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SLOVO STAROSTKY
Vážení občané,
v nejbližších dnech si připomeneme dvacáté výročí završení boje za svobodu a demokracii – 17. listopad 1989.
Děti, které se tehdy v roce 1989 narodily,
jsou dnes již dospělými lidmi a považují
za samozřejmost, že mohou neomezeně
cestovat do zahraničí, mají svobodu projevu i pohybu, netrápí je dlouhé fronty
na nedostatkové zboží ani strach z imperialistického nepřítele. My starší, kteří
máme tyto i jiné věci stále v živé paměti,
jsme si představovali fungující demokratickou společnost možná trochu jinak.
V tomto směru jsme ale ještě mladí, dvacetiletí, a snad s přibývajícím věkem přijde
i moudrost a zkušenost, kterou v jiných
státech získávali desetiletí. Využijme ji
pro rozkvět a rozvoj našich měst a obcí.
A hlavně nikdy nezapomeňme.
—
V úterý 17. listopadu v 17.30 hodin Vás
všechny srdečně zvu na vzpomínkové setkání na horažďovické náměstí.
Jindřiška Antropiusová,
starostka města
—
Aktuálně
Ve čtvrtek 1. 10. 2009 se uskutečnilo setkání starostů pověřených měst třetího typu
s představiteli Okresní hospodářské komory v Klatovech. Na programu jednání bylo
představení struktur a hlavních programů
hospodářské komory a možná konkrétní
spolupráce s městy. Jednalo se především
o programu přeshraniční spolupráce IMPULZ a zavedení mechatroniky do škol.
—
8. 10. 2009 proběhlo v Zrcadlové kapli
pražského Klementina udělování ceny
Knihovna roku 2009. V kategorii „významný počin v poskytování veřejných
knihovnických a informačních služeb“
byla mezi jedenácti nominovanými i naše
horažďovická knihovna s projektem digitalizace. V kategorii „základní knihovna“
(knihovny do 2 000 tis. obyvatel) zvítězi-

SDH, předání sošky sv. Floriána
la Městská knihovna Březová. Plzeňský
kraj v této hlavní kategorii zastupovala
Knihovna v Kolinci. Cenu Knihovna roku
uděluje ministr kultury od r. 2003. Smyslem ocenění je vyjádření veřejného uznání
knihovnám, jejich pracovníkům i obcím
za úsilí o rozvoj knihovnických služeb
a čtenářství. Přestože se nám nepodařilo
získat cenu v tomto prestižním hodnocení, patří všem pracovnicím městské
knihovny poděkování za jejich práci. Být
mezi prvními jedenácti v republice je přece významné ocenění.
—
V pondělí 5. 10. 2009 proběhlo setkání
s občany v Horažďovické Lhotě. Jednalo se
o možnostech využití a opravy druhé nádrže na návsi obce. Bylo dohodnuto, že se
nádrž zachová a připraví se projekt na její
opravu.
—
Za přítomnosti projektantů, zástupců Ředitelství silnic a dálnic ČR – správa Plzeň
a vedení města se v úterý 6. 10. 2009 konala schůzka týkající se „malého obchvatu“
a jeho dopravního napojení kruhovými
křižovatkami. Nad stejným tématem rozšířeným o projekt rekonstrukce Komenského ul. a podílu státu na jeho realizaci
se diskutovalo 12. 10. 2009 v Plzni s ředitelem ŘSD Plzeň Ing. Zdeňkem Kuťákem.

—
Od srpna do začátku října probíhala celková rekonstrukce sociálního zařízení
v tělocvičně při ZŠ Blatenská ul. Z celkových nákladů 1,93 mil. Kč se podařilo
z prostředků Plzeňského kraje získat dotaci ve výši 1,3 mil. Kč. V opravách soc. zařízení na této škole se bude pokračovat
i v příštím roce.
—
S ﬁnanční pomocí Ministerstva vnitra –
programu „Podpora prevence kriminality“ byla za cenu 408 tis. Kč zhotovena
nová U rampa do skateparku Na Lipkách.
Věříme, že vhodně doplní stávající zařízení a bude hojně využívána.
—
Ve středu 14. 10. 2009 se v našem městě
sešli zástupci bazénových a regeneračních
provozů sdružující se v Asociaci bazénů
a saun ČR na akci „Odborné dny zaměřené na region jihozápadní, a především na
město Horažďovice“. Provozovatelé bazénů si nejprve prohlédli výrobní závod Haas
Fertigbau v Chanovicích, poté se přesunuli
do našeho Aquaparku, kde si vzájemně vyměnili zkušenosti s provozováním podobných zařízení v různých lokalitách republiky. V podvečer v hotelu Prácheň si vyslechli
přednášky o vzniku a stavbě bazénu od
Ing. arch. Lejska a p. Trčky.
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Ve čtvrtek 15. 10. 2009 se sešla v Písku
pracovní skupiny projektu Otavská plavba.
Hovořilo se o letošní vodácké sezóně, o podobě a náplni webových stránek www.otavskaplavba.cz i stavu souběžného projektu
Otavská cyklostezka. Myšlenka na vytvoření cyklostezky, která by vedla z Modravy
až na soutok Otavy a Vltavy pod hradem
Zvíkov a v podstatě by mohla navazovat na
podobný projekt cyklostezky kolem Vltavy, se realizuje. Na svých úsecích je v různé fázi připravenosti až po ﬁnální podobu
cyklostezky, která teď ve třech etapách probíhá např. v Sušici. V Horažďovicích je pro
územní řízení hotový projekt, který řeší
cyklostezku v našem katastrálním územní,
tzn. od Sv. Anny po rybník Mokrá.
Jindřiška Antropiusová,
starostka města

STALO SE

Horažďovice a Týden
knihoven 2009

Letošní 13. ročník Týdne knihoven připadl na dny od 5. do 11. října. Stejně jako
každý rok i letos připravily knihovny celé
republiky řadu zajímavých akcí. Ani horažďovická knihovna nezůstala v tomto
ohledu pozadu.
Každá z mnoha připravených akcí si našla své příznivce. Ať už se to týkalo bazaru

OPERAČNÍ PROGRAM

EVROPSKÁ UNIE

Pro vodu,

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Fond soudržnosti

vzduch a přírodu

PROSTŘEDKY Z EVROPSKÉ UNIE PODPOŘÍ REVITALIZACI ANGLICKÉHO PARKU
OSTROV V HORAŽĎOVICÍCH
Město Horažďovice zahájilo realizaci projektu „Revitalizace a rekonstrukce Anglického parku Ostrov v Horažďovicích“.
Jedná se o městský park, který se nachází
na části ostrova obklopeného řekou Otavou a mlýnským náhonem, v k. ú. Zářečí
u Horažďovic a Týnec u Hliněného Újezdu
na místě původně založeného přírodního
parku v anglickém krajinářském stylu.
Tento původní přírodní park byl založen
v 2. polovině 19. století.
Celý projekt revitalizace a rekonstrukce je
rozdělen do dvou vzájemně navazujících
částí. V současné době probíhají dokončovací práce na první „stavební“ části, ve
které jde především o obnovu cestní sítě
vycházející z původního konceptu parku
a výměnu stávajícího mobiliáře.

V měsíci říjnu byla za podpory ﬁnančních
prostředků z Evropské unie, ve výši 6,8 mil.
korun, zahájena druhá část, tj. „vegetační
úpravy“. Jedná se o provádění výchovných,
udržovacích, zdravotních či bezpečnostních řezů stávajících dřevin, výsadbu téměř
jednoho tisíce kusů dřevin nových a dále
pak regeneraci stávajících travních porostů
a zakládání nových lučních trávníků.
Město Horažďovice se tímto úspěšně podílí
na zachování ekologické stability krajinného prvku, který svým významem přesahuje
hranice regionu. Uvedený projekt „Revitalizace a rekonstrukce Anglického parku
Ostrov v Horažďovicích“ je také vnímán
jako přínos k rozvoji cestovního ruchu.
V Horažďovicích, dne 8. 10. 2009
Jitka Vokatá,
Odbor investic, rozvoje a majetku města

knih, který měl o prázdninách velký úspěch,
a proto jsme se rozhodli jej ještě jednou
uspořádat, přednášky o buddhismu či loutkového divadélka pro děti z mateřských
škol (v podání Tyjátru Horažďovice). Společně se spisovatelkou Renatou Štulcovou
nahlédli žáci základních škol do historie,
mimo jiné se dozvěděli spoustu zajímavostí
ze života starých Slovanů. Také spisovatelka Ivona Březinová obohatila program
Týdne knihoven svou besedou s žáky 9. tříd
o básníkovi K. H. Máchovi, od jehož narození brzy uplyne 200 let. Vydařil se i tradiční

„POKEC“ současných i minulých knihovnic a přátel horažďovické knihovny.
Připravovaných akcí bylo v letošním roce
tolik, že se nám je ani při nejlepší vůli nepodařilo vtěsnat do jediného týdne. Například exkurze, kterých se zúčastnilo 70 studentů střední školy, se konaly již koncem
září. Studenti se dozvěděli o historii
knihovny, o způsobu řazení a vyhledávání
knih, o službách, jaké knihovna poskytuje,
a samozřejmě o tom, jak se stát čtenářem.
Informace o tom, že v Týdnu knihoven
budou mít všichni noví čtenáři registra-

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

Nová U-rampa, skatepark Horažďovice

Plakáty a rozbitá okna, zámecký pivovar
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ci zdarma, padla na úrodnou půdu. Této
nabídky na oddělení pro dospělé využilo
16 čtenářů, na oddělení pro děti a mládež
jich bylo 11. Také čtenáři, kterým se nepodařilo včas vrátit vypůjčené knihy, ušetřili
peníze za upomínky, neboť jsme vyhlásili
amnestii. Využilo ji 15 zapomnětlivců.
Do Týdne knihoven se nám již nevešlo setkání žáků základních škol se starostkou
města Mgr. Jindřiškou Antropiusovou, ani
beseda studentů horažďovické střední školy
se seniory z Oblastní Charity a s Mgr. Hanou
Smetanovou na téma Židé v Horažďovicích.
Tyto akce se konaly až v závěru měsíce.
Akce pro děti probíhají za podpory Ministerstva kultury ČR v rámci projektu
„Knihovna 21. století – Děti a čtení 2009“.
Za MěK Horažďovice Petra Tomešová

Rytířů, kteří probouzeli spící princeznu,
byla letos celá řada.

O Máchovi vyprávěla Ivona Březinová

Starostka města při besedě s žáky 9. tříd
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Regionální
informační a mapové
centrum Prácheňska
Vás informuje
V rámci projektu „Turistický destinační
management Bavorský les – Šumava“
byla pro odborníky v cestovním ruchu
uspořádána ve dnech 29.–30. 9. 2009 POZNÁVACÍ CESTA PO ŠUMAVĚ. Cílem
této akce bylo poznávání a zároveň navázání a prohloubení vzájemné spolupráce.
V letošním roce navštívili pracovníci
informačních center tato města a obce:
Sušice, Hartmanice, Kašperské Hory,
Nezdice, Chanovice, Rabí a v neposlední
řadě také Horažďovice.
Po příjezdu jsme hosty ubytovali v hotelu
Prácheň, kde byli po společné večeři ve
stručnosti seznámeni s historií této budovy. Zároveň jsme si prohlédli krásný
kongresový sál a prostory, kde sídlí naše
informační a mapové centrum.
Druhý den následoval program, který
nejprve zahrnoval návštěvu Městského
muzea, poté prohlídku aquaparku, a poslední tečkou na závěr byl Rosenauerův
mlýn.
V zámku si odborníci vyslechli výklad
paní Smetanové a prohlédli jsme si jednotlivé expozice. Největší úspěch sklidila unikátní interaktivní dílna, která
umožňuje návštěvníkům vyzkoušet si na
vlastní kůži některé z běžných činností
na vsi z doby před sto i více lety. Po počátečním váhání se i někteří z naší skupiny
zapojili a stará řemesla si vlastnoručně
vyzkoušeli.

Krátká zastávka v aquaparku zahrnovala
prohlídku plaveckého areálu, kde se nachází mimo jiné i další sportovní vyžití,
jako je horolezecká stěna, sauna, fitness
atd.
Posledním a závěrečným bodem našeho
poznávacího okruhu byla návštěva Rosenauerova mlýna. Zde jsme si prohlédli
původní zařízení mlýna a vyslechli poutavý výklad pana Kotlaby.
Rádi bychom poděkovali Všem, kteří
se nám věnovali a pomohli nám ukázat
zajímavosti a atraktivity našeho města.
Věřím, že se nám touto cestou podařilo
oslovit další pracovníky informačních
center a navázat s nimi ještě bližší spolupráci.
Kateřina Svatošová a Váš Ciao… team

Jak jsme o nás dali
vědět světu
17.–21. září 2009 se uskutečnil pravidelný mezinárodní incomingový workshop agentury Czech Tourism „Enjoy
the Czech Republic 2009“, kterého se
každoročně zúčastňují profesionálové
v cestovním ruchu: zástupci médií a ces-
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tovních kanceláří z Čech a ze zahraničí.
Titulní název letošního setkání byl ještě doplněn: „Looking for charm and
atmosphere?“ Po řadě předcházejících
úspěšných cest, zaměřených na památky
UNESCO, městskou, zážitkovou a aktivní dovolenou, se totiž organizátoři
rozhodli pro změnu. Akce nesla podtitul
„Zlaté české ručičky“ a tématem všech
regionálních cest byla proto kromě tradiční turistické nabídky také zastavení na
místech, vymykajících se každodennosti.
Záměrem bylo upozornit na současnou
řemeslnou tvorbu, výrobu a produkci
výrobků charakterizujících Českou republiku.
Součástí letošní Enjoy the Czech Republic 2009 byl také workshop pro domácí
odbornou veřejnost, kterého jsme se za
Regionální turistické informační centrum CK Ciao… zúčastnili a zastupovali
tak město Horažďovice. Workshop se
uskutečnil v pondělí 22. září v Praze
v konferenčních sálech hotelu Mövenpick
Hotel Prague. Workshopu se zúčastnilo
64!!! zahraničních touroperátorů a cca
40 novinářů. Účast byla široká a co se
týče národností velmi rozmanitá. Přijeli zástupci z Německa, Rakouska, Beneluxu, Francie, Velké Británie, Irska,
Španělska, Portugalska, Itálie, Řecka,

Malíř, ilustrátor, tvůrce kreslených a loutkových ﬁlmů,
národní umělec Jiří Trnka
ilustroval celou řadu knížek pro
děti. Najdeš v knihovně alespoň
jednu z nich? (Můžete přinést
ukázat i svoji knížku z domova
s ilustracemi Jiřího Trnky.)

Polska, Maďarska, Uzbekistánu, Ruska,
Ukrajiny, Litvy, Švédska, Finska, Dánska. Mimoevropské a zámořské státy zastoupila Kanada, USA, Korea, Mexiko,
Chile, Kolumbie a Argentina.
Po oficiálním zahájení workshopu za
účasti představitelů Ministerstva pro
místní rozvoj a vládní agentury CzechTourism jsme dostali možnost přímých
rozhovorů s ostatními touroperátory.
Jednacím jazykem workshopu byla angličtina. Zahraničním účastníkům jsme
představili celý náš region a detailněji
město Horažďovice. Snažili jsme se upoutat a nalákat k návštěvě našeho kraje. Seznámili jsme naše partnery s největšími
turistickými perlami a s historickými,
přírodními i architektonickými zajímavostmi a předali jsme informační a propagační materiály. Pohovořili jsme také
o tradicích, které v našem regionu přetrvávají a proslavují jej. Mnoho z účastníků absolvovalo na workshop skutečně
dlouhou cestu ze svých zemí a naší účastí
jsme tak o sobě dali vědět mnohem dál,
než jen za hranice našeho regionu.
Regionální turistické informační a mapové centrum Ciao…Horažďovice
Kateřina Svatošová, Ladislav Havel

KULTURA

ŠKATULENÍ

SBÍREJ SAMOLEPKY
PROJEKTU
DĚTI A ČTENÍ
Na vaše odpovědi čekáme
v Městské knihovně
Horažďovice do 20. 11. 2009.
Samolepku mohou získat
i návštěvníci knihovny do 15ti let,
kteří v knihovně vyřeší křížovku,
kvíz, hádanku, napíší kousek
„Nekonečného příběhu“ našich
čtenářů, vyplní „Pohádkový
dotazník“ nebo splní jiné úkoly.
Více na www.knihovna.
horazdovice.cz, na vývěskách
knihovny a v Horažďovickém obzoru.

Již třetím rokem se toto označení objevuje
v souvislosti se Dnem pro dětskou knihu,
který pořádá Městská knihovna Horažďovice v rámci projektu Děti a čtení. Škatulení je
vlastně dražba umělecky zpracovaných dekorativních krabic, krabiček, škatulí a škatulek od výtvarníků, graﬁků nebo výtvarně
nadaných osobností, kteří tuto charitativní
akci podporují. V případě, že se Vám nepodaří žádnou krabici vydražit, máte v letošním roce šanci přispět dětem z Dětského
domova Kašperské Hory – buňka Chanovice a klientům Domova pro osoby se zdravotním postižením ve Stodě příspěvkem
do charitativní škatule, která pochopitelně
nebude dražena. Dražené „škatule“ budou průběžně vystaveny na webu knihovny
www.knihovna.horazdovice.cz, některé budou k vidění až v den dražby přímo na místě,
tj. v kulturním domě 29. 11. 2009 od 9 hod.
Dražba bude zahájena v 15.00 hod.
Lenka Šimonová, MěK

Létající přání

Lampiony jsou vlastně malé horkovzdušné balony. Po zapálení hořáku se naplní
horkým vzduchem a odlétají do nebe.
„Lampiony přání“ můžou letět až dvacet
minut. Vznesou se do nebe a vytvoří tak
efekt, který je pak vidět až do výšky 500
metrů. Poté hořák zhasne a lucernička
klesne na zem. Je vyrobena z materiálu,
který nijak neškodí životnímu prostředí
a rychle se rozloží. Po něm zůstane jen
bambusový rám. Přání se píše na lampion.

HISTORIE LÉTAJÍCÍCH LAMPIONŮ
Vypouštění létajících lampiónů (Khoom
Fay) je nedílnou součástí tradičního čínského lampiónového festivalu na Taiwanu. Tradice vypouštění létajících lampiónů sahá téměř dvě tisíciletí do historie
čínského impéria. Zpočátku byly létající
lampiony používány k signalizaci v armádě, protože byly viditelné z velké vzdálenosti. Na dálném Východě byly neodmyslitelným doplňkem festivalů a různých
obřadů. Lidé viděli v létajících lampiónech prostředek ke komunikaci s bohy na
nebi. Také věřili, že vypuštěním létajícího
lampiónu do nebe se zbavují starostí a těžkostí každodenního života. Plamen má
znamenat vědění a světlo ukazuje člověku
správnou cestu životem.
Lampiony přání různých barev lze za
cenu 50 Kč zakoupit přímo v den konání akce SAMETOVÝ DEN – v úterý dne
17. 11. 2009 na náměstí (kdy se budou vypouštět) nebo od 2. 11. 2009 v Informačním centru v Horažďovicích (hotel Prácheň). Před použitím lampionu si prosím
pozorně přečtěte návod k použití, který
je u každého lampionu. Přání se píše na
lampion, proto si nezapomeňte černý ﬁx.
Jitka Chalupná,
Odbor památkové péče, školství a kultury
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Náboženská obec
Církve československé husitské
v Horažďovicích
Vás srdečně zve
na téměř adventní koncert

SETKÁNÍ
S LOUTNOU
v pátek 27. listopadu 2009
v 19.00 hodin
v modlitebně Husova sboru
v Horažďovicích, Strakonická 149
Účinkuje:

MILOSLAV ŠTUDENT
barokní loutna
barokní kytara
galizona
v díle „knížete loutnistů“
Jana Antonína Losyho z Losinthalu
a na nástrojích z dílny českého loutnaře
Jiřího Čepeláka
Vstupné dobrovolné

Pěvecký spolek
Prácheň

Členové Pěveckého spolku Prácheň se
pečlivě připravují na sérii vánočních koncertů. V listopadu nás však čeká ještě jiná
práce. V úterý 17. 11. v podvečer vystoupíme na horažďovickém náměstí při akci, při
níž si připomeneme dvacáté výročí „sametové“ revoluce. Během kulturní části programu spolu s námi zazpívá Original Band
a Volné sdružení horažďovických zpěváků
a muzikantů a zahrají děti ze ZUŠ.

29. 11., na první adventní neděli, již tradičně vystoupíme při slavnostním rozsvícení vánočního stromu na náměstí. Společnost nám opět budou dělat pěvecká
tělesa stejně jako při výše uvedené vzpomínkové akci, tzn. Original Band a Volné
sdružení horažďovických zpěváků a muzikantů. Stejně jako v loňském roce se
představíme při společném vystoupení.
V prosinci nás pak už budou čekat další
vánoční koncerty, ale o nich Vás budu informovat až v příštím čísle. Již nyní si však
můžete naplánovat, který koncert navštívit, pokud nahlédnete na naše webové
stránky www.psprachen.cz. Naše koncerty však nemusíte chodit jen poslouchat.
Můžete se stát jedním z nás. Stačí k tomu
málo, přijít na naši pravidelnou pondělní
zkoušku a zpívat a zpívat a zpívat. Velice
rádi Vás přivítáme.
Za PSP Martin Petrus

Miloslav Študent spolupracuje s řadou
sólistů, od dob studií v Brně například též
s mezzosopranistkou Magdalenou Koženou. Koncertuje s mnoha soubory v různých zemích Evropy, koncertoval i v Jižní
Americe. Vystupuje rovněž jako sólista
a nahrává pro různé gramofonové společnosti, rozhlas, televizi i ﬁ lm.
Loutna je starodávný nástroj, který do
Evropy připutoval z arabských zemí přes
Španělsko. V 16.–18. století loutna nechyběla v žádném z renesančních a barokních
salonů. Zájem o loutnu se znovu objevil
v polovině 20. století.
Využijme společně mimořádnou příležitost k vyslechnutí krásného koncertu,
který nás příjemně uvede do nálady předvánočního rozjímání v letošní době adventní.
Miroslava Jarolímová, farářka CČSH
Koncert je pořádán ve spolupráci s občanským sdružením Hudba bez hranic,
o. s., a je spolufinancován Městem Horažďovice.
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se nám nepodařilo zorganizovat žádnou
námi pořádanou akci. Jmenovitě: Město
Horažďovice, TS Strakonice, TS Horažďovice, Zámecká pizzerie, Zámecká cukrárna, ADT Horažďovice, Mlýn a krupárna Mrskoš, Klempířství Korch, vinárna
Pod věží, AVS, Munkees, Rema Turbo,
MC Houba a horažďovickým podnikům
Kovaltos, Hapon, Bohemia sport Lion,
Lyckeby Amylex. Moc Vám děkujeme
a doufáme v další spolupráci.
Biku zdar!
Za Mtb Ježíkov Pepa předseda Maxa

SPORT
FK Horažďovice
FOTBALOVÁ ŠKOLKA
V září letošního roku začala poprvé fungovat takzvaná fotbalová školka pro děti
mladší šesti let. Už na první schůzku se
dostavilo poměrně velké množství zájemců. V současné době se počet dětí přibližuje ke dvaceti, a to málokdo čekal. Děti jsou
na tréninky doprovázeny rodiči, dědečky,
babičkami, sourozenci, proto je při jejich
tréninku zaplněná celá tribuna u vstupu
do areálu hřiště. Na malé fotbalisty, kteří
se při trénincích neuvěřitelně baví, je radost pohledět. Tréninky vedou aktivní fotbalisté Miroslav Lávička a Michal Šedivý.
Zapojují se i rodiče dětí. Pro nejmenší fotbalisty byly zakoupeny základní věci: nové
míče, rozlišovací dresy a terčíky.
Přejeme nejmenším fotbalistům, aby je
nadšení do fotbalu neopustilo.
Jiří Motl, FK Horažďovice

XC Muničák
Dne 17. 10. 2009 proběhl v areálu bývalého muničního skladu 4. ročník závodu
horských kol s názvem XC Muničák. Tento závod pořádá náš klub MTB Ježíkov již
5. rokem, ale až letos na nás čekaly opravdu extrémní podmínky.
Tak jako s celou republikou, tak i s námi
si počasí pěkně zahrálo. Nekonaly se sice,
jako jinde, žádné záplavy sněhu, ale pečlivě připravená trať během týdenních sněhových a dešťových přeháněk značně zvýšila
svou obtížnost. A to je tento 5 kilometrů
dlouhý okruh znám svou náročností i za
sucha. Nechybí zde strmé sjezdy a výjezdy,
technické pasáže mezi stromy a přejezdy
skalek. Toto vše bylo navíc umocněno všudypřítomným chladem, bahnem a nepřestávajícím deštěm. Jelikož nás ale podobné
počasí pronásleduje při závodech celou
tuto sezónu, tak nějak jsme si na něj zvykli a rozhodně kvůli němu nezrušíme naše

3. kolo krajské ligy
KARATE
závody, které se každým ročníkem stávají
více populární. Rád bych poděkoval všem
těm, kteří se nezalekli a dorazili k nám, ať
už statečným závodníkům a závodnicím,
či všem divákům, kteří nám fandili, ale
i „Velkýmu Vontovy“, který nám obětoval
čas a své oslabené zdraví a opět nám zajistil skvělé občerstvení.
Největší důvod k radosti v cíli měl nedávný
vítěz Š.U.A.C. Michal Janeček (CK Kramolín). Po páté za sebou exceloval na trati,
a právem proto zvítězil v kategorii muži 1.
V kategorii muži 2 byl nejlepším Martin
Korch (Mtb Ježíkov) a mezi veterány Jan
Vastl st. Pro zajímavost – v kategorii nadějí do 15 let zvítězil jeho syn, Jan Vastl ml.,
který ve svých 14 letech tratí doslova prolétl (oba Up and Down Sušice). Nejrychlejší
ženou byla Klára Maxová (Mtb Ježíkov).
Jelikož jsme se závodem rozloučili s letošní
závodní sezónou, tak bych chtěl tímto poděkovat všem členům i nečlenům klubu za
obětavou pomoc při organizování závodů
a sportovních akcí a za vzornou reprezentaci (i za hranicemi republiky). Jen s pevným jádrem klubu lze toho dosáhnout.
Ale tímto pro nás letošní rok nekončí. Čeká
nás soustředění na Šumavě, sportovní soboty, spinning, běžková sezóna a zimní
pěší túry po okolí. Na všechny se budu těšit
a přeji všem, aby se měli na max!
Závěrem bych chtěl poděkovat všem našim sponzorům, bez jejichž pomoci by

Dne 10. 10. 2009 se uskutečnilo ve vodňanské sportovní hale 3. kolo krajské ligy.
Těchto závodů se zúčastnilo 180 závodníků z dvanácti oddílů. Karate Horažďovice
reprezentovali pouze tři závodníci.
V kategorii junioři to byl Petr Schoř, v kategorii starší žáci Víťa Zoubek a v kategorii mladší žáci Honzík Zálabský. Víťa
nás reprezentoval v kata i kumite, Honzík
v kata a Petr v kumite.

V kategorii kata jsme ale neměli štěstí
a Honzík i Víťa byli vyřazeni v prvním kole.
Lépe se nám dařilo v kategorii kumite.
Víťa, který měl den před závody narozeniny, byl přeřazen z kategorie mladší žáci
do kategorie starší žáci – kumite do 45 kg.
Z toho postupu měl velký strach, ale na tatami to na něm nebylo znát. Po stanoveném
časovém limitu byl jeho souboj nerozhodný
1:1. V nastavení prohrál 2:1. Přesto si vybojoval stříbrné místo na stupni vítězů.
Petr obhajoval v kumite junioři do 61 kg
první místo ze Strakonic. Oba soupeři se
již znali z dřívějších závodů. Souboj začal
opatrně, Petr získal během utkání náskok
5:4, o který v závěru dvouminutového kola
přišel. Došlo k prodloužení, ve kterém se
oba závodníci snažili vyvarovat jakýchkoli
chyb. Petr prokázal lepší rychlost a postřeh a zaslouženě zvítězil 1:0, tím obhájil
zlato ze Strakonic.
Zdeněk Holub
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Náročné září pro
Motocross club
Horažďovice
a motokrosový areál
Svaté Pole

V sobotu 12. 9. 2009 se v motokrosovém
areálu Svaté Pole konal závod Jihočeského přeboru v motokrosu. Pořádající
Motocross club Horažďovice v AČR připravil pro jezdce i diváky tradičně kvalitní závody. Ke spokojenosti přítomných
130 závodníků včetně reprezentantů
České republiky a zhruba 300 diváků byla
trať i přes suché období od pátku vydatně
kropena, všichni přítomní tak byli ušetřeni prachu a mohli si užít vydařené závody.
Nutno dodat, že závodu třídy „hobby“ se
úspěšně zúčastnili také i domácí jezdci
Miroslav Staněk a Lukáš Želiska.
Výsledky:
třída 125 ccm:
1. Martin Finěk – Blatná – Yamaha
třída 85 ccm:
1. Jindřich Slavík – Jiřice – Suzuki
třída ČZ:
1. Pavel Russfell – Velešín
třída OPEN:
1. David Čadek – Strakonice – KTM
třída veterán:
1. Milan Heřman – Žabovřesky – Honda
třída Hobby:
1. David Hrdina – Hluboká nad Vltavou –
Honda
6. Miroslav Staněk – Pirelli team Horažďovice – Suzuki
9. Lukáš Želiska – Enduro team Horažďovice – Suzuki
Ve dnech 19.–20. 9. se konal na Svatém
Poli vůbec poprvé OFF ROAD MARATON terénních automobilů, čtyřkolek
a motocyklů. Za účasti televizních kamer,
četných zástupců ostatních medií, a především více jak 250 závodníků se premiéra opravdu povedla. Celá akce probíhala již od čtvrtka zábavným programem
a rautem pro partnery agentury 24 hours
agency a vyvrcholila sobotním 12hodinovým závodem terénních vozů. Lahůdkou
pro přítomné diváky byl především konec
závodu, který proběhl již za tmy a byl soutěží nejen pro závodníky, ale i koncertem
práce týmů mechaniků. V neděli závod
pokračoval dopoledním čtyřhodinovým
závodem čtyřkolek a odpoledním čtyřhodinovým závodem motocyklů, kdy si
všichni závodníci sáhli skutečně na dno
svých sil. O tom by mohli vyprávět opět
jedoucí Miroslav Staněk a Lukáš Želiska, kteří po perfektním výkonu obsadili
3. místo (Lukáš Želiska) a po velké smůle
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Z RADNICE
Rada města
Horažďovice
16. 9. 2009
ROZHODLA
5. místo (Miroslav Staněk). Domácí jezdce jsme mohli obdivovat i v půlhodinovém
záznamu na ČT 4 a dvacetiminutovém dokumentu na TV Nova. Celá akce měla před
samotným konáním velkou propagaci také
v tisku, prostřednictvím ČT a také celorepublikově před i po akci na rádiu Impuls.
Toto rádio mělo dokonce po oba dva dny přímé vstupy do vysílání přímo ze Svatého Pole.

Doufáme, že tato prestižní akce byla také
významnou reklamou pro celé naše město.
Tento závod byl velkým otazníkem jak pro
pořádající agenturu 24 hours agency, tak
i pro horažďovický motocross club. Akce
měla ale takový ohlas u jezdců i přítomných diváků, že i tento typ závodů se v budoucnu stane pravděpodobně pravidelným
hostem závodiště Motocross clubu Horažďovice (viz zprávy a fotodokumentace ze
závodů na www.offroadmaraton.cz).
V pondělí 28. září byla letošní motokrosová sezona na Svatém Poli ukončena Přeborem SMS Praha.
za Motocross club Horažďovice v AČR
Martin Mída

• o přijetí cenové nabídky společnosti
ZETES KT, s. r. o., Klatovy, na zhotovení
stavby „Oprava bytových domů Na Vápence ve výši 2 391 324 Kč vč. DPH

SCHVÁLILA
• mandátní smlouvu se společností CEFA,
s. r. o., Praha 10, na vypracování žádosti
o dotaci včetně všech požadovaných příloh stavby „Snížení energetické náročnosti vybraných bytových domů v majetku
města Horažďovice“ a zajištění výběrového řízení na zhotovitele stavby za pevnou
cenu 936 500 Kč + DPH
• dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace akce „Otavská cyklostezka – úsek v mikroregionu
Prácheňsko č. 1 – Svaté Pole – č. 4 – Zářečí“ uzavřené dne 24. 3. 2009 se společností Dopravně inženýrská kancelář, s. r. o.,
Hradec Králové, jehož předmětem je změna rozsahu díla (návrh mostu za Mokrou
a s tím související inženýrské činnosti)
a navýšení ceny o 88 060 Kč
• dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Demolice objektu parc. č. st.
577/12 v k. ú. Horažďovice, ul. Šumavská“
uzavřené dne 13. 8. 2009 se společností
PRIMA, a. s., Raisova 1004, Strakonice, jehož předmětem je změna rozsahu
díla (změna rozsahu díla o likvidaci odhalených konstrukcí) a navýšení ceny
o 72 072 Kč vč. DPH
• dodatek č. 1 ke Změně cen vodného
a stočného ze dne 26. 6. 2009, tj. nájemné
za pronajatý vodohospodářský majetek pro
hospodářský rok 2009 ve výši 3 164 000 Kč

SOUHLASÍ
• s umístěním fotovoltaické elektrárny na
části domu čp. 140, Horažďovice, společnosti POLATEX s. r. o.

NESOUHLASILA
• se záměrem využití objektu bývalého
Jungerova mlýna pro vybudování MVE

VZALA NA VĚDOMÍ
• stav pořízení ÚP Horažďovice a svolává
pracovní setkání se členy ZM dne 23. září
2009
• zápis z 20. jednání kulturní komise ze
dne 9. 9. 2009
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Rada města
Horažďovice
7. 10. 2009
ROZHODLA
• o výběru nejvhodnější nabídky společnosti Silnice Klatovy, a. s., Klatovy, na
realizaci díla „Oprava komunikací Loretská, Karla Němce a Odbojářů v Horažďovicích“ s nabídkovou cenou ve výši celkem
1 417 255,12 bez DPH
• provést pravidelnou inventarizaci obecního majetku a jmenovala hlavní inventarizační komisi ve složení: předseda – Dana
Havránková, členové – Blanka Jagriková,
Jana Králová. Zmocnila předsedu hlavní
inventarizační komise ke jmenování dílčích inventarizačních komisí a k zajištění
inventarizačních prací

SOUHLASILA
• s užíváním části nebytových prostor
v Křesťanské mateřské škole pro cvičení
dětí (taneční kroužek) a dospělých (jóga)

POVĚŘILA
• MěÚ, Odbor investic, rozvoje a majetku města zveřejněním záměru budoucího
odprodeje pozemku p. č. 797/1 v k. ú. Horažďovice (pod Loretou, K. Němce) pro
výstavbu rodinného domu za již dříve stanovených podmínek
• Odbor investic, rozvoje a majetku města zveřejněním záměru odprodeje domu
v Havlíčkově ul. čp. 46 na st. p. č. 92/1, st.
p. č. 92/1 a čp. 505 na st. p. č. 92/2 a st. p.
č. 92/2 v k. ú. Horažďovice za minimální
cenu dva miliony korun

SCHVÁLILA
• „Plán investic na rok 2010 a další období“ vypracovaný společností 1. JVS Č. Budějovice
• Plán zimní údržby na období 1. 11. 2009
–31. 3. 2010
• dodatek č. 1 k smlouvě o dílo mezi
Městem Horažďovice, Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice, a společností
OTHERM, a. s., Husinec, na akci „Výměna oken v bytových domech č. 701, 702,
706, 707, 708, 715, 716, 717, 718, 721
a 722 v Horažďovicích“, jehož předmětem je změna rozsahu díla a navýšení ceny
o 416 383 Kč bez DPH (453 857 Kč včetně
9% DPH)
• dodatek č. 1 k smlouvě o dílo na realizaci
stavby „Garážová vrata pro požární stanici v Horažďovicích“ mezi Městem Horažďovice a společností RINKL CZ, s. r. o.,
Domažlice, jehož předmětem je změna
rozsahu díla (o úpravu základů ve vratech
včetně úpravy propadlých přilehlých asfaltových povrchů), termínu dokončení
díla a navýšení ceny o 183 001 Kč bez DPH
• prodloužení lhůty na odstranění černé

stavby z pozemku p. č. 203/1 v k. ú. Svaté
Pole do 31. 12. 2009

VZALA NA VĚDOMÍ
• sdělení ředitelky ZŠ Blatenská RNDr.
Hany Mazancové týkající se:
a) Sdělení ČŠI (České školní inspekce)
o provedeném hodnocení ŠVP (školního
vzdělávacího programu) Základní školy Horažďovice, Blatenská ul. 540, okres Klatovy
b) Sdělení o odstranění nedostatků vyplývajících z protokolu o výsledku veřejnosprávní kontroly ZŠ Blatenská

VYJÁDŘILA
• předchozí souhlas k přijetí peněžitého daru od Sdružení rodičů a přátel při
Křesťanské MŠ Horažďovice, o. s., ve výši
9 396 Kč na pokrytí zvýšených nákladů
autobusové dopravy dětí, rodičů a pedagogů do SRN (Sulzbach-Rosenberg)

VZALA NA VĚDOMÍ
• vyhlášení 3. ročníku „Soutěže ve sběru
hliníku“ pro školní a předškolní třídní kolektivy
• rezignaci Petra Koláře ze dne 5. 10. 2009
na členství ve stavební komisi

Zastupitelstvo města
23. 9. 2009
SCHVÁLILO
• plnění rozpočtu města k 31. 8. 2009
• rozpočtovou změnu č. 3, tj. rozpočtová
opatření 23–48/2009
• vyřazení části ČOV určené pro odpadní
vody ze škrobárny z plánu ﬁnancování obnovy vodovodů a kanalizací
• podání žádosti o dotaci z Regionálního
operačního programu NUTS II Jihozápad, 6. kolo výzvy k projektu „Multifunkční zařízení Veřechov – pro kulturu, sport
a vzdělávání“ s celkovými plánovanými
výdaji 15 000 000 Kč včetně DPH
• protokol o výběrovém řízení pro poskytování zvýhodněných půjček z Fondu
rozvoje bydlení města Horažďovice ze dne
14. září 2009.
• odprodej bytových jednotek v čp. 91, Trhová ulice a čp. 220, Jiráskova v Horažďovicích
• odprodej pozemku st. p. č. 1012 o výměře 65 m2 v k. ú. Horažďovice Základní organizaci Českého zahrádkářského svazu
Horažďovice
• bezúplatný převod pozemku p. č. 614 –
ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 5 939 m2 v k. ú. Třebomyslice od Pozemkového fondu ČR, Praha 3 – Žižkov
• darovací smlouvu č. DAR 4/09 mezi
Městem Horažďovice (obdarovaný) a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, se sídlem Na
Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 – Nusle,
na darování nemovitostí p. p. č. 2694/15
ostatní plocha – silnice o výměře 4 m2, p.

p. 2694/17 ostatní plocha – silnice o výměře 4 m2, p. p. č. 2694/18 ostatní plocha
– silnice o výměře 7 m2, vše v k. ú. Horažďovice (části při Blatenské ul.)
• aktualizaci Programu regenerace městské památkové zóny 2010–2014

VZALO NA VĚDOMÍ
• smlouvu o převodu práv a povinností vyplývajících ze smlouvy o budoucí smlouvě kupní k bytu č. 12 v ulici Na Vápence,
čp. 1078 v Horažďovicích.
Město Horažďovice
připravuje záměr prodeje 14 parcel pro
výstavbu řadových domů v lokalitě bývalého barákového tábora – ulice Nad
Nemocnicí v Horažďovicích. Záměr
a podmínky prodeje budou zveřejněny
na stránkách města počátkem měsíce
listopadu 2009.
Jana Králová,
Odbor investic, rozvoje a majetku města

Městská policie
informuje

Měsíc září byl poměrně klidný. Městská policie Horažďovice řešila celkem
34 přestupků, a opět nejvíce v oblasti
dopravy. Dále jsme projednávali 8 oznámení, 3 stížnosti, 10 záborů veřejného
prostranství, 2 nálezy, 1 nález autovraku
a odchytili jsme 4 psy, které jsme předali
zpět majitelům. Dále bych chtěl upozornit
občany na závažný nešvar v našem městě.
Městská policie opakovaně řeší oznámení
ﬁrmy sklenářství Dufek o neustálém sypání odpadového skla do kontejneru v areálu
kláštera, který je majetkem ﬁrmy, a zároveň odkládání starých oken k tomuto
kontejneru neznámými osobami. Jedná se
o černou skládku, kterou nemůže sklenářství likvidovat na vlastní náklady. Podle
zákona č. 200/1990 Sb., §47, písmeno h),
se přestupku dopustí ten, kdo neoprávněně založí skládku nebo odkládá odpady
nebo odpadky mimo vyhrazená místa,
a hrozí mu pokuta do 50 000 Kč. Firma
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Oznámení

může soudní cestou vymáhat po pachateli
náklady vzniklé při likvidaci tohoto materiálu. Znovu žádáme občany, aby vyváželi
odpady do sběrného dvora, který je k tomu
uzpůsobený a jehož služby jsou pro občany, kteří mají uhrazen poplatek z odpadu.
Zdeněk Petrovic, vedoucí MP Horažďovice

Buďme lidi II.
– zrušení kontejnerů
na odpad ze zeleně

V lednovém čísle Horažďovického obzoru
jsem reagoval na situaci, která vznikla při
podzimní „akci„ přistavení kontejnerů na
objemný odpad a odpad ze zeleně. Jako
bych zabouchal na úl lesních včel. Při jarní
opakované „akci„ už došlo k situaci, kdy
„střadatelé„ harampádí nejen, že nerespektovali to, že každý kontejner je určen
na něco jiného, ale naplňovali kontejner
naprosto vším, co se jim nehodilo. Vážení spoluobčané, kontejnery byly určené
k tomu, abyste se zbavili ořezaných větví
z Vašich zahrádek, a k likvidaci odpadu,
který nelze vyvézt v popelnici. Z nepochopitelných důvodů jsme v kontejnerech
na odpad ze zeleně nacházeli lednice,
mikrovlnné trouby, pohovky, kočárky,
pneumatiky od traktoru a podobný materiál, kterého jste se chtěli zbavit. Město
Horažďovice vynaložilo značné ﬁnanční
prostředky na vybudování sběrného dvora a toto zařízení je plně funkční. I přesto
jsme na podzim 2008 a na jaře 2009 rozmísťovali kontejnery na odpad ze zeleně a objemný odpad. Obsah kontejnerů
ovšem svědčí o tom, že služeb sběrného
dvora využívá mizivé procento obyvatel
města. Odpad svezený z různých stanovišť
ve městě a z integrovaných obcí museli zaměstnanci technických služeb pracně třídit a následně odvážet do sběrného dvora
nebo do sběrného místa ﬁrmy Rumpold.
Na základě těchto negativních zkušeností
nebudou v budoucnu kontejnery na odpad
rozmisťovány ve městě, ani v integrovaných obcích. Využívejte prosím kapacity
sběrného dvora a rozšířené provozní doby:
Úterý 09.00–12.00 14.00–18.00
Čtvrtek
14.00–18.00
Sobota 09.00–12.00 14.00–18.00
Ján Tropp, vedoucí technických služeb

Město Horažďovice ve smyslu § 39 odst.
1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje záměr odprodeje objektu bydlení čp. 46 na st. p. č. 92/1, pozemku st. p.
č. 92/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 372 m2, objektu bydlení čp. 505 na st.
p. č. 92/2, pozemku st. p. č. 92/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 260 m2, vše
v k. ú. Horažďovice, výběrovým řízením
obálkovou metodou za těchto podmínek:
• minimální kupní cena je stanovena ve
výši 2 000 000 Kč, nabídnutá kupní cena
bude zaplacena před podpisem smlouvy,
• poplatky spojené s převodem vlastnictví
hradí kupující,
• nabídky budou zaslány v uzavřené obálce do
18. 12. 2009 do 12.00 hod. s nápisem „Prodej
čp. 46 a čp. 505 v Horažďovicích – NEOTEVÍRAT“ na adresu Město Horažďovice, Odbor
investic, rozvoje a majetku města, Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice nebo osobně do
podatelny Městského úřadu,
• nabídka musí obsahovat celkovou cenu za
obě nemovitosti, adresu zájemce a podpis,

ŠKOLY

KŘESŤANSKÁ
MATEŘSKÁ ŠKOLA

Třída Rybičky, nyní ruku v ruce s naší novou pátou třídou Žabičky, uskutečňuje výpravy za poznáním. V dnešní době obklopené technikou musí často paní učitelky
při předčítání pohádek vysvětlovat výrazy
z dob nedávno minulých. Klasické pohádky nám přináší mnoho z moudra našich
předků, ale s věcí se dítě nejlépe seznámí,

• jako nejvýhodnější bude přijata nabídka
s nejvyšší nabídkovou cenou.
Případné bližší informace podá Odbor investic, rozvoje a majetku města p. Králová, telefon 376 547 559, prohlídku nemovitosti lze dohodnout na telefonním čísle
376 547 570, p. Šíp.
Více informací najdete také na úřední desce MěÚ Horažďovice a na www.sumavanet.cz/muhd/.
Jana Králová,
Odbor investic, rozvoje a majetku města
když si vše prohlédne a může osahat. Naskytne-li se tedy příležitost zprostředkovat
dětem běžný život, či dokonce život našich
praprababiček, neváháme. V letošním
školním roce jsme tak již čerpali podněty
v knihovně, přírodovědné stanici a dvakrát už vyrazili do muzea. Zvláště poslední
návštěva interaktivních dílen byla pro nás
zážitkem. Děti se bezprostředně seznámily s historií řemesel, o kterých slyší právě
už jen v pohádkách. Každý si mohl vyčesat
kousek ostříhané ovčí vlny, upředl nit na
kolovrátku, utkal kousek látky na tkalcovském stavu nebo se podíval, jak se opracovává dřevo, a i to si pod vedením pana
Červeného vyzkoušel.
Děkujeme tímto pracovníkům muzea
za jejich vstřícnost a přístup k dětem. Je
jejich zásluhou, že odcházely spokojené
a plné dojmů.
Za KMŠ Jana Turková a Věra Chaloupková

Zprávičky z Paloučku

Podzim je tady v plné síle a my víme, co
k podzimu patří. A tak máme ve školce
listy, kaštany, draky a mnoho podzimních
plodů. Protože nám dlouho vydrželo pěk-

9

HOR A ŽĎOVICK Ý OBZOR č. 10/2009

|

10

Vánoční trhy
v ZŠ Komenského
Horažďovice

né počasí, mohli jsme si do sytosti užívat
pobytu na zahradě, kde nám přibyla nová
trampolína. Moc děkujeme panu Makovcovi z ﬁrmy Eurobyt Plus Velký Bor za
takový krásný dar, kterým podpořil naše
záměry, kam patří i rozvoj pohybových
dovedností našich dětí.
V současné době probíhá sbírka ﬁnančních prostředků pro naši Indušku, kterou
jsme si adoptovali v projektu Adopce na
dálku. Pokud by se chtěl někdo zapojit do
tohoto projektu, a tím by se chtěl stát spolu s námi adoptivním rodičem malé Indušky, může se v mateřské škole informovat
o podrobnostech.
Z Paloučku přejeme všem
hezké podzimní dny.

Mateřské centrum
Dráčkov 3, o. s.

(budova Křesťanské mateřské školy)
Po 23. 11.
Potřeby pro výrobu vánoční dekorace
Prodej hotové sušené zimní dekorace.
Zároveň si můžete zakoupit i materiál pro
vlastní výrobu. Od 16.00 do 18.00 hod.
(zajišťuje p. Sládková)
Po 30. 11. Dětský second hand
Ještě Vám něco chybí v zimním šatníku
pro Vaše nejmenší? Přijďte, určitě si vyberete z velkého množství oblečků jak použitých, tak i nových značky Next.
Začátek v 16.00 hod.
Po 7. 12. Čert a Mikuláš
Náš Čert a Mikuláš jsou speciálně připraveni na malé a ještě hodné dětičky. Nemusíte se vůbec bát přijít i s těmi nejmenšími.
POZOR!!!
Od 7. 10. začalo opět rehabilitační cvičení.
Každou středu od 17.30 hod.
Cvičení je vhodné pro všechny, včetně budoucích maminek.
Od 3. 11. začíná opět jóga pro dospělé!!!
Každé úterý od 17. 30 hod.
Srdečně zveme všechny.
Martina Šůsová, Lucie Listopadová

Nevíte, jak ve čtvrtek 3. 12. 2009 pohodově strávit předvánočním časem vonící
odpoledne?
Cože? Vy snad už nemáte pražádnou chuť
věnovat se touto dobou veledůležitému sledování oblíbených duchaplných televizních
programů (zejména těch jihoamerických)?
Jakže? Venčení hyperaktivního psíka či
jiné podobné roztomilé obludky už pro
Vás přestává být vítaným zpestřením každodenní odpolední procházky? Nudíte se?
Kupte si medvídka mývala!
Ale byla by tady ještě jedna mnohem lákavější alternativa:
VÁNOČNÍ TRHY V ZŠ KOMENSKÉHO
HORAŽĎOVICE!
Ať už Váš potomek navštěvuje naši školu,
či nikoli, nebo jste prostě zvědavi na to, co
vyrobily šikovné všetečné prstíky našich
žáků, přijďte se v době od 14.00 do 17.00
přesvědčit, jestli opravdu „Tvůrčí škola
děti baví“, jak říká název našeho školního
vzdělávacího programu.
A co je vlastně pro Vás (nebo na Vás?) letos
nachystáno?
Výstava a prodej dárků s vánoční tematikou, které pro Vás se vším svým umem
vlastnoručně zhotovili naši žáci, zcela jistě
libě zaútočí na všechny Vaše smysly. Dokonce hned dvě kavárny si Vás dovolí oblažit nejen lahodným vánočním punčem
a jinými laskominami, ale také vkusným
programem. V kavárně „prvního stupně“,
umístěné v prvním patře školy, bude za
hudebního doprovodu našich žáků prvního stupně probíhat projekce fotograﬁí
dokumentujících nejrůznější akce školy.
Další hudební vystoupení můžete zhlédnout v tzv. „domečku“ (v budově dílen),
kde bude také fungovat kavárna. Tentokrát se Vám představí muzikanti z řad
žáků druhého stupně ZŠ Komenského.
A to ještě zdaleka není vše! V učebně fyziky
(druhé patro) si mohou rodiče i jejich ratolesti vyzkoušet jednoduché pokusy, uskuteční se zde také videoprojekce. Zájemci
mohou mimo jiné nahlédnout do učebny
informatiky. Další, jistě neméně zajímavou, prezentaci si pro návštěvníky vánočních trhů připravila SŠ Horažďovice.
A teď pozor, to nejlepší nakonec!
Tramtarará! Tímto se na vědomost dává,
že jest vyhlášena: SOUTĚŽ pro rodiče,
babičky, dědečky a další osoby spřízněné: „O nejchutnější nepečené vánoční
cukroví“. Každý soutěžící jest povinen
do 2. 12. 2009 přinésti do školy 15 kusů
cukroví stejného druhu i s příslušným receptem navrch. Nekompromisní a nezkorumpovatelná porota – složená ze žáků

a zaměstnanců školy – kritickým svým
okem i jazykem vše prozkoumá a vyhodnotí tak, aby hned 3. 12. mohli býti přímo
při konání vánočních trhů oceněni tři nejlepší účastníci tohoto nelítostného klání.
Srdečně zvou a na Vaši návštěvu se těší
žáci a pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci ZŠ Komenského Horažďovice.

ZŠ KOMENSKÉHO HORAŽĎOVICE
Vás srdečně zve na tradiční

VÁNOČNÍ TRHY
konané v budově školy
dne 3. 12. 2009 od 14.00 do 17.00 hod.
Přijďte se potěšit výrobky našich žáků,
posedět v kavárnách a poslechnout si
hudební vystoupení mladších i starších
žáků.
Těšíme se na Vás!

Základní umělecká
škola Horažďovice

Vážení čtenáři,
nový školní rok se již naplno rozběhl
a s ním i naše pravidelná měsíční setkávání
na stránkách Horažďovického obzoru.
Ve srovnání s minulým rokem opět vzrostl
počet žáků Základní umělecké školy Horažďovice na současných 181 dětí. Při přijímání nových zájemců o studium jsme letos byli omezeni kapacitou školy. V příštím
roce by měla být situace příznivější, protože na základě naší žádosti se již úspěšně
rozbíhá jednání o navýšení kapacity. Kromě již zavedené výuky se na naší ZUŠ nově
vyučuje hra na klasickou kytaru a byla
znovuobnovena výuka literárně-dramatického oboru. Rozrůstání školy s sebou samozřejmě přináší i zvýšené nároky na prostor. Za velkou pomoc v tomto ohledu patří
díky paní ředitelce Chládkové i ped. sboru
Základní školy praktické v Horažďovicích,
jejíž učebny máme možnost v odpoledních
hodinách využívat pro výuku.
V současné době již vrcholí přípravy na
první veřejná vystoupení ve školním roce
2009/2010. Zahájíme tradičně Strašidelným koncertem 16. listopadu od 16.00 hodin v sále ZUŠ. Koncert patří mladším
žákům nižších ročníků. Ti vystoupí v maskách, což přispívá k veselé atmosféře této
akce. Den poté, 17. listopadu, se naši žáci
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na Mírovém náměstí zúčastní oslav státního svátku, jež pořádá město Horažďovice. Podzimní sérii pak zakončí Den pro
dětskou knihu, který proběhne v neděli
29. listopadu. V průběhu celodenního programu se představí v 9.00 hodin pěvecký
sbor CVRČCI a od 13.00 hodin soubor
FIDLIFUK. Oba jmenované soubory získaly v loňském roce v krajském kole soutěže ve hře smyčcových souborů ve svých
kategoriích vysoká ocenění.
Kromě výše uvedených podzimních akcí
se samozřejmě pilně připravujeme na
dobu adventní, v níž plánujeme další koncerty nejen pro širokou veřejnost, ale i pro
nejmenší – děti z mateřských škol z Horažďovic i okolí. K tomu blíže ale až v listopadovém čísle HO. Srdečně Vás zveme na
všechna pořádaná vystoupení a přejeme
příjemný zbytek podzimu.
za kolektiv pedagogů ZUŠ Horažďovice
Eva Tichá Šelerová

SPOLKY

křtěním a předáním nové cisterny TATRA. Následovalo několik ukázek s hasičskou tematikou a závěrem se jela spanilá
jízda městem s majáky a sirénami, které se
zúčastnilo 22 vozidel. Celý den byla výstava všech možných druhů hasičských aut,
staré i nové techniky, fotodokumentace či
modelů hasičských autíček. Několik našich členů se zúčastnilo pietní vzpomínky na hřbitově za zemřelé členy a členky.
V podvečer jsme poseděli v družné zábavě
s našimi kolegy při hudbě a nějakém tom
pivečku. Část naší delegace odjela domů
po 22. hodině, část druhá přespala a přijela v neděli dopoledne.
Hodně zdraví a úspěchů, naši spolubojovníci v modrém v Králově Dvoře!
Karel Halml

se. Nejmenší hasiči závodili mimo soutěž
a trať zvládli bez problémů. Věříme, že
z nich vyrostou dobří hasiči, starší kamarádi jim k tomu určitě dopomohou. Všem
závodníkům blahopřejeme a věříme, že
v jarní části hry Plamen budou ještě lepší.
Vedoucí MH

Podzimní hra Plamen

V sobotu 10. října 2009 se naši malí hasiči zúčastnili podzimní části hry Plamen,
která se tentokrát konala nedaleko Horažďovic, v Pačejově. Na podzim děti plní
2 disciplíny, závod požárnické všestrannosti a štafetu 400 m s překážkami CTIF.
Několik dní před soutěží vedoucí obdrželi
instrukce s časy dojezdů jednotlivých kolektivů malých hasičů. Zabránilo se tím
dlouhému čekání, a soutěž proto probíhala hladce. Po příjezdu do Pačejova děti
nejdříve absolvovaly štafetu a po 12. hodině se první hlídka postavila na start
závodu požárnické všestrannosti. První
hlídku tvořili starší a zkušení členové kolektivu, druhou mladší a naši benjamínci.
Teprve začínající malí hasiči si trasu, která
měřila cca 2,5 km včetně všech disciplín,
prošli zkušebně spolu s vedoucím Jirkou.
Všichni mladí hasiči závod dokončili více
či méně vyčerpaní a umístili se následovně: první družstvo je po této soutěži na
6. a druhé družstvo na 53. místě v okre-
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Nácvik

Drakiáda v obrazech

Sbor dobrovolných
hasičů

Byla hezká, slunná sobota 19. září, kdy
naše 24členná delegace hasičů a hasiček
odjela na oslavy 100. výročí založení sboru
v Králově Dvoře, se kterým jsme navázali
družbu v roce 1978, kdy se sté výročí založení sboru konalo u nás v Horažďovicích.
Po příjezdu, zahlášení a přivítání nám
bylo podáno občerstvení a následovala
gratulace jedné jejich člence u příležitosti narozenin. O půl desáté byl položen
věnec k pomníku padlých a poté odjezd
autobusem na slavnostní schůzi. Po přivítání všech hostů a sborů následovala „procházka“ časem od roku 1909 do
dnešní doby, přednesená starostou sboru.
Po vystoupení hostů za předsednickým
stolem se svými proslovy byla sboru na
jejich prapor připnuta stuha II. stupně od
Ústředního výboru našeho svazu. Následovaly zdravice sborů, ke kterým jsme se
připojili i my naší zdravicí, rovněž jsme
dekorovali prapor stuhou od našeho sboru a zároveň byla předána zástupcům
tamního sboru vyřezávaná dřevěná soška
sv. Floriána – patrona hasičů. Následoval
společný oběd a po něm přesun do areálu
zbrojnice. Odpolední program začal po-
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Drakoškola, získávání drakořidičáků
a zdravotní bratr z drakonemocnice

Někomu drak létal
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EXKLUZIVNÍ ZÁJEZD NA VELKÝ JAVOR
v neděli 20. září 2009

Speciální kategorie – nejvíce zdemolovaný
drak

Někdo vsadil na krásu

1. místo v kategorii létání – Grafﬁti drak

Jana Mráčková, středisko Prácheň

Za mimořádného zájmu se uskutečnil
plánovaný zájezd na „krále Šumavy“
VELKÝ JAVOR, 1 457 m – původně zvaný HODOVÍT.
Nejprve se 55 účastníků zájezdu zastavilo na místě bývalé významné šumavské
osady a královácké rychty Zhůří pod Hadím vrchem. Odtud je také snímek, kde
však nejsou všichni účastníci. Na dalším
snímku vidíte, že jsme položili květiny
se stuhou k pomníku posledním obětem
2. světové války. Den před jejím koncem
zde přišlo při tvrdé přestřelce s německými kadety o život 9 vojáků 3. americké
armády.
Poté následovala cesta pod Velký Javor.
38 účastníků použilo lanovku nahoru
i dolů. 13 jich šlo pěšky až na samý vrchol
a zpět a 3 účastnice se svezly lanovkou
nahoru a sestoupily pěšky na Brennes.
Pro většinu to byl nezapomenutelný zážitek. Někteří nahoře, na nejstarší chatě
na Šumavě, z roku 1885 – dnes zmodernizované, poseděli. Na zpáteční cestě se
všichni zastavili na občerstvení v novém
turistickém penzionu na Rovině nad
Dobrou Vodou.
Výbor SRP bude rád, když se podaří
uskutečnit další podobně úspěšné akce.
Snímky pořídil Mgr. Jaroslav Presl.
Další akcí SRP je tradiční podzimní
setkání ve středu dne 28. října t. r. ve
14.00 hod. v restauraci U Hlaváčků. Na
toto setkání jsme si spolu se starostkou

města dovolili pozvat našeho rodáka,
člena SRP, čestného občana města –
prof. Ferdinanda Kinského. Uskuteční se
malá oslava u příležitosti jeho životního
jubilea 75 let a zároveň si s ním budeme
povídat nejenom o rodu Kinských. Na
toto setkání zve SRP i ostatní zájemce
a občany našeho města.
Fr. Moser, předseda SRP Horažďovice

HOR A ŽĎOVICK Ý OBZOR č. 10 /2009

Z činnosti Svazu
zdravotně
postižených
v Horažďovicích

Často slyšíme seniory a zdravotně postižené občany stěžovat si na jejich ne vždy
lehkou životní situaci. Bývají to problémy
ﬁnančního rázu, společenského a mnohdy
přispívají zhoršené vzájemné vztahy. Naštěstí se najdou lidé, kteří se dovedou vcítit
do duše těchto spoluobčanů a snaží se jim
tuto situaci zlepšit a zpříjemnit. V některých organizacích se zabývají právě touto problematikou. Jednou z nich je Svaz
zdravotně postižených, který pracuje také
v Horažďovicích. Čítá 160 členů z celého
Horažďovicka a dalších okolních vesnic.
Předsedkyně organizace Milada Doubková z Lhoty Horažďovické, ale i ostatní
členky výboru, věnují této práci mnoho
volného času, aby pro své členy připravily
vždy nové a zajímavé programy. Na členských schůzích, které se konají zpravidla
třikrát do roka v Kulturním domě v Horažďovicích, si mohou popovídat u kafíčka
kamarádi, třeba z mládí, ze zaměstnání,
i ti, kteří se dříve míjeli jen s pozdravem.
Výbor sleduje životní jubilea svých členů.
Jubilant dostane malý dáreček a kytičku
s upřímným blahopřáním. To vše stvrdí
potlesk všech přítomných. A to není vše.
Na každou schůzi jsou pozvaní zajímaví
hosté. V dubnu letošního roku přijala pozvání Ing. Alena Mičáková, odbornice na
zdravou výživu. Přiblížila všem svět zdravé výživy a BIO potravin. Byla možnost si
výrobky i zakoupit. V září přišli přítomným poradit, jak řešit některé problémy,
strážník Blanka Špatná a strážník Miroslav Karas z Městské policie Horažďovice.
Vyřešit zde nic nemohli, ale poradili, kam
se mají občané obrátit. V květnu si vyjeli
členové na výlet na Šumavu. Nebyl náročný ani pro hůře pohyblivé. Všichni účast-

Strážnice Blanka Špatná a strážník Miroslav Karas z Městské policie Horažďovice

Jubilantka Ladislava Nová ze Lhoty Horažďovické, druhá zprava
níci byli spokojeni s programem i s cenou
výletu. Osvědčila se spolupráce s ﬁrmou
ERGON, která vyrábí ortopedickou obuv.
Je pohodlná, vyráběná na míru i ﬁnančně
dostupná. O tuto obuv projevili velký zájem nejen členové, ale i veřejnost. Dalším
vstřícným krokem pro členy je možnost
docházet na masáže za sníženou cenu,
možnost zakoupit si permanentky do plaveckého bazénu v Horažďovicích. Nyní do
nově zřízené solné jeskyně SULANKA je
také zvýhodněná cena. Milovníci divadla
si mohou zajistit permanentní vstupenky na divadelní představení v Kulturním
domě v Horažďovicích. Svaz zdravotně
postižených v Horažďovicích a hlavně ti,
co tuto činnost uvádějí v život, se snaží,
aby spokojenost těch, pro které vše připravují, byla co největší.
Božena Behenská, Pačejov

ZAJÍMAVOSTI
Klub „Nebuď sám“

3. 11. úterý – Výlet do Sousedovic. Návštěva a prohlídka Domu klidného stáří.
Zájemci se hlaste v kanceláři OCH. Odjezd od DPS v 8.30 hod.
5. 11. čtvrtek – Vystoupení chrámového
sboru Velkobor. Vyslechneme si moravské trojzpěvy a lidové a duchovní písně.
Na klavír zahrají J. Brůžková a K. Zoubková. Společenská místnost ve 4. patře DPS
od 15.30 hod.
10. 11. úterý – Posezení s harmonikou.
K poslechu i k tanci zahrají Úterníci. Jídelna DPS od 15.00 hod.
16. 11. pondělí – Výlet na výstavu s názvem Chodsko, která se koná ve Velkém
Boru. Vystaveny budou exponáty z Chodského muzea v Domažlicích a Bohuslava
Šotoly z Nepomuku.
19. 11. čtvrtek – Vystoupení souboru
ZUŠ Strakonice „Malá muzika“. Znovu
nás navštíví soubor s dechovými nástroji,

|

13

který pod vedením kapelníka p. Zeteka
zahraje lidové i populární písně. Vestibul
v přízemí DPS od 16.00 hod.
24. 11. úterý – Výroba adventních věnců.
Dílna v suterénu DPS od 13.00 hod.
26. 11. čtvrtek – Česko – otázky a odpovědi. Přijďte si s námi zahrát zábavnou
soutěžní hru. Jídelna DPS od 14.00 hod.
Každé úterý ve 14.00 hod. probíhá ve společenské místnosti v přízemí DPS posezení v klubu seniorů.
Každý čtvrtek je možnost se sejít při společné modlitbě ve společenské místnosti
v suterénu DPS od 15.00 hod.
M. Petříková,
Oblastní Charita Horažďovice

17. listopad 1989
ve vzpomínkách
po dvaceti letech

V pátek 17. listopadu 1989 se sešlo v Praze
na Albertově asi 15 tis. studentů na povolené demonstraci k padesátému výročí
protifašistické demonstrace studentů českých vysokých škol (tehdy to byla reakce
na pohřeb studenta medicíny Jana Opletala, který byl smrtelně zraněn fašisty
při demonstraci k výročí 28. října 1939).
Následující pochod byl pořádán vysokoškolskou radou SSM a trasa pochodu byla
určena na vyšehradský Slavín k hrobu
K. H. Máchy. Průvod v čele s akademickými hodnostáři skončil zpěvem československé hymny, položením květin a zapálením množství svíček.
Tisíce studentů se pak vydaly na pochod
do centra města, k historickému Václavskému náměstí. Průvod byl zastaven na
Národní třídě hradbou příslušníků SNB
v bílých helmách se štíty a obušky. Účastníci průvodu byli sevřeni mezi Perštýnem
a Voršilskou ulicí z obou stran a stále stlačováni na menší prostor a při tom vyzýváni
k rozchodu. Ten ale nebyl možný – vpředu
hradba bílých přileb a vzadu od Národního divadla najížděly obrněné transportéry
s drátěnými radlicemi. V davu vznikla panika. Rány obušky se množily, zvláštní surovostí se zapojily oddíly „červených baretů“. Pořádkové síly uvolnily sevření na
jednom místě a vytvořily „uličku“, kterou
museli účastníci projít za bití pendreky,
kopání, ran pěstmi i údery karate. Podle
dostupných zpráv bylo asi 150 zraněných
a osm hospitalizovaných. Odhadem bylo
zraněných stovky, ale ze strachu z postihu
se nehlásili.
Ztlučení studenti DAMU přicházejí do
Realistického divadla. Poprvé se začíná
uvažovat o stávce divadelníků i vysokoškoláků. Večer vydala ČTK zkreslenou
informaci o studentské demonstraci,
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Horažďovice, léto 1989
„kterou se snažila zneužít skupina osob
k hanobení socialismu, státu, ústavních
i stranických představitelů. Pořádkové
síly byly nuceny přijmout opatření k zajištění klidu a pořádku“. Jen západní media
informovala v celé šíři o masakru na Národní třídě.
V sobotu 18. listopadu Praha vřela odporem k brutálnímu potlačení studentské
demonstrace. ČTK opět vydává další zfalšovanou zprávu o vystupování protisocialistických živlů. V divadlech a na vysokých
školách se volá po stávce. Večer přinášejí
západní tiskové agentury zprávu, že při
potlačení páteční demonstrace byl zabit
příslušníky SNB student Matematickofyzikální fakulty UK Martin Šmíd. Zprávu
dodal zahraničním novinářům Petr Uhl,
kterému to sdělila studentka Dražská.
Neděle 19. 11. byla ve znamení pátrání po
studentech jménem Šmíd. Večer ČT vysílá
rozhovor s dvěma studenty Matematickofyzikální fakulty jménem Martin Šmíd,
jiní se na fakultě nevyskytují. Na Národní
třídě a Václavském náměstí zapalují obča-

Horažďovice, léto 1989

né tisíce svíček a skandují hesla odsuzující
násilí, vládu, KSČ a její představitele. Večer je v Činoherním klubu ustanoveno Občanské fórum, které ve svém prohlášení
uvádí, že OF mohou vznikat ve všech městech republiky pouze tím, že se lidé ztotožní s jeho cíli a prohlásí se Občanským
fórem. ČT večer vysílala projev předsedy
české vlády Františka Pitry, který měl
uklidnit situaci. Jeho normalizační argumentace ale veřejnost spíše podráždila.
Pondělí 20. 11. – na vysokých školách bylo
rozhodnuto o týdenní stávce. Kolem 16.
hod. se na Václavském náměstí shromáždilo na 150 tis. lidí s hesly a transparenty
požadující svobodné volby, politický pluralismus, odstoupení zkompromitovaných politiků, pravdivé informace apod.
Vlády ČSSR, ČSR, SSR, politbyro KSČ,
vedení různých společenských organizací
vydaly téměř shodná prohlášení, že narušit přestavbu a budování socialismu si
nedáme. V Bratislavě vznikla VPN s požadavky téměř totožnými s OF.
Úterý 21. 11. – ke stávce se přidaly téměř
všechny vysoké školy v republice s téměř
80 tis. studenty. Na podporu vystupují
i některé střední školy. V 16 hod. Václavské
náměstí zaplnilo asi 200 tis. lidí. Poprvé
hovořil Václav Havel. OF požadovalo odstoupení Štěpána, Kincla, Husáka, Jakeše, Fojtíka, Zavadila, Hoffmanna a Indry,
propuštění vězňů svobody, respektování
svobody tisku a informací, zastoupení
v komisi pro vyšetření událostí 17. listopadu. V případě nesplnění požadavků vyhlašuje OF manifestační generální stávku od
12 do 14 hod.
Středa 22. 11. – mimo Prahu existoval
obrovský nedostatek objektivních informací. ČT, Rudé právo a krajské noviny
stále informovaly o „vystoupení protisocialistických sil“. V krajích a okresech stále
vládl aparát KSČ a lidové milice žádaly

„tvrdý postoj“. Do Prahy dorazily autobusy s členy LM údajně vystřídat unavené
příslušníky VB. Odpoledne se však začali
z pražských ulic vytrácet. Na odpolední
manifestaci na Václavském náměstí dorazily statisíce lidí. Vlády a různé organizace
vydávají prohlášení, aby se občané nedali
svést z cesty budování socialismu.
Čtvrtek 23. 11. – Miroslav Štěpán je vypískán na mítinku dělníků a techniků
ČKD Lokomotivka a dalších pracujících
Prahy 9. Na 4800 zaměstnanců ČT vyjádřilo hlubokou nespokojenost s obsahem
televizního zpravodajství. ČT vysílala
z demonstrace na Václavském náměstí
krátké aktuální šoty asi v rozsahu pěti
minut. Byly to důležité informace pro
venkov, který byl stále dezinformován.
Ústředního tisku typu Svobodného slova, Lidové demokracie a Mladé fronty byl
obrovský nedostatek. MV KSČ v Praze vyzval ÚV KSČ k provedení radikální změny
v předsednictvu ÚV KSČ.
Pátek 24. 11. byl ve znamení očekávání
výsledků zasedání ÚV KSČ. Až do večera
nepronikly ze zasedání ÚV žádné zprávy. Na odpolední manifestaci promluvil
A. Dubček. Podporu studentům a hercům
vyjádřili i sportovci, kteří odvolali prvoligová utkání a další sportovní akce. Až
v pozdních nočních hodinách bylo zveřejněno složení nového vedení ÚV KSČ.
Generálním tajemníkem byl zvolen Karel
Urbánek, většina starých jmen ale zůstala.
Sobota 25. 11. – deziluze z kosmetických
úprav politbyra. Pražský aktiv KSČ vyzval Štěpána, aby odstoupil, což večer
udělal. Byl předložen návrh na změny ve
vládě. Odpolední manifestace se konala
na Letné za účasti asi 750 tis. lidí. Václav
Havel prohlásil, že vedení OF je zneklidněno personální sestavou nového vedení
KSČ a znovu vyzval ke generální stávce.
Promluvil A. Dubček, zaujalo vystoupení
prognostika M. Zemana. Mítink moderoval kněz V. Malý.
Neděle 26. 11. – v Obecním domě se setkala delegace vlády ČSSR vedená premiérem Ladislavem Adamcem a delegace
OF v čele s Václavem Havlem. Letnou opět
ovládly davy s podporou názorů a požadavků OF. Vystoupení předsedy vlády
Adamce bylo zprvu přijato dobře, ale když
jeho projev sklouzl do argumentace patřící do starého období, byl vypískán. V Bratislavě VPN požadovala zrušit v Ústavě
zakotvené vedoucí postavení KSČ. Večer
na dalším mimořádném zasedání ÚV KSČ
bylo radikálně obměněno předsednictvo
a sekretariát. Nezůstalo žádné jméno, které si lidé nepřáli.
Pondělí 27. 11. – republikou vládla generální stávka, diskutovalo se o tom, aby co
nejméně narušila ekonomiku. Stávka se
stala všeobecným referendem o podpoře
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požadavků OF. Z vlastní vůle se do stávky nezapojila jen asi pětina pracujících.
Představitelé OF navrhli ukončit celostátní stávkové hnutí a stávkové výbory převést na místní OF.
MUDr. Jan Pinl, bývalý mluvčí OF
O dění v Horažďovicích si budeme povídat 16. 11. od 18 hod. v sále kina, kde bylo
i první veřejné setkání občanů v roce 1989.
Zveme všechny občany.

Ať mi všichni…
Sedím si v klidu ve svém panelákovém
bytu v Horažďovicích a je mi dobře. Vlastně mi vůbec nic nechybí. Teplo, na stole
nedojedená večeře, plazma jako kino…
V klidu si dřímám a sleduju zprávy. Somálsko, Angola, Irák – hrůza a děs. Ještěže to je všechno tak daleko. Další zpráva – odpůrci proti jadernému úložišti
z Pačejova, Maňovic a okolních vesnic…
No, to už zase tak daleko není, ale vlastně
Horažďovic se to až tak zase netýká a převalil jsem se na druhou stranu. Zadrnčel
budík – dost brzy, říkám si, ale do práce
musím, a tak vstávám. Zapnu rychlovarnou konvici – záblesk a tma. No, to to dnes
pěkně začíná. Nervózně zavírám dveře
bytu a s prázdným žaludkem zjišťuji, že mi
někdo ukradl boty. Samozřejmě nikdo nikoho neviděl a nikdo nic neslyšel. Už není
čas zjišťovat, kdo to byl, a tak odcházím
v sandálech. Na šestém schodu ztuhnu
– někdo během noci ukradl naše prádlo
ze společného balkonu. No, to snad…
Musím to napsat manželce na stůl, a tak
hledám klíče. Už je to tak, zabouchnul
jsem je v tom kvaltu zevnitř a asi i nechal
ve dveřích. Mám zazvonit na sousedy? Asi
ne, když něco potřebují, dělám, že nejsem
doma. Zvonek nám už 4 dny nezvoní. Vyběhnu před dům a zkoprním. U mého auta
chybí dvě kola a také zpětné zrcátko je fuč.
Přece někdo toho lumpa musel vidět? Cestu do práce si zkrátím kolem vysoké zdi.
Ze tmy se vynořují dvě postavy. Několik
ran a ležím na zemi. Ještě registruji, jak
mi ruka lumpa prohledává kabát a bere si
moji peněženku. Lidé chodí okolo a nikomu nevadí, že tu ležím a nemohu se zvednout. Ach, ta nestoudná lhostejnost. Cítím
silnou bolest v zubech, asi umírám. Zavírám oči a chce se mi křičet o pomoc. Nejde
to. Probouzím se úplně zpocený. Fuj, to
byl hrozný sen. Na budíku pár minut před
pátou, a tak vstávám. Snídám a uvědomuji
si, jak asi snídají děti v Somálsku, Angole,
Iráku,…
Vycházím ze dveří, sousedovi někdo rozkopnul boty, a tak mu je sbírám z posledního schodu a dávám před dveře. Zavírám
dveře na společný balkon, aby sousedce

z horního bytu nikdo nemohl ukrást večer
pověšené prádlo. Jedu do práce a po cestě
ještě nabírám kolegu z vedlejší dílny. Je to
takový morous, ale dnes je s ním docela
zábava a zjišťuji, že je docela fajn. O svačině si dáváme spicha na šatně, máme si
co říct. Před obědem mi volá manželka:
„Jasně, miláčku, odpoledne se pojedem
podívat za vašima, ale myslím, že bychom
měli nejdříve podepsat tu petici proti vybudování hlubinného úložiště jaderného
odpadu u Maňovic. Je to nedaleko od nás
a je to vlastně i náš problém.“
S přáním hezkého dne zdraví
Honza Benda

Svatováclavská pouť
v Babíně.
V neděli 27. září 2009 se v Babíně slavila
pouť. Je pro nás o to víc důležitá, že naším
patronem je Sv. Václav, z jehož příkladného života bychom mohli všichni čerpat.
K svátečnímu dni přispěl i pan vikář Nikola, který sloužil mši svatou. Během ní
nám přiblížil atmosféru, kterou prožíval
26. září 2009 v Praze při návštěvě papeže
Benedikta XVI. Připomněl, jak významná
byla tato návštěva, která nebyla jen o víře
a křesťanství, ale o důležitosti vztahů mezi
státy, ale i mezi námi samotnými.
Děkujeme za příjemně prožitý den.
Slávka Kotlabová a občané Babína

Ozdravný pobyt
– Podgora
Vážená redakce, chtěla bych Vám touto
cestou poděkovat za bezplatné vydávání
a distribuci časopisu Horažďovický obzor.
Informace z oblasti kulturní, společenské
a hospodářské jsou aktuální a přehledné,
a především užitečné.
Díky Vašemu časopisu jsme se seznámili
i s nabídkou Křesťanské mateřské školky
Duha – ozdravném pobytu v Chorvatsku
v Podgoře na Makarské rivieře poslední
týden v srpnu.
Makarská riviéra je nádherná, počasí nám
přálo, všichni jsme se vrátili s nádhernými
zážitky.
Po krásné dovolené zůstávají hezké vzpomínky a fotograﬁe z prožitých dní.
My však máme v našich srdcích vzpomínku na laskavost a vstřícnost a pokoru všech
účastníků zájezdu. Náš obrovský dík patří
milé paní ředitelce, paní Mgr. Aleně Průchové.
Díky její laskavosti, organizačním schopnostem a vysoké profesionalitě jsme prožili krásnou dovolenou. Každý den společně se svojí milou kolegyní Jaruškou
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připravovala nádherné programy, a tak
jsme se všichni nehledě na věk a zdravotní
stav bavili a radovali, a hlavně jsme se těšili na další dny plné překvapení a nápadů.
I když uplynulo od našeho návratu mnoho
měsíců, vzpomínáme rádi na naši dovolenou a víme, že spokojenou dovolenou
tvoří hlavně spokojení a skromní lidé,
kteří si nenechali zkazit dovolenou neprofesionálním přístupem zástupců cestovní
kanceláře.
Těšíme se na setkání s Vámi se všemi a děkujeme.
Blažena Slavíková

Dušičky
V současných kalendářích je 2. listopad
označen jako Památka zesnulých. V lidovém projevu se běžně hovoří o dušičkách.
Pojmy narození a smrt patří neodmyslitelně k pozemskému životu. Lidé věřili a věří,
že duše zemřelých se může vrátit zpět na
zem. Většina náboženských ﬁ lozoﬁí propaguje nějakou formu posmrtného života.
Křesťanské učení vychází z toho, že Ježíš
byl ukřižován, vstal z mrtvých – a zrovna
tak lidé, kteří v něj věří, mohou být po své
smrti vzkříšeni. Na ty, kteří odešli z pozemského života, se vzpomíná a vzpomínalo především mezi blízkými v rodinném
kruhu. Pouze v tento den se mohli duše
zemřelých vrátit živé. Proto byly v noci
na 2. listopad zapalovány ohně, které
jim měli pomoci najít cestu. Jejich blízcí
je očekávali a u obřadních hostin pro ně
chystali pohoštění. Podobný zvyk ještě někde existuje při štědrovečerní večeři, kdy
jedno místo u prostřeného stolu je určeno
pro zesnulé v rodině.
Podoba dnešních dušiček je skoro všude téměř stejná. V tento den pozůstalí
více než jindy vzpomínají na své blízké.
Upravují hroby, zdobí je věnci, květinami
a zapalují za jejich duše na hrobě svíčky
– symboly příslibu věčného života pro ty,
kteří věří v Krista. V kostelech a na hřbitově se slouží mše za zemřelé, lidé se modlí
za duše mrtvých v očistci, aby je pomohli
vykoupit z jejich hříchů.
Dříve se věřilo, že v tento den mohly
duše vystupovat z očistce, který je pře-
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stupní stanicí do nebe. Podle toho, jaký
byl jejich pozemský život, mohly živým
pomáhat, ale i se mstít těm, kteří jim za
života ubližovali. Z této pověry čerpal námět K. J. Erben v básni Svatební košile ze
sbírky Kytice.
Z českých zvyků a obyčejů vybral
Karel Halml

Dušičky – Hana Šebestová Kindelmannová

Skejtpark a Provoque
V červenci 2009 podepsalo naše o. s. Provoque s Městem Horažďovice smlouvu
o pronájmu skejtparku. Správcem areálu je
Mgr. Jiří Lukeš, který zaštiťuje chod skejtparku. Že to není jednoduchá záležitost, se
přesvědčuje dnes a denně. Z několika nejožehavějších problémů jmenujme neustálé
zasypávání plochy listím, antukou a dalším materiálem, tvorbu kaluží na asfaltové
ploše, stárnoucí překážky, hromadění odpadků a drobný vandalismus. Původcem
nepořádku nebývají jen návštěvníci skejparku, ale také příroda a veškeří průchozí, kteří si přes areál tradičně krátí cestu
k jiným sportovištím na Lipkách. A samozřejmě bezprizorní mládež, která má se
skejtováním a příbuznými sporty pramálo
společného kromě věku, podobného oblečení a společné třídy ve škole. Věřte nebo
ne, dají se od sebe rozeznat.
Přes překážky se je ale potřeba dostat.
Snažíme se vtáhnout lidi do dění, samo
se nic neudělá! Na konci měsíců června,
července a srpna připravily Provoque ve
spolupráci se staršími skejťáky a bikery
sportovní akce zaměřené na novodobé
adrenalinové sporty a zakončené večerním koncertem. Redakce tohoto měsíčníku dění ve skejtparku poněkud přehlíží
i když mají tyto akce tradičně vysokou návštěvnost a jde vždy o organickou součást
velkých městských akcí (Slavnosti kaše,
Jmeniny města a Sprotovní víkend). Pokusíme se o nich informovat sami.
První akce v roce Skejtkaše - závody freestyle kol a skejtů. O této události jsme

přinesli zprávu v červencovém Obzoru.
Dodáme snad jen, že šlo již o 3. ročník
a tradice byla započata při prvních Slavnostech kaše.
11. ročník SK8HD Contest se konal 25. 7.
Jedná se o čistě sketbordový závod, který
již má svůj širší věhlas. I letos se zde sešla
jezdecká elita z Plzeňského, Jihočeského a Středočeského kraje, dokonce jeden
zástupce byl i z kraje Severomoravského.
Vítězem závodu při účasti 17 soutěžících
se stal jezdec přezdívaný Vejce z Příbrami. Závody koordinoval a exhibici si zajel
nejuznávanější skejtr z HD Ondra Mihalo a jeho parťák biker Lízi. Večer kromě
jiných byla uvedena na scénu místní metalová kapela At 8 on the pingpong table,
která si zde odbyla svou absolutní premiéru. Na přivítanou v podobě pořádného
kotle lidí asi jen tak nezapomenou.
29. 8. proběhl 4. ročník sportovně kulturní akce Babí léto. Letos proběhl skejtový a bajkový závod, kterého se účastnili
hlavně jezdci z Horažďovic a okolí, tedy ze
Sušice, Klatov a Strakonic. Ve skejtu zvítězil Pavel Nejedlý ze Strakonic a na kole
se nejlépe předvedl nadaný Ruda Lukeš
z Horažďovic. Jako doprovodná disciplína
byl zařazen streetball, který si též našel své
fandy. Odpolednímu klání přihlíželo okolo
150 diváků. Večer zahrálo několik kapel,
které jsou personálně spojeny s naším
městem. Konkrétně to byla uskupení Wow
trio, Jam 4 U a SNAIL. Trojici doplnili Pissycat a rock´n rolloví bardi Carlos a jeho
vyjící kojoti. Prodlevy mezi kapelami a odpolední program doprovodily svou hudbou
soundsystémy Hydrofonix a Ragagangsta.
Svými kousky opět diváky neúnavně bavil
speaker a pán ústních beatů Mraq.

Babí léto

Děkujeme všem, kteří se podíleli na organizaci všech těchto akcích a našim sponzorům, zejména ﬁrmám Rosa computers, RC net, Vinárna pod věží, F-mobile,
Peace, Vans, Autospektrum Vít Želiska,
Město Horažďovice, Dragon Press s. r. o.,
Kolář a Kutálek graﬁcké studio , Kovaltos
s. r. o. Děkujeme též Vám všem, kdo jste
se přišel podívat a podpořit naše snažení!
Za Provoque o. s. Jan Šašek

MINIRAMPA
POJĎTE SE S NÁMI STARAT
– VÁŠ SKEJTPARK.
Bedlivějším pozorovatelům a zejména mládeži jistě neušlo, že od 9. 10. je ve skejtparku
k vidění a k použití celokovová 10×6×1,7m
velká MINIRAMPA. Tuto novou překážku se podařilo do skejparku umístit díky
Programu prevence kriminality Ministerstva vnitra České republiky a podpoře Města Horažďovice. Chceme všechny
potenciální uživatele upozornit, že rampa
i ostatní překážky jsou při sebemenší chybě nebezpečné a vstup na ně je na vlastní
nebezpečí. Dávejte na sebe i ostatní pozor!!! Žádáme též všechny, aby dodržovali provozní řád skejtparku – jinými slovy
nedělali nepořádek, všechny odpadky po
sobě uklízeli a chovali se tak, jak je mezi
slušnými lidmi zvykem.
Nová překážka ve skejtparku funguje
a několik zkušenějších jezdců už se v ní
umí pěkně houpat. I bez ní vyrostla v Horažďovicích celá řada kluků, kteří na svých
prknech a kolech opravdu umí a mohou se
směle měřit se svými protějšky z podstatně větších měst. Minirampa určitě dopo-
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Ondra Mihalo
může k větší atraktivitě Horažďovického
skejtparku a snad přibudou další mladí,
kteří díky sportování a kultuře, která se
k němu váže, nebudou mít čas na potměšilé kousky za hranicí zákona. Děkujeme
za všechny návštěvníky skejtparku paní
starostce a zaměstnancům MěÚ za vstřícný přístup.
Pod naším o. s. vytváříme nyní nový „skejtový“ klub. Je možné do něj vstoupit bez
omezení věku, pohlaví, zkušeností a jiných
proměnných. Mohou vstoupit i ti, kteří se
podobným sportům nevěnují a jsou sympatizanti. Náplň činnosti klubu bude správa skejtparku, příprava nejrůznějších akcí,
závodů, doprovodného programu, focení,
natáčení videí, tvorba webových stránek,
samozřejmě ježdění v parku, workshopy
atp. Členství je podmíněno podpisem stanov a složení drobného příspěvku na chod
organizace. Drobným bonusem je zvýhodnění na akcích Provoque. Podrobnosti se
dozvíte u Jirky Lukeše jirkafool@hotmail.
com nebo Jana Šaška sasa.provoque@
gmail.com
Pojďte se s námi starat – Váš skejtpark!
Provoqujte!
Za Provoque o. s. Jan Šašek

9.00–19.00
Prodej knih, kalendářů, pohlednic,
vánoční výzdoby, deskových her,
magnetických záložek apod.:
Albatros, Anagram, Brio,
Egmont ČR, Jan Hoffer
– Levné knihy, Moon light, Thovt,
UA Pierot, Fragment.
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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 LISTOPADU (16.- 20.11.2009)
pro obèany Horaïovicka prvních 30 min
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29. 11. 2009 9.00–19.00
Kulturní dům Horažďovice
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18. 11.
15.00
KNOFLÍKOVÉ TVOŘENÍ
– výroba knoﬂíků z hlíny, smaltu, dřeva
apod., keramická dílna DDM
20. 11.
17.00
HEDVÁBNÉ ADVENTNÍ VĚNCE
– maximálně 6 účastníků, nutno přihlásit
se předem, poplatek za materiál – DDM
21. 11.

14.30

SKLENĚNÁ RADOST
– tiffany vitrážky v DDM zámek.
26. 11.

16.00

MIKULÁŠSKÉ PERNÍKY
– pečení a zdobení perníků,
poplatek 10 Kč, v kuchyni DDM
27. 11.

15.00

ADVENTNÍ BURZA NÁPADŮ
– inspirace na adventní výzdobu
– klubovna DDM
listopad a prosinec

POZVÁNKA K TVOŘENÍ
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 hodin.

Deváté ročníky
ZŠ Komenského
na výstavě Vzdělání
a Řemeslo
Dne 1. 10. třídy devátého ročníku ZŠ Komenského navštívily výstaviště v Českých
Budějovicích za účelem návštěvy výstavy
,,Vzdělání a Řemeslo“.
Výstaviště nabízelo několik pavilonů,
ve kterých měly své ,,stánky“ jednotlivé
střední školy. Zástupci středních škol měli
za úkol reprezentovat svou školu, podávat o ní informace a pomoci tak zejména
současným deváťákům, návštěvníkům výstavy, s výběrem té správné školy. Mimoto
nabízely školy i letáčky, které si mohly zájemci odnést domů.
Dalším z úkolů zástupců středních škol
bylo zaujmout co nejvíce nás, žáků. A to
se určitě podařilo. Přispěly k tomu například i módní přehlídky, přehlídky účesů
a výstavy, či dokonce ochutnávky výrobků
jednotlivých škol. V některých pavilonech
se dokonce i soutěžilo.

Myslím, že výstava měla úspěch u mládeže i u kantorů. Jsem ráda, že jsem se jí
mohla účastnit.
Veronika Havlíková, žákyně 9. A

PŘIPRAVUJEME:
PEKLO NA ZÁMKU
– mikulášská nadílka 4. prosince v 15 hodin na nádvoří zámku.
LYŽAŘSKÁ ŠKOLA NA MODRAVĚ
– přihlášky a informace v domě dětí
Zdeněk Bláha, DDM

AKCE
DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
7. 11.
9.00
BĚH KOLEM PRÁCHNĚ
– kategorie dětí předškolní i školní start
9 hodin zámek – běh v areálu zámku, dospělí start 10 hodin zámek – ve spolupráci
s horažďovickými turisty.
13. 11.
15.00
HRNKOVÉ SYMPOZIUM
– malování hrnečků, materiál zajištěn
nebo tvorba vlastních hrnečků z hlíny.
Poplatek 20 Kč, v zámku

MUZEUM
Od 2. 6. zahájena činnost interaktivní
rukodělné dílny s názvem „Návrat k tradicím“ – návštěvníci v městském muzeu
si budou moci po celý rok vyzkoušet stará
řemesla z Pošumaví.
Interaktivní rukodělná dílna
„Návrat k tradicím“ je otevřena celoročně.
Otevírací doba mimo sezónu:
Po–Pá 9.00–16.00 hod.
Doporučujeme skupinám objednat se telefonicky na čísle 376 512 271 nebo e-mailem: muzeumhd@seznam.cz.
Více informací na stránkách muzea:
www.muzeumhd.cz
nebo na stránkách dílny:
www.muzeumhd.cz/navrat
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CHCETE KOTEL ZDARMA?
Vysoce kvalitní automatizované zplyňovací kotle
na dřevo a na pelety

EKO-VIMAR, VIESSMAN
 Dodáme
 Namontujeme
 Pomůžeme s dotací Zelená úsporám
Tel: 605 373 107, e-mail: vasekotle@centrum.cz

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

TEL: 731 168 490
MLADÁ MÓDA V. H.– SPORT
PLZEŇSKÁ 236, HORAŽĎOVICE

AKCE NA LISTOPAD:
SLEVA
100 Kč PŘI NÁKUPU NAD 1 000 Kč
200 Kč PŘI NÁKUPU NAD 2 000 Kč
300 Kč PŘI NÁKUPU NAD 3 000 Kč

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

NÁŠ SORTIMENT:
VěTROVKY, ZIMNÍ BUNDY, MIKINY,
TRIČKA, KALHOTY, ČEPICE,
RUKAVICE, BATOHY,
TAŠKY, SPORTOVNÍ OBUV,
SPACÍ PYTLE, STANY, KŠILTOVKY,
DOPLŇKY, MÍČE,
LYŽAŘSKÉ KALHOTY

OTEVŘENO:
PONDĚLÍ–PÁTEK: 8.30–12.00
13.00–17.00
SOBOTA: 8.30–11.30

INFORMACE:
TEL. 607 879 042

ZPROSTŘEDKUJEME PRODEJ JAKÉKOLIV NEMOVITOSTI
S KOMPLETNÍM NOTÁŘSKÝM SERVISEM
NA TRHU PŮSOBÍME JIŽ 15 LET

VÝKUP BAREVNÝCH KOVŮ A ŽELEZA
Eva Hromířová, Blatenská ulice
(areál bývalých kasáren)

Tel. 774 596 598

Výkup od občanů za hotové!!!
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JUDr. Jiří ŽIŽKA, advokát
oznamuje, že poskytuje právní služby
v advokátní kanceláři na adrese:

339 01 Klatovy, Vídeňská č. p. 1
kontakt: 607 875 728

JEDINEČNÉ SLEVY KUCHYNÍ
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

Akce trvá do 31. prosince 2009

– rozvody, majetková vypořádání
a převody nemovitostí, vymáhání pohledávek
vč. exekucí, sepis smluv, zakládání obchodních
společností, zastoupení v řízení před soudem,
obhajoba ve věcech trestních

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

777 732 008

POROVNEJTE NAŠI CENU A KVALITU S KONKURENCÍ

Blatenská 587
341 01 HORAŽĎOVICE
tel.: 376 512 628 (728)

nabízí v termínu 1. 11.–31. 12. 2009

MALOOBCHODNÍ ZIMNÍ VÝPRODEJ DLAŽEB
II. jakosti za snížené ceny.
Dále nabízíme po celé zimní období prodej
a dovoz betonových směsí.
otevírací doba: po–pá 6.00–13.30

WWW.ORESI.CZ

NABÍZÍME
MONTÁŽ – PRODEJ – OPRAV Y
• horizontální žaluzie • vertikální
žaluzie • rolety • bambusový program
• záclonové tyče, garnyže • sítě proti
hmyzu
Zahradní 402, Horažďovice
Tel.: 606 563 152, 721 560 837

koberce | lina | korek | plovoucí podlahy

PRODEJ • POKLÁDKA
UBRUSY • PROSTÍRÁNÍ • PODSEDÁKY
GARNÝŽE • ŽABKY • LIŠTY • LEPIDLA

OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ

KOUPELNOVÉ PŘEDLOŽKY A ZÁVĚSY

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

POVLEČENÍ • MICRO DEKY • PŘEHOZY

Ilona Herzová, Sušice, mobil 608 117 789

V pátek
27. listopadu 2009
se na náměstí TRH.

POLŠTÁŘKY • TAPETY • ROHOŽE
SAMONIVELAČNÍ STĚRKY THOMSIT

PŮJČOVNA VYSAVAČŮ

(NA HLOUBKOVÉ ČIŠTĚNÍ koberců a čalounění)

A VYSOUŠEČŮ ZDIVA
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1PK WINDOWS HOME PREM 7 32-BIT CZ OEM

ASUS VK193D BLACK 19“WIDE,
WXGA+ BLACK WEBCAMERA
ASUS NB P50IJ - iT5870@2.1,
15.6“ LED HD matný, iGMA4500M, 4GB, 500GB, DVD,
WiFi, BT, bez OS

Velikost panelu: 19“ Wide Screen
Rozlišeni: WXGA+ 1440x900
V
Vzdálenost bodu: 0.285mm
JJas(Max): 300 cd/m2
Kontrast (Max.): 5000 :1 (ASCR)
K
Display barvy: 16.7M
D
Pozorovací úhel 170°(H)/160°(V)
P
Doba odezvy: 5 ms
D

3.032,-

ACER NTB EX5635Z-433G32MN
A
15.6“ W
15.6“
15
WXGA LED, T4300, 4500M, 2+1GB DDRII,
320GB,
32
3
20GB DVDRW, BT, CAM, W7HP64
Obsahuje
Windows 7 Premium!
O

12.699,-

13.232,760,-

D-Link 54M Wireless Router with 4 Port
10/100 Switch
- oblíbený bezdrátový router se čtyřmi porty určený
např. pro sdílení přístupu k internetu

2.899,-

644,891,-

1.413,A300 Aligator gsm tel
tel. PRO SENIORY
+ ZDARMA pouzdro
- velká tlačítka
- SOS tlačítko
- velká hlasitost
- FM rádio
- vestavěná svítilna
- snadná obsluha

2.282,-

APACER AU220 4GB audio steno
MP3 player

HF-200 Nokia Bluetooth
hb
bezdrátová
dá á
sada do auta

- Technologie integrované paměti, paměťový modul
- Kapacita (v MB) 4 096
- FM tuner: Ne
- Display: Ano
- Podpora formátu WMA/WAV: Ano
- Podpora ID3 tagů: Ano
- Náhodné a opakované přehrávání: Ano

- využívat ji můžete v autě, doma nebo v kanceláři
- výkonný reproduktor
- citlivý mikrofon s potlačením ozvěny
- pohotovostní režim 150 hodin
- výdrž až 10 hodin hovoru
- kompatibilní se všemi mobilními telefony
podporující Bluetooth

TOMTOM ONE Classic Regional T
C
Central,
Eastern Europe + Italy
- Technologie
T
TomTom Map Share™
- Upozornění
U
na bezpečnostní kamery
- Uzpůsobeno
U
pro službu aktuální Doprava na trase
- Software
S
TomTom HOME pro stále aktuální
mapy
(zdarma)
m
- Mapy:
M
Česká republika, Estonsko, Chorvatsko,
Litva,
Lotyšsko, Maďarsko, Německo, Polsko,
L
Rakousko,
Slovensko, Slovinsko a Švýcarsko
R

NAVŠTIVTE NAŠI PRODEJNU S ŠIROKÝM SORTIMENTEM ZA VELMI NÍZKÉ CENY!
F-communication s.r.o. Husovo náměstí 147 341 01 Horažďovice tel. 604 611300, 376 382008

HOR A ŽĎOVICK Ý OBZOR č. 10 /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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29. 11. neděle

AKCE

Změna programu vyhrazena

KULTURNÍ DŮM
6. 11. pátek

19.00

ZÁKLADNÍ KURZ TANCE
A SPOLEČENSKÉHO CHOVÁNÍ
7. lekce.

7. 11. sobota

21.00

PARKÁN
Rocková zábava.

13. 11. pátek

19.00

ZÁKLADNÍ KURZ TANCE
A SPOLEČENSKÉHO CHOVÁNÍ
8. lekce lekce – od 20.00 zahájen prodej vstupenek na 2. prodlouženou.

14. 11. sobota

21.00

ROCKFEST
Hrají skupiny: Medium, Galileo, Team revival.

17. 11. úterý
SAMETOVÝ DEN V HORAŽĎOVICÍCH
Program v kulturním domě:
15.00 DRAGOUNI
19.00 NEKTAR BOYS
21.00 REFLEX
Přijďte se pobavit a oslavit 20 let od Sametové
revoluce. VSTUP ZDARMA.

19. 11. čtvrtek

19.30

NEŽÁRLI
Vtipná komedie se skvělým hereckým obsazením. Předplatné skupiny A/1. Zbylé vstupenky v předprodeji kina Otava, tel. 376 511 890.

20. 11. pátek

20.00

MATURITNÍ PLES
Pořádá 2. NS SŠ Horažďovice. Tombola. Hraje Fortuna.

21. 11. sobota

21.00

KRLEŠ A SKRZE SRDCE
Rocková zábava. Nenechte si ujít!!! Poprvé
v Horažďovicích.

22. 11. neděle

15.00

POSEZENÍ S PÍSNIČKOU
K tanci a poslechu hrají BŘEŽAŇÁCI.
Prodej vstupenek na 27. 12. 2009 – hraje
Malá muzika Nauše Pepíka.

25. 11. středa

10.00

PANNA A NETVOR
Divadelní představení pro 4.–7. třídy ZŠ.

25. 11. středa

9.00

DEN PRO DĚTSKOU KNIHU
Pořádá Městská knihovna Horažďovice. Bohatý program pro malé i velké.

17.30

PŘIPRAVUJEME:
Středa 2. 12. – BÍLÉ VÁNOCE
YVETTY SIMONOVÉ
Neděle 13. 12. – MAJDA S FRANTIŠKEM
NA CESTÁCH
Informace
KULTURNÍ DŮM HORAŽĎOVICE
tel. 376 512 436
KINO OTAVA HORAŽĎOVICE
tel. 376 511 890
UPOZORNĚNÍ pro zájemce
o TANEČNÍ KURZ PRO DOSPĚLÉ
Od 1. října 2009 se vydávají přihlášky do tohoto kurzu v kanceláři kulturního střediska
a v kině Otava. Kurz bude zahájen v neděli
3. ledna 2010 v 15.00.

KINO OTAVA
6. 11. pátek

20.00

NÁHRADNÍCI
USA – Mít svého dokonalého náhradníka. Co
by se mohlo stát? Akční thriller do 12 let nevhodný. Titulky. Vstupné 83 Kč.

7. 11 sobota

20.00

JÁNOŠÍK
SR/ČR – PRAVDIVÁ HISTORIE. Příběh do
15 let nevhodný. Vstupné 75 Kč.

13. 11. pátek

20.00

HODINU NEVÍŠ
ČR/SR – Případ nemocničního vraha. Kriminální drama do 12 let nevhodné. Vstupné 75 Kč.

14. 11 sobota

20.00

CHCEŠ MĚ, CHCI TĚ
USA – Romantická sexy komedie do 12 let
nevhodná. Titulky. Vstupné 83 Kč.

20. 11. pátek

20.00

ŠTVANEC IRA
Vel.Británie/Kanada – Musíš si vybrat, na
kterou stranu se přidáš. Pravdivý příběh britského agenta, do 15 let nevhodný. Titulky.
Vstupné 75 Kč.

21. 11. sobota

17.30, 20.00

VÁNOČNÍ DEKORACE
Uvádí Mistr ﬂorista Hana Šebestová-Kindelmannová.

HRDINOVÉ Z DARANU
Holandsko – Strhující dobrodružný příběh
z africké pouště a džungle pro děti i dospělé.
Český dabing. Vstupné 75 Kč.

27. 11. pátek

28. 11. sobota

ZÁKLADNÍ KURZ TANCE
A SPOLEČENSKÉHO CHOVÁNÍ
9. lekce – 2. prodloužená.

19.00

6. 11. pátek

17.00

ČERVENÁ KARKULKA

13. 11. pátek

17.00

BUDULÍNEK
DALŠÍ AKCE V KINĚ OTAVA

3. 11. úterý
INDIE – KRÁLOVNA ORIENTU
Cestopisná přednáška pro základní školy.

16. 11. pondělí

18.00

VZPOMÍNKOVÝ VEČER
Na události před 20 lety můžete zavzpomínat s mluvčími OF a dalšími hosty. Součástí programu bude připravena výstava
historických dokumentů a jejich promítání.
Na závěr celého večera společně zapálíme
SVÍČKY U MOROVÉHO SLOUPU NA
NÁMĚSTÍ.
Srdečně zve MS ODS Horažďovice.
Prosíme občany o zapůjčení fotograﬁí či písemností z let 1988–1990.
Kontakt: Kulturní středisko Horažďovice,
tel. 376 512 237.
KINO OTAVA HORAŽĎOVICE
hlavní vchod:
předprodej vstupenek, kopírování, příjem plakátů 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!

KNIHOVNA
20. 11.
UZÁVĚRKA SOUTĚŽÍ:
Ilustrace k Nekonečnému příběhu
Sbírej samolepky
Píšeme Nekonečný příběh

29. 11.

9.00–19.00

DEN PRO DĚTSKOU KNIHU
– program uvnitř listu

20.00

JULIE A JULIA
USA – Máš vše, co je třeba? Komedie s Meryl
Streep v hl. roli. Titulky. Vstupné 83 Kč.

27. 11. pátek

LOUTKOVÉ DIVADLO V KINĚ OTAVA

20.00

PROTEKTOR
ČR – Co všechno jste ochotni zradit pro lásku? Milostné drama do 12 let nevhodné.
Vstupné 83 Kč.

GALERIE CALIFIA
Otvírací doba:
Čtvrtek–pátek 11–17 h
Sobota–neděle 10–16 h

14. 11.–12. 12. 2009
SETKÁNÍ ZUŠ HORAŽĎOVICE
A ZUŠ SUŠICE
Vernisáž v sobotu 14. 11. – 14 hod.
Společná výstava představuje práce dětí a studentů výtvarných oborů.

Změna programu vyhrazena
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