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sloVo starosty

Volba prezIdenta
K  tomuto tématu jen několik slov. Volba 
připomíná spíše výběrové řízení na ředitele 
středně velké fabriky. Jednak tím, kolik lidí 
se cítí být k  výkonu funkce povoláno (na 
startu jich bylo asi 40), a  také tím, jak se 
mnozí z nich chovají. Zdá se, že leckteří po-
jali kandidaturu jen jako způsob zviditelnění 
s  velkou marketingovou hodnotou, využi-
telnou v  další kariéře. Procesu volby chybí 
velkorysost, korektnost a důstojnost. Vlast-
nosti, které dlouhodobě postrádají i  česká 
politická scéna a celá společnost.

naše náměstí
Město se pomalu nadechuje k  významné-
mu kroku – rekonstrukci náměstí. Přestože 
architektonická podoba náměstí zůstane 
zachována, některé prvky budou změněny, 
případně se objeví úplně nově. Změnou pro-
jdou především zelené plochy (park a zahra-
da před farou). Pomník obětem válek a Lípa 
svobody najdou nové důstojné umístění 
v  blízkosti kostela. Park budou protínat tři 
cesty, z  nichž hlavní budiž symbolem řeky 
Otavy, zatímco dvě kratší zastupují příto-
ky Vydru a  Křemelnou. Motiv perlonosné 
a zlatonosné Otavy ovlivní i podobu nového 
vodního prvku, jemuž je vyhrazen cíp parku 
proti faře. Zeleň kromě tradičního stromo-
řadí vytvořeného z  odolného hlohu Laval-
lova doplní i  tři dominantní nízkorostoucí 
jírovce pávie. Květinové záhony budou zdo-
bit okraje cest uprostřed parku a při napoje-
ní na dlážděné chodníky. Pro farní zahradu 
byly vybrány růže, zimostrázy a  okrasné 
jabloně. Jednoduchá a  přitom elegantní 
koncepce parku má lákat k pobytu v tomto 
prostoru všechny generace občanů i  ná-
vštěvníků města. Autorem návrhu je speci-
alista v oboru tvorby zahrad, parků a krajiny 
Mgr. Vladimír Ledvina. 
Než se však projdeme po nových cestách 
a trávnících, bude třeba učinit ještě mnoho 

kroků. Musíme vyřešit formu a  rozsah po-
vinného archeologického průzkumu a  ten 
realizovat, zpracovat prováděcí dokumen-
taci a zorganizovat časově náročnou soutěž 
na dodavatele prací. O  všech krocích bude 
HO průběžně informovat.

protIpoVodňoVá opatření
Jak jsem uvedl v  červnovém HO, navržená 
protipovodňová opatření jsou zkoumána 
nezávislými odborníky. Jejich závěry budou 
jedním z  podkladů pro zastupitele, kteří 
budou rozhodovat o dalším osudu PPO. Po 
dobu posuzování projektu nebudou na opat-
řeních prováděny žádné další práce. O  to 
více mě překvapil obsah dopisu od ředitele 
Povodí Vltavy RNDr. Petra Kubaly ohledně 
plánované přestavby jezu Mrskoš. Cituji: 
„Dosavadní průběh přípravy této stavby je 
poznamenán trvalým odporem místních oby-
vatel, 23. 8. 2012 jsem obdržel petici občanů, 
kteří s  přestavbou jezu nesouhlasí… Za této 
situace bych doporučoval nepokračovat v pří-
pravě přestavby pevného jezu na jez pohybli-
vý.“ Právě Povodí Vltavy bylo připraveno 
zainvestovat celé dílo ze svých prostředků 
a dát městu ve sklápěcím jezu významného 
spojence proti velké vodě. Pokud Povodí na 
základě petice skutečně od stavby ustoupí, 
nechť si autoři petice připíší na své konto ab-
surdní hazard s účinky příštích velkých po-

vodní. Následně by bylo zřejmě třeba pořídit 
hráze výrazně vyšší a masivnější, pokud by 
se vůbec stavěly. Při jednání s  panem ředi-
telem Kubalou budu s podporou zastupitelů 
prosazovat realizaci jezu. 

pozVání
Vážení a  milí spoluobčané, nadcházející ad-
ventní čas je především časem setkávání. 
Dovolte mi proto, abych vás srdečně pozval 
na některé zajímavé akce, které jsou pro vás 
připraveny. Staročeský adventní jarmark na 
zámku a společný koncert v kostele zpěváka 
Daniela Hůlky, kytarového virtuosa Lubo-
míra Brabce a horažďovického dětského pě-
veckého sboru Kvítek jsou naplánovány na 
15. prosinec. Ale již tuto neděli (2. 12.) mů-
žete při troše štěstí získat vylosované volné 
vstupenky na avizovaný hvězdný koncert, 
pokud se přijdete podívat na pestrý a pouta-
vý program Dne pro dětskou knihu (pořádá 
Městská knihovna v Kulturním domě). A ješ-
tě dříve, tedy v sobotu od 13 hodin předvedou 
herci Tyjátru ve sklepě zámeckého pivovaru 
to nejpeklovatější peklo, jaké si jen umí děti 
představit. Tak prosím rodiče, dopřejte svým 
dětem krásné zážitky a  vezměte je do pekla 
i na Den pro dětskou knihu.
Těším se na setkání při těchto příležitostech 
a při nedělním rozsvícení vánočního stromu.

Karel Zrůbek

VýJezdní zasedání rm: 3. 12. 2012 V 15.00 hod. – boubín
VýJezdní zasedání rm: 17. 12. 2012 V 15.00 hod. – VeřeChoV 
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stalo se

I. svatomartinský 
jarmark na zámku
Město Horažďovice se rozhodlo uspořádat 
historicky první Svatomartinský jarmark. 
A kde jinde než na zámeckém nádvoří? At-
mosféra dýchající dávno minulou dobou je 
příznačná pro toto prostranství, a tak vol-
ba se zdá vhodná.
S  desátou hodinou vjel na nádvoří svatý 
Martin, aby nám všem připomněl, že se 
neodvratně blíží doba vlády mrazivých dnů 
a  dlouhých večerů, jejíž nevlídnou tvář do-
káže polidštit teplo, jehož nositelem svatý 
Martin byl. Není to jen oheň, který vnímá-
me, ale především obyčejné lidské teplo, 
sdílení a porozumění v nás, v našich srdcích. 
Martinův koník ochotně vozil horažďovic-
ké děti a večer doprovodil světelný průvod 
městem. 
Sešel se úctyhodný počet dospělých i dětí. 
Věřím, že se světelný průvod stane tradicí 
a vždy o svatém Martinu se budeme schá-
zet u této milé příležitosti.
Chtěla bych vyjádřit speciální poděkování 
pracovnicím horažďovického muzea Han-
ce Smetanové a Kačce Červené, pod jejichž 
šikovnýma rukama vzniklo oblečení sva-
tého Martina, ale i  jeho koně. Honzíkovi 
Grolmusovi za slavnostní virbl a bubenický 
doprovod během světelného průvodu. 
Václavu Malíkovi a  Romanu Bergerovi za 
technické zajištění a  hladký průběh celého 
dne. „Malým čarodějnicím“ ze skupiny Ota-
váci – Kristýnce Kubíkové, Anetce Šubové, 
Betce Bučokové a  Lucce Tyrpeklové – za 
trpělivý dohled nad dětmi tvořícími v čaro-
dějnické dílně. Firmě Bohemia Sport Trade, 
s. r. o. za dodání propagačních bannerů.
Těším se za rok na shledanou. Foto z akce 
naleznete na:www.sumavanet.cz/horaz-
dovice/

 Markéta Bučoková, OPPŠK 

sv. Martin

kultura

adventní koncert 
v kostele sv. petra 
a pavla
Po velmi zdařilém letním houslovém kon-
certu Václava Hudečka se v adventní době 
představí v Horažďovicích interpret, který 
již po desetiletí dobývá úspěchy na nejvý-
znamnějších světových podiích, virtuóz, 
jenž je řazen mezi nejbrilantnější kytaris-
ty současnosti, pan Lubomír Brabec, ve 
společném programu s  operní a  muziká-
lovou hvězdou Danielem Hůlkou. Nechci 
se dlouze zaobírat oběma osobnostmi, 
které jistě všichni velmi dobře známe, ale 
kratičkou zmínku ze života zpěváka Dani-

ela Hůlky si neodpustím. V  prosinci roku 
1999 se zúčastnil jako člen delegace, kte-
rá vezla strom Svatému otci do Vatikánu. 
Při této příležitosti zazpíval na náměstí 
sv. Petra a následně se mu dostalo obrov-
ské cti – byl pozván k soukromé audienci 
papežem Janem Pavlem II. 
Nemalé cti se dostalo horažďovickému 
dětskému pěveckému sboru Kvítek, který 
vystoupí společně s oběma umělci na Ad-
ventním koncertě 15. prosince od 18.00 
hodin. I  z  kratičkých ukázek, které jsem 
měla možnost slyšet, je na co se těšit. Do-
poručuji odložit starosti, zbytečný před-
vánoční shon, ztišit se a přijít si vychutnat 
nezapomenutelnou atmosféru kouzla vá-
nočních písní i operních árií, které umoc-
ní všudypřítomnost dobra a lásky vzneše-
ných prostor děkanského chrámu.
Vstupenky zakoupíte v kanceláři odboru kul-
tury MěÚ Horažďovice (tel:  376  547  557), 
každý den.
Klidnou a laskavou adventní dobu všem přeje

 Markéta Bučoková, OPPŠK
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Daniel Hůlka
Lubomír Brabec

ADVENTNÍ KONCERT

Předprodej vstupenek na MěÚ Horažďovice – kancelář odboru kultury
Program: Händel, Giordani, Stradella, Mozart, Dvořák, Schubert, Frank
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Dostali jsme se do samotného závěru naší 
celoroční fotografické soutěže pro všech-
ny všímavé a vnímavé lidi. Ověřili jsme si, 
že naše město opravdu znáte a  máte pře-
hled o tom, kde se co nachází. Každý mě-
síc od února do listopadu jsme zveřejnili 
vždy jednu fotografii pořízenou v  Horaž-
ďovicích. Jednalo se o  pohledy na známé 
i  méně známé budovy, či detaily různých 
staveb a památek. Vaším úkolem bylo zjis-
tit, kde se daný objekt nachází. Velmi nás 
potěšilo, že soutěž oslovila jak dospěláky, 
tak děti. Někteří odpovídali pouze jed-
nou, někdo naopak odpověděl na všechny 

Zbývá jen doplnit správnou odpověď na 
poslední otázku z Horažďovického obzoru 

č. 10/2012: Freska na zdi na nádvoří 
u zámecké pizzerie

otázka č. 11 horažďovické střípky aneb fotovzpomínání

Tato soutěž probíhá za finanční podpory Ministerstva kultury ČR v rámci projektu Seniorům Dokořán.

otázky. Samozřejmě, že takový soutěžící 
má pak větší šanci při losování výherce, 
které se uskuteční 2. 12. 2012 od 16.30 
v  kulturním domě na Dni pro dětskou 
knihu. Všichni soutěžící jsou srdečně 
zváni!

nebojte se origami 
V rámci projektu Seniorům Dokořán, kte-
rý pořádá městská knihovna, proběhlo 
14.  října 2012 v  Oblastní charitě Horaž-
ďovice první setkání s origami. Dozvěděli 
jsme se o  jeho historii, způsobech skladů 
a o umění složit klasickou technikou (bez 
nůžek a  lepidla) z  jednoho papíru nejroz-
ličnější předměty.
Skládali jsme klasickou skládanku – ky-
tičku a pak misku na bonbóny. Myslím, že 
origami mělo úspěch a líbilo se.
Jak to vlastně kdysi všechno začalo? Při-
nejmenším v  době, kdy se z  Číny dostalo 
do Japonska skládání papíru. A  Japonci 
tuto dovednost proměnili v  dokonalost 
a povýšili na umění. 
Ale tohle už je moc dávno. Nyní zase něco 
začíná a  možná… Možná se jedné české 
milovnici japonské kultury dostalo mož-
nosti, jak může svůj koníček ori – skládat 
a gami – papír, předat dál. 
Protože je to zkrátka příjemné skládat 
něco smysluplného z  barevných papírů. 
Pohladí vám to duši, pohltí vás to a  na 
chvíli zapomenete na nemoc nebo jiná trá-

pení. Máte radost z  hotového díla, o  kte-
rém byste nikdy předtím neřekli, že ho 
dokážete. Úsměv nad hotovým výrobkem 
je pak to nejhezčí.  
Po Novém roce by se mělo uskutečnit další 
setkání. Vy, kteří jste se nezúčastnili, zkus-
te přijít. Vy, kteří už jste si skládání vyzkou-
šeli, přijďte určitě! Nebojte se origami!
Děkuji všem, kdo pomohli, zúčastnili se 
a přispěli k dobré náladě. 

 Helena Poustková 

tajemství duše
Ve středu 7. 11. jsem se připojila k seniorům 
a  zúčastnila se přednášky paní Moniky Ti-
ché – Tajemství duše, která byla pořádána 
Městskou knihovnou Horažďovice v  rámci 
projektu „Seniorům dokořán“, ve spoluprá-
ci s  Oblastní charitou Horažďovice. První 
část přednášky byla věnována informacím 
o  meridiánech, o  dráhách jednotlivých or-
gánů a  jak s  nimi pracuje technika shiatsu 
a akupresura nebo akupunktura. Vyzkouše-
li jsme si nahmatat různé body a také jsme si 
vyzkoušeli, jak protáhnout dráhu ledvin. Ve 
druhé části jsme se dozvěděli, co jsou čakry 
a jak s nimi souvisí barvy, vůně nebo druhy 
koření. Bylo to velmi poutavé povídání. Na 
závěr byly přítomné dámy obdarovány ma-
lým dárkem a  několika moudry v  podobě 
zamyšlení nad dnešním světem. 

 Miroslava Klukanová

městská knIhoVna 

horaŽĎoVICe upozorňuJe  
na změnu pŮJčoVní doby 

o VánoCíCh

podrobnosti najdete  
na poslední straně
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městské muzeum horaŽĎoVICe 
Je od 24. 12. 2012 do 1. 1. 2013 

uzaVřeno

kurz plstění za sucha 
a práce s vlnou 
dne 12. ledna od 13.00–17.00 hod. 
Kurz pro dospělé, začátečníky. Naučíte 
se základy práce s  vlnou, plstění, budete 
si moci vyzkoušet předení na kolovrátku 
a na vřetánku.
Cena kurzu: 70 Kč (20 Kč kurz, 50 Kč mate-
riál). Přihlásit se můžete následujícím způ-
sobem: tel. 376  512  271, muzeumhd@se-
znam.cz nebo osobně v kancelářích muzea.
Kapacita kurzu je omezena.

pojďte s námi tvořit
Městské muzeum Horažďovice vypisuje 
soutěž o  nejzajímavější vzor vytvořený 
v naší virtuální dílně na adrese www.mu-
zeumhd.cz/navrat. 
Soutěž bude trvat od 
1. 12. 2013 do 31. 5. 2013.
Tato virtuální dílna vznikla jako součást 
projektu Návrat k  tradicím. Kromě in-
formací týkajících se tkaní, paličkování, 
práce se dřevem obsahuje také animaci 
tkalcovského stavu a  možnost vytvořit si 
svůj vlastní vzor. Tento vzor může sloužit 
jako předloha pro samotné tkaní nebo po-
případě vyšívání.
Vytvořte si také svůj vlastní vzor, pojme-
nujte ho svým jménem a uložte na strán-
kách virtuální dílny.
Z vámi vytvořených vzorů budou vybrány 
3 nejzajímavější a  jejich tvůrci budou od-
měněni cenami vyrobenými v  naší inter-
aktivní dílně: 
 1. místo  – dřevěná lžička 
 2.místo  – plstěná panenka
 3.místo  – paličkovaný náramek
Výherci budou zveřejněni na stránkách 
muzea www.muzeumhd.cz a  také v  Ho-
ražďovickém obzoru. Výhru si poté budou 
moci vyzvednout přímo v Městském muzeu 
Horažďovice nebo po domluvě (po zaslání 
adresy) jim ceny budou poslány poštou.

 Kateřina Červená

trpaslíCI, 
permoníCI, skřítCI 
aneb jak nejlépe najít 
poklady pod zemí 
Pokračování z minulého čísla 
Velké množství pověstí o  permonících se 
váže k  Šumavě. Sahají dokonce až ke vzni-
ku celého pohoří. Nadpřirozené bytosti pod 
vedením krále Skalníčka stavěly Šumavu. 
V té době ještě lidé na Šumavě nebyli. Kaž-
dý kousek přírody dostal svého patrona 
a  všechny tyto bytosti s  pomocí zvířat pra-
covaly ve dne na stavbě Šumavy. Jen skřítci 
pracovali ve tmě hor, bez pomoci zvířat, je-
nom s hady, pavouky a netopýry. Král Skal-
níček se trápil, co skřítci nabídnou lidem, 
kteří na Šumavu přijdou, protože na rozdíl 
od jiných nadpřirozených bytostí nic nemají. 
Skřítci přišli s nabídkou, že do Skalníčkova 
království přinesou jas slunce i  záři měsíč-
ního svitu. Hadi celý den chytali paprsky ze 
slunce a když měli otýpku, ukryli ji do puk-
liny. Když se už nemohli protáhnout dál, 
předali tenké zlaté nitky pavoukům. Skřítci 
si pak pochvalovali, jaké mají v  podzemí 
světlo. V  noci pracovali netopýři a  chytali 
paprsky měsíce a  také je ukrývali do skal. 
Pramínky světla pak ztuhly a  změnily se 
v kov. Skřítci se radovali, že bude pod zemí 
dost světla a že oni také dají dar lidem. Ra-
dost měli jen do chvíle, než přišel vzkaz od 
moudrého výra, že přijdou lidé, kteří budou 
zlato a stříbro těžit a nebudou jen rozumní, 
budou i  zlí a  hloupí. Skřítci proto dostali 
úkol, že již navždy musí hlídat poctivé havíře 
a ochraňovat je, musí se stát jejich pomocní-
ky. Těm lidem, kteří přijdou ve zlém úmyslu, 
plni nenávisti, chamtivosti a násilí, těm musí 
v dolování zabránit a odnést zlato do hlubin 
skal. Budou jim klást pasti a překážky, zha-
sínat svíce a nakladou tolik nástrah, že lidé 
pochopí a opustí hory. Proroctví výra se vy-
plnilo, skřítci dobrým lidem pomáhali, před 
ostatními poklady bránili. Dodnes žijí v šu-
mavských horách a střeží poklady.

Lidé na Šumavě věděli, že musí dodržovat 
nepsaná pravidla pro styk s nadpřirozenými 
bytostmi, které tu byli již před nimi. Bytos-
ti jsou nevypočitatelné, někdy kruté, jindy 
laskavé. Někteří lidé snili o setkání s těmito 
bytostmi, aby správným postupem získali 
bohatství. Hlavním pravidlem bylo, že se při 
získávání pokladů nesmí promluvit, jinak 
vše špatně dopadne. Jako příklad mohou po-
sloužit manželé, kteří při získávání pokladu 
od skřítků na sebe promluvili a byli zasypáni 
skalou. Jiný příběh je z Rejštejna, kde hodný 
skřítek chtěl pomoci hladovému muži. Ten 
měl svalit velký kámen a získat bohatství, ale 
byl už tak slabý, že to nedokázal a druhý den 
zemřel hlady. Skřítek dodnes tluče do kame-

ne, aby byl menší a dalo se s ním pohnout. 
Časté jsou i pověsti ve kterých vystupují vo-
raři. Vždy se vyplatí pomoci skřítkovi, např. 
při lovení velkého pstruha, za odměnu pak 
ochotný vorař získává perly nebo zlato z říč-
ního písku. K získání zlata z řeky bylo nutné 
písek propírat (rýžovat) a  po vzoru voraře, 
který s  tím začal, se k  řece hrnuly zástupy 
lidí, kteří chtěli také zbohatnout. Začali jako 
on propírat písek a  za krátkou dobu byla 
řeka plná lidí a z použitého písku byly navr-
šené kopce a kopečky. Původní dárce tohoto 
bohatství, skřítek, viděl, co lidé provádějí 
a  s  vodními skřítky z  Vydry ucpal všechny 
zlaté žíly ze kterých se odplavovaly kousky 
zlata. Od té doby již zlato není, praví pověst. 
Zdá se, že trochu zlata unikat do řeky skřítci 
nechali, ale rozhodně ho není mnoho.
Samostatnou kapitolu tvoří pověsti o soužití 
skřítků se stálými obyvateli Šumavy. Rádi 
chodili do stavení a  pili mléko, případně 
umývali prach z práce pod zemí. Vždy se vy-
platilo k nim být vstřícný a laskavý, protože 
se dokázali odměnit, většinou zlatem. Uměli 
ale i  pomoci ovlivnit počasí. Sedlák na Po-
pelné od nich dostal velkou mušli, kterou 
měl troubit proti mračnům. Zajímavé je, že 
trpaslíci měli zřejmě úzké vztahy se svými 
přímořskými příbuznými, protože tento 
druh mušle, kterým se troubilo proti mrač-
nům, se v Otavě skutečně nevyskytuje. 

 Mgr. Hana Smetanová
Pokračování v dalším čísle

sport

h.e.a.t. proGram 
v horažďovicích… 
H.E.A.T. – jsou to začáteční písmena 4 slov 
v  anglickém jazyce – High Energy Aero-
bic Training. Tato čtyři slova se dají volně 
přeložit jako: „Aerobní cvičení s  vysokým 
energetickým výdejem“. H.E.A.T. PRO-
GRAM® tedy reprezentuje nový systém 
aerobního cvičení s  výrazným efektem na 
lidský organismus.
H.E.A.T. PROGRAM® je nový fitness 
program. Je zcela inovační jak z  hlediska 
způsobu cvičení, tak z  hlediska prostřed-
ků k  jeho realizaci. Nemusíte se učit žádné 
složité krokové variace. Představuje cvičení 
vycházející z  přirozeného lidského pohybu 
– chůze. Na pásech Maxxerunner se chodí, 
nikoliv běhá. Lekci, která probíhá za dopro-
vodu motivační hudby, vede vyškolený lek-
tor. Lekce je určena ženám i mužům všeho 
věku. Lekce je určena jak začátečníkům, tak 
i  pokročilým – náročnost lekce si určujete 



HORAŽĎOVICKÝ OBZOR č. 11/2012 | 6

vy a instruktor je schopen pracovat s vámi 
i  individuálně během lekce. Tato lekce je 
také vhodná i pro těhotné ženy nebo třeba 
obézní jedince a rovněž pro děti od 12 let, 
protože H.E.A.T. PROGRAM® vychází 
z přirozeného pohybu – chůze. Lekce trvá 
45–50 minut.
Prostřednictvím H.E.A.T. PROGRAMU® 
lze efektivně dosáhnout požadovaného fy-
ziologického efektu – redukce hmotnosti, 
zlepšení tělesné kondice, aerobní vytrva-
lostní trénink, trénink a  příprava profesio-
nálních sportovců.
V  porovnání s  jinými aerobními aktivitami 
reprezentuje H.E.A.T. PROGRAM® bez-
pečné cvičení s  výraznějším fyziologickým 
efektem. Je skvělou přípravnou činností pro 
všechna ostatní kardiovaskulární cvičení. 
H.E.A.T. PROGRAM® je vyvinutý tak, aby 
odpovídal individuálním požadavkům kaž-
dého jedince a  maximalizoval efektivitu 
jeho cvičení. Umožňuje spálit v  průměru 
500 až 800 kilokalorií za 1 lekci.
Proč právě s  H.E.A.T. PROGRAMEM® 
začít? 
• Nejpřirozenější lidský pohyb – chůze
• Nezatěžuje kloubní aparát a páteř – mini-
malizuje otřes – vhodné i jako rehab.plán
• Skupinová aktivita – skupina pomůže pře-
konat všechny překážky
• Široký záběr – aktivity pro všechny bez 
rozdílu věku či kondice – min. váha od 35 kg 
(děti, ženy, muži, senioři, těhotné..) – hlídá-
ní tepové frekvence
• Individualita jedince – splnění individuál-
ních cílů jedince (hubnutí, zvýšení kondice…)
• Poloviční dávka denní doporučené pohyb. 
aktivity – 5000 kroků
• Časová nenáročnost – za 45 min. splníte 
půl denní dávky pohybu
• 500–700 Kcal – reálná spotřeba energie za 
jednu lekci
• Přirozená a  zdravá cesta redukce hmot-
nosti za doprovodu hudby
• Odbourává negativní vlivy stresu

Ať už se chystáte do hor, na výlet na kole 
nebo na první lekci H.E.A.T. PROGRA-
MU®, je zcela přirozené, že máte obavy, 
jak to bude vypadat. Ale ničeho se nebojte 
a určitě přijďte mezi nás, zvládne to opravdu 
každý bez rozdílu věku a trénovanosti.
Co si s sebou mám vzít?
Oblečení na cvičení – vhodné je jakékoliv 
oblečení, ve kterém se cítíte pohodlně a ješ-
tě lépe pokud saje pot a  odvádí ho od těla. 
Obuv – zřejmě to nejdůležitější. Vezměte si 
boty nejlépe s  pevnou podrážkou. Běžecká 
obuv je správná volba. Bota vám musí sedět.
Pití 
Během lekce jsou ztráty vody relativně velké 
díky potu až 2 litry za lekci. Kvalitní pitný re-
žim je velice důležitý. S sebou si vezměte buď 
vodu, nebo iontový nápoj (lze zakoupit v na-
šem centru) a  ručník – pokud máte pocit, 

že se při sportu nepotíte, po lekci H.E.A.T. 
PROGRAMU® změníte názor. 
H.E.A.T. PROGRAM® je velice jednoduchý 
na pochopení a  jedna ze základních myš-
lenek je: „MILUJ A  RESPEKTUJ SVOJE 
TĚLO.“ Každý jde za sebe a  hlavně podle 
svých možností, každý jde svoji cestou do 
svého cíle.
Kde? Horažďovice, Tyršova ul. 355, (naproti 
nádraží, bývalý areál stavebnin, 1. patro)
Rezervace na webových stránkách 
www.heathorazdovice.cz.
Prodej permanentek, dárkových poukazů, 
doplňkový prodej potrav. doplňků.
K dispozici je recepce, šatna, sociální zaříze-
ní a v neposlední řadě dětský koutek s mož-
ností hlídání vašich ratolestí během cvičení. 
Možnost zapůjčení sporttestru – zdarma.
Přijďte si k nám pro zdravou kondici, jasnou 
mysl a radost ze shozených kil… 

Andrea Andrlová
H.P.I. Instruktor level I., level II.

mob.: 608 972 975, heat.horazdovice@
seznam.cz, www.heathorazdovice.cz 

z radnICe

Veřejné zasedání  
zastupitelstva města horažďovice

10. 12. 2012 v 18.00 hod. 

měÚ horažďovice  
velká zasedací místnost

oznamujeme všem občanům,  
že v pondělí 31. 12. 2012 bude 
městský úřad v horažďovicích 

uzavřen.

Ing. Ivana dušková, tajemnice měÚ

aktualizace žádostí 
o pronájem obecních 
bytů
Město Horažďovice, odbor kancelář staros-
ty upozorňuje všechny žadatele o pronájem 
obecního bytu, že do konce kalendářního 
roku 2012 je potřeba aktualizovat a písem-
ně potvrdit podanou žádost a  správnost 
údajů v ní uvedených. 
Aktualizace lze provést i  prostřednictvím 
e-mailu na adresu 
kuldova@muhorazdovice.cz. 
 Marcela Kuldová, odbor kancelář starosty 

Výměna řidičských 
průkazů 
VydanýCh V období od 1. 1. 2001 
do 30. 4. 2004
V současné době probíhá poslední výměna 
řidičských průkazů vydaných od 1. 1. 2001 
do 30.  4. 2004. Platnost těchto řidičských 
průkazů končí 31. prosince 2013.
Ministerstvo dopravy doporučuje řidičům, 
kteří jsou držiteli řidičského oprávnění 
skupin C, C+E (C1, C1+E) a  D, D+E (D1, 
D1+E) a nejsou řidiči v pracovně právním 
vztahu (samostatně výdělečná činnost) 
a popřípadě nejsou držiteli průkazů profes-
ní způsobilosti řidiče, aby si vyměnili své 
řidičské průkazy, pokud se jich týká tato 
výměna, do konce roku 2012.
K  tomuto doporučení bylo přistoupeno 
s ohledem na skutečnost, že podle zákona 
č. 297/2011 Sb., kterým byl novelizován zá-
kon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozem-
ních komunikacích a o změnách některých 
zákonů ve znění pozdějších předpisů bude 
všem držitelům výše uvedených řidičských 
oprávnění (C, C1…) od 19. 1. 2013 vydáván 
řidičský průkaz s dobou platnosti na 5 let.
Doporučení se týká především těch řidičů, 
kteří by si chtěli dřívější výměnou ušetřit 
návštěvu příslušného úřadu po uplynutí 
pětiletého cyklu.
U  ostatních řidičských průkazů, které 
podléhají povinné výměně zůstává platná 
právní úprava – výměna končí 31. 12. 2013 
a platnost řidičských průkazu je na 10 let.

 Miloslava Lišková, odbor dopravy

nabídka na prodej 
motorového vozidla
Město Horažďovice nabízí k  odprodeji 
motorové vozidlo AVIA A 31 K SP (úprava 
hasiči a  modrý maják), rok výroby: 1985. 
Stav vozidla: schopno provozu na pozem-
ních komunikacích, je po opravě a po STK 
v 09/2012, ve velmi dobrém stavu.
Více informací na webových stránkách 
města – sekce „Úřední deska“ a „Prodeje, 
pronájmy, dražby“.
Pro podání nabídky je stanoven termín do 
7. 12. 2012 do 9.00hod.



HORAŽĎOVICKÝ OBZOR č. 11/2012 | 7

školy

křesťanská  
mateřská škola 
na sVatého martIna aneb neŽ 
zahradu přIkryJe bílá peřIna… 
Naplánované zamykání zahrady nám pře-
kazil první sníh a  původní termín byl na-
hrazen termínem novým. Trochu jsme se 
obávali, že to ovlivní účast dobrovolníků, 
ale co nám chybělo do počtu, nahradili 
jsme nasazením. V  létě jsme rádi za kaž-
dý strom a keř, který nám přinese stín, ale 
na podzim nás napadají černé myšlenky 
na kácení… Chmury z  velkého množství 
podzimního listí rozehnal však smích dětí, 
které s velkou chutí pomáhaly při hrabání 
a největší radost měly, když jsme je „omy-
lem“ nahrabaným listím zasypali. Po 
dobře vykonané lopotě jsme se všichni od-
měnili opečenými buřtíky a plněnými roh-
líčky z dílny našich kuchařinek. Nechyběl 
ani teplý čaj. Celé odpoledne zakončil 
krásný lampionový průvod na náměstí. 

Město Horažďovice zveřejňuje záměr budoucího odprodeje pozemků p.č. 3116, p.č. 
3115 v k.ú. Horažďovice pro výstavbu řadových rodinných domků v ulici Nad 
Nemocnicí v Horažďovicích. Informace podá p. Králová, telefon 376 547 559, p. 
Matoušek, telefon 376 547 569. Jana Králová, odbor IRM 

         

Otevírací doba
Vánoce 2012

Pondìlí 24.12.2012  -  ZAVØENO
 Úterý  25.12.2012  -  ZAVØENO

Støeda 26.12.  až  Nedìle 30.12.2012
OTEVØENO  od  9:00  do  21:30 hod.

Úterý  1.1.2013  -  ZAVØENO
Pondìlí  31.12.2012  -  ZAVØENO

K práci je třeba děti vést od malička…

Lampiony přání se nám sice kvůli velkému 
větru vypustit nepodařilo, ale i tak jsme se 
dobře pobavili.
Už se těšíme na další společnou akci.

 Martina Šůsová, za rodiče KMŠ

kniha  
– naše kamarádka
Při činnostech s  dětmi se často věnujeme 
práci s  knihou. Takzvaná předčtenářská 
gramotnost se dokonce stala cílem sledo-
vání České školní inspekce. Bylo zjištěno, 
že čtení s  dětmi, práce s  dětskou poezií 
a prózou je na ústupu. Myslíme si, že s tím 
u  nás ve školce nemáme problémy. Pravi-
delně zařazujeme práci s  dětskou literatu-
rou do svého programu. 
A  co se vlastně skrývá pod pojmem před- 
čtenářská gramotnost? Nejde o to, abychom 
naučili děti číst, ale podstatné je seznamová-
ní s knihami, literaturou, patří sem vnímání 
čteného textu, porozumění textu, rozvíjíme 
řeč, vyjadřování, hodně si povídáme. Děti 
se také pomalu seznamují s  tvary písmen 
a  to tak, že ve třídách máme popsané části 
nábytku, hračky, takže děti vnímají, že např. 
STŮL vypadá v  písmenkách jinak. Rozklá-
dáme slova, výtvarně znázorňujeme text, 
zařazujeme grafomotoriku, nejstarší děti 
vybarvují písmenka, obkreslují je. Velmi za-
jímavé je také autorské čtení, na které zveme 
do školky paní Martinu Baarovou.
Aktivit je celá řada a na co nezapomínáme, 
je čtení před spinkáním. Děti jsou zvyklé, 

že když zalehnou po obědě do svých postý-
lek, čeká je pohádka. Pohádku děti poslou-
chají od své paní učitelky, anebo také od 
své maminky, která přijde do školky na tzv. 
Čtení před spaním. 
Mateřská škola je zapojena do celoročního 
projektu Inkluzivním vzděláváním k auten-
ticitě prostředí mateřských škol. Součástí 
projektu je také předčtenářská gramot-
nost. Na konci projektu bychom měli obdr-
žet knihy a metodické materiály v hodnotě 
5000 Kč. Obohatíme si tak naše třídní kni-
hovničky o nové kamarádky – knihy.

 MŠ Na Paloučku

Kamarádíme s knihou

zš a zuš blatenská 
zápIs ŽákŮ do 1. tříd zš a zuš 
horaŽĎoVICe, příspěVkoVá 
orGanIzaCe, blatenská ul. 540
V úterý 15. 1. 2013 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. 2006 do 31. 8. 2007. 
K zápisu mohou také děti narozené v době 
od 1. 9. 2007 do 31. 12. 2007.
Rodiče těchto dětí předloží při zápisu do-
poručení pedagogicko-psychologické po-
radny.
K zápisu dále mohou děti narozené v době 
od 1. 1. 2008 do 30. 6. 2008.
Rodiče těchto dětí předloží při zápisu do-
poručení pedagogicko-psychologické 
poradny a  zároveň doporučení dětského 
lékaře.
U  zápisu předloží rodiče svůj občanský 
průkaz a rodný list dítěte.

Mgr. Jaroslava Šimková, ředitelka školy

11. 12. 2012 
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

pro budoucí prvňáčky.
V době od  9.00 do 11.45 hodin si mohou 

všichni zájemci prohlédnout školu a podí-
vat se do výuky. Srdečně všechny zveme.

Mgr. Hana Stulíková, ZŘŠ
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dětI děkuJí
V  říjnu byli třeťáci ZŠ a  ZUŠ Blatenské 
v  rámci prvoučného učiva o  našem městě 
pozváni panem starostou na Městský úřad 
v Horažďovicích. Vřelé přijetí a krásný pří-
stup pana Zrůbka a  zaměstnanců úřadu 
děti obohatil o  znalosti o  činnosti správy 
města a  odborů. Vybrala jsem pár postře-
hů a  zážitků dětí z  exkurze, které napsaly 
v rámci slohové práce.
„Děkuji vám, že jste mě ponaučil o chování 
na ulicích a  také spoustu věcí, které jsem 
nevěděla a neznala. Také z toho, že jste mě 
ponaučil o  různých starostech, které pan 
starosta má.“ (Eliška) – „Děkujeme za ná-
vštěvu a  za to, že jste nás doprovázel a  že 
jste si na nás udělal čas.“ (Dianka) – „Moc-
krát děkuji všem, kteří pracují na městském 
úřadě, že nám pomáhají v životě.“ (Matěj) – 
„Děkuji vám všem za to, že jste nám řekli 
o tom, co tam děláte.“ (Dominik) – „Děkuji 
městskému úřadu za to, že jsem se hodně 
naučila díky tomu, že jsem tam byla.“ (Na-
tálka) – „Nejvíc se mi líbili policisté, jak 
měli ten obušek a pistoli“ (Vojtík) – Děkuji, 
že jste nám ukázal vaši kancelář a odbory.“ 
(Daník) – „Děkuji za to, co se tam děje a co 
tam je všechno za práci.“ (Martin). „Dě-
kuji, že jste nás seznámil s pracovnicemi.“ 
(Terezka) – „Děkuji členům odborů za to 
pexeso.“ (Anetka)

Mgr. Renata Macounová

VáŽení čtenářI, 
právě nastává čas Adventu a  to bývá pro 
nás na umělecké škole období plné aktivi-
ty. Po mnoho uplynulých týdnů jsme pil-
ně pracovali, abychom pro Vás připravili 
předvánoční koncerty. 
Účastníky Dne dětské knihy, který se koná 
první adventní neděli 2. prosince v Kultur-
ním domě v Horažďovicích, potěší ve dvou 
vstupech v  průběhu celodenního progra-
mu svým vystoupením CVRČCI, flétnisté, 
hudební soubory a  žáci literárně-drama-
tického oboru. Pak již nastane čas pro akce 
chystané přímo naší školou.
První v  pořadí připravujeme Mikulášský 
koncert. Na ten srdečně zveme v  úterý 
4. prosince od 16.00 hodin do sálu hotelu 
Prácheň. Tradičně na Vás čeká rozpustilý 
program plný čertíků i  andělů, uváděný 
žáky literárně-dramatického oboru. 
Ve středu 12. prosince v odpoledních ho-
dinách vystoupí mladí muzikanti se svým 
repertoárem na setkání Svazu postižených 
v Kulturním domě v Horažďovicích. 
Stejně jako v  loňském roce se představí 
hudebníci i  „dramaťáci“ na Adventních 
trzích, které Město Horažďovice pořádá 
v sobotu 15. prosince v prostorách zámku. 
V malém sále horažďovického muzea zpes-
tříme tento den programem plným veršů, 
svátečních skladeb a koled. 

Vyvrcholením předvánočního období bývá 
každoročně Vánoční koncert. Letos se 
bude konat ve středu 19. prosince opět 
v  sále hotelu Prácheň od 16.00 hodin. 
Pečlivě volený program, kterým opět pro-
vedou naši dramatici, jistě příjemně naladí 
a navodí předvánoční atmosféru plnou po-
hody. Srdečně zveme!
Zde obvykle výčet akcí, na nichž se podílí 
umělecká škola, končí. Letos je tomu ji-
nak. V  pátek 28. prosince v  sále hotelu 
Prácheň v  19.00 hodin pořádá občanské 
sdružení Hudba bez hranic koncert sku-
piny Ritornello. Na této mimořádné akci 
se kromě profesionálních interpretů podílí 
i místní pěvecké spolky a sbory, jako je Prá-
cheň, Original band a dětský sbor ZŠ Ko-
menského v  Horažďovicích Kvítek. Hu-
debního doprovodu koled se pak po boku 
profesionálů zhostí i  žáci naší umělecké 
školy. Na tento velký úkol je připravují paní 
učitelka Panušková a paní učitelka Navrá-
tilová. Naši výtvarníci pod vedením paní 
učitelky Kotálové vytvořili pozvánky na 
tento koncert. Moc děkuji svým kolegyním 
za spolupráci při přípravě této akce, které 
se věnují navíc ve svém volném čase. Taktéž 
děkuji i  paní Kutišové, která projekt v  pl-
ném rozsahu zaštítila a  zorganizovala, za 
tuto mimořádnou příležitost ke spolupráci. 
Těším se, že se na některém z  našich po-
činů setkáme a  přispějeme tak k  navození 
vánoční atmosféry. Přeji všem příjemné 
a poklidné prožití adventního času a krás-
né Vánoce strávené v kruhu blízkých. 

Eva Tichá Šelerová, 
ZŠ a ZUŠ Horažďovice, umělecká sekce

 

CIrkus V kIně! 
Když se prvního listopadu otevřely dveře 
kina Otava, mohli lidé nahlédnuvší do-
vnitř spatřit něco opravdu neobvyklého. 
Cirkus!!! Opravdový cirkus očima dětí! 
Slon balancující na míči v  šapitó před di-
váky. Linoryt. Odvážný provazochodec 
z  keramické hlíny opatrně našlapující na 
provaz v  ohromné výšce nad přeplněným 
hledištěm. Glazovaná pálená hlína. Veselý 
klaun žonglující s míčky smějící se na nás 
z  obrovské barevné čtvrtky. Malba. Una-
vená artistka v životní velikosti odpočíva-
jící v křesle. Objekt z drátů a kašírovaného 
papíru. 

V  kině se prohánějí koně, chodí sloni, své 
hlavy vystrkují žirafy, krasojezdkyně kra-
sojezdí na hřbetě nazdobeného koně, ar-
tisté a  artistky provádějí odvážné kousky 
z nichž se tají dech, žonglér žongluje s míč-
ky a do všeho se míchá veselý klaun. Autoři 
podivuhodných výtvarných děl ve věku od 
pěti do čtrnácti let využili všech dostup-
ných výtvarných technik – od grafických, 
přes kreslířské po prostorové práce v kera-
mické hlíně a jiných materiálech – aby vyjá-
dřili, co pro ně znamená cirkus. 
V kině Otava tak mohlo být vystaveno více 
než sto dětských výtvarných prací! Protože 
instalace takové výstavy je vskutku nároč-
ným počinem, podíleli se na ní nejen holky 
a kluci z výtvarky, ale také maminky, tatín-
kové, přátelé a  další členové rodiny nejen 
žáků, ale i  paní učitelky. Děkujeme všem 
za jejich pracovní nasazení. Velký dík za 
pomoc s instalací patří zejména Evě Tiché 
Šelerové a panu školníkovi Richardu Paříz-
kovi, bez nich by to opravdu nešlo. Děkuje-
me paní Libuši Mužíkové, že nám poskytla 
pro naši výstavu k dispozici nádherné pro-
story kina a paní Červené, jež nám vyšla ve 
všem vstříc. 
Na výstavě bylo k vidění vše, co si jen dět-
ská obrazotvornost umí představit pod 
pojmem Cirkus. Děkujeme všem, kteří na 
slavnostní zahájení výstavy přišli, vystavu-
jící výtvarníci měli z takové velké účasti ra-
dost, vždyť do své výstavy vložili velké úsilí, 
nejen při její přípravě, ale celý rok, kdy tvo-
řili své práce v ateliéru Zušky. Doufáme, že 
se všem slavnostní uvedení výstavy líbilo 
a  těšíme se na setkání při další vernisáži 
připravované výstavy v příštím roce. O čem 
bude? Nechte se překvapit, ale určitě si ji 
nenechte ujít! Fotografie z  vernisáže stej-
ně jako novinky z  výtvarného oboru jsou 
k dispozici na http://vytvarka-horazdovi-
ce.webnode.cz/

 Hana Kotálová
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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

ZŠ Komenského, Horažďovice 

7. 12. 2012 od 14.00 hodin 
Pod vánoční stromeček seženete dáreček,  

dobře se tu pobavíte a v kavárně občerstvíte. 
Program rádi připravíme a písničkou naladíme. 

Po škole Vás provedeme, sklenku punče nabídneme. 
 

Kdo pozdě chodí, sám sobě škodí! 

My zde budeme určitě včas – žáci a učitelé. ☺ 

zš komenského 
okresní kolo V díVčím florbalu
V úterý 13. 11. 2012 se naše ZŠ Komenské-
ho zúčastnila okresního kola ve florbale 
mladších žákyň v  Klatovech na ZŠ  Masa-
rykově. V Klatovech hrálo celkem 11 druž-
stev. Hrály jsme 6 zápasů. V  našem druž-
stvu bylo 13 hráček a 1 brankářka, hrálo se 
4 na 4.V základní skupině C byly 4 týmy, do 

semifinále postoupily 2  týmy z  každé zá-
kladní skupiny. V  semifinále hrálo 6 týmů 
a do finále postoupily 3 týmy. Ve finále jsme 
hrály 2 zápasy a oba jsme vyhrály. Získaly 
jsme 1. místo v okrese a tím jsme si zajis-
tily postup do krajského kola v Plzni, které 
se koná 30. 11. 2012. Budeme se snažit o co 
nejlepší umístění a držte nám palce. 

 Anna a Eva Chalušovy

Ve čtvrtek 15. 11. se do Klatov vypravily 
starší žákyně z  8. a  9. ročníků. Po urput-
ných bojích se jim také podařil postup do 
semifinále a zde obsadily krásné 4. místo. 
K  tomu jim gratulujeme a  přejeme úspě-
chy v dalších turnajích. 

 J. Stichenwirthová, 
ZŠ Komenského Horažďovice

Pěvecký sbor

Original Band
Vás srdečně zve na

Vánoční koncert
dne 16. prosince 2012

v 15 hodin
do společenského sálu

hotelu Prácheň
v Horažďovicích.

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.

Těšíme se na Vás v úterý 15. 1. 2013 od 12.00 do 17.00 hodin.
Děti narozené od 1. 9. 2006–31. 8. 2007 povinný zápis.
Děti narozené od 1. 9. 2007–31. 12. 2008 dle zájmu rodičů a doporučení poradenské-
ho zařízení.
Školský zákon č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, umožňuje zápis dětí 
narozených od 1.1 2008 – 31.8. 2008 na základě doporučení poradenského zařízení 
a odborného lékaře.
Rodiče u zápisu předloží občanský průkaz a rodný list dítěte.

Za vedení školy: Mgr. Marcela Šmrhová

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 úterý 15.1. 2013  od  12:00 do 17:00 hodin. 

Děti narozené od 1.9.2006 – 31.8.2007 povinný zápis. 
Děti narozené od 1.9.2007-31.12.2008 dle zájmu rodičů a doporučení poradenského zařízení. 
Školský zákon  č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, umožňuje zápis dětí  
narozených od 1.1 2008 – 31.8. 2008 na základě doporučení poradenského zařízení a 
odborného lékaře. 

Rodiče u zápisu předloží občanský průkaz a rodný list dítěte. 

Za vedení školy: Mgr. Marcela Šmrhová 

Pojďte s námi získat
7 kouzelných klíčů,
které Vám odemknou dveře
do našich 1. tříd.
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dny otevřených dveří 
na sš horažďovice
Střední škola Horažďovice pořádala dne 
9. 11. 2012 první den otevřených dveří. 
Všechny obory měly připravené zajímavé 
prezentace, které návštěvníkům ukázaly 
odborné kompetence žáků školy. Stu-
denti uměleckých oborů přivítali hosty 
v  nových prostorách výtvarných ateliérů. 
Žáci oboru Propagační výtvarník – aran-
žér překvapili ukázkami metody air-brush 
tatoo a  výrobou placek, jež si zájemci 
mohli navrhnout i  zhotovit sami, grafičtí 
designeři předváděli tisky linorytů a další 
výtvarné techniky. Stranou nezůstaly ani 
gastronomické obory – žáci žonglovali při 
barmanském vystoupení, pochlubili se 
ukázkami stolničení i  zručností při krá-
jení cibule a  nudlí nebo při dekorativním 
skládání ubrousků. Naši cukráři nabízeli 
ochutnávky svých výrobků, rovněž lákali 

návštěvníky ke zdobení perníčků a k výro-
bě ozdob na dorty. I  žáci oboru Opravář 
zemědělských strojů fundovaně vysvětlo-
vali funkce jednotlivých technických sou-
částek. Celkově školu navštívilo přes dvě 
stě hostů. Další den otevřených dveří pro-
běhne dne 14. 12. 2012 od 8,00 do 14,00 
hodin a  bude provoněn vánočním cukro-
vím a  vůní jehličí na adventních věncích 
a  vánočních svícnech, které si návštěvníci 
mohou zakoupit ve školní prodejně. Srdeč-
ně zveme všechny občany Horažďovic! 

 Ing. Vladimír Greger 

portréty z ldnky
Je mlhavé středeční ráno a my vycházíme 
z  budovy Střední školy v  Horažďovicích. 
Jdeme kreslit. Kam? Na místo, kde se 
setkáme s  lidskými osudy vepsanými do 
tváře a  sami se sebou, se svými strachy 
a  neobvyklými pocity. Na místo, kde se 
člověk může dobře naučit kreslit portréty 

Studenti při práci

a  přitom tomu druhému, kterého kreslí, 
obohatit den. Kam tedy? To už vypovědí 
slova studentů a studentek.
„Zvláštní prostředí. Ale lidé, které jsme 
kreslili, hlavně staré paní, byli příjemní. 
Nemocnice nemám ráda, ale tady osob-
ně mi to moc nevadilo. Ochotný personál 
a milý.“
Vcházíme do nemocnice v Horažďovicích, 
do oddělení nazvaného Léčebna dlouho-
době nemocných, kde už nás čekají a jsou 
na nás připravení. Paní vrchní sestra nám 
uvolňuje svou kancelář, v níž si odkládáme 
bundy a další věci. Bereme si desky a tuž-
ky na kreslení. Jdeme budovou po scho-
dech na oddělení, kde leží ženy. Vítají nás 
milé sestřičky a vedou nás na pokoje k  li-
dem, kteří si přejí být nakresleni a chtějí to 
s námi zkusit.
„Když jsem poprvé vešla do prvního poko-
je, měla jsem strach, jak to bude probíhat 
a  taky zda se mi portrét povede, a  pokud 
ne, jestli se ten člověk neurazí.“ 
Všichni se po uvedení na pokoje a krátkém 
představení pouštějí do práce. Zpočátku 
mlčky, protože je těžké zapříst hovor s ně-
kým, koho příliš neznáte. Ale nakonec se 
bariéry rozpouštějí.
„Poprvé to bylo hodně zvláštní, bavit se 
tam s  těmi lidmi, kteří jsou na tom větši-
nou opravdu špatně. Ale když jsme tam 
přišli podruhé, tak to už ani tak zvláštní 
nebylo. Naopak to bylo celkem příjemné 
se s  nimi bavit a  alespoň se pokusit jim 
zpříjemnit den a  snažit se je potěšit. Nej-
hezčí bylo, že i  když se jim naše výtvory 
moc nepodobaly, tak oni je stejně vždycky 
pochválili a měli z nich radost.“
Své setkání s lidmi z nemocnice jsme opa-
kovali třikrát a  pokaždé bylo vidět velké 
zlepšení v  kresbě portrétu u  všech stu-
dentů, větší uvolněnost kresby i zachycení 
osobnosti portrétovaného. „Bylo zajíma-
vé kreslit někoho, koho neznáte předem, 
a tudíž neznáte jeho obličej. Je to naprosto 
něco odlišného než když kreslíte spolužá-
ky nebo svou rodinu.“
Jaké jsme si odnesli zkušenosti?
„Návštěva nemocnice mi připadala velmi 
zajímavá a  pro každého svým způsobem 
přínosná. Zajímavější to bylo o tu komuni-
kaci s lidmi. Byla bych ráda, kdyby se tato 
akce mohla opakovat častěji.“
„Myslím si, že návštěva v  nemocnici nás 
seznámila se stářím a  zároveň si každý 
z nás uvědomil, jak je to těžké být starým 
člověkem. Myslím si, že alespoň trošku 
jsme ty lidi rozveselili a nejen pobavili, ale 
i  potěšili našimi obrázky. I  když nemám 
ráda nemocnice a tu atmosféru uvnitř, tak 
jsem to překonala a jsem ráda, že mám ta-
kovou dobrou zkušenost.“
Chtěli bychom poděkovat všem lidem pra-
cujícím v  horažďovické nemocnici. Přes-
tože vykonávají velmi náročné povolání, 

vždy nám ochotně a s úsměvem pomáhali 
daleko nad rámec svých povinností. Přes-
tože je nemocnice místem, kde se člověk 
setká s  lidským utrpením a bolestí, viděli 
jsme zde laskavost, lásku a  humor, kte-
rý pomáhá překonat obtíže a  uzdravuje 
duši. Děkujeme panu řediteli Grolmuso-
vi, že nám naši neobyčejnou zkušenost 
umožnil, stejně jako všem ostatním, kteří 
byli ochotni vyjít nám vstříc, a také našim 
milým portrétovaným. Děkuji svým stu-
dentům, že v sobě našli odvahu do toho jít 
a podělit se o své zkušenosti s ostatními.

 Mgr. Hana Kotálová, 
Střední škola Horažďovice a studenti 

2. ročníku Grafického designu

dům dětí a mládeže 
informuje…
GabretaGne – proJekt 
mezInárodní spolupráCe 
horaŽĎoVICkého ddm
Letošní podzimní prázdniny jsem strávila 
ve francouzské Bretani. Ve čtvrtek 25. 10. 
po šesté hodině večerní naše devítičlenná 
posádka vyrazila z  Horažďovic od Zámku 
směrem na západ. Po dlouhé jízdě přes celé 
Německo a velkou část Francie jsme v pátek 
dopoledne dorazili do Rennes. Následovalo 
ubytování ve francouzské rodině, oběd a od-
počinek. Nabytí energií jsme metrem vyrazi-
li do centra města na sraz se slečnou Pauline, 
která nám odhalila krásy největšího bretaň-
ského města. Po návratu jsme paní Claudine 
a  pana Jean-Jacqua pohostili domácí svíč-
kovou a  Prácheňskými hnětynkami. Druhý 
den ráno jsme navštívili pravý francouzský 
trh plný lidí a  nejrůznějších vůní. Pokračo-
vali jsme na Mont Saint Michel, horu zasvě-
cenou archandělovi Michaelovi. Je zde nád-
herný kostel se základy z  10. století a  sídlo 
opatství. Když jsme z pobřeží k M. St. Michel 
přicházeli, bylo kolem nás pouze plno napla-
venin a písek, ale když jsme byli na odjezdu, 
dorazilo za námi moře – začínal příliv. Celí 

I zde vznikají skvělá díla
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zmrzlí a  unavení jsme přijeli do Rennes, 
kde na nás již čekala večeře od paní Claudi-
ne – tentokrát ryze francouzská. Následující 
ráno jsme opět jeli za mořem. Saint Malo je 
krásné město obehnané středověkými hrad-
bami, po kterých jsme obešli celé centrum. 
Moře nás zlákalo tak, že jsme další chvíle 
strávili na pláži plné lastur, medúz, racků 
a  mořských řas. Na závěr dne jsme se ještě 
zastavili v  Dinanu – kamenném městě pl-
ném uliček a krásných obchůdků. Zima nás 
ale zahnala. Na naší poslední večeři jsme 
se loučili, zpívali jsme české i  francouzské 
písničky a  nakonec jsme pouštěli lampiony 
přání. Ráno po sbalení jsme zamířili směrem 
na východ. Po průjezdu Paříží jsme ještě na-
hlédli do Remeše (Reims), kde jsme navští-
vili věhlasnou katedrálu Notre – Dame a po 
krátkém rozchodu naposledy společně pove-
čeřeli v místní stylové brasserii. Po celonoční 
jízdě Německem nás již v 7 hodin ráno vítali 
doma. Zájezd byl parádní, prohloubili jsme 
díky němu naše vědomosti francouzského 
jazyka a našli i nová přátelství.

 Markéta Čapková, 
studentka sušického gymnázia

pár sloV k proJektu 
GaBretagne – spoluprací k  vzájemnému 
porozumění – je název projektu, který náš 
DDM realizoval v době podzimních prázd-
nin 2012 a  který byl uskutečněn mj. díky 
podpoře Plzeňského kraje. Historie Breta-
ně, stejně jako Šumavy (keltsky „Gabréty“), 
sahá daleko do historie osidlování české kot-
liny. Proto jsme si na základě této symbolic-
ké paralely vybrali za cílový region Bretaně 
s  hlavním městem Rennes. Cílem projektu 
bylo umožnit členům kroužku francouzské-
ho jazyka vycestovat a otestovat své jazyko-
vé znalosti přímo „v jámě lvové“, a to formou 
pokud možno přirozenou. Tou bylo setkání 
s rodilými mluvčími a řešení běžných situací 
při pohybu v rodině i ve městě. 
Do budoucna chceme ve spolupráci se 
školami v mikroregionu zaměřit svou po-
zornost i mimo Francii a Bavorsko a pro-
střednictvím mezinárodní spolupráce 
umožnit účastníkům našich akcí jazyko-
vou i  kulturní konfrontaci s  jejich vrstev-
níky z dalších zemí EU. 

 Tomáš Pollak

Cestou na Le Mont Saint Michel – legen-
dární klášter na pobřeží Normandie

spolky 

betlémské světlo
Chcete si na Štědrý večer rozzářit domov 
pravým betlémským světlem? V  tom pří-
padě přijďte v neděli 23. 12. 2012 mezi 14. 
a  17. hodinou k  tee-pee na Mírovém ná-
městí. Skauti vám zde rádi připálí svíčku 
nebo vám ji věnují, stejně jako větvičku 
jmelí. Na setkání během vánoční atmosfé-
ry se těší skautské středisko Prácheň.

středisková výprava
Akce podobného ražení a  formátu měla 
svou premiéru v  loňském roce. Protože 
se setkala s velmi kladnými ohlasy od zú-
častněných i  organizátorů, rozhodli jsme 
se ji zopakovat. V pátek 2. listopadu na nás 
tedy čekal přistavený autobus a my jsme se 
mohli vydat s (panem) Vichrem o závod. 
Naším útočištěm se stala bývalá škola v osa-
dě Prusiny u Nebílov, která poskytla dosta-
tečné zázemí pro rovnou padesátku účast-

níků. Celý víkend se odehrával jako cesta 
vesmírem ve stylu Star Gate. Učebny školy 
a  její okolí se proměnily v  tréninkové cent-
rum a všichni soutěžící se rozdělili do šesti 
družstev. V pátek večer nalezli části zaříze-
ní a mohli tak smontovat Hvězdnou bránu. 
Během soboty se na její použití družstva 
jednotlivě připravovala při různě zaměře-
ných aktivitách. Trénink spočíval v  luštění 
zašifrovaných vesmírných jazyků, přípravě 
speciálních obleků, orientaci v terénu a dal-
ších činnostech. Prostě šlo o to být důvtipný, 
zručný a nebát se. Jak se později ukázalo, ta-

koví byli zřejmě všichni hráči. Vše totiž vyvr-
cholilo v neděli, kdy si každá skupina zdárně 
postavila svoji základnu, odkud zlikvidovala 
pomocí raket nepřátelské lodě Goauldů. Vy-
hrát mohli však jen jedni, kteří si samozřej-
mě odnesli vydatnou odměnu.
Pochopitelně nás v  průběhu akce provázely 
drobné nepříjemnosti a  vše neplynulo přes-
ně tak, jak bychom si představovali. Přesto si 
dovolím tvrdit, že všichni odjížděli s pocitem 
krásně stráveného víkendu, který si kvůli 
výše uvedenému faktu však užili jen na 99 %.

 Martin Pompl 

ps prácheň (otaVáCI)
lampIónoVý prŮVod
Ke státnímu svátku (vznik samostatného 
Československa) jsme uspořádali lampió-
nový pochod. Sraz účastníků byl již za šera 
před školou v Blatenské ulici. Po chvilce za-
zářily krásné barevné lampióny a  my vyšli 
směrem na obec Babín. Asi po kilometru 
jsme odbočili na kopec nad městem. Zde už 
hořel oheň, který přichystali vedoucí. Oheň 
krásně hřál a  opečené buřty moc chutnaly. 
Při této atmosféře někteří vedoucí vzpomí-
nali na krásné lampiónové průvody na Lore-
tě. Po uhašení ohně jsme se opět s rozsvíce-
nými lampióny vraceli zpět do města. Chtěl 
bych poděkovat všem vedoucím a  rodičům 
za pomoc při organizování tohoto pochodu.

 Šedý medvěd

Lampiónový průvod

V E Ř E J N Ý I N T E R N E T

Vám poskytuje

Po-Pá 9.00-12.30, 13.00-17.00
e-mail: horazdovice@ciao.cz

prvních 30 min denně

3. TÝDEN V PROSINCI

ZDARMA
17. 12. - 21. 12. 2012

REGIONÁLNÍ INFORMAČNÍ
A MAPOVÉ CENTRUM

Nejlepší choreografie večera – Labutí jezero
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pěvecký spolek 
prácheň
Ve druhé polovině října absolvoval Pěvecký 
spolek Prácheň další z  řady slavnostních 
koncertů v rámci oslav 150. výročí založení 
spolku a 20. výročí znovuobnovení jeho čin-
nosti. Tentokrát se koncert konal ve Svatém 
Janu pod Skalou v  kostele Narození svaté-
ho Jana Křtitele. Společně s námi vystoupil 
Pěvecký sbor Comodo Loděnice. Každý ze 
sborů předvedl svůj program a  společně 
jsme zazpívali čtyři písně. Koncert byl vel-
mi zdařilý a pro posluchače zajímavý, neboť 
oba sbory mají odlišný repertoár, a proto byl 
koncert pestrý. Posluchači se určitě nenudi-
li. S loděnickým sborem jsme spolupracova-
li již v minulosti a hodláme v této spolupráci 
pokračovat. Na posezení po koncertě jsme si 
domluvili další vystoupení, tentokrát v Ho-
ražďovicích. Koncert se bude konat na konci 
května příštího roku.
Naší hlavní činností v těchto týdnech je pří-
prava na předvánoční koncerty a vystoupe-
ní. V  neděli 2. prosince se představíme na 
horažďovickém náměstí při slavnostním 
rozsvícení vánočního stromu. V  pondělí 
10.  prosince budeme mít koncert v  Domě 
s  pečovatelskou službou v  Horažďovicích. 
Koncert se uskuteční v  18. hodin v  jídelně 
DPS v Palackého ulici. 
Stejně jako v  loňském roce, tak i  letos se 
uskuteční společný koncert s dětskými sbo-
ry z  horažďovických školek. Všichni se už 
teď velmi těšíme a rádi Vás uvidíme v úterý 
18. prosince v 17. hodin v Kulturním domě 
v Horažďovicích. Vrcholem pak bude vánoč-
ní koncert, který se uskuteční v rámci cyklu 
„Ševčíkových hudebních večerů“. V průbě-
hu večera zazní barokní koledy, Zrůnkova 
Missa Pastoralis a v závěru pak známé kole-
dy. Společně s námi vystoupí soubor Ritor-
nello, Original Band a  Kvítek. Všichni jste 
srdečně zváni v pátek 28. prosince v 19. ho-
din do sálu Hotelu Prácheň.
Ani v novém roce nebudeme zahálet a hned 
v sobotu 5. ledna se představíme, stejně jako 
loni, na Tříkrálovém koncertě v Pačejově. 
Aktivit máme před sebou hodně, a  to ještě 
dále pracujeme na velkých projektech, kte-
ré se uskuteční až v  roce 2013 či dokonce 
v roce 2014. Prácheň má prostě práce stále 
dost. Podrobnější informace o činnosti spol-
ku a plánovaných akcích se můžete dovídat 
stále na našich stránkách: www.psprachen.
cz a více fotografií můžete najít na stránce: 
www.psprachen.rajce.idnes.cz. 

 Martin Petrus, PSP

listopadový výcvik 
jednotky sboru 
dobrovolných hasičů 
města horažďovice
Jedním z hlavních úkolů hasičů zařazených ve 
všech kategoriích JPO je udržovat a  zvyšovat 
akceschopnost své jednotky. Za připravenost 
a  činnost JSDH obce odpovídá zřizovateli její 
velitel. Co se vlastně akceschopností JPO myslí? 
Je to organizační, technická a odborná připra-
venost sil a prostředků k provedení zásahů a to 
nejen požárů, ale i řešení široké škály mimořád-
ných událostí (rozsáhlé povodně, větrné smrš-
tě, chemické a radiační havárie aj.). Základním 
posláním jednotek PO je chránit životy a zdraví 
obyvatel, majetek před požáry a  poskytovat 
účinnou pomoc při mimořádných událostech, 
které ohrožují život a zdraví obyvatel, majetek 
nebo životní prostředí a které vyžadují provede-
ní záchranných, resp. likvidačních prací.
Pátého listopadu po běžných pracovních 
povinnostech členů jednotky dobrovolných 
hasičů byl v 17,00 zahájen jeden z taktických 
výcviků naší zásahové jednotky – JPO III.1 
Tématem pondělního cvičení byl požár kan-
celáře ve druhém nadzemním podlaží ad-
ministrativní budovy v  areálu bývalé firmy 
Grammer v Horažďovicích.
Již při jízdě k události je položen základ pro 
bezpečný a  efektivní zásah jednotky. Nut-
ností je získání co nejvíce informací pro 
zasahující hasiče. Komunikace pomocí vo-
zidlové radiostanice probíhá mezi velitelem 
jednotky a Krajským operačním a informač-
ním střediskem v Plzni, kam směřují tísňové 
linky z tel. čísel 150 a 112. Nelehká činnost 
mužstva při jízdě k zásahu spočívá v řádném 
dostrojení a  vybavení se ochrannými pro-
středky, určenými velitelem vozidla. V zása-
dě jde o dokonalé ustrojení se do zásahového 
oděvu, nasazení dýchací techniky, přilby, 
rukavic, atd. Čím kratší cesta k zásahu, tím 
horečnější činnost ve vozidle.
Při příjezdu k události je mezi řidičem a ve-
litelem dohodnuto bezpečné ustavení vozi-
dla u zásahu. Znamená to, zastavit ne moc 
daleko, ale ani ne moc blízko od požáru. Po 
bezpečném zastavení se členové jednotky 
vybavují prostředky pro daný zásah. Na po-
kyn velitele se rozdělí do předem určených 
družstev a  podle informací získaných při 
jízdě a  na místě události velitel rozhodne 
o další činnosti jednotlivých družstev a způ-

sobu provedení zásahu. V  našem případě 
velitel stanovil dvě průzkumná družstva 
v  dýchacích přístrojích o  počtu pěti členů. 
Družstva jsou vybavena požárními hadi-
cemi, prostředky pro násilné vniknutí do 
objektů a  materiálem pro označení již pro-
hledaných prostor. V  určeném prostoru se 
každé z  družstev pohybuje po jedné straně 
chodby a prohledává prostory na své straně. 
První a druhý člen se zavodněným proudem 
zjišťují ve směru určeného postupu mož-
ná nebezpečí, vyhledávají ohniska požáru 
a  s  dalším členem prohledávají jednotlivé 
místnosti. Poslední člen posouvá hadice ve 
směru postupu a  doprovází případné nale-
zené osoby mimo zasažený objekt. Každý 
prohledaný prostor se musí označit, aby 
další nasazené jednotky neplýtvaly draho-
cenným vzduchem v dýchací technice a ne-
prohledávaly již prohledané prostory. Hasiči 
mají na zádech cca 14 kg vážící dýchací pří-
stroj, jehož zásoba vzduchu stačí podle dru-
hu vykonávané práce na zhruba 30 minut 
pobytu v  nedýchatelném prostředí. Výcvik 
proběhl ve večerních hodinách a bez použití 
světel. V objektu byla nalezena osoba – člen 
jednotky předem ukrytý v budově byl nale-
zen a evakuován z ohroženého prostoru.
Po ukončení cvičení, předání objektu a ná-
vratu na základnu proběhlo krátké vyhod-
nocení. Závěrem patří poděkování vedení 
města za umožnění výcviku jednotky mimo 
požární stanici. Každý absolvovaný výcvik 
umožňuje zajištění větší efektivity a bezpeč-
nosti zasahujících při reálném zásahu.

Karel Štěpán, velitel jednotky JPO III 
Horažďovice 

činnost mladých hasičů 
po prázdninách
 První schůzku po prázdninách jsme měli 
13. září. Přišly mezi nás nové děti a od první 
schůzky se začaly připravovat na podzimní 
kolo hry Plamen. Začaly se učit topografické 
značky, měření s  buzolou, grafické značky, 
hasicí přístroje, zdravovědu a  trénovat na 
štafetu. Poslední sobotu v září jelo družstvo 

1 JPO III – jednotka sboru dobrovolných hasičů se členy, kteří 
vykonávají službu v jednotce PO dobrovolně, s územní působ-
ností zpravidla do 10 minut jízdy z místa dislokace.
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složené z  mladších hasičů na netradiční 
soutěž do Bezděkova u  Klatov. Soutěže se 
zúčastnilo 8 družstev v kategorii mladších, 
7 družstev v  kategorii starších a  3 týmy 
složené z předškolních dětí. Soutěžilo se ve 
štafetě, kdy děti překonávaly ve čtyřech dra-
hách překážky a přenášely kelímek s vodou. 
Počítal se čas a trestné body za vodu chybějí-
cí v kelímku. Další soutěží byl požární útok. 
Celkem se děti umístily ve své kategorii na 
čtvrtém místě.
Závod požárnické všestrannosti kolektivů 
MH se konal dne 6. října 2012 v  Předslavi. 
Na soutěž jela reprezentovat družstva mlad-
ších a starších. První disciplínou byla štafe-
ta CTIF. Na ní zabodovali mladší a obsadili 
druhé místo. Starším (doplněným mladší-
mi) se štafeta CTIF povedla a navzdory velké 
konkurenci se umístili ve středu tabulky. Po 
doběhnutí vyrazili na ZPV. Mladší nebyli až 
tak úspěšní a jsou průběžně po dvou soutě-
žích na 5. místě, starší na 34. místě. Na to, že 
družstvo je z  poloviny doplněno mladšími, 
kteří chodili na kroužek pouze měsíc, poda-
lo dobrý výsledek.
S kroužkem jsme navštívili hasičskou výsta-
vu ve Velkém Boru, kde si děti prohlédly his-
torické vybavení hasičů a hádaly předměty, 
které pomáhaly hasičům. Nejvíce jim dělal 
problém poznat hasicí přístroj z Národního 
divadla, který vypadá jako velká voňavka.
Kroužek je každý čtvrtek od 15.30 hod. v ha-
sičské zbrojnici.
Foto: http://sdhhd.rajce.idnes.cz/soutez_
Bezdekov_a_ZPV_Predslav/

 Vedoucí KMH

propagační jízda
V sobotu 27. října se konalo páté shromáž-
dění starostů okresních sdružení hasičů od 
IV. sjezdu Sdružení hasičů Čech, Moravy 
a  Slezska (SH ČMS). Jako tradičně se sta-
rostové sešli v  prostorách Centra hasičské-
ho hnutí v zámku Přibyslav, aby zhodnotili 
uplynulý půlrok od jarního zasedání v dub-
nu a přijali konkrétní plány na další období. 
Sobotnímu zasedání předcházelo jednání 
výkonného výboru SH ČMS, který se zabý-
val hlavně přípravou této akce.
Starosta SH ČMS Ing. Karel Richter mimo 
jiné pochválil účastníky a  organizátory IV. 
propagační jízdy SH ČMS, která letos vedla 
z Českého Těšína do Zlína. Sešel se tam také 
přípravný výbor pro uskutečnění v pořadí již 
V. propagační jízdy, která ve dnech 31. květ-
na až 2. června 2013 povede z  Horažďovic 
do Krupky a  slavnostně bude ukončena na 
Hasičských slavnostech v  Litoměřicích. 
O této akci vás budu později podrobněji in-
formovat.

Karel Halml 

Jako každým rokem uspořádal Spolek rodá-
ků a příznivců Horažďovic akci ke státnímu 
svátku 28. října. Vedle připomínky této vý-
znamné historické události českého národa 
a osobností, které ji připravily, jsme pozva-
li tentokráte osobnost, která spoluvytváří 
naši současnost. Horažďovického rodáka 
a  trvalého příznivce našeho města, docen-
ta MUDr. Miloše Táborského, CSc, FESC, 
MBA, přednostu 1. interní kliniky kardiolo-
gické v Olomouci. 
Zájem o  toto setkání a  přednášku byl tak 
velký, že jsme museli omezit počet míst 
v restauraci U Hlaváčků formou tzv. „míste-
nek“. Sešlo se přes 70 členů spolku i několik 
pozvaných hostů. Bylo velmi zajímavé do-
zvědět se, jak dříve náročné operace s  nut-
ností převedení krevního oběhu na mimotěl-
ní přístroje se dnes provádějí pomocí kateru 
zavedeného tepnou do srdce a na obrazovce 
ultrazvuku se sleduje průběh operace. Od-
borný výklad docenta Táborského byl moc-
něn promítnutím mnoha úkonů na plátně. 
Docent Táborský prezentoval i vliv pití vína 
na činnost srdce. Na závěr velice odborné 
přednášky ve srozumitelném podání bylo 
zodpovězeno i několik dotazů.
Spolu se starostou města Horažďovic Mgr. 
K. Zrůbkem jsme předali panu docentovi 
několik horažďovických upomínek.
Poslední akcí spolku v  letošním roce bude 
také již tradiční ADVENTNÍ ODPOLED-
NE S PUNČEM na zapití uplynulého roku, 
které se uskuteční v neděli dne 9. prosince ve 
14.30 opět U  Hlaváčků. Setkání bude obo-
haceno jistě zajímavým povídáním na neob-
vyklé téma. Nechte se překvapit. 

 František Moser

klub „nebuď sám“ 
Prosinec bude ve znamení zajímavých, pře-
vážně vánočně laděných akcí, které pro Vás 
rádi připravujeme. Přijměte, prosím, naše 
pozvání. 
4. 12. úterý – Mikulášská besídka s  pro-
gramem. Svatý Mikuláš s andělem a čertem 
přímo z pekla přijdou s nadílkou pro seniory 
přesně ve 14.00 hod. O hodinu později pak 
začne letos poslední posezení s harmonikou 
a  pěknou písničkou. Program se uskuteční 
v jídelně DPS Palackého 1061.
7. 12. pátek – Vánoční koncert chrámové-
ho sboru Velkobor. Srdečně zveme k  po-
slechu krásných melodií nejen vánočních 
koled, ale i  chrámových vánočních písní. 

Program začne v 16.00 hod. ve společenské 
místnosti ve IV. patře DPS Palackého 1061. 
10. 12. pondělí – Vánoční koncert pěvecké-
ho spolku Prácheň. Ani letošní Vánoce ne-
budou výjimkou – opět si můžete v příjemné 
atmosféře zanotovat tradiční vánoční písně. 
Začínáme v 18.00 hod. v jídelně DPS Palac-
kého 1061.
11. 12. úterý – Vystoupení souborů Pou-
pata a  Kvítek. Hudební vystoupení dětí ze 
ZŠ  Komenského ve vestibulu DPS Palac-
kého 1061 si určitě nenechte ujít. Začátek  
v 9.30 hod.
12. 12. středa – Vánoční besídka MŠ Na 
Paloučku. Přijďte se spolu s  námi potěšit 
s těmi nejmenšími do vestibulu DPS Loret-
ská 1069 od 10.00 hod. 
19. 12. středa – Předvánoční rozjímání 
s paní farářkou Miroslavou Jarolímovou. 
Zastavte se spolu s  námi alespoň na chvíli 
v  předvánočním shonu. Krásná slova letos 
doladí také křesťanské songy v podání man-
želů Jarolímových. Setkání začne v  jídelně 
DPS Palackého 1061 od 14.00 hod.
KONTAKT: 376 512 596

Mgr. Šárka Kordová, 
Oblastní charita Horažďovice

tříkrálová sbírka 2013
prosba o pomoC rodIčŮ budouCíCh 
koledníkŮ a VedouCíCh skupInek
Stejně jako v  minulých letech chceme pod 
záštitou Charity České republiky během 
prvních dvou lednových týdnů (tentokrát ve 
dnech 5.–7. 1. 2013) uspořádat v Horažďovi-
cích a jejich okolí Tříkrálovou sbírku. Bude 
to již 13. Tříkrálová sbírka, která se koná po 
celé České republice. 
Výtěžek Tříkrálové sbírky je tradičně určen 
především na pomoc nemocným, handica-
povaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni 
a  dalším, jinak sociálně potřebným skupi-
nám obyvatel.
Přibližně desetina výnosu sbírky je určena 
na humanitární pomoc do zahraničí, ostatní 
finanční prostředky se využijí v  regionech, 
kde se sbírka koná. 
V  tomto měsíci hledáme pro naši sbírku 
malé koledníky jak mezi žáky základních 
škol, tak v  zájmových kroužcích. Prosíme 

Vystoupení dětského sboru
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proto rodiče, prarodiče, pedagogy a  další, 
kteří jsou s  dětmi v  úzkém kontaktu, aby 
podpořili svoje děti v  rozhodnutí se také 
zapojit a prožít se svými nebo i novými ka-
marády aktivně tento den. Děti tak budou 
mít možnost poznat, jak moc mohou být 
důležité – navíc s dobrou myšlenkou pomoci 
potřebným ve svém okolí. 
Tato dobročinná sbírka se již stala pro obča-
ny našeho města tradiční a vřele přijímanou 
součástí svátečných dnů, úzce spjatou s ra-
dostnou zvěstí vánočních svátků. Tři králové 
nepřicházejí do našich domovů s prázdnou 
– obdarovávají každého, s  kým se potkají, 
svým zpěvem a krásným zážitkem z tohoto 
setkání. Zároveň rozdávají i drobnou pozor-
nost pro všechny lidi dobré vůle. Současně 
také koledníci prosí o  finanční příspěvek – 
dar Třem králům – do úředně zapečetěné 
kasičky opatřené charitním logem (sbírka 
je pořádána podle zákona č.  117/2001 Sb., 
o veřejných sbírkách). 
Bezpečnosti dětí během sbírky je ze strany 
organizátorů věnovaná zvýšená pozornost 
– každá skupinka má svého vedoucího vy-
braného Oblastní charitou Horažďovice 
(dobrovolník – dospělá prověřená osoba 
vybavená průkazem koledníka). Koledníci 
i  vedoucí skupinek jsou také pojištěni pro 
případ, že by došlo během koledování k úra-
zu. Koledníčkům bude zajištěno občerstvení 
a mohou se těšit i na malou pozornost na pa-
mátku dne, kdy se na několik hodin stali no-
siteli požehnání v  rouše královském. Čeká 
na ně také další zajímavá odměna, která je 
prozatím tajemstvím.
Pomozte i vy svým dětem ukázat, že pomá-
hat lidem je silný emocionální zážitek a že si 
ho mohou i ony prožít.
Budeme také vděční za aktivní účast dospě-
lých – schopní vedoucí tříkrálových skupi-
nek jsou pravým požehnáním sbírky. Jejich 
činnost bude tkvět převážně v dohledu nad 

Dětské pěvecké sbory

Poupata a Kvítek
Vás srdečně zvou na

Vánoční koncert
dne 12. prosince 2012

v 18 hodin
do společenského sálu

hotelu Prácheň
v Horažďovicích.

koledníky, ale stanou se i  záštitou sbírky 
v  očích veřejnosti. Pokud vás naše nabídka 
zaujala, a  je vám více jak 18 let, ozvěte se 
prosím telefonicky na číslo: 733 755 947 – 
Olga Šulcová, nebo elektronicky – charita.
horazdovice@tiscali.cz. Naplníte tak slova 
Písma: „Bůh nás v Kristu Ježíši stvořil k dob-
rým skutkům, které předem připravil, aby-
chom se jim věnovali.“ (Ef 2;10) 

 Mgr. Šárka Kordová, 
Oblastní charita Horažďovice 

zelený sloupek

otavské zlato
Zlato, latinsky aurum, má chemickou 
značku Au, hustotu 19,3 g/cm3, taje při 
1064 C°, vaří se při 2600 C°, nepůsobí na 
něj vnější vlivy, je odolné vůči kyselinám, 
rozpouští se pouze v  lučavce královské 
a směsích kyanidu. Se rtutí vytváří amal-
gám. Je výborným vodičem, je skvěle kuj-
né, z jedné trojské unce zlata (tj. 31,103 g) 
můžeme vytáhnout drát dlouhý 80 km, 
nebo vyklepat zeleně prosvítající plíšek 
o ploše 10 m2. Mimoto má krásnou zlato-
žlutou barvu. Zlato se v  podstatě vysky-
tuje všude, v horninách, ve vodě i v živých 
organismech. Většinou je však rozptýlené 
pouze v  mikroskopickém množství. Na-
příklad v mořské vodě je rozptýleno mezi 
0,001 a 6 miligramy na m3. Barva a vlast-
nosti zlata odedávna přitahovaly pozor-
nost lidí, a  tak se stalo jedním z  prvních 
kovů, které začali zpracovávat. Ojedinělý 
výskyt z něj udělal velmi cennou surovinu, 
předurčil jej stát se platidlem a  nutil lidi 
neustále hledat jeho bohatší akumulace. 
I náplavy řeky Otavy byly v minulosti bo-
haté na těžké minerály, mezi nimiž lidé 
vybírali drobná zrníčka a plíšky zlata, od 
nichž Otava získala svůj název. Ten totiž 
pochází z keltského At awa, což znamená 
bohatá řeka. Zlato se z náplavů získávalo 
rýžováním, což je vlastně rozdružování 
a  separace nejtěžších minerálů při vyu-
žití vody a gravitace. Poprvé zde rýžovali 
lidé snad již v době bronzové, kolem 5. st. 
před Kristem to byli Keltové, kteří ze 
zlata začali razit mince. Odhaduje se, že 
Keltové v Čechách vyrýžovali přes 17 tun 
zlata. Pokračovali v  tom i  Slované a  vr-
cholu dosáhlo rýžovnictví v  13.–14.  sto-
letí, kdy se začaly propírat sedimenty 
v říčních nivách a terasách, mnohdy i vel-
mi vzdálených od říčních toků. V pozděj-
ších dobách již rýžování na Otavě, díky 
objevům světových ložisek, postupně 
upadalo. Svědectvím této činnosti jsou 
v blízkosti toků uměle navršené pahrbky 
a u nich částečně zasypané jámy a strou-
hy. Nazývají se sejpy, nebo také hrůbata 
a odhad jejich původní rozlohy je 75 km2. 
Zlato je v Otavě dodnes, ale ve velmi ma-
lém množství, v průměru kolem 0,2 g na 
jeden m3 štěrku, tj něco kolem 3–5 zlati-
nek na pánev o obsahu 10 l.

 Aleš Červený, 
Městské muzeum Horažďovice
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záVěrečné  
zamyšlení 

čas adventní a vánoční
V jednom ze svých vánočních příběhů ang-
lický spisovatel Charles Dickens vypravuje 
příběh muže, který ztratil paměť srdce. Pro-
stě z jeho vzpomínek bylo vymazáno vše, co 
nějakým způsobem připomínalo prožitou 
lásku, laskavost. V jeho paměti nezbylo nic, 

co by mu připomínalo prožité dobro. Toto 
vymazání vzpomínek na lásku mu bylo na-
bídnuto jako způsob osvobození se od tíhy 
minulosti a  on od tíhy minulosti skutečně 
osvobozen byl, neboť se už více neznepoko-
joval prožitými těžkostmi a navíc jej nevzru-
šovalo ani utrpení druhých. Tento „začaro-
vaný muž“ se stal bezcitným a  chladným, 
proto kolem sebe šířil sobecký chlad. Na-
štěstí jeho dobrotivá hospodyně paní Milly 
mu pomohla zlomit toto neblahé kouzlo.
Co tímto nadčasovým příběhem chtěl spiso-
vatel říci? Snad to, že když se v zoufalci poda-
ří probudit vzpomínku na prožité dobro, pak 
je dotyčný opět schopen věřit dobru a naučí 
se znovu doufat a najde východisko z bezna-
děje. Z toho důvodu jsou důležité vzpomín-
ky na rodinnou pospolitost, kterou jsme za-
žili v dětství. Tyto hezké vzpomínky z dětství 
jsou pro nás podnětem k tomu, abychom se 
snažili to pěkné přenést do svých rodin v do-
spělosti. Shodou okolností je mnoho těchto 
našich pěkných vzpomínek spjato s  vánoč-
ními svátky. Je však tristní, když někteří lidé 
tyto pěkné vzpomínky nemají. 
V  současné době jsme znepokojeni s  pesi-
mismem, se kterým se část naší mládeže 
dívá do budoucnosti. Co je toho příčinou? 
Žijí v materiálním nadbytku a přeci jsou ne-
spokojení, neboť jim často chybí vzpomínka 
na dobro člověka. A  kde v  rozbitých rodin-
ných vztazích chybí vzpomínky na vzájem-
nou rodinnou pospolitost, na dobro člověka, 
tam by mohly pomoci „vzpomínky lidstva“. 
Doba adventní i  čas vánoční zdůrazňují 
nejen rodinnou pospolitost, ale i  lidskost 
Boha, to že Bůh přichází k nám a to tak něž-
ným způsobem, že neváhá být dítětem. 
To nepatrné Boží dítě má v  sobě zvláštní 
sílu, kterou si uvědomuji na svých toulkách 
po Šumavě. Zde je nyní obnoveno poměrně 
dost kaplí, u  kterých se schází mnoho lidí 
a  to z  národů kdysi silně znepřátelených. 
Lidé, kteří sem o poutích přicházejí, se zde 
společně modlí, svorně zpívají a  navazují 
nové přátelské vztahy, které by na jiném zá-
kladě stěží nalezli.
Kéž tedy čas adventní i čas vánoční, tím že 
nám přibližují tu „velikou vzpomínku lid-
stva“ na lidskost Boha, nám napomůže vná-
šet lidskost do našeho života.

Otec Petr

nebankoVní pŮJčky  
pro zaměstnanCe, Ženy na md,  
dŮChodCe I pro podnIkatele!  

pro podnIkatele 30 000,–  
(bez dokládání dp) 

nyní noVá pŮJčka 4999,– (stačí Jen 
2 doklady totoŽnostI). konsolIda-
Ce neVýhodnýCh pŮJček a pomoC 

s eXekuCemI! solIdní Jednání, 
VoleJte: 603 711 818

zaJímaVostI

knižní novinky 
z našeho regionu
100 zajímavostí ze staré Šumavy III.
Z dobových pramenů vybírali Pavel Fencl, 
Vladimír Horpeniak, Petr Mazný, Franti-
šek Nykles
Už třetí volné pokračování oblíbené série. 
Kolektiv autorů – opravdových znalců Šu-
mavy – shromáždil další stovku na sebe 
nenavazujících perliček, událostí, posta-
viček, kuriozit či prvenství. Opět bohatě 
doplněno dobovými fotografiemi ze sbírek 
šumavských muzeí i  současnými snímky, 
tentokrát o dalších 16 stran silnější! 
Šumavská NEJ... Rekordy a unikáty Šu-
mavy a Bavorského lesa
Reprezentativní výpravná publikace ma-
puje nejrůznější NEJ na české i  německé 
straně Šumavy. Především fotografická 
kniha, doplněná krátkými vysvětlujícími 
informativními texty, přibližuje více než 
100 rekordů a unikátů v kapitolách Příro-
da, Historie, Lidé a život, Církevní stavby, 
Technické památky, Komunikace, Unikát-
ní předměty, Turistika a sport.
160 barevných stran s velkým množstvím 
současných i historických fotografií.
Sušice brána Šumavy
Projděme se Sušicí dnes, nechme promlu-
vit ji samotnou, aby ukázala svou krásu.
Sušice byla a je právem, pro svou polohu, 
nazývána branou Šumavy.
Leží na úpatí šumavských hor, je ideálním 
vstupem do středové části jednoho z  nej-
krásnějších evropských míst. Tak se pro-
sím nechte pozvat.
Fotografiemi doplnil známý regionální fo-
tograf Jan Kavale.

 Jana Kotrbová, knihkupectví Horažďovice

kultura V okolí 

historicky V. Vánoční 
koncert na práchni
Vážení občané, hasiči Velké Hydčice spo-
lečně s obecním zastupitelstvem Obce Vel-
ké Hydčice si Vás dovolují již potřetí pozvat 
na vánoční koncert na Práchni, který se 
bude konat na Štěpána dne 26. 12. 2012 od 
17.30 hodin před kostelíkem sv. Klimen-

ta a na vánoční písně a koledy se můžeme 
těšit v  podání Nezávislého sdružení zpě-
váků a  muzikantů Horažďovice. Jak tomu 
je zvykem místo koncertu bude osvětleno 
Kanadskými ohni a nově si pro vás pořada-
telé připravili i  umělé nasvícení exteriéru 
kostelíka. Po dobu trvání koncertu pro Vás 
bude připraveno občerstvení. 
Vstupné dobrovolné.
Využijte příležitosti v tomto vánočním čase 
k chvilkovému zastavení se, rozjímání a od-
počinutí si od každodenních starostí.
Těšíme se na vaši účast a nezapomeňte si 
s  sebou pro umocnění atmosféry přinést 
prskavky a svíčky. 
Pokojné vánoce, radost v  rodině i  práci 
a mnoho úspěchů v novém roce 2013 Vám 
za pořadatele přeje a k hojné účasti zve

 Vlastimil Vinter
 

adventní a vánoční 
koncerty Velkoboru
Pěvecký a chrámový sbor Velkobor z Velké-
ho Boru už musíte dobře znát. Při Oslavách 
jmenin města Horažďovice zazpíval lidové 
a duchovní písně v kostele sv. Petra a Pavla, 
nechyběl ani při oslavách 15. výročí založení 
Oblastní charity v Horažďovicích. A protože 
se vánoční svátky nezadržitelně blíží, při-
pravuje Velkobor několik koncertů, jejichž 
přehled zde přinášíme. Zazpíváme na na-
šich tradičních místech a  letos také poprvé 
v  Kasejovicích a  na Rabí. Všem svým pří-
znivcům děkujeme za podporu, těšíme se 
na setkání na některém z  našich koncertů 
a přejeme klidný advent a krásné Vánoce.
pátek  7. 12. 2012  16,00 DPS Horažďovice
neděle 9. 12. 2012  16,00  Olšany
sobota 15. 12. 2012 15,00 Bezděkov
sobota 15. 12. 2012 17,00 Svéradice
neděle 16. 12. 2012 17,00 Kasejovice
čtvrtek 27. 12. 2012 17,00 Velký Bor
sobota 29. 12. 2012 17,00 Rabí 

 Velkobor
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OceňOvání nemOvitOstí
– pro prodej, darovací smlouvu, dědické řízení, úvěr, 

hypotéku, účetnictví apod.
Kvalitně a rychle.

ilona Herzová, sušice, mobil 608 117 789

pronaJmu dlouhodobě byt 2+1 
V horaŽĎoVICíCh, CIhla, 3p, po kompletní 

rekonstrukCI, noVá kuChyně, Jádro,  
plastoVá okna, dálkoVé topení. 

Volný Ihned. tel 775 671 664

 

 

 

 

Široká nabídka tuzemských i zahraničních piv a 

pivních speciálů 
• pivní kosmetika 

• od 3.12. TOČENÝ ČERTOVSKÝ SPECIÁL – 
speciální tmavě červené 16° pivo 

• kvalitní pravé čokolády z celého světa 
• čokoládové pralinky a figurky 

• dárkové koše s pivem nebo čokoládou – 
ideální vánoční dárek pro muže i ženy 

• dárkové koše Vám rádi připravíme podle Vašeho přání 
•  

                  
 
                                nabízí svým zákazníkům: 

• velký výběr rybářských a loveckých potřeb 
• oblečení do přírody 

• dalekohledy, nože, svítilny, kuše, luky 
• rybářské sedačky a lehátka 

• předvánoční 30% sleva na veškerý sortiment  
• (nevztahuje se na zbraně a střelivo) 

                  Adresa: Prácheňská 88 Horažďovice 
           

 

AUTOLAKOVNAAUTOLAKOVNAAUTOLAKOVNAAUTOLAKOVNA    
čištění interierů vozidel 

-vysávání 

-tepování 

-čištění 

-čištění a impregnace kožených sedadel 

-desinfekce klimatizace 

(prodej dárkových poukázek na služby) 
používání profesionální techniky autokosmetiky  

                       
tel. 376 513 644      mobil. 607 823 644 

Třebomyslice 70 Horažďovice 

 

ZeDnictví – Jiří svoboda
provádíme veškeré zednické práce

úprava byt. jádra, sádrokartony, štuky,  
stroj. omítání, zateplování fasád, sádrové omítky  

a stěrky, lité anhydritové podlahy apod.
Tel: 725 763 582

instALAtÉR – tOPenáŘ
martin Bůžek
Provádíme:  
• montáže ústředního vytápění
• rozvody vody a kanalizace
• opravy a úpravy veškerých stávajících rozvodů
• kompletní rekonstrukce bytových jader atd.

Havlíčkova 41, Horažďovice
e-mail: martin.b41@volny.cz
tel.: 724 806 207
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Po 9Po 9Po 9Po 9----12 , 14 12 , 14 12 , 14 12 , 14 ----17171717    

ÚT 9ÚT 9ÚT 9ÚT 9----12121212    
ST 9ST 9ST 9ST 9----12, 1412, 1412, 1412, 14----18181818    

ČT 9ČT 9ČT 9ČT 9----12121212 
PÁ   8 PÁ   8 PÁ   8 PÁ   8 ----12121212    , 14, 14, 14, 14----16161616    

SO 10SO 10SO 10SO 10----12121212    
Prodej minerálních kamenůProdej minerálních kamenůProdej minerálních kamenůProdej minerálních kamenů    a z nich vyráběné šperkya z nich vyráběné šperkya z nich vyráběné šperkya z nich vyráběné šperky    

KONZULTACE JAK NÁM MOHOU POMOCIKONZULTACE JAK NÁM MOHOU POMOCIKONZULTACE JAK NÁM MOHOU POMOCIKONZULTACE JAK NÁM MOHOU POMOCI    – MOŽNOST 
VÁNOČNÍHO DÁRKU PODLE ZNAMENÍ 

VYKLÁDACÍ KARTY, KNIHY,VONNÉ TYČINKY,VYKLÁDACÍ KARTY, KNIHY,VONNÉ TYČINKY,VYKLÁDACÍ KARTY, KNIHY,VONNÉ TYČINKY,VYKLÁDACÍ KARTY, KNIHY,VONNÉ TYČINKY,    KYVADLA,KYVADLA,KYVADLA,KYVADLA,    SVÍCNYSVÍCNYSVÍCNYSVÍCNY    
VODNÍ DÝMKY, ETNO OBLEČENÍ,VODNÍ DÝMKY, ETNO OBLEČENÍ,VODNÍ DÝMKY, ETNO OBLEČENÍ,VODNÍ DÝMKY, ETNO OBLEČENÍ,    

KONZULTAČNÍ CENTRUM ENERGYKONZULTAČNÍ CENTRUM ENERGYKONZULTAČNÍ CENTRUM ENERGYKONZULTAČNÍ CENTRUM ENERGY----    možnost registrace a nákup za VO možnost registrace a nákup za VO možnost registrace a nákup za VO možnost registrace a nákup za VO 
cenycenycenyceny    
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      VYNK Design s.r.o. 
Malý Bor 157 

333777666 555111111 777777000 iiinnnfffooo@@@vvvyyynnnkkkdddeeesssiiigggnnn...ccczzz

• výroba kuchyňských linek na míru 
• kancelářský nábytek 
• vestavěné skříně 
• dětské pokoje, obývací  stěny, … 

                  Bojanovice 6    Tel.: 376 596 617 
               342 01  Sušice             606 886 159 
                  E-mail:b.barborka@atlas.cz                  728 114 756         
  

Tel : 376 38 29 38
Mob : 724 577 295
info@eurobytplus.cz

Velký Bor 114, 341 01 Horažďovice www.thermowell.cz

Termoizolační a protiplísňové nátěry a malby

Úsporné elektrické topné systémy

Tepelné snímky budov certifikovanou termokamerou

Kvalitní česká okna vyrobená v Č.Budějovicích za svělou cenu.

Plastová okna 6-ti komorový profil, třída A (prvoplast)
Dřevěná eurookna IV68 a IV78, dvojsklo / trojsklo

akumulační radiátory
průmyslové sálavé panely

infrapanely
infrazářiče
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Bluetooth 3.0

Myš Asus zdarma

Dvoujádrový procesor AMD E450D

ASUS K53U-SX292V  

NOTEBOOK!

SPLÁTKY* 1 200,- + 20x 660,-SPLÁTKY* 900,- + 20x 495,-

+ 549,- Prodloužení záruky na 3 roky+ 399,- Prodloužení záruky na 3 roky

ČTYŘNÁSOBNÝ

VÝKON!

8 999,-
Kč s DPH

11 999, -
Kč s DPH

Notebook Asus pro každého: 15,6“ širokoúhlý displej (16:9, HD) × webkamera a mikrofon × dvoujádrový procesor AMD E450 × 4GB 
operační paměti × harddisk 500GB × DVD vypalovačka × podpora nejrychlejší WiFi (B,G,N) × Bluetooth 3.0 × originální Windows 7 
Home Premium × klávesnice vč. numerických kláves × Dárek: Originální myš ASUS, (185-K53U-SX292V)

HP ProBook 4535s + originální brašna HP
Luxusní a výkonný notebook s 15,6“ širokoúhlým matným displejem (16:9, HD) × webkamera a mikrofon × nový čtyřjádrový procesor AMD 
A6-3420M × grafická karta AMD Radeon™ HD 6540G2 s 1GB paměti × 4GB operační paměti × prostorný harddisk 750GB × DVD vypalovač-
ka s Lightscribe × nejrychlejší WiFi (B,G,N) × Bluetooth × originální Windows 7 Home Premium × velká výdrž na baterie - až 6hodin × kláves-
nice odolná proti polití vč. numerických kláves × HDMI výstup × Norton Internet Security na 1rok × Dárek: originální brašna HP, (B0X80EAP)VYLEPŠENÍ NA WINDOWS 8 ZAJIŠTĚNO

Nabídka je učená pro zákazníky, kteří zakoupí nový počítač s Windows 7 Home Premium, Professional nebo Ultimate v období od 2. června 2012 do 31. ledna 
této speciální nabídky obdržíte email s kódem a pokyny ke stažení.

TRHÁK TRHÁK

VYLEPŠENÍ NA 

ZAJIŠTENO 8
VYLEPŠENÍ NA Š

ZAJIŠTĚNO 8
Čtyřjádrový procesor AMD A6

Klávesnice odolná proti polití

Značková brašna zdarma

Hliníkové tělo

WINDOWS WINDOWS

NEJLEVNĚJŠÍ
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stanovena na 14,99 EUR včetně DPH (se současným kurzem 25,50 Kč vč. DPH). Po datu vydání Windows 8 a registraci 

 
 

Na jednom místě se můžete informovat nebo sjednat produkty České pojišťovny, 
Kooperativy, Allianz, Generali, Axa, Pojišťovny České spořitelny, ČSOB pojišťovny a 
dalších.  
Kde: naši kancelář naleznete v Blatenské ul. (u zdravotního střediska) v 
Horažďovicích  
Kdy: pondělí, středa, čtvrtek - 8.30–12.00, 14.00–17.00 
úterý a pátek – dle dohody 
Co můžete získat: 

 životní a úrazové pojištění od 300 Kč měsíčně 
 úrazové pojištění dětí 
 pojištění nemovitosti se slevou až 60% 
 povinné ručení a havarijní pojištění vozidel, 
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Uzávěrka dalšího čísla je 5. 12. 2012, vydání 14. 12. 2012. Redakce si vyhrazuje právo vybrat k  otištění příspěvky pisatelů podle potřeb HO. Příspěvky svým rozsahem delší než jeden list A4 budou redakč-
ně kráceny. Náklad 2700 výtisků. Distribuováno do každé rodiny horažďovického obvodu zdarma. Vydavatel a nakladatel Město Horažďovice, Mírové náměstí 1, IČ 00255513. Tel. 376 547 557, fax 376 547 529,  
e-mail: obzor@muhorazdovice.cz. Za věcnou a jazykovou správnost textu odpovídají autoři, složení redakční rady: Jan Buriánek, Ing. Ivana Dušková, Ak. mal. Petr Mika, Markéta Bučoková. Povoleno OkÚ Klatovy 
pod registrační značkou MK ČR E 11878. ISSN 1802-7741. Sazba a tisk: Dragon Press, Klatovy.

akCe
INFORMACE:
kino Otava    376 511 890
kulturní dům  376 512 436
kancelář KS   376 512 237

kIno otaVa
1. 12. sobota  20.00
EXTÁZE 
Kanada – Romantický příběh s  euforickými 
stavy chemické lásky do 15 let nevhodný. Ti-
tulky. Vstupné 80 Kč. 

7. 12. pátek  20.00
8. 12. sobota 20.00
LOĎ LÁSKY
Francie – Velkolepá plavba na palubě lodi 
Fantazie. Romantický film do 12 let nevhod-
ný. Titulky. Vstupné 80 Kč. 

14. 12. pátek 20.00
15. 12. sobota  20.00
LOL
USA – Změnit své srdce není tak snadné…
Komedie s Demi Moore v hl. roli do 12 let ne-
vhodná. Titulky. Vstupné 80 Kč. 

Změna programu vyhrazena

KINO OTAVA – DOVOLENÁ od 21. 12. 2012 
do 6. 1. 2013 – filmová projekce.

LOUTKOVÉ DIVADLO V KINĚ OTAVA

7. 12. pátek  17.00 
KAŠPÁREK A BETLÉMSKÁ HVĚZDA

knIhoVna
2. 12.  kulturní dům 10.00–17.30
DEN PRO DĚTSKOu KNIHu

11. 12.  sál knihovny 10.00 
Vu3V 
6. přednáška na téma Lidské zdraví

PŮJČOVNÍ DOBA 
OD 24. 12. 2012 DO 31. 12. 2012

ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ
Po 24. 12.  ZAVŘENO
St 26. 12.  ZAVŘENO
Pá 28. 12.  8.00–12.00   13.00–16.00
Po 31. 12.  ZAVŘENO

ODDĚLENÍ PRO DĚTI
Po  24. 12.   ZAVŘENO
St  26. 12.   ZAVŘENO
Pá  28. 12.   8.00–11.00  12.00–15.00
Po  31. 12.   ZAVŘENO

dŮm dětí a mládeŽe
21. 12. pátek 16.00–19.00
VÁNOČNÍ RuKODĚLNÁ DÍLNA
vánoční zvyky a  tradice, zdobení vánočního 
cukroví a  výroba dárků, vánočních ozdob 
a  svíček. Dále odlévání lojových krmítek 
a výroba krmítek dřevěných. Akce proběhne 
v Zámku. 

kulturní dŮm
2. 12. neděle  10.00–17.30 
DEN PRO DĚTSKOu KNIHu
Pořádá Městská knihovna Horažďovice ve 
spolupráci s kulturním střediskem.

5. 12. středa 9.00–16.00
DROGERIE ŠÁŠA 

7. 12. pátek  19.00
ZÁKLADNÍ KuRZ TANCE 
A SPOLEČENSKÉHO CHOVÁNÍ
11. lekce. Od 20.00 prodej místenek na závě-
rečný věneček.

10. 12. pondělí  9.00–17.00
PRODEJ KNIH

14. 12. pátek  19.00 
ZÁKLADNÍ KuRZ TANCE 
A SPOLEČENSKÉHO CHOVÁNÍ 
12. lekce – závěrečný věneček. Předtančení, 
stužkování, hraje kapela MUSIC Klatovy.

18. 12. úterý  17.00
VÁNOČNÍ KONCERT 
Účinkuje Pěvecký spolek Prácheň a  dětské 
sbory z  horažďovických mateřských školek: 
Sluníčka a Duháček.

19. 12. středa – čtvrtek 20. 12. 
PRODEJNÍ TRH

22. 12. sobota  17.00
VÁNOČNÍ KONCERT
Účinkuje Volné sdružení horažďovických zpě-
váků a muzikantů.

25. 12. úterý  20.00
VELKÝ HRADEŠICKÝ PLES
Pořádá Sokol Hradešice. Bohatá tombola. 
Hraje FORTUNA. Předprodej vstupenek do 
13. 12. u paní Peleškové, tel. 607 720 100, od 
13. 12. v  kanceláři kulturního střediska, tel. 
376 512 237 a  v  kině Otava, tel. 376 511 890 
dle doby předprodeje. 

30. 12. neděle  15.00
SILVESTROVSKÉ POSEZENÍ 
S PÍSNIČKOu
K  tanci a  poslechu hraje MALÁ MUZIKA 
NAUŠE PEPÍKA. Předprodej vstupenek v kině 
Otava, tel. 376 511 890, otevírací doba čtvrtek–
sobota od 16.00 do 20.00. Zamluvené vstupen-
ky si, prosíme, zakupte do 22. 12. 2012. Děku-
jeme za pochopení.

Změna programu vyhrazena

OTEVÍRACÍ DOBA (předprodej vstupenek):
kancelář kulturního střediska 
pondělí, úterý, středa 8.00–12.00
kino Otava Horažďovice
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

21. 12. pátek  20.00
SARDINIE
cestopisný večer se strakonickým cestova-
telem a  našincem Robertem Malotou. Po 
úspěšné Elbě pokračujeme s R. Malotou dal-
ším z ostrovů Tyrhénského moře. Sál DDM.

24. 12. pondělí 9.00
VÁNOČNÍ KRMENÍ ZVÍŘÁTEK
tradiční dopolední výšlap ke Glorietu s ranci 
plnými dobrot pro zimující zvěř. Vycházíme 
od Přírodovědné stanice.

29. 12. sobota 8.00
ŠuMTuR – STEZKA V KORuNÁCH 
STROMŮ – LIPNO
další v řadě poznávacích výjezdu na Šumavu, 
tentokrát mezisváteční a tedy spíše odpočin-
kový. Účastníky čeká návštěva nové stezky 
v korunách a souvisejících atrakcí. Na akci je 
třeba se přihlásit předem.

PŘIPRAVUJEME:

1. 1. 2013 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.

hotel práCheň
28.12. pátek  19.00
ŠEVČÍKOVY HuDEBNÍ VEČERY
Zrůnkova mše vánoční. Soubor Ritornello 
z Prahy ve spolupráci s horažďovickými pěvec-
kými sbory: Kvítek, Original Band a Prácheň. 
Vstupné 100 Kč, zlevněné vstupné 50 Kč. Re-
zervace vstupenek 603 229 559.

další akCe
2. 12. 17.30 
ZVONKOVÝ PRŮVOD A ROZSVÍCENÍ 
VÁNOČNÍHO STROMu 
Od kulturního domu k vánočnímu stromu na 
náměstí

2. 12. 19.00 
WILD STICKS 
Koncert v  kostele sv. Petra a  Pavla v  Horaž-
ďovicích. Bicí soubor, smyčcové kvarteto Ji-
hočeské filharmonie se zpěvem Z. Benešové 
a L. Randáka. Zazní české i světové adventní 
a vánoční písně. Vstupné dobrovolné

15. 12. 9.00–15.00
STAROČESKÝ ADVENTNÍ JARMARK 
NA ZÁMKu
Vyjížďky městem koňským spřežením
Andělské řemeslné dílny
Gutta – vystoupení se zpěvy
Společné koledování u jesliček

15. 12. 18.00
ADVENTNÍ KONCERT
kostel sv. Petra a Pavla 
Vystoupí kytarový virtuóz Lubomír Brabec, 
zpěv Daniel Hůlka a  dětský pěvecký sbor 
Kvítek. Předprodej vstupenek na MěÚ v kan-
celáři odboru kultury 


