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ŘÍJEN 2008

SLOVO STAROSTKY

Ve dnech 24. a 25. září 2008 se usku-
tečnila v našem městě prezentace pro 
zástupce incomingových cestovních 
kanceláří. Prezentace byla součástí 
dvoudenního programu věnovanému ob-
lasti Šumavy. Účastnilo se jí 20 zástupců 
cestovních kanceláří z celé republiky, 
kteří si prohlédli například naše muze-
um, Rosenaurův mlýn, navštívili hotely 
Atawa, Prácheň, Zámeckou pizzerii, 
prohlédli si hrad Rabí a skanzen v Cha-
novicích. Akce byla ze strany účastníků 
velice kladně hodnocena a věřím, že při-
spěje ke zvýšení zájmu o naši oblast ze 
strany cestovních kanceláří a tím růstu 
návštěvnosti celé oblasti.

—
Ve středu 24. září 2008 se v kulturním 
domě konalo veřejné projednávání bu-
doucí podoby sídliště Šumavská – Pod 
Vodojemem, jehož cílem bylo získat pr-
votní informace o potřebách obyvatel 
sídliště a zapojit veřejnost do přípravy 
podkladů pro budoucí projekt. Pozván-
kou bylo osloveno 800 obyvatel, pracovní 
schůzky se zúčastnilo 17 lidí. Účastníci 
pracovali ve třech skupinách. Po uplynu-
tí časového limitu zástupci jednotlivých 
skupin prezentovali své náměty a připo-
mínky. Závěrem lze konstatovat, že vze-
šly následující požadavky:
Rozšíření parkovacích míst, pěší komu-
nikace, výstavba sportovního a dětského 
hřiště, výsadba zeleně, ukládání odpadů, 
obnova a rozšíření mobiliáře (sušáky, 
klepače, lavičky, odpadkové koše).
Vyhodnocení bude sloužit jako podklad 
pro přípravu projektové dokumentace 
na uvedenou lokalitu.

—
26. září 2008 proběhlo další jednání Po-
radního sboru Úřadu práce v Klatovech. 
Zde byly uvedeny tyto informace:

• k 31. 8. 2008 bylo v evidenci úřadu prá-
ce 2 524 uchazečů
• míra nezaměstnanosti je v Klatovech 

SONIC SENSE
TÝDEN KNIHOVEN
DEN PRO DĚTSKOU KNIHU

5,14 %, v Sušici 7,33 %, v Horažďovicích 
4,79 % (289 lidí)
• nabídka 1 275 volných míst (poptáv-
ka hlavně po svářečích, truhlářích, sou-
stružnících)

—
Akce „Protipovodňová opatření na řece 
Otavě v Horažďovicích“ byla posouze-
na strategickým expertem se závěrem, 
že projekt z hlediska ekonomické efek-
tivnosti nesplňuje požadovaná kritéria. 
Tato kritéria jsou poměrový ukazatel 
hodnoty rizika a přínosu, který je men-
ší než požadovaná hodnota 1. Z tohoto 
důvodu meziresortní pracovní skupina, 
která je ustanovena pro koordinaci po-
skytování finančních prostředků k fi-
nancování protipovodňových opatření 
řízených Ministerstvem zemědělství, 
vyslovila nesouhlas se zařazením našeho 
města do programu Prevence před po-
vodněmi.

—
Ve dnech 17. – 18.října 2008 se konaly na 
území našeho státu volby do krajských 
zastupitelstev. V Horažďovicích proběh-
ly volby v 11 volebních okrscích s těmito 
výsledky:

Foto: J. Chalupný

Politické seskupení Celkový počet 
hlasů

ČSSD 835

ODS 495

KSČM 292

KOALICE PRO 
PLZEŇSKÝ KRAJ

167

Volební účast  42,98 %

V rámci Plzeňského kraje bylo rozděleno 
45 mandátů takto:

Politické seskupení Počet získaných 
mandátů

ČSSD 19

ODS 14

KSČM 9

KOALICE PRO 
PLZEŇSKÝ KRAJ

3

Volební účast  40,28 %

 
V nastávajícím volebním období bude pra-
covat jako krajský zastupitel p. Jan Buriá-
nek. Přeji mu hodně úspěchů.

Mgr. Jindřiška Jůdová, starostka města
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noceno s nadšením a respektem.
Projekt Sonic Sense je možno shlédnout 
v galerii Califi a v horažďovickém zámku 
až do 20. 12. 2008.

Projekt Sonic Sense podpořilo město Ho-
ražďovice, Rosa Computers Horažďovice 
a Univerzita Santa Cruz v Kalifornii.

J. Chalupný

TÝDEN 
KNIHOVEN 2008
Týden knihoven v Horažďovicích zahájila 
spisovatelka Ivona Březinová, která 6. 10. 
besedovala s žáky 8. tříd základních škol. 
Děti se dozvěděly o tom, co vlastně obná-
ší práce spisovatelky. Hlavním tématem 
besedy byly však ZÁVISLOSTI, a to nejen 
na alkoholu, či drogách, ale také počítači 
nebo mobilním telefonu. V podvečer zaví-
tala paní Březinová mezi studenty střední 
školy do domova mládeže . Otázky na tělo, 
někdy až přímo pod kůži zodpověděla 
s úsměvem. Stejně jako s dospívajícími si 
Ivona Březinová dobře rozuměla i s žáky 
3. a 4. tříd. Pohádku o Karkulínovi si děti 
zahrály za asistence spisovatelky…

…Dalším hostem Týdne knihoven byl šéf-
redaktor Klatovského deníku pan Milan 
Kilián. Se svou specializací na kriminalitu 
a soudnictví svým posluchačům rozhodně 
„kápnul do noty“. Jeho vyprávění na téma 
„Jak jsem potkal drogy“ zaujalo jak žáky 
7. tříd, tak studenty střední školy. Pan Ki-
lián dorazil ještě před odchodem paní Bře-
zinové, a tak mohly být děti svědky tomu, 
jak se dělá rozhovor. Některé si zahrály 
na redaktory a položily spisovatelce svojí 
vlastní otázku…

STALO SE 

Sonic Sense 
24. 9. 2008 proběhla v horažďovické ga-
lerii Califi a vernisáž výstavy, na níž gale-
ristka Barbara Benish představila projekt 
Sonic Sense. 
Autoři konceptu, Jennifer Parker a Barney 
Haynes (San Francisco, Kalifornie), s in-
stalací Davida Hřivňackého (Praha), se 
snaží o objevování forem a technik, který-
mi se snaží netradičním způsobem začle-
nit nové technologie do moderního umění. 
Pracují se zvukem, prostorem, vizuálními 
vjemy, i s návštěvníkem samotným.
Autoři se v úvodu pokusili krátce před-
stavit svoji práci návštěvníkům vernisá-
že, i když někdy nebylo úplně jednoduché 
přeložit v přesném kontextu jejich výklad. 
Tlumočníků se našlo sice hned několik, 
ale i tak to pro ně nebylo snadné. Prostě 
takový překladatelský oříšek.
Sonic Sense je všeobjímající zvukový pro-
stor, zaměstnávající diváka jako mezičlá-
nek k produkci širokého spektra zvuků 
skrze hliníkové sochařské objekty. Zvuk je 
v objektech zakomponován jako médium 
ve fyzickém i virtuálním prostoru, zpra-
cován počítačovými technologiemi, takže 
můžeme být obklopeni v jednu chvíli vět-
rem z kalifornského pobřeží, nebo vzápětí 
tlukotem vlastního srdce. Návštěvník ga-
lerie se stává součástí instalace dokonce 
rytmem svého dechu či tělesnou teplotou.
 Jennifer Parker se s úsměvem přiznala, že 
v uměleckých kruzích ve Spojených stá-
tech je představení jejich projektu v Ho-
ražďovicích kdesi, uprostřed Evropy, hod-

Foto: J. Chalupný

…Středa patřila paní starostce Jindřišce 
Jůdové. Povídala si s žáky 9. tříd základ-
ních škol o tom, co se v našem městě plá-
nuje, ať už v oblasti dopravy, kultury, či 
sportu. Řeč přišla také na drogové a jiné 
závislosti, což je problematika, která se 
nevyhnula ani našemu městu…

…V Týdnu knihoven jsme nezapomněli 
ani na naše nejmenší. Děti z Křesťanské 
mateřské školy přišli ve čtvrtek potěšit 
horažďovičtí ochotníci se svými loutkami. 
Připomněli jim klasické pohádky, které 
pořádně popletl čert Barnabáš. Děti však 
popletené pohádky šikovně opravily. Jen 
probudit Šípkovou Růženku ze spánku 
dalo malým princům trochu zabrat…

V duchu pohádkových bytostí, záhad 
a tajemna byla i poslední beseda s On-
dřejem Fibichem, který přiblížil dětem 
z 5. a 6. tříd známé i méně známé pověsti 
o Práchni a Horažďovicích. Asi málokdo 
ví, že poklad na Práchni střeží zlatá sova 
a že i Prácheň má svou Bílou paní.
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Týden knihoven sice už skončil, ale nás 
v době uzávěrky čekají ještě 3 besedy se 
spisovatelkou Petrou Braunovou. Bude se 
mluvit opět o závislostech. Pro dospívající 
a dospělé jsme připravili besedu a autor-
ské čtení z knihy Pozorovatelka.

Týden knihoven statisticky
Návštěvníci půjčoven  298
Návštěvníci akcí    697
Amnestie          7
Registrace            14

L. Šimonová, P. Tomešová, 
Městská knihovna Horažďovice

KULTURA 
SBÍREJ 
SAMOLEPKY 
PROJEKTU 
DĚTI A ČTENÍ 

Otázka měsíce č. 10: 

Malířka a ilustrátorka mnoha dětských kní-
žek. Narodila se 19. 11. 1923 a je po ní pojme-
novaný pohádkový strom v Horažďovicích. 
Víš, jak se ilustrátorka jmenuje? 

Na vaše odpovědi čekáme v městské 
knihovně do 20. 11. 2008.
Samolepku mohou získat i návštěvníci 
knihovny do 15 let, kteří v knihovně vyřeší 
křížovku, kvíz, hádanku nebo jiné úkoly.
20. 11. 2008 je také poslední den, kdy 
můžete odevzdat soutěžní kartičky s na-
sbíranými samolepkami. 
Vyhodnocení celoroční soutěže a předání 
cen proběhne 30. 11. 2008 na Dni pro dět-
skou knihu v kulturním domě.

Den pro dětskou knihu
aneb

Dopoledne: 
  9.00–9.30   Vystoupení pěveckého souboru Cvrčci
  9.30–10.00   Zahájení
10.00–10.15   Autorské čtení Martiny Drijverové
10.15–10.30   Divadélko do kufříku 
10.30–10.45   Autorské čtení Ivony Březinové 
10.45–11.15   Soutěžení s nakladatelstvím Fraus
11.15–12.00   Kluci, holky, kastrůlky a Miroslava Kuntzmannová

Odpoledne: 
13.00–13.30   Vystoupení souboru Fidlifuk
13.30–14.00   Andělská kuchařka, DOZP Stod 
14.00–14.15   Divadélko do kufříku 
14.15–14.30   Autorské čtení Petry Braunové
14.30–15.30   Popletené pohádky –  Tyjátr
15.30–16.00   Vyhodnocení soutěží Sbírej samolepky projektu 
   Děti a čtení a Vánoční strom pro Helenu Zmatlíkovou

16.00–17.00
ŠKATULENÍ – dražba umělecky zpracovaných „škatulí“ ve prospěch 
Dětského domova Kašperské Hory buňka Chanovice

17.00–18.00
ZVONKOVÝ PRŮVOD od kulturního domu na náměstí
Tradiční rozsvícení a požehnání vánočního stromu
Vánoční hudba v podání horažďovických pěveckých souborů 

9.00–19.00 
PRODEJ knih, kalendářů, pohlednic, vánoční výzdoby, deskových 
her, magnetických záložek apod.: Albatros, Anagram, Brio, Computer 
Press, Divadélko do kufříku, Egmont ČR, Fraus, Jan Hoffer – Levné 
knihy, Jaroslav Pšenka & Sdružení kastrůlky, Nakladatelství Meander, 
Moon light, Thovt, UA Pierot 

UKÁZKY A PRODEJ vánočních dekorací, zdobení perníků, ozdob 
z korálků, drátkování, paličkování, malování na hedvábí, pletení 
ze slámy, pedig aj.

9.00–17.00
SOUTĚŽE A DÍLNA
• Vánoční pošta pošťáka Kolbaby aneb píšeme Ježíškovi
• Loupežnická dílna Lotranda a Zubejdy
• Chytrák Dr. Voštěp
• Kouzlíme s MAGIÁŠEM

AUTOGRAMIÁDA Martina Drijverová, Ivona Březinová, Petra Brauno-
vá, Vojtěch Otčenášek, Miroslava Kuntzmannová a Ondřej Fibich 

HRANÍ A PRODEJ DESKOVÝCH HER – GOADA

Předvánoční prodej knih 
spojený s ukázkou výroby 
vánočních dekorací 
a s doprovodným programem

30. 11. 2008
9.00–19.00 
Kulturní dům 
Horažďovice

program

Vánoční 
kouzlení 
s Čapky

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 listopadu
(18. – 21. 11. 2008)

Pro občany Horažďovicka 
prvních 30 minut zdarma.
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Xavier Baumaxa 
— tisková oprava
V minulém čísle Horažďovického Ob-
zoru byl otištěn článek o koncertu Xa-
viera Baumaxy, kde bylo uvedeno, že kon-
cert pořádali třebomysličtí hasiči v če-
le s Honzou Kotišem. Omlouvám se čte-
nářům i hasičům – koncert pořádali ha-
siči z Horažďovické Lhoty, jak jsem byl 
později upozorněn. Dále jsem se dozvěděl 
další doplňující informace, které je nutné 

V první polovině října vystoupil Pěvecký 
spolek Prácheň hned dvakrát. V sobotu 
4. 10. jsme oplatili návštěvu Pěveckému 
sboru Comodo z Loděnic, který se v Ho-
ražďovicích představil před rokem. Spo-
lečný koncert se ale neuskutečnil v Lodě-
nicích, ale v kostele Sv. Jana Křtitele v obci 
Svatý Jan pod Skalou. Na koncert jsme 
vyrazili už ráno, protože na dopoledne 
jsme měli domluvenou prohlídku sklárny 
v nedalekých Nenačovicích, kde jsme si 
prohlédli provoz i přilehlou prodejnu vý-
robků místních sklářů. Jednalo se o oprav-
du výjimečné kousky, z nichž některé jsme 
si koupili do svých domovů jako krásnou 
vzpomínku na tento zájezd. 
O týden později (tedy 11. 10.) jsme se zú-
častnili setkání při příležitosti 584. výročí 
úmrtí Jana Žižky z Trocnova konaného 
u jeho památníku u Sudoměře.
V průběhu tohoto setkání vystoupil mj. 

patriarcha Církve československé husit-
ské, osobnosti politického a kulturního 
života v čele s expremiérem, poslancem 
a předsedou ČSSD ing. Jiřím Paroubkem.
V těchto týdnech se již pilně připravujeme 
na vánoční koncerty, které budou v letoš-
ním roce trochu jiné než v letech předcho-
zích. Většinu svých koncertů absolvujeme 
se železnorudským smíšeným sborem, 
se kterým společně představíme snad 

foto: Václav Trčka

Velitel Třebomyslických hasičů Václav Chalupný ve společnosti pánů Horyny (Doubka), 
Usama Bin Ladena (Šaška) a Šiply. Foto: Honza Kotiš 

GOOS
Černý Koně
Dva a půl cvrčka   

Exkluzivní občerstvení: král kulinářů Vilém Růta      – mistr ČR v přípravě lahůdkové sekané

Začátek 19.30

KD Třebomyslice
Přehledy na webech: www.dvaapulcvrcka.cz  http://bandzone.cz/cernykone   http://bandzone.cz/goos

SDH Horažďovická Lhota a Provoque o.s. pořádají: 8. 11. 2008

nejslavnější vánoční mši „Hej, mistře“ 
J. J. Ryby. První koncerty se uskuteční již 
v listopadu. 23. 11. se představíme v ně-
meckém Frauenau a 29. 11. se uskuteční 
druhý koncert v Hojsově Stráži. Bližší 
informace ohledně vánočních koncertů 
(i o jiných našich aktivitách) najdete na 
stránkách www.psprachen.cz. 

Za PSP Martin Petrus

uvést na správnou míru. Tedy: Zmiňova-
ný oprýmkovaný hasič prý nebyl oprým-
kovaný, je momentálně v Horažďovické 
Lhotě velitelem sboru a všichni hasiči si 
jeho hrdého boje o čest sboru považují. 
Třebomyslickým hasičům patří velký dík 
za spolupráci. Na přiložené fotografi i vi-
díte velitele Třebomyslických hasičů Vác-
lava Chalupného, který vykonával aktivní 
dohled a točil pivo. Doufejme, že tato spo-
lupráce bude mít další pokračování – za-
tím tomu všechno nasvědčuje. Baumaxovi 
bylo v Třebomyslicích dobře a když všech-

no půjde tak, jak se plánuje, vystoupí zno-
vu během dubna v rámci jarní cyklotour. 
Organizátoři doufají, že jim návštěvní-
ci zachovají přízeň a přijdou je podpořit 
8. listopadu 2008 na další akci do sálu 
v Třebomyslicích, kde vystoupí seskupení 
GOOS, Černý Koně a Dva a půl cvrčka. 
Začíná se v půl osmé večer. Více najdete 
na webových stránkách www.dvaapul-
cvrcka.cz, www.bandzone.cz/cernykone 
a www. bandzone.cz/goos. 

- Svoboda -
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SPORT

Starší přípravce se 
podzim 2008 vydařil
Ačkoliv do konce základní části okresního 
přeboru starších fotbalových přípravek 
chybí dvě kola, horažďovičtí už mají jistou 
účast ve fi nálové skupině. Na jaře je čeká 
pět nejlepších týmů v okrese. První úkol, 
který si dali, splnili na výbornou. Konkrét-
ně takto: porazili Měčín 13:1, Nalžovské 

Hory 15:2, Mochtín 4:1, Chanovice 6:3, 
Bolešiny 11:0. Do tabulky střelců se za-
psali všichni hráči na fotografi i. Brankář 
Adam Pena sice neskóroval, ale v utkání 
s Chanovicemi chytil penaltu. To vše svěd-
čí o tom, že mužstvo je vyrovnané, fyzicky 
dobře připravené a správně vyhecované 
do dalších „bojů“. V lepších výkonech jim 
pomáhají nové dresy od fi rmy DW Real, 
s. r. o.. Děkuji fi rmě za pořízení sady dresů 
a několika míčů.
Rád bych pozval všechny příznivce mla-
dých horažďovických fotbalistů na jejich 
letošní poslední domácí zápas. Sehrají ho 
s mužstvem Nalžovských Hor v sobotu 
1. 11. od 13:00 Na Lipkách.

Trenér starší přípravky, Jiří Motl

Důvod k úsměvu mají:ležící – Adam Pena, sedící zleva – Lukáš Valovič, Jan Stulík, Jiří Motl, 
Ladislav Sládek. Poslední řada zleva – David Vaněček, Tomáš Martínek, Tomáš Pikeš, Da-
vid Chmelík, Kryštof Bučok, Jan Boček. 

V neděli 21. září se jel v Písku další díl se-
riálu Mistrovství ČR OffROAD Maraton. 
Písecký závod byl nejdelším závodem 
z celého osmi dílného seriálu, trval 4 ho-
diny a jezdcům byly započteny dvojnásob-
né body za umístění. Závod se jel na of-
froadovém okruhu dlouhém 6 km, s prvky 
endura a motokrosu. Na trati se během ví-
kendu střídavě vystřídaly a divákům před-
stavily čtyřkolky, motorky a terénní vozy. 

Enduro team Horažďovice reprezentoval 
na píseckém Maratonu Lukáš Želiska, 
v nejprestižnější kategorii motorek – E2. 
Závodu se v této třídě zúčastnilo 38 zkuše-
ných jezdců. Lukáš, přezdívaný Bambejs, 
se v kategorii E2 na písecké trati předsta-
vil poprvé. Zatím jezdil v kategorii E1, kde 
jezdí obsahově slabší motocykly a v loň-
ském roce si z Písku přivezl pohár za vý-
borné 3. místo. Bambejs má letos opravdu 
hodně natrénováno a proto jsme jej také 
nominovali mezi nejlepší a doufali, že 
získá nějaké zkušenosti mezi ostřílenými 
jezdci z celé ČR. Start se mu sice nepove-
dl, odjížděl ze startovního prostoru mezi 
posledními, ale již po dvou hodinách jízdy 
a ujetých 22 kolech fi guroval na lichotivém 
6. místě. Svoji výbornou fyzickou kondici 
a poctivou tréninkovou přípravu uplatnil 
ve druhé polovině závodu a probojoval se 
na skvělé 3. místo! Toto umístění si udržel 

až do cíle a zaslouženě stanul na stupních 
vítězů . Bambejsovi gratulujeme a přejeme 
mnoho dalších, takto povedených závodů. 
Více se o našem týmu a dalších závodech 
můžete dozvědět na stránkách www.en-
duro.horazdovice.cz.

J. Staněk

XC Muničák
Dne 5. 10. 2008 proběhl 3. ročník závodu 
horských kol XC MUNIČÁK. Tento závod 
pořádá 4. rokem cyklistický klub MTB Je-
žíkov v blízkosti města Horažďovice. Trať 
závodu není vůbec jednoduchá. Vede jen po 
lesních cestách, jsou na ní velmi strmé vý-
jezdy, prudké sjezdy, technicky náročné úse-
ky mezi stromy a nechybí ani nebezpečné 
přejezdy skalek. Díky náročnosti tratě byly 
vypsány pouze dvě kategorie pro startují-
cí: muži Elite ročník 1969–1992 a veteráni 
1968 a starší. Zkusmo závodila jedna žena. 
Všichni závodníci si ale s nástrahami tratě 
poradili bravurně a nikomu se nic nestalo. 
Svědčí to o tom, že se závodu účastní pouze 
zkušení borci. Také díky nádhernému poča-
sí se na start postavilo opět více závodníků, 
než v minulém ročníku. Mezi nimi nechyběl 
v kategorii veteráni ani bývalý olympionik 
Miloš Bečvář ze Strakonic a v kategorii Elite 
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Michal Janeček z Pačejova. Tato trať nezná 
zatím jiného vítěze a Michal Janeček vyhrál 
již po čtvrté za sebou. 
Po náročném výkonu při závodě bylo za-
slouženou odměnou i lákavé občerstvení 
od Velkého Vonta. Kromě klasické opeče-
né klobásy také grilované kuře, vepřové 
a kuřecí steaky, grilovaný hermelín a na-
kládaní utopenci. Z ohlasu závodníků i fa-
noušků usuzuji, že se klubu MTB Ježíkov 
opět podařilo úspěšně zakončit letošní 
cyklistickou závodní sezónu.
Výsledky:
Muži Elite: 1. Michal Janeček, 2. Rudolf Prinl, 
3. Josef Podlipský, 4. Radek Kulhánek
Veteráni: 1. Miloš Bečvář, 2. Ed Lískovec, 
3. Franta Macner, 4. Máca Jindrů
Ženy: 1. Martina Andrlová

Pepa Maxa 

Z RADNICE

Rada města 
dne 17. 9. 2008
SCHVÁLILA 
• cenovou nabídku a smlouvu o dílo spo-
lečnosti VHS - Vodohospodářské stavby, 
spol. s r. o., České Budějovice na realizaci 
stavby „Mlýnský náhon – oprava hradít-
ka“ ve výši celkem 414.571 Kč včetně DPH 
a termínem provedení od 01. 03. 2009 do 
31. 05. 2009
• opatrovnictví Města Horažďovice při 
zastupování účastníků v řízení o pozem-
kových úpravách v katastrálním území 
Horažďovice – část (oblast Předměstí) 
• objednávku č. 2 společnosti Petr a Jan 
Klér, Divadelní služby, Plzeň na doplnění 
textilií na jevišti a foyeru –„Regionální 
centrum cestovního ruchu Horažďovice 
– vybavení secesního sálu textiliemi“ ve 
výši 34.733 Kč 
• Dodatek č. 6 k nájemní smlouvě uzavře-
né dne 15. října 2001 se společností Byt-
servis Sušice s. r. o., Sušice s platností od 
1. září 2008, kterým se upravuje roční výše 
nájemného (technické zhodnocení kotelny 
Jiráskova 220 – navýšení o 36 tis. Kč) 
• dodatek k odpisovému plánu Křesťan-
ské mateřské školy – Věž universal – po-
řizovací cena 50.000 Kč 
• dle § 23 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., 
(školský zákon), ve znění pozdějších před-
pisů výjimku z nejvyššího počtu žáků ve 
třídě stanoveného § 4 odst. 7 vyhlášky 
č. 48/2005 Sb., a to na maximální počet 
34 žáků ve třídě při výuce hudební výchovy, 
výtvarné výchovy a pracovních činností ve 

3., 4. a 5. ročníku pro školní rok 2008/2009. 
Schválení je podmíněno tím, že zvýšení po-
čtu žáků nebude na újmu kvality vzdělávací 
činnosti a budou splněny podmínky bez-
pečnosti a ochrany zdraví
• vydání publikace Kořeny rodiny Fischlů, 
aneb Židé v Horažďovicích v rozsahu 1 500 vý-
tisků za cenu 77 680 Kč včetně DPH 
• ve smyslu § 102 odstavec 2) písm. j) zá-
kona č. 128/2000 Sb. O obcích ve znění 
pozdějších předpisů zvýšení počtu za-
městnanců organizační složky Technické 
služby v měsíci říjnu o 4 zaměstnance na 
základě dohody s Úřadem práce Klatovy 
• výpověď ze Smlouvy o zajištění pro-
vozu víceúčelového hřiště, uzavře-
né dne 30. 1. 2008 s FK Horažďovice 
– obč. sdružení, se sídlem Sportovní 
ul. Horažďovice ke dni 30. září 2008, 
vzhledem k tomu, že občanské sdruže-
ní neplní podmínky uzavřené Smlouvy 
o zajištění provozu víceúčelového hřiště, 
a to především nedodržuje Provozní řád 
a Povinnosti správce 
• výpověď ze Smlouvy o nájmu ze dne 
29. 9. 2000 uzavřené s FK Horažďovice na 
pronájem šaten pro kopanou s tribunami 
a pokladnami se st. p. č. 203, 297/2, hřiště 
s pozemkovou parcelou p.č. 1130/1, šat-
nami se st. p. č. 297/1 v k. ú. Zářečí

NESCHVÁLILA 
• podporu OS Pohádkové království na 
vydání pohádkové knihy „Pohádky z již-
ních Čech a Šumavy aneb vyprávění kapra 
Jakuba“

ROZHODLA 
• přijetí cenové nabídky Ing. Petra Me-
duny, Horažďovice na zpracování pro-
jektové dokumentace stavby „Stavební 
úpravy garáže MěÚ Horažďovice“ ve výši 
28.500 Kč
• o přijetí cenové nabídky společnosti RA-
VEN EU Advisory, a.s., Brno na zajištění 
dotačního managementu projektu „Revi-
talizace a rekonstrukce anglického parku 
Ostrov v Horažďovicích ve výši 124.950 Kč 
včetně DPH 
• o přijetí cenové nabídky společnosti RA-
VEN EU Advisory, a. s., Brno na zajištění 
výběrového řízení na zhotovitele projektu 
„Revitalizace a rekonstrukce anglického 
parku Ostrov v Horažďovicích“ ve výši 
49.980 Kč včetně DPH
• o přijetí cenové nabídky společnosti Miro-
slav Brůžek, Horažďovice na realizaci stavby 
„Veřechov – oprava WC kulturního domu“ 
ve výši celkem 147.598  Kč včetně DPH 
• vypsat výběrové řízení na vedoucího or-
ganizační složky Technické služby 

NESOUHLASÍ 
• s pronájmem sloupů veřejného osvětlení 
fi rmě ANDY, s. r. o., Praha 10 (v Komen-
ského ulici 1× a ve Strakonické ulici 4×) 
k umístění informačních tabulí pro super-
market Albert

VZALA NA VĚDOMÍ 
• protokoly o provedené veřejnosprávní 
kontrole zaměřené na hospodaření s ve-
řejnými prostředky v roce 2007 u příspěv-
kových organizací – ZŠ Komenského, 
ZŠ Blatenská, MŠ Loretská a Křesťanská 
mateřská škola 
• výpověď z pracovního poměru vedoucí-
ho organizační složky pana Ladislava Pa-
nušky s tím, že výpovědní lhůta končí dne 
31. 10. 2008 

Rada města 
dne 1. 10. 2008
SCHVÁLILA 
• dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci: 
„MŠ Jiřího z Poděbrad, Horažďovice, sta-
vební úpravy části jeslí na novou třídu“ 
mezi Městem Horažďovice a společností 
KRÁL PM CENTRUM s. r. o., Plzeň (na-
výšení ceny o 190.342 Kč vč. DPH) – vy-
volané úpravy ústředního topení, stavební 
úpravy, rozšíření a úprava elektroinstalace
• dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci: 
„Horažďovice, ZŠ Blatenská ulice – rekon-
strukce kuchyně“ uzavřené dne 3. 6. 2008 
se společností KRÁL PM CENTRUM 
s. r. o., Plzeň. Předmětem dodatku je změ-
na rozsahu díla o změny dohodnuté v prů-
běhu stavby a navýšení ceny o 273.370 Kč 
vč. DPH – rozšíření elektroinstalace, změ-
na odkanalizování splaškové kanalizace,-
výměna vnitřních dveří, vnější povrchy 
– chodník v zámkové dlažbě
• dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na akci: 
„Zámek Horažďovice, stavební úpravy 
vnitřního nádvoří v areálu zámku“ uza-
vřené dne 4. 4. 2008 se společností SU-
ŠICKÁ STAVEBNÍ, s. r. o., Sušice týkající 
se termínu dokončení do 31. 10. 2008 
• cenovou nabídku společnosti 1. JVS, 
a. s., Severní 8/2264, České Budějovice 
na zpracování projektu prací hydrogeo-
logického průzkumu na akci „Horažďo-
vice – průzkumný jímací zářez“ ve výši 
27.370 Kč včetně DPH
• smlouvu o reklamě mezi Městem Ho-
ražďovice a společností HASIT Šumavské 
vápenice a omítkárny a. s. Velké Hydčice 
• nabídku Ing. Jitky Kutišové, manažerky 
Gabriely Pechmannové (SOPRANO) na 
spolupráci při uspořádání koncertů kla-
sické hudby (možnosti pokrytí nákladů až 
85 % z fondů EU) 
• převod nevyužívané škrabky brambor 
ŠKBZ 12/N (pořizovací cena 28.917 Kč, 
rok pořízení 2007) z příspěvkové orga-
nizace ZŠ Blatenská k dalšímu využití 
příspěvkové organizaci MŠ Loretská ul. 
a převod nevyužívaného krouhače zeleni-
ny PSP s příslušenstvím (pořizovací cena 
37.257 Kč, rok pořízení 2002) z příspěv-
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Provoz víceúčelového hřiště
Dne 17. září rozhodla Rada města ukončit ke dni 30. září 2008 s měsíční výpovědní lhů-
tou – smlouvu o zajištění provozu víceúčelového hřiště (VH). Případní zájemci o pro-
vozování VH od 1. listopadu 2008 – předloží nejpozději do 17. listopadu 2008 do 12.00 
zpracovanou nabídku s koncepcí provozování VH na adresu Město Horažďovice, Mírové 
náměstí 1, 341 01 Horažďovice. 
Bližší informace na tel. 376 547 557. 

Jitka Chalupná, odbor památkové péče, školství a kultury

kové organizace ZŠ Blatenská k dalšímu 
využití příspěvkové organizaci ZŠ Ko-
menského ul. 
• stanovení náhradního místa k odkládání 
směsného komunálního odpadu pro vlast-
níky nemovitostí pro nepřístupné lokality 
– „U sběrného dvora“ 
• Plán zimní údržby na zimní období lis-
topad 2008 – březen 2009
• smlouvu o dílo mezi Městem Horažďo-
vice a VOD Velký Bor k provádění zimní 
údržby místních komunikací v obci Tře-
bomyslice, Horažďovická Lhota
ROZHODLA 
• přijetí nabídky na zhotovení díla „Vy-
dláždění povrchu kolem kašny na nádvoří 
zámku v Horažďovicích“ od společnosti 
SUŠICKÁ STAVEBNÍ, s. r. o., Sušice za 
celkovou cenu 85.547 Kč včetně DPH
• poskytnout odměnu ředitelům příspěv-
kových organizací ZŠ a MŠ v rámci rozvo-
jového programu „Zvýšení nenárokových 
složek platů a motivačních složek mezd 
pedagogických pracovníků regionálního 
školství s ohledem na kvalitu jejich práce“ 
dle předloženého návrhu s přihlédnutím 
k míře účasti ředitelů na tvorbě a evalua-
ci školního vzdělávacího programu a ze-
jména pak na koordinaci těchto činností 
a s přihlédnutím k míře účasti ředitelů na 
tvorbě, koordinaci a zejména pak řízení 
vzdělávacích projektů dle specifi ckých 
podmínek jednotlivých příspěvkových or-
ganizací 

SOUHLASÍ 
• s kácením keře v rámci stavby „Oprava 
návesní kaple v Komušíně“ na pozemku 
p. č. 1368/1 v k. ú. Komušín 
• s umístěním označení CZECH POINT 
na objektu pošty Mírové náměstí 3, Ho-
ražďovice v souvislosti s poskytováním 
této služby 
• s uložením kanalizační přípojky ze so-
ciálního zařízení společnosti AUTOSPOL 
PLUS, s. r. o. , Horažďovice do pozemku 
města p. č. 1485/5 v k. ú. Horažďovice dle 
předložené projektové dokumentace 

NESOUHLASÍ 
• s umístěním antény bezdrátového přeno-
su internetu na objektu vodojemu Loreta 

VZALA NA VĚDOMÍ 
• Zprávu o průběhu veřejného projedná-
vání v rámci přípravy revitalizace sídliště 
Šumavská – Pod Vodojemem, jehož cílem 
bylo získat prvotní přehled o potřebách 
obyvatel sídliště
• skončení nájmu bytů č. 3 a č. 6 v Havlíč-
kově ulici č.p. 46 ke dni 30. 9. 2008
• vyúčtování akce Sportovní víkend v Ho-
ražďovicích ve dnech 29. – 31. srpna 2008

POVĚŘUJE 
• MěÚ, správní odbor shromažďováním pod-
pisů pod petici Zachraňme Šumavu, ke které 
se mohou občané připojit svými podpisy 

Volby do zastupitelstev krajů konané dne 
17. – 18. 10. 2008
VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ ZA ÚZEMNÍ CELKY
Obec: Horažďovice

Volby do zastupitelstev krajů konané dne 
17. – 18. 10. 2008
Účast voličů v jednotlivých okrscích obce Horažďovice

Okrsková volební komise Počet zapsaných voličů Počet platných hlasů Volební účast v %

č.1 Městský úřad 1 101 449 41,14

č.2 ZŠ Komenského ul. 947 347 37,17

č.3 ZŠ Blatenská ul. 949 406 43,41

č.4 Hasičská zbrojnice 904 436 48,34

č.5 Předměstí 173 81 47,40

č.6 Babín 43 19 44,19

č.7 Boubín 77 43 55,84

č.8 Horažďovická Lhota 60 32 53,33

č.9 Komušín 91 35 38,46

č.10 Třebomyslice 146 61 42,47

č.11 Veřechov 99 46 46,46

Okrsky Voliči Vydané Volební Odevzdané Platné % platných hlasů

celkem zpr. v % v seznamu obálky účast v % obálky hlasy  

11 11 100.00 4 590 1 973 42.98 1 973 1 955 99.09 

Strana Platné hlasy Předn. hlasy

číslo název celkem v %

1 Komunistická str. Čech a Moravy 292 14.93 X 

6 Zelení 2 0.10 X 

18 Strana zelených 41 2.09 X 

20 Děln.str. – NE americkému radaru 25 1.27 X 

23 NEZÁVISLÍ DEMOKRATÉ 21 1.07 X 

26 Česká str. národ. socialistická 11 0.56 X 

30 Str.pro otevřenou společnost 11 0.56 X 

32 Strana zdravého rozumu 22 1.12 X 

33 Sdruž.pro rep.-Republ.str.Čsl. 2 0.10 X 

36 Koalice pro Plzeňský kraj 167 8.54 X 

37 SDŽ-Strana důstojného života 5 0.25 X 

39 Balbínova poetická strana 3 0.15 X 

41 Spojení demokraté– Sdruž. nezáv. 0 0.00 X 

42 Volte Pr.Blok-www.cibulka.net 16 0.81 X 

47 Občanská demokratická strana 495 25.31 X 

48 Česká str. sociálně demokrat. 835 42.71 X 

58 Koruna Česká (monarch. strana) 7 0.35 X 

© Český statistický úřad, 2008
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Průzkum spokojenosti občanů se službami 
Městského úřadu Horažďovice

Vážení spoluobčané,
budeme rádi, pokud se na základě Vašich osobních zkušeností vyjádříte ke kvalitě služeb 
poskytovaných městským úřadem. Zaškrtněte prosím X údaj o míře Vaší spokojenosti na 
tomto formuláři:
…………………………………………………………………………………….…………………….………

1) Jak hodnotíte orientaci po budově (označení kanceláří)?
  £ výborná     £ vyhovující     £ nic moc    £ nevyhovující
2) Vyhovuje Vám rozsah úředních hodin?
  £ naprosto     £ ujde to       £ nevyhovuje  £ vůbec nevyhovuje
3) Byli k Vám úředníci ochotní a vstřícní?
  £ velmi      £ docela ano     £ částečně    £ vůbec ne
4) Byly Vám použité formuláře a tiskopisy srozumitelné a jasné?
  £ ano       £ ne
5) Jak máte názor na rychlost vyřízení Vaší žádosti a na čekací dobu?
  £ zcela vyhovuje £ vyhovuje     £ nic moc    £ neúnosné
6) Byla kvalita poskytnutých služeb a odbornost na potřebné výši?
  £ jednoznačně   £ docela ano     £ částečně    £ vůbec ne
7) Máte-li nějaké náměty či návrhy, uveďte je prosím zde:

............................................................................................................................…………..

............................................................................................................................…………..
……………………………………………………………………………………...................………
Vyplněný formulář prosím vhoďte do konce listopadu letošního roku do schránky umístě-
né na vchodových dveří městského úřadu. Děkujeme za Vaši ochotu. Vaše poznatky nám 
poslouží ke zlepšení naší práce.

Ing. Ivana Dušková, tajemnice

ROZPIS UMÍSTĚNÍ KONTEJNERŮ NA ZAHRADNÍ ODPAD

ČÁST MĚSTA DATUM

Otavská ul. – u čp.1048 7. 11.–9. 11. 2008

Zářečská ul. – panelová plocha vedle lávky na Ostrov 7. 11.–9. 11. 2008

Komenského ul. – před prodejnou Auto diesel servis 7. 11.–9. 11. 2008

Jiráskova ul. – vedle školní jídelny 14. 11.–16. 11. 2008

Tržiště 14. 11–16. 11. 2008

Loretská ul.– na křižovatce s ulicí Mírová 14. 11.–16. 11. 2008

Palackého ul. – travnatá plocha na boku domu čp. 931 21. 11.–23. 11. 2008

Šumavská ul. – za veterinární ošetřovnou 21. 11.–23. 11. 2008

Žižkova ul. – vedle katastrálního úřadu 21. 11.–23. 11. 2008

Okružní ul. – vedle čp. 573 28. 11.–30. 11. 2008

Prácheňská ul. – travnatá plocha za zdí bývalé tržnice 28. 11.–30. 11. 2008

Nábřežní ul. – u městských hradeb 28. 11.–30. 11. 2008

Rybářská ul. – vedle prodejny Autospolu 5. 12.–7. 12. 2008

Zahrádky u Tvaru 5. 12.–7. 12. 2008

Horažďovice předměstí – prostor před vlakovým nádražím 5. 12.–7. 12. 2008

ROZMÍSTĚNÍ KONTEJNERŮ NA ZAHRADNÍ ODPAD
Dne 7. listopadu 2008 v cca 14.00 zahájí pracovníci organizační složky Technické služby 
rozvoz kontejnerů na listí, trávu a větve. Na místech uvedených v tabulce budou každý 
pátek umístěny 2 kontejnery a odváženy budou vždy v pondělí ráno. 

Výkup železa 
a barevných kovů
Dle současné právní úpravy výkup nebo 
sběr odpadu, teda i železa a barevných 
kovů lze uskutečňovat v zařízeních, pro 
které musí být provozovateli udělen sou-
hlas s provozem zařízení a musí být pro 
toto zařízení schválený provozní řad. Sou-
hlas s provozem zařízení uděluje přísluš-
ný krajský úřad, který rovněž schvaluje 
provozní řád. Provozovatel poté zařízení 
provozuje v souladu s provozním řádem, 
ze zákona má povinnost evidovat osoby, 
od kterých železné odpady nebo odpady 
z barevných kovů vykoupil. Evidence se 
vede v rozsahu jméno, příjmení, adresa 
trvalého pobytu, číslo občanského průka-
zu, druh a množství vykoupeného odpadu. 
Nic složitého. 
Není tajemstvím, že prodejem barevných 
kovů nebo železa si již delší dobu mož-
no přijít na docela slušný peníz. Výkupní 
ceny nejsou zanedbatelné. A když pokaž-
dé bude množství odpadů zaevidováno na 
jiný občanský průkaz, fi nanční úřad se nic 
nedozví.
Provozovateli zařízení totiž nic nenařizuje 
kusy kolejnic, kanalizační poklopy a jiné 
obdobné předměty do zařízení nepřijmout 
nebo jejich příjem někam hlásit. Upřímně, 
proč by to dělal, jde přece hlavně o kšeft. 
Již delší dobu se v odborných kruzích ve-
dou debaty o „užitečnosti“ zařízení ke 
sběru nebo výkupu odpadů, především 
těch, které se specializují na výkup barev-
ných kovů a železa. Důvod je jednoznačný 
– chybějící koleje, svodidla, kabely, kanali-
zační a jiné poklopy mají celospolečenský 
dopad, hlavně s ohledem na bezpečnost 
dalších osob.
 

Od 1. ledna 2009 vstupuje v účinnost nove-
la zákona o odpadech, kterou by se výkup
odpadů včetně železa a barevných kovů 
měl trochu zkomplikovat. Někteří provo-
zovatelé zařízení, možná i častí zákazníci 
těchto zařízení z řad fyzických osob ne-
budou nadšení. V čem spočívá podstata 
změn oproti stávající právní úpravy?
1. Evidence osob, množství a druh vykou-
peného odpadu se nově doplňuje o datum 
a hodinu vykoupení nebo odebrání odpa-
du.
2. Provozovatel zařízení za vykoupený 
nebo odebraný odpad nesmí poskytnout 
úplatu v hotovosti ( jakou formou se bude 
toto řešit stanoví vyhláška)
3. Pokud dochází ke sběru nebo výkupu 
odpadu, který má charakter strojního za-
řízení nebo obecně prospěšného zařízení, 
uměleckého díla, či pietních a bohoslužeb-
ních předmětů nebo jejich částí je provo-
zovatel povinen uvést u jednotlivých před-
mětů jejich struční popis, umožňující do-
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datečnou identifi kaci a doplnit jej uve-
dením písmen, číslic, popřípadě dalších 
symbolů, které se na těchto předmětech 
nacházejí.
4. Odebraná nebo vykoupená strojní nebo 
obecně prospěšná zařízení, umělecká díla, 
či pietní a bohoslužební předměty nebo je-
jich částí – nesmí být po dobu 48 hodin od 
jejich vykoupení rozebírána, jinak pozmě-
ňována nebo postupovaná dalším oso-
bám.
5. Bez identifi kace osoby a identifi kace 
předmětů nesmí být výkup nebo sběr pro-
veden. Identifi kační údaje se uchovávají 
po dobu 5 let.
6. Prováděcí právní předpis stanoví, které 
odpady nesmí provozovatel zařízení vyku-
povat nebo odebírat od fyzických osob.

Ing. Anna Vachušková, 
Odbor životního prostředí

MĚSTO HORAŽĎOVICE 
organizační složka 

TECHNICKÉ SLUŽBY 
nabízí k prodeji

KROPÍCÍ AUTOMOBIL 
ŠKODA 706 RTH AKVE

rok výroby 1974, najeto 23 000 km
TP platná do 5/2009

Bližší informace 
p. Pajer, tel.: 603 963 054

ŠKOLY

KŘESŤANSKÁ 
MATEŘSKÁ ŠKOLA
Naše MŠ Duha se v tomto roce zapojila do 
akce, kterou pro děti připravilo Diecézní 
katechetické středisko v Českých Budě-
jovicích. Jednalo se o výrobu kněžské 
štoly v netradičních duhových barvách, 
volnou technikou, s nápaditým motivem. 
Výroba takové štoly nebyla samoúčelná. 
Každoročně se koná Diecézní dětská pouť 
a tentokrát se pro setkání vybralo město, 
které je městem kuriozit a rekordů – Pel-

hřimov. Zástupci jednotlivých vikariátů 
měli s sebou přivézt zhotovené duhové 
štoly, aby se pak k sobě následně přišily 
a byl tak učiněn pokus o vytvoření nové-
ho rekordu – nejdelší kněžské štoly. Také 
naše MŠ obdržela bílou štolu, kterou bylo 
nutné obléci do duhových barev a dozdo-
bit motivem. Pro naše děti by byla taková 
práce ještě příliš náročná, a tak se úkolu 
ujala jedna ochotná a velmi šikovná ma-
minka, která pro naši školku vyrobila sku-
tečně krásnou štolu a ještě k tomu přidala 
i básničku: „Malí i velcí, holčičky i kluci, 
do naší školky chodíme rádi, všichni jsme 
tu kamarádi!“.
Tématem letošní poutě byla vlastně otázka: 
„Jakou barvu má tvé povolání?“ a tradičně 
se setkání konalo první říjnovou sobotu. 
Doprava byla zajištěna autobusy společně 
pro děti z Horažďovic, Sušice a Nepomu-
ku. Program začal v 10.00 hodin a děti 
během dopoledne prošly 5 různými sta-
novišti, kde se seznámily s významnými 
postavami křesťanské historie. Ve 13.30 
jsme slavili mši svatou, tentokrát přímo 
pod nebem – v jedné části pelhřimovské-
ho náměstí poblíž farního kostela. Všichni 
kněží i pan biskup P. Posád na sobě měli 
vyrobené duhové štoly. Po mši pak násle-
dovalo přišívání štol k sobě, až vznikla 
jedna jediná. Sešlo se 100 štol a jedna mě-
řila 2,5 m. Vyrobená štola byla v průvodu 
přenesena do farního kostela a po ofi ciál-
ním měření potvrzen nový rekord – 250 m 
dlouhá kněžská štola. Společně jsme pak 
ještě navštívili muzeum rekordů a muze-
um sirek, kde jsme obdivovali vystavené 
exponáty. Pouť se vydařila a pro děti neby-
la nudná ani dlouhá cesta autobusem. 

K. Fojtíková

Podzim Na Paloučku
I my s dětmi z mateřinky Na Paloučku 
prožíváme poslední překrásné dny vr-
cholícího podzimu. Ztotožňujeme se stá-
le ještě s přírodou, která se za chvíli ode-
bere pod sněhovou peřinu. Chodíme rádi 

ven na delší procházky mezi sluneční pa-
prsky. Děti jsou totiž mnohem blíž spříz-
něně spjaté s přírodou, vyciťují každý oka-
mžik a dýchají jako měnící se podzim. Ba-
revná krása venku je pro ně jedinečným, 
ohromujícím zážitkem. Je radostné vi-
dět ten šťastný dětský pohled, radostný 
úsměv na tvářích dětí když chytají zlaté 
listí, které unášené větrem si svobodně po-
skakuje. Děti běhají, dotýkají se stromů, 
objímají jejich rozložitá těla. To je jejich 
dětská přirozenost, v tom je ta obrovská 
moudrost, svoboda dětských duší, láska 
ke všemu živému. Pozorováním dětských 
projevů v přírodě získáváme spoustu ne-
zapomenutelných okamžiků, námětů pro 
další práci i osvěžení pro další den. Tyto 
toulky po okolí Horažďovic se nedají na-
hradit díváním se na obrazovky počítače 
či televize.
Podzimní toulky Horažďovicemi a nejbliž-
ším okolím jsou v těchto dnech opravdu 
zážitkem pro nás všechny. Příroda uklid-
ňuje, povzbuzuje, rozvíjí i přináší stále 
nové podněty, vtahuje do nových příběhů, 
sjednocuje nás v úplného člověka. Proto 
chceme mít rádi každé roční období, vy-
tvořit si k němu kladný vztah, neboť vše, 
co je kolem nás je i zevnitř nás. Vše se pro-
pojuje. To je život, život radostný, který 
přináší stále něco nového. A my se ztotož-
ňujeme s novými podněty, s každodenním 
během života. K tomu nám významně po-
máhá JÓGA. 

JÓGA nám pomáhá se ztotožnit se sebou 
samým, navodit si klid a vytvořit si ve sku-
pině dětí příjemné místo. Je to jako v pří-
rodě, kdy nastoupí barevný podzim, bílá 
zima, rozkvetlé jaro a voňavé léto. Vše 
má svůj řád, smysl, každý někam patří 
a všichni jsou šťastni a mají se rádi. A věř-
te, že děti jsou právě oním pilířem, pev-
ným základem tohoto lepšího, veselejšího, 
radostnějšího zítřka. Jsou bezelstné, pří-
mé, čestné a upřímné. To vše je nutné stá-
le rozvíjet, umožňovat jim hledat pravdu. 
V dětech je obrovská čistota, ta sama, kte-
rá je v přírodě. Je v nich touha poznávat 
a objevovat nové, je v nich radost, která 

„Másáž bříška“

„Procvičení páteře“
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nás potěší, je v nich upřímnost, která po-
máhá nám i dospělým přibližovat se blíže 
k poctivosti života. To vše učí JÓGA, nená-
silně formou her. Je propojená s přírodní-
mi zákony a proto je blízká hlavně dětem. 
Nejdůležitější je, otevřít srdce a mít rád. 
Důležité jsou i prostředky JÓGY, kterými 
lze docílit, abychom nebyli nemocní, cítili 
se v pohodě, byli odolní nejen fyzicky, ale 
i psychicky. Relaxační cvičení, jednotli-
vé cviky na protažení celého těla, učení 
správného dýchání, hry, vyprávění a po-
hádky zabarvené do lidských životů dobra 
a zla, to vše napomáhá ke zdravému vývoji 
dítěte po všech stránkách.
Zařazujeme tyto jednotlivé prvky denně 
mezi jednotlivé činnosti ať už formou cvi-
čení, či vyprávění, při usínání, anebo na 
vycházkách. Tak se snažíme dennodenně 
pracovat a vciťovat se do dětských duší, 
poctivě a spravedlivě je chápat.
Naše školka Na Paloučku, jak už sám ná-
zev napovídá, je tady pro vás, pro všechny 
dětské tvářičky, které mají rády celý svět. 
Přijďte k nám Na Palouček. Je zde hezky, 
můžeme si stále hrát.
Vrcholí podzim a to je právě nejvhodnější 
čas pozvat všechny rodiče na malou pre-
zentační akci cestovní agentury Elika. 
Zveme všechny zájemce o cestování dne 
6. 11. 2008 v 15 hodin do třídy Berušky.

Jitka Dolívková, třída Motýlci

ZŠ HORAŽĎOVICE, 
Komenského 211

Přijďte se podívat kde, jak a s kým 
tráví Vaše děti většinu svého dne.

DEN 
OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

4. 12. 2008, 14.00–17.00
Program: 

   • ukázka prostor školy
   • děti v akci 
(zájmové kroužky, doplňková činnost)
   • posezení v kavárně 
   (Týden zdravé výživy)
   • prezentace výuky
   • kulturní program
   • závěrečné setkání rodičů a dětí 
      z kroužku Hurá do školy

Mateřské centrum
DRÁČKOV, o. s. 

Prostory Křesťanské mateřské školy, 
ul. J. z Poděbrad, Horažďovice,

vchod zezadu (bývalé Jesle)

Milé maminky a děti, rády bychom vás po-
zvaly do našeho znovuotevřeného Mateř-
ského centra.
Scházíme se každé pondělí a každý lichý 
pátek od 15.00 do 18.00.
Pro děti předškolního resp. předškolkové-
ho věku máme připravenou velkou hernu se 
spoustou hraček, budeme společně kreslit, 
lepit, modelovat, číst, zpívat a jednoduše dě-
lat vše, co mají děti rády.
A kromě toho:
• každou středu JÓGA
• každý čtvrtek od 17.00 
Rehabilitační cvičení, ukázka automasáží
• každý čtvrtek od 18.00 
Cvičení pro těhotné na uvolnění těla a po-
sílení oslabených svalů
24. 11. od 16.00 prodej dětského second-
handového oblečení

Těšíme se na Vás
Vaše Dračice

Kontakt: Lucie Listopadová 724 276 722
                          Martina Šůsová 602 464 447

Setkání 
s Ondřejem Fibichem
Dne 10. 10. 2008 jsem se svojí třídou byla 
v horažďovické knihovně, která pro nás 
pořádá často besedy se spisovateli. Tento-
krát s Ondřejem Fibichem. 
Pan Ondřej Fibich je spisovatel, ale trvalo 
dlouho, než se ke psaní dostal. 
Je vyučený kovolitec. To je povolání, kde se 
vylévají zvony a sochy. Jeden čas také pásl 
ovce na Slovensku a byl brankář první ligy. 
Jeho prarodiče jsou pohřbeni v tomto kraji, 
a proto se sem přestěhoval. Prácheňský kraj 
ho velice zaujal. Dočetl se, že na Práchni 
jsou strašidla, např. čarodějnice, bílé paní 
a duchové. Začal tedy sbírat pověsti. Sbíral 
je asi třicet let od starších lidí a ostatních 
spisovatelů a nakonec sepsal knížku.
Je to moc sympatický pán. Některé pověsti 
nám vyprávěl a dělal s námi anketu o stra-
šidlech. Dříve tady prý byly časté požáry 
a jednou přišla Panna Maria. Podívala se 
na oheň a pohledem oheň uhasila. Také 
nám vyprávěl o klukovi z Helfenburku, 
o Prácheňském pokladu a četl staré sloho-
vé práce žáků. Lidé kteří věřili, že bůh vody 
vodník, ke kterému patří Rusalka, bůh vě-
tru duch, bůh země hejkal a bůh ohně čert 
nebo drak či ohnivý mužíček, tvoří jeden 
svět, ale pravda to není. Pro lidi byla dů-
ležitá Otava, protože v ní byly perlorodky 
a na západní straně kopce Prácheň se dají 
najít černé kamínky – granáty.
Beseda byla moc pěkná a doufám, že tako-
vou besedu si ještě někdy zopakujeme.

Klára Chaloupková,
6. A, ZŠ Komenského 211, Horažďovice

Beseda 
s Ondřejem Fibichem 
Když nám paní učitelka řekla, že půjdeme 
na besedu s Ondřejem Fibichem, byli jsme 
rádi, že můžeme poznat spisovatele, který 
psal o Horažďovicku.
Jakmile jsme dorazili do knihovny, vyprá-
věl pan Fibich, co všechno ve svém životě 
prožil. Poté nám přečetl některé pověsti 
z jeho velké sbírky. Také jsme se společně 
dostali ke strašidlu vody, ohně, země a vě-
tru. Pan Fibich nám prozradil něco o bílé 
paní. Všechno jednou musí skončit, tak 
i tato beseda. Patří k těm nejlepším.
Chtěla bych poděkovat knihovně, že nám 
umožňuje se setkat se spisovateli, ilustrá-
tory a mnoha dalšími.

Svačinová Simona, 
6. A, ZŠ Komenského 211, Horažďovice

Otevřená brána 
poznání
Střední škola Oselce v rámci projektu Ote-
vřená brána poznání zajistila pro 26 žáků 
druhých a třetích ročníků umělecko-řeme-
slných maturitních oborů odbornou třítý-
denní stáž v jihozápadní Francii v Tussonu 
a ve spolupráci s Clubem Marpen. Tato or-
ganizace se řadu let zabývá rekonstrukce-
mi historických budov v městečku a oko-
lí. Léta spolupracuje s obcí Chanovice. 
V Tussonu jsme byli již podruhé a plnili 
jsme v rámci odborného výcviku náročný 
pracovní program. 
Skupina kovářů pod vedením učitele Jiřího 
Vallnera zhotovila dva kusy zábradlí, sku-
pina truhlářů řízená učitelem Václavem Ja-
kubčíkem demontovala 66 metrů čtvereč-
ních stropu a zhotovila nový včetně podlah 
v místnosti ze 17. století. Vedoucí výpravy 
Zdeněk Tauchen, zástupce ředitele školy, 
koordinoval spolupráci s místními řemesl-
níky, francouzskými studenty a ředitelem 
Clubu Marpen panem Jackie Flaudem.
Dobře jsme se prezentovali jako součást 
české výpravy na místní slavnosti Ná-
rodního dědictví, kterou navštívilo tři 
tisíce lidí. Součástí pobytu byly odborné 
exkurze, např. do města La Rochelle a Ro-
chefortu, kde jsme viděli pevnost Boyard, 
stavbu kopie válečné lodě Hermionne z l8. 
století, výrobu konopných lan, muzeum 
výroby lodí a výstavu o stavbě průplavu 
v Panamě. Poznali jsme i život v regionu, 
vítězně sehráli dva fotbalové zápasy, na-
vštívili střední školu v Ruffecu s obdob-
ným technickým zaměřením.
Plánovaný program jsme splnili beze 
zbytku, obdrželi mezinárodní osvědčení 
o vykonané odborné stáži Europas mobili-
ty, dostali srdečné pozvání na další pobyt 
v roce 2010 a vraceli se domů přes Bretaň, 
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Normandii a Paříž. Taháky byly zejména 
takové turistické destinace jako zámky 
Villandry, Azay-Rideau, Carnac, Mont 
Saint Michel a pláže vylodění 6. června 
1944 v Normandii.
Vrátili jsme se v pořádku domů, zůstanou 
hezké vzpomínky i kus vykonané práce 
daleko od domova, práce vykonané s čes-
kým fortelem a oceňované našimi fran-
couzskými přáteli.

Václav Bumbička Foto: Václav Jakubčík

SPOLKY 

Sbor 
dobrovolných hasičů
Něco málo o hasičích ze stověžaté matičky 
Prahy. Letos uplynulo 155 let od založení 
prvního profesionálního hasičského sbo-
ru. Ten v roce 1853 čítal 11 hasičů a síd-
lo měl v Sokolovské ulici. Od té doby se 
rozrostl na 10 stanic s počtem něco málo 
přes 1 000 hasičů z povolání. Ti vlastní 
v současnosti cca 188 vozidel nejrůznější 
techniky. Není divu, že když hořel v Praze 
Průmyslový palác, bylo na místě 67 hasič-
ských automobilů. V Praze a okolí je něko-
lik desítek dobrovolných sborů, které mají 
13 družstev mladých hasičů.
V našem okrese se udály za období leden–
září letošního roku tyto události: požárů 
bylo 94, dopravních silničních nehod 189, 
železniční 3, živelných pohrom a větrných 
smrští 88, únik různých nebezpečných 
látek 84. Při technické pomoci bylo zapo-
třebí hasičů ve 430 případech a vyjíždělo 
se i 46 planým poplachům. Přímá škoda 
způsobená požáry byla přes sedm a půl 
milionů Kč a uchráněné hodnoty činily 
přes 30 milionů Kč.
Naše řady opustil jeden z nejstarších čle-

nů pan Václav Straka, který byl členem 
našeho sboru od roku 1951. Čest jeho pa-
mátce.

Karel Halml

Kroužek
Mladých hasičů
Od 11. září se znovu scházíme každý čtvr-
tek od 15.30 hod v klubovně. Začali jsme 
s přípravou na nový soutěžní rok. První 
nás čeká závod požární všestrannosti, 
poté zimní kolo, které se koná v tělocvičně 
a na jaře požární útoky a štafety. Obnovo-
vali jsme si vědomosti, jako vázaní uzlů, 
topografi cké značky, práci s buzolou, 
střelbu ze vzduchovky, první pomoc, hasí-
cí přístroje a na jaký požár se používají.
11. října jsme vyrazili zúročit naše vědomos-
ti na závod požární všestrannosti do Sobě-
šic. Okolo půl jedné jsme se začali scházet 
v hasičské zbrojnici. Po jedné hodině jsme 
vyrazili směr Soběšice. Cesta ubíhala bez 
problémů a krásně nám svítilo sluníčko.
Závod se běhá v pětičlenném družstvu při-
bližně na 2 km a plní se různé disciplíny, na 
které jsme se připravovali. Před samotným 
během jsme ještě běželi štafetu CTIF, které 
se zúčastňuje osmičlenné družstvo. Štafeta 
se skládá z různých překážek, některé se 
musí přelézt, podlézt, přenést hadici, roz-
táhnout a připojit na rozdělovač a jsou tam 
i volné úseky, které se jenom probíhají.

Výsledky štafety CTIF: první i druhé druž-
stvo se umístilo svými časy na krásném 
osmém místě ze 49 družstev. Ještě lepší-
ho výsledku družstva dosáhla v ZPV, kde 
první družstvo skončilo na druhém místě 
se ztrátou 21 vteřin na prvního. Druhému 
družstvu se už tak nedařilo, skončilo na 
52. místě. Ale to nevadí, protože většinou 
běželi mladší.Tohoto závodu se celkem 
zúčastnilo 77 družstev. Děkuji všem mla-
dým hasičům za krásnou reprezentaci 
našeho sboru a zároveň všem, kteří se 
podílí na jejich výcviku.  

Jiří Chaluš

Předseda spolku František Moser na zá-
věr podzimního měsíce října narozený 
– 26.10.1933, oslavil tento měsíc své osla-
vil své 75. narozeniny.
Jeho životní dráha a činnost byla a je 
i v současnosti přepestrá. Nejvíce se an-
gažoval v Plzni v divadle Josefa Kajetána 
Tyla. Tam nejprve pracoval od roku 1957 
v zámečnické dílně. Při této práci začal 
externě zpívat v operním sboru, kam byl 
později angažován panem Bohumírem 
Liškou. Až do roku 2000 zde působí jako 
zpěvák. Také jako asistent režie je zde po-
depsán pod některými inscenacemi – Hu-
bička, Carmen, Madama Butterfl y. Od 
roku 1980 byl rovněž tajemníkem opery 
a ve věcech organizačních zastupoval ve-
doucího souboru do roku 1998. 
Po sametové revoluci byl v roce 1991 ob-
noven Spolek rodáků po více jak padesáti 
letech. Do čela byl zvolen pan Karel Lu-
keš. Sdružení dostalo nový název: Spolek 
rodáků a příznivců Horažďovic. V druhé 
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polovině devadesátých let byl po úmrtí 
prvního předsedy pana Lukeše zvolen do 
čela spolku – pan František Moser. V jeho 
čele stojí doposud. Hlavní cíl spolku bylo 
obnovení zvonů na kostele sv. Petra a Pav-
la na náměstí v Horažďovicích, což se sku-
tečně povedlo a všechny zvony se rozezně-
ly o půlnoci na přelomu století a tisíciletí. 
Lví podíl právě na tomto díle má oslavenec 
František Moser.
Ještě jedna činnost, která je kladně hod-
nocena, je organizování zájezdů našeho 
spolku po krásné naší vlasti pod jeho ve-
dením.  
Milý Františku, přeji Ti za všechny čle-
ny Spolku rodáků a příznivců Horažďo-
vic a celý výbor – hodně a hodně pevného 
zdraví, elánu, sil a ať ještě dlouho náš spo-
lek vedeš ku prospěchu všech!

Karel Halml   

Pozvánka na výstavu 
ve Velkém Boru.
Po několika úspěšných výstavách na růz-
ná témata, připravují ve Velkém Boru 
další výstavu, která tentokrát ponese ná-
zev „LES A MYSLIVOST“. K vidění zde 
budou fotografi e s danou tématikou po-

řízené pány Janem Kavalem ze Žichovic, 
Ivanem Janou a Františkem Zemenem ze 
Strakonic, Pavlem Jedličkou ze Sušice, 
Václavem Husincem z Plánice, dále pak 
různé myslivecké trofeje, exponáty ptac-
tva a drobné zvěře, historické i současné 
tiskové materiály a v neposlední řadě také 
expozice mechů a kapradin, vyskytujících 
se v našem okolí. Expozici doplňují řez-
bářské práce z dílny Karla Tittla z Horské 
Kvildy, který se v současné době stěhuje do 
Velhartic a soubor historických pohlednic 
pana Bohuslava Šotoly z Nepomuka.
Výstava bude zahájena ve výstavní síni 
„U Trčků“ ve Velkém Boru v pátek 31. října 
a potrvá do neděle 23. listopadu. Otevře-
no bude v pátek 31. října od 15.00 do 17.00 
hodin, v sobotu 1. a v neděli 2. listopadu 
od 10.00 do 17.00 hodin, v ostatní všední 
dny bude přístupná od 7.00 do 15.00 ho-
din, o víkendech po telefonické domluvě 
na číslech 376 514 378 nebo 376 514 255 
– případně osobně v kanceláři obecního 
úřadu. 
Pořadatelé se těší na všechny návštěvníky 
a věří, že budou opět odcházet spokojeni 
a s příjemnými zážitky.

Václav Drha – starosta 

ZAJÍMAVOSTI

Klub „Nebuď sám“
Středa 5. 11. 
Posezení nad fotografi emi z výletů le-
tošního roku.
Stacionář DPS 1061 od 14.00 hod.

Středa 12. 11. 
Přednáška p. A. Pajerové – nutriční tera-
peutky na téma:.
Diabetes mellitus a zásady správné výživy.
Stacionář DPS 1061 od 14.00 hod.

Středa 19. 11. 
Cvičení s p. M. Jordánovou na téma: 
Správné držení krční páteře a cviky na 
krční páteř. 
DPS 1061 – společenská místnost, 4. pat-
ro. Ve 14.00 hod.

Čtvrtek 20. 11. 
Malá muzika. Vystoupení souboru kapel-
níka p. Zeteka ze ZUŠ Strakonice.
DPS 1061 od 15.30 hod.

Úterý 25. 11. 
Výroba adventních věnců. 
Dílna DPS 1061.
Zájemci hlaste se v kanceláři OCH.

Středa 26. 11. 
Tradiční posezení s p. Jarolímovou, fa-
rářkou Církve československé husitské.
Duchovní zamyšlení nad končícím církev-
ním rokem. 
Stacionář DPS 1061 od 14.00 hod.

Každé úterý ve 14.00 hod. probíhá ve spo-
lečenské místnosti v přízemí DPS 1061 
posezení v klubu důchodců.

Každý čtvrtek je možnost se sejít při 
modlitbě ve společenské místnosti v pří-
zemí DPS 1061.

M. Petříková
Oblastní Charita Horažďovice

Zajímavosti
Říjen před devadesáti lety přinesl Čechům 
a Slovákům vlastní samostatný stát. Na 
počátku všeho byl chaos. Na 14. října na-
plánovala Socialistická strana v Čechách 
generální stávku. Národní výbor se od 
ní distancoval, neboť vyšlo najevo, že SR 
chce vedle stávky vyhlásit i samostatnost 
Československa coby socialistické re-
publiky. Někteří socialisté chtěli později 
v novém Československu oslavovat niko-
li 28., ale už 14. říjen. Ve stejný den, tedy 
14. října 1918, ohlásil Edvard Beneš vznik 
prozatímní vlády zatím neexistujícího stá-
tu také v Paříži. O dva dny později vyhlásil 
T. G. Masaryk Washingtonskou deklarací 
československou samostatnost a základ-
ní principy budování nového státu. Od 
27. do 30. října jednali v Ženevě zástupci 
Národního výboru v čele s Karlem Kramá-
řem – s představiteli zahraničního odboje 
vedenými Edvardem Benešem o podobě 
nového Československa. V říjnu 1918 byla 
napsána pouze první kapitola vzniku Čes-
koslovenska. Ty další teprve následovaly. 

Dny se rychle krátí, prodlužují se stí-
ny a zeleň unaveně chřadne. Podzimní 
vůně tlejícího listí, sychravé vycházky 
Ostrovem podél řeky Otavy, kouř vzná-
šející se opětovně nad horažďovickými 
komíny a halící se údolí do šedivého zá-
voje mlh, je ten „dušičkový čas“. Památka 
všech zemřelých – 2. listopad lidově ozna-
čovaný jako Dušičky je vzpomínkou na ze-
mřelé, jejichž duše pobývají v očistci. Úctu 
a vděčnost svým předkům projevovali lidé 
od nejstarších dob a projevují doposud, 
až na některé vandaly. V počátcích křes-
ťanské církve se zemřelých vzpomínalo 
v rodinném kruhu. Podle lidové víry vy-
stupují v předvečer Dušiček duše zemře-
lých z očistce, aby si alespoň jednou v roce 
odpočinuly od muk. S tím souvisela i řada 
pověrečných praktik. Lampa se místo ole-
jem plnila máslem, aby si jím mohly duše 
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zemřelých potřít spáleniny, které v očistci 
utrpěly. Rodina pila večer studené mléko, 
či se jím lidé postříkali, neboť mléko pomá-
halo k ochlazení duší. Konaly se průvody 
na hřbitovy, lidé navštěvovali hroby svých 
zemřelých a přátel, zdobili je květy, věnci 
a svícemi. Tato tradice se udržuje dodnes. 
V některých vsích se peklo zvláštní pečivo 
zvané „dušičky“, jímž se obdarovávali po-
cestní, žebráci u kostela a chudáci.  

Karel Halml

Raná péče – pomoc 
rodinám, které 
vychovávají dítě 
s vývojovým 
opožděním nebo 
s postižením…
Téměř každého člověka potká v životě ob-
čas nějaký problém, někdy řešitelný snad-
něji, jindy obtížněji. Těžko si ale lze před-
stavit složitější problém než ten, který se 
týká zdraví vlastního dítěte. Byla děťátku 
po narození stanovena zdravotní diagnó-
za, která v budoucnu zásadním způsobem 
ovlivní jeho život? Nepostupuje vývoj dí-
těte běžným způsobem – tak jak jsme oče-
kávali? Přihodil se dítěti vážný úraz, který 
nezůstal bez následků? Pro rodinu nastává 
období intenzivní psychické zátěže, někdy 
se doslova ze dne na den mění její potřeby 
i celý hodnotový žebříček. Rodiče v tako-
vou chvíli potřebují zejména psychickou 
podporu, zůstávají ve své situaci ale velmi 
často sami.
Poslední roky zaznamenávají velký rozvoj 
sociální služby, jejichž hlavním smyslem 
je právě pomáhat lidem řešit a překonávat 
trvalé či přechodné nástrahy života. Soci-
ální službou určenou rodinám, ve kterých 
vyrůstá dítě s postižením či s ohroženým 
vývojem raného věku (0–7 let), je raná péče. 
Jejím cílem je pomoci rodině zorientovat se 
v nové neznámé situaci, provést ji prvními 
roky péče o dítě tak, aby důsledky postižení 
dítěte byly pro rodinu minimální.
Jakým způsobem raná péče probíhá? 
Vzhledem k tomu, že se jedná o službu 
terénní, není zapotřebí za ní nikam jezdit 
– dojede za rodinami, které ji využívají, 
sama. Znamená to, že v intervalu zvole-
ném rodiči (zpravidla 1–3 měsíce) rodinu 
navštíví poradkyně rané péče, společně 
pak řeší problémy, které jsou pro ni právě 
aktuální. Uživatelé rané péče mohou volit 
z okruhu služeb poskytovaných středis-
kem. Patří sem např. provázení a aktivní 
naslouchání, posuzování vývoje dítěte 
a hledání vhodných činností pro jeho opti-
mální rozvoj, půjčování hraček, pomůcek 
a literatury, sociálně právní poradenství, 

pomoc při orientaci v nabídce rehabilitač-
ních pomůcek a hledání možností při je-
jich získávání, zprostředkování kontaktů 
na další odborníky či pomoc při vyhledá-
ní vhodného předškolního zařízení nebo 
návazných sociálních a dalších služeb. 
Všechny služby rané péče jsou pro uživa-
tele bezplatné, jejich výběr záleží vždy jen 
na potřebách a přání konkrétní rodiny. 
Na Klatovsku poskytuje ranou péči Stře-
disko rané péče Diakonie ČCE. S žádostí 
o službu se na něj mohou obrátit rodiny 
s dětmi s mentálním, pohybovým či kom-
binovaným postižením (nebo s dětmi, 
jejichž vývoj je postižením ohrožen) od 
narození do sedmi let. Pracovnice stře-
diska lze kontaktovat každou středu mezi 
9. a 16. hod. na tel.: 235 518 392, každý 
všední den na tel. 731 445 502 nebo e-mai-
lem strediskorp@volny.cz . 

Mgr. Pavla Skalová
poradkyně rané péče

Příprava ukládání 
jaderných odpadů 
je zároveň velkým 
testem demokracie. 
Reakce na článek v MF DNES, příloha pro 
Plzeňský kraj, v sobotu 11. 10. 2008.
V roce 2003 na mne „jakoby dýchl bol-
ševik“. Spolu s dalšími starosty jsem byl 
manipulován do role, jakou jsem zažíval 
před rokem 1989. Jako zástupce jedné 
z vytypovaných obcí pro možné ukládá-
ní jaderného odpadu jsem byl pozván na 
setkání s představiteli SÚRAO (Správa 
úložišť radioaktivních odpadů). Dozvěděli 
jsme se, že na území našich obcí probíhá 
v posledním desetiletí průzkum pro stav-
bu úložiště. Nikdo z přítomných staros-
tů a zástupců pověřeného města neměl 
o průzkumu žádnou informaci. Stejně se 
divili i čelní představitelé kraje, ani oni 
nebyli obeznámeni s přípravami takové 
zásadní stavby. Dále jsme se dozvěděli, že 
dotčené obce nemají, dle zákonů ČR, prá-
vo a možnost jednat o takovéto stavbě na 
svém správním území. 
V Chanovicích proběhlo několik setkání 
ředitele SÚRAO, na jeho přání, se zastu-
piteli a starosty obcí možné lokality pro 
úložiště. Jelikož chápu nutnost hledat ře-
šení, vždy jsem žádosti pana ředitele vyšel 
vstříc. Avšak slyšeli jsme zlehčování pro-
blematiky, zpochybňování údajů z vlád-
ních dokumentů, atd. Když jsem citoval 
z ofi ciálních materiálů SÚRAO technické 
údaje, pan ředitel mne nařkl z přehánění 
a čerpání informací z nejasných zdrojů. 
Upřesnil jsem, že se jedná o písemný mate-
riál, který jeho úřad vytvořil. Na to označil 
za viníky špatných údajů projektanty, kte-

ří prý ze zištných důvodů úložiště neúměr-
ně zvětšují, aby mohli účtovat více peněz 
za nákladnější stavbu. Následně přednesl 
informace o minimalizaci úložiště. V pod-
kladech o činnosti SÚRAO je naopak 
uveden fakt, že došlo v zadání k rozšíření 
ploch úložiště. Z původně uvažovaných 
skládkových ploch 195 hektarů (do roku 
2005) k požadavku na zvýšení ploch na 
306 hektarů (rok 2006). 
Zaráží mne, když se setkám s občanem od 
jinud a on se zeptá: „Tak co, už jste si vyřeši-
li ten váš problém na té vaší vesnici s tím va-
ším jaderným odpadem?“ Cožpak se jedná 
o odpad a jen o náš lokální problém? 
Mnohdy jsem se setkal s porovnáváním 
úložiště a protiraketového radaru. Jeden 
jasný rozdíl zde je. Radar je zařízení maxi-
málně na desítky roků! Plánované hlubin-
né úložiště, tak jak je navrhované, zde má 
být desítky tisíc let! Není zde zachováno 
právo našim potomkům naše nynější roz-
hodnutí změnit.   
Silná nedůvěra obcí a občanů vychází 
z nesystémového a přehlíživého chování 
vůči nim.
Proč na počátku nebyly předloženy jasné 
a v partnerském vztahu přímé náležitosti:
• Proč náš stát a náš občan potřebuje ja-
dernou energetiku a úložiště?
• Co negativního souvisí s využíváním ja-
derné energetiky a s úložištěm?
• Jaké jsou technické potřeby pro řešení 
ukládání nynějších odpadů? 
• Jak stát bude ekonomicky a společensky 
kompenzovat takovéto zařízení? 
Na semináři k novele Atomového zákona 
v Senátu byl kladen důraz na čtyři body, 
které mi zde chybí:
1. Všeobecný dialog – pravidelná a ote-
vřená informovanost s možností dotazů 
a vzájemná komunikace všech zúčastně-
ných bez jakýchkoli zatajování. 
2. Rovnost zúčastněných – rovnost jednot-
livého občana v nejzapadlejší vísce a i té 
nejvyšší vládní instituce. Je nutné ctít ne-
opakovatelnost každého člověka.
3. Kontrolu veškerých činností – potřeba 
ctít po celou dobu projetu. Od prvních pří-
pravných kroků až po ukončení realizace 
a při provozu. 
4. Odpovědnost – od první úvahy o jaké-
koli stavbě, od investora po nejdůležitější 
instituci. Musíme zachovávat možnost 
změnit naše nynější rozhodnutí se zpět-
nou vazbou. 
Po listopadu 1989 jsem velmi vítal svobo-
du a demokracii. Souvislosti s nátlakem 
státu o úložišti jaderných odpadů mají 
k demokracii daleko. Problém ukládání 
nechť řeší odborníci, ale státní instituce 
nechť ctí občana, volené samosprávy a je-
jich práva.

Petr Klásek Černický, 
starosta Obce Chanovice 
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Pro doplnění několik informací ohledně 
úložiště, tak jak je nyní navrhováno:
V ofi ciální výroční „Zprávě“ předložené 
Správou úložišť radioaktivních odpadů, se 
například uvádí, že vzhledem k dlouhodo-
bé přípravě a případné realizaci úložiště:   
– hrozí zdravotní a bezpečností rizika pro 

obyvatelstvo (nutno dále vyhodnocovat) 
– hrozí ztráta tržní hodnoty objektů a po-

zemků v oblasti okruhu minimálně 10 km
– hrozí snížení poptávky po zeměděl-

ských a lesnických produktech z oblasti 
– hrozí riziko poklesu podzemních vod 

a zánik místních zdrojů pitné vody
– hrozí negativní vlivy na životní prostře-

dí a krajinný ráz území a okolí
– hrozí velké negativní vlivy na zachování 

a rozvoj rekreačních aktivit v území a okolí
– hrozí cílené vylidnění některé menší 

vesnice poblíž úložiště
– atd.

V této „Zprávě“ jsou uváděny i předpoklá-
dané plochy pro jednotlivé součásti stavby:
– cca 306 hektarů hlubinného úložiště 
– cca 19 hektarů povrchového areálu hlu-

binného úložiště
– dvě nové komunikační silniční napojení
– jedno nové železniční napojení
– další dva objekty mimo areál cca každý do 

100 m2 pro důlní větrání, opět spolu se sa-
mostatnými komunikačními napojeními

– nové napojení do stávajících vodotečí pro 
stálé odvádění podzemních vod z úložiště

– případné další potřebné úpravy a sklád-
ky v okolní krajině  

Dále nelze zapomínat, že při zpracovávání 
jaderných materiálů hrozí především:
– chybující lidský faktor při všech činnostech 
– historická neznalost jaderné proble-

matiky (prvopočátek před sto lety), co 
v budoucnu? 

– teroristický útok na zařízení, jak při 
přepravě, tak na samotné úložiště

– havárie jakéhokoli druhu
– při skladování posuny v zemské kůře, 

praskliny ve skalním masívu a možnost 
průsaku vod

– jedná se o období skladování minimálně 
sto tisíc roků (dle odborných odhadů)

U časových náležitostí uvádím ze „Zprávy“:
– 1990 – zahájení prací na hledání způso-

bu likvidace a vhodné lokality
– 2005 – „údajné vládní pozastavení prací“
– 2009 – zahájení fyzických průzkum-

ných prací
– 2015 – určení dvou lokalit (hlavní a zá-

ložní) 

!! Zde upozorňuji, že řádně zvolená za-
stupitelstva dotčených obcí, pověřeného 
města a kraje, byla o záměrech vybudovat 
na jejich správním území úložiště radioak-

Pro měsíc září jsou podle staročeského 
kalendáře příznačná tato klimatická ob-
dobí:
Jilské ochlazení – Svatý Jiljí (1. 9.) slunce 
mírní.
Mariánské léto – Na narození pany Marie 
(8. 9.) se slunce musí pousmát, i kdyby mělo 
v noci vstát.
Období lidmilsko - matoušských po-
klesů teplot – Od Lidmily světice (16. 9.), 
obouvej střevíce. Po Svatém Matouši 
(21. 9.), dej čepici na uši.
Léto Svatého Václava – Kolem Svatého 
Václava (28. 9.), nové léto nastává.

Posuďme, nakolik se letošní září pranos-
tikami řídilo.

Jilské ochlazení se začátkem září letos pří-
liš neprojevilo. Tropické teploty začátkem 
měsíce (6. 9. dokonce 32 ̊ C), střídala jen 
krátká ochlazení (20 ̊ C) s trochou deš-
tě. Teplé počasí mariánského léta (20 až 
29 ̊ C) pokračovalo až do soboty 13. 9. 
Pak se ale dostavilo lidmilsko-matoušské 
ochlazení – a to velmi výrazné. Od večera 
14. 9. ještě celý další den pršelo (20 mm) 
– a na českých horách včetně Šumavy do-
konce sněžilo! Odpolední teploty se po-
hybovaly kolem pouhých 8 ̊ C. Přechodné 
vyjasnění 18.–19. 9. přineslo již první mra-
zíky. Dále panovalo velmi chladné počasí 
s odpoledními teplotami jen kolem 10 ̊ C 

a s občasnou dešťovou přeháňkou. Až ne-
děle 28. 9. přinesla příjemnou změnu (slu-
nečno, 21 ̊ C). Babí léto Svatého Václava 
však trvalo jediný den a září se rozloučilo 
zase chladně.

Průměrná měsíční teplota v září 2008 
dosáhla hodnoty 12,4 ̊ C a zůstala pod 
dlouhodobým normálem (13,4 ̊ C). Napr-
šelo jen 38 mm – to obnáší pouze necelé tři 
čtvrtiny normálu (53 mm). Tedy chladněj-
ší a sušší bylo letošní září.

Podzimní vyhlídka je však docela přízni-
vá: NA VÁCLAVA JE-LI PĚKNÝ DEN, 
PŘIJDE POHODLNÝ PODZIMEK. Přes-
tože druhá polovina září nestála za nic, 
václavskou neděli jsme měli nádhernou!

Jiří Wagner  

Na Svatého Václava, sluneční záplava.  
Foto: Jiří Wagner

8. – 9. listopadu v penzionu U Bílé růže
proběhne 

3. ročník modelářské výstavy a soutěže

O BAVOROVU STŘELU
Modely jsou zaměřeny převážně na 

historické postavy, ale mohou se objevit 
i modely postav z blízké budoucnosti.

Veřejnost může výstavu shlédnout 
v sobotu od 12 hodin 

a v neděli od 9 do 12 hodin.
Podrobnosti na 

www.sweb.cz/bavorovastrela
Kdo má rád modelářství a historii, nevá-

hejte a přijďte se podívat.
Srdečně Vás zve 

Bavor, pán strakonický a horažďovický.

Zveme všechny dobrovolníky na 

PODZIMNÍ PRÁCE 
V OBOŘE

Jedná se především o likvidaci náleto-
vých dřevin.

sobota 22. 11. 2008 od 8.00 hodin
Sraz u rybníku v Oboře.

Skromné občerstvení zajištěno.
Těšíme se, že s Vaší pomocí a dobrou 

náladou dostane toto krásné místo 
tvář, jaké mu náleží.

Za ostatní dobrovolníky 
Vás zve Jiří Kučera.

tivních odpadů direktivně seznámena až 
na počátku léta 2003. Protože tehdy byly 
zahájeny pouhým okem viditelné přelety 
průzkumného vrtulníku nad jednotlivými 
lokalitami! Přitom průzkumy zde probí-
haly již devět roků.

Petr Klásek Černický, starosta Obce

ZÁŘIJOVÉ POČASÍ NA HORAŽĎOVICKU
aneb pranostiky a skutečnost (9) 

Nájemníci domu, Hollarova 719 a 720 dě-
kují fi rmě Karel Pivnička – POLATEX 
za rychle a pečlivě odvedenou práci při 
výměně oken a vstupních dveří do domu, 
která probíhala v průběhu měsíce září a na 
počátku října 2008.
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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.

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:

• referent expedice

Požadavky: SŠ, aktivní znalost NJ, praxe a AJ výhodou. 

• výrobní technolog 

Požadavky: VŠ techicko - elektr. zaměření, aktivně NJ nebo AJ

• výrobní plánovač

 Požadavky: VŠ technicko - ekonom. zaměření, aktivně NJ, znalost SAP 

výhodou.

Zájemci mohou volat na tel.č.  383 455 511. Nabídky se životopisem zasílejte: 

VISHAY Electronic spol. s r. o., Paštická 1243, 388 01 Blatná
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V pátek 21. listopadu se 
na náměstí koná trh.

na Vašich oslavách, 
svatbách, plesech. Písničky z 60.–90. let, 
moderní i lidové. www.duonatur.ic.cz
tel.: 774 237 238, 721 403 239

Zahrajeme • úklidové a vyklízecí práce 

• čištění koberců a čalounění 

• čištění aut 

• malířské a natěračské práce

OBJEDNÁVKY NA VÁNOČNÍ 
ÚKLID 

Tel.: 731 168 490

PROVÁDÍME
 prohlídky odpadního potrubí, 

vrtů, komínů atd.

Inspekční kamerou od průměru 40 do 160 mm 
a vzdálenosti až 30metrů s lokalizací místa 

a hloubky poškození
Možnost videozáznamu nebo fotodokumentace.

Čistící práce s elektrickou čističkou (krtek) 
domovního potrubí i kanalizaci

 
fa.KUTIL – Vodoinstalace, Hrádek 237     

tel. 602 749 202, 608 754 003,608 754 200

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

Jediná fi rma v Horažďovicích čistí odbornou technologií, která Vaše peří dokona-

le zbaví veškerých nečistot, bakterií, plísní a roztočů.

rozměry na přání zákazníka • velký výběr kvalitní sypkoviny • prošití do uzavře-

ných obrazců

Prodej:

Přikrývek a polštářů (z ovčí vlny, dutých vláken a nového peří)

Povlečení, souprav do dětských postýlek

Přehozů a ozdobných polštářků
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ZDARMA pùlroèní vedení úètu Postkonto

•

•

•

Kdo dá dnes
živnostníkùm
nìco zadarmo?

Postkonto,

úèet pro živnostníky

od Poštovní spoøitelny.

AKCELISTOP DA

Ke každému novému úètu Ekonom, Max èi podnikatelskému úvìru
od nás dostanete !!!DÁREK

A navíc  pøi platbì  platební
kartou Poštovní spoøitelny bez èasového omezení.
(Platí v síti èerpacích stanic EuroOil. Minimální èástka jednorázového nákupu je 300,- Kè, maximální 60 000,- Kè.)

sleva 0,40 Kè/litr pohonných hmot

Bližší informace Vám rádi podáme na Vaší poštì

HORAŽÏOVICE800 27 00 27
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Navštivte naši prodejnu

Při uzavření Účastnické smlouvy na 24 měsíců získáte dva telefony 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 30.11. 2008 nebo do vyprodání zásob.

Nyní získáte dva telefony
Zaplatíme za Vás 1. měsíční paušál při aktivaci  tarifu  Kredit 250 HIT a Kredit 450 HIT
Lze využít i při převodu z Twistu

Aktivace tarifů
Převod z Twistu
Výměny SIM
Prodlužování smluv
Převod smluv
Optimalizace tarifů
Prodej telefonů a
příslušenství

Horažďovice, Husovo nám. 147
Tel.: 376 382 008

mobil
za výhodno

cenu

599 Kč1 Kč

S tarifem

Mých5 HIT

jen za 1 Kč.

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

Aktivace     1,- Kč
Tarify

RCnet VoIP    0,- Kč
 RCnet mini  350,- Kč
 RCnet maxi  495,- Kč
 RCnet profi  940,- Kč
Telefonování
 Aktivace    0,- Kč
 Přidělení tel. čísla   0,- Kč
 Měsíční paušál   0,- Kč
 Volání (pevná linka)   0,90/0,50 Kč
 Volání mobil   3,90 Kč

Prázdniny nekončí!!
                Při aktivaci RCnet
             internetu v období
1.9. - 31.12. získáte až do
konce roku platební prázdniny!

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

Nejširší spektrum služeb!

Nejlevnější notebook v kraji!
Typ procesoru  Celeron M
Formát obrazovky  16:10
Úhlopříčka obrazovky 15,4
Operační systém  Linux
Kapacita paměti (v MB) 1024
Kapacita pevného disku 160 GB
Rychlost otáček (v RPM) 5400
Druh optické mechaniky DVD±RW
Wi-Fi Ano, BlueTooth Ne

8 999,- s DPH
Výkon bez kompromisů!

Typ procesoru  Intel Core 2 Duo
Formát obrazovky  16:09
Úhlopříčka obrazovky 15,4
Operační systém  Vista Business
Kapacita paměti  2048 MB
Kapacita pevného disku 250 GB
Rychlost otáček (v RPM) 5400
Kapacita paměti grafiky  384 MB
Druh optické mechaniky DVD±RW
Wi-Fi Ano, BlueTooth Ano

22 250,- s DPH

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.
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KINO OTAVA
1. 11. sobota 20.00
RUDÝ BARON
Německo/Anglie – Epizoda ze života popu-
lární letecké legendy v první světové válce. 
Titulky. Vstupné 78 Kč. 

5. 11. středa, 6. 11. čtvrtek 20.00
MAMMA MIA!
Vel. Británie – Největší fi lmová pohoda s pís-
ničkami skupiny ABBA. Hrají: Meryl Streep, 
Pierce Brosnan a další. Titulky. Vstupné 68 Kč.

7. 11. pátek, 8. 11. sobota 20.00
ZOHAN: KRYCÍ JMÉNO KADEŘNÍK
USA – Nezahrávejte si se svým kadeřníkem. 
Akční komedie do 12 let nevhodná. Titulky. 
Vstupné 82 Kč.

14. 11. pátek, 15. 11. sobota 20.00
NESTYDA
ČR – Komedie podle bestselleru Michala 
Viewegha „Povídky o manželství a o sexu“ 
s Jiřím Macháčkem v hl. roli, do 15 let ne-
vhodná. Vstupné 88 Kč.

21. 11. pátek, 22. 11. sobota 20.00
QUANTUM OF SOLACE
Vel. Británie/ USA – James Bond přichází 
a s ním opět velké dobrodružství do 12 let ne-
vhodné. Titulky. Vstupné 88 Kč.

28. 11. pátek 20.00
29. 11. sobota 17.30
ZAPOMENUTÝ OSTROV
USA – Staň se hrdinou vlastního příběhu. Dob-
rodružný fi lm z exotického prostředí pro děti 
i pro dospělé. Český dabing. Vstupné 60 Kč.

Změna programu vyhrazena.

KINO OTAVA HORAŽĎOVICE 

– hlavní vchod: předprodej vstupenek, kopíro-
vání, 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

LOUTKOVÉ DIVADLO V KINĚ OTAVA
14. 11. pátek 17.00
PERNÍKOVÁ CHALOUPKA
21. 11. pátek 17.00
KAŠPÁRKOVO DOBRODRUŽSTVÍ 
U LOUPEŽNÍKŮ
28. 11. pátek 17.00
JAK ŠVEC ČERTA OŠIDIL

KULTURNÍ STŘEDISKO PŘIPRAVUJE:
TANEČNÍ KURZ PRO DOSPĚLÉ
Tento kurz bude zahájen v sobotu 3. ledna 
2009 v 15.00 hod. pod vedením manželů 
Kociánových z Klatov. Bližší informace a při-
hlášky obdržíte v kanceláři Kulturního stře-
diska v Horažďovicích, tel. 376 512 237 nebo 
v předprodeji kina Otava, tel. 376 511 890. 
Uzávěrka přihlášek bude 29. 12. 2008!

KNIHOVNA
4.–28. 11. 
VÝSTAVA ŠKATULÍ, které budou draženy 
ve prospěch Dětského domova Kašperské 

Hory buňka Chanovice, Ševčíkova ul., Raif-
feisen – stavební spořitelna

14. 11.
VÁNOČNÍ STROM PRO HELENU 
ZMATLÍKOVOU
Uzávěrka soutěže

20. 11.
SBÍREJ SAMOLEPKY PROJEKTU DĚTI 
A ČTENÍ. 
Uzávěrka soutěže. Poslední šance získat 
samolepky a hrát o hodnotné ceny (zájezd 
v hodnotě 1 000,– a 500,– Kč, rodinné vstu-
penky do ZOO, pohádkový dort a knihy).

30. 11.
DEN PRO DĚTSKOU KNIHU – prodejní 
výstava knih s doprovodným programem.

Pozvánku a program najdete uvnitř listu.

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
1. 11. start v 9.00 a 10.00
BĚH KOLEM PRÁCHNĚ – kategorie dětí 
předškolní i školní - start v 9.00 zámek – běh 
v areálu zámku, dospělí start v 10.00 zámek 
– ve spolupráci s horažďovickými turisty.

8. 11. 14.00
HRNKOVÉ SYMPOZIUM – malování hr-
nečků , materiál zajištěn nebo tvorba vlastních 

hrnečků z hlíny. Poplatek 20 Kč, v zámku.

13. 11. 15.00
KNOFLÍKOVÉ TVOŘENÍ – výroba knof-
líků z hlíny, smaltu, dřeva apod., keramická 
dílna DDM.

20. 11. 15.00
HEDVÁBNÉ ADVENTNÍ VĚNCE – ma-
ximálně 6 účastníků, nutno přihlásit se pře-
dem, poplatek za materiál – v DDM.

21. 11. 15.00
SKLENĚNÁ RADOST – tiffany vitrážky, 
v DDM.

25. 11. 13.30
MIKULÁŠSKÉ PERNÍKY – pečení a zdobení 
perníků, poplatek 10,– Kč v kuchyni DDM.

28. 11. 15.00
ADVENTNÍ BURZA NÁPADŮ – inspirace 
na adventní výzdobu – klubovna DDM. 

 

PŘIPRAVUJEME NA PROSINEC
5. 12. 15.00
PEKLO NA ZÁMKU - mikulášská nadílka. 
Máte doma čertíka? Přiveďte ho na čertovský 
rej na nádvoří zámku. 

ODPOLEDNE S POHÁDKOU – festival po-
hádkových fi lmů.

GALERIE CALIFIA 
24. 9. 2008–20. 12. 2008 
SONIC SENSE
Jennifer Parker, Barney Haynes (San Fran-
cisco, Kalifornie) s instalací Davida Hrivnac-
kého (Praha) 

Instalace s názvem Sonic Sense je všeobjíma-
jící zvukový prostor, zaměstnávající diváky 
jako mezičlánek k přerušované produkci ši-
rokého spektra zvuků skrze sochařské objek-
ty/hliníkové kokony.

KULTURNÍ DŮM
1. 11. sobota 21.00
AUŠUS
Rocková zábava. Změna – GAJA MESIAH 
zrušila smlouvu.

7. 11. pátek 19.00
ZÁKLADNÍ KURZ TANCE A SPOLEČEN-
SKÉ VÝCHOVY
7. lekce.

8. 11. sobota 21.00
PARKÁN
Rocková zábava. 

14. 11. pátek 19.00
ZÁKLADNÍ KURZ TANCE A SPOLEČEN-
SKÉ VÝCHOVY
8. lekce. Zahájen předprodej vstupenek na 
2. prodlouženou.

15. 11. sobota 20.00
MATURITNÍ PLES
Pořádá 2. AN Střední škola Horažďovice. Bo-
hatá tombola, hraje Fortuna.

17. 11. pondělí 19.30
HYMNA ANEB URFIDLOVAČKA, HRA 
SE ZPĚVY
Uvádí Divadlo Ladislava Smoljaka. Předplat-
né skupiny A/1. Zbylé vstupenky v předpro-
deji kina Otava a před představením v kultur-
ním domě.

21. 11. pátek 19.00
ZÁKLADNÍ KURZ TANCE A SPOLEČEN-
SKÉ VÝCHOVY
9. lekce – 2. prodloužená

22. 11. sobota 20.00
TANEČNÍ ZÁBAVA
K tanci a poslechu hraje RELAX Klatovy. 
Prodej vstupenek až na místě.

23. 11. neděle 15.00
POSEZENÍ S PÍSNIČKOU
Pro dobrou náladu vyhrávají ÚTERNÍCI. 
Možnost rezervace vstupenek na neděli 28. 
12. 2008 – hraje Malá muzika Nauše Pepíka.

26. 11. středa 10.00
PRINCEZNA KONVALINKA
Divadelní představení pro mateřské školy, 1. 
– 3. třídy ZŠ.

26. 11. středa 17.00
VÁNOČNÍ DEKORACE
Ukázky, výroba, prodej. Uvádí Mistr fl orista 
HANA ŠEBESTOVÁ.

28. 11. pátek 19.00
ZÁKLADNÍ KURZ TANCE A SPOLEČEN-
SKÉ VÝCHOVY
10. lekce. Zahájen prodej vstupenek na závě-
rečný věneček. 

30. 11. neděle 9.00
DEN PRO DĚTSKOU KNIHU 
ANEB VÁNOČNÍ KOUZLENÍ…
Pořádá Městská knihovna Horažďovice. Bo-
hatý program pro malé i velké.

Kulturní dům Horažďovice, tel.: 376 512 436

Změna programu vyhrazena.




