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SLOVO STAROSTY

Mírové náměstí 
v Horažďovicích
Náměstí dostalo svoji současnou tvář po-
čátkem čtyřicátých let minulého století (byl 
zřízen travnatý park) a  podrželo si ji do-
dnes, i když během následujících sedmde-
sáti let docházelo ještě k různým úpravám 
(pomník obětem válek, betonování plochy 
okolo morového sloupu, veřejné osvětlení, 
necitlivá úprava farní zahrady atd. *).
Architektonická soutěž o cenu Petra Parlé-
ře (r. 2006), ve které byl oceněn návrh nové 
podoby náměstí p. Martina Kožnara, od-
startovala úvahy o zásadní proměně horaž-
ďovického centra. Studie si získala nadšené 
příznivce i  zásadní odpůrce. Předmětem 
sporů se staly zejména zelené plochy. (Která 
strana měla nebo má pravdu, je těžké sou-
dit, protože argumenty pro i proti mají svou 
logiku a své opodstatnění. Paradoxem je, že 
jak autor a příznivci studie, tak její odpůrci 
argumentují shodně tím, že náměstí má být 
příjemným místem pro setkávání občanů. 
Zásadně se však rozcházejí v  názoru, zda 
přívětivost místa lépe podpoří kamenná 
dlažba či zelený trávník.) V lednu 2010 rad-
ní rozhodli, že studii pana MgA.  Kožnara 
promění v  projekt a  pokusí se na jeho rea-
lizaci získat evropské peníze. Město Horaž-
ďovice požádalo o prostředky z Regionální-
ho operačního programu ve výši sedmdesát 
miliónů korun a  dlouho s  napětím čekalo 
na verdikt posuzovatelů. Dne již víme, že 
z ROPu peníze nedostaneme.
Stojíme tedy před rozhodnutím, jak dále 
naložit s  projektem, zda se pustit do díla 
za sedmdesát milionů a  fi nancovat ho po 
etapách z  rozpočtu města, či zda hledat 
jiné řešení. Protože o  tom „jiném řešení“ 
mnoho nevíme, není zatím co porovnávat. 
Abychom věděli více, dohodli jsme se v ko-
lektivu zastupitelů na rozšířeném jednání 
rady města, že necháme vypracovat návrh 
„minimalistické“ varianty obnovy náměstí. 

To by znamenalo zachování základní kom-
pozice, nutnou opravu inženýrských sítí, 
položení kvalitních pojízdných a  pocho-
zích povrchů, minimální úpravy v  rozlo-
žení parkovacích stání a nové pojetí zeleně 
a mobiliáře. O lepší řešení si také říká pro-
stor před farní budovou. 
Ani jedno hledisko – totiž estetické ani 
ekonomické – nemůže být jediné určující. 
V minulých letech na téma našeho náměstí 
proběhla řada odborných i  laických, často 
velmi emotivních diskusí. Není divu, vždyť 
náměstí je „výkladní skříní“ města. Jeho 
tvář, a  zejména změny té tváře propojují 
historii se současností a  současnost s  bu-
doucností. Proto k němu musíme přistupo-
vat citlivě a rozvážně, s úctou a respektem 
jako k našim předkům, ale také s vizí a na-
dějí jako k našim dětem. V každém případě 
se musíme rychle rozhodnout pro jednu va-
riantu a začít ji realizovat.

*Z kroniky města z r. 1940: 
„Za součinnosti obce a  Okrašlovacího spolku 
jest polovice zdejšího náměstí upravována na 
park. (…) Dne 17. září započato bylo s parko-
vou úpravou. Část od děkanství ku kašně roz-
dělena v pruhy. (…)“

Karel Zrůbek

Blahopřání Otci Karlovi

Úpravy horažďovického náměstí v  padesá-
tých letech

Dnešní podoba horažďovického náměstí 
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pekhdlo
3. 12. 2011 | 14–18
zámecký pivovar

Pořádají: Ochotní divadelníci s. r. o.
       Čerti ze stánku o. p. s. + spříznění pekelníci

pekelné podzemí plné překvapení pro děti i dospělé
občerstvení: párky z kotle, čertíkův čajík, víno sva-
řené s ďábelským kořením, tuzemský grog Satan

vstupné 25 Kč

STALO SE

Blahopřání Otci 
Karlovi k devadesátým 
narozeninám
V neděli 6. listopadu vyrazila početná sed-
mičlenná delegace horažďovická do Čes-
kých Budějovic. V  části jihočeské metro-
pole, které se říká Suché Vrbné, je v těsné 
blízkosti kostela sv. Cyrila a Metoděje pří-
větivé místo pro duchovní na odpočinku 
– kněžský domov. Ten je domovem i Msgr. 
Karlu Fořtovi. Kdyby si někdo nebyl jis-
tý tím, kdo je Karel Fořt a  jaký má vztah 
k našemu městu, odkazuji ho na medailon 
uveřejněný p. Václavem Trčkou v říjnovém 
vydání Obzoru. 

Naše výprava (zastupující město Horažďo-
vice a  Spolek rodáků) ve složení paní Mo-
serová, paní Dušková, paní Bučoková, pan 
Trčka, pan Zahnbauer, pan Buriánek a pan 
Zrůbek se k  blahopřání spojila se zástup-
ci Pražského Sušičanu vedenými panem 
doc.  Papešem. K  naší radosti jsme Otce 
Karla zastihli v dobré kondici. Jeho duševní 
svěžest, paměť, historický i  aktuální pře-
hled jsou obdivuhodné a mohou mu je zá-
vidět lidé o  generace mladší. Strávili jsme 
s ním bezmála tři hodiny. Po předání dárků 
(linoryt ak. mal. Ludvíka Kováře s  moti-
vem kláštera, obraz kostela na Práchni od 
Zdeňka Papeše ml. a drobné další dárky) se 
rozproudil rozhovor plný pozoruhodných 
vzpomínek a vtipných postřehů Otce Kar-
la. Také jsme si s ním zazpívali starou hym-
nu prácheňských skautů. 

Karel Zrůbek

V  sobotu 22. 10. se z  Horažďovic vypra-
vila skupina skautů, aby pogratulovala 
k  90. narozeninám bratru Fíkovi, mezi 
neskauty známému jako Otec Karel Fořt 
z vysílání rádia Svobodná Evropa. Fík nás 
přivítal ve skautském kroji a  s  širokým 

Sladká „Červená brána“ pro Otce Karla
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úsměvem na tváři. Jménem skautského 
střediska Prácheň jsme mu předali kytici 
a  koláž fotek a  úryvků z  kronik z  Fíkova 
skautského dětství i  ze současného skau-
tingu v našem městě. Z naší návštěvy měl 
zjevně velikou radost a  věnoval nám dvě 
a půl hodiny času, který jsme strávili poví-
dáním o jeho skautování v Horažďovicích 
před druhou světovou válkou, dále pak za 
války na Jirsíkově Gymnáziu v ČB (kde byl 
za vedení skautského oddílu vyslýchán 
a vězněn gestapem) a o jeho životní pouti 
po válce, o emigraci, misii v Africe a práci 
ve Svobodné Evropě. S Fíkem a jeho spo-
lubratry kněžími a zároveň skauty jsme si 
také zazpívali několik starých skautských 
písní. Bylo to velmi příjemné odpoledne 
s výjimečným člověkem.
Šimon Matějka, zástupce vedoucí střediska

28. říjen
Jak už to na podzim, a hlavně v dušičkovém 
čase, bývá, zahaluje se příroda do zlověst-
ně vypadajícího mlhavého oparu. Nejinak 
tomu bylo o  dvacátém sedmém říjnovém 
dnu, kdy se starosta města Karel Zrůbek 
společně se zástupcem strany TOP 09 Kar-
lem Maxou vydali uctít památku těch, kteří 
se zasloužili o vznik novodobého samostat-
ného československého státu. 

Pan starosta si při této příležitosti postes-
kl, jak je tento svátek opomíjen, přestože 
tehdy se začaly psát dějiny nás všech. 
Snad se někdy v  budoucnu povede usku-
tečnit velkolepější oslavu, jakou si dozajis-
ta tento významný den zasluhuje. 

 Markéta Bučoková, OPPŠK

Zajímavá místa 
Prácheňska a okolí
Vaše příspěvky, můžete zasílat na email: 
bucokova@muhorazdovice.cz. U  jednot-
livých fotografi í zveřejníme na přání jmé-
no autora. 

POZVÁNKA K ZIMNÍM PROHLÍDKÁM 
– SKLENĚNÝ KOSTEL V DOBRÉ VODĚ 
U HARTMANIC
Světový unikát ukrytý v  srdci šumavské-
ho hvozdu se těší čím dál tím větší příz-
ni návštěvníků. Pětitunový oltář ze skla 
a  unikátní skleněné vybavení dříve zde-
vastovaného kostela jsou dílem sklářské 
výtvarnice paní Vladěny Tesařové. Díky 
její píli a  úsilí se dnes mohou návštěvní-
ci pokochat odlesky světla ve skleněném 
vybavení, které dává kostelu mysteriózní 
nádech, ale pohltí je i  příběh sv. Vintíře, 
který dokázal svými modlitbami ze země 
vykřesat zázračný pramen.
Oltář je protkán nejen tímto mysteriem, 
ale i  svatými, jejichž jména jsou více či 
méně známa. To proto, aby mohl návštěv-
ník s  postupem výkladu obdivovat linku 
příběhu, který kdysi dovedl poutníka Vin-
tíře ke svatosti, a  připomenout si světce, 
kteří zde symbolizují sounáležitost a záro-
veň připomínají naši dávnou historii.

Veronika Rubínková

KULTURA

Knižní novinka 
z regionu
PŘÍBĚHY ŠUMAVSKÝCH SKLÁŘŮ
Autorka: PhDr. Jitka Lněničková, známá 
sklářská historička
V  nové knize vydavatelství Regionall se 
ideálně snoubí nevyčerpatelné autorčiny 
znalosti sklářské problematiky s jejím vy-
pravěčským talentem.
Tato nevšední publikace zaručeně potěší 
všechny příznivce šumavské historie.
Kniha vychází na přelomu listopadu a pro-

since 2011 a může být vhodným vánočním 
dárkem.
Novinku zakoupíte v  knihkupectví v  Ho-
ražďovicích.
Malá ukázka z knihy:
Příběh první O „vitreatorovi“ císaře Karla IV.
Celou Evropou od města k městu putovali 
ve středověku řemeslníci označování jako 
„vitreatores“. Byli obeznámeni s  uměním 
sestavovat z  barevných sklíček vitráže 
a dekorovat je malbou a zlacením. Najde-
me je vždy tam, kde stavební hutě dokon-
čovaly katedrály, kostely či kaple a  kdy 
byla osazována jejich okna. Jednu z  mála 
v  českých zemích dochovaných středově-
kých vitráží najdeme dnes kapli sv. Ka-
teřiny na Karlštejně. Karel IV. si zde pro 
svou soukromou kapli zvolil kolem roku 
1370 vitráž s  tématem Ukřižování, na je-
jímž zhotovení se pravděpodobně podílel 
Konrád Kadolt, který přišel k císařskému 
dvoru z Nýrska…
 Jana Kotrbová, Knihkupectví Horažďovice

VU3V aneb Učení 
není mučení
V  současné době se lidé dožívají důchodo-
vého věku v dobré fyzické i duševní kondici. 
Jednou z možností jak zůstat aktivní i v po-
kročilejším věku je vzdělávání. V Horažďovi-
cích tuto možnost v současné době využívá 
20 seniorů. V  sále knihovny již absolvovali 
3 přednášky z  pilotního kursu Astronomie 
Virtuální univerzity 3. věku (VU3V). Po 
absolvování všech přednášek a  závěrečné-
ho testu získají pamětní listy. V únoru bude 
VU3V pokračovat novým kursem jehož 
téma si sami účastníci zvolí z  nabízených 
možností např. etika, kouzelná geometrie, 
pěstování a  využití jedlých a  léčivých hub 
a další. Do dalšího studia se mohou zapojit 
i noví zájemci – není nutné absolvovat všech-
ny kurzy. Bližší informace o VU3V v novém 
semestru se dozvíte na www.knihovna.
horazdovice.cz, v Městské knihovně Horaž-
ďovice u paní Miluše Leškové a na stránkách 
Horažďovického obzoru.

 Miluše Lešková, 
za konzultační středisko VU3V 

Posluchači VU3V



HORAŽĎOVICKÝ OBZOR č. 11/2011 | 6

Městská knihovna Horažďovice 
upozorňuje na ZMĚNU

PŮJČOVNÍ DOBY O VÁNOCÍCH
podrobnosti najdete 

na poslední straně 
Horažďovického obzoru

SPORT

Pohár Plzeňského kraje
Za mrazivého a  mlhavého sobotního do-
poledne se 22. října uskutečnil v  pořadí 
již 4. podzimní přespolní běh spojený 
s  posledním závodem o  Pohár Plzeňské-
ho kraje. Závod opět organizačně zajistil 
Accc Horažďovice vedený předsedou ing. 
Miloslavem Šefl erem. Závod se podařil 
zejména proto, že přišlo 95 dětí od 5 let až 
po dorostence a  dorostenky. Opět přijeli 
reprezentanti a mistři republiky v přespol-
ním běhu, kteří si odskočili ze soustředění 
na šumavském Zadově. Celkem se závodu 
zúčastnilo rekordních 138 závodníků re-

gistrovaných ve 21 věkových kategoriích. 
Pro organizátory to bylo opravdu nároč-
né. Patří jim velký dík za to, jak umožňují 
pravidelné sportování zejména mladým 
sportovcům a daří se je odtrhnou od počí-
tačových her!!! Jejich rodiče jsou nám za 
to vděčni, a o to nám hlavně jde. 
 Ing. Vojtěch Šefl er, jednatel Accc Horažďovice

MČR 2012 
v přespolním běhu
Velkého úspěchu dosáhl náš horažďo-
vický atletický klub Accc Horažďovice, 
vedený ing. Miloslavem Šefl erem, který 
pravidelně již druhý rok organizuje závo-
dy v  přespolním běhu v  nově vybudova-
ném sportovním areálu u Střelských Hoš-
tic. Podařilo se zde vybudovat travnatou 
krosovou dráhu, která jako jediná v  ČR 
splňuje technické parametry stanovené 

Evropskou atletickou federací a mohou se 
zde konat mezinárodní závody na nejvyšší 
úrovni. Accc Horažďovice vyhrál výběro-
vé řízení organizované Českým atletic-
kým svazem na pořadatelství Mistrovství 
ČR v přespolním běhu pro rok 2012! Toto 
mistrovství se uskuteční 24. března 2012 
a  bude jistě další dobrou propagací naše-
ho města i regionu, protože se bude jednat 
o sportovní akci celorepublikového význa-
mu přenášenou Českou televizí. 

 Ondřej Šefl er Dis., 
za výbor Accc Horažďovice

Start závodu

M. Šefl er přebírá smlouvu od L. Varhaníka

Z RADNICE

RADA MĚSTA 24. 10. 2011
rozhodla o  výběru nejvhodnější nabídky 
společnosti STAFIS-KT s. r. o., Pačejov 
– Nádraží 74, Pačejov na realizaci díla 
„Rekonstrukce sociálního zařízení HZS 
Horažďovice“ s nabídkovou cenou ve výši 
celkem 527 924 Kč + DPH
bere na vědomí žádost nájemníků čp. 884 
a 885 Prácheňská ulice v Horažďovicích a ne-
souhlasí se záměrem odprodeje bytů v čp. 884 
a 885 Prácheňská ulice v Horažďovicích
souhlasí s přerušením fi lmové produkce pro 
veřejnost v  kině Otava v  období od 19.  12. 
2011 do 5. 1. 2012 z důvodu dovolené
schvaluje jako úřední den pro oddávání 
v budově MěÚ Horažďovice čp. 1 – radnici 
vždy každý první pracovní pátek v měsíci 
v  době od 10.00 do 14.00 podle § 4 odst. 
4 zákona č. 94/1963 Sb. (Zákon o rodině) 
v platném znění s platností od 1. 1. 2012
schvaluje nákup nového stroje ISEKI SXG 
19 pro organizační složku Technické služ-
by za cenu 310 900 Kč + DPH a odprodej 
starého stroje za cenu 90 000 Kč + DPH
bere na vědomí zápis z  jednání komise 

Oznámení o konání:
Zastupitelstvo města 7. 12. 2011 

od 18.00 hod., Kulturní dům Horažďovice 
Zastupitelstvo města 19. 12. 2011 

od 18.00 hod., Velká zasedací místnost 
MěÚ Horažďovice

zástupců částí obce ze dne 5. 10. 2011 
a požadavky jednotlivých částí obcí v sou-
vislosti s přípravou rozpočtu na rok 2012
schvaluje dodatek č. 2 ke  smlouvě o  dílo 
na realizaci stavby „HORAŽĎOVICE 
– MUZEUM, oprava krovu a  stropů po-
sledního podlaží“ uzavřené se společností 
TESMO s.  r.  o., Maňákova 743, Praha 9, 
jehož předmětem je změna rozsahu a sní-
žení ceny o 208 033 Kč + DPH
bere na vědomí podnět Ing. Nováka, aby 
bylo zveřejňováno usnesení RM podle hla-
sování jednotlivých členů a jejich politické 
příslušnosti a schvaluje odpověď ve smyslu: 
rada města se řídí věcnou podstatou posu-
zované problematiky a nerozhoduje podle 
politického klíče 
požadovaný jmenovitý záznam by způsobil 
významné prodloužení jednání rady města
zájemce o jmenovité hlasování se může osob-
ně obrátit na jednotlivé členy rady města

RADA MĚSTA 7. 11. 2011
schvaluje anketní dotazník, jako přílohu k žá-
dosti o  fi nanční prostředky z  Programu re-
generace městských památkových rezervací 
a  městských památkových zón na rok 2012, 
poskytovaný Ministerstvem kultury ČR
schvaluje pro období od 1. 1. 2012 do 
31. 12. 2012 poskytnutí slevy u smluvního 
nájemného bytů ve výši:
5,80 Kč/m2/měsíc pro byty v základní kva-
litě (bývalá II. kategorie)
6,71 Kč/m2/měsíc pro byty ve snížené kva-
litě (bývalá III. a IV. kategorie)
Podmínkou poskytnutí uvedené slevy je, 
že nájemce nedluží Městu Horažďovice 
nájemné a  úhrady za plnění poskytovaná 
s užíváním bytu
schvaluje darovací smlouvu se společností 
MIŠÁK EU, s.  r.  o., Havlíčkova 95, Sušice 
(dárce) a Městem Horažďovice (obdarova-
ný) na poskytnutí peněžního daru 6 tis. Kč 
na fi nancování činnosti Městského muzea
bere na vědomí výroční zprávy o činnosti 
školy ZŠ Komenského a  ZŠ Blatenská za 
školní rok 2010/2011
schvaluje jednotnou cenu vstupného ve 
výši 150 Kč na adventním koncertu Jiřího 
Stivína a Pellant Collegia
schvaluje zapůjčení prostor zámecké-
ho pivovaru v termínu od 29. 11. 2011 do 
6.  12. 2011 Tyjátru Horažďovice (zastou-
penému Karlem Šťastným) za účelem po-
řádání kulturní akce pro veřejnost – „Ho-
ražďovické peklo“ dne 3. 12. 20. 11
rozhodla o  výběru nejvhodnější nabídky 
společnosti JIHOSPOL, Strakonice na re-
alizaci díla „Rekonstrukce a modernizace 
Aquaparku Horažďovice“ s  nabídkovou 
cenou ve výši 13 182 760 Kč bez DPH
schvaluje poskytnutí úhrady části nákla-
dů na chovatelskou přehlídku trofejí spár-
katé zvěře ve výši 2 000 Kč



HORAŽĎOVICKÝ OBZOR č. 11/2011 | 7

I  když letošní zima ještě neukázala co do-
káže, obracím se na Vás řidiče, kteří par-
kujete u městských nebo rodinných domů. 
Při pravidelných prohlídkách města jsem 
zjistil, že jedna z „věcí„ která nám znemož-
ňuje kvalitní úklid chodníků, je parkování 
vozidel. Pokud majitelé vozidel zaparkují 
tak, že se předním kolem budou dotýkat 
obrubníků, pak podstatná část jejich „ple-
chových miláčků„ zasáhne do chodníků 
tak, že znemožní průjezd úklidového vozi-
dla s  radličkou. Jde především o  „příčné“ 
parkování v Palackého ulici, podélné stání 
v  Palackého ulici u  rodinných domků, po-
délné oboustranné parkování v  Loretské 
ulici a  ve všech uličkách na Loretě. Obra-
cím se na všechny řidiče, kteří využívají 
možnosti parkování u chodníků, aby mys-
leli na své spoluobčany, kteří se pohybují 
po chodnících pěšky a na „kolegy“,také ři-
diče, kteří s multikárou či traktůrkem musí 
chodník upravit. Jsem přesvědčen o  tom, 
že kromě mé žádosti nebude potřeba žád-
ných dalších opatření k  tomu, abychom 

… tady určitě ne!

… zatím co tady ještě projedeme,…

„Závadami ve schůdnosti pozemní komu-
nikace se rozumí natolik významné změ-
ny (zhoršení) schůdnosti komunikace, že 
chodec ani při obezřetné chůzi respektující 
stav komunikace či důsledky povětrnost-
ních vlivů nemůže jejich výskyt předpoklá-
dat a účinně na ně reagovat.“ 
Tento právní názor přijalo na říjnovém zase-
dání občanskoprávní a  obchodní kolegium 
Nejvyššího soudu v Brně v rámci sjednoco-
vání soudní praxe týkající se otázky odškod-
ňování úrazů chodců na kluzkých či neukli-
zených chodnících. Zjednodušeně řečeno, 
pokud chodec ví, že chodník není uklizený, 
je na něm námraza a přesto se na něm po-
hybuje tak, že tyto faktory nebere v úvahu, 
potom v  případě úrazu nemůže očekávat, 
že bude odškodněn. Odškodnění by chodec 
mohl očekávat v případě, že dojde k nečeka-
né změně, kterou nemohl předpokládat (na-
příklad dojde k náhlé změně počasí a chod-
ník se nečekaně změní v  ledovku). Pokud 
totiž vstupuje na chodník, který nese znaky 
zimního počasí, pak se musí chovat podle 
této situace, která je mu předem známa a té 
přizpůsobit pohyb a své chování. 
Nejvyšší soud vydal svůj právní názor na 
základě sporu (sp. zn. 25 Cdo 1713/2008) 

„Chodníkový zákon“ 
– zimní údržba 
a parkování

úklid chodníků dokázali zajistit. Uklizené 
chodníky podstatně sníží riziko úrazů a tak 
pevně doufám, že parkující řidiči budou so-
lidární nejen s  chodci, ale také se zaměst-
nanci Technických služeb, kteří budou 
úklid chodníků provádět.

 Ján Tropp, vedoucí Technických služeb

Stanovisko Nejvyššího soudu k otázce 
odškodňování úrazů chodců na namrzlých 
či neuklizených chodnících

občana z Ostravy, který kolem třetí hodiny 
ranní utrpěl úraz na neposypané místní 
komunikaci a žaloval majitele chodníku na 
bolestném o  54 tisíc korun. Okresní soud 
v  Ostravě mu vyhověl, ale v  rámci odvola-
cího řízení Krajský soud v  Ostravě žalobu 
zamítl. Podle krajského soudu chodec vě-
děl, v  jakém stavu je chodník a  bylo pro-
kázáno, že věděl o namrzlém stavu a mohl 
tedy předvídat, že chůze na takovém chod-
níku vyžaduje zvláštní opatrnost. Podle 
zjištění v této noční době, kdy teplota klesla 
pod bod mrazu, ani nebylo v silách majitele 
chodníku námrazu odstranit. Navíc ne-
šlo o závadu ve schůdnosti komunikace ve 
smyslu § 26 odst. 7 zákona č. 13/1997 Sb. 
Nejvyšší soud proto svým rozsudkem do-
volání zamítl a  potvrdil tak správný názor 
Krajského soudu v Ostravě. Rozsudek Nej-
vyššího soudu 25 Cdo 1713/2008 byl přijat 
přijal jako sjednocující stanovisko, které 
bude zveřejněno ve Sbírce soudních roz-
hodnutí a stanovisek. 
Stanovisko Nejvyššího soudu nijak nezba-
vuje majitele chodníků povinnosti udržo-
vat jejich schůdnost. 

 Petr Knötig 

Nová služba centra 
protidrogové 
prevence a terapie 
Centrum protidrogové prevence a  tera-
pie, o. p. s., Plzeň realizuje služby prostřed-
nictvím několika zařízení. Jedním z nich je 
středisko primární prevence P-centrum. 
Toto zařízení kromě služeb zaměřených na 
všeobecnou primární prevenci na základ-
ních školách realizuje poradenství pro ro-
diče a děti do 18 let, kteří mají nejen problé-
my s experimentováním s drogami či jejich 
užíváním, ale také s výchovnými či vztaho-
vými problémy. Tato služba je poskytována 
bezplatně.
Jedná se o formu práce, která by prostřed-
nictvím rodinného poradenství měla po-
moci rodičům a jejich dětem řešit nastalou 
obtížnou situaci. V  P-centru zajišťuje po-
skytování této služby několik pracovníků. 
S  jedním z  nich byl realizován rozhovor, 
jehož přepis by vám mohl danou službu 
více přiblížit. Rozhovor byl realizován 
s Mgr. Danou Šedivou. 

S čím se na vás nejčastěji rodiče obracejí?
Rodiče přicházejí, když si přestávají vědět 
rady, když selžou jejich dosavadní výchov-
né postupy. Například když dítě nechodí do 
školy, zhorší se mu výrazně prospěch nebo 
se v rodině vážně naruší vztahy a komuni-
kace. Někdy je podnětem trestný čin dítěte, 
šikana či experimentování, někdy i masivní 
užívání návykových látek včetně alkoholu.

Kdy vyhledat pomoc? Je vůbec možné 
odhadnout ten pravý čas?
Je velmi obtížné vyhledat pomoc dříve, a  to 
z  toho důvodu, že rodiče řeší po celou dobu 
dospívání s dítětem více či méně závažné pro-
blémy. Není zde jasná hranice, kdy už nastá-
vá závažný problém. Je ovšem na místě, aby 
se v  případě jakéhokoliv podezření, když se 
dítě začne rodičům vzdalovat, odcizovat, lhát 
apod. raději nezávazně s někým včas poradili 
než aby čekali, že se věci samy urovnají. Ale 
vidět věci tak, jak jsou, bývá velmi těžké. 

Co bývá největší překážkou řešení pro-
blémů a jak vnímají poradenství samot-
ní rodiče?
Nejdůležitější je navázat spolupracující 
vztah. Rodiče někdy přicházejí s požadav-
kem receptu nebo návodu, jak situaci vy-
řešit. Jsou pak rozčarovaní, když snadné 
řešení neobdrží, naopak jsou vyzváni k ná-
ročnému procesu přemýšlení a  společné-
mu hledání dobré cesty. Často také rodiče 
přicházejí s  obavami, že bude jejich dosa-
vadní výchova znehodnocena a dozvědí se, 
co všechno dělali špatně. Toho se však obá-
vat nemusí. Ctíme a respektujeme kořeny, 
hodnoty a  styl výchovy každé rodiny. Vy-
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cházíme z toho, že každý rodič jedná podle 
nejlepšího vědomí a svědomí. Zapotřebí je 
důslednosti a odvahy k některým krokům, 
ale jdeme vždy jen tempem i směrem, který 
je pro rodinu akceptovatelný. Méně je ně-
kdy více. Představa, že jde o opravnu, kde 
se dítě změní a  rodič sám pro tuto změnu 
nebude muset nic udělat, není reálná. Ob-
tíže dítěte jsou známkou, že je zapotřebí 
změna v rodině, nikoli jen u dítěte. Mnohdy 
jde o drobné změny v komunikaci, v doho-
dě o volnosti režimu dítěte apod.

Co všechno může spolupráci s  rodinou 
překazit?
Spolupráce může ztroskotat na tom, že 
rodiče přijdou pozdě, když už nemají ener-
gii, čas ani trpělivost. A pak i nedočkavost. 
Např. po dosažení prvních příznivých 
změn nabudou rodiče dojmu, že je vše v po-
řádku a  není třeba se dál snažit. Poraden-
ství není jen o tom hledat a vytvářet změny, 
ale také o udržení těchto změn. 

Jak takové poradenství vlastně probíhá? 
Kdo dochází na konzultace a jak dlouho 
poradenství obvykle trvá?
Rodiče nás kontaktují telefonicky, emailem 
či osobně v  P-centru  a  dohodnou si termín 
setkání. Výhodou je, když se mohou účastnit 
všichni, kterých se daná situace dotýká, tzn. 
oba rodiče, dítě, popř. sourozenec. První dvě 
až tři hodinová setkání jsou věnována zma-
pování situace, pojmenování potřeb a změn, 
kterých chce rodina dosáhnout. Na základě 
toho se společně dohodneme na formě spo-
lupráce. Je možné volit individuální kon-
zultace, klasické rodinné společné setkání 
a  různé kombinace. Dále se domluvíme na 
frekvenci konzultací a  pravidlech spolu-
práce. Pokud celá rodina s daným rámcem 
souhlasí, pak dle něj pracujeme. Významný 
je pocit bezpečí všech zúčastněných. Pro-
to jsou všechna fakta přísně důvěrná a  to 
i v případě, že se jedná o paralelní spolupráci 
více členů rodiny v jednom zařízení.

Jak rodina pozná, zda spolupráce má 
nějaký smysl?
Poznají to na tom, jak se jim daří naplňovat 
konkrétní cíle a přání, na nichž se dohodli. 
Na základě toho se pak rodina rozhodne, 
zda chce pokračovat ve spolupráci či nikoli. 
My můžeme dát doporučení, ale vždy je to 
klient, který rozhoduje o tom, zda budeme 
spolupracovat a jakým způsobem.

Existuje nějaký prototyp rodiny, který 
k Vám dochází nejčastěji?
Podíl úplných, neúplných a  smíšených 
rodin vcelku odpovídá statistice o  stavu 
rodin v  ČR. Z  neúplných rodin docházejí 
nejčastěji matky s  dětmi, ale otcové, kte-
ří jsou se svými dětmi v  kontaktu, se také 
zapojují a  to je vždy výhodou. Společnost 

nyní prochází změnami (hodnoty, životní 
styl) a  z  toho vyplývá nejistota. Dnes se 
hodně klade důraz na individualitu, vý-
kon, prestiž. Rodiče váhají, které z hodnot 
a výchovných postupů, které zažili na sobě, 
jsou dnes přijatelné a možné. A také do jaké 
míry mohou být benevolentní ve výchově. 
Je například běžné, aby 16letý syn trávil 
každý pátek a sobotu po klubech? Jaké ka-
pesné je přiměřené? Není to jednoduché.

Mgr. Petra Janečková, kurátor pro děti 
a mládež, odbor soc. věcí a zdravotnictvíí

Upozornění
Upozorňujeme zájemce o  získání zvý-
hodněných půjček z  fondu rozvoje 
bydlení Města Horažďovice na zvelebe-
ní obytných budov nebo bytů, že město 
vyhlásilo 1.  11. 2011 výběrové řízení na 
jejich poskytování.
Podmínky výběrového řízení jsou zveřej-
něny 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 Finanč-
ním odboru města Horažďovice (číslo tel. 
376 547 550 p. Jagriková) nebo na inter-
netových stránkách města ve složce for-
muláře pro podání – odbor fi nanční. 
Lhůta pro podání žádostí končí dne 
9. prosince 2011 v 11.00 hod.

 Blanka Jagriková, 
vedoucí fi nančního odboru

Občanské sdružení Diakonie Broumov 
vyhlašuje

SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ
podporovanou městem Horažďovice 

a zajištěnou dobrovolníky z řad občanů

sbírka:
letního a zimního oblečení (dámské, pán-
ské,dětské)
lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, 
záclon 
látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte 
nám odřezky a zbytky látek)
domácí potřeby – nádobí bílé i černé, skle-
ničky – vše nepoškozené
vatované přikrývky, polštáře a deky
obuv – veškerou nepoškozenou
hračky – nepoškozené a kompletní

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
ledničky, televize, počítače a  jinou elektroni-
ku, matrace, koberce (z ekologických důvodů)
nábytek, jízdní kola a dětské kočárky – ty se 
transportem znehodnotí
znečištěný a vlhký textil
Sbírka se uskuteční:
1. 12.–2. 12. 2011  9.30–17.00
3. 12. 2011      9.00–12.00
Místo: Strakonická 372, Horažďovice
(areál bývalé společnosti Grammer)
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů 
či krabic, aby se nepoškodily transportem
Děkujeme za Vaši pomoc.
Bližší informace Vám rádi sdělíme: 
tel.: 224 316 800, 224 317 203
Více na www: diakoniebroumov.org

ŠKOLY 

Křesťanská mateřská 
škola 
ZAMYKÁNÍ ZAHRADY A OSLAVA 
SVÁTKU SV. MARTINA
Ve středu 9. listopadu v půl čtvrté odpoledne 
se naše školní zahrada opět zaplnila rodiči 
s  dětmi, příbuznými a  všemi zaměstnanci 
školy. Sešli jsme se po roce, abychom společ-
ně zazimovali zahradu a  oslavili svátek sv. 
Martina přijíždějícího na bílém koni. Nej-
starší verze této pranostiky říká, že sv. Mar-

tin přijíždí na „brůně“. Brůnou naši předko-
vé označovali všechny bílé koně s hnědými, 
hnědočervenými a  hnědočernými skvrna-
mi. V  tento den se také v  mnoha městech 
konají martinské trhy a posvícenské hody. 
Oslavy tohoto dne u nás na zahradě začaly 
obrovským úklidem spadaného listí a sbě-
rem polámaných větviček ze vzrostlých 
stromů různých druhů, kterými se naše za-
hrada může pochlubit a které v parném létě 
poskytují ochranu před prudkými paprsky 
slunce. Děti se zapojily jak do úklidu, tak 
i  do vydlabávání obrovských dýní. Ty jsou 
podle dřívějších zvyklostí poslední plody 
země a  mají v  sobě také poslední paprsky 
slunce. Vkládalo se do nich světlo (svíčka) 
a vynášely se ven do přírody. Říkalo se, že 
se s  jejich pomocí hledá cesta k  Betlému. 
Pod dětskýma rukama za pomoci jedné 
z  maminek dětí, paní Blatské, vznikly dvě 
krásné svítící dýně, které hned ozdobily 
a  osvítily hlavní vchod školky. Zde jsme 
také mohli ochutnat voňavé martinské roh-
líčky a teplé nápoje. Tuto pozornost pro nás 
připravily naše paní kuchařky.
Po občerstvení jsme všichni rozžehli své lam-
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piónky a vydali se na horažďovické náměstí. 
Na prostranství parku jsme si přečetli přání 
dětí jednotlivých tříd a společně vypustili za 
velkého potlesku lampiónky přání. Průvod 
dále pokračoval do kostela sv. Petra a Pavla, 
kde jsme si pověděli něco o legendě sv. Mar-
tina a společně zazpívali. Plni dojmů jsme se 
vrátili na zahradu školky a ukončili naši akci 
„zamykání zahrady a oslavu sv. Martina“ za-
pálením ohně a opékáním špekáčků.
Tímto chci všem dětem, rodičům, přáte-
lům i  zaměstnancům školy poděkovat za 
pomoc při úklidu zahrady, za společné 
chvilky a neopakovatelné spolu prožité zá-
žitky a zároveň všechny pozvat na naši další 
akci, kterou připravujeme již tradičně pod 
názvem „ADVENTNÍ DÍLNY“. Letos se 
budou konat 30. listopadu 2011 od 15.00 
hodin. Jste všichni srdečně zváni.

 Jana Turková

Podzim Na paloučku
Ani jsme se nenadáli a  již jsme přivítali 
sv. Martina na bílém koni. Na tuto událost 
jsme se pečlivě připravovali delší dobu. Vy-
střihovali jsme sněhové vločky, ve třídě Be-
rušky nám pomáhali rodiče, kteří s  dětmi 
vyráběli krásné vločky různých tvarů.
Děti se učily píseň na uvítání se sv. Marti-
nem, učily se básně a také se od paní učite-
lek dozvěděly jak to vlastně všechno bylo se 

sv. Martinem podle legendy. Paní kuchařky 
upekly dětem voňavé koníčky a  potom už 
to mohlo začít. Do školky zavítal Martin na 
skutečném bílém koni. S ním se děti prošly 
naším městem. Musíme poděkovat Katce 
Pulterové a jejím kamarádům za uspořádání 
pěkné akce pro děti a rovněž musíme podě-
kovat městské policii, která nás během cesty 
městem doprovázela a zajišťovala bezpečný 
průběh našeho putování s Martinem.
Podzimní akce doprovázejí dění v celé škol-
ce. Ve třídě Hvězdičky proběhlo Dýňobra-
ní, Motýlci si vyrobili zajímavé draky z ige-
litových tašek a sáčků a v prostorách školky 
jsou krásné práce dětí, při kterých se hojně 
využívají přírodniny.
Rovněž se nám podařilo opět uspořádat 
sbírku na Indušku, kterou máme adopto-
vanou v  rámci projektu Adopce na dálku. 
Děkujeme všem rodičům, kteří na Indušku 
přispěli, rovněž děkujeme dalším zájem-
cům z řad veřejnosti.

 MŠ Na Paloučku 

sv. Martin…

ZŠ Blatenská
ZÁPIS ŽÁKŮ DO 1. TŘÍD ZŠ 
HORAŽĎOVICE, BLATENSKÁ UL. 540
V  pondělí 16.  1. 2012 se na naší škole 
uskuteční od 12.00 do 17.00 hodin zápis 
dětí do 1. tříd.
Zápis je povinný pro děti narozené v době 
od 1. 9. 2005 do 31. 8. 2006.
Pokud budou mít rodiče zájem, mohou 
k zápisu také dětí narozené od 1. 9. 2006 do 
31. 12. 2006.
Podle novely zákona č. 561/2004 Sb. je 
možný i zápis dětí narozených od 1. 1. 2007 
do 31. 8. 2007, zde je nutné doporučení pe-
dagogicko-psychologické poradny a  dět-
ského lékaře.
U  zápisu předloží rodiče svůj občanský 
průkaz a rodný list dítěte.

Mgr. Jaroslava Šimková, ředitelka školy

VOLBA POVOLÁNÍ
Žáci se s  obsahem těchto slov seznamují 
již na prvním stupni. Většina žáků našich 
9.  tříd má za sebou seznámení s projektem 
KHK Plzeňského kraje věnovaným tzv. 
AKTIVNÍ MOTIVACI PRO TECHNICKÉ 
OBORY. Projekt spočíval v představení růz-
ných profesí, které najdou uplatnění v rámci 
našeho kraje. Žáci navštívili a zhlédli různá 
pracoviště a měli možnost hovořit s pracov-
níky různých profesí. Dalším projektem, 
kterým prošli naši vycházející žáci, je pro-

jekt STUDUJ v  PK. Tento projekt pomáhá 
žákům v orientaci při výběru školy a umož-
ňuje se lépe orientovat na trhu práce. Nyní 
v  devátém ročníku žáci stojí před volbou, 
pro kterou školu se rozhodnou. Výběr jim 
ulehčují zástupci středních škol, kteří jim 
nabízejí možnosti studia i  uplatnění v  bu-
doucím pracovním životě. V současné době 
se střední školy opravdu snaží. Například 
zástupci místní SŠ v  Horažďovicích nejen 
žáky seznámili s nabízenými obory, ale při-
vedli s sebou i studenty, kteří svoje znalosti 
i  prakticky předvedli, např. v  barmanské 
show. Jiné střední školy (SOU v  Blatné 
a  v  Sušici) poslaly pro žáky autobus a  pro-
vedly je školním areálem. Nabídka studij-
ních i učebních oborů je skutečně veliká. Pro 
co se tedy rozhodnout?
Žák má možnost podat jednu až tři přihláš-
ky ke studiu. Správnost výběru školy nebo 
učebního oboru si mohou žáci ověřit v tzv. 
PROFI testech, jejichž vyhodnocení spo-
lečně s  rodiči absolvovali v  průběhu mě-
síce října. Testy každoročně zajišťuje PPP 
v Klatovech.Další informace žáci získávají 
při návštěvě kontaktního pracoviště ÚP ve 
Strakonicích. Mgr. Štorková informovala 
žáky o  současném trhu práce, o  možnos-
tech studia a uplatnění po ukončení studia. 
Není–li žák rozhodnut, zvažuje dále své 
možnosti, například dojíždění, zájem a na-
bídky SŠ. Na umělecké obory s  talentový-
mi zkouškami je nutné podat přihlášku do 
konce listopadu. Ostatní obory očekávají 
přihlášky do 15. 3. 2012. Nezbývá než po-
přát správné rozhodnutí.

Mgr. Š. Zeithamlová, 
výchovná poradkyně, ZŠ Blatenská

ŘÁHOLENÍ – AKCE ŽÁKŮ 2. TŘÍD 
I v letošním školním roce připravila městská 
knihovna zajímavou akci s  názvem „Řáho-
lení“. Cílem bylo seznámit děti se životem 
a dílem V. Čtvrtka, autora mnoha dětských 
knih. Během akce děti zpívaly, soutěžily, ře-
šily kvízy a jednotlivým pohádkovým posta-
vám hledaly cestu do správné knihy. 
Všem se v  knihovně moc líbilo, odnesli si 
nejen mnoho zážitků, ale i záložky do knih 
a čtenářské pasy.
Doufejme, že nyní budou kroky dětí směřo-
vat do knihovny častěji.
 M. Mudrová a A. Tesařová, učitelky 2. tříd
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Plavu, plaveš, plaveme … 
ANEB: JAK PLAVOU ČARODĚJOVÉ, 
KOUZELNÉ VÍLY A ČARODĚJKY 
Z KRÁLOVSTVÍ KOUZEL? 
Úplně normálně. Když mávnou kouzelnou 
hůlkou a oblečou se do plavek, jsou k neroze-
znání od ostatních dětí. V měsíci listopadu slo-
žili zkoušku z plavání a vypracovali úkol z na-
šeho Lexikonu. Vše dokázali i bez čar a kouzel.

Vrchní kouzelnice Holuběna

Šplouch!
(kouzelná víla Holi)
Posel z  Království kouzel nese zprávu pro 
vládkyni království. V ní stojí, že víly, čaro-
dějové a  čarodějky se chtějí naučit plavat. 
Vládkyně rozhodla, že se obyvatelé králov-
ství plavat opravdu naučí. Ale – jak to udě-
lají, když nemají učitele? Znají přece spous-
tu kouzel. A tak se všichni promění v ryby 
a ŠPLOUCH do vody. Od té doby není v říši 
nikdo, kdo by plavat neuměl.

Plavání je zdravé 
(kouzelník Chlanílek) 
Kouzelníci plavou hned, 
naučí je to Ledvěd. 
Mávnutím kouzelné hůlky 
Plavou jako Fredy z tůňky. 

Jak se obyvatelé Království kouzel učí plavat
(zaklínač Larding 2)
Nejdříve odjedou čárostopem k  moři. Čá-
rostop je kouzelná doprava. Zaklínači, ča-

Komenského ul. 211
Horažďovice 341 01

okres Klatovy

tel., fax: 376/512700
šk. jídelna: 376/513520
IČO: 75005271

 e-mail: zskomenskeho@horazdovice.cz

www.zskomenskeho.horazdovice.cz

rodějové a  kouzelníci zde jezdí stopem na 
dracích, čarodějky létají na košťatech a víly 
na obřím motýlu.
Když už jsou u  moře, tak se přečarují do 
plavek a  jdou na věc. Pak připluje parta 
mluvících delfínů, všichni se jich chytí za 
ocasy a šup do vody! Po rozplavbě se pustí 
a kouzelnice H

2
O je naučí plavat prsa a šip-

ku do vody.
Nakonec mají volné plavání a hrají si s delfíny. 
Šťastní, ale trochu mokří, se vracejí domů.

Mgr. Jiřina Holubová, tř. učitelka 4.A

Vážení čtenáři,
čas plyne neuvěřitelným tempem. Opět 
nastalo období Adventu, k  němuž smě-
řovala většina podzimních činností na 
základní umělecké škole. V  době předvá-
noční jsme pro Vás spolu s  našimi žáky 
nachystali pestrou nabídku. Ještě předtím 
krátký pohled do práce našich dramatiků.
V  sobotu 12. listopadu se žáci literárně-

dramatického oboru zúčastnili spolu s paní 
učitelkou Ivou Faltusovou Festiválku v Plz-
ni. Na tomto setkání dětských divadelních 
souborů z Plzeňska s přichystaným reper-
toárem úspěšně reprezentovali naši ZUŠ. 
Sérii adventních vystoupení zahájí děti 
v rámci Dne pro dětskou knihu, který pořá-
dá Městská knihovna Horažďovice v neděli 
27. listopadu. Ve dvou vstupech podpoří 
příjemnou atmosféru tohoto dne.
Čertovsky temperamentní, a zároveň anděl-
sky předvánoční bude Mikulášský koncert, 
který pro Vás připravujeme na úterý 6. pro-
since. Již tradičně v sále hotelu Prácheň od 
16.00 hodin vystoupí mladší žáci školy se 
svým repertoárem. Programem hudebního 
oboru provedou diváky žáci oboru literárně-
dramatického. Srdečně Vás zveme a těšte se: 
„Možná přijde i Mikuláš…!“ 
Naši dosavadní práci představíme také při 
Vánočních trzích, které pořádá Město Ho-
ražďovice v  sobotu 17. prosince v  zámec-
kém areálu. V  průběhu celého odpoledne 
v  několika pásmech přispějí naši malí hu-
debníci k  navození té správné předvánoční 
nálady. Přijďte si spolu s námi na závěr za-
zpívat společně koledy na zámecké schody.
Pořádané akce vyvrcholí Vánočním kon-
certem v  pondělí 19. prosince v  sále ho-
telu Prácheň od 16.00 hodin. Na něm se 
představí starší žáci oboru hudebního a li-
terárně-dramatického i  soubor CVRČCI. 
Náplní koncertu bude bohatá vánoční na-
dílka hudby, koled a  říkadel. Nebude chy-
bět ani živý Betlém! Nenechte si ujít tuto 
událost! Zkuste si v  předvánočním shonu 
najít chvilku na krátké zastavení s  našimi 
mladými umělci. Kromě milého dárečku si 
jistě odnesete s sebou domů vzpomínku na 
příjemně strávený podvečer.
Věříme, že si z pestré nabídky jistě vybere-
te. Těšíme se na Vaši návštěvu. 

Eva Tichá Šelerová

ZÁPIS DO 1. TŘÍD ZŠ KOMENSKÉHO 
211, HORAŽĎOVICE
Zápis do 1. tříd tu máme, 
úkoly Vám nachystáme.
Nejsou těžké – to se ví,
klíč kouzelný napoví.

Pojďte s námi získat
7 kouzelných klíčů,
které Vám odemknou dveře
do našich 1. tříd.

Těšíme se na Vás v pondělí 16. 1. 
2012 od 12.00 do 17.00 hodin.
Děti narozené od 1. 9. 2005 – 31. 8. 
2006 povinný zápis.
Děti narozené od 1. 9. 2006 – 31. 12. 
2007 dle zájmu rodičů. 
Novela zákona č. 561/2004 Sb. v  plat-
ném znění umožňuje zápis dětí naroze-
ných od 1. 1. 2001–31. 8. 2007 na zákla-
dě doporučení poradenského zařízení 
a odborného lékaře.
Rodiče u  zápisu předloží občanský 
průkaz a rodný list dítěte.
 Za vedení školy: Mgr. Marcela Šmrhová

e.
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SPOLKY 

Děkujeme
za krásný večer, který jsme prožili 15. lis-
topadu při vyprávění o tom, jak žijí Sušice 
a  Horažďovice. Za Horažďovice se večera 
zúčastnili pan starosta, Mgr. Karel Zrůbek, 
a paní Markéta Bučoková za Horažďovický 
obzor. Večer proběhl v příjemné atmosféře 
kavárny vedle kostela sv. Ludmily na Ná-
městí míru a jakoby byl předznamenán tím 
názvem náměstí v centru Prahy.
O  Horažďovicích jsme se dozvěděli pozo-
ruhodné informace zejména způsobem, 
jakým je pan starosta prezentoval. Neopo-
mněl u  jednotlivých sdělení uvádět i údaje 
a  obrázky o  minulosti jednotlivých míst 
a  tak všichni posluchači si mohli nové po-
znatky zasadit do všeho, co si už o Horaž-
ďovicích nosí ve své paměti. A  tak např. 
u  objektu,, který horažďovičtí znají jako 
„Agitka“, připomněl souvislosti i s někdejší 
kovárnou rodu Pastejříků, aby si i  Pražáci 
mohli zasadit podobu tohoto významné-
ho místa města na Otavě v dobách vzniku 
a  rozvoje fotografi e v  Čechách, které jsou 
známy z  publikací o  minulých Horažďo-
vicích (také z  krásné publikace zdejšího 
muzea, z  pera paní ředitelky Smetanové 
a z fotografi í někdejšího zdejšího fotografa, 
pana Jeníčka). Zatímco horažďovičtí vídají 
takové fotografi e mnohokrát za život a nosí 
je ve svém srdci, pro vzdálené milovníky 
Horažďovic byl takový způsob přednáše-
ní nejen ohleduplný, ale doslova strhující, 
protože každému přítomnému bez mnoha 
slov přiblížil porozumění obrovským změ-
nám, ke kterým v  mezidobích docházelo 
v životě Horažďovic.
Zejména překvapivé byly informace o  Ho-
ražďovické Střední škole, která hlavně 
pro turisty je tak trochu stranou od dění 
na hlavním náměstí a  vůbec od „života“ 
města. Do jisté míry je to přirozené, proto-
že se zde vychovávají přemýšlivci a  tvůrčí 
osobnosti pro budoucnost města a  tomu 
klidné prostředí napomáhá. Ale možnost 

představit si aspoň pomocí fotografi í mo-
hutnost změn života v  někdejším klášteře 
a  v  současném areálu školy, byla skutečně 
přínosem pro všechny přítomné. 
Myslím, že za všechny přítomné mohu 
upřímně poděkovat horažďovickým dele-
gátům. Pro nás, Pražské Sušičany, to byl 
významný večer. Vstoupili jsme do deva-
desátého roku činnosti také v  novém pro-
středí schůzek a takový podařený večer byl 
i pro nás povzbuzením. Proto jsem v závěru 
večera upřímně děkoval i městu Horažďo-
vice (je už mnoho let součástí orientace 
spolku, viz Horažďovický obzor v  lednu) 
a vyslovil přání, aby se dařilo tvůrčí schůz-
ky pořádat společně ještě dlouho.

doc. Zdeněk Papeš, za Pražský Sušičan

Skautské středisko 
Prácheň 
SKAUTI ABSOLVOVALI BRADAVICKOU 
ŠKOLU KOUZEL A NALEZLI KÁMEN 
MUDRCŮ
O prvním listopadovém víkendu se vedoucí 
proměnili v učitele kouzel, děti ve studenty 
kolejí Nebelvír, Zmijozel, Havraspár a Mr-
zimor a  naše ubytování na faře v  Železné 
Rudě ve slavný Bradavický hrad. Prožili 

jsme skvělý víkend – chodili jsme na ho-
diny Přeměňování, Kouzelných formu-
lí, Lektvarů a  Obrany proti černé magii, 
soutěžili jsme o  Bradavický školní pohár, 
hráli famfrpál, porazili Voldemorta i s jeho 
Mozkomory a nalezli Kámen mudrců. Stu-
denti koleje Mrzimor získali školní pohár 
a  vítězství si mohli řádně vychutnat (a  to 
doslovně). Nálada byla skvělá, počasí nám 
přálo, program se vydařil. Prostě středis-
ková výprava na jedničku s hvězdičkou. Už 
se těšíme, až se za rok zase všichni někam 
společně vydáme. 

Šimon Matějka, vedoucí skautůTaké horažďovičtí přestavitelé soustředě-
ně poslouchali informace o  životě blízkého 
města Sušice.

P. S. Prácheň (Otavaci)
VÝLET DO KAŠPERSKÝCH HOR
Každý rok slaví naše organizace státní svá-
tek – 28. říjen – výletem na Šumavu. Letos 
byly cílem Kašperské Hory. Jedna skupina 
navštívila hrad Kašperk a  Pustý hrádek, 
který je na protějším kopci. Z  hrádku byl 
překrásný výhled do dalekého okolí. Dru-
há skupina se šla podívat do seizmologické 
stanice a štoly Kristýna. Z důvodu bezpeč-
nosti dostaly děti přilby na hlavu. Někte-
rým hornické přilby opravdu slušely. Při 
cestě zpět do města ještě probádaly stará 
středověká důlní díla. Počasí bylo překrás-
né a výlet jsme si užili.

Šedý medvěd

V E Ø E J N Ý   I N T E R N E T

Vám poskytuje

  Po-Pá 9.00-12.00, 12.30-17.00
   e-mail: horazdovice@ciao.cz

   3. TÝDEN V PROSINCI

    12. 12. - 16. 12. 2011
prvních 30 min dennì ZDARMA  

REGIONÁLNÍ INFORMAÈNÍ
A MAPOVÉ CENTRUM
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Pěvecký spolek 
Prácheň 
Pomalu se blíží konec roku a  Pěvecký spo-
lek Prácheň se pilně připravuje na blížící se 
akce. Vidět a  slyšet nás budete moci v  pro-
sinci hned několikrát.
V pondělí 12. 12. v 17.30 hodin se předsta-
víme v Domě s pečovatelskou službou v Ho-
ražďovicích v Palackého ulici. V tento před-
vánoční čas zde zazpíváme již podvanácté.
V  úterý 20.  12. se v  16.00 hodin uskuteční 
v  kulturním domě společné vystoupení dět-
ských souborů z horažďovických mateřských 
škol. Velmi rádi jsme přijali nabídku, aby-
chom se tohoto vystoupení také zúčastnili. 
Na závěr koncertu si zazpívají všechny zú-
častněné soubory. Již v minulosti jsme vystu-
povali s dětskými sbory z horažďovické ZUŠ 
(Prácheňáček a Slůňata), ale je to už opravdu 
mnoho let. Moc se na toto vystoupení těšíme.
Také na další akci se těšíme. Po dlouhých 
devíti letech si zazpíváme Rybovu mši „Hej, 
mistře!“ při půlnoční mši (24. 12.) v kostele 
sv. Petra a Pavla na horažďovickém náměstí. 
Náš „tradiční“ vánoční koncert bude přeci 
jen trochu netradiční. V letošním roce jsme 
jej poprvé zařadili ne do času adventního, 
ale vánočního. Uskuteční se v pátek 30. 12. 
v  17.30 hodin v  kostele sv. Petra a  Pavla 
v Horažďovicích.
Doufáme, že si z  naší nabídky nějaké vy-
stoupení vyberete. Budeme se těšit na Vaši 
návštěvu. Další informace najdete na našich 
stránkách: www.psprachen.cz. 

 Martin Petrus, za PSP

Sbor dobrovolných 
hasičů
Starosta Krajského sdružení hasičů Plzeň-
ského kraje pan Josef Černý a vedoucí Akti-
vu „Zasloužilých hasičů“ (AZH) rovněž Pl-
zeňského kraje pan Oldřich Zajíček pozvali 
na 27. října 2011 do Kulturního domu v Lu-
žanech nedaleko Přeštic na okrese Plzeň-
jih všechny hasiče – nositele titulu „Zaslou-
žilý hasič“ z celého Plzeňského kraje. 
Ještě před vlastním jednáním nám byla 

umožněna prohlídka místního zámku Jo-
sefa, Marie a  Zdeňky Hlávkových, který 
vřele doporučuji k prohlídce. 
Zámek je situován v rovině, na levém břehu 
řeky Úhlavy. Ze tří stran je obklopen par-
kem, na který navazuje renesanční zahrada. 
Hlávka část původní renesančně-barokní 
stavby zboural. Na jejím místě postavil no-
vostavbu o  dvou podlažích, jejíž půdorys 
navrhl do tvaru písmene „Y“. Z původní ba-
rokní věže byla vybudována dominantní šes-
tipatrová velká věž s hodinami. Obytná část 
budovy je navržena jako severoitalská vila, 
v jejímž přibližném středu se nachází repre-
zentační schodiště, kterým se vchází do pr-
vého patra, kde se dodnes zachoval původní 
Hlávkův byt. V přízemí zámku je v současné 
době umístěna expozice věnovaná dílu a od-
kazu Josefa Hlávky. 
Současně s  přestavbou přistavěl Josef 
Hlávka k  zámku, jako samostatné křídlo, 
jednopatrovou kapli zasvěcenou Panně 
Marii, sv. Václavovi a sv. Antonínovi. V par-
ku před zámkem je umístěna socha pana 
Hlávky v  nadživotní velikosti. Na zámku 
pobývala celá řada významných českých 
umělců, mezi nimi též Antonín Dvořák, 
který napsal k otevření lužanské kaple slav-
nostní mši D dur, zvanou Lužanská. 
V poválečné historii v obci vznikl šlechtitel-
ský podnik proslulý zejména pěstováním 
a  kultivací tulipánů. Známé byly i  zdejší 
ovocnářské školky.
Při zahájení byli přivítáni mimo jiných i ře-
ditel Hasičského záchranného sboru Plzeň-
ského kraje ing. plk. pan Pavlas, senátorka 
pani Rippelová a  starostka obce. Poté ná-
sledovala zpráva vedoucího AZH a zpráva 
starosty, ten představil nový prapor, který 
Krajské sdružení hasičů obdrželo před ně-
kolika dny. V  diskusi vystupovali vedoucí 
AZH z  jednotlivých okresů (za náš okres 
pan Drha z  Velkého Boru) a  následovalo 
vystoupení hostů. Závěr patřil pohoštění 
s kulturní vložkou. 
Celkem bylo přítomno 91 „Zasloužilých 
hasičů“, z  toho 22 z  okresu Klatovy. Cel-
kově měl náš okres ke zmíněnému dni 
36mužů a 3 ženy, kteří jsou nositeli tohoto 
titulu.

Karel Halml

Nenechme si ujít 
advent
Jsou vánoční svátky ve všeobecné oblibě? 
Jsou! Máme Vánoce rádi? Máme! A  když 
je něco hezké a milé, proč si to někdy nezo-
pakovat, proč bychom si nemohli v čase let-
ních dovolených zahrát na Vánoce? A nyní 
začínáme cítit, že to nějak nejde, že to do-
konce nejde ani v  době studeného a  dešti-
vého léta, kdy nevíme jak zabavit naše děti. 
Prostě léto je léto, Vánoce jsou Vánoce a my 

nemůžeme něco přeložit někam, kam to 
nepatří. Jenomže my jsme to udělali a z ad-
ventu jsme udělali dobu vánoční a tím jsme 
se o něco ochudili. 
Přestože letos začne advent v neděli 27. lis-
topadu, tak už nyní v  polovině listopadu 
můžeme za některými výlohami najít první 
betlémy, v  obchodech můžeme zaslech-
nout první vánoční koledy a  už nyní jsme 
reklamami vybízeni k  nákupu vánočních 
dárků a faktem je, že si mnohé z nich pře-
dáváme ještě před Vánocemi, abychom 
to měli odbyté. Je pochopitelné, že tímto 
způsobem celý advent získává charakter 
doby vánoční a my jsme ochuzeni o neopa-
kovatelnost adventu. Pak se nesmíme divit, 
že Štědrým dnem pro mnoho lidí Vánoce 
končí a  na Hod Boží vánoční můžeme ně-
kdy zahlédnout první vánoční stromky vy-
hozené u popelnic. Při tom Vánoce trvají do 
svátku Třech králů, či ještě přesněji až do 
následující neděle. 
Tímto způsobem se však připravujeme 
o  čas adventní, který začíná první nedělí 
adventní a končí západem slunce, či výcho-
dem první hvězdy na Štědrý večer. Doba 
adventní je dobou přípravy a  dobou oče-
kávání. Je škoda, že právě v naší zemi, kde 
vznikly vynikající adventní písně – roráty, 
které patří k  celosvětovému kulturnímu 
bohatství, a my je neznáme. Krásná je zná-
má adventní antifona z roku 1364: „Ejhle, 
Hospodin přijde a všichni svatí jeho s ním; 
a  bude v  den onen světlo veliké.“ Radost-
ný je zpěv Lukáše Pražského z  roku 1510: 
„Vesele zpívejme, Boha Otce chvalme… 
tluče u  tvých dveří, každý mu otevři…“ Či 
líbezný je zpěv od Adama Michny z  Otra-
dovic z  roku 1650: „Zavítej k  nám, Stvoři-
teli náš.“ Ryze českých adventních zpěvů 
je mnoho, všechny mají krásnou, snad až 
jedinečnou melodii, kterou jindy a  jinde 
nezaslechneme, a  navíc nás rorátní zpěvy 
vedou k ušlechtilé náplni doby předvánoč-
ní. Roráty nás vedou k  tomu, abychom se 
na vánoční svátky nepřipravovali jen těmi 
vnějšími přípravami, které v  dnešní době 
přerostly až v jakýsi nezdravý předvánoční 
shon, ale adventní zpěvy nás vedou ke vzá-
jemné solidaritě i  k  vnitřnímu zklidnění. 
Proto se v  jedné adventní písni realisticky 
zpívá: „Zavítej k nám svou milostí, z našich 
srdcí vyžeň zlosti, bychom z tvého navštívení 
mohli míti potěšení.“
Před třemi lety jsem se ve škole, při výuce 
náboženství, zeptal prvňáčků: „Co se vám 
na Vánocích nejvíce líbilo“? Čekal jsem, že 
mi řeknou: „Já dostal počítač, já zase …“ 
Ale, ony ty malé děti svorně do jednoho 
řekly: „Nejvíce se nám líbilo, že jsme o Vá-
nocích byli všichni pohromadě a  že jsme 
společně s  celou rodinou prožili jeden ve-
čer.“ Tedy tyto malé děti nám řekly to, co je 
na Vánocích důležité a právě k tomu nás tak 
trochu pobízejí adventní roráty. Za to my 
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se více řídíme, sice neznámou, ale o to více 
praktikovanou moravskou koledou: „Na-
rodil se Ježíšek, kópíme mu kožíšek, hodně 
dlóhé chlupaté, aby mo bel na pate!“ Ovšem 
naše děti nám říkají, že touží po něčem ji-
ném a tomu nás správně učí i adventní čas.

 Otec Petr

Druhá polovina letošního roku byla rovněž 
bohatá na akce spolku. V srpnu jsme navští-
vili výstavu květin v Čimelicích. Účast byla 
sice menší, ale i tak akce splnila očekávání. 
V září jsme se vypravili do Strakonic. I když 
je to naše sousední město, mnozí z účastníků 
ještě nebyli na strakonickém hradě. Dalším 
cílem byla rozhledna Chlum u  Chanovic. 
Navzdory špatnému počasí projevili účast-
níci chuť vystoupit na tuto pěknou stavbu. 
Jejím projektantem je ing. architekt Jiří Ku-
čera z  Horažďovic. Měli jsme štěstí, neboť 
jsme ještě předtím stihli prohlídku závodu 
Chanos, kde byl den otevřených dveří. Stát-
ní svátek 28. října si tradičně připomínáme 
setkáním rodáků a  vždy přivítáme nějakou 
významnou osobnost. Tentokrát byl mezi 
námi náš rodák, špičkový odborník v oblasti 
epidemiologie, dr. Milan Daniel DrCs. Jako 
účastník první československé horolezecké 
expedice do Afghanistánu hovořil i  na toto 
téma a promítnul řadu obrázků z minulosti 
i současnosti této země. Připomenul i obo-
jetnost Afghánců i  problematiku spojenou 
se současným děním. Poslední akcí letoš-
ního roku bude 11.  prosince druhý ročník 
Adventního odpoledne s punčem, na kterém 
přivítáme i ředitele Národního parku Šuma-
va, dr. Jana Stráského. Snad se nám podaří 
promítnout i snímky ze současné, kalamitou 
postižené Šumavy. Toto odpoledne U  Hla-
váčků začíná ve 14.30. Zároveň budou mít 
členové možnost vyrovnat své příspěvky na 
rok 2012. 

 František Moser, předseda SRP

ZAJÍMAVOSTI

Říjen
Minulý měsíc nás překvapil až tak trochu 
netypicky. Bylo většinou příjemně teplo 
a slunečno. Tak to má být, ale již několik roků 
nebylo. Hlavním úkolem října je připravit pří-
rodu k zimnímu spánku, aby ji mohl příští rok 
duben zase naplno probudit. Snad i proto se 
tak trochu říjen podobá rozpustilému dubnu. 
Někdy nám dopřeje v průběhu babího léta pl-

nou slunnou pohodu, aby vzápětí zatáhl nad 
krajinou oponu ranních podzimních mlh. 
Během měsíce je bude postupně natahovat 
do odpoledních hodin, někdy až do večera. 
Musí také stáhnout zásobu živin z  listů do 
kořenů, aby byla zásoba pro jarní probuzení. 
Říjen tak dokazuje, že ctí zákon o zachování 
rodu. Důkaz toho nám podává každoročně 
v úloze malíře podzimu. Když vidí, že přírodě 
schází vláha, snaží se ji i za cenu přerušení ba-
bího léta dodat. Nižší teploty v závěru měsíce 
způsobí, že se svatý Martin předběhne. Jak 
dokazují výzkumy Národního klimatického 
programu a jeho prognóza, v zimě lze očeká-
vat redukci výšky souvislé sněhové pokrývky 
a posun její hranice do vyšších poloh. Za sně-
hem si budeme muset dojet. Zatím!!!
Na léto sv. Václava po začátku října nava-
zuje v  lidové meteorologii takzvané „babí 
léto“. Toto babí léto se někdy protáhne déle, 
a to až k dvacátému říjnu, kdy už nastupují 
šimonská chladna, která obyčejně končí na 
konci měsíce.
To už má svátek svatý Wolfgang. Ten se naro-
dil asi kolem roku 924 v jižním Würtenbersku 
ve zchudlé šlechtické rodině. Studoval v kláš-
terní škole v Reichenau a své vzdělání dovršil 
na škole ve Würzburgu. V r. 972 jej salcburský 
arcibiskup vysvětil na biskupa a ustanovil jej 
nástupcem za zemřelého biskupa v  Řezně 
(Regensburgu). V  té době byly Čechy sou-
částí diecéze řezenské. Biskup Wolfgang 
krátce po svém nástupu dohodou s knížetem 
Boleslavem II. zřídil v Praze od roku 973 die-
cézi. Historická osobnost sv. Wolfganga tak 
vešla do českých dějin. Velmi trpěl osobními 
spory mezi bavorským vévodou Jindřichem 
II. a  jeho bratrancem císařem Otou II. Před 
Jindřichovým hněvem, protože stál na straně 
císaře, musel opustit na čas Řezno. Sv. Wolf-
gang zemřel 31. října 994 při své cestě na bis-
kupské statky nedaleko Lince. Byl pohřben 
v Řezně a při jeho svatořečení v roce 1052 byly 
jeho ostatky uloženy v nově dostavěné kryptě 
klášterního kostela sv. Jimrama.

 Karel Halml

 

Listopad
...se do našeho života uvede především dušič-
kovým počasím a  prskajícími plamínky sví-
ček na hrobech našich milých zemřelých. Ně-
kdy se však stává, že se objevuje ještě poměrně 
slunné počasí, kterému se dostalo názvu malé 
babí léto, někde léto všech svatých. To trvá ně-
kdy den, dva, tři, ale může v některých letech 
trvat i déle. Ovšem o slovo se co nevidět hlásí 
martinská chladna. Někdy už první martin-
ské vločky dávno předtím roztály, někdy če-
kají opravdu až na Martina. Jeho Šemík nepo-
kojně přešlapuje ve stáji a stává se, že vyrazí do 
terénu dříve, než přijde jeho čas. Pak mu sníh 
chybí. To však nevadí, abychom oslavili 17. 
listopad, který se zasloužil nejen o to, že za po-

moci studentského větru odvál totalitu z naší 
země. V roce 1939 dokázal vítr z demonstrace 
studentů odnést zprávu do celého světa, že 
český lid nesouhlasí s totalitou německého fa-
šismu, přestože tehdejší představitelé mluvili 
jinak. Závěr listopadu ukončují dva světci hos-
podařící se sněhem. Kateřina a Ondřej. Není-
li sníh, těm dvěma nemůžeme nic vyčítat. Po-
zastavme se však nad tím, že ještě nedávno se 
šumavské kopce mohly pochlubit v této době 
několika desítkami centimetrů sněhu. 
Svatý Martin pocházel z  rodiny římského 
důstojníka a přáním otce bylo, aby se stal vo-
jákem. Byl v 15 letech přijat do armády a tím 
začala jeho cesta po Evropě. Když přijížděl 
za kruté zimy do otcova rodného Amiensu, 
uviděl před městskou branou polonahého 
žebráka. Rozťal svůj vojenský plášť a  daro-
val mu polovinu. V noci se mu zdálo, že vidí 
Spasitele, který říká: “Tímto rouchem mne 
přikryl dosud nepokřtěný Martin“. To změni-
lo celý jeho život. Dal se ve 39 letech pokřtít, 
vystoupil z vojska a posléze jako 55letý kněz 
se stal biskupem v Tours. V 81. roce svého ži-
vota tam zemřel a je pochován tamtéž. 

 Karel Halml

Moderní výuka 
na Střední škole 
v Oselcích 

Již jeden rok mají žáci Střední školy Osel-
ce možnost účastnit se moderního pojetí 
výuky odborných předmětů. Naše škola 
uspěla s  projektem „Modernizace výu-
ky odborných předmětů s  využitím ICT“, 
který je spolufi nancován Evropským soci-
álním fondem a  státním rozpočtem České 
republiky. Projekt byl zpracován v  rámci 
operačního programu Vzdělávání pro kon-
kurenceschopnost a z fi nanční podpory se 
podařilo zařídit multimediální učebnu ur-
čenou pro výuku odborných předmětů. 
Žáci odborného výcviku si díky učebně při-
pravovali podklady pro zakázkovou výrobu 
ihned na pracovišti a naopak při teoretické 
výuce měli praktickou ukázku nadosah 
ruky. Učebnu mohli využívat i v době, kdy 
neprobíhá vyučování, a  to jak pro zpraco-
vání samostatných ročníkových a maturit-
ních prací, tak pro vlastní potřebu. 
Letošní školní rok věnujeme přípravě výroby 
kancelářského a kuchyňského nábytku za po-
moci specializovaného softwaru Merick Calc 
3000, který je důležitou součástí projektu.
Software umožňuje komplexní přípravu na 
výrobu nábytku z  velkoplošného materiálu 
včetně přípravy nářezových plánů a vizuali-
zace navrženého nábytku ve 3D zobrazení. 
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Zvládnutí programu zvyšuje možnost uplat-
nění budoucích absolventů na trhu práce.
Podrobné informace o projektu a SŠ Oselce 
naleznete na www.stskolaoselce-projekt.
estranky.cz. Osobně se můžete přijít podí-
vat v  rámci dne otevřených dveří 21.  led-
na  2012 od 09.00 do 13.00. Těšíme se na 
Vaši návštěvu.

 Milan Sluka, SŠ Oselce

Zpráva infocentra 
o veletrhu cestovního 
ruchu

Ve dnech 20.–22. října 2011 jsme reprezen-
tovali Horažďovice na mezinárodním vele-
trhu cestovního ruchu ITEP v Plzni.
Tradiční turistický veletrh byl pořádán 
pod záštitou Ministerstva pro místní roz-
voj České republiky. Letošní 7. ročník byl 
přesunut do nových prostor na Slovanech, 
což přineslo výhodu především v  ucelené 
výstavní ploše a  přispělo to i  k  lepší orien-
taci návštěvníků. Na veletrhu se každoroč-
ně prezentuje mnoho subjektů, které mají 
s  cestovním ruchem co do činění. Nejinak 
tomu bylo i letos. Prezentovala se zde měs-
ta především z Plzeňského kraje. Své místo 
si mezi vystavovateli našlo i  několik lázeň-
ských středisek, muzea nebo hotely. Sešli se 
zde vystavovatelé z celé České republiky, ale 
i ze sousedních zemí – Německa, Rakouska, 
přijeli také ze Slovenska a  Francie. Veletrh 
zahájily svým vystoupením plzeňské mažo-
retky a  následoval Dechový orchestr ZUŠ 
B. Smetany. Příjemným a originálním zpes-
třením se stalo vystoupení umělců z  Indie. 
Indická hudba, písně a tance výrazně oživily 
celý veletrh. Nemalou zásluhu na zdárném 
průběhu veletrhu měl i další pestrý kulturní 
doprovodný program. Během tří veletržních 
dní své umění předvedli např. Jazz kvintet 
Plzeň a  Švejk Band. Sabath se představil 
se svými orientálními tanci, taneční škola 
předvedla standardní a  latinsko-americké 
tance, nestárnoucí melodie z  30. let zahrál 
Swing King Milana B. Karpíška a  mnoho 
dalších. Návštěvníci měli možnost zažít slo-

venské dopoledne, bavorské odpoledne, od-
borné semináře, ukázky řemesel a k ochut-
nání byly i regionální potraviny. Své čestné 
místo měla na veletrhu i  slovenská salaš. 
V  ní bylo možno ochutnat pravé sloven-
ské halušky s  brynzou, ovčí sýry, klobásky 
a  mnoho dalších pochutin. K  ochutnání 
i zakoupení bylo kromě jiného také nefi ltro-
vané bavorské pivo nebo potraviny oceněné 
značkou „Regionální potravina Plzeňského 
kraje“, mezi ně patří například Krchlebský 
koláč z  Chodska. Od nás z  Horažďovic se 
k  návštěvníkům dostalo mnoho informa-
cí a  inspirace k  tomu, jak trávit svůj volný 
čas v  našem krásném městě. Obdrželi od 
našeho infocentra tipy na ubytování, sport 
i  výlety. Regionální turistické a  informační 
centrum Ciao… Horažďovice nabídlo hos-
tům zdarma i informační brožurky o městě, 
o  turistických zajímavostech, aquaparku, 
plánky města. Informovali jsme také o regi-
onálních produktech Prácheňska. Zároveň 
měli návštěvníci možnost zakoupit si drobné 
horažďovické suvenýry – turistické známky, 
štítky na hole, turistické vizitky, magnetky 
a jiné. Nejvíce se návštěvníci zajímali o cyk-
loturistické trasy, o muzeum a okolí města. 
Návštěvnost letošního 7.  ročníku byla bez-
pochyby větší než v  loňském roce. Věříme, 
že jsme naše příští návštěvníky příjemně 
naladili a  že je uvítáme v  našem krásném 
městě co nevidět a  že i  město Horažďovice 
a jeho občané budou mít z příštích návštěv-
níků radost a užitek. 

Vladimíra Šlechtová 

O malých krámcích, 
obchodech, živnostech 
a službách

Pokračování z minulého čísla 

RYBÁŘSKÉ POTŘEBY, HRAČKY – pan 
Zach měl obchod s  potřebami pro rybáře 
a dětské hračky. Jako děti jsme po hračkách 
toužili, jenže na ně nebyly peníze. Chodili 
jsme je alespoň okukovat do výkladu ob-
chodu v  Havlíčkově ulici a  snili o  tom, jak 
nějakou hračku získat. Sám se vášnivě 
věnoval rybolovu, často postával na bře-
hu řeky Otavy s  rybářským náčiním a  há-
zel vlasec do vody bambusovým prutem. 

V  sortimentu zboží pro děti měl barevné, 
veselé hračky – mrkací panenky, plyšo-
vá zvířátka, která při zmáčknutí bručela, 
pískací gumové fi gurky, dřevěné a  kovové 
stavebnice Merkur, skládací kostky a  jiné. 
Užitkové předměty – perleťové knofl íky, 
navlékací korálky, krásné skleněné duhové 
kuličky, vodní kola a míče. 
Jako kluci jsme toužili po autíčkách na 
setrvačník, frčelo všechno, co se dalo na-
táhnout a  pak to chvilku samo fungovalo. 
Holčičím hitem byly zase kufříky z tuhého 
papíru s  kovovým uchem a  zacvakávacím 
zámkem, v  nichž nosily panenky a  háč-
kování (šatičky na ně si šily samy). Jejich 
ideálem byly panenky mrkačky a když ještě 
uměly plakat, k  dokonalému štěstí jim už 
nic nechybělo.
NAKUPOVÁNÍ – v  malých krámech a  je-
jich éra skončila v 50. letech minulého sto-
letí. Ty, co úplně nezanikly, byly přejmeno-
vané a v některých ještě obsluhoval majitel. 
PŘEPRAVA ZÁSILEK – zásilky do obcho-
dů ze skladu a  z  překladiště nákladního 
vlakového nádraží dopravoval koňským 
potahem pan Zroun. Pro rozvoz zboží měl 
speciálně upravený valník, tažený párem 
těžkých koní. Valník byl opatřen tabulkou 
se jménem majitele, světelnou petrolejovou 
lampou koňkou, ručním šlajfem na brždě-
ní. Při rozvážení zásilek rozmlouval s koň-
mi, práskal bičem. Byl slyšet v celé ulici.
DO KONCE 50. let jsme mohli na ulici ví-
dat koňské povozy, které rozvážely poštov-
ní zásilky. Vzadu měl vůz stupátko, na kte-
ré jsme v nestřeženém okamžiku lezli a jeli 
kousek zadarmo. 
POŠTU DO DOMÁCNOSTÍ – roznášeli 
každé ráno ve městě i  na vesnici listonoši. 
Přes rameno měli brašnu s  dopisy a  balíky. 
K  přepravě zásilek do vzdálenějších rajonů 
používali cestovní kola, k tomu zvlášť uprave-
ná. Lidé je znali, prohodili pár slov, občas do-
stali něco na zub a zahřátí. Přinášeli novinky 
z vedlejších vesnic, byli ochotní a proto se na 
ně lidi těšili a čekali na každou jejich zprávu.
REKLAMA – ve všech krámech nabízela do-
bová reklama své výrobky se sloganem nebo 
nafocenými snímky. Zboží ke koupi v krámu 
možným zájemcům nabízela na břidlicových 
tabulích před krámem, nebo vystavené ve vý-
kladu. Reklama se nikdy nepodceňovala.
ŠATENKY A  POTRAVINOVÉ LÍSTKY 
–  rodiny fasovaly šatenky, poukázky na 
textil v  podobě růžových a  modrých pa-
pírků. Také potraviny byly po jistou dobu 
na příděl. Po válce byl nedostatek zboží 
a s ním černý obchod – šmelina.
JAK SE ŽILO koncem 50. let ve městě, 
ulicích, domech? Pamětníci potvrdí, že 
v  těchto časech bylo město hodně omšelé. 
Domy měly šedé, oprýskané, zanedbané 
kabáty a  obchody v  nich poněkud jed-
notvárnou nabídku. Ale vzpomenou i  na 
spoustu předností. Ulicemi jezdilo málo 
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aut, projížděly koňské a  kravské povozy, 
a  tak si v  nich děti běžně hrály. Probíhaly 
otevřenými domy, objevovaly tajemství 
půd, sklepů, hledaly poklady a  hrály si na 
četníky a  zloděje. Nechyběly jamky na za-
cvrnkání kuliček, prak a nůž rybička. Mas-
tily se karty, hrála čára i fotbal s tenisákem, 
skákal panák. Měli jsme klukovskou partu 
a  inspirováni Foglarem a  Rychlými šípy 
jsme podnikali různé klukoviny.
Navečer ulice utichly, rozsvítily se pouliční 
lampy a ani v bytech se to se svícením nepře-
hánělo. Ostatně dost často vypadával proud 
a pak zbývala jen petrolejová lampa a svíčky. 
Na jaře a  v  létě se většina času trávila na 
procházkách. Jedna z prvních byla po sta-
ré cestě až na vrchol staroslavné Práchně, 
s  pohledem na naši krásnou a  věčně mla-
dou řeku Otavu o prácheňské pouti.
Chodilo se na romantický Ostrov, ke Svaté 
Anně k  léčivému prameni (s  nádobou na 
vodu na pití a kafe), do hostince na občer-
stvení a  k  muzice. Na Lipky za fotbalem 
a koupáním, na Modrou do biografu a diva-
delní představení pro školní děti v zahrad-
ním sále. Začalo přibývat volného času 
a s ním hezké chvíle a radost ze života, kte-
ré tu jsou a byly pořád. 

 Josef Kočí 

Omlouvám se čtenářům Obzoru č. 9/2011 
a 10/2011 za chybně uvedené jméno v článku 
Zlatník a hodinář pan Herzig. Správně mělo 
být uvedeno pan Herzog. Tímto se omlou-
vám také paní Markové, dceři pana Herzoga.

 Josef Kočí

Klub „Nebuď sám“
Prosinec bude ve znamení zajímavých, pře-
vážně vánočně laděných akcí, které pro vás 
rádi připravujeme. Přijměte prosím naše 
pozvání. 
1. 12. čtvrtek – Beseda s  městskou poli-
cií. Opět můžete přijít diskutovat zejména 
o  bezpečnosti seniorů v  našem městě do 
jídelny DPS Palackého 1061 od 13.30 hod.
2. 12. pátek – Vystoupení mažoretek ze 
ZŠ Blatenská. Veselým vystoupením v  jí-
delně DPS Palackého 1061 nás děvčata při-
jdou potěšit ve 14.00 hod. 
6. 12. úterý – Mikulášská besídka s pro-
gramem. Svatý Mikuláš s  andělem a  čer-
tem přímo z  pekla přijdou s  nadílkou pro 
seniory přesně ve 14.00 hod. O  hodinu 
později pak začne letos poslední posezení 
s  harmonikou a  pěknou písničkou. Pro-
gram se uskuteční v jídelně DPS Palacké-
ho 1061.
7. 12. středa – Vystoupení souborů Pou-
pata a Kvítek. Hudební vystoupení dětí ze 

ZŠ Komenského ve vestibulu DPS Palacké-
ho 1061 si určitě nenechte ujít. Začátek ve 
14.00 hod.
11. 12. neděle – Vánoční koncert chrá-
mového sboru Velkobor. Srdečně zveme 
k  poslechu krásných melodií, nejen vá-
nočních koled, ale i  chrámových vánoč-
ních písní. Program začne v  16.00 hod. 
ve společenské místnosti ve IV. patře DPS 
Palackého 1061. 
12. 12. pondělí – Vánoční koncert pěvec-
kého spolku Prácheň. Ani letošní Vánoce 
nebudou výjimkou – opět si můžete v  pří-
jemné atmosféře zanotovat tradiční vánoč-
ní písně. Začínáme v  17.30 hod. v  jídelně 
DPS Palackého 1061.
13. 12. úterý – Adventní a vánoční vystou-
pení dětí ze školní družiny ZŠ Blatenská. 
Přijďte se od 13.30 hod. podívat do jídelny 
DPS Palackého 1061, jaké písničky a  bás-
ničky s  vánoční tematikou si pro seniory 
připravily děti ze školní družiny. 
15. 12. čtvrtek – Vánoční besídka MŠ 
Na Paloučku. Ve vestibulu DPS Loretská 
1069 od 10.00 hod. začne opravdu předvá-
noční vystoupení… 

Domácí péče
Díky zvýšení poplatků za pobyt ve zdra-
votnických zařízeních již od prosince to-
hoto roku si dovolujeme znovu připome-
nout naše služby. Jsme poskytovatelem 
komplexní domácí péče. Naše zdravotní 
sestry Vám mohou pomoci se zdravotními 
problémy vašich blízkých 24 hodin denně 
7  dní v  týdnu. Pečovatelky pak, ve spolu-
práci s rodinou, mohou pomoci řešit otáz-
ku stravování a  hygieny atp. v  době, kdy 
jsou pečující členové rodiny v zaměstnání. 
Proto prosím zvažte možnost, zda také 
Vy nemůžete poskytnout důstojný život 
vašim starším a nemocným blízkým tam, 
kde je nám všem nejlépe – doma. 
KONTAKT: 376 512 596

Mgr. Šárka Kordová, 
Oblastní charita Horažďovice

Tříkrálová sbírka 2012
PROSBA O POMOC RODIČŮ 
BUDOUCÍCH KOLEDNÍKŮ 
A VEDOUCÍCH SKUPINEK
Stejně jako v  minulých letech chceme pod 
záštitou Charity České republiky během 
prvních dvou lednových týdnů (tentokrát 
ve dnech 5.–8. 1. 2012) uspořádat v Horaž-
ďovicích a  jejich okolí Tříkrálovou sbírku. 
Bude to již 12. Tříkrálová sbírka, která se 
koná po celé České republice. 
Výtěžek Tříkrálové sbírky je tradičně určen 
především na pomoc nemocným, handi-
capovaným, seniorům,  matkám s  dětmi 

v  tísni a  dalším jinak sociálně potřebným 
skupinám obyvatel.
Přibližně desetina výnosu sbírky je určena 
na humanitární pomoc do zahraničí, ostat-
ní fi nanční prostředky se využijí v  regio-
nech, kde se sbírka koná. 
Již nyní hledáme pro naši sbírku malé ko-
ledníky jak mezi žáky základních škol, tak 
v  zájmových kroužcích. Prosíme proto 
rodiče, prarodiče, pedagogy a  další, kteří 
jsou s dětmi v úzkém kontaktu, aby podpo-
řili děti v rozhodnutí se také zapojit a prožít 
se svými nebo i novými kamarády aktivně 
tento den. Děti tak budou mít možnost po-
znat, jak moc mohou být důležité – navíc 
s dobrou myšlenkou pomoci potřebným ve 
svém okolí. 
Tato dobročinná sbírka se již stala pro ob-
čany našeho města tradiční a vřele přijíma-
nou součástí svátečných dnů, úzce spjatou 
s  radostnou zvěstí vánočních svátků. Tři 
králové nepřicházejí do našich domovů 
s  prázdnou - obdarovávají každého, s  kým 
se potkají, svým zpěvem a  krásným zážit-
kem z  tohoto setkání. Zároveň rozdávají 
i drobnou pozornost pro všechny lidi dobré 
vůle. Současně také koledníci prosí o fi nanč-
ní příspěvek – dar Třem králům – do úřed-
ně zapečetěné kasičky opatřené charitním 
logem (sbírka je pořádána podle zákona 
č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách). 
Bezpečnosti dětí během sbírky je ze strany 
organizátorů věnovaná zvýšená pozornost 
– každá skupinka má svého vedoucího vy-
braného Oblastní charitou Horažďovice 
(dobrovolník – dospělá prověřená osoba 
vybavená průkazem koledníka). Koled-
níci i  vedoucí skupinek jsou také pojištěni 
pro případ, že by došlo během koledování 
k  úrazu. Koledníčkům bude zajištěno ob-
čerstvení a  mohou se i  těšit na malou po-
zornost na památku dne, kdy se na několik 
hodin stali nositeli požehnání v rouše krá-
lovském. Čeká na ně také zajímavá odmě-
na, která je prozatím tajemstvím.
Pomozte i Vy svým dětem ukázat, že pomá-
hat lidem je silný emocionální zážitek a že 
si ho mohou i ony prožít.
Budeme také vděční za aktivní účast do-
spělých – schopní vedoucí tříkrálových 
skupinek jsou pravým požehnáním sbírky. 
Jejich činnost bude tkvít převážně v dohle-
du nad koledníky, ale stanou se i  záštitou 
sbírky v očích veřejnosti. 
Pokud Vás naše nabídka zaujala, ozvěte se 
prosím telefonicky na číslo: 733 755 947 – 
p. Šulcová, nebo elektronicky – přihlašova-
cí formulář naleznete na našich webových 
stránkách www.horazdovice.charita.cz. 
Naplníte tak slova Písma: „Bůh nás v Kris-
tu Ježíši stvořil k  dobrým skutkům, které 
předem připravil, abychom se jim věnovali.“ 
(Ef 2;10) 

 Bc.Olga Šulcová, 
Oblastní charita Horažďovice 
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Modrá pyramida a. s.
Plzeňská 15, 341 01 Horažďovice

Nová pracovní doba .
Pondělí 9.00–12.00 h   13.00–16.30 h
Středa 9.00–12.00 h     13.00–16.30 h

 ostatní dny dle telefonické domluvy

 Přijďte si pro svoji Hypotéku, Hypoúvěr, 
Stavební spoření,

 Penzijní Fond, Allianz pojištění nemovitosti 
 nebo auta,

 Rizikové životní pojištění, Vital Invest 
(spoření v podílových fondech),

 produkty KB (kreditní karty, perfekt půjčka, 
můj účet, studentský účet).

 Každý dostane dárek
 Těší se na Vás Ing. Miloslava Račáková 

tel. 725 844 182

Vyřešíme Vaše dluhy!
Rychle, legálně podle 
insolvenčního zákona
Kancelář Písek – Komenského 319, Budějovic-
ké předměstí, 397 01 Písek, tel. 725 222 890, 
606 790 691, email: abivia.pisek@centrum.cz, 
vorel@abivia.cz, www.abivia.cz

Nedokážu Ti říct 
sbohem
Je název románu, který 20. října, společně 
se svými přáteli, pokřtila Ing. Petra Šusto-
vá.
„Nápad napsat příběh o  osudové lásce 
přišel ve chvíli, kdy jsem člověku, se kte-
rým jsem se krátce setkala, psala dopis 
na rozloučenou. Ten dopis je součástí 
knihy a opravdu fyzicky existoval. Všech-
no ostatní už je z  velké části fantazie. 
A  je to shoda náhod, že ode dne, kdy byl 
datován dopis, do doby, kdy mi vydava-
tel oznámil, že kniha je hotová, uběhly 

na den přesně dva roky. Kniha vyšla a  já 
jsem za to moc ráda. Teď doufám, že si 
najde své čtenáře,“ řekla v úvodu začína-
jící horažďovická autorka, která společně 
s moderátorem Martinem Švejdou mode-
rovala celý večer.
V příjemné atmosféře hotelu Bílá růže, se 
v  nabídce kromě šampaňského a  buchet 
od maminky, objevily i  ukázky z  knihy, 
autogramiáda a  dražba autorčina pera ve 
prospěch Dětského a kojeneckého ústavu 
v Plzni.

 Lenka Šimonová
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 až 5O OOO Kč

 měsíční splátky

 na dobu 8 a 13 měsíců

 hotovost až do domu

 nejvýhodnější podmínky v regionu

www.smartpujcka.cz

Hledáme nové 
obchodní zástupce

Stačí jednou zavolat!

 84O 111 177

 774 42O 554

k03-90x130_personal_CB.indd   1 29.3.2011   15:32:59

OBJEDNÁVKY 
NA VÁNOČNÍ ÚKLID

úklidové a vyklízecí práce
čištění koberců

tel.: 731 168 490



HORAŽĎOVICKÝ OBZOR č. 11/2011 | 18

Bosch Car Service ... kompletně, odborně, výhodně.

Tel. 376 512 522, 777 115 505 www.boschservis.horazdovice.cz

Můj
autoservis...
100% připravenost 
vašeho vozu na zimu

JANA VRÁNOVÁ - AUTO SERVICE
Horažďovice Tyršova 356

ŽárŽárŽárŽŽ ovkkovo y y Bosch
až až ažža o 9o 99o 9o 0 %0  věvětšítší sv svítivost ut možmožžžní ní leleleppššší š
výhvýhvýhýhýhv ledededled a a a zajzaza istí vvětší bezppz ečnčnoostosto

JJJJJJaaaaasssnnnýýý vvýhhlleeeeddd

Stěrače Boscsch
typty  TWIN s us niverzálnímím m clilicliclipempempemempemp   
vhov dným pm pro ro větvě šinn modelůů a tta tětětšišinu mu modeo lů ů autttaut
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AKCE
ciánových z  Klatov. Zájemci o  tento kurz ob-
drží přihlášky a  bližší informace v  kanceláři 
kulturního střediska, tel. 376 512 237: pondě-
lí–středa 8.00–12.00 nebo v  kině Otava, tel. 
376  511  890: čtvrtek–sobota 16.00–20.00. 
Přihlášky můžeme zasílat též e-mailem a plat-
bu lze provést bezhotovostním převodem.

KINO OTAVA
2. 12. pátek 3. 12. sobota 17.30
TINTINOVA DOBRODRUŽSTVÍ
USA – Tajemná výprava zvídavého Tintina 
a  jeho věrného psího kamaráda Filuty. Ani-
movaná komedie pro malé i velké. Český da-
bing. Vstupné 83 Kč. 

2. 12. pátek 3. 12. sobota  20.00
PERFECT DAYS – I ŽENY MAJÍ SVÉ DNY 
ČR – Komedie s  Ivanou Chýlkovou v  hlavní 
roli do 12 let nevhodná. Režie: Alice Nellis. 
Vstupné 78 Kč. 

9. 12. pátek 10. 12. sobota 20.00
KAMARÁD TAKY RÁD 
USA – Sexy pouť do neprobádaných území. 
Komedie do 12 let nevhodná. Titulky. Vstup-
né 83 Kč. 

16. 12. pátek 17. 12. sobota 20.00
ANONYM
Anglie/Německo – Drama, které se odehrává 
v Anglii za období vlády královny Alžběty, do 
12 let nevhodné. Vstupné 88 Kč. 

Filmová projekce pro veřejnost od 19. 12. 
2011 do 2. 1. 2012 – DOVOLENÁ!!! 

LOUTKOVÉ DIVADLO V KINĚ OTAVA

9. 12. pátek  17.00 
BUDULÍNEK

Změna programu vyhrazena

PF 2012
Kolektiv kulturního střediska v  horažďovi-
cích přeje všem příznivcům kultury i  ostat-
ním občanům krásné a  pohodové vánoční 
svátky a  v  příštím roce hodně zdraví, štěstí 
a úspěchů…

KINO OTAVA – hlavní vchod: 

předprodej vstupenek, kopírování, příjem pla-
kátů pro výlep, tel. č. 376 511 890.

VÝLEPOVÉ DNY: úterý a čtvrtek.

OTEVÍRACÍ DOBA: 

čtvrtek–sobota od 16.00 do 20.00.

INFORMACE:

kino Otava    376 511 890

kulturní dům  376 512 436

kancelář KS   376 512 237

KNIHOVNA
PŮJČOVNÍ DOBA OD 23. 12. DO 30. 12. 2011

Oddělení pro dospělé

pá  23. 12.  8.00–12.00   13.00–18.00

po  26. 12.  zavřeno

st   28. 12.  8.00–12.00   13.00–16.00

pá  30. 12.  8.00–12.00   13.00–16.00

Oddělení pro děti

pá  23. 12.   12.00–17.00

po  26. 12.   zavřeno

st   28. 12.   8.00–11.00  12.00–15.00

pá  30. 12.   8.00–11.00  12.00–15.00

GALERIE CALIFIA 
17. 12. 9.00–17.00
ADVENT V HORAŽĎOVICÍCH
Výstava betlémů

Adventní a vánoční staročeské zvyky 

Řemeslné dílny 

HOTEL PRÁCHEŇ
28.12. středa  19.00
ŠEVČÍKOVY HUDEBNÍ VEČERY
Akordeonový recitál Petra Vacka. 
Koncert přeložen z minulé sezóny kvůli japon-
skému turné mladičkého interpreta. Vstupné 
100  Kč, zlevněné vstupné 50 Kč. Rezervace 
vstupenek: mobil 603 229 559. 

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
3. 12. sobota  keramická dílna DDM 14.30
PŘEDVÁNOČNÍ KERAMICKÁ DÍLNA
– výroba vánočních dárků z hlíny. 

4. 12. neděle  15.00 
PEKLO NA ZÁMKU
– hry a  soutěže s  mikulášskou tématikou, 
aneb zaslužte si svou nadílku od Mikuláše! 
Srdečně zveme všechny děti i rodiče. 

9. 12. pátek 19.00
YELLOWSTONE OČIMA 
PŘÍRODOVĚDCE
– cestopisná přednáška o  nejstarším národ-
ním parku světa spojená s promítáním diapo-
zitivů. Přednáší Vladimír Ledvina. Sál DDM 
(vchod z malého zámeckého nádvoří).

17. 12. sobota 13.00–17.00
VÁNOČNÍ RUKODĚLNÁ DÍLNA
– vánoční zvyky a  tradice, zdobení vánoční-
ho cukroví a výroba dárků, malování na sklo 
a  výroba vánočních ozdob. Akce proběhne 
v zámku a je určena široké veřejnosti.

30. 12. pátek 
ŠUMTUR – LUDWIGSTHAL
– třetí poznávací zájezd do srdce Šumavy, ten-
tokrát mezisváteční a  tedy spíše odpočinkový. 
Účastníky čeká prohlídka Domu divočiny – ná-
vštěvnického centra Bavorského NP na úpatí 
Falkenštejnu a okolních výběhů divokých zvířat.

Připravujeme:

Ne 1. 1. 2012 v  9.00 – NOVOROČNÍ VÝ-
STUP NA PRÁCHEŇ: aktivní začátek Nové-
ho roku aneb jak na Nový rok, tak po celý rok! 
Vycházíme ze zámeckého nádvoří.

MUZEUM
17. 12. 9.00–17.00
ADVENT V HORAŽĎOVICÍCH 
na zámeckém nádvoří (řemeslné dílny v mu-
zeu, živý Betlém, adventní koledování se 
ZUŠkou, Gutta zpívá koledy)

KULTURNÍ DŮM
2. 12. pátek  20.00
MATURITNÍ PLES
Pořádá 2. NS SŠ Horažďovice. K tanci a po-
slechu hraje skupina FATIMA.

6. 12. úterý  10.00
PEKELNÁ POHÁDKA
Divadelní představení pro MŠ, 1.–3. třídy ZŠ. 

7. 12. středa  18.00
VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA MĚSTA
9. 12. pátek  19.00
ZÁKLADNÍ KURZ TANCE 
A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY 10. lekce. 

Od 20.00 prodej vstupenek na závěrečný 
věneček. 

10. 12. sobota  15.00
ZÁKLADNÍ KURZ TANCE 
A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY 11. lekce. 

Od 16.00 prodej vstupenek na závěrečný 
věneček.

13. 12. úterý 14. 12. středa  
PRODEJNÍ TRH
16. 12. pátek  19.00
ZÁKLADNÍ KURZ TANCE 
A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY
12. lekce – závěrečný věneček. Předtančení, 
stužkování, doprovází taneční kapela MUSIC 
KLATOVY. Předprodej vstupenek dle rozpisu.

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

20. 12. úterý  16.00
VÁNOČNÍ KONCERT
Účinkují dětské pěvecké sbory DUHÁČEK, 
SLUNÍČKA a  Pěvecký spolek PRÁCHEŇ. 
Nenechte si ujít společnou závěrečnou koledu.

28. 12. středa  15.00
PŘEDSILVESTROVSKÝ MEJDAN PRO 
DĚTI… I DOSPĚLÉ
Tanec, soutěže, hry, zpívání, sladké i jiné od-
měny. Provází PAVEL JUSTICH – moderátor 
soutěže Solasido. Připraven bude i oddecho-
vý koutek pro dospělé. 

30. 12. pátek  15.00
SILVESTROVSKÉ POSEZENÍ 
S PÍSNIČKOU
K tanci a poslechu hraje Malá muzika Nauše 
Pepíka. Prodej vstupenek v neděli dne 20. 11. 
2011 v kulturním domě a poté předprodej dle 
rozpisu: kancelář KS, tel. 376 512 237, po-st 
od 8.00 do 12.00, kino Otava, tel. 376 511 
890, čt–so od 16.00 do 20.00.

UPOZORNĚNÍ: Rezervované vstupenky je 
nutno zakoupit do 20. prosince, po tomto ter-
mínu se dávají do volného prodeje!

Změna programu vyhrazena

NEPŘEHLÉDNĚTE – PŘIPRAVUJEME

TANEČNÍ KURZ PRO DOSPĚLÉ!!!
Taneční kurz pro dospělé bude zahájen v  ne-
děli 8. ledna 2012 pod vedením manželů Ko-


