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SLOVO STAROSTY
Od rivality
ke spolupráci
Nepřipadá Vám také absurdní ona cyklická polarizace společnosti na koalici a opozici? Jako by v každém volebním období
existovala jedna skupina politiků, která
chce dělat něco špatného, a druhá skupina, která to té první musí překazit. Za pár
let si špatní a hodní vymění role a dál ve
vzájemné rivalitě plýtvají energií, kterou
by v souladu se zdravým rozumem měli
využít ku prospěchu celé společnosti.
Dnes máme v Horažďovicích radu města
reprezentující široké politické spektrum
(za ČSSD Naděžda Chládková a Karel
Zrůbek, za ODS Jan Buriánek a Tomáš
Pollak a za TOP 09 Karel Maxa), přitom
však schopnou tvůrčí a bezkonﬂiktní spolupráce. A co víc, zdá se, že o pozitivní
změnu atmosféry usilují všechny subjekty,
resp. osobnosti komunální politiky bez
ohledu na jejich politickou pozici. Díky
těmto příznivým podmínkám máme unikátní příležitost vytvořit pro Horažďovicko objektivní, životaschopnou a realizovatelnou koncepci udržitelného rozvoje.
Základem dobré budoucí spolupráce má
být společné programové prohlášení,
jehož obsah bude dále precizován v připravované koaliční smlouvě ČSSD, ODS
a TOP 09.
Společné programové prohlášení ČSSD,
ODS a TOP 09
1. Strategický plán rozvoje města (dlouhodobá vize rozvoje města a přidružených obcí)
2. Územní plán
(dopracování a schválení ÚP)
3. Rozvoj zaměstnanosti a podnikání
(strategický partner pro využití areálu
fy „GRAMMER“; příprava rozvojových
ploch pro podnikání; aktivizace místních
dodavatelských a lidských zdrojů)
4. Bezpečné město (rozšíření a zkvalitnění kamerového systému; regulace provozu
nonstop zařízení; personální a technické

Tříkrálová sbírka, děti MŠ Na Paloučku, foto: E. Lešková
posílení MP; realizace akcí k zajištění pořádku ve městě; účast města v programu
Bezpečný kraj)
5. Komunikace a informovanost (pro občany pravidelné konzultační hodiny členů RM;
veřejná diskuze nad zásadními tématy; intenzivní komunikace s přidruženými obcemi)
6. Významné investiční akce (rekonstrukce Mírového náměstí; realizace „malého obchvatu“; příprava výstavby domu
pro seniory; napojení sídliště Blatenská
na CZT; další investiční akce v závislosti
na vyhlášených dotačních programech)
7. Zlepšení infrastruktury (zlepšení podmínek pro bezpečný a bezbariérový pohyb
občanů; stavba kruhových objezdů; průzkum a rozvoj zdrojů pitné vody)
8. Vzdělávání a volný čas dětí a mládeže (řešení institucionální roztříštěnosti
nabídky mimoškolních vzdělávacích a zábavních volnočasových aktivit; podpora prevence sociálněpatologických jevů
u dětí a mládeže)
9. Podpora kultury, sportu a spolkové
činnosti (zatraktivnění nabídky Aquaparku; zpracování projektu pro Podbranský
mlýn; hledání možnosti využití prostor
pivovaru; modernizace kulturního domu;
Otavská cyklostezka)
10. Rozvoj a podpora přidružených obcí

(dokončení multifunkčního centra Veřechov; opravy a údržba komunikací; sanace vodních nádrží; opravy a údržba budov
sloužících společenským potřebám obcí)
11. Zvelebování vzhledu města a přidružených obcí (iniciace spolkové činnosti
pro zkrášlování města a obcí; revitalizace
sídlišť)
12. Bytová politika (zpracování koncepce
bytové politiky; pokračování privatizace
bytů)
13. Zodpovědné hospodaření s veřejnými prostředky a majetkem města
(zodpovědné a smysluplné vynakládání
prostředků v souladu s veřejným zájmem
a strategickým plánem rozvoje města;
zpracování směrnice pro zadávání a vyhodnocování veřejných zakázek; využití
externích ﬁnančních zdrojů)
14. Důstojné stáří (prioritní úsilí o realizaci domu pro seniory; zajišťování sociálních služeb v souladu s aktualizovaným
komunitním plánem Horažďovicka)
15. Koncepční péče o životní prostředí
(pasport a generel zeleně ve městě a přidružených obcích; osazení jezu Mrskoš
sklopnými klapkami; vybudování jarovského říčního průlehu; v souladu s novou
situací na řece případná další protipovodňová opatření)
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Uvedené prohlášení stručně rekapituluje
programové priority. S ohledem na možnosti
rozpočtu a perspektivní ekonomickou udržitelnost mohou být realizovány další projekty.
Nejvýznamnější položka programového
prohlášení se však skrývá pod číslem jedna.
Strategický plán rozvoje města bude nepolitickým dokumentem zásadního významu,
dokumentem obsahujícím vizi budoucnosti
Horažďovicka. Musí být výsledkem co nejširšího konsenzu, protože má sloužit k rozvoji města a okolních obcí v zájmu všech občanů a má sloužit i budoucím zastupitelům
v delším časovém výhledu. Proto jsem se obrátil na všechny zastupitele, aby zvážili svůj
možný podíl na jeho vzniku, případně aby
po pečlivé úvaze nominovali nebo doporučili osoby, které považují za nestranné, důvěryhodné a kompetentní k účasti na tomto
projektu. S potěšením musím konstatovat,
že členy tvůrčího týmu se již staly některé
vážené a všeobecně uznávané osobnosti
Horažďovicka. Pracovní skupina bude samozřejmě intenzivně spolupracovat s veřejností a s dalšími expertními týmy, které mají
za úkol koncepčně řešit jednotlivé oblasti
komunální problematiky, například s pracovní skupinou pro dopracování a schválení
územního plánu, komisemi rady města atd.
Máme před sebou mnoho náročných úkolů.
Naštěstí se stále objevují další schopní a pracovití lidé ochotni společně hledat správnou
cestu pro budoucnost Horažďovicka. Jsem za
to vděčný a dává mi to důvod k optimismu.
S poděkováním radním, zastupitelům
a členům vznikajících expertních týmů
Mgr. Karel Zrůbek

Střední škola
Horažďovice
Blatenská 313, 10. prosince, pořádala Den
otevřených dveří. Bylo možné si celou školu
prohlédnout a žáci spolu s učiteli připravili
pro příchozí velmi zajímavou prezentaci
oborů, které jsou na škole (gastronomie,
graﬁcký design, podnikání, aranžér, cukrář,
kuchař-číšník, opravář zemědělských strojů) spojenou s výstavou jejich prací a ochutnávkou míchaných nápojů, vánočního cukroví, jednohubek, zabijačky, zákusků apod.
Jitka Chalupná, Odbor památkové péče,
školství a kultury

KULTURA
SBÍREJTE SAMOLEPKY
5. ročník celoroční soutěže v rámci
projektu
„DĚTI A ČTENÍ 2011“
Zahájení: 1. 2. 2011
Podmínky: v knihovně
a na www.knihovna.horazdovice.cz
Uzávěrka: 18. 11. 2011
Vyhodnocení: 27. 11. 2011
na Dni pro dětskou knihu

Ve které zemi se uděluje
Nobelova cena a kteří Češi ji
získali?

Další informace o soutěži
www.knihovna.horazdovice.cz

STALO SE
Vítězové soutěže
Ve středu dne 22. prosince byly v Obřadní síni MÚ Horažďovice předány ceny
vítězům soutěže Namalujte vánoce. Ještě jednou blahopřejeme.

Pěvecký spolek
Prácheň
Posledním koncertem v roce 2010 byl vánoční koncert v sále hotelu Prácheň v Horažďovicích. V průběhu koncertu jsme posluchače seznámili s koledami a vánočními
písněmi z různých regionů naší republiky
a také slovem představili vánoční zvyklosti v daných regionech. Jsme velmi rádi,
že tento model koncertu posluchači přijali a zároveň se, stejně jako my, dozvěděli
něco nového. V závěru jsme představili Mši
D dur Jakuba Jana Ryby. Jedná se o méně
známou mši tohoto rožmitálského skladatele. Náš spolek tuto mši zpíval naposledy
před 11 lety. Dirigování mše se dobře zhostila paní Marie Hlůžková. Jsme rádi, že se
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foto: Ladislav Toninger
této role ujala a hodně moc tím pomohla
našemu sbormistrovi, který se tak mohl věnovat jen klavírnímu doprovodu.
S minulým rokem jsme se rozloučili při
tradičním společném posezení. Jsem rád,
že se naše společné „Silvestry před Silvestrem“ staly tradicí. Celý rok se snažíme pilně
pracovat, a proto si všichni členové spolku
zaslouží malé odreagování. Tentokrát však
byla atmosféra narušena nedávným úmrtím našeho prvního sbormistra novodobé
historie pana MUDr. Jiřího Petruse.
A co nás bude čekat v roce letošním? To
zatím nevím. V současné době nemáme
naplánovaný žádný koncert spojený s konkrétním datem. Jednáme o určitých možnostech, ale zatím nechci předbíhat. Samozřejmě Vás budu včas informovat jak na
těchto stránkách, tak na našich internetových stránkách www.psprachen.cz. Všichni doufáme, že ani v roce 2011 neztratíme
Vaši důvěru a budeme se i nadále setkávat
na našich koncertech a vystoupeních.
Martin Petrus

Odešel
MUDr. Jiří Petrus
Koncem minulého roku navždy odešel
z tohoto světa MUDr. Jiří Petrus. Zemřel
19. prosince, po dlouhé těžké nemoci ve
věku nedožitých třiadevadesáti let, ve zdejší nemocnici, kde strávil jako pacient posledních sedm let svého života.

PLUS/MINUS

Jako svědomitého lékaře a primáře plicní
léčebny v Horažďovicích a ve Vyšším Brodu poznalo pana doktora Petruse mnoho
pacientů. V roce 1991 se s manželkou přestěhoval do Horažďovic, kde koupili domek
v Okružní ul. a hned při jejich stěhování
jsem se s ním poprvé potkal. Tehdy jsme
měli, po roce 1989, mnoho předsevzetí
a také o oživení kulturně-společenského
života města. Patřila k nim i představa o obnovení Pěveckého spolku Prácheň. A byl to
právě pan doktor Petrus, který se jako první
sbormistr nejvíce zasloužil o uskutečnění
tohoto záměru. Znovuzrozený spolek navázal na slavnou historii a byl pro mnohé
velkým příjemným překvapením. První veřejná vystoupení se uskutečnila v roce 1992,
v rámci oslav 700. výročí povýšení Horažďovic na město, a jistě i charisma sbormistra
přitahovalo stále nové zpěváky i posluchače.
MUDr. Jiřího Petruse později vystřídal jeho
syn Jan Petrus a Prácheň brzy vzpomene
20 let své úspěšné novodobé historie. V posledních letech jsem pana MUDr. Petruse
občas navštívil v nemocnici a vždy byl patrný jeho zájem o činnost pěveckého spolku.
Znal jsem pana doktora Petruse jako vzácného, noblesního, a přitom přátelského
člověka s hlubokým zájmem o vážnou hudbu a velmi rád jsem se s ním potkával. Vážil
si jej každý, kdo se dostal do jeho blízkosti,
zvlášť všechny zpěvačky a zpěváci Práchně.
Určitě nebudu sám, kdo bude s vděčností
a úctou rád vzpomínat na jeho přátelství
i zásluhy o sborový zpěv v Horažďovicích.
Čest jeho památce.
Václav Trčka

Členky volejbalového
oddílu SK BORGA
Horažďovice
Členky vstoupily úspěšně do nového ročníku
okresního přeboru. Tentokrát se přihlásily
z úsporných a časových důvodů do okresního přeboru ve Strakonicích. Nehraje se tedy
každý pátek večer a nejezdí se až do Klatov
nebo na Špičák. Systém tohoto přeboru spočívá v tom, že se hraje turnajově, první sobotu v měsíci. Turnaj organizuje vždy jedno
vybrané družstvo z 12 přihlášených.
Děvčata vstoupila do neznámého prostředí
a nového systému se vztyčenou hlavou a po
prvním kole se usadila na prvním místě se
čtyřmi vyhranými zápasy. Turnaj se konal
4. 9. 2010 v Katovicích na umělém povrchu.
Postupně porazila TJ Sokol Blatná D, TJ ČZ
Strakonice B a dvakrát TJ Sokol Katovice.
Ani ve druhém turnaji, který se hrál
2. 10. 2010 v tělocvičně ČZ Strakonice, naše
hráčky nepoznaly hořkost porážky. Porazily
TJ ČZ Strakonice A a dvakrát SK Řepice. Zápasy s Řepicí byly docela vyrovnané, v každém zápase ztratila děvčata vždy jeden set,
a to díky nevynuceným chybám, ze kterých
se následně poučila, a oba zápasy dotáhla do
vítězného konce. A tak i po druhém turnaji
stále zůstávají na prvním místě.
Třetí turnaj, který se hrál v Radomyšli,
doprovázel problém s nemocnou nahráRedakční rada

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

Sezónní zastřešení kašny

Již opakovaně rozbitá nástěnka v zámku
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vačkou. Než se hráčkám povedlo alespoň
trochu se sehrát s novou nahrávačkou, tak
prohrály první zápas v soutěži. Další zápas
s TJ Sokol Blatná D vyhrály se ztrátou jednoho setu. Následoval zápas s SK Řepice,
který se odehrával ve stejném duchu jako
ve druhém kole, a děvčata opět zvítězila
se ztrátou jednoho setu. Poslední zápas
turnaje se Sokolem Radomyšl nedopadl
pro naše děvčata moc dobře, trenér Sokola Radomyšl z obavy o výsledek po výkonu
našich děvčat v prvním zápase nasadil do
hry čtyři hráčky krajského přeboru, což se
projevilo na hře. Děvčata utrpěla druhou
porážku. I přes tyto dvě porážky ve třetím
kole si stále udržela první místo v tabulce.
Čtvrtý turnaj okresního přeboru se hrál
v Záboří. Naše děvčata nastoupila proti
TJ Fezko C Strakonice. Toto družstvo je
považováno za favorita soutěže. Hráčky
vstoupily do hry s určitým respektem a po
dobrém, ale nervózním výkonu prohrála.
Do dalšího zápasu nastoupily proti družstvu Záboří Žížaly. Při tomto zápase se
ukázalo, že pan sudí není zcela objektivní.
I tento zápas skončil neúspěšně. Do dalšího zápasu opět proti Žížalám nastoupila děvčata s odhodláním vrátit porážku.
Ukázalo se to jako nemožné. Po prohraném prvním setu, kdy začínaly dohady
s rozhodčím, se ve druhém setu dostaly do
pohody a set vyhrály. Ve třetím setu zaúřadoval rozhodčí dokonale a naše děvčata
znervózněla, protože jakmile vedla o dva
body, pan sudí začal pískat nesmyslné
chyby našich hráček a tento zápas opět
prohrála. Poslední zápas tohoto turnaje
hrála děvčata proti TJ S. Blatná D, tento
zápas vyhrála a do nového roku vstupují
na krásném druhém místě v tabulce okresního přeboru Strakonicka.
Do nového roku popřejme našim volejbalistkám mnoho sportovních úspěchů,
pevné nervy a hlavně zdraví. Ještě musím
poděkovat za úspěšnou reprezentaci města
HORAŽĎOVICE a sponzorovi, kterým je
BORGA.
Miroslav Ptáčník
A to jsou ony:

11.02.2011

Cesta kolem světa za 1 noc

5. divadelní bál
Kulturní dům
Horažďovice
Nairobi
Washington, D.C.
Damašek
Moskva
Buenos Aires
Canberra
a zpět

1. plesová třída, platí 1 noc

Kč 150,00

20:00:00
Stojící: Ilona, Dana, Martina, Alena, Alenka. Sedící: Dáša, Dana, Renata, Marcela.
Chybí: Zdena, Jana

Od ledna 2011 bude usnesení Rady města zveřejňováno na webových stránkách
města v upravené verzi z důvodu dodržování Zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
MÚ Horažďovice
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Z RADNICE
Rada města
Horažďovice
17. 12. 2010
schvaluje smlouvu o výpůjčce pro realizaci
stavby „Stavby PPO ve městě Horažďovice – obtok jezu Jarov průlehem na pravém
břehu“ mezi městem Horažďovice a Povodím Vltavy, s. p.
schvaluje:
a) zařadit do rozpočtu na rok 2011 příspěvek na sportovní areál Lipky 280 tis.
Kč pro FK Horažďovice a Tenis klub Horažďovice, účelově určený na úhradu za
el. proud, vodné a stočné, odvoz odpadů,
benzín do sekačky a jiné použití předem
odsouhlasené radou města,
b) zařadit do rozpočtu na rok 2011 příspěvek na sportovní areál Lipky 20 tis. Kč pro
Provoque, o. s., účelově určený k úhradě
materiálových výdajů k údržbě skateparku
a překážek a na odměnu správci skateparku,
nesouhlasí s umístěním dřevěného přístřešku o velikosti 5×3 m na pozemku
p. č. 1179/1 v k. ú. Zářečí u Horažďovic,
organizaci Junák – svazu skautů a skautek
ČR, středisko Prácheň Horažďovice,
schvaluje navrhované složení povodňové
komise správního obvodu obce s rozšířenou působností,
schvaluje navrhované složení povodňové
komise města Horažďovice,
schvaluje smlouvu s Plzeňským krajem
č. 52912010 o poskytnutí ﬁnanční dotace
ve výši 135 500 Kč účelově určenou na částečnou úhradu nákladů spojených se zajištěním poskytování pečovatelské služby
prostřednictvím registrovaného poskytovatele sociálních služeb v roce 2010
schvaluje pronájem bytu č. 32 v DPS Palackého 1 061 s platností od 22. 12. 2010 na dobu
určitou do 30. 6. 2011 za nájemné 30 Kč/m2.

Rada města
Horažďovice
10. 1. 2011
schvaluje smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad, se sídlem Jeronýmova
1750/21, České Budějovice z Regionálního
operačního programu NUTS II Jihozápad
na akci „Multifunkční zařízení Veřechov –
pro kulturu, sport a vzdělávání“ s celkovou
výší poskytnutého ﬁnančního příspěvku
92,5 % z celkových způsobilých výdajů

projektu, maximálně však v celkové výši
13 285 848,84 Kč,
schvaluje nájemní smlouvu mezi městem
Horažďovice (pronajímatel) a Českým
rybářským svazem, místní organizací Horažďovice, na pronájem p. č. 1193/1, vodní
plocha o výměře 17 145 m2 v k. ú. Zářečí
u Horažďovic za cenu 1 500 Kč/ha s nulovým DPH,
souhlasí s pořádáním VII. ročníku Městského běhu v Horažďovicích dne 18. 6.
2011 od 10.00 do 11.30 hodin a zvláštním
užíváním a úplnou uzavírkou dotčených
místních komunikací,
schvaluje výběrové řízení na prodej bytové
jednotky č. 782/2, ulice Pod Vodojemem
v Horažďovicích,
schvaluje zařazení do rozpočtu města na
rok 2011 příspěvek 5 tis. Kč Tělovýchovné
jednotě Sokol Veřechov účelově určený na
úhradu nákladů za el. proud,
schvaluje komisi pro výběrová řízení k poskytování zvýhodněných půjček z fondu
rozvoje bydlení v tomto složení: předseda – Mgr. Karel Zrůbek (starosta), členové: Ing. Ivana Dušková (tajemnice MěÚ),
Blanka Jagriková (vedoucí Finančního
odboru), Ing. Josef Kotlaba (vedoucí Odboru výstavby a územního plánování), Pavel
Matoušek (stavební a investiční technik),
schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí služby mezi městem Horažďovice
a Centrem protidrogové prevence a terapie
se sídlem v Plzni,
schvaluje podání žádostí o poskytnutí dotací z Odboru umění a knihoven MK ČR
a spoluúčast Města ve výši: Děti a čtení
59% (33 000 Kč), Prácheňsko digitálně
31 % (8 500 Kč), Biblia 30 % (18 000 Kč),
schvaluje zpracování studie energetické
bilance tepelného zdroje města – Centrální zásobování tepla čp. 882, Okružní ulice
se zaměřením na porovnání stávajícího
stavu a předpokládaného stavu po napojení uvažovaných nových odběratelů v horizontu 5 let. Výsledky této studie budou
podkladem pro posuzování energetických
projektů nabízených městu soukromými
společnostmi,
schvaluje zapojení města Horažďovice do
projektu Plzeňský kraj – bezpečný kraj.
v souladu s § 102 odst. 2 písm. h) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích zřizuje na volební
období 2010–2014 tyto komise rady města
a jmenuje předsedy jednotlivých komisí:
• Komise zástupců částí obce
– Jan Buriánek
• Komise bytová – Daniel Martínek
• Komise kulturní – Lucie Staňková
• Komise pro výchovu a vzdělávání
– Mgr. Tomáš Pollak
• SPOZ – Miroslava Jordánová
• Komise příspěvková
– Mgr. Naděžda Chládková
schvaluje žádost do Programu stabilizace

|

a obnovy venkova Plzeňského kraje na akci
„Odbahnění vodní nádrže p. č. 31/5 v k. ú.
Boubín“
schvaluje v záležitosti zveřejňování usnesení z jednání RM a ZM:
a) zveřejňování usnesení z jednání rady
města na webových stránkách městského
úřadu ve formě upravené verze dokumentů
z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů a o změně některých zákonů,
b) zasílání elektronické podoby usnesení
z jednání zastupitelstva města a rady města členům zastupitelstva města ve formě
upravené verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 101/2000
Sb., o ochraně osobních údajů a o změně
některých zákonů,
c) doporučuje ZM schválit povinnost ﬁnančního a kontrolního výboru podat na
každém zasedání ZM zprávu o činnosti za
uplynulé období.

Zastupitelstvo města
Horažďovice
20. 12. 2010
schvaluje pravidla rozpočtového provizoria na rok 2011: Město Horažďovice bude
hradit pouze platby základních provozních
výdajů nutných k zajištění plynulosti hospodaření města,
schvaluje rozpočet dobrovolného svazku obcí Radina na rok 2011, tj. příjmy
305 tis. Kč, výdaje 305 tis. Kč,
schvaluje obnovení kontokorentního úvěru 7 mil. Kč se splatností jednoho roku od
podpisu smlouvy o úvěru u České spořitelny, a. s., a zajištění tohoto úvěru budoucími
rozpočtovými příjmy města,
vydává obecně závaznou vyhlášku
č. 4/2010, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné
technické herní zařízení povolené Ministerstvem ﬁnancí podle jiného právního
předpisu,
vydává obecně závaznou vyhlášku
č. 5/2010, o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,
vydává obecně závaznou vyhlášku
č. 6/2010, o místních poplatcích,
schvaluje prodej bytové jednotky č. 782/5
na st. p. č. 729 a 730, ulice Pod Vodojemem
v Horažďovicích a spoluvlastnického podílu 371/10172 na společných částech domu
a st. p. č. 729 a 730 v k. ú. Horažďovice za
cenu 500 001 Kč,
schvaluje prodej bytové jednotky č. 878/7
na st. p. č. 1069/1 a 1069/2, ulice Palackého
v Horažďovicích a spoluvlastnického podí-
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lu 600/12381 na společných částech domu
a st. p. č. 1069/1 a 1069/2 v k. ú. Horažďovice za cenu 551 999 Kč,
schvaluje prodej části p. č. 1192/13 – nově
dle geometrického plánu č. 241–105/2010
p. č. 1192/17, trvalý travní porost o výměře
204 m2 v k. ú. Zářečí u Horažďovic za cenu
100 Kč/m2,
pověřuje radu města k vyřízení podnětu
Zory Portužákové obsahující výzvu k řešení neoprávněného užívání části pozemků
v k. ú. Zářečí u Horažďovic a případné budoucí změny využití pozemků v územním
plánu města s tím, že rada města před projednáním předá záležitost k vyjádření ustanovené pracovní skupině pro posouzení
současné podoby územního plánu,
schvaluje výši měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva města, rady
města a ostatním předsedům a členům
výborů a komisí podle přiložené tabulky
s platností od 1. ledna 2011.
volí ﬁnanční výbor ve složení: předseda
Ing. Miroslava Makrlíková, členové: Vladimír Cvach, Daniel Martínek, Ing. Miloslav
Chlan, Ing. Marie Hůlová
REGIONÁLNÍ INFORMAÈNÍ
A MAPOVÉ CENTRUM

Vám poskytuje

VEØEJNÝ INTERNET
Po-Pá 9.00-12.00, 12.30-17.00
Rezervujte si èas na telefonu 376 511 999
e-mail: horazdovice@ciao.cz
3. TÝDEN V ÚNORU(14. - 18. 2. 2011)
pro obèany Horaïovicka prvních 30 min
dennì ZDARMA

UPOZORNĚNÍ
Upozorňujeme zájemce o získání zvýhodněných půjček z fondu rozvoje bydlení Města Horažďovice na zvelebení obytných budov nebo bytů, že Město vyhlásilo 7. 1. 2011
výběrové řízení na jejich poskytování.
Podmínky výběrového řízení jsou zveřejněny na úřední desce a na internetových
stránkách města na adrese
http://www.sumavanet.cz/muhd/.
Žádost o půjčku se podává na závazném
formuláři, který je k dispozici na Finančním odboru Města Horažďovice (číslo tel.
376 547 554, p. Valovičová) nebo na internetových stránkách města ve složce formuláře pro podání – Odbor ﬁnanční.
Lhůta pro podání žádostí končí dne
14. února 2011 v 11 hod.
Blanka Jagriková,
vedoucí Finančního odboru

UPOZORNĚNÍ
Prodej známek na popelnice pro rok
2011 ﬁrmy RUMPOLD P, s. r. o., pro
podnikající subjekty se uskuteční v prostoru kina Otava ve dnech
10. 02. 2011 v době 14.00–17.00
17. 02. 2011 v době 09.00–11.00
12.30–15.00
nebo si je mohou zakoupit v provozovně
ﬁrmy RUMPOLD – P, s. r. o., na adrese
Nová 240, 342 01 Sušice, denně v době:
07.00–11.00 a 12.00–15.30 hod.
Ing. Anna Vachušková,
Odbor životního prostředí

Dotace na kulturu,
sport a cestovní
ruch
Jako v minulých letech mají možnost
kulturní, sportovní a ostatní sdružení
žádat o ﬁnanční prostředky z několika
zdrojů. Těmi nejsnáze dostupnými jsou
města a kraje. Byly vyhlášeny následující programy:
Město Horažďovice (příspěvky):
• předmětem podpory jsou kulturní,
sportovní a ostatní akce – uzávěrka pro
přijímání žádostí, které si můžete vyzvednout pouze osobně na Městském
úřadě, Odboru památkové péče, školství a kultury, kanc. č. 219, 2. patro, je
31. března 2011
Žádosti si lze vyzvednout na MÚ,
OPPŠK – kultura nebo si je lze vytisknout na webových stránkách města
v odkazu Granty, dotace.
Plzeňský kraj (dotace):
• Program podpory spolkové činnosti
spojené s prezentací Plzeňského kraje
pro rok 2011
• Zachování a obnova kulturních památek Plzeňského kraje
• Program stabilizace a obnovy venkova PK 2011
• Grantový program Plzeňského kraje
v oblasti kultury pro rok 2011
• Program podpory rozvoje venkovského cestovního ruchu v Plzeňském kraji
pro rok 2011
Podrobné informace o výše uvedených
dotačních programech získáte na tel.
376 547 557, chalupna@muhorazdovice.cz, www.sumavanet.cz/muhd/ – příspěvky, www.kr-plzensky.cz – dotace.
Jitka Chalupná,
Odbor památkové péče,
školství a kultury

Informace
Živnostenského
odboru
Czech POINT – výpisy z katastru nemovitostí
V souvislosti s ukončením činnosti Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, odloučeného pracoviště Horažďovice ke dni 31. 01.
2011 upozorňujeme občany na možnost
získání výpisů z katastru nemovitostí na
pracovišti Czech POINTU na MěÚ Horažďovice, Živnostenský odbor, 1. patro, dveře
č. 127 a 128. Žadatel může požádat o výpis
z listu vlastnictví, výpis parcely, budovy
nebo jednotky. V současné době nelze vydávat výpisy z mapy katastrálního území.
Pomocí systému Czech POINT lze podat tyto formuláře:
Výpisy
Formulář výpisu z bodového hodnocení
řidiče
Formulář výpisu z insolvenčního rejstříku
Formulář katastru nemovitostí
Formulář obchodního rejstříku
Rejstřík trestů
Formulář seznamu kvaliﬁkovaných
dodavatelů
Formulář živnostenského rejstříku
Agendy informačního systému datových schránek
Formulář žádosti o zřízení datové schránky
Formulář povolení PO/PFO/FO dodávání
dokumentů do datové schránky PO/PFO/FO
Formulář zrušení PO/PFO/FO dodávání
dokumentů do datové schránky PO/PFO/FO
Oznámení o zneplatnění přístupových údajů
statutárním orgánům nebo vedoucím OVM
Formulář oznámení o zneplatnění přístupových údajů a vydání nových
Formulář oznámení o přidání pověřené
osoby k přístupu do datové schránky
Formulář oznámení o zneplatnění přístupových údajů pověřené osoby
(zrušení osoby)
Formulář žádosti o znepřístupnění datové
schránky, která byla zřízena na žádost
Formulář žádosti o opětovné zpřístupnění datové schránky, která byla zřízena
na žádost
Formulář žádosti, aby datová schránka
plnila funkci OVM
Formulář žádosti, aby datová schránka
neplnila funkci OVM
Formulář vyřízení reklamace obdržení
přístupových údajů a vydání nových
Konverze dokumentů
Formulář autorizované konverze z elektronické do listinné podoby dokumentu
Formulář autorizované konverze z listinné
do elektronické podoby dokumentu
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Ostatní podání
Formulář registru účastníků modulu
autovraků ISOH
Formulář registru živnostenského podnikání pro fyzickou osobu
Formulář registru živnostenského podnikání pro právnickou osobu
Správní poplatky:
100 Kč za první stranu a 50 Kč za další započatou stranu
50 Kč výpis z rejstříku trestů
30 Kč konverze dokumentů za každou i započatou stranu
200 Kč opětovné vydání přístupových údajů k datové schránce
Úřední hodiny:
Pondělí 7.30–11.00 12.00–17.00
Středa
7.30–11.00 12.00–17.00
Pátek
7.30–11.00
Mimo úřední hodiny lze domluvit vydání
telefonicky na čísle 376 547 536–8.
Zájem především o výpisy z tohoto systému stále roste, v porovnání roků 2009
a 2010 je nárůst o 62 %. V roce 2010 bylo
přijato 754 podání, z toho nejvíce žádostí
o výpis z rejstříku trestů. Zavedení Czech
POINTU byl určitě správný krok, jak pomoci občanům a především podnikatelům, kterým odpadlo cestování pro výpisy z obchodního rejstříku nebo čekání na
výpis z rejstříku trestů. Možnosti využití
Czech POINTU jsou velké a další rozšíření jeho služeb se připravuje.
Marie Šolcová,
vedoucí Živnostenského odboru

Poděkování
městské policii
Za první dva měsíce starostování jsem
měl možnost poznat jen část práce policistů MP Horažďovice. Přesto jsem si mohl
udělat obrázek o její náročnosti. Služby
v mrazu či dešti, odchyt toulavých psů,
řešení přestupků s agresivními osobami
často ovlivněnými návykovými látkami
atd. atd. Tato práce je skutečně nelehká
a policista musí disponovat značnou psychickou i fyzickou odolností, aby ji mohl
dobře a odpovědně vykonávat. Městská
policie je (nejen) významným nástrojem města k zajištění veřejného pořádku
a k prevenci závadového chování občanů.
Za svoji práci zaslouží uznání. Proto našim policistům vyjadřuji svoji maximální
podporu, poděkování i jménem občanů
Horažďovicka a přeji jim zdraví, energii
a klid pro další práci.
Karel Zrůbek, starosta

Činnost Městské
policie Horažďovice
v roce 2010
V loňském roce se Městská policie Horažďovice stejně jako každoročně zaměřovala
především na dodržování veřejného pořádku ve městě a přidružených obcích. Zabývala se řešením dopravních situací, sledovala a postihovala dopouštění se přestupků
i trestných činů. Při své činnosti zaznamenala zvýšený nárůst kriminality, přestupků
a správních deliktů v působnosti města.
Dobrým pomocníkem je jí kamerový systém ve městě.
Městská policie působila v oblasti prevence
formou pravidelných návštěv barů, v nichž
sledovala, zda se nepodává a neprodává alkohol nebo cigarety osobám mladším 18 let
a zda mladiství neprovozují hru na výherních automatech. Strážníci zabezpečovali
každodenně bezpečnost dětí při cestě do
školy a ze školy na frekventovaných místech a poskytovali jim informace z oblasti
dopravní výchovy.
Městská policie v tomto roce odchytila ve
městě nejvíce toulavých psů. Vyzývá majitele, aby se o své psy starali a nepřipustili
jejich zaběhnutí a toulání.
Při kontrolní činnosti bylo zjištěno velké
množství případů nepovoleného záboru
veřejného prostranství po celém území
města. Veškeré zábory byly odstraněny majiteli a ani v jednom případě nedošlo ke zbytečným průtahům. Ve městě a jeho okolí
bylo zaznamenáno větší množství skládek,
kterých každoročně přibývá, a tím kazí
vzhled města. Ve spolupráci s Odborem
životního prostředí bylo řešeno nelegální
založení těchto skládek.
Strážníci také po celý rok zabezpečovali
udržování veřejného pořádku při konání
kulturních a společenských akcí (jarmarky,
pouť, Jmeniny města, rallye Agropa, Slavnosti kaše aj.). Městská policie Horažďovice
úzce spolupracuje s odbory Města Horažďovice – Finančním odborem, Odborem životního prostředí, Majetkovým odborem, Živnostenským odborem, Odborem dopravy,
Správním odborem a Technickými službami. Také samozřejmě s Policií ČR, záchrannou službou a hasičským sborem.
Na závěr bych chtěla všem občanům popřát
klidný rok 2011, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
Blanka Špatná, strážnice MP Horažďovice

UPOZORNĚNÍ
Městská policie Horažďovice již má pouze
telefonní číslo na pevnou linku 376 547 539,
mobilní číslo bylo zrušeno.
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Nabídka nalezených
psů ze záchytu
v Horažďovicích
– lze kontaktovat Městskou policii Horažďovice (tel. 376 547 539).
Kříženec černé barvy, malého vzrůstu, stáří 1,5 roku – je velice hodný a přítulný. Pes
byl nalezen v Horažďovicích.

Kříženec vlčáka hnědé barvy, vyššího
vzrůstu, stáří asi 2 roky. Pes je velice hodný
a hodí se k dětem.

ŠKOLY

Křesťanská mateřská
škola
O TĚLOCVIČNĚ A SAUNĚ
Kdo nezná prostory naší krásné duhové
mateřinky, tomu ráda cosi prozradím.
To projdete voňavou kuchyní, půjdete
chodbičkou a vlevo jsou dveře. Dodnes vidím zvědavá velká kukadla dětiček, která
čekala, co za nimi bude. A překvapení bylo.
Děti okamžitě pochopily význam slova tělocvična, a tak k dětskému sportovnímu
vyžití slouží prostory vybavené nářadím

7

HOR A ŽĎOVICK Ý OBZOR č. 1/2011

|

8

a náčiním přiměřeným věku dětí. Ribstole,
závěsný provazový žebřík, boxerský pytel
pro budoucí siláky, horolezecká stěna pro
rozvoj odvahy, orientace, soustředěnosti,
síly a odbourání strachu, dále např. trampolíny a švédské bedny. Hrajeme různé míčové hry, košíkovou, fotbálek, ale i dětský
golf a nemusíme se obávat rozbitých oken,
protože jsou opatřena ochrannými sítěmi.
A když jsou děti unavené, sklouznou do relaxačního bazénu plného masážních míčků a odpočívají.
Prostory pěkné tělocvičny využívají v odpoledních hodinách i jíní. Malé dětičky
docházejí do mateřského centra Dráčkov
nebo se realizují v tanečném kroužku či na
hodinách angličtiny. Dospělí zase docházejí na hodiny jógy nebo rehabilitačního
cvičení.
Ve vedlejší menší místnosti nás čekalo
další překvapení. Děti jej nazvaly „teplý
domeček do zásuvky“ nebo „domeček na
elektriku“. Jedná se o infrasaunu. Do takového domečku se vejdou tři dětičky, které si
prohlížejí časopisy, povídají si nad knížkami nebo dělají legraci s paní učitelkou přes
skleněnou výplň dveří a vůbec nepřemýšlí
o tom, jak „vysílané teplo“ zvyšuje jejich
imunitu a otužilost. Tělocvičnu a saunu využíváme již třetím rokem.
Po krátkém pobytu a odpočinku se vracíme zpět do tělocvičny. Dětská energie
je nevyčerpatelná. Je ale nutné doplnit
hodně tekutin a dobrý čaj je k dispozici neustále. Potom již musíme zaměstnat svěřence další připravenou činností. Stručně
řečeno: „Do naší tělocvičny i sauny dochází děti velmi rády. Takže – zdraví a sportu
třikrát hurá!“
Za KMŠ napsala Dana Boučková

Zprávičky z Paloučku
V úvodu našich zpráviček se ještě chceme
vrátit do roku, který je již za námi a chceme
velmi poděkovat všem našim příznivcům

a zejména sponzorům, kteří naší školce pomáhají. Děkujeme i všem dalším, kteří pro
nás zajišťují nezištně různé akce a služby.
Všem přejeme hezký rok 2011 a těšíme se
na další spolupráci.
U nás ve školce se teď plně věnujeme paní
Zimě. Třídy jsou plné sněhuláků, sněhových vloček a zimních obrázků. Za sebou
máme také Tříkrálovou sbírku, které se letos z naší školky zúčastnilo 12 dětí. Ostatní
děti si ve školce o Třech králích povídaly,
dozvěděly se o legendě, kdy do Betléma
přišli mudrci od východu a donesli děťátku
dary: zlato, kadidlo a myrhu. Také jsme si
povídali o tom, že svátkem Tří králů končí
Vánoce a většinou se odstrojují stromečky.
Podle starého zvyku se dřevem ze stromečku zatopilo a uvařila se kávička, která byla
deﬁnitivní tečkou za Vánocemi.
Tříkrálové sbírky se děti zúčastnily ve
spolupráci s Charitou Horažďovice a my
musíme opět poděkovat paní Medkové,
která se o děti postarala. Pro děti to byl
velký zážitek.
MŠ Na Paloučku

ZŠ KOMENSKÉHO
„STARÁ ŠKOLA“ ŽIJE SPORTEM!
Během listopadu a prosince se žáci naší
školy účastnili několika sportovních klání
a dařilo se jim věru dobře.
Za všechny úspěchy jim moc děkujeme
a zároveň gratulujeme. Ale připomínám,
že dík patří i těm dětem, které nedosáhly na
stupně vítězů. Vzorně totiž reprezentovaly
ZŠ Komenského a dokázaly, že není pravda, že by dnešní mladá generace uměla jen
vysedávat u televize či u počítače. Věřím,
že budou i v roce 2011 pokračovat ve sportovních aktivitách a rozvíjet se. Třeba si je
vezmou za vzor i ti ostatní a přidají se také.
Za celou ZŠ Komenského
Jiřina Stichenwirthová

SOUTĚŽ ZÁKLADNÍCH ŠKOL
V PŘEHAZOVANÉ
V pondělí 29. 11. 2010 se na naší škole konalo okrskové kolo základních škol v přehazované.

Utkaly se týmy 4. a 5. ročníků. Naše družstvo chlapců ve složení Petr Kylián, Vít Benedikt, Pepa Melka, Honza Pícka a Vojta
Černý získalo 1. místo.
Postupují do okresního kola, které se sehraje v lednu 2011 v Klatovech.
Smíšené družstvo získalo 3. místo.
V ten samý den se odehrálo okrskové kolo
6. a 7. ročníků na ZŠ Blatenská a i tam měli
naši sportovci úspěch. Družstvo chlapců
získalo také 1. místo a smíšené družstvo
„urvalo“ 2. místo.
Oba týmy také postupují do okresního kola.
ZŠ Komenského J. Stichenwirthová

FLORBALOVÝ TURNAJ
MLADŠÍCH ŽÁKŮ
Dne 31. 11. 2010 v 6.25 jsme se na autobusové zastávce sešli my – mladší žáci
z obou horažďovických základních škol
a odjeli do Klatov na okresní kolo ﬂorbalového turnaje. Na místě jsme se dozvěděli,
že nás ve skupině čekají těžcí soupeři, například Klatovy Masarykova nebo Klatovy
Plánická. V 1. utkání jsme se potkali s Masaryčkou a prohráli jsme 4:1. V druhém
zápasu jsme se střetli s nejslabším soupeřem skupiny – Kolincem, který jsme porazili vysoko 10:0. V dalších dvou zápasech
jsme si od začátku vytvořili náskok, který
jsme dotáhli do vítězného konce, a zajistili
si postup ze skupiny.
Poté jsme se přemístili do tělocvičny ZŠ
Čapkova na větší hřiště, než jsme byli zvyklí. Do šatny přišel zástupce pořadatele
a řekl nám, že budeme hrát s Gymnáziem
Klatovy. Tento zápas skončil remízou 3:3,
a tak byly nařízeny nájezdy. Bohužel jsme
ze tří proměnili jen jeden, soupeř byl úspěšnější. Byli jsme zklamaní, protože jsme na
hře soupeře viděli, že je hratelný a kdybychom proměnili šance, tak jsme si mohli
zahrát i ﬁnále. Ale to je jen kdyby.
Doufáme, že příští rok nás znovu pan učitel
přihlásí a s budoucími deváťáky obhájíme
loňské 3. místo.
Jiří Motl 7. B, ZŠ Komenského Horažďovice

OKRESNÍ PŘEBOR V PLAVÁNÍ
Ve středu 1. 12. 2010 se konaly v Klatovech
okresní přebory žactva v plávání.
Naši školu reprezentovalo celkem 17 žáků
různých věkových kategorií.
Závody byly úspěšné, přivezli jsme jedno
zlato (štafeta 4×25 m – ve složení Jiří Motl,
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Vladimír Slepička, Petra Kovačová a Jolana Slepičková), jedno stříbro (50 m znak
– Radim Muchna), jeden bronz (50 m volný
způsob – Vladimír Slepička).
Všechny děti vzorně reprezentovaly naši
školu a patří jim velký dík.
Cesta zpátky se nám trochu zkomplikovala, ale nakonec jsme za hustého sněžení dorazili šťastně domů.
Další pěkná umístění: 4.místo – 50 m znak
Vladimír Slepička
5. místo – 50 m volný způsob,
Petra Kovačová
6. místo – 50 m znak, Karel Němeček
6. místo – 25 m volný způsob,
Jakub Přerost
6. místo – 50 m znak, Jiří Motl
Mgr. Dana Slepičková, ZŠ Komenského
Horažďovice

STRAŠIDÝLKO Z 5. B
V listopadu se naše třída podívala do „Potulné pohádkové země“ v dětském oddělení
knihovny.
Autorkou této výstavy byla Vítězslava
Klimtová, známá spisovatelka, malířka
a strašidloložka.
O této návštěvě jsme již psali v předminulém čísle tohoto plátku.
Ve škole jsme si o zajímavé výstavě ještě povídali při hodině slohu.
Ani ve snu mě nenapadlo, že moji páťáci
budou strašidýlky a poutavým vyprávěním
paní knihovnice tak nadšeni!
Honza Pícka, jeden z mých akčních školáků, na závěr debaty prohlásil:
„V pondělí vám jednu příšerku přinesu do
školy“.
Ne, že by se vydal v noci loupit do knihovny!!!!
On si svou postavičku sám vymyslel, pojmenoval, popsal a dokonce vyrobil.
Jako důkaz jsme ho s ní vyfotili. Posuďte
sami, jak se mu to podařilo.
J. Stichenwirthová, tř. uč. 5. B,
Komenského ZŠ Horažďovice

CHAPADÉLKO POMÁHANÉ
(latinsky Ornitus Pomosus Chapadlus)
Toto strašidlo žije v přírodě, ale často se vydává mezi český lid. Specializuje se totiž na
staré lidi a děti do 10 let. Pečuje o zahrádky těch, kteří jsou hodní a dobří. V lese se
stará o čistotu mechů a lišejníků a také o to,
aby houby byly krásně lesklé a velké. Svá
chapadla využívá pro rychlý úklid odpadků, protože někdy to v lese vypadá jako na
smetišti. Když se budete v lese chovat tiše,
můžete ho spatřit při západu slunce, jak se
nabíjí pozitivní sluneční energií. Jeho práce
je totiž velmi vyčerpávající. Mohli bychom
mu pomoci tím, že se k přírodě budeme
chovat jako k naší dobré kamarádce. Ona
nás totiž bude mít ráda, ale jen pokud ji budeme mít rádi my.
Jan Pícka, žák a strašidlolog z 5. B,
ZŠ Komenského Horažďovice

TÝDEN ZDRAVÉHO ŽIVOTA
(projekt ZŠ Komenského)
Odpadky se hromadí,
vůni pěknou nemají.
Chytré hlavy ale vědí,
že využít se dají!
Odpadků je stále více,
plní nejen popelnice.
Kontejnery přetékají,
lidé do přírody zbytky odhazují.
Příroda se bránit nemůže
a volá: „Kdo mi pomůže?“
Autory básně jsou žáci 6. ročníku

NÁŠ „EKOATELIÉR“
Než jsme odešli na vánoční prázdniny, dozvěděli jsme se, že máme doma skladovat
různé odpadní materiály, třeba staré balicí
papíry z dárků, plastová víčka, ruličky od
papírů a další věci, které by jinak skončily
v popelnici a pak na skládce. 3. ledna 2011
jsme se sešli ve škole a rozjel se tady projekt „Týden zdravého života“. Paní učitelka
nám navrhla, že bychom mohli pro ostatní třídy vyhlásit soutěž „Ekoateliér aneb
I z odpadu se dá tvořit“. Zapojila se skoro
celá škola. Někteří dokonce vyrobili věci,
týkající se země, kterou mají od začátku
roku přidělenou v rámci projektu Letem
světem. My jsme vyrobili celkem 7 výrobků. Protože naší zemí je Austrálie, vyrobili
jsme ostrov, domorodkyni s loďkou, solár-
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ní automobil, delfína a australskou vlajku.
V českém jazyce jsme se potýkali s větnými jazykovými rozbory na téma ekologie
a ochrana přírody. Dozvěděli jsme se, že
existují skupiny lidí, které se starají o přírodu. Je to třeba Brontosaurus a Duha. Na
angličtinu jsme si měli přinést zdravou svačinu a popisovali jsme ji. Já měla celozrnný
chléb se sýrem, okurkou a rajčaty. Na konci
týdne jsme soutěž vyhodnotili. Jelikož byly
všechny výrobky hezké, odměnili jsme je
všechny, aby nebyl někdo smutný. Tímto
děkujeme všem třídám, které se s námi do
soutěže zapojily. Práce na projektu byla
zábavná a moc se těšíme, co pro nás učitelé
vymyslí příště.
Eliška Frančíková,
5. B ZŠ Komenského Horažďovice

ZŠ KOMENSKÉHO MÁ ZELENOU!
Základní škola v Horažďovicích, ul. Komenského ulici vstoupila do nového roku
realizací projektu „Týden zdravého života“.
Projekt probíhá na škole každý rok, mění
se pouze jeho konkrétní zaměření. V minulých letech byl projekt směřován k protidrogové prevenci, zdravé výživě a zdravému
pohybu. Cílem letošního ročníku bylo přiblížit žákům školy souvislosti mezi životním prostředím a zdravím jedince, oživit
vztah dětí k přírodě a probudit v nich chuť
aktivně se podílet na spoluvytváření životního prostoru. V průběhu „zeleného týdne“
se žáci prostřednictvím jednotlivých předmětů (dnes “vzdělávacích oborů“) dozvěděli řadu informací z oblasti možností udržitelného rozvoje, ochrany přírody, čerpání
obnovitelných zdrojů, třídění odpadů a další. Uvědomili si, jak mohou sami přispět
ke zlepšení vlastního životního prostředí
(domova, města). Ve svých ekoateliérech
vytvořili řadu zajímavých uměleckých děl
za použití recyklovaných materiálů (ke
zhlédnutí jsou v přízemí školní budovy,
fotograﬁe budou umístěny na školní web).
Později obhajovali před spolužáky i učiteli
svoje představy o obnově šumavského lesa
a diskutovali o řadě dalších problémů z oblasti životního prostředí. Napsali k tématu
spoustu literárních prací, básní i referátů a vůbec zapojovali svou představivost
a invenci smysluplným směrem. Proto jim
a pedagogům, kteří se neváhali do projektu zapojit, patří dík a myslím, že si zaslouží
trochu naší pozornosti. Přijďte se na výsledky prací podívat, rádi Vás uvidíme.
Šťastný a zelený nový rok přeje
ZŠ Komenského Horažďovice.

LETEM SVĚTEM DO EGYPTA
(projekt na „staré“ škole stále pokračuje)
Již podruhé se 6. A proměnila v sochařský
ateliér a žáci si na vlastní kůži okusili výrobu „posmrtné“ masky na svém obličeji.
Jejich zemí v projektu „Letem světem“ je
totiž Egypt.

9
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ZŠ Blatenská
EXKURZE DO PRAHY

Práce je to velmi zajímavá. Obličej se musí
nejprve nakrémovat vrstvou krému, obočí
a řasy se zakryjí, vlasy se stáhnou dozadu
a jde se na to.
Do nosu se vloží dva kousky brček, aby se dalo
dýchat, a začnou se nanášet sádrové obvazy.
Poslední vrstva se musí prsty dobře uhladit
a pak se 20 minut čeká, až vše dobře zaschne.
Nejzajímavější fáze je „vyloupnutí“ hotové
masky.
Když dobře vyschnou, nastříkáme je zlatým sprejem a upevníme do rámečku.
Práce děti moc bavila a ani neprotestovaly,
že jim v masce zůstalo pár vytržených vlasů
a že je o přestávce čekal velký úklid třídy do
původního stavu.
ZŠ Komenského, Horažďovice,
J. Stichenwirthová

JEZ DO POLOSYTA, PIJ DO POLOPITA
Tímto příslovím jsme vstoupili do nového
roku 2011, když jsme po vánočních prázdninách opět zaplnili školní lavice. Měli
jsme Týden zdravého života. Kontrolovaly
se svačiny, psali jsme si do deníčku, co děláme pro své zdraví. Děkuji paní učitelce,
že nám na DVD pouštěla Štěstí přeje připraveným. Bylo to velmi zábavné a poučné. Naučili jsme se, jak se zachovat v různých krizových situacích, jak poskytnout
zraněnému první pomoc. V hodinách
češtiny jsme vyhledávali význam slov recyklace, ekologie, ekofarma… Zajímavé
byly i slovní úlohy. Například jsme se dozvěděli, kolik kg krve přepumpuje srdce
za hodinu. Při pracovních činnostech a ve
výtvarné výchově jsme vyráběli ekovýrobky z odpadových materiálů. Celá naše třída se přihlásila do soutěže I z odpadu se dá
tvořit, kterou vyhlásila 5. B.
Byl to poučný týden, plný zajímavostí a zážitků. Děkujeme všem, kteří se na tomto
projektu podíleli.
Karolína Fotrová, 4. A (ZŠ Kom.)

Ve středu 8. prosince jsme se vydali na
exkurzi do Prahy s cílem prohlédnout si
tamější pamětihodnosti. Počasí nám moc
nepřálo, ale i tak jsme se těšili. Měli jsme
poznat Pražský hrad s jeho památkami.
Před vstupem jsme sledovali krátkou výměnu hradní stráže. S průvodkyní jsme si
potom prohlédli prostory Chrámu sv. Víta.
Nejvíc nás zaujala obrovská, krásně zdobená okna, kaple sv. Václava a stříbrná rakev
sv. Jana Nepomuckého. Měli jsme možnost
sestoupit do podzemí, k hrobce největších
českých králů, například Karla IV., Jiřího
z Poděbrad a Rudolfa II. Tyto prostory nejsou běžně přístupné pro veřejnost. Naše
průvodkyně nám vyprávěla, že na místě
katedrály stávala pouze bazilika, později
kostel a nakonec katedrála. Do ní byly převezeny ostatky svatého Víta, podle nichž
byla také pojmenována. Stavba neprobíhala právě jednoduše, nejprve byla postavena
první část s jednou věží. Dokončena byla až
na přelomu 19. a 20. století.
Prohlédli jsme si výstavu Příběh Pražského hradu, na níž jsou soustředěné zajímavé
předměty a dokumenty od nejstarších dob.
Kopie, ale i originály včetně ukázky Zlaté
buly sicilské, pohřebních rouch a šperků.
Vystavují zde i pohřební korunu Rudolfa Habsburského, pro nás známého krále
kaše, který zemřel u Horažďovic.
Vrcholem naší návštěvy Hradu byla prohlídka relikviáře sv. Maura, který byl právě
ke zhlédnutí ve Vladislavském sále. Kromě
relikviáře, druhého nejvýznamnějšího českého skvostu, jsme v přilehlém sále obdivovali kopii nejcennějších českých klenotů
– korunovačních klenotů Karla IV.
Nejvíce nás zaujala výstava českého výtvarného umění 19. století v Jiřském
klášteře. Úžasné byly obrazy i sochy od
Mánesů, Purkyněho, Levého, Myslbeka
a mnoha dalších.
Naše skupina, vedená paní učitelkou Štěrbovou a panem učitelem Kopeckým, měla
to štěstí, že u velkého vánočního stromu
na Jiřském náměstí potkala pana prezidenta s manželkou právě ve chvíli, kdy šli
na oběd do restaurace, která se nachází
v areálu Hradu.
Po Královské cestě jsme došli na Karlův
most, na kterém jsme mohli vidět nejen
kamenné sochy a místo, odkud byl podle
pověsti svržen do Vltavy sv. Jan Nepomucký. Naše kroky pak zamířily ke slavnému

Staroměstskému orloji a měli jsme štěstí,
že jsme viděli odbíjet hodiny. Užili jsme
si atmosféry předvánočních trhů a pak už
nastal čas k odjezdu. Celý výlet se nám líbil
a do Prahy se rádi znovu podíváme.
Nina Ušiaková a Filip Malý,
8. B, ZŠ Blatenská

SOUTĚŽ O NEJKRÁSNĚJI OZDOBENÝ
VÁNOČNÍ STROMEK
Na naší škole proběhl třetí ročník soutěže
o nejkrásněji ozdobený vánoční stromeček.
Do soutěže se zapojily téměř všechny třídy.
Na prvním stupni převážně s třídními učitelkami a na druhém v hodinách výtvarné
výchovy a pracovních činností vyráběly
děti ozdoby, kterými si zkrášlily ve třídách
svoje stromečky. Pro výrobu ozdob použily
tradiční materiály, převážně papír a textil.
Ale objevily se i ozdoby z materiálů neobvyklých, například z plsti, želatinových
bonbonů a těstovin, hliníkových kalíšků
a folií, bužírek, polystyrenu, plyšových
drátků, molitanu a plastových lahví.
Šestičlenná porota, složená z ředitelky
a jejího zástupce, učitelek výtvarné výchovy a dvou učitelů, kteří nevykonávají funkci
třídních učitelů, ocenila na 1. stupni stromečky v 1. B, 2. A, 3. A a jako nejlepší stromeček ve 2. B. Na druhém stupni vyrobili
nejhezčí ozdoby žáci 6. B, za nimi se umístily třídy 9. B a 8. B.
Blahopřejeme oceněným a děkujeme
všem ostatním za to, že jim není lhostejné,
jak si vyzdobí svoje třídy. Vážíme si toho,
že nelitují času ani námahy, aby se jim to
podařilo co nejlépe. Věříme, že si výrobou
vlastních vánočních ozdob děti rozvíjejí
svůj vkus a vnímání estetické stránky života a zároveň zdokonalují svoje dovednosti a kreativitu.
Mgr. Blanka Štěrbová, ZŠ Blatenská

Vážení čtenáři,
spolu s prvním číslem Horažďovického
obzoru v novém roce jsou zde zprávy ze Základní umělecké školy Horažďovice.
Pokud bychom bilancovali uplynulý kalendářní rok, naše ZUŠ zorganizovala či
se podílela účastí na 40 akcích pro naše
žáčky a jejich rodiče, širokou veřejnost,
pro školáky či děti z mateřských škol,
pro seniory. Prezentovali se v nich žáci
i učitelé všech vyučovaných oborů – hudebního, literárně-dramatického i výtvarného. Řady žáků navštěvujících školu
se v minulém roce opět rozrostly. Získali
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jsme cenná umístění v mnoha soutěžích
pro hudební i literárně-dramatický obor.
V letošním roce se budeme snažit v tomto trendu pokračovat, přestože umělecké
školství čeká velmi náročný rok. V této
chvíli, tak jako ostatní ZUŠ, již pracujeme
na tvorbě školního vzdělávacího programu, podle nějž bychom měli začít vyučovat v následujících letech.
Stejně jako v minulém roce i letos nás čeká
účast v soutěžích vypsaných MŠMT ČR.
Tentokrát se žáci zúčastní soutěží ve hře
na klavír a na smyčcové nástroje. Okresní
kolo soutěže ve hře na klavír se koná již
24. února tradičně v Klatovech a zprávy
o našich výsledcích si jistě budete moci
přečíst v následujících číslech HO. V této
chvíli se prozatím na školní kolo připravují 4 klavíristky.
Před termínem okresního kola soutěže
ve hře na smyčcové nástroje pořádá ZUŠ
Horažďovice Houslový maraton, který se
koná 2. března v sále hotelu Prácheň od
17.00 hodin. Vystoupí zde nejen horažďovičtí houslisté pod vedením paní učitelky Panuškové, ale i žáci paní učitelky
Prančlové ze Sušice. Všichni jste srdečně
zváni, určitě je na co se těšit!
V průběhu podzimních měsíců pracovali
žáci výtvarného oboru na vyhotovení znaku města Horažďovice. Výroba znaku byla
iniciována vyhlášením pokusu o světový
rekord v počtu vyrobených znaků měst
a obcí z materiálů určených k recyklaci,
tj. odpadních materiálů. Úspěšně jsme
znak dokončili, krátce byl vystaven na
krajské výstavě v Plzni a nyní je již na cestě na celostátní výstavu do Brna. Odtud
se vrátí zpět k nám do školy na jaře 2011,
kde bude i nadále k vidění. Pokus o rekord
měl velký ohlas, organizátorům se sešla
téměř tisícovka vyrobených znaků! Ty
by měly být nadále k vidění na stránkách
www.znakymestaobci.cz.
Ve chvíli, kdy se Vám dostává HO do
rukou, si již naši žáci odnášejí za školy pololetní vysvědčení. Před nimi jsou
pravidelné přehrávky jednotlivých tříd,
které proběhnou v průběhu měsíce března a dubna. Literárně-dramatický obor se
chystá na účast v recitačních a literárních
soutěžích, výtvarný obor pracuje na přípravě výstavy. O mnoha akcích, které pro
Vás plánujeme na jarní měsíce, se dočtete v příštích vydáních HO. Opět pro Vás,
kromě již tradičních koncertů či výstav,
chystáme překvapení. O tom však více
někdy příště.
Tolik stručný přehled dění ze ZUŠ v Horažďovicích. Věřím, že jste do nového
roku vstoupili úspěšně a těším se naše
pravidelné setkávání na stránkách tohoto
měsíčníku.
Za kolektiv pedagogů,
Eva Tichá Šelerová

Příměstský tábor
v Přírodovědné stanici
DDM v létě 2011
V červenci 2010 jsme zorganizovali pilotní ročník tzv. příměstského tábora. Tedy
akce, která programem odpovídá letnímu
táboru, provozními parametry pak spíše
školnímu výletu. Provozní a programové
schéma příměstského tábora totiž staví na
předpokladu, že dětem se v rámci tábora
nabízí pouze program v určitém časovém
intervalu, případně stravování – na noc si
však berou rodiče své dítě domů.
Loňský ročník příměstského tábora považujeme za zdařilý, potěšil nás i vysoký zájem
o účast, který předčil naše očekávání. Protože
se vloni na některé zájemce o účast na táboře
nedostalo a kapacita tábora byla naplněna již
brzy zjara, přicházíme s nabídkou letošního
ročníku příměstského tábora již nyní. Rovněž
jsme se rozhodli uspořádat hned dva týdenní
turnusy. Pro úplnost se pokusím shrnout výhody typické pro příměstský tábor:
• odpadá stres, jestli dítě zvládne nocování
a relativně dlouhé odloučení od rodiny
• rodiče se o dítě nemusí téměř celý den starat
a mají přitom jistotu, že je v dobrých rukách
• oproti klasickému táboru (pobytové
akci) odpadá nutnost „velkého“ balení
• ve srovnání s klasickým táborem bývá
příměstský tábor levnější
Letošní tábory se uskuteční v termínech
11.–15. července a 18.–22. července 2011
opět v areálu Přírodovědné stanice a v jejím
blízkém okolí. Účastníky ve věku 8–12 let
čeká zážitkový program s důrazem na kontakt se zvířaty a okolní přírodou. Detailnější informace a přihlášku je možné získat
přímo v Přírodovědné stanici nebo webových stránkách www.stanice.estranky.cz,
kde jsou současně k vidění fotky z minulého ročníku.
Abychom byli schopni udržet kvalitu nabízeného programu a mohli jsme se dětem
věnovat individuálně, bude kapacita obou
turnusů omezena.
Tomáš Pollak,
vedoucí Přírodovědné stanice DDM
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SPOLKY

Sbor dobrovolných
hasičů
TO JE PŘEKVAPENÍ!
Je tady zima – v lednu – a dokonce mrzne
a padá sníh! Překvapení v podobě nízkých
teplot, kdy rtuť na teploměru klesá pod
dvacítku, aby v příštích dnech poskočila
směrem k nule. Mrazivý den doplní příděl
sněhu, z něhož mají radost pouze provozovatelé vleků, děti a také většina našich čtyřnohých přátel – psů.
Méně radosti ze sněhové nadílky a mrazu
mají hasiči ze zásahových jednotek, kteří
musí být připraveni zdolávat krizové situace i v těch nejnepříznivějších podmínkách.
Při nehodách, vyprošťování, při odstraňování rampouchů a sněhu z veřejných budov
a všude tam, kde je to potřebné.
Největším překvapením však je, že je překvapena většina řidičů, majitelů přepravních ﬁrem, zkrátka uživatelů v silničním
provozu. V neposlední řadě i pracovníci
správy a údržby komunikací, nemluvě už
o technických službách obcí a měst. A co
teprve rozpočty obcí na zimní údržbu!
Co takhle počítat s tím, že v zimních měsících bude mrznout, padat sníh, foukat
nepříjemný vítr? Že mohou být i vánice
a velké závěje? Co takhle počítat pro tento
případ s ﬁnanční rezervou a přípravu na
zimu nedělat jenom na papíře? To by pak
bylo překvapení, že nikdo není až tak překvapen příchodem zimy, tak jako nejsou
překvapeni hasiči.
Karel Halml

Horažďovickým
hasičům
Hasiči, když k ohni či jinému zásahu vyjedou,
sirénu zapnou,
všichni lidičky jim rádi uhnou
a všichni jsou rádi,
že na místo zásahu včas přijedou.

Kromě přírodovědných aktivit a her dostali
účastníci loňského tábora možnost splutí
kousku Otavy na raftech

Majetek a životy zachrání,
na stanici, když se pak všichni vrátí,
cisterny ošetří a umejou,
dají je pod střechu
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a jsou všichni rádi,
že to mají za sebou
a trochu volna si užijou,
ti z povolání na stanici zůstanou,
dobrovolní, ti ke svým rodinám
se rozejdou.
Patron Svatej Florián na ně dohlíží
a někteří za dobře vykonanou práci či odsloužená léta ho pak na památku
jako medaili dostanou.
Nedávno místní dobrovolní novou cisternu
Tatru 815 terno dostali
a byli rádi, že se jí dočkali.
Různé soutěže mezi sebou pořádají,
ale i bavit se dovedou
i na to pivíčko si rádi do hospůdky zajdou
a přitom všichni na vozíček mi přispěli,
mezi sebe mne berou,
jsem za to rád
a my Velíškojc jim za vše děkujou.
Táta ten pro hasičinu celý život žil,
byl by na vás hrdej,
na to, co jste dokázali,
škoda, že se toho nedožil.
I já než jsem onemocněl,
jsem pár let hasičem z povolání byl,
nikdy jsem se v práci nenudil,
v roce 1986 jsme tady na stanici začínali,
s tátou, Vencou Pintířů, Oldou Balíčků,
Vojtou Šlapáků,
dobrovolní nám přitom pomáhali.
Ať se dál hasičská rodina o nové členy rozrůstá
a věřte, že bez vás by to v našem městě
a okolí fungovat nemohlo,
jsme rádi, že vás máme,
často na vás s mojí mámou na zahradě
vzpomínáme.
Já funguji dnes jen díky svojí ženě a rodině,
děkuji za dar na elektrický vozíček,
s pozdravem váš kamarád, bratříček soptíček Pavlík Velíšek…

Světlušky na Vánoce nosí do lesa zvířátkům
jablka a kaštany

Přijďte na fotbálek (zdarma)

PŘIPRAVUJEME
HUDEBNÍ ZKUŠEBNA V HDčku
Máš zájem se hudebně rozvíjet, chybí ti vybavení či prostor ke zkouškám, máš kapelu?
Ozvi se co nejdříve na klub.dok@seznam.
cz či 731 415 596 nebo se přihlas do fb skupiny Využíval/a bych zkušebnu v Horažďovicích.
Za DOKtým Jana Mráčková

Svaz zdravotně
postižených

Rozdávání Betlémského světla v tee-pee na
náměstí
noce doma, přinášíme vánoční přání a svazeček jmelí.

Dne 8. 12. se konalo setkání Svazu zdravotně postižených Horažďovice. Účinkovaly
zde děti z mateřské školy Na Paloučku. Byli
také přítomni hosté ze Svazu zdravotně
postižených Šumava Klatovy. Setkání se
velmi povedlo za velké účasti členů spolku.
Božena Behenská, Pačejov

REGISTRACE ČLENŮ 2011
Rok 2011 jsme začali registrací členů.
S každým dalším rokem se pomalu blížíme
ke kulaté stovce. Letos se přihlásilo 98 členů. Děkujeme všem za přízeň.
Do 15 let
52 členů
15–18 let
8 členů
18–26 let
22 členů
nad 26 let
16 členů
Jana Mráčková, vedoucí střediska

Skautské středisko
Prácheň
BETLÉMSKÉ SVĚTLO
A NÁVŠTĚVA V NEMOCNICI

Volnočasový klub DOK

Plamínek, který putuje vlakem z dalekého
Betléma a symbolizuje lásku a přátelství,
přinášíme horažďovickým lidem každý rok
a oni ho dále rozdávají svým blízkým. Letos
jsme připálili asi 120 svíček.
S touto akcí také spojujeme návštěvu v nemocnici – lidem, kteří nemohou být na Vá-

Je vám 14+ a nudíte se? Středy a soboty
jsou vaše!
Ve středu (17–19 hod.) a v sobotu (18–21
hod.) je klub otevřen pouze pro starší 14 let,
takže pohoda, klídeček, gaučíky, volné počítače a Nintendo, fotbálek a stolní tenis a na
konci ledna nově KULEČNÍK (ZDARMA).

Oznámení
Místní skupina Českého Červeného kříže
v Horažďovicích oznamuje svým členům,
že dnem 31. 12. 2010 byla ukončena činnost této skupiny. S tímto rozhodnutím již
byli seznámeni všichni ti, kteří se zúčastnili
valné hromady dne 18. 1. 2011, ostatní informujeme tímto způsobem.
Výbor MS ČČK Horažďovice

HOR A ŽĎOVICK Ý OBZOR č. 1/2011

ZAJÍMAVOSTI
UPOZORNĚNÍ FINANČNÍHO ÚŘADU
V HORAŽĎOVICÍCH
Upozorňujeme daňové subjekty, kterým ve
zdaňovacím období 2010 nevznikla daňová
povinnost k dani, ke které je registrován
(daň silniční, daň z příjmů), aby tuto skutečnost sdělili správci daně ve lhůtě pro podání
daňového přiznání (daň silniční do 31. 1.
2011, daň z příjmů do 31. 3. 2011).
V případě, že již není vozidlo používáno
k podnikání, registraci k dani silniční zrušte.
Finanční úřad v Horažďovicích

Klub „Nebuď sám“
V únoru Vás srdečně zveme na několik zajímavých akcí, které pro Vás chystáme.
1. 2. úterý – Kloboukový bál. Tradiční
posezení s harmonikou tentokrát v neobvyklých kulisách. Příznivce dobré muziky
zveme od 14.00 hod. k tanci a poslechu do
jídelny DPS Palackého 1 061 s „povinnou
výbavou“ – kloboukem jakéhokoli druhu.
Během odpoledne bude vyhlášena soutěž
o nejlepší klobouk.
9. 2. středa – Horažďovické loutky. Vyprávění o horažďovických loutkách s manžely
Petrusovými. Nemine nás ale ani ukázka
vodění a oblékání loutek, stejně jako krátké
loutkoherecké představení. Společenská
místnost DPS 1061, 14 hod.
16. 2. středa – Pohyb je život. Znovu se
můžete těšit na zajímavé povídání paní Miroslavy Jordánové tentokrát o pohybu nejen při chůzi, ale i v bazénu a na posteli. Beseda začíná od 13.30 hod. ve společenské
místnosti ve 4. patře DPS Palackého 1 061.
23. 2. středa – Bezpečnost seniorů. Městská policie zve všechny seniory na besedu
o ochraně jejich bezpečnosti. Přijďte se informovat jak nejlépe předcházet rozličným
nebezpečím od 14.30 hod. v jídelně DPS
Palackého 1 061.
24. 2. čtvrtek – Česko – otázky a odpovědi. Přijďte si vyzkoušet vaše znalosti o České republice zábavnou formou. Jídelna
DPS Palackého 1 061 od 13.00 hod
Každý čtvrtek v 15.00 hod. je možnost se
sejít při mši svaté ve společenské místnosti
v suterénu DPS 1 061. Rádi ale všem, kteří
budou mít zájem, nabízíme možnost setr-
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vat několik chvil v prostorech 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 13.30 hod. probíhá ve společenské místnosti v suterénu DPS 1 061
posezení v klubu seniorů.
Mgr. Šárka Kordová,
Oblastní charita Horažďovice

Tříkrálová sbírka 2011
I v letošním roce proběhla v našem městě a jejím okolí Tříkrálová sbírka a my bychom rádi
čtenáře Obzoru seznámili s jejími výsledky:
Celkový výtěžek sbírky činil: 175 128 Kč
Z toho:
Horažďovice
84 112,–
Komušín
2 991,–
Třebomyslice + Horaž. Lhota
9 469,–
Horažďovice předměstí
2 373,–
Boubín + Veřechov
3 720,–
Svéradice
8 834,–
Slatina
2 680,–
Velké Hydčice
5 506,–
Hejná
4 046,–
Hradešice
4 668,–
Smrkovec
2 238,–
Břežany
5 591,–
Malý Bor
7 000,–
Týnec
3 027,–
Velký Bor
9 231,–
Jetenovice
4 510,–
Pačejov nádraží
6 878,–
Pačejov vesnice
2 889,–
Chanovice
5 365,–
Výtěžek sbírky bude věnován na zkvalitnění služeb Oblastní charity Horažďovice, na
úhradu nákladů spojených s poskytováním
Charitní ošetřovatelské a pečovatelské služby a dále na volnočasové aktivity a aktivizační činnosti při Oblastní charitě v Horažďovicích. Prostřednictvím této sbírky bychom
rádi rozšířili spektrum kompenzačních
pomůcek (invalidní vozíky, toaletní křesla,
elektricky polohovatelné lůžko,…), které
bezplatně zapůjčujeme potřebným. Rádi
bychom také znovu podpořili krizový fond
pro pomoc lidem z Horažďovicka v krizové
situaci způsobené přírodními vlivy.
Jménem Oblastní charity Horažďovice
bychom chtěli poděkovat všem dárcům
Tříkrálové sbírky za sebemenší ﬁnanční
dar, který se rozhodli věnovat do sbírkových pokladniček. Náš velký dík patří zároveň i všem malým a velkým koledníkům
a také vedoucím skupinek, kteří se na realizaci sbírky podíleli – do mnoha domácností svým zpěvem přinesli radost a dobrou náladu. Chceme také poděkovat za
podporu sbírky Radě města Horažďovice,
která koledníkům do 15 let věnovala volné
vstupenky do Aquaparku Horažďovice.

Rádi bychom při této příležitosti obeznámili čtenáře s tím, jak bylo naloženo s prostředky získanými v roce 2010:
Celkový výtěžek Tříkrálové sbírky 2010
činil včetně okolních obcí 128 666 Kč (Horažďovice + Boubín, Veřechov, Velký Bor,
Jetenovice, Svéradice, Chanovice, Komušín, Hejná, Velké Hydčice, Malý Bor).
Celá částka byla zaslána na celorepublikové sbírkové konto zastřešující organizace
Charita Česká republika. Odtud se větší část
(65 %) vrací zpět do naší organizace. V roce
2010 jsme takto získali zpět 83 633 Kč.
Stejným způsobem byla vypočtena i částka
peněz, která je určena na podporu aktivit
v obcích, kde byly peníze vybrány – Velký
Bor a Chanovice:
– v Chanovicích byly prostředky použity na
potřeby dětí v Dětském domově, 4 400 Kč
– ve Velkém Boru na podporu práce s dětmi
a mládeží v místní farnosti, 8 000 Kč
Větší část ﬁnancí (50 000 Kč) byla použita na nákup osobního vozu Dacia Logan
MCV, který slouží k zajišťování charitní
pečovatelské služby – dovoz obědů do domácností v okolních obcích.
Dle záměru byl také vytvořen krizový fond,
na který bylo poprvé vloženo 1 700 Kč. Finance z tohoto fondu budou v případě potřeby využity na okamžitou pomoc lidem
z Horažďovicka, kteří se ocitli v krizové situaci způsobené přírodními živly. Další část
prostředků, kterou získala Oblastní charita
Horažďovice, celý rok pomáhala zajišťovat
programy pro seniory v našem městě – pořádáme výlety do okolí, pořizujeme materiál
pro tvůrčí dílny,… – o těchto programech
pořádaných Charitou jsou občané informováni každý měsíc prostřednictvím Obzoru.
Pevně věříme, že promyšleným využitím
prostředků z Tříkrálové sbírky dokážeme
velmi obohatit a zároveň podpořit každodenní charitativní práci v naší organizaci.
Závěrem bychom ještě jednou chtěli poděkovat za projevenou důvěru.
Mgr. Šárka Kordová a Bc. Petr Černý
– koordinátoři Tříkrálové sbírky 2011

LEDEN
Zaklepal nám na dveře a přinesl novorozeně dalšího roku, a to již v pořadí dvoutisící
jedenácté. Lidé ho s radostí uvítali petar-
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dami, rachejtlemi a opět novoročním polibkem, slibujícím si vzájemnou lásku a porozumění. V cinkotu skleniček zaznělo i to
přípitkové „na zdraví“ také tomu novorozeněti, které prvý měsíc roku položil na sněhobílý polštář. Někdy ho položí jen do zmrzlé
trávy a čeká, až ho sudičky při slavnostním
a tajném křtu pokropí kapkami deště.
Paní Zima, jinak ke všemu krutá, pohrozí
lednu za to nevlídné zacházení s maličkým
deštěm a také jarem. To proto, aby si z něj
ostatní měsíce mohli tropit šprťouchlata.
Nakonec přikryje novorozeně sněhobílou
peřinkou a sem tam také dovolí, aby ho Tří
králové ovanuli vánkem jara a napsali na
dveře K + M + B 2011. Původně se psalo
C + M + B, což neznamenalo jména Tří králů,
ale latinsky: „Christis mausinen benedicat“,
česky tedy „Kristus ať požehná příbytek“.
První kdo uvedl jména Tří králů – Kašpar,
Melichar a Baltazar, byl kancléř pařížské
Sorbony Petr Comestor. V posledních letech
paní Zima změnila své chování a lidé se rozhodli, že ji budou hlídat. A nejen ji, ale také
podnebí. Následně vznikly i národní klimatické programy. Ten český v roce 1993.
Po Třech králích začíná Masopust, který
končí Popeleční středou – letos 9. března,
kdy začíná půst a ten skončí o Velikonocích.
Karel Halml

Návštěva v muzeu
v interaktivní dílně
V listopadu vysílal středočeský regionální
rozhlas pořad o našem muzeu a interaktivní dílně. Po odvysílání se nám ozval pan
Sedlář z Kladna, který je nevidomý, domluvil si návštěvu, a jak to dopadlo, si můžete
přečíst sami.

DĚDEK NA ZÁMKU
Naše slepecké kluby nám občas zprostředkují zájezd, to se pak hned zajímáme, jaký bude program. Mnohokrát
se předem těším, že se podaří taková
zastávka, kde nám umožní dotknout se
konečky prstů několika exponátů. Pak je
vidíme a cítíme skoro tak dobře jako vidící. Na archeologických nálezech, zvlášť
keramických si představíme i pradávnou
ruku, která hlínu hnětla, její doteky, někdy předmět ozdobí i smysl pro estetiku.
Pro nevidomé je snad nejpřitažlivější sdělovací prostředek rozhlas. Nedávno slyším, že v Horažďovicích je zámek a v něm
muzeum. Lidé, kteří umožňují dotýkat se
předmětů z dávné i blízké minulosti. Ale
co víc, je tu možné si nástroje ohmatat
a dokonce se pokusit jimi něco vytvořit,
co uměli naši předkové. Roztočit kolovrátek, rozezvučet tkalcovský stav, učesat
ovčí rouno, nebo si dokonce sednout na
břicho dřevěného dědka.

Na jeho břichu lze nahmatat jizvy od seker a jiných nástrojů. Hlava, spojená nožním šlapadlem otevře klapajznu dokořán
a noha se postará, aby huba stiskla v čelistech polínko. Tím se uvolní obě ruce, aby
spolupracovaly při držení pořízu. Aby ruka
mohla pohlídat, kde je potřeba dřevo ubrat
nebo kde se musí dát pozor, aby se neubralo
moc. Sledovat, jak jsou směřována léta, kde
se musí zápasit se záludnostmi případného
součku. Ale to předbíhám.
Zatím máme jen málo hmatových map. Je
potřeba překonávat hloubku našich neznalostí a zjistit pro nás, Středočechy, kde
Horažďovice přesně jsou. Jak se k nim přiblížit na doslech, nebo dokonce na dotek.
Ale vždyť máme mobily a jiné informační
možnosti. V okamžiku uslyší zámek mou
prosbu o individuální přijetí. Žasnu, jak
přívětivě jsem pozván na prohlídku.
Za necelé dvě hodiny vystupuji v Horažďovicích z autobusu. Už se držím za
loket horažďovického průvodce. Směřujeme k zámku. Nohy se dotknou dřevěného prahu, přes který jistě chodíval
i zámecký pán. Ruka stačí dotekem
poznat umělecké kování na dveřích.
Stisk dlaní a představení se všemi, kdo
o tento zámek pečují. Procházíme sály,
přes nádvoří. V zadní části je vytoužená
místnost, plná předmětů z dávné i blízké
minulosti. Nelze všechno naráz hmatem
poznat a zapamatovat si.
Tkalcovský stav – kolik jen dětí se kdysi kolem stavu prohánělo, z práce na něm byly
očividně živy.
Kolovrátek by také mohl vyprávět. Poblíž
nečesané rouno. Konečně jsem rozkročmo usazen na břicho dřevěného dědka. Je
zvrásněno nesčetnými rýhami, asi od sekery. Sloužilo asi na hrubé opracování polen.
Přede mnou nahmatám hlavu, jejíž spodní
čelist pomocí nohy může skousnout polínko. Pak poznávám poříz. Ten zaměstná obě
ruce. Ukrajuje jemné hoblinky. Ohmatávám dlátka, kterými se vydlabává prohlubeň lžičky. Dovídám se, že toto vše mohou
vzít bezpečně do ruky i děti, aby ucítily, jak
asi vznikaly všechny dřevěné misky, krajáče, lžíce a vše, co se v tehdejších kuchyních
i v hospodářství potřebovalo denně.
Ještě předem informace, jak se nezranit.
Zatím se jim tato doporučení vyplatila.
Nikdo se nezranil. Také já odcházím nadmíru spokojen. Nesu si dokonce i kousky
lipového dřeva, ve středních Čechách nedostupného.
Za další dvě hodiny už zase v chodbách
pražského metra necítím zimní chlad. Hřejí
mne dojmy ze vřelých stisků rukou na rozloučenou. Jen dřevěný dědek mi ruku nepodal. Horažďovice mi navždy utkví v paměti
svým neobvyklým zámeckým muzeem,
které nejen učí o životě v minulých dobách.
Viktor Sedlář, 81 let, Kladno

Stohlavec (Stolavec)
– osídlen již před
10 000 lety?
V návaznosti na článek K. J. Němce: Stohlavec nebo Stolavec? se sice nebudu zabývat názvem tohoto vrchu, ale rád bych vás seznámil
s novými poznatky o jeho nejstarším osídlení.
Na podzim roku 2006 jsem na zoraných
polích v širším okolí zmíněného vrchu prováděl mineralogický průzkum křemenných
žil. Na návrší západně od vrcholu Stohlavce jsem kromě hledaných krystalů křemene našel i úštěp importované křemenné
hmoty, který byl evidentně opracován lidskou rukou. Nález jsem konzultoval s Jiřím
Fröhlichem, archeologem Prácheňského
muzea v Písku. Ten jej posoudil jako pravěkou štípanou industrii z období závěru
starší doby kamenné (paleolit) až střední
doby kamenné (mezolit), tedy někdy mezi
12 000–6 000 lety před Kristem. Na jeho
doporučení jsem lokalitu navštívil společně se studentem archeologie J. Eignerem
ze Žichovic, který zde pak opakovaně společně se svým otcem sbíral štípanou idustrii. Já jsem zde také ještě několikrát prováděl sběry se svou rodinou, přičemž nejvíce
nálezů jsme učinili v září 2010.
Celkem zde bylo dosud nalezeno 19 kusů štípané industrie, zařazené do již zmíněného
období pozdního paleolitu až mezolitu. Jedná se buď o nástroje, nebo o odpad po jejich
výrobě štípáním. Z nástrojů jsou zastoupeny různé drobné čepelky a škrabadla. Materiálem je většinou bavorský rohovec, u některých kusů jsou stopy přepálení v ohni.
Četnost nálezů na této malé ploše, zhruba 40×30 m, dokládá existenci menšího
sezónního sídliště, nebo spíše krátkodobé
lovecko-sběračské stanice z již zmíněného
období. Poloha byla pro lov jistě vhodná díky
dobrému výhledu na zvěř i krajinu, a jelikož
pravděpodobně nebyla využívána celoročně, nevadila vzdálenost od vodního zdroje.
Nalezené pravěké předměty budou zařazeny
do archeologické sbírky Městského muzea
v Horažďovicích a již v letošní sezóně je budete moci obdivovat ve stálé expozici.
Aleš Červený, Městské muzeum Horažďovice

Štípaná idustrie ze Stohlavce, pozdní paleolit
až mezolit (12 000–6 000 let před Kristem)
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Poslední
nepřátelské letadlo
nad Horažďovicemi
Stalo se to v době, kdy už americká armáda byla ve městě třetí den v květnu 1945.
Držel jsem tehdy hlídku na křižovatce
k Třebomyslicím, mezi dvěma stromy,
které tam dodnes stojí, a sledoval jsem
každý podezřelý pohyb.
V té době bylo zjištěno, že část jednotky
německé SS ustupuje směrem na Horažďovice. Ten den odpoledne, asi ve
dvě hodiny, přijel za mnou na kole můj
švagr Jarda Škudrna, že mně veze moje
oblíbené jídlo, a to štrůdl. Postavil kolo
k jednomu ze stromů a zeptal se, co mám
na starost. Odpovědět jsem mu už ale
nestačil. Hluk pohybujících se vozidel
americké armády byl najednou přehlušen hukotem letadla, které nad námi přeletělo, vystřelilo dávku na silnici a letělo
dál směrem na Klatovy, pronásledováno
střelbou Američanů. Vzápětí na mě švagr
volal, abych se podíval na silnici, že hoří!
Pár metrů od nás, na pravé straně silnice
hořelo několik plaménků asi deset centimetrů od sebe, pěkně v řadě, vysokých
tak dvacet centimetrů. To už k nám ale
odbočil americký obrněný vůz, ze kterého vystoupil muž v civilu, pozdravil nás
a pravil, že moc nechybělo a mohli jsme
hořet my. Americký voják zatím plaménky udusal a uhasil. Civilista, který mluvil anglicky s vojákem, nám potom ještě
sdělil, že počkají na další dva vozy a on
že je povede k oboře u Stohlavce, kde
se Němci zastavili. Asi za dvacet minut
potom přijely ještě dva obrněné vozy,
vyzbrojené kanony. Vojáci se chvilku
domlouvali s civilistou, podělili nás cigaretami a žvýkačkami a odjeli směrem ke
Stohlavci. Dívali jsme se se švagrem za
nimi s myšlenkami, jestli se všichni vrátí.
Švagr pak odjel domů a já šel na radnici
odevzdat pušku. Za městem, při cestě
k domovu, bylo od Stohlavce slyšet nějakou chvíli střelbu, která ale dlouho netrvala. Druhý den jsem se dověděl, že přestřelka byla úspěšná a vlastně poslední
u Horažďovic. A také poslední bylo i toto
vzpomenuté německé letadlo nad Horažďovicemi, které spadlo u Hradešic.
Nepřátelské letadlo, které spadlo předtím
u Velkého Boru, bylo sestřeleno americkým hloubkovým letcem v době, kdy ještě
Američané v Horažďovicích nebyli. Toto
letadlo se vracelo doprovázeno ještě dalším letadlem přes Boubín a mezi Hůrkou
a Boubínem shodilo přídavnou nádrž,
o které jsme se domnívali, že jde o bombu.
Boubínští kluci si prý z této nádrže udělali
lodičku, ale to nevím, zda je pravda.
Horažďovický rodák Jiří Jedlička, Teplice

Sníh

Minulý týden jsem nevěřila svým očím,
když jsem uviděla v parku na Tržišti hromady špinavého sněhu, které tam Technické služby našeho města vyvezly.
Po roztání sněhu nebo po větším dešti vytváří voda v dolní části parku velké jezero
a potom teče do sklepů domů v Peškově
ulici, hlavně se to týká čísel 942, 943 a 944.
Dotazem na Technických službách, proč
vozí sníh právě sem (bydlím zde 27 let a nikdy na Tržiště sníh vyvážen nebyl), nám
bylo sděleno, že na řece je povodňový stav
a park je pozemek města.
To je pravda, ale každý vlastník nemovitosti
se musí ke svému okolí chovat ohleduplně.
Raději už ani nedomýšlím, že sníh je kontaminován solí, to určitě starým lipám prospěje. Co na to Odbor životního prostředí?
Mám dojem, že Město zná svůj majetek
jenom, když se mu to hodí. Že by se někdo
zodpovědný přišel podívat, jak to na Tržišti
vypadá během roku, to nikoho ani nenapadne. Jak se nám tady žije např. během poutě,
kdy jsou zde sice umístěny WC, ale obyvatelé karavanů a návštěvníci poutě si svoje WC
a smetiště dělají přímo pod našimi okny,
takže si člověk připadá, že žije na smetišti.
Na Tržišti není umístěn ani jeden odpadkový koš, schází se zde různé skupiny lidí, po
kterých zůstává neuvěřitelný nepořádek.
Hodně lidí zde také venčí své psy a ne všichni si vezmou s sebou sáček na exkrementy.
Bylo by vhodné, když už za pejsky platíme
nemalé poplatky, aby zde byly umístěny
jednak sáčky a jednak koše na exkrementy.
Vzhledem k tomu, že do parku chodí na
procházky děti ze školky a z družiny, měl
by se nad tím někdo zodpovědný zamyslet.
Doufám, že můj příspěvek taky nezapadne
na smetišti dějin, protože až roztaje sníh
a nám voda vyplaví sklepy a způsobí škody,
budeme chtít od kompetentních osob Technických služeb našeho města vysvětlení.
V Horažďovicích 14. 12. 2010
Za obyvatele ze vchodu 944, Brejchová Marie

Stanovisko TS k vývozu
sněhu na Tržiště
Při vývozu sněhu na Tržiště nebylo úmyslem Technických služeb zakládat na Tržišti
umělé jezero, nýbrž ulevit v dopravě občanům z ulic Lipová a Mírová, které se staly
v důsledku velkého množství sněhu neprůjezdnými. Konkrétně s paní Brejchovou
jsem nehovořil, ale je fakt, že jsem absolvoval nepříjemný rozhovor s občanem, který
se mi nepředstavil a je obyvatelem domu
pod Tržištěm, a tomu jsem se snažil vysvětlit, že skládka sněhu na Tržišti je dočasným
řešením z důvodu povodňového nebezpečí
na řece Otavě.
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Pokud jde o „kvalitu“ sněhu, tak sníh byl
vyvezen z ulic, kde se k posypu používá výhradně inertní materiál. V době, kdy se celá
Česká republika, ne-li celá Evropa utápí
v tunách sněhu, očekával jsem, zvláště po
podání vysvětlení, spíše trošku pochopení,
ale nevadí, kritika mě zoceluje, a tak paní
Brejchové sděluji, že sníh z Tržiště bude
odvezen před jeho roztáním. A také bych
rád sdělil, že jako deponie sněhu bylo Tržiště již v minulosti využité. Sníh odvézt
dokážu, co nedokážu, je přesvědčit stánkaře ani konzumenty, aby v době poutě
neznečišťovali Vaše ploty, a neumím ani
přesvědčit mládež tohoto města, že lepší
program než „krabicák“ na Tržišti je pěkná
kniha nebo třeba romantická procházka na
Prácheň. Pokud jde o neukázněné majitele
pejsků a nedostatek košů na psí exkrementy, budou Technické služby po schválení
rozpočtu na jaře roku 2011 instalovat celkem 5 košů se zásobníkem na sáčky a jeden
z nich bude rozhodně na Tržišti.
Rád bych využil této příležitosti a kromě reakce na článek paní Brejchové bych
touto cestou rád požádal všechny občany
města, aby měli pochopení pro vzniklou
situaci v zimním období a vzpomněli si na
krásné zimy, kdy nikdy nikdo nenastavoval ruku za každý uklízený metr chodníku
či komunikace a kdy jsme se s potěšením
váleli ve sněhu a vraceli se ke kamnům
prokřehlí s rampouchy ledu na čepicích
a teplácích. Při údržbě komunikací mají
mnoho problémů mnohem větší komunální služby, než jsou Technické služby města. Máme na starosti 108 km místních komunikací a na jejich údržbu máme jeden
traktor s čelní radlicí, máme na starosti 21
km chodníků, dále náměstí, zámek, všechna parkoviště a na jejich údržbu máme
2 multikáry a jeden malotraktor s čelními
radlicemi a sypači, což při údržbě komunikací a chodníků představuje 4–5 hodin
soustředěné jízdy ve ztížených klimatických podmínkách. V žádném případě nás
na to není „jako psů“, jak často slýchávám
při Vašich telefonátech. K údržbě komunikací a chodníků vyčleňujeme v týdenních
cyklech 5 zaměstnanců, kteří v případě
výjezdu sedí za volantem od třetí hodiny
ranní a mnohdy končí až ve 23.00 a další
ráno nastupují znovu. Nechci se v žádném
případě ohánět zákony, ale naším úkolem
je následky zimy zmírňovat, nikoli odstraňovat. A cílem naši práce je udržet sjízdné
a schůdné místní komunikace a chodníky,
a to bohužel nikdy nebude hned a v celém
městě najednou. Pokud se nám něco nepovede, žádám Vás touto cestou o pochopení a trpělivost. Rád Vám odpovím na
všechny Vaše dotazy na telefonním čísle
777 190 446. Děkuji.
vedoucí Technických služeb Ján Tropp
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Poděkování

MateĜské centrum Dráþkov 3, o.s. Horažćovice
poĜádá

chtěla bych touto cestou poděkovat poštovním doručovatelkám, které
našly ve Lhotě Horaždovické peněženku mého syna se všemi doklady
a odnesly mu ji domu. Děkuji.
Šiplová, Horaždovická Lhota

ČWVNêE
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14.-16. 3. 2011
Kino Otava

Kultura v okolí

Prodej dČtského, kojeneckého a tČhotenského
obleþení, hraþek, sportovního vybavení apod.

HOSPODA VE VRBNĚ, VEČERY U KRBU:

PĜíjem

11. 2. Pan Petr Stupka opět kouzlí u nás v kuchyni.
Bude i ochutnávka a hudba.

Prodej

STRAKONICE

Výdej

14. 2. Koncert Jaroslava Hutky.
Kulturní dům Strakonice
21. 2. Přednáška psychotronika Stanislava Brázdy.
Hrad Strakonice
24. 2. Cestou necestou, zábavný pořad (Z. Troška).
Kulturní dům Strakonice

14. 3.

9.00 - 17.00 hod.

15. 3.
16. 3.
16. 3.

9.00 - 17.00 hod.
9.00 – 14.00 hod.
18.00 – 21.00 hod.

PĜijímáme: jarní a letní obleþení, obuv, hraþky, sportovní vybavení,
vše, co je spojeno s dČtmi.
Drobné vČci (ponožky, plyšová zvíĜátka, chrastítka apod.) v balení
nejménČ po 5ti párech resp. kusech.
Maximální poþet prodávaných vČcí od jedné osoby 100 ks.
Vyhrazujeme si právo nepĜijmout vČc do prodeje.
Pozn.: Pokud máte doma nepotĜebné igelit. tašky a vČtší sáþky budeme
rádi, pokud nám je vČnujete. DČkujeme
Lucie Listopadová 724 276 722
Martina ŠĤsová 602 464 447

Prodej a půjčení svatebních
a společenských šatů, veškerý
svatební sortiment.
Rádi Vás obsloužíme i po telefonické dohodě.

T. G. Masaryka 112 (1. patro), Blatná
Marcela Cibulková, tel. 723 014 630

www.elliter.cz

Vážení spoluobčané, rádi by jsme oznámili, že Obchod
U Mandáků ukončil spolupráci s velkoobchodem SPAR
a nově od 1. 1. 2011 začal spolupracovat se společností
ESO Market.
Nový název obchodu je Potraviny Eso Market Pavel Mandák.
Čeká na Vás výrazně lepší cenová nabídka,letákové akce
a mnoho dalších změn.
Přijďte na nákup do Potravin Pavel Mandák.
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Kurz hubnutí s úsměvem – začínáme v únoru.
V pohodě a v kolektivu se hubne lépe!
Ing. Petra Šustová
tel: 602 387 261
e-mail: hubnutisusmevem@seznam.cz
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www.vytvarnekurzy.eu
– tvůrčí a prožitkové kurzy: kresba, malba,
točení na hrnčířském kruhu, keramika, sochařství, kaligrafie
– pobytové kurzy pro maminky s malými dětmi
– fotografické práce (svatby, maturitní plesy, oslavy)
– levně a kvalitně
RELAXAČNĚ POHYBOVÝ A TVŮRČÍ VÍKEND
4.–6. březen 2011, Horní Poříčí
Víkend plný relaxačních aktivit pro jarní pozitivní naladění.
Trochu sebepoznání, radosti a zdravého pohybu. Vyjádřit se tancem, malováním a kreslením, odpočinout si, dotknout se keramické hlíny i sebe samého.
více info: www.vytvarnekurzy.eu,
vytvarnekurzy@seznam.cz, tel. 732 72 88 99
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PRODÁVÁME DOMÁCÍ PRASATA
• vykrmená
• selata k výkrmu
Možnost odvozu
i zabití na jatkách.

Tel. 608 540 923

p. Čížek, Střelskohoštická Lhota

A-INVENT s.r.o.
se sídlem v Horažďovicích, výhradní
dovozce decentrálního systému řízeného
větrání s rekuperací značky inVENTer pro
ČR a Slovensko, hledá na pozici:
Asistentka administrativy
a prodeje (HPP)
Požadujeme
• sebejisté a příjemné vystupování
• dobré zkušenosti s PC
(WORD, EXCEL, ACCESS)
• velmi dobrou znalost NJ
(slovem i písmem)
• zkušenosti s běžnou administrativou
Pokud Vás naše nabídka osloví, pošlete na:
info@inventer.cz nebo na A-INVENT s. r. o,
Strakonická 537, 34101 Horažďovice,
stručný životopis

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

HOR A ŽĎOVICK Ý OBZOR č. 1/2011
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27. 2. neděle

AKCE

POSEZENÍ S PÍSNIČKOU,
aneb PLES SENIORŮ
K tanci a poslechu hraje DOUBRAVANKA.
Předprodej vstupenek v kině Otava,
tel. 376 511 890.

KULTURNÍ DŮM
4. 2. pátek

20.00

KŘESŤANSKÝ PLES
K tanci a poslechu hraje Malá muzika Nauše
Pepíka. Bohatá tombola. Předprodej vstupenek u paní Kubíčkové, tel. 376 512 665.

5. 2. sobota

20.00

FOTBALOVÝ BÁL
K tanci i poslechu hraje Fortuna.
Předtančení – latina z Blatné a Orient ze Sušice (ŠOKRAN HABIBI).
Míchané nápoje, bohatá tombola.
Předprodej místenek od 1. ledna 2011 Experiment, v Papírnictví Lukeš.

6. 2. neděle

TANEČNÍ KURZ PRO DOSPĚLÉ
5. lekce.

15.00

9. 2. středa

10.00

9. 2. středa

19.30

JAK SE KROTÍ PRINCEZNA
Divadelní představení pro MŠ a 1.–3. třídy ZŠ.

MEJDAN MANŽELEK ŠÍLENÝCH
Uvádí C. K. Divadlo PLUTO.
Předplatné skupiny A/1, zbylé vstupenky
v předprodeji kina Otava, tel.376 511 890
a před představením v kulturním domě.

11. 2. pátek

20.00

DIVADELNÍ BÁL
K tanci a poslechu hraje Klatovská kapela.
Úvodní program „CESTA KOLEM SVĚTA“.
Bohatá tombola.
Předprodej vstupenek od 28. 1. v kině Otava,
tel. 376 511 890.

13. 2. neděle

15.00

18. 2. pátek

20.00

TANEČNÍ KURZ PRO DOSPĚLÉ
6. lekce.

PLES ŠKROBAŘŮ
K tanci a poslechu hraje GOOD COMPANY,
host večera INFLAGRANTI, další program
ABBA Rocks revival. Bohatá tombola.
Předprodej vstupenek v Lyckeby Culinar u sl. Bechynské, tel. 376 532 244 nebo
724 609 717.

20. 2. neděle

14.00

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL
Pořádá DDM Horažďovice. K velkému řádění a skotačení hraje Orchidea, tombola, hry,
soutěže, vyhodnocení nejlepších masek.

21. 2.–22. 2. pondělí–úterý
PRODEJNÍ TRHY

25. 2. pátek

15.00

20.00

VÁPENICKÝ PLES
Pořádá HASIT Velké Hydčice. K tanci a poslechu hraje FORTUNA. Bohatá tombola.
Zbylé vstupenky v předprodeji od 14. února
v kině Otava, tel. 376 511 890.

Změna programu vyhrazena

KINO OTAVA
4. 2. pátek 5. 2. sobota

20.00

RODINKA
ČR – Volné pokračování kultovního seriálu
Taková normální rodinka, která se vrací ke
svým divákům po více než třiceti letech. Nyní
v kinech pro nedočkavé! Vstupné 85 Kč.

11. 2. pátek 12. 2. sobota

20.00

PŘEŽÍT SVŮJ ŽIVOT
ČR – „Sen je druhý život“ – Gérard de Nerval, jeden z velkých prokletých básníků. Komedie do 12 let nevhodná. Vstupné 75 Kč.

18. 2. pátek 19. 2. sobota

20.00

25. 2. pátek
26. 2. sobota

17.30
15.00

ĎÁBEL
USA – Pět lidí v pasti. A bude ještě hůř. Jeden
z nich je totiž… Horor do 15 let nevhodný. Titulky. Vstupné 75 Kč.

MEGAMYSL
USA – Tohle je konec klasických ﬁ lmů o superhrdinech. Animovaný rodinný příběh.
Český dabing. Vstupné 75 Kč.

20. 2.

kulturním dům 14.00

24. 2.

klubovna 14.00

25. 2.

klubovna 14.00

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL
Návštěvníky čekají vystoupení zájmových
kroužků, soutěže v netradičních disciplinách, tombola, tanec, legrace a odměny.
V programu mohou vystoupit též další taneční skupiny z řad zájemců. Zájemci o vystoupení se přihlásí předem do 16. 2. v DDM.
KOUZELNÁ KRABIČKA
z daných materiálů vytvoř šperk, korále náramek, náušnice, brož apod. – vítěz si odnese
vytvořený šperk jako odměnu, ostatní si ho
mohou za pakatel odkoupit
BATIKUJEME TRIČKA
klubovna DDM v 15.10 hod. Zájemci si přinesou tričko s sebou.
Připravujeme program na jarní prázdniny,
SOUTĚŽ V RECITACI.
LYŽAŘSKÁ ŠKOLA
Bude pokračovat podle sněhových podmínek. Informace na nástěnce v Zámku.

MUZEUM
Interaktivní dílna
„NÁVRAT K TRADICÍM“
je otevřena září–květen,
po–pá od 9.00–15.30 hod.

LOUTKOVÉ DIVADLO V KINĚ OTAVA

4. 2. pátek

17.00

18. 2. pátek

17.00

KAŠPÁREK A STRAŠNÝ DRAK
BUCHTORÁD
O MLSNÉ PRINCEZNĚ

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

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
4. 2.

keramická dílna 10.00

10. 2.

klubovna DDM 15.30

12. 2.

keramická dílna 16.00

POLOLETKY – KOČKOVÁNÍ
účastníci si mohou vyrobit kočku z hlíny, látky, papíru, skla… S sebou šikovné ruce a pracovní oděv (poplatek za materiál).
ŠPERKAŘSKÁ DÍLNA
SMALTOVANÝ ŠPERK

TVOŘIVÁ DÍLNA
pro rodiče a děti, keramika

15. 2.

klubovna DDM 15.30

MALUJEME ENKAUSTICKÉ OBRÁZKY
obrázky tvořené specielní žehličkou a barevnými vosky.

Vhodné objednat se na tel. 376 512 271
nebo muzeumhd@seznam.cz.

11.02.2011

Cesta kolem světa za 1 noc

5. divadelní bál
Kulturní dům
Horažďovice
Nairobi
Washington, D.C.
Damašek
Moskva
Buenos Aires
Canberra
a zpět

1. plesová třída, platí 1 noc

Kč 150,00

20:00:00
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