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SLOVO STAROSTKY

Vážení spoluobčané,
nový rok není jen údaj v kalendáři, ale pro 
mnohé znamená čas ohlédnutí se zpět 
a zhodnocení toho, co jsme minulý rok za-
žili, vykonali nebo nestihli udělat. Dovolte 
mi proto krátké ohlédnutí. 

V roce 2009 jsme uskutečnili řadu akcí. 
Patří sem:
• příprava prodeje čtrnácti parcel Nad Ne-
mocnicí 
• rekonstrukce garáží MěÚ
• místní komunikace – oprava: K. Němce, 
Loretská, Odbojářů 
• parkoviště u  nemocnice – příprava pro-
jektu
• Trhová ul. – dopravní značení
• školství 
 – ZŠ Blatenská – rekonstrukce sociálního 
zařízení ZŠ Blatenská, I. etapa 
 – regulace ústředního topení
 – ZŠ Komenského – oprava komína
 – zateplení budov MŠ – příprava žádosti 
o dotaci
• životní prostředí
- revitalizace anglického parku Ostrov
 – výstavba hradítka na „mlýnském náhonu“
• památky 
 – masné krámy – oprava zdiva
 – zámek – opravy
 – kaple sv. Anny – výroba mříže
• sportovní areál Na Lipkách – oprava so-
ciálního zařízení
• HZS – vrata
• zateplení čp. 180 – příprava žádosti o dotaci
• příprava a realizace prodeje bytů
• části obce 
– Boubín – veřejné osvětlení
 – Horažďovická Lhota – oprava střechy na 
zbrojnici
 – Třebomyslice – oprava zdi a fasády u kul-
turního domu
 – Svaté Pole – oprava střechy, fasády a od-
vlhčení zdiva klubovny 
 – Veřechov – oprava stodoly
 – Komušín – čištění památníku
 – Babín – vyčištění a oprava jímací nádrže 
a zprovoznění odvodu srážkové vody

DEN PRO DĚTSKOU KNIHU   STR. 3–5
VÁNOČNÍ TRHY ZŠ KOMENSKÉHO  STR. 12
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA STR. 17 

•  v oblasti správy bytů 
– výměna oken – Jiráskova, Hollarova
– hlášené závady – počet 466
– přebrané byty – počet 42
– vypořádání majetku společnosti Grammer

—
Podařilo se vytvořit podmínky pro výstav-
bu prodejny PENNY a  tím rozšířit mož-
nosti nákupu ve dvou marketech v Horaž-
ďovicích.
Na příští rok je připraveno několik vý-
znamných investičních akcí. Patří mezi ně 
především rekonstrukce Okružní ulice, 
zateplování obou základních škol, příprava 
projektů na revitalizaci náměstí a na domov 
důchodců. Více uvedu v příštím čísle HO.
Mnohé je třeba vybudovat, vylepšit a zkráš-
lit. Na to je potřeba velké úsilí, práce, jed-
nání, ale i  dobré vůle, spolupráce, ochoty 
a  tolerance. Zkusme společně obnovit 
a prohlubovat soudržnost a spolupráci nut-
nou pro rozvoj našeho města.

—
Chci poděkovat za všechny Vaše připo-
mínky, náměty a názory, děkuji i za kriti-
ku, která pomáhá v naší práci a někdy po-
požene věci dopředu. Děkuji všem, kteří 
jakoukoliv formou a mírou přispěli k roz-
voji našeho města, obohatili jeho kulturní 
i společenský život.

Rozsvícení vánočního stromu. Foto: J. Chalupný

Do posledního roku prvního desetiletí 
21. století Vám přeji pevné zdraví, spokoje-
nost a štěstí.

Jindřiška Antropiusová, 
starostka města 

Vážení čtenáři, rádi bychom Vám poděko-
vali za Vaši přízeň a jako dárek v tomto čísle 
Horažďovického obzoru naleznete vánoční 
pohled nebo jeden z  pohledů Horažďovic 
od prof. Dr. Ing. Jaroslava Němce, DrSc.

Redakční rada

Do posledního roku
1. století Vám přeji pev
os

Jindřiška An
tar
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Secesní sál, hotel Prácheň
Neznámý vandal napáchal škodu za 25 335 Kč zni-
čením osvětlení na vánočním stromku na náměstí. 
Stromek je již monitorován z MěÚ.

PLUS/MINUS 
Vážení spoluobčané, byli bychom rádi, kdybyste nám přispívali Vašimi fotografi emi včetně popisu místa. Velice Vám děkujeme a těšíme 
se na Vaše příspěvky, které můžete zasílat na email: chalupna@muhorazdovice.cz. U jednotlivých fotografi í zveřejníme na přání jmé-
no autora. Redakční rada

STALO SE 

Sametový den 
v Horažďovicích
V úterý dne 17. 11. 2009 proběhla akce Sa-
metový den v  Horažďovicích. Akce probí-
hala na horažďovickém náměstí i v kultur-
ním domě. Velmi pěkné bylo „sametové“ 
zpívání horažďovických spolků a hromad-
né vypouštění lampionů přání na náměstí. 
V  kulturním domě zahrály skupiny Dra-
gouni, Nektar Boys a Refl ex. Město Horaž-
ďovice velmi děkuje všem účinkujícím na 
této akci. Mimo jiné i divadelní společnosti 
TYJÁTR za zapůjčení aparatury na ozvu-
čení náměstí zcela zdarma. 

Rozsvícení 
vánočního stromu
V neděli dne 29. 11. 2009 proběhlo na ho-
ražďovickém náměstí tradiční rozsvícení 
vánočního stromu. Akce začala zvonko-
vým průvodem dětí od kulturního domu 
směrem na náměstí. Poté k  občanům 
promluvila starostka města. Po požeh-
nání vánočního stromu panem vikářem 
Miroslavem Nikolou byl stromek rozsví-
cen. Ke krásné večerní atmosféře zazpí-
valy horažďovické pěvecké spolky. Velmi 
pěkným zpestřením byl i zpěv dětí, které 
se nebály a krásně nám zazpívaly. Město 
Horažďovice velmi děkuje všem účastní-
kům této akce. Mimo jiné i hudební sku-
pině EXPERIMENT za zapůjčení apa-
ratury na ozvučení náměstí, již druhým 
rokem zcela zdarma. 

DALŠÍ FOTOGRAFIE Z AKCÍ NALEZNETE NA www.sumavanet.cz/horazdovice
Jitka Chalupná, Odbor památkové péče, školství a kultury
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Fotoreportáž – Den pro dětskou knihu 2009

Přijeli hosté…

… zdobily se vánoční stromky …

… zahrál Fidlifuk a Cvrčci …

… proběhlo „ŠKATULENÍ“…

… se skauty se soutěžilo a vyrábělo …

… s Goadou se hrály opět deskovky …
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Den pro dětskou 
knihu 2009
Akce nejen pro děti, ale i dospělé, která se 
konala první adventní neděli pod záštitou 
Městské knihovny a  Města Horažďovice, 
tentokrát měla v  podtitulku „S  Ferdou 
v Kocourkově“. 
Programová náplň byla obdobná jako 
v minulých letech, ale přesto přinesla ně-
které novinky. Začalo se vystoupením 
pěveckého souboru Cvrčci, po kterém ná-
sledovalo slavnostní zahájení. Nekonečný 
příběh vyhodnotila spisovatelka Petra 
Braunová, která psaní malých autorů po 
celý rok sledovala. Mirka Kuntzmannová 
přijela letos s  plzeňskými strašidly a  pří-
mo s jejich ředitelem Zdeňkem Zajíčkem. 
Nejen, že se strašilo, ale i  pod vařečkou 
Mirky Kuntzmannové také vařilo. Aby se 
aktivně do pohádky zapojily i  malé děti, 
připravil pro ně ilustrátor VHRSTI po-
hádku, při které mu děti radily, co doma-
lovat králi, aby se z  něho stal opravdový 
pohádkový král.
Odpolední část osvěžilo vystoupení sou-
boru Fidlifuk, loutková pohádka pro děti 
od ochotně hrajících horažďovických 
ochotníků a  vyhodnocení nejkrásně-
ji nazdobeného vánočního stromečku. 
Stromky se pyšnily skvostnými ruko-
dělnými ozdůbky, jako byly např. textil-
ní patchworkové koule od ZŠ Blatenská 
nebo ozdůbkami z palačinkového těsta od 
Dětského domova Chanovice, které také 
chutnaly všem přihlížejícím. Vítězným se 
stal „blejskavý“ alobalový stromek ZUŠ 
a  cenu diváků získaly papírové ozdůbky 
družiny ZŠ Komenského. Přízemí kul-
turního domu bylo vyhrazeno prodeji 
knih jednotlivých nakladatelství. Knížky 
a  další produkty představilo nakladatel-
ství Albatros, Brio, Egmont ČR, Jan Hof-
fer – Levné knihy, Moon light a UA Pierot. 
Někteří spisovatelé přijali pozvání a  pre-
zentovali své knížky s  vřelým úsměvem 
a vlastnoručním podpisem. Po celou dobu 
byly pro děti připraveny vánoční dílny, kde 
si mohly vyzkoušet zdobení perníčků, vý-
robu drátěných ozdob, zvonečků, stromků 
z papírových brček, aranžování vánočních 
svícnů apod. 
Očekávaný zájem vzbudilo sdružení 
GOADA, které přivezlo do Horažďovic na 
200 deskových her. Rodiče s dětmi si moh-
li zahrát přímo na místě u  hracích stolů 
hry osvědčené, ale i zcela neznámé. Tomu 
se přizpůsobily i nečekané projevy hráčů, 
které lákaly další a další nadšence.
Stejně úspěšné bylo i „Škatulení“ – draž-
ba umělecky pojatých krabic od kreativně 
nadaných osobností Horažďovic i  hos-
tujících autorů. Krabice byly skutečně 
originální – od přesných geometrických 
tvarů přes plyšově kulaté až po nesku-

TYJÁTR HORAŽĎOVICE ZAČÍNÁ SVOU 165. DIVADELNÍ SEZÓNU 

4. divadelní bál4. divadelní bál

V KULTURNÍM DOMĚ V HORAŽĎOVICÍCH
BOHATÝ PROGRAM DOPROVÁZÍ SWING BAND TÁBOR
VHODNÝ A VKUSNÝ KOSTÝM NENÍ VÝHODOU, ALE PŘEDNOSTÍ!

bude!bude!

BUDE!

pátek 29. ledna 2010pátek 29. ledna 2010
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tečné nesourodí, ze kterého vzešla jakási 
ptačí budka s  podstavcem z  gramodesek. 
Škatulení se zúčastnily celé rodinné klany, 
z  nichž některé vydražily i  několik kusů 
krabic, až po samostatné dětské jednotky, 
které úspěšně přihazovaly. Kdo nedražil 
přímo, mohl anonymně přispět do společ-
né kasičky. Celkový výtěžek ze Škatulení 
a  dobrovolného vstupné ve výši 16 508 
Kč poputuje k  dětem z  Dětského domova 
v Chanovicích a klientům DOZP Stod.
Vánoční atmosféru dotvořil zvonkový prů-
vod na náměstí. Slavnostnímu požehnání 
a  rozsvícení vánočního stromu přihlíželo 
diváky naprosto zaplněné náměstí. Svaře-
né víno červené a vánoční zpěvy zakončily 
pestrý program tohoto dne, který byl vě-
nován hlavně dětem a také jejich knihám.
A  příště přijde i… snad to nějaké rejdící 
světýlko po obloze.

Mgr. Andrea Králová

KULTURA 

Pěvecký spolek 
Prácheň 
Ve druhé polovině listopadu se Pěvecký 
spolek Prácheň zúčastnil dvou městských 
slavností. 17. 11. jsme si společně připo-
mněli 20. výročí „sametové revoluce“ a již 
tradičně na první adventní neděli jsme 
zpívali při slavnostním rozsvícení vánoč-
ního stromu na horažďovickém náměstí. 

Do uzávěrky tohoto čísla jsme stačili 
absolvovat ještě jeden vánoční koncert. 
V pondělí 7. 12. jsme se představili v Domě 
s pečovatelskou službou v Palackého ulici. 
Jednalo se o 10. vánoční koncert pro oby-
vatele penzionu. Další vánoční koncerty 
nás teprve čekají. 
Na začátku příštího roku se poprvé před-
stavíme hned v neděli 3. 1. v Husově sboru 
při slavnostní bohoslužbě u  příležitosti 
90. výročí založení Církve československé 
husitské.
Končí rok 2009, který byl pro členy pěvec-
kého spolku „klidnější“ než roky předešlé. 
Doufám, že jsme společně nabrali síly do 
roku příštího, který by měl být opět tro-
chu náročnější. Proto bych rád na tomto 
místě popřál nejen členům spolku, ale 
i  Vám všem krásně prožité svátky vánoč-
ní. V  roce 2010 pak hlavně hodně zdraví, 
štěstí, pohody, spokojenosti a  úspěchů 
v  osobním i  pracovním životě. A  na ně-
jakém našem vystoupení v  roce 2010 se 
budu těšit na setkání s  Vámi. Podrobněj-
ší informace o činnosti spolku najdete na 
www.psprachen.cz. 

 Za PSP Martin Petrus

Ševčíkovy hudební 
večery – nový cyklus 
koncertů v secesním 
sále hotelu Prácheň 
v Horažďovicích
Je nám velikým potěšením, že můžeme 
nejen horažďovickému publiku oznámit 
opravdu významnou kulturní novinku. Od 
ledna 2010 se budeme v  sálu hotelu Prá-
cheň setkávat během celého roku s muzi-
kanty, kteří do našeho regionu přinesou 
špičkové instrumentální i pěvecké výkony. 
Díky nedávnému vybavení sálu kvalit-
ním klavírem si můžeme dovolit ve vyni-

kající akustice a  krásném prostředí nově 
zrekonstruovaného sálu přivítat umělce, 
kteří jsou při svém účinkování doma i  ve 
světě zvyklí na určité standardní zázemí. 
I  v  Horažďovicích tedy můžeme konečně 
říci, že takové prostředí ve městě máme. 
Již nemusíme jednotlivě dojíždět za uměl-
ci do velkých měst, právě naopak – umělci 
se svými koncertními vystoupeními mo-
hou přijíždět k nám, poznávat náš region 
i naše pěkné město a – jak doufáme – rádi 
se k  nám i  vracet, a  to nejen na pracovní 
návštěvy. Naše setkávání se s  kvalitními 
hudebníky a  mladými hudebními naděje-
mi jsme nazvali Ševčíkovy hudební večery 
– na počest slavného horažďovického ro-
dáka Otakara Ševčíka, houslisty a moder-
ního houslového pedagoga, jehož školu 
dodnes používá a  obdivuje celý houslový 
svět. Díky osobním kontaktům členů na-
šeho občanského sdružení a díky podpoře 
Města Horažďovice (zakoupení kvalitního 
klavíru a  částečná fi nanční podpora pro-
jektu) jsme mohli pro první ročník Ševčí-
kových hudebních večerů oslovit zajímavé 
interprety. Sezóna v  hotelu Prácheň je 
rozložena do šesti řádných koncertů bě-
hem celého kalendářního roku. Věříme, 
že se vydaří též náš další záměr – obohatit 
na podzim sezónu mimořádným koncer-
tem se zahraničními hosty. Mimořádný 
koncert závisí zejména na dostatečném fi -
nančním zajištění, o kterém právě vedeme 
jednání se sponzory.

PRVNÍ KONCERT ŠEVČÍKOVÝCH 
HUDEBNÍCH VEČERŮ 
secesní sál hotelu Prácheň, Strakonická 
152, pátek 22. ledna 2010 v 19.00 hodin 
Maxim Averkiev – klavír 
Koncertní sezónu Ševčíkových hudeb-
ních večerů v hotelu Prácheň zahájí v pá-
tek 22. ledna 2010 v  19.00 hodin mladý 
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ruský virtuózní klavírista Maxim Averki-
ev. Umělec je vysoko ceněn za svoji bri-
lantní techniku získanou při klavírních 
studiích v  Moskvě. Publikum si klaví-
rista rovněž získává i  citlivou interpre-
tací skladeb, při které nechybí umělcův 
vlastní hluboký prožitek, něha a  jemné 
emoce. Kromě sólového účinkování u nás 
a v zahraničí je mladý klavírista často vy-
hledáván i jako korepetitor předních pěv-
ců a  instrumentalistů. V  poslední době 
vystoupil např. v  Německu a  ve Francii. 
Úzce spolupracuje mimo jiné se sopra-
nistkou Gabrielou Pechmannovou, kte-
rou jsme v  srpnu mohli vyslechnout při 
jednom z koncertů v rámci cyklu Zámec-
ké hudební léto v  Horažďovicích. Ma-
xim Averkiev se věnuje též pedagogické 
činnosti, v  současné době je profesorem 
klavírního oddělení Konzervatoře v  Plz-
ni. Vstupné na koncert je díky finanční 
podpoře koncertu Městem Horažďovice 
dobrovolné, o  přestávce koncertu a  po 
jeho ukončení si můžete dopřát občer-
stvení v  sousední restauraci hotelu, po-
sedět s  přáteli a  popovídat si tam nejen 
o  právě vyslechnutém koncertu. K  ná-
vštěvě koncertu zveme všechny občany 
města a širokého okolí, dobrá zpráva pro 
přespolní návštěvníky: v hotelu je možné 
si zamluvit též ubytování a víkend zahájit 
mimořádným kulturním zážitkem. 

Ing. Jitka Kutišová, za občanské sdružení 
Hudba bez hranic, o. s.

SPORT 

FK Horažďovice 
– bilancuje podzimní 
část sezóny
Po napínavé baráži se mohl klub v  letní 
přestávce věnovat přípravě na další roč-
ník, hlavně zabezpečení chodu klubu 
a  všech mužstev. V  mužstvu „A“ mužů 
během letní přestávky došlo k  několi-
ka změnám, přišel M. Šedivý, R. Beneš, 
P. Mičkal, odešel J. Dytrt, J. Pavlík. Muž-
stvo se muselo obejít bez dlouhodobě zra-
něného agilního záložníka M. Šalandy. 
Nakonec museli vypomáhat i  dorostenci 
– J.  Nauš, D. Macoun, J. Sova, D. Voná-
šek, M. Greger. 
Mužstvo mužů hrající krajský přebor ne-
začalo dobře, zbytečně ztracené body na 
domácím hřišti při remízách s  Rapidem, 
Vejprnicemi a  smolná prohra s  Chanovi-
cemi mrzely. V  průběhu sezóny se vrátil 
z  Chanovic J. Dytrt a  na výpomoc přišel 
i M. Prchlík. Po složitém rozjezdu se kádr 

konečně stabilizoval a vítězstvím v Klato-
vech rozjel sérii neporazitelnosti v  sedmi 
zápasech za sebou. Konečné 12.  místo 
z 16 celků po podzimu s minimálními od-
stupy na celky před námi je dobrou výchozí 
pozicí pro jarní část. Celek „B“ mužů hrají-
cí ve III. třídě se radikálně omladil. Za tuto 
rezervu nastupují jak zkušení starší hráči, 
tak většina dorostenců. Trvalo několik zá-
pasů, než se mužstvo sehrálo a hlavně, než 
si dorostenci zvykli na jiný styl hry v  této 
soutěži. Zápas od zápasu se mužstvo lep-
šilo, až je z  toho nakonec slibné 6. místo 
ze 14 celků. V krajské soutěži dorostu nám 
dělá velikou radost naše mužstvo. Pouze 
jednou prohráli a jednou remizovali a patří 
jim 2. místo z 16 celků s dvoubodovým od-
stupem na první. Cílem dorostenců a vede-
ní FK Horažďovice je postup do krajského 
přeboru, kam bezesporu patří. V  krajské 
soutěži žáků naše mužstvo patří do lep-
ší polovičky mužstev. Sílu mužstev dost 
ovlivňují střídavé starty hráčů. Několik 
našich odchovanců je na hostování v okol-
ních klubech. Na úkor toho máme dva hrá-
če na střídavý start. Konečné 6. místo z 12 
celků je třeba brát jako úspěch. Ve starší 
přípravce po minulých třech úspěšných 
medailových letech nastal propad. Je to 
zapříčiněno malým počtem hráčů roční-
ku 1999, je snaha postupně tuto kategorii 
doplnit. V  okresním přeboru ve skupině 
„B“ se starší přípravka umístila na 4. mís-
tě, na jaře bude naše mužstvo hrát okresní 
soutěž. V  kategorii mladší přípravky je to 
s  počtem hráčů o  dost lepší. V  okresním 
přeboru jim patří 6. místo z  8 mužstev. 
V této kategorii jde hlavně o to, aby si děti 
postupně osvojovaly určité fotbalové návy-
ky na hřišti. První podzimní část sezóny 
má letos za sebou „Fotbalová školka“, kte-
rá u  nejmenších fotbalistů a  rodičů měla 
veliký úspěch. V této kategorii jsou děti do 
šesti let, kdy ještě nemohou hrát mistrov-
ské zápasy. Mohou se však těšit na nějaký 
přátelský zápas. 
Veškeré výsledky našich mužstev je mož-
no sledovat na internetových stránkách: 
www.sumavanet.cz/fotbal 
a nebo na stránkách klubu www.fkhd.cz
Všem fotbalistům, trenérům, fanouškům, 
sponzorům a  pracovníkům Městského 
úřadu příjemné Vánoce, zdraví, štěstí 
a úspěchy v novém roce přeje výkonný vý-
bor FK Horažďovice.

Jiří Motl, FK Horažďovice

Z RADNICE

Rada města 
Horažďovice 
18. 11. 2009 
• sloučení dvou investičních akcí, a to ply-
nofi kace DDM a  rekonstrukce knihovny 
v čp. 11 Horažďovice  
•  výši nájemného v  nově přidělovaných 
městských bytech od 1. 1. 2010:
a) 39,97 Kč/m2 u  bytů v  základní kvali-
tě (dříve I. kategorie). Pro období od 1. 1. 
2010 do 31. 12. 2010 bude poskytnuta sleva 
na nájemném ve výši Kč 3/m2/měsíc
b) 39,97 Kč/m2 u  bytů v  základní kvalitě 
(dříve II. kategorie). Pro období od 1. 1. 
2010 do 31. 12. 2010 bude poskytnuta sleva 
na nájemném ve výši Kč 5,80/m2/měsíc
c) 35,97 Kč/m2 u  bytů se sníženou kvali-
tou (dříve III. a  IV. kategorie). Pro období 
od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010 bude poskyt-
nuta sleva na nájemném ve výši Kč 6,71/
m2/měsíc
• termíny pořádání trhů města a slavností 
v Horažďovicích v roce 2010: Petropavlov-
ský jarmark – 3. 7. 2010, Slavnosti Kaše – 
25.–27. 6. 2010, Jmeniny města – 23.–25. 7 
2010, Havelský jarmark – 16. 10. 2010, Vá-
noční jarmark – 18. 12. 2010 
• dodatek č. 2 ke smlouvě o  provozování 
sběrného dvora odpadů mezi Městem Ho-
ražďovice a spol. Rumpold – P, s. r. o., Pl-
zeň 
• navrhované složení povodňové komise 
správního obvodu obce s  rozšířenou pů-
sobností dle předloženého návrhu 
• kupní smlouvu na dobu určitou do 31. 12. 
2010 na prodej dřeva z městských lesů mezi 
Městem Horažďovice a  fi rmou Zdeněk 
Pelcman, Hlinice 
• uzavření provozu Městského úřadu, 
organizačních složek Technické služby, 
Městská knihovna dne 31. 12. 2009, orga-
nizační složky Aquapark 24. 12. 2009 – 25. 
12. 2009 a 31. 12. 2009 – 1. 1. 2010 a orga-
nizační složky Městské muzeum 22. – 31. 
12. 2009 

ROZHODLA 
• přijetí cenové nabídky NPÚ, ú. p. Plzeň, 
Plzeň ve výši 20 000 Kč na provedení sta-
vebně-historického průzkumu Červené 
brány v Horažďovicích 

POVĚŘILA 
• MěÚ, Odbor investic, rozvoje a majetku 
zveřejněním záměru pronájmu nemovi-
tostí v Horažďovicích, bývalého areálu fi r-
my GRAMMER

Výroční členská schůze tenisového klubu 
se koná v  salonku PIZZERIE V  ZÁMKU 
v  Horažďovicích. V  sobotu 30.1.2009 od 

18,00 hod.
Všichni členové tenisového klubu jsou 

zváni.
TK Horažďovice.
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VZALA NA VĚDOMÍ 
• zápis z  konkurzního řízení na místo ře-
ditele Základní školy Horažďovice, ze dne 
4. 11. 2009 a  stanovuje s  platností od 1. 
12. 2009 plat zástupci statutárního orgánu 
Mgr. Marcele Šmrhové dle přílohy, vzhle-
dem k tomu, že pracovní místo ředitele této 
školy nebude dočasně obsazeno 
• inspekční zprávu z  následné inspekce 
České školní inspekce, která se uskutečnila 
dne 21. 9. a 7. 10. 2009 na ZŠ Komenského

VYJÁDŘILA 
• na základě žádosti ředitelky MŠ Loretská 
předchozí souhlas k přijetí peněžitého daru 
od fi rmy Kovaltos Horažďovice ve výši 2 
000 Kč na spolufi nancování vánoční besíd-
ky, od fi rmy Miroslav Brůžek, Horažďovice 
ve výši 1 000 Kč, od fi rmy HOBY Horažďo-
vice ve výši 1 000 Kč na nákup hraček pro 
děti 

SOUHLASILA 
• na žádost Křesťanského společenství, 
sbor Horažďovice s  konáním veřejné akce 
Živý Betlém na Mírovém náměstí v Horaž-
ďovicích dne 22. 12. 2009 
• s  poskytnutím příspěvku 5 ks volných 
vstupenek pro 2 osoby na 1 hodinu do 
Aquaparku Horažďovice Sdružení hasičů 
Čech, Moravy a Slezska, Okresní sdružení 
hasičů Klatovy na okresní hasičský ples, 
který se bude konat 16. 1. 2010 v sokolovně 
v Sušici
• s  veřejnou sbírkou dne 29. 11. 2009 při 
konání Dne pro dětskou knihu – formou 
2 kasiček ve prospěch Dětského domo-
va Kašperské Hory – buňka Chanovice 
a DOZP Stod – keramická dílna 

NESOUHLASILA
• s  dodatečným zařazením odprodeje 
obecních bytů v čp. 783 a 784 v Mayerově 
ulici Horažďovice do doby realizace 1. kola 
I. etapy odprodeje obecních bytů 

Rada města 
Horažďovice 
2. 12. 2009 
SCHVÁLILA 
• účel použití fi nančního příspěvku v  roce 
2009 na sportovní areál Lipky na úhradu 
za el. proud, vodné a stočné, odvoz odpadů, 
opravu osvětlení, výměnu boileru, opravu 
elektroinstalace v  kabinách, opravu sprch, 
vertikutaci hřiště, nákup travního semene 
a dopravu mládežnických oddílů na zápasy 
• cenový dodatek na rok 2010 ke smlou-
vě o  zabezpečení sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních od-
padů – uzavřené se společností RUMPOL-
D-P, s. r. o. Plzeň, provozovna Sušice 
• objednání reklamní desky Horažďovice 
a  její umístění na zeď Aquaparku za cenu 

max. 4 200 Kč 
• smlouvu mezi Městem Horažďovice a ob-
čanským sdružením Hudba bez hranic, o. 
s., zastoupeným Ing. Františkem Kutišem, 
Sušice na zprostředkování 1. ročníku kon-
certů „Ševčíkovy hudební večery“ v Horaž-
ďovicích v r. 2010 
• smlouvu o podmínkách umístění klavíru 
Bohemia v  hotelu Prácheň mezi Městem 
Horažďovice a  Romanem Staňkem, Stra-
konice (provozovatel hotelu Prácheň), pro-
vozní řád a provozní knihu ke klavíru Bohe-
mia umístěnému v hotelu Prácheň 
• dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí služ-
by mezi Městem Horažďovice a  Centrem 
protidrogové prevence a  terapie se sídlem 
v Plzni a vyčlenění částky 30 000 Kč z roz-
počtu města na řešení problematiky drog 
• poskytnutí darů pro jmenované členy 
SDHO Komušín v  celkové výši 6 000 Kč 
za zásah během 5. a  6. 7. 2009 při zabez-
pečovacích pracích vodního díla Ostrov 
a poskytnutí darů pro jmenované členy JPO 
SDHO Horažďovice v  celkové výši 10 000 
Kč za provedené zásahy (požáry, technic-
ké havárie a dopravní nehody) během roku 
2009 
• poskytnutí peněžního daru ve výši 3 000 
Kč předsedkyni bytové komise Anně Ja-
nouškovcové a  poskytnutí peněžního daru 
ve výši 3 000 Kč předsedovi sportovní ko-
mise Josefu Chalupnému 
• schvaluje darovací smlouvu mezi Ing. 
Karlem Jiřím Němcem, CSc., Praha 1 (dár-
ce) a Městem Horažďovice (obdarovaný) na 
darování dvou obrazů. Obrazy budou umís-
těny v jídelně DPS v Horažďovicích formou 
výpůjčky

ROZHODLA 
• přijetí cenové nabídky společnosti GPL-
INVEST, s. r. o., České Budějovice na zpra-
cování a  podání žádosti do Operačního 
programu životního prostředí a  zajištění 
činností v procesu zadávání veřejných zaká-
zek na akci „Horažďovice – vrt HV – 01, HV 
– 02, HV – 03 a HV – 04“, v celkové hodnotě 
45 000 Kč bez DPH (+ DPH dle platné saz-
by)
• o přijetí cenové nabídky společnosti STA, 
projektový atelier, v. o. s., Strakonice na 
zpracování projektové dokumentace „Roz-
šíření hřbitova v Horažďovicích“ včetně vý-
konu inženýrské činnosti ve výši 145 000 Kč 
bez DPH
• o přijetí cenové nabídky společnosti STA, 
projektový atelier, v. o. s., se sídlem Zámek 
1, Strakonice na úpravu stávající projekto-
vé dokumentace „Stavební úpravy obřadní 
síně v Horažďovicích“ včetně výkonu inže-
nýrské činnosti ve výši 45 000 Kč bez DPH
• o přijetí cenové nabídky společnosti EKO-
EFEKT, a. s., Třebívlice u Lovosic na prove-
dení opravy kotle CARBOROBOT classic 
300 v kotelně Peškova 941 ve výši 90 110 Kč 
+ DPH

VZALA NA VĚDOMÍ 
• plán investic na rok 2010 a fi nanční plán 
údržby bytového fondu na rok 2010 
• zveřejnění oznámení o  posuzování vlivů 
na životní prostředí k akci „Horažďovice – 
Komenského, Třebomyslická ulice a  malý 
městský obchvat“ 
• změnu základní sazby DPH na 20 % a do-
datky k  nájemním smlouvám týkající se 
navýšení nájmu o  příslušnou sazbu DPH 
s  platností od 1. 1. 2010 u  všech nájemců 
garáží a nájemců nebytových prostor, kteří 
jsou plátci DPH 
• zápis z 22. jednání kulturní komise ze dne 
3. 11. 2009

SOUHLASILA 
• se spoluprací při organizaci Rally Agropa 
2010 ve dnech 6.–7. 8. 2010 ve stejném roz-
sahu jako v předcházejících letech 
• s  poskytnutím příspěvku 5 ks volných 
vstupenek pro 2 osoby na 1 hodinu do 
Aquaparku Horažďovice pro LDN Horaž-
ďovice na Zdravotnický ples dne 5. 2. 2010 
v hotelu Prácheň 
• s pořádáním VI. ročníku Městského běhu 
Horažďovice dne 19. 6. 2010

ULOŽILA 
• MěÚ, Odboru investic, rozvoje a majetku 
města vypracování návrhu vymezení za-
stavěného území na území města (k. ú. Ho-
ražďovice a Zářečí u Horažďovic) v měřítku 
katastrální mapy a  jeho předložení Úřadu 
územního plánování k  vymezení a  vydání 
opatřením obecné povahy 

17. zasedání 
zastupitelstva města
konané dne 7. 12. 2009 v 18.00 hod.
v kulturním domě v Horažďovicích
Usnesení
Zastupitelstvo města 7. 12. 2009

SCHVÁLILO
• plnění rozpočtu města k 31. 10. 2009
• rozpočtovou změnu č. 4, tj. rozpočtová 
opatření 49–69/2009 
• rozpočtový výhled na r. 2010–2013
• pravidla rozpočtového provizoria na rok 
2010: Město Horažďovice bude hradit pou-
ze platby základních provozních výdajů 
nutných k zajištění plynulosti hospodaření 
města, jeho organizačních složek a  pří-
spěvkových organizací a výdaje, které jsou 
smluvně podloženy a  smlouvy byly pro-
jednány v  radě města nebo zastupitelstvu 
města
• obnovení kontokorentního úvěru 7 mil. 
Kč se splatností jednoho roku od podpisu 
smlouvy o  úvěru u  České spořitelny, a. s., 
a zajištění tohoto úvěru budoucími rozpoč-
tovými příjmy města 
• odprodej bytových jednotek v  čp. 785 
a  786 – Mayerova ulice, v  čp. 929 a  930 – 
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Loretská ulice v Horažďovicích 
• dohodu o  ukončení smlouvy o  nájmu 
mezi Městem Horažďovice a Grammer, s. r. 
o., Most, včetně vyrovnání závazků ve výši 
817 035 Kč za technické zhodnocení majet-
ku a pověřuje starostku města podpisem
• odkoupení skladové haly bez čísla popis-
ného s příslušenstvím, které tvoří přípojka 
elektrické energie na stp. č. 1664 v k. ú. Ho-
ražďovice a  vjezdová vrata do výrobního 
areálu umístěná na vjezdu ze Strakonické 
ul. u čp. 371 za 109 623 Kč od Grammer, s. 
r. o., včetně příslušné kupní smlouvy mezi 
Městem Horažďovice a Grammer, s. r. o.
• dohodu o  vzájemném zápočtu pohledá-
vek a  závazků mezi Městem Horažďovice 
a Grammer, s. r. o.
• dodatek č. 1 k Zásadám postupu při pro-
deji bytů a bytových domů v majetku Města 
Horažďovice (V případě neuzavření kupní 
smlouvy ze strany kupujícího prodávající 
vrátí kupujícímu celou složenou zálohu. 
Nájemník si o vrácení zálohy písemně po-
žádá Odbor investic, rozvoje a  majetku 
města MěÚ Horažďovice)

VYDALO
• obecně závaznou vyhlášku č. 2/2010 
o  místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních od-
padů

PROVOZNÍ DOBA PRO PRODEJ 
DŘEVA Z MĚSTSKÝCH LESŮ 
HORAŽĎOVICE 
Prodej dřevní hmoty fi rmám – velko-
odběratelům
Pondělí–Pátek   08.00–15.00 hod.
Příprava a  odběr palivového dřeva sa-
movýrobou, odběr hotového palivové-
ho dřeva
Pondělí–Pátek   08.00–15.00 hod.
Odběr dřevní hmoty pro fi rmy, přípra-
vu a odběr palivového dřeva samovýro-
bou a odběr hotového palivového dřeva 
je třeba projednat vždy před odběrem 
s lesním Městských lesů. 

Ing. Ladislav Lenský, místostarosta

NABÍDKA PRÁCE
Město Horažďovice, organizační slož-
ka Technické služby hledá 2 pracov-
níky na dohodu o  provedení práce 
s  následující náplní: dozor na starém 
a  novém hřbitově, zamykání a  ode-
mykání obou hřbitovů každodenně, 
kontrola a  zamykání veřejných toalet 
každodenně a  kontrola a  odemykání 
a  zamykání veřejných toalet ve dnech 
pracovního klidu, pracovního volna 
a  ve dnech svátků. Nástup 1. ledna 
2010. Informace na tel. 608 448 698 p. 
Marcela Benešová

Město Horažďovice 
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA 

Č. 2/2009,
o  místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a  odstraňování komunálních 
odpadů

Zastupitelstvo města Horažďovice se na 
svém zasedání dne 7. 12. 2009 usnesením 
č. 14 usneslo vydat na základě § 14 odst. 
2 zákona č. 565/1990 Sb., o  místních po-
platcích, v  platném znění a  v  souladu s  § 
10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění 
tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Úvodní ustanovení

1. Město Horažďovice vybírá místní po-
platek za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a  od-
straňování komunálních odpadů (dále jen 
poplatek).
2. Správu místního poplatku vykoná-
vá Městský úřad Horažďovice (dále jen 
„správce poplatku“) a  v  řízení ve věcech 
místních poplatků se postupuje podle zá-
kona č. 337/1992 Sb., o správě daní a po-
platků, v  platném znění, pokud zákon 
č. 565/1990 Sb., o  místních poplatcích, 
v platném znění nestanoví jinak.

Čl. 2
Poplatník

Poplatníkem je:
a) fyzická osoba, která má ve městě trva-
lý pobyt, za domácnost může být poplatek 
odveden společným zástupcem, v  případě 
rodinných nebo bytových domů vlastníkem 
nebo správcem, tyto osoby jsou povinny 
správci poplatku oznámit jména a data na-
rození osob, za které poplatek odvádí,
b) fyzická osoba, která má na území měs-
ta Horažďovice ve vlastnictví stavbu urče-
nou nebo sloužící k individuální rekreaci, 
ve které není hlášena k  trvalému pobytu 
žádná fyzická osoba, má-li k  této stavbě 
vlastnické právo více osob, jsou osoby 
povinny hradit poplatek společně a neroz-
dílně, a to ve výši odpovídající poplatku za 
jednu fyzickou osobu.

Čl. 3
Oznamovací povinnost

 1. Poplatník ohlásí správci poplatku 
vznik nebo zánik poplatkové povinnosti 
do 15 dnů ode dne, kdy tato skutečnost 
nastala.
2. V rámci ohlašovací povinnosti poplat-
ník uvede své jméno, příjmení, datum na-
rození a  trvalý pobyt. Poplatník, který je 
vlastníkem stavby na území obce, která 

slouží nebo je určena k  individuální re-
kreaci, v  níž není k  trvalému pobytu hlá-
šena žádná fyzická osoba, uvede rovněž 
číslo popisné nebo evidenční této stavby; 
pokud stavba není takto označena, uvede 
parcelní číslo pozemku, na němž je stavba 
umístěna.  

Čl. 4
Sazba poplatku

1. Sazba poplatku pro poplatníka podle 
Čl. 2 písm. a) a  b) této vyhlášky činí 500 
Kč ročně a je tvořena:
a) z částky stanovené ve smyslu ust. § 10 
b odst. 3 písm. a) zákona o  místním po-
platku ve výši 250 Kč za kalendářní rok,
b) z částky stanovené ve smyslu ust. § 10 
b odst. 3 písm. b) zákona o  místním po-
platku ve výši 250 Kč za kalendářní rok. 
Tato částka je stanovena podle skutečných 
nákladů města předchozího roku za sběr 
a svoz netříděného komunálního odpadu. 
Skutečné náklady a rozúčtování na osobu 
jsou uvedeny v  příloze, která je nedílnou 
součástí této vyhlášky.
2. Vlastník stavby určené nebo sloužící 
k  individuální rekreaci platí ročně popla-
tek odpovídající poplatku za jednu osobu.
3. Dojde-li v  průběhu kalendářního roku 
ke změně místa trvalého pobytu nebo ke 
změně ve vlastnictví stavby, která je určena 
nebo slouží k individuální rekreaci, uhradí 
se poplatek v poměrné výši, která odpovídá 
počtu kalendářních měsíců trvalého poby-
tu nebo vlastnictví stavby v příslušném ka-
lendářním roce. Pro stanovení počtu měsí-
ců je rozhodný stav k poslednímu dni toho 
měsíce, v  jehož průběhu ke změně došlo. 
Zanikne-li poplatková povinnost, zjištěný 
přeplatek se vrátí na základě žádosti po-
platníka, činí-li více než 50 Kč.

Čl. 5
Splatnost poplatku 

1.  Poplatek je splatný v pololetních splát-
kách bez vyměření vždy do 31. 3. a 30. 9. 
příslušného kalendářního roku.
2. Vznikne-li poplatková povinnost bě-
hem roku, je poplatek splatný do 30 dnů 
od vzniku poplatkové povinnosti.

Čl. 6
Osvobození a úlevy

1. Od poplatku je osvobozen vlastník 
stavby určené nebo sloužící k individuální 
rekreaci, pokud má ve městě současně tr-
valý pobyt.
2. Rodina, která má více než čtyři členy 
s  trvalým pobytem v  jedné domácnosti 
a  za kterou odvádí poplatky společný zá-
stupce, zaplatí za pátého a  každého dal-
šího člena polovinu roční sazby poplatku 
dle Čl. 4 odst. 1.
3. Od poplatku je osvobozena fyzická 
osoba, která má ve městě trvalý pobyt a tr-
vale se zdržuje mimo území ČR.
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Čl. 7
 Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Nebude-li poplatek zaplacen včas 
nebo ve správné výši, vyměří správce 
poplatku poplatek platebním výměrem 
a může zvýšit řádně nezaplacený poplatek 
až na trojnásobek. Vyměřený poplatek se 
zaokrouhluje na celé koruny nahoru.
2. Pokud poplatník nebo osoba uvede-
na v čl. 2 této vyhlášky nesplní povinnost 
stanovenou vyhláškou, může správce po-
platku uložit pokutu za nepeněžité plnění 
ve smyslu ustanovení § 37 a  37a) zákona 
č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, 
ve znění pozdějších předpisů.
3. Pokud poplatník nesplní svoji ozna-
movací (poplatkovou) povinnost určenou 
touto obecně závaznou vyhláškou, lze 
poplatek vyměřit do tří let od konce ka-
lendářního roku, ve kterém poplatková 
(oznamovací) povinnost vznikla.
4. Správce poplatku může na žádost po-
platníka z  důvodů zmírnění nebo odstra-
nění tvrdosti v jednotlivých případech po-
platek snížit nebo prominout.

Čl. 8
Zrušující ustanovení

Touto vyhláškou se zrušuje OBECNĚ 
ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2006, 
o  místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a  odstraňování komunálních 
odpadů.

Čl. 9
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 
1. 1. 2010.

Mgr. Jindřiška Antropiusová, 
starostka města

Ing. Ladislav Lenský, 
místostarosta města

Město Horažďovice 
Příloha č. 1 obecně závazné vyhlášky č. 2/2009, o  místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

Kč

Celkové náklady zaplacené za netříděný odpad v roce 2008 2 265 586 

Počet obyvatel hlášených k trvalému pobytu k 1. 1. 2009 5 676

Počet vlastníků nemovitostí sloužících k individuální rekreaci 173

Celkem poplatníků 5 849

Náklad na 1 poplatníka 387

Skutečné náklady na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu v roce 2008 a rozú-
čtování na 1 poplatníka:

Upozornění
Prodej známek na popelnice pro rok 
2010 fi rmy RUMPOLD-P, s. r. o., pro 
podnikající subjekty se uskuteční 
v prostoru kina Otava ve dnech
14. 1. 2009 v době  14.00–17.00
21. 1. 2009 v době   9.00–11.00
           12.00–14.00
nebo si je mohou zakoupit v provozov-
ně fi rmy RUMPOLD-P, s. r. o., na ad-
rese Nová 240, 342 01 Sušice, denně 
v době:
7.00–11.00 a 12.00–15.00 hod.

Ing. Anna Vachušková, 
Odbor životního prostředí

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

Nově zřizovaná místa 
pro přecházení
Při stavebních úpravách realizovaných na 
pozemních komunikacích na území města 
Horažďovice jsou v souladu s akcí s názvem 
„Úprava přechodů pro chodce s omezenou 
schopností pohybu a  orientace – Mobili-
ta pro všechny“ rušeny stávající stavebně 
nevyhovující přechody pro chodce a  jsou 
zřizována místa pro přecházení. 
Místa pro přecházení jsou řešena s  bez-
bariérovou úpravou chodníku, a pokud to 
vyžaduje šířkové uspořádání vozovky, jsou 
doplněna o  ochranný ostrůvek. Nejsou 
značena žádným dopravním značením.
Chodec je účastníkem silničního provozu 
a  je povinen dodržovat ustanovení záko-
na č. 361/2000 Sb., o  silničním provozu 
(cit. § 54 uvedeného zákona): 
„Je-li blíže než 50 m přechod pro chodce 
nebo místo pro přecházení, musí chodec 
přecházet jen na těchto místech. Mimo 
přechod pro chodce je dovoleno přecházet 
vozovku jen kolmo k její ose. Před vstupem 
na vozovku se musí chodec přesvědčit, zda-
li může vozovku přejít, aniž by ohrozil sebe 
i  ostatní účastníky provozu na pozemních 
komunikacích. Chodec smí přecházet vo-
zovku, jen pokud s ohledem na vzdálenost 
a  rychlost přijíždějících vozidel nedonutí 
jejich řidiče k  náhlé změně směru nebo 
rychlosti jízdy. Chodec nesmí vstupovat na 
přechod pro chodce nebo na vozovku bez-
prostředně před blížícím se vozidlem.“

M. Kotišová, Odbor dopravy 

Městská policie 
informuje
V měsíci listopadu Městská policie Horaž-
ďovice řešila celkem 91 přestupků a  jako 
v  minulém měsíci jich bylo nejvíce v  do-
pravě. Projednali jsme 3 oznámení, 1 stíž-
nost, 2 zábory veřejného prostranství 
a odchytili 3 psy. Jednoho psa jsme vrátili 
majiteli, dva pejsci jsou umístěni v  měst-
ském záchytu a čekají na nové majitele.
Z další činnosti Městské policie uvádím:
Na žádost občanů provádíme v  ranních 
hodinách pravidelné kontroly na nádra-
žích ČD, ČSAD v  Horažďovicích a  v  Ho-
ražďovicích Předměstí, především se 
zaměřením na dodržování veřejného po-
řádku a také zákazu kouření.
2. 11. 2009 jsme spolupracovali s PČR při hle-
dání osoby, která kradla v lékařské ordinaci.
4. 11. 2009 jsme vyrozuměli zástupce zá-
kladních škol, že se v jejich okolí pohybuje 
blíže neurčená žena, která nabízí dětem 
u školy, že je odvede domů.
9. 11. jsme projednávali spolu s  vedením 
města a  občany Trhové ulice otázku par-
kování v  obytné zóně v  ulicích Trhová, 
Podbranská a Hradební.
11. 11. 2009 jsme předvedli hledanou oso-
bu k výslechu na PČR.
16. 11. 2009 jsme řešili spolu se SÚS na 
ulici Komenského závadu na komunikaci 
a  přilehlého chodníku – vytlučený beton 
v rozsahu 1m2. 
27. 11. – zabezpečení trhu na Mírovém ná-
městí.
Dále bych chtěl upozornit, že v  poslední 
době je stále více majitelů psů, kteří při je-
jich vyvenčení po nich neuklidí exkremen-
ty, a způsobují tak znečišťování veřejného 
prostranství podle Zákona 200/1990 Sb., 
§ 47 odst. 1. písm. d). 
Na závěr bych chtěl popřát všem občanům 
klidné a pohodové prožití vánočních svát-
ků a  do nového roku splnění svých přání 
a předsevzetí.

Miroslav Karas, strážník Městské policie 
Horažďovice
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NABÍDKA PEJSKŮ K ADOPCI
Nabízíme 2 pejsky k adopci. Pejsci jsou 
umístěni v  záchytu Horažďovice. Zá-
jemci se mohou hlásit na tel. čísle 720 
510 933 nebo 376 547 539 a na Městské 
policii Horažďovice.

„Chodníkový zákon“ 
– zimní údržba 
a parkování
I když letošní zima s námi hodně „lašku-
je“, tak, jak jsem již předeslal v  listopa-
dovém čísle HO, budou Technické služby 
města pečovat o  všechny chodníky ve 
městě. Při občasných prohlídkách měs-
ta jsem zjistil, že jedna z „věcí“, která by 
nám znemožnila kvalitní úklid chodníků, 
je parkování vozidel jak u  městských, 
tak u soukromých domů. Pokud majitelé 
vozidel zaparkují tak, že se předním ko-
lem budou dotýkat obrubníků, pak pod-
statná část jejich „plechových miláčků“ 
zasáhne do chodníků tak, že znemožní 
průjezd úklidového vozidla s radlicí, lépe 
řečeno radličkou. Jde především o „příč-
né“ parkování v Palackého ulici, podélné 
stání v  Palackého ulici podél rodinných 
domků, podélné oboustranné parkování 
v Loretské ulici a ve všech uličkách na Lo-
retě. Obracím se na všechny řidiče, kteří 
využívají možnosti parkování u  chodní-
ků, aby mysleli na své spoluobčany, kte-
ří se pohybují po chodnících pěšky, a  na 

Zatímco tady ještě projedeme… … tak tady určitě ne!!!

„kolegy„ také řidiče, kteří s  multikárou 
či traktůrkem musí ten chodník upravit. 
Jsem přesvědčen o  tom, že kromě mé 
žádosti nebude potřeba žádných dalších 
opatření k  tomu, abychom úklid chodní-
ků dokázali zajistit. Uklízené chodníky 
podstatně sníží riziko úrazů, a tak pevně 
doufám, že parkující řidiči budou solidár-
ní nejen s chodci, ale také se zaměstnanci 
Technických služeb, kteří budou úklid 
chodníků provádět. 

Ján Tropp, 
vedoucí Technických služeb

UPOZORNĚNÍ
Žádáme uživatele bytů v  sídlištích „U  lé-
kárny“, „U  staré školy“, „U  nové školy“ 
o  odstranění šňůr na věšení prádla, které 
jsou nataženy mimo sušáky na prádlo. 
Důvodem žádosti je zajištění bezpečnosti 
pracovníků org. složky Technické služby 
Horažďovice a zamezení vzniku úrazu při 
údržbě zeleně.
V  případě, že nebudou šňůry odstraněny 
do 31. 1. 2010, jejich odstranění provedou 
pracovníci Technických služeb.

Marcela Benešová, Technické služby

V E Ø E J N Ý I N T E R N E T

Vám poskytuje

Po-Pá 9.00-12.00, 12.30-17.00
Rezervujte si èas na telefonu 376 511 999
e-mail: horazdovice@ciao.cz

pro obèany Hora�ïovicka prvních 30 min
dennì

3. TÝDEN V LEDNU (18.- 22.1.2010)

ZDARMA

REGIONÁLNÍ INFORMAÈNÍ
A MAPOVÉ CENTRUM
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ŠKOLY

KŘESŤANSKÁ 
MATEŘSKÁ ŠKOLA
SMYSL VÁNOC
Kdysi za jednoho mrazivého Štědrého ve-
čera seděl zamyšleně muž u krbu, ve kte-
rém plápolal oheň, a přemítal o významu 
Vánoc. „Pro Boha nemá cenu, aby se stal 
člověkem,“ uvažoval. „Proč by všemo-
houcí Bůh měl trávit svůj drahocenný čas 
s někým, jako jsme my? A i kdyby, proč by 
se chtěl narodit znova ve stáji? Ani nápad! 
Celá ta věc je nesmysl. Kdyby Bůh opravdu 
chtěl sestoupit na zem, určitě by si našel 
jiný způsob.“
Náhle muže vyrušil z  úvahy divný zvuk 
přicházející zvenku. Přiskočil k  oknu 
a opřel se o rám. Venku uviděl houf sněž-
ných hus, které divoce mávaly křídly 
a  zoufale se plácaly v  hlubokém sněhu. 
Byly jako omámené a  pomatené. Zřejmě 
z vyčerpání odpadly od většího hejna smě-
řujícího do teplých krajin. 
Muži jich bylo líto, a  tak se zachumlal do 
teplého oblečení a vyšel ven. Pokusil se za-
hnat roztřesené husy do teplé garáže, ale 
čím víc se snažil, tím víc ptáci zmatkovali. 
„Kdyby tak věděli, že je chci zachránit,“ 
pomyslel si muž. „Jak je mám přesvědčit, 
že to myslím pro jejich dobro?“ 
Tu ho napadlo: „Kdybych se aspoň na chvil-
ku stal taky sněžnou husou a  mohl s  nimi 
mluvit jejich řečí, pak by mě pochopily.“
V náhlém osvícení si vzpomněl, že je Štěd-
rý večer, a  široce se usmál. Vánoční pří-
běh se mu už nezdál nesmyslný. V  duchu 
si představil prostě vyhlížející dítě ležící 
v  jeslích ve stáji v  Betlémě. Už rozuměl 
vánoční záhadě: Bůh se stal jedním z nás, 
aby nám naší řečí mohl sdělit, že nás mi-
luje, že nás miluje právě teď a  že mu jde 
o naše dobro.
(Převzato z  publikace Kolik váží sněhová 
vločka – B. Cavanaugh)

Z křesťanské mateřinky přejeme všem bez 
výjimky požehnané svátky vánoční, pro-
žité v pokoji, lásce a radosti z obdarování 
druhých. Do dalšího roku co nejvíce klidu, 
porozumění, dobrého zdraví a dobré vůle 
ke každému konání.
Jménem zaměstnanců a dětí z křesťanské 
mateřinky

Bc. Alena Průchová, ředitelka školy

Zprávičky z Paloučku
Blíží se konec roku a  s  ním období dětmi 
tolik očekávané – Vánoce. My už ve školce 
zaznamenáváme rozhovory mezi dětmi, 
kdy děti odhadují, co asi budou mít pod 
stromečkem. Některá přání jsou úsměv-
ná. Ale právě ta dětská bezprostřednost 
a pohádková fantazie je u dětí to nejrozto-
milejší.
V  naší školce se také těšíme na Vánoce. 
Třídy se zdobí, děti vyrábějí s paní učitel-
kami přáníčka a výzdobu, ze tříd jsou sly-
šet písně a koledy…
Z  Paloučku bychom chtěli všem popřát 
klidné a  radostné Vánoce, dětem pěkná 
překvapení pod stromečkem a nám dospě-
lým otevřená srdce, radost z každého dne, 
který můžeme prožít, a šťastné vykročení 
do nového roku. 
Rovněž děkujeme všem našim sponzorům 
za fi nanční dary k  spolufi nancování vá-
noční besídky a k nákupu dětských hraček 
pod vánoční stromeček. 
Těmito štědrými sponzory jsou: Pan Mi-
roslav Brůžek se svou fi rmou, fi rma Ko-
valtos s  jednatelem panem Jiřím Valíkem 
a fi rma Horstav s jednatelem panem Pav-
lem Duspivou.
Přejeme všem krásné Vánoce! 

Eva Málková, Marie Sládková

Mateřské centrum 
Dráčkov 3, o. s. 
Milí Dráčkové,
blíží se nám Vánoce, čas dárků, čas 
klidu, čas sváteční. Všem, malým i vel-
kým Dráčkům, přejeme velkou hro-
madu dárků a  těšíme se na Vás opět 
v novém roce.
Otevíráme v pondělí 11. 1. 2010.

Vaše Dračice Martina a Lucie

Prosím, pojďme a posaďme se.
Zanechme na chviličku toho vánočního
shonu a nervozity.
Zastavme se a staňme se na okamžik zase 
dětmi, které se těší na Vánoce
„Ježíšku, prosím Tě,
přečti si mé psaní.
Je krátké. Mám k Tobě
jen jedno přání:
Ať jsou všichni v celém roce
takoví, jak na Vánoce!
Ať jsou milí, míň se mračí…
Děkuji Ti. To mi stačí!“
Teplo a vůně domova, laskavá slova, spo-
lečné vzpomínky, něha a pochopení…
...to jsou Vánoce, na jaké se každý z nás těší.
Krásnou vánoční pohodu a  do roku 2010 
jen to nejlepší všem spoluobčanům
přeje za žáky a zaměstnance ZŠ praktické

 Mgr. Naďa Chládková

Plavecká škola
Už 9. rok nás při výuce plavání na bazéně 
navštěvuje sv. Mikuláš s čertem. 
Děti jim při závodech ukazují, co se po 
10 lekcích naučily, a za to od Mikuláše do-
stávají sladkou odměnu. 
Pak si společně zazpíváme koledy. Aby ra-
dost dětí byla dokonalá, zapnou jim paní 
učitelky atrakce, které bazén nabízí.
A  tak vidíme rozzářené oči dětí dříve než 
pod stromečkem.
Za rok se těšíme zase na čertovskou návštěvu.

Krásné vánoční dny přejí dětem i rodičům 
učitelky plavání
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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 doporu-
čení poradenského zařízení a  odborného 
lékaře.
Rodiče u zápisu předloží občanský průkaz 
a rodný list dítěte.

 Za vedení školy Mgr. Marcela Šmrhová

Jak se učíme číst 
v 1. třídě 
Již třetím rokem se přesvědčujeme o  tom, 
že výuka čtení v první třídě metodou ana-
lyticko-syntetickou (bez slabikování) při-
náší dětem již od prvních dnů ve škole po-
city úspěchu, spokojenosti a nám učitelům 
možnost tvůrčí práce.
V čem je tato metoda jiná?
• Žáci se naučí číst s porozuměním již od 
brzkého začátku.
• Je jednoduchá.
• Umožňuje rychlý čtenářský postup.
• Děti zpočátku píší jen velkými tiskacími 
písmeny, což napomáhá uvolnění ruky.

ZŠ Komenského Horažďovice

Vánoční trhy 
na ZŠ Komenského 
Horažďovice
Již poněkolikáté se na naší ZŠ Komenského 
v Horažďovicích prodávaly vlastnoručně vy-
ráběné vánoční dekorace všeho druhu, od 
těch jednoduchých až po bohatě zdobené 
precizní prácičky.
Tato tradiční akce nesla název Vánoční 
trhy a konala se 3. 12. 2009 od 14.00 hodin. 
Žáci však byli ve školní budově od časného 
rána a pilně připravovali školu, zdobili třídy 
i chodby a dodělávali poslední detaily svých 
výrobků, aby vše klaplo.
Akce měla opravdu veliký úspěch, neboť 

chodby školy, kde se dopoledne sem tam 
mihl jen nějaký ten pilný žáček, byly hned 
po začátku akce přeplněné návštěvníky do 
té míry, že se stěží dalo projít. Výrobky žáků 
mizely značnou rychlostí z „pultů“ prodejců 
a rozdávaly radost svým novým majitelům.
Návštěvníci trhů si mohli také prohlédnout 
jak novou učebnu informatiky, tak i učebnu 
fyziky, kde si mohli příchozí vyzkoušet jed-
noduché pokusy.
Pro žíznivé krky byla ve 4. A připravena Čer-
tovská kavárna, kde se mohli zájemci zahřát 
třeba vánočním punčem.
Proběhlo také vyhodnocení soutěže o  nej-
lepší nepečené cukroví, v  níž zvítězila paní 
Čížková.
A  když už jsme u  toho mlsání, nějaké to 
cukroví jste mohli ochutnat i ve školních díl-
nách. Tentokrát se jednalo o práci studentů 
SŠ Horažďovice, jimž patří, stejně jako jejich 
škole, pěkné poděkování. Ani zde nechyběl 
punč, čaj nebo limonáda.
Zatímco v  Čertovské kavárně se muzicí-
rovalo, hrálo divadelní představení Čert 
a  Káča a  pouštěla se prezentace fotografi í 
žáků naší školy, v  dílnách Vám k  posezení 
hráli žáci druhého stupně vánoční i jiné po-
pulární písně. Obě tato vystoupení sklidila 
velký potlesk.
Vydělané peníze škola účelně použije na ná-
kup vybavení a pomůcek a snad se napřes-
rok můžete těšit na další podobně vydařené 
akce naší školy.
Všem návštěvníkům děkujeme za čas 
i  ochotu přijít a  těšíme se na Vás někdy při 
podobné příležitosti NA SHLEDANOU!
Napsaly žákyně 6. A  ZŠ Komenského Ho-
ražďovice: 

Marie Kolářová a Hana Stulíková

Návštěva planetária
Dne 16. 11. 2009 jsme se vydali na exkur-
zi do  Pražského planetária. Vyrazili jsme 
v  7.20 z  Horažďovic. Autobus byl stříbrný 
a  hezký. Celkem jelo 34 žáků z  5. A  a  5. B. 
Na cestě jsme museli několikrát stavět, pro-
tože některým žákům bylo nevolno. Většina 
z  nás se těšila na Barrandovský most, ale 
přes ten se nejelo. Jelo se kolem Národního 

muzea. Autobus zastavil před vchodem na 
Pražské výstaviště a pak jsme šli asi 300 me-
trů k planetáriu. Před ním jsme chvíli čekali 
a  mohli se i  nasvačit. Velmi nás překvapila 
velikost planetária a  množství vystavených 
exponátů. V šatně jsme si odložili věci a vě-
novali se prohlídce. V sále Cosmorama jsme 
pak zhlédli pořad POHYBY ZEMĚ, který 
trval přibližně 50 minut. Po  jeho skončení 
jsme si zakoupili suvenýry a  dokončili pro-
hlídku exponátů. Také na  zpáteční cestě 
jsme několikrát zastavovali kvůli žákům, 
kterým nebylo dobře. Do Horažďovic jsme 
se navrátili kolem druhé hodiny. 

Jiří Křesák – žák 5. B, Základní škola 
Blatenská 540

Základní umělecká 
škola Horažďovice
Vážení čtenáři,
ač je to neuvěřitelné, opět je zde doba ad-
ventní a  jsem zde s  posledními zprávami 
ze ZUŠ Horažďovice v  tomto roce. Právě 
toto období je pro nás vždy jedním z vyvr-
cholení školního roku, kdy prezentujeme 
výsledky naší pilné práce ve slavnostní 
předvánoční atmosféře.
První příležitost měli žáci nižších ročníků 
hudebního oboru spolu s  žáky znovuob-
noveného literárně-dramatického oboru 
v  úterý 1. prosince na již tradičním Mi-
kulášském koncertě, který se konal v sále 
Hotelu Prácheň od 16.30 hodin. A byla to 
pekelná zábava!!!
Vše pak směřovalo k  největší akci, k  vá-
nočnímu koncertu. Ten proběhl ve středu 
16. prosince v  sále Hotelu Prácheň opět 
od 16.30 hodin. Vystoupili zde nejen žáci 
starších ročníků, ale i pěvecký sbor CVRČ-
CI, soubor FIDLIFUK a  houslový soubor 
a  žáci literárně-dramatického oboru. Zde 
poprvé mohli naši klavíristé odehrát sklad-
by na vynikajícím akustickém nástroji. Do 
této doby jsme byli nuceni do sálu stěhovat 
el. klávesové nástroje. Ty se ovšem zvuko-
vě nedokázaly dostatečně prosadit ve vel-
kém sále a zároveň provedení nastudované 
skladby nemohlo vyznít dostatečně kvalit-
ně jako na klasickém klavíru. Za pořízení 
tohoto nástroje patří poděkování Městu 
Horažďovice a  paní Kutišové. Tím začal 
tento multifunkční sál konečně naplňovat 
i  své všestranně kulturní zaměření. Jistě 
nás zde čeká v příštích letech mnoho skvě-
lých hudebních zážitků!
Ještě mi dovolte malé bilancování nad 
uplynulým rokem. Naše škola se rozrost-
la o  znovuobnovený literárně-dramatický 
obor, nově jsme zavedli výuku hry na ky-
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taru, celkový počet žáků se opět zvýšil. 
ZUŠ Horažďovice byla pozvána do vysílá-
ní Českého rozhlasu Plzeň, kde žáci sou-
boru FIDLIFUK mohli předvést svoji pů-
vodní tvorbu. Umístili jsme se na skvělém 
1. a 2. místě v krajském kole soutěže v sou-
borové hře se soubory CVRČCI a  FIDLI-
FUK. Výtvarný obor uspořádal několik 
výstav v prostorách Domu s pečovatelskou 
službou v Horažďovicích či v Galerii Cali-
fi a. Uspořádali jsme mnoho představení 
pro ZŠ i  MŠ místní či okolní i  pro veřej-
nost, včetně Dne otevřených dveří. V roce 
2009 opustilo naši školu celkem 11 absol-
ventů. Bývalí žáci dechového orchestru 
uspořádali koncert pro dobrou věc a  tak 
bychom mohli pokračovat ještě dlouhým 
výčtem akcí. Samo za sebe snad hovoří 
ocenění, které ZUŠ Horažďovice dostala 
od KÚ PK jako 3. nejaktivnější škola v Pl-
zeňském kraji. 
To bychom samozřejmě nedokázali sami. 
Děkujeme všem, kteří nám v  tomto roce 
vycházeli vstříc či nás jinak podporova-
li. Městu Horažďovice, všem základním 
i  mateřským školám, DDM, Městskému 
muzeu Horažďovice, paní Libuši Mužíko-
vé, Městské charitě Horažďovice, Měst-
ské knihovně Horažďovice, Staňkovým 
z  hotelu Prácheň, zaměstnancům Infor-
mačního centra Horažďovice, rodině Vrá-
nových, EDDY SERVICE, Horažďovice, 
kapele Experiment, Ing. Václavu Chrous-
tovi, Papírnictví Lukeš Horažďovice, 
COOP TUTY, Mírové nám., Horažďovice, 
Květinářství Vesna Horažďovice, p. Kotr-
bové – KNIHA Horažďovice a  mnohým 
dalším. Největší poděkování patří členům 
pedagogického sboru školy!
Přeji Vám všem za celý kolektiv zaměst-
nanců ZUŠ Horažďovice prožití advent-
ního času i  svátků vánočních v  pohodě 
a v kruhu rodinném. Mnoho zdraví a štěstí 
v celém příštím roce 2010!

Za zaměstnance ZUŠ Horažďovice Eva 
Tichá Šelerová

SPOLKY

Sbor dobrovolných 
hasičů
Blíží se nejkrásnější svátky v roce, a tak si 
naše domovy zdobíme různými svíčkami. 
Je nutné si uvědomit, že zapálenou svíčku 
nelze položit kamkoli a  na cokoli. V  kaž-
dém případě by svíčka měla být umístěna 
na stabilní nehořlavé podložce bránící pří-
mému kontaktu hořící svíčky s podkladem 
– často je to chvojí adventního věnce. Svíč-
ky umísťujeme v dostatečné vzdálenosti od 
hořlavých materiálů, rozhodně je nedává-
me k oknům blízko záclon či jiných textilií, 
ani na poličky nebo skříně, neboť oheň se 
rychle přenese na nábytek a zařízení bytu. 
 Každý rok dochází k  požárům od ho-
řících svíček na adventních věncích a  na 
vánočních stromcích, a  proto si pamatuj-
te, že hořící svíčka je otevřený oheň a jako 
s  takovým se s  ní musí zacházet. Když 
svíčky zapálíte, dbejte na to, abyste byt 
neopustili, dokud svíčky nedohoří nebo 
nejsou řádně dohašeny.
 Dále se přiblížilo období, kdy bychom 
měli všichni dbát zvýšené pozornosti ne-
jen při nákupu, ale hlavně při používání 
předmětů zábavní pyrotechniky. Pod tím-
to pojmem si můžeme představit světelné 
a  zvukové efekty, jako jsou tzv. petardy, 
bouchací kuličky, dělbuchy, různé barevné 
praskací řetězy apod. nebo velké silves-
trovské ohňostroje.
 Pyrotechnika se dělí podle vyhlášky 
Českého báňského úřadu do 3 tříd podle 
stupně nebezpečnosti. Každý pyrotech-
nický předmět je jinak nebezpečný. Jeden 
nás překvapí působivým světelným efek-
tem, jiný zase zvukovým, některý obojím. 
Žádný však nemůžeme považovat za bez-
pečný! Bezpečný může být pouze způsob, 
jakým se tyto předměty uvedou v chod. 
 Nejdůležitější informací z  hlediska bez-
pečnosti je určení, komu tyto předměty 
mohou být prodány! Ty mohou zakoupit 
pouze osoby plnoleté a  předměty III. tř. 
mohou být prodány osobám s  kvalifi kací 
odpalovače ohňostrojů.
 Závěrem několik obecných zásad: s  py-
rotechnikou by si neměly hrát děti, aby vy-
kročily do nového roku ve zdraví, tak před 
nimi schovávejte pyrotechnické předměty. 
Dáte-li si pár skleniček dobrého vína nebo 

nějaký alkohol, nechte raději světelnou 
„show“ na zítřek nebo na někom, kdo není 
pod vlivem alkoholu nebo jiných omam-
ných látek, aby nedošlo k pěknému požáru 
či velkému neštěstí. Předměty s  vysokým 
zvukovým efektem odpalujte raději dále 
od svých kamarádů, jistě vaši snahu oce-
ní, uslyší-li i v novém roce. Pro odpalování 
různých pyrotechnických předmětů zvolte 
volná prostranství, ne uzavřené prostory, 
dodržujte návody, které jsou součástí bale-
ní!!!
 Milí čtenáři, letos naposled se setkáváme 
nad stránkami Obzoru. Tak tedy vážení 
občané, hasičky a hasiči: Pokoj lidem dob-
ré vůle o Vánocích i celý příští rok.
 Klidné a výjimečně radostné Vánoce, hod-
ně zdraví, štěstí, lásky vašim rodinám do 
nastávajícího roku 2010 přeje  

Karel Halml 

Malí hasiči
ČINNOST KMH ZA ROK 2009
Rok 2009 začal pro Kolektiv mladých ha-
sičů schůzkou 22. ledna. První akcí bylo 
12. zimní setkání mladých hasičů kona-
né v polovině února v Klatovech. Soutěže 
se zúčastnilo 10 mladých hasičů ve dvou 
družstvech. V  měsíci březnu se činnost 
upnula k získávání hasičských odborností 
cvičitele, preventisty, strojníka, kronikáře 
a velitele.
Duben a květen byl ve znamení příprav na 
soutěž v požárním útoku a štafetě. Soutěž 
uspořádali hasiči v  Janovicích nad Úhla-
vou, kde se naše první družstvo umístilo 
celkově na krásném pátém místě. Soutěže 
se opět zúčastnila dvě družstva mladých 
hasičů. V čase příprav na soutěž se usku-
tečnila beseda s  panem Karlem Halmlem 
a  brigáda v  lese. V  měsíci červnu jsme se 
zúčastnili akce Malý záchranář, kde jsme 
předvedli požární útok zakončený výstři-
kem trikolóry. V červenci nás čekal týden-
ní tábor na Málkově společně s  Otaváky. 
Z  tábora jsme si odvezli plno hezkých 
vzpomínek a  zážitků. Po prázdninách 
nás čekala hned v  říjnu soutěž požární 
všestrannosti konaná v  Pačejově. V  cel-
kovém hodnocení hry PLAMEN za rok 
2008/2009 se družstvo starších celkově 
umístilo na 5. místě a mladší družstvo na 
33. místě z 55 kolektivů. V listopadu jsme 
navštívili aquapark a  provedli úklid listí 
okolo hasičské zbrojnice. K  1. prosinci 
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2009 nás bylo 19 mladých hasičů. V  pro-
sinci jsme zakončili činnost tradiční Mi-
kulášskou besídkou a volbou výboru mla-
dých hasičů. 
Za spolupráci bychom chtěli poděkovat: 
pizzerii V  Zámku za občerstvení na mi-
kulášskou besídku, pionýrské skupině 
Otaváci, Karlovi Němečkovi a  Václavu 
Melkovi st. 

Vedoucí MH

Děkujeme všem, co neuklízí výkaly po psech. 
Jestli Vám to nevadí, my to příště uklidíme 
znovu.

Mikulášská diskotéka
V pátek 4. 12. se uskutečnila v naší klubov-
ně mikulášská diskotéka s  nadílkou, kte-
rou rozdával čert s  andělem osobně. Pro 
některé menší Otaváky to bylo docela pře-
kvapení, protože jejich účast nečekali. Tato 
diskotéka byla zvláštní i  tím, že mezi námi 
oslavila své narozeniny Eliška Kropáčková, 
která připravila pro tanečníky občerstvení.
Hudební produkci měli na starosti J. Eder, 
J. Sporka a M. Reisinger, a podle roztanče-
né klubovny se jim výběr písniček podařil.
Velký dík patří manželům Jílkovým, kteří 
se skrývali pod maskou čerta a anděla.

Šedý medvěd

Spolek rodáků 
a příznivců 
Horažďovic
O  druhé adventní neděli byl uspořádán 
zájezd do bavorského Zwieslu a  vesnice 
Schweinhüt, která má asi 600 obyvatel, 
kde jsme navštívili atraktivní předvánoční 
trh, který se odehrává tradičně v lese vzdá-
leném 300 m od zmíněné vesnice.
Začátek programu byl ve 14 hod. a  podle 
programu pořadatelů končil ve 21 hod. Za 
krásného osvětlení, vánočního programu 
a popíjení punče se 32 – myslím si – spoko-
jených účastníků vracelo v 17.30 opět k do-
movům se zastávkou na chatě Rovina nad 
Hartmanicemi. Škoda jen, že nebyl naplněn 
autobus. Tento zájezd udělal tečku za boha-
tým rokem činnosti spolku v letošním roce.
A  již je to pět tady. Vánoce a  konec roku. 
Vážení a  milí rodáci, Vážení spoluobčané 
a  příznivci města Horažďovice! Za výbor 
spolku Vám děkuji za přízeň a  účast na 
akcích. Přeji pěkné prožití svátků vánoč-
ních, hodně radosti v  rodinách, pokoj 
a mír v srdcích. Zároveň přeji všem hodně 
zdraví a ŠŤASTNÝ ROK 2010.

Karel Halml

90. výročí založení 
Církve československé 
husitské
V souvislosti s významnými výročími v ži-
votě jednotlivce i celé společnosti si často 
klademe otázku, co si počít s tradicí, pro-
tože v  posledních letech jsme svědky její 
určité devalvace. Zejména mladí lidé čas-
to její význam nedoceňují a  připadá jim 
vyčichlá.
Dnešní život si žádá pohyb. Pro minulé ge-
nerace, které žily ve stálém a přísně uspo-
řádaném prostředí, bylo většinou otázkou 
přežití, aby byly samy stálými a zařadily se 
do daného řádu věcí a  vztahů. Pro toho, 
kdo dnes žije v  mobilním a  proměnlivém 
světě, závisí naproti tomu vše na tom, aby 
sám byl pohyblivý a schopný proměny. 
 Z  toho všeho, co bylo řečeno, ovšem ne-
plyne, že by tento stav měl vést k  zapo-
menutí, či dokonce k  potlačení tradice. 
Přirozeně, že se tradicí musíme zabývat 
kriticky, ovšem je to právě ona, které vdě-
číme za svou vlast a dějiny, z jejichž půdy 
nemůžeme vytrhnout kořeny svého du-
cha a  srdce. Oprostíme-li se od toho vše-
ho, stáváme se lidmi bez profi lu a  tváře. 
Svět bez tradice by byl světem bez rozdí-
lů, místem bez chuti a vůně. Tradice nám 
poskytuje bohatý pramen informací o  ži-

votě našich otců, ze kterého se můžeme 
mnohému učit na svých životních cestách, 
a tím nám dává významné podněty k tvor-
bě současného života.
Zde stojíme my křesťané před problémem 
obsahu křesťanské tradice. Co z  obsahu 
víry je třeba předávat dále? Na jedné stra-
ně se jedná o  to, co je trvale platné a  co 
je naprosto nezbytné k  tomu, aby člověk 
mohl vstoupit do společenství s  Bohem, 
a na druhé straně zase o to, co je podružné 
a relativní, i když je to třeba dobré. 
Snad mi čtenáři prominou tento úvod 
v souvislosti s významným výročím Círk-
ve československé husitské, které chci 
připomenout. 8. ledna 2010 uplyne 90 let 
od jejího založení. Ve dvoutisícileté his-
torii křesťanství je život naší církve kra-
tičký. Z hlediska délky lidského života jde 
o dobu, během níž se v našich sborech vy-
střídaly tři až čtyři generace. Za tu dobu 
prošla naše země několika hlubokými spo-
lečenskými, politickými, kulturními i  du-
chovními změnami. Proměnami, a  tudíž 
i zkouškami, prošlo i naše církevní spole-
čenství.
Vzniku naší církve předcházely památné 
Vánoce r. 1919, kdy se na Boží hod vánoč-
ní na mnoha místech Čech a Moravy popr-
vé sloužily bohoslužby v českém jazyce za 
obrovské účasti věřících. 
V  Horažďovicích byla náboženská obec 
ofi ciálně ustanovena v  r. 1924 a  v  řadách 
jejích členů byly významné horažďovické 
osobnosti. Koncem r. 1928 čítala zdejší 
obec 2 953 členů a  významnou měrou se 
podílela na duchovním i kulturním životě 
města. Husův sbor byl slavnostně otevřen 
v r. 1928. 
Ve smyslu všeho toho, co bylo v úvodu ře-
čeno o  významu tradice, a  s  ohlédnutím 
k práci našich otců, kteří tuto církev budo-
vali s takovým nadšením a elánem, pevně 
věřím, že úloha Církve československé 

KULTURNÍ AKCE CHANOVICE
22. 12. „Chanovický betlém“, od 17.00 
a  od 18.00 hodin, vánoční setkání ve 
skanzenu u  dřevěného Betlému spolu 
s vystoupením dětí chanovické školy
2. 1. 2010 Pěší pochod k  uctění a  za-
chování přírody a  života v  Pošumaví  
od 8.30 hodin, start v zámeckém areá-
lu, ukončení s  hudbou a  zpěvem v  KD 
Chanovice 
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husitské, v  současné době tak opomíjená 
a nedoceněná, ještě neskončila. Kéž by to 
poselství o naději pro tento nemocný svět 
bylo stále živé a oslovovalo i dnešní gene-
raci, která křesťanskou víru odmítá, tápe 
a raději věří kartářkám, horoskopům a ji-
ným báchorkám.
Ráda bych Vás všechny pozvala na slav-
nostní bohoslužby k  90. výročí založení 
Církve československé husitské, při kte-
rých si vyprosíme i  požehnání do nového 
roku. Konají se v  neděli 3. ledna 2010 
v 9.00 hod. v Husově sboru a zazpívá při 
nich Pěvecký spolek Prácheň. 
Přeji Vám všem šťastné Vánoce a  požeh-
naný rok 2010!

Miroslava Jarolímová, farářka CČSH

ZAJÍMAVOSTI
Voda z veřejného 
vodovodu podléhá 
pravidelné kontrole
V posledních měsících se řada občanů se-
tkává ve svých schránkách s nabídkou pla-
cených rozborů kvality vody soukromou 
poradenskou fi rmou přímo v  domácnos-
ti. Nabídku většinou doprovází varování 
o  zhoršené kvalitě pitné vody v  důsledku 
povodní, dešťů a  jiných vlivů. Za rozbor 
provedený v  domácnosti si fi rma účtuje 
stovky korun. Někdy na základě zjištění 
zhoršených výsledků doporučuje řešení, 
kterým může být nákup drahých fi ltrů 
nebo jiných zařízení sloužících k  další 
úpravě vody. 
Pitná voda dodávaná do veřejné sítě pod-
léhá přísné kontrole. Mezi povinnosti pro-
vozovatele, tedy společnosti 1. JVS, a. s., 
patří i  stálá kontrola kvality pitné vody. 
„Voda se upravuje moderními technolo-
gickými postupy, zohledňujícími místní 
podmínky tak, aby splňovala všechny 
hygienické požadavky. Neakreditované 
laboratorní postupy a rozbory mohou mít 
pouze orientační charakter. Zásadní in-
formace poskytnou zákazníkům akredito-
vané laboratoře např. Zdravotního ústavu 
nebo provozovatelů vodovodů a kanaliza-
cí, které běžně provádějí rozbory na spe-
ciální organické látky a  další parametry,“ 
upozorňuje hlavní technolog 1. JVS, a. s., 
Jiří Stara.
Domácí fi ltr může některé tyto látky za-
chytit, nicméně může docházet i ke konta-
minaci fi ltru mikroorganismy. „Zákazník 
si navíc vyrábí vodu ochuzenou o důležité 
prospěšné minerální látky. Dlouhodobé 
užívání této fi ltrované vody může vést 

i  k  vážným zdravotním potížím, nehledě 
na vysokou fi nanční náročnost této úpra-
vy,“ sdělil Zdeněk Kocmoud, vedoucí hy-
gienických laboratoří Zdravotního ústavu 
v Českých Budějovicích.

1. JVS, a. s.

Organizační změna na 
Katastrálním úřadu 
pro Plzeňský kraj 
k 1. 1. 2010
K  1. lednu 2010 dochází na Katastrálním 
úřadu pro Plzeňský kraj k  organizační 
změně, která spočívá ve sloučení Katas-
trálního pracoviště Klatovy a  Katastrál-
ního pracoviště Horažďovice do jednoho 
celku. Po tomto datu již bude existovat 
pouze Katastrální pracoviště Klatovy. Pro 
občany z  územní působnosti stávajícího 
Katastrálního pracoviště Horažďovice ne-
dojde k žádné výrazné změně, neboť bude 
v  Horažďovicích zachováno na původní 
adrese kontaktní místo jako odloučené 
pracoviště Katastrálního pracoviště Kla-
tovy. Toto kontaktní místo bude zajišťovat 
zejména příjem podání, výdej listin a  po-
skytování informací z  katastru nemovi-
tostí (výpisy a snímky z katastrální mapy).
Úřední poštu však bude nutné směřovat 
po 1. 1. 2010 na adresu Katastrální pra-
coviště Klatovy, Kollárova 528, 339 11 
Klatovy a elektronická podatelna bude po 
1. 1. 2010 pouze na emailu: 
kp.klatovy@cuzk.cz.
Podklady a  výstupy pro podnikatele 
v oboru geodezie a pro organizace budou 
poskytovány pouze v  sídle Katastrálního 
pracoviště Klatovy.

Úřední hodiny kontaktního místa KP Kla-
tovy v Horažďovicích budou:
Podatelna
Po, St: 9.00–11.00 12.00–17.00
Út, Čt: 9.00–11.00 12.00–14.30
Pá:  9.00–11.00 12.00–13.00
Poskytování informací z  katastru nemo-
vitostí:
Po, St: 9.00–11.00 12.00–17.00

Telefon: 376 513 430 (zachováno telefonní 
číslo stávajícího KP Horažďovice)
Další informace budou vystaveny také na 
webových stránkách www.cuzk.cz .
Ing. Vladimír Grössl, ředitel Katastrálního 

úřadu pro Plzeňský kraj

Klub „Nebuď sám“
6. 1., 7. 1. a 9. 1. Tříkrálová sbírka. 
Přivítejte prosím ve svých domovech malé 
koledníčky a  přispějte jakoukoli částkou 
na pomoc potřebným.

Regionální informační 
a mapové centrum 
CK Ciao informuje 
Vážení přátelé, milí horažďovičtí cestova-
telé, dovolte, abychom Vám touto cestou 
co nejsrdečněji poděkovali za Vaši přízeň 
v  letech minulých, zejména však v  roce 
letošním. Jménem cestovní kanceláře 
Ciao… a Regionálního informačního cent-
ra Vám i Vašim rodinám přejeme příjemné 
prožití vánočních svátků, šťastné přivítání 
Nového roku a v tomto období přejeme ze-
jména hlavně hodně zdraví, štěstí, radost, 
pohodu a mnoho spokojenosti.
Rádi bychom Vás také pozvali 23. ledna 
do kulturního domu na Prácheňský ples, 
na kterém se bude svým programem po-
dílet i naše informační centrum a cestovní 
kancelář Ciao... Přijďte si s námi tradičně 
zasoutěžit.
Velice se těšíme na Vaši návštěvu a společ-
ný prima večer. S přáním všeho nejlepšího 

Kateřina Svatošová 
za kolektiv RICP a CK Ciao… Horažďovice

14. 1. čtvrtek Babský sbor. 
Vystoupení oblíbeného souboru z  Poříčí. 
Jídelna v DPS od 16.30 hod.
20. 1. středa
Přednáška fyzioterapeutky paní M. Jor-
dánové na téma: Rekonvalescence po 
drobných úrazech. Spol. místnost ve 
4. patře DPS.
28. 1. čtvrtek – Česko – otázky a odpově-
di. Setkání nad zábavnou soutěžní hrou. 
Jídelna v DPS od 14.00 hod.
Každé úterý ve 14.00 hod. probíhá ve 
spol. místnosti v  přízemí DPS posezení 
v klubu seniorů.
Každý čtvrtek od 15.00 hod. je možnost 
se sejít při společné modlitbě ve spole-
čenské místnosti v suterénu DPS.

M. Petříková, 
Oblastní charita Horažďovice 

SILVESTR 
2009

TJ SOKOL PAČEJOV

ORCHIDEA
KD PAČEJOV 

Začátek ve 20 hodin 
Klub v suterénu otevřen

Předprodej místenek od 1. 12. 2009
Stavebniny Smolík – Pačejov nádraží 

 p. M. Buchtová
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SILVESTR 
2009

společenský sál 

HOTELU PRÁCHEŇ
ZAČÁTEK: 19,00 HOD

Cena : 300,–

V ceně zahrnuto: 
Živá hudba po celý večer, 

silvestrovská večeře, 
půlnoční přípitek, 

snacky

Asi každý občan se s  našimi službami již 
setkal – ať už je uživatelem on, někdo ze 
sousedů nebo pomáháme někomu z  blíz-
kých osob. Oblastní charita Horažďovice 
prostě k životu města Horažďovice a okol-
ních vesnic, zvláště místních seniorů 
a dospělých zdravotně postižených, patří. 
Pokud i Vy vnímáte, že plnit si každodenní 
povinnosti Vás zatěžuje stále více, může-
te se na nás obrátit. Není žádnou hanbou 
přijmout pomoc, pokud ji opravdu potře-
bujete. Vždyť, co je pro někoho neřešitelný 
problém, může být pro nás snadná záleži-
tost. Pokud potřebujete pomoci s  problé-
my v sociální oblasti, naši pracovníci Vám 
rádi poradí a  informují o  možnostech je-
jich řešení. 
Naše ošetřovatelky (zdravotní sestry s pří-
slušným vzděláním a praxí) pak poskytují 
komplexní zdravotnickou péči o  nemoc-
ného v  domácím prostředí ve spolupráci 
s ošetřujícím lékařem a rodinou. Odborná 

ošetřovatelská služba je vždy zajištěna na 
základě indikace lékaře a  je plně hrazena 
zdravotními pojišťovnami.

Činnosti, se kterými Vám mohou pomo-
ci naše pečovatelky: 
•  úklid a práce v domácnosti
•  nákupy a pochůzky
•  zajištění stravy (donáška-dovoz oběda, 
příprava svačin...)
•  dovoz, případně doprovod k  lékaři, na 
úřad, nákup...
•  pomoc při úkonech osobní hygieny, pře-
sunu na WC, na vozík, atd.
•  praní, žehlení a drobné opravy prádla
•  zprostředkování kontaktu se společen-
ským prostředím
•  dohled nad dospělým občanem
•  přímé nebo zprostředkované poraden-
ství 

Betlémské světlo 
Přijďte si pro světlo z Betléma

v úterý 23. 12. 2009
14.00–17.00 k tee-pee na náměstí.

Vánoční svátky plné pohody Vám přejí 
skauti z Horažďovic.

Jana Mráčková, 
www.skauting.cz/prachen

Pomoc lidem je naše poslání

Služby, které Vám mohou pomoci s vaši-
mi zdravotními obtížemi, nebo se zdra-
votními problémy vašich blízkých:
•  injekční aplikaci léků
•  nácvik aplikace inzulínu 
•  převazy ran všech druhů a rozsahu
•  odběry krve 
•  měření tlaku a pulsu, měření glykémie
•  základní ošetřovatelská rehabilitace 
po cévních mozkových příhodách nebo 
u dlouhodobě ležících

Pokud Vás naše nabídka pomoci zauja-
la, můžete nás kontaktovat přímo v  sídle 
Oblastní charity, Palackého 1061, Horaž-
ďovice, na tel.: 376 512 596 nebo e-mail: 
charita.horazdovice@worldonline.cz
Přijďte, rádi Vám poradíme!

Za Oblastní charitu Horažďovice 
Mgr. Šárka Kordová 
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OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ
– pro prodej, darovací smlouvu, dědické řízení, úvěr, 

hypotéku, účetnictví apod.
Kvalitně a rychle.

Ilona Herzová, Sušice, mobil 608 117 789

PF 2010
Příjemné prožití vánočních svátků 

a v novém roce 2010 pevné zdraví 

a mnoho šťastných kilometrů 

vám přeje kolektiv zaměstnanců fi rem

STK Horažďovice

a

Jana Vránová – Auto Service

Tříkrálová sbírka 2010
Charita Česká republika vyhlásila v pořadí
již desátý ročník Tříkrálové sbírky
Tříkrálová sbírka 2010 proběhne
– v Horažďovicích 6.–7. ledna 2010 v době od 9–18 hod.
– v okolních obcích 9. ledna 2010 v době od 9–16 hod.

Výtěžek sbírky bude věnován na zkvalitnění služeb Oblastní cha-
rity Horažďovice, na úhradu nákladů spojených s  poskytováním 
charitní ošetřovatelské a pečovatelské služby a dále na volnočasové 
aktivity a  aktivizační činnosti při Oblastní charitě v  Horažďovi-
cích. Rádi bychom také zřídili krizový fond, pro pomoc lidem z ho-
ražďovicka v krizové situaci způsobené přírodními vlivy.
Velice si vážíme veškeré pomoci, kterou nám poskytujete a zároveň 
Vás prosíme –UDĚLEJTE ZNOVU DOBRÝ SKUTEK!
… My tři králové jdeme k Vám, štěstí, zdraví vinšujeme Vám…
Zazpívané přání společně s  nápisem K  + M + B (Bůh žehnej to-
muto domu) posvěcenou křídou nad vchodové dveře do Vašich 
obydlí a  symbolický dárek od malých koledníků Získané fi nanční 
prostředky nám umožňují vykonat mnoho smysluplné práce – díky 
nim jsme schopni během celého roku zajišťovat seniorům a zdra-
votně postiženým v našem městě zajímavá setkání.
Kromě využití sbírky v regionu, je část peněz zasílána na charitní 
účely zajišťující likvidaci následků živelných katastrof a  pohrom, 
na pomoc lidem na okraji společnosti a  mnoha dalším, jakkoliv 
strádajícím u nás i v zahraničí. 
Rádi bychom seznámili s tím, jak bylo naloženo s prostředky získa-
nými v předchozích letech:

2009 – pořádání výletů do okolí, materiálu v tvůrčích dílnách pro 
seniory a zdr. postižené občany, podpora DD Chanovice a mládeže 
z farnosti Velký Bor
2008 – větší část prostředků převedena do roku 2009 pro pořízení 
vozidla, podpora DD Chanovice a mládeže z farnosti Velký Bor
2007 – pořízeny pomůcky pro ergoterapii, příspěvek na volnoča-
sové aktivity, podpora DD Chanovice a podpora mládeže z farnosti 
Velký Bor
2006 – pořízeno vybavení pro aktivizační činnosti, nákup počítače 
pro účetní, podpora DD Chanovice a mládeže z farnosti Velký Bor
2005 – pořízen automobil Škoda Felicia na rozvoz obědů, podpora 
DD Chanovice a mládeže z farnosti Velký Bor
2004 – pořízen automobil Škoda Favorit pro pečovatelskou služ-
bu, nákup zdravotních pomůcek, vybavení pedikérny, podpora DD 
Chanovice a mládeže z farnosti Velký Bor
2003 – pořízen automobil Škoda Felicia Pick up pro pečovatel. 
službu (část peněz byla přesunuta ze sbírky z roku 2002), podpora 
aktivit mládeže z farnosti Velký Bor
2002 – nákup kompenzačních pomůcek, podpora DD Chanovice 
a farnosti Velký Bor
2001 – pořízena bezdrátová signalizace pro přivolání pomoci pro 
klienty domácí péče
Jménem Oblastní charity Horažďovice bychom chtěli poděkovat 
všem dárcům Tříkrálové sbírky za sebemenší fi nanční dar, který 
se rozhodli věnovat do sbírkových pokladniček. Náš velký dík patří 
zároveň i všem malým a velkým koledníkům, kteří se na realizaci 
sbírky podíleli, i těm, kteří se rozhodli nám pomoci v nastávajícím 
roce.

Za Oblastní charitu Horažďovice 
Mgr. Šárka Kordová a Bc. Petr Černý – koordinátoři TS 2010 
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Husovo nám. 147
Tel.: 376 382 008

Vyberte si z naší nabídky
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AKCE KINO OTAVA
2. 1. sobota 17.30
VÁNOČNÍ KOLEDA 
USA – Animovaný rodinný fi lm natočený 
podle povídky Charlese Dickense. Český da-
bing. Vstupné 82 Kč. 

8. 1. pátek 20.00
LIŠTIČKY
ČR/SR/Irsko – Drama odehrávající se 
v Dublinu, v komunitě slovenských a českých 
přistěhovalců. Česky, titulky. Vstupné 65 Kč. 

9. 1. sobota 20.00
LOVE AND DANCE 
Polsko – Touha tančit… Touha milovat… 
Film nabitý energií. Titulky. Vstupné 65 Kč. 

15. 1. pátek 20.00
PARANORMAL  ACTIVITY
USA – Víš, co se děje v noci, když spíš? Horor 
do 15 let nevhodný. Titulky. Vstupné 82 Kč. 

16. 1. sobota 20.00
ZEMSKÝ RÁJ TO NAPOHLED
ČR – Mrazivá komedie o tom, jak se dalo žít 
v  70. letech a  zároveň se nenechat zmrazit. 
Vstupné 65 Kč. 

22. 1. pátek 20.00
MŮJ ŽIVOT V RUINÁCH 
USA – ...aneb moje velké řecké léto. Roman-
tická komedie. Titulky. Vstupné 65 Kč.

23. 1. sobota 20.00
OKO VE ZDI 
ČR – Thriller podle předlohy spisovatelky Ivy 
Hercíkové s  Karlem Rodenem v  hlavní roli. 
Vstupné 82 Kč. 

29. 1. pátek 17.30, 20.00
AŤ ŽIJÍ RYTÍŘI
ČR – Dobrodružná středověká komedie pro 
celou rodinu. Scénář a  režie Karel Janák. 
Vstupné 65 Kč. 

30. 1. sobota 20.00
STÍNU NEUTEČEŠ
ČR – Pátrání po rodinném tajemství, které je 
ukryto v minulosti. Vstupné 65 Kč. 

Změna programu vyhrazena

LOUTKOVÉ DIVADLO V KINĚ OTAVA

8. 1. pátek 17.00 
HANIČKA A BABA JAGA
15. 1. pátek  17.00 
DLOUHÝ, ŠIROKÝ A BYSTROZRAKÝ

KINO OTAVA HORAŽĎOVICE 

hlavní vchod: 

předprodej vstupenek, kopírování, příjem pla-
kátů pro výlep, sázková kancelář Tipsport. 

Otevírací doba: 

pondělí, úterý, středa   9.30–12.30

čtvrtek, pátek, sobota   16.30–20.30

Tipsport dle vlastního rozpisu!

Výlepové dny: úterý a čtvrtek!

GALERIE CALIFIA 
Otvírací doba:
Čtvrtek–pátek  11–17 h

Sobota–neděle 10–16 h

V termínu od 31. 12. 2009 do 15. 3. 2010 ga-

lerie otevřena jen po předchozí telefonické 
domluvě. 

Tel: 724 253 517 

17. 12. 2009–15. 3. 2009 
MONOCHROME
Tato výstava nás připravuje na zimní melan-
cholii. Tématem je černá a  bílá, s  níž vysta-
vující umělci ve svých kresbách, grafi kách, 
fotografi ích, reliéfech a objektech pracují.

L. Means (USA), S. F.R-Luger (Rakousko), 
S. Graham (USA), Vaclav Bis (ČR), C. Zehr 
(USA)

MUZEUM
Městské muzeum bude od 23. 12. do 31. 12. 
2009 zavřeno.

Interaktivní rukodělná dílna „Návrat k tradi-
cím“ je otevřena celoročně.

Otevírací doba: 

od října–května Po–Pá 9.00–15.00 hod.

Doporučujeme se objednat na čísle 376 512 
271 nebo e-mailem: muzeumhd@seznam.cz.

Virtuální dína na stránkách: www.muzeu-
mhd.cz/navrat.

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
15. 1. 16.30 klubovna DDM
ŠPERKAŘSKÁ DÍLNA – smaltování

16. 1. 
RODINNÝ TURNAJ – Člověče nezlob se 
(dítě + dospělý). Turnajem zahájíme rozjezd 
klubu deskových her. Zveme všechny, kteří si 
chtějí hrát, ale zároveň i učit. Vítěz úvodního 
turnaje bude odměněn. 

26. 1. 15.00 klubovna DDM
SVÍČKOVÁNÍ – výroba svíček 

26. 1.  16.30
MALUJEME NA HEDVÁBÍ – tvořivá dílna 

– malujeme šály, šátky, ubrousky technikou 
akvarel a vosková batika, poplatek za materiál.

ZÁVODY NA SANÍCH A SNĚHULENÍ 
(stavby ze sněhu) – termín bude vyhlášen 
podle sněhových podmínek.

LYŽAŘSKÁ ŠKOLA
Otvíráme další ročník lyžařské školy pro děti 
i dospělé na Modravě. V 6 lekcích o sobotách 
a  nedělích se budete učit pod vedením in-
struktorů základům lyžování, bezpečnému 
pohybu na sněhu a v horách, závodit.

Termín zahajovací lekce je plánován na 9. led-
na. podle počasí. Bude zveřejněn na nástěnce 
DDM a všem přihlášeným dětem bude ohlá-
šen ve škole.

KERAMIKA
Svoji fantazii a šikovnost si můžete ověřit při 
práci s hlínou, modelování glazování, točení 
na kruhu v  kurzu keramiky. Kurz je určen 
mládeži a dospělým.

Zahájení středa 27. ledna v 17 hodin.

Připravujeme na únor:

KURZ VÝPOČETNÍ TECHNIKY PRO 
DOSPĚLÉ

KULTURNÍ DŮM
3. 1. neděle  15.00
TANEČNÍ KURZ PRO DOSPĚLÉ 
1. lekce – zahájení.

8. 1. pátek 20.00
MATURITNÍ PLES 
Pořádá 4.B SOŠ Blatná. Bohatá tombola. 
Hraje Experiment. 

10. 1. neděle  15.00
TANEČNÍ KURZ PRO DOSPĚLÉ 
2. lekce 

16. 1. sobota 20.00
HASIČSKÝ PLES
Pořádá SDH Jetenovice. Předtančení, tom-
bola, hraje Fatima. Předprodej vstupenek od 
8. 1. 2010 v kině Otava.

17. 1. neděle  15.00
TANEČNÍ KURZ PRO DOSPĚLÉ 
3. lekce  

19. 1. úterý 10.00
ALADINOVA LAMPA 
Divadelní představení pro MŠ, 1.–3. třídy ZŠ. 

19. 1. úterý 19.30
HODNĚ SMÍCHU A PÁR SLZ 
Uvádí Umělecká agentura Pierot. Hrají: Car-
men Mayerová, Tereza Kostková. Předplatné 
skupiny A/1, zbylé vstupenky v  předprodeji 
kina Otava. 

23. 1. sobota 20.00
13. PRÁCHEŇSKÝ REPREZENTAČNÍ 
PLES
Pořádá Kulturní středisko a  Město Horaž-
ďovice. Bohatý program – hraje taneční 
orchestr P-Band Plzeň a  hudební skupina 
The Shower Klatovy, předtančení, soutěže 
CK  Ciao Horažďovice o  zajímavé ceny, mí-
chané nápoje, ochutnávkový raut. Předpro-
dej vstupenek od 2. 1. 2010 v kině Otava.

24. 1. neděle  15.00
TANEČNÍ KURZ PRO DOSPĚLÉ 
4. lekce 

29. 1. pátek 20.00
DIVADELNÍ BÁL 
Pořádá Tyjátr Horažďovice, tentokrát pod 
názvem „A  cirkus bude“. Nápadité masky 
vítány. K  všeobecnému veselí hraje Swing 
Band Tábor. Vstupenky v  předprodeji od 
18. 1. v kině Otava.

30. 1. sobota 20.00
MYSLIVECKÝ PLES
Pořádá MS Artemis Velký Bor. Bohatá zvěři-
nová tombola, předtančení, hraje Malá muzi-
ka Nauše Pepíka. Předprodej vstupenek od 
18. 1. v kině Otava.

31. 1. neděle  15.00
POSEZENÍ S PÍSNIČKOU
K tanci a poslechu hraje Oplovo dechovka. Re-
zervace vstupenek od 2. 1. 2010 v kině Otava.

Změna programu vyhrazena

KULTURNÍ DŮM HORAŽĎOVICE

tel. 376 512 436

KINO OTAVA HORAŽĎOVICE

tel. 376 511 890


