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Volby v Horažďovicích, 
foto J. Chalupná 

Počet volených členů ZM Voliči v seznamu Vydané obálky Volební účast v % Odevzdané obálky Platné hlasy 

17 4 543 2 575 56,68 2 569 38 815

Kandidátní listina Hlasy Počet kandidátů Přepočtený základ dle 

počtu kandidátů

Přepočtené % 

platných hlasů

Počet mandátů

číslo název abs. v %

1 Občanská demokratická strana 10 297 26,53 17 38 815,00 26,52 5

2 Česká str. sociálně demokrat. 12 369 31,87 17 38 815,00 31,86 6

3 Komunistická str. Čech a Moravy 4 315 11,12 17 38 815,00 11,11 2

4 Sdruž. nezáv. kand. – VOLBA 2010 7 765 20,01 17 38 815,00 20 3

5 Nezávislí pro Horažďovice 1 378 3,55 5 11 416,17 12,07 0

6 TOP 09 2 691 6,93 17 38 815,00 6,93 1

Kandidátní listina poř. Kandidát Navrhující strana Politická příslušnost Hlasy Pořadí

číslo název číslo příjmení, jméno, tituly věk abs. v % zvolení

1 Občanská demokratická strana 1 Buriánek Jan 42 ODS ODS 898 8,72 1

1 Občanská demokratická strana 4 Jehlík Jan MUDr. 44 ODS BEZPP 777 7,54 2

1 Občanská demokratická strana 2 Pollak Tomáš Mgr. 32 ODS ODS 733 7,11 3

1 Občanská demokratická strana 3 Makrlíková Miroslava Ing. 26 ODS ODS 586 5,69 4

1 Občanská demokratická strana 5 Brabec Ondřej 35 ODS BEZPP 600 5,82 5

2 Česká str. sociálně demokrat. 2 Chládková Naděžda Mgr. 52 ČSSD ČSSD 927 7,49 1

2 Česká str. sociálně demokrat. 1 Zrůbek Karel Mgr. 48 ČSSD ČSSD 861 6,96 2

2 Česká str. sociálně demokrat. 4 Martínek Daniel 43 ČSSD BEZPP 857 6,92 3

2 Česká str. sociálně demokrat. 9 Sekyra Stanislav 62 ČSSD BEZPP 828 6,69 4

2 Česká str. sociálně demokrat. 3 Řáha Josef Ing. 53 ČSSD BEZPP 781 6,31 5

2 Česká str. sociálně demokrat. 5 Jánský Pavel 59 ČSSD BEZPP 729 5,89 6

3 Komunistická str. Čech a Moravy 5 Jordánová Miroslava 56 KSČM BEZPP 518 12 1

3 Komunistická str. Čech a Moravy 2 Lukeš Karel 34 KSČM BEZPP 423 9,8 2

4 Sdruž. nezáv. kand. – VOLBA 2010 1 Chlan Miloslav Ing. 59 NK BEZPP 772 9,94 1

4 Sdruž. nezáv. kand. – VOLBA 2010 14 Jáchim Václav Mgr. 59 NK BEZPP 642 8,26 2

4 Sdruž. nezáv. kand. – VOLBA 2010 11 Forman Michael Ing. 47 NK BEZPP 584 7,52 3

6 TOP 09 3 Maxa Karel RNDr. 55 TOP 09 BEZPP 252 9,36 1

 

VOLBY 
do zastupitelstev obcí 
15. 10.–16. 10. 2010

Výsledky voleb
Město Horažďovice

Jindřiška Antropiusová, starostka města
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STALO SE 

V Horažďovicích 
se natáčel pořad 
Cyklotoulky
V  pátek 8. 10. se v  Horažďovicích natáčel 
pořad Cyklotoulky s Michalem Jančaříkem.
Pořad bude 15minutový. Uvidíte v  něm 
historické jádro Horažďovic, Městské mu-
zeum se svojí interaktivní dílnou, divadelní 
spolek TYJÁTR, rýžování zlata a výlov per-
lorodek na řece Otavě, pozvánku do Aqua-
parku v  Horažďovicích, vrch Prácheň, 
léčivý pramen u  kaple Sv. Anny, Přírodo-
vědnou stanici a mnoho dalšího. Přítomen 
byl i pejsek Rudla, který Michala Jančaříka 
na toulkách po Čechách doprovází.

Pořad se bude vysílat na TV PUBLIC celý 
týden od neděle 12. prosince (20.15) do 
neděle 19. prosince 2010 v časech určených 
pro Cyklotoulky. Celkem bude vysílán 14 ×. 
Neděle 20.15 – premiéra, pondělí 5.15, 
11.00, úterý 2.15, 10.00, 20.30, středa 5.45, 
13.45, čtvrtek 1.30, pátek 10.00, 20.30, so-
bota 8.00, neděle 1.45, 6.30, 12.30.
Dále je také budete moci shlédnout na 
www.publictv.cz ve videoarchivu a  na 
webových stránkách města Horažďovice 
www.sumavanet/horazdovice/. 
Určitě stojí za Vaši pozornost. Proto přeje-
me příjemné sledování tohoto pořadu. 
Štáb Cyklotoulek několikrát zmínil, že 
vždy Horažďovicemi jen projíždí a  nikdy 
by je nenapadlo, že je v našem městě tolik 
zajímavého. Zařadili nás do mála měst, 
která je velmi překvapila. 

V Horažďovicích 
se natáčelo 
prezentační DVD
Prezentační DVD je podobného rázu jako 
Cyklotoulky, ale rozsáhlejšího obsahu. 
Bude využíváno k prezentaci města a bude 
v  těchto jazycích: čj, nj, aj, fj. Štáb, který 
DVD natáčel, zažil při natáčení mnoho 
zážitků (např. natáčení řeky Otavy a jejího 
okolí přímo z lodi s p. Kučerou a p. Blahou-
tem, průjezd cyklistů v  parku, kdy kame-
raman vylezl na strom,…) a  velmi se jim 
v  našem městě líbilo. DVD vyjde koncem 
listopadu a bude k dispozici na MěÚ a v IC.

V Horažďovicích 
proběhly volby do 
Zastupitelstva města 
a do Senátu ČR 

Jitka Chalupná, Odbor památkové péče, 
školství a kultury, MěÚ Horažďovice 

KULTURA 

Týden knihoven 2010
Kromě tradičních akcí, které jsme v letoš-
ním Týdnu knihoven připravili, měly děti 
možnost vyzkoušet si, co obnáší práce 
knihovníka. Knihy opravovaly, zařazova-
ly, ale také půjčovaly.

Novinku Ema a kouzelná kniha představi-
la dětem spisovatelka Petra Braunová.

Program byl zpestřen návštěvou legendár-
ní televizní a rozhlasové hlasatelky Kamily 
Moučkové, která besedovala se studenty 
střední školy a s žáky devátých tříd základ-
ních škol především na téma srpen 1968.

Text a foto Petra Tomešová
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Vkusně opravený domek, Příčná ulice „soukromá motokrosová dráha za rybníkem Mokrá“

PLUS/MINUS  Redakční rada

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

Výročí v horažďovickém 
divadle
V  nejbližších dnech se dožívá významného 
životního jubilea nestor horažďovického diva-
dla a pro mnoho generací nejznámější před-
stavitelka místních ochotníků, paní Boženka 
Saláková. Pro většinu čtenářů a našich spolu-
občanů není asi potřeba ji blíže představovat, 
dokonce si myslíme, že je to zcela zbytečné. 
Naše výborná kolegyně, kamarádka a  pří-
telkyně Boženka celý svůj život tráví mezi 
lidmi a  její působení v  našem městě je ne-
smazatelné. Vedle divadelního nadšení totiž 
působí i  v  mnoha dalších oborech, protože 
její nadání není jen dramatické, ale napří-
klad také pěvecké či sportovní. My Vám ji 
chceme však připomenout jako ochotnici.
Členkou místního ochotnického souboru se 
stala v roce 1958. Do dnešních dnů ztvárnila 
mnoho zajímavých a výrazných rolí, kterých 
je zaznamenáno kolem třiceti. Vzpomeň-
me alespoň na tu nejvýznamnější, kterou se 
zapsala do mysli snad každému z nás – Pla-
jznerka z  Drdových Dalskabátů. Jak sama 
o sobě vypráví, nejvíc si užívá rolí komických, 
ve kterých je vždy výborná a nepřehlédnutel-
ná. Určitě je nutno také uvést, že dlouhý čas 
stála v čele horažďovických ochotníků a udr-
žela jejich činnost v těžké polistopadové době, 

která amatérskému divadlu příliš nepřála, 
a  mnoho souborů tehdy zaniklo. Jistý čas 
v našem souboru působila jako jediný režisér.
Stála také u  znovuobnovení loutkového 
divadla v roce 1987 a až do roku 1995 byla 
jeho první principálkou.
Vyprávět o  všech zážitcích a  příhodách 
s Boženkou je naprosto zbytečné, protože 
většina setkání s  ní je pro okolí příjemné 
a  nezapomenutelné. Velice si vážíme, co 
pro naše divadlo a pro každého z nás udě-
lala a na důkaz toho jí chceme popřát pro-
střednictvím Horažďovického obzoru.

Milá Boženko, holka naše zlatá! Celý Tyjá-
tr Horažďovice Ti srdečně děkuje za to, že 
Tě může mít ve svých řadách. Jedním hla-
sem Ti u příležitosti Tvých neuvěřitelných 
osmdesátin přeje hodně zdraví, štěstí, elá-
nu a vitality jako doposud, úsměvů a ještě 
pěknou řádku hezkých rolí. Zůstaň nám 
věrná a  ráda se mezi nás vždycky vracej! 
Máme Tě moc rádi a  navždycky pro nás 
zůstaneš Božkou, bez které by naše parta 
těžko fungovala.
Všechno nejlepší!

Tyjátr Horažďovice
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Ševčíkovy hudební 
večery pokračují 
koncertem skupiny 
Camael
pátek 19. 11. 2010 v 19.00 hodin, secesní 
sál hotelu Prácheň
Hudební sdružení Camael tvoří v aktuální se-
stavě dívčí vokální trio Triny a pět instrumen-
talistů. Všechny umělce spojuje – jak o  sobě 
sami říkají – nadšení a vášeň pro tradiční lido-
vou hudbu – především moravskou, sloven-
skou a romskou. Lidové písně interpreti pub-
liku předkládají v instrumentálních aranžmá 
zakladatele skupiny Pavla Fischera, bývalého 
primária Škampova kvarteta, vokální aranž-
má vytváří obvykle Iveta Kováčová, dlouhole-
tá moderátorka České televize. Celkový zvuk 
skupiny je utvářen pestrými žánrovými zku-
šenostmi a  velkou schopností improvizace 
jednotlivých osobností. Sdružení Camael vy-
stoupilo na koncertních pódiích při řadě festi-
valů i samostatných koncertů doma i v zahra-
ničí. Na začátku října 2008 vyšlo Camaelu již 
druhé CD Do skoku (první nahrávka se jme-
nuje Camael), v  současnosti pracují členové 
skupiny na novém CD Čáry a kouzla. Camael 
přijede do Horažďovic ve složení: Iveta Ková-
čová (zpěv), zakladatelka skupiny Triny, účin-
kovala v  muzikálech Hair a  Krysař, Dagmar 
Podkonická (zpěv) účinkovala v  muzikálech 
Drákula, Krysař, Kleopatra, Rebelové a  Tři 
mušketýři, Jana Procházková (zpěv) účinko-
vala v  muzikálech Drákula, Hamlet, Kráska 
a  zvíře, Pavel Fischer (housle, zpěv) vystu-
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doval Pražskou konzervatoř a AMU ve třídě 
profesorky Nory Grumlíkové, v roce 1989 se 
stal spoluzakladatelem Škampova kvarteta, 
Josef Fiala (viola, zpěv) vyučuje na Konzer-
vatoři v Plzni, je členem Giovanniho kvarteta, 
výborný improvizátor, sběratel a upravovatel 
lidové hudby, Jiří Zelba (hoboj, anglický roh, 
fl étna, zpěv) vystudoval Pražskou konzerva-
toř, AMU, vystupoval se souborem Chorea 
Bohemica Jaroslava Krčka, František Raba 
(kontrabas, zpěv) koncertoval a  nahrával 
s  mnoha soubory (TOČR, Golem, Nerez, 
…) a sólisty (Zuzana Navarová, Rudolf Rokl, 
Radim Hladík,...), účastnil se mnoha muzi-
kálových projektů, Camilo Caller (perkuse) 
již v době studií hrál se skupinou Šum svistu, 
Laura a její tygři, nahrával pro Lenku Filipo-
vou, J. Nedvěda, skupinu Chinaski, Čecho-
mor, je členem skupiny KOA. 
Věříme, že horažďovické publikum ne-
promarní vzácnou příležitost k  setkání 
s  výbornými muzikanty a  se slavnými 
osobnostmi naší hudební scény. Vstupné je 
dobrovolné, po koncertě je možné se občer-
stvit v restauraci hotelu.

VOJENSKÁ HUDBA PŘIPRAVILA 
POSLUCHAČŮM V SÁLU HOTELU 
PRÁCHEŇ KRÁSNÝ ZÁŽITEK
V pátek 8. 10. 2010 se četnému publiku Šev-
číkových hudebních večerů představil Žesťo-
vý kvintet Hudby hradní stráže a Policie ČR. 
Profesionální hudebníci, kteří si komorní 
koncerty s chutí zahrají jako doplňkovou čin-
nost k  reprezentativním vystoupením hlav-
ního orchestru, nezklamali. Večerem zněly 
skladby několika staletí. Kvintet dokázal kaž-
dé skladbě vtisknout patřičný styl, posluchače 
jistě zaujala bravurní technika nezbytná nejen 
v klasických kompozicích (árie Královny noci 
z Mozartovy opery Kouzelná fl étna, Händlův 
Příjezd královny ze Sáby), dynamicky velmi 
citlivý výraz hráčů (Bachovo Trioso), humor-
ný nadhled (Staňkovy variace na téma O, du 
lieber Augustin) či smysl pro moderní aranž-
má světově proslulých tvůrců (Skirrowovy 
Three Gershwin Songs, O´ Carrollova sklad-
ba Romantic nebo Pollackova That ś plenty). 
Spokojení diváci si vytleskali přídavek a  Let 
čmeláka od Rimského-Korsakova uzavřel 
další večer v úžasné atmosféře secesního sálu.

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

SPORT 

Enduro team
Podzim s  sebou přináší každoročně nej-
více terénních motocyklových závodů. 
Již 28. srpna se uskutečnil Offroad Ma-
raton na motokrosové trati Svaté Pole. 
Z  našeho týmu se zúčastnil Lukáš Že-
liska, který v  kategorii Pohár E1 obsadil 
skvělé 3. místo a ve stejné kategorii obsa-
dil 6. místo Jaroslav Staněk z  22 jezdců. 
Vzhledem k  tomu, že se závodu účastní 
jezdci z celé České republiky a ze závodu 
je vysílána 20minutová reportáž v televi-
zi, tak je to pro náš tým velký úspěch.
9. října se jel v  Maňovicích 6. a  zárověň 
poslední závod seriálu JBR CUP 2010. 
Seriál je vypsán pro kategorie A  ( jezdci 
se soutěžní licencí), B (hobby jezdci) a C 
( jezdci se stroji pitbike). Závody se jezdí 
v  jihozápadních Čechách (Stražovice, 
Domažlice, Přeštice, Klatovy, Hradiště, 
Maňovice) a  v  průměru se jich zúčast-
ňuje 120 jezdců. Maňovický závod se jel 
na přírodním okruhu o  délce 2 km. Trať 
obsahovala technicky náročné kamenité 
pasáže, průjezdy bahnem, rychlé úseky 
mezi stromy a po poli. Z našeho týmu se 
v  kategorii C objevili hned 4 jezdci. Nej-
lépe z nich si vedl Tomáš Mráček, který si 
stylem „start-cíl“ dojel pro první místo. 
Skvělé druhé místo obsadil Lukáš Pa-
velec a  v  pořadí třetí projel cílem Patrik 

Holub, pro kterého je tento úspěch moti-
vací pro příští ročník. Smůlu v  závodě si 
vybral jeho bratr Michal, který byl nucen 
ze závodu odstoupit pro technickou zá-
vadu. Při slavnostním vyhlášení na kon-
ci závodního dne to byl velice příjemný 
pohled na stupně vítězů, které opanovali 
jezdci z týmu Enduro team Horažďovice. 
Více nejen o  těchto akcích se dozvíte na 
www.enduro.horazdovice.cz.

Raketa 2010
Nedávný mezinárodní astronautický 
kongres, který byl pořádán v  Praze na 
přelomu září a  října byl plný očekávání, 
že bude oznámen přibližný termín letu na 
Mars. Za tímto účelem se v Praze potkali 
nejnabušenější dva muži byznysu zvané-
ho kosmonautika. Za NASA to byl Char-
les Bolden a za ESA (Evropská kosmická 
agentura) Jean-Jacques Dordain. Pánové 
jen planě plácali. Datum z  nich nevy-
padlo žádné. Americký prezident Barack 
Obama zrušil podstatnou část americké 
kosmonautiky protože na vólštrýtu to 
jedna parta poněkud přestřelila a ta dru-
há díky tomu spadla z  nebe. Nejsou to 
dobré zprávy. Se to nezdá, ale kosmonau-
tika a obory na ni přiléhající jsou studnicí 
nápadů, které prohlubují náš blahobyt 
a pocit, že smrt si pro nás nepřijde.
Naštěstí je zde Raketa, jejíž let asi těž-
ko může nějaký Obama zastavit. Raketa 
2010 – tedy turnaj, jehož se každoroč-
ně mohou zúčastnit jen vybraní hráči 
a hráčky. A protože se jednalo o jubilejní 
pátý ročník, finanční víceprezident ing. 
arch. Norbert Gáfrik se kvůli zajištění 
dostatečného množství financí sešel ně-
kolikrát v  proslulých salonech kaváren 
Marathon a  Jericho se svými blízkými 
z byznysu. Nakonec sehnal velkorysou fi-
nační injekci od Porfiria a  stávající část-
ka dotace trunaje se vyšplhala na rekord-
ních 45 000 liber šterlinků. Účast byla 
tento rok solidní.
Je zvykem v předvečer klání posedět nad 
pohárkem energy drinku, rozlosovat se 
do skupin a  dobře se vyspat na turnaj 
samotný. Dopřejme si všichni rok plný 

Tradičně se sváděl tvrdý souboj o cenu Mó-
des Róbes za výrazný přínos do světa teni-
sové módy. Zde model „HANKA SERVIS“. 
(foto: Mark II)
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očekávání jak to celé dopadne a  za rok 
s Raketou 2011 opět vzhůru ke hvězdám!
Jen podstatný výčet informací: Hrálo se na 
kurtech 1, 2, 3, několik zápasů se odehrálo 
i  na kurtu 4. Stav kurtů byl velmi slušný, 
stejně tak bylo vzorně nachystané zázemí 
pro účastníky i  diváky turnaje. Počasí? 
Nádhera. Podrobnosti na www.tkhd.cz.
(kráceno)

 – BSW -

Podzimní kros
Dne 25. září 2010 byl slavnostně otevřen 
sportovní areál horažďovického atle-
tického oddílu Athletic Cross Country 
Club. Areál byl vybudován z  bývalého 
vojenského cvičiště u  Střelských Hoštic. 
V  tomto sportovním areálu, který bude 
sloužit všem příznivcům přespolních 
běhů, se nachází travnatá krosová dráha 
splňující všechny parametry Evropské 
atletické asociace. 

Prvního závodu, který jsme nazvali Pod-
zimní kros, se zúčastnilo 53 závodníků, 
z  nichž nejmladšímu bylo 6 let a  nej-
staršímu 64 let. Slavnostnímu otevření 
areálu byl přítomen starosta Střelských 
Hoštic Ing. Janoch a  členka Rady města 
Horažďovice paní Chládková. Další, dru-
hý Podzimní kros se uskuteční 27. listo-
padu, na který tímto srdečně zvu všechny 
příznivce běhů ve volné přírodě. Bližší 
informace se případní zájemci dozvědí 
na www.a3c.cz.

Ing. Miloslav Šefl er, 
předseda atletického oddílu

Z RADNICE

Rada města 
Horažďovice 
15. 9. 2010 
SCHVÁLILA
• smlouvu o pronájmu stavby silnice I. tří-
dy mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Na 
Pankráci 546/56, Praha 4 – Nusle a  Měs-
tem Horažďovice pro realizaci stavby „Sta-
vební úpravy křižovatky Strakonická–Pl-
zeňská, Horažďovice“ 
• dodatek č. 1 ke smlouvě o  dílo na zpra-
cování projektové dokumentace Domov 
pro seniory Horažďovice uzavřené se spo-
lečností TECHNICO Opava, s. r. o., Opava 
(předmětem dodatku je prodloužení termí-
nu předložení zpracované architektonické 
studie do 30. 11. 2010 z  důvodu ukončení 
celkového prodloužení procesu zpracová-
ní veřejné zakázky s  ohledem na dodržení 
lhůt stanovených zákonem č. 137/2006 Sb. 
o veřejných zakázkách)
• dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci 
akce „Oprava zastřešení nároží v  křižo-
vatce ulic Strakonická–Plzeňská“ uzavře-
né s  Miroslavem Brůžkem, Horažďovice, 
jehož předmětem je ukončení smluvního 
vztahu a s tím související vzájemné vyrov-
nání práv a závazků 
• dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na zhoto-
vení projektové dokumentace akce „Otav-
ská cyklostezka – úsek v  mikroregionu 
Prácheňsko č. 1 – Svaté Pole č. 4 – Zářečí“ 
uzavřené se společností Dopravněinženýr-
ská kancelář, s. r. o., Hradec Králové, jehož 
předmětem je změna rozsahu díla a termí-
nů realizace
• dohodu o  převodu investorství stavby: 
„Stavby PPO ve městě Horažďovice – obtok 
jezu Jarov průlehem na pravém břehu“ a pod-
mínkách užívání pozemku a provedení stavby 
• dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci 
stavby „Zateplení bytového domu čp. 180 
v  Horažďovicích“ uzavřené se společností 
MIRAS – stavitelství a sanace, s. r. o., Plzeň-
Litice, jehož předmětem je změna rozsahu 
díla a snížení ceny o 41 305,80 Kč + DPH 
• s platností od 1. 10. 2010 na dobu neurči-
tou pronájem nebytových prostor v Žižko-
vě ul. 758, Horažďovice nájemci Diep Thai 
Ba, 1. máje čp. 170, Merklín za nájemné 
350 Kč/m2 – prodejní plocha, 300 Kč/m2 
– skladové a ostatní plochy
• s platností od 1. 10. 2010 na dobu neurči-
tou pronájem nebytových prostor v Palacké-
ho ulici 1 061, Horažďovice Oblastní charitě 
Horažďovice za nájemné 1 Kč/m2/rok 

• zařazení do rozpočtu města na rok 2011 
fi nanční příspěvek ve výši 45 000 Kč účelově 
určený k úhradě osobních i provozních výdajů 
v roce 2011 spojených s fungováním Volnoča-
sového centra DOK a smlouvu o poskytnutí 
fi nančního příspěvku mezi Městem Horažďo-
vice a sdružením Junák – svaz skautů a skau-
tek ČR, středisko Prácheň Horažďovice 

VZALA NA VĚDOMÍ 
• zápis z 28. jednání kulturní komise ze dne 
8. 9. 2010, k návrhu kulturní komise 
a) Agitka – roh Plzeňské ulice – souhlasí 
s účastí zástupce kulturní komise v komisi 
pro výběr vítězného návrhu nároží Plzeň-
ská a  nesouhlasí s  podmínkou zachování 
původního vzhledu 
b) Ševčíkovy hudební večery – Ing. Ku-
tišová podala na jednání RM dostatečné 
vysvětlení k  vyúčtování příspěvku, Město 
poskytuje pouze část výdajů na projekt hu-
debních večerů 
c) Letní kulturní scéna Panská – vypracovaní 
studie považuje RM za zbytečné (z  důvodu 
aktivní povodňové zóny) – ukládá MěÚ, Od-
boru investic, rozvoje a majetku města zahr-
nout do rozpočtu na rok 2011 opravu altánu 
v Panské zahradě, zavedení el. energie 
d) Jarmarky na náměstí 2011 – rada města 
nesouhlasí se zrušením jarmarků v roce 2011
e) Rozpočet kultury na rok 2011 – pone-
chává rozhodnutí týkající se rozpočtu roku 
2011 na orgánech města vzniklých na zá-
kladě voleb 

POVĚŘILA 
starostku města v záležitosti překračování 
hygienických norem hlučnosti a  celkové 
zhoršení životního prostředí v  důsledku 
dopravní zátěže na trase silnice I. tř./22 
v  obci Horažďovice, Komenského ulice 
k  jednání se zástupci občanů podávajících 
stížnost 

Rada města 
Horažďovice 
29. 9. 2010
SOUHLASILA 
• s výstavbou lehké vzorové haly na dobu ur-
čitou na části p. č. 1780/2, 1780/6 v k. ú. Ho-
ražďovice s tím, že společnost BORGA, s. r. o., 
Popůvky u  Brna umožní v  případě poruchy 
podzemních rozvodů přístup na pozemky, 
opravu těchto sítí a na dobu provádění opravy 
odstraní na své náklady stavbu lehké haly 
• s bezplatným poskytnutím prostor sálu ho-
telu Prácheň ZUŠ Horažďovice pro pořádání 
koncertů: 15. 6. 2011 (závěrečný koncert), 
6. 12. 2011 (mikulášský koncert), 19. 12. 2011 
(vánoční koncert), a to vždy od 13.30 do 18.30 
hod. Rada města Horažďovice ukládá MěÚ, 
OPPŠK ponechat poskytnutí prostor v  sálu 
hotelu Prácheň v  roce 2011 v  rozsahu 5 dní 
pro potřeby města Horažďovice
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SCHVÁLILA 
• místní úpravu provozu na místní komu-
nikaci ulice Palackého v  Horažďovicích, 
v  úseku podél nemovitosti čp. 1 061 spo-
čívající v  osazení dopravní značky „Zá-
kaz zastavení“ spolu s  dodatkovou tabulí 
„Mimo dopravní obsluhy“ a  „Úseku plat-
nosti“ s tím, že instalaci zaplatí žadatel Ob-
lastní charita Horažďovice 
• pořadník na byty 2+1 a 1+1 nad 40 m2

1. Věra Formanová, Horažďovice 
2. Marek Homolka, Horažďovice 
3.  Zdeňka a Martin Krupkovi, Horažďovice 
4. Lenka Mandincová, Horažďovice 
5.  Ing. Lenka Kotlářová, Horažďovice
• organizaci a  zabezpečení stáže pro af-
ghánské představitele, jež je organizována 
MZV ČR během měsíce listopadu 2010 
v  Horažďovicích a  poskytnutí propagač-
ních předmětů 
• odpis nevymahatelných pohledávek z fondu 
Městské knihovny Horažďovice dle návrhu
• Plán zimní údržby na období 1. 11. 2010 
až 31. 3. 2011 

VZALA NA VĚDOMÍ 
• zápis z bytové komise ze dne 17. 9. 2010 
• vyhlášení 4. ročníku „Soutěže ve sběru 
hliníku“ pro školní a předškolní třídní ko-
lektivy

Z usnesení 
zastupitelstvo města 
22. 9. 2010
SCHVÁLILA 
• plnění rozpočtu k 31. 8. 2010
• rozpočtovou změnu č. 2/2010, tj. rozpoč-
tová opatření 18–35/2010
• Protokol o  výběrovém řízení pro po-
skytování zvýhodněných půjček z  Fondu 
rozvoje bydlení města Horažďovice ze dne 
14. září 2010: 
a) rozhodlo poskytnout půjčku p. Pet-
ru Mikovi, Žichovice ve výši 100 tis. Kč 
(4 roky, 3 %)
b) rozhodlo poskytnout půjčku p. Michaelu 
Formanovi, Horažďovice ve výši 60 tis. Kč 
(4 roky, 2 %) a ve výši 180 tis. Kč (4 roky, 3 %)
• vyřazení hmotného investičního majetku 
v celkové pořizovací ceně 464 221 Kč (zaří-
zení TS – skleník)
• prodej st. p. č. 281/5 zastavěná plocha 
a  nádvoří o  výměře 141 m2 a  p. č. 2 483/1 
zahrada o výměře 66 m2 v k. ú. Zářečí u Ho-
ražďovic Heleně Seidlové, Horažďovice. 
Cena je stanovena sazbou za 300 Kč/m2 
+ poplatky s prodejem související
• prodej p. č. 2 811 (Strakonická ul. mezi 
kinem a  parkovištěm Penny), ostatní plo-
cha – ostatní komunikace o výměře 96 m2 

v k. ú. Horažďovice, Františku Heidlerovi, 
Klatovy. Cena je stanovena sazbou 300 Kč/
m2 + poplatky s prodejem související 

• budoucí odprodej části pozemku p. č. 2 
821/1 (nově dle geometrického plánu č. 
1243–4973/2010 p. č. 2821/31 o  výměře 
1  275 m2) v  k. ú. Horažďovice (Nad Ne-
mocnicí) pro výstavbu rodinného domu 
manželům Makovcovým, Horažďovice. 
Cena je stanovena sazbou 200 Kč/m2 
+ poplatky s prodejem související
• budoucí odprodej části pozemku p. č. 
2821/1 (nově dle geometrického plánu č. 
1243–4973/2010 p. č. 2821/32 o  výměře 
1  146 m2) v  k. ú. Horažďovice (Nad Ne-
mocnicí) pro výstavbu rodinného domu 
Karlu Horváthovi, Horažďovice. Cena je 
stanovena sazbou 200 Kč/m2 + poplatky 
s prodejem související 
• Dodatek č. 3 k Zásadám postupu při pro-
deji bytů a bytových domů v majetku Města 
Horažďovice (volné byty se budou nabízet 
k prodeji za minimální cenu 7 000 Kč/m2) 
• Smlouvu o  poskytnutí účelové fi nanční 
dotace z rozpočtu Plzeňského kraje z Pro-
gramu podpory rozvoje venkovského ces-
tovního ruchu 

Z usnesení 
zastupitelstva města 
11. 10. 2010
ZM VZALO NA VĚDOMÍ 
• aktualizaci plánu společných zařízení 
– komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Ho-
ražďovice 

SCHVÁLILO 
• prodej p. č. 1 192/6 trvalý travní porost 
o výměře 177 m2 v k. ú. Zářečí u Horažďo-
vic manželům Kalíšovým, Horažďovice. 
Cena je stanovena sazbou 100 Kč/m2 + po-
platky s prodejem související. 
• spolupráci se společností Správa 
a údržba silnic Klatovy k akci „Horažďo-
vice – Třebomyslická ulice a  malý měst-
ský obchvat“
a) Město Horažďovice bere na vědomí pří-
pravu žádosti do ROP NUTS II Jihozápad 
na projekt  „Horažďovice – Třebomyslická 
ulice a malý městský obchvat“
b) Město Horažďovice zařadí do rozpočtu 
na rok 2011 až 2012 částku odpovídající fi -
nancování objektů realizovaných městem 
v rámci společné realizace
c) Město Horažďovice schvaluje smlouvu 
o  spolupráci se Správou a  údržbou silnic 
Klatovy

SEZNÁMILA SE 
• s  aktuálním stavem územního plánu 
města Horažďovice 

Inzerce na odprodej 
strojů a zařízení
Město Horažďovice, organizační složka 
Technické služby nabízí k  prodeji (bližší 
informace p. Němec, tel.: 775 960 290): 

malotraktor MT 8 050 4×4 
+ vlek jednonápravový sklápěcí ANS 151
rok výroby 1990
cena: 155 000 Kč

pluh APO 150 dvouradliční obracecí 
– nesený
rok výroby 1990, nepoužívaný
cena: 29 000 Kč

kombinátor – set
rok výroby 1990, nepoužívaný
cena: 14 000 Kč

Tatra Beta
rok výroby 1998
nepojízdná bez RZ
cena: 2 000 Kč
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Oznámení 
Město Horažďovice ve smyslu § 39 odst. 
1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích zve-
řejňuje záměr budoucího odprodeje po-
zemků st. p. č. 577/21, st. p. č. 577/22 
v k. ú. Horažďovice pro výstavbu řado-
vých rodinných domků v ulici Nad Ne-
mocnicí v Horažďovicích. Bližší infor-
mace podá p. Králová, telefon 376 547 
559, p. Matoušek, telefon 376 547 569.

ŠKOLY

Křesťanská mateřská 
škola
V  měsíci červnu jsme vás informovali 
o  našem projektu „Rádi se vidíme a  sly-
šíme“, který jsme realizovali prostřednic-
tvím koordinačního centra česko-němec-
kých výměn mládeže Tandem. Setkávání 
s  kamarády a  paní ředitelkou ze Sulzba-
chu-Rosenberg byla nezapomenutelná, 
ale nebýt fi nanční podpory, které se nám 
dostalo, tak pro řadu z nás i neuskutečni-
telná. My se ale snažíme pokračovat. Naše 
nové kamarády chceme najít v  Schönsee. 
Je tam školka, která má té naší blízko svou 
programovou koncepcí, ale také svou 
vzdáleností. Tamní pedagogický kolektiv 
stejně jako ten náš sdílí přesvědčení, že 
seznamování se s cizími jazyky již v před-
školním věku je pro budoucnost našich 
dětí důležité. K  tomu patří samozřejmě 
poznávání kultury a tradice země, která je 
v našem těsném sousedství a prohlubová-
ní dobrých sousedských vztahů.
Příhraniční region je dobrá příležitost 
k  získávání prvních kontaktů s  cizím ja-
zykem. Realizace setkávání je už o  něco 
složitější. Snažíme se nevzdávat a  in-
spirováni známým investorem Tomiem 
Okamurou a  cestovní kanceláří Toy Tra-

veling připravujeme projekt. Zpočátku 
za nás bude cestovat náš oblíbený plyšák. 
Jeho zážitky s německými dětmi nám po-
tom německé paní učitelky zprostředkují 
elektronicky. My si o  cestách plyšového 
kamaráda budeme povídat; česky, němec-
ky nebo třeba i  anglicky. Bude nás určitě 
zajímat, kde byl, koho potkal i  jak se do-
mluvil, a  podaří-li se nám ušetřit nějaké 
ty korunky na cestu, tak v závěru školního 
roku naplánujeme výlet do těch míst, kde 
se mu nejvíce líbilo. 
Než vybereme toho správného školního 
cestovatele, tak si určitě s chutí zahrajeme 
velmi pěknou hru „Obstgarten“, kterou 
nám paní učitelky z německého Schönsee 
přivezly.

 Za KMŠ Věra Chaloupková

Zprávičky z Paloučku
Školní rok se nám plně rozběhl a my ve škol-
ce máme za sebou již několik úspěšných 
okamžiků, které se nám všem velmi líbily.
Školní rok jsme zahájili při Seznamovací 
párty, která proběhla již druhým rokem. 
Máme radost, že se sešel velký počet dětí 
i rodičů, a ještě větší radost máme z toho, 
že nás přišli navštívit i  naši absolventi. 
Škoda jen, že se divadlo Dráček muselo 
představit ve třídě, takže prostory byly 
trochu stísněné. 
Protože o  prázdninách došlo k  rekon-
strukci vodovodních rozvodů v  jednom 
pavilonu, došlo k tomu, že jsme museli ob-
novovat výzdobu. Do výzdoby naší školky 
se zapojují samozřejmě paní učitelky, ale 
nezapomínáme ani na šikovnost našich 
dětí, které mají radost, když ve školce „po-
tkávají“ svá výtvarná dílka.
Děti byly pozvané na vystoupení loutko-
herecké skupiny Tyjátr do knihovny, kde 
měly možnost se seznámit se strašidly. 
Děti o této návštěvě dlouho debatovaly.
V  současné době si povídáme o  Indušce, 
což je naše kamarádka v  Indii, které po-
mocí projektu Adopce na dálku posíláme 

každý rok fi nance na studium. Chceme 
poděkovat všem, kteří se s námi do projek-
tu zapojili a  rovněž rodičům, jejichž děti 
již do školky nedocházejí a  na Indušku si 
opět vzpomněli.
Během měsíce září a  října jsme pro děti 
připravili pestrý program a uzavřeli jsme 
smlouvy na různá představení a další akce 
pro děti. Při plánování programu nezapo-
mínáme na zaměření naší mateřské školy, 
kterým je zaměření na rozvoj ekologic-
kých a estetických dovedností.
Rovněž jsme opět zahájili spolupráci 
s  dalšími vzdělávacími institucemi, a  tak 
máme jak v provozu, tak při práci s dětmi 
zastoupení praktikantů, kteří se připravu-
jí na své budoucí povolání.
Opět se zapojíme do ekologické soutěže, 
kterou vyhlašuje Město Horažďovice ve 
sběru potravinářského hliníku. Rovněž 
budeme dále sbírat víčka od PET lahví. 
Pokud by chtěl někdo naši školku ve sběru 
podpořit, pomoc uvítáme.

Z Paloučku Bc. Marie Sládková

Galerie Califi a
VÝSTAVA EN-TRANCE
probíhá do 10. listopadu.
„En-Trance” poskytne divákovi 
prostředky, pomocí nichž může 
vstoupit do stavu pohlcení, vy-
tržení či pomocí nichž může pro-
zkoumat, jak se síla hypnotické 
představy zrcadlí v kultuře. 

DIALOG 21
17. 11. se bude konat verni-
sáž Dialog 21. Je to již 21 let od 
otevření Dialogue Praha/Los 
Angeles, které poprvé proběhlo 
v roce 1989. Chystáme malou vý-
stavu připomínající toto výročí. 
Bude pozváno i  několik nových 
umělců v  tomto roce, například 
ze San Francisca, Kalifornie či 
z Bratislavy.
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Mateřské Centrum 
Dráčkov 3
7. 12. od 16.00 hod. Mikulášská be-
sídka pro naše nejmenší „čertíky“.
Přijďte a nebojte se.
Všem našim Dráčkům přejeme nád-
herné Vánoce, hodně radosti v novém 
roce.

Vaše Dračice Martina a Lucie

Úspěšný dětský bazárek

Milé maminky, 
tatínkové, babičky,... 
začal školní rok a s ním se obnovil i provoz 
našeho Mateřského centra Křesťanského 
společenství Horažďovice. Během prázd-
nin jsme zvelebili naše prostory veselou 
malbou na zdi, doplnili jsme hračky, po-
řídili houpačku a nové kočárky, aby si dě-
tičky mohly každé přijít na své a pěkně si 
pohrát s tím, co je baví.
A  co vlastně v  mateřském centru každou 
středu dopoledne děláme? Od 9 hod. si děti 
volně hrají herně (malý sál) a maminky si 
mohou povídat při šálku teplého čaje. Před 
10. hod. se přesuneme do velkého sálu, 
kde si pěkně zacvičíme, protáhneme tělo, 
např. napodobujeme zvířátka. Děti si vel-
mi oblíbily překážkovou dráhu, kde se učí 
lézt v  tunelu, přes i  pod židličkami, dělat 

kotrmelce, válet sudy na matraci, skákat 
po označených místech, běhat slalom atd.
Také trénujeme paměť a výslovnost pomo-
cí říkanek. Program se obměňuje, někdy 
zařadíme více říkanek, jindy naopak více 
běháme a  řádíme, občas si děti mohou 
zahrát na rybáře a  chytat „ryby“, čímž si 
rozvíjí motoriku. Zpívání si rádi zpestříme 
kytarou nebo doprovodem z  magnetofo-
nu. Čas od času si náš program okořeníme 
anglickou písničkou i  s  ukazováním, kdy 
se děti mohou veselou a hravou formou ne-
násilně seznamovat s  angličtinou, učit se 
ji a  vstřebávat pro budoucí časy. Jsem to-
tiž přesvědčena, že při učení cizího jazyka 
u dětí platí pravidlo: „Čím dříve tím lépe“.
Co už jsme stihli za měsíc září a říjen? Při 
výtvarné činnosti jsme vyráběli panenky 
a  panáčky z  dřevěných vařeček, kdy děti 
aktivně barvily, stříhaly a lepily. Jindy jsme 
z papíru vyráběli houbičky a stonožky. Bě-
hem posvícení jsme zdobili hnětýnky.
A co nás čeká v dalších měsících? Mamin-
ky se mohou těšit na vyrábění adventních 
věnců, děti zase na Mikuláše. Bližší in-
formace o  plánovaných akcích se dozvíte 
v Mateřském centru KS Horažďovice, kaž-
dou středu od 9.00 do 11.30 hodin nebo na 
tel. čísle 774 499 580.
Přejeme si, aby naše středeční dopolední 
setkání byla příjemně stráveným časem 
jak pro děti, tak pro jejich rodiče, a  aby 
si u nás maminky mohly odpočinout, za-
stavit se, pohrát si s  dětmi a  aktivně se 
věnovat dětem i sami sobě. Také chceme 
poskytnout prostor a čas pro seznámení 
s dalšími rodiči a pro předávání různých 
zkušeností z  rodičovství, mateřství a  ži-
vota vůbec. Těšíme se na další společné 
chvíle.

Za MC KS Horažďovice 
Alena Ledvinová

ZŠ KOMENSKÉHO 
DRUHÝ BRANNÝ DEN NA 
ZŠ KOMENSKÉHO HORAŽĎOVICE
Hned na začátku školního roku jsme měli 
možnost nechat školní tašku doma a zapo-
menout na všechny ty děsivé řeči o písem-
kách nebo zkoušení, kterými nám učitelé 
hrozí hned od začátku.
V  pátek 3. září nám totiž naše škola ve 
spolupráci s  Armádou ČR (25. protile-
tadlovou raketovou brigádou Strakoni-
ce) připravila druhý ročník branného 
dne! Všichni jsme to samozřejmě uvítali, 
a  i  když počasí nebylo zrovna slunečné, 
vesele jsme opustili budovu školy.
Branný den se letos nekonal jen na škol-
ním pozemku, ale několik stanovišť jsme 
absolvovali i  na Lipkách za aquaparkem. 
Každá třída dostala rozvrhy akce s  časy 
přesunů na jednotlivá stanoviště. Vyzkou-

šeli jsme si mimo jiné střelbu ze vzduchov-
ky, následně jsme sledovali, z čeho a jak se 
skládají zbraně, nebo jsme si mohli otes-
tovat své orientační schopnosti na mapě. 
Nám, jakožto starším ročníkům, chybělo 
na rozvrhu akce skákání v pytlích, což nás 
tedy nepatrně naštvalo.
Po přesunu na Lipky jsme sledovali chemic-
kou ukázku, kde jsme se dozvěděli, jak se 
chránit před chemickým i biologickým úto-
kem a radiací, zkusili jsme si i hod granátem 
– samozřejmě cvičným gumovým. Na lano-
vém stanovišti – opičí dráze – se nám utvo-
řila pěkná fronta, a tak jsme začali „zabíjet“ 
čas při soutěžení v přetahováním lanem.
Po veselém a namáhavém dni jsme se ko-
nečně dostali na nejoblíbenější a  nejoče-
kávanější stanoviště – oběd!
Při branném dni jsme se nejen zasmáli 
a i celkem příjemně unavili, ale také jsme 
se toho hodně naučili. Proto bychom tímto 
chtěli všem učitelům i vojákům poděkovat 
za organizaci této vydařené akce.
Hana Stulíková, 7. A, Anita Kyliánová, 7. B, 

Andrea Tomešová, 7. B

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA 
ZŠ KOMENSKÉHO HORAŽĎOVICE
V úterý 30. 11. 2010 od 12.00 do 17.00 hodin 
proběhne na ZŠ Horažďovice Komenského 
již tradiční akce „Den otevřených dveří“.
Bude možné si prohlédnout nejen prosto-
ry školy po náročné rekonstrukci a výmě-
ně oken, ale k  vidění budou i  úvodní pre-
zentace projektu Letem světem, představí 
se Vám také náš Zdravotnický kroužek (od 
14.00 hodin v učebně fyziky).
Dále se uskuteční závěrečná lekce krouž-
ku Hurá do školy, tato volnočasová akti-
vita, určená budoucím prvňáčkům, která 
probíhá každoročně v  devíti lekcích vždy 
od září do listopadu, seznamuje nenásil-
nou a  hravou formou své frekventanty 
se školním prostředím a  připravuje je na 
novou důležitou životní roli – školáka. 
Rodinní příslušníci i  příznivci účastníků 
kroužku Hurá do školy jsou tímto od 15.00 
hodin srdečně zváni na závěrečnou netra-
diční hodinu plnou překvapení.
Od 15.30 do 17.00 hodin proběhne v učeb-
ně fyziky (pro všechny zdarma na náklady 
školy) interaktivní přednáška s  projekcí 
na téma poruchy příjmu potravy, určená 
pro veřejnost i pedagogy; agentura STOP 
PPP nás seznámí s  tím, jak odhalovat 
např. anorexii, bulimii, bigorexii, ortore-
xii apod. a  jak těmto nežádoucím jevům, 
které se alespoň částečně dotýkají každé-
ho z nás, předcházet.
Další body programu Dne otevřených dve-
ří jsou zatím ve fázi plánování a příprav.
Srdečně zve létající i  pozemní personál 
„staré školy“.
Za ZŠ Horažďovice Komenského Jan Řehoř
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„LETEM SVĚTEM“
– toť název zbrusu nového projektu, jenž 
se pomalu, ale jistě rozbíhá, navzdory 
všem prvotním porodním bolestem, na té-
měř akademické půdě staré dobré ZŠ Ho-
ražďovice Komenského.
Po osvědčených v  pravidelných interva-
lech konaných akcích, jako jsou oblíbené 
„Vánoční trhy“ či „Školní akademie“, při-
chází novinka, neboť situace si žádá změ-
nu a námořníci čerstvé větry (do plachet).
„A vo co jako de?“
No, hlavně o nápad! Mimochodem, tento 
se zlíhl v  hlavě paní učitelky Baarové – 
nikoli Jindřišky Šimony, ba už vůbec ne 
Lídy, ale Martiny Baarové.
Vidíte, právě jsme nenápadně ověřili Vaše 
znalosti literatury i dějepisu. Zrovna takto 
zábavně a nenásilně mají účastníci tohoto 
projektu – naši žáci – shromažďovat, třídit 
a hlavně objektivně kriticky interpretovat 
informace.
„A  vo to jako de!“, protože „Tvůrčí škola 
děti baví!!!“ jak hlásá název našeho ŠVP 
(konec reklamy).
A teď přiblížíme tedy letem světem projekt 
„Letem světem“, dámy a  pánové, držte si 
kloboučky:
Každá třída si vyvolila alespoň jednu zemi 
čili stát, kterou má za úkol jakýmkoliv 
způsobem ztvárnit, přiblížit veřejnosti, 
charakterizovat, analyzovat či syntetizo-
vat, prostě prozkoumat tak, aby bylo mož-
no inkriminovaný kousek zemské hroudy 
patřičně a na úrovni prezentovat, ztvárňo-
vat či zosobňovat. Zdrojem dat pak budiž 
jakékoliv informační médium.
Tato přípravná, leč ne nedůležitá, mravenčí 
práce se zaměřuje zejména na to, co je pro 
tu kterou zemi typické, takže krom přísluš-
ných geografi ckých údajů ocitnou se v men-
tálním zaměřovači žáčků „staré“ školy“ také 
nejrůznější data o  historii, kultuře, osob-
nostech, gastronomii, zvycích i  tradicích, 
fenoménech apod., a to právě té jejich země 
vyvolené (popř. zemí vyvolených).
Už 30. 11. tohoto roku je možné si pro-
hlédnout v budově ZŠ Komenského první 
prezentace projektu Letem světem, pro-
tože právě tohoto data se na „staré škole“ 
uskuteční „Den otevřených dveří“. Dou-
fám, že už si všichni zapsali toto datum do 
diářů, kalendářů nebo za uši! Řekl jsem 
snad jasně – VŠICHNI! A nebudu to opa-

kovat! (Pardon, profesionální deformace.)
Koncem dubna příštího roku budou pro-
střednictvím hlasování žáků i  učitelů vy-
hodnoceny nejzdařilejší prezentace států.
Vyvrcholení celého projektu představuje 
„olympijský průvod“ (dokonce i s pochod-
ní), který se bude ubírat 20. května 2011 
ulicemi Horažďovic. Také touto formou 
budou naši žáci, náležitě vyšňořeni, dávat 
na odiv plody své práce.
A  aby toto ovoce nebylo trpké a  červavé, 
žádáme rodiče, jiné rodinné příslušníky či 
přátele školy o  úzkou spolupráci a  vstříc-
nost při nelehké realizaci našeho nového 
projektu Letem světem.
Proč ale zrovna olympijský průvod? Od-
pověď je nasnadě: destinací pestrobarev-
ného internacionálního hada vinoucího se 
toho dne městem budou nejrůznější spor-
toviště, kde si, jak pevně doufáme, dospělí 
i  děti společně zasoutěží a  poměří si své 
síly, dovednosti i  schopnosti v  rozličných 
disciplínách typických pro vybrané země.
Toliko v  kostce bitevní plán. Další infor-
mace o průběhu či aktuálním stavu tohoto 
projektu budou nadále pravidelně uveřej-
ňovány.
Letu zdar! A držte nám palce...
Autorem návrhu loga LETEM SVĚTEM 
© Petr Urban, 9. B
Logo grafi cky upravil © Tomáš Ballon, 9. A

Jan Řehoř

SPORTOVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ 
NETOLICE 2010
Tak jako každý rok i letos pořádala ZŠ Ko-
menského soustředění v Netolicích. Zača-
lo to v podstatě jako detektivka:
Za nevlídného počasí přijel autobus dětí do 
téměř prázdného kempu. Vesele se smály 
a povídaly si, jako by ani netušily, co je čeká!
Všude vládlo zlověstné ticho. Ale pár za-
svěcených tušilo, že se chystá něco velké-
ho a sice?
Kruhový trénink, první pomoc a topografi e!
Ale vzhledem k tomu, že jsme byli rozdě-
leni na družstva 1–4 (a  každé družstvo 
na další dvě družstva, takže celkem osm 
družstev – pokud jste se v těchto počtech 
ztratili, použijte k  počítání třeba bonbó-
ny), přibyla do programu ještě přestávka. 
Tím se dostáváme k hlavnímu programu, 
tj. sportování, mikroskopování, první po-
moci a práci s mapou.
V  následujících dnech jsme znovu stří-
dali sportování (výběh na Peklo a  na Kří-
žek – jak příznačné názvy – štafeta, fotbal 
a  basketbal) s  topografi í (azimuty, hledání 
„pokladu“), přírodopisnými praktikami 
(první pomoc, určování rostlin a  mikro-
skopy) a  jídlem v  místní restauraci. Před-
poslední den jsme se navíc vypravili do 
Netolic, kde se většina účastníků zásobila 
energetickými nápoji, a  absolvovali jsme 

orientační běh, který bývá tradičně jakýmsi 
vyvrcholením a zároveň rekapitulací kurzu.
Také letos bych ráda poděkovala pedago-
gům – jmenovitě paním učitelkám Štěpá-
níkové a Kůrkové i panu učiteli Hermanovi, 
škole, která nám tohle každoročně umož-
ňuje, a ostatním účastníkům za přátelskou 
a pohodovou atmosféru. Letos bohužel ne-
můžu příliš poděkovat přírodě, jelikož bylo 
zataženo a chladno (jak velí zákon schvál-
nosti, v  den odjezdu bylo nebe téměř bez 
mráčku). I  tak si myslím, že se i  tento rok 
netolické soustředění vydařilo.

Anna Kolářová, 9.B, 
ZŠ Komenského Horažďovice

ZŠ Blatenská
ZPRÁVA O EXKURZI 6. B 
DO HORAŽĎOVICKÉHO MUZEA 
Dne 22. září jsme navštívili Městské muze-
um Horažďovice. Prohlédli jsme si všechny 
exponáty, ale hlavně Prácheňský kancio-
nál. Je to asi šest set let starý zpěvník, kte-
rý nalezli v  kostele sv. Klimenta na Prách-
ni. Zaujal nás svou velikostí a  tím, že jsou 
v  něm hranaté noty na notových osnovách 
se čtyřmi linkami. Kancionál byl nedávno 
zrestaurován. Na obrázcích jsme si prohléd-
li postup, jakým se ze skoro zničené knihy dá 
udělat kniha krásná a jako nová. 

Pan Červený nás na závěr prohlídky vzal 
do dílny, kde jsme si mohli vyzkoušet růz-
ná stará řemesla. Například jsme mohli 
tkát látku na tkalcovském stavu, česat vlnu 
různými způsoby, příst vlnu na kolovrátku. 
Většina kluků se přesunula k dlabání lžiček. 
Tam pan Červený vyrobil lžičku, o kterou se 
pak soutěžilo. Uznáváme, že holky byly lep-
ší. Nejlíp zatočit hoblinku dokázala Klára 
a lžičku vyhrála. 
Mrzelo nás, že jsme museli odejít. Líbil se 
nám kancionál i dílna, ale asi nejvíc celá vel-
ká expozice. 

 Jiří Křesák a Lukáš Rejšek, 
žáci 6. B ZŠ Blatenská 540
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ŠKOLNÍ INFORMAČNÍ KANÁL (ŠIK) 
– PREVENCE V OBRAZE
Od 1. 9. 2010 je naše škola zapojena 
v  projektu ŠIK, který je primárně určen 
k  podpoře prevence rizikového chování 
dětí a  podpoře výchovného poradenství 
na školách. Komunikace s  žáky probíhá 
prostřednictvím videospotů vysílaných na 
obrazovce ve vestibulu školy. Do vysílání 
může být zařazen i spot vytvořený školou. 
Projekt je budován pod záštitou Minis-
terstva školství, mládeže a  tělovýchovy, 
Ministerstva vnitra, Ministerstva dopravy 
a ve spolupráci s Ministerstvem životního 
prostředí a  Ministerstvem spravedlnosti. 
Mělo by se jednat o  účinnou metodu ko-
munikace nahrazující letáky, preventivní 
program, výchovu k hodnotám a podporu 
náborových akcí na střední školy. Velko-
plošná obrazovka žáky zaujala, doufejme, 
že je osloví i obsah spotů.

RNDr. Hana Aldorfová

SOLASIDO
Žáci naší školy, kteří budou mít zájem, se 
mohou zúčastnit populární pěvecké soutě-
že SOLASIDO. Vystupovat mohou pouze 
sólisté (ne dvojice nebo skupiny). Zpěváci 
si vyberou jakoukoliv lidovou nebo po-
pulární píseň. Doprovod k  písni obstará 
producent soutěže Pavel Justich. Konkurz 
do soutěže se koná dopoledne 2. 11. 2010 
v budově ZŠ Blatenská. Zájemci se přihlá-
sí prostřednictvím svých třídních učitelů 
nebo vyučujících HV. Do konkurzu je třeba 
si připravit 2–3 písně podle vlastního výbě-
ru. Generální zkouška hlavního programu 
proběhne 11. 11. 2010 dopoledne v kultur-
ním domě, kde se bude konat rovněž ve-
černí představení. Více informací o soutěži 
a  výběr skladeb najdou zájemci na adrese 
www.solasido.cz.

KURZ DOPRAVNÍ VÝCHOVY 
Také letošní dopravní kurz zpestřil začátek 
školního roku žákům 4. a 5. ročníků. Žáci si 
měli opět možnost vyzkoušet své teoretické 
i praktické dovednosti v oblasti pravidel sil-
ničního provozu. Děkujeme za odborné ve-
dení instruktorům kurzu a těšíme se na další 
spolupráci.

Mgr. Jaroslav Skolek, ZŠ Blatenská 540

Z muzea 
V  pondělí 4. září využily páté ročníky 
ZŠ Blatenská naši nabídku přednášek pro 
školy. 
Aleš Červený v  cyklu „člověk a  kámen“ 
seznámil žáky s horninami a minerály Ho-
ražďovicka, dále se zdejší historií dobývání 
zlata i  stříbra a  s  technologiemi dávných 
horníků.
Nakonec si děti se zájmem prohlédly no-
vou mineralogickou expozici v prostorách 
Městského muzea.

Městské muzeum Horažďovice

Vážení čtenáři,
nový školní rok 2010/2011 je v plném prou-
du a s ním i naše pravidelné zprávy ze Zá-
kladní umělecké školy v Horažďovicích. 
 Letošní rok je plný změn. Na naší škole pů-
sobí od září řada nových pedagogů. Výuku 
hry na klavír vyučuje paní učitelka Zora 
Ponicová, hru na kytaru klasickou i  elek-
trickou zajišťuje pan učitel Marek Rupert, 
výuku hry na fl étnu převzala paní učitel-
ka Zuzana Navrátilová a  konečně výuce 
výtvarného oboru se věnuje paní učitelka 
Hana Kotálová. Zároveň s  výčtem nových 
členů pedagogického sboru bych ráda za 
výbornou práci poděkovala odcházející 
paní učitelce Ivaně Polerecké, která v před-
chozích letech vyučovala klavír.
Stávající výběr vyučovaných nástrojů 
jsme opět rozšířili. Tentokrát o výuku hry 
na trubku a  hry na elektrickou kytaru, 
rozrůstá se i  již rok vyučovaná výuka hry 
na klasickou kytaru. Kromě oboru hudeb-
ního vzkvétá i obor literárně-dramatický. 
Počet jeho členů se oproti loňskému roku 
téměř zdvojnásobil, což je velká zásluha 
paní učitelky Ivany Faltusové.
Celkový počet žáků školy opět vzrostl, 
tentokrát na 196 žáků. Nárůst dětí sa-
mozřejmě klade vyšší nároky na zajiš-
tění dostatečných prostor pro výuku. 
V  tomto směru nám vychází maximálně 
vstříc paní ředitelka Chládková i celý pe-
dagogický sbor ZŠ praktické a  my mů-
žeme využívat v  odpoledních hodinách 
jejich prostory. Této pomoci si velmi vá-
žíme a děkujeme za ni. V původních šesti 
učebnách bychom dnes již výuku nebyli 
schopni zajistit. 
O dobrém startu do školního roku svědčí 
i akce, které pro Vás připravujeme. Zahá-
jíme zcela netradičně. 

Dne 5. listopadu od 18.00 hod. v  sále 
hotelu Prácheň vystoupí pod záštitou 
ZUŠ v  Horažďovicích se svým Kon-
certem pro klavír vynikající klaví-
ristka Božena Englerová. Srdečně na 
koncert zveme širokou veřejnost, in-
terpretka je zárukou kvalitního hudeb-
ního zážitku. Vstupné je dobrovolné. 
Dalším počinem bude tradiční Straši-
delný koncert pro nejmladší žáky ško-
ly, který se koná dne 25. listopadu od 
16.00 hod. v sále ZUŠ. Děti opět jako 
každým rokem oživí program vystou-
pením v maskách.
Letošní Den pro dětskou knihu bude 
možností pro ukázku práce našich 
houslových souborů. V neděli 28. 11. 
v  Kulturním domě v  Horažďovicích 
se budou děti pod vedením paní učitel-
ky Panuškové těšit na Vaši návštěvu.

Tolik rychlý přehled prvních podzimních 
akcí. O dalších plánech Vás budu informo-
vat v příštím čísle Horažďovického obzoru. 
Dovolte mi ještě v závěru popřát kolegům 
mnoho zdaru v novém školním roce, hod-
ně úspěchů a radosti při práci s dětmi. Le-
tošní rok bude pro umělecké školství velmi 
náročný, protože nás čeká tvorba školních 
vzdělávacích programů, přeji proto všem 
dostatek energie, nadšení a  tvořivosti. 
Přeji barevný zbytek podzimu, bohatý na 
slunečné dny. 

Za kolektiv pedagogů ZUŠ Horažďovice 
Eva Tichá Šelerová

DRAMAŤÁK NA SOUSTŘEDĚNÍ 
Literárně-dramatický obor horažďovic-
ké „zušky“ navštěvuje v  letošním roce již 
dvacet šest žáků. Aby práce ve třech sku-
pinách fungovala na sto procent, aby se 
nováčci dobře zařadili mezi loňské děti 
a aby si všichni osvojili pravidla spoluprá-
ce a komunikace, rozjeli jsme se na dvou-
denní soustředění v Sušici. Toto jsme ab-
solvovali ve dvou turnusech, aby si každý 
mohl zažít svoje téma, kterým bude práce 
motivována a  ze kterého pak vyplyne zá-
věrečný divadelní tvar. 
S tímto jsme začali již na soustředění prv-
ní skupiny: každý přijal své nové, indián-
ské jméno, vytvořil si kostým, společně 
jsme vyrobili indiánskou loď (papírovou) 
a  totem z  přírodnin. Před spaním samo-
zřejmě indiánská pohádka. Jak jste jistě 
pochopili, bude se skupina mladších za-
bývat životem Indiánů.
Druhá skupina se jako vydala na plavbu 
lodí, která v  Sušici ztroskotala, a  pod-
le mapy v  lahvi se námořníci dostali do 
Domu dětí, kde na ně čekal Robinson, 
aby je na svém ostrově přivítal a  zasvětil 
do života trosečníka. Stěžejní byly různé 
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improvizace na motivy knihy Dva roky 
prázdnin, ale zvládlo se i  plno tvořivých 
činností a společných aktivit. 
Obě skupiny si samy vařily v dobře zaříze-
né kuchyňce, bylo zážitkem jíst to, co děti 
s velkým nasazením vymyslely, nakoupily 
a připravily. 
Počasí celkem přálo, i když i trochu pršelo, 
což ovšem mořské vlky či indiány nemů-
že rozházet. Všichni jsme byli spokojení, 
nikomu se nic nestalo a  s  mnoha prožitky 
naladěni na společnou strunu jsme se moh-
li navrátit do svých domovů. Děkujeme su-
šickému Domu dětí za propůjčení prostor. 
Na jaře, až budou naše představeníčka ho-
tova, Vás rádi přivítáme v naší „dramatic-
ké“ třídě (divadélku), abychom se s  Vámi 
podělili o naši letošní CESTU. 
Vložit foto dramatak

 Mgr. Ivana Faltusová, učitelka LDO ZUŠ

Ke startu připravit, 
pozor… 
Pomyslné startovní bloky Střední školy 
Horažďovice pro školní rok 2010–2011 se 
oproti loňskému roku posunuly zas o  po-
řádný kus dál. Také počet „závodníků“ 
na startu se zvýšil. Vždyť škola v  době 
všeobecného úbytku žáků na středních 
školách má historicky největší počet žáků 
– 291, a  to je dokonce o  dvacet více než 
v předcházejícím roce!
Úspěšně započala výuka v novém umělec-
kém studijním oboru – grafi cký design, 
který má k  dispozici moderní učebnu 
vybavenou kvalitní výpočetní technikou 
a profesionálním grafi ckým softwarem od 
fi rmy Adobe. Zájem o obor byl již pro ten-
to školní rok velký a v příštím roce budeme 
nepochybně vybírat z  ještě většího počtu 
zájemců. Uchazeči o  studium budou mu-
set především včas podat přihlášky (do 
30. 11. 2010) a následně vykonat talentové 

zkoušky (7. a  12. 1. 2011). Více informa-
cí o grafi ckém designu i o celé škole získá 
čtenář na webových stránkách www.ssko-
la.horazdovice.cz.
I druhý studijní obor – gastronomie se dy-
namicky rozvíjí. Během prázdnin byla vy-
bavena nová učebna pro praktický výcvik. 
Žáci mají k dispozici barový pult s veške-
rým příslušenstvím. Díky tomuto zaří-
zení mohou učitelé odborných předmětů 
a  praktického vyučování věrně simulovat 
pracovní podmínky reálného provozu. 
Obor pokračuje v  tradici nadstandardní 
nabídky oblíbených odborných kurzů pro 
studenty, které umožňují rozšiřování kva-
lifi kace a  zvyšování hodnoty absolventů 
na trhu práce (barmanský, baristický, 
carvingový, sommeliérský kurz). Rovněž 
příležitost vykonávat praxi ve špičkových 
provozech doma i  v  zahraničí je pro naše 
studenty mimořádně výhodná a přínosná.
Učební obory Střední školy Horažďovi-
ce nabízejí standardně vysokou úroveň 
výuky i  odborného výcviku. Dovednost 
našich cukrářů již získala velkou popula-
ritu nejen mezi horažďovickými občany. 
Cukráři jen s  velkým nasazením zvládají 
uspokojit neustále stoupající poptávku po 
jejich výrobcích. Také je stále větší zájem 
o produkty a služby oborů kuchař–číšník 
a  aranžér. Rukodělné výrobky posledně 
jmenovaného oboru jsou právě v  těchto 
dnech vidět v podobě dušičkového aranž-
má nabízeného ve školní aranžérské pro-
dejně v  přízemí školní budovy. Žáci obo-
ru opravář zemědělských strojů dokážou 
poskytnout základní opravy zemědělské 
techniky fi rmám z Horažďovic a okolí.
V  úvodu článku jsme hovořili o  posunutí 
pomyslných startovních bloků pro naše 
studenty. V  té souvislosti je třeba zmínit 
i  výrazný posun „cílové pásky“, protože 
úroveň absolventů Střední školy Horaž-

ďovice rok od roku stoupá. Taková dobrá 
zpráva se snadno rozkřikne, a  tak zazna-
menáváme stále častější dotazy žáků zá-
kladních škol a  jejich rodičů na možnost 
studia na studijních nebo učebních obo-
rech u  nás. Pro všechny zájemce proto 
pořádáme tradiční dny otevřených dveří 
5. 11. a 10. 12. 2010 vždy od 8 do 14.30 ho-
din. Jste srdečně zváni!
Následující schéma znázorňuje skladbu stu-
dijních a učebních oborů. U nás jste vítáni! 

Chybí Vám nějaká informace? Přijďte na 
dny otevřených dveří, klikněte na www.
sskola.horazdovice.cz, zavolejte na tel. 
376 541 111. 

Ing. Vladimír Greger, ředitel školy

Moderní výuka 
na Střední škole 
v Oselcích

Od 1. září letošního roku mají žáci tříletého 
učebního oboru Truhlář a  čtyřletého ma-
turitního oboru Uměleckořemeslné zpra-
cování dřeva – práce truhlářské na Střední 
škole v  Oselcích možnost účastnit se mo-
derního pojetí výuky odborných předmětů.
Střední škola totiž uspěla s  projektem 
„Modernizace výuky odborných předmětů 
s  využitím ICT“, který je spolufi nancován 
Evropským sociálním fondem a státním roz-
počtem České republiky. Projekt byl zpraco-
ván v rámci Operačního programu Vzdělá-
vání pro konkurenceschopnost a z fi nanční 
podpory se podařilo zařídit multimediální 
učebnu určenou pro výuku odborných před-
mětů. Učebna se nachází přímo na úseku 
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odborného výcviku, což zajišťuje užší, a tím 
pádem efektivnější propojení teorie a praxe. 
Žáci odborného výcviku si mohou připravo-
vat podklady pro zakázkovou výrobu ihned 
na pracovišti a naopak při teoretické výuce 
mají možnost praktické ukázky. Učebnu 
mohou žáci využívat i v době, kdy neprobíhá 
vyučování, a  to jak pro zpracování samo-
statných ročníkových a  maturitních prací, 
tak pro vlastní potřebu. 
Důležitou částí projektu je pořízení 
programu na přípravu výroby nábytku 
Merick Calc 3000, který umožňuje kom-
plexní přípravu na výrobu kancelářského 
a  kuchyňského nábytku včetně přípravy 
nářezových plánů a  vizualizace navrže-
ného nábytku ve 3D zobrazení. Zvládnutí 
programu zvyšuje kvalifi kaci a  možnost 
uplatnění budoucích absolventů. 
Žáci se navíc mohou podílet spolu s uči-
teli na samotné tvorbě výukových mate-
riálů, k  čemuž jim jsou k  dispozici nové 
notebooky, fotoaparát a  kamera. Výu-
kové materiály budou sloužit při výuce 
odborných předmětů a  žáci je budou 
moci využívat pro samostudium, čímž 
se v  mnoha případech nahradí nákladné 
tištěné učebnice. 
Projekt se ale netýká pouze hmotného 
vybavení učebny. Učitelé odborných před-
mětů si díky projektu zvyšují kvalifi kaci 
průběžným školením, které je zaměřeno 
na ICT dovednosti a  tvorbu vhodných 
multimediálních výukových materiálů, 
což zajišťuje aplikaci kvalitních a kreativ-
ních metod výuky.
Podrobné informace o projektu a SŠ Osel-
ce naleznete na www.stskolaoselce-pro-
jekt.estranky.cz. Osobně se můžete přijít 
podívat v  rámci dne otevřených dveří 
2.  prosince 2010, při kterém proběhne 
sedmý ročník kovářského dne.

Za SŠ Oselce Milan Sluka

SPOLKY 

Sbor dobrovolných 
hasičů 
Pátek 8. říjen 2010 byl pro horažďovické 
hasiče dnem slavnostním. Veškerá techni-
ka sboru byla vystavena na náměstí před 
zdejší radnicí, i s novou cisternou TATRA 
815 Terrno, která byla slavnostně předána 
zdejším hasičům. Slavnostní projev, pře-
dání klíčů a „pokřtění šampusem“ proved-
la paní starostka města Mgr. Jindřiška An-

tropiusová. Tomuto aktu byli za Hasičský 
záchranný sbor (HZS) Plzeňského kraje 
přítomni pánové plk. Ing. Jiří Bártek a Zde-
něk Housar, za HZS okresu Klatovy plk. Jan 
Rayser a  velitel stanice Horažďovice npor. 
Mgr. Petr Papoušek. Všichni přednesli své 
krátké proslovy a rovněž tak provedli veli-
tel a  starosta SDH Horažďovice – pánové 
Karel Štěpán a Karel Halml. Naší slavnosti 
se zúčastnili i členové SDH Králův Dvůr, se 
kterými máme družbu. 
Nechť nová cisterna slouží ku prospěchu ob-
čanům našeho města i celého širokého okolí. 
Začala topná sezona, která přináší mnoho 
požárů. Aby se tak nestalo, přináším dvě 
desatera, podle kterých byste se měli řídit. 
První desatero je o  bezpečném provozu 
topidel, které zní:
1. Při instalaci nového topidla se vždy řiď-
te návodem výrobce.
2. Topidla nepodrobujte jakýmkoliv do-
mácím „vylepšením“.
3. Dodržujte vždy bezpečné vzdálenosti 
od hořlavých předmětů.
4. Na topnou plochu nikdy neodkládejte 
hořlavé předměty.
5. Topné těleso na tuhá paliva musí stát na 
nehořlavé podložce.
6. Plynová topidla nechte jednou ročně 
zkontrolovat odborníkem.
7. Při změně druhu paliva si nechte u od-
borníků zkontrolovat komín.
8. Do kamen nedávejte nic, co do nich ne-
patří, např. plastové lahve.
9. Kamna na tuhá paliva nikdy nezapalujte 
pomocí hořlavých kapalin.
10. Popel ukládejte jen do neporušených 
nádob s víky.
Druhé desatero je o bezpečnosti komínů:
1. Komíny a  kouřovody se musí udržovat 
v řádném stavebnětechnickém stavu.
2. Kouřovod vedoucí z topidla do komíno-
vého tělesa musí být správně izolován.
3. Dbejte na řádné stabilní a těsné zaústě-

ní kouřovodu do komínového tělesa.
4. Zajistěte pravidelné vymetání sazí v ko-
míně a vybírání nečistot z komína.
5. Alespoň jednou ročně nechte komín 
zkontrolovat kominářskou fi rmou. 
6. Před instalací topidla nebo změně pali-
va nechte provést revizi komínu.
7. Dbejte na dostatečné zajištění vymeta-
cích a vybíracích komínových dvířek.
8. V  žádném případě nepoužívejte komí-
ny, u nichž byly zjištěny závady.
9. Na půdě ukládejte hořlavé předměty 
nejméně 1 metr od komínového tělesa.
10. Do komínového zdiva nesmí zasaho-
vat žádné hořlavé stavební prvky.
Důsledná preventivní opatření při naklá-
dání s topidly a komíny se vyplatí. Nejen, 
že zabezpečí majetek před požáry, ale sou-
časně ochrání i vaše zdraví.

Karel Halml

Kroužek mladých 
hasičů Horažďovice 
Tento rok uběhlo pět let od obnovení 
kroužku mladých hasičů v Horažďovicích. 
Kroužek měl v  Horažďovicích dlouhou 
historii. V  devadesátých letech byla čin-
nost kolektivu přerušena. V  roce 2005 se 
několik členů SDH Horažďovice rozhodlo 
obnovit kroužek mladých hasičů.
V dubnu 2005 se konala první schůzka. Po-
čet dětí, které se přišly podívat a vyzkoušet 
si něco nového, mnohem předčil naše oče-
kávání. Začátky byly těžké, všechno jsme 
se učili od začátku. Vázat uzle, poznávat 
technické prostředky požární ochrany, 
střílet ze vzduchovky, orientovat se v mapě, 
určovat azimut, chodit na brigády, jezdit na 
výlety a zúčastňovat se soutěží Plamen, to 
vše bylo nové a  zprvu hodně náročné. Od 
roku 2006 jezdíme pravidelně na letní tá-
bory. V  roce 2006 naše družstvo obsadilo 
v soutěži Plamen 32. místo, v roce 2007 se 
už jsme byli na 19. místě, v roce 2008 jsme 
vybojovali 8.  příčku a  v  loňském roce už 
jsme byli na krásném 5. místě.
V dnešní době navštěvuje kroužek dvacet 
mladých hasičů a  hasiček. Scházíme se 
pravidelně každý čtvrtek od 15.30 v  ha-
sičské zbrojnici. Chtěli bychom poděkovat 
všem, kteří se podíleli na našem chodu 
a všem, kteří nás jakkoliv podpořili. 

SOUTĚŽ VOLŠOVY
Za krásného slunečného sobotního poledne 9. 
10. 2010 jsme se sešli v hasičské zbrojnici a od-
jeli jsme na soutěž do Volšov. Soutěž se skláda-
la ze dvou disciplín, štafeta CTIF a ZPV (závod 
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požární všestranosti, dříve branné cvičení).
První se konala štafeta CTIF, která má 8 úse-
ků. Družstvo starších se umístilo na 9. místě 
a druhé družstvo na 47. místě. Byl to od nich 
krásný výkon. Před soutěží proběhli pouze 
čtyři schůzky a  většina z  nich byli nováčci 
v našem kroužku.
Druhá disciplína ZPV se běžela krásným 
pošumavským prostředím. Postavili jsme 
dvě družstva závodní a  jedno družstvo 
mimo soutěž. Starší se umístili na 16. místě 
se 16 trestnými minutami. Jenom na střel-
bě ze vzduchovky jsme obdrželi 8 trestných 
minut. Druhé družstvo, nejmladších, obsa-
dilo 71. místo z 81 družstev. 
Škoda, že nejelo více dětí, někteří omarodily 
a několik nemohlo z rodinných důvodů. Tato 
soutěž se počítá do celoroční hry Plamen. 
Všem, kteří se zúčastnili soutěže, bychom 
chtěli velmi poděkovat za pěknou repre-
zentaci sboru a města. 

Vedoucí KMH V. M. ml. a J. Ch.

P. S.Prácheň 
(OTAVÁCI)
PODZIMNÍ SRAZ NOVÉ MĚSTEČKO 
17. 9.–18. 9. 2010
Letošní sraz oddílů v  Novém Městečku 
nebyl soutěžní a  byl rozdělen na dvě čás-
ti. Dopoledne výlet a odpoledne hry v au-
tocampingu, ve kterém jsme byli ubyto-
váni. Účastníci měli za úkol najít ztracený 
hrad. Opravdu je ztracený, není na mapě, 
nevede k němu turistické značení a v obci 
o  něm není ani žádná písemná zmínka. 
Vedla k němu docela náročná cesta… Náš 

průvodce nám v půli kopce, k velké rado-
sti kluků, ukázal bunkr z  doby před dru-
hou světovou válkou. Konečně jsme došli 
k hradu. Byl už docela zbořený a porostlý 
zralými ostružinami.
I  odpoledne se povedlo. Bylo plné her 
a  možností vyzkoušet si, co kdo dovede 
a  vydrží: od lanové dráhy až po střelbu 
z  praku. K  večeru jsme zabalili spacáky 
a po dvou dnech odjeli domů.

Šedý medvěd

uspořádal v úterý 17. srpna koncert ve hřbi-
tovním kostele sv. Jana Křtitele v Horažďo-
vicích. Ten byl uspořádán pro frekventanty 
Diplomatické akademie při Ministerstvu 
zahraničních věcí České republiky a pro ve-
řejnost. Účinkovalo Volné sdružení horaž-
ďovických muzikantů a zpěváků, které vedl 
Ing. arch. Jiří Kučera. Koncert se líbil. 
Na měsíc září byl připraven zájezd na Kleť 
s  nejstarší rozhlednou v  ČR. Byly navrženy 
dva termíny a nakonec byl zájezd uskutečněn 
v termínu prvním, a to 19. září. Počasí přálo, 
a  tak 55 účastníků bylo spokojeno. Většina 
jela lanovkou z  Holubova na vrchol Kleti 
i zpět, jen několik odvážlivců šlo „po svých“. 
Potom jsme odjeli do Českého Krumlova 
– perly našich měst. Účastníci zhlédli otá-
čivé hlediště s přilehlým parkem a poté byla 
volná prohlídka města. Cestou tam i  zpět 
provázel výkladem předseda spolku pan 
Moser. Škoda jen, že jsme nemohli uspoko-
jit více zájemců. Šumava stále táhne.

 Karel Halml

ZAJÍMAVOSTI

Klub „Nebuď sám“
I  předposlední měsíc tohoto roku bude ve 
znamení zajímavých akcí, které pro Vás rádi 
připravujeme. Přijměte prosím naše pozvání. 
3. 11. středa – Posezení s  harmonikou. 
Všechny, kterým se líbí pěkné písničky, 
zveme do jídelny v DPS od 15.00 hod. K po-
slechu i tanci zahrají naši oblíbení Úterníci.
10. 11. středa – Výlet do Strakonic. Ten-
tokrát se vydáme do města Švandy dudá-
ka na neobvyklou výstavu historických 
kočárků a  kolébek. Samozřejmě nebude 
chybět ani možnost navštívit některou ze 
strakonických cukráren. Odjezd v  8.30 

hod. od DPS. Příspěvek na dopravu je 
37 Kč. Zájemci, hlaste se v kanceláři OCH.
11. 11. čtvrtek – Slavnostní vysvěcení du-
chovního koutu. S radostí zveme všechny 
do nově zrekonstruované společenské 
místnosti v  suterénu DPS. Ve spolupráci 
se školskými sestrami de Notre Dame se 
nám díky darům z  Postní almužny 2010 
podařilo vytvořit důstojné prostředí nejen 
pro přednášky s videoprojekcí, ale hlavně 
i  kout určený pro zastavení a  rozjímání 
ve spojení s  Bohem. Vysvěcení se ujme 
Ing. Petr Koutský. Nevšední událost začne 
ve 14.00 v suterénu DPS. Poté bude násle-
dovat modlitba růžence. 
15.–16. 11., pondělí a  úterý – Výroba ko-
run Tří králů. S  přípravou na v  pořadí již 
11.  Tříkrálovou sbírku začínáme raději 
s  předstihem, protože korunky třech mu-
drců je potřeba vylepšit či spíš Tři krále vy-
bavit novými symboly vlády. Budeme proto 
vděčni za každou ruku, která se přidá k dílu. 
S  výrobou po oba dva dny budeme začínat 
od 13.00 hod. v dílně v suterénu DPS.
18. 11. čtvrtek – Přednáška pana Jana 
Kavaleho – Za polárním kruhem. Zná-
mý fotograf Šumavy tentokrát pohovoří 
o svých zážitcích z cest, které bude dopro-
vázet videoprojekcí. Společenská míst-
nost v suterénu DPS od 13.30 hod. 
23.–24. 11., úterý a středa – Výroba advent-
ních věnců. Doba předvánoční se neodvrat-
ně blíží, a  proto všem zájemcům nabízíme 
možnost vyrobit si svůj originální adventní 
věnec. Od 13.00 v dílně v suterénu DPS. 
25. 11. čtvrtek – Česko – Přijďte si zahrát 
hru plnou otázek a  odpovědí o  České re-
publice do jídelny DPS od 14.00 hod.
Každý čtvrtek v  15.00 hod. je možnost 
se sejít při společné modlitbě ve spole-
čenské místnosti v  suterénu DPS. Rádi 
ale všem, kteří budou mít zájem, nabízí-
me možnost setrvat několik chvil v  pro-
storech 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 spo-
lečenské místnosti v  suterénu DPS pose-
zení v klubu seniorů. 

 Mgr. Šárka Kordová, 
Oblastní charita Horažďovice

Zájmové kroužky 
pro mládež a dospělé 
DDM Horažďovice
Angličtina
pondělí  18 hod., klubovna DDM
úterý    18 hod., klubovna DDM
Němčina
pondělí   17 hod., klubovna DDM
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Kurz Keramiky pro dospěláky
středa   17 hod., klubovna keramiky
Modelářský klub
středa   17 hod., modelářská dílna
Spinink
pondělí  9,30 hod., klubovna DDM
     18,00 hod., klubovna DDM
     19,15 hod., klubovna DDM
úterý   15,30 hod., klubovna DDM
     16,45 hod., klubovna DDM
     18,00 hod., klubovna DDM
čtvrtek  18,00 hod., klubovna DDM
pátek  17,30 hod., klubovna DDM
     18,45 hod., klubovna DDM
Nabídka zájmových kroužků na školní 
rok 2010/2011 viz www.ddm-hd.cz.

Vážení! 
Dovolte mi prosím poznámku ke článku 
„Prácheňská ulice“, který napsal horaž-
ďovický občan p. Josef Kočí v  Obzoru 
č. 8/2010.
Zmíněný „Pan Pena“ nebyla tolerantní 
osobnost! Nutno zdůraznit, tehdy celému 
městu známé, jeho jiné vlastnosti:
Pena byl kolaborant, člen sdružení Vlajky 
a udavač! Ne, on nebyl tolerantní, on byl, 
co možno nazvat „postrachem města“. Po 
skončení II. světové války byl Pena zatčen 
Narodním výborem a  později odsouzen 
spolu s jinými členy Vlajky.
Pena se za války procházel po náměstí, jako by 
byl pánem města. Každý slušný občan se sna-
žil, jak jen bylo možno, Penovi se vyhnouti. 
Pena má na svědomí mimo jiné udání 
gestapu tehdejší 33letou horažďovickou 
krasavici, matku 4letého Karlíka, p. Glau-
berovou. Tato paní byla zatčena a poslána 
do Koncentračního tábora s  poznámkou 
„návrat nežádoucí“. 
Dovolte mi navrhnout, pro uvědomění 
mladé generace, aby příležitostně bylo 
v  Obzoru pojednání o  tom, kdo to byl 
„kolaborant“ s  nacisty, Vlajkař a  udavač 
během oné strašné éry v  dějinách České 
republiky. 

 Jaroslav Fischl, horažďovický rodák 
a pamětník tehdejších událostí

„President dr. Edvard 
Beneš na půdě 
Horažďovicka“ 
Pokračování ze zářijového čísla HO – 3. část
Naše město v r. 1937 navštívil pan prezident 
a jeho choť. Stalo se tak v sobotu 8. května. 
Na horažďovickém nádraží byl přivítán sta-
rostou města, dalšími představiteli, s jejichž 
projevy jste byli seznámeni. Pak následoval 
významný projev prezidentův. 
Pane starosto, vážení pánové a drazí spolu-
občané! 

Děkuji vám srdečně za vaše uvítání, za 
čestné občanství a  za dárky, připomínají-
cí mne na Horažďovice. Lituji, že setrvání 
zde jest tak krátké, že nemohu již jíti s vámi 
do vašeho města. Doufám však, že nejsem 
u vás naposled. 
Čestné občanství, kterých se mně od různých 
měst a  obcí republiky dostalo, pociťuji jako 
vztahy, které mě pevněji váží s  jednotlivými 
kraji našeho státu a připomínají mně denně, 
že stát není jen středisko státní moci, není jen 
hlavní město Praha, nýbrž také všechen jeho 
venkov, obce a města provincionální. Vím, že 
český jih a  také vaše město musí s  nepřízní 
doby a  s  těžkými poměry usilovně bojovat. 
Vím, že máte, jako řada jiných jihočeských 
měst, mnoho potřeb a  starostí hospodář-
ských. Jihočeský sbor národohospodářský 
i pro vás pracuje a cesta tato má za cíl snahy 
ty podpořit a všemu obyvatelstvu ukázat, že 
na potřeby ty v  Praze nezapomínáme, kde 
můžeme, pomáháme. 
Těší mne, pane starosto, že obyvatelstvo 
Horažďovic při všech svých starostech ne-
zapomíná na všeobecné zájmy a  potřeby 
republiky, že má svou republiku a  demo-
kracii rádo. Máme k  tomu všichni oprav-
du mnoho oprávněných důvodů. Při všech 
našich starostech a  strádáních musíme 
konstatovat, že jsme v  18 letech existence 
samostatného státu vykonali práci ohrom-
nou, zajistili jsme si své místo mezi národy 
v Evropě a ve světě, vybudovali své finance, 
svou armádu, svou diplomacii, svou admi-
nistraci, své sociální zákonodárství, své ko-
munikace, svoje peněžnictví, udrželi jsme 
si svůj pořádek a  klid ve státě, zatím co 
jinde byly rozvraty, nepořádky a  revoluce. 
Zachovali jsme si svou svobodu a  vyhnuli 
se všem rozvratům a extrémům zleva nebo 
zprava, krátce pokusili jsme se vybudovat 
si klidný, řádný, vyspělý stát a  měli v  tom 
opravdu úspěch. Jsme z nejspořádanějších 
států a národů v Evropě.
Já vím, že všechno není ještě takové, jak by-
chom si přáli, a že máme ještě mnoho prá-
ce. Ale úspěšná práce těší a  šlechtí, dává 
radostný optimismus a  nové velké naděje 
do budoucnosti. To nás vede také k  tomu, 
abychom hleděli zdvihati ponenáhlu i  ta-
kové kraje, jako je váš. Věřte tudíž s  námi 
v rozkvět republiky a státu, pracujte v tomto 
duchu i vy zde. Já sám v budoucnost, v klid-
ný vývoj a  rozkvět republiky věřím, věřím 
zejména také, že se nám podaří zachránit 
mír, a když to bude, přijde ponenáhlu i zdar 
všem ostatním.
Mějte se tu všichni dobře a doufám zase na 
shledanou. 
Deset určených minut, v  nichž pana 
prezidenta pozdravila i  jeho sestřeni-
ce Desponsata Palátová, řeholní sestra 
zdejšího kláštera, uplynulo jako milý, 
luzný sen. Tisíce oddaných zraků hledí 
v jedno místo – v obličej milovaného pre-

zidenta a  jeho vlídné a  ušlechtilé choti. 
Stisk rukou místním představitelům, po-
kynutí rukou svému lidu, vstup do vozu 
a  za velikého provolání a  mávání odjíždí 
vlak k dalšímu místu zájezdu – Klatovům. 
Horažďovice měli zvláštní štěstí, že ještě 
téhož dne odpoledne znovu měli příleži-
tost projeviti prezidentovi svou oddanost, 
když na zpáteční cestě autem ze Sušice 
projížděl naším okresem a  městem. Ale 
o té události v příštím HO. 

Karel Halml

Jak jsem šel volit
Tak jsem šel volit. Ne proto, že mi politici 
tvrdí, že je to moje „povinnost“, ne proto, 
že je to moje právo dané Ústavou, ale pro-
stě proto, že můj hlas může něco změnit.
Jaké však bylo moje překvapení, když jsem 
u městského úřadu zjistil, že jsou dveře za-
mčené. Aha, já se Vám nezmínil, že jsem 
na invalidním vozíku. Při rekonstrukci 
Městského úřadu se pamatovalo i  na pří-
stup pro občany se ztíženou pohyblivostí. 
A nejde jen o osoby na invalidních vozících, 
ale i o maminky s dětmi, důchodce atd.
Přiznám se, že jsem v  roce 2010, v  tak 
významný den pro naše město, jako jsou 
komunální volby vůbec, neočekával, že 
by mohla p. starostka, potažmo její úřed-
níci nechat zamčené bezbariérové přístu-
py k  volebnímu místu. Ano, mohl jsem si 
dopředu ověřit, jestli jsou dveře odemče-
né. Možná bylo určeno jiné bezbariérové 
volební místo. Možná pouze někdo zapo-
mněl. Možná už jen chtěli jít v pátek všich-
ni domů. Možná… Ale dost výmluv.
A  pointa? Pokud bych s  sebou neměl ná-
hodou doprovod, tak jsem se nemohl po-
dílet na chodu našeho města. Kvůli něčí 
neprofesionalitě a lenosti. 

Václav Rosa

VYJÁDŘENÍ K PŘÍSPĚVKU 
JAK JSEM ŠEL VOLIT
Bezbariérový přístup městského úřadu je 
otevřen po pracovní dobu městského úřadu. 
V den voleb byl opravdu uzamčen, a to z bez-
pečnostního hlediska, protože prostřednic-
tvím bezbariérového přístupu by byl po ce-
lou dobu voleb až do 22.00 hodin umožněn 
vstup do celé budovy městského úřadu.
V informacích o způsobu hlasování, které 
každý volič společně s  hlasovacími lístky 
obdržel domů, je uvedena možnost po-
žádat o  hlasování do přenosné volební 
schránky. Stačila tedy maličkost, zatelefo-
novat na městský úřad a okrsková volební 
komise by zajistila hlasování mimo voleb-
ní místnost, popřípadě umožnila přístup 
bezbariérovým vstupem.

Ing. Ivana Dušková, tajemnice MěÚ 
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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

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 
19. listopadu 2010 

se na náměstí koná TRH.
PRONÁJEM nebytových prostor

Havlíčkova 41, Horažďovice
Prodejna: 49 m2 Kancelář + WC

Kontakt: tel. 737 367 577

KADEŘNICTVÍ, Havlíčkova 48, Horažďovice
nabízí: dámské, pánské a dětské střihy

Ivana Fialová tel. 728 516 787

Monika Zábranská tel. 739 127 030

PEDIKÚRA, Havlíčkova 48, Horažďovice
medicinální pedikúra suchá, manikúra, nehtová modeláž

Pavla Chadrabová tel. 607 711 485 (po, čt)

Kadeřnictví i pedikúra nabízí dárkové 
poukázky a balíčky dle vlastního výběru.
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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;

• výrobní mistr – zkušenosti s vedením kolektivu;

• bezpečnostní technik (prevence rizik) – znalost 

legislativy BOZP a PO;

• mechanik / seřizovač – podmínkou praxe 

v oboru;

• 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:

Jiří Macháček
INSTALATÉR  TOPENÁŘ

Tel.: 732 341 658
Svéradice č. 70, 341 01 Horažďovice
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AKCE 28. 11. neděle  10–17.00
DEN PRO DĚTSKOU KNIHU
Pořádá Městská knihovna Horažďovice. Bo-
hatý program.

Změna programu vyhrazena

UPOZORNĚNÍ KULTURNÍHO STŘEDISKA

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

Kurz bude zahájen v  neděli 2. ledna 2011 
v  15.00 pod vedením manželů Kociánových 
z Klatov. Bližší informace obdržíte v kancelá-
ři KS a na přihlášce do tanečního kurzu.

Přihlášky je možné též zasílat e-mailem: kul-
turni.stredisko.hd@quick.cz a  uhradit kurz 
po dohodě bezhotovostně. 

DALŠÍ INFORMACE – připravujeme:

2. 12. čtvrtek  19.00
MÓDNÍ PŘEHLÍDKA
Možnost nákupu předváděných modelů – udě-
lejte si radost na Vánoce!!! Předprodej vstupe-
nek od 16. 11. v kině Otava.

KINO OTAVA

5. 11. pátek 6. 11. sobota 20.00 
THE DOORS 
USA – Celovečerní rockový dokumentár-
ní fi lm odkrývá dosud nezveřejněné záběry 
proslulé čtyřčlenné rockové kapely. Titulky. 
Vstupné 75 Kč.

12. 11. pátek 13. 11. sobota  20.00
BASTARDI
ČR – Nový český fi lm z prostředí praktického 
školství bez povrchnosti, klišé a  přetvářky. 
Drama do 12 let nevhodné. Vstupné 88 Kč.

17. 11. středa  17.30, 20.00
POSLEDNÍ VLÁDCE VĚTRU 
USA – Čtyři národy, jeden osud! Fantastické 
dobrodružství s  českým dabingem. Vstupné 
75 Kč. 

19. 11. pátek 20. 11. sobota 20.00
ROMÁN PRO MUŽE
ČR – Podle vlastního bestselleru Román 
pro muže napsal Michal Viewegh scénář ke 
stejnojmenné komedii, do 12 let nevhodné. 
Vstupné 75 Kč. 

26. 11. pátek 27. 11. sobota 20.00
OBČANSKÝ PRŮKAZ
ČR – Hořká komedie o tom, jak to bylo v sedm-
desátých létech minulého století, kdy big beat 
a dlouhý vlasy byly rebélií… Vstupné 88 Kč. 

Změna programu vyhrazena

LOUTKOVÉ DIVADLO V KINĚ OTAVA

12. 11. pátek  17.00 
TAJEMSTVÍ HRADU HELŠAFTU
26. 11. pátek  17.00
VODNÍKOVA HANIČKA
10. 12. pátek  17.00
JAK PRINC S VODNÍKEM VYTOPILI 
PEKLO

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
1.–12. 11.  dětské odd.
POTULNÁ POHÁDKOVÁ ZEMĚ
Putovní výstava loutek spisovatelky a  ma-
lířky Vítězslavy Klimtové. Návštěvu v  dopo-
ledních hodinách si můžete zarezervovat na: 
dětské@knihovna.horazdovice.cz nebo na 
tel. 376 547 592

28. 11.   kulturní dům 10.00–17.00
DEN PRO DĚTSKOU KNIHU 
ANEB VÁNOČNÍ ŠPALÍČEK
Prodejní výstava knih s  doprovodným pro-
gramem, autogramiádami, dílnami a hraním 
deskových her. Podrobně na str. 4.

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
6. 11. 10.00
BĚH KOLEM PRÁCHNĚ
kategorie dětí předškolní i školní start 9 ho-
din zámek – běh v areálu zámku, dospělí start 
10 hod. zámek ve spolupráci s horažďovický-
mi turisty.

9. 11.  v zámku 14.30
HRNKOVÉ SYMPOZIUM
malování hrnečků, materiál zajištěn nebo tvor-
ba vlastních hrnečků z hlíny. Poplatek 20 Kč

12. 11.   klubovna keramiky 15.15
TVOŘÍME BETLÉM
výroba betlémů z hlíny nebo z papíru pro děti 
i dospělé.

13. 11.  DDM 14.30
SKLENĚNÁ RADOST
tiffany vitrážky (vánoční ozdůbky)

18. 11.  DDM 15.30
HEDVÁBNÉ ADVENTNÍ VĚNCE
maximálně 6 účastníků, nutno přihlásit se 
předem, poplatek za materiál

26. 11.  kuchyně DDM 15.30
MIKULÁŠSKÉ PERNÍKY
pečení a zdobení perníků, poplatek 10 Kč

Připravujeme:

3. 12.  nádvoří zámku 15.00
PEKLO NA ZÁMKU
mikulášská nadílka

LYŽAŘSKÁ ŠKOLA NA MODRAVĚ
přihlášky a informace v DDM.

HOTEL PRÁCHEŇ

19. 11. pátek  19.00
ŠEVČÍKOVY HUDEBNÍ VEČERY
koncert skupiny Camael 

KULTURNÍ DŮM

1. 11. pondělí 
ODĚVY PROSTĚJOV – prodej.

2. 11. úterý 19.00
TRAVESTI SHOW 
Populární travesti skupina HANKY PANKY 
PRAHA uvádí svůj nový pořad „Z POHÁD-
KY DO POHÁDKY“. Nenechte si ujít večer 
plný zábavy! Předprodej vstupenek v  kině 
Otava, tel. 376 511 890.

4. 11. čtvrtek 10.00
PŘÍHODY VČELÍCH MEDVÍDKŮ
Divadelní představení pro MŠ a 1.–3. třídy ZŠ.

5. 11. pátek 19.00
ZÁKLADNÍ KURZ TANCE 
A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY
7. lekce 

6. 11. sobota 21.00
PARKÁN
Rocková zábava.

11. 11. čtvrtek  10.00, 18.00
SOLASIDO
Pěvecká soutěž žáků ZŠ Blatenská Horažďovi-
ce. V 10.00 pro žáky ZŠ a v 18.00 pro veřejnost. 

12. 11. pátek  19.00 
ZÁKLADNÍ KURZ TANCE 
A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY
8. lekce 

Od 20.00 prodej vstupenek na 2. prodlouženou.

13. 11. sobota  21.00 
STARÝ PSI – ZRUŠENO 

Rocková zábava – oldies.

15.–16. 11. pondělí–úterý   
PRODEJNÍ TRHY
17. 11. středa  18.00
PAVLÍNA FILIPOVSKÁ
„Bylo, nebylo...“ – nový pořad, nová kniha 
naší první hvězdy Semaforu –Pavlíny Fili-
povské. Písničky, vyprávění, představení 
nové knihy a její křest. Předprodej vstupenek 
od 1. 11. v kině Otava, tel. 376 511 890.

19. 11. pátek  19.00
ZÁKLADNÍ KURZ TANCE 
A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY
9. lekce – 2. prodloužená.

21. 11. neděle  15.00 
POSEZENÍ S PÍSNIČKOU
K  tanci a  poslechu hrají oblíbení ÚTERNÍ-
CI. Možnost rezervace vstupenek na čtvrtek 
30. 12. 2010 – „Silvestrovské posezení s pís-
ničkou“ – hraje Malá muzika Nauše Pepíka. 

25. 11. čtvrtek  19.30 
MARC CAMOLETTI: DVA NA KANAPI
Francouzskou komedii uvádí Divadelní agen-
tura Sophia Art. Předplatné skupiny A/1. 
Zbylé vstupenky v předprodeji kina Otava, tel. 
376 511 890 a nebo v KD před představením.

26. 11. pátek  19.00
ZÁKLADNÍ KURZ TANCE 
A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY
10. lekce


