
ROČNÍK XIV. (XXXII) |  V HOR AŽĎOVICÍCH DNE 16. PROSINCE 2011 | ČÍSLO 12 | NEPRODEJNÉ

HORAŽĎOVICKÝ
V Y B Í R Á M E  Z  O B S A H U

M Ě S Í Č N Í K  V Ě N O V A N Ý  H O S P O D Á Ř S K É M U ,  K U L T U R N Í M U  A  S P O L E Č E N S K É M U  P O V Z N E S E N Í  M Ě S T A

OBZOR
PROSINEC 2011

VÁNOČNÍ STROM   STR. 2
DEN PRO DĚTSKOU KNIHU  STR. 2
Z RADNICE   STR. 5 

SLOVO STAROSTY

ROK 2011
Než vyslovím přání do nadcházejícího roku, 
sluší se říci, co přinesl v pořadí jedenáctý rok 
třetího tisíciletí. Abych skončil na stejné stra-
ně, na které jsem začal, nebudu se tématem 
zabývat v rozsahu světovém, kontinentálním 
ani republikovém, ale jen místním.
Za událost zásadního významu považuji do-
končení a  schválení Územního plánu města 
Horažďovice, kterému předcházelo několika-
leté úsilí, často provázené náročným řešením 
složitých problémů. Naproti tomu dosud ne-
byl schválen Strategický plán, přestože práce 
na něm značně pokročily. Věřím, že je dobré 
věnovat jeho přípravě dostatek času. 
V  letošním roce pokračovalo zateplování by-
tových domů. Kvalita bydlení se tak zvýší dal-
ším nájemníkům v ulicích Žižkova, Hornická 
a Hollarova. Snížení energetické náročnosti se 
týkalo také obou mateřských škol. V Základní 
škole Blatenská se pracovalo naopak v interié-
ru; rekonstrukcí prošla sociální zařízení v pavi-
lonu č. 1. V rámci péče o strategické zdroje byla 
instalována technologie úpravy vody na zdroji 
Ostrov a úspěšně byly provedeny průzkumné 
vrty v oblasti Jarova. Město investovalo také do 
kultury a sportu. Byla realizována rozsáhlá re-
konstrukce krovu zámku, což je důležité nejen 
pro zachování památky samotné, ale zároveň 
pro Městské muzeum, které v budově sídlí. Ve-
řechov se může chlubit novým Multifunkčním 
kulturním zařízením, vzniklým celkovou pře-
stavbou budovy bývalé školy. Na Vápence bylo 
na ploše 800 m2 vybudováno sportovní hřiště, 
které po položení umělého povrchu začne od 
příštího jara sloužit veřejnosti. Za Aquapar-
kem byla upravena kvalitní rekreační a trénin-
ková travnatá plocha. 
K dobrému jménu města přispívá také skvělý 
rozvoj Střední školy Horažďovice, která má 
za sebou první úspěšný ročník prestižního 
maturitního oboru Grafi cký design a v půd-
ních prostorách vybudovala nové ateliéry.
Letošní rok byl naplněn bohatou kulturní 
spolkovou a sportovní činností, která by ne-
byla možná bez obětavého úsilí desítek lidí, 
podílejících se na její přípravě, organizaci 

a  realizaci. Jsem rád, že se v  Horažďovicích 
nově objevila univerzita třetího věku a že zde 
začala působit občanská poradna.
Formát článku mi nedovoluje jmenovat kon-
krétní akce či aktivity, spolky a osoby, které 
oprávněně zasluhují respekt, uznání a podě-
kování. Díky patří také zástupcům částí měs-
ta (přidružených obcí), vedoucím pracovní-
kům a zaměstnancům organizačních složek 
a  organizací zřizovaných městem a  všem 
zaměstnancům MěÚ Horažďovice. Osobně 
bych rovněž rád poděkoval občanům a  za-
stupitelům, kteří věnují svoji pozornost a svůj 
čas veřejným záležitostem. 

ROK 2012
Pro nadcházející rok se počítá rovněž s roz-
sáhlými investicemi. Předměstí potřebuje 
naprosto nutně kanalizaci a  nový vodovod. 
Práce si postupně vyžádají náklady v řádu de-
sítek miliónů korun a s první etapou bychom 
rádi začali co nejdříve. Velký rozsah prací 
bude představovat rovněž nezbytná rekon-
strukce úseku ulice Komenského od Třebo-
myslické k  čerpací stanici. Bude dokončena 
II. etapa zateplení budov a Blatenské sídliště 
bude připojeno k centrálnímu zdroji tepla.
 Po deseti letech služby veřejnosti dozná změ-
ny náš Aquapark. Budou provedeny jednak 
technické opravy, jednak rozsáhlá vylepšení. 
Návštěvníci dostanou nový, větší whirlpool, 
místo bazénu s  vlnobitím bude divoká řeka 
s jeskyní, v dětském bazénku zakotví pirátská 
loď, wellness nabídne novou saunu, infrasau-
nu, parní lázeň a odpočívárnu.
Významnou organizační změnu, totiž slouče-
ní, očekávají tři školy: ZŠ Blatenská 310 spolu 

se Základní uměleckou školou (obě školy sídlí 
v jedné budově a jsou dosud zřizovány Plzeň-
ským krajem) se spojí se ZŠ Blatenská 540. 
Kraj převede bezplatně do majetku Města 
Horažďovice budovu školy. 
Dalších projektů, záměrů a námětů k řešení 
je mnoho, jejich realizace ale bude záležet po-
chopitelně na fi nančních zdrojích.

PŘÁNÍ
Před několika dny jsem v jednom rozhovoru 
zaznamenal postesknutí, že dnešnímu člově-
ku ze všeho nejvíce schází nosná idea, která 
by mu dokázala dát smysl života. S tou myš-
lenkou se setkávám opakovaně a dávám jí za-
pravdu. Opravdová idea přesahuje individu-
ální zájmy, sjednocuje, inspiruje, aktivizuje. 
Její naplňování je ku prospěchu společnosti, 
a to ji vymezuje vůči sobectví a individualiz-
mu. Je zřejmé, že se musí opírat především 
o společenské, duchovních a mravní hodno-
ty. Idea evropské nebo lépe řečeno euroatlan-
tické civilizace jednadvacátého století se však 
zdá být principiálně jiná. Říká si „ekonomic-
ký růst“ a ve skutečnosti je legitimací indivi-
duálního bohatství a  bohatnutí. Jsem spolu 
s mnoha milióny lidí přesvědčen, že náš svět 
velmi nutně a také velmi rychle potřebuje na-
jít nový, solidní směr pro svůj další vývoj.
Do roku 2012 přeji nám všem, abychom 
našli správnou cestu k  dosažení vnitřní 
rovnováhy a  spokojenosti. K  tomu pat-
ří dobré zdraví a  blízkost (nikoliv jen ta 
„geometrická“) lidí, na kterých nám zá-
leží. Ať jsou letošní Vánoce bohaté, to jest 
klidné, přívětivé a inspirativní.

Karel Zrůbek

foto: Mgr. J. Presl
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STALO SE

Nad městem se opět 
rozsvítil vánoční strom
Zprvu tenoulinké a nesmělé cinkání zvoneč-
ků v  dětských ručičkách přivolalo vánoční 
světlo nad naše město. Rozsvícením vánoč-
ního stromu začala adventní doba vracející 
nás dospělé do časů dětství a dětem přináše-
jící nekonečné čekání na Ježíška…
V  ulicích voní svařené víno, zní adventní 
hudba, sváteční náladu malinko kazí ne-
příjemný vítr nedovolující vyslat naše taj-
ná přání k nebesům…, tak snad příští rok 
budeme mít více štěstí a  lampiony přání 
vzlétnou. I tak věřím, že mnohá z nich bu-
dou splněna.
Ráda bych poděkovala všem, kteří se za-
sloužili o příjemný večer první adventní ne-
děle. Pánům z „technických“ za překrásný 
strom, horažďovickým zpěvákům za pří-
jemně znějící melodie navozující tu správ-
nou předvánoční atmosféru, zástupcům 
církví – Otci Petrovi za požehnání stromu, 
který by měl přinášet radost do našich srd-
cí, a  paní farářce Jarolímové za nádherná 
slova plná naděje. Stejný dík patří panu 
starostovi Zrůbkovi, jenž se ochotně ujal 
moderování akce.
A  v  neposlední řadě i  za skvěle zajištěné 
zvučení večera, které obstaral pan Mika. 
Dovolte mi všem vám, čtenářům Horažďo-
vického Obzoru, popřát klidné a spokojené 
vánoční svátky a požehnaný nový rok 2012 
plný radosti, spokojenosti a přátelství.

 Markéta Bučoková, OPPŠK

Den pro dětskou knihu
FOTOREPORTÁŽ….

Scénické čtení divadla MINOR

Křest knihy „Klofáci“ od Miloše Kratochvíla

Houslistky a fl étnistky ze ZUŠ

Představení „Andělíček Toníček“ v  podání 
divadla Buchty a loutky

„Škatulení“

Zajímavá místa 
Prácheňska a okolí
Vaše příspěvky, můžete zasílat na email: 
bucokova@muhorazdovice.cz. 
U  jednotlivých fotografi í zveřejníme na 
přání jméno autora. 

MIKULÁŠSKÁ DUHA LP 2011 
Foto: J. Staněk

KULTURA 

Ševčíkovy hudební 
večery
středa 28.12. 2011 v 19.00 hodin
secesní sál hotelu Prácheň
Po vánočních svátcích přivítáme v  Horaž-
ďovicích mladého plzeňského umělce, jehož 
koncert jsme již jednou museli v  Horaž-
ďovicích oželet. Dvaadvacetiletý akordeo-
nista Petr Vacek totiž v  době plánovaného 
vystoupení u  nás absolvoval náročné turné 
po Japonsku. Z  takového důvodu jsme ho 
samozřejmě rádi vyvázali z  koncertní po-
vinnosti v  Horažďovicích, ovšem se závaz-
ným  příslibem, že si umělec udělá na naše 
město brzy čas. Dočkáme se právě v  době 
vánoční a máme se na co těšit. Petr Vacek je 
mimo jiné držitelem ceny Plzeňský Orfeus 
Nadace 700 let města Plzně za mimořádnou 
reprezentaci Plzeňského kraje v oboru váž-
né hudby. Jeho umění oslovuje posluchače 
nejen v  Čechách. Je držitelem několika vy-
sokých ocenění z  evropských soutěží. Ptá-
te-li se, kde se rodí takoví muzikanti, potom 
vězte, že Petr je žákem profesorky Jarmily 
Vlachové starší z Konzervatoře v Plzni. Po-
chází tedy bez nadsázky z  „líhně západo-
českých harmonikářů“. A  že na klávesový 
akordeon, chcete-li, na „pianovou harmoni-
ku“, jak jsou mnozí z nás zvyklí říkat, jdou 
zahrát překrásné skladby plné osobitého 
kouzla a  temperamentu, se můžete snad-
no přesvědčit sami. Stačí přijít na poslední 
z  letošních koncertů Ševčíkových hudeb-
ních večerů v hotelu Prácheň. Při koncertu 
vystoupí jako host též klavíristka Michaela 

foto: A. Kolářová
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Svobodová. Čekají nás skladby D. Scarlat-
tiho, P. Samiece, V. Trojana, V. Semjonova, 
G. Hermosy, A.  Piazzolly, R. Würthnera 
a V. Zubického. Náročný repertoár ve sviž-
ném tempu je doplněn osobitým odborným 
komentářem interpreta, takže se dozvíme 
zajímavé podrobnosti o  nástroji, skladate-
lích i o přednášených dílech. Příjemná změ-
na přijde po dnech plných rodinných oslav 
s  kapry a  vanilkovými rohlíčky jistě vhod. 
Zveme vás všechny srdečně na brilantní 
ukázku toho, co koncertní klávesový akor-
deon dokáže v rukou mladého mistra.
Těšíme se na hojnou účast a společný krásný 
zážitek. NEPŘEHLÉDNĚTE: KONCERT 
SE MIMOŘÁDNĚ KONÁ VE STŘEDU. 
Vstupné na koncert: 100  Kč, zlevněné 
vstupné 50 Kč. Rezervace vstupenek: mobil 
603 229 559. Jako obvykle bude návštěvní-
kům koncertu k dispozici bar u sálu a občer-
stvení v přilehlé restauraci.

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

Petr Vacek

27. listopadu 2011
Dnes jsem byl v Horažďovicích. Není to žád-
né velkoměsto, ale hned při vstupu do míst-
ního kulturního domu jsem se podivil, jak to 
tady žije. Spočítal jsem (matematiku oprav-
du ovládám, učila mě ji sama sv. Barbora), 
že dnešní Den pro dětskou knihu navštívilo 
689 lidí – ať už to byli děti, rodiče, ortodoxní 
knihomolové nebo dospělí, kteří naštěstí ni-
kdy nezapomněli, jaké je to být dětmi.
Na začátku jsem si poslechl zpívající Cvrč-
ky. Ne, žádný spolek entomologů není 
spolupořadatelem této akce; soubor zpíva-
jících, tancujících a  hrajících menších dětí 

z  místní hudebky se jmenuje Cvrčci. Jejich 
jména jsem si samozřejmě zapsal, budu na 
ně o Vánocích obzvlášť myslet. Následovalo 
slavnostní zahájení vedoucí knihovny paní 
Šimonovou a starostou města panem Zrůb-
kem. Já jsem ale netrpělivě čekal na jedenác-
tou hodinu, kdy se na pódiu měl objevit je-
den z hlavních taháků celého dne – scénické 
čtení divadla Minor. Jejich představení bylo 
naprosto úžasné – nebýt Ježíšek, určitě bych 
chtěl být někým z knížky Pachatelé dobrých 
skutků: Duchaři od Miloše Kratochvíla, 
kterou četli nebo Klofáci, které společně 
s  Milošem Kratochvílem, Milanem Starým 
a Adamem Dlouhým pokřtili. 
Když potlesk utichl, uvědomil jsem si, proč 
jsem vlastně tady – musím sehnat dárky! 
Celou polední přestávku jsem tedy strávil 
poletováním mezi stánky knihkupců a na-
kladatelství (Albatros, Anagram, Egmont, 
JUMPee, Mladá fronta, Moon & Light, 
Thovt) a  autorů – spisovatelů a  ilustráto-
rů (kteří mi knížky rovnou podepsali): pro 
Aničku knížku od Petry Braunové, pro Luc-
ku novou Saxánku od Ivony Březinové, pro 
Lojzu knížku o mně (Ježíš a jeho příběh) od 
Martiny Drijverové, pro staršího Ivana po-
věsti od Ondřeje Fibicha, pro Katku něco 
od Miloše Kratochvíla a  Anetce, Martině 
a Lídě do pokoje obrázky od Vojty Otčenáš-
ka, Honzy Volfa a Markéty Vydrové.
Houslistky a  fl étnistky ze ZUŠ byly stejně 
šikovné jako jejich mladší kolegové. Ani 
představení knížek spisovatelek Braunové 
a  Březinové nezklamalo. Já se však nemohl 
dočkat druhé velké události – představení 
Andělíček Toníček souboru Buchty a Loutky. 
Vypadalo to přesně jako u nás v nebi, jen naše 
anděly nikdo zezadu nevodí. Musím ale říci, 
že tohle divadlo bylo opravdu zábavné, pove-
dené a neotřelé. Po mohutném potlesku (tak 
mohutném, jak to jen dětské ručičky zvláda-
ly) následovaly soutěže na téma příběhů od 
Václava Čtvrtka a vyhodnocení soutěží Foto-
úlovky, Sbírej samolepky a Čtvrtkování, kte-
ré probíhaly celý rok. Jejich vítězové mají rov-
něž čestné místo v mém vánočním seznamu.
Dříve než se všichni návštěvníci přesunuli 
Zvonkovým průvodem na náměstí na roz-
svícení vánočního stromu (kterého jsem 
se nezúčastnil příčinou nenadálé nebeské 
pohotovosti), se konalo Škatulení – draž-
ba umělecky zhotovených „škatulí“, jejíž 
výtěžek (spolu s  dobrovolným vstupným) 
šel na konto Rodinky Chanovice. Pro po-
třebné se tedy vybralo celkem 21 513 Kč! 
Jsem rád, že horažďovičtí pomohli tam, 

kam někdy ani má moc nesahá.
A abych nezapomněl (jak bych mohl, když 
mi to paní Šimonová neustále trpělivě na-
šeptávala) – celá akce by nemohla vznik-
nout bez podpory místních sponzorů a pře-
devším Ministerstva kultury ČR, bez jehož 
dotačního programu Knihovna 21. století 
by nemohl fungovat celý projekt Děti a čte-
ní, který touto a  mnoha dalšími akcemi 
utužuje vztah dětí ke knihám.

 Ježíšek
 Anna Kolářová

ŽLUTÝ
divadelní bál 20/1 

2012
20.00
KD HD

ŽLUTÝ OBLEK • ŽLUTÝ DOPLNĚK • ŽLUTÁ KVĚTINA • ŽLUTÉ BOTY
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SPORT

Fotbalistům 
FK Horažďovice 
se podzim vydařil 
Muži FK Horažďovice mohou být po polo-
vině sezóny spokojeni. „A“ tým se po roční 
pauze vrátil do krajského přeboru. A návrat 
to byl velice úspěšný. Jedenáct vítězných 
utkání, tři remízy a  pouze jediná porážka 
v  Přešticích v  součtu znamenají 2.  příčku 
s  pouhou dvoubodovou ztrátou na vedou-
cí Chrást! Mužstvo se vyrovnalo se i  se 
zdravotními problémy některých hráčů – 
nejdramatičtější bylo zřejmě 4. kolo, kdy 
k domácímu zápasu s Vejprnicemi nemohli 
ze zdravotních důvodů nastoupit brankáři 
Rojík s  Kozlíkem ani dorostenec Macoun 
a zastoupit je musel Michael Forman mlad-
ší. V závěrečných utkáních už chyběl Tomáš 
Jůda, který se podrobil operaci křížových 
vazů. Dosažené výsledky jsou úspěchem 
všech hráčů a realizačního týmu v čele s tre-
nérem Michalem Čadkem a manažerem Mi-
lanem Koželuhem. Střelecky se nejvíce daři-
lo zkušenému Vlastovi Beránkovi, autorovi 
11 branek. Připojme ještě jednu pozoruhod-
nost – tým v  domácím prostředí neprohrál 
již pětadvacet soutěžních zápasů v  řadě! 
Tuto sérii může na jaře ještě prodloužit.
Obdobně skvěle na podzim zahráli i  hráči 
„béčka“. Ti navázali na dobré jaro minulého 

ročníku, kdy se probojovali z 8. na 4. příčku 
a  měli na dosah postup do okresního pře-
boru. Teď dokonce třináctkrát vyhráli, jen 
jedinkrát remizovali a  tabulku III. třídy ve-
dou s  krásným devítibodovým náskokem. 
A skóre 50:8 je impozantní. Největší podíl na 
vstřelených gólech má navrátilec Míra Lá-
vička, který se trefi l třináctkrát. Devět zása-
hů přidal Peťa Mičkal a 8 Jirka Janouškovec.
Dobře si vedou v krajském přeboru i druž-
stva starších dorostenců a  starších žáků, 
shodně fi gurují na 6. příčce.
Protože končí další rok, dovoluji si za vý-
konný výbor FK Horažďovice poděkovat 
sponzorům za všemožnou podporu a  fa-
nouškům za přízeň, kterou Fotbalovému 
klubu Horažďovice věnovali během celého 
roku 2011, hráčům a trenérům za podáva-
né výkony a ostatním členům za péči o klub. 
Všem pak přeji příjemné prožití svátků vá-
nočních a v novém roce 2012 hodně zdraví 
a krásných fotbalových okamžiků.
A  4. února 2012 se jistě všichni sejdeme 
v  kulturním domě na II. fotbalovém bále 
opět se skupinou FORTUNA! 

Daniel Martínek, FK Horažďovice

Slavnostní vyhlášení 
seriálu Mezinárodního 
mistrovství České 
republiky v cross 
country 
ADT Horažďovice uspořádalo slavnostní 
vyhlášení Mezinárodního mistrovství 
České republiky v cross country motocy-
klů a čtyřkolek 2011. Slavnostní vyhlášení 
úspěšně zakončilo letošní šestidílný ročník 
seriálu ITP Essox Cup a ADT Cup 2011 po-
řádaný pod hlavičkou Autoklubu ČR. ADT 
se pořádáním závodů zabývá již šestým 

rokem. Z vlastní zkušenosti proto můžeme 
tvrdit, že obliba tohoto druhu sportu roste 
jak u jezdců, tak i diváků. 
Celoroční úsilí a dřina, vrstvy bláta a prachu 
se promítly do součtu bodů z  jednotlivých 
závodů a přinesly vítěze jednotlivých katego-
rií, kterým byly slavnostně předány ceny na 
závěrečném vyhlášení. Tento slavnostní cere-
moniál se konal v neformálním duchu a v ne-
formální atmosféře hudebního klubu Přeštic-
ká stodola v Přešticích dne 19. 11. 2011. 
Tentokrát se kromě cross country vyhlašovalo 
i enduro, takže se na stupních vítězů prostří-
dalo asi 70 jezdců cross country a 60 endura. 
Ocenění získali vždy první tři jezdci v katego-
riích Mistrovství ČR, Přeboru ČR a Hobby. 
Vítězové kategorií quad a moto byli odmě-
něni kromě věcných cen originálními že-
leznými poháry a věnci z dílny místní spo-
lečnosti HAPON a Forman a Beneš. 
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Z RADNICE

RADA MĚSTA 21. 11. 2011
schvaluje dodatek č.1 ke  smlouvě o  dílo 
na realizaci stavby „Multifunkční kultur-
ní zařízení – rekonstrukce domu čp. 42 
Veřechov, Horažďovice“ uzavřené se spo-
lečností STAFIS-KT s. r. o., Pačejov, jehož 
předmětem je změna rozsahu díla a snížení 
ceny díla o 125 164 Kč + DPH
schvaluje pronájem nebytového prostoru, 
Strakonická 371, Horažďovice za účelem 
provozování vývařovny a  jídelny na dobu 
neurčitou s platností od 1. 12. 2011 s třímě-
síční výpovědní lhůtou. Nájemné je stano-
veno ve výši 600 Kč/m2/rok a bude valori-
zováno vždy k  1  1. běžného kalendářního 
roku o míru infl ace roku předchozího
 v záležitosti zřizovatelských kompetencí:
schvaluje uzavření „Dohody o  změně zři-
zovatelských kompetencí k  Základní škole, 
Horažďovice, Blatenská 310 (IČ: 70838585) 
zřizované Plzeňským krajem“ mezi Plzeň-
ským krajem a Městem Horažďovice 
schvaluje uzavření „Dohody o  změně zři-
zovatelských kompetencí k Základní umě-
lecké škole, Horažďovice, Blatenská 310, 
okres Klatovy (IČ: 70838569) zřizované Pl-
zeňským krajem“ mezi Plzeňským krajem 
a Městem Horažďovice 
schvaluje podání žádosti na zápis změny 
vzdělávací činnosti Základní školy Ho-
ražďovice, Blatenská 540, okres Klatovy 
v rejstříku škol a školských zařízení, vede-
ného Ministerstvem školství, mládeže a tě-
lovýchovy
doporučuje ZM projednat a schválit změ-
nu názvu Základní školy Horažďovice, Bla-
tenská ul. 540, okres Klatovy v souvislosti 
s  převzetím činnosti Základní umělecké 
školy, Horažďovice, Blatenská 310, okres 
Klatovy. Nový název organizace: Základní 
škola a Základní umělecká škola Horažďo-
vice, příspěvková organizace.
schvaluje koncept zápisu kroniky měs-
ta Horažďovice a  koncept zápisu kroniky 
obce Horažďovická Lhota za rok 2010

v  záležitosti vedení kroniky v  části obce 
Třebomyslice souhlasí, aby vedení kro-
niky v části obce Třebomyslice s platností 
od 1.  1.  2012 bylo prováděno na základě 
dohody mimo pracovní poměr za cenu 
1 200 Kč/rok
 v záležitosti základní jazykové korektury 
měsíčníku Horažďovický Obzor: 
revokuje usnesení RM č. 20/35 ze dne 
11.  7.  2011, kterým bylo uloženo provádět 
organizační složce Městská knihovna Ho-
ražďovice základní jazykovou korekturu 
měsíčníku Horažďovický Obzor 
souhlasí, aby základní jazyková korektura 
měsíčníku Horažďovický Obzor byla pro-
váděna na základě dohody mimo pracovní 
poměr za cenu 600 Kč/1 vydání

Díky podpoře fi nančních prostředků z do-
tačních programů vyhlašovaných Plzeň-
ským krajem mohlo být v  letošním roce 
realizováno hned několik investičních či 
neinvestičních akcí. Jednou z nich je „Re-
staurování Mariánského sloupu na Míro-
vém náměstí v Horažďovicích“, na kterou 
při celkových nákladech 191  015 Kč při-
spěl Plzeňský kraj z programu „Zachování 
a  obnova kulturních památek Plzeňského 
kraje“ částkou 100  000 Kč. Mariánský 
sloup od J. Hofmana byl postaven v  roce 
1723 a  jeho stavba byla zřejmě iniciována 
posledním morem v  Čechách, který byl 
v  letech 1713–1715. Celková cena činila 
446 tolarů a  23 denárů. Zajímavostí je, že 
měšťané věnovali na stavbu kromě hoto-
vosti také ječmen na várky piva, z  jejichž 
výtěžku byla část prací rovněž hrazena. 
Pivo kromě toho tvořilo jednu z  položek 
rozpočtu i  jako odměna pro vykonavatele 
pomocných prací. 

Velice děkujeme za fi nanční i  materiální 
podporu těmto fi rmám a osobám: 
Hapon spol. s  r.o., Mirka Bauerová, Petr 
Bednarik, Jiří Vlček s. r. o., Forman a  Be-
neš, Vakbau s. r. o., Lorenz Bau, Pérovna 
Kotouň, Bohemia Sport, Obro, Perfetti van 
Melle, Městský úřad Horažďovice, Otav-
ské strojírny Sušice, Progress Sportswear 
s. r. o., Springs s. r. o., Atrium, Rock Radio, 
GasGas, GRO, ASP Group. 

Mgr. Andrea Králová, ADT Horažďovice

Druhým projektem spolufi nancovaným 
Plzeňským krajem z takzvaného „Havarij-
ního programu“ pro havarijní stavy a na-
léhavé potřeby, který se bezprostředně do-
týká naší historie, je „Oprava krovu na části 
zámku v Horažďovicích“. Jedná se o opra-
vu sedlového historického krovu z tesané-
ho materiálu, který zejména ve spodních 
partiích byl ve velmi špatném, havarijním 
stavu s patrným prosednutím krovu v ulo-
žení, viditelným narušením dřevokaznými 
houbami a  hnilobou patní části krovu. Na 
základě požadavku památkové péče o  za-
chování co nejvíce původního „zdravého“ 
dřeva pro budoucí generace, byla oprava 
prováděna nastavením jednotlivých prv-
ků, nikoli jejich celou výměnou. Celkové 
stavební náklady tohoto projektu dosáhly 
výše 4 997 722 Kč. Na tento projekt kromě 
Plzeňského kraje a  jeho příspěvku ve výši 
1  600  000 Kč přispělo také Ministerstvo 
kultury ČR z „Programu regenerace měst-
ských památkových zón a  městských pa-
mátkových rezervací“ částkou 400 000 Kč. 

Dalším projektem ze stejného krajského 
programu je pak „Restaurování šesti-
pedálového klavíru z  roku 1827 v  Měst-
ském muzeu“. Jedná se o  vzácný nástroj 
od výrobce Adalberta Stabernacka z Dobré 
Vody u  Březnice. Z  jeho produkce se za-
chovaly pouze tři nástroje. Restaurování 
bude spočívat v obnově mechanických čás-

Před obnovou

Krov po obnově

Po obnově
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tí klavíru, mimo jiné i  funkce všech šesti 
pedálů a v restaurování celé skříně nástro-
je. Tato obnova započne na přelomu roku 
2011/2012 a její náklady jsou předpokládá-
ny ve výši 98 000 Kč, přičemž Plzeňský kraj 
přispěje částkou ve výši celkových nákladů. 
Po obnově se klavír vrátí zpět do muzejní 
expozice, kde bude možné si jej po celou 
sezonu prohlédnout. V  květnu 2012 bude 
pak na tento hudební nástroj uspořádán 
koncert pro veřejnost. 

Od historie půjdeme do současnosti a  to 
k  „vodě“. V  obci Boubín bylo dokončeno 
„Odbahnění vodní nádrže p. č. 31/5“, 
která dříve sloužila jako víceúčelová vodní 
nádrž k  napájení hospodářských zvířat, 
praní prádla, plavení koní a  v  neposlední 
řadě pro požární účely. Nádrž byla celko-
vě ve špatném stavu, a  proto bylo nutné 
přistoupit nejen k  celkovému odbahnění 
nádrže včetně opravy vypouštěcího ob-
jektu, který byl nefunkční, ale i  k  opravě 
hráze a  výměně potrubí výpusti, které 
bylo propadlé a zanesené. Náklady na tuto 
obnovu byly vyčísleny ve výši 316  483 Kč 
a Plzeňský kraj přispěl na tuto akci částkou 
189 000 Kč. 

Další úspěšně realizovanou akcí, která 
se týkala vody, tentokrát pitné, byla akce 
„Jímací území Ostrov – úpravy techno-
logie“, při které došlo k osazení nových fi l-
trů, dávkovacích čerpadel pro úpravu vody 
a osazení řídícího systému pro automatické 
řízení technologického procesu výroby pit-
né vody do stávající budovy úpravny za mi-
nimálních stavebních úprav, a to v celkové 
částce 3 174 059 Kč. Příspěvek Plzeňského 
kraje činil v tomto případě 1 851 534 Kč. 

Opouštíme „vodu“ a přecházíme ke sportu. 
„Vápenka – víceúčelové hřiště s umělým 
povrchem“, na které také přispívá Plzeň-
ský kraj částkou 800  000  Kč z  celkových 
2 167 194 Kč, bude stát na místě původního 
sportovního hřiště s  pískovým povrchem, 
které již delší dobu nesloužilo svému účelu. 
Po rekonstrukci bude sloužit v dopoledních 
hodinách především školským zařízením 
v  Horažďovicích, v  odpoledních hodinách 
a  o  víkendech různým zájmovým sdruže-
ním, spolkům a veřejnosti. 

Na výše zmiňované akce, jejichž realizace 
byla již ukončena nebo právě probíhá či 
v nejbližší době bude započata, přispěl Pl-
zeňský kraj v  roce 2011 celkovou částkou 
4 638 534 Kč. Děkujeme. 

Jitka Vokatá, 
Odbor investic, rozvoje a majetku města 

Historie

Návrh

Před realizací

Po realizaci

Po realizaci

Informace 
živnostenského odboru
Městský úřad Horažďovice je od 1. 1. 2008 
zapojen do systému Czech POINT „Český 
podací ověřovací národní terminál“ a ob-
čané mohou pomocí tohoto systému získat 
výpisy přímo na počkání. Záměr ušetřit 
lidem cestování z jednoho úřadu na druhý 
se zdařil a Czech POINT je vyhledávaným 
pomocníkem.
V současné době je největší zájem o výpisy 
z katastru nemovitostí, které vydáváme pro 
všechna katastrální území ČR. Žadatel by 
měl vědět v  jakém katastrálním území se 
budova, pozemek nebo bytová jednotka 
nachází a znát některý z těchto údajů ( pod-
le typu žádosti):
číslo listu vlastnictví
popisné nebo evidenční číslo budovy
číslo parcelní nebo stavební pozemku
číslo bytové jednotky v domě
Totožnost žadatele se u  těchto výpisů ne-
ověřuje. Ani v  současné době nemůžeme 
vydávat přes systém Czech POINT ověře-
ný výpis z mapy katastrálního území. Také 
nelze vydávat výpis z katastru nemovitostí 
zadáním rodného čísla žadatele.

Pro Vaši lepší informovanost zveřejňujeme 
soupis všech dostupných výpisů, agend in-
formačního systému datových schránek, 
konverze dokumentů a ostatních podání. 

Výpisy
Formulář výpisu z bodového hodnocení ři-
diče CRŘ
Formulář výpisu z insolvenčního rejstříku IR
Formulář katastru nemovitostí KN
Formulář obchodního rejstříku OR
Rejstřík trestů RT
Formulář seznamu kvalifi kovaných doda-
vatelů Ma ISOH
Formulář živnostenského rejstříku ŽR
 
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 do-
kumentů do datové schránky PO/PFO/FO 
Oznámení o  zneplatnění přístupových 
údajů statutárním orgánům nebo vedou-
cím OVM 
Formulář oznámení o  zneplatnění přístu-
pových údajů a vydání nových
Formulář oznámení o  přidání pověřené 
osoby k přístupu do datové schránky
Formulář oznámení o zneplatnění přístupo-
vých údajů pověřené osoby (zrušení osoby)
Formulář žádosti o  znepřístupnění datové 
schránky, která byla zřízena na žádost 
Formulář žádosti o  opětovné zpřístupnění 
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datové schránky, která byla zřízena na žádost
Formulář žádosti, aby datová schránka pl-
nila funkci OVM 
Formulář žádosti, aby datová schránka ne-
plnila funkci OVM
Formulář vyřízení reklamace obdržení pří-
stupových údajů do datové schránky

Konverze dokumentů
Formulář autorizovaná konverze z elektro-
nické do listinné podoby dokumentu
Formulář autorizovaná konverze z listinné 
do elektronické podoby dokumentu

Ostatní podání
Formulář registru účastníků modulu auto-
vraků ISOH 
Formulář registru živnostenského podni-
kání pro fyzickou osobu
Formulář registru živnostenského podni-
kání pro právnickou osobu 

Správní poplatky: 
100 Kč za první stranu a 50 Kč za další za-
počatou stranu
100 Kč výpis z rejstříku trestů ( změna zá-
kona s účinností od 1. ledna 2012 )
30 Kč konverze dokumentů za každou i za-
počatou stranu
200 Kč opětovné vydání přístupových úda-
jů k datové schránce 

Úřední hodiny pracoviště Czech POINTU: 
Pondělí 7.30–11.00   12.00–17.00
Středa  7.30–11.00   12.00–17.00
Pátek  7.30–11.00

Rádi Vám zodpovíme Vaše dotazy, případně 
se můžete objednat i mimo uvedené úřední 
hodiny na telefonní čísla 376547536-8. Více 
informací o projektu Czech PONT nalezne-
te na www.czechpoint.cz.

 Marie Šolcová, 
vedoucí Živnostenského odboru

ŠKOLY

Křesťanská mateřská 
škola 
ADVENT NÁM ZAKLEPAL NA DVEŘE
A  Vánoce, Nový rok i  dlouhý zimní čas 
před námi …
Advent je čas, ve kterém se připravujeme na 
Vánoce. Připomínáme si prostřednictvím 
nich Ježíšovo narození. Příprava na Vánoce 
se ale nemá odvíjet jen a pouze od uklízení 
a  vysmýčení celého domu, či bytu, nákupu 
dárků, pečení, ale zejména od přípravy na-
šeho srdíčka. 
Advent si můžete prožít všemi smysly doma 
pospolu – chutí, zrakem, hlasem, čichem,… 
A tak malé doporučení od nás z duhové křes-
ťanské mateřinky. Zpívejte si, čtěte, kreslete 
si, „kuchtěte,“ vymýšlejte dárky, které mů-
žete vyrobit a potěšit nejenom své blízké, ale 
i sebe, najděte si na sebe navzájem čas, klid, 
porozumění. Žádný úklid neuteče, utečou 
jen pěkné chvilky s vašimi nejbližšími, které 
jsou jedinečné a neopakovatelné.

A TEĎ UŽ SKORO VÁNOČNĚ 
– JAK TO TENKRÁT BYLO?
V  té krajině byli pastýři pod širým nebem 
a v noci se střídali v hlídkách u svého stáda. 
Náhle při nich stál anděl Páně a sláva Páně 
se rozzářila kolem nich. Zmocnila se jich 
velká bázeň. Anděl jim řekl: „Nebojte se, hle 
zvěstuji vám velikou radost, která bude pro 
všechen lid. Dnes se vám narodil spasitel, 
Mesiáš. Toto vám bude znamením: Nalez-
nete děťátko v plenkách, položené do jeslí.“
A hned tu bylo s andělem množství nebes-
kých zástupů a  chválili Boha… Spěchali 
tam a nalezli Marii a Josefa i to děťátko po-
ložené do jeslí. Když je spatřili, pověděli, 
co jim bylo řečeno o tom dítěti … (V době 
Ježíšově bylo pastýři pohrdáno, protože 
nezachovávali židovský Zákon. Byli to 
vlastně předchůdci malých, chudých a vy-
vržených, které měl Ježíš zvláště v oblibě.)

(Podle Evangelia Lukáše, zpracováno 
podle Knihy o Bibli – Nový zákon)

ZA KŘESŤANSKOU MATEŘSKOU 
ŠKOLU PŘEJI VŠEM RADOSTNÉ A MI-
LOSTIPLNÉ SVÁTKY VÁNOČNÍ A DOB-
RÉ ZDRAVÍ PO CELÝ DALŠÍ ROK.

Mgr. Alena Průchová, ředitelka školy

Vánoční čas 
K čemu využít sváteční čas?
Udělej si čas na myšlení, to je zdroj síly.
Udělej si čas na hraní, to je tajemství mládí.
Udělej si čas na četbu, ta je setba moud-
rosti.
Udělej si čas na to, abys projevil přátelství, 
to přináší radost.
Udělej si čas na snění, to tě povznese ke 
hvězdám.
Udělej si čas na lásku, to je radost ze života.
Udělej si čas na spokojenost, to je hudba 
duše.

Veselé Vánoce a šťastný nový rok přeje 
 Mateřská škola Na Paloučku

ZŠ Blatenská
ZÁPIS ŽÁKŮ DO 1. TŘÍD 
ZŠ HORAŽĎOVICE, BLATENSKÁ UL. 540
V pondělí 16.1. 2012 se na naší škole usku-
teční 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. 
K zápisu mohou také děti narozené 
v době od 1. 9. 2006 do 31. 12. 2006.
Rodiče těchto dětí předloží při zápisu dopo-
ručení pedagogicko-psychologické poradny.
K zápisu dále mohou děti narozené
v době od 1. 1. 2007 do 30. 6. 2007.
Rodiče těchto dětí předloží při zápisu dopo-
ručení pedagogicko-psychologické poradny 
a zároveň doporučení dětského lékaře.
U  zápisu předloží rodiče svůj občanský 
průkaz a rodný list dítěte.

 Mgr. Jaroslava Šimková, ředitelka školy

MIKULÁŠSKÁ LAŤKA 
Pedagogové ZŠ Blatenská tradičně při-
pravují pro své žáky na 5. prosince den 
plný nejrůznějších aktivit. Akce se pod ná-
zvem Mikulášská laťka koná ve všech pro-
storách školy a žáci mají možnost si podle 
vlastního uvážení a zájmu vybrat, čemu se 
budou věnovat.

Upozornění
Prodej známek na popelnice pro rok 
2012 fi rmy RUMPOLD P, s.  r.  o. pro 
podnikající subjekty se uskuteční v pro-
storu kina Otava ve dnech
19. 1. 2012   v době  14.00–17.00
26. 1. 2012   v době 9.00–11.00
           12.30–15.00
nebo si je podnikající subjekty mohou 
zakoupit v  provozovně fi rmy RUM-
POLD – P, s. r. o. na adrese Nová 240, 
342 01 Sušice, v pracovní dny v době: 
7.00–11.00 a 12.00–15.30 hod.

 Ing. Anna Vachušková, 
odbor životního prostředí
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Žáci 1. stupně se svými třídními učitelka-
mi tráví dopoledne ve třídách. Vzrušení 
do jejich převážně rukodělných a hravých 
aktivit vnášejí nebeské i  pekelné bytosti, 
ve skutečnosti žáci devátého ročníku. Ti 
se na možnost převtělit se do Mikuláše, 
anděla nebo čerta těší už od první třídy 
a zodpovědně si připravují kostýmy. 
Žáci 2. stupně se mohou rozhodnout pro 
činnost rukodělnou (pečení perníčků 
a výroba adventních a vánočních dekorací 
v  dílnách a  učebně Vv), sportovní (stolní 
tenis, stolní kopaná) nebo počítačovou. 
Vrcholem je soutěž ve skoku vysokém do-
provázená vystoupeními tanečních sku-
pin, jejichž choreografi i si připravují dív-
ky samy dlouho před Mikulášskou laťkou. 
V letošní taneční přehlídce diváky nejvíce 
zaujaly žákyně sedmého ročníku. Barbora 
Boubínová, Klára Buriánková, Jitka Dolá-
ková, Nikola Gronová, Iveta Pourová, Te-
reza Slavíčková a Barbora Svítilová ze 7.B 
a Eva Černá s Ivanou Račákovou ze 7.A.
Všechny nejvíce zajímá soutěž ve skoku 
vysokém. Ve čtyřech kategoriích se snaží 
vybraní žáci 2. stupně podat co nejlepší 
výkony. V kategorii dívek ze 6. a 7. roční-
ku letos obsadila první místo Eva Černá 
(7.A), druhé Helena Bernatová (6.B) a tře-
tí Bernardeta Bučoková (6.A). Mezi stejně 
starými chlapci vynikli žáci 7.B, kteří ob-
sadili první tři místa. Tomáš Pikeš byl nej-
lepší, Augustin Fusko druhý a Michal Do-
ležal třetí. Kategorie starších žákyň měla 
letos nejlepší úroveň, její vítězka Tereza 
Štěchová z 8.A vytvořila výkonem 140 cm 
nový dívčí rekord školy. Druhé místo ob-
sadila Michaela Sigmundová z  9.B a  třetí 
Eva Doubková z  9.A. Kategorii starších 
chlapců vyhrál Jakub Novák z  9.A  výko-

Vítězná taneční sestava žákyň 7.A

Tomáš Pikeš přebírá cenu

nem 160 cm. Druhý byl Stanislav Kovářík 
a třetí Dominik Hodánek, oba z 9. B. 
Letošní Mikulášská laťka proběhla úspěš-
ně a k radosti všech dětí i dospělých. Tra-
dičně touto akcí zahajujeme advent, s  je-
hož závěrem přicházejí Vánoce. Našim 
žákům, jejich rodičům, zaměstnancům 
školy a vůbec všem lidem dobré vůle pře-
jeme klidný a  příjemný adventní čas, po-
žehnané vánoční svátky a  mnoho zdraví 
a štěstí v roce 2012!

Mgr. Blanka Štěrbová

Exkurze 
Ve čtvrtek 20. října jeli žáci 5. a  6. tříd do 
Plzně. Cílem bylo navštívit Techmanii a 2 D 
kino.
Po příjezdu do Plzně jsme šli do areálu Ško-
da Holding a. s. do interaktivního muzea, 
kde jsme se seznámili s jednotlivými funkč-
ními exponáty. Ty mají za úkol přiblížit for-
mou hry princip buď fyzikální nebo mate-
matický. „Rozhýbaný“ exponát tak osvětlí 
daný děj, je to vlastně taková věda hrou. 
Po vědeckém vyučování nás čekala zábava. 
Autobusem jsme přejeli do 2D kina Plaza. 
Zde jsme zhlédli nově natočený fi lm Saxána 
a Lexikon kouzel. Kino se nám moc líbilo.
Plni nevšedních zážitků jsme opět nasedli 
do autobusu, který nás odvážel k domovu. 
Děkuji všem, kteří nám takto zpříjemnili 
vyučování.

 Karolína Fotrová, ZŠ Komenského 5. A

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.

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

Vánoční přání
Pro většinu z  nás dlouho připravované, 
pro někoho trochu obávané, ale dětmi 
zcela určitě toužebně očekávané – to jsou 
Vánoce, nejkrásnější svátky roku!
Hektické přípravy budou vystřídány kou-
zelnou vánoční atmosférou, vůní jehličí 
i  tradičních dobrot, chystaných během 
adventu. A právě advent a celý vánoční čas 
by měl být ve znamení radosti, klidu,lásky 
a podané ruky, to vše při společném zpěvu 
a hlavně bez zbytečného hněvu …
 
Až pak vánočním vzduchem zakrouží pár 
vloček sněhu,
nastavme tvář, ten dotek bude mít něhu.
Vyloudí úsměv a otupí zlost,
tak přeji všem, ať vloček je dost!

Milí spoluobčané,
přeji nám všem krásné vánoční svátky 
a  radostné vykročení do nového roku 
2012. Zdraví, radost a chvilky pohody pak 
přijdou snadněji.
Za žáky a zaměstnance ZŠ praktické, 
Blatenská 310 přeje 

Mgr. Naďa Chládková

Vážení čtenáři,
před námi je závěr roku a  s  ním spojené 
bilancování. Zároveň se plni očekávání 
obracíme k  roku nastávajícímu. Ten s  se-
bou vždy přináší mnoho životních změn. 
Jednu z takových zásadních změn má před 
sebou i naše ZUŠ. 
Dosud Základní uměleckou školu Horaž-
ďovice zřizoval Plzeňský kraj. Počínaje 
1. lednem 2012 dojde k  převodu školy 
pod nového zřizovatele, jímž bude Město 
Horažďovice. V  souvislosti s  tím se sta-
ne ZUŠ Horažďovice součástí Základní 
školy, Blatenská 540, Horažďovice. Nově 
vzniklá rozsáhlá organizace, jež sdruží do 
jednoho celku ZŠ, ZŠ praktickou i  ZUŠ, 
ponese název Základní škola a  Základní 
umělecká škola Horažďovice. ZUŠ Horaž-
ďovice ve své současné podobě zanikne ke 
31. 12. 2011. Pro naše žáky a jejich rodiče 
nenastane z  hlediska průběhu a  zajištění 
výuky žádná změna. ZUŠ zůstane v  bu-
dově na Blatenské ul. 310 v  Horažďovi-
cích, vyučování bude nadále probíhat pod 
vedením stávajících pedagogů. Také pro 
Vás, naše příznivce, nebude přechod nijak 
markantní. Prezentace činnosti školy za-
měřená na veřejnost i místní školské orga-
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nizace zůstanou naší prioritou, stejně jako 
kvalitní a  obětavá práce celého kolektivu 
pracovníků.
 V této situaci je na místě poděkovat všem, 
kteří nás v posledních letech podporovali. 
Velké díky směřuji k  rodinám žáků ZUŠ, 
jejichž podpora a  vzájemné pochopení 
jsou pro nás zásadní. Dále bych ráda po-
děkovala těm, bez nichž by ZUŠ nefungo-
vala – všem pracovníkům. Velmi si vážím 
toho, že mohu spolupracovat s  vynikají-
cím  kolektivem schopných, kvalitních, 
kreativních a obětavých lidí, kteří mají ná-
ročný společný cíl: umělecké vzdělávání 
a osobnostní růst mladé generace našeho 
regionu. V našich příspěvcích jste se pra-
videlně setkávali s  organizacemi, fi rma-
mi i  konkrétními osobami, které s  námi 
spolupracovali. Na jejich celkový výčet by 
jistě nestačila celá stránka. Dovolte mi po-
děkování za jejich pomoc. Jsem přesvěd-
čena, že naše vynikající a přínosná spolu-
práce zůstane i v budoucnu zachována!
 Věřím, že výše zmíněné zvraty v  koneč-
ném důsledku přinesou mnoho pozitiv-
ního pro další rozvoj uměleckého školství 
v Horažďovicích. Nově vzniklý subjekt zís-
ká jedinečnou příležitost zvýšit svoji pres-
tiž podporou umělecké činnosti v regionu. 
Samozřejmostí – pro nás nejdůležitější 
- zůstává úzká a vstřícná spolupráce a ko-
munikace se všemi školskými organizace-
mi ve městě. V  uplynulém čase jsme pro 
tento trend nastavili ideální podmínky! 
 Přeji Vám všem krásné svátky vánoční. 
Do příštího roku pevné ZDRAVÍ, mnoho 
štěstí a úspěchů v práci i v osobním životě. 
Ať je nový rok 2012 pro nás všechny příz-
nivější než ten uplynulý!

 Eva Tichá Šelerová, 
za kolektiv pracovníků ZUŠ 

SPOLKY

Skautské středisko 
Prácheň 
přeje všem lidem dobré vůle krásné prožití 
vánočních svátků a do příštího roku lásku, 
štěstí, zdraví, dny plné přátel, příjemných 
zážitků a moudrých rozhodnutí.
Děkujeme všem milým lidem za podporu. 
Děkujeme rodičům za důvěru. Děkuji ve-
doucím, kteří vkládají do své práce s dětmi 
čas, energii, a hlavně nadšení.

Jana Mráčková, za středisko

DĚTI DĚTEM ANEB DARUJ HRAČKU
Každý rok pořádá Český rozhlas charita-
tivní akci Daruj hračku. Jedná se o  pro-
jekt, do kterého jsou zapojeny nejrůznější 
dětské domovy, domovy sociálních služeb 
a  další ústavy poskytující útočiště dětem 
a dospělým, kteří neměli tolik štěstí, a ne-
byla jim dopřána rodina nebo jim život při-
pravil nelehkou cestu v podobě nejrůzněj-
ších hendikepů. Tento projekt funguje na 
principu solidárnosti ostatních lidí. Insti-
tuce, které se do něj zapojily, vytvořily se-
znam dětí a  dospělých s  jejich vánočními 
přáními. A právě zde se naskýtá možnost 
pro ty, kteří chtějí někomu nezištně ales-
poň trochu zpříjemnit vánoční čas a splnit 
jim jejich přání – stačí si vybrat dárek, kte-
rý si fi nančně můžeme dovolit, koupit ho 
a následně poslat na danou adresu. 
Skautské středisko Prácheň se každo-
ročně zapojuje tím, že vedoucí společně 
s  do projektu přihlášenými  dětmi vybe-
rou peníze, které jsme ochotni darovat, 
vybereme dárky, které jsme schopni fi-
nančně zvládnout a  poté už zbývá jen 
ta zábavnější část, a  to nákup a  balení. 
V letošním roce jsme vybrali téměř 3 000 
Kč, což nám umožnilo pořídit více dárků 
(Auto na ovládání – David, 6 let; Panen-
ka – Dominika, 8 let; DVD Škola princů 
– Nikola, 13 let; Plastové kuželky – Jan, 
25 let; Zimní rukavice – Petr, 21 let; Ho-
kejka s  pukem – Martin, 30 let a  Polštá-
řek – Miroslav, 59 let). 
V  pátek 2. 12. jsme vyrazili po nákupech 
v našem městečku. Téměř každému, komu 
jsme přišli do cesty, jsme vyčarovali úsměv 

alespoň na malou chviličku, protože nad-
šení, radost a štěstí v dětských očích z po-
moci ostatním je slovy nepopsatelná. Ráda 
bych poděkovala všem, kteří nás jakýmkoli 
způsobem podpořili a zúčastnili se. 

Markéta Mrázová, vedoucí světlušek

BETLÉMSKÉ SVĚTLO
„Lid, který chodí v  temnotách, uvidí 
velké světlo…“ (Iz 9, 1)
V  tee-pee na Mírovém náměstí bude 
opět plát plamínek, který k  nám pu-
toval vlakem až z  Betléma. Přijďte si 
také pro tento plamínek štěstí poho-
dy a  klidu 23. 12. 2011 od 14.00 do 
17.00.
„To světlo ve tmě svítí a tma je nepohl-
tila“ (Jan 1,5)

www.strediskoprachen.skauting.cz

Řeč vánočních dárků 
V  čase předvánočním hodně přemýšlíme 
o tom, jak koho obdarovat, jakým dárkem 
uděláme radost. S tímto úmyslem se rozhlí-
žíme po obchodech a přemýšlíme, co by se 
komu hodilo, co by koho potěšilo a při tom 
je to jednoduché, nejvíce radosti způsobí 
dárek, kterým darujeme něco ze sebe.
Nyní zauvažujme opačně, zamysleme se 
nad tím, co by nám samotným udělalo ra-
dost, či ve své úvaze jděme ještě dál, zvaž-
me, jaký dárek bychom nechtěli. Rozhodně 
jsou nám nepříjemné dárky, které předstí-
rají to, co není pravda. Rozhodně nás ne-
potěší, když nás někdo okázale obdaruje 
zlevněnou ovocnou šťávou a  dává nám ji 
tak, jako by nás obdarovával vzácným To-
kajským vínem. Dále dárek nesmí ponížit. 
Asi by nebylo nejvhodnější darovat kuchař-
skou knihu manželce, která se denně snaží 
vařit a nějak se jí to nedaří. Kromě toho jsou 
nám nepříjemné dárky, které si nás chtějí 
koupit či nějak zavázat. Zpravidla to bývají 
drahé a okázalé dary, které, jako by říkaly: 
„Vidíš, co ti dávám!“ Dary, které nás svazu-
jí, ty jsou nám až nepříjemné.
Tedy asi opravdu platí, že nejmilejší dárek je 
ten, kterým darujeme něco ze sebe. A v dneš-
ní uspěchané době, kdy až příliš často slyší-
me: „Nemám čas!“, tak nás samotné nejvíce 
potěší, když nám někdo daruje čas. Společ-
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ně strávený čas svátečním stolováním, chvílí 
strávenou u vánočního stromečku, společně 
prožitý čas vycházkou, návštěvou koncertu, 
výletem do přírody nebo jinou činností, kte-
rou máme rádi, to vše nás potěší, vzájemně 
stmelí, a o to nejvíce jde. 
O toto bychom se měli snažit nejen o Váno-
cích, ale po celý rok. Faktem je, že si nějaké 
dárky dáváme poměrně často, ale proč se 
nejraději obdarováváme právě o  Vánocích. 
A proč je to vzájemné vánoční obdarovávání 
tak všeobecné? Snad je to dáno tím, že prá-
vě o Vánocích, v čase slunovratu bylo lidstvo 
obdarováno darem nejvzácnějším, a sice tím, 
že Bůh nám daroval svého Syna, který s námi 
prožil náš lidský úděl, který nám daroval čas, 
a který nám říká, že to poslední slovo v životě 
člověka i  celého světa nebude mít bezpráví, 
zlo, utrpení a smrt. Tímto poselstvím do ži-
vota mnoha lidí Ježíš vnáší naději. Tohle to 
všechno víme, od Kristova narození dokon-
ce počítáme i  náš letopočet, ale jedna věc je 
v  této souvislosti zvláštní. V  průběhu dějin 
byly údobí, kdy lidé nevědomě či záměrně 
chtěli Krista a jeho dílo - křesťanství, vytěsnit 
ze své mysli a naštěstí se to nikdy nepodařilo. 
Snad je to dáno tím, že jsme my lidé byli teh-
dy před dvěma tisíci lety obdarováni darem 
vzácným. Darem, který nás neponížil, da-
rem, který respektuje svobodu a  důstojnost 
každého člověka, darem, ve kterém nám sám 
„Dárce“ dává něco ze sebe, ze svého srdce 
a proto nelze z lidských myslí natrvalo vymý-
tit myšlenku na toto obdarování.
A  když my v  čase předvánočním budeme 
přemýšlet nad tím, jak koho obdarovat, 
tak mějme na paměti, že nejvíce potěší ten 
dárek, který vychází z našeho srdce a kte-
rý chce oživit naši vzájemnou pospolitost.

 Otec Petr

PĚVECKÝ SPOLEK 
PRÁCHEŇ

člen Unie českých pěveckých sborů
Vás co nejsrdečněji zve na

VÁNOČNÍ 
KONCERT

který se bude konat v pátek 

30. 12. 2011 
v 17.30 hodin v kostele sv. Petra 

a Pavla na horažďovickém náměstí

Máme pro Vás připravený 
zcela nový programKlub mladých hasičů

Počasí nás už zahnalo do klubovny a pro-
cvičujeme značky. Při jedné schůzce jsme 
hráli hru bingo se značkami a  první, kdo 
odpověděl bez chyby, dostal sladkou od-
měnu. Promítali jsme si pohádku a  fotky 
ze soutěže. Na osmého prosince máme na-
plánovanou mikulášskou besídku a přislí-
bili účast i čerti. Poslední schůzka v tomto 
roce je 15. prosince a pozvali jsme si Aleše 
Červeného, který nám povypráví o mine-
rálech a o nálezech okolo Horažďovic. 
První schůzka v novém roce se uskuteč-
ní ve čtvrtek 19. 1. 2012.
Přejeme všem pohodové prožití vánoč-
ních svátků a šťastný nový rok! 

 Jiří Chaluš

Sbor dobrovolných 
hasičů
Požáry se škodou nad 250 000 Kč v obdo-
bí leden–září 2011: v únoru to byly požáry 
dva. První ve Štipoklasech, druhý v Otěší-
ně (kde hořely rodinné domy) a do třetice 
střecha rodinného domu ve Velkém Boru 
v  březnu. V  dubnu hořel traktor v  Dobré 
Vodě a  v  květnu navštívil ohnivý kohout 
také střechu stodoly v Zavlekově a rodin-
ný dům ve Světlé. Prodejna COOP v Milči-
cích hořela v září. Škoda způsobená těmi-
to požáry byla 7  819  000 Kč a  uchráněné 
hodnoty činily 14 350 000 Kč. 
Víte, že založení prvního profesionálního 
hasičského sboru v Plzni zapříčinil v roce 
1865 velký požár všeobecné nemocnice? 
Při hašení panoval zmatek. Situaci za-
chraňovali hasiči hraběte Lobkowicze. 
Členové Sokola, kteří při požáru pomáha-
li, se obrátili na město s  návrhem založit 
městský hasičský sbor. To se podařilo až 
v  roce 1869. Sbor byl založen z  dobrovol-
níků (většinou sokolů) a  zčásti z  policej-
ních strážníků. 
Víte, že první záchrannou službu v  Plzni 
od roku 1896 tvořili dva zřízenci, jeden 
dozorce a  dvoukolový vozík? Měli stano-
viště v zadním traktu radnice a jejich hlav-
ním úkolem bylo dopravovat na vozíku 
raněné nebo opilé občany. 
Výroční valná hromada (VVH) se bude 
konat v  pátek 13. ledna 2012 od 18.30 
hodin v  zasedací místnosti hasičské 
zbrojnice. Členský příspěvek 150 Kč je 
možno zaplatit ve zbrojnici s předstihem. 
Poslední termín zaplacení je před VVH. 
Vezměte s  sebou členskou legitimaci. 
Upozorňuji, že pokud nebude členský 
příspěvek zaplacen do uvedeného termí-
nu, bude podle článku 23, odstavce „b“ 
Stanov Sdružení hasičů Čech, Moravy 
a Slezska členství ukončeno. 
Vážení čtenáři, aniž bychom si to stačili 
uvědomit, velice rychle se nám přiblížil 
konec roku 2011 a  s  ním i  dny sváteční – 
Vánoce a  Nový rok. Opět budeme každý 
po svém vnímat a prožívat nejhezčí svátky 
roku, s  náladou ještě znásobenou nádher-
nou slavnostní výzdobou. Vánoční strom 
na náměstí ozdobený krásnými světelnými 
řetězy, osvětlená výzdoba v  ulicích města, 
výlohy obchodů a  i  některá okna našich 
domovů – to vše spolu s omamnou vůní pe-
čeného cukroví signalizuje příchod Vánoc 
a  navozuje sváteční kouzelnou atmosféru. 

Přál bych si, abychom se dokázali přenést 
přes nervozitu této doby, oprostili se od 
malých i  velkých starostí a  prožili v  klidu 
a pohodě ten krásný čas vánoční. 
Dovolte, abych vám všem, občanům Ho-
ražďovic i  okolí, popřál krásné a  příjemné 
prožití svátků vánočních, hodně zdraví, 
osobního i rodinného štěstí, vzájemné úcty 
a pohody v blížícím se roce 2012 – ať je tedy 
pohodový a úspěšný pro nás všechny. 

Karel Halml 

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 LEDNU

  16. 1.- 20.1.  2012
prvních 30 min dennì ZDARMA  

REGIONÁLNÍ INFORMAÈNÍ
A MAPOVÉ CENTRUM
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Klub „Nebuď sám“ 
Ani v  lednu nezapomínáme na přípravu 
zajímavých akcí. Přijměte, prosím, naše 
pozvání. 
5. 1. a  6. 1. čtvrtek a  pátek – Tříkrálová 
sbírka 2012. I  letos se Oblastní charita 
Horažďovice zapojila do celorepublikové 
sbírky na podporu všech potřebných. Tři 
králové budou v  našem městě navštěvo-
vat domácnosti i  instituce v  době od 9.00 
do 18.00 hod. Přivítejte prosím ve svých 
domovech malé koledníčky a přispějte ja-
koukoli částkou. 
7. 1. a 8. 1. sobota a neděle – Tříkrálová 
sbírka 2012. Tentokrát se koledníčci vy-
dají potěšit obyvatele obcí v  okolí Horaž-
ďovic. Sbírka v  obcích proběhne v  čase 
9.00–16.00 hod. 
10. 1. úterý – Konopí a jeho využití. Před-
nášku Mgr. Petra Horáka o  léčebných 
účincích konopí si můžete přijít poslech-
nout do společenské místnosti ve 4. patře 
DPS Palackého 1061 od 14.00 hod. 
16. 1. pondělí – Povídání o Školských ses-
trách de Notre Dame. Spolu s Mgr. Roma-
nem Vaňkem si Vás dovolujeme pozvat na 
poslední část přednášky o  působení škol-
ských sester v Horažďovicích ve společen-
ské místnosti ve IV. patře DPS Palackého 
1061. Začínáme ve 14.00 hod. Nebudou 
chybět ani zajímavé dobové fotografi e.
18. 1. středa – Setkání „Pro zdraví“ 
– přednáška a  povídání s  fyzioterapeu-
tkou paní Miroslavou Jordánovou ten-
tokrát na téma „Použití holí a  pomůcek 
k chůzi“. Společenská místnost ve 4. patře 
DPS Palackého 1061 od 13.30 hod.
26. 1. čtvrtek – Česko – otázky a  odpo-
vědi. Přijďte si vyzkoušet vaše znalosti 
o České republice zábavnou formou. Jídel-
na DPS Palackého 1061 od 13.30 hod. 
Telefon: 376 512 596

Každý čtvrtek v 15.00 hod. je možnost se 
sejít při mši svaté ve společenské místnos-
ti v suterénu DPS 1061. 
Každé úterý ve 13.30 hod. probíhá ve 
společenské místnosti v  suterénu DPS 
1061 posezení v klubu seniorů.

PODĚKOVÁNÍ
Oblastní charita Horažďovice 
DĚKUJE všem lidem dobré vůle, kteří ji 
v  roce 2011 podpořili v  její činnosti pro 
potřebné z  řad seniorů, zdravotně handi-
capovaných a lidí v krizové situaci.
Náš dík patří i  dalším partnerům, se kte-
rými jsme spolupracovali tento rok. Děku-

jeme proto Městu Horažďovice, Minister-
stvu práce a sociálních věcí a Plzeňskému 
kraji za podporu pečovatelské služby 
a  Nadaci ČEZ, která podpořila ošetřova-
telskou službu.
Všem občanům pak přejeme v novém roce 
hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, a aby se 
vždy našel někdo, kdo jim v případě nouze 
podá pomocnou ruku.
S přáním dobra a pokoje

 Mgr. Šárka Kordová, 
Oblastní charita Horažďovice

Tříkrálová sbírka 2012
Charita Česká republika vyhlásila v pořa-
dí již dvanáctý ročník Tříkrálové sbírky

Tříkrálová sbírka 2012 proběhne 
– v Horažďovicích   5.–6. ledna 2012
 v době od 9–18 hod.
– v okolních obcích   7.–8. ledna 2012
 v době od 9–16 hod.

Výtěžek sbírky bude věnován na zkvalit-
nění služeb Oblastní charity Horažďovice, 
na úhradu nákladů spojených s  posky-
továním Charitní ošetřovatelsko – pe-
čovatelské služby a  bezplatné Občanské 
poradny. Dále budou fi nanční prostředky 
využity na volnočasové aktivity a  aktivi-
zační činnosti při Oblastní charitě v  Ho-
ražďovicích. Prostřednictvím této sbírky 
bychom rádi podpořili také dětské domo-
vy v  Chanovicích a  Oselcích a  mateřskou 
školu v  Hradešicích. Rádi bychom také 
znovu podpořili krizový fond pro pomoc 
lidem z  Horažďovicka v  krizové situaci 
způsobené přírodními vlivy.
Velice si vážíme veškeré pomoci, kterou 
nám poskytujete, a zároveň Vás prosíme 
UDĚLEJTE ZNOVU DOBRÝ SKUTEK!

… My tři králové jdeme k Vám, štěstí, zdraví 
vinšujeme Vám …

Zazpívané přání společně s  nápisem 
K + M + B (Bůh žehnej tomuto domu) po-
svěcenou křídou nad vchodové dveře do 
Vašich obydlí, symbolický dárek od ma-
lých koledníků, … to vše dohromady do-
káže vykouzlit atmosféru, při které se ote-
vírají srdce lidí dobré vůle. Vážíme si Vaší 
podpory, uvědomujeme si důvěru, kterou 
nám poskytnutím fi nančního daru dáváte 
a rozhodně ji nechceme zklamat.
Je naší povinností zajistit, aby výtěžek 
sbírky byl dobře využit tam, kde je po-
třeba. Získané fi nanční prostředky nám 

umožňují vykonat mnoho smysluplné prá-
ce – díky nim jsme schopni během celého 
roku zajišťovat seniorům a  zdravotně po-
stiženým v našem městě zajímavá setkání 
a uskutečňovat projekty ve chvíli, kdy jiné 
možnosti fi nancování selhávají.
Kromě využití sbírky v  regionu, kde byly 
prostředky získány, je část peněz zasílána 
na charitní účely zajišťující likvidaci ná-
sledků živelných katastrof a  pohrom, na 
pomoc lidem na okraji společnosti a mno-
ha dalším, jakkoliv strádajícím u  nás 
i v zahraničí. 
Jménem Oblastní charity Horažďovi-
ce bych chtěla poděkovat všem dárcům 
Tříkrálové sbírky za sebemenší fi nanční 
dar, který se rozhodli věnovat do sbír-
kových pokladniček. Náš velký dík patří 
zároveň i všem malým a velkým kolední-
kům, kteří se na realizaci sbírky podíleli 
i těm, kteří se rozhodli nám pomoci v na-
stávajícím roce – bez jejich obětavosti by 
se nám nikdy nemohlo podařit zajistit 
důstojný průběh této charitativní sbírky.

 Bc. Olga Šulcová – koordinátor TS 2012 

Prosinec 
Poslední měsíc roku a první klimatologic-
ký měsíc zimy hýří tolika svátky, že dává 
zapomenout na všechny nedostatky roku. 
Astronomicky zima začíná až při zimním 
slunovratu 21. prosince, ale ona se již 
mnohdy prohání dříve. V  prosinci proto 
očekáváme dvě tradiční oblevy. Ta první 
přicházívá obyčejně se zvýšenou srážko-
vou činností okolo sv. Barbory a Mikuláše 
a  druhá tradičně v  době, kdy nejvíce sní-
me o  Vánocích bílých, zachumlaných do 
závějí. Po Vánocích si vynucuje své právo 
na počasí již období silvestrovské a novo-
roční zimy. 
Vedle Vánoc nejočekávanějším svátkem 
prosince je svatý Mikuláš. Narodil se 
kolem roku 250 a  již jako mladík přijal 
duchovní svěcení. Byl neobyčejně štědrý 
a tato vlastnost jej provází do dnešní doby. 
Dozvěděl se, že soused se dostal do dluhů 
a tak mu zbývalo jediné – prodat svoje tři 
dcery do nevěstince. Mikuláš tajně vhodil 
třikrát za sebou do dívčí ložnice peníze, 
které zdědil po rodičích. Otec tak mohl 
splatit dluhy a  dívky byly od nevěstince 
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zachráněny. Když se lid dozvěděl, že Mi-
kuláš rozdal všechny své peníze zděděné 
po rodičích, kolem roku 300 ho nastolil na 
biskupský stolec v městě Myře. Zemřel ve 
věku devadesáti let, ale každým rokem se 
vrací mezi nás, aby třeba skromným dár-
kem udělal radost, a to hlavně dětem. 

 Karel Halml

Zvyšování kvality 
péče v horažďovické 
nemocnici
Nedílnou součástí Nemocnice následné 
péče LDN Horažďovice, s. r. o. je politika 
kvality, kterou sledujeme neustálé zvyšo-
vání úrovně poskytovaných služeb všem 
našim pacientům. 
Zdravotnická zařízení, Nemocnici násled-
né péče LDN Horažďovice, s. r. o., nevyjí-
maje, musí čím dál tím víc do svých dlou-
hodobých strategií a  plánů zohledňovat 
měnící se prostředí, potřeby a  očekávání 
pacientů, technický pokrok, konkurenční 
tlaky, ale i požadavky zřizovatele a plátců. 
Musí zvyšovat kvalitu svých služeb, aby 
výsledkem byl spokojený pacient. 
Horažďovická nemocnice se systematicky 
věnuje zvyšování kvality péče o  pacienty 
a  jejich bezpečí již od roku 2004, a  proto 
se členové vedení nemocnice ve spoluprá-
ci se všemi zaměstnanci rozhodli apliko-
vat systém řízení kvality dle normy ISO 
9001:2008 na celý komplement nemocni-
ce (biochemická a hematologická labora-
toř a radiologické oddělení) a rehabilitač-
ní oddělení tak, aby byl efektivní, pružný 
a  schopný zlepšování. Udělený certifi kát 
potvrzuje, že splňujeme požadavky dle 
této normy. Získání certifi kátu je podstat-
ným krokem ke zkvalitnění služeb a  po-
skytované zdravotní péče. 
V  roce 2010 se horažďovická nemocnice 
také zapojila do ověření systému řízení 
kvality laboratorních služeb dle národních 
standardů pro klinické laboratoře. Vstup 

laboratoře do Registru klinických labora-
toří je prvním krokem do systému přípravy 
akreditace. Od 19. do 20. září 2010 probí-
hal v  biochemické a  hematologické labo-
ratoři externí audit kvality dle požadavků 
Auditu I dle NASKL (Národní autorizační 
středisko pro klinické laboratoře). 
Pro úspěšné získání osvědčení bylo ne-
zbytné splnit požadavky v sedmi oblastech: 
pracovníci, vedení laboratoře, přístrojové 
vybavení, preanalytická fáze, vyšetřovací 
postupy, zajištění kvality vyšetřovacích po-
stupů, postanalytická fáze. 
Na základě posouzení externími auditory 
byl systém řízení kvality v laboratoři shledán 
plně funkčním a následně nám bylo předáno 
osvědčení platné na dobu 2 let (viz. foto).
Dalším cílem nemocnice je příprava a ná-
sledné splnění všech požadavků Auditu II 
NASKL, a to nejlépe již na jaře 2012.
Rádi bychom vám z  celého srdce popřáli 

Krádeže na starém 
hřbitově
K napsání tohoto článku mě donutily lidské 
hyeny, které nás okradly za poslední půlrok 
dvakrát. Poprvé ukradly malovanou vázič-
ku a kytky přendaly do kelímku od svíčky. 
Podruhé začátkem prosince, když otevřely 
klíčem kolumbárium, ukradly svítící křížek 
a svíčku na baterky. To nedělají vandalové, 
to udělaly lidské hyeny. Nejde o  fi nanční 
stránku, ale o to, že se nestydí krást na hřbi-
tově. Kam spěje naše společnost, když ani 
místo posledního odpočinku zloděje neza-
staví? Je mi z toho smutno.

 Jiří Chaluš

příjemné prožití svátků vánočních a šťast-
né vykročení do nadcházejícího roku 2012.

Mgr. Šárka Svobodová, manažer kvality
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Není peklo jako peklo
V  sobotu 3. 12. se poprvé otevřely v  Ho-
ražďovicích brány pekelné.
Když byly naše dcery menší, navštěvovali 
jsme podobné atrakce, kde se dalo – v na-
šem městě se peklo nekonalo a zvláště na 
mladší ratolest bylo potřeba občas udělat 
trochu bu-bu-bu… 
Po sobotním zážitku mohu konstatovat, 
že mne velice mrzí, že horažďovické pek-
lo dříve neexistovalo. Bylo totiž jedno-
značně NEJ!
Ochotníci si i  v  náročné předvánoční 
době udělali čas, aby připravili kulisy, 
kostýmy i  dárky pro děti. Každá z  pe-

kelných místností měla svou atmosféru, 
svůj příběh. Nešlo jen o prosté „strašení 
dětí“, šlo o  vytvoření pohádkového pro-
středí, ke kterému sice trochu strachu 
a  nebezpečí patří, ale vždycky všechno 
dobře dopadne. Těm nejmenším po-
chopitelně „jistila záda“ jejich nejspo-
lehlivější ochranka – tedy rodiče – a  to 
zejména při audienci u nejvyššího Belze-
buba. Ti odvážnější si pak třeba troufli 
vyslechnout pohádky čertovy babičky 
nebo se zúčastnit výuky v  pekelné škole 
sami. Naprosto úžasně pracovala pekel-
ná přihlašovací kancelář, vybavená ne-
jen brky, odhalujícími všechny zlobily, 
ale i nejmodernější výpočetní technikou, 

Peklo v Horažďovicích

Krásy Šumavy
KNIHA + DVD 
– UNIKÁTNÍ DIAPOZITIVY ŠUMAVY 
Z DOBY PŘED ROKEM 1925.
Celobarevná publikace, která obsahuje 
autentickou dobovou přednášku Stani-
slava Laciny s  mnoha desítkami repro-
dukcí jednotlivých diapozitivů Šumavy 
z  doby před rokem 1925 a  dále dobové 
texty k  historii Klubu československých 
turistů v Pošumaví. Součástí publikace je 
navíc DVD, které obsahuje téměř veškeré 
diapozitivy vkusně zasazené do původ-
ního textu přednášky Stanislava Laciny, 
který byl nově namluven hercem Vilé-
mem Udatným.

která dnes už asi úplně nahradila zápisy 
v knize hříchů. Jo, prostě techniku neza-
staví ani peklo. 
V  největší pekelné sluji se v  kotli hřály 
kromě hříšníků i párky, sloužící k posílení 
přítomných, k pití si malí čertíci mohli dát 
čaj a pořádní satani tuzemský grog. Kaž-
dý návštěvník se tak mohl občerstvit před 
cestou do dalších prostor pekla. 
S  dcerou jsme v  pekle strávily zábavnou 
hodinu a  věřím, že stejně jako my, byly 
spokojeny i  stovky dalších návštěvníků. 
Věřím, že letos vznikla nová krásná tra-
dice a že peklo bylo v Horažďovicích sice 
poprvé, ale rozhodně ne naposledy. Ještě 
jednou bych chtěla poděkovat všem, kdo 
se podíleli na přípravě a  průběhu toho-
to odpoledne, jsem ráda, že i  v  dnešní 
hektické době se najde tolik čertů, ďáb-
lů a  pekelníků, kteří jsou ochotni udělat 
něco pro druhé ve svém volném čase.

Simona Sládková s dcerou 
PS. Pro rodiče puberťáků mám nemilou 
zprávu: Puberťáky nechtějí ani v pekle!
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K tanci a poslechu hraje Taneční orchestr DANCE BAND Plzeň a hudební skupina THE SHOWER Klatovy. Taneční vystou-

pení AVANTI Domažlice. Výzdoba a dekorace. Květinářství VESNA, manželé Petříkovi Horažďovice. Čokoládové fontány: 

CIAO Strakonice – Horažďovice. Míchané nápoje: STŘEDNÍ ŠKOLA Horažďovice. Ochutnávkový raut: připravuje kolektiv 

KULTURNÍHO STŘEDISKA s prezentací STŘEDNÍ ŠKOLY v Horažďovicích. 

Dále spolupracuje: Hotel ZLATÝ JELEN Horažďovice, ŘEZNICTVÍ Tomáš Říha Horažďovice, MASOWEST Klatovy, 

PEKAŘSTVÍ RENDL Sušice, SPAK – FOODS, s. r. o. Sušice.

V  dnešním a  příštím sloupku bych se rád 
věnoval osudu dnes už v Čechách zapome-
nutého hudebníka Martina Josefa Nováč-
ka a  jeho čtyř synů. Město Horažďovice 
je známo jako místo narození slavného 
hudebního pedagoga Otakara Ševčíka. 
Osobnost Martina Josefa Nováčka v  sou-
časnosti téměř nikdo nezná.
Martin Josef Nováček se narodil roku 
1834 v  Horažďovicích do hudební rodi-
ny. Hudební talent jej však v  pouhých 
18  letech odvál do úplně jiných krajů 
habsburského soustátí. Roku 1852 tak 
přijímá místo varhaníka v  římskokato-
lickém kostele v  nevelkém banátském 
městečku Weisskirchen, maďarsky Féhér 
Templom. Dnes tato lokalita leží v  srb-
ské oblasti Vojvodina a  nese název Bela 
Crkva. V  krátké době se Nováček stává 
i  sbormistrem kostelního chóru. Díky 
jeho zaujetí pro hudbu se Weisskirchen 
na jistý čas stává muzikantským rájem. 
Sbor si získává významné renomé a  No-

váček se nebojí s  tímto hudebním těle-
sem vyjíždět na turné do blízkého okolí, 
ale i  do velkých měst, jako např. do Ze-
munu, Pécse či roku 1865 i  do Drážďan. 
Dbá ovšem i  na výchovu muzikantského 
dorostu, a  tak roku 1868 otevírá privát-
ní školu zpěvu, a následně pak o dvě léta 
později hudební školu pro děti a mládež. 
Ve Veisskirchenu se Nováček i žení s Ma-
rií Hildebrandovou, a  spolu zde zakládá 
i  početnou rodinu – 2 dcery a  4  synové 
(Rudolf, Karel, Otakar a Viktor). Všichni 
jeho synové se posléze výrazně uplatnili 
v hudebním světě.
Poté, co je v  hlavním městě Banátu – Te-
mešváru (dnes v Rumunsku), založena fi l-
harmonie, přichází do tohoto města i No-
váček, s  úmyslem založit při fi lharmonii 
hudební školu. Záměr se daří – a od roku 
1872 Martin Josef Nováček působí v  roli 
profesora zpěvu a  hry na klavír a  housle. 
Zároveň zastává i  pozici dirigenta sboru 
při fi lharmonii. Nováček vedl sbor a  or-

chestr fi lharmonie v  letech 1873–1875, 
1881–1882 a 1898–1905.
V  letech 1873–1874 uskutečnil několik 
koncertů, kde v  premiéře uvedl některá 
díla takových hudebních veličin, jako Pa-
lestriny, Allegriho, J. S. Bacha atd. Sám 
vystupoval v  roli houslového sólisty. No-
váček proslul i  též jako autor skladeb pro 
temešvárský sbor při katedrále. Realizo-
val i řadu komorních koncertů. Martin Jo-
sef byl všestranným hudebníkem – kromě 
houslí, zvládl bravurně i hru na violu, vio-
loncello a klavír.
Od roku 1877 cestoval po Evropě s rodin-
ným smyčcovým orchestrem. Nejúspěš-
nější koncerty proběhly v Budapešti a Kar-
lových Varech. Zda navštívil i  své rodiště 
není známo. Zemřel ve vídeňské nemocni-
ci po neúspěšné operaci dne 19. 3. 1906 ve 
věku 72 let. Pohřben je v Temešváru.
Letos tedy uplynulo 105 let od úmrtí 
M. J. Nováčka. V příštím sloupku se budu 
věnovat osudu synů M. J. Nováčka.

Martin Josef Nováček a jeho synové 
– osudy významné evropské hudební dynastie původem z Horažďovic
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Kateřina Sloupová, kontaktní osoba projektu
www.urbal.cz • urbal@urbal.cz 
katka.sloupova@centrum.cz
728 711 994

1. 11. 2011
Snem mnoha literárně či výtvarně nada-
ných dětí je, aby se jejich tvorba dostala do 
rukou veřejnosti, ale většinou není v jejich 
silách se prosadit. Proto se skupina mla-
dých lidí, podpořena z  programu Think 
Big, rozhodla dětem tento sen umožnit 
a  vydat jim knihu složenou z  nejlepších 
příspěvků v  soutěži „Urban legends oči-
ma dětí“, do níž mohou přispět účastníci 
svou povídkou, básní nebo komiksem. Té-
matem jsou „urban legends“ – historky 
z novodobého městského prostředí.
Urban legends, téma všech soutěžních 
děl, mají nejblíže k pohádce, pověsti či ho-
roru, jsou však specifi cké svým přístupem 
k realitě – tváří se, jako by se opravdu staly 
či stále probíhaly. Mezi všeobecně známé 
a proslavené urban legends patří historka 
o  černé sanitce, která unáší náhodné ko-
lemjdoucí za účelem prodeje lidských or-
gánů, o nočním vlaku, který nikdo neřídí, 
nebo o ženě čekající na tramvajové zastáv-
ce, která se nenávratně propadla do země. 
Mnohdy je legenda vázána na daný region 
a uchovává se pouze v ústní formě. Cílem 

dobrovolníků, zapojených do projektu, 
je tedy nejen podpořit kladný vztah dětí 
k literatuře, vlastní tvorbě, ale také zacho-
vat často zajímavé či vtipné legendy krajů 
nebo měst v písemné podobě, a to specifi c-
kým způsobem – očima dětí.
Soutěž je určena všem dětem mladším 
šestnácti let. Svá díla – do každé katego-
rie nejvíce jedno – mohou posílat klasic-
kou poštou, e-mailem na urbal@urbal.cz 
či vkládat přímo na webových stránkách 
soutěže www.urbal.cz. Uzávěrka přijímání 
příspěvků je 15. ledna 2012. Třicet nejlep-
ších příspěvků bude otištěno v  knize, kte-
rou v březnu 2012 obdrží všichni soutěžící 
zdarma. Tři nejlépe hodnocené povídky 
navíc zpracují do knihy profesionální kres-
líři ve formě komiksu. Na všechny zúčast-
něné čekají kromě knihy městských pověstí 
i další ceny a jarní závěrečné setkání.
Realizační tým, složený z  dobrovolní-
ků nadšených pro práci s  dětmi, pořádá 
soutěž díky podpoře Nadace O2 a Nada-
ce rozvoje občanské společnosti. Obě 
spolupracující organizace vyhlásily pro-
gram Think Big, jenž poskytl stovce týmů 
mladých dobrovolníků 5,3 milionu Kč na 
uskutečnění jejich snů a  nápadů. Jednot-
livé projekty se zabývají regionálními ak-
tivitami, životním prostředím, sociálními 
problémy apod.

Více o nás na www.vrbno-ubytovani.cz
hospoda.vrbno@seznam.cz

13. 1. 2012 • 19.00 hod.

SOUTĚŽ NEJEN 
VRBEŇÁKŮ VE SMAŽENÍ 

BRAMBORÁKŮ

Do soutěže se můžou zaregistro-
vat jednotlivci i skupiny na tel. 

724 119 332 nebo mailem, pánvičku 
a těsto připravené předem s sebou. 

Výsledky vyhodnotí nezávislá porota 
Duo MA-MI. 

Zveme všechny na tuto show 
a ochutnat dobré bramboráky.

KULTURA V OKOLÍ 

Svéradice
Myslivecký ples
25. 12. Kulturní dům Svéradice. K  tanci 
a poslechu hraje EXPERIMENT
Silvestrovská zábava 
pořádá Obec Svéradice 31.  12. od 20.00 
Kulturní dům Svéradice, k  tanci a  posle-
chu hraje EXPERIMENT. Předprodej 
vstupenek v  kanceláři OÚ Svéradice, tel. 
376 514 367
Novoroční pochod
1. 1. 2012 ve 13.30 hod. Od budovy OÚ 
Svéradice směrem Lnářský Málkov na Sla-
tinu, kde je občerstvení, zpět do Svérádic
Hasičský ples
14. 1. Kulturní dům Svéradice
K tanci a poslechu hraje SAFÍR
Sportovní ples
4. 2. Kulturní dům Svéradice

Projekt Urban legends očima dětí
DĚTI PÍŠÍ KNIHU MODERNÍCH POVĚSTÍ ZE SVÉHO KRAJE

STAŇTE SE SPOLUAUTORY KNIHY LEGEND!

Chanovice
17. prosince – sobota, „Vánoční koncert 
Volného sdružení horažďovických zpě-
váků a  muzikantů“, od 18.00 hodin, zá-
mecký areál (Panoráma, Obec Chanovice, 
ZŠaMŠ Chanovice)
17. prosince – sobota, „Ukradený vjecy“, 
předvánoční taneční zábava v KD Chano-
vice od 20.00 hodin (KD Chanovice)
25. a  26. prosince – neděle a  pondělí, 
„Chanovický betlém“, 13.00–17.00 ho-
din, sváteční vánoční setkání v  chano-
vickém skanzenu (Vlastivědné muzeum 
Dr. Hostaše v Klatovech)
26. prosince – pondělí, „Koncert sester 
Strolených“, od 17.00 hodin, vánoční ro-
dinné muzicírování, a  malé překvapení, 
zámecký areál (Panoráma, Obec Chano-
vice, ZŠ a MŠ Chanovice)
31. prosince – sobota, „Myslivecký Sil-
vestr“, silvestrovská veselice s  bohatou 
tombolou, Kulturní dům Chanovice (Mys-
livecké sdružení Chanovice)
1. ledna – neděle, „Novoroční vyhlídka 
z  chanovické rozhledny“, 13.00–16.00 ho-
din, sváteční podívání na Šumavu a Prácheň-

sko, rozhledna na Chlumu (Obec Chanovice) 
1. ledna – neděle, „Chanovický bet-
lém“, 13.00–17.00 hodin, sváteční setká-
ní v  chanovickém skanzenu (Vlastivědné 
muzeum Dr. Hostaše v Klatovech)
7. ledna – sobota, „Pěší pochod k uctění 
a zachování přírody a života v Pošuma-
ví“, start v  zámeckém areálu, ukončení 
s  hudbou v  Kulturním domě v  Chanovi-
cích (Obec Chanovice)
28. ledna – sobota, „Tesařský ples“, tra-
dičný ples k oslavě místního řemesla, Kul-
turní dům Chanovice (Haas Fertigbau, 
spol. s r. o., Chanovice)
Stálé výstavy v zámeckém areálu: „Expozi-
ce lidových řemesel Pošumaví“, „Histo-
rická místnost zámku Chanovice“, „Gale-
rie Nositelů tradice lidových řemesel“. 
Otevírací doba v  zámeckém areálu a  na 
rozhledně v  Chanovicích přes zimní ob-
dobí: jen pro skupiny minimálně pět osob 
a dle předchozí dohody na obecním úřadě 
(minimálně den předem) 
Na všechny akce jste pořadateli srdečně zváni.

Velké Hydčice
IV. vánoční koncert na Práchni
SDH Velké Hydčice srdečně zve na již 
IV. vánoční koncert na Práchni, který se 
uskuteční 26.  12.  2011 od 17.00 hod. na 
prostranství před kostelem sv. Klimenta. 
Silvestrovský běh 
ASPV a  TJ Tatran Velké Hydčice po-
řádají jubilejní 15. ročník „Silvestrov-
ského běhu“ ve Velkých Hydčicích dne 
31.  12.  2011. Sraz účastníků od 11.00 
hodin v  místním KD, start od 12.00 ho-
din pro všechny kategorie – děti, mládež, 
dospělí i senioři. Pořadatelé srdečně zvou 
všechny účastníky.
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v březnu zůstala Perla 
doma… 

… červen byl ve znamení 
vzácné návštěvy

… opět se šla, jela, běžela 
„Horažďovická 50“

… zakladatel muzea má 
pamětní desku

… květen začal sluneč-
ným počasím, jaké patří 
k oslavě osvobození

… známe kuchaře krále 
Rudolfa

… Majáles 2011

… vzpomínka na vznik 
samostatného Českoslo-
venského státu

… milá návštěva členů 
židovské obce z Westmin-
steru … oslava Jmenin města

… úspěšný start posádky 
Otavské plavby – Dračí 
lodě

… Otec Karel oslavil život-
ní jubileum

Obrazové ohlédnutí za rokem dvou jedniček
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Květinářství VESNA

Petříkovi
Mírové náměstí 12

Horažďovice
tel. 376 512 263

mob. 602 363 643
karelpetrik@seznam.cz

Děkujeme všem svým zákazníkům 
za přízeň v roce 2011 

a těšíme se na další setkávání 
v roce 2012.

Přejeme krásné a klidné prožití 
vánočních svátků.

V novém roce hodně zdraví, štěstí, 
spokojenosti, klidu a vzájemné tolerance.

Všem čtenářům, inzerentům a pisatelům 
Horažďovického Obzoru děkujeme za vaši přízeň 
a množství krásných textů.

Těšíme se, že se na stránkách našeho měsíčníku 
budeme i nadále potkávat a přejeme vám 
požehnané svátky vánoční, zdraví, štěstí a pohodu 
po celý nový rok 2012.

                                     Redakční rada

Nově otevřený obchůdekNově otevřený obchůdek
Sluneční zářeSluneční záře

vše co od sluníčka pochází, mým vše co od sluníčka pochází, mým 
obchůdkem prochází, kameny, mastičky, obchůdkem prochází, kameny, mastičky, 

čaje a různé jiné taječaje a různé jiné taje
v ulici Trhová 109, Horažďovicev ulici Trhová 109, Horažďovice
Všechny vás srdečně zvu ve dny Všechny vás srdečně zvu ve dny 

Po, St 8–12 14Po, St 8–12 14–1717
Út, Čt, Pá 8Út, Čt, Pá 8–1212

ostatní hodiny dle tel. doml. 603217525ostatní hodiny dle tel. doml. 603217525
Prodej minerálů a šperků z nich, Prodej minerálů a šperků z nich, 

konzultace jak nám mohou pomocikonzultace jak nám mohou pomoci
Prodej produktů Energy – měření diagnostiky organismuProdej produktů Energy – měření diagnostiky organismu

Terapie Reiky, Shamballa, vonná terapieTerapie Reiky, Shamballa, vonná terapie
Ajurvéda – cca 2 hodiny relaxace a očisty celého tělaAjurvéda – cca 2 hodiny relaxace a očisty celého těla

Motto:Motto:
Dostal jsi tělo. Můžeš je mít rád nebo Dostal jsi tělo. Můžeš je mít rád nebo 

nenávidět, ale je tvou jistotou, že je budeš nenávidět, ale je tvou jistotou, že je budeš 
mít až do konce života.mít až do konce života.

Rychlé zastavení 
exekucí a dražeb
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Zveme Vás do naší restaurace 
na vybraná eská jídla

P ejeme Vám krásné Vánoce

p íjemné posezení v prost edí naší restaurace
hotová jídla, minutky, speciality, pizza
polední menu
závodní stravování
možnost va ení pro Vaši firmu (po dohod  zajistíme rozvoz)
zajistíme pro Vás svatební hostinu, firemní ve írek, raut, 
narozeninovou oslavu, atd.

Rezervace nebo kontakt 
na tel.  739 577 298,  733 527 005

Denisa Němcová
www.zlatyjelen.sumava.net

Stále pro Vás va í Hana Dubová a Marie Švecová

 od ledna 2012 máme pro Vás p ipravenou akci 
„každá 10 pizza zdarma“

p íje
hoto
poled
závo
možn

Hotel
Zlatý Jelen
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PF 2012
 

Jana Vránová Auto service
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AKCE KINO OTAVA
6. 1. pátek  20.00
7. 1. sobota 20.00
RODINA JE ZÁKLAD STÁTU
ČR – Nový fi lm Roberta Sedláčka. Drama do 
12 let nevhodné. Vstupné 73 Kč.  

13. 1. pátek  20.00
14. 1. sobota 17.30
OCELOVÁ PĚST 
USA – Boxeři – roboti… Akční sci-fi  s  čes-
kým dabingem. Vstupné 83 Kč. 

20. 1. pátek  20.00
21. 1. sobota 20.00
MOJE KRÁSNÁ UČITELKA 
USA – Julia Roberts a  Tom Hanks v  roman-
tické komedii do 12 let nevhodné. Titulky. 
Vstupné 78 Kč.  

27. 1. pátek  20.00
28. 1. sobota 20.00
JOHNNY ENGLISH SE VRACÍ
USA – Nebezpečí je třeba zesměšnit! Kome-
die s Rowanem Atkinsonem v hlavní roli. Ti-
tulky. Vstupné 73 Kč. 

LOUTKOVÉ DIVADLO V KINĚ OTAVA

6. 1. pátek   17.00
O ZLÉ KOZE

27. 1. pátek  17.00
VODNÍKOVA HANIČKA

DALŠÍ AKCE V KINĚ OTAVA

13. 1. pátek   9.00–17.00

PRODEJ ODĚVŮ PROSTĚJOV

19. 1. čtvrtek 14.00–17.00 
PRODEJ ZNÁMEK RUMPOLD

26. 1. čtvrtek 9.00–15.00 
PRODEJ ZNÁMEK RUMPOLD

Změna programu vyhrazena

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK 

– OTEVÍRACÍ DOBA:

kancelář kulturního střediska 

tel. 376 512 237 

pondělí, úterý, středa 8.00–12.00

kino Otava Horažďovice

tel. 376 511 890

čtvrtek, pátek, sobota 16.00–20.00

KINO OTAVA – hlavní vchod: 

předprodej vstupenek, kopírování, 

příjem plakátů 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

HOTEL PRÁCHEŇ
28.12. středa  19.00
ŠEVČÍKOVY HUDEBNÍ VEČERY
Akordeonový recitál Petra Vacka. 
Petr Vacek, dvaadvacetiletý hráč na klávesový 
akordeon („klávesovou harmoniku“). Koncert 
přeložen z  minulé sezóny kvůli japonskému 
turné interpreta. Vstupné 100 Kč, zlevněné 
vstupné 50 Kč, rezervace vstupenek na mobilu 
603 229 559. 

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
1. 1. neděle  9.00
NOVOROČNÍ VÝSTUP NA PRÁCHEŇ
Aktivní začátek Nového roku aneb jak na 
Nový rok, tak po celý rok! Vycházíme ze zá-
meckého nádvoří.

KULTURNÍ DŮM
6. 1. pátek 20.00
MATURITNÍ PLES
Pořádá SOŠ Blatná, 4B. Hraje Experiment.

8. 1. neděle  15.00
TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ
1. lekce. 

14. 1. sobota  20.00
HASIČSKÝ BÁL
Pořádá SDH Jetenovice. Hraje Fatima, před-
tančení, bohatá tombola. Předprodej vstupe-
nek od 5. 1. dle rozpisu otevírací doby.

15. 1. neděle  15.00
TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ
2. lekce. 

17. 1. úterý – 18. 1. středa 
PRODEJNÍ TRH

20. 1. pátek  20.00
DIVADELNÍ „ŽLUTÝ“ BÁL
K tanci a poslechu hraje KT BAND Klatovy. 
Úvodní program, tombola. Letos ve žlutém 
– každý návštěvník – alespoň maličkost na 
svém oděvu. Předprodej vstupenek od 9. 1. 
dle rozpisu otevírací doby.

21. 1. sobota  20.00
MYSLIVECKÝ PLES
K tanci a poslechu hraje Malá muzika Nauše 
Pepíka. Předtančení, bohatá zvěřinová tom-
bola. Předprodej vstupenek od 9. 1. dle rozpi-
su otevírací doby.

22. 1. neděle  15.00
TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ
3. lekce.

24. 1. úterý  19.30
C. S. FORESTER: AFRICKÁ KRÁLOVNA
Příběh o  lásce a  válce. Hrají: Linda Vrbová, 
Hynek Čermák, Divadlo PALACE Theatre. 
Předplatné skupiny A/1. Zbylé vstupenky 
v předprodeji dle rozpisu. 

28. 1. sobota  20.00
15. PRÁCHEŇSKÝ 
REPREZENTAČNÍ PLES
Pořádá Město Horažďovice a  Kulturní stře-
disko. Bohatý program: hraje taneční or-
chestr Dance Band Plzeň a  The Shower 
Klatovy, předtančení Avanti Domažlice, čo-
koládové fontány CIAO Strakonice, Horaž-
ďovice, ochutnávkový raut, míchané nápoje, 
prezentace Střední školy Horažďovice. Před-
prodej vstupenek od 12. 1. 2012 dle rozpisu 
otevírací doby.

29. 1. neděle  15.00
POSEZENÍ S PÍSNIČKOU
K  tanci a  poslechu hraje Myslivecká kapela 
ATLAS. Možnost rezervace vstupenek od 
5. 1. 2012 dle rozpisu otavírací doby.

Změna programu vyhrazena

KULTURA V OKOLÍ
26. 12. 17.00
IV. VÁNOČNÍ KONCERT NA PRÁCHNI
SDH Velké Hydčice srdečně zve na již IV. vá-
noční koncert na Práchni, který se uskuteční 
na prostranství před kostelem sv. Klimenta. 

31. 12.  11.00
SILVESTROVSKÝ BĚH 
ASPV a TJ Tatran Velké Hydčice pořádají jubi-
lejní 15. ročník „Silvestrovského běhu“ ve Vel-
kých Hydčicích. Sraz účastníků od 11.00 hodin 
v místním KD, start od 12.00 hodin pro všech-
ny kategorie – děti, mládež, dospělí i  senioři. 
Pořadatelé srdečně zvou všechny účastníky.

31. 12.  20.00
SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA 
Obec Svéradice pořádá Silvestrovskou zába-
vu. Kulturní dům Svéradice, k  tanci a  posle-
chu hraje EXPERIMENT. Předprodej vstupe-
nek v kanceláři OÚ Svéradice, tel. 376 514 367

25. 12.  
MYSLIVECKÝ PLES
Kulturní dům Svéradice. K  tanci a  poslechu 
hraje EXPERIMENT

1. 1.  13.30
NOVOROČNÍ POCHOD 
Od budovy OÚ Svéradice směrem Lnářský 
Málkov na Slatinu, kde je občerstvení, zpět 
do Svérádic


