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SLOVO STAROSTKY
Podzimní setkání Spolku rodáků a příznivců Horažďovic, které se již tradičně koná
28. října, proběhlo letos ve zvlášť slavnostním duchu. Pozvání přijal čestný občan
Horažďovic, profesor Ferdinand Kinský,
spolu s manželkou, snachou a vnučkou.
Kromě vzpomínek na dětství prožité v našem městě jsme si společně připomenuli
významné životní jubileum pana profesora
– 75. narozeniny.
—
3. 11. 2009 se slavnostně otvírala nová silnice Oselce–Chanovice. Nově vybudovaný
úsek v délce zhruba pěti kilometrů byl realizován s celkovými náklady 130 mil. Kč
a měl by významným způsobem vyřešit
především nákladní dopravu ﬁrmy Haas
Fertigbau, a tak zklidnit provoz v samotných Chanovicích.
—
V úterý 12. 11. 2009 došlo ve Strakonicích
k oﬁciálnímu otevření lávky přes řeku Otavu spojující Podskalí se strakonickým hradem. Ocelová lávka pro pěší a cyklisty má
délku 98 m, je široká 4,5 m a je konstruována tak, aby v případě krizové situace (např.
povodně) mohla sloužit i pro záchranná
vozidla. Celkové pořizovací náklady stavby
byly 67 mil. Kč.
—
Od 1. 1. 2009 dojde v našem městě k redukci pracoviště Katastrálního úřadu.
V pondělí 16. 11. 2009 proběhlo v Plzni
jednání s ředitelem Katastrálního a zeměměřického úřadu Ing. Grösslem a vedoucím KÚ Klatovy Ing. Kalčíkem, pod jehož
působnost bude spadat odloučené pracoviště Horažďovice. V minulých dvou letech
se podařilo tento krok odvrátit a prodloužit
tím v celém rozsahu službu pro veřejnost.
Podle vyjádření ředitele Gressla je tato situace vzhledem k počtu podání na pobočku
neudržitelná. Podařilo se však zajistit to, že
se v Horažďovicích bude dál občanům poskytovat běžná agenda a informace. Více
najdete v prosincovém čísle HO.
—

Podzimní setkání Spolku rodáků a příznivců Horažďovic
Naše město uspělo v 5. výzvě Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad a získalo dotaci na stavební úpravy
komunikace Okružní ulice. Občanům této
části města děkujeme za trpělivost, s jakou
snášeli neutěšený stav místní komunikace.
V příštím roce se i oni dočkají nových sítí,
povrchů a nového veřejného osvětlení.
Uspěli jsme i ve společném projektu Otavské plavby, který se týká především zlepšení informačního systému na řece, lepší
splavnosti jezů pomocí šupen a vybudování bezpečných nástupních míst.
V další podané žádosti, na opravu krovu
nad muzeem v zámku, jsme se zařadili
mezi náhradníky.
Jindřiška Antropiusová,
starostka města

Vážení přátelé,
opět se blíží vánoční čas. Přijďte ho společně s námi přivítat první adventní neděli
29. 11. 2009 v 17 hodin na horažďovické
náměstí. Při rozsvícení vánočního stromu
nám již tradičně zazpívají místní pěvecké
sbory. Společně s jejich písněmi pusťme
i do našich srdcí pohodu, lásku a klid.
Šťastné a veselé Vánoce 2009 přeje všem
svým občanům Rada města Horažďovice
a zaměstnanci Městského úřadu Horažďovice.
Jindřiška Antropiusová,

ROZSVÍCENÍ
VÁNOČNÍHO STROMU
Mírové náměstí HORAŽĎOVICE, dne 29. 11. 2009 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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Regionální
informační a mapové
centrum Prácheňska
Vás informuje
Ve dnech 8.–10. října 2009 se konal v prostorách Domu kultury Metropol v Českých Budějovicích druhý ročník veletrhu
JIHOČESKÝ KOMPAS.
V letošním roce se veletrhu zúčastnilo
60 vystavovatelů a mezi nimi bylo i Regionální mapové a turistické centrum Ciao…,
které reprezentovalo město Horažďovice.
Odhadovaný počet návštěvníků byl cca
1 700 osob.
V hlavním sále jsme mohli obdivovat expozice, které nabízely mnoho rad a tipů na výlety
či dovolenou v Čechách. V rámci odborné
konference byly představeny stávající i připravované projekty zaměřené na podporu
cestovního ruchu a kultury na území jižních
Čech, Šumavy, Horního a Dolního Rakouska a východního Bavorska. Mezi příspěvky,
které byly zařazeny do programu, můžeme uvést např.: Bílou stopu a Schengen na
Šumavě, aktuality z MMR, připravovaný
portál www.vyletyrakousko.cz, aktivity ag.

CzechTourism v oblasti domácího cestovního ruchu, Východobavorskou Skleněnou
stezku, lanový park Libín, Národní památkový ústav – prezentace vybraných památek
a aktivit, Skiareál Lipno aj.
Na našem stánku se návštěvníci nejvíce
zajímali o plánky a brožurky města, letáčky aquaparku, turistické okruhy, turistické balíčky a cyklomapy.
Ve dnech 22.–24. října se konal v prostorách domu kultury DK Inwest v Plzni již
5. ročník veletrhu cestovního ruchu Plzeňského kraje ITEP 2009. Navštívilo jej více
než 10 000 návštěvníků. Letošního ročníku se účastnilo 150 vystavovatelů (z toho
21 zahraničních) na 137 expozicích. Také
město Horažďovice se zde prezentovalo.
Kromě bohatého doprovodného kulturního programu, degustací, besed a soutěží zde byly také zážitkové expozice. Návštěvníci měli také možnost ochutnávat
i kupovat piva 13 českých i zahraničních
pivovarů a vína ze 7 zemí světa. Slavnost-

ní zahájení veletrhu se uskutečnilo 22. 10.
2009 ve velkém sále DK Inwest za účasti
hejtmanky Plzeňského kraje Milady Emmerové, radního Plzeňského kraje pro
oblasti kultury, památková péče a cestovního ruchu Václava Koubíka.
Kateřina Svatošová a Váš Ciao… team
Jitka Chalupná, Odbor památkové péče,
školství a kultury

Anketa mezi žáky 9. B
ZŠ Komenského ul.
Horažďovice
Co pro Vás znamená datum 17. listopad 1989?
Odpovědi žáků:
• státní svátek
• sametová revoluce
• pochod z Albertova na Národní třídu
• nesmělo se emigrovat
• mohlo se cestovat na východ
• Václav Havel

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 Vašimi fotograﬁemi včetně popisu místa. Velice Vám děkujeme a těšíme se na Vaše příspěvky, které můžete zasílat na email: chalupna@muhorazdovice.cz. U jednotlivých fotograﬁí zveřejníme
na přání jméno autora. Redakční rada

Třebomyslice, oprava KD

Vandalismus u kina
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protestovali studenti
cinkání klíči
nesměly se pouštět americké písničky
nejde se do školy
tato revoluce změnila náš každodenní život
byl svržen komunistický režim
prázdniny
nestřílelo se
hlavními vůdci byli demokrati
jeden z nejvýznamnějších dnů v historii ČR
Jitka Chalupná, Odbor památkové péče,
školství a kultury

Městská knihovna v Horažďovicích

ZMĚNA PŮJČOVNÍ DOBY
OD 21. 12. 2009 DO 1. 1. 2010
ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ:
Po 21. 12. 2009 8.00–11.00 13.00–18.00
St 23. 12. 2009 8.00–12.00 13.00–18.00
Pá 25. 12. 2009 ZAVŘENO
Po 28. 12. 2009 8.00–12.00 13.00–16.00
St 30. 12. 2009 8.00–12.00 13.00–16.00
Pá 1. 1. 2010
ZAVŘENO
ODDĚLENÍ PRO DĚTI:
Po 21. 12. 2009 12.00–16.30
St 23. 12. 2009 8.00–11.00 12.00–16.30
Pá 25. 12. 2009 ZAVŘENO
Po 28. 12. 2009 8.00–11.00 12.00–15.00
St 30. 12. 2009 8.00–11.00 12.00–15.00
Pá 1. 1. 2010
ZAVŘENO

|

KULTURA

Dopiš
Nekonečný příběh

V době od 20. prosince 2009 do 26. února
2010 máte jedinečnou možnost dokončit
Nekonečný příběh, který po celý rok psali
čtenáři naší knihovny.
Průběh příběhu si můžete přečíst
v knihovně – oddělení pro děti nebo na
www.knihovna.horazdovice.cz. Příspěvky přineste do Městské knihovny v Horažďovicích nebo pošlete na knihovna@
horazdovice.cz nejpozději do 26. února
2010. Vyhodnocení proběhne v březnu
2010. Na vybrané autory opět čekají zajímavé ceny.
Eva Marešová

Pěvecký spolek
Prácheň

V minulém čísle jsem Vám slíbil podrobnější informace o našich vánočních koncertech. Tak jsem tady s nimi.
V prosinci nás čeká celkem pět vystoupení,
na kterých představíme několik novinek.
V programu s názvem Letem vánočním
světem zazní vedle tradičních českých koled a vánočních písní také koledy a vánoční
písně z několika zemí celého světa, např.
z Itálie, Francie, Anglie, Španělska, Finska, Řecka, Polska, Německa, USA.
V pondělí 7. 12. se představíme po roční
pauze v Domě s pečovatelskou službou
v Palackého ulici. V sobotu 12. 12. poprvé
zavítáme s naším koncertem do Hradešic,
zpívat budeme v kostele Proměnění Páně
od 17.00 hod. O den později, tzn. v neděli 13. 12., vystoupíme ve Velkém Boru
v kostele sv. Petra a Pavla. Jako host se na
tomto koncertu představí místní pěvec-

Co se změnilo? Fotoreportáž rok 1989/2009

Jitka Chalupná, Odbor památkové péče, školství a kultury
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ký sbor Velkobor. Koncert začíná v 17.00
hodin. 19. 12. pojedeme do Jindřichovic, kde jsme na jaře uskutečnili tradiční
soustředění a také vůbec první koncert
v Jindřichovicích v areálu zámku a tvrze.
Místem vánočního koncertu by měla být,
skoro stylově, maštal v místní tvrzi. Začátek koncertu je naplánován na 17. hodinu.
V Horažďovicích se náš vánoční koncert
uskuteční v neděli 20. 12. v 18.00 hod. v sále
Hotelu Prácheň. Také na tomto koncertě se,
stejně jako ve Velkém Boru, jako host představí pěvecký sbor Velkobor. Na koncertech
ve Velkém Boru a v Horažďovicích bude sólové party zpívat Mgr. Radka Kočí.
Čas rychle kvapí ke konci dalšího roku.
Přeji Vám všem klidný předvánoční čas,
bez zbytečného shonu, ale hlavně ve zdraví. A doufám, že se potkáme na některém
z výše nabídnutých koncertů. Další informace naleznete na www.psprachen.cz.
Za PSP Martin Petrus

Srdečně Vás zveme na

Živý Betlém
VÁNOČNÍ PŘÍBĚH
S PÍSNĚMI A KOLEDAMI

…byla obyčejná noc s obyčejnými ovcemi a obyčejnými pastýři. A kdyby nebylo
Boha, který často před obyčejnost přidá
prosté „ne“, a z obyčejného tak učiní neobyčejné, zůstala by tato noc bez povšimnutí. Ovce by byly zapomenuty a pastýři
by celou noc prospali. Když se narodil Ježíš, noc už nebyla obyčejná…
Mírové náměstí, Horažďovice
úterý 22. 12. 2009 v 17.00 hod.
Pořádá Křesťanské společenství
Horažďovice a KS Klatovy

Ples
SDH Třebomyslice
12. 12. 2009 od 20.00 hod.
v KD Třebomyslice
Hraje FATIMA
Bohatá tombola!

Děkujeme!

Městská knihovna Horažďovice
děkuje všem, kteří podporují
projekt Děti a čtení.
Ministerstvo kultury ČR
Město Horažďovice
DRUSO, s. r. o. Plzeň
Elika, s. r. o.
Lyckeby Amylex a. s. Horažďovice
Pavel Svoboda
Rosa Computers
AUTOSPEKTRUM – Vít Želiska
Barvy, nátěrové hmoty – Jana a Petr Drázdovi
Ciao… cestovní kancelář, s. r. o.
Cykloknihy
DOPLA PAP, Sušice
Drogerie TETA – Ing. Jana Vávrová
GOADA o.s.
Graﬁcké studio – Petr Kolář & Martin Kutálek
Haas Fertigbau, s. r.o.
Karel Rendl – Pekařství
Klatovský deník
Knihkupectví Horažďovice
Kulturni středisko Horažďovice – Libuše Mužíková
Kvatro Horažďovice – Karel Krejčík
Miroslav Vondryska – výtvarník a písmomalíř
Milena Urbanova – prodej okrasných rostlin
Music Club Houba
OPA – Tomáš Loukota Praha
Ponnath ŘEZNIČTÍ MISTŘI, s. r. o.
P. S. Otaváci
Raiﬀeisen – stavební spořitelna – Jan Barth
Řeznictví u Říhů
Řeznictví Václav Trnka
Skautské středisko Prácheň
Střední škola Horažďovice
Šumava – Net
Tyjátr Horažďovice
TYPOS Klatovy
Vesna – Jana Petříková
Zámecká cukrárna
ZOO Plzeň
Železářství u Pejšů

SPORT
Nohejbal
– zhodnocení sezony
2009

Nejúspěšnější sezonu v historii klubu
mají za sebou horažďovičtí nohejbalisté.
Dařilo se jim na všech frontách. Nejvíce
trofejí přivezli žáci, kteří se mohou pochlubit i dvěma tituly mistrů republiky.
Muži A: Ve druhé lize drželo naše mužské áčko více než polovinu sezony naději
na postup do prvoligové baráže. Nako-

nec se to nepodařilo, ale i konečné čtvrté
místo je lichotivé. Tým produkoval ofenzivní a divácky atraktivní nohejbal. Opíral se o smečaře Grubera a Buzka, univerzály Jůzka a Novotného a defenzivní
hráče Nedelkova, Nového a Vondráška.
„S výjimkou zcela pokaženého domácího utkání proti Semilům jsme sezónu
zvládli velmi dobře. Do té další připravujeme několik změn v kádru. Někteří
hráči odešli, jiné bychom rádi v týmu
přivítali,“ uvedl vedoucí mužstva Ladislav Barák.
Muži B: Pouze horší vzájemné zápasy
s Katovicemi připravili béčko o čtvrtou
příčku v okresním přeboru Strakonicka.
I konečnou pátou pozici týmu vedeného
zkušenými borci Karlem Mudrou a Radkem Průchou však lze vnímat jako slušný
úspěch.
Muži C: Mix zkušenějších hráčů a nejlepších žáků a dorostenců. V tomto složení se pralo mužské céčko v krajském
přeboru Plzeňského kraje. „Bohužel
ostřílení hráči, kteří měli mančaft bodově táhnout, se i kvůli dlouhodobým
zdravotním potížím na jaře nepotkali se
zrovna ideální formou. Výsledkem byla
osmá příčka, ve vyrovnané soutěži však
na čtvrtou pozici chyběly čtyři body,“
konstatoval hrající trenér David Boška.
Muži D: Ti dorostenci a žáci, kteří neměli své pevné místo v sestavě týmu pro
krajský přebor, měli možnost se předvést
v okresním přeboru Klatovska. Mezi patnácti mužskými celky si vedli velice dobře a obsadili konečnou pátou příčku.
Dorost: Vítězství v krajském přeboru zaručilo dorostencům postup do celostátní
dorostenecké Botas ligy. Za předpokladu, že oddíl nalezne dostatečné finanční
prostředky, bude se v příštím roce hrát
v Horažďovicích soutěž s visačkou té nejvyšší sportovní kvality.
Žáci: Medailové žně. Třeba takhle lze charakterizovat účinkování horažďovických
žáků na českých i slovenských kolbištích.
Titul mistrů republiky ve trojicích a družstvech, bronzové medaile z republikového
šampionátu ve dvojicích a singlech, dvě
vítězství a dvě třetí příčky ze seriálu Poháru Českého nohejbalového svazu nebo
vítězství a druhé místo na Evropském poháru žáků v Košicích. To jsou jen některé
z trofejí, které letos dobyly naděje horažďovického nohejbalu. V konečném součtu byl horažďovický oddíl v této kategorii
v České republice zdaleka nejúspěšnější.
Trenér David Boška přesto není s letošní
sezonou úplně spokojen. „K dokonalosti
chybí lepší umístění ze šampionátu signalistů,“ tvrdí a dodává: „na konci listopadu
nás v Prostějově ještě čeká nejprestižnější turnaj Poslední žákovská smeč, který
je považovaný za neoﬁciální mistrovství
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Evropy v této kategorii. Čekají nás tam
nejlepší soupeři z České republiky, Slovenska, Rumunska, Maďarska a možná
i Chorvatska. Jedeme tam potvrdit své vítězství v seriálu Poháru ČNS,“ řekl Boška.
Oddíl nohejbalu děkuje všem svým
partnerům, kteří mají zásadní podíl na
mimořádně úspěšné sezoně. Klíčová je
podpora generálního sponzora oddílu
– firmy Hapon, spol. s. r. o., a hlavního sponzora mládeže – firmy VYNK
design, spol. s r. o. Dalšími významnými partnery jsou Město Horažďovice,
Plzeňský kraj, TJ Sokol Horažďovice,
DDM Horažďovice a ZŠ Komenského
ul. Horažďovice.
(hh)

jel až z Trutnova. Počasí nám přálo a celý
podnik proběhl v klidu a pohodě. Vítěz zaostal za traťovým rekordem jen 40 vteřin.
Za zmínku ještě stojí účast teprve dvanáctileté dívky Michaely Špillerové z Prachatic a o celých 60 let staršího Josefa Mayera z Nýrska. Pro oba se našly symbolické
ceny. Na závěr bychom chtěli poděkovat
všem horažďovickým ﬁrmám a podnikatelům, kteří nám věnovali ceny pro vítěze
a zasloužili se o zdárný průběh
Jiří Zich (KČT), Zdeněk Bláha (DDM)

Běh kolem Práchně

V sobotu 7. listopadu uspořádal Klub
českých turistů společně s Domem dětí
a mládeže v Horažďovicích již 16. ročník
závodu Běh kolem Práchně. KČT zajistil
přípravu tratě/značení, úpravu pěšiny
z Práchně a ceny pro vítěze. DDM přispěl
k zdárnému průběhu zajištěním zázemí
pro závodníky v prostorách zámku. Na
start se postavilo 26 běžců z celých Čech,
z toho 7 žen. Nejvzdálenější účastník při-

VÝSLEDKOVÁ LISTINA
Pořadí

Jméno
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16. ročník – 6,5 km, Horažďovice 7. 11. 2009
Kategorie
A–1

Čas
19.14 min.

Oddíl

1

Lebeda Václav

ŠUTRI Prachatice

2

Debnar Martin

A–2

19.18 min.

ŠUTRI Prachatice

3

Görner Tomáš

A–3

19.44 min.

TJ Klatovy

4

Cvach Pavel

A–4

20.51 min.

Horažďovice

5

Urbánek Jaromír

A–5

21.06 min.

TJ Klatovy

Z RADNICE
Rada města
Horažďovice
21. 10. 2009

• směrnici pro hospodaření s majetkem
ZŠ a MŠ
• propagaci Města Horažďovice v projektu Vintířova stezka
• příspěvek Libuši Mužíkové – Kulturní
středisko Horažďovice ve výši 17 000 Kč
na hudební produkce v rámci oslav Sametový den v Horažďovicích dne 17. 11. 2009

SCHVÁLILA

SOUHLASILA

• smlouvu o budoucí smlouvě kupní
a podmínky odprodeje 14 parcel ulice Nad
Nemocnicí na p. č. 2821/20–2821/29 a st.
p. č. 577/12, st. p. č. 577/21–577/23 v Horažďovicích (více informací na www.muhorazdovice.cz )
• smlouvy o podmínkách umístění a zřízení stavby k akci „Otavská cyklostezka
– úsek v mikroregionu Prácheňsko č. 1
Svaté Pole – č. 4 Zářečí“
• projektovou dokumentaci k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby „Otavská cyklostezka – úsek mikroregionu Prácheňsko č. 1 Svaté Pole – č. 4 Zářečí“
• na základě žádosti Luboše Černého záměr umístění fotovoltaické elektrárny na
části střechy jeho rodinného domu v ul.
Karla Němce 977 v Horažďovicích
• smlouvu o poskytnutí ﬁnanční dotace
k akci „Rekonstrukce sociálních zařízení
v budově základní školy, zřizované organizace: Základní škola Horažďovice, Blatenská ul., okres Klatovy“ ve výši 900 000 Kč
• soupis nových pozemků v obvodu pozemkových úprav v části k. ú. Horažďovice
a dodatku
• pořadník na byty 2+1 a 1+1 nad 40 m2
1. Veronika a Petr Janochovi, Horažďovice
2. Jiří Kořínek, Horažďovice
3. Jiří Halml, Horažďovice
4. Zbyněk Palacký, Horažďovice
5. Jaroslava Pajerová, Horažďovice

Lhota“ s nabídkovou cenou ve výši celkem
152 736 Kč včetně DPH
• pořídit do secesního sálu Regionálního
centra cestovního ruchu v Horažďovicích
klavír značky Bohemia za cenu 399 000 Kč
+ dopravu a nastěhování za cenu 5 000 Kč

VZALA NA VĚDOMÍ

• s bezplatným poskytnutím prostor sálu
Hotelu Prácheň ZŠ Horažďovice, Blatenská ul. na představení Živý Betlém dne
8. 12. 2009 od 8.00 do 16.00 hod.
• s pořízením 2 ks „párty“ stanů, které
budou používány na městské slavnosti
a ostatní události konané Městem Horažďovice
• se zařazením projektové přípravy do
rozpočtu města pro rok 2010 na vypracování studie a projektové dokumentace na
rekonstrukci knihovny

• výpověď Drahuše Turkové, Horažďovice
z nájmu nebytových prostor v Horažďovicích, Ševčíkově ulici čp. 39
• výpověď Mgr. Hany Tiché z nájmu nebytových prostor na Mírovém náměstí čp. 11
v Horažďovicích
• zápis z bytové komise ze dne 12. 10. 2009
• zápis z jednání kulturní komise ze dne
6. 10. 2009, schválila návrh koncertní sezóny, „Ševčíkovy hudební večery v Horažďovicích“ a 4 koncerty v rámci Zámeckého
hudebního léta
• zápis z jednání komise stavebního a územního plánování a ŽP ze dne 5. 10. 2009

NESOUHLASILA

VYDALA

• s dodatečným zařazením odprodeje
obecních bytů v čp. 789 a 790 v Šumavské ulici Horažďovice do doby realizace
1. kola I. etapy odprodeje obecních bytů
• se záměrem odprodeje bytů v čp. 884 a čp.
885 v Prácheňské ulici v Horažďovicích
• se snížením nájemného za pronájem
restaurace v Aquaparku v Horažďovicích
společnosti Malý&Roubal s. r. o z důvodu
technické závady Aquaparku
• s objednáním ohňostroje za cenu
3 000 Kč v rámci akce Rozsvícení vánočního stromu dne 29. 11. 2009

• úplné znění zřizovací listiny příspěvkových organizací města – MŠ a ZŠ

ROZHODLA
• o výběru nejvhodnější nabídky Karla Tomana, Strakonice na realizaci díla „Oprava
střechy hasičské zbrojnice Horažďovická

Rada města
Horažďovice
4. 11. 2009
SCHVÁLILA
• anketní dotazník jako přílohu k žádosti
o ﬁnanční prostředky z Programu regenerace městských památkových rezervací
a městských památkových zón na rok 2010
poskytované Ministerstvem kultury ČR
• smlouvu o podmínkách umístění a zřízení stavby k akci „Otavská cyklostezka
– úsek v mikroregionu Prácheňsko č. 1
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Svaté Pole – č. 4 Zářečí“ mezi Městem
Horažďovice (stavebník) a Obcí Malý
Bor (vlastník č. 1) a Jaroslavem Houdkem
(vlastník č. 2)
• vyúčtování příjmů a výdajů za 3. čtvrtletí
roku 2009 u schválených akcí v kulturním
domě předložené paní Libuší Mužíkovou,
zálohu na akce IV. čtvrtletí ve výši 40 000 Kč
• s platností od 1. 1. 2010 dle § 102 odst. 2
písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
celkový počet zaměstnanců Městského
úřadu Horažďovice – 55, z toho obslužné 2
• podání žádosti do Nadace ČEZ na projekt Volnočasové centrum Dokořán – klub
deskových her
• smlouvu o reklamě mezi Městem Horažďovice a ﬁrmou Elika, spol. s r. o., na Den
pro dětskou knihu
• darovací smlouvu mezi Městem Horažďovice a spol. HAAS FERTIGBAU, spol.
s r. o., na podporu projektu Děti a čtení

SOUHLASILA
• s poskytnutím ﬁnančního příspěvku
ve výši 4 000 Kč z rozpočtu na rok 2010
KČT, odbor Horažďovice na akce: oprava
a údržba turistického značení Horažďovických okruhů (ﬁnanční příspěvek bude
použit na barvy, benzín do křovinořezu,
instalaci, opravu, dopravu cedulí a tabulek na místo určení, CP ke značkařské činnosti dle směrnice KČT)
• s pokácením 2 ks smrku stříbrného
u obytného domu čp. 766 v Horažďovicích,
10 ks keřů, 1 ks jasanu a 1 ks myrobalánu
u ZŠ Blatenská organizační složkou TS
v době vegetačního klidu do 31. 12. 2009

NESOUHLASILA
• se spoluprací mezi Městem Horažďovice
a Městem Zhuji – Čínská lidová republika
vzala na vědomí
• zápisy z komise pro podnikání a cestovní ruch ze dne 26. 3. 2009 a 22. 10. 2009

Informace
Živnostenského
odboru k datovým
schránkám

Na pracovišti Czech POINT (kancelář
č. 127, 128 v I. patře) lze v souvislosti
s provozem datových schránek podat tyto
formuláře:
Formulář žádosti, aby datová schránka plnila funkci OVM (orgán veřejné moci)
Formulář žádosti, aby datová schránka
neplnila funkci OVM
Formulář žádosti o zřízení datové schránky
Formulář oznámení o zneplatnění přístupových údajů pověřené osoby (zrušení osoby)
Formulář žádosti o znepřístupnění datové
schránky, která byla zřízena na žádost
Oznámení o zneplatnění přístupových

údajů statutárním orgánům nebo vedoucím OVM
Formulář oznámení o zneplatnění přístupových údajů a vydání nových
Formulář oznámení o přidání pověřené
osoby k přístupu do datové schránky
Formulář žádosti o opětovné zpřístupnění datové schránky, která byla zřízena na
žádost
Dále je prováděna konverze dokumentů:
Formulář autorizovaná konverze z listinné do elektronické podoby dokumentu
Formulář autorizované konverze z elektronické do listinné podoby dokumentu
Datová schránka na žádost se zřizuje:
• fyzické osobě
• fyzické osobě podnikající
• právnické osobě, která se nemusí povinně zapisovat do OR
Marie Šolcová,
vedoucí Živnostenského odboru
Město Horažďovice zve své občany na

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA
V pondělí 7. 12. 2009 od 18.00
v Kulturním domě v Horažďovicích.

Město Horažďovice

V souladu se zákonem č. 312/2002 Sb.,
o úřednících územních samosprávných
celků a o změně některých zákonů (dále
jen zákon), vyhlašuje tajemnice MěÚ

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
NA POZICI ÚŘEDNÍKA FINANČNÍHO
ODBORU MĚÚ HORAŽĎOVICE
Místo výkonu práce: Horažďovice
Druh práce:
úředník ﬁnančního odboru – účetní
Pracovní poměr na dobu neurčitou, se
zkušební dobou na 3 měsíce
Předpokládaný datum nástupu: 1. 1. 2010
Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
• úředníkem se může stát fyzická osoba,
která je státním občanem ČR, popřípadě
fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v ČR trvalý pobyt
• dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná
• ovládá jednací jazyk a splňuje další předpoklady pro výkon správních činností stanovených zvláštním právním předpisem
Další požadavky:
• střední vzdělání s maturitní zkouškou
– ekonomické zaměření
• spolehlivost, ﬂexibilita, zodpovědnost
• schopnost samostatného řešení problémů
• schopnost práce v kolektivu
• umění jednat s lidmi, velmi dobrá komunikace
• znalost práce s PC
Přihláška musí obsahovat tyto náležitosti:

• jméno, příjmení a titul
• datum a místo narození
• státní příslušnost
• místo trvalého pobytu včetně telefonního spojení
• číslo OP
• datum možného nástupu
• datum a podpis uchazeče
K přihlášce se připojí tyto doklady:
• životopis zaměřený na průběh dosavadní praxe a odborné znalosti a dovednosti
• výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
• ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
Platové podmínky:
• odměňování podle zák. č. 262/2006 Sb.,
NV č. 564/2006 Sb. a NV č. 137/2009 Sb.
v platném znění
• platová třída odpovídající druhu vykonávané práce: 8–9
Přihlášky do výběrového řízení:
Písemné přihlášky s uvedenými doklady
v zalepené obálce lze podávat v termínu
do 4. 12. 2009 do 11 hod. na adresu: Městský úřad Horažďovice, Mírové náměstí 1,
341 01 Horažďovice nebo osobně v téže
lhůtě do podatelny MěÚ Horažďovice.
Uzavřenou obálku označte nápisem „Výběrové řízení – F“
Bližší informace poskytne
Blanka Jagriková, tel. 376 547 550,
jagrikova@muhorazdovice.cz.
Navštivte naše internetové stránky
www.muhorazdovice.cz.
V Horažďovicích dne 9. 11. 2009
Ing. Ivana Dušková, tajemnice MěÚ

Město Horažďovice

V souladu se zákonem č. 312/2002 Sb.,
o úřednících územních samosprávných
celků a o změně některých zákonů (dále
jen zákon), vyhlašuje tajemnice MěÚ

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
NA POZICI ÚŘEDNÍKA ODBORU
SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ
MĚÚ HORAŽĎOVICE
Místo výkonu práce: Horažďovice
Druh práce: úředník odboru sociálních
věcí a zdravotnictví, sociální služby – příspěvek na péči
Pracovní poměr na dobu neurčitou, se
zkušební dobou na 3 měsíce
Předpokládaný datum nástupu: 1. 1. 2010,
popř. dle dohody
Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
• úředníkem se může stát fyzická osoba,
která je státním občanem ČR, popřípadě
fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v ČR trvalý pobyt
• dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná

HOR A ŽĎOVICK Ý OBZOR č. 11 /2009

• ovládá jednací jazyk a splňuje další předpoklady pro výkon správních činností stanovených zvláštním právním předpisem
Další požadavky:
• vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělání podle § 110 zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
• spolehlivost, ﬂexibilita, zodpovědnost
• schopnost samostatného řešení problémů
• schopnost práce v kolektivu
• umění jednat s lidmi, velmi dobrá komunikace
• znalost práce s PC
• řidičský průkaz sk. B
výhodou:
• zkušenosti s výkonem správní činnosti
Přihláška musí obsahovat tyto náležitosti:
• jméno, příjmení a titul
• datum a místo narození
• státní příslušnost
• místo trvalého pobytu včetně telefonního spojení
• číslo OP
• datum možného nástupu
• datum a podpis uchazeče
K přihlášce se připojí tyto doklady:
• životopis zaměřený na průběh dosavadní praxe a odborné znalosti a dovednosti
• výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
• ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
Platové podmínky:
• odměňování podle zák. č. 262/2006 Sb.,
NV č. 564/2006 Sb. a NV č. 137/2009 Sb.
v platném znění
• platová třída odpovídající druhu vykonávané práce: 8
Přihlášky do výběrového řízení:
Písemné přihlášky s uvedenými doklady
v zalepené obálce lze podávat v termínu
do 4. 12. 2009 do 11 hod. na adresu: Městský úřad Horažďovice, Mírové náměstí 1,
341 01 Horažďovice nebo osobně v téže
lhůtě do podatelny MěÚ Horažďovice.
Uzavřenou obálku označte nápisem „Výběrové řízení – SOC“
Bližší informace poskytne Bc. Eva Slavíčková, tel. 376 547 530, slavickova@muhorazdovice.cz.
Navštivte naše internetové stránky
www.muhorazdovice.cz.
V Horažďovicích dne 9. 11. 2009
Ing. Ivana Dušková, tajemnice MěÚ
Oznamujeme všem občanům,
že ve čtvrtek 31. 12. 2009
bude Městský úřad Horažďovice uzavřen.
Ing. Ivana Dušková, tajemnice MěÚ
Městské muzeum Horažďovice
bude uzavřeno
od 22. 12. 2009 do 31. 12. 2009.
Mgr. Hana Smetanová,
vedoucí městského muzea
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Kdo přijde na Městský úřad vyměnit řidičský průkaz včas, dostane originální dárek.
Odbor dopravy, Miloslava Lišková

Začínáme se sběrem
bílého skla

Mílí spoluobčané, velmi si vážíme Vašeho
zodpovědného přístupu k životnímu prostředí, který projevujete tím, že v našem
městě třídíte odpady.
Do třídění odpadu zavádíme malou změnu,
a to oddělené třídění skla na barevné a bílé
(přesněji řečeno čiré). Vzhledem k tomu, že
třídit sklo na bílé a barevné je náročné, byť
se to nezdá, pro začátek bude tato možnost
pouze na dvou stanovištích, a to v Šumavské ulici a U Sběrného dvora. Tam jsme
k stávajícímu zelenému kontejneru, který
sloužil pro shromažďování směsného skla,
přidali ještě bílý kontejner. Na těchto stanovištích je zelený kontejner určen pro barevné sklo a bílý kontejner pro čiré sklo. Na
ostatních stanovištích, kde je pouze jeden
kontejner, slouží zelený kontejner pro sběr
směsného skla jako doposud.
Do kontejneru na bílé sklo patří pouze
čiré láhve od nápojů a zavařovací sklenice.
Ostatní sklo patří do kontejneru na sklo
barevné. Tabulová skla, přestože jsou na
první pohled čirá, patří do kontejneru na
sklo barevné. Mají totiž zelenkavé podbarvení. Chtěla bych upozornit, že do žádného z kontejnerů na sklo nepatří autoskla,
drátoskla, zrcadla, keramika a porcelán.
Proč tato změna, když čirého skla zase tak
hodně není, a v čem je třídění skla tak náročné?
Výroba skla je velmi energeticky náročná.
Sklo je výborným materiálem pro recyklaci. Recyklací skla se dá ušetřit až 90 %
energie potřebné na výrobu skla z přírodních surovin. Sklo je velmi speciﬁcký
materiál. V současné době má nesmírně

širokou škálu použití, od skleněných obalů a okenních tabulí až po speciální optická vlákna sloužící k přenosu informací.
Při výrobě nového skla lze použít až 65 %
starých skleněných střepů. Surovina na
výrobu skla musí splňovat celou řadu kritérií, proto dotřiďování skla probíhá až ve
sklárnách. Zde se nadrcené sklo nasype na
speciální pás vybavený laserovými čidly.
Každý kousek skla se prosvítí. Neskleněné příměsi se pomocí vzduchové trysky
odfouknou. Vzniká skleněný střep pro
sklárny. Jen pro ilustraci, jeden metrický
cent střepu může obsahovat jen dva gramy
nečistot. A platí, že ze směsného skla nelze
vyrobit sklo čiré, ale vždy jen barevné.
V tom tkví náročnost sběru čirého skla.
Vyžaduje, aby se čiré sklo nenamíchalo se
sklem barevným.
Ing. Anna Vachušková,
Odbor životního prostředí

Upozornění

Dovoluji si upozornit občany, že hnědé kontejnery, které se nachází na pár stanovištích
ve městě jsou určeny výhradně pro sběr bioodpadu rostlinného charakteru. Tato informace je na kontejnerech uvedena.
Začátkem listopadu se v kontejneru na bio
odpad v Plzeňské ulici objevily kůže z králíků. Nebylo to poprvé! Milý chovateli
nebo chovatelko, mělo by Vám být známo,
že nakládání s vedlejšími živočišnými produkty probíhá v režimu veterinárního zákona! Králičí kůže do hnědého kontejneru
nepatří a nemělo by být překvapením, že
nepatří ani do popelnice
Ing. Anna Vachušková,
Odbor životního prostředí
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Stavěli tesaři…
Nový územní plán
města

Protože v poslední době přicházejí na
Stavební úřad Horažďovice občané s dotazem, jak je to s územním plánem, pokusíme se vysvětlit, v jakém je stádiu, co
je důležité a jak by se měl občan, kterému
záleží na jeho majetku a na možnostech
budoucího využití především jeho pozemků, zachovat.
Územní plán města je v dnes v závěrečné
fázi, kterou je návrh. Návrh byl projednán
se zástupci města, orgány státní správy
(úřady) a v současné době probíhají intenzivní práce, které mají jediný cíl, dohodnout s těmito úřady jejich námitky
a připomínky. Lze říci, že po rozpačitém
začátku návrh územního plánu předložený zpracovatelem Ing. arch. Kouckým
většina zastupitelů, kteří se s ním seznámili, považuje za zajímavý, účelný a vystihující potřeby města. Vyřešit připomínky
úřadů však není jednoduchá záležitost,
ale Město a městský úřad činí maximum
pro to, aby se tak stalo v nejbližší době.
Poté, co budou připomínky úřadů vyřešeny, nastane závěrečná a zřejmě i veřejností nejvíce očekávaná fáze, tj. veřejné
projednání. A to je okamžik, kdy by měl
vstoupit do hry občan, sledovat, do jaké
míry se zájmy města shodují s jeho zájmy a tyto své zájmy obhajovat. Je totiž
nutno si uvědomit, že nový územní plán
bude dlouhodobý dokument, který ovlivní rozvoj využívání pozemků a staveb
na desetiletí do budoucna, a v některých
případech se dotkne i vlastnických práv
vlastníků pozemků.
Občané budou o zahájení veřejného projednávání informováni všemi dostupnými
prostředky. Zde považujeme za důležité
zdůraznit jednu zásadu – veškeré doposud
podané podněty a požadavky byly využity
pouze jako náměty. Pokud mají být vzaty
jako zákonné připomínky nebo námitky,
musí být podány znovu, a to až v době
k tomu stanovené, to je v období po oznámení veřejného projednání, nejpozději
však při ústním jednání, které bude k tomuto účelu svoláno a které bude veřejné. Zde bude moci veřejnost diskutovat
a klást otázky jak zpracovateli, tak úřadu
územního plánování i zástupcům města.
Po skončení veřejného projednání budou
připomínky a námitky vyhodnoceny, bude
o nich rozhodováno na veřejném zasedání
Zastupitelstva města.
Co tedy shrnout závěrem. Každý, komu
záleží na budoucnosti jeho nemovitostí,
zejména pak pozemků, by měl sledovat
informační prostředky města (Horažďovický obzor, úřední desku MěÚ, webo-

vé stránky města apod.). Jakmile bude
oznámen termín veřejného projednání
územního plánu, je věcí každého občana seznámit se s ním, ověřit si, do jaké
míry odpovídá jeho zájmům a záměrům,
popř. podat ve lhůtě připomínky nebo
námitky, případně se účastnit veřejného
projednání. Pracovníci úřadu územního
plánování Vám budou při této činnosti
v maximální míře nápomocni a případné
nejasnosti vysvětlí.
Josef Kotlaba, vedoucí Odboru výstavby
a územního plánování

Městská policie
informuje

V měsíci říjnu Městská policie Horažďovice řešila celkem 158 přestupků. Projednali
jsme 3 oznámení, 4 stížnosti, 2 zábory veřejného prostranství a odchytili 2 zatoulané psy, které jsme vrátili majitelům.
Z další činnosti Městské policie uvádím:
Dne 2. 10. 2009 v ulici Blatenská a ulici
Smetanova byl Městskou policií spatřen
řidič, který má uložen zákaz řízení motorových vozidel. Řidič na vyzvání MP
vozidlo nezastavil a pokračoval dále Blatenskou ulicí, kde po chvíli zaparkoval.
Případ byl předán PČR.
Dne 12. 10. 2009 bylo v ulici Komenského
zjištěno nabouráním poškozené zábradlí.
Dne 12. 10. 2009 jsme na žádost PČR
pomáhali při hledání 3 osob, které měly
údajně přepadnout a oloupit jinou osobu.
Zjištěno, že vše bylo osobou vymyšleno.
Dne 17. 10. 2009 zabezpečení akce Havelský jarmark.
Dne 19. 10. 2009 zadržena osoba, která
odložila sklo do kontejneru v objektu bývalých kasáren. Majitelem kontejneru je
sklenářství Dufek.
Dne 19. 10. 2009 zastaveno motorové
vozidlo tovární značky VOLKSWAGEN,
u kterého byla zjištěna propadlá technická
kontrola.
Dne 19. 10. 2009 byl na čerpací stanici Robin Oil zadržen řidič motorového vozidla,
který tankoval pohonné hmoty. Zadržený
neměl ŘP, OP ani peníze na zaplacení.
Dne 20. 10. 2009 zajištěna osoba romské
národnosti, která na území města nabízela k prodeji různé věci. Podezřelá osoba
byla předána na PČR.
Dne 21. 10. 2009 byl v Plzeňské ulici zastaven řidič, který neměl na vozidle umístěnou RZ.
Dne 23. 10. 2009 byl přistižen účastník
dopravní nehody, která se stala ve Strakonické ulici, ujíždějící z místa DN. Po
30 minutách se sám přihlásil MP.
Dne 23. 10. 2009 bylo nahlášeno, že neznámá paní nabízí dětem doprovod ze
školy domů.

Na závěr bych chtěl upozornit občany
na stále se opakující porušování zákona č. 379/2005 Sb., § 8, o kouření na veřejných místech. Nejvíce na zastávkách
ČSAD a ČD.
Taktéž v poslední době zjišťujeme motorová vozidla jedoucí po městě bez umístění SPZ nebo RZ na vozidle. Tímto se
dopouští přestupku proti bezpečnosti
a plynulosti provozu na pozemních komunikacích podle zákona 200/1990 Sb.,
§ 22 odst. 1 písm. a). Za tento přestupek
hrozí ve správním řízení pokuta ve výši od
5 000–10 000 Kč a zákaz činnosti od 6 měsíců do 1 roku.
Zdeněk Petrovic,
vedoucí MP Horažďovice

„Chodníkový“ zákon
a zimní údržba

Vážení spoluobčané, s účinností „chodníkového“ zákona se téměř zdvojnásobila
délka úseku, o které pečuje Město prostřednictvím Technických služeb. Žádám
Vás proto o shovívavost při provádění
úklidu chodníků u Vašich domů. Úklid
městských chodníků v závislosti na technických možnostech trvá cca 4 hodiny
a podle pořadí důležitosti budou chodníky
u Vašich domů uklízeny až po této době,
tedy cca 5 až 6 hodin poté, co sněhová
pokrývka dosáhne výšky 5 cm. Děkuji za
pochopení a věřím, že se nám i s Vaším
přispěním podaří zimní údržbu zvládnout
bez větších obtíží.
Ján Tropp, vedoucí Technických služeb

ŠKOLY

KŘESŤANSKÁ
MATEŘSKÁ ŠKOLA
ADVENTEM TO ZAČÍNÁ
Po roce zase adventní čas přichází, a pokud Vám už tvořivé nápady dochází, přijďte na naše ADVENTNÍ TVOŘIVÉ DÍLNY.
Můžete si u nás vyrobit něco pro zkrášlení
Vašich domovů nebo dáreček pro své blízké. Akce se koná ve středu 2. 12. 2009 od
15.00 do 17.00 hod. v prostorách Křesťanské mateřské školy. Těšíme se na Vás.
Za rohem už číhá zima, vánoční čas připomíná. Věříme, že zdraví nás všech a hlavně zdraví našich dětiček odolá bacilům
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a blížící se svátky proběhnou ve všech
rodinách spokojeně. My jsme se snažili
během podzimního období dělat pro dětičky maximum. Správné dodržování hygienických návyků bylo základním pravidlem, které se děti ve školce učily. Dětskou
imunitu posiloval každodenní dopolední
pobyt venku i pravidelné návštěvy školní
sauničky. Nyní jsme k těmto aktivitám
začali připojovat i návštěvy horažďovické
solné jeskyně a můžeme říct, že výsledky
jsou vidět. Průměrná docházka dětí se rok
od roku zvyšuje a věříme, že to tak vydrží
i po celé zimní období.
Za KMŠ Bc. Věra Chaloupková

Děkujeme za spolupráci a ochotu spolupracovat s naší mateřskou školou.
Naši školku navštěvoval dva měsíce chlapeček, který žije v daleké Austrálii. Jmenuje se Patrick Ryan. Patriček si ve školce rychle zvykl a brzy si začal osvojovat
česká slovíčka. Patrick už odcestoval do
Austrálie a děti v Beruškách na něj stále
vzpomínají. Na přiložené fotograﬁi je Patrick, který přinesl dětem na rozloučenou
krásný dort.
Radost nám dělá velké množství podzimních dráčků, které se k nám slétly.
Rodiče pomáhali dětem, a tak třída Berušky a Včeličky mají prostory vyzdobené
pěknými podzimními draky.
Bc. Marie Sládková, ředitelka MŠ

Mateřské centrum
Dráčkov 3, o. s.

(budova Křesťanské mateřské školy)
7. 12. od 16.00 hod.

MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA
pro naše nejmenší „čertíky“.
Přijďte a nebojte se.
Všem našim Dráčkům přejeme nádherné Vánoce, hodně radosti v novém
roce.
Vaše Dračice Martina a Lucie

Zprávičky z Paloučku

Děkujeme paní učitelce SOU Horažďovice
Veronice Tocháčkové a jejím svěřenkyním
z 1. ročníku oboru aranžér za pěknou výzdobu, kterou vyrobily a rovněž naaranžovaly v naší školce.
Děvčata vycházela z loga naší školky, a tak
po chodbách máme berušky, motýlky, včeličky, hvězdičky – prostě celý palouček, včetně obrázků pohádkových postaviček. Kdo
zná naši školku, ví, jaké prostory zde máme,
a tak jsme rádi, že jsou prostory vyzdobené
tak, aby měly děti stále co prohlížet.

POZVÁNKA
na bezplatné kurzy

Dne 16. 12. 2009 od 16.00 proběhne
v MC Dráčkov informační schůzka
k projektu UMANUTÝ ZAVINÁČ,
v rámci kterého proběhnou 2 kurzy
základní práce a 4 kurzy pokročilé
práce s počítačem. Kurzy jsou určeny
rodičům, kteří se vracejí do práce např.
po skončení rodičovské dovolené. Projekt je spoluﬁnancován z prostředků
ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost
a státního rozpočtu ČR a pro rodiče je
tedy bezplatný.
Výuka základního kurzu probíhá
2× týdně od 4. 1. do 23. 2. 2010 v DDM
Horažďovice a účastníci získají nebo
si osvěží základní dovednosti v oblasti
práce na PC (zejména MS Word, Excel, práce na internetu a s emailem).
Součástí základního kurzu je lekce zaměřená na orientaci na trhu práce.
Během lekcí je zajištěné hlídání dětí od
1 roku.
Více informací se můžete dozvědět na
www.attavena.cz
V případě zájmu se můžete hlásit na telefonu 774 223 428 (Iva Černá).
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Zápis do 1. tříd
ZŠ KOMENSKÉHO 211 HORAŽĎOVICE
Zápis do 1. tříd tu máme,
úkoly Vám nachystáme.
Nejsou těžké – to se ví,
klíč kouzelný napoví.
Pojďte s námi získat
7 kouzelných klíčů,
které Vám odemknou dveře
do našich 1. tříd.
Těšíme se na Vás v pondělí 18. 1. 2010
od 12.00 do 17.00 hodin.
Děti narozené 1. 9. 2003–31. 8. 2004
– povinný zápis.
Děti narozené 1. 9. 2004–31. 12. 2004
– dle zájmu rodičů.
Novela zákona č. 561/2004 Sb. v platném
znění umožňuje zápis dětí narozených od
1. 1. 2005–31. 8. 2005 na základě doporučení poradenského zařízení a odborného
lékaře.
Rodiče u zápisu předloží občanský průkaz
a rodný list dítěte.
Za vedení školy Mgr. Marcela Šmrhová

Zápis do 1. tříd
ZÁKLADNÍ ŠKOLA HORAŽĎOVICE
BLATENSKÁ 540
oznamuje, že zápis do 1. tříd se uskuteční
v pondělí 18. 1. 2010 od 12.00 do 17.00.
Zápisu se v souladu s § 36 školského zákona zúčastní děti narozené od 1. 9. 2003 do
31. 8. 2004.
(Mladší dítě, které dosáhne šestého roku
věku až v době od září 2010 do konce června 2011, může být na žádost rodičů rovněž
přijato. Podmínkou přijetí mladšího dítěte,
které se narodilo v období od září do června,
je vyjádření školského poradenského zařízení a u dětí narozených od ledna do června
ještě vyjádření odborného lékaře.)
K zápisu přineste občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte.
RNDr. Hana Mazancová,
ředitelka Základní školy Blatenská 540
Základní škola Horažďovice
Blatenská 540
oznamuje, že

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ PRO
BUDOUCÍ PRVŇÁČKY
se uskuteční ve středu 9. prosince 2009
od 8.00 do 12.00
Přijďte se podívat na školu a budoucí paní
učitelky, pány učitele a spolužáky.
Těšíme se na Vás!
RNDr. Hana Mazancová,
ředitelka Základní školy Blatenská 540
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Volba povolání
na ZŠ Blatenská 540

Blíží se doba vyplňování přihlášek. Nezbývá než dodat – šťastnou volbu a hodně
štěstí nejen u přijímacího řízení, ale hlavně v průběhu studia.
Mgr. Šárka Zeithamlová, výchovný poradce, ZŠ Blatenská 540

Víte, jak se dělá jazz?
Volba povolání – tato slova začínají žáci naší
školy slýchat již od 7. ročníku. Někteří jdou
za svým snem, zájmem a jiní jsou nerozhodní. Hodiny občanské a rodinné výchovy
žákům umožní nahlédnout do „svého JÁ“
a pomalu zjišťovat osobnostní předpoklady
ke studiu jednotlivých oborů. V rodinné výchově je využíván k výuce materiál JUNIOR ACHIEVEMENT – BAŤOVA NADACE s názvem PROFESNÍ ORIENTACE.
Žáci pracují na zadaných úlohách většinou
skupinově a následně s výsledky své práce
seznamují zbytek třídy.
Ve školním roce 2009/2010 jsou žáci
7.–9. ročníků zapojeni do projektu HOSPODÁŘSKÉ KOMORY PLZEŇSKÉHO
KRAJE s názvem AKTIVNÍ MOTIVACE
ŽÁKŮ ZŠ = JISTOTA PRO BUDOUCNOST TECHNICKÝCH OBORŮ, ve kterém mají možnost besedy s odborníky
z praxe, navštívit ﬁrmu i s rodičem a zjistit
i sociální hledisko zvoleného oboru. Dále
je připraven tzv. ukázkový den, kdy má
žák šanci si řemeslo ohmatat.
Deváťáky navštěvují ve škole zástupci
středních škol a nabízejí informace o možnostech studia a o náplních jednotlivých
učebních či studijních oborů.
Společnost TADY a TEĎ s 8. a 9. ročníky
sehrála počítačovou hru GHETTOUT–
VYBYDLOV, kde se žáci ocitli v reálném
světě dospělých, získali ﬁnance a s těmi
hospodařili. Hra simuluje sociální realitu na okraji společnosti. Obsahuje prvky
z oblasti problematiky užívání návykových látek, zadlužování se či ztráty bydlení. Stěžejním momentem je rozhodování
mezi legální a nelegální činností. Je jasné,
že ty nelegální jsou krátkodobě výhodnější. Hráči musí volit takovou životní cestu,
která je dovede k úspěšnému cíli. Aktivita
žáky učí předcházet rizikovým situacím.
Na Úřadu práce ve Strakonicích má na starosti volbu povolání Mgr. Štorková. Vycházející žáky informuje o požadavcích na trhu práce. Někteří až zde zjistí, s čím vším se může
setkat zdravotní sestra či jak je to se studiem
veřejnoprávních činností nebo co vlastně dělá
klempíř. Další informací je, o jaké obory je na
pracovním trhu zájem a naopak které obory
musí mít delší vzdělávací cestu (VOŠ, VŠ),
aby absolvent našel v životě uplatnění.

Deváté a osmé třídy ZŠ Blatenské Horažďovice už to ví, protože navštívily dne
2. 11. 2009 divadlo J. K. Tyla v Plzni. Viděli jsme naučný pořad Jak se dělá jazz.
Pořadem nás provázel Antonín Procházka
a jazzová kapela. V pořadu nám také byly
předvedeny čtyři tance, které se tančí na
jazzovou hudbu. Kapela nám předvedla hudební nástroje, které jsou typické
pro jazz. Hudebníci své nástroje ovládali
opravdu bravurně. Také jsme jim po každém sólu pořádně zatleskali. Jazz je krásný, ale velice náročný. Toto představení se
nám velice líbilo a už se všichni těšíme na
jaro, kdy se pojedeme opět podívat do plzeňského divadla, ale tentokrát na taneční
drama.
Jana Hnídková a Markéta Augustínová,
ZŠ Blatenská

SPOLKY

Mezi nejčastější příčiny vzniku požárů od
topidel a komínů patří nesprávná obsluha
topidla, manipulace se žhavým popelem,
umístění hořlavých látek v blízkosti topidla nebo jeho špatné umístění či instalace.
Dále zazděný trám nebo spáry v komíně
a častou příčinou vzniku požárů jsou také
jiskry z komína nebo vznícení sazí. Nedostatečná údržba se pak podepisuje i na
technických závadách komínů, kouřovodů a topidel, které způsobují požáry nebo
únik zplodin. Ještě před topnou sezonou
by si měl každý vyčistit kamna a seřídit
kotel topení. Topí-li se pevnými palivy,
zanesený komín vede nejen ke špatnému
hoření, ale roste i nebezpečí vznícení sazí,
škvíry v komínovém plášti zase hrozí vznikem požáru na půdě. U plynových kotlů
je navíc nutná jak čistota komínových
průduchů, tak předepsaného tahu komína. Mnoha neštěstím může zabránit to,
když si uživatel sám zkontroluje, zda má
řádně upevněný kouřovod, zda není nikde
kouřovod nebo spotřebič propálený nebo
zda fungují uzávěry komínových dvířek.
Uživatel je povinen zajistit pravidelné odborné revize a kontroly stavu spotřebičů
nebo čištění a kontroly komínů podle jednotlivých typů tepelných spotřebičů. Pravidelnou prohlídku u spotřebičů na plyn
a revizi komínu by měl ponechat raději
odborníkovi.
Stačí zanedbání údržby nebo chvilka
nepozornosti a ohnivý kohout může
„spolknout“ celou vaší domácnost.
Naše řady navždy opustila členka sboru
paní Božena Chalušová, která byla věrná
našemu sboru od roku 1968. Čest její památce!
Karel Halml

Sbor dobrovolných
hasičů
ZAČÍNÁME TOPIT
Dny se stále krátí, tmy přibývá a venku je
smutno a sychravo. Smutný je pohled na
holé větve stromů a uplakané počasí, které se každou chvíli mění ve sněhové přeháňky. Sv. Martin přijíždí na bílém koni,
a proto příchod zimy lze očekávat každým
dnem. Tak tedy pozor, začínáme topit!!!
Žádná topná sezona se neobejde bez mnoha požárů souvisejících s topidly a komíny. Kromě technických závad na nich má
významný podíl i lidská neopatrnost či neznalost. Lidé bohužel mnohdy zapomínají
na preventivní vyčištění komínů, někteří
občané dokonce přešli z plynového nebo
elektrického vytápění na topení dřevem či
uhlím, aniž by tomu přizpůsobili komín.
Také při užívání topidel si mnozí často počínají neopatrně.

Malí hasiči

Po podzimní části hry Plamen, která dopadla dobře, nastal malým hasičům volný čas, který většinou tráví v klubovně
v hasičské zbrojnici hraním různých her,
stolního tenisu a získáváním nových znalostí. Za odměnu děti vyrazily do bazénu
a moc se těšily, jak si ve vodě pořádně zařádí. V bazénu si každý našel sobě nejvíce vyhovující zábavu. Starší děti nadšeně
využívaly tobogán a benjamínci raději
zkoušeli ostatní vodní atrakce. Všem se
v bazénu moc líbilo a určitě nabrali hodně
sil a elánu do dalších akcí a soutěží.
Vedoucí MH
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Podzimní setkání
P. S. PRÁCHEŇ
„OTAVÁCI“
OTAVÁCKÝ PODZIM
Mezi naše podzimní akce patřilo mimo
jiné Hledání ztraceného hradu. Jednalo se
o cyklistický výlet s úkoly, kde hrad najít.
Povedlo se a na vrchu se objevila zřícenina
Glorietu. Někteří zde byli prvně.

Další akcí byla návštěva Rossenauerova
mlýna. Na místě jsme se rozdělili na dvě
skupiny. Jedna na zahradě opékala buřty
a druhá šla na prohlídku mlýna. Dostalo
se nám bezvadné přednášky od Tomáše
Kotlaby. Hlavně kluci nevěděli, kam dřív
koukat a co vzít do ruky. Potom se skupiny vyměnily a večer jsme odcházeli domů
o dost chytřejší.
Největší akcí byl dvoudenní podzimní sraz
v Novém Městečku. Kromě výletu do kostnice na vrch Mouřenec jsme se zúčastnili
závodu Tábornická stezka. Na start nastoupily skupiny ze Sušice, Klatov, Dobřan, Plzně a Horažďovic. Na první místa
jsme ještě nedosáhli, ale ostudu jsme našemu města neudělali.
Končí podzim a pomalu začíná zima. A to
už Otaváci připravují zimní hry. Snad
bude sníh.
Šedý medvěd

Svítí, svítí slunce
nad hlavou…

Skautský podzim je každoročně ve znamení nejrozmanitějších odpoledních
setkání (např. drakiáda, stopovačky),
jednodenních výletů i celovíkendových
výprav. V paměti totiž máme ještě vzpomínky na prázdniny plné zážitků, a tak
chceme volné chvíle využít co nejefektivněji a vychutnat si přírodu a sluníčko, dokud je čas. Letos jsme měli všichni štěstí
a pokaždé, když si nějaký oddíl naplánoval výpravu, počasí našim malým dobrodruhům přálo (viz fotky). S přáním krásného zbytku podzimu (ať nám to sluníčko
ještě chvíli vydrží).
Jana Mráčková, www.skauting.cz/prachen

Ranní rozcvička skautů na Šumavě

Skauti a skautky po výstupu na K2

Český svaz včelařů Horažďovice
srdečně zve občany, včelaře
a jejich příznivce na

PŘEDNÁŠKU

Včelí produkty

12. prosince 2009 od 9.30 hod.
Hotel Prácheň (sál)
Přednášku povede učitel včelařství
Ing. Hrabák z Rokycan.
Výprava vlčat za Harrym Potterem

Výbor Spolku rodáků a příznivců Horažďovic připravil na státní svátek 28. října
2009 tradiční Podzimní setkání rodáků. Tentokráte si pozval čestného občana města a člena SRP prof. Ferdinanda
Kinského. Náš host přijel s manželkou
a následně dojela i manželka zemřelého
bankéře Johannese Kinského s dcerou
Eleonorou, které i nadále žijí v Praze a hovoří česky. Před zcela zaplněnou restaurací U HLAVÁČKŮ se hovořilo o rodině Kinských a bez nostalgie se vzpomínalo i na
minulost rodu Kinských. Byl promítnut
dokument o městu Horažďovice. Na závěr krásného odpoledne předali zástupci
SRP i paní starostka malované blahopřání
a drobné dárky k 75. jubileu prof. Kinského, které měl tři dni před tímto setkáním.
Naši hosté se prošli panskou zahradou,
nahlédli na ostrov, který se revitalizuje,
a druhý den navštívili muzeum v zámku.
Prof. Kinský si zavzpomínal na svoje dětství a k nemalé radosti pracovníka muzea
určil a popsal funkce jednotlivých pokojů. Přidal i svoji vzpomínku na objevení
původních maleb a ukázal na místo, kde
se po zásahu míče objevila první barevná
freska ve vstupním sále.
SRP připravuje poslední akci letošního roku, a to autobusový zájezd o druhé
adventní neděli 6. prosince do nedaleké
bavorské obce Schweinhütt u Zwieselu.
Předvánoční trh se zde koná netradiční
formou, je zaměřen na výrobky občanů
této obce i jiných a je spojen s programem. Protože se jedná právě o netradiční
způsob, koná se pouze o třech adventních
nedělích a začíná v 16 hod. v podvečer
s osvětlením ze svíček a ohňů. Přihlášky
pro zájemce o tuto akci u pana Hromádky,
Móda mladých, Plzeňská 236. Informace
na vývěsce u Červené brány.
Fr. Moser, předseda SRP Horažďovice
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ZAJÍMAVOSTI

Klub „Nebuď sám“

3. 12. čtvrtek – Mikulášská besídka
s programem:
14.00 hod. – Mikulášská nadílka pro seniory
15.00 hod. – Posezení s harmonikou
7. 12. pondělí – Vystoupení pěveckého
sboru Prácheň. Vestibul DPS 1061 od
17.30 hod.
8. 12. úterý – Vánoční vystoupení dětí
z MŠ Loretská. Spol. prostor v přízemí
DPS 1069 od 10.00 hod.
9. 12. středa – Zveme všechny k přátelskému
setkání našich a sousedovických seniorů
Program:
8.30 hod. – Čert a Káča.
Děti ze 4. B ZŠ Komenského zahrají divadlo pro radost všem návštěvníkům
9.30 hod. Posezení s harmonikou
11. 12. pátek – Vystoupení pěveckých
sborů Poupata a Kvítek ze ZŠ Komenského. Vestibul DPS 1061 od 9.30 hod.
16. 12. středa – Vánoční vystoupení pěveckého souboru Duháček z Křesťanské
MŠ. Jídelna v DPS 1061 od 9.30 hod.
Každé úterý ve 14.00 hod. probíhá ve
spol. místnosti v přízemí DPS 1061 posezení v klubu seniorů.
Každý čtvrtek je možnost se sejít při společné modlitbě ve společenské místnosti
v suterénu DPS 1061 od 15.00 hod.
M. Petříková, Oblastní Charita Horažďovice

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
PROSBA O POMOC RODIČŮ
BUDOUCÍCH KOLEDNÍKŮ
Stejně jako v minulých letech chceme pod
záštitou Charity České republiky během
prvních dvou lednových týdnů uspořádat
v Horažďovicích a jejich okolí Tříkrálovou
sbírku.
Výtěžek Tříkrálové sbírky je tradičně určen především na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi
v tísni a dalším jinak sociálně potřebným
skupinám obyvatel.
Přibližně desetina výnosu sbírky je určena na humanitární pomoc do zahraničí,
ostatní ﬁnanční prostředky se využijí v regionech, kde se sbírka koná.
V tomto měsíci hledáme pro naši sbírku
malé koledníky – jak mezi žáky základních

škol, tak v zájmových kroužcích. Prosíme
proto rodiče, prarodiče, pedagogy a další,
kteří jsou s dětmi v úzkém kontaktu, aby
podpořili svoje děti v rozhodnutí se také
zapojit a prožít se svými nebo i novými kamarády aktivně tento den. Děti tak budou
mít možnost poznat, jak moc mohou být
důležití – navíc s dobrou myšlenkou pomoci potřebným ve svém okolí.
Tato dobročinná sbírka se již stala pro
občany našeho města tradiční a vřele přijímanou součástí svátečných dnů, úzce
spjatou s radostnou zvěstí vánočních svátků. Tři králové nepřicházejí do našich domovů s prázdnou – obdarovávají každého,
s kým se potkají, svým zpěvem a krásným
zážitkem z tohoto setkání. Zároveň rozdávají i drobnou pozornost pro všechny lidi
dobré vůle. Současně také koledníci prosí
o ﬁnanční příspěvek – dar třem králům –
do úředně zapečetěné kasičky opatřené
charitním logem. Bezpečnosti dětí během
sbírky je ze strany organizátorů věnovaná
zvýšená pozornost, každá skupinka má
svého vedoucího vybraného Charitou Horažďovice (dobrovolník, dospělá prověřená osoba vybavená průkazem koledníka).
Koledníčkům bude zajištěno občerstvení
a mohou se i těšit na malou pozornost na
památku dne, kdy se na několik hodin stali
nositeli požehnání v rouše královském.
Pomozte i Vy svým dětem ukázat, že pomáhat lidem je silný emocionální zážitek
a že si ho mohou i ony prožít.
Za Oblastní charitu Horažďovice
Mgr. Šárka Kordová

dil Ježíš. Adventní období trvá asi čtyři
týdny. Počet dní je pohyblivý (nejméně
22 dní a nejvíce dní 28), protože začíná
v neděli, která je nejblíže svátku sv. Ondřeje (30. listopad). Přestože to bylo období
intenzivního duchovního života, prostý
lid se zcela neodříkal zábav. V adventním čase má svátek několik významných
světců (sv. Ondřej, Barbora, Mikuláš,
Lucie) a s těmito dny je spojeno mnoho
zvyků, pověr a magických praktik. Podoba dnešního adventu ve většině postrádá
náboženský smysl. Je spjata především
s tradicí mikulášské nadílky, rozsvěcování
vánočních stromů na náměstích a hlavně
s prodejními akcemi a trhy zaměřenými na
prodej stromků, hraček, potravin a dalšího zboží.
Jakýmsi měřítkem adventu jsou čtyři adventní neděle. První je železná, druhá
bronzová, třetí se nazývá stříbrná a poslední zlatá je nejblíže Štědrému dni.
Z českých zvyků a obyčejů vybral
Karel Halml

Advent

Advent – Hana Šebestová Kindelmannová

Kouzelný podzim už vytáhl své poslední
barevné trumfy. Hýřivé barvy, kterými
nás příroda udivovala, se pomalu vytrácejí pod bělostným pápeřím prvních sněhových vloček. Poznání, že dny jsou stále
kratší, se zahaluje do temného roucha
dlouhých nocí, dává tušit příchod bělostného období – zimy. Nastává čas, kdy si
zkřehlými prsty zapínáme i ten poslední
knoﬂík na kabátě.
Tento čas je časem adventním. Slovo advent je latinského původu a znamená „příchod“. Příchod čeho nebo koho? Věřící lid
se v tomto čase připravoval a očekával příchod (narození) Spasitele (jinak také mesiáše, Krista). Křesťané se na jeho příchod
připravovali hlubokým zbožným rozjímáním v kostelech a dodržováním půstu, tzn.
střídmost v jídle, pití a zábavách. Každý
den ráno se sloužila mše. Na ní se zpívala
úvodní píseň nazývaná „boráty“ (z latinského Rorate coeli…, česky „Rosu dejte,
nebesa…“).
Každoročně adventní období vrcholí
24. prosince na Štědrý den, kdy se naro-

Dobrý den,

chtěla bych Vás upozornit na moc pěknou a kladnou věc v Třebomyslicích. Díky
Městu Horažďovice máme opravenou
hospodu. Je to o to lepší zpráva, když si
člověk uvědomí, že na vesnici se veškeré
akce točí právě okolo hospody. Ať sportovní akce pořádané „na panské“ před hospodou, různé dětské akce pořádané našimi
hasiči nebo zábavy. Jsem moc ráda, že se
to povedlo a nemusíme se stydět za starou
budovu.
S pozdravem Polenová Miroslava

Knižní novinky se
šumavskou tematikou

Autoři z blízkého okolí:
Marie Bubeníková: Šumavská zastavení
(autorka je z Dlouhé Vsi u Sušice)
Marie Malá: Šumava – Putování časem
(autorka je ze Sušice)
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Jiní autoři:
Nejnovější:
Šumava kouzelná a umírající – Milan
Váchal – letecké fotograﬁe Šumavy.
Obsahuje 4 000 leteckých snímků, zachycuje i obrovské plochy zkázy – kůrovcové
kalamity, vichřice… Je vydávána pod záštitou Jiřího Šnebergera, místopředsedy
Senátu České republiky. Zdeněk Roučka
– publicista, je vedoucí projektu.
Edice Neznámé Čechy:
Šumava – Sušicko – Hynek Klimek
(vydané v srpnu)
Edice Neznámé Čechy:
Šumava – Klatovsko – Hynek Klimek
(vydané v říjnu)
P. Pinkasová, rodačka z Horažďovic, má
ještě několik výtisků své sbírky Čas.,
hezky udělaná sbírka básniček, vhodný
dárek.
Jana Kotrbová, knihkupectví

AQUAPARK HORAŽĎOVICE
Změna otevírací doby pro veřejnost
během vánočních prázdnin:
ČT 24. 12. 2009 – ZAVŘENO
PÁ 25. 12. 2009 – ZAVŘENO
SO 26. 12. 2009 až ST 30. 12. 2009
OTEVŘENO 9.00 – 21.30 hod.
ČT 31. 12. 2009 až PÁ 1. 1. 2010
ZAVŘENO

Galerie Caliﬁa
Otvírací doba
Čtvrtek–pátek 11–17
Sobota
10–16

14. 11. 2009–12. 12. 2009
Setkání ZUŠ Horažďovice a ZUŠ Sušice
Společná výstava představuje práce dětí
a studentů výtvarných oborů ZUŠ Horažďovice a ZUŠ Fr. Skupky, Sušice.
15. 12. 2009–30. 12. 2009
Vernisáž 15. 12. 17.30
Monochrome
Tato výstava nás připravuje na zimní melancholii. Tématem je černá a bílá, s níž
vystavující umělci ve svých kresbách, graﬁkách, fotograﬁích, reliéfech a objektech
pracují. Kurátor: Barbara Benish
Vystavují: L. Means (USA), S. FasslerLuger (Rakousko), Allysa C. Salomon
(USA), V. Stratil (ČR), V. Bis (ČR), Connie
Zehr (USA)

Právě vydáno pro papírnictví Milada a Karel Lukešovi v Horažďovicích, kde lze betlém zakoupit.
Kristovo narození patří k nejranějším motivům v křesťanském umění a bylo až do
renesance a baroka u malířských a sochařských mistrů i u lidových umělců tématem, které je inspirovalo k mnoha dílům.
Kdy přesně vznikl první betlém – jesličky,
nevíme. Je za něj považována skupina
kamenných ﬁgur představující klanění
svatých tří králů od sochaře Arnolfo di
Cambio, která byla vystavena roku 1291
v chrámu Santa Maria Maggiore v Římě.
Do naší země se betlém dostal v 16. století. Postupem času přibývaly postavy na
scéně a stavba jesliček se neomezovala jen
na kostelní prostory, ale rozšířila se i do
domácností. Dala tak vzniknout lidovému
betlemářství u nás velice významnému. Li-

Základní umělecká škola
Horažďovice
srdečně zve na

MIKULÁŠSKÝ
KONCERT
se koná dne 1. 12. 2009
v sále Hotelu Prácheň
od 16.30 hodin.
Srdečně zveme
a přejeme pekelnou zábavu!!!!!

VÁNOČNÍ
KONCERT

ve středu 16. prosince 2009
v sále hotelu Prácheň od 16.30 hodin.
Těšíme se na Vaši návštěvu!

doví řezbáři přizpůsobovali námět svému
kraji a prostředí, ve kterém žili. Předlohou
jim byli lidé, které potkávali, a tím jim byl
biblický příběh o Kristově stvoření blíž.
Také tento betlém je regionální. Je zasazen
do prostředí města Horažďovic, chce připomenout a oslavit jeho historii. Svatou
rodinu se třemi králi a nebeskými anděly
provází postavy řemeslníků, prostých lidí,
ale i historických postav, které jsou spojeny s dějinami Horažďovic. Můžeme zde
vidět zakladatele města Bavora II. ze Strakonic, františkánského mnicha a maltézského rytíře. Je zde zachycen i významný
český malíř 17. století Václav Hollar, jehož
rodina z Horažďovic pochází.
Mgr. Renata Šlechtová
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Dvacet let na cestě

Díky terénní sociální službě raná péče
mohou rodiče vychovávat dítě s postižením doma.
Již stovky rodin dětí s postižením v celé
České republice v současné době využívají službu raná péče. Ta za dvacet let své
existence pomohla téměř třem tisícovkám rodin. Díky profesionálnímu přístupu poskytovatelů služby mohou rodiče
vychovávat dítě se zdravotním postižením doma a nedávat jej do ústavu, tak jak
se to běžně na doporučení lékařů dělalo
ještě před 20 lety.
„Raná péče je terénní služba, popřípadě doplněná ambulantní formou služby,
poskytovaná dítěti a rodičům dítěte ve
věku do 7 let, které je zdravotně postižené nebo jehož vývoj je ohrožen v důsledku
nepříznivého zdravotního stavu. Služba je
zaměřena na podporu rodiny a podporu
vývoje dítěte s ohledem na jeho speciﬁcké
potřeby.“ Tak deﬁnuje ranou péči zákon
o sociálních službách, jehož novela byla
přijata právě v letošním roce. Jednatelka
Asociace pracovníků v rané péči (APRP)
a zároveň ředitelka Společnosti pro ranou
péči Terezie Hradilková je přesvědčena,
že i díky novele tohoto zákona je, co slavit: „Novou deﬁnici novely chápeme jako

symbolický dárek poslanců k dvacátým
narozeninám profesionální služby raná
péče. Právě v letošním roce se konečně
podařilo dosáhnout i v teorii toho, co ve
skutečném životě už 20 let existuje: Raná
péče, která je poskytována převážně v domácím prostředí rodiny dítěte, je konečně
i v deﬁnici zákona označena jako terénní.
Asociace pracovníků v rané péči – profesní organizace poskytovatelů rané péče
udělila do současné doby již 17 pracovištím osvědčení o kvalitě poskytovaných
služeb. Garanci kvality mohou získat ta
pracoviště, která naplňují druhové standardy služby.
„Chceme dát vědět, že rodiče s dětmi s postižením si zaslouží pozornost a podporu
společnosti a že právo dětí s postižením na
rodinný život je ohroženo a je třeba jej aktivně naplňovat,“ vysvětluje Terezie Hradilková, proč je i v letošním roce pořádán
Týden rané péče. „Přejeme si spojit pojem
raná péče s pozitivitou a profesionalitou,
moderním trendem i s tradicí sociálních

služeb,“ shrnuje hlavní cíle chystaného
Týdne rané péče Hradilková.
Mottem letošního Týdne rané péče, který se koná od 23. do 29. listopadu 2009 je
„Dvacet let na cestě“.
Více informací najdete na www.ranapece.cz
Služby rané péče dostupné na Horažďovicku:
Rodiny s dětmi s postižením se mohou obracet na níže uvedené poskytovatele, kteří
službu rané péče zajišťují na území města
Horažďovice a v okolních obcích; potřebné informace případně poskytne také Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ.
Středisko rané péče Diakonie ČCE
Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 – Stodůlky
Tel: 235 518 392,
email: strediskorp@volny.cz
Pro rodiny dětí s mentálním, pohybovým
a kombinovaným postižením
Poradkyně pro Horažďovice a okolí:
Mgr. Pavla Skalová,
email: pavla.skalova@volny.cz,
tel. 731 445 502
Středisko rané péče SPRP Plzeň
Tomanova 5, 301 00 Plzeň,
Tel./fax: 377 420 035,
email: plzen@ranapece.cz
Centrum pro podporu a provázení rodin,
ve kterých se narodilo dítě se zrakovým
nebo kombinovaným postižením
Působnost: Plzeňský a Karlovarský kraj
REGIONÁLNÍ INFORMAÈNÍ
A MAPOVÉ CENTRUM

Vám poskytuje

VEØEJNÝ INTERNET
Po-Pá 9.00-12.00, 12.30-17.00
Rezervujte si èas na telefonu 376 511 999
e-mail: horazdovice@ciao.cz
3. TÝDEN V PROSINCI (14.- 18.12.2009)
pro obèany Horaïovicka prvních 30 min
dennì ZDARMA

Pěvecký spolek Prácheň Vás srdečně zve na

VÁNOČNÍ KONCERT
„LETEM VÁNOČNÍM SVĚTEM“
…na kterém zazní vánoční písně z Itálie, Španělska, Polska, Francie,
Anglie, Řecka, Německa, Finska, USA a známé české koledy. Jako host
vystoupí pěvecký sbor Velkobor, sólové party přednese Mgr. Radka Kočí
20. prosince 2009 v 18.00 hod.
v sále Hotelu Prácheň v Horažďovicích

HOR A ŽĎOVICK Ý OBZOR č. 11 /2009
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Rozpis zájmových kroužků DDM Horažďovice 2009–2010
PONDĚLÍ
plavání Z/bazén
13.00
plavání P/bazén
14.00
plavání P/bazén
15.00
stolní tenis/sál
13.30
keramika 1/keram. dílna
13.30
plastikmodel/klubovna
13.30
autodráha/klubovna autodráhy
14.00
malý přírodovědec/Přírodověd. st.
14.00
nohejbal/tělocvična Blatenská, hřiště Sokol.
15.00
kytara 1/klubovna DDM
15.00
výtvarný/klubovna DDM
15.30
kytara 2/klubovna DDM
16.00
spinning 1/klubovna
16.30
tvořivá dílna – Amálka/klubovna DDM
(rodiče+děti)
17.00
horolezci/bazén
17.00
angličtina dosp./klubovna DDM 18.00
spinning dospělí/klubovna DDM 18.00
spinning dospělí/klubovna DDM 19.30

ÚTERÝ
keramika 2/keram. dílna
truhlář/dílna
rukodělky/klubovna šití
orientální tance 1/sál
orientální tance 2/sál
spinning 2/klubovna
potápění/bazén

13.30
13.30
15.00
15.00
16.00
16.30
17.00

orient. tance dosp./klubovna DDM 17.00
spinning dospělí/klubovna DDM 18.00
spinning dospělí/klubovna DDM 19.30

STŘEDA
počítače – Logo/klubovna počítačů
badminton/tělocvična Blatenská
železnice/klubovna
vitráže – Sklíčko/keramika
dramatický/sál DDM
elektronika/klubovna elektroniky
angličtina/klubovna DDM
spinning dospělí/klubovna DDM
keramika dospělí/klubovna DDM
modeláři dospělí/klubovna DDM

14.00
14.30
15.00
15.00
15.30
15.30
15.00
18.30
17.00
17.00

aerobik – Píďalky/sál DDM
14.00
mažoretky/sál DDM
15.00
počítače – hry/klubovna počítačů 15.00
dívčí kopaná/tělocvična SOU
15.00
modeláři letadla 2/dílna DDM
15.30
biologické praktikum/Přírodovědná stanice
15.30
tenis/tělocvična Blatenská
15.00
keramika 3/keram. dílna
15.30

ČTVRTEK
malý přírodovědec/Přírodověd. st.
vaření/kuchyně
nohejbal/tělocvična Blatenská
aranžování/klubovna
modeláři – lodě/dílna DDM
hvězdářský/Přírodovědná stanice
HIP HOP/sál DDM
HIP HOP/sál DDM
spinning dospělí/klubovna DDM

14.00
15.00
15.00
13.30
15.00
16.00
15.00
16.00
19.30

PÁTEK
modeláři – letadla 1/dílna DDM
rybáři/stanice

13.30
14.00

PŘEDVÁNOČNÍ VŠEHOCHUŤ
HUDEBNÍ KOKTEJL

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
SAMONIVELAČNÍ STĚRKY THOMSIT

PŮJČOVNA VYSAVAČŮ

(NA HLOUBKOVÉ ČIŠTĚNÍ koberců a čalounění)

A VYSOUŠEČŮ ZDIVA

Limity Plzeň Štreka Reﬂlex
Gulash rock Promises Klatovy
+ divadelní vystoupení Františka
Nebrasky

Sušice – sokolovna
18.12.2009 od 20.00 hod

HOR A ŽĎOVICK Ý OBZOR č. 11/2009
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KOMINICTVÍ KROUPA
Provádíme čištění, revize, kolaudace, opravy,
stavby, frézování, vložkování apod. Prodej a instalace
kamen, krbů apod. www.kominictvikroupa.cz
Kalenice 25, tel. 724 993 241, 383 809 099

V sobotu 19. prosince 2009
se na náměstí koná
VÁNOČNÍ JARMARK.

OBJEDNÁVKY
NA VÁNOČNÍ ÚKLID
 úklidové a vyklízecí práce
 čištění koberců, čalounění

TEL: 731 168 490

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

Ilona Herzová, Sušice, mobil 608 117 789

V pátek
11. prosince 2009
se na náměstí koná TRH.

JEDINEČNÉ SLEVY KUCHYNÍ
JE
KUCHYNÍ,
PŘÍSLUŠENSTVÍ A SPOTŘEBIČŮ
Graﬁcké návrhy a kalkulace ZDARMA
Prodloužená ORESI záruka 7 let
EXKLUZIVNĚ v ORESI
5 LET záruka Whirlpool ZDARMA
Certiﬁkáty kvality
Nízké splátky, nulové navýšení

NEJBLIŽŠÍ PRODEJNA:
Klatovy, Plzeňská 888,
tel.: 376 323 483
POROVNEJTE NAŠI CENU A KVALITU S KONKURENCÍ

|
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Akce trvá do 31. prosince 2009

HOR A ŽĎOVICK Ý OBZOR č. 11 /2009

NOVÁ SLUŽBA ZDARMA
mobilní prodejce. Zavolejte
a přijedeme až k Vám domů

777 732 008
WWW.ORESI.CZ

Jazykové kurzy:

NĚMČINA, ANGLIČTINA, FRANCOUZŠTINA
nově:

ANGLIČTINA PRO DĚTI 1. a 2. třídy ZŠ
a DOPOLEDNÍ KURZY ANGLIČTINY
individuální i skupinová výuka pro veřejnost
v Horažďovicích
ZÁPIS DO JARNÍCH KURZŮ OD 1. PROSINCE 2009
Tel.: 604 859 567, Tyršova ulice 355
další informace na: www.preklady-masaze-ekofarma.cz

HOR A ŽĎOVICK Ý OBZOR č. 11/2009
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HOR A ŽĎOVICK Ý OBZOR č. 11 /2009

Vyberte si z naší nabídky
BAV SE s Mých5
extrémně nízký paušál
posílání SMS zdarma na 5 vybraných kontaktů do všech sítí
volání na 5 vybraných kontaktů do všech sítí za 2,90 Kč (vč. DPH)

BAV SE s Mých5
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Internet ADSL nabízí:

 rychlost 8 Mb/s nebo 16 Mb/s
 přehledné placení jedné částky na jedné faktuře
 užívání, stahování a surfování bez limitů

Ceník tarifů
Internet
ADSL bez
pevné linky
Max. dostupná
rychlost
Koncové zařízení pro
připojení k internetu
Datový limit (FUP)

Jen za

Internet
ADSL
Standard

Internet
ADSL
Premium

Měsíční paušál:
699 Kč nyní 499 Kč*

Měsíční paušál:
849 Kč

až 8 Mb/s

až 16 Mb/s

ADSL modem

ADSL modem

neomezeně

neomezeně

499 Kč
měsíčně

Ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH. U tarifů internet ADSL můžete uzavřít účastnickou smlouvu na 2 roky nebo na dobu neurčitou.
*Nabídka platí první rok při uzavření smlouvy na 2 roky do 31.12. 2009.

9tFHLQIRUPDFtYWpWRSURGHMQČ
+RUDåćRYLFH
Husovo nám. 147
Tel.: 376 382 008
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25. 12. neděle

AKCE
KULTURNÍ DŮM
1. 12. úterý
VÁNOČNÍ KOUZLO
Divadelní představení pro mateřské školy
a 1.–3. třídy ZŠ.

2. 12. středa

18.00

BÍLÉ VÁNOCE YVETTY SIMONOVÉ
Vánoční koncert naší populární pěvecké stálice. Předprodej v kině a v KD před představením. Stolové uspořádání.

4. 12. pátek

20.00

MATURITNÍ PLES
Pořádá 4.C SOŠ Blatná. Bohatá tombola.
Hraje skupina Fortuna.

7. 12. pondělí

18.00

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA

9. 12. středa

10.00

19.30

DEN NA ZKOUŠKU
Něžná komedie s písničkami herce Lumíra
Olšovského. Hrají: M. Absolonová, L. Něrgešová, R. Valenta, J. Maxián. Předpl. skupiny
A/1, zbylé vstup. v předprodeji kina.

11. 12. pátek

19.00

ZÁKLADNÍ KURZ TANCE
A SPOLEČENSKÉHO CHOVÁNÍ
11. lekce. Ve 20.00 se začnou prodávat vstup.
na závěrečný věneček.

12. 12. sobota

20.00

OKRESNÍ MYSLIVECKÝ PLES
K tanci a poslechu hraje Malá muzika Nauše
Pepíka. Předprodej vstup. od 30. 11. v kině.

13. 12. neděle

17.00

MAJDA S FRANTIŠKEM NA CESTÁCH
Všichni je znáte z televizní obrazovky – Kouzelná školka bude tentokrát i u nás. Nenechte
si ujít! Předprodej vstup. v kině.

16. 12. středa

19.30

BŮH ANEBO ĎÁBEL, NIKDO DO NÁS
NEVIDÍ?
Muzikál v podání divad. souboru SYNOCH
Strakonice. Předvánoční vystoupení uvádíme
v rámci oslavy 45 let od otevření KD v Horažďovicích (12. 12. 1964). Předprodej vstup. v kině.

18. 12. pátek

19.00

ZÁKLADNÍ KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉHO CHOVÁNÍ
Předtančení, stužkování, doprovod taneční
orch. Music Klatovy. Vstup pouze ve společenském oděvu. Předprodej vstup. v kině.

20. 12. neděle

18.00

VÁNOČNÍ KONCERT
Účinkuje Volné sdružení horažďovických
zpěváků a muzikantů.

25. 12. pátek

19.30

VELKÝ HRADEŠICKÝ PLES
Pořádá D.O.S.M.A.H. Hradešice. Bohatá
tombola, bohatý program. Hraje Orchidea.
Předprodej vstup. od 14. 12.

LOUTKOVÉ DIVADLO V KINĚ OTAVA

4. 12. pátek

31. 12. čtvrtek

SKŘÍTKOVÉ A BUDLIBANI

20.00

SILVESTR 2009
Hraje oblíbený M. CHODL. Přijďte si zatančit, přijďte se pobavit a zároveň rozloučit se
starým rokem 2009. Společně pak přivítáme
rok 2010. Předprodej vstup. v kině.

Změna programu vyhrazena
OPĚT PŘIPRAVUJEME:
TANEČNÍ KURZ PRO DOSPĚLÉ 2010
Přihlášky do kurzu se vydávají v kanceláři
kult. střediska, tel. 376 512 237 a v kině Otava, tel. 376 511 890. Přihlášky je možno též
zaslat e-mailem, bližší informace též v kanceláři kult. střediska. Kurz bude zahájen v neděli 3. 1. 2010 v 15.00 pod vedením manželů
Kociánových z Klatov.

4. 12. pátek

17.00

MIKULÁŠSKÁ POHÁDKA

11. 12. pátek

17.00

18. 12. pátek

17.00

KAŠPÁREK A BETLÉMSKÁ HVĚZDA
DALŠÍ AKCE V KINĚ OTAVA
Pondělí 7. 12., 14. 12., 21. 12. – vždy od 9.30
do 17.00 – PRODEJ BIOPOTRAVIN

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
1. 12.

15.00 klubovna DDM

BALÍME VÁNOČNÍ DÁRKY

4. 12.

15.00 nádvoří zámku

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

10. 12.

KINO OTAVA

VÁNOČNÍ HVĚZDA
Divadelní představení pro 2. stupeň ZŠ.

9. 12. středa

15.00

SILVESTROVSKÉ POSEZENÍ S PÍSNIČKOU
K tanci a poslechu hraje Malá muzika Nauše Pepíka. Vstupenky si včas zakupte v předpr. kina.

20.00

14.00 klubovna DDM

VÁNOČNÍ DÍLNA
– výroba drobných vánočních dárků a vánoční výzdoby

2012
USA/Kanada – Proroctví, na jehož počátku
stáli Mayové. V roce 2012 zjistíme pravdu.
Akční sci-ﬁ do 12 let nevhodné. Titulky.

11. 12.

5. 12. sobota

VÝROBA NOVOROČENEK

20.00

ULOVIT MILIARDÁŘE
ČR – Drzá komedie režiséra Tomáše Vorla se
skvělým hereckým obsazením.

11. 12. pátek

18.00

ZATAŽENO, OBČAS TRAKAŘE
USA – Neuvěřitelné dobrodružství, kde z nebe
místo deště padá jídlo! NENECHTE SI UJÍT!
Baví se celá rodina! Český dabing.

12. 12. sobota

20.00

KNĚŽNA LIBUŠE
USA/ČR – Česko-americký koprodukční
ﬁ lm o legendární kněžně. Titulky.

18. 12. pátek

20.00

14.00 klubovna DDM

ŠPERKOVÁNÍ
– smalty, drátky, sklo

14. 12.

15.30 klubovna DDM

14. 12.

14.00 sál DDM

TURNAJ VE STOLNÍM TENISU
O POHÁR DDM
Turnaj je určen neregistrovaným hráčům do 15 let.
Přihlásit se mohou všichni zájemci do 11. 12. V případě většího zájmu se turnaj uskuteční v sokolovně.

15. 12.

15.00 klubovna DDM

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

18. 12.

15.00 klubovna keramiky

PŘEDVÁNOČNÍ TĚŠENÍ
– tvořivá vánoční dílna s posezením a čajem.

MILOŠ FORMAN: CO TĚ NEZABIJE…
ČR – Nahlédněte do soukromí jedné z nejslavnějších osobností ﬁlmového plátna. Dokument,
ve kterém nechybí emoce… byl natáčen pět let.

21. 12.

19. 12. sobota

Keramické kroužky budou vyrábět
ZÁMECKÝ BETLÉM.
Všichni členové se budou podílet na této tvorbě
a zároveň zvou další zájemce, kteří by se chtěli připojit. Materiál je vždy zajištěn, výrobek
se stane součástí Zámeckého betlému. Tvořit
můžete celý listopad a prosinec vždy v pondělí,
úterý od 13.30 a v pátek od 13.00.

20.00

2 BOBULE
ČR – Volné pokračování úspěšné ﬁ lmové komedie Bobule.

22. 12. úterý

20.00

3 SEZONY V PEKLE
ČR/SR/Německo – Dokud sníš, nejseš mrtvej! Milostné drama do 12 let nevhodné.

23. 12. středa

15.00

BOLT – PES PRO KAŽDÝ PŘÍPAD
USA – Animovaný příběh superpsa napříč
celou Amerikou. Český dabing.

29. 12. úterý

15.00

VZHŮRU DO OBLAK
USA – Animovaná rodinná komedie pro malé
i velké. Český dabing.

30. 12. středa

20.00

MAMMA MIA!
Velká Británie – Nejpopulárnější ﬁ lmový
muzikál s Meryl Streep v hlavní roli. Titulky.

Změna programu vyhrazena

14.00 klubovna autodráhy DDM

VÁNOČNÍ JÍZDA NA AUTODRÁZE
– Horažďovická pětiminutovka

PŘIPRAVUJEME:
LYŽAŘSKÁ ŠKOLA NA MODRAVĚ
– přihlášky a informace v domě dětí

MUZEUM
Městské muzeum bude od 22. 12. do 31. 12.
2009 zavřeno.
Interaktivní rukodělná dílna „Návrat k tradicím“ je otevřena celoročně. Otevírací doba: říjen–květen, Po–Pá 9.00–15.00 hod. Objednání:
376 512 271, e-mail:muzeumhd@seznam.cz.
www.muzeumhd.cz/navrat (virtuální dílna)

Uzávěrka dalšího čísla je 9. 12. 2009, vydání 18. 12. 2009. Redakce si vyhrazuje právo vybrat k otištění příspěvky pisatelů podle potřeb HO. Příspěvky svým rozsahem delší než jeden list A4 budou redakčně kráceny. Náklad 2 700 výtisků. Distribuováno do každé rodiny horažďovického obvodu zdarma. Vydavatel a nakladatel Město Horažďovice, Mírové náměstí 1, IČ 00255513. Redakční rada: Ing. Ladislav Lenský, Ing. Michaela Vávrová, František Roubal, Ing. Ivana Dušková, ak. mal. Petr Mika, Lenka Šimonová, Mgr. Andrea Králová, Josef Chalupný, Jitka Chalupná. Tel. 376 547 557, fax 376 547 529,
e-mail: obzor@muhorazdovice.cz. Za věcnou správnost textu odpovídají autoři. Povoleno OkÚ Klatovy pod registrační značkou MK ČR E 11878. ISSN 1802-7741. Sazba a tisk: Dragon Press, Klatovy.

