANDAMI OD SEVERU K JIHU
„Putování Jižní Amerikou od Kolumbie po Patagonii“. Přednáší pan Martin Mykiska. Vstupné 40 Kč.
LOUTKOVÉ DIVADLO V KINĚ OTAVA

12. 12. pátek

17.00

KAŠPÁREK A BETLÉMSKÁ HVĚZDA

KNIHOVNA
ZMĚNA PŮJČOVNÍ DOBY OD 22. 12.
2008 DO 2. 1. 2009
ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ:

Po 22. 12. 2008 8:00 – 11:00 13:00 – 18:00
St 24. 12. 2008 ZAVŘENO
Pá 26. 12. 2008 ZAVŘENO
Po 29. 12. 2008 8:00 – 12:00 13:00 – 16:00
St 31. 12. 2008 ZAVŘENO
Pá 2. 1. 2009 8:00 – 12:00 13:00 – 16:00
ODDĚLENÍ PRO DĚTI:

Po 22. 12. 2008 8:00 – 11:00 12:00 – 16:30
St 24. 12. 2008 ZAVŘENO
Pá 26. 12. 2008 ZAVŘENO
Po 29. 12. 2008 8:00 – 11:00 12:00 – 15:00
St 31. 12. 2008 ZAVŘENO
Pá 2. 1. 2009 8:00 – 11:00 12:00 – 16:00

VÝROBA NOVOROČENEK

5. 12.

15.00 – na nádvoří zámku

9. 12.

15.00 – klubovna DDM

VOSKOVÁ BATIKA – batikovat budeme
hedvábí nebo plátno – taška, ubrousek, apod.
Poplatek za materiál.

9. a 16. 12.

14.00 – sál DDM

TURNAJ VE STOLNÍM TENISU O ZLATÉ SÁNĚ. Turnaj je určen neregistrovaným
hráčům do 15 let. Přihlásit se mohou všichni
zájemci do 9. 12.

10. 12.

14.00 – klubovna DDM

VÁNOČNÍ DÍLNA – výroba drobných vánočních dárků a vánoční výzdoby

12. 12.

14.00 – klubovna DDM

ŠPERKOVÁNÍ – smalty, drátky, sklo.

15. 12. 14.00 – klubovna autodráhy DDM
VÁNOČNÍ JÍZDA NA AUTODRÁZE – Horažďovická pětiminutovka.

18. 12.

15.00 – klubovna DDM

BALÍME VÁNOČNÍ DÁRKY
KROUŽKY – Stále se mohou zájemci hlásit
do většiny zájmových kroužků, které pracují
v DDM. Rádi uvítáme dětské i dospělé zájemce. Uvítáme spolupráci s dospělými – vedoucí dramatického kroužku a kroužku karate.
Dále upozorňujeme, že od ledna začíná pracovat kroužek orientálních tanců pro dospělé
pod vedením paní Hanigerové.
FESTIVAL POHÁDKOVÝCH FILMŮ

12. a 19. prosince

17.00 hod.

PROMÍTÁME POHÁDKY POPELKA A
SNĚHURKA.
LYŽAŘSKÁ ŠKOLA – Dům dětí a mládeže
pořádá další ročník lyžařské školy na Modravě.
Škola je určena dětem od 6 let, a také i dospělým zájemcům. Žáci se učí lyžovat o sobotách
a nedělích v družstvech pod vedením instruktorů na lyžích nebo snowboardu. Seznamují
se s bezpečným pohybem na sněhu v horách,
užijí si také spoustu legrace a zábavy na zdravém vzduchu. Bližší informace v DDM, přihlášky nejpozději do 20. 12. 2008. Lyžařská
škola bude zahájena podle sněhových podmínek první týden v lednu.

GALERIE CALIFIA
24. 9. 2008–20. 12. 2008
SONIC SENSE
Vystavující: Jennifer Parker (San Francisco)
& Barney Haynes (Kalifornie) s instalací Davida Hřivňackého (Praha)
Otevřeno: každý PÁ a SO 10-17
Anotace:
Instalace Sonic Sense představuje všeobjímající zvukový prostor, jenž zaměstnává
návštěvníky jako mezičlánky k přerušované
produkci širokého spektra zvuků. Samotné
zvuky vznikají prostřednictvím sochařských
objektů – hliníkových kokonů.
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