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SLOVO STAROSTY
Afgánci, Vánoce, Otec
Karel a tisíce tun ledu
Čtenáři mi laskavě prominou, že v tomto
úvodníku budu hodně osobní. Podělím se
o silné zážitky, které mě potkaly během
prvního měsíce na radnici. Pojmy v nadpisu nejsou obsahově úplně nesourodé, jak
by se na první pohled mohlo zdát.
Členové lógarské vlády, kteří přijeli do
Horažďovic poznávat práci státní správy
a samosprávy, byli přátelští, zvídaví a především velmi skromní lidé. Musel jsem
obdivovat jejich odvahu, protože být v Afghánistánu veřejným činitelem je počínání
životu nebezpečné. Tito lidé riskují vše,
aby svým blízkým a spoluobčanům pomohli zajistit lepší budoucnost. Podmínky,
v kterých žijí a pracují, si sotva dokážeme
představit. Zblízka je poznal pracovník
městského úřadu pan František Kříž, který
byl také iniciátorem a organizátorem této
významné zahraniční návštěvy.
Krásná atmosféra provázela také rozsvícení vánočního stromu a doprovodné akce.
I tam jsem se přesvědčil, že mnozí naši
spoluobčané jsou ochotni nezištně vynaložit námahu a věnovat čas, aby potěšili
své známé a sousedy a třeba i náhodné návštěvníky Horažďovic. Koneckonců Vánoce jsou oslavou narození Ježíše a ten zase
symbolem nezištného konání pro druhé.
Osobnost Otce Karla (Msgr. Karla Fořta) je dobře známa posluchačům rádia
Svobodná Evropa z dob vlády totalitního
režimu. Měl jsem tu čest navštívit tohoto
výjimečného, dnes devětaosmdesátiletého muže v kněžském domově v Českých
Budějovicích. Setkání s moudrým, usměvavým, hovorným, a přitom skromným
pánem, dlouholetým občanem Horažďovic (a také čestným občanem), na mne
udělalo velký dojem.
Asi vás neminuly informace o ledové kalamitě ve Velkých Hydčicích. Tisíce tun ledu
stály v řečišti Otavy ve frontě tři až čtyři

Rozsvícení vánočního stromu, foto J. Chalupný

Ledová kalamita ve Velkých Hydčicích
kilometry dlouhé. Vrstva nahromaděných
ker byla místy přes tři metry vysoká. Po třídenním urputném boji se ji díky obětavosti profesionálních i dobrovolných hasičů
a díky odvaze a dovednosti strojníka těžkého bagru podařilo uvolnit. Ledový „vlak“
projel Velkými Hydčicemi a Horažďovicemi, aniž by za sebou zanechal větší škody.
Možná se ptáte, co mají všechny zmíněné
události společného. Odpověď je nasnadě.
U všech byli lidé, kteří konají službu pro
své spoluobčany, konají ji obětavě a ne-

zištně, nad rámec svých povinností a nad
rámec očekávání. Při této příležitosti si
dovolím vyslovit přání adresované všem
hrdinům ale i všem ostatním lidem.
Ať jsou letošní Vánoce obdobím klidu
v našich duších, obdobím radosti z lásky
bližních a k bližním, ať nám umožní načerpat sílu pro zvládnutí těžkostí a konání
dobrých věcí v budoucnosti. Ať je příští
rok obdobím rozumných rozhodnutí, prospěšných činů a příznivých událostí.
Váš Karel Zrůbek, starosta města
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STALO SE
Den pro dětskou
knihu 2010
První adventní neděli, 28. listopadu, se
konal v kulturním domě v Horažďovicích
Den pro dětskou knihu. Tuto akci, která
se již pomalu stává tradicí, opět pořádala
Městská knihovna Horažďovice. Tentokrát
byla tématicky zaměřena na Františka Hrubína a jeho Špalíček. Účast dětí a rodičů,
kteří mají o čtení zájem, byla opět hojná.
Tak bylo splněno poslání celé této události
– podpořit zájem dětí o knihy. Propisky se
téměř nezastavily Petře Braunové, Miloši
Kratochvílovi, Mirce Kuntzmanové, Ondřeji Fibichovi ani Honzovi Volfovi.
Po proslovu pana starosty vystoupily soubory Cvrčice a JoPeMaTo. Děti i dospělé
pobavilo představení Strašibraši pražského divadla Minor. To už si ale ve svém mik-

rostánečku netrpělivě poposedávala Petra
Braunová, protože se blížilo vyhodnocení
Nekonečného příběhu.
V hodinové přestávce se lidé poohlédli po vánočním dárku od některého ze zúčastněných
nakladatelů, přičemž si ho mohli nechat zabalit od aranžérek ze SŠ Horažďovice.
Po přestávce zahrál soubor Fidlifuk, děti
si zasoutěžily při Špalíčkování, zjistily, jak
obstály v celoroční soutěži Sbírej samolepky, a dobrovolně se nechaly postrašit
horažďovickými ochotníky. Pak přišla oblíbená dražba škatulí od místních i přespolních umělců, přičemž výtěžek z dražby
i dobrovolného vstupného obdrží Dětský
domov Chanovice a Oblastní charita Horažďovice. Je škoda, že se Škatulení zú-

častňují každoročně téměř bez výjimky jen
„skalní“ dražitelé. Zvonkovým průvodem
se nakonec návštěvníci odebrali na rozsvícení vánočního stromu na náměstí.
Poděkování patří všem sponzorům, ale
jmenovat je všechny by zabralo ještě polovinu délky tohoto článku. Proto si najděte
starší číslo Horažďovického obzoru a přečtěte si je. Všichni! Největší dík ale patří
těm, jejichž jména byste dole na plakátu
hledali marně, a sice samotným organizátorům (vlastně spíše organizátorkám) – vedoucí městské knihovny Lence Šimonové
a jejímu skvělému týmu minulých i současných knihovnic a přátel. Těšíme se, že nás
příští rok zase příjemně překvapí!
Anna Kolářová

Horažďovice
– perla Otavy
Město Horažďovice vydalo za podpory
Plzeňského kraje z Programu podpory
rozvoje venkovského cestovního ruchu
v Plzeňském kraji pro rok 2010 brožuru
HORAŽĎOVICE – PERLA OTAVY, malý
průvodce. Součástí brožury jsou také dvě
mapy. Tento průvodce provádí městem,
jeho historií, architekturou, přírodou,
různými zajímavými místy, informuje
o tradičních kulturních akcích, kultuře,
sportovním využití a turistických cílech.
Je určen pro propagaci města.
Jitka Chalupná,
Odbor památkové péče, školství a kultury
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1. místo Lucie Voldřichová, 8 let

2. místo Jana Daňková, 5 let

3. místo Dominik Salák, 9 let

VÍTĚZOVÉ SOUTĚŽE
NAMALUJTE VÁNOCE

4.–8. místo

Viktor Kučera, 9 let

Sísa Staňková, 11 let

Anna Siváková, 10 let

Monika Semseiová, 11 let

Martina Semseiová, 9 let

pour féliciter 2011

Radostné Vánoce
a šťastný nový rok
město Horažďovice
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Dovolte nám, abychom Vás směli opět po
delší době pozvat na naše nové představení
– tentokrát komedii Neila Simona „Řeči“,
jejíž premiéru jsme pro Vás připravili na začátek nadcházejícího roku. Abychom Vás trochu navnadili a naladili, možná Vám o tomto
kusu prozradíme i něco víc. Předně nutno
podotknout, že autor N. Simon je jeden z nejúspěšnějších broadwayských činoherních
scénáristů posledních desítek let a jeho hry,
především komedie, se staly divácky velmi
oblíbenou součástí každého divadelního repertoáru. Mnoho jeho her bylo dokonce i zﬁlmováno. Sám je o své hře „Řeči“ přesvědčen,
že se již nejedná o komedii, ale o frašku. Dle
našeho názoru však jde o vkusnou zábavu
s krásnými slovními obraty a R. Cooney, kterého jsme my uváděli již dvakrát (Rodina je
základ státu; Prachy? Prachy!), ho nemůže
nikdy ve své kvalitě dohnat.
Inscenace zavede diváky do prostředí newyorkské smetánky, která se sejde na oslavě
výročí sňatku náměstka newyorkského
starosty a jeho ženy. Jako první přicházejí
manželé Gormanovi, kteří zjistí, že si jejich
hostitel z neznámých důvodů prostřelil ušní
lalůček a jeho žena záhadně zmizela. A vzápětí přicházejí další hosté! Takže se začíná
roztáčet kolotoč lží a výmyslů a „skvělých řešení“, která vzápětí selhávají.
Zda šlo o nešťastnou náhodu, nebo o pokus
o sebevraždu (či úplně něco jiného), není
hned zcela jasné. Co je však nad slunce jasné,
je fakt, že tuto celou záležitost je třeba utajit,
neboť skandál by mohl ohrozit kariéru hostitele i všech ostatních. Tato hra vychází z nejlepších tradic situační komedie a my věříme,
že bude mít úspěch i v Horažďovicích.
V Řečech se Vám představí M. Petrus, L. Štěpáníková, V. Šlechta, K. Šťastná, S. Sekyra,
M. Straková, K. Šťastný, J. Chalupná, V. Burda a K. Svatošová. Všichni jste co nejsrdečněji zváni a věříme, že s námi zažijete příjemné
dvě hodiny kulturního odreagování.
Zároveň Vám celý Tyjátr Horažďovice děkuje
za dosavadní přízeň a přeje klidné a šťastné
prožití nadcházejících vánočních svátků,
hodně pohody, lásky a odpočinku a do nového roku mnoho štěstí a zdraví, které potřebuje každý z nás!
Váš Tyjátr Horažďovice
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Milí čtenáři
Horažďovického
obzoru a příznivci
místního ochotnického
divadla!

1. 201
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KULTURA
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Pěvecký spolek
Prácheň
Rok 2010 se mílovými kroky blíží ke svému
konci, a to je doba bilancování. Pěvecký spolek Prácheň zažil, troufám si tvrdit, úspěšný
rok. Absolvovali jsme celkem 18 vystoupení
v Horažďovicích a v blízkých či vzdálených
městech a vsích. Každý rok se snažíme navštívit nějaká nová místa. Letos jsme se
poprvé představili v Ostrově, Sedleci u Karlových Varů a ve Štěnovicích. Také letos
jsme si zazpívali při společných koncertech
s jinými sbory. V Sedleci u Karlových Varů
to byla Carmina Přeštice, při soustředění
v Železné Rudě to byl místní smíšený sbor
a dětský sbor při ZŠ, na jaře jsme přivítali
hosty z Řecka a v létě pak Comodo Loděnice. Při letním koncertu s posledně jmenovaným sborem jsme se domluvili, že na jaře to
budeme my, kdo pojede do Loděnic, či spíše
do Svatého Jana pod Skalou, abychom si
opět společně zazpívali.
Konec roku je také doba vánočních koncertů a vystoupení. V loňském roce jsme
posluchačům představili zahraniční koledy z mnoha zemí světa. Celý program
(proložený slovem o vánočních zvycích
ve vybraných zemích) sklidil úspěch. Letos jsme se drželi podobného formátu, ale
představujeme koledy ryze české. V závěrečné části programu pak zazněla Mše
D dur Jakuba Jana Ryby. V sobotu 27. 11.
jsme svůj nový program představili ve štěnovickém kostele sv. Prokopa. Ukázalo
se, že naše volba programu byla správná.
Zcela zaplněný kostel nás mile překvapil
a posluchači nás odměnili dlouhotrvajícím potleskem. Hned druhý den, na první
adventní neděli, jsme již tradičně zazpívali několik koled při slavnostním rozsvícení
vánočního stromu na horažďovickém náměstí. V pondělí 6. 12. jsme se, také již tradičně, zastavili v Domě s pečovatelskou

službou v Horažďovicích a jeho obyvatelům svým programem zpříjemnili tento
předvánoční čas. O posledním vystoupení
tohoto roku, kterým bude (byl) vánoční
koncert v Horažďovicích, Vás budu informovat až v příštím čísle, protože se bude
konat až po uzávěrce tohoto čísla.
Na závěr mi dovolte, abych Vám všem poděkoval za přízeň, kterou věnujete Pěveckému spolku Prácheň. Vám všem čtenářům Horažďovického obzoru přeji krásně,
a hlavně klidně prožité svátky vánoční
a v roce 2011 hodně zdraví, štěstí, pohody
a úspěchů doma i v zaměstnání. A Pěveckému spolku Prácheň přeji mnoho a mnoho
spokojených posluchačů a lidí, kteří nám
mnohdy nezištně pomáhají a chtějí tím být
nápomocni kulturnímu rozvoji města.
Bližší informace o činnosti spolku můžete
i nadále nacházet na našich internetových
stránkách www.psprachen.cz.
Martin Petrus

Ševčíkovy hudební
večery v hotelu
Prácheň
STŘEDA 29. 12. 2010 V 19.00 HODIN
S první koncertní sezonou v secesním sále
hotelu Prácheň se rozloučíme vesele – MIMOŘÁDNĚ VE STŘEDU – vystoupením
dudácké muziky Plzeňský MLS. Vánoční
program nastudovali mladí umělci pod vedením Miroslava Šimandla, známého sběratele a upravovatele lidových písní z Domažlicka, Plzeňska a jižních Čech. Vstupné
dobrovolné. O přestávce a před i po koncertu se lze občerstvit v bufetu a v restauraci
hotelu. Těšíme se na hojnou účast. Děkujeme všem, kteří přispěli k zajištění první
koncertní sezony v hotelu Prácheň. Všem
příznivcům koncertů přejeme klidný advent a Vánoce plné světla a lásky.

|

solvovala již celou řadu mistrovských
kurzů u renomovaných klavíristů z celého
světa. Je držitelkou několika významných
cen a též laureátkou řady soutěží. Mezi poslední úspěchy umělkyně patří např. velmi
cenné umístění v semiﬁnále prestižní soutěže Queen Elisabeth Competition Brusel
v roce 2010. Na programu mimořádně
obtížného a posluchačsky atraktivního
klavírního recitálu jsou díla G. F. Händela, S. V. Rachmaninova a F. Chopina. Ve
spojení s kvalitním křídlem v sále hotelu
Prácheň se můžeme těšit na výjimečný
a strhující večer. Pamětníci, kteří sledují
koncerty klasické hudby v Horažďovicích,
se mohou na mladou klavíristku rozpomenout. Před lety již totiž vystoupila v našem
městě, tehdy jako čerstvá laureátka jedné
z žákovských klavírních soutěží. Čeká nás
tedy opravdu zajímavé setkání.
Vstupné 100 Kč a 50 Kč (děti, studenti,
důchodci, rodiče na rodičovské dovolené).
Těšíme se na hojnou účast.
Ing. Jitka Kutišová,
Občanské sdružení Hudba bez hranic

SPORT
Atleti si zaběhali
na sněhu
PÁTEK 21. 1. 2011 V 19.00 HODIN

Vánoční koncert ve Štěnovicích,
foto: Květa Rachová

Druhou koncertní sezonu v secesním sále
hotelu Prácheň zahajujeme již opět tradičně v pátek klavírním recitálem talentované mladé české klavíristky Veroniky Böhmové. Umělkyně studuje na AMU v Praze
ve třídě profesora Ivana Klánského. Ab-

Vážení sportovní přátelé, v sobotu 27. listopadu 2010 se uskutečnil v našem sportovním areálu 2. podzimní kros, kterého se
zúčastnilo 64 závodníků všech věkových
kategorií, a měl podle mého názoru velmi
vysokou sportovní úroveň. Chtěl bych touto
cestou poděkovat všem závodníkům, od nejmladších žáků až po zkušené veterány, kteří
přijali naše pozvání. Zejména pak našim re-
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Z RADNICE

prezentantům Lucii Sekanové, Lence Masné
a Jiřímu Homoláčovi. Musím poděkovat i jejich trenérům Jiřímu Sequentovi a Honzovi
Pernicovi, kteří svým svěřencům doporučili
vyzkoušet si naši krosovou dráhu, a významně tak přispěli k propagaci krosových závodů.
Pozvání na 2. podzimní kros přijal také významný host, člen představenstva ČAS Dušan Molitoris s manželkou, aby si prohlédl
celý areál, posoudil technickou úroveň
travnaté krosové dráhy, úroveň organizace
celého závodu a doporučil nám nutná zlepšení a dobudování zázemí tak, abychom
se mohli ucházet v roce 2012 o pořádání
mistrovství ČR v krosu. Za jeho návštěvu,
uznání a podněty mu jménem našeho atletického klubu velmi děkuji.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem mým
spolupracovníkům, členům celého organizačního týmu za jejich obětavost a zodpovědný přístup k celé organizaci závodu.
Protože se již do konce roku nesetkáme, dovolte, abych Vám všem popřál příjemné prožití vánočních svátků, pevné zdraví a mnoho
nejenom sportovních úspěchů v roce 2011.
Předseda Accc Horažďovice
Ing. Miloslav Šeﬂer
Město Horažďovice zve své občany na
VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA
v pondělí 20. 12. 2010 od 18.00
v kulturním domě v Horažďovicích.

Oznamujeme všem občanům, že v pátek
31. 12. 2010 budou Městský úřad, organizační složky Technické služby a Městská knihovna Horažďovice uzavřeny.
Ing. Ivana Dušková,
tajemnice MěÚ
Městské muzeum Horažďovice bude
uzavřeno od 23. 12. do 31. 12. 2010.
Mgr. Hana Smetanová,
vedoucí Městského muzea

Informace
Živnostenského
odboru
Zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru (účinnost od 1. ledna 2011)
Výše uvedeným zákonem dochází k rozšíření vázaných živností o živnost „Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru“. Požadovaná odborná
způsobilost:
a) střední vzdělání s maturitní zkouškou,
nebo
b) osvědčení o rekvaliﬁkaci nebo jiný doklad o odborné kvaliﬁkaci pro příslušnou
pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy nebo ministerstvem,
do jehož působnosti patří odvětví, v němž
je živnost provozována, nebo
c) 3 roky praxe v oboru
Podnikatel, který ke dni nabytí účinnosti
tohoto zákona poskytoval nebo zprostředkovával spotřebitelský úvěr v rámci živnosti volné, může v této činnosti pokračovat po
dobu 1 roku. Pokud před uplynutím této
doby podnikatel oznámí, že hodlá v provozování této činnosti pokračovat, a doloží
živnostenskému úřadu doklady prokazující splnění odborné způsobilosti pro živnost
vázanou – „Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru“, živnostenský úřad provede zápis do živnostenského
rejstříku a vydá podnikateli výpis. Marným
uplynutím této doby oprávnění k poskytování anebo zprostředkování spotřebitelského úvěru zaniká.
Zákon č. 227/2009 Sb., novela obchodního zákoníku (účinnost od 1. července
2010)
Každý podnikatel je povinen podle § 13
odst. 1 na všech objednávkách, obchodních dopisech, fakturách, smlouvách
a v rámci informací zpřístupňovaných
veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu (internetové stránky) uvádět údaj
o své ﬁrmě – jméno nebo název, sídlo nebo
místo podnikání a identiﬁkační číslo, podnikatelé zapsaní v obchodním rejstříku též
údaj o tomto zápisu, včetně spisové značky.
Podnikatelé nezapsaní v obchodním rejstříku též údaj o zápisu do jiné evidence, v níž
jsou zapsáni, např. „Zapsán v živnostenském rejstříku vedeném MPO Praha“.
Katalogové ﬁrmy
Upozorňujeme podnikatele na podvodné

jednání katalogových ﬁrem, které nabízí
zařazení fyzických i právnických subjektů
do registru ﬁrem, a to za poplatek. Vždy
je dobré si pročíst veškeré dostupné informace o ﬁrmě, která službu nabízí, a zvážit přínos. Tím, že získáte živnostenské
oprávnění k provozování některé činnosti,
jste evidování v živnostenském rejstříku,
který vede Ministerstvo průmyslu a obchodu, a jeho veřejná část je dostupná na
www.rzp.cz.
Marie Šolcová,
vedoucí Živnostenského odboru

Místo pro přecházení
vozovky není přechod
pro chodce
Na území města Horažďovice jsou prováděny stavební úpravy pozemních komunikací s cílem respektovat všechny funkce,
které má komunikace ve městě plnit; ta
totiž není určena pouze pro jízdu motorových vozidel, ale i pro pohyb a přecházení
chodců, pohyb cyklistů, parkování nebo
zásobování. Postupně jsou rušeny stávající
stavebně nevyhovující přechody pro chodce a jsou zřizována místa pro přecházení
vozovky. Tato místa pro přecházení jsou
řešena s bezbariérovou úpravou chodníku,
a pokud to vyžaduje šířkové uspořádání vozovky, jsou doplněna o ochranný ostrůvek.
V praxi to obvykle znamená zúžení jízdních
pruhů pro automobily, a tím zkrácení délky
přecházení. Úpravy přinášejí kromě prokazatelně příznivého vlivu na bezpečnost
a plynulost dopravy také zlepšení vzhledu
a celkové „zlidštění“ veřejných prostor.
Chodce bychom chtěli upozornit, že
jsou účastníky silničního provozu a jsou
povinni dodržovat ustanovení zákona
č. 361/2000 Sb., o silničním provozu (cit.
části § 54 uvedeného zákona):
(1) Je-li blíže než 50 m křižovatka s řízeným
provozem, přechod pro chodce, místo pro
přecházení vozovky, nadchod nebo podchod,
musí chodec přecházet jen na těchto místech.
Na přechodu pro chodce se chodí vpravo.
(2) Mimo přechod pro chodce je dovoleno přecházet vozovku jen kolmo k její ose.
Před vstupem na vozovku se chodec musí
přesvědčit, zdali může vozovku přejít, aniž
by ohrozil sebe i ostatní účastníky provozu
na pozemních komunikacích. Chodec smí
přecházet vozovku, jen pokud s ohledem
na vzdálenost a rychlost jízdy přijíždějících
vozidel nedonutí jejich řidiče k náhlé změně směru nebo rychlosti jízdy.
(3) Jakmile vstoupí chodec na přechod pro
chodce nebo na vozovku, nesmí se tam
bezdůvodně zastavovat nebo zdržovat.
Josef Rada, Odbor dopravy
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Křesťanská mateřská
škola
VÁNOČNÍ ČAS
„A byly tu šťastné, veselé Vánoce,
svátky všech malých i velkých dětí
– týden radostného míru
a pokoje všem lidem dobré vůle.“
(Rok na vsi – bratři Mrštíkové)
Zvláštní atmosféra Vánoc, kterou pociťuje
v tuto zimní dobu snad každý člověk, je vyvolána více okolnostmi. Pro někoho je to příležitost k uvažování a vzpomínce, třeba na dětství
v rodném domě či na blízké, kteří už nežijí.
Jiného uvádějí vánoční svátky v mystický
prožitek posvátného zrození dítěte. Všichni
společně pociťujeme a přejeme si, aby Vánoce
byly šťastnými dny, dobou radostného míru
a pokoje všem lidem dobré vůle.
Z křesťanské mateřinky přejeme všem
požehnané svátky vánoční, prožité v pokoji, lásce a radosti z obdarování.
Do dalšího roku co nejvíce klidu, porozumění, dobrého zdraví a dobré vůle ke každému konání.
P. S. Velké díky našim příznivcům, obětavým rodičům a prarodičům, včetně všech
sponzorů.
Jménem zaměstnanců a dětí z křesťanské
mateřinky
Bc. Alena Průchová

Mateřské Centrum
Dráčkov 3
Milá Dráčata, Vánoce jsou za dveřmi
a všichni se těšíme na dárečky. Za pár
dnů se přehoupne rok a budeme zase
o trochu starší. Pravidelně jsme se setkávali a trávili pospolu hodně času.
Moc se těšíme, co nám přinese rok
nový. Věříme, že se s Vámi všemi zase
brzy uvidíme po malé vánoční přestávce. Otevíráme 10. 1. v 15.00 hod. Přijďte včas!
Vaše dračice Lucie a Martina

Kolektiv dětí a zaměstnanců
mateřské školy Na Paloučku Horažďovice
přeje všem krásné, klidné a veselé Vánoce
a šťastné vykročení do nového roku.
Děkujeme za Vaši přízeň.

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 platném znění umožňuje zápis dětí narozených od 1. 1. 2006 – 31. 8. 2006 na
základě doporučení poradenského zařízení a odborného lékaře.
Rodiče u zápisu předloží svůj občanský
průkaz a rodný list dítěte.
Za vedení školy Mgr. Marcela Šmrhová

ZŠ KOMENSKÉHO
O 6. A A O PRINCEZNĚ NA HRÁŠKU
Bylo nebylo, za třemi křižovatkami, dvěma
přechody pro chodce, ve škole Komenského
211 v Horažďovicích paní učitelka Motlová
řekla: „Budeme hrát pohádku.“ Zvolila velmi známý příběh O princezně na hrášku.

Paní učitelka s námi měla trpělivost a my
chuť, jak se říká, jít do toho. Ani legrace
nechyběla. Kluci si text upravovali podle sebe, vymysleli i nový aktuální název.
Nakonec jsme ale všichni uznali, že text
H. CH. Andersena je nejlepší. Holky (princezny, dvorní dámy i císařovna) si obstaraly opravdu krásné šaty. Bílé košile královy,
princovy i vypravěčovy zářily, kontrast vytvořila černá trika veselých lokajů. Hudebního doprovodu se ujal Dan.
Náš „soubor“ zahrál ve všech třídách na
1. stupni ZŠ. Pokaždé jsme hráli trochu
jinak, všichni tedy zhlédli premiéru. Děkujeme za potlesk i drobné odměny. Máme
radost z toho, že se představení dětem líbilo. V pátek 10. 12. nám prosím držte palce,
hrajeme dětem v KMŠ v Horažďovicích.
Michal Kovář, 6. A ZŠ Komenského 211

SEDMÁCI U TABULE
Jaké je to stát před školními lavicemi, se
mohli přesvědčit žáci 7. B – Honzové Zálabský a Stulík a Víťa Zoubek. Své role
učitele se zhostili na výbornou. Jejich zajímavá a poutavá přednáška o Číně žáky
1. a 2. ročníku doslova pohltila. Čínu si kluci nevybrali náhodně.
Ve škole probíhá projekt „Letem světem“
a prvňáčci spolu s druháky mají téma Čína.
K přiblížení čínské historie i současnosti
využili žáci 7. ročníku interaktivní tabuli
a nachystali soutěže. Kdo dával pozor, nemohl litovat. Za každou správnou odpověď
následovala sladká odměna.
Kluci, děkujeme a věříme, že tato prezentace nebyla poslední, kterou jste pro mladší
spolužáky připravili.
Žáci 1. a 2. tříd

7
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ZŠ Blatenská
ZÁPIS ŽÁKŮ DO 1. TŘÍD
ZŠ HORAŽĎOVICE,
BLATENSKÁ UL. 540
V pondělí 17. 1. 2011 se na naší škole uskuteční od 12.00 do 17.00 hodin zápis dětí do
1. tříd.
Zápis je povinný pro děti narozené v době
od 1. 9. 2004 do 31. 8. 2005.
Pokud budou mít rodiče zájem, mohou
k zápisu také děti narozené
od 1. 9. 2005 do 31. 12. 2005.
Podle novely zákona č. 561/2004 Sb. je
možný i zápis dětí narozených
od 1. 1. 2006 do 31. 8. 2006, zde je nutné
doporučení pedagogicko-psychologické
poradny a dětského lékaře.
U zápisu předloží rodiče svůj občanský
průkaz a rodný list dítěte.

ZŠ Praktická
Vánoce jsou svátky dárků, lásky, klidu,
zastavení, Nový rok pak časem zamyšlení
a různých předsevzetí.
Dovolte mi, abych Vám nabídla svůj dárek
v podobě 12 myšlenek, kterými si můžete obohatit nejen tradiční svátky na konci
roku, ale i každý den či alespoň každý měsíc roku příštího!
1. Ráno po probuzení si okamžitě řekněte:
„Mým cílem dnes je…“!
2. Žijte se třemi „E“
– energie, entuziasmus, empatie!
3. Snažte se rozesmát minimálně tři lidi denně!
4. Pravidelně volejte své rodině a řekněte:
„Ahoj, myslím na Vás, na Tebe…“!
5. Nepromeškejte žádnou příležitost obejmout přátele!
6. Odmítejte všechno, co není užitečné, zábavné anebo krásné!
7. Myslete na to, že nikdo není zodpovědný za
vlastní štěstí kromě nás!
8. Uvědomte si, že život je příliš krátký,
abyste mrhali časem nenávistí k druhému!
9. Smiřte se se svojí minulostí, aby nezničila
Vaši přítomnost!

10. Neberte se příliš vážně, nikdo druhý to
nedělá!
11. Pamatujte, že to nejlepší ještě jednou
přijde!
12. Život je škola a my jsme tu proto, abychom se učili. Problémy jsou lekce, které přicházejí a odcházejí.
Co se z nich naučíme, bude nám sloužit po
celý nový rok i po zbytek našeho života!
Mílí spoluobčané,
krásné Vánoce plné lásky a rodinné pohody
a v roce 2011 pak co nejvíce spokojených dnů!
Za žáky a zaměstnance
ZŠ praktické, Blatenská 310
přeje Mgr. Naďa Chládková

SPOLKY

Sbor dobrovolných
hasičů
Krajské setkání nositelů titulu „Zasloužilý
hasič“ se uskutečnilo 18. listopadu 2010
v kulturním domě v Nýřanech, okr. Plzeňsever. Kraj čítá celkem 101 nositelů titulu,
z toho jsou 3 hasičky. Okres Klatovy má
34 členů a 2 členky a Horažďovice mají
členy 3. Jsou to pánové Tichý, Halml a Chaluš. Poslední dva byli účastníky setkání.
Příští rok se setkání uskuteční v Lužanech,
okr. Plzeň-jih.
Vážení čtenáři, ve svých rukou právě držíte poslední vydání měsíčníku Horažďovický obzor v letošním roce. Rád bych Vám
prostřednictvím těchto řádků poděkoval
za přízeň v průběhu celého roku a zároveň
Vám popřál krásné a klidné prožití vánočních svátků a šťastný vstup do nového
roku 2011.
Na úplný závěr mi dovolte trochu zaveršovat:
Tak jako rok minulý jsem tu s Vámi zas
a vzpomínám na ten uplynulý čas.
Byly dny krásné i smutné,
měnily se ze dne na den, jako když utne…
Ale život je již takový,
tak zastavte se na chvíli…
Do očí rodičů, partnerů a dětí se podívejte
a na ty hezké chvíle spolu vzpomínejte.
Vždyť právě ten krásný vánoční čas
dovoluje, abyste se v klidu sešli zas.
Já toužím Vám popřát nyní,
ať se Vám všechna přání splní,
ať radost vyváží celý rok Vaší práce,
a mějte se alespoň těch pár dní sladce.
Přeje Karel Halml

P. S. Prácheň (OTAVÁCI)
NÁVŠTĚVA PŘÍRODOVĚDNÉ STANICE
V HORAŽĎOVICÍCH
Návštěvu Přírodovědné stanice v Horažďovicích jsme odkládali tak dlouho, až se z ní
stala večerní prohlídka. Venkovní částí nás
pan Mgr Tomáš Pollak prováděl s baterkou na čele a vyprávěl o zdejších zvířecích
obyvatelích. Mohli jsme si pohladit králíky,
morčata, obdivovat sovu a k úžasu všech vidět ochočenou kunu skalní. I závěr venkovní prohlídky byl pro nás všechny velmi nevšední. Každý z nás mohl osobně nakrmit
ovce a kozy jablky, které jsme na to dostali.
Uvnitř stanice jsme viděli želvy, hady, obrovské hlemýždě a různé brouky. O každém živočichovi jsme se dozvěděli spoustu
zajímavých informací a Otaváci se mohli
ptát na vše, co nás zajímalo.
Podvečer rychle utekl a nám nezbývá než
poděkovat panu Mgr. T. Pollakovi za obrovskou trpělivost a obětavost při prohlídce Přírodovědné stanice.
Otaváci a Šedý medvěd

Skautské středisko
Prácheň
přeje veselé Vánoce a šťastný nový rok.
Merry Christmas and Happy New Year.
Joyeux Nöel et Bonne Année. Frohe
Weihnachten und ein glückliches neues
jahr. Prettige Kerstdagen en enn Gelukkig
Nieuw jaar. Buon Natale e Felice Anno Nuovo. Feliz Navidad y Próspero Ańo Nuevo.
Serdeczne Życzenia.
Skautské středisko Prácheň Vám přeje radostné prožití vánočních svátků bez spěchu a nervů, hezké chvíle s rodinou a do
nového roku štěstí, lásku, zdraví, radost,
dobré vztahy, opravdové přátele a mnoho
šťastných chvil.
Děkujeme všem svým přátelům a příznivcům za projevenou důvěru a podporu. Děkuji všem vedoucím za jejich čas a energii,
které věnují dětem v oddílech.
Jana Mráčková, vedoucí střediska
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Volnočasový klub DOK

Vánoční nálada dorazila i do DOKu – v prosinci jsme návštěvníkům nabídli vyrábění
vánočních přání netradičními technikami či
výrobu dárků pro rodinu a přátele (naušnice,
fotorámečky, záložky do knížek, mandaly aj.).
Vánoční otevírací dobu naleznete na www.
dok.bloguje.cz. Všem přejeme krásné Vánoce!
Jedním z našich cílů je podporovat mladé
lidi v jejich činnosti a pomáhat jim uvádět
jejich nápady v realitu (přijít za námi může
každý), proto Vás s potěšením nyní zveme
na výstavu fotograﬁí a kreseb dvou nadaných mladých lidí.

T VÁŘE
Výstava fotograﬁí a kreseb
Pepa Štěpáník & Petra Cvachová
od 18. 12. v klubu DOK
Za DOKtým Jana Mráčková

Komu čest, tomu čest. Koncem roku
i v předvánoční atmosféře se také zamýšlíme nad tím, co bylo. Já se však vrátím nejen k roku letošnímu ale i o téměř deset let
zpátky. Tehdy se Spolek rodáků rozhodl
k vyřešení problému dlouho neudržované
výkladní skříně u Červené brány. Iniciativa
spolku se přenesla i na další spolky ve městě
a za přispění ﬁrmy HASIT v zastoupení Ing.
H. Kalné, manželů Fišerových, pokrývače
pana V. Benedikta a aktivních členů spolku
bylo zrekonstruováno toto atraktivní místo.
Neobešlo se to bez problémů s majitelem.
Ale i za přispění MÚ se nakonec dílo podařilo. Předseda spolku však upozornil na dlouholetou zkušenost, že nadšení je jedna věc,
trvalá realizace věc druhá. Doslova prohlásil, že je třeba aby to nekončilo jako v minulosti, že před říjnovými oslavami ještě visely
letáky a pozvání na l. máj. Anebo opačně.
Velice nás také všechny překvapilo, jak se
udržují vývěsní skřínky, obměňují a slouží
k svým účelům. I přes několikeré poškození

vandaly se daří skřínky vždy opravit.
Nedávno vyrostly v Plzeňské ulici u papírnictví další dvě – včelařů a fotbalistů.
V letošním roce, kdy si připomínáme 90 let
kopané v Horažďovicích, se objevily i staré
fotograﬁe tohoto populárního sportu. To
zase díky těm, kteří se podívali doma do
svých šuplíčků, se našly opravdu historické
snímky. Podívejte se doma a najdete-li cokoliv z historie města, přineste to. Komu jinému než do papírnictví panu K. Lukešovi,
který se o dvě vývěsní skřínky z vlastní iniciativy stará. Škoda nevšímavosti řady občanů, ale s lhostejností lidí nic nenaděláme.
A ještě krátké ohlédnutí: Adventní odpoledne spojené se vzpomínkou na desáté výročí
obnovy zvonů. Za účasti 50 osob a vzácného hosta Mons. Karla Fořta, „otce Karla“,
strávili přítomní krásné odpoledne a připili
si horkým vánočním punčem. Shlédli sice
amatérské snímky, leč silně historické z období let 1942–2000.
V závěru roku díky všem, kteří o propagaci toho svého spolku nejenom v roce 2010
pečovali. Prostě komu čest, tomu čest.
A krásný i šťastný rok 2011 všem rodákům i všem ostatním, kterým Horažďovice přirostly k srdci.
František Moser

ZAJÍMAVOSTI
Upozornění
Finančního úřadu
v Horažďovicích
Upozorňujeme občany, kteří se v roce
2010 stali majiteli nemovitostí (odkoupení bytu od Města Horažďovice, převod
bytu do vlastnictví od bytového družstva,
získání dalších nemovitostí) na povinnost
podat daňové přiznání k dani z nemovitostí za rok 2011 nejpozději do 31. 1. 2011.
Dle zákona č. 280/2009 Sb., daňového
řádu (§ 250) vzniká daňovému subjektu
povinnost uhradit pokutu, nepodá-li daňové přiznání, ačkoliv měl tuto povinnost,
nebo učiní-li tak po stanovené lhůtě a toto
zpoždění je delší než 5 pracovních dnů.
Minimální částka pokuty činí 500 Kč.
Podobně jako v předchozích letech obdrží
každý poplatník daně z nemovitostí v průběhu měsíce dubna složenku, prostřednictvím které je možno uhradit daň na
kterékoliv poště (od 1. 1. 2011 s poplatkem
dle sazebníku České pošty).
Bezplatně lze uhradit daň v pokladně FÚ
Horažďovice, pokladní hodiny pondělí,
středa: 13.00–15.30 hod.
Finanční úřad v Horažďovicích
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Katastrální úřad
pro Plzeňský kraj,
Radobyčická 12, 301 00 Plzeň
Katastrální pracoviště Klatovy, Kollárova 528, 339 01 Klatovy III

OZNÁMENÍ
Na základě provedeného rozboru četnosti
a skladby poskytnutých služeb kontaktním místem Katastrálního pracoviště
v Klatovech v Horažďovicích během roku
2010 a po provedené analýze ekonomické katastrální úřad oznamuje, že dnem
31. 1. 2011 končí v Horažďovicích provoz kontaktního místa Katastrálního
pracoviště Klatovy. Od 1. 2. 2011 tak již
budou zajišťovány služby přímo Katastrálním pracovištěm Klatovy, Kollárova
528, 339 01 Klatovy III. Současně s touto
informací všem klientům sdělujeme, že
většinu oﬁciálních výstupů z katastru mohou získat na kontaktních místech Czech
POINT. Orientační informace o parcelách, domech, bytech a řízeních v KN lze
rovněž získat, a to bezplatně na http://nahlizenidokn.cuzk.cz/.
S ohledem na ukončení provozu kontaktního místa v Horažďovicích urychlil katastrální úřad digitalizaci map s obnovou
katastrálního operátu v regionu tak, že
plánuje její ukončení již v roce 2012 (původně rok 2017).
Pro rok 2011 plánuje obnovu katastrálního operátu v těchto katastrálních územích:
Svéradice, Jetenovice, Velký Bor, Horažďovická Lhota, Komušín, Hejná, Kejnice,
Týnec u Hliněného Újezdu, Hliněný Újezd,
Velké Hydčice, Třebomyslice u Horažďovic, Malý Bor, Slatina u Horažďovic, Slivonice, Babín u Horažďovic, Malé Hydčice.
Pro rok 2012 plánuje obnovu katastrálního operátu v těchto katastrálních územích:
Velenovy, Krutěnice, Ústaleč, Letovy,
Miřenice, Černíč, Hradešice, Otěšín, Veřechov, Svaté Pole, Boubín.
Ing. Zdeněk Kalčík,
ředitel Katastrálního pracoviště Klatovy

Oblastní charita
Horažďovice
DĚKUJE všem lidem dobré vůle, kteří ji
v roce 2010 podpořili v její činnosti pro potřebné z řad seniorů, zdravotně handicapovaných a lidí v krizové situaci.
Všem občanům pak přejeme v novém roce
hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, a aby se
vždy našel někdo, kdo jim v případě nouze
podá pomocnou ruku.
S přáním dobra a pokoje
Mgr. Šárka Kordová,
Oblastní charita Horažďovice
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Z muzea
12. listopadu využila Skupina domácích školáků z Pošumaví pod vedením Lenky Spěváčkové naši nabídku přednášek pro školy.
Po domluvě byla přednáška Aleše Červeného
„Po stopách horníků v regionu“ zaměřena na
jednu konkrétní lokalitu, přičemž byla spojena s její exkurzní návštěvou.
Navštívili jsme menší hornický areál na vrchu Stříbrník u Pláničky nedaleko Zavlekova.
Děti si v terénu se zájmem prohlédly a prozkoumaly dodnes dochované stopy po středověkém dobývání stříbra. A. Červený je pak
v místě bývalého sídliště, s využitím kopií dobových obrázků, seznámil s technologií dobývání i úpravy stříbrné rudy a s těžkým životem
tehdejších horníků. Po exkurzi si ještě děti
v horažďovickém muzeu prohlédly minerály,
ale také nářadí a předměty běžného života
dávných horníků z této lokality.
Městské muzeum Horažďovice

cích dne 17. března 1937 JUDr. K. Pták, starosta, arch. Jindř. Bubla, radní, Jos. Žežule,
K. Hlaváček, členové zastup. Na čtvrté straně
je malířská práce autorova: pohled na Horažďovice. „Dějiny Horažďovic“ od K. Němce
byly opatřeny vazbou v červené kůži. Provedl dovedně knihař Ant. Košťál. Dárek choti
presidentově, pani Haně Benešové, záležel ve
vkusné kasetě s umělecky provedeným monogramem H. B. z našich otavských perel, zasazených do stříbra. Na přední straně je vytepán
ve stříbře znak Horažďovic s letopočtem 8./V.
1937 a nápisem: „Z Horažďovic v upomínku
na perlorodnou a zlatonosnou Otavu“. Je to
práce závodu K. Exner, klenotník v Praze. Obraz darovaný venkovem maloval akad. malíř
Truneček-Prostějovský. Představuje pohled
s výšiny u Chanovic na Horažďovicko se Šumavou v pozadí.
Jako o celém zájezdu presidentově, tak o návštěvě Horažďovic přinesly zprávy denní i krajinské listy. Zvláště pohotový se ukázal strakonický Pošumavský kraj, jehož zvláštní vydání
jsme četli v Horažďovicích již 9. května ráno.“
Z Horažďovického obzoru ze dne
1. června 1937, ročník XVII. číslo 6
– vybral K. Halml

Konopičná v Boubíně
a boubínská omladina

Exkurze v historické dobývce po těžbě stříbra na vrchu Stříbrník u Pláničky

„President dr. Edvard
Beneš na půdě
Horažďovicka“
Část pátá – dary, které manželé Benešovi obdrželi při návštěvě Horažďovic dne
8. května roku 1937.
„Diplom čestného občanství, odevzdaný panu
presidentovi ve způsobu vkusného alba provedl umělecky náš vždy ochotný ředitel měšť.
školy K. Němec. Na prvním vnitřním listě je
krásně vypracovaný znak města, na druhé
straně je v bohaté ornamentální výzdobě hlava
věnování: „Panu Ph. Dr. Edvardu Benešovi,
presidentu republiky Československé“. Na třetí straně je ozdobným písmem proveden text
věnování: „Zastupitelstvo města Horažďovic
jmenovalo Vás svým jednomyslným usnesením
ze dne 2. března 1937 čestným občanem města Horažďovic, aby Vám tím projevilo úctu,
oddanost a vděčnost za Vaše zásluhy o osvobození československého státu“. V Horažďovi-

V dřívějších letech se na vesnicích pořádaly
„konopické“ veselice, lidové tradice, kterými se zakončovaly žně. Konopická veselice
– lidově „konopičná“ byla takovým humorným divadlem a zábavou vesnických obyvatel, kde hlavní postavou byl muž jménem
Konopičák. Ten se odmítal oženit, i když
ostatní mládenci v jeho letech již ženatí většinou byli. Úkolem vesnické omladiny bylo
Konopičáka přemluvit a ke svatbě donutit.
Také v Boubíně se v roce 1934 taková zábava konala. Již od května se po večerech
scházeli mládenci a děvčata a učili se zpívat
národní písně: Čechy krásné, Čechy mé,
Oral jsem, oral, U panského dvora, Zelení
hájové, Bílá holubičko a mnoho dalších. Pak
už se čekalo, až bude po žních na stanovený
datum veselice. Den před ní se květinami,
věnečky a fábory musel ozdobit žebřiňák,
na kterém se mládenci i družičky povezou.
Stejně tak i kočár pro nevěstu, který před
nimi pro ženicha pojede. K omladině se
samozřejmě přidala i muzika a pak už vše
probíhalo podle scénáře. Celý průvod vjel
do dvora u Vlků, kde Konopičák bydlel. Ten
byl v tu dobu ve vikýři na půdě a naklepával
kosu. Družičky a mládenci začali zpívat:
„Konopičáku, alou, alou, už jedeme pro tě
s forou, pro tě s forou, s družičkama, Konopičáku, pojeď s náma!“. Konopičák odmítal, že nikam nepojede a ženit se nebude.
Až když dva mládenci na půdu vylezli a dali
mu napít, pomalu po žebříku slezl a přitom

se stále vymlouval, že má běhavku. To bylo
smíchu, když mu jeho bílé kalhoty potvrdily, že tu běhavku opravdu má! I muzikanti
nemohli smíchy písničku dohrát. Mládenci pak Konopičáka převlékli, naparádili
a vedli k nevěstě. Dalo jim to hodně přemlouvání, než ho do vozu dostali! Než dojeli do hospody, od plačící nevěsty několikrát
z vozu utekl. Nakonec vše dobře dopadlo
a oba měli v hospodě první sólo. Zábava
pak pokračovala až do rána, kdy se lidé za
doprovodu muziky rozešli ke svým domovům. Nevěstu tenkrát hrála paní Maroušková z Boubína a Konopičáka můj otec,
o kterém bych se rád ještě zmínil. Byl to
výborný muzikant, který uměl udělat dobrou náladu všade, kam přišel. S úspěchem
si dvakrát zahrál i s ochotníky na Zářečí na
Ostrově. Otec byl také dlouholetým členem
a trubačem horažďovického hasičského
sboru, který ho s muzikanty z celého okolí doprovodil na jeho poslední cestě v roce
1940, kdy zemřel ve věku 54 let.
Vracím se ještě ve vzpomínkách znovu
k boubínské omladině. Patřil k ní i můj
nejstarší bratr Josef, který přestože byl výborný plavec, utonul v den svých dvacátých
narozenin v boubínském rybníku Šibeňák.
Mezi mladými byl velmi oblíben a právě
boubínská omladina mu vypravila pohřeb.
Tito mladí jej nesli z kapličky na ramenou
až na hřbitov na Práchni.
Vesele jsem začal a smutně končím, ale
hlavně jsem chtěl vzpomenout na tu omladinu, která tehdy ukázala, jak vypadalo
pravé kamarádství.
Horažďovický rodák Jiří Jedlička, Teplice

Nemám čas
Obligátní věta, kterou dnes slyšíme snad ze
všech stran. Nikdo nemá čas – na nic a na nikoho. Je to opravdu tak špatné s tím časem?
Nevím, ale jedno vím jistě. Minimálně 60 %
lidí, kteří toto s oblibou používají, následně
tráví poměrně hodně času v barech, v hospodách, v marketech nebo u stupidních
televizních seriálů a jiných velmi kvalitních
pořadů. Poklábosit se sousedem nebo s kamarády – není čas. Tak si tak říkám, a proč
tu vlastně jsme? Takové dostihy nám uběhnou jako voda a už tu máme podzim – tedy
ten náš, lidský – a co potom? Hm. Nemám
čas na takové hlouposti – i to slyším od občanů, když chci zavézt řeč na téma jaderné
úložiště u Horažďovic. Ano, pro mnohé
hloupost a pro ostatní ztráta času. Snad
budou naše děti moudřejší (a zatím to tak
vypadá) a nebudou ohlupovat sami sebe tím
„nemám čas, nestíhám“ a udělají si čas na
důležité věci, jako je např. otázka hlubinného úložiště jaderného odpadu u Horažďovic
a případné zničení celého kraje. Chci věřit,
že mladí lidé, kteří přijdou po nás, budou
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mnohem inteligentnější a nenechají si prodat svou vlast a své okolí za pár korun kvůli
tak zrůdné stavbě. Nebudou se schovávat
před problémy a nebudou obelhávat sami
sebe. Jo, a také si udělají čas na podstatné
věci a... Udělají si čas. Tak, to bude stačit.
Jan Benda

Obhájení akreditace
V roce 2007 byl horažďovické nemocnici
udělen certiﬁkát o udělení akreditace od
Spojené akreditační komise ČR jako jediné
nemocnici v Plzeňském kraji. Pro všechny
naše klienty to znamená, že zde o ně bude
postaráno na špičkové úrovni a že všechny
léčebné a ošetřovatelské postupy jsou prováděny podle velmi přísných norem.
Akreditace je proces kontinuální, pokud
akreditaci získáme jednou, neznamená to,
že jí budeme mít nastálo. Vždy po 3 letech
probíhá reakreditace, kdy nás opět navštíví
auditorský tým a posoudí změny, které nastaly v oblasti kvality a bezpečí poskytované péče za tříleté období.
Tři roky uplynuly jako voda a my jsme dospěli do stádia, kdy jsme museli obhájit, že
jsme si udělení akreditace zasloužili. Proto
jsme využili konzultačních služeb Spojené
akreditační komise před samotnou akreditací. Konzultanti navštívili naší nemocnici
v červnových dnech. Zpráva z konzultační
návštěvy obsahovala zjištěné nedostatky
a následná doporučení k jejich odstranění.
Tato doporučení pro nás byla velice přínosná a znamenala pro nás další krok k úspěšnému obhájení akreditace.
V meziobdobí akreditace a obhajoby se
všichni zaměstnanci pomalu vžívali do přísných standardů, celý proces a posloupnost
úkonů v péči o klienty se postupně zautomatizoval. To, co před pěti lety patřilo do nadstandardních služeb, je dnes zcela běžné.
Neustále se snažíme zlepšovat kvalitu našich služeb. Ve snaze zlepšovat i nadále svou
práci jsme provedli další úpravy v akreditačních i ošetřovatelských standardech. Jejich
následné plnění poskytne klientovi ještě
více kvalitní péče, sníží rizika spojená s hospitalizací a zvýší pocit bezpečí, který je zejména pro naše starší klienty velmi důležitý.
Začátkem listopadu přijela tříčlenná komise, která vyhodnocovala plnění jednotlivých standardů. Prvotní věcí akreditačního šetření byl úvodní pohovor s vedením

nemocnice. Inspektoři se dále seznamovali
s vypracovanými vnitřními předpisy tak,
aby při vlastní kontrole provozu mohli
posuzovat soulad mezi činností našich
zaměstnanců s těmito předpisy. Dále byla
kontrolována zdravotnická dokumentace,
osobní spisy zaměstnanců, lůžkové oddělení, ambulance, areál nemocnice atd. Po
dvou dnech komise došla k závěru a doporučila, aby nemocnice byla akreditována.
Nemocnice slavnostně převezme certiﬁkát v lednu z rukou výkonného ředitele
SAK ČR MUDr. Františka Vlčka.
Snažíme se skloubit vytvoření domácího
prostředí s tou nejvyšší kvalitou péče. Poučujeme se z vlastních chyb, čerpáme informace
ze zkušeností příchozích klientů z ostatních
zařízení. Zkoumání a svobodné vyjádření
spokojenosti klientů i zaměstnanců je dnes
standardním procesem. Odměnou za všechnu vynaloženou námahu nám bývá poděkování klienta či jeho rodiny za příkladnou péči
a doporučení naší nemocnice ostatním, čímž
získáváme společenskou prestiž.
Na svůj úspěch jsme hrdí. Jistě i proto, že
všechny zaměstnance tato akreditace stála spoustu úsilí, času, nervů a občas i sebezapření.
Díky patří všem zaměstnancům. Bez nich
by získání akreditace bylo nemožné.
Z celého srdce Vám přejeme příjemné prožití svátků vánočních a šťastné vykročení
do nadcházejícího roku 2011.
Za kolektiv Nemocnice následné péče LDN
Horažďovice, s. r. o.,
Mgr. Šárka Lupíšková – manažer kvality

Stohlavec nebo
Stolavec?
Severozápadně od Horažďovic leží zalesněný kopec s kótou 507, po jehož západním úbočí vede silnice do Třebomyslic. Od
nepaměti je místními obyvateli nazýván
Stohlavec podle tradované pověsti, že na
něm bylo v pobělohorské době popraveno
bavorským katem sto lidí pro své náboženské přesvědčení. Přestože si takovou událost
lze těžko představit a nepochybně by musela
být zaznamenána našimi dějepisci, název
Stohlavec se vžil a po dlouhé generace tradoval. Byl převzat i do literatury, a to nejen
místopisné, ale i beletristické, a zejména od-
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borné. Je proto překvapující, že na všech oﬁciálních mapách je uváděn název Stolavec.
Jak vysvětlit tento rozpor a proč je nenápadnému vrchu věnována tak velká pozornost,
že se stal po staroslavné Práchni druhým
nejznámějším a nejvíce citovaným vrchem
v blízkém okolí Horažďovic?
Důvody jsou dva. Ten první a hlavní je v tom,
že ve druhé polovině 19. století byl na něm
zjištěn výskyt krásných ukázek různých forem a variant křemene a jeho metamorfóz,
zejména drahých kamenů, drůz ametystu,
křišťálu, záhnědy a morionu, ale i hvězdových a komůrkových křemenů, ojediněle
i úlomků achátu. Nalézají se po hluboké orbě
a při výkopových pracích na polích po obou
stranách silnice na jižní i západní straně vrchu směrem ke Glorietu, na kterém se též
vyskytují komůrkové křemeny. Pěkné ukázky uvedených nerostů lze spatřit v regionální
mineralogické sbírce v horažďovickém městském muzeu. Pochází jednak z původních
místních sbírek, jednak z novodobých nálezů
zakladatele a kustoda sbírky Aleše Červeného. Jako mineralogická lokalita se Stohlavec
a spolu s ním i Horažďovice dostaly do odborné literatury ve druhé polovině 19. století
a jsou uvedeny v mineralogických topograﬁích Čech od J. Kratochvíla i K. Tučka, opírajících se o publikace geologa J. V. Želízka
(1934/1935). Řídící učitel J. V. Hora z Horažďovic popsal lokalitu již v roce 1894 ve svém
průvodci Strakonicka a Sušicka. Je uvedena
i v Němcových a Šimonových dějinách Horažďovic. Z krásné literatury a regionální beletrie lze uvést poetické vyprávění Ladislava
Stehlíka v jeho dvoudílné Zemi zamyšlené.
Druhým důvodem obecného povědomí
vrchu Stohlavce bylo postavení žulového
památníku 13. září 1925 místními republikány na upomínku pozemkové reformy
z počátku první republiky. Tehdy byla velkostatkářům odebrána zemědělská půda
nad 150 ha a přidělena místním rolníkům
a zemědělským pracovníkům. Tento akt,
jehož účelem bylo oslabit moc šlechty a zajistit sociální smír a klid v zemi, je dodnes
zpochybňován z právních i ekologických
důvodů. Byl velkým zásahem do krajiny vy-

Výřez z Bělohlavovy mapy zemí Koruny české, list 33, 1911–1914
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Památník na pozemkovou reformu z roku 1925
tvářené po staletí lidmi a přírodou. Uvedený památník se nachází na západním svahu
Stohlavce po levé straně třebomyslické silnice. Původní deska na něm s nápisem „Na
památku vrácení půdy synům národa“ byla
rozbita a nahrazena novou v roce 1930.
Přestože uvedené důvody mnohokrát připomněly vrch Stohlavec, nebyl tento název
respektován kartografy a na všech vojenských i civilních mapách je název Stolavec.
Jako příklad je možno uvést Bělohlavovu
mapu zemí Koruny české (viz obr.). Pouze
na místních katastrálních mapách a v evidenci nemovitostí jsou oba názvy, ale i na
nich převažuje Stolavec. Jak vysvětlit tento
rozpor? Podle názoru PhDr. Olivové z onomastického oddělení Ústavu pro jazyk český nemá název Stolavec žádné opodstatnění ani logické vysvětlení. Nenachází se ani
ve Slovníku jazyka českého. Vznikl pravděpodobně chybným přepisem při některém
z vojenských mapování v 19. století. Původní dokumenty z těchto mapování jsou uloženy v archivu vojenského kartograﬁckého
institutu ve Vídni. Domnívám se, že by bylo
správné, aby při všech dalších kartograﬁckých pracích bylo přihlédnuto nejen k místní tradici, ale i k odborné a beletristické literatuře a na všech nově vyhotovovaných
mapách byl uveden název vrchu Stohlavec.
Karel Jiří Němec

Malíř Karel Škréta
a Šternberkové
V současné době probíhá ve Valdštejnské
jízdárně v Praze a v Jízdárně Pražského
hradu výstava významného českého malíře
Karla Škréty (1610–1674). Kromě obrazů
jsou zde vystaveny rovněž kresby, graﬁcké listy, knihy a další předměty dokládající
dobu života Karla Škréty.

Kresebná předloha Karla Škréty k tezím
bratří Šternberků

jící do Staré Boleslavi začínala u pražské
Lorety, a tím se zřejmě stala popudem pro
Ludmilu Benignu k založení podobné loretánské kaple v Horažďovicích.
V dílně Karla Škréty vznikla kromě kresebných předloh i malířská díla. Jedná
se o podobiznu Ludmily Benigny a jejich
dětí – Jana Norberta, jež v pozdějším věku
získal do majetku Bechyni, Jana Adama,
který však v dětském věku zemřel, dále
Marie Maxmiliány provdané později za
Karla Maxmiliána, hraběte lažanského. Následují dva dětské portréty, které
nejsou doložené jmény, jedná se zřejmě
o Václava Vojtěcha, pozdějšího majitele
Horažďovic, a Marii Barboru Ludmilu
provdanou za Šebestiána, hraběte z Pöttingu. Z těchto dětí studovaly později
u Jezuitů Jan Norbert a Václav Vojtěch.
Zde navštěvovali přednášky z metafyziky u již zmíněného Jana Tannera. Tento
Jezuita se stal následně historiografem
Šternberků. Ve spisu věnovaném dějinám
tohoto rodu z roku 1674 připisuje autor,
že „sám jsem byl jen nehodným profesorem tak výtečných žáků“. Bratři studovali tři roky a následně svá studia ukončili

Dílna Karla Škréty, podobizna Marie Maxmiliány v dětském věku

Finální graﬁcká podoba z ruky Bartolomea
Kiliana z Augsburgu
Horažďovice koupil v pobělohorských konﬁskacích roku 1622 nejvyšší purkrabí pražský Adam ze Šternberka. Po jeho brzké smrti připadly Horažďovice jeho třetímu synovi
Františku Karlu Matyášovi. Za manželku
měl Ludmilu Benignu, rozenou Kavkovou
z Říčan. Erby obou manželů jsou dodnes patrné na krbové římse v chodbě horažďovického zámku. Ludmila Benigna stejně jako
její děti byla svojí zbožností orientována na
řád Jezuitů, a zvláště pak k úctě mariánského reliéfu ve Staré Boleslavi, nazývaného
také jako Staroboleslavské paládium. Byla
to patrně Ludmila Benigna, jež přiměla Karla Škrétu k vytvoření kresebného návrhu,
kde byl tematicky propojen motiv Paládia
a zároveň oslava rodu Šternberků. Paladiánskému tématu se obšírně věnuje jezuita
Jan Tanner ve své knize „Via sancta“ z roku
1690, kde byla v graﬁcké podobě vyvedena
i horažďovická madona. Tato cesta směřu-

Dílna Karla Škréty, podobizna majitelky
horažďovického panství Ludmily Benigny ze
Šternberka
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obhajobou filozofických tezí ve veřejné
disputaci na pražské Univerzitě KarloFerdinandově v přítomnosti arcibiskupa
kardinála Harracha a dalších předních
pánů a zástupců pražských měst. K této
závěrečné disputaci konané v roce 1661
si bratři objednali rozměrný list navržený Karlem Škrétou. Kresebný návrh
převedl do grafické podoby v Augsburgu
Bartolomeus Kilian. Po těchto studiích
odešli bratři Jan Norbert, Václav Vojtěch
a Ignác Karel na další studia do Lovaně
v dnešní Belgii. V rámci dobových zvyklostí podnikli na konci svých studií kavalírskou cestu po Nizozemí, pokračovali
do Londýna a následně do Francie, kde
navštívili několik zámků a opatství. Přes
Alpy vedla jejich další cesta do Turína
a Říma a zpět přes Benátky a Mnichov do
vlasti. Na cestách si vytvářeli vlastní názor na umění, architekturu i na život na
předních evropských dvorech, kde si také
hledali vlastní umělce pro své realizace
v Čechách. Tak si například Václav Vojtěch přivezl z Itálie předlohu římské vily,
kterou s úspěchem realizoval v podobě
zámku v Tróji u Prahy.
MgA. Jindřich Šlechta

Otevřená brána 2010
Střední škola Oselce v souladu s programem celoživotního učení zajistila odbornou stáž v rámci projektu Otevřená brána
2010, programu Leonardo da Vinci. Od
10. září 2010 zajistila pro 29 žáků druhých
a třetích ročníků umělecko-řemeslných
maturitních oborů odbornou třítýdenní stáž v jihozápadní Francii v městečku
Tusson. Club Marpen se řadu let zabývá rekonstrukcemi historických budov
v městečku a okolí. V Tussonu jsme byli již

potřetí a v rámci odborného výcviku jsme
plnili náročný pracovní program, který se
vykonával na odloučených pracovištích.
Skupina truhlářů pod vedením učitele Václava Jakubčíka vyrobila dřevěný zastřešený
altán, který postavili ve Villesoubis a zhotovila 55 čtverečních metrů stropu, včetně
podlahy v budově ze 17. století na pracovišti v Salles de Villefagnan. V tamních
zahradách pracovala i skupina kovářů pod
vedením učitele Ladislava Mudry, která
zhotovila tři kusy laviček. Vedoucí výpravy
Zdeněk Tauchen koordinoval spolupráci
s místními řemeslníky a ředitelem Clubu
Marpen panem Jackie Flaudem.
Již tradičně se prezentujeme na místní slavnosti Národního dědictví, kdy mají občané
možnost obdivovat zručnost (a fortel) našich
žáků. Součástí pobytu byly i odborné exkurze, např. do města La Rochelle kde jsme viděli
přístav a pevnost Boyard, v Rochefortu stavbu kopie válečné lodě Hermionne z l8. století,
výrobu konopných lan, muzeum výroby lodí
a navštívili nedalekou pevnost Brouage, která byla do 16. století ostrovem. Poznali jsme
i život v regionu, vítězně sehráli fotbalový
zápas a navštívili zbytky římského divadla,
které se nacházelo v oblasti našeho působení.
V nedalekém městě Cognac měli žáci možnost se seznámit s dobově zařízenou dílnou
na výrobu dubových sudů.
Na závěr pobytu jsme obdrželi mezinárodní osvědčení o vykonané odborné stáži
Europass mobility, dostali srdečné pozvání
na další pobyt v roce 2012. Plánovaný program jsme splnili a vraceli se domů přes
Carnac, Bretaň, Normandii a Paříž. Asi
největší odměnou pro žáky byla návštěva zámku Azay-Rideau a pláže vylodění
6. června 1944 v Normandii.
Domů jsme se vrátili v pořádku, zůstanou
hezké vzpomínky i kus dobře vykonané
práce daleko od domova.
Václav Jakubčík
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Židovská synagoga
Nacházela se v Prácheňské ulici č. p. 75 ve
dvoře. Byla obklopena postranními budovami, a tak unikala pozornosti občanů.
Za okupace našeho města nacisty sloužila
synagoga jako sklad zdravotního a hospodářského materiálu. Sklad byl po dobu války hlídán německou armádou. Po skončení
2. světové války bylo naše město 6. 5. 1945
osvobozeno americkou armádou a synagoga sloužila pro bohoslužby a mše americké
armádě, a to až do odchodu z našeho města. Při tom docházelo ke sblížení s našimi
občany. Američtí vojáci požadovali vyprání
a opravu uniforem a prádla. Za odvedenou
práci dávali potraviny, konzervy, pomeranče, čokoládu, cigarety i vojenské svršky
a výzbroj. Po odchodu americké armády byl
zde shromažďován zabavený majetek po
Němcích. Přechodně zde nacházely sklad
různé organizace. Naposledy spotřební
družstvo Jednota, která zde vykupovala
hospodářské výrobky, lesní i zahradní produkty. Měla zde i partiovou prodejnu.
Na dvoře rostlo 6 lip, z nichž jedna tam roste
dodnes. V létě byly opylovány včelstvem, za
krásných melodií. V letních dnech večer se
pod lipami scházeli sousedé k výměně názorů, k poslechu žabího koncertu z rybníka Žebrák. Dále zde byla dřevěná pumpa s pitnou
vodou, hospodářské budovy, suché dřevěné
záchody, prádelna a městská kanalizace.
Za války i po ní kolovaly zvěsti, že se v synagoze pod oltářem nachází úkryt cenností
některých místních Židů. Při demolici synagogy, které jsem byl přítomen, nebyly tyto
zvěsti potvrzeny. Ani půdní prostory, ani
sklepy neodhalily žádné tajemství, ani cennosti. Židé měli svoji mentalitu, kulturu, byli
bohatí i chudí, a přesto odešli bez rodin, majetku se smutkem a ponížením, s visačkou
žluté hvězdy. Myslím, že poděkování a vzpomínku na ně si zaslouží v jakékoliv podobě.
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STARÝ ŽIDOVSKÝ HŘBITOV
Nacházel se rovněž v Prácheňské ulici
č. p. 75, v těsné blízkosti synagogy. Sloužil
k uskladnění náhrobních kamenů. Zachován byl jenom žulový pomníček, kde byly
uloženy ostatky po likvidaci hřbitova. Později byl osázen ovocnými stromky, zatravněn a sloužil k odpočinku obyvatel domu.
Také tam byly včelí úly.
Josef Kočí, horažďovický občan

Ceny vodného
a stočného
Ceny vodného a stočného byly před rokem
1989 dlouhodobě drženy na nízké úrovni.
Rozdíl mezi skutečně vynaloženými provozními náklady a vodným a stočným vybraným od odběratelů dotoval stát. Dotace
stát po sametové revoluci postupně odbourával, přičemž současně výrazně zpřísňoval nároky na kvalitu pitné vody a čištění
odpadních vod. Tyto vlivy vyvolaly značný
růst cen. Dnešní ceny vodného a stočného
odrážejí skutečně vynaložené náklady na
výrobu pitné vody, její distribuci a na odvádění a čištění odpadní vody. Stále však
ve většině lokalit nejsou na takové úrovni,
aby pokryly potřebné investice do obnovy
a rozvoje vodohospodářské infrastruktury.
To se týká zejména menších sídel.
Jak se tvoří cena vodného a stočného?
Cena vodného a stočného se stanovuje
v souladu se zákonem o cenách a s jeho
prováděcími předpisy na základě kalkulace. Do ceny mohou být zahrnuty pouze
oprávněné náklady a přiměřený zisk. Nejvýznamnějšími nákladovými položkami
jsou poplatky státu za odběr povrchové
a podzemní vody, náklady na energie,
opravy vodohospodářské infrastruktury
a materiál, mzdové náklady a nájemné, ze
kterého je hrazena obnova vodohospodářské infrastruktury. Odlišnost cen v jednotlivých lokalitách je tak dána jak místními
podmínkami (typ a velikost zdroje, umístění spotřebišť nebo stupeň využití potřebných kapacit), tak zejména mírou pokrytí
investičních potřeb z nájemného.
Kdo cenu vodného a stočného stanovuje
a kontroluje?
Cenu vody stanovují ve většině případů
vlastníci vodohospodářské infrastruktury
(města, obce či jejich svazky), a to na základě návrhu vodárenské společnosti. Vlastníci posuzují oprávněnost návrhu a zabývají
se jeho dopady na odběratele. Ze zákona
o cenách navíc vyplývá, že cena vodného
a stočného je cenou věcně usměrňovanou.
To ukládá vodárenským společnostem
řadu povinností, jak mají při tvorbě, tak následně při vyhodnocení ceny postupovat.
Na dodržování určených pravidel dohlíží

kontroloři příslušných ﬁnančních ředitelství. Tvorba ceny vodného a stočného tak
podléhá několika kontrolám.
Jaký bude další vývoj cen vodného a stočného?
Mezi faktory, které zřejmě budou nejvýrazněji ovlivňovat vývoj cen vodného a stočného v následujících letech, patří vedle oborové
inﬂace požadavky státu (nové poplatky nebo
zvýšení stávajících, změna sazby DPH)
a požadavky vlastníků infrastruktury na
nájemné. Zatímco požadavky státu zřejmě
dopadnou plošně na naprostou většinu odběratelů, budou o nové výši nájemného rozhodovat města a obce pro každou lokalitu
individuálně. Obecně lze ale konstatovat, že
ceny vodného a stočného zřejmě porostou
pro odběratele zejména v menších sídlech
nad hranicí obecné inﬂace.
Přes toto nepříznivé očekávání stále platí,
že náklady na vodné a stočné představují
v rodinných rozpočtech jen zhruba jedno
procento celkových výdajů. Výrazné omezování spotřeby vody v domácnostech již
není možné očekávat, úspory je však možné hledat v jiných položkách rodinného
rozpočtu. Jen pro srovnání – cena litru balené vody v obchodě se pohybuje v rozmezí
od 4 do 6 korun, cena litru vody natočené
z kohoutku činí v průměru okolo 6 haléřů.
Kvalita produktu je srovnatelná, cena je
k zamyšlení.
ČEVAK, a. s.

Historicky III. vánoční
koncert na Práchni
Vážení občané, hasiči Velké Hydčice společně s obecním zastupitelstvem obce Velké Hydčice si Vás dovolují již potřetí pozvat
na vánoční koncert na Práchni, který se
bude konat na Štěpána dne 26. 12. 2010
od 17.30 hodin před kostelíkem sv. Klimenta a na vánoční písně a koledy se můžeme těšit v podání Volného sdružení zpěváků a muzikantů Horažďovic. Jak tomu

je zvykem místo koncertu a přilehlá zřícenina hradu bude osvětlena „kanadskými“
ohni a nově si pro Vás pořadatelé připravili
i umělé nasvícení exteriéru kostelíka. Po
dobu trvání koncertu pro Vás budou k dispozici teplé nápoje a klobásky. Vstupné
dobrovolné.
Využijte příležitosti v tomto vánočním čase
k chvilkovému zastavení se, rozjímání a odpočinutí si od každodenních starostí.
Těšíme se na Vaši účast a nezapomeňte si
s sebou pro umocnění atmosféry přinést
prskavky a svíčky.
Pokojné Vánoce, radost v rodině i v práci
a mnoho úspěchů v novém roce 2011
Vám za pořadatele přeje a k hojné účasti
zve Vlastimil Vinter

Galerie Caliﬁa
Dne 17. 11. 2010 proběhla v naší galerii vernisáž výstavy Dialog 21. Tato vernisáž byla
začátkem oslav 21. výročí od počátku projektu Dialog Praha / Los Angeles. V tomto projektu jde o výměnu umění a umělců

mezi Los Angeles a Prahou, tato výměna
započala hned po revoluci v r. 1989. Mezi
autory myšlenky tohoto projektu patří
hlavně B. Benish, americká umělkyně žijící v ČR. Na vernisáži jsme se mohli potkat
s některými umělci, jejichž díla zde vystavujeme, např. s Barbarou Benish, Margaret
Titlovou, Ladislavem Mertou, Janou Prekovou a Ivanem Gabalem…
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Během zimních měsíců bude Galerie Caliﬁa zavřená. Pro zájemce, kteří ještě neviděli výstavu Dialog 21, je samozřejmě
možné galerii otevřít po osobní domluvě
na tel. čísle 723 099 743 (M. Mrázová, asistentka ředitelky Galerie Caliﬁa),
www.galeriecaliﬁa.net.
Markéta Mrázová

KULTURA V OKOLÍ
Hospoda ve Vrbně,
večery u krbu:
24. 12. 2010

KOLEDY S PUNČEM U VÁNOČNÍHO
STROMU
na návsi ve 21.30 hod.
29. 12. 2010

MISTR KYTARY ŠTĚPÁN RAK
– vzpomínkový večer na muzikanta
a doktora Mahela, od 18.00 hod.

Chanovice:
25. a 26. 12. 2010 – sobota a neděle

CHANOVICKÝ BETLÉM
13.00–17.00 hodin, sváteční vánoční
setkání v chanovickém skanzenu
26. 12. 2010 – neděle

KONCERT SESTER STROLENÝCH
od 17.00 hodin, vánoční rodinné
muzicírování, zámecký areál
1. 1. 2011 – sobota

NOVOROČNÍ VYHLÍDKA
Z CHANOVICKÉ ROZHLEDNY
13.00–16.00 hodin, sváteční podívání na Šumavu a Prácheňsko, rozhledna na Chlumu
1. a 2. 1. 2011 – sobota a neděle

CHANOVICKÝ BETLÉM
13.00–17.00 hodin, sváteční setkání
v chanovickém skanzenu
8. 1. 2011 – sobota

PĚŠÍ POCHOD K UCTĚNÍ
A ZACHOVÁNÍ PŘÍRODY A ŽIVOTA
V POŠUMAVÍ
start v zámeckém areálu, ukončení
v KD v Chanovicích

Strakonice:
14. 1. – 10. 2. 2011

GOTT GALLERY TOUR 2011
výstava obrazů Karla Gotta
Maltézský sál – strakonický hrad

REGIONÁLNÍ INFORMAÈNÍ
A MAPOVÉ CENTRUM

24. 12.
HORAŽĎOVICE–PRÁCHEŇ
Pochod na Prácheň
7. ročník
noční pochod na Prácheň,
sraz cca ve 22.45 hod.
u mostu k Jitexu, pořádá MTB Ježíkov

Vám poskytuje

VEØEJNÝ INTERNET
Po-Pá 9.00-12.30, 13.00-17.00
Rezervujte si èas na telefonu 376 511 999
e-mail: horazdovice@ciao.cz
3. TÝDEN V LEDNU(17. - 21.1. 2011)
pro obèany Horaïovicka prvních 30 min
dennì ZDARMA
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PENZION MOTÝLEK v Komušíně nabízí
pořádání firemních 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

ﬁrma 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.

JA Z YKOVÉ STUDIO HOR A ŽĎOVICE
individuální a skupinová výuka anglického
a španělského jazyka konverzační metodou
kontakt: 608 415 276
jazykovestudio-hd@centrum.cz
www.jazykove-studio.webnode.cz

HOR A ŽĎOVICK Ý OBZOR č. 12/2010
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Ceník barevné a černobílé inzerce
Rozměr inzerátu
(výška × šířka)cm
26×19
13×19
13×9
6,5×9
3×9

Černobílá verze
Cena

Barevná verze
Cena

2 800 Kč
1 400 Kč
700 Kč
350 Kč
150 Kč

4 500 Kč
2 000 Kč
1 000 Kč
500 Kč
250 Kč
Cena je bez 20% DPH.

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

Ilona Herzová, Sušice, mobil 608 117 789

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 firem a obcí
• zemědělské provozy • lesní porosty • úrazové pojištění
• životní pojištění
Regionální zastoupení pro Plzeňský kraj:
Pobočka Plzeň
Purkyňova 27
301 36 Plzeň
tel. 377 220 177
fax 377 220 184
e-mail: plzen@hvp.cz

kancelář Klatovy
Vídeňská 9
339 01 Klatovy
tel. 376 311 306
mobil 724 091 622
e-mail: osh.klatovy@centrum.cz
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Krásné prožití vánočních svátků,
pevné zdraví, lásku a osobní štěstí
Vám do nového roku 2011 přeje
Ing. Hana STULÍKOVÁ
728 66 44 82
731 61 96 32
Všem svým klientům děkuji za přízeň
a těším se na další spolupráci.

HOR A ŽĎOVICK Ý OBZOR č. 12/2010

|

PF 2011
Příjemné prožití vánočních svátků,
v novém roce 2011
pevné zdraví a mnoho šťastných kilometrů
všem svým zákazníkům
přeje kolektiv zaměstnanců firem
STK a BOSCH car service Horažďovice
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AKCE

7. 1. pátek, 8. 1. sobota

KULTURNÍ DŮM
2. 1. neděle

15.00

TANEČNÍ KURZ PRO DOSPĚLÉ 1. lekce.

7. 1. pátek

20.00

MATURITNÍ PLES
Pořádá SOŠ Blatná, 4.B. K tanci a poslechu
hrají Pelíškové z Klatov.

9. 1. neděle

15.00

TANEČNÍ KURZ PRO DOSPĚLÉ 2. lekce.

12.–13. 1. středa–čtvrtek
PRODEJNÍ TRHY

15. 1. sobota

20.00

HASIČSKÝ PLES
Pořádá SDH Jetenovice. Bohatá tombola. Hraje Fatima. Předprodej vstupenek od
4. 1. 2011 v kině OTAVA, tel. 376 511 890.

16. 1. neděle

15.00

20.00

DOMŮ NA VÁNOCE
Norsko, Německo, Švésko – Štědrý večer, co
se nevydařil. Tragikomedie do 12 let nevhodná. Titulky. Vstupné 78 Kč.

14. 1. pátek, 15. 1. sobota

20.00

TRON LEGACY
USA – Uvězněni v digitálním světě... Dobrodružné sci-ﬁ. Titulky. Vstupné 85 Kč.

21. 1. pátek, 22.1. sobota

20.00

19.30

SMÍM, PROSIT?
Divadelní představení uvádí Městské divadlo Mladá Boleslav. Předplatné skupiny A/1.
Zbylé vstupenky v předprodeji kina Otava.

22. 1. sobota

20.00

14. PRÁCHEŇSKÝ REPREZENTAČNÍ
PLES
Pořádá Město Horažďovice a Kulturní středisko
Bohatý program:
předtančení
módní přehlídka
host večera
míchané nápoje
ochutnávkový raut
K tanci a poslechu hraje taneční orchestr
DANCE BAND PLZEŇ.
Vstupenky v předprodeji od 10. 1. 2011 v kině
Otava, tel. 376 511 890.

23. 1. neděle

15.00

TANEČNÍ KURZ PRO DOSPĚLÉ 4. lekce.

26. 1. středa

19.30

NEIL SIMON: ŘEČI
Divadelní komedii uvádí TYJÁTR Horažďovice. Režie: Karel Šťastný.
Předprodej vstupenek od 12. ledna 2011
v kině Otava, tel. 376 511 890.

28. 1. pátek

20.00

MYSLIVECKÝ PLES
Pořádá ARTEMIS Velký Bor. Bohatá tombola, hraje Malá muzika Nauše Pepíka. Vstupenky v předprodeji od 17. ledna 2011 v kině
Otava, tel. 376 511 890.

29. 1. sobota

30. 1. neděle

15.00

POSEZENÍ S PÍSNIČKOU
K tanci a poslechu hraje NEKTARKA. Možnost rezervace vstupenek na Ples seniorů
27. 2. 2011, hraje Doubravanka.

Změna programu vyhrazena

21. 1. pátek

Parkán 15.00

SNĚHULENÍ
– stavba sněhových soch (sněhuláci apod.)
Stavitelé nejhezčí sochy získají odměnu
a všichni si dáme horký čaj.

klubovna DDM 15.30

25. 1.

ŠPERKAŘSKÁ DÍLNA
– seznámíte se s výrobou smaltovaných šperků, můžete zkusit vinutou perlu.

klubovna počítačů 17.00

25. 1.

28. 1. pátek, 29. 1. sobota

MALUJEME NA HEDVÁBÍ
tvořivá dílna – malujeme šály, šátky, obrázky,
poplatek za materiál.

20.00

DÍVKA,KTERÁ SI HRÁLA S OHNĚM
Švédsko – Filmové zpracování druhého dílu
slavné knižní trilogie Stiega Larrsona. Kriminální thriller do 15 let nevhodný Titulky.
Vstupné 70 Kč.
LOUTKOVÉ DIVADLO V KINĚ OTAVA

7. 1. pátek
21. 1. pátek

17.00

MÍČEK FLÍČEK
KINO OTAVA HORAŽĎOVICE
hlavní vchod: předprodej vstupenek, kopírování, příjem plakátů pro výlep (výlepové dny:
úterý a čtvrtek), tel. 376 511 890
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.
St 22. 12.
Pá 24. 12. ZAVŘENO
Po 27. 12. 8.00–11.00
St 29. 12. 8.00–11.00
Pá 31. 12. ZAVŘENO

28. 1.

16.30

Všechny akce, které jsou závislé na počasí
a sněhu mohou být pořadatelem přesunuty
na jiný termín, popř. zrušeny. Informace na
nástěnce v Zámku.
KERAMIKA
Svoji fantazii a šikovnost si můžete ověřit při
práci s hlínou, modelování glazování, točení
na kruhu v kurzu keramiky. Kurz je určen
mládeži a dospělým.
Zahájení středa 26. 1. v 17 hodin.
PŘIPRAVUJEME NA ÚNOR:
Dětský Maškarní karneval, můžete se zúčastnit soutěže o nejhezčí taneční vystoupení. Proto neváhejte a již teď nacvičujte. Odměna Vás nemine!
Rodinný turnaj – Člověče nezlob se
(dítě + dospělý ). Vítěz turnaje bude odměněn.

MUZEUM
Interaktivní dílna „NÁVRAT K TRADICÍM“
je otevřena září–květen,
po–pá od 9.00–15.30 hod.
Vhodné objednat se na tel. 376 512 271 nebo
muzeumhd@seznam.cz.

HOTEL PRÁCHEŇ

12.00–16.30
12.00–16.30

29. 12. 2010 středa

12.00–15.00
12.00–15.00

Ševčíkovy hudební večery
KONCERT DUDÁCKÉ MUZIKY
PLZEŇSKÝ MLS
Vstupné dobrovolné.

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
8. 1.
ZAHÁJENÍ LYŽAŘSKÉ ŠKOLY PRO
PŘIHLÁŠENÉ DĚTI A DOSPĚLÉ
Odjezd autobusu sobota v 7.30 od Hlaváčků.

15. 1.

KURZ VÝPOČETNÍ TECHNIKY
PRO DOSPĚLÉ

17.00

ZLATOVLÁSKA

19.30

NEIL SIMON: ŘEČI
Derniéra divadelní komedie v podání horažďovického TYJÁTRU.

SVÍČKOVÁNÍ – výroba svíček
S sebou pracovní oděv a zbytky barevných svíček.

BENGA V ZÁLOZE
USA – Na každého policistu se někdy usměje
štěstí. Akční komedie do 12 let nevhodná.
Titulky. Vstupné 88 Kč.

TANEČNÍ KURZ PRO DOSPĚLÉ 3. lekce.

17. 1. pondělí

klubovna DDM 15.30

18. 1.

KINO OTAVA

21. 1. 2011 pátek

19.00

19.00

Ševčíkovy hudební večery
KLAVÍRNÍ RECITÁL
VERONIKY BÖHMOVÉ
Vstupné: 100 Kč a 50 Kč.

na Loretě pod vodojemem 14.30

ZÁVODY NA SANÍCH
Kategorie podle věku.
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