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SLOVO STAROSTY
Městská policie
v novém
Jak bylo dlouhodobě avizováno, Městská policie Horažďovice prodělává významné změny. Nové personální složení, nová pracovní
doba, nová koncepce činnosti a nové úkoly,
nově upravená kancelář, (staro)nové auto.
Smyslem nové koncepce je samozřejmě větší účinnost práce policistů. Všechny změny
k tomu směřují.

BEZPEČNOSTNÍ SITUACE
Denně můžeme v médiích sledovat postupné
zhoršování bezpečnostní situace v ČR, které
je důsledkem legislativního chaosu, nízké
úrovně vymahatelnosti práva, postupné (personální a ekonomické) likvidace funkčních
struktur Policie ČR, nezájmu odpovědných
elit o bezpečnostní aspekty života obyvatel
a koneckonců i špatného příkladu těchto elit
v ignoraci zákonů i mravních zásad. Je jistě
dobré, že naše město tento proces zatím významně nezasáhl. Je ale také zřejmé, že musíme být připraveni čelit těmto hrozbám, tedy
mít účinnou a akceschopnou složku k zajištění záležitostí bezpečnosti a veřejného pořádku – městskou policii.

VE ČTYŘECH
Musím přiznat, že jsem byl překvapen tím,
jak nesnadné je získat kvalitní osobnosti
pro práci u městské policie. Několikrát jsme
opakovali výběrové řízení, aby se nám konečně podařilo doplnit sestavu o zkušené
a perspektivní policisty. Do letošního roku
jsme vstupovali se třemi strážníky. V březnu
odešel pan Petrovic a nyní se rozhodl ukončit
pracovní poměr pan Miroslav Karas. Dovoluji si mu touto cestou poděkovat za dobře
odvedenou práci. Z původní sestavy zůstává
paní Blanka Špatná, pana Petrovice nahradil
Jiří Vítek a od prvního listopadu mají nastoupit pánové Karel Žíla a Petr Paul. Sudý počet policistů je dobrý zejména pro vytvoření

MP v novém složení zleva: P. Paul, K. Žíla, B. Špatná, J. Vítek
dvoučlenných pracovních skupin (hlídek),
s tím souvisící rozšíření časové i prostorové
působnosti policie a také pro lepší vzájemnou
zastupitelnost.

SEZNAMTE SE
Blanka Špatná (praxe v armádě, od r. 2007
strážnice MP Horažďovice): „Bezpečná ulice
je základem bezpečného města, a to je stavebním kamenem bezpečného kraje.“
Jiří Vítek (praxe u Policie ČR včetně kriminální služby, od července 2011 strážník MP Horažďovice): „Pro toho, kdo dodržuje společenské normy a pravidla chování, budeme vždy
partnery.“
Karel Žíla (praxe u Policie ČR včetně kriminální služby, k MP Horažďovice nastupuje od
1. 11. 2011): „Měřítkem kvality mé práce bude
především spokojenost občanů.“
Petr Paul (10 let strážník specialista
u MP Praha, k MP Horažďovice nastupuje od
1. 11. 2011): „Kdo rozhodl spor bez vyslechnutí
druhé strany, nebyl spravedlivý, i kdyby rozhodl
spravedlivě.“

VÝZNAMNÉ ÚKOLY
Prioritou v práci strážníků bude dohled nad
dodržováním obecně závazných předpisů
a prevence závadového chování mládeže
a kriminality. V souvislosti s naplňováním
cílů je čeká celá řada úkolů, k jejichž úplnému
představení by prostor úvodníku nestačil. Vy-

beru některé: odhalování a řešení vandalismu
a přestupků proti veřejnému pořádku, umravnění nezodpovědných majitelů psů, systematická kontrola podávání alkoholu mladistvým, součinnost s PČR při sledování a řešení
problematiky zneužívání omamných látek,
iniciace zlepšení v oblasti dopravy – bezpečnost, průjezdnost a parkování v problematických lokalitách města a také měření rychlosti.

SPOLUPRÁCE
Dobrá a účinná práce městské policie se neobejde bez široce založené spolupráce. Budeme podporovat intenzivní a systémovou
komunikaci jednak s profesionálními odbornými útvary, tedy s policisty PČR, správním
a sociálním odborem MěÚ, hasiči, Technickými službami, manažery projektu Bezpečný
kraj a podle potřeby s dalšími složkami, jednak s občanskou i odbornou veřejností (občané, zastupitelé, ředitelé škol apod.) Základem
výměny informací budou pravidelné koordinační schůzky jedenkrát měsíčně. Užitek jistě také přinese spolupráce s okolními obcemi
a městy (například možnost kontrolovat podávání alkoholu mladistvým občanům Horažďovic i mimo správní území města).

ROZŠÍŘENÍ PRACOVNÍ DOBY
A DOSTUPNOST MP
Díky navýšení počtu městských policistů
(o jednoho) na čtyři můžeme od 1. 11. 2011
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strážníky potkávat častěji, a to při jejich
pravidelných službách každý všední den od
7.00 do 18.00 a v sobotu od 8.00 do 11.30
a nepravidelně prakticky kdykoliv, třeba
v noci ze soboty na neděli. V pravidelné pracovní době budou strážníci vždy dostupní
na tel. č. 376 547 539. Mimo tuto pracovní
dobu se občané mohou v závažných věcech,
které nesnesou odkladu, obracet na místní
oddělení PČR prostřednictvím telefonu č.
974 334 722 nebo tísňové linky 158. Podněty k zajištění veřejného pořádku přijímáme
také písemně přes podatelnu MěÚ, osobně
na služebně MP nebo na e-mailové adrese
poradek@muhorazdovice.cz. Děkuji všem
občanům, kteří svými připomínkami inspirují další činnost strážníků MP.

VYBAVENÍ MĚSTSKÉ POLICIE
HORAŽĎOVICE
Malá služebna sotva poskytovala pracovní
zázemí třem strážníkům. Proto byla před
zvýšením personálního stavu nákladem cca
60 000 Kč upravena a rozšířena. Dosloužila
i stará Felicie a pro potřeby MP byla vyčleněna z vozového parku MěÚ ojetá, ale funkční
Fabia kombi. Strážníci budou postupně vybavováni prostředky nezbytnými pro úspěšné plnění úkolů. Největším technickým pomocníkem při jejich práci má být plánovaný
kamerový systém s lepšími užitnými vlastnostmi.

STALO SE
Odhalení pamětní
desky Š. K. Vydrovi
Ve čtvrtek 13. října jsme odhalili pamětní
desku zakladateli muzea Štěpánu Karlu Vydrovi. Hosty přivítal pan starosta
K. Zrůbek, o životě Vydry a o zakládání
muzea promluvila Hana Smetanová, ředitelka muzea. Na své začátky v muzeu a na
velké stavební opravy, které probíhaly
v době jejího působení vzpomenula Zdeňka Řezníčková, ředitelka muzea v Sušici.
Autor pamětní desky, ak. mal. Petr Mika
přiblížil obtíže spojené se zhotovením
desky. Příjemnou atmosféru celého setkání podpořilo hudební vystoupení pánů
Josefa Fialy a Martina Kaplana, kteří zahráli lidové písně z národopisných sběrů
Š. K. Vydry.
Děkuji všem, kteří se na akci zúčastnili
a také všem kteří se přišli podívat.
Hana Smetanová

CHUŤ A MOTIVACE
Vnímám, že naši stávající i nově nastupující
strážníci mají opravdovou chuť významně
zlepšit parametry bezpečnosti a veřejného pořádku. Přeji jim zdar v práci a slibuji
osobní podporu jejich úsilí. O podporu
a spolupráci prosím také všechny občany.
Jde nám společně o dobrou kvalitu života
na Horažďovicku.
Karel Zrůbek

Jak se vlastním jménem jmenoval
Václav Čtvrtek?

Další informace o soutěži
www.knihovna.horazdovice.cz

Slavnostní odhalení, foto M. Smetana

Vystoupení J. Fialy a M. Kaplana,
foto M. Smetana

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

STRAŠÍNSKÁ JESKYNĚ
Letošní letní dny jsem trávila převážně na
zahradě horlivým kolébáním čtyřměsíční
pravnučky Aničky, halekáním ukolébavek
a neméně horlivým vysvětlováním kolemjdoucím turistům, kde se nachází vchod
do Strašínské jeskyně. Stává se totiž vyhledávaným místem trpělivě čekajícím na
důkladnou odbornou expertizu a výstižný
projektový záměr.
Délka všech chodeb Strašínské jeskyně
bez ohledu na sklon měří 200 m. Hlavním prostorem je rozlehlá síň pytlovitého
tvaru, jejíž dno i strop, komplikovaný různými sníženinami, se sklánějí pod úhlem
asi 30 stupňů. Dno je pokryto balvany,
můžeme zde však vidět i několik sloupů.
Ze stěn vyčnívají preparované žilky aplitu
a křemene, které svědčí o hluboké korozi
stěn dutiny. V nejnižších místech síně jsou
dvě jezírka. V době sucha z nich mizí voda
a tím se odkrývá vstup do severního systému chodeb. Můžeme tedy usuzovat, že
část vodního fondu je vedena podzemními
dutinami. Zajímavé jsou také obří hrnce.
Vznikly vodní korozí.
Pro horažďovické čtenáře uvádím několik údajů z poznámek Anny Duškové
(1905–1988), učitelky a bývalé kronikářky ve Strašíně. „V letech 1800–1810 Karel Herites z Horažďovic uvádí Strašínskou jeskyni jako dosud největší jeskyni
pošumavského krasu. Vchod je při jihovýchodním okraji tzv. Vápenice.
K prohlídce srdečně zve obec Strašín
– www.strasin.cz.
Jaroslava Sucháčová
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vánočního stromu.
Vánoční hudba
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Markéta Vydrová

PARTNEŘI PROJEKTU:

SPONZOŘI:

10.00–17.30 27. 1
Kulturní dům Hor 1. 2011
ažďovice

• DOK • GOADA o. s. • Klatovský deník • Oblastní charita
Horažďovice • Rodinka Chanovice • Střední škola Horažďovice
• Tyjátr Horažďovice • ZUŠ Horažďovice

• DRUSO spol. s r. o. Plzeň • Lyckeby Amylex a. s. Horažďovice • Designjesvoboda • Elika spol. s r.o.
• INKA – Kareš spol. s. r. o.
• Atrium s. r. o. • AUTOSPEKTRUM – Vít Želiska • Barvy, nátěrové hmoty – Jana a Petr Drázdovi • Ciao… cestovní kancelář s. r. o. • DOPLA
PAP, Sušice • Drogerie TETA – Ing. Jana Vávrová • Egmont ČR • Elektro – Václav Burda • Fragment • Grafické studio Kolář & Kutálek • Haas
Fertigbau spol. s r.o. • Knihkupectví Horažďovice • KOVOVÝROBA – Bohuslav Nováček • Kulturni středisko Horažďovice – Libuše Mužíková
• Kvatro Horažďovice – Karel Krejčík • Milena Urbanová – prodej okrasných rostlin • Miroslav Vondryska • Mlýn a krupárna MRSKOŠ, s. r. o. •
OPA – Tomáš Loukota Praha • Ponnath ŘEZNIČTÍ MISTŘI, s. r. o. • Pekařství – Karel Reindl • Raiffeisen – stavební spořitelna – Jan Barth • Rosa
Computers • Řeznictví u Říhů • Šumava Net • TYPOS Klatovy • Vesna – Jana Petříková • Zámecká cukrárna • ZOO Plzeň • Železářství u Pejšů •

|

KULTURA
Ševčíkovy hudební
večery
pátek 11. 11. 2011 v 19.00 hodin
secesní sál hotelu Prácheň
Komorní ﬂétnový koncert dvou představitelek mladé české generace svým posluchačům nabízí vynikající zážitek. Obě umělkyně se řadí zcela zaslouženě k interpretačním
špičkám a jejich dosavadní umělecký vývoj
tomu jen nasvědčuje. Flétnistka Hana Brožová-Knauerová vystudovala Pražskou
konzervatoř, pražskou AMU a dále pokračovala ve studiu v Paříži. Conservatoire
Supérieur de Musique absolvovala s nejvyšším možným vyznamenáním. Jako stipendistka švýcarské vlády studovala v Ženevě,
kde získala Diplôme de Sólisté a nejvyšší
možné ocenění poroty. Jako sólová ﬂétnistka účinkovala v orchestrech v zahraničí, je
sólovou ﬂétnistkou Symfonického orchestru hlavního města Prahy. Je laureátkou
významných soutěží u nás i v zahraničí. Od
dob studií v Paříži spolupracuje s klavíristkou Petrou Matějovou, která vystudovala klavír na Pražské konzervatoři, poté na
pražské AMU, dále pak studovala v Paříži
na Schole Cantorum, kde získala koncertní
diplom s nejvyšším možným oceněním poroty. Specializovala se na interpretaci hudby z přelomu 18. a 19. století na dobových
nástrojích nebo jejich kopiích a absolvovala
pod vedením světových hammerklavíristů
studium na konzervatoři v Paříži, stala se
laureátkou Nadace Nadii a Lili Boulanger.
Absolvovala řadu mistrovských kurzů, nahrála snímky pro rozhlas, v Paříži natočila
sólové CD. Sama též vyučuje při hudebních
kurzech a v rámci Letní školy staré hudby ve
Valticích.
Obě umělkyně se věnují hře v různých komorních souborech na významných koncertních pódiích doma i v zahraničí. Ze
společných koncertů poslední doby jmenujme např. matiné v rámci mezinárodního
festivalu Pražské jaro. V programech společných koncertů obou interpretek najdeme např. skladby A. Roussela, B. Martinů,
J. Nováka, C. Francka, A. Rejchy, F. Schuberta, J. S. Bacha, P. Bouleze.
Těšíme se na hojnou účast a společný krásný zážitek. Vstupné na koncert: 100 Kč,
zlevněné vstupné 50 Kč. Rezervace vstupenek: mobil 603 229 559. Jako obvykle bude
návštěvníkům koncertu k dispozici bar
u sálu a občerstvení v přilehlé restauraci.
Ing. Jitka Kutišová,
Občanské sdružení Hudba bez hranic, o.s.
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Několik volně sdružených
horažďovických zpěváků a muzikantů
si vás dovoluje pozvat na
beneﬁční koncert
hudebního tělesa s názvem

SEJDE Z MÜSLI
Dne 17. listopadu 2011 v 17 hodin
v Husově sboru
Církve československé husitské
v Horažďovicích
se vám představí se svou autorskou
tvorbou písní o lásce a přátelství
a přidá i pár zhudebněných textů
našich klasiků
Hana Brožová-Knauerová, Petra Matějová

Večer s harfou
Harfa se při koncertu 28. 9. 2011 zdála
být zcela přirozenou součástí osobnosti
paní Jany Bouškové. Umělkyně, ač silně
nachlazena a s nelítostnou vyhlídkou na
velmi časný ranní odlet do Bruselu, předvedla fantastický výkon s neuvěřitelně
bohatou dynamickou i výrazovou škálou.
Jak náročné je již jen rozeznít harfu, to si
mohli zájemci osobně vyzkoušet pod odborným dohledem paní Bouškové po koncertu přímo na pódiu. Předtím však zaplněný sál v hotelu Prácheň mohl obdivovat
nejen brilantní hru umělkyně, ale též milé
povídání o nástroji i o cestách, které vedou k jeho dokonalému zvládnutí. Skvěle
naladěné publikum, ve kterém nechyběl
pan starosta Karel Zrůbek, pan místostarosta Jan Buriánek a členka rady města
paní Naďa Chládková, uvítalo ve svých
řadách tentokrát i členku Senátu ČR Jiřinu Rippelovou. Atmosféra koncertu vyvrcholila bouřlivým potleskem po Fantazii
na téma ze Smetanovy symfonické básně
Vltava a nedivili jsme se, když při děkování zaznělo na adresu umělkyně i zasloužené „Bravo!“ Překrásná kytice, přídavky
a koncert Jany Bouškové v Horažďovicích
se stal historií.
Ing. Jitka Kutišová, Občanského sdružení
Hudba bez hranic, o. s.

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
MÍROVÉ NÁMĚSTÍ V HORAŽĎOVICÍCH

27. 11. 2011 OD 18.00 HODIN
ZVONKOVÝ PRŮVOD
OD KULTURNÍHO DOMU
V 17.30 HODIN
ZVONKY S SEBOU

LAMPIONY PŘÁNÍ
SPOLEČNÉ VYPOUŠTĚNÍ
LAMPIONY JSOU
V PRODEJI V
INFO CENTRU
OD LISTOPADU,
NEBO V DEN KONÁNÍ
AKCE NA NÁMĚSTÍ

SRDEČNĚ ZVE MĚSTO HORAŽĎOVICE
Jana Boušková s návštěvníky koncertu
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SDS Klatovy
Vážení přátele zveme vás do Kulturního
domu v Horažďovicích na představení
A. S. Puškina – „EVŽEN ONĚGIN“
v rámci předplatného skupiny A/1.
Cynický hejsek užívající si lhostejně života
a neznaboh nectící žádné hodnoty? Nebo
nešťastný mladý muž uvědomující si povrchnost života společnosti, jejíž je sám
součástí a jen nezná únikový východ?
Divadlo Anfas Praha.
Hrají: Petr Mikeska, Ivo Theimer,
Svatava Milková, Anna Suchánková.
Toto představení můžete shlédnout v úterý 8. listopadu 2011 od 19.30 hodin.
Bližší informace na tel. 376 311 261,
www.divadlo.klatovynet.cz
Vstupenky zakoupíte v kině Otava, Strakonická č. 16, Horažďovice.
Dana Hladíková, Divadlo Klatovy

Ve středu provedl krajem pohádek děti
z mateřských škol Kašpárek a jeho kamarádi. Pevnou rukou je vedli horažďovičtí
loutkoherci.
Odpoledne si přišli na své milovníci knih
a čteného slova v oblastní charitě. Knihovnice se za nimi vypravily se zajímavými
knihami, ze kterých se bude pravidelně
číst a s nabídkou studia Virtuální Univerzity třetího věku.
Aleš Červený se žáky

S nástrahami katalogu Carmen se ve čtvrtek vypořádali studenti SŠ.

Týden knihoven 2011
15. kraj České republiky – Kraj knihoven –
tak znělo letošní motto Týdne knihoven. Horažďovická knihovna opět přichystala bohatý program pro všechny věkové kategorie.
Procházka „Krajem knihoven“ začala
v pondělí 3. 10. dnem otevřených dveří se
žáky 6. tříd ZŠ Blatenská.
V úterý jsme navštívili kraj poezie spolu
se členem opery Divadla J. K. Tyla v Plzni
Jiřím Langmajerem. Na počest letošního
110. výročí narození Jaroslava Seiferta zazněly Seifertovy verše podbarvené hudbou.
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Spletitým krajem státní správy a samosprávy v pátek bezpečně propluli žáci
9. tříd ZŠ pod kormidlem starosty Horažďovic Mgr. Karla Zrůbka.
Putování knihovnickým krajem jsme
ukončili exkurzí studentů SŠ a trénováním paměti pro seniory.
V Týdnu knihoven nás navštívilo celkem
239 čtenářů. Půjčilo se 1 098 knih a časopisů. 16 nových čtenářů využilo registraci
zdarma, 4 zapomnětliví čtenáři amnestii.
Celkový počet účastníků akcí byl 473.
Eva Marešová

lal Aleš Červený, který je na místě seznámil
s historií těžby vápence (Nezdice) i uranu
(Damětice), ukázal na obou ložiscích typické minerály, poradil kterak na ně, a pak
už si děti za asistence rodičů plnily batůžky
nalezenými vzorky. V nezdickém lomu ještě ti odvážnější prozkoumali jeskyni „Fík“,
která má sice jen kolem 30 metrů, ale pohyb
v ní je značně namáhavý. Na konci jeskyně
je 6 m vysoká síň, na jejímž stropě jsme za
odměnu viděli 9 netopýrů.
Na čtvrtek a pátek 6. a 7. 10. si ZŠ Blatenská objednala pro osmé ročníky povídání
o rýžování zlata spojené s možností vše si
vyzkoušet. Exkurze tentokrát směřovala
k řece Otavě na „bonanzu“ pod Práchní.
Počasí nám přálo, tak se brzy dostavily
i nálezy. Po 2 hodinách, kdy se 20 dětí muselo střídat o 5 rýžovacích pánví, si každý
odnášel svůj poklad – několik malých plíšků pravého otavského zlata nalepených na
modré kartičce. V pátek se bohužel počasí
rapidně zhoršilo, a tak pro druhou třídu
nebylo možné exkurzi uskutečnit.
Tak někdy příště.
Aleš Červený,
Městské muzeum Horažďovice

SPORT
Nohejbalové
dorostence hřeje
ligový bronz

Z muzea
V říjnu byl opět zájem o naši nabídku přednášek pro školy. Tentokrát, díky pěknému
počasí, šlo o terénní exkurze. Na úterý
4. 10. si „Skupina domácích školáků z Pošumaví“ objednala mineralogickou exkurzi. Zúčastnilo se jí 12 dětí, 6 rodičů a navštívili jsme 2 lokality. Starý vápencový
lomeček na úpatí vrchu Vápenice u Nezdic
a areál bývalého uranového dolu na svahu
vrchu Želenov u Damětic. Průvodce jim dě-

České Budějovice, Horažďovice – Nohejbaloví dorostenci TJ Sokol VYNK Horažďovice Hapon uzavřeli letošní ročník
Botas dorostenecké ligy důležitým vítězstvím. V přímém souboji poražených
semiﬁnalistů o třetí místo porazili i bez
zraněného Pivničky favorizované České
Budějovice na jejich půdě a na krk si pověsili bronzové medaile. Před nimi skončili
v soutěži jen Prostějov a pražská Kotlářka.
TJ Dynamo České Budějovice – TJ Sokol
VYNK Horažďovice Hapon 4:5
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Dorostenci TJ Sokol VYNK Horažďovice
Hapon
Výtečný úvod, dramatický vývoj a šťastný
konec. Tak se dá shrnout souboj na jihu
Čech z pohledu Horažďovic. Partii o bronz
rozehráli Západočeši parádně. Hned v první dvojici skolili Hokr s Kandou elitní dvojici domácích a na jejich výhru vzápětí navázali i Voruda se Smitkou. Ve trojicích si oba
soupeři body podělili. A pak začalo drama.
Voruda podlehl v singlu Chalupovi a první trojice domácích srovnala skóre utkání
na 3:3. Horažďovičtí šli znovu do vedení
po spolehlivém výkonu Kandovy trojice
s Kneblem a Jarolímem. Jenže lepší debl
Dynama se podruhé v utkání zaskočit nenechal a bylo jisté, že se bude rozhodovat
v poslední odvetné dvojici.
Hokr s Kandou těsně ztratili první set a na
hosty by v ten moment vsadil asi málokdo.
Jenže na začátku druhého dějství se zápas
zlomil. Za stavu 4:3 přišel na hřiště místo
blokaře Kandy polař Knebl a s pozměněnou
obranou Západočechů si dvojice Českých
Budějovic nedokázala poradit. Domácí od té
chvíle dokázali do konce zápasu uhrát pouhé tři míče a horažďovická dvojice ukončila
celé střetnutí ve skoro exhibičním tempu.
„Určitě bych na našem výkonu našel mouchy, ale podstatná je výhra a zisk medailí.
Splnili jsme tak cíl, který jsme si dali před
sezonou. Rozhodla naše větší touha po vítězství a vynikající individuální výkon Lukáše Hokra, kterého podpořili spolehliví
Kanda a Knebl,“ uvedl vedoucí hostujícího týmu Ladislav Barák.
(hh)

Začíná nová sezona
stolních tenistů
Po loňské zcela výjimečné sezoně, kdy „A“
tým dosáhl na historické druhé místo v divizi a celkově zvítězil i v západočeském
poháru, začíná nová sezona.
Áčko bude obhajovat skvělé druhé místo,
ale bude to mít těžké, jelikož konkurence
výrazně posílila, a tím se soutěž zkvalitnila. Do týmu přichází z béčka Honza Berger, mladý nadějný hráč.

Soupiska: Miloš Soukup, Pavel Mandák,
Vojta Křesák, Honza Berger, Zdeněk Tůma.
Béčko po loňském sestupu do okresního
přeboru první třídy má jediný cíl, a to je
postup zpět do krajské soutěže druhé třídy, což by při pohledu na velkou sílu kádru
mělo být povinností. Soupiska: Honza Berger, Zdeněk Tůma, Ruda Vojáček, Karel
Holeček. První třídu hraje i céčko, zkušený
tým, který by se měl dle předpokladů pohybovat v horních patrech tabulky. Soupiska:
Zdeněk Částka, Honza Buriánek, Jirka
Jungr, Karel Malý, Míša Račáková.
Déčko je již tradičním účastníkem druhé
okresní třídy a i tady se očekává boj o přední
příčky tabulky, popř. o postup do vyšší soutěže. Soupiska: Pepík Levý, Karel Mejta, Milan Vavřička, Ivana Křesáková, Eva Vlčková. Éčko postoupilo z nejnižší třídy do druhé
třídy a bude bojovat o záchranu, v což všichni věříme a přejeme klukům hodně štěstí.
Soupiska: Karel Malý, Jirka Chroust, Vašek
Chroust, Jirka Kropáček, Honza Kotiš.
Letos poprvé jsme začali spolupracovat
s Domem dětí a mládeže, se kterým jsme se
domluvili, že kroužek stolního tenisu se bude
konat pouze v herně v sokolovně. Zatím spolupráce nese své ovoce, jelikož v kroužku
hraje 14 dětí. Přihlásit se mohou ale i další
zájemci, především ale hledáme kluky a holky ve věku 6–8 let. Tréninky jsou vždy pravidelně každé úterý a čtvrtek od 17.00 hodin.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem partnerům oddílu stolního tenisu za dosavadní
ﬁnanční pomoc a doufám, že spolupráce
bude i nadále úspěšně fungovat. Rok 2012
bude pro náš oddíl obzvláště důležitý, jelikož plánujeme další rekonstrukci herny.
Naši sponzoři: Hostinec U Černého orla
– generální partner, Atrium, Eso Market Mandák, Hapon, Bail + Q, Pizzeria
v Zámku, Borga, Mlýn Brabec, Herve,
Kovaltos, Mlýn Mrskoš, Eddy car service.
Pavel Mandák, oddíl stolního tenisu
TJ Sokol Horažďovice Černý Orel“

Z RADNICE
RADA MĚSTA 26. 9. 2011
schvaluje pronájem nebytového prostoru
o rozloze 850 m2 Strakonická 372, Horažďovice nájemci LYCKEBY AMYLEX, a.s., za
účelem skladovacích prostor na dobu určitou
s platností od 1. 10. 2011 do 31. 3. 2012. Nájemné je stanoveno ve výši 300 Kč/m2/rok
schvaluje ceník pro částečnou náhradu
nákladů vynakládaných na odchyt toulavých psů a pobyt psa v záchytu: 250 Kč
– odchyt toulavého psa, 55 Kč – 1 den pobytu psa v záchytu

schvaluje ﬁnanční příspěvek ve výši
35 000 Kč TJ Sokol, oddíl stolního tenisu
na rekonstrukci herny stolního tenisu v Sokolovně Horažďovice
schvaluje ﬁnanční příspěvek ve výši
12 000 Kč divadelnímu spolku Tyjátr na
doﬁnancování divadelního představení
Čarodějky ze Salemu odehraného v rámci
Slavností Kaše 2011
rozhodla o přijetí nabídky INVENTE,
s. r. o., Žerotínova 483/1, České Budějovice na zhotovení projektové dokumentace
včetně energetického auditu stavby „Zateplení hasičské zbrojnice Horažďovice“ ve
výši 84 500 Kč + DPH

RADA MĚSTA 10. 10. 2011
rozhodla o výběru druhé nejvhodnější
nabídky společnosti SWIETELSKY stavební, s. r. o., České Budějovice na realizaci díla „Vápenka – víceúčelové hřiště
s umělým povrchem“ s nabídkovou cenou
ve výši celkem 1 805 995 Kč + DPH
schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě
o prodeji a nákupu tepla mezi městem Horažďovice (budoucí kupující) a společností
BYTSERVIS Sušice spol. s r. o., Příkopy 86,
Sušice (budoucí prodávající) na zajištění
dodávky a odběru tepla vztahující se k akci
„Rozšíření systému CZT Horažďovice“
rozhodla o přijetí nabídky Jaroslava Vondráška, Klostermannova 1114, Sušice na provedení opravy inventáře v kapli Sv. Anny a zřízení
žaluzií ve věži kaple v Komušíně a Horažďovické Lhotě ve výši 49 520 Kč + DPH
schvaluje Smlouvu s Plzeňským krajem
č. 48152011 o poskytnutí ﬁnanční dotace ve výši 201 000 Kč účelově určenou na
částečnou úhradu nákladů spojených se
zajištěním poskytování pečovatelské služby prostřednictvím registrovaného poskytovatele sociálních služeb v roce 2011
souhlasí s pořádáním dvou koncertů vážné
hudby Jiřího Stivína při adventním jarmarku 2011 a Václava Hudečka při městských
slavnostech v roce 2012 v kostele sv. Petra
a Pavla na náměstí v Horažďovicích
schvaluje Volební řád pro volbu členů
školské rady ZŠ Blatenská 540, Horažďovice a Volební řád pro volbu členů školské
rady ZŠ Komenského 211, Horažďovice
schvaluje Plán zimní údržby na období
1. 11. 2011 až 31. 3. 2012 – za realizaci
usnesení zodpovídá organizační složka
Technické služby a místostarosta města
rozhodla o přijetí nabídky společnosti
RE, s. r. o., Rašínovo nábřeží 46, Praha
na vypracování restaurátorského záměru
včetně rozšířeného restaurátorského průzkumu „Obnova maleb v zámku v Horažďovicích“ ve výši 17 000 Kč + DPH

ZASTUPITELSTVO MĚSTA 26. 9. 2011
schvaluje plnění rozpočtu příjmů a čerpání rozpočtu výdajů k 31. 8. 2011
schvaluje 3. rozpočtovou změnu, tj. roz-
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počtová opatření 22-34/2011
schvaluje prodej bytové jednotky č. 877/11
ulice Palackého v Horažďovicích za cenu
360 001 Kč
schvaluje koupi pozemků p. č. 3104 ostatní plocha jiná plocha o výměře 302 m2,
p. č. 3106 ostatní plocha jiná plocha o výměře 95 m2 v k.ú. Horažďovice od České
republiky – Úřadu pro zastupování státu
ve věcech majetkových za cenu 160 000 Kč
schvaluje odprodej dílu o výměře 30 m2 odděleného z p. č. 809/1 a sloučeného do p. č.
801/3 v k. ú. Horažďovice za cenu 300 Kč/
m2 + poplatky s prodejem související
schvaluje odprodej dílu o výměře 270 m2
odděleného z p. č. 182 PK a sloučeného do
p. č. 182/2 v k. ú. Komušín za cenu 120 Kč/
m2 + poplatky s prodejem související
schvaluje odprodej pozemku p.č. 1389/4
ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 345 m2 odděleného z p. č. 1389 PK
v k. ú. Komušín, za cenu 120 Kč/m2 + poplatky s prodejem související
schvaluje odprodej pozemku p. č. 342/1
ostatní plocha neplodná půda o výměře
332 m2 v k.ú. Horažďovická Lhota za cenu
100 Kč/m2 + poplatky s prodejem související
schvaluje převod pozemků p. č. 2694/24,
2694/25, 2694/26, 2694/27 v k. ú. Horažďovice z vlastnictví ŘSD ČR do vlastnictví
města Horažďovice a převod pozemku p. č.
153/6 v k. ú. Horažďovice z vlastnictví města
Horažďovice do vlastnictví ŘSD ČR s tím, že
město Horažďovice uhradí rozdíl v cenách
směňovaných pozemků ve výši 23 880 Kč
schvaluje odprodej pozemku p. č. 2821/22
ostatní plocha jiná plocha o výměře 313 m2
v k.ú. Horažďovice za cenu 194 600 Kč
vydává obecně závaznou vyhlášku
č. 3/2011 o pohybu psů a jiného zvířectva
na veřejných prostranstvích k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku

Kácení dřevin podle
zákona o ochraně
přírody a krajiny
S blížícím se koncem vegetačního období
nastává období roku, v němž je vhodné
provést nutná kácení dřevin. Podle zákona
o ochraně přírody a krajiny je péče o dřeviny, zejména jejich ošetřování a udržování,
povinností vlastníků.
Povolení ke kácení dřevin rostoucích
mimo les je vyžadováno pro stromy s obvodem 80 cm a více měřeným ve 130 cm
výšky kmene a pro souvislé keřové porosty
o ploše 40 m² a více.
K vydání tohoto povolení je příslušný
obecní úřad podle místa růstu dřeviny,
tedy pro k. ú. Horažďovice, Zářečí u Horažďovic, Babín, Boubín, Horažďovická
Lhota, Komušín, Svaté Pole u Horažďo-

vic, Třebomyslice u Horažďovic a Veřechov Městský úřad Horažďovice, Odbor
životního prostředí. Povolení lze vydat ze
závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin.
Žádost o povolení ke kácení dřevin najdete
na webových stránkách Města Horažďovice (http://www.sumavanet.cz/muhd/),
můžete si ji vyzvednout u nás na odboru
životního prostředí (OŽP) anebo sepsat
sami tak, aby obsahovala tyto náležitosti
dané příslušnou vyhláškou: a) jméno a adresa žadatele, b) doložení vlastnického
práva, nelze-li je ověřit v katastru nemovitostí, či nájemního nebo uživatelského
vztahu žadatele k pozemkům a k dřevinám
rostoucím mimo les, c) speciﬁkaci dřevin
rostoucích mimo les, které mají být káceny,
zejména jejich druh, počet, velikost plochy
keřů, včetně situačního zákresu, udání obvodu kmene stromu ve výšce 130 cm nad
zemí, d) zdůvodnění žádosti. Tuto žádost
podává vlastník pozemku či nájemce nebo
jiný uživatel, ale vždy se souhlasem vlastníka pozemku, na kterém dřeviny rostoucí
mimo les rostou.
Protože kácení dřevin se provádí zpravidla v období jejich vegetačního klidu (tedy
většinou od 1. listopadu do 31. března kalendářního roku), je potřeba (pokud chcete
kácet v nejbližším období vegetačního klidu) podat žádost co nejdříve, protože vydání povolení předchází správní řízení, které
má lhůty stanovené zákonem a ve složitých
případech může trvat až 90 dnů.
Kácení na základě oznámení je možné
v těchto nejčastějších případech (opět platí
pro dřeviny s výše uvedenými parametry,
pro podlimitní dřeviny není potřeba povolení a jejich kácení se ani neoznamuje):
1. V případě, že se jedná o dřevinu, která
je ve špatném zdravotním stavu, může být
její kácení orgánu ochrany přírody (OŽP
MěÚ Horažďovice) oznámeno, a to nejméně 15 dnů předem. Oznámení o kácení
dřevin musí obsahovat stejné náležitosti
jako žádost o povolení ke kácení dřevin
(viz výše) a formulář je opět dostupný na
OŽP či webu města Horažďovice.
2. Povolení ke kácení není třeba v extrémních případech, kdy je stavem dřevin zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu.
Ten, kdo za těchto podmínek provede kácení, oznámí je orgánu ochrany přírody
do 15 dnů od provedení kácení. Ideální je
takovou havarijní situaci před kácením
např. vyfotografovat.
Na závěr je potřeba zdůraznit, že ke kácení
dřeviny musí být vždy závažný důvod. Za
závažné důvody lze považovat například
nevyhovující provozní bezpečnost dřevin, výrazné zastínění oken domu či bytu,
mohou to být požadavky na výstavbu (po
zvážení všech alternativních řešení) apod.
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Závažnými důvody pro povolování kácení
dřevin naopak nejsou fyziologické projevy
dřevin jako např. opadávání listí, plodů či
jehličí. Otázka, zda povolit pokácení dřeviny, je vždy záležitostí složitou a nikoli
jednoznačnou a při jejím rozhodování se
přihlíží i k ochraně jiných veřejných nebo
individuálních zájmů. Kompenzace ekologické újmy vzniklé pokácením dřevin řeší
orgán ochrany přírody uložením přiměřené náhradní výsadby.
Snahou všech vlastníků dřevin by měly
být bezpečné a zdravé stromy a snahou
měst a obcí navíc údržba a obnova zeleně
s koncepcí, která povede ke zkvalitnění života v nich.
Při rozhodování o kácení dřeviny nezapomínejme na to, co pro nás ostrůvky zeleně
v intenzivně využívané krajině a v umělém
prostředí měst dělají – citát http://arnika.
org: „Vytvářejí kyslík, osvěžují vzduch,
zachycují prach a škodliviny, hubí choroboplodné mikroorganismy, poskytují stín
a tlumí hluk. Zeleň v prostředí takřka odtrženém od přírody umožňuje vnímat přirozené rytmy, střídání dob vegetace a vegetačního klidu. Stromy vysazované od
renesance podél řek a cest jsou důležitým
životním prostorem pro řadu živočichů,
utvářejí typickou českou krajinu a připomínají moudrost našich předků. Úbytek
zeleně ohrožuje lidské zdraví.“
Ing. Michaela Česánková,
Odbor životního prostředí, MÚ Horažďovice

PROVOZ VOZIDEL V ZIMNÍM OBDOBÍ
Chtěli bychom připomenout řidičům novelu zákona č. 361/2000 Sb. o silničním
provozu, konkrétně § 40a.
V období od 1. listopadu do 31. března, pokud
a) se na pozemní komunikaci nachází souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza, nebo
b) lze vzhledem k povětrnostním podmínkám předpokládat, že se na pozemní komunikaci během jízdy může vyskytovat
souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza,
lze užít motorové vozidlo kategorie M
nebo N k jízdě v provozu na pozemních
komunikacích pouze za podmínky použití zimních pneumatik, a to u motorových
vozidel s maximální přípustnou hmotností nepřevyšující 3 500 kg na všech kolech
a u motorových vozidel s maximální přípustnou hmotností převyšující 3 500 kg
na všech kolech hnacích náprav s trvalým
přenosem hnací síly. Zimní pneumatiky
podle věty prvé musí mít hloubku dezénu
hlavních dezénových drážek nebo zářezů
nejméně 4 mm a u motorových vozidel
o maximální přípustné hmotnosti převyšující 3 500 kg nejméně 6 mm.
Odbor dopravy
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INFORMACE O ZAVEDENÍ
ELEKTRONICKÝCH OBČANSKÝCH
PRŮKAZŮ A ODSTÁVKA SYSTÉMU
CESTOVNÍCH DOKLADŮ
S BIOMETRICKÝMI PRVKY
(dále jen CDBP)
Z důvodu zavedení nových typů občanských
průkazů se strojově čitelnými údaji a s kontaktním čipem (dále jen „e-OP“), které se
začnou vydávat od 1. 1. 2012, budou nutné
hardwarové a softwarové úpravy na stávajícím technickém zařízení pro agendu e-pasů,
tj. na systému CDBP, na kterém se budou tyto
„e-OP“ zpracovávat. Z tohoto důvodu nebude
možné dne 18. listopadu zpracovávat žádosti
o vydání e-pasů a ani tyto e-pasy předávat. Ze
stejného důvodu nebude možné zpracovávat
žádosti o vydání e-pasů a ani tyto pasy předávat také ve dnech od 20. prosince do 30. prosince 2011. V době odstávky systému CDBP
bude možné vydávat cestovní pasy bez strojově čitelných údajů (tzv. typu „blesk“).
Dále upozorňujeme, že v souvislosti s odstávkou systému CDBP je možné požádat
o vydání stávajícího typu občanského průkazu se strojově čitelnými údaji u MěÚ
v Horažďovicích nejpozději do 14. prosince 2011. V období od 15. prosince. do
30. prosince bude možné zažádat o občanský průkaz bez strojově čitelných údajů
s dobou platnosti na jeden měsíc.
Jitka Stulíková, odbor správní

PODĚKOVÁNÍ
Jménem Obce Chanovice a Obecního úřadu
Chanovice zasíláme poděkování za vstřícné
pracovní jednání některých odborů Městského úřadu Horažďovice.
I díky vstřícnosti mnohých pracovníků MěÚ
Horažďovice se podařilo na Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad
podepsat Smlouvu o poskytnutí dotace na
částku cca 9,47 miliónu korun na akci „Místní komunikace Chanovice“.
Velmi děkujeme za spolupráci především:
Odboru výstavby a územního plánování,
zvláště paní Jitce Stulíkové
Odboru životního prostředí, zvláště paní
Jitce Vaškové
Odboru památkové péče, zvláště panu Petru Mikovi
Odboru dopravy a silničního hospodářství,
zvláště paní Miladě Kotišové a panu Josefu
Radovi
Všichni nad rámec své pracovní doby a s maximálním pracovním nasazením velmi podpořili naši snahu zajistit obnovu části místních
komunikací a zlepšení denního života našich
lidí. Jejich profesionální a lidský přístup dokládá, že jim na rozvoji celého širokého území
Horažďovicka, Prácheňska a Pošumaví záleží.
Zdravím a děkuji,
Petr Klásek, za zastupitelstvo Obce Chanovice

ŠKOLY

Křesťanská mateřská
škola
V současné době je často diskutována otázka, jak výchovně působit, zda se snažit vývoj předškolního dítěte nějakým způsobem
ovlivňovat a urychlovat, nebo mu dopřávat
svobodu a volnost. Je velice těžké zodpovědně posoudit, zda se předškolní děti s dnešními vyššími nároky, cíli a požadavky na
vzdělávání dokáží vnitřně ztotožnit nebo se
jim pouze z nutnosti a snad i bez negativních dopadů přizpůsobují. V každém případě je především na rodičích a učitelích, aby
dětem připravovali takové podmínky, aby
děti nemusely opouštět bezstarostný, idylický a emocionálně bohatý svět vlastních
her a vlastní fantazie a přitom výsledky výchovy a vzdělávání odpovídaly současným
požadavkům. V dnešní době, kdy jsou k dispozici nové technologie, počítače, elektronika, vzrůstá potřeba jazykového vzdělávání
a nabízí se další bohatá atraktivní zájmová
činnost, je nutné nové možnosti umět správně využívat ku prospěchu dětí, ne pouze
zaplňovat jejich volný čas a děti na zmíněné
aktivity odkládat. Správná výchovná praxe
i dnes žádá, abychom měli na děti dostatek
času, uměli si s nimi hrát a byli s nimi v bezprostředním kontaktu.
Naše mateřská škola nabízí dětem řadu nadstandardních aktivit. Snažíme se vytvořit
takové vzdělávací podmínky, které by vývoj
těch nejnadanějších dětí nebrzdily a naopak
ty nejpomalejší nestresovaly. Do aktivit zapojujeme rodiče a okolí školy tak, abychom
dětem poskytly bohaté vzdělávací prostředí
a každé dítě mohlo plně, ale zároveň individuálně podle potřeby, využít svůj potenciál. V současných podmínkách mateřských
škol, kde je na třídách zapsáno 28 dětí, je to
jedna z možností, jak dětem optimálně nabízet nové informace. Jsme rádi za každou
akci, která v dětech vyvolá silné pozitivní
prožitky a zároveň přinese nové zkušenosti.
Hned v začátku školního roku proto musíme
poděkovat zástupcům loutkového divadla
Tyjátr, kteří dětem představili své loutky.
Děkujeme i paní Valachové, která již podruhé přišla mezi děti se svou fenkou Britou
a předvedla její výchovu a cvičení. K nadstandardům našeho zařízení patří i logope-

dická péče. Špatné vyjadřování a výslovnost
dětí nám pomáhá odstraňovat klinický logoped, paní Mgr. Hajžmanová ze Strakonic.
Další nadstandardní aktivity, které děti a jejich rodiče mohou u nás ve školce využívat,
jsou kroužky. Některé, jako například pěvecký soubor Duháček, kroužek agličtiny,
pracovně výtvarná aktivita Broučkování, pohybové cvičení dětí společně s rodiči, zde mají
již tradici, děti je znají a podle zájmu vybírají.
Především děvčata se hlásí již třetím rokem
do tanečně-pohybového kroužku a v letošním roce nachází své zájemce nová aktivita
jóga pro děti, kterou vede paní Olinka Korousová. Věříme, že u nás každé z dětí najde ty
správné podněty, stimulaci a radost z učení,
kterou bude dále se svými rodiči rozvíjet.
Mgr. Věra Chaloupková, KMŠ

Podzim Na Paloučku
Děti se Na Paloučku již „zabydlely“ a všichni se pustili do práce. Protože byl ukončen
tříletý cyklus, který je podrobně rozpracován ve školním vzdělávacím programu, začali jsme svoji práci s dětmi v novém cyklu,
který jsme nazvali „Na Paloučku trochu
známe a ostatní objevíme“. Celým programem se prolíná zaměření naší školky
a tím je rozvoj environmentálních a estetických dovedností u dětí. Že máme vztah

Podzimní balónkování
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k přírodě, o tom svědčí aktivity, které paní
učitelky připravují pro děti. Všechny třídy
navštívily postupně v září a říjnu koníčky ve
Volenicích u Katky Pultrové. Kdo měl odvahu, mohl se povozit na krásných koních.
Pravidelně chodíme do přírody. Děti ze třídy
Hvězdičky měly velkou radost z „Podzimního balónkování“, kdy díky času stráveném
na Panské zahradě poznaly barevný podzim
za pomoci her s barevnými balónky. Děti
barvy balónků hledaly i kolem sebe, s balónky objevovaly podzimní přírodu. Protože
začal foukat vítr, balónky se vznášely jako
draci a děti se je pokoušely zachytit, čímž
rozvíjely svoji fyzickou zdatnost.
Další náměty a materiály pro práci s dětmi
v oblasti environmentálního vzdělávání
škola získává pomocí celostátní sítě mateřských škol se zájmem o ekologickou výchovu „Mrkvička“, kde je škola registrovaná již
čtvrtým rokem.
MŠ Na Paloučku

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

Komenského ul. 211
Horažďovice 341 01
okres Klatovy
e-mail: zskomenskeho@horazdovice.cz

www.zskomenskeho.horazdovice.cz

ZŠ Komenského
ZŠ Horažďovice, Komenského 211 vyhlašuje
ředitelské volno v pátek 18. 11. 2011 (důvod –
17. 11. 2011 státní svátek, energetické úspory). Výuka končí ve středu 16. 11. 2011. Nástup žáků do školy je v pondělí 21. 11. 2011
Školní družina bude dne 18. 11. 2011
v provozu za předpokladu přihlášení 10
a více žáků (přihlášky k vyzvednutí u vedoucí vychovatelky, nutno odevzdat do
11. 11. 2011).
Školní jídelna bude dne 18. 11. 2011 v provozu pro žáky, kteří si na tento den objednají oběd. Nutno objednat u vedoucí ŠJ do
úterý 15. 11. 2011. Z důvodu ředitelského
volna není oběd dotován MŠMT, jeho běžná cena (dle věku 16 Kč, 18 Kč, 19 Kč) bude
navýšena o provozní náklady 9 Kč a mzdové náklady 14 Kč.
Mgr. Marcela Šmrhová, ředitel školy

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
NA ZŠ KOMENSKÉHO HORAŽĎOVICE
V pondělí 5. 12. 2011 od 14.00 do 17.00
hodin proběhne na ZŠ Horažďovice Komenského již tradiční akce „Den otevřených dveří“.
Bude možné si prohlédnout, za doprovodu
našich žáků devátých či osmých ročníků,
nejen prostory školy, ale také pozorovat,
jak probíhá běžná odpolední výuka volitelných předmětů:
Od 14.25 v jazykové učebně volitelný předmět Anglický jazyk, Biologicko-chemická
praktika v učebně fyziky a kurz Tvůrčího
psaní v učebně výpočetní techniky.

Od 14.00 do 14.25 se můžete zúčastnit v tělocvičně hodiny Tělesné výchovy.
Dále se mezi 15. a 16. hodinou odpolední
uskuteční závěrečná lekce kroužku „Hurá
do školy“. Tato volnočasová aktivita, určená budoucím prvňáčkům, která probíhá
každoročně v devíti lekcích vždy od září do
listopadu, seznamuje nenásilnou a hravou
formou své frekventanty se školním prostředím a připravuje je na novou důležitou
životní roli – školáka. Rodinní příslušníci
i příznivci účastníků kroužku „Hurá do
školy“ jsou tímto od 15.00 hodin srdečně
zváni na závěrečnou netradiční hodinu
s mikulášskou nadílkou.
Srdečně zve živý inventář „staré školy“.
Jan Řehoř, ZŠ Horažďovice Komenského

PŘESPOLNÍ BĚH – PRVNÍ SPORTOVNÍ
UDÁLOST ŠKOLNÍHO ROKU
V polovině září soutěžili v anglickém parku
žákyně a žáci ze ZŠ Komenského ve školním kole přespolního běhu o postup do
okresního kola v této disciplíně. Běželo se
v následujících kategoriích: II. kat. žákyně
i žáci 800 m, III. kat. žákyně i žáci 1 200 m,
IV. kat. žákyně 1 200 m a žáci 2 400 m.
Dvacet osm nejrychlejších běžců se vydalo 21. 9. 2011 reprezentovat naši školu
do Klatov. Tam nás překvapil velký počet
účastníků (asi 300 závodníků). Startovalo se podle věkových kategorií. Ve II. kat.
se Jolana Slepičková umístila na 9. místě.
Velkého úspěchu dosáhly dívky běžící ve
III. kat. Jejich družstvo ve složení: Kateřina
Hanzíková, Eva Chalušová, Markéta Petříková, Monika Semseiová a Silva Staňková,
obsadilo krásné 2. místo. Mezi nejstaršími
uspěli Miroslav Panuška – 6. místo a Martin Šašek – 9. místo.
Na závodech se nám líbilo, ale příště bychom si přáli lepší pořadatele. Letos se
totiž dopustili několika chyb. Například
nejstarším žákům přidali jedno kolo navíc.
Eva Chalušová a Sísa Staňková,
6. A, ZŠ Komenského
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SOUSTŘEDĚNÍ V NETOLICÍCH
Již tradičně jezdíme my, žáci druhého stupně ZŠ Komenského, začátkem školního
roku na sportovní soustředění do Netolic.
Letošní rok nebyl výjimkou a tak jsme se
hned v září nechali dopravit autobusem
na místo určení a započali nový školní rok
opravdu příjemně. Složení učitelů, kteří jeli
s námi, bylo také tradiční. Pan učitel Herman se staral o naší fyzickou kondici, paní
učitelka Kůrková doplňovala naše znalosti
ze zdravovědy a mikroskopování a topograﬁi měla k naší veliké radosti opět paní
učitelka Štěpáníková.
V Netolicích jsme strávili celkem čtyři dny. Náš program tvořily z větší části
sportovní disciplíny, topograﬁe a zdravověda. Znalosti, které jsme získali, jsme
předposlední den zúročili v orientačním
běhu. Byl tu také příjemný výlet na zámek
Kratochvíle a do Netolic. Sluníčko na nás
mělo náladu jen první den, poté nás všude doprovázela černá mračna a občasné
deště. I přesto bych letošní soustředění
ohodnotila jako velmi podařené. Chtěla
bych proto promluvit za všechny účastníky, moc poděkovat paní učitelkám i panu
učiteli, že nám takové zážitky umožňují
a pokárat počasí za nepřízeň.
Moc jsme si to užili a těšíme se na příští rok.
Stulíková Hana, 8.A

Designblok 2011
S podzimními listy přivál čerstvý severozápadní vítr do Prahy i každoroční mezinárodní přehlídku designérů, designérských
studií, škol a výrobců novinek z oblasti
designu nábytku, bytových doplňků, módy
a životního stylu – Designblok 2011.
Seznámit se s posledními designovými
trendy vyjeli 6. 10. 2011 i studenti oboru Graﬁcký design a část oboru Aranžér
Střední školy v Horažďovicích. Z téměř
šedesáti míst v Praze, kde se přehlídka konala, jsme navštívili dvě hlavní superstudia – Šporkovský palác v Hybernské ulici
a Futuramu, nové kancelářské budovy
v Karlíně, které vlastní, v ČR stále ještě
unikátní, prestižní mezinárodní certiﬁkát
pro ekologicky šetrné budovy BREEAM.
Právě téma „MĚSTO/EKOLOGIE“ bylo
zvoleno hlavním pro 13. ročník festivalu
Designblok. Oblast, která je permanentně
aktuální, byla na Designbloku prezentována na hlavní doprovodné akci, kterou
byla výstava o cestě do budoucnosti Vel-
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ký atlas světa, který vznikl ve spolupráci
s Hnutím Duha a Informačním centrem
OSN. Zde se představily větrné elektrárny
v podobě stylizovaných rozkvetlých stromů
od amsterdamského studia NL architects,
designové bytové doplňky z recyklovaných
materiálů, broušené „zavařovačky“, klasická taška „síťovka“, nechyběla sada nářadí
pro stylové městské farmáře a další. Expozice Brána recyklace zase vznikla jako
designová přehlídka předmětů vyrobených
recyklací, na které se podíleli zejména mladí čeští umělci a designéři. Instalace korejské autorky Yoon Jeong-won s názvem
Jewellery Museum – panenky Barbie oblečené do „ulítlých“ recyklovaných oblečků
– to byla originální kombinace korejského
šamanství a nadnárodní pop-ikony. Značka „vyrobeno lesem.com“ mluví sama za
sebe – les, přesněji jeho detaily svými originálními strukturami, se podílel na výrobě
originálních skleněných mís či váz. Jedná
se o projekt založený na konceptu otisknutí
lesní atmosféry do prvků současného produktového a graﬁckého designu. Vítězný
prototyp – svítidlo Skleník Kristýny Pojerové je určené pro pěstování rostlin v městské kuchyni. Lustr má dotykový stmívač
pro regulaci světla a tepla a otvory, kterými
rostliny prorůstají.
Velmi originální byly i některé expozice.
Vítězem kategorie Nejlepší instalace designérského studia bylo studio Chatty. Své
designové oděvní kousky prezentovalo na
hácích na maso v inscenovaném řeznictví,
kde nechyběla váha ze „šedesátých“, bílé
kachlíčky, sekera, mucholapka, ale ani
syrové maso včetně prasečí hlavy, jejichž
odér rozkladu nedovolil déle setrvat (slabším povahám ani vejít) v tomto výstavním
stánku. Naštěstí sousední expozice šperkařek Janjy Prokić a Nastassii Aleinikavy
s unikátní pohádkovou kolekcí šperků Lure
se odehrávala v lesní divočině, takže vůně
smrkového chvojí na podlaze byla balzámem na návštěvníkovy čichové buňky šokované v řeznictví Chatty. Ano, Designblok
jsme vnímali všemi smysly.
Studenty velmi zaujal showroom ﬁrmy Adidas s nekonvenční kolekcí Adidas Originals
by Jeremy Scott na sezónu podzim/zima

Snová expozice ﬁrmy Nike.

2011. Jeremy Scott se inspiroval džunglí,
military, španělskými toreadory a v instalaci papírového města a robotů oblečených
do nové kolekce, kterou navrhla designérská dvojice Roman Vrtíška a Vladimír Žák,
si každý návštěvník mohl novou kolekci
vyzkoušet. Snově působil prostor ﬁrmy
Nike a prezentace jejích sportovních oděvů
a obuvi vyrobených metodou Hyperfuse
– „nebeská“ expozice byla dílem studentů
ateliéru designu VŠUP. Firma Pepsi představila Klubovou epopej 2011. Dvacet mladých umělců dostalo příležitost ztvárnit
Muchovu Slovanskou epopej a její jednotlivá plátna svým soudobým pohledem.
K vidění toho bylo opravdu mnoho – Olgoj
Chorchoj představil rudou instalaci pro
TON. Zaujalo nás tak trochu jiné papírnictví Papelote, Boa Design, Cohnstudio,
Flera, LLEV, Rozbíjím se, Studio Činčera,
Artemide, Elektrolux, Fatboy, Fontana
Arte, Hansgrohe, Nespresso, A.M.O.S. design, Donlič, Moser, Studio Daniela Piršče,
Preciosa, Beldafactory, Hermés, Guerlain,
Kartell, Veuve Clicquot, Melissa,…
Pravidelné exkurze tohoto typu jsou pro
studenty velmi zásadní. V koncentrované
míře vidí nejnovější trendy designu a umění, což je velmi důležité pro studium i pro
teoretické a praktické výstupy jejich další
práce. Hlavní význam ale mají pro osobnost studenta. Kdo se stále setkává s něčím
novým, nezůstává ve své ulitě a vdechuje
svěží vítr, má vědomí souvislostí, je kreativní, vstřícný a hlavně svobodomyslný.
Mgr. Petra Kolářová, externí pedagog

Vážení čtenáři,
podzim je v plném proudu a s ním nový
školní rok na Základní umělecké škole
v Horažďovicích. Jako již v předchozích
letech opět s sebou přinesl nárůst žáků.
Jejich počet se téměř dotkl hranice kapacity ZUŠ. Těší nás, že děti mají o studium
na naší škole rostoucí zájem. Znamená to
velkou výzvu do budoucna, a zároveň ocenění naší dosavadní práce.
Hned v měsíci září jste mohli zaznamenat první akci, na jejímž programu jsme
se podíleli. Žáci klavírních tříd vystoupili
v rámci koncertu, pořádaného Pěveckým
spolkem Prácheň u příležitosti 170. výročí narození Antonína Dvořáka. Jak jinak
než s repertoárem světoznámého českého
skladatele. Věřím, že to nebyl poslední společný počin a na tuto zdařilou spolupráci
v budoucnu navážeme.

Ve středu 19. října v Galerii Caliﬁa proběhla slavnostní vernisáž výstavy výtvarného
oboru s názvem „MOŘE“, jak bylo anoncováno v předešlém vydání HO. Výstava
představovala vyvrcholení celoroční práce
našich výtvarníků pod vedením paní učitelky Hany Kotálové. Prezentované práce
zahrnovaly jak plošnou tvorbu a rozmanité techniky při ní využívané, tak objekty
prostorové, které podtrhovaly příjemnou
atmosféru výstavy. Vernisáž slavnostně
zahájili pásmem skladeb žáci houslového
a dechového oddělení. Poděkování patří
Galerii Caliﬁa, která nezištně a vstřícně
poskytla své prostory, děkujeme i graﬁckému studiu Kolář & Kutálek za vyhotovení kompletního propagačního materiálu
k této akci na vysoké profesionální úrovni.
Za podíl na přípravách vernisáže děkujeme
vedení, pedagogům a studentům Střední
školy Horažďovice. Děkuji paní učitelce VO
za výborné zvládnutí náročné akce a všem
vystavujícím za krásný zážitek.
Od samotného startu do nového školního
roku se usilovně připravujeme na vystoupení následujících týdnů. Již zažitou veselou tradicí podzimu se stal Strašidelný koncert, na němž se předvedou nejmladší žáčci
školy. V rozpustilé náladě a v maskách Vás
rádi přivítáme ve středu 16. listopadu od
16.00 hodin v sále ZUŠ.
První adventní neděle, letos připadající na
27. listopadu, pravidelně každým rokem
patří Dnu pro dětskou knihu, který pořádá
Městská knihovna Horažďovice. Na tento se
vždy velmi těšíme. V programu samozřejmě
nebudou chybět naši hudebníci, kteří zahrají v dopoledním i odpoledním vstupu.
Následující čas pak bude patřit dalším
chystaným adventním akcím, na něž si Vás
dovolím pozvat v příštím čísle tohoto měsíčníku. Přeji Vám veselý a barevný podzim
a věřím, že Vám jej zpestříme výše uvedenými pozvánkami. Těšíme se na Vás!
Eva Tichá Šelerová,
za kolektiv pedagogů ZUŠ

DDM a Přírodovědná
stanice informují
V průběhu října se naplno rozjela pravidelná
zájmová činnost, tedy kroužky. Drtivou většinu z nich se podařilo solidně naplnit zapálenými účastníky – děkujeme tímto za zájem
dětí i rodičů. Na listopad jsme připravili několik akcí vesměs určených široké veřejnosti, tedy dětem, mládeži i dospělým.
V páteční večer (4. 11. od 19.00) proběhne již
tradiční POZOROVÁNÍ PODZIMNÍ OBLOHY – srdečně zveme příznivce amatérské astronomie do zahrádek nad ZŠ Komenského, kde účastníky provede noční oblohou
horažďovický astronom MUDr. Miroslav
Cajthaml. Doporučujeme se teple obléct, na
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Adventní veèírek

Jana Buriana
Koncert legendárního hudebníka, publicisty a cestovatele

26. listopadu 2011 od 19 hodin
sál DDM v horažïovickém zámku
místě bude k dispozici teplý čaj a mapy noční
oblohy k zapůjčení. V případě zatažené oblohy se akce přesouvá na následující pátek.
Hned den poté, tedy v sobotu 5. listopadu,
startuje v 10.00 od Zámku rovněž tradiční
BĚH KOLEM PRÁCHNĚ, který spolupořádáme s Klubem českých turistů. Závod je určen běžcům všech kategorií, prezence začíná
v 8.00 v budově Zámku. Podrobné informace
k akci získáte u Jiřího Zicha (737 751 617).
Kulturně-osvětovou akcí je cestopisná přednáška z putování na ostrov Elba. Robert Malota přejel na svém skútru dvakrát Alpy, aby
zažil atmosféru jednoho z nejkouzelnějších
ostrovů v Tyrhénském moři. Přednáška spojená s promítáním proběhne v sále DDM,
a to v pátek 11. listopadu od 19 hodin.
Víkend 12. a 13. listopadu jsme se rozhodli
zasvětit podzimní Šumavě prostřednictvím akce nazvané ŠUMTUR. Jde o zahájení poznávacího seriálu, během kterého
chceme nabídnout zájemcům možnost
proniknout do zajímavých destinací české
i bavorské Šumavy. Akce budou probíhat
spíše v malém kolektivu za využití 9-místných mikrobusů. Kromě obvyklé turistické
aktivity bychom rádi každé výpravě vdechli
lehce poznávací charakter (příroda, historie apod.). Pro začátek Vás zveme na bavor-

ský Velký Roklan a český Plechý. Ke každému vrcholu přidáme i návštěvu blízkého
jezera. Akce jsou celodenní (cca 8–16.00)
a je třeba se na ně přihlásit předem. Neradi
bychom akce koncipovali coby „lov kilometrů“, spíše půjde o výlet určený víceméně
každé věkové skupině, tedy rodinám s dětmi či účastníkům dříve narozeným.
V sobotu 19. listopadu od 8.30 proběhne
v bývalé zámecké zahradě (na Chrástu)
brigáda, jejímž cílem bude odstranění náletových dřevin z okolí jeskyně, kolosea a rybníka. V průběhu akce účastníky seznámíme
s rozvojovou vizí lokality, o historii místa
promluví MgA. Jindřich Šlechta. Prosíme
o účast všechny, kterým není osud této krásné lokality lhostejný. Kolem poledne brigádu
zakončíme ohněm s pečením buřtů. Následující sobotu 26. 11. budeme v budově DDM
v horažďovickém Zámku pracovat s včelím
voskem, zdobit perníky, vyrábět adventní
věnce či vánoční ozdoby z korálků a jiných
materiálů. To vše v rámci akce nazvané Tvořivá adventní dílna – jste srdečně zváni.
Tomáš Pollak

Vás zve na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
26. listopadu 2011 • 9.00–13.00
Prohlídka areálu školy
Prohlídka nové multimediální učebny zařízené v rámci projektu „Modernizace výuky
odborných předmětů s využitím ICT“
Praktická ukázka programu na přípravu
výroby kancelářského a kuchyňského
nábytku Merick Calc 3000
Těšíme se na Vaši návštěvu

SPOLKY
Dušičkové zamyšlení

Podzimní dílna – zdobení hnětýnek

Blíží se Památka zesnulých, která nás pobízí
k tomu, abychom navštívili hroby svých blízkých. Při tom návštěva hřbitova má své kouzlo, vždyť každý hřbitov něco vypovídá o kraji,
o lidech kteří zde žili a žijí. V našem městě je
například pozoruhodný židovský hřbitov se
starými náhrobními kameny, které vzbuzují
vzpomínku i na ty, kteří zde žili před mnoha
staletími a celý židovský hřbitov je smutným
mementem, že zde žila židovská komunita,
která byla za druhé světové války téměř vyhlazena. Máme zde krásný starý i nový hřbitov, je zde hřbitůvek na posvátné Práchni.
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Při každé procházce hřbitovem nás mnohdy upoutají nápisy na náhrobcích, které hovoří o bolesti, o tom že smrt narušuje vzájemné svazky lásky, ale na druhé straně lze
z těchto nápisů vyčíst i jakousi naději, a sice
tu, že láska je silnější než smrt. My tuto lásku vyjadřujeme starostlivou péčí o hroby
svých blízkých. V této péči je skryto něco
bytostně lidského, neboť od té chvíle co
existují lidé, pochovávají své mrtvé, a právě
tím se lidé zřetelně liší od svých primitivních přírodních předků.
Hřbitovy se svými symboly oddanosti a věrnosti jsou vlastně takovými pokusy lásky
toho druhého neopustit. Z těchto nápisů
lze vyčíst i náznaky toho, co dává lidskému
životu smysl a to jsou hodnoty nadčasové,
jako například dobro, spravedlnost, pravda,
láska… Tím je řečeno, že když lidé ve svém
životě více přilnou k těmto nadčasovým hodnotám, tím je jejich život plnější a tím více
zůstanou v paměti lidí. Pro křesťany je takovýmto bytostným ukazatelem Ježíš Kristus,
neboť on dává smysl nejen lidskému životu,
ale i lidskému utrpení, a proto na mnoha
náhrobcích je znamení kříže. O Ježíši Kristu křesťané věří, že je „dobrý pastýř“, jehož
vedení se člověk může svěřit, protože on zná
cestu i přes údolí smrti, proto velice často
při našich posledních rozloučeních zní starý
židovský žalm v provedení našeho českého
hudebního skladatele Antonína Dvořáka:
„Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám
… I kdybych šel temnotou rokle, nezaleknu
se zla, vždyť ty jsi se mnou.“ (Ž 23)
Na Památce zesnulých je hezké to, že své
zemřelé máme v úctě, i když naše představy o životě i o tom, co dává smysl lidskému
životu, jsou různé, ale tato mnohost k lidskému životu prostě patří.
V našem městě máme nejen několik hřbitovů, ale s našimi zemřelými se můžeme
rozloučit i několika způsoby a na několika
místech: v kostele svatého Jana Křtitele na
starém hřbitově, v kostelíku na Práchni,
v děkanském kostele, a nebo, jak je dnes
nejvíce zvykem, v obřadní síni, dokonce
i zde může být poslední rozloučení spojeno
se mší svatou. Důležité však je, abychom se
loučili s láskou, úctou a nadějí a abychom
s těmito pocity slavili i Památku zesnulých.
Otec Petr
REGIONÁLNÍ INFORMAČNÍ
A MAPOVÉ CENTRUM

Vám poskytuje

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

3. TÝDEN V LISTOPADU

14. 11. - 18. 11. 2011

prvních 30 min. denně ZDARMA
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Mateřské centrum
Dráčkov 3, o. s.
Ahoj milá Dráčata
Jsem ráda, že jste si našli cestu do našeho
nového Dráčkova. Připomínám, že máme
otevřeno 4 dny v týdnu: Po, Út, Čt, Pá vždy
od 9.00 do 12.00 hodin. Naše herna plná
hraček je k dispozici všem dětičkám předškolkového věku a jejich doprovodu.
V nejbližší době Vám nabídneme kurz angličtiny pro nejmenší.
Již s předstihem Vás chceme pozvat na Čertovské dovádění a to 1. 12. od 16.00 hod.
Bližší info najdete aktuálně na www.drackov.webnode.cz
Vaše Dračice
Martina, Vlaďka, Mirka, Jitka

likož historické varhany v kostele nevydají
zvuk bez pomoci šlapání měchu, na požádání varhaníka s tímto zajímavým úkolem
pomohli dva naši Otaváci.
Dále jsme se navrátili zpátky do kempu,
kde nás čekal oběd. Pochutnávali jsme si na
kuřatech, které nám upekl a přivezl Míra
s Ivčou. Nic už nám nebránilo, než se vrhnout na atrakce, které pro nás připravili
Sušičtí a kluci z P. S. Tuláci Klatovy. Zabavit jsme se mohli ve střelbě ze vzduchovky,
jízdě po laně, pavoučích sítí, na šlapadlech.
Také jsme shlédli ukázku výcviku psů a již
zmiňované šermíře. Nejvíce děti zaujalo
lanové centrum.
Protože všechno má svůj konec, i my jsme
se kolem páté hodiny uchýlili k odjezdu
a odváželi jsme si příjemné vzpomínky,
které si v Novém Městečku určitě osvěžíme příští rok.
Lupíno

stoupilo družstvo mladších a první pokus
se taky nepovedl a druhý byl daleko lepší.
Od štafety jsme se přemístili na ZPV a na
trasu vyrazily postupně dvě hlídky starších
a dvě hlídky mladších. Po dvou disciplínách
se družstva umístila ve středu tabulky ve
svých kategoriích. Máme během zimy co
dopilovat. Děkuji všem za účast a za reprezentaci sboru.
Fotky ze soutěže jsou na:
http://sdhhd.rajce.idnes.cz/Cervene_Porici_stafeta_CTIF_aZPV
http://www.sdhhorazdovice.estranky.cz/
Jiří Chaluš, vedoucí KMH

Sbor dobrovolných
hasičů
P. S. Prácheň
(OTAVÁCI)
NOVÉ MĚSTEČKO 16. 9.–17. 9. 2011
Opět po roce jsme přijali pozvání P. S.
Otava Sušice a vyrazili jsme na přespání
do kempu u Nového Městečka. Sraz jsme
si dali v pátek odpoledne na vlakovém nádraží. Očekávali jsme hodně účastníků, ale
71 příchozích nás velice mile překvapilo.
Tato důvěra je pro nás určitě závazek pro
příští akce. Po našem příjezdu do kempu
musel náš počet všechny ostatní šokovat.
Ubytovali jsme se a povečeřeli něco ze
svých zásob. Po setmění jsme shlédli ohňovou show, uspořádanou pouze pro nás
šermířskou skupinou Avalon z Plzně. Ráno
jsme posnídali a vyrazili na krátký výlet do
nedalekého Annína. Tam jsme se staršími Otaváky využili možnosti prohlédnutí
zdejší brusírny skla s dlouholetou tradicí.
Jelikož byla sobota, pracoval jen jeden brusič, ale i tak to s výkladem průvodkyně bylo
velice zajímavé. Poté jsme museli zdolat kopec ke kostelu sv. Mořice (Modřenec), kde
jsme si prohlédli zdejší kostnici zevnitř. Je-

Otaváci v Novém Městečku

TOPNÁ SEZÓNA

SDH – KMH
Letos na začátku školního roku se nám do
kroužku přihlásilo 8 nových dětí. Hned od
první schůzky jsme je začali připravovat
na soutěž. Ta se skládá ze štafety CTIF,
kde soutěží 8 závodníků v jednom družstvu a závodu požární všestrannosti (ZPV)
v 5- členných hlídkách. Tam se plní střelba
ze vzduchovky, poznávání topograﬁckých
značek a měření s buzolou, použití hasících
přístrojů a na co se použijí, základy zdravovědy, poznávání technických prostředků, překonávání překážky na laně a uzle.

K tomu musí urazit vzdálenost okolo dvou
kilometrů na co nejkratší čas. Na přípravu nových členů jsme měli čtyři schůzky.
Osmého října jsme jeli do Červeného Pořičí, abychom předvedli co jsme se stačili
naučit. Od rána pršelo a my jsme doufali,
že přestane. Sraz byl v 11 hodin v hasičské zbrojnici a vyrazili jsme na soutěž. Po
dojezdu pořád poprchávalo a šli jsme na
štafetu. První šlo družstvo starších. První
pokus se moc nepovedl a druhý pokus taky
nevyšel podle našich představ. Potom na-

Právě začínající topná sezóna jistě opět přinese mnoho požárů způsobených nesprávným provozem topidel a nedostatečnou
údržbou komínů. Požáry způsobené topidly a komíny si léta drží standardní umístění v hasičské statistice. Hasičští preventisté
by právě v tomto období měli vyvinout více
aktivity a veřejnost upozorňovat na základní pravidla pro uskladnění paliv, instalaci
topidel, péči o spalinové cesty a na chyby
v průběhu topení.
Správný hospodář by již měl mít palivo na
zimu uskladněné, přesto je ještě dost těch,
kteří topivo teprve nyní uskladňují. Nebude
na škodu připomenout i některé zásady skladování tuhých paliv, protože samovznícení
uhlí je stále ještě častou příčinou požárů.
Nejnáchylnější k samovznícení jsou brikety
a méně kvalitní druhy uhlí s vyšším obsahem prachu. Samovznícení podporuje především vlhkost, nestejnoměrná zrnitost, velikost hromad a přítomnost zbytků snadněji
hořlavých materiálů, např. úlomků dřeva.
Proces samovznícení také zrychlují některé
podkladní materiály, např. železitá škvára,
cihlová drť a jíl. Na jedné kupě se nesmí spolu skladovat různé druhy tuhých paliv, např.
dřevo a uhlí, hnědé a černé uhlí apod. Topivo
by mělo být skladováno v suchém prostředí
na nižších hromadách. V prvních dnech po
uskladnění je správné denně, později alespoň týdně, kontrolovat, že nedochází k samovznícení. To se projeví vytvářením vodní
páry, dýmem a zvýšenou teplotou.
Otvory do komínového tělesa, takzvané
sopouchy, je třeba opatřit keramickou
vložkou nebo zděří stejného průměru jako
mají kouřovody. Vymetací a vybírací otvo-
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ry musí být opatřeny dvojitými plechovými
nebo betonovými dvířky, nepoškozenými
a dostatečně těsnými. Vlastní komínové těleso musí mít kompaktní nepoškozené zdivo, musí mít v každém případě povrchovou
úpravu takovou, aby komín byl kompaktní
např. omítnutí. Viditelné spáry musí být zatřeny, případně by měl být komín opatřen
obkladem z nehořlavých hmot. U komínů
určených k odvádění spalin od spotřebičů
na tuhá paliva může dojít ke vznícení sazí,
které při hoření mohou dosáhnout teploty
až 1 000 stupňů Celsia. Vysokou teplotou
a přetlakem v komínu může dojít k prasknutí komína a k požáru budovy.
Pokud v bytě, kde je umístěn kotel, dojde k výměně starých oken za plastová, je
nutné, aby se zjistilo, zda i po této výměně
bude zajištěn dostatečný přívod vzduchu
pro spalování.
Naše řady opustili dva naši členové. Jedním
byl pan Josef Chod, bývalý tajemník Městského národního výboru a druhým bratr hasič Vojtěch Tichý, který byl členem sboru od
roku 1953 a nositel nejvyššího vyznamenání
Titul „Zasloužilý hasič“. Čest jejich památce.
Karel Halml

ZAJÍMAVOSTI
Jubileum
Mons. Karla Fořta
Karel Fořt se narodil 8. listopadu 1921 v rodině četnického důstojníka v Rožmitále
pod Třemšínem. Dětství a mládí prožil ve
Skočicích a potom hlavně v Horažďovicích
(1928–1938), kde nadšeně ministroval
v klášteře Školských sester de Notre Dame,
poznal skauting a prácheňský kraj – na toto
období velmi rád vzpomíná. Jeho otec byl
angažovaným katolíkem, zajímal se o náboženskou a kulturní historii našeho prácheňského kraje a silně ovlivnil svého syna.
Středoškolská studia ukončil Karel Fořt za
druhé světové války na Jirsíkově gymnáziu v Českých Budějovicích. Po obsazení
republiky vedl skautský oddíl, po zákazu
skautingu v roce 1940 byl vyslýchán a vězněn gestapem. I to byl důvod, proč nadále
dělal všechno naplno a s otevřeným srdcem. Říká: „Chtěl jsem být partyzánem, ale
ve vězení jsem si uvědomil, že vraždění není
řešení. Stal jsem se knězem.“ Také studium
bohosloví mu narušila válka – jako ročník
jednadvacet byl totálně nasazen do železáren v Linci (1942–1945).
Až po komunistickém puči v roce 1948 byl
Karel Fořt 27. června 1948 v Českých Bu-

ČESKÝ SVAZ VČELAŘŮ
Základní organizace Horažďovice
Pořádá v sobotu 5. listopadu 2011
od 9.30 hodin
v restauraci u Zachů na Zářečí
přednášku na téma:

VČELÍ PRODUKTY
A APITERAPIE
přednáší učitel včelařství ing. Jaroslav
Hrabák, PhD. z Radnic u Rokycan
Srdečně zveme občany, příznivce
včelařství a včelaře na tuto
hodnotnou přednášku

dějovicích biskupem Josefem Hlouchem
vysvěcen na kněze, bylo to tedy v době, kdy
se nad církví v Československu už stahovaly černé mraky. Mladý kněz přišel jako
kaplan do Vimperka, odkud samostatně
spravoval na jemu tak milé Šumavě řadu
farností, které v létě navštěvoval pěšky, na
kole i na motorce, v zimě na lyžích.
Politická situace se však stále zhoršovala, což se dotýkalo i vimperské fary. Když
v roce 1950 komunisté intrikovali proti
církvi a chtěli zneužít svátku sv. Cyrila
a Metoděje, byli nuceni tři vimperští kněží
včetně Karla Fořta 10. července přejít hranice do Bavorska. Jako misionář se Otec
Karel dostal až do severní Afriky, do francouzského Alžírska. Když se i zde dostali
k moci komunisté, byl pozván v roce 1956
do Spolkové republiky Německo, aby jako
delegát Německé biskupské konfederace
pomáhal organizovat duchovní službu pro
naše krajany, v roce 1965 byl jmenován vedoucím duchovní služby pro Čechy v NSR.
Se svými spolupracovníky mnoho vykonal
zvlášť po roce 1968. Vznikly krajanské farnosti v Mnichově, Norimberku, Stuttgartu,
Frankfurtu, Kolíně nad Rýnem a v severním Německu. V roce 1973 jmenoval papež
Pavel VI. Otce Karla monsignorem.
V Mnichově Mons. Karel Fořt spolupracoval s Mons. Dr. Alexandrem Heidlerem
(známým posluchačům Rádia Svobodná
Evropa jako Otec Křišťan) a po jeho náhlé
smrti v roce 1980 jeho poslání převzal a byl
zde činný až do přemístění RFE do Prahy
v roce 1995. Mnoho posluchačů Rádia Svobodná Evropa znalo příjemný hlas Otce
Karla z promluv při nedělních mších v kostele sv. Štěpána v Mnichově. Svojí upřímností, skromností a nestranností si získal
posluchače i každého, s kým se potkal. Jeho
kázání z let 1980–1995 vyšla v roce 1999
knižně pod názvem „Cesta, pravda, život
(Postila Otce Karla)“.
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Mons. Karel Fořt je nejen vynikajícím
teologem a knězem, ale jeho práce měla
i značný dopad politický. Sám říká: „Heslo
T. G. Masaryka „Ježíš, ne Caesar“ bylo heslem celého mého rozhlasového apoštolátu,
celé mé rozhlasové evangelizace. To je také
program, se kterým máme vstupovat do
dalšího tisíciletí, kdy budeme psát rok 2000
po Kristově narození.“
Po roce 1989 se Otec Karel často a velmi rád
vrací do prácheňského kraje. V roce 1992
se účastnil oslav 700. výročí povýšení Horažďovic na město a zastupitelstvo města
jej jmenovalo čestným občanem. Účastnil
se mnoha významných událostí v Horažďovicích (např. 11. října 2000 požehnal
náš aquapark při jeho slavnostním otevření) a v jižních Čechách. 9. listopadu 2006
hejtman RNDr. Jan Zahradník udělil Mons.
Karlu Fořtovi, u příležitosti jeho 85. narozenin, stříbrnou Pamětní medaili Jihočeského
kraje a 27. října 2008 převzal Mons. Fořt
na českobudějovické radnici vyznamenání
Za zásluhy. Byla mu věnována řada článků
v tisku, rozhlasových i televizních relací.
O svém životě vypráví v rozhovoru s Janem
Paulasem v knize „Život voněl člověčinou“.
Otec Karel po roce 1989 několikrát ﬁnančně přispěl na obnovu čtyř horažďovických
zvonů pro věž děkanského kostela. Díky
jeho iniciativě a velkorysému daru byl v roce
1997 pořízen třetí zvon, který českobudějovický biskup Antonín Liška zasvětil sv. Gorazdovi a prohlásil tohoto světce patronem
našeho města. Byla založena tradice každoročních oslav „Jmenin města“ při svátku
sv. Gorazda, neboť je oprávněná domněnka,
že po rodu Gorazdů nese naše město svůj
název. K 1111. výročí pověření sv. Gorazda
slovanskou misií město vydalo sérii sborníků vlastivědných článků „Prácheňská zastavení“ se stejnojmenným úvodním článkem
Mons. Karla Fořta. V rámci oslav jmenin
města v roce 2005 byla do Červené brány
instalována bronzová plaketa sv. Gorazda,
kterou požehnal biskup Jiří Paďour. Stejná
plaketa je instalována v kapli Kněžského
domova v Českých Budějovicích. Koncem
roku 2006 byla z iniciativy a peněžního daru
Otce Karla, podle návrhu ak. mal. Petra
Miky, pořízena insignie pro starostu Horažďovic – řetěz se znakem města a připomínkou sv. Gorazda. Tyto činy měly posílit
zdravý patriotismus a pocit sounáležitosti
obyvatel k sobě navzájem a k jejich městu.
V současné době Mons. Karel Jaroslav Fořt
střídavě pobývá v Mnichově a v Kněžském
domově v Českých Budějovicích, který založil biskup Antonín Liška. V roce 2006
město splnilo přání Otce Karla a s vděčností za jeho skutky připravilo k jeho poslednímu odpočinku hrob na staroslavné
Práchni, na hřbitově u kostela sv. Klimenta
(dnes sv. Vojtěcha), uprostřed prácheňského kraje, který má tak rád.
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S blížícím se jubileem Otce Karla poděkujme mu společně za všechny jeho bohulibé skutky, přejme mu stálý optimismus
a uspokojení z jeho dosavadního plodného
života.
Václav Trčka

„Jihočeský kompas“
ZPRÁVA O VELETRHU
CESTOVNÍHO RUCHU
Veletrh Jihočeský Kompas 2011, který se
uskutečnil v českobudějovickém Metropolu, byl zahájen v pátek 7. 10. 2011 za účasti
hejtmana Jihočeského kraje Jiřího Zimoly.
Nečekaným hostem byl pan Petr Vok v dobovém kostýmu: rok 2011 je totiž v jižních
Čechách „rokem rožmberským“, a tak nemohl zástupce Rožmberků chybět ani na
této velkolepé akci. Připil si s přítomnými
jak na svoji novou knihovnu v Soběslavi,
tak na úspěšný průběh celého veletrhu.
Na jevišti se poté vystřídalo mnoho zajímavých hostů a témat. Povídalo se o tvrzi
Žumberk, o šumavských rozhlednách,
zástupci z Bavorského lesa zvali na Stezku v korunách stromů. Velice pěkné bylo
cestovatelské vyprávění Hany Hosnédlové
o trampování v Kanadě doplněné o fotograﬁe a příjemný hudební doprovod Banjo
Honzy Bicana. V odpoledních hodinách
proběhlo vystoupení českobudějovického
dudáckého sdružení a Lipno představilo
svou novinku „Lipno Card“ – kartu hosta, díky níž lze získat mnoho slev. Kuchař
Petr Stupka prozradil něco o kuchyni Pánů
z Růže a později povyprávěl o jihočeských
sýrech a připravil malou ochutnávku.
Vzácným hostem se stal bezesporu Tomio
Okamura. Nejprve se zúčastnil inspirativní konference „Co může každý z nás udělat,
aby nás svět měl raději“ a poté představil
návštěvníkům veletrhu svoji novou knihu
„Umění vládnout“.

I sobota nabídla návštěvníkům Jihočeského
kompasu bohatý doprovodný program. Dopoledne sálem zněla hudba blatenské skupiny Anča Band. Poté se na jevišti představily
talentované dívky, které bojovaly o titul tzv.
Jihočeské panenky 2011 – soutěž jihočeského folklóru v tanci, zpěvu a hře na hudební
nástroj. O orchidejích přišel povídat Jiří
Willinger, sběratel motocyklů Petr Hošťálek
se podělil o své zážitky z cest. Kuchař Petr
Stupka připravil ochutnávku specialit z jihočeského kapra. Velmi příjemným zpestřením byl odpolední poslech kapely „jazZika“,
která hrála písničky 20. a 30. let. Během celého veletrhu probíhalo losování návštěvnických anket. Regionální turistické centrum
Ciao… Horažďovice věnovalo do slosování
2 poukazy na jednodenní zahraniční poznávací zájezd a pozvánku do Horažďovic.
A co nabídlo naše horažďovické turistické
infocentrum, které na veletrhu prezentovalo
město Horažďovice všem ostatním návštěvníkům? Zájemci o prácheňský region si mohli na našem stánku zdarma vyzvednout informační brožurky o kulturních památkách,
přírodních a turistických zajímavostech i akcích konaných v letošním roce. K zakoupení
byly připraveny i drobné suvenýry.
Jihočeský kompas je jediným kompasem,
který míří na jih. My jsme však jeho střelku
nasměrovali na Horažďovice

O malých krámcích,
obchodech,
živnostech a službách
Pokračování z minulého čísla.
HOLIČ A KADEŘNÍK – pánové Kulda, Měchura, Velinger stříhali a holili. Elektrické
strojky na stříhání ještě nebyly. Stříhalo se
ručním strojkem a nůžkami. Při holení, kdo
měl tvrdší a rychle rostoucí fousy, neobešel
se bez pořádné štětky a mýdla. Mýdlo bylo
v plastových kulatých krabičkách a nanášelo
se na pokožku. Holení se provádělo břitvou,
nebo žiletkou, co něco vydržely a sháněly se
pod rukou. Všichni muži, dbalí své hladké
tváře, si po holení vtírali vodu PITRALON.
Jiná neexistovala. Některá holičství byla
rozšířena o kadeřnictví, někde i o pedikúru.
Chodilo se tam jen tak popovídat, přečíst
noviny či časopisy, které byly vsazeny do rákosových rámů a zavěšeny na věšáku. Majitelé kšeftů byli spontánní a rádi naslouchali
svým zákazníkům. U nich se zvlášť šířila
sláva horažďovického fotbalu.
ZLATNÍK A HODINÁŘ – zlatník a hodinář měli na ﬁremních štítech pánové
Křižan a Herzig. Zboží ke koupi měli oba
v Havlíčkově ulici a museli se nějak odlišovat, aby si nekonkurovali. Prodávali
šperky, tabatěrky, cigaretové špičky, módní doplňky, sluneční brýle i gramodesky,
nástěnné hodiny a kapesní hodinky. Oba se

zabývali šperkařinou. Prováděli zlatnické
opravy. Rádi byli ve společnosti, jako většina živnostníků ve městě. Pan Herzig fandil
místnímu fotbalovému klubu. Pro diváky
na fotbalovém hřišti na Lipkách zhotovil
časoměřící hodiny a půjčoval tam gramodesky pro poslech z rozhlasu. Pan Křižan
se zase zajímal o výchovné hnutí mládeže
v přírodě a činnost v něm. V roce 1920 byl
jedním ze zakladatelů Junáka ve městě.
V roce 1948 byla činnost Junáka zakázána.
FOTOGRAF – Oldřich Kučera vlastnil
fotograﬁcký atelier v Havlíčkově ulici. Ve
svém atelieru fotil ještě na skleněné desky,
později i na ﬁlm. Sám si snímky vyvolával
a zvětšoval. V atelieru fotil občanské fotograﬁe, společenská seskupení, významná
jubilea, svatby. V terénu různé slavnosti,
průvody, zajímavé pouliční výjevy, krásné
dívky a smějící se děti – ty tu byly pořád.
A fotograf měl vždy co fotit. Na snímcích
měl vytlačený název svého ateliéru.
ŽELEZNÉ ZBOŽÍ – Železářství u Pejšů má
hluboké kořeny. Po tři generace je s ním spojeno jeho jméno. K železářství pana Pejši patřil koloniál a benzinové čerpadlo pod Červenou bránou. V nabídce měli široký sortiment
zboží. Hutní materiál, nástroje pro hospodáře a řemeslníky, výrobky nejrůznějších užitkových předmětů, spojovací zboží a spoustu
praktických věcí. Na pultě se zboží měřilo,
vážilo. Nakupovalo se na váhu do ručně balených papírových kornoutů. Byla to sága rozených, schopných obchodníků. Pracovali
podle tradice s láskou. Šli s dobou.
LÁTKY – se daly nakoupit u pana Štěpána
v Ševčíkově ulici. Výběr látek pro zhotovení
výrobků podle vlastních představ byl celkem
slušný. Šilo se doma, i u šikovných švadlen.
Vedl zboží na šití záclon, závěsů, ložní prádlo, pletení, háčkování a ozdobné zboží. Do
obchodu přichází také móda. Snem každé
ženy byly nylonky – poznaly je po válce díky
americkým vojákům, kteří je přinesli jako
pozornost. Dobové reklamy ovšem nabízely
pláště z igelitu, praktické holínky, zástěry,
montérky, rádiovky. Také tepláky na gumu
na kráse nikomu nepřidaly, ale i to byla
„móda“. Ženy začaly chodit do práce, přes
den stihnout jít do fronty na maso, nakoupit,
uvařit, vyprat. Začalo se chodit na sobotní
brigády a večer třeba ještě na schůzi. Jak jen
to ty ženy tenkrát všechno stíhaly?
PAPÍRNICTVÍ, NOVINY – malý novinový
a papírnický krámek v Ševčíkově ulici obsluhovaly majitelky, slečny Turků. Nakoupit se daly knihy vázané, brožované, noviny, časopisy (Mladý hlasatel, Vpřed, Junák,
Ruch, Rodokapsy, kapesní detektivky).
Dále pak školní potřeby, balící papír, kalendáře, pohlednice, obrázky, vánoční ozdoby
a další potřebné zboží. Slečny byly oblíbené
pro svoji ochotu a laskavost.
KNIHKUPEC – pan Tichava měl knižní obchod. Mnoho čtenářů u něj nakupovalo a tě-
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šilo se na knižní novinky. Náklady nejznámějších titulů byly omezené, a tak se na ně stály
pěkně dlouhé fronty. Prodával i papírnické
zboží v omezeném sortimentu. Byl odborný
knihkupec, při výběru knih rád poradil.
ŠVEC – pan Holoubek provozoval své řemeslo v přízemí domu v Havlíčkově ulici. Dovnitř
se vcházelo z ulice po schůdkách. Sedával na
verpánku u kopyta a jiného ševcovského nářadí. Šil z nového novou obuv, příštipkařil,
opravoval boty a kožené výrobky. Byl členem
místního fotbalového klubu, pro hráče opravoval kopačky a míče. Nechyběl na žádném
fotbalovém utkání, které vášnivě prožíval. Lítal kolem hřiště, jako racek za parníkem.
Josef Kočí
Pokračování v dalším čísle.

Klub „Nebuď sám“
Opravdový podzim je již v plném proudu,
a tak Vás srdečně zveme na akce, které připravujeme. Program bude pestrý a my doufáme, že osloví i Vás.
1. 11. úterý – Harmoniky. Oblíbení Úterníci zahrají k tanci i poslechu v jídelně DPS
Palackého 1061 od 15.00 hod. Přijďte se
pobavit a poslechnout si hezké písničky!
2. 11. středa – Čtení na pokračování. Pracovnice Městské knihovny Horažďovice
pro Vás ve společenské místnosti ve IV. patře DPS Palackého 1061 připravily příjemné
odpoledne nad zajímavou knihou. První
stránku otevřeme ve 14.00 hod.
7. 11. pondělí – Asi do věží… Rádi Vás přivítáme na povídání o známém gotickém
hradu Karlštějn. Jeho komnatami nás díky
vlastním fotograﬁím provede pan Jiří Vašků. Prezentace se uskuteční ve společenské
místnosti ve IV. patře DPS Palackého 1061
od 14.00 hod.
14. 11. pondělí – Povídání o Školských
sestrách de Notre Dame. Spolu s Mgr. Romanem Vaňkem si Vás dovolujeme pozvat
na pokračování přednášky o působení školských sester v Horažďovicích ve společenské místnosti ve IV. patře DPS Palackého
1061. Začínáme ve 14.00 hod. Nebudou
chybět ani zajímavé dobové fotograﬁe.
16. 11. středa – Přednáška paní Miroslavy
Jordánové. Poučné povídání na téma „Aby
tělo nebolelo“ začne ve společenské místnosti ve 4. patře v DPS 1061 od 13.30 hod.
22. a 23. 11. úterý a středa – Výroba adventních věnců. Doba předvánoční se neodvratně
blíží, a proto všem zájemcům nabízíme možnost vyrobit si svůj originální adventní věnec,
bez kterého si řada z nás už neumí představit
pravý advent. Věnce začneme vyrábět od
13.00 v dílně v suterénu DPS Palackého 1061.

24. 11. čtvrtek – Česko – Přijďte si zahrát
hru plnou otázek a odpovědí o České republice do jídelny DPS Palackého 1061 od
13.30 hod.
Každý čtvrtek v 15.00 hod. je možnost se
sejít při společné modlitbě ve společenské
místnosti v suterénu DPS 1061.
Každé úterý ve 14.00 hod. probíhá ve společenské místnosti v suterénu DPS 1061
posezení v klubu seniorů.
Mgr. Šárka Kordová,
Oblastní charita Horažďovice

Občanská poradna
PŘI OBLASTNÍ CHARITĚ
HORAŽĎOVICE
Dne 29. 11. 2011 zahájí Oblastní charita Horažďovice provoz Občanské poradny. Snahou pracovníků Občanské poradny bude
prostřednictvím nezávislého poradenství
poskytnout pomoc těm, kteří se ocitli ve složité životní situaci a sami ji nedokážou řešit.
Bezplatných služeb Občanské poradny budou moci lidé využívat každé úterý od 9,30 do
14,30 hod. v přízemí Domu s pečovatelskou
službou Palackého 1061 (u Alberta). Nebo
mohou využít možnosti a objednat si návštěvu poradce přímo k sobě domů – rovněž
každé úterý v době od 14,30 do 16,30 hod.
Okruh terénní služby je omezen vzdáleností,
tj. obce do 15 km od Horažďovic.
Zájemci o službu mohou kontaktovat poradnu:
osobně na adrese:
Oblastní charita Horažďovice, Palackého
1061, 341 01 Horažďovice
v poradně (přízemí DPS)
úterý: 8.00–16.00 hod.
telefonicky na čísle: 605 975 551
– kontaktní osoba Brůžková Pavla
pondělí, středa, pátek: 7.00–15.30 hod.
e-mailem:
obcanskaporadna.horazdovice@tiscali.cz
Bc. Olga Šulcová,
vedoucí Občanské poradny

PRONÁJEM
NEBYTOVÝCH PROSTOR
Město Horažďovice nabízí
k pronájmu garáže č. 10 a 11
na nádvoří domu čp. 12
Mírové náměstí (nádvoří zámku).
Město Horažďovice nabízí
k pronájmu od 1. 1. 2012 nebytové
prostory (prodejna + zázemí)
v přízemí domu čp. 148 Husovo náměstí o celkové ploše 163,3 m2.
Informace tel. 376547572
e-mail: pojerova@muhorazdovice.cz
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Zdraví je jako
zahrádka před domem
Zdraví je jako zahrádka, o kterou když se
člověk nestará, nemůže si jí užívat. Člověk
se topí v řece protichůdných informací,
jež ho denně zaplavují až po krk. Marně se
chce dozvědět, které z těch informací jsou
správné a hlavně, které jsou pro něj, jako
pro originál.
O zdraví se říká, že je to nejcennější, co
máme, navzájem si ho všichni přejeme, ať
při různých slavnostních událostech, či jen
tak, protože všichni moc dobře víme, že bez
zdraví nelze život prožít, ale protrpět.
O potřebě posilovat imunitní systém se mluví a píše stále častěji. Co si ale představujeme
pod pojmem imunitní systém? Nepodceňujeme v této moderní době význam imunity?
Možná nám chybí informace, které by nám
srozumitelně osvětlily tento problém.
Žijeme v prostředí, které je plné bakterií,
virů, chemikálií, jedů… Pokud je silný imunitní systém, dokáže pomocí buněk typu
makrofágy, mikrofágy, lymfocyty, T-buňky, B-buňky atd. hlídat tzv. mírový stav
v našem těle, což značí, že tyto nepřátelské
buňky nerozvíjejí svoji činnost. Když jsme
nemocní, hledáme lékaře a zapomínáme,
že nejlepším lékařem je v našem těle imunitní systém, který nás dokonale zná. Pomozme mu, a když bude dostatečně silný,
pomůže on nám. Neoslabujte ho a dělejme
všechno proto, abychom ho stále posilovali. Pak se nemusíme bát nemoci.
Hledáte odpovědi na otázky:
Čím si nejvíce oslabujeme imunitu?
Jak je to s imunitou u dětí?
Jak oslabenou imunitu opět nastartovat?
Jaké jsou správné stravovací návyky pro
Vás jako originál?
Jak vypadá správný pitný režim pro lidské
tělo?
Co je příčinou nemocí? atd…
Vaše otázky ráda zodpovím na podvečerním povídání s následnou besedou:
Dne 15. 11. 2011 od 18.00 hodin v MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ HORAŽĎOVICE
Cestou irisdiagnostiky (odezírání z očí)
dovedu objevit i skryté příčiny zdravotních
problémů, poruchy imunitního systému
a navrhnout jejich řešení.
Více než 3 000 znaků je v oku pro zkušeného odborníka – harmoniéra neomylným
zdrojem informací o příčinách a důsledcích
nemocí. Každý sektor oka – jeho skvrna,
barva, znamení i jakékoliv narušení, mají
v řeči irisdiagnostiky svůj význam.
Filozoﬁe Sebepoznání, jako celostní
a komplexní pohled na člověka a jeho přirozený dynamický vývoj, neopomíjí ani jednu
stránku lidské existence.
Bělohlavová Jana

HOR A ŽĎOVICK Ý OBZOR č. 10/2011
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Více o nás na www.vrbno-ubytovani.cz
e-mail hospoda.vrbno@seznam.cz
11. 11. 11 Svatomartinské husí hody s ochutnávkou 19,00 h.,
vstup 199,–
Pořadem provádí známý scénárista a spisovatel kuchařek
pan ing. MALOVICKÝ.
Martinská vína představí pan ing. ŽÍLA
V ceně vstupenky je vstupní drink a husí menu.
NUTNÁ REZERVACE MÍSTENEK NA TEL. 724 119 332 !!!

OTAVSKÉ

STROJÍRNY a. s.
přijmou pro provoz Horažďovice
pracovníky na pozice:

• lakýrník
• frézař
• svářeč
• zámečník
• obsluha pily
• skladník hutního materiálu
• technik přípravy výroby
• mistr výroby
Bližší informace na tel. č. 376 334 442
(p. Kubaňová).

NABÍZÍME:
· zaměření objektu pro zápis
do katastru nemovitostí
· vytyčení hranice pozemku
· rozdělelní pozemku
· zaměření přípojek inženýrských sítí
· vytyčení objektů
· veškeré geodetické práce v katastru
nemovitostí a inženýrské geodézii
Pracoviště Horažďovice
tel.: 725 885 038
jana.sedlackova@radekhavlin.cz
info@radekhavlin.cz

HOR A ŽĎOVICK Ý OBZOR č. 10/2011
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HRADEBNÍ 60, 341 01 HORAŽĎOVICE
(za kostelem)

KOSMETIKA

KADEŘNICTVÍ

ALCINA
ošetření pleti
úprava obočí, barvení řas
depilace voskem
masáže - obličeje a dekoltu
- klasická
- lávovými kameny
- indická
- čokoládová

WELLA
dámské – pánské - dětské
mytí – stříhání – foukaná
barvení – melíry
společenské a svatební účesy

již v prodeji dárkové vánoční poukázky

Monika VĚCHTÍKOVÁ
tel: 720236721

Markéta POLANOVÁ
tel: 606486923

www:KMKHD.Firemni-we.cz

Prodejna ZÁLESÁK
Horažďovice nabízí svým zákazníkům:

rozšířený sortiment rybářských potřeb
nově skladem dalekohledy a puškohledy Minox, Nikon, Olympus, Celestron
oblečení do přírody Banner, Zanako
termoprádlo Lasting, od října značková prodejna
doplňky a potřeby pro lov, rybolov a pobyt v přírodě
od 1. 11. akční ceny
věrnostní karty
dárkové poukazy ve výši podle Vašeho výběru

Pro více informací navštivte webové stránky www.zalesak.org
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Stačí jednou zavolat!

84O 111 177
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

774 42O 554
k03-90x130_personal_CB.indd 1

29.3.2011 15:32:59

ADVENTNÍ ŘEMESLNÝ
JARMARK
na zámeckém nádvoří
17. 12. 2011 od 9.00 hodin
Bohatý doprovodný program
Adventní koledování
Gutta Plzeň
Řemeslné dílny v muzeu
Výstava betlémů v galerii Califia
Vystoupení dětských sborů
Živý betlém
Staročeská zabijačka
Od 18.00 koncert Jiřího Stivína za
doprovodu Pelant Collegia v kostele
sv. Petra a Pavla v Horažďovicích
na náměstí SRDEČNĚ ZVE
MĚSTO HORAŽĎOVICE
A FARNOST HORAŽĎOVICE

HOR A ŽĎOVICK Ý OBZOR č. 10/2011
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20
30. 11. středa

AKCE
KULTURNÍ DŮM
1. 11. úterý

17.00–19.00

VÁNOČNÍ DEKORACE
Uvádí Mistr Florista Hana Šebestová-Kindelmannová.
Změna programu vyhrazena

8.45 a 10.15

O BALYNCE A DOBRÉM ŠTĚNĚTI
Divadelní představení pro mateřské školy
a žáky 1.–3. tříd ZŠ.

2. 11. středa

19.30

TECHTLE MECHTLE
Populární pražská travesti skupina HANKY
PANKY přijíždí opět do Horažďovic se zbrusu
novým zábavným pořadem. Předprodej vstupenek v kanceláři kulturního střediska, tel.
376 512 237: pondělí–středa od 8.00 do 12.00
a v kině Otava, tel. 376 511 890: čtvrtek–sobota od 16.00 do 20.00. Přijďte se zasmát, přijďte
se pobavit!!!

4. 11. pátek

19.00

ZÁKLADNÍ KURZ TANCE
A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY
– 7. lekce.

5. 11. sobota

21.00

PARKÁN
Rocková zábava.

8. 11. úterý

19.30

A. S. PUŠKIN: EVŽEN ONĚGIN
Divadelní představení v podání Divadla Anfas
Praha. Předplatné skupiny A/1. Zbylé vstupenky v předprodeji dle otevírací doby.

11. 11. pátek

19.00

ZÁKLADNÍ KURZ TANCE
A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY
– 8. lekce. Od 20.00 prodej vstupenek na
2. prodlouženou.

12. 11. sobota

21.00

ZVLÁŠŇÝ ŠKOLA
Rocková zábava.

15. 11. úterý – 16. 11. středa
PRODEJNÍ TRH

18. 11. pátek

20.00

NEPŘEHLÉDNĚTE – PŘIPRAVUJEME
TANEČNÍ KURZ PRO DOSPĚLÉ!!!
Taneční kurz pro dospělé bude zahájen v neděli 8. ledna 2012 pod vedením manželů Kociánových z Klatov. Zájemci o tento kurz obdrží přihlášky a bližší informace v kanceláři
kulturního střediska, tel. 376 512 237: pondělí–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 platbu lze provést bezhotovostním převodem.

RADĚJI NEZAČÍNAT
Pořad pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ se známým reportérem JOSEFEM KLÍMOU.

25. 11. pátek

19.00

ZÁKLADNÍ KURZ TANCE
A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY
9. lekce – 2. prodloužená.

27. 11. neděle

10.00

DEN PRO DĚTSKOU KNIHU
Pořádá Městská knihovna v Horažďovicích ve
spolupráci s kulturním střediskem.

29. 11. úterý

9.00–16.00

PRODEJ DROGERIE „ŠÁŠA“.

NEJHORŠÍ DEN V ŽIVOTĚ TŘEŤÁKA
FILIPA
Beseda se spisovatelkou Petrou Braunovou

27. 11.

Kulturní dům HD 10.00–17.30

DEN PRO DĚTSKOU KNIHU

1.–30. 11.

ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ
Termíny budou zveřejněny na www.knihovna.
horazdovice.cz a v oblastní charitě.

11. 11. pátek 12. 11. sobota

1. 11., 15. 11., 29. 11. sál knihovny 10.00

20.00

OBHÁJCE
USA – Jak funguje americká justice…strhující
kriminální thriller do 12 let nevhodný. Vstupné 78 Kč.

17. 11. čtvrtek 18. 11. pátek

17.30

SAXÁNA A LEXIKON KOUZEL
ČR – Máš-li mamku čarodějku, dej si pozor,
s čím si hraješ! Vstupné 85 Kč.

18. 11. pátek 19. 11. sobota

20.00

DŮM
ČR/SR – Nový česko-slovenský psychologický ﬁlm do 15 let nevhodný. Režie: Zuzana Liová. Vstupné 88 Kč.

25. 11. pátek 26. 11. sobota

20.00

BASTARDI 2
ČR – Volné pokračování úspěšného ﬁlmu Bastardi. Dramatický příběh do 12 let nevhodný.
Vstupné 78 Kč.
Změna programu vyhrazena

VZDUCHOPLAVCI

10.00

sál knihovny ZŠ 9.00 a 10.00

25. 11.

17.30

4. 11. pátek 5. 11. sobota

20. 11. neděle

24. 11. čtvrtek

IRISDIAGNOSTIKA
Přednáška o zjišťování příčin zdravotních problémů z oční duhovky

HARRY POTTER: RELIKVIE SMRTI 2
USA/VB – Vše končí…v bradavické škole čar
a kouzel se zlomí kletba… Vstupné 78 Kč.

KINO OTAVA

LOUTKOVÉ DIVADLO V KINĚ OTAVA

– nepřehlédněte datum!!!
POSEZENÍ S PÍSNIČKOU
K tanci a poslechu hrají oblíbení ÚTERNÍCI.
Rezervace vstupenek v kulturním domě v neděli 30. 10. a poté v předprodeji kina Otava,
tel. 376 511 890.

sál knihovny 18.00

15. 11.

LISTUJEME LISTOPADEM
Soutěž pro všechny tvořivé děti. Listopad očima
dětí. Výtvarně nebo literárně zpracované střípky
ze života dětí, které prožívají právě v tomto měsíci
(příroda se ukládá k zimnímu spánku, začíná advent, první sníh, posvícení…). Podmínky soutěže
najdete na www.knihovna.horazdovice.cz

MATURITNÍ PLES
Pořádá SŠ Horažďovice 4.AGK/Č. K tanci
a poslechu hraje Experiment.

15.00

KNIHOVNA

11. 11. pátek

17.00

25. 11. pátek

17.00

ČERTI NA HRADĚ

VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA 3. VĚKU
ZAVŘENO z technických důvodů
oddělění pro děti
31. 10.–4. 11.
oddělení pro dospělé 1. 11.–3. 11.

GALERIE CALIFIA
SO–NE 10.00–16.00

19. 10.–30. 11.

MOŘE
výstava prací žáků ze ZUŠ v Horažďovicích
OTEVÍRACÍ DOBA: SO–NE 10.00–16.00
nebo po předchozí telefonické domluvě (Markéta
Mrázová 723 099 743), www.galeriecaliﬁa.net

HOTEL PRÁCHEŇ
11. 11. pátek

19.00

ŠEVČÍKOVY HUDEBNÍ VEČERY
Hana Brožová-Knauerová a Petra Matějová
Vstupné 100 Kč, zlevněné vstupné 50 Kč. Rezervace vstupenek: mobil 603 229 559.

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
4. 11. pátek

19.00

DALŠÍ AKCE V KINĚ OTAVA

PODZIMNÍ OBLOHA

3. 11. čtvrtek

5. 11. sobota

8.15, 10.00 a 11.45

PLANETA ZEMĚ 3000
ČÍNA – říše mocného draka, program pro
žáky ZŠ.
Změna programu vyhrazena

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.
TELEFONY:
kino Otava 376 511 890
kulturní dům 376 512 436
kancelář KS 376 512 237

prezence 8.00 start 10.00

BĚH KOLEM PRÁCHNĚ

11. 11. pátek

19.00

CESTA NA ELBU– cestopisná přednáška

12. 11. sobota
ŠUMTUR – VELKÝ ROKLAN

13. 11. neděle
ŠUMTUR – PLECHÝ

26. 11. sobota

14.00–18.00

TVOŘIVÁ ADVENTNÍ DÍLNA

26.11. sobota

19.00

ADVENTNÍ VEČÍREK – JAN BURIAN
koncert známého hudebníka, spisovatele a cestovatele.
informace na str. 10–11, na www.ddm-hd.cz
nebo přímo v DDM
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