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ZÁPIS DO ŠKOL STR. 8 

Afgánská delegace na MÚ, foto J. Chalupná 

SLOVO STAROSTY

Při jedné z prvních příležitostí promluvit 
k občanům by měl nový starosta říci něco 
zásadního, představit vizi budoucnosti. 
Ta by měla být v základních rysech společ-
ná všem radním, místostarostu a starostu 
nevyjímaje. S vizemi proto raději počkej-
me, až budeme znát jména všech radních. 
Ale jistě mohu – a  tímto tak činím – po-
děkovat všem občanům, kteří si 15. nebo 
16. října udělali čas a  navštívili volební 
místnosti, aby volbou stran a  kandidátů 
dali najevo své vlastní vize a priority. Také 
blahopřeji zvoleným zastupitelům a vyja-
dřuji naději, že po čtyřech letech budou 
na uplynulé volební období nahlížet jako 
na plodné a úspěšné.
Dnes se zmíním o  dvou tématech, která 
jsou pro život obce dlouhodobě a  strate-
gicky významná. Prvním jsou děti a mlá-
dež a souvislost péče o ně s jejich příštím 
patriotismem. Když rodiče dají dětem 
hodně nezištné lásky v  podobě dobré 
péče a dobré přípravy na život, děti v do-
spělosti lásku rodičům splácejí tím, že si 
jich váží a  v  případě potřeby o  ně peču-
jí. V  širším pojetí občanské společnosti 
a místní komunity se tento model dá také 
aplikovat. Věnujeme-li dostatek pozor-
nosti mladé generaci, budeme-li ji učit 
vážit si hodnot vytvořených jejich rodiči, 
známými, sousedy, dřívějšími generace-
mi, budeme je současně učit vztahu k je-
jich rodnému městu a kraji, neboť ty jsou 
ztělesněním zmíněných hodnot. A  bude-
me-li tak činit neformálně a upřímně, děti 
tento vklad svému rodnému městu nebo 
vesnici jednou vrátí tím, že za nejvhod-
nější místo pro svoji rodinnou i pracovní 
budoucnost budou považovat své rodiště. 
Vztah k  místu svého narození a  mládí je 
to nejlepší, co můžeme prostřednictvím 
mladé generace našemu městu dát. Pod-
porujme všechny aktivity, které posílí 
pevnost toho pomyslného kotevního 
lana. Dlouhodobé investice bývají dobré 
a buďme si jisti, že investice do dětí je ta 
nejlepší z nich.

Druhým tématem je komunikace. Dob-
rá komunikace je základním stavebním 
kamenem prospěšné komunální politiky 
a potažmo zdravého života obce. Zjedno-
dušeně bychom mohli hovořit o  komuni-
kačním trojúhelníku občan – státní správa 
– samospráva. Kdybychom si tři uvedené 
instituty představili jako vrcholy sku-
tečného trojúhelníku a  jeho strany jako 
dvojité obousměrné šipky, získáme obraz 
šesti komunikačních kanálů. Z  nich ani 
jeden (!) nesmí přestat fungovat, chceme-
li mít k  dispozici kvalitní řízení obecních 
věcí v souladu s přáním většiny občanů. Je 
na nás všech, na občanech, zastupitelích 
i  úřednících, abychom si neustále dávali 
záležet na vzájemném dorozumění. Spe-
cifi kem zastupitelů je povinnost být v ko-
munikaci aktivní, vyzývat občany ke sdě-
lování jejich potřeb a závažná rozhodnutí 
s  občany předem konzultovat. Zastupitel 
bez znalosti vůle a  přání občanů je jako 

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Mírové náměstí, Horažďovice, v neděli dne 28. 11. 2010 od 17.10 hod.

pošťák s  brašnou naplněnou dopisy bez 
adres. Závěr stati ponechávám myšlen-
ce Fjodora Michajloviče Dostojevského, 
kterou rád citoval náš první prezident 
T.  G.  Masaryk: „Budeme-li naslouchat 
lidu dříve nežli sami sobě, vyvarujeme se 
mnohých chyb a hloupostí, kterých se mů-
žeme dopustit, dáme li svému hlasu před-
nost před hlasem lidu.“

Karel Zrůbek, starosta města
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STALO SE 

Afgánská delegace 
v Horažďovicích
Na pozvání Ministerstva zahraničních věcí 
České republiky přicestovali v neděli 14. 11. 
večer do Prahy zástupci afghánské státní 
správy z provincie Lógar. Návštěva zapadá 
do dlouhodobé strategie podpory místní 
vlády českým Provinčním rekonstrukčním 
týmem (PRT), který ve východoafghánské 
provincii působí od roku 2008.
Účastníky stáže byli zejména úředníci pro-
vinční vlády a  dalších institucí v  provincii 
Lógar. Českou republiku tak navštívili 
například ředitelé místních poboček mi-
nisterstva zemědělství, kultury či vodních 
zdrojů. Do Prahy zavítá i  ředitel vězeňské 
služby, vrchní státní zástupce či starosta 
Pol-e‘ Alam (největšího města provincie).
Cílem projektu je především přispět k roz-
voji kvalitní vlády a fungující státní správy 
na provinční úrovni a zároveň posílit vzta-
hy mezi Českou republikou a Lógarem. Af-
ghánští hosté navštívili také Horažďovice. 
V  pondělí zhlédli Městský úřad Horažďo-
vice, kde byli slavnostně přivítáni, byl jim 
prezentován chod úřadu a jeho organizač-
ních složek a prohlídli si jednotlivé odbory. 
Dále navštívili Městské muzeum, Základní 
školu Komenského ulice a  Střední školu 
v  Horažďovicích. V  úterý se podívali opět 
na městský úřad, dále navštívili Lyckeby 
Amylex, a. s., a Lyckeby Culinar, a. s., a také 
jim byl přestaven Hasičský záchranný sbor. 

Jitka Chalupná, 
Odbor památkové péče, školství a kultury

ZŠ Komenského, foto: J. Chalupný

SŠ Horažďovice, foto: J. Chalupný

MÚ Horažďovice, foto: J. Chalupná

HSZ Horažďovice, foto: J. Chalupný

Regionální turistické 
infocentrum cestovní 
kanceláře Ciao… 
reprezentovalo město 
Horažďovice na 
veletrhu ITEP 2010
Ve dnech 21.–23. října 2010 se v prostorách 
Domu kultury INWEST-K v Plzni uskuteč-
nil mezinárodní veletrh cestovního ruchu 
Plzeňského kraje ITEP 2010 – největší roz-
cestník světa. Veletrh byl pořádán pod zá-
štitou Ministerstva pro místní rozvoj České 
republiky. Každým rokem tento veletrh 
získává na popularitě a prestiži, což svědčí 
o zvyšujícím se počtu vystavovatelů a také 
návštěvníků. Na veletrhu se prezentovala 
města, lázeňská střediska, hotely, muzea 
a  další subjekty nejen z  Plzeňského kraje. 
Sešli se zde vystavovatelé z  celé České re-
publiky i ze sousedních zemí – Maďarska, 

Německa, Slovenska. Návštěvníkům se 
dostalo informací a  tipů, jak mohou trávit 
svůj volný čas – kam např. vyjet na výlet na 
kole, kam se vydat s  dětmi ad. Návštěvní-
ci tak získali přehled, kolik krásných míst 
v naší zemi vlastně máme.
Na veletrhu ITEP 2010 si přišel každý 
návštěvník na své. Nemalou zásluhu na 
zdárném průběhu veletrhu měl i  pestrý 
doprovodný program. Veletrh zahájily 
svým vystoupením plzeňské mažoretky, 
které několikrát během veletrhu předvedly 
svůj um. Součástí programu bylo zajímavé 
povídání „Cyklotoulky s  Michalem Janča-
říkem“. Návštěvníci měli možnost při de-
gustacích ochutnat produkty společností 
Bohemia Sekt, a. s., a Plzeňského Prazdro-
je, a. s., ale i  další gastronomické lahůdky 
našich i zahraničních vystavovatelů. Zkrát-
ka nepřišly ani milovníci hudby – vystou-
pení dětského pěveckého sboru 2. základní 
školy v  Plzni, romská kapela ROMANS 
BAND Plzeň, muzikálové melodie v podá-
ní sólistů Divadla J. K. Tyla v Plzni a mno-
ho dalších… V  pátek se na veletrhu před-
stavila americká zpěvačka Margey Sauvé 
a  Jazz kvintet Plzeň. Sobotní program byl 
ve znamení Bavorského odpoledne plného 
hudebních i  kulinářských specialit – ná-
vštěvníci ochutnali pivo z pivovaru Dampf-
bierbrauerei Zwiesel, bylinné likéry, např. 
známý Blutwurz, a další místní speciality.
Kdo chtěl, mohl si na veletrhu i zasoutěžit 
o zajímavé ceny.
Turistické a  informační centrum Ciao… 
na veletrhu reprezentovalo město Horaž-
ďovice. Návštěvníkům byly k  dispozici 
zdarma informační brožurky o  turistic-
kých zajímavostech dané lokality, plánky 
aj. Zároveň měli návštěvníci možnost si 
zakoupit propagační předměty – turistic-
ké známky, odznaky, hrnečky, svíčky, sir-
ky… Nejvíce návštěvníky zajímaly letáčky 
Aquaparku, Otavské plavby a  cyklotrasy 
na Horažďovicku.
Kateřina Svatošová, RNDr. Ladislav Havel
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Dokončení zateplení tělocvičny ZŠ Blatenská, foto: J. Presl Černá skládka u „Motosedu“ na Třebomyslice

PLUS/MINUS  Redakční rada

Vaše příspěvky, které můžete zasílat na email: chalupna@muhorazdovice.cz. U jednotlivých fotografi í zveřejníme na přání jméno autora. 

KULTURA 
Koncert v Husově sboru
I  v  letošním roce přichází náboženská obec 
Církve československé husitské v Horažďovi-
cích se svým pozváním na předvánoční kon-
cert, který se bude konat v neděli 19. prosin-
ce 2010 v 17.00 hod. v Husově sboru.
Vystoupí na něm mladí muzikanti skupiny 
Zebedeus z  Klatov. Tento soubor nemusí-
me představovat, protože jeho členové ne-
jsou v  Horažďovicích neznámí. Hostovali 
zde již několikrát, mimo jiné i v našem Hu-
sově sboru v r. 2008 při slavnosti 80. výročí 
jeho otevření. 
A tak se trochu zastavte v tom předvánoč-
ním shonu a potěšte se netradiční nabídkou 
středověkých, barokních a lidových vánoč-
ních písní.
Těšíme se na Vaši hojnou účast!

 Miroslava Jarolímová

Ševčíkovy hudební 
večery
středa 29. 12. 2010 v 19.00 hodin, seces-
ní sál hotelu Prácheň
Závěrečný koncert 1. ročníku Ševčíkových 
hudebních večerů v hotelu Prácheň obstará 
PLZEŇSKÝ MLS. Malý lidový soubor mu-
zikantů a zpěváků vznikl kolem M. Šimandla 

M stský ú ad Horaž ovice vyhlašuje 
SOUT Ž PRO D TI DO 15 LET 

Výkresy p ineste na podatelnu MÚ 
            nejpozd ji 13. 12. 2010.  

                   Na zadní stranu napište jméno, 
          p íjmení, rok narození 

    a vaši adresu.  

                        Bude vyhodnoceno prvních 
                 6 výkres , které obdrží  
                 zajímavé ceny a budou  

                      publikovány v Horaž ovickém  
          obzoru a na webových 

stránkách m sta. 

Všechny výkresy budou vystaveny 
 od 15. 12. 2010 na MÚ v Horaž ovicích. 

Děkujeme!

známého z Českého rozhlasu a z folklórních 
podií celé republiky. Soubor vychází z  od-
kazu štrajchových a  dudáckých muzik Pl-
zeňska, Žinkovska a  Chodska s  občasnými 
„odskoky“ k  lidové hudbě z  jižních Čech. 
(Původně plánovaný koncert vánočních pís-
ní a  spirituálů komorního pěveckého sboru 
De profundis musel být pro náhlé závažné 
onemocnění člena sboru odložen.)
za občanské sdružení Hudba bez hranic, o. s., 

Ing. Jitka Kutišová

Pěvecký spolek 
Prácheň
Vážení čtenáři, jsem tady opět s novinkami 
v  Pěveckém spolku Prácheň. Pomalu, ale 
jistě se blíží konec roku a to je čas zvýšené 
aktivity našeho spolku. V  průběhu celého 
podzimu se připravujeme na sérii předvá-
nočních koncertů.
Prvním z  řady vystoupení bude v  sobotu 
27.  11. ve Štěnovicích u  Plzně, kde se před-
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stavíme vůbec poprvé (kostel sv. Prokopa 
v  16.00 hod.). Hned druhý den, v  neděli 
28. 11., již tradičně vystoupíme při slavnost-
ním rozsvícení vánočního stromu na horaž-
ďovickém náměstí (17.00 hod.). Spolu s námi 
se představí i Original Band a Volné sdružení 
horažďovických zpěváků a muzikantů.
Další z  našich koncertů se bude konat 
v pondělí 6. 12. v 18.00 hod. v Domě s pe-
čovatelskou službou v  Horažďovicích 
(penzion u  Alberta). Závěrečný koncert 
roku 2010 se uskuteční v neděli 12. 12. od 
18.00 hod. v sále hotelu Prácheň.
Budeme velice rádi, pokud si v  předvá-
nočním shonu najdete chvilku a  přijdete 
si poslechnout náš program. Po loňském 
úspěchu se zařazením zahraničních koled 
a  vánočních písní se letos vracíme zpátky 
domů. Uslyšíte známé i  méně známé čes-
ké koledy. Do programu jsme dále zařadili 
Mši D dur Jana Jakuba Ryby, kterou jsme 
naposledy uvedli před jedenácti lety. 
Další informace můžete stále nacházet na 
našich internetových stránkách www.pspra-
chen.cz. Budeme se těšit na setkání s Vámi.

Martin Petrus

SPORT

Horažďovičtí 
fotbalisté 
po podzimní části 
V  neděli 14. 11. byly sehrány poslední zá-
pasy první poloviny okresních a krajských 
soutěží fotbalového ročníku 2010/11. Nej-
větší pozornost diváků patří A týmu mužů 
v I. A třídě. Družstvo vstoupilo do soutěže 
s  novým trenérem M. Čadkem a  s  jasným 
cílem – návratem do krajského přeboru. 
Po polovině soutěže jsou hráči na 4. mís-
tě se ztrátou 7 bodů na vedoucí „béčko“ 
Domažlic. Silnou stránkou jsou domácí 
zápasy – v nich jsme neztratili ani bod. Na 
druhé straně mrzí zbytečně ztracené body 
v Klatovech, Chlumčanech, a hlavně v Ný-
řanech. Podzimní zápasy se 4 nejvážnější-
mi soupeři v boji o postup jsme prohráli na 
jejich hřištích. Jen v Chotíkově jsme získali 
bod. Určitě se na oslabení mužstva proje-
vil i  odchod kvalitního hráče Ondry Koce 
a měsíční hostování Tomáše Jůdy v divizní 
Doubravce. Kladem podzimní části sezó-
ny bylo, že se hráčům vyhýbala zranění. 
V  zimní přestávce chce trenér ještě zapra-
covat na herním projevu mužstva. Věřme, 

že na jaře domácí prostředí našim hráčům 
v boji s největšími soupeři pomůže a muž-
stvo se na jaře popere o postup do krajské-
ho přeboru. Šance na postup trvá.
S  obdobnými ambicemi vstupoval do sou-
těže i  B tým mužů ve III. třídě. Základní 
kádr se pod vedením nové trenérské dvojice 
P.  Jánský st. a  M. Hlaváč posílil a  stabili-
zoval, v  zápasech je doplňován dorostenci 
i hráči z áčka. Osmé místo ale zatím rozhod-
ně neodpovídá možnostem mužstva. Střed 
tabulky je ovšem velice vyrovnaný, mezi 
4. a 9. příčkou je rozdíl pouhých čtyř bodů.
Dorostenecký A tým se letos představuje 
jako nováček v  krajském přeboru s  no-
vým trenérem V. Staňkem. Základ týmu 
má za sebou již vítězství v  okresním 
přeboru i  krajské soutěži a  daří se mu 
i nyní. Dorostenecké „áčko“ zahájilo mi-
strovská utkání těžkým losem se soupeři 
z Plzně. Nejdříve prohrálo na Doubravce 
3:1 a  v  domácí premiéře remizovalo se 
sportovní školou 3:3 a  po vítězných pe-
naltách si připsalo bonusový bod. V dal-
ším průběhu byli kluci na domácím hřišti 
100% a  potěšily hlavně výhry s  těžkými 
soupeři – 3:1 v derby s Klatovy a také 2:1 
s Tachovem. Venku byla hra o něco horší 
a  výsledky střídavé. Přesto se podařilo 
zvítězit na půdě silných Domažlic, nao-
pak trochu zamrzí těsné prohry 1:0 v der-
by v  Lubech, a  zejména v  Sušici. V  po-
sledních třech zápasech se soupeři ze 
spodku tabulky naši dorostenci vyválčili 
devět bodů a  v  konečném výsledku zís-
kali 26 bodů a  obsadili 4. místo, které je 
pro nováčka soutěže v konkurenci soupe-
řů z  okresních měst a  několika družstev 
z Plzně velmi pěkné.
Poprvé se představuje i  B tým dorostu 
v  okresním přeboru. Družstvo je složené 
z  mladších dorostenců Horažďovic a  Své-
radic pod vedením V. Duška ml. V  souč-
tu skončili na 6. místě z  10 účastníků se 
13  získanými body. Zimní přípravu zahájí 
obě družstva dorostu společně koncem led-
na, absolvují několik přípravných zápasů 
a soustředění v Soběšicích.
Překvapivě výborně si letos vedou žáci 
v  B  skupině krajské soutěže s  trenérem 
J. Motlem. Po devíti podzimních kolech jsou 
bez porážky v čele. Hře týmu pomohl návrat 
útočníka Jirky Motla ml., který zároveň na-
stupuje v lize za žáky Slavie Praha. Pochvalu 
za obětavé výkony si zaslouží i další – V. Vr-
zal, A. Vachuška, T. Greger, F.  Vaněček, 
M.  Hlaváč, M. Ondrejička a  další. Bylo by 
skvělé, kdyby na jaře na tyto výkony navázali.
Starší přípravka měla úspěšný podzim 
– 2.  místo v  okresní soutěži jen s  jedinou 
porážkou. Určitě by hráli důstojnou roli 
i v okresním přeboru. M. Hájek je s 24 vstře-
lenými brankami v čele žebříčku střelců.
V  kategorii mladší přípravky se hraje sys-
témem dílčích turnajů. Na nich naši zazna-
menali střídavé úspěchy.

Podrobnější informace o dění ve Fotbalovém 
klubu Horažďovice jsou uveřejněny na inter-
netových stránkách klubu www.fkhd.cz.
Dovolujeme si všechny fotbalové fanouš-
ky a  přátele FK Horažďovice pozvat na 
Fotbalový bál, kterým chceme oslavit 
90 let našeho klubu. Uskuteční se 5. úno-
ra 2011 od 20  hod. v  kulturním domě 
v Horažďovicích.

Daniel Martínek, FK Horažďovice

Pro horažďovické 
fotbalisty
Jó, to když místní fotbalisti na hřiště své 
vyběhnou
a sudí do píšťaly písknou,
a když pak zápas naším vítězstvím končí,
všichni se z toho radujou,
tři body doma zůstanou,
všichni si pak rádi i na to pivo do hospůdky 
zajdou
a zápas tam rozeberou.
Každý místní fanda na hřiště za dobrým 
fotbalem chodí,
fandí
a snad se jím i dobře baví.
Letos by to opět chtělo postup do kraje,
protože každého u srdce hřeje,
když u nás rok od roku vyšší soutěž se hraje,
než když se sestupuje.
Pan Pavel Velíšek Vám tímto všem děkuje 
za příspěvek na vozík a místo na tribuně,
do nového roku 2011 všem místním fot-
balistům a  fanouškům hodně zdravíčka 
a štěstíčka přeje, 
hodně gólů a postup do toho kraje,
a ať dobrý fotbal vyhraje…

Pavel Velíšek

Z RADNICE

Rada města 
Horažďovice 
13., 14. 10. 2010
• schvaluje „Plán investic na rok 2011 
a  další období“ vypracovaný společností 
ČEVAK, a. s., České Budějovice 
• rozhodla o přijetí cenové nabídky Ing. Petra 
Meduny, Horažďovice na zpracování zadáva-
cí projektové dokumentace stavby „Zateplení 
objektů mateřské školy Jiřího z Poděbrad 724 
Horažďovice a  zateplení objektů mateřské 
školy Loretská 935“ ve výši 149 062 Kč 
• schvaluje přijetí cenové nabídky společnos-
ti JIHOSPOL, Jihočeská obchodní a stavební 
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společnost, a. s., Písecká 893, Strakonice na 
zhotovení zákrytu kašny v zámku a na Míro-
vém náměstí ve výši 79 827,50 Kč + DPH 
• schvaluje Opatření obecné povahy k  vy-
mezení zastavěného území obce Boubín 
v  k. ú. Boubín a  pověřuje starostku města 
podpisem 
• souhlasí s  umístěním stavby „Bioplyno-
vá stanice Boubín“ v  rozsahu dle projek-
tové dokumentace pro územní rozhodnutí 
a  projektové dokumentace pro stavební 
povolení dle žádosti společnosti LORENC 
TZB, s. r. o., Chlístov 40, Hořičky zastupu-
jící stavebníka Václava Duba, umístěné na 
pozemcích ve vlastnictví stavebníka p. č. 
336/1, 336/5, PK 336/1 v k. ú. Boubín 
• schvaluje s  platností od 15. 10. 2010 na 
dobu neurčitou pronájem oční ambulan-
ce v  Blatenské ul., čp. 311 Horažďovice 
MUDr. Milanu Bejvlovi, Plzeňská 639/II, 
Klatovy a pověřuje starostku města podpi-
sem nájemní smlouvy 
• v záležitosti pronájmu ordinace praktické-
ho lékaře v Blatenské ul. 311, Horažďovice:
a) bere na vědomí skončení nájmu ordi-
nace praktického lékaře v domě v Blaten-
ské ul. 311, Horažďovice po MUDr. Vladi-
míru Kokaislovi 
b) schvaluje pronájem ordinace praktické-
ho lékaře v  Blatenské ul. 311, Horažďovice 
MUDr. Josefu Löffelmannovi na dobu neu-
rčitou s platností od 15. 10. 2010 a pověřuje 
starostku města podpisem nájemní smlouvy
• v bytových záležitostech: 
jednala o pronájmech bytů rada města a do-
poručila v  budoucnu pro další přidělování 
nových bytů změnit zásady hospodaření 
s byty ve vlastnictví města Horažďovice ve 
smyslu zmírnění podmínek pro pronájem 
obecních bytů (trvalý pobyt, zaměstnání 
v Horažďovicích) 
• rozhodla provést pravidelnou inventa-
rizaci obecního majetku a  jmenuje hlavní 
inventarizační komisi ve složení: předseda 
– Dana Havránková, členové – Blanka Ja-
griková, Jana Králová. Zmocňuje předsedu 
hlavní inventarizační komise ke jmenování 
dílčích inventarizačních komisí a k zajiště-
ní inventarizačních prací 
• v  záležitosti plnění závazných ukazatelů 
rozpočtu příspěvkových organizací pro rok 
2010 schvaluje: 
a) splnění závazných ukazatelů pro rok 
2010 ZŠ Komenského dle skutečnosti 
s tím, že úspora ve výši 19 655 Kč bude vrá-
cena do rozpočtu zřizovatele
b) splnění závazného ukazatele pro rok 
2010 ZŠ Blatenská dle skutečnosti s  tím, 
že úspora ve výši 104 Kč bude ponechána 
v rozpočtu příspěvkové organizaci
c) splnění závazných ukazatelů pro rok 2010 
MŠ Loretská dle skutečnosti s  tím, že dofi -
nancování výdajů ve výši 1 163,20 Kč je kryto 
ze schváleného příspěvku na provoz a schva-
luje výši příjmů („školného“) pro rok 2010 

MŠ Loretská dle skutečnosti s tím, že závaz-
ný ukazatel je dodržen a zvýšené příjmy bu-
dou ponechány v rozpočtu organizace
d) splnění závazných ukazatelů pro rok 
2010 KMŠ Jiřího z Poděbrad dle skutečnos-
ti s  tím, že úspora ve výši 11 508 Kč bude 
ponechána v rozpočtu příspěvkové organi-
zaci a  schvaluje výši příjmů („školného“) 
pro rok 2010 KMŠ Jiřího z  Poděbrad dle 
skutečnosti s  tím, že závazný ukazatel je 
dodržen a zvýšené příjmy budou ponechá-
ny v rozpočtu organizace
• v záležitosti ZŠ Komenského ul.: 
a) schvaluje PO ZŠ Komenského ul. odpi-
sový plán a dobu odepisování 10 let u poří-
zeného dlouhodobého hmotného majetku 
– chladnička COOLEX S 711 S v pořizova-
cí hodnotě 40 683 Kč
b) souhlasí s posílením investičního fondu 
o 44 105 Kč převodem z rezervního fondu 
příspěvkové organizace na nákup dlouho-
dobého hmotného majetku
c) schvaluje snížení neinvestičního pří-
spěvku o 37 000 Kč
• schvaluje smlouvu o poskytnutí fi nanční-
ho příspěvku ve výši 2 000 Kč mezi Městem 
Horažďovice a  Sdružením Linka bezpečí, 
Ústavní 91/95, Praha 8 za účelem fi nanco-
vání sociální služby – telefonická krizová 
pomoc a  pověřuje starostku města podpi-
sem – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, 
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
• v záležitosti protidrogové prevence:
a) bere na vědomí průběžné výsledky prá-
ce Centra protidrogové prevence a  terapie 
(dále jen CPPT) se sídlem v Plzni
b) souhlasí s  řešením problematiky drog 
(terénní program) na území města Horaž-
ďovice za spolupráce CPPT v  průběhu ka-
lendářního roku 2011
c) doporučuje z  rozpočtu města vyčlenit 
částku 30 000 Kč na zajištění protidrogové 
prevence
• bere na vědomí souhrnnou zprávu o čin-
nosti Šumařina, o. s., v areálu Obory u Ho-
ražďovic za období 2008–2010 
• schvaluje smlouvu na výuku plavání pro 
Centrum sportu Horažďovice, Komenské-
ho ul. 211 a pověřuje starostku města pod-
pisem 
• v záležitosti kácení dřevin schvaluje:
a) kácení 2 ks stromů na p. č. 1085 v k. ú. 
Zářečí u Horažďovic (třešeň, jasan)
b) kácení 3 ks stromů na p. č. 2821/29 v k. 
ú. Horažďovice (smrk, hrušeň, zerav)
c) kácení 1 ks smrku a vícekmenu jasanu 
na p. č. 101/1 v k. ú. Horažďovice (smrk, ví-
cekmen jasan)
•  Rada města Horažďovice v  záležitosti 
ZŠ Blatenská:
a) nesouhlasí s revokací usnesení bodu č. 
104/22 ze dne 29. září 2010 
b) rozhodla na základě ustanovení § 166 
odst. 5 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., 
o  předškolním, základním, středním, vyš-

ším odborném a  jiném vzdělávání (škol-
ský zákon) ve znění pozdějších předpisů 
z  důvodů závažného porušení a  neplnění 
právních povinností vyplývajících z  vyko-
návané funkce odvolat RNDr. Hanu Aldor-
fovou z  funkce ředitelky ZŠ Horažďovice, 
Blatenská čp. 540, 341 01 Horažďovice, 
IČ: 75005557 s účinností ode dne doručení 
rozhodnutí 
c) rozhodla, že na základě jmenování je 
Mgr. Hana Stulíková, zástupkyně ředitel-
ky, statutárním zástupcem příspěvkové or-
ganizace ZŠ Horažďovice, Blatenská 540, 
341 01 Horažďovice, IČ 75005557 do doby 
konkursního řízení 
• schvaluje smlouvu o  vykonání přezkou-
mání hospodaření mezi Městem Horažďo-
vice a  auditorskou společností ADU.CZ, 
s. r. o., Zámostí 68, 387 06 Malenice a po-
věřuje starostku města podpisem 

Rada města 
Horažďovice 
1. 11. 2010
• schvaluje pronájem nebytových prostor 
v  čp. 371, 372 včetně přilehlých pozemků 
vše v k. ú. Horažďovice – viz návrh nájemní 
smlouvy, nájemci Wilhelm Pierre-Marie 
Waldvogel, Langentannenstrasse 21, 8803 
Rüschlikon, schvaluje nájemní smlouvu 
mezi městem Horažďovice a Wilhelm Pier-
re-Marie Waldvogel, Langentannenstras-
se 21, 8803 Rüschlikon na dobu určitou 
do 31. 12. 2011 za nájemné 5 000 Kč/mě-
síc a  pověřuje starostku města podpisem 
s  podmínkou, že před podpisem smlouvy 
bude nájemcem doručeno vyplněné čestné 
prohlášení v písemné či elektronické formě 
o všech podporách de minimis obdržených 
v rozhodném období 
• schvaluje anketní dotazník jako přílohu 
k žádosti o fi nanční prostředky z Programu 
regenerace městských památkových rezer-
vací a městských památkových zón na rok 
2011 poskytovaný Ministerstvem kultury 
ČR a pověřuje starostku města podpisem 
• nedoporučuje odprodej bytových jedno-
tek v Mayerově ul., čp. 783–784 v Horažďo-
vicích z  důvodu nesplnění poměru zájmu 
ve výši 65 % bytových jednotek v  domě, 
pověřuje MěÚ, Odbor investic, rozvoje 
a  majetku města ve spolupráci s  fi nanč-
ním odborem vrátit složené zálohy ve výši 
5 000 Kč nájemcům. Rada města souhlasí 
s pronájmem volných bytů 
• neschvaluje záměr odprodeje p. č. 310/4 
PK o výměře 589 m2, p. č. 517/1 KN, neplod-
ná půda – ostatní plocha o  výměře 400 m2 
v k. ú. Horažďovická Lhota, souhlasí se zá-
měrem pronájmu manželům Doubkovým 
• neschvaluje záměr odprodeje p. č. 1768/2, 
ostatní plocha – neplodná půda o  výměře 
127 m2 v k. ú. Horažďovice Jiřímu Soukupovi 
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• schvaluje nájemní smlouvu mezi Městem 
Horažďovice (pronajímatel) a Vlastimilem 
Kolářem (nájemce) na pronájem p.  č. 351, 
ostatní plocha – neplodná půda o  výměře 
4 981 m2 a části p. č. 344, ostatní plocha – 
neplodná půda o  výměře 4 043 m2 v  k. ú. 
Babín u  Horažďovic za cenu 204 Kč/ha + 
DPH v zákonem stanovené sazbě, nájemní 
vztah se sjednává od 1. 11. 2010 na dobu 
neurčitou, s roční výpovědní lhůtou a pově-
řuje starostku města podpisem 
• schvaluje smlouvu o  podmínkách zřízení 
stavby k akci „Malá vodní elektrárna Svaté 
Pole – uložení kabelů elektrického vedení“ 
mezi Městem Horažďovice (vlastník) a man-
želi Vavříkovými (stavebník) v pozemcích ve 
vlastnictví Města Horažďovice p.č. 2764/5 
PK, p. č. 1820/2 PK, p. č. 2674 PK, p. č. 2673 
PK, p. č. 2675/2 PK vše v k. ú. Horažďovice 
a pověřuje starostku města podpisem 
• schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o  dílo 
na zhotovení stavby akce Stavební úpravy 
místní komunikace Okružní II v  Horaž-
ďovicích uzavřené se společností BÖGL 
a KRÝSL, k. s., Renoirova 1051/2a, Praha 
5 a pověřuje starostku města podpisem 
• schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o  dílo 
na zhotovení projektové dokumentace akce 
Rekonstrukce kanalizace a vodovodu v síd-
lišti „Šumavská – Pod Vodojemem“ v  Ho-
ražďovicích uzavřené se společností VODO-
SPOL, s. r. o., Ostravská 169/IV, Klatovy 
a pověřuje starostku města podpisem 
• schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o  dílo 
na akci „Oprava vybraných kanalizačních 
přípojek Horažďovice – I. etapa: objekt 
SO 02 – dům čp. 220, 715, 716 ul. Jiráskova 
a objekt SO 04 – dům čp. 699, 700 ul. Jirás-
kova“ mezi Městem Horažďovice a Staveb-
ní společností H a  T, spol. s  r. o., Komen-
ského 373, Strakonice a pověřuje starostku 
města podpisem 
• schvaluje podání žádosti Státnímu fondu 
životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 
Praha 11-Chodov na změnu kontaktní oso-
by u  projektů „Snížení energetické nároč-
nosti MŠ Křesťanská, J. z  Poděbrad 724, 
Horažďovice“ a  „Snížení energetické ná-
ročnosti MŠ Loretská 935, Horažďovice“, 
schvaluje znění plné moci a  pověřuje sta-
rostku města podpisem žádosti a plné moci 
– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, 
Odbor investic, rozvoje a majetku města 
• projednala bytové záležitosti 
• bere na vědomí průběžnou zprávu o čin-
nosti volnočasového klubu DOK v  září 
2010 a  vyjadřuje poděkování sdružení Ju-
nák – svaz skautů a skautek ČR, středisko 
Prácheň 
• bere na vědomí výroční zprávy o činnos-
ti školy ZŠ Komenského, ZŠ Blatenská 
a MŠ Loretská za školní rok 2009/2010 
• bere na vědomí zápis z 29. jednání kultur-
ní komise ze dne 12. 10. 2010 
• v  záležitosti kácení dřevin schvaluje ká-

cení 2 ks jabloní na p. č. 2821/24 a 1 ks ja-
voru na p. č. 1148/9 v k. ú. Horažďovice – za 
realizaci usnesení zodpovídá organizační 
složka Technické služby 
• bere na vědomí zprávu starostky města 
týkající se ukončení pověření vedoucího 
strážníka Zdeňka Petrovice 

Dne 1. 1. 2011 dojde ke změně v povinné výbavě vozidla. Řidič motorového vozidla tak bude 
muset mít povinně ve vozidle lékárničku, u které mění vyhláška její obsah (nově např. iso-
termická folie nebo leták o postupu při zvládání dopravní nehody atd.), a dále bude muset 
být vozidlo povinně vybaveno oděvním doplňkem s označením z retrorefl exního materiálu 
(refl exní vesta nebo refl exní šle). Tato povinnost se bude týkat i motocyklů. 
Povinnost mít ve vozidle lékárničku se změněným obsahem platí pro motocykly od 1. 10. 2011.

velikost I. velikost II. velikost III. motocykl

Obvaz hotový s 1 polštářkem (šíře nejmé-

ně 8 cm, savost nejméně 800 g/m2) 
3 5 10 1

Obvaz hotový s 2 polštářky (šíře nejméně 

8 cm, savost nejméně 800 g/m2)
3 5 10 1

Šátek trojcípý z (netkaného) textilu (dél-

ka stran nejméně 960×1 360×960 mm)
2 3 6 1

Náplast hladká cívka (velikost 2,5 cm 

× 5 m, min. lepivost 7 N/25 mm
1 2 4 -

Náplast s polštářkem (velikost 8 cm 

× 4 cm, minimální lepivost 2,5 N/cm)
6 12 18 3

Obinadlo škrtící pryžové (60×1 250 mm) 1 3 5 1

Maska resuscitační s výdechovou chlopní 

a fi ltrem schválená jako zdravotnický 

prostředek

1 2 4 1

Rouška plastová (20×20 cm, 

tloušťka 0,05 mm)
1 2 4 –

Rukavice pryžové (latexové) 

chirurgické v obalu
1 2 4 1

Nůžky zahnuté (se sklonem) v antikoroz-

ní úpravě se zaoblenými hroty 

– délka nejméně 14 cm

1 1 1 –

Isotermická fólie o rozměrech nejméně 

200×140 cm
1 1 1 –

Leták o postupu při zvládání 

dopravní nehody
1 1 1 1

množství ( ks )
Zdravotnický materiál

UPOZORNĚNÍ MOTORISTŮM

Použití jednotlivých druhů lékárniček:
Velikost I. – motorová vozidla s nejméně čtyřmi koly
Velikost II. – vozidla pro hromadnou přepravu osob s obsaditelností do 80 cestujících včetně
Velikost III. – vozidla pro hromadnou přepravu osob s obsaditelností více než 80 cestujících
Autolékárničku velikosti III. je možno nahradit dvěma lékárničkami velikosti II.

Klára Melková, Odbor dopravy

Prodej vánočních stromků 
od Městských lesů Horažďovic
           výška      cena
Borovice lesní   150–220 cm    190,–
Smrk ztepilý   150–250 cm    160,–

Prodej stromků proběhne v areálu Technických služeb (Žižkova 1010) 
v termínech 13., 15., 17. 12. vždy od 11 do 15 hod.

MĚSTO HORAŽĎOVICE 
ZVE SVÉ OBČANY 

NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA 

V PONDĚLÍ 29. 11. 2010
OD 18.00 V KULTURNÍM DOMĚ 

V HORAŽĎOVICÍCH.
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ŠKOLY

Křesťanská mateřská 
škola
Je 10. listopadu 2010, den před svatým 
Martinem. Podle pranostiky přijíždí na 
bílém koni. A  ještě předtím, než sněho-
vé vločky pokryjí celou krajinu, pořádala 
naše Duhová mateřská školička „zamyká-
ní“ krásné podzimní školní zahrady. Ně-
kteří z účastněných se již nemohli dočkat 
a  přišli pomoci mnohem dříve, než bylo 
plánováno. Nejdříve jsme rozdali zahrad-
ní náčiní a  už pilně pracovali jak rodiče, 
tak i děti chtěly být nápomocny. S radostí 
a  zábavou jsme tu mohli sledovat šťastné 
dětské úsměvy i  jejich zaměstnané ruce 
a mysl. Sešlo se nás tu tolik, že celá zahra-
da byla za chvíli připravena na první sně-
hovou pokrývku.
Když se už začalo stmívat, vypadalo to tu, 
jako když všude kolem létají světlušky. To 
rodiče s  dětmi rozsvěcovali pestrobarevné 
lampiónky. Na rozdělaném ohni si každý, 
kdo při práci vyhládl, mohl opéci vuřtíky 
a  posilnit se. Kdo měl žízeň, bylo připra-
veno několik druhů nápojů. Po pohoštění 
mohla začít přehlídka a průvod s lampión-
ky. Po cestě se nikdo neztratil, a  tak jsme 
mohli všichni přistoupit k  zapálení a  vy-
pouštění „lampiónků přání“. Každá třída 
měla připravený jeden, na který byla napsá-
na předem přáníčka, která vymýšlely paní 
učitelky společně s  dětmi. Tak postupně 
vzlétaly lampiónky tříd Ovečky, Broučci, 
Rybičky a  Ptáčci. Za hromadného potles-
ku všech, kteří se zúčastnili Zamykání za-
hrady, jsme sledovali, jak lampiónky mizí 
v  dáli. Podle historie létajících lampiónků 
přání má plamen znamenat vědění a světlo 
ukazuje člověku správnou cestu.
Chtěli bychom poděkovat všem přítomným 
rodičům a  dětem, kterým není lhostejné 
dění v naší Duhové mateřské školičce a zá-

roveň je pozvat na jarní Odemykání za-
hrady. Všichni se moc těšíme na další spo-
lupráci. Závěrem by se hodila tato slova: 
„Pokud dokážeme ovlivnit svoje okolí, do-
kážeme ovlivnit i svět kolem sebe“.

Za KMŠ Jana Turková

Zprávičky z Paloučku
V  současné době jsme se stali „stonožko-
vou školou“. A jak jsme se jí stali? Zapojili 
jsme se do výzvy hnutí „Na vlastních no-
hou – Stonožka“ a vyrobili jsme a odeslali 
vánoční přáníčka, která pomůžou jiným 
dětem, které jsou v  tíživé situaci. Vánoční 
přáníčka putují do Norska, kde se prodáva-
jí. Výtěžek je potom určen na dobročinnou 
činnost. Jsme rádi, že jsme získali kontakt 
na „Stonožku“ od paní učitelky Marie 
Kotálové, a tak můžeme kromě naší Induš-
ky pomáhat i dalším dětem. 
Za sebou máme jednu moc pěknou návště-
vu. Tou návštěvou byl Martin, který k  nám 
do školky přijel opravdu 11. listopadu 
a opravdu na krásném bílém koni. Ještě se-
bou přivedl žebráka, kterému podle pověsti 
daroval půlku pláště. Na tuto návštěvu jsme 
se připravovali celý týden. Protože jsme tu-
šili, že Martin sněhové vločky asi nepřiveze, 
vystříhali jsme mu jich pěknou hromádku. 
Také jsme si připravili písničky a  básničky, 
kterými jsme chtěli poděkovat za pěknou 
návštěvu. Martin sice nepřivezl sněhové 
vločky, ale přivezl všem dětem krásné per-
níkové koníčky. Na závěr si mohli děti koně 
pohladit a prohlédnout ze všech stran. Bylo 
jasné, že kůň má děti velmi rád. O této krás-
né návštěvě si děti ještě dlouho povídaly.
Děkuji všem, kteří nám pomohli tuto slav-
nost zorganizovat.

Z Paloučku Bc. Marie Sládková

ADVENTNÍ ČAS V KMŠ DUHA 
Vezměte své děti za ruce a přijďte si 

vyrobit dárek, který Vás potěší.
Nápomocny Vám budou ochotné ma-

minky z naší KMŠ.
Kdy? 1. 12. 2010 

od 15.00 hodin do 16.30 hodin.
Poplatek jen za materiál. 

Zveme všechny.

Mateřské Centrum 
Dráčkov 3

V říjnu proběhl námi pořádaný dětský ba-
zárek. Jednalo se o i již druhý v tomto roce. 
Musím říci, že nás velice potěšil zájem jak 
kupujících, tak i prodávajících. Věci do pro-
deje, a bylo jich něco málo přes 2 000, přišlo 
nabídnout okolo 60 maminek a kupujících, 
a  dovolím si říci spokojených kupujících, 
přišlo okolo 150.
Některé koupěchtivé maminky přišly v oba 
dny. Velice nás těší Váš zájem a je vidět, že 
podobná akce má velkou šanci na úspěch. 
Tak trochu nostalgicky jsme si zavzpomí-
nali na prodejní burzy, které pořádaly před 
mnoha lety naše maminky se svazem žen… 
Historie se možná opakuje.
Na tomto místě musím poděkovat za po-
moc všem děvčatům a  věřím, že i  příště 
s nimi můžeme počítat. Další bazárek pro-
běhne na jaře. Dáme Vám včas vědět.
Část výtěžku jsme věnovali na nákup no-
vých hraček do našeho centra. 
Přijďe se se svými dětmi podívat, jak je 
u  nás veselo. Každé pondělí od 15.00 do 
18.00 hodin.
Nezapomeňte se přijít podívat 6. 11. na 
„Čertovské dovádění“. Začátek v 15.00 hod.
Těšíme se na Vás.

Vaše dračice Lucie a Martina

4. 12. 2010 od 16:30 
PEKLO VE TVRZI

(sv. Mikuláš, And lé, erti) 
ob erstvení, hudba 

„ erti Vikla áci se už na vás t ší!“ 

adventní výstava 
Sou ástí programu je i prodejní výstava prací 
 žák  TGM Blatná, tv r í dílna, kde si m žete 
 vyrobit drobné váno ní dekorace a také prodej  

hra ek a p edm t  ze d eva. 

otevírací doba: 
So, Ne   4.  -  5. 12. 2010 

10:00 –17:00 
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ZŠ KOMENSKÉHO

ŠKOLNÍ PROJEKT „LETEM SVĚTEM“ 
OČIMA NAŠICH PÁŤÁKŮ
Jak se létá světem? 
Školní projekt Letem světem úspěšně po-
kračuje. 
V září jsme se dověděli, že se budeme učit 
o Austrálii. Vesele jsme se pustili do práce, 
stejně jako ostatní třídy. Nástěnky na chod-
bách už teď krásně zdobí naše chodby a my 
si můžeme připadat jako na cestě kolem 
světa. Myslím, že by se těžko dalo spočítat, 
kolik špendlíků už bylo použito. 
Dozvídáme se plno informací, které jsou 
pro nás nové.
My jsme zjistili, že hlavním městem Aus-
trálie je Canberra, že v  Sydney je krásná 
budova opery, která byla postavena podle 
plachetnice. Nejjedovatější had je taipan, 
žije tady mnoho klokanů. Najdeme tady 
i  koalu, ledňáka, ježuru, ptakopyska, psa 
dingo a další druhy zvířat.
Některé třídy už začaly vymýšlet soutěže 
pro ostatní ročníky. My jsme vyzvali šesťá-
ky, aby ukázali, co ví o Austrálii. Informace 
mohou hledat v našem australském koutku 
nebo v encyklopediích či na internetu. Vy-
losujeme tři nejlepší soutěžící a  ti pak do-
stanou sladkou odměnu.
Navrhli jsme paní učitelce, že by náš letošní 
školní výlet mohl mít směr Austrálie :-).
Práce na projektu nás baví, protože často 
pracujeme ve skupinkách. Vůbec nám ne-
vadí, že někdy zůstaneme ve třídě i po vyu-
čování a doděláváme, co jsme nestihli.
Tento projekt podle mě splňuje teorii Jana 
Ámose Komenského „Škola hrou“.

Kristýna Sulková, 
5. B ZŠ Komenského Horažďovice

5. B V KNIHOVNĚ
V  pátek 12. 11. jsme se v  rámci slohu šli 
podívat do dětského oddělení knihovny 
v Horažďovicích na pohádkové postavičky 
z „Pohádkové země“ spisovatelky Vítězsla-
vy Klimtové. Tato šikovná strašidloložka 
umí nejen psát pohádky, ale také kreslit ilu-
strace a vyrábět nádherné skřítky. 
Paní knihovnice nám je jednotlivě ukázala 
a popsala. Mohli jsme si je dokonce pocho-
vat a vyfotit se s nimi, což můžete vidět na 
fotografi ích.
Mně se nejvíce líbil Postelníček snový, kte-
rý žije v  domácnostech s  malými dětmi, 
hlavně s miminky, ale také s lidmi staršími 
80 let. Tento skřítek všem hodným dětem 
a  lidem přináší sladké sny a  rozhodně ne-
bude bydlet s  hádavými a  zlými osobami. 
Nejradši má totiž klidné domácnosti. Mys-
lím, že i u nás doma ho máme, protože mé 
sny jsou hezké.

 Kateřina Hanzíková, 
5. B ZŠ Komenského Horažďovice

ZŠ Blatenská
RÝŽOVÁNÍ ZLATA 
V úterý 26. října jsme se s naší třídní paní 
učitelkou Blankou Štěrbovou vydali do 
Městského muzea Horažďovice, kde na nás 
čekal pan Aleš Červený a půjčil nám náčiní 
na rýžování zlata. Poté jsme vyrazili k řece 
Otavě. Cestou nám pan Červený ukázal, 
kde se dříve zlato těžilo. Prošli jsme kolem 
Práchně. U  Otavy jsme si vybrali místo, 
kde by zlata mohlo být nejvíc, kde je hodně 
písku a málo kamenů. 
Nejdřív jsme se podívali, jak se rýžování 
zlata správně dělá. Do připraveného kbe-
líku jsme si nalili vodu a  do kátrovacího 
kbelíku jsme nakopali písek. Prudkým otá-
čením jsme oddělili nejhrubší části. Připra-
vený jemný písek se pak kroužil na rýžova-
cích pánvích. Stáli jsme ve vodě a postupně 
odplavovali největší zrnka. Na pánvi zůsta-
la nejtěžší zrníčka. Byly to drobounké čes-
ké granáty a další minerály a mezi nimi se 
třpytily ještě menší zlatinky. Protože zlato 
je asi osmnáctkrát těžší než písek, zůstane 
na pánvi úplně dole a poslední. Všichni se 
u  rýžovacích pánví vystřídali. Snad každý 
si z  rýžování zlata odnesl alespoň jednu 
zlatinku nalepenou na černém kartonku. 
Nejvytrvalejší a  nejšikovnější byl Adam, 
který jich našel víc než dvacet. 
Pak jsme zkusili ještě jeden způsob práce 
se zlatonosným pískem. Pan Červený, Tom 
a my dva jsme udělali korýtko a do něj jsme 
pak sypali nakátrovaný písek. Ve velkém 
množství písku bylo nejvíc zlatinek.
To úterý pro nás bylo velmi příjemné, byl 
to zábavný i poučný den. Panu Červenému 
moc děkujeme. 

 Marek Schwarz, Lukáš Rejšek 
a 6. B ZŠ Blatenská 

ZŠ KOMENSKÉHO 

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 17. 1. 2011 
od 12.00 do 17.00 hodin.
Děti narozené od 
1. 9. 2004 – 31. 8. 2005 povinný zápis.
Děti narozené od 
1. 9. 2005 – 31. 12. 2005 dle zájmu rodičů.
Novela zákona č. 561/2004 Sb. v  plat-
ném znění umožňuje zápis dětí naro-
zených od 1. 1. 2006 – 31. 8. 2006 na 
základě doporučení poradenského zaří-
zení a odborného lékaře.
Rodiče u zápisu předloží svůj občanský 
průkaz a rodný list dítěte.
 Za vedení školy Mgr. Marcela Šmrhová
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Vážení čtenáři
jako každým rokem se neuvěřitelně rychle 
přehoupl podzim a začíná období adventu. 
Především k  tomuto předvánočnímu času 
směřovala naše práce s dětmi. 
První vystoupení našich žáčků budete moci 
shlédnout v neděli 28. 11. 2010 v rámci do-
poledního i  odpoledního programu Dne 
pro dětskou knihu v  KD v  Horažďovicích. 
Nejprve zahraje smyčcový soubor školy 
CVRČICE a odpoledne soubor FIDLIFUK.
Hned 1. 12. 2010 od 15.00 hodin potěší pě-
vecký sbor CVRČCI a  děti z  literárně-dra-
matického oboru seniory v  DPS v  Horaž-
ďovicích. Následující den, 2. 12., v průběhu 
dopoledne předvedou CVRČCI a  „drama-
ťáci“ svůj program generaci nejmladších 
v horažďovických mateřských školách. 
Ani letos nemůže chybět tradiční Miku-
lášský koncert. Bude se konat v  pondělí 
6. 12. v sále hotelu Prácheň od 15.30 ho-
din, kde předvedou svoji práci mladší žáci 
školy. Čeká Vás pestrý a  veselý program 
tak, jak se na Mikuláše sluší a patří. 
Vyvrcholením pak bude Vánoční koncert 
v  úterý 14. 12. od 16.00 hodin taktéž 
v  sále hotelu Prácheň v  Horažďovicích. 
Vystoupí starší žáci školy, nebudou chybět 
koledy. A kromě dětí si tentokrát společně 
zamuzicírují i učitelé ZUŠ. 
Těšíme se, že se s  Vámi na uvedených ak-
cích setkáme. Samozřejmě jste všichni sr-
dečně zváni!!! 
Za všechny zaměstnance Základní umělecké 
školy v Horažďovicích Vám všem přeji poklid-
ný adventní čas, Vánoce plné pohody, stráve-
né ve zdraví a v kruhu Vašich nejbližších.

Za kolektiv ZUŠ Horažďovice 
Eva Tichá Šelerová. 

SPOLKY

P. S. Prácheň 
(OTAVÁCI)
PODZIMNÍ VÝPRAVA NA ŠUMAVU
Využili jsme volna a  vyrazili na pozvání 
P.  S. Otava Sušice na „Podzimní výpravu 
na Šumavu“. Na vlakovém nádraží se nás 
sešlo úctyhodných 49 účastníků (včetně ro-
dičů, které bereme rádi s sebou stále častěji), 
a to ještě nemohli jet všichni. V Sušici jsme 
přestoupili do autobusů. Celkem nás bylo 
116 účastníků. Všichni jsme vystoupili na 
Antýglu a  tam se rozdělili na dvě party. Ta 
zdatnější (asi 50 turistů) vyrazila směr Vchy-
nicko-tetovský plavební kanál – občerstvení 
u Fruhalfů – Hauswaldská kaple až do Srní. 
Druhá parta, které velel Šedý medvěd, šla 
o  něco snazší trasu přes Turnerovu chatu 
a zakončila svůj pochod na Čeňkově pile.
Počasí nám celkem přálo a splnili jsme i úko-
ly, které byly pro nás na trase připravené. Na 
plnění všech úkolů se podíleli i rodiče. 

Lupíno

Nová zábava 
v klubu DOK

Během 5 měsíců fungování horažďovické-
ho volnočasového klubu pro mládež jste 
se mohli zabavit různým způsobem. Do 
klubu můžete přijít sami či s  kamarády 
a  využít vše, co nabízí: počítače s  inter-
netem (zvláště pro ty, kteří počítač doma 
nemají), tiskárnu (zdarma tisk referátů 
apod.), taneční podložky (pohybová počí-
tačová hra), herní konzoli Sony PSP, cca 
30 deskových her, výtvarné potřeby (vý-
roba náušnic, malování voskem aj.), časo-
pisy (ABC, Bravo, Auto Moto aj.), fotbálek, 
elektronické šipky.
Nyní máme v  klubu pingpongový stůl, 
2 nové „našlápnuté“ počítače a herní kon-
zoli Nintendo Wii, která obsahuje spor-
tovní hry ovládané dálkově pohybem – 
můžete tak hrát tenis, boxovat apod. a váš 
pohyb je přenášen na obrazovku. 
Nově můžete využít doučování, stačí při-
jít a domluvit si hodinu. Doučujeme téměř 
všechny předměty.
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Najdete nás v bývalém obchodě Vše za 39. 
Můžete přijít z náměstí (pokud je otevřeno 
holičství) nebo zezadu ze dvora vedle sálu 
knihovny (průchod vpravo od dětského od-
dělení knihovny). 
Doma je nuda a  venku deštivo a  zima? 
Přijďte do klubu.
Pondělí  zavřeno 
Úterý   14.00–19.00    9–26 let
Středa   14.00–19.00   14–26 let
Čtvrtek  14.00–19.00   11–26 let
Pátek   14.00–21.00  11–26 let
Sobota  16.00–21.00  14–26 let
Neděle  14.00–19.00   11–26 let

Váš DOKtým

90 let skautingu 
v Horažďovicích
Letos jsme oslavili 90 let od založení 
skautského střediska Prácheň. Tento 
článek stručně seznámí zájemce s  naší 
historií. Nebylo to jednoduché, neboť 
skauting byl v České republice třikrát za-
kázán, to svědčí o tom, že demokratický 
princip a hodnoty vyznávané skauty byly 
vždy trnem v  oku totalitním režimům, 
ať už se jednalo o  nacisty, či komunis-
ty. V  této souvislosti nutno zmínit, že 
náš skautský bratr Jaroslav Kropáček 
(a  mnoho dalších českých skautů) byl 
za skautování a  nesouhlas s  režimem 
nespravedlivě vězněn 6  let, koncem lis-
topadu oslaví 81. narozeniny a  my mu 
přejeme jen to nejlepší.
V  Horažďovicích vzniklo skautské stře-
disko už v  roce 1920. Mezi členy patřil 
i  horažďovický rodák a  spisovatel Josef 
Pavel. Poslední tábor první etapy skautin-
gu v  Horažďovicích se konal v  roce 1939. 
V době nacistické okupace Němci organi-
zaci Junák rozpustili a jmění zabavili. Češ-
tí skauti pracovali v ilegalitě.
5. 5. 1945 obnovili horažďovičtí skauti 
svůj skautský slib a  jako organizovaný 
celek se zapojili do služeb a  hlídek – 
okrskovým velitelem byl zvolen Jaroslav 
Cvach. Skauting v Horažďovicích fungo-

val do roku 1949, než byl opět zakázán.
V  dubnu 1968 byla organizace znovu ob-
novena. Město přidělilo skautům Panskou 
zahradu, kterou skauti zvelebili a  stara-
li se o  ni. Tábory se konaly ve Lnářském 
Málkově.
V červnu 1970 proběhly oslavy 50 let skau-
tingu v  Horažďovicích, jejichž součástí 
byl ohňostroj, výstava, průvod a  mnoho 
dalšího. Poslední zápis ve staré kronice 
je z  2.  8. 1970, pak byla skautská činnost 
potřetí (a doufejme naposledy) zakázána. 
Někteří horažďovičtí skauti se scházeli 
pod hlavičkou turistického oddílu. 
Hned po revoluci 1989 došlo díky několi-
ka nadšencům, kterým tímto děkujeme, 
ke znovuvzkříšení střediska v  Horažďo-
vicích a  jeho činnost úspěšně pokračuje 
dodnes.
V  současnosti se snažíme program při-
způsobit dnešním dětem, používat to, co 
moderní doba nabízí, ale zároveň zacho-
váváme tradici a snažíme se s dětmi praco-
vat tak, abychom u nich pěstovali základní 
hodnoty.

Jana Mráčková, vedoucí střediska

Podzimní setkání rodáků a příznivců Ho-
ražďovic, tradičně konané před „dušič-
kami“ a  na státní svátek 28. října, mělo 
letos vedle připomínky naší státnosti na 
programu besedu s  umělkyní zabývající 
se uměleckým sklářstvím. Paní Vladěna 
Tesařová, střídavě žijící a pracující v Pra-
ze-Zbraslavi a na Šumavě v Dobré Vodě, 
zaujala čtyřicet přítomných svým mimo-
řádným charismatem. Řada účastníků 
byla jejím vystoupení nadšena a  mnozí 
hovoří o  tom, že to byla jedna z  nejlep-
ších besed. Naši členové i  drtivá většina 
občanů spojuje jméno paní V. Tesařové 
se skleněným oltářem a posléze i skleně-
nou křížovou cestou v  kostele na Dobré 
Vodě. Ale paní Tesařová, odchovankyně 
sklářské školy v Železném Brodě, vyzdo-
bila svými díly i  mnohé budovy a  banky 
v Praze, vystavovala v Německu, v Belgii, 
v Rakousku, v USA, v Kanadě. Její projev 
byl bezprostřední a tak přesvědčivý, že si 
rychle získala účastníky besedy. Sezná-
mila je s návrhy na svoje další monumen-
tální skleněné dílo.
Výbor spolku chtěl touto akcí ukončit le-
tošní program své činnosti. Úspěch od-
poledne však nabudil všechny tak, že se 
uskuteční ještě jedna neplánovaná akce. 
Bylo rozhodnuto uspořádat v neděli dne 
12. 12. ve 14.30 hodin tzv. Adventní 
odpoledne s  vánočním punčem, svíč-
kami a  se vzpomínkou na desáté vý-

ročí obnovení zvonů v  Horažďovicích. 
Zároveň si promítneme celou historii 
zvonů v  Horažďovicích, a  tak společně 
ukončíme letošní aktivní rok spolku. Ne-
zapomeňte se seznámit s akcí na vývěsce 
spolku u Červené brány.
Tak na shledanou u Hlaváčků třetí advent-
ní neděli.

 František Moser, předseda SRP

BETLÉMSKÉ 
SVĚTLO 

budeme tradičně rozdávat 
23. 12. (14.00–17.00) na náměstí. 

Přijďte si pro vánoční světýlko 
naděje a lásky.

ZAJÍMAVOSTI

Klub „Nebuď sám“ 
Prosinec bude ve znamení převážně vá-
nočně laděných akcí, které pro Vás rádi 
připravujeme. Přijměte prosím naše po-
zvání. 
1. 12. středa – Vystoupení hudebního 
souboru Cvrčice. Děti ze ZUŠ Horažďo-
vice Vás přijdou potěšit nejen zpěvem, ale 
i  hrou na hudební nástroje. Jídelna DPS 
1 061 od 15.00 hod. 
3. 12. pátek – Vystoupení dětí ze školní 
družiny ZŠ Blatenská. Vánoční pásmo 
začíná ve 13.30 hod. v jídelně DPS 1 061.
6. 12. pondělí – Vystoupení PS Prácheň. 
Opět si můžete v příjemné atmosféře za-
notovat tradiční vánoční písně. Začíná-
me v 18.00 hod. v jídelně DPS 1 061.
7. 12. úterý – Mikulášská besídka s pro-
gramem. Svatý Mikuláš s andělem a čer-
tem přímo z  pekla přijdou ve 14.00 hod. 
O hodinu později pak začne letos posled-
ní posezení s  harmonikou a  pěknou pís-
ničkou. Jídelna DPS 1 061. 
8. 12. středa – Vánoční besídka MŠ Na 
Paloučku. Přijďte se od 10.00 hod. podí-
vat do DPS Loretská 1 069, jaké písničky 
a básničky s vánoční tématikou si připra-
vily děti ze školky. 

Slavnostní svěcení duchovního koutu 
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9. 12. čtvrtek – Vystoupení „Babského 
sboru“ z  Poříčí. Také tyto Vánoce nás 
navštíví dámy, v  jejichž repertoáru jsou 
písně známé i neznámé. V 16.30 hod. v jí-
delně DPS 1 061.
14. 12. úterý – Vystoupení souborů 
Poupata a  Kvítek. Hudební vystoupení 
dětí ze ZŠ Komenského ve vestibulu DPS 
1 061. Začátek v 9.30 hod.
16. 12. čtvrtek – Vánoční vystoupe-
ní dětí z  Křesťanské mateřské školy 
„Duháček“. V  jídelně DPS 1 061 od 
10.00 hod. začne opravdu předvánoční 
vystoupení. 
 
Každý čtvrtek v  15.00 hod. je možnost 
se sejít při mši svaté ve společenské 
místnosti v suterénu DPS 1 061. Rádi ale 
všem, kteří budou mít zájem, nabízíme 
možnost setrvat několik chvil v  prosto-
rech duchovního koutu, do kterého je 
bezbariérový vstup. Kout je k  dispozici 
kdykoli mezi 7.00–15.30 hod. od pondělí 
do pátku. Klíče Vám s radostí zapůjčíme 
v kanceláři OCH. 
Každé úterý ve 14.00 hod. probíhá ve 
společenské místnosti v  suterénu DPS 
1 061 posezení v klubu seniorů.
Až do 20. 12. probíhá v  jídelně DPS Pa-
lackého 1 061 výstava betlémů, které 
nám byly zapůjčeny. Prohlédnout si ji 
můžete od pondělí do pátku v  době od 
7.00 do 15.30 hod. 

Mgr. Šárka Kordová, 
Oblastní charita Horažďovice

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 
2011 
PROSBA O POMOC RODIČŮ 
BUDOUCÍCH KOLEDNÍKŮ 
A VEDOUCÍCH SKUPINEK
Stejně jako v minulých letech chceme pod 
záštitou Charity České republiky během 
prvních dvou lednových týdnů (tentokrát 
ve dnech 6.–8. 1. 2011) v  Horažďovicích 
a jejich okolí Tříkrálovou sbírku. Bude to 
již 11. Tříkrálová sbírka, která se koná po 
celé České republice. 
V  tomto měsíci hledáme pro naši sbírku 
malé koledníky jak mezi žáky základních 
škol, tak v zájmových kroužcích. Prosíme 
proto rodiče, prarodiče, pedagogy a další, 
kteří jsou s  dětmi v  úzkém kontaktu, aby 
podpořili svoje děti v  rozhodnutí se také 
zapojit a prožít se svými nebo i novými ka-
marády aktivně tento den. Děti tak budou 
mít možnost poznat, jak moc mohou být 
důležití – navíc s  dobrou myšlenkou po-
moci potřebným ve svém okolí. 
Tato dobročinná sbírka se již stala pro 
občany našeho města tradiční. Tři krá-
lové nepřicházejí do našich domovů 

s  prázdnou – obdarovávají každého, 
s  kým se potkají, svým zpěvem a  krás-
ným zážitkem z  tohoto setkání. Zároveň 
rozdávají i drobnou pozornost pro všech-
ny lidi dobré vůle. Současně také kolední-
ci prosí o  finanční příspěvek – dar Třem 
králům – do úředně zapečetěné kasičky 
opatřené charitním logem (sbírka je po-
řádána podle zákona č. 117/2001 Sb., 
o veřejných sbírkách). 
Bezpečnosti dětí během sbírky je ze 
strany organizátorů věnovaná zvýšená 
pozornost – každá skupinka má svého 
vedoucího vybraného Oblastní chari-
tou Horažďovice (dobrovolník – dospělá 
prověřená osoba vybavená průkazem 
koledníka). Koledníci i vedoucí skupinek 
jsou také pojištěni pro případ, že by došlo 
během koledování k úrazu. Koledníčkům 
bude zajištěno občerstvení a  mohou se 
těšit i  na malou pozornost. Čeká na ně 
také zajímavá odměna, která je prozatím 
tajemstvím.
Pomozte i Vy svým dětem ukázat, že po-
máhat lidem je silný emocionální zážitek 
a že si ho mohou i ony prožít.
Budeme také vděční za aktivní účast do-
spělých – schopní vedoucí tříkrálových 
skupinek jsou pravým požehnáním sbír-
ky. Jejich činnost bude tkvít převážně 
v  dohledu nad koledníky, ale stanou se 
i záštitou sbírky v očích veřejnosti. Pokud 
Vás naše nabídka zaujala a  je Vám více 
jak 18 let, ozvěte se prosím telefonicky na 
číslo: 733 755 947 – p. Černý nebo elek-
tronicky – charita.horazdovice@tiscali.
cz. Naplníte tak slova Písma: „Bůh nás 
v  Kristu Ježíši stvořil k  dobrým skutkům, 
které předem připravil, abychom se jim vě-
novali.“ (Ef 2;10) 

Za Oblastní charitu Horažďovice 
Mgr. Šárka Kordová 

Realizované 
a plánované investice 
v horažďovické 
nemocnici a získání 
certifi kace ISO 
9001:2008
Na rok 2010 schválil vlastník horažďovic-
ké nemocnice – Plzeňský kraj jednu sta-
vební investici, a to generální opravu ply-
nových kotlů, včetně výměny keramických 
destiček a všech teplovodních čerpadel.
Původní teplovodní čerpadla byla na-
hrazena čerpadly s  plynulou regulací 
otáček, což napomůže ještě více snížit 
energetické náklady horažďovické ne-
mocnice. Vzhledem k  již dříve realizo-
vaným úsporným opatřením, jako je na-

příklad výměna oken, zateplení fasády 
a osazení termoventilů, které jsou řízeny 
počítačem, po celé hlavní budově ne-
mocnice, dále výměnou všech osvětlova-
cích těles a osazením úsporných zářivek, 
má nemocnice v  Horažďovicích veškeré 
roční náklady na energie (zemní plyn 
a  el. energie) pouze 1,3 mil. Kč. Z  této 
částky je vytápěna a  osvětlena plocha 
přes 4 200 m2, včetně ohřevu teplé vody 
nejenom do vodovodních rozvodů, ale 
i do rehabilitačního bazénu.
Co se týká plánovaných investic na příš-
tí rok, rádi bychom rozšířili rehabilitaci, 
která již prostorově nepostačuje pokrýt 
vzrůstající počet zájemců o  rehabilita-
ci. Z  tohoto důvodu již byla vypracována 
projektová dokumentace ke stavebnímu 
a územnímu řízení a vše již závisí „pouze“ 
na získání dotace na tuto tak potřebnou 
přístavbu rehabilitačního centra.
V horažďovické nemocnici se v tomto roce 
také uskuteční obhajoba akreditace od 
Spojené akreditační komise ČR, kterou 
nemocnice získala jako první nemocnice 
v Plzeňském kraji již v roce 2007. Již v let-
ních měsících ale nemocnice získala certi-
fi kaci komplementu a rehabilitace dle nor-
my ISO 9001:2008, kterou získala prvně 
již v roce 2004 (tehdy se jednalo o normu 
ISO 9001:2000).

Za Nemocnici následné péče LDN Horaž-
ďovice, s. r. o., Ing. Martin Grolmus 

Na společné fotce s  certifi kátem je (zleva) 
p.  Křižanová, p. Smetanová, p. Berna-
tová, p. Staňková, p. Kroh, p. Jordánová 
a MUDr. Voves. Toto jsou zástupci 3 certi-
fi kovaných oddělení: RDG, biochemické la-
boratoře a RHC.

Na fotce z kotelny je pracovník fi rmy Stavo-
plast KL ze Stach, která vyhrála výběrové 
řízení na výměnu čerpadel, při montáži.



HORAŽĎOVICKÝ OBZOR č. 11/2010 | 12

Regionální informační 
a mapové centrum 
CK Ciao… informuje
Během celého roku sledujeme návštěv-
nost turistického informačního centra 
města Horažďovice. Za období leden–
září 2010 nás navštívilo 9 345 lidí. Sa-
mozřejmě největší návštěvnosti se naše 
město těší v  letních měsících, kdy do in-
focentra zavítá během jediného dne až 
stovka turistů. 
Naši návštěvníci se nejvíce zajímají o  zá-
mek Horažďovice a další památky v Horaž-
ďovicích a okolí. Poptávají se po vhodném 
ubytování a  velmi často chtějí doporučení 
na dobrou restauraci, hospůdku či kavár-
nu. Zde nabízíme stálou spolupráci dob-
rým stravovacím podnikům. Nejčastěji si 
od nás hosté odnášejí propagační materiá-
ly, pohlednice, turistické mapy (včetně tipů 
na zajímavé cykloturistické okruhy) a  sa-
mozřejmě suvenýry. Přibývá sběratelů dře-
věných turistických známek, turistických 
vizitek (nálepky), turistických magnetů 
s  horažďovickým motivem, keramických 
drobností (zvonečky, knofl íky) a  zájem je 
též o razítka s obrázkem „horažďovického 
kapříka“. Suvenýrů máme v  naší nabídce 
mnoho a  jsme rádi, že můžeme uspokojit 
turistovy sběratelské vášně. Vyzýváme vý-
robce i prodejce turistického zboží a míst-
ních produktů včetně gastronomických, 
aby nám nabídli do prodeje své produkty, 
a tím pomohli dalšímu rozvoji turistického 
ruchu v Horažďovicích. 
Velice úzce spolupracujeme s  kulturním 
oddělením MěÚ Horažďovice, které nás 
zásobuje propagačními letáky a  brožura-
mi, dodává nám některé publikace, plány 
města, pohlednice a suvenýry. Nově se ne-
chaly vyrobit keramické hrnečky a  talíř-
ky s  motivem Červené brány, sběratelské 
fotomagnety, sběratelské karty „Cesty ke 
hvězdám“ (KČT), štítky a medaile STAMP 
(TZ Rýmařov) a sirky.
Provedli jsme aktualizaci nabídky služeb 
v  oblasti ubytování a  stravování v  Horaž-
ďovicích a okolí. 
Na webových stránkách informačního centra 
aktualizujeme informace o kulturních a spor-
tovních akcí, které se v našem městě konají.
Stejně tak jako v předchozích letech, tak i le-
tos jsme se zúčastnili několika veletrhů ces-
tovního ruchu a na další se ještě chystáme. 
Naším hlavním cílem na těchto veletrzích 
je přilákat do našeho města více turistů, 
informovat prostřednictvím propagačních 
materiálů o zajímavostech a krásách Horaž-
ďovicka a také navázat kontakt s ostatními 
městy v Čechách i v zahraničí. 
Na základě porovnání návštěvnosti v  le-
tošním roce 2010 s  roky 2008 a  2009 
můžeme s  radostí konstatovat, že se zá-

jem o  naše město zvyšuje, že k  nám letos 
zavítalo více návštěvníků, než tomu bylo 
v předchozích letech. 
Nadále budeme s pomocí Odborem kultury 
a ve spolupráci s místními podnikateli usi-
lovat o rozvoj cestovního ruchu na Horaž-
ďovicku. Turista, který se u nás zdrží, utratí 
peníze a ty se vrátí městu, které je může in-
vestovat do svého dalšího rozvoje.

…dovolte si dovolenou v Horažďovicích. 
Kateřina Svatošová, RNDr. Ladislav Havel

„President dr. Edvard 
Beneš na půdě 
Horažďovicka“ 
Pokračování z minulého čísla HO – 4. část.
Sobota 8. května roku 1937 ráno byla pro 
Horažďovice a  celé široké okolí význam-
ným dnem. Město navštívil pan prezident 
se svou chotí Hanou. Při jízdě vlakem do 
Klatov od Strakonic se celá delegace za-
stavila na našem nádraží, kde byla přivítá-
na starostou města a dalšími funkcionáři. 
Poté pan prezident přednesl svůj projev 
a  odjel vlakem do Klatov. S  tím vším jste 
byli již seznámeni. 
Horažďovice měli zvláštní štěstí, že ještě 
téhož dne odpoledne znovu měli příležitost 
projeviti presidentovi svou oddanost, když 
na zpáteční cestě autem ze Sušice projíž-
děl naším okresem a  městem. Na hranici 
okresu za Rabím byla postavena slavnostní 
brána s nápisem: „Okres strakonický vítá 
svého presidenta“. Zde byl pan president 
očekáván vrchním radou politické správy, 
okr. Hejtmanem Jos. Rynešem a  okr. čet-
nickým velitelem, kapitánem Dvořákem, 
a přijal jejich služební hlášení. Brzy objevi-
ly se mohutné zdi hradu Rabí, který vzbudil 
zájem pana presidenta a celé jeho družiny. 
V  slavnostně oděném Rabí stáli v  řadách 
školní děti, Těl. jednota Sokol, hasičské 
sbory, obecní zastupitelstvo a zástupy lidu, 
živě pozdravující pana presidenta a  jeho 
choť. Vřelé přivítání připravila i  svátečně 
vyzdobená obec Bojanovice a již spěla auta 
s vzácnými hosty k Horažďovicím.
Zdaleka vlál vstříc veliký prapor ze stožáru 
postaveného na baště naší Práchně, vévodí-
címu celému kraji a kynoucí ve svém jarním 
svěžím hávu na pozdrav. Ani obec Zářečí 
v  bezprostředním sousedství Horažďovic 
nezůstala ve svém holdu pozadu. Již u No-
vého dvora vítala srdečně presidenta pes-
trá skupina Slováků a  Slovaček ve svých 
svátečních krojích, před prvními domky 
obce promluvili Zářečtí v  nápise nad svou 

branou „Skláníme se před presidentem 
republiky“ a dále projížděli hosté na půdě 
obce Zářečí mezi řadou vysokých stožárů, 
zdobených zelenou chvojí a praporky. 
Několik minut před 5. hodinou vjíždí 
pan president zvolna do Horažďovic. 
U  Nové hospody je slavnostní brána se 
znakem města. Vzdávají tu poctu členo-
vé městského zastupitelstva se starostou 
dr. K. Ptákem. Prapory z domů vesele vla-
jí, v oknech školních budov praporků jako 
naseto, mile působí květinová výzdoba 
nových domů a  oken. Po obou stranách 
ulic na státní silnici rozestaveny jsou škol-
ní děti z  města i  venkovských obcí a  oby-
vatelé města hlučně a radostně pozdravují 
a pronikají očima skla auta presidentova, 
který i s chotí na pozdravy vlídně odpoví-
dá kynutím rukou. Od Červené brány ke 
klášteru stojí ve špalíru zejména lid z ven-
kovských obcí okresu, krojované hasičské 
sbory, Střelecká jednota z  Hejné a  jiné. 
Nad silnicí přes ulici čte se veliký nápis: 
„Agrární demokracie vítá prvého obča-
na státu“. Budovu klášterní lemuje čet-
ná skupina klášterních sester v  řeholním 
rouše, stojí tu kněžstvo a krojovaný spolek 
katolické mládeže. Za klášterem zrychlu-
jí vozy jízdu, poslední pozdravy a  průvod 
jede ke Střelským Hošticím. 
Za Dolním Poříčím opustil pan president 
půdu Horažďovicka, aby projel Katovice-
mi do Pracejovic, rodiště poslance Rud. 
Berana, a k návštěvě střediska politického 
okresu našeho Strakonic. „Škoda, že to 
bylo jen na mžik, škoda, že nebylo pro hro-
zící déšť a chlad umožněno jeti panu presi-
dentovi v otevřeném voze, abychom viděli 
lépe a byli tím i blíže svému presidentovi,“ 
říkali si lidé. Ale můžeme se opět těšiti, ne-
boť pan president řekl nám: „Doufám, že 
nejsem u vás naposled“. 
Zájezd presidentův splnil svůj úkol. Sblí-
žil nás s  nejvyšším představitelem státu, 
ukázal, že lid v  Pošumaví jde neochvějně 
za svým presidentem, že miluje svou re-
publiku a  postaví se v  každé vážné chvíli 
v pevný a neohrožený postoj za svou svo-
bodu a demokracii. 
Příště a již naposled o darech, které man-
želé Benešovi obdrželi.

Karel Halml

V E Ø E J N Ý I N T E R N E T

Vám poskytuje

Po-Pá 9.00-12.30, 13.00-17.00
Rezervujte si èas na telefonu 376 511 999
e-mail: horazdovice@ciao.cz

pro obèany Hora�ïovicka prvních 30 min
dennì

3. TÝDEN V PROSINCI (13. - 17.12. 2010)

ZDARMA

REGIONÁLNÍ INFORMAÈNÍ
A MAPOVÉ CENTRUM
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Kultura v okolí
ADVENTNÍ KONCERT V SUŠICI
Na adventní neděli dne 5. 12. proběhne 
v  Sušici v  Sokolovně od 17.00 hodin Slav-
nostní koncert, který se ponese nejen v du-
chu doby adventní, ale bude i  oslavou 65. 
narozenin profesora Štěpána Raka, světo-
známého kytaristy, který zavítá do Sušice 
společně se svým synem Janem Matějem 
Rakem, též význačným kytaristou, a  do-
centem Janem Přeučilem. Jako „speciální 
host“ bude přítomna kamenná kytara. 

ANDANTE, Mgr. Iva Klusalová

HOSPODA VE VRBNĚ
VEČERY U KRBU:
10. 12. Historie piva ve Strakonicích 
s ochutnávkou
24. 12. Koledy s  punčem u  vánočního 
stromu na návsi ve 21.30 hod.
29. 12. Mistr kytary Štěpán Rak – vzpo-
mínkový večer na muzikanta a  doktora 
Mahela, od 18.00 hod. 
31. 12. Tradiční Silvestr 

CHANOVICE:
25., 26. 11. Chanovický betlém 
(13.00–17.00 hod.)

STRAKONICE:
3.–5. 12. Adventní trhy Pod Rumpálem

Knižní novinky 
z našeho okolí
Páni ze Strakonic, Miroslav Svoboda

Šumava – Sto životních obrazů Jana Ka-
valeho

Knihy můžete zakoupit v  knihkupectví 
v Ševčíkově ul. v Horažďovicích, stejně jako 
novinku Jana Kavaleho – Příběhy kamenů 
a skal Šumavy a v pořadí již druhou básnic-
kou sbírku p. Pinkasové – Vůně života.

Jana Kotrbová, Knihkupectví Horažďovice

Včelaři a včelí nemoci
Včelařský spolek Horažďovice sdružu-
je členy z  města a  6 obcí v  okolí. Členové 
chovají pouze 617 včelstev, což je oproti 
dřívějším letům málo pro řádné opylení 
přírody. V  dřívější době měla organizace 
přes jeden tisíc včelstev, ale tento stav je 
minulostí. Členská základna stárne a mla-
dí zájemci se nehlásí, což je velká škoda 
pro zdárné opylení květeny v přírodě. Stav 
včelstev v republice klesl pod hranici, kte-
rá zajišťuje úspěšné opylení. Snad se ne-
dožijeme doby, kdy místo kvetoucí přírody 
bude všude metlice a bodlák. Uvedu malý 
příklad: V lokalitě, kde bydlím, bývalo ko-
lem 80 včelstev, nyní je zde pouze mých 
5  včelstev. K  tomu není co dodat, tento 
stav je na více místech. 
Pro zlepšení špatného stavu byl po dlouhé 
době založen včelařský kroužek, který má 
činnost v Přírodovědné stanici na Zářečí. 
Prosím rodiče, kterým není lhostejné, jak 
bude vypadat příroda v dalších letech, při-
hlaste své děti do tohoto kroužku. Dnešní 
včely jsou vyšlechtěné, na člověka neútočí. 
Členové organizace děkují za každé dítě, 
které bude pokračovat v  jejich koníčku, 
chovu včelstev.
Každý živočich na této planetě má různé 
nemoci, toto se nevyhnulo ani včelám. 
Mezi dřívější nemoci patřila různá viro-
vá onemocnění, která se podařilo léčit, 
ale od dvacátých let minulého století se 
začala šířit akadapiroza způsobená roz-
točem, který parazitoval ve vzdušnicích 
včel. Další nemoc je varroa jakobsoni, 
která se vyskytla v  naší republice v  osm-
desátých letech. Samička tohoto roztoče 
klade vajíčka do buněk, z  kterých se má 

vylíhnout zdravá včela. Bohužel se vy-
líhne nemocná, roztoč se živí krví včel, 
které potom hynou. Spolu s  varroázou 
nabyla na významu virová nákaza varroa 
destruktor, ke konci minulého století se 
objevila tumidóza způsobená invazí brou-
ka a  jeho larev živících se medem, pylem 
a plodem, což může způsobit úplný kolaps 
včelstva a jeho úhyn. Poslední a nejhorší je 
mor včelího plodu, proti této nemoci není 
léčivo. Likvidace se děje pouze ohněm, 
včelař usmrtí včelstva, snese na hromadu 
veškeré úly a  pomůcky a  za přítomnos-
ti veterinářů, policie a  hasičů vše zapálí. 
Toto je nejhorší, co může včelaře potkat, 
může začít znovu včelařit nejdříve za rok, 
ale na jiném místě než dříve. Zatím takové 
neštěstí naší organizaci nepotkalo.
Snahou všech členů je mít zdravá včel-
stva, a  proto vynakládáme velké fi nanční 
prostředky na zakoupení léčiva, bohužel 
žádná pokladna není nevyčerpatelná, 
a  proto bylo rozhodnuto požádat různé 
subjekty v městě a okolí o fi nanční pomoc. 
Každý, kdo byl požádán, pochopil naší 
snahu a přispěl dle svých možností, a tím 
podpořil naší snahu udržet zdravotní stav 
včelstev na dobré úrovni.
Jménem členů naší organizace a  jmé-
nem svým ze srdce děkujeme násle-
dujícím subjektům: MÚ Horažďovice, 
OÚ  Svéradice, OÚ Malý Bor, Agrospol 
Malý Bor, Petr Bednarik – Horažďovice, 
Ovag Horažďovice, Hapon Horažďovice, 
Lyckeby Culiner Horažďovice, Zahradnic-
tví Petříků, Elika – prodej uhlí Horažďovi-
ce, VOD Svéradice, Karel Lukeš Papírnic-
tví a Střední škola Horažďovice.

Závěrem přidám recept na medová sr-
díčka: 
125 g medu, 100 g cukru, 1 vejce, 250 g 
mouky, 1 lžička koření do perníku a 100 g 
sušeného ovoce (fíky, datle, mandle) – med 
rozpustíme, utřeme s  cukrem a  vejcem. 
Prosátou mouku smícháme s  kořením 
a promícháme s medem, vypracujeme těs-
to (hladké). Rozválíme a vykrájíme srdíčka 
nebo jiné tvary. Pečeme při teplotě 175 °C 
asi 15 minut, ozdobíme sušeným ovocem 
a potřeme polevou. Přeji dobrou chuť.

Jan Zroun, jednatel ZO

Poděkování
V  roce 1965 nám byl pronajat domek ve 
dvoře pod Práchní. Tady jsme pobývali o ví-
kendech a  později v  letních i  podzimních 
měsících. Tento pobyt a  hlavně procház-
ky po prácheňských lesích velmi pomohly 
k uzdravení mé manželky, která si Šumavu 
zamilovala. Stejně tak i naše děti s vnoučaty.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat 
paní Blažence Roubalové a  jejímu synovi 
Pavlovi, rodině Václava Benedikta a rodi-
ně Podzimků za přízeň a upřímné přátel-
ství a přejeme jim všem pevné zdraví!

 Manželé Jedličkovi, Teplice

Poděkování
Chtěl bych touto cestou poděkovat pocti-
vému nálezci, který našel dne 27. 10. 2010 
můj mobilní telefon zapomenutý v  šatní 
skříňce v  Aquaparku Horažďovice a  ode-
vzdal jej do pokladny.

 Děkuji Václav B. Hlubyně
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Příběh jednoho domu
Střípek z historie podnikání v Horažďo-
vicích.
Naproti pivovaru, kousek od plzeňské křižo-
vatky stojí při silnici na Klatovy starý opuš-
těný dům. Jeden z  mnoha horažďovických 
domů. Na oprýskané secesní fasádě je letopo-
čet 1910. Celé století uběhlo od jeho postavení.
Naděje
V  roce 1910 si mladý řezník a  uzenář Ja-
roslav Polan půjčil od Městské spořitelny 
10 000 a pak ještě 4 000 K a nechal na teh-
dejším předměstí postavit dům. Zřídil zde 
podnik uzenářský a  věřil ve svůj úspěch 
a  ve šťastný život. Brzy na to přivedl do 
domu svoji mladou ženu, dceru řídícího 
učitele v Mečichově Zdeňku Formánkovou.
Válka
Sotva se nový podnik zavedl, přišel rok 
1914 a nenadálá válka. Později se jí začalo 
říkat 1. světová. Jaroslav Polan narukoval 
jako plno jiných horažďovických mužů.
Na frontě se ještě dověděl, že se mu 
v r. 1915 narodila dcera Zdeňka. Víc štěs-
tí už neměl. V  Itálii byl raněn granátem 
a  v  roce 1917 svému zranění v  polní ne-
mocnici St. Giorgio di Togaro podlehl. 
Tragédii lidskou završila i zkáza podnika-
telská. Jeho zařízený podnik stál už od vál-
ky uzavřen: nebylo, kdo by ho vedl, a  ani 
nebylo, co prodávat.

Rozmach fi rmy
V  roce 1918 vznikla Republika Českoslo-
venská, naděje pro mnohé. Pro mladou 
válečnou vdovu Zdeňku Polanovou, která 
zůstala jen s  malou dceruškou, byla ale 
situace bezvýchodná. Pomohla, jak už to 
bývá, náhoda. Kdosi ji seznámil s  Rudol-
fem Šebestou, rotným u píseckého pluku, 
o nějž nová československá armáda už ne-
měla zájem. Vraceli se legionáři a  ti měli 
v armádě přednost. Válečný záslužný kříž 
za hrdinství v  boji byl najednou přítěží. 

Ale Rudolf Šebesta, rodák z  Novosedel, 
v  Kagran u  Vídně vyučený řezník a  uze-
nář, byl muž světa znalý a svobodný.
V roce 1921 se konala svatba a pětatřice-
tiletý Rudolf Šebesta se ujal opuštěného 
podniku se vší vehemencí. Z  Prahy, kde 
před válkou sloužil jako voják, si přinesl 
i podnikatelský nápad. Pochopil, že bude 
zbytečné soupeřit s  místními řezníky 
o zákazníka, a zvolil strategii zcela jinou, 
v Praze již běžnou, v Horažďovicích dosud 
neznámou. Vytvořil moderní uzenářskou 
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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

V sobotu 18. prosince 2010 
se na náměstí koná 

VÁNOČNÍ JARMARK.

jídelnu, která neměla konkurenci ani ve 
městě ani v širokém okolí. Výrobu uzenin 
neobnovil, ale veškeré výrobky dovážel 
od chvalně známých a zavedených firem: 
Ant. Chmel z  Prahy Vinohrad, Jindřich 
Kubias z  Vamberka, Akciové uzenárny 
Tábor. K  tomu získal hostinskou konce-
si k  podávání nápojů a  jídel. V  nabídce 
měl tři druhy piv (dvě místní a  plzeňský 
Prazdroj), na třicet druhů vína, minerál-
ky vždy čerstvé přiváželo auto přímo od 
zdrojů z  Karlových Varů. Místní výrobci 
v  kvalitě nemohli novému obchodu kon-
kurovat, a  tak nebylo divu, že jídelna se 
brzy stala vyhledávaným místem pro la-
bužníky z  města i  okolí. Podnik byl v  té 
době na vrcholu. Úspěch nebyl pocho-
pitelně zadarmo. Pracovní doba podni-
katele od 6 do 21 h. byla samozřejmostí. 
Začátkem roku 1937 byly veškeré půjčky 
městské spořitelně splaceny a firmu čeka-
la, zdálo se, dobrá budoucnost. 
Protektorát
Jenže ze sousedního Německa se zase 
přihnaly válečné mraky a  protektorátní 
nouze. Válka – už 2. světová. Na prodej 
toho bylo čím dál méně, a  tak manželé 
Šebestovi ve svém obchodě spíše písa-
řili, počítali a  lepili potravinové lístky, 
přečkávali všechny kontroly a věřili v lep-
ší časy. Když po šesti letech i  tato válka 
skončila a ustupující německá ani postu-
pující americká armáda nezpůsobily pod-
niku škody, nový mírový život sliboval 
i obchodu nové naděje.
Komunistický převrat
Ty ale netrvaly dlouho: únorový komunis-
tický převrat v roce 1948 byl konečnou ra-
nou svobodnému podnikání. Bezohledné 
socializaci nemohl Rudolf Šebesta stejně 
jako jiní soukromníci dlouho čelit. Krátce 
po náhlé smrti své manželky a pomocnice 
v obchodě byl v r. 1951 nucen ve vyvlast-
ňovacím řízení veškerý majetek předat 
komunistické správě, která obchod zlik-
vidovala a  v  prostorách domu zřídila 
okresní knihovnu, později hudební školu. 
V  r. 1961 byl vyvlastněný dům převeden 
do majetku státu – městského národ-
ního výboru. A  nakonec zůstal prázdný 
a  začal chátrat. Rudolf Šebesta, kterému 
byla v domě přikázána jako bývalému živ-
nostníkovi a  „vykořisťovateli“ k  bydlení 
pouze malá kuchyně za krámem, zemřel 
v beznaději r. 1969, necelý rok po sovětské 
okupaci.

V nových časech
Až po roce 1989 byl dům v restituci vrácen 
dceři toho, kdo ho vystavěl: Zdeňce Pola-
nové, učitelce v  Horažďovicích. Ale stará 
osamělá paní již neměla sílu ani zájem s do-
mem cokoli podniknout a brzy ho prodala.
Kdysi prosperující obchod je však dodnes 
opuštěný. Pozorný chodec si snad ješ-
tě všimne letopočtu 1910 ve štítě domu. 
Sotva už pod opadanými vrstvami omítky 

rozpozná zbytky staletého nápisu: Polan, 
uzenářství.
Starý oprýskaný dům se slepými okny 
němě stojí na rušné ulici. Sám opomenut, 
smutně připomíná uplynulých sto let, lid-
ské osudy a  společenské zvraty, které se 
nad ním přehnaly. Snad sní, že se ještě 
jednou probudí do své bývalé podnikatel-
ské slávy.

Jiří Wagner
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PENZION MOTÝLEK v Komušíně nabízí 
pořádání fi remních vánočních večírků a oslav. 

Garantujeme útulné domácí prostředí a naprosté soukromí. 

Objednávky na tel. 724 782 295 nebo 
penzion.motylek@gmail.com 

www.penzionmotylek.cz 

V pátek 
17. prosince 2010 

se na náměstí koná TRH.
fi rma VEB-INVEST CZ s. r. o.

pronajme kancelářské a nebytové prostory 
v administrativní budově 
ve Velkém Boru č. p. 114. 

Cena za měsíc: 55 Kč/m2 + DPH.

PROVEDU MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ 
PRÁCE, DROBNÉ ŠTUKOVÉ OPRAVY
R. Němec, 5. května 386, Horažďovice, 

tel.: 605 902 632
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Znovuotevřený zámecký areál Vám nabízí 

* atraktivní ubytování v romantických pokojích

* restauraci s výbornou českou kuchyní a denní nabídkou chutných jídel

* nádherné zámecké sály vhodné pro pořádání rodinných oslav, svateb, 
společenských setkání, třídních srazů, večírků, fi remních akcí či kurzů

* prohlídku Muzea Františka Pravdy s průvodcem

* chvíle odpočinku strávené v zámeckém parku

Náš profesionální, 
usměvavý a přátelský personál 

se těší na Vaši návštěvu!

Přijďte, budete mile překvapeni příznivými cenami.

Kontaktujte nás na tel.: 376 508 514 nebo 725 083 093, 
e-mail: recepce@zamekhradek.cz

Aktuální informace najdete na www.zamekhradek.cz

SILVESTR 2010 
v restauraci Zlatý Jelen
31. 12. 2010 od 19 hod.
celým večerem bude provázet hudba 
dle vašich přání
občerstvení v podobě rautu
láhev šampaňského v ceně 
(1 láhev na 4 osoby)
prosíme zájemce o potvrzení účasti 
do 15. 12. 2010 na tel. č.: 724 242 271 
nebo přímo v restauraci Zlatý Jelen

SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA OSLAVU 
KONCE ROKU 2010

PRODEJ VÁNOČNÍCH STROMKŮ
od 5. 12. 2010, Komenského 747
M. Urbanová, tel. 777 013 036, 
Horažďovice
stříbrný smrk, kavkazská jedle, černá 
borovice, smrk, borovice …

PŮJČKY PRO ZAMĚSTNANCE, DŮCHODCE, 
ŽENY NA MD A NYNÍ I PRO OSVČ!!
žádné poplatky, solidní jednání

volejte: 603 711 818

Tradiční česká společnost Vám poskytne komplexní pojištění:

Povinné ručení • havarijní pojištění • strojní zařízení • stavby 
a domácnosti • odpovědnost za škodu • majetek fi rem a obcí 

• zemědělské provozy • lesní porosty • úrazové pojištění 
• životní pojištění

Regionální zastoupení pro Plzeňský kraj:

kancelář Klatovy
Vídeňská 9

339 01 Klatovy

tel. 376 311 306

mobil 724 091 622

e-mail: osh.klatovy@centrum.cz

kancelář Horažďovice
Komenského 188

341 01 Horažďovice

tel. 376 512 350

mobil 724 089 329

e-mail: hvpmudra@seznam.cz

Pobočka Plzeň
Purkyňova 27

301 36 Plzeň

tel. 377 220 177

fax 377 220 184

e-mail: plzen@hvp.cz
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• výrobní technolog – VŠ elektrotech. zam., 
aktivně NJ nebo AJ;

• technolog / normovač (optimalizace procesů 
výroby) – SŠ tech. zam., aktivně NJ nebo AJ;

• technik / konstruktér (práce s AutoCAD) 
– VŠ nebo SŠ tech. zam., aktivně NJ nebo AJ;

• montážní dělníci.

Nabízíme jistotu a zázemí silné mezinárodní společnosti, 
fi remní benefi ty a odpovídající mzdové ohodnocení. 
Zájemci mohou volat 383 455 516, 
životopis na Jana.Benesova@vishay.com.

VISHAY Electronic spol. s r. o. hledá pro svůj 
závod ESTA Blatná pracovníky na pozice:
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AKCE v neděli 2. 1. 2011 v 15.00 pod vedením man-
želů Kociánových z  Klatov. Bližší informace 
obdržíte v kanceláři KS a na přihlášce do ta-
nečního kurzu. Přihlášky je možné též zasílat 
e-mailem: kulturni.stredisko.hd@quick.cz 
a uhradit kurz po dohodě bezhotovostně. 

KINO OTAVA
3. 12. pátek 4. 12. sobota 20.00
JÍST, MEDITOVAT, MILOVAT 
USA – Romantický snímek natočený podle 
skutečného a pozoruhodného příběhu. Titul-
ky. Vstupné 85 Kč.

10. 12. pátek  20.00
RESIDENT EVIL: AFTERLIFE
USA, VB, Německo – Čtvrté pokračování 
velmi úspěšné série. Akční sci-fi  horor do 15 
let nevhodný. Titulky. Vstupné 80 Kč. 

11. 12. sobota  20.00 
WALL STREET: PENÍZE NIKDY NESPÍ 
USA – Michael Douglas zpět ve své oscarové 
roli fi nančního žraloka. Thriller do 12 let ne-
vhodný. Titulky. Vstupné 72 Kč.

17. 12. pátek 18. 12. sobota 20.00
HABERMANNŮV MLÝN
ČR, Německo, Rakousko – Nejkontroverznější 
kapitola českých dějin, poválečný odsun Něm-
ců. Drama do 12 let nevhodné. Vstupné 72 Kč. 

22. 12. středa  17.30
23. 12. čtvrtek 15.00
JÁ, PADOUCH
USA – Klaďasové už nefrčí… Animovaná 
komedie pro celou rodinu. Český dabing. 
Vstupné 72 Kč. 

28. 12. úterý  15.00
JAK VYCVIČIT DRAKA
USA – Animované dobrodružství s  Vikin-
gem: trojrozměrným drakem. Český dabing. 
Vstupné 72 Kč. 

29. 12. středa  20.00
THE SOCIAL NETWORK
USA – Ve stopách geniality… okamžiky, kdy 
vznikal FACEBOOK. Drama nového století. 
Titulky. Vstupné 85 Kč. 

KINO OTAVA HORAŽĎOVICE 

hlavní vchod: předprodej vstupenek, kopíro-
vání, příjem plakátů pro výlep (výlepové dny: 
úterý a čtvrtek)

Otevírací doba: 

pondělí, úterý, středa    9.30–12.30

čtvrtek, pátek, sobota   16.30–20.30

KNIHOVNA
PŮJČOVNÍ DOBA 
OD 20. 12. 2010 DO 31. 12. 2010

ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ

Po 20. 12.  8.00–11.00 13.00–18.00

St  22. 12.  8.00–12.00 13.00–18.00

Pá 24. 12.  ZAVŘENO

Po 27. 12.  8.00–11.00 13.00–16.00

St  29. 12.  8.00–12.00 13.00–16.00

Pá 31. 12.  ZAVŘENO

ODDĚLENÍ PRO DĚTI

Po 20. 12.  12.00–16.30

St  22. 12.  12.00–16.30

Pá 24. 12.  ZAVŘENO

Po 27. 12.   8.00–11.00  12.00–15.00

St  29. 12.  8.00–11.00  12.00–15.00

Pá 31. 12.  ZAVŘENO 

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
3. 12. na nádvoří zámku 15.00
PEKLO NA ZÁMKU
hry a  soutěže s  mikulášskou nadílkou, pro 
všechny děti. 

7. 12. klubovna DDM 16.00
ŠPERKOVÁNÍ
šperky smaltované, z drátků a skla.

9. 12. klubovna DDM 15.30
KABÁT PRO VÁNOČNÍ BALÍČKY
výroba krabiček, tašek a dalších obalů na vá-
noční dárky.

10. 12. klubovna DDM 15.00
VÁNOČNÍ DÍLNA
výroba drobných vánočních dárků a vánoční 
výzdoby.

8. 12. sál DDM 14.00
TURNAJ VE STOLNÍM TENISU 
O POHÁR DDM
Přihlásit se mohou neregistrovaní hráči do 15 let. 

15. 12. klubovna DDM 15.30 
VÝROBA NOVOROČENEK.
15. 12. klubovna autodráhy DDM 14.30
VÁNOČNÍ ZÁVODY NA AUTODRÁZE

KROUŽKY – stále se mohou zájemci hlásit 
do většiny zájmových kroužků, které pracují 
v DDM. Rádi uvítáme dětské i dospělé zájemce. 

LYŽAŘSKÁ ŠKOLA – DDM pořádá další roč-
ník lyžařské školy na Modravě. Škola je určena 
dětem od 6 let a  dospělým zájemcům. Žáci se 
učí lyžovat o sobotách a nedělích v družstvech 
pod vedením instruktorů na lyžích nebo snow-
boardu. Seznamují se s  bezpečným pohybem 
na sněhu v horách, užijí si také spoustu legrace 
a zábavy na zdravém vzduchu. Bližší informace 
v  DDM, přihlášky nejpozději do 22. 12. 2010. 
Lyžařská škola bude zahájena podle sněhových 
podmínek 8. 1. 2011.

GALERIE CALIFIA 
VÝSTAVA DIALOG 21
Je to již 21 let od otevření Dialogue Praha/Los 
Angeles, které poprvé proběhlo v  roce 1989. 
Chystáme malou výstavu připomínající toto 
výročí. Bude pozváno i několik nových uměl-
ců v  tomto roce, například ze San Francisca, 
Kalifornie či z  Bratislavy. Show se uskuteční 
k  výročí „Sametové revoluce“ 17. listopadu 
a potrvá až do května 2011.

HOTEL PRÁCHEŇ
29. 12. pátek  19.00
ŠEVČÍKOVY HUDEBNÍ VEČERY
koncert PLZEŇSKÝ MLS
Vstupné dobrovolné.

KULTURNÍ DŮM
2. 12. čtvrtek   19.30
MÓDNÍ PŘEHLÍDKA
Udělejte si radost na Vánoce – možnost ná-
kupu předváděných modelů: retro, sportov-
ního oblečení, společenské módy, spodního 
prádla, módních doplňků a dalších hitů. Host 
večera Original Band. Předprodej vstupenek 
od 16. 11. v kině Otava, tel. 376 511 890.

3. 12. pátek 19.00
ZÁKLADNÍ KURZ TANCE 
A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY
11. lekce – prodej vstupenek na závěrečný 
věneček

4. 12. sobota   20.00
MATURITNÍ PLES
Pořádá 2. NS SŠ Horažďovice. 

Hraje Melodion Strakonice. 

6.–7. 12. pondělí–úterý  
PRODEJNÍ TRHY
10. 12. pátek   20.00
MATURITNÍ PLES
Pořádá SOŠ Blatná. Hraje Experiment.

11. 12. sobota  21.00
KABÁT REVIVAL PLZEŇ
Předvánoční rocková zábava.

14. 12. úterý   10.00 
TŘI POHÁDKY NA VÁNOCE
Divadelní představení pro MŠ a 1.–3. třídy ZŠ. 

17. 12. pátek  19.00
ZÁKLADNÍ KURZ TANCE 
A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY
Závěrečný věneček – hraje taneční orchestr 
Music Klatovy. Vstup pouze ve společenském 
oděvu! Předprodej vstupenek v  kině Otava, 
tel. 376 511 890.

19. 12. neděle  18.00
VÁNOČNÍ KONCERT
Účinkuje Volné sdružení horažďovických 
zpěváků a muzikantů.

25. 12. sobota  20.00
VELKÝ HRADEŠICKÝ PLES
Pořádá D.O.S.M.A.H. Hradešice. Bohatá 
tombola. Hraje FORTUNA. Předprodej vstu-
penek od 14. 12. v kině Otava, tel. 376 511 890.

30. 12. čtvrtek  15.00
SILVESTROVSKÉ POSEZENÍ 
S PÍSNIČKOU
K  tanci a  poslechu hraje MALÁ MUZIKA 
NAUŠE PEPÍKA. Vstupenky si včas zakupte 
v předprodeji kina Otava, tel. 376 511 890.

31. 12. pátek   20.00
SILVESTR 2010
K tanci a poslechu hraje oblíbený Míra CHO-
DL. Přijďte se pobavit, přijďte si zatančit. 
Společně přivítáme rok 2011! 

Změna programu vyhrazena

UPOZORNĚNÍ KULTURNÍHO STŘEDISKA

Zájemci o TANEČNÍ KURZ PRO DOSPĚLÉ 
si mohou vyzvedávat přihlášky v  kanceláři 
KS, tel. 376 512 237 nebo v předprodeji kina 
Otava, tel. 376 511 890. Kurz bude zahájen 


