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SLOVO STAROSTY
Co za námi, co před námi …
V letošním roce probíhaly v Horažďovicích
čtyři velké stavební akce. V úseku mezi
Vápenkou a Předměstím byla položena
nová vedení kanalizace a vodovodu. Práce
v Předměstí v celkové hodnotě cca 25 miliónů korun budou pokračovat i v příštích
dvou letech. Sídliště Blatenská má nové
ústřední vytápění; věřím, že v již v prvních
mrazivých dnech této zimy nájemníci ocenili komfort dálkového vytápění ve spojení
se zateplením domů. Stavba, která komplikuje život nejen horažďovickým, je rekonstrukce části ulice Komenského. Stavba
bude pokračovat ještě po zimě. Naopak
skrytá očím veřejnosti byla jarní rekonstrukce Aquaparku. Užitečnost investice
v hodnotě 16 mil. Kč potvrzuje nejen zlepšení technicko-provozních podmínek, ale
také výrazné zvýšení návštěvnosti. Letos
měl sport „zelenou“, a tak kromě bazénu
bylo dokončeno (a je hojně využíváno) víceúčelové hřiště Vápenka, největší krytá
sportovní plocha ve městě – tělocvična
ZŠ Blatenská – dostala kvalitní podlahové
těleso s profesionálním povrchem a jako
bonus bezbariérový přístup. Sokolové
dokázali s obrovským nasazením úžasně
zlepšit podmínky pro nohejbal a stolní tenis v Sokolovně.
Rok 2012 byl také ve znamení řešení velkých a složitých budoucích investičních
akcí. Z nich nejaktuálnější je rekonstrukce Mírového náměstí. V té souvislosti nás
čeká soutěž na výběr zhotovitele, která
bude probíhat podle nového zákona. Složitost tohoto administrativního úkonu spolu
povinným archeologickým průzkumem
mohou realizaci stavby výrazně pozdržet.
Historicky největším investičním záměrem
města je projektovaná stavba Domu pro
seniory. Dva roky sleduji provoz a ekonomiku podobných zařízení. Investice 150
mil. korun je v dnešní legislativně nejisté
a ekonomicky nestabilní době velkým rizikem, byť by její významný díl na sebe vzal
privátní subjekt. Jako největší problém se

jeví následné financování provozu. Obrátili jsme se na analytický útvar významné
banky specializovaný na tento typ investic
a jednáme s nimi o možném řešení záměru.
V příštím roce nás čeká i řada menších
investic; jen jako příklad uvádím novou
lokální kotelnu pro č. p. 953 – 4, pokračování opravy parkánové zdi s vraty, úprava propagačního nároží, oprava hráze
v Třebomyslicích atd. V místních částech
(přidružených obcích) plánujeme tak jako
v minulých dvou letech investovat postupně do obnovy komunikací, které jsou
dlouhodobě v žalostném stavu. Při této příležitosti děkuji zástupcům místních částí
za nezištnou a přitom náročnou práci, občanům za jejich aktivní přístup k místním
záležitostem a panu místostarostovi Buriánkovi a koordinaci spolupráce s přidruženými obcemi.
V roce 2013 má také SÚS provést náročnou opravu Nového mostu (na V. Hydčice)
a v režii Plzeňského kraje zahájí DDM Horažďovice přestavbu Podbranského mlýna.

Poděkování
Děkuji všem aktivním občanům, zastupitelům, členům výborů a komisí, zaměstnan-

cům Města, příspěvkových a zřizovaných
organizací a úřadu za jejich práci a pomoc
při správě Horažďovic v roce 2012.

Pozvání
Milí spoluobčané, dovolte mi, abych vás
jménem vedení Města a jménem kulturního střediska pozval za zlatý hřeb zimní
části kulturní sezóny, na 16. Prácheňský
reprezentační ples. Ve svých kalendářích
si k té příležitosti poznamenejte: 19. leden,
20.00, Kulturní dům Horažďovice.

Přání
Rok byl náročný a příští bude také. Proto si
o Vánocích především odpočiňme. Užijme
si přítomnost našich blízkých a potěšme je
svou přízní. Chce se mi říci: povznesme se
nad všední starosti, ale vím, že pro někoho
jsou tak těžké, že povznesení není možné.
Přesto alespoň ze zájmu a pochopení druhých lze také čerpat sílu pro další cestu.
Aby ta cesta rokem 2013 byla schůdná, abychom jí bezpečně a ve zdraví prošli, na to si
s vámi o silvestrovské půlnoci rád (symbolicky) připiji. Konec konců v roce 2013 už
budeme mít za sebou konec světa, takže vše
může být jen lepší 
Karel Zrůbek

HOR A ŽĎOVICK Ý OBZOR č. 12/2012

|

2

Stalo se
V Horažďovicích
začal advent…

…závěr dne patřil koncertu Wild Sticks,
foto: J. Vašků

…a sólistům, foto: J. Presl
rozsvícením vánočního stromu, foto: J. Presl

Kultura
Ševčíkovy hudební
večery
…zazpíval pěvecký spolek Prácheň, foto: J. Presl

pátek 28. 12. 2012 v 19.00 hodin
secesní sál hotelu Prácheň
Poslední – sedmý a zároveň vánoční – koncert 3. ročníku cyklu Ševčíkovy hudební
večery již více než rok pečlivě připravují
horažďovičtí zpěváci a muzikanti společně s profesionálními umělci ze souboru
Ritornello. Projekt Ševčíkových hudebních večerů 2012 podpořil Plzeňský kraj.
Vánoční koncert s provedením Zrunkovy
mše vánoční podpořila ERA prostřednictvím Nadace VIA.

…Volné sdružení horažďovických zpěváků…,
foto: J. Presl

…Otec Petr požehnal stromu i všem přítomným…, foto: J. Presl

Podle svědectví uměleckého vedoucího se
Ritornello „zabývá piplavým studiem původních pramenů (noty, nástroje, obrazy,
účty…), dobových způsobů zpěvu a hry na
nástroje (tzv. „maniera“) a své poznatky
oživuje zdravým muzikantstvím tak, aby se
hudba zase stala „životní potřebou“ lidí.“ Ritornello v Horažďovicích vystoupí ve složení
Michael Pospíšil (zpěv, píšťaly, šalmaje,
dudy, varhánky), Jan Mikušek (zpěv, cimbálek, varhánky, bububen), Martin Kaplan
(barokní housle, zpěv), Josef Fiala (fiola,

zpěv) a jako nečekaný, ale o to vzácnější host
i americká umělkyně Mara Gerety (barokní
housle, zpěv).
Jsme rádi, že účast v projektu přijal dětský
pěvecký sbor Kvítek pod vedením Dany
Slepičkové a Dagmar Kovačové, Original
Band pod vedením Radky Panuškové, pěvecký spolek Prácheň pod vedením Stanislava Smitky a žáci ZŠ a ZUŠ Horažďovice
pod vedením Zuzany Navrátilové, Radky
Panuškové a Evy Tiché-Šelerové. Podle průběhu poslední společné zkoušky na konci
listopadu 2012 můžeme dosvědčit, že horažďovičtí zpěváci a muzikanti profesionálům z Ritornella sekundují víc než zdatně.
Věřte, že se máme na co těšit.
A na co že se to vlastně máme těšit? Na barokní vánoční písně z kancionálů, na koncertní provedení Zrunkovy mše vánoční
a na společný zpěv koled, při kterých každý
z nás v publiku může svým hlasem přispět
ke společnému muzicírování. Pro každého
diváka je připraven malý zpěvníček. Zrunkova mše byla původně připisována Edmundu Paschovi, ale jak se při podrobném studiu pramenů ukázalo, skutečným autorem
díla je P. Georgius Zrunek, farář, který žil
v 18. století na pomezí Moravy a Slovenska.
Alespoň někteří dětští účastníci koncertu si
mohou – pokud zásoba stačí – odnést keramický zvoneček, a to tehdy, pokud pomohou
vlastní aktivní účastí v programu, tj. zvoněním podle pokynů dirigenta. Zvonečky jsme
mohli obstarat díky finančnímu přispěvku
ERA prostřednictvím Nadace VIA a jsou
mimořádně pěkně provedené. Také u vás
doma může zvonek roky připomínat účast
vaší rodiny v zajímavém projektu.
Na závěr se chceme ještě zmínit o krásné
pozvánce na koncert, kterou graficky zpracovali manželé Kotálovi s použitím opravdu malebného obrázku sedmileté Johanky
Liškové, žákyně ZŠ a ZUŠ Horažďovice.
Doufáme, že v aktuálním čísle Horažďovického obzoru vybude místo také na otisknutí
pozvánky.
Děkujeme i mnoha dalším, pro veřejnost bezejmenným, pomocníkům, kteří nám dosud
nezištně pomáhali s přípravami koncertu
a srdečně vás všechny zveme ke společnému muzicírování podle vzoru našich předků

Michael Pospíšil se šalmají u kopie barokního varhanního pozitivu při zkoušce v hotelu
Prácheň, foto: Jitka Kutišová
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– každý, kdo přišel, zpíval a hrál podle svých
možností, tenkrát ovšem v nevytopeném
barokním kostele.
O přestávce se můžete občerstvit v přilehlém baru, kde tentokrát budou připraveny
teplé nealkoholické i alkoholické nápoje. Vstupné na koncert jako obvykle činí
100 Kč, zlevněné vstupné 50 Kč. Rezervace
vstupenek: mobil 603 229 559, rezervaci
všem vřele doporučujeme.
Ing. Jitka Kutišová,
Hudba bez hranic, o. s.
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Regionální informační a mapové centrum
cestovní kanceláře Ciao... Horažďovice
Vám, vážení a milí, děkuje za projevenou důvěru
v roce 2012. Přejeme Vám i Vašim rodinám
krásné prožití svátků vánočních,
mnoho štěstí, zdraví, úspěchů a spokojenosti
v celém roce 2013.
.
Kolektiv Regionálního informačního centra Prácheňska
a CK Ciao... Horažďovice

PF2013

Od 24. 12. 2012 - 1. 1. 2013, v čase volných dnů, budeme pro Vás k dispozici na tel. 736 68 44 15.

VU3V
Přísloví „Proti věku není léku“ je všeobecně
známou pravdou. Studenti VU3V nebojují
proti věku, ale úspěšně se snaží udržovat si
činorodý přístup k životu i ve vyšším věku
poznáváním nových přátel a trénováním
paměti. Letošní semestr Lidské zdraví navštěvovalo a úspěšně dokončilo 23 seniorů.
Pokud máte chuť se dozvědět něco nového
o tom, jak je geometrie důležitá v přírodě, architektuře a běžném životě, přijďte
i Vy v únoru studovat Kouzelnou geometrii. Bližší informace v příštím čísle nebo
v městské knihovně u p. Leškové.
Miluše Lešková,
za konzultační středisko Horažďovice

Vážení obchodní přátelé,
velice Vám děkujeme za přízeň,
kterou nám věnujete a přejeme Vám tímto
pohodové prožití vánočních svátků
a mnoho správné chuti do roku 2013.
PF_2013 1

14.11.12 12:11

PF 2013
Kulturní středisko v Horažďovicích přeje všem příznivcům kultury i ostatním občanům pohodové a klidné vánoční svátky a v roce 2013 hodně štěstí, zdraví a mnoho
krásných zážitků při společenských akcích.
Libuše Mužíková, kulturní středisko

Informace živnostenského odboru:
Živnostenský odbor rozšiřuje služby v rámci systému Czech POINT o možnost objednávky předem telefonicky nebo e-mailem na níže uvedené kontakty. Vaši objednávku rádi vyřídíme i mimo úřední dny.
Kancelář č. 127 a 128, 1. patro MěÚ Horažďovice.
Telefonické spojení:
376 547 536 Marie Šolcová
376 547 537 Jaroslava Radová
376 547 538 Štěpánka Chroustová
E-mail: podatelna@muhorazdovice.cz
Marie Šolcová,
vedoucí živnostenského odboru

JISTEM

a hosté

28. prosince 2012 od 18.00 v kostele Nanebevzetí
Panny Marie (klášterní kostel) v Horažďovicích
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Z(a)
TRA
CENÁ

David Foley

KD Horažďovice | 31. 1. a 2. 2. 2013 | 19.30
Hrají: I. Petrusová, L. Štěpáníková, L. Listopadová, A. Jedlička, S. Sekyra
Režie: K. Šťastný
Předprodej vstupenek v kině Otava. Cena vstupenky 100 Kč.
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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 materiál). Přihlásit se můžete následujícím způsobem: tel. 376 512 271, muzeumhd@seznam.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.muzeumhd.cz/navrat.
Soutěž bude trvat od
1. 12. 2012 do 31. 5. 2013.
Tato virtuální dílna vznikla jako součást
projektu Návrat k tradicím. Kromě informací 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 popřípadě vyšívání.
Vytvořte si také svůj vlastní vzor, pojmenujte ho svým jménem a uložte na stránkách virtuální dílny.
Z vámi vytvořených vzorů budou vybrány
3 nejzajímavější a jejich tvůrci budou odměněni cenami vyrobenými v naší interaktivní 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 Horažďovickém 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
Dřevaři v lese zase potkávali skřítky, kteří poklepávali na stromy. Jeden z nich prosil dřevaře o pomoc při pokácení stromku a jediný
ochotný pomocník pak byl odměněn čepicí
plnou zlata, které se sypalo ze stromku místo pilin. Také byl poučen, že trpaslíci poznají, který stromek má v sobě zlato a prohlížejí
i vory, které se vázaly pod Čeňkovou pilou. Ne
všichni voraři byli ochotní respektovat klepání do kmenů, případně dokonce rozvazování
již svázaných vorů. Voraři na ně byli hrubí,
odháněli je a druhý den když vypluli na vodu,
se klády voru rozestoupily a oběma hrubým
vorařům rozdrtily chodidla.
Jiný příběh vypráví o vdovci mlynáři na Vydře. Ten se oženil se ženou s malým chlapcem, který ale vůbec nebyl vhodný k práci
ve mlýně. Jednak ani neunesl pytel s obilím
a stále se toulal po okolí, od čeledína se
dokonce naučil číst a psát. Po těžkém přemýšlení co s ním, bylo rozhodnuto, aby šel
k učiteli do Kašperských Hor a dál se učil.
Chlapci se ale z lesů nechtělo, cestou utekl
a ve chvíli největšího smutku potkal skřítka, kterému se svěřil se svým trápením.
Skřítek ho vzal do lesní školy pro skřítky,
kde se naučil rýžovat a hledat ve skalách
zlato a drahé kameny. Také poznal, jak používat léčivé byliny a hledat prameny. Po
skončení trpasličí školy se vrátil domů, kde
ho už oplakali. Pytel s obilím sice stále neunesl, ale pro své vědomosti a schopnosti se
stal slavný, vyhledávaný a bohatý.
Na téma Popelky je pak pověst o Anežce,
která byla sirotek a musela jít do služby.
Lakomí sedláci u kterých sloužila, ji trápili a ubližovali. Jednoho dne zlomila hrábě
a sedlák ji chtěl zbít. Utekla proto do lesa
a potkala dva lesní skřítky, kteří jí nabídli
práci. V noci šla zdobit hrad Kašperk šípkovými růžemi na svatbu krále skřítků. Za
odměnu dostala poupátko šípku, ze kterého
při prvních slunečních paprscích vyrostly
krásné šaty, náhrdelník a čelenka. Samozřejmě přesně v tuto chvíli jel okolo smutný
král skřítků bez nevěsty, chudá, ale krásně
oblečená dívka se mu zalíbila a nabídl jí sňatek, se kterým ona ráda souhlasila.
Pověst o skřítcích pochází i ze Stříbrných
Hor. Objevuje se známý motiv nedůvěry
v existenci permoníků, kdy starý horník
nabádá mladého, aby permoníky ctil a naslouchal jejich varování. Mladý horník nevěří do té doby, než ho po odstřelu zraní
kámen na hlavě a on po úrazu spatří permoníky i s jejich králem.
Skřítci a permoníci patří neodmyslitelně

|

k Šumavě a k jejím pokladům v zemi. Prý
jich část odešla, ale někteří zůstali a střeží
poklady dál. Vypadá to také na to, že s námi
lidmi zůstala část zlomyslných trpaslíků
domácích, kteří schovávají věci, rozsypávají mouku, cukr a sůl. Může to být také proto,
že dříve lidé o existenci domácích trpaslíků
nepochybovali, dávali jim misku s mlékem
a celkově je chovali ve velké úctě. A protože
trpaslíci vždy dbali na dobré chování lidí,
tak naše nevšímavost jim jistě velmi vadí.
Co se týká horníků a lidí pracujících pod
zemí, tak je známo, že jejich ochránkyní
je sv. Barbora. To ale nemění nic na tom,
že každý cti dbalý horník věří i na skřítky
a permoníky a snaží se je si naklonit. Také
každý správný mineralog při svém pátrání
po nejkrásnějších kamenech přemlouvá
a dokonce uplácí permoníky aby pomohli.
Jak to dělá a co mají trpaslíci nejraději, to je
tajemství každého prospektora.
Mgr. Hana Smetanová

Z radnice
Novela zákona
č. 361/200 Sb.
Dne 19. 1. 2013 vstupuje v platnost novela zákona č. 297/2011 Sb., která novelizuje zákon
č. 361/2000 Sb. Vzhledem k této skutečnosti
bychom rádi informovali řidiče o změnách,
které tímto datem vstoupí v platnost.
Řidiči, kteří jsou držiteli stávajících skupin
řidičského oprávnění, se nemusejí obávat
toho, že by o svá získaná oprávnění přišli.
Nadále budou moci řídit veškerá vozidla,
na která mají oprávnění zapsané v řidičském průkazu.
Rozšíření a udělení řidičského oprávnění
na skupinu T (traktory a pracovní stroje)
bude možné po 19. 1. 2013 získat pouze po
předložení dokladu o příslušné odborné
způsobilosti.
Řidiči skupiny B budou oprávněni také k řízení motocyklů s automatickou převodovkou.
Novelou se mění věková hranice pro udělení řidičského oprávnění.
Lucie Kačenová,
odbor dopravy a silničního hospodářství

Velké změny v daňové
správě od 1. 1. 2013
1. 1. 2013 dochází k rozsáhlé reorganizaci české daňové správy. Stávající
soustava územních finančních orgánů
bude nahrazena orgány finanční sprá-
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vy, které bude tvořit generální finanční
ředitelství, odvolací finanční ředitelství,
14 finančních úřadů a specializovaný finanční úřad.
Stávající soustava územních finančních
orgánů tvořená generálním finančním
ředitelstvím, 8 finančními ředitelstvími,
199 finančními úřady a specializovaným
finančním úřadem na konci roku zanikne.
Jejich kompetence plně přeberou orgány
finanční správy.
Nově vzniklé Odvolací finanční ředitelství
se sídlem v Brně bude jako čistě odvolací
orgán vykonávat svou působnost pro celé
území České republiky. Vznikem jediného
odvolacího orgánu je plně završena snaha
o jednotnost v postupech odvolacího řízení.
Celorepubliková působnost specializovaného finančního úřadu se nemění. Kromě
dosavadních pravomocí bude nově vykonávat cenovou kontrolu, kontrolu hazardu
a kompetence spojené s vedením Centrálního registru smluv. Jako správci smluv mu
bude svěřena registrace smluv účastníků
důchodového spoření a komunikace s penzijními společnostmi.
14 finančních úřadů vyjmenovaných v zákoně bude nově vybaveno krajskou územní působností, přičemž název příslušného
kraje se objeví i v jejich názvu. Sídla jednotlivých úřadů se budou nacházet přímo
v krajských městech a v hlavním městě
Praze. Nedílnou součástí finančního úřadu
budou jeho územní pracoviště, která budou
zřízena na všech místech, kde mají v roce
2012 sídlo „zanikající“ finanční úřady.
Všechny finanční úřady budou od roku
2013 nad rámec kompetencí dnešních finančních úřadů vykonávat také kontrolu
dotací, finanční kontrolu a budou pověřeny
výběrem pojistného a následným převodem vybraných prostředků účastníků důchodového spoření na účty penzijních společností. Z pověření ministerstva budou
moci finanční úřady rovněž přezkoumávat
hospodaření krajů, hlavního města Prahy,
regionálních rad regionů soudržnosti a vykonávat dozor nad přezkoumáváním hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí
a městských částí hlavního města Prahy.
I přes personální, technickou a organizační náročnost transformace se proces reorganizace daňové správy veřejnosti nijak
negativně nedotkne. Rozsah a dostupnost
služeb poskytovaných veřejnosti budou
i v roce 2013 zachovány a současně dojde
ke zjednodušení některých pravidel a postupů, na které byla veřejnost dosud zvyklá. Na všechny související změny bude veřejnost včas upozorňována.
Více pravidelně aktualizovaných informací je dostupných na internetových
stránkách české daňové správy – cds.
mfcr.cz, pod záložkou „Aktuální informace ke vzniku Finanční správy“.
Finanční úřad v Horažďovicích

Školy

MŠ Na Paloučku
Milí přátelé a příznivci MŠ Na Paloučku,
je prosinec, připravujeme se na Vánoce, které obzvlášť milují naše děti.
Blíží se konec roku 2012, který jistě přidělal
mnohým lidem okolo nás ne jednu vrásku na
čele. Přesto si myslím, že nás potkalo mnoho krásných dní a věřím, že i nový rok bude
ve znamení převažujících pozitivních dnů.
Z Paloučku přejeme všem do roku 2013
hodně PŘÁTELSTVÍ, LÁSKY A ZDRAVÍ.
Bc. Marie Sládková

Křesťanská mateřská
škola
Malé postřehy a zamyšlení
závěrem roku…
(část myšlenek přejata od autora B. Ferrero)
Než zaklepe na dveře Nový rok, prožijeme
společně s dětmi a jejich rodiči v duhové
mateřince „Vánoční čas.“ Ten u nás startuje
tradičními adventními a vánočními tvořivými dílnami, kde si každý z příchozích může
vyrobit drobný vánoční dárek v podobě
svícnů, lucerniček či zápichů. Pro děti jsou
nachystány i pohádky zájezdních divadel
a návštěva Mikuláše s doprovodem a nadílkou. Již počátkem prosince začínáme vyrábět společně dárky a přáníčka pro naše blízké. Scházíme se ke zpěvu koled, které zazní
tradičně v rámci společných zpěvů s našimi
nejbližšími na hlavním schodišti před bu-
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dovou naší školičky, po ukončení třídních
vánočních besídek. Na druhý den nachystá
Ježíšek nadílku všem třídám.
Než ale zaklepe na dveře Nový rok, zamysleme se nad tím, co slýchávají naše děti: Nelítej,
pohni se, pomalu, pospěš si, nesahej, dávej pozor, dojez to, vyčisti si zuby, neumaž se, zmazal
ses, buď zticha, co jsem ti říkal, říkala, omluv
se, pozdrav, nemotej se pořád kolem mne,
jdi si hrát, neruš, neběhej, dávej pozor, ať nespadneš, hraj si sám, jsi moc malý, to udělám
já,… co by naše děti rády slyšely: Mám tě rád,
mám tě ráda, jsem šťastná, že tě mám, pojď
si povídat o tobě, najdeme si společně trochu
času, jak je ti, jsi tak smutný, máš strach, moc
se mi líbí, když se směješ, co tě trápí, co tě rozzlobilo, věřím ti, mám chuť si s tebou povídat,
líbíš se mi takový, jaký jsi, je krásné, když jsme
spolu, řekni mi, jestli se mýlím…
Kolem nás je stále spousta dospělých lidí,
kteří ještě dnes čekají na slova, která chtěli
slyšet jako malé děti… nemyslíte?
Přejeme Vám, abyste o Vánocích a v dalším roce prožili požehnaný čas setkávání
se svými bližními i sami se sebou, přejeme
zdraví a opravdovou a stálou radost.
Za kolektiv zaměstnanců a dětí křesťanské
mateřinky
Mgr. Alena Průchová

Putování za skřítkem Šumaváčkem
Pro všechny byl den 26. 11. jako každý jiný,
ale pro naše předškoláky to byl den s velkým
„D“. Na výlet jich vyrazilo hned 24. Kromě
sbaleného batůžku se musely děti vybavit
odvahou a vytrvalostí. Čekala nás cesta
vlakem do Vimperka a náš výlet měl název
„Království Skřítka Šumaváčka“.
Cesta vlakem byla pro některé děti nevšedním zážitkem. V cíli nás čekal program
připravený SNP Vimperk. Děti se hravou
formou dozvěděly o biotopech Šumavy a jejich obyvatelích. Poznaly skřítky lesa, luk,
rašelinišť a vod. Naučily se vidět přírodu očima barev. Po programu jsme si vyzkoušeli
základy stolování a slušného chování v tamějším hotelu. Pak už jen zbývalo dát dětem
prostor k vlastnímu vyžití v nedalekém parku a cesta vláčkem zpět.
Závěrem děkuji rodičům za spolupráci a dětem uděluji  usměváčka za úžasné zvládnutí.
Veronika Mandáková, KMŠ
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Na které základce
v Plzeňském kraji se
hraje nejlepší dívčí
florbal?

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 uskuteční
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 doporučení pedagogicko-psychologické poradny.
K zápisu dále mohou děti narozené v době
od 1. 1. 2008 do 30. 6. 2008.
Rodiče těchto dětí předloží při zápisu doporučení pedagogicko-psychologické poradny
a zároveň doporučení dětského lékaře.
U zápisu předloží rodiče svůj občanský
průkaz a rodný list dítěte.
Mgr. Jaroslava Šimková, ředitelka školy

Vážení čtenáři,
rok 2012 se nezadržitelně blíží ke konci,
dovolte mi v jeho závěru poděkovat všem,
kdo s naší školou spolupracovali a podporovali její činnost.
Děkujeme:
• vedení i pedagogům ZŠ Komenského,
Horažďovice
• vedení i pedagogům MŠ Na Paloučku,
Horažďovice
• vedení i pedagogům Křesťanské MŠ,
Horažďovice
• vedení i pedagogům MŠ Svéradice
• vedení i pedagogům SŠ Horažďovice
• p. starostovi a zaměstnancům Městskému úřadu Horažďovice
• p. Markétě Bučokové – odbor kultury

No přece na „staré škole“
v Horažďovicích!!!

• vedení i zaměstnancům Městského
muzea Horažďovice
• p. Libuši Mužíkové – Městské kulturní
středisko Horažďovice
• vedení i zaměstnancům DDM Horažďovice
• vedení i zaměstnancům Městské charity
Horažďovice
• zaměstnancům Městské knihovny
Horažďovice
• zaměstnancům Informačního regionálního centra Horažďovice
• manželům Lukešovým – PAPÍRNICTVÍ
Horažďovice
• rodině Petříkových – Květinářství VESNA
• p. Kotrbové – KNIHA Horažďovice
• Staňkovým, Hotel Prácheň
• Galerii Califia
• Občanskému sdružení Hudba bez
hranic o. s.
Další díky směřuji rodinám našich žáků
za podporu, spolupráci a pochopení, jež
jsou pro nás zcela nezbytné. Hlavní poděkování pak patří všem kolegům, bez
jejichž náročné a obětavé práce by umělecká škola nefungovala. Je to kolektiv
vynikajících a kreativních pedagogů,
kteří se věnují svým svěřencům s vysokým nasazením, často na úkor vlastního
volného času. Věřím, že je to na výsledcích naší práce patrné.
Přeji Vám všem krásné Vánoce, plné pohody a do nového roku 2013 především
pevné ZDRAVÍ, mnoho štěstí a úspěchů.
Eva Tichá Šelerová,
za uměleckou sekci ZŠ a ZUŠ Horažďovice

Historie dívčího florbalu na Základní škole Komenského Horažďovice se začala
psát teprve před rokem.
V říjnu 2011 nás vyzval tělocvikář Vojta Herman, abychom se zkusily také přihlásit na
florbalový turnaj „Orion florbal Cup“ v Klatovech, kam jezdí naši kluci. Tento sport
jsme v hodinách tělesné výchovy do té doby
vůbec nehrály, ale chtěly jsme to zkusit. Pustily jsme se do trénování a někdy v listopadu
jsme vyrazily do Klatov na Masarykovu ZŠ.
Jako úplné začátečnice jsme se za svůj výkon vůbec nemusely stydět. Mladší dívky ze
6. a 7. ročníků obsadily 5. místo, starší holky
z 8. a 9. ročníků 9. místo v okrese Klatovy.
Tyto výsledky, a hlavně sportovní zážitky
z turnaje, nás přesvědčily, že florbal je to
pravé, co nás bude bavit, a domluvily jsme
se, že od 19. ledna 2012 založíme oddíl
dívčího florbalu při Centru sportu ZŠ Komenského Horažďovice. Trénovaly jsme
každý čtvrtek ráno od šesti hodin.
Vstávání bylo někdy kruté, ale nikdy se
nestalo, aby se trénink musel zrušit pro
malou účast. Letošní školní rok hrajeme
každé pondělí ve stejnou hodinu, jen s tou
změnou, že už nemůžeme hrát ve velké hale
na ZŠ Blatenská, protože tam mají místní
školáci nulté ranní tělocviky. Musely jsme
se uskromnit v naší malé tělocvičně, kde se
nedá hrát v pěti, ale jen ve třech hráčkách.
Opět jsme se přihlásily do okresního turnaje „Orion florbal Cup“ v Klatovech a výsledky byly úžasné! Mladší dívky se staly
mistryněmi okresu a starší holky obsadily
bezvadné čtvrté místo.
V pátek 30. 11. jsem se s mladšími vypravila do plzeňské haly Lokomotiva na krajský
přebor. Jely jsme s dobrou náladou, i když
jsme musely vstávat před pátou ranní hodinou. To, co se v Plzni odehrálo, stálo za
to! Holky z Horažďovic dokázaly porazit
všechna družstva, dokonce i zkušené plzeňské florbalistky. Hrály jsme jako jeden
organismus a uměly jsme myslet kolektivně. Důležitá byla naše psychická pohoda
v posledním rozhodujícím duelu s Plzní.
Naše radost byla veliká, tekly slzy štěstí
a hlasivky byly vykřičené. Rozhodčí nás
během zápasů museli několikrát napomí-
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nat, ale vždy v dobrém. Je to opravdu historický úspěch našich žákyň!
25. 1. 2013 pojedeme do Plzně ještě jednou na kvalifikační utkání do republikového finále „Orion florbal Cup“. Utkáme se
s nejlepšími týmy Jihočeského a Středočeského kraje a budeme se rvát jako lvice,
to vám slibujeme!
Jiřina Stichenwirthová,
oddíl dívčího florbalu CS ZŠ Komenského

Dům dětí a mládeže
informuje...
Přestože DDM funguje spíše na bázi roku
školního, považuji za zdravé skromně zbilancovat právě končící rok kalendářní, tedy
rok 2012.
V oblasti zájmové činnosti se nám víceméně podařilo udržet škálu nabízených
zájmových kroužků, byť jejich složení se
nepatrně změnilo. Z úspěchů „našich dětí“
si dovolím vypíchnout umístění několika
členů kroužku mechatroniky, kteří obsadili
na podzim 2012 v soutěži vyhlášené okresní hospodářskou komorou přední místa
ve všech kategoriích, ve kterých jsme měli

obsazení. Zmíněný úspěch považujeme
za dobrou reklamu ZK mechatronika a je
třeba jej přičíst mj. práci, kterou ve vedení
kroužku odvádějí pánové Zdeněk Bláha
a Jiří Hlavatý. Současně tímto zveme další
zájemce školního věku do technicky zaměřených kroužků – v zámeckých dílnách se
kromě mechatroniky můžete věnovat letecké a lodní modelařině či robotice, nově
otevřen byl i radioamatérský kroužek pod
vedením p. Jaroslava Presla. Dále vás zveme na keramiku – své uplatnění zde najdou
všechny věkové kategorie dětmi počínaje
(pondělky) a kurzem keramiky pro dospělé
konče (čtvrtky).
V táborové činnosti jsme letos udělali několik změn. Již o jarních prázdninách proběhl
v přírodovědné stanici 4denní jarní příměstský tábor, v létě pak následovaly 3 turnusy příměstského tábora rovněž v PS,
přičemž každý byl věnován jinému tématu
(Živly, Objevitelé, Jak se žilo). Příměstské tábory „Živly“ a „Jak se žilo“ obsadily
první a druhé místo v soutěži V přírodě
s přírodou, kterou každoročně vyhlašuje
Plzeňský kraj. Na Plácku proběhly dva tábory – první byl věnován rodičům s dětmi
– zde nás příjemně překvapil převis zájmu
o účast na táboře, druhý byl standardně
dětský a zúčastnilo se jej 35 dětí včetně
12 mladých rybářů, jejichž hlavním programem bylo zdokonalování v rybářském
řemesle na rybnících v okolí HD. Všechny
jmenované typy táborů hodláme zachovat
i pro rok 2013, přičemž podrobnosti o táborech zveřejníme v lednovém čísle HO.
Projektová činnost se v končícím roce točila pochopitelně hlavně kolem Podbranského mlýna, věnovali jsme se tedy přípravě
projektu Založení environmentálního centra v Horažďovicích a zahájení jeho činnosti. V říjnu jsme konečně získali stavební povolení a v současně době Centrální nákup
Plzeňského kraje soutěží o dodavatele stavebních prací pro potřeby rekonstrukce budovy mlýna. K předání staveniště by mělo
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dojít v průběhu ledna 2013. Ostatní projekty byly drobnějšího charakteru, z těch mezinárodních zmíním ještě říjnovou návštěvu francouzské Bretaně (kroužek FJ) či
zahájení spolupráce s dvěma organizacemi
z regionu Kréta (prosincová návštěva řecké delegace v HD). S přispěním Plzeňského
kraje také proběhl první ročník šifrovací
hry HLAVA 2012 a před Vánoci jsme rovněž s podporou PK v zámku zprovoznili
Otevřený klub pro děti a mládež.
Investice byly v roce 2012 vázány především
k projektové přípravě opravy mlýna, došlo
ale i na opravy chovatelských zařízení v přírodovědné stanici (koňská ohrada, rozvod
užitkové vody, nové klece a voliéry aj.). S plánovanou výměnou oken v budově nakonec
počkáme na dotační titul Zelená úsporám,
který má být v příštím roce opětovně otevřen, a pokusíme se energetickou bilanci
budovy řešit koncepčně. V zámku došlo
k dovybavení některých učeben a vzniku
nové kanceláře. Významně jsme také vylepšili materiálové vybavení některých kroužků. V současnosti pracujeme na rozšíření
činnosti do prostoru dalšího křídla zámku,
kde v dohledné době vznikne cyklofitko –
prostor pro indoor cyklistiku – a malá posilovna opět orientovaná na rozvoj nohou.
Z akcí, které pořádáme koncem prosince,
vás srdečně zveme na Vánoční dílnu, která
proběhne v pátek 21. prosince od 16 hodin
v zámku. Čeká vás výroba vánočních ozdob, dřevěných a lojových krmítek, svíček
a zdobení perníčků. Tentýž den od 20.00
pak v sále pokračujeme s cestovatelem
Robertem Malotou, který nás po loňské
úspěšné Elbě tentokrát provede Sardinií.
V mezisvátečním čase se již tradičně vypravíme na Šumavu, letos nás čeká nově otevřená lipenská stezka v korunách stromů.
Děkujeme za vaši přízeň v roce 2012 a přejeme vám, abyste do nového roku vstoupili
tou správnou nohou.
Mgr. Tomáš Pollak
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Zápis do 1. tříd tu máme,
Nejsou
těžké-to
se ví,
Vámklíčů,
odemknou dveře
7které
kouzelných
úkoly Vám
nachystáme.
klíč
kouzelný
napoví
.
do
našich
1.
tříd.dveře
které
Vám
odemknou
Nejsou těžké – to se ví,
klíč kouzelný napoví.

do našich 1. tříd.

Kovářský den
v Oselcích

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.
Těšíme
se naod
Vás
úterý 15.1.
2013
od rodičů
12:00ado
17:00 hodin.
Děti narozené
1. 9.v2007–31.
12. 2008
dle zájmu
doporučení
poradenskéJiž poosmé se ve Střední škole v Oselcích
ho zařízení.
setkali mistři kovářského řemesla. Dne
Školský
zákon č.od
561/2004
Sb., ve
znění pozdějších
předpisů,
umožňuje zápis dětí
Děti
narozené
1.9.2006
– 31.8.2007
povinný
zápis.
29. listopadu proběhlo setkání kovářů
narozených
od 1.1
2008 na základě
poradenského
zařízení poradenského
z celých Čechzařízení.
za účasti kovářů a přátel koDěti
narozené
od 2008–31.8.
1.9.2007-31.12.2008
dledoporučení
zájmu rodičů
a doporučení
a odborného lékaře.
vářského
řemesla
i ze Spolkové republiky
Školský zákon č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, umožňuje zápis dětí
Rodiče u zápisu předloží občanský průkaz a rodný list dítěte.
Německo. Kováři pracovali u výhní na volnarozených od 1.1 2008 – 31.8. 2008 na
doporučení
zařízení a
Za základě
vedení školy:
Mgr. Marcelaporadenského
Šmrhová
né téma, někteří pracovali ve dvojicích, jiní
odborného lékaře.
svůj výrobek zhotovovali sami. Veřejnost

Rodiče u zápisu předloží občanský průkaz a rodný list dítěte.
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PĚVECKÝ SPOLEK

PRÁCHEŇ
HORAŽĎOVICE
1862 - 2012

PS Prácheň (OTAVÁCI) Konec roku 2012
Podzimní výlet Nalžovské Hory
měla možnost zhlédnout celý postup výroby všech děl, která vznikala pod rukama
kovářských mistrů. Účast kovářů byla již
tradičně hojná, zúčastnily se na tři desítky
mistrů i mladých kovářů z řad žáků střední
školy. Výrobky zhotovené v kovářské dílně
jsou vystaveny ve školní galerii, kde si je
může prohlédnout široká veřejnost. Chceme touto cestou poděkovat všem, kteří se
podíleli na zdařilé akci, která se stává tradicí. Doufáme, že se budeme moci setkávat
i nadále při podobných příležitostech, kdy
můžeme vidět kus poctivé práce.
Zdeněk Tauchen, za vedení školy

Spolky

Poděkování a přání
Děkujeme všem organizacím a lidem, kteří
nás jakýmkoliv způsobem v průběhu roku
podporovali. Rovněž děkujeme rodičům,
kteří do nás vkládají svou důvěru při práci
s jejich potomky. Velký dík patří kolegům
z řad vedoucích, kteří skautingu dávají
značnou část svého volného času i energie
jen na základě svého nadšení.
Všem přátelům a příznivcům přejeme nádherné prožití nadcházejících svátků v klidu
a příznivé atmosféře. Do nového roku přejeme co nejvíce úspěchů, štěstí, lásky a radosti.
Martin Pomp

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

Náš tradiční podzimní výlet byl letos trochu
zvláštní. V pátek bylo sluníčko a v den výletu
(v sobotu 27. 10.) začalo sněžit. Na autobusovém nádraží se sešli jen stateční otaváci,
kterým ani toto počasí nevadí. A tak hurá
do Nalžovských Hor. Zde nás již vítali naši
kamarádi ze Sušice, se kterými jsme vyrazili
na značenou trasu do lesa Prašivice. Zde byl
k vidění drak, želva, jezírko a napodobenina
zříceniny hradu. Kdo sem přišel prvně, byl
mile překvapen. Ti ostatní vzpomínali, co se
zde změnilo. Pokračováním výletu měla být
návštěva zříceniny hradu Džbán, ale počasí
se horšilo a mokrý sníh byl nepříjemný. Proto cesta vedla do obce Velenovy, kde na nás
čekal autobus a odvezl nás domů.
Děkuji všem vedoucím, kteří tento mokrý
výlet zvládli na jedničku.
Šedý medvěd

se blíží mílovými kroky a to jsou chvíle, kdy
aktivita našeho spolku narůstá. O našich
koncertech a vystoupeních před koncem
roku jsem vás informoval v minulém čísle.
My ale s koncem roku nekončíme a pokračujeme hned v lednu.
V sobotu 5. 1. se představíme v 17 hodin
v pačejovském kostele. Společně s námi se
představí dětský sbor místní základní školy. V sobotu 19. 1. se pak představíme při
zahájení 16. Prácheňského plesu v horažďovickém kulturním domě. Poté již nastane
klidnější období, kdy se budeme připravovat
na akce, které nás budou čekat v dalších měsících roku 2013.
Také bych vám všem chtěl na tomto místě
popřát klidné prožití svátků vánočních a při
vstupu do roku 2013 hodně zdraví, štěstí
a pohodu v osobním i pracovním životě.
Děkuji všem, kteří náš sbor v letošním jubilejním roce podporovali, drželi nám palce,
navštěvovali naše koncerty a jakýmkoliv
způsobem nás podporovali. Moc si toho
všeho vážíme a i v příštím roce budeme dělat vše, co je v našich silách, abychom vám
svým zpěvem dělali jen samou radost.
Další aktuální informace můžete nacházet
na stránce: www.psprachen.cz. Více fotografií pak můžete také nacházet na stránce:
www.psprachen.rajce.idnes.cz.
Martin Petrus, za PSP

Mikuláš v Dráčkově
Ve čtvrtek 6. 12. se uskutečnila v našem
Mateřském centru Dráčkov mikulášská
nadílka. Děti navštívil Mikuláš, čert a anděl. Byla jim za básničku či písničku předána nadílka. Všechny děti i jejich rodiče si
krásné odpoledne velmi užili.
Velmi děkujeme sponzorům: Hračky Pompo,
Železářství Pejša, Čajovna, Drogerie Teta,
Papírnictví Lukeš, Milen Flora, Kniha Horažďovice, K+D podlahy, Sedmikráska, Cukrárna Káchová, Sport Bohemia, Město Horažďovice, Barvy laky Drázda, ZKD Sušice.
Jitka Chalupná

Otvírání domorazských jesliček
se koná jako každý rok
u kaple sv. Anny
na Hod boží,
tedy 25. prosince 2012
ve 14 až 14.30 hodin.
Přijďte i Vy
rozdat pár úsměvů
pro radost všech,
dotknout se
požehnaného Jezulátka
a pomyslet na svá přání
pro příští rok 2013.
Proti
jen případnému mrazu
se chystá
pro každý případ
�Domorazský svařák“.

2012
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Zasloužilí hasiči
třikrát
Na celookresním aktivu „Zasloužilých
hasičů“ (ZH) v dubnu v Klatovech jsme
byli pozváni na prohlídku nové nemocnice v okresním městě. Toto se uskutečnilo
koncem srpna za velkého zájmu z našich
řad a rodinných příslušníků. Sešlo se nás
kolem tří stovek a průvodci nás provedli celým nemocničním monoblokem.
V měsíci září byl pro ZH uspořádán zájezd
do „matičky“ Prahy dvěma autobusy. Nejdříve jsme navštívili zahradu s Valdštejnským palácem, kde se nachází sídlo Senátu Parlamentu ČR, které jsme si prohlédli
s průvodkyní, a i přilehlé místnosti. Prohlídka se uskutečnila na pozvání senátorky
JUDr. Jiřiny Rippelové.
Následovala procházka přes Karlův most,
který je dlouhý 515 m a široký 9,5 m. Spočívá na 16 obloucích s 15 pilíři. Spojen je
Staroměstskou mosteckou věží na pravém
břehu řeky Vltavy a na levém břehu dvěma branami Malostranskými. Na mostě je
30 soch a sousoší.
Potom nás čekala prohlídka „Zlaté kapličky“ – Národního divadla. 16. května 1868
byl slavnostně položen základní kámen, ale
trvalo dalších 13 let, než byla budova ND
v polovině r. 1881 dokončena. Těsně před
oficiálním otevřením však 12. 8. 1881 ND
shořelo!!! I přes tuto tragédii se český národ
rychle vzchopil k novým sbírkám. Během
prvního měsíce po požáru daroval národ
1 mil. zlatých, pojišťovny vyplatily 300 tis.
zl. Obnova se tudíž mohla ihned zahájit.
18. 11. 1883 bylo Národní divadlo znovu
otevřeno!!! Pro zajímavost uvádím, že kámen z Práchně byl po voru dovezen v pořadí
šestý. Je tam zabudován i kámen od českých
krajanů z Chicaga, kde je nápis: Co krev pojí,
moře nerozdvojí 1869 Chicago
Závěrem jsme navštívili Vyšehrad, hřbitov
a Slavín. Vyšehradský hřbitov je považován
za místo národní hrdosti, jsou zde uloženy
pozůstatky mnohých významných osobností
české vědy, techniky, kultury i politiky, celkem na 600 osob, V monumentální hrobce
Slavín s okřídlenou postavou Génia vlasti
spočívá 54 osobností pokládaných za nejvýznamnější. První zde byl pohřben básník
Julius Zeyer v roce 1901. Mnohé náhrobky
a plastiky na hřbitově patří mezi cenná výtvarná díla. Nápis nad hrobkou v kryptě zní:
Svědomí ustlalo nám tu klidně, ač chtěli jsme
víc, než jsme zmohli. Kéž tak i vám, co přijdete po nás a lidskosti chrám vystavíte výš!

Další zájezd – tentokrát pro ZH s titulem – se
uskutečnil do expozice požární ochrany Hasičského záchranného sboru České republiky
ve Zbiroze začátkem října v rámci krajského
setkání ZH. Po prohlídce všech expozic jsme
se přemístili do kulturního domu v obci Týček, kde byl oběd a schůze. Po zahájení následovala zpráva starosty Krajského sdružení
hasičů, zpráva vedoucího Aktivu ZH Plzeňského kraje, zprávy vedoucích z jednotlivých
okresů, vystoupení hostů a diskuze.
Náš okres má evidováno do současné doby
69 ZH, kteří obdrželi titul v zámku v Přibyslavi. Já jsem byl 26. v pořadí, a to v roce
2003. Na zmíněném zájezdu bylo 18 ZH
z 38 žijících. 31 ZH již není mezi námi.
Karel Halml
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V našem nastudování se obecenstvu představí I. Petrusová, L. Štěpáníková, L. Listopadová, A. Jedlička a S. Sekyra. Režie se
opět ujal K. Šťastný.
Premiéru našeho příběhu od Davida Foleyho si nenechte ujít ve čtvrtek 31. ledna či
v sobotu 2. února 2012 od 19.30 h. v kulturním domě. Vstupenky si můžete jako vždy
předem zajistit v předprodeji kulturního
střediska v kině Otava.
Všechny srdečně zve TYJÁTR Horažďovice!

Klub „Nebuď sám“

Pozvánka na novou
divadelní premiéru
Členové divadelního souboru TYJÁTR Horažďovice oznamují všem svým věrným příznivcům, že pro ně chystají a pilně se připravují
novou premiéru, tentokrát i českou premiéru, hry Davida Foleyho Z(a)TRACENÁ.
Po letním představení pohodové inscenace
české klasiky Třetí zvonění od V. V. Štecha
jsme opět sáhli po vážnějším tématu. Jsme
ale přesvědčeni, že nikoho svým výběrem
nezarmoutíme a naše velké úsilí vám představit lidský příběh s hlubokým nahlédnutím do prožitků lidských srdcí i duší se setká
s kladnou odezvou všech diváků.
Strhující drama mladé ženy nás přivádí
do zapadlého amerického městečka. Sharon Driscollová se po patnácti letech vrací
domů. Vrací se na místo, kde kdysi začala
její tragédie, protože doufá, že znovu najde sama sebe. Pomalu se odkrývá dávná
křivda – městečko je plné náboženských
fanatiků, které ovládá „dobrý člověk“ pastor Michaels. Když se kdysi mladá Sharon
dokázala vzepřít a prozradila, že je zneužívána svým ctihodným otcem, pastor dokázal celý skandál ututlat a Sharonino utrpení pokračovalo. Sedmnáctiletá nezkušená
a nevzdělaná Sharon našla jediné východisko v útěku. A nyní se vrací jako dospělá žena, která se už odmítá bát. V rodném
městečku znovu prožívá všechny své dávné
vzpomínky, které však nikdy nedokázala ze
svého srdce vytěsnit. Zatímco se několikrát
pokouší o dialog se svou matkou i se svou
minulostí, stahují se kolem ní nebezpečné
vody náboženského fanatismu – a překvapivý závěr nám může velmi snadno připomenout blízkost k antické dramatice.

Ani v lednu nezapomínáme na přípravu
zajímavých akcí. Přijměte, prosím, naše
pozvání.
5. 1. a 6. 1. sobota a neděle – Tříkrálová
sbírka 2013. I letos se Oblastní charita Horažďovice zapojila do celorepublikové sbírky
na podporu všech potřebných. Tři králové
budou navštěvovat domácnosti v obcích okolo Horažďovic v době od 9.00 do 16.00 hod.
Přivítejte prosím ve svých domovech malé
koledníčky a přispějte jakoukoli částkou.
7. 1. pondělí – Tříkrálová sbírka 2013.
Tentokrát se koledníčci vydají potěšit obyvatele města Horažďovice. Sbírka proběhne v čase 9.00–18.00 hod.
14. 1. pondělí – Putování po Šumavě
s pěknou písničkou. Od 14.00 hod. budeme díky moderní technice putovat spolu
s Pepíkem Naušem po krásných zákoutích
Šumavy za doprovodu tolik oblíbené dechovky. Program proběhne ve společenské
místnosti v suterénu DPS Palackého.
21. 1. pondělí – Holky v akci. Po vánoční
přestávce se opět pustíme do pečení sladké pochoutky. Začínáme ve 13.30 v jídelně
DPS Palackého.
31. 1. čtvrtek – Česko – otázky a odpovědi.
Přijďte si vyzkoušet vaše znalosti o České republice zábavnou formou. Jídelna DPS Palackého od 13.30 hod. Telefon: 376 512 596

Poděkování
Oblastní charita Horažďovice
DĚKUJE všem lidem dobré vůle, kteří ji
roce 2012 podpořili v její činnosti pro potřebné z řad seniorů, zdravotně handicapovaných a lidí v krizové situaci.
Všem občanům pak přejeme v novém roce
hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a aby se
vždy našel někdo, kdo jim v případě nouze
podá pomocnou ruku.
S přáním dobra a pokoje
Mgr. Šárka Kordová, Oblastní charita
Horažďovice
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Tříkrálová sbírka
2013 proběhne:
v Horažďovicích 7. ledna 2013 v době od
9–18 hod.
v okolních obcích 5.–6. ledna 2013 v době
od 9–16 hod.
Výtěžek sbírky bude věnován na zkvalitnění služeb Oblastní charity Horažďovice, na
úhradu nákladů spojených s poskytováním
Charitní ošetřovatelsko-pečovatelské služby a bezplatné Občanské poradny. Dále
budou finanční prostředky využity na volnočasové aktivity a aktivizační činnosti při
Oblastní charitě v Horažďovicích. Prostřednictvím této sbírky bychom rádi podpořili
také dětské domovy v Chanovicích a Oselcích a mateřskou školu v Hradešicích. Část
výtěžku bude věnována na krizový fond pro
pomoc lidem z Horažďovicka v krizové situaci způsobené přírodními vlivy.
Kromě využití sbírky v regionu, kde byly
prostředky získány, je část peněz zasílána
na charitní účely zajišťující likvidaci následků živelných katastrof a pohrom, na pomoc
lidem na okraji společnosti a mnoha dalším,
jakkoliv strádajícím u nás i v zahraničí.
Rádi mezi koledníčky a vedoucími skupinek přivítáme i nové tváře – pokud by
se chtěl kdokoli aktivně zapojit do sbírky,
kontaktujte nás prosím – tel: 376 512 596,
mail: charita.horazdovice@tiscali.cz.
Jménem Oblastní charity Horažďovice bych
chtěla poděkovat všem dárcům Tříkrálové
sbírky za sebemenší finanční dar, který se
rozhodli věnovat do sbírkových pokladniček. Velice si vážíme veškeré pomoci, kterou
nám poskytujete, a zároveň Vás prosíme
UDĚLEJTE ZNOVU DOBRÝ SKUTEK!
Bc. Olga Šulcová – koordinátor TS 2013
Srdečně Vás zveme na

Živý Betlém

- vánoční příběh s písněmi a koledami
… Byla obyčejná noc s obyčejnými ovcemi a obyčejnými
pastýři. A kdyby nebylo Boha, který často před obyčejnost
přidá prosté „ne“, a z obyčejného tak učiní neobyčejné, zůstala
by tato noc bez povšimnutí. Ovce by byly zapomenuty a
pastýři by celou noc prospali. Když se narodil Ježíš, noc už
nebyla obyčejná …

Mírové náměstí, Horažďovice
sobota 22.12.2012, v 16:15 hodin
Náměstí Míru, Klatovy
neděle 23.12.2012, v 17:00 hodin

pořádá: Křesťanská společenství Horažďovice a Klatovy

Zelený sloupek

Zajímavosti

Jmelí bílé (Viscum
album) – poloparazit
a symbol Vánoc

Práchenští skauti
a Pražský Sušičan

Mixotrof. Ani nevím, v kterém ročníku
které školy jsem se poprvé setkal s tímto
prapodivným výrazem. Právě jmelí je typickým mixotrofem, tedy poloparazitem,
který se dokáže živit jak paraziticky na
úkor stromů (na kterých roste), tak prostřednictvím fotosyntézy. Odčerpávání
vody a živin z hostitelského stromu zajišťují haustoria prorůstající skrze kůru do
vodivých pletiv stromu. Kulovité trsy jmelí
můžeme pozorovat v korunách listnatých
i jehličnatých stromů téměř po celé Eurasii. Introdukováno však bylo i v S. Americe. Zajímavostí je, že se šíří hlavně díky
tzv. zoochorii, tedy semenům šířených
v trusu ptáků, především drozdovitých.
U nás najdeme jmelí často na borovicích
(j. bílé borovicové), na jedlích (j. b. jedlové) či na listnáčích jako jsou topoly či
jabloně (j.bílé pravé). Dále na východ se
vyskytují např. poddruhy „Creticum“ –
krétské jmelí, dále „Coloratum“ (Čína,
Japonsko, Korea) nebo „Meridianum“
(Indie, Vietnam). Rovněž je třeba říci, že
jmelí je zvláště chráněným druhem, zapsaným do Červeného seznamu cévnatých rostlin.
A odkud se vlastně vzala souvislost s Vánoci? Jedna z raně křesťanských legend
vypráví, že jmelí bylo původně mohutným
stromem, z nějž Josef vyřezal Ježíškovi postýlku. Další souvislost s Vánoci je přisuzována způsobu obživy jmelí (mixotrofie),
který prý asociuje přijímání Kristova těla
a krve. Zajímavé rovněž je, že ke jmelí se
vztahovaly některé národy již dávno před
Kristem. Např. v germánské mytologii je
jmelí spjato s osobou boha jara a plodnosti Baldra, keltští druidové jej obřadně snímali ze stromů do bílého šátku a používali
jej k léčbě neplodnosti. Z Anglie pochází
zvyk, že muž smí políbit každou ženu,
kterou pod zavěšeným jmelím zastihne.
V Norsku bylo vždy jmelí symbolem míru,
ve starověkém Řecku pro změnu otevíralo
cestu do Hádovy říše mrtvých. U nás nejrozšířenější zvyklostí je ale ta, že zavěsí-li
za ranního kuropění hlava rodiny (bez
bližší specifikace) snítku jmelí nad stůl ve
Štědrý den, zajistí si tak rodina štěstí a požehnání do celého domu.
Mgr. Tomáš Pollak

Když jsem v Pražském Sušičanu v únoru
1989 přednášel o Josefu Pavlovi ke stému
výročí jeho narození, byly to časy, kdy se
o něm ještě ve školách ani na veřejnosti nemluvilo. Josef Pavel byl nejen jedním z prvních horaždovických skautů, ale i funkcionářem Sokola a církve československé
husitské. To už byly tři znaky, pro které ho
socialistický režim uchovával tak zvaně „na
indexu“. Zejména kolem Práchně bylo účelné ta desetiletí „zapomnění“ bořit a naopak
připomínat jeho zásluhy. V jeho případě to
naráželo na to, že se z kraje odstěhoval už
za první republiky a když se nevydávaly jeho
knihy, i lidé zapomínali. Když „vypadl“ Josef
Pavel z učebních osnov, nevěděli o něm ani
mladší pošumavští učitelé.
Můj tatínek byl za první republiky tak
trochu přítelem nakladatele Josefa Hokra (z nedalekého Komušína) a já jsem po
skončení války už vyrůstal také s dvěma
knížkami Josefa Pavla, z nichž Pověsti
českých hradů a zámků vyšly v Hokrově
překrásném provedení už v roce 1935 a Junáky na Otavě jsem měl už z novějšího vydání z roku 1946. A tak jsem přece nemohl
přejít sté výročí narození, když byl už od
mládí také i mým učitelem. Vždyt už v dětství jsem od něj poznával Otavu, Práchen,
Rabí, Velhartice, Horaždovice, Sušici,
Kašperské Hory. Sice v dálce, jako pražský
kluk, ale už tehdy mě jako velkého čtenáře
lákala jihočeská krajina hledačů pravdy,
jako byli Jan Hus, Petr Chelčický, Kříštan
z Prachatic a také bojovník Jan Žižka.
Na „prachatickou“ Šumavu a Pošumaví
jsme jezdili už „s mou“ rodinou od roku
1961 a na „západní“ Pošumaví od roku
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1972 a o tři roky později jsme si tu našli
i malou chalupu poblíž samotné Práchně.
V roce 1989 jsem vedl už sedmým rokem
náš spolek a považoval jsem přímo za svou
povinnost ukázat zeširoka význam Josefa
Pavla. Myslím, že o tom nikdo neinformoval
příslušné dohlížející orgány a tak jsme dělali
přednášky i o dalších zakázaných autorech.
Po „sametové revoluci“ jsme se sešli už v roce
1993 s práchenskými skauty v knihovně na
zámku, když bylo 45. výročí Pavlova úmrtí. Bylo to krásně setkání, na které jsme jeli
s paní Vranou, spisovatelovou dcerou a také
s její dcerou a povídali jsme si o tom, co
všechno napsal „pan spisovatel Pavel“, který
se narodil za řekou ve strážním domku, ale
po té době už ho tady nikdo nepamatoval. Jen
někteří rodiče ho znali, ale také už jen z některých jeho knížek.
Letos jsme se chystali jet za prácheňskými
skauty už podruhé, v souvislosti s tím, že
měla paní Vraná v červnu své velké životní jubileum (snad se nebude zlobit, když
prozradím, že devadesáté narozeniny). Ale
ledacos se letos událo, tak už jsme se např.
už nesešli s Janou Mráčkovou jako vedoucí oddílu, cesta se posunula až na 21. října
a plánovali jsme si, jak nám bude paní Vraná vyprávět, jak znala svého tatínka a jak za
první republiky slavili skauti také 28. říjen.
Ale nakonec kvůli změnám počasí a kardiostimulátoru nemohla odejet. Vydali jsme
se na cestu bez ní, jen s jejím dopisem pro
skauty, a strávili jsme nádherné odpoledne v zadní klubovně na podprácheňském
ostrově (sám Josef Pavel ho v Junácích na
Otavě nazýval „Olšový ostrov“) vyprávěním o skautovi a spisovateli Josefu Pavlovi,
o skautovi a Monsignorovi Karlu Fořtovi,
který pak o týden později, 28. října, dostal
od pana presidenta státní cenu Tomáše
Garigua Masaryka a vydali jsme se i na
prácheňský hřbitůvek, kde postáli skauti
čestnou stráž u hrobu tatínka paní Vrané
i s krásnou kyticí, kterou měli připravenou
pro paní Vranou, a kterou jsme ji za skautíky předali až další den v Praze.
Ale přece jsme se sešli, protože slovo se
má držet. Bylo to 20. listopadu na schůzce
Pražských Sušičanů a také Horaždováků,
kde už paní Vraná byla a kde jsme mohli všichni poslouchat její vzpomínání, ale
také pečlivě připravenou a hluboce procítěnou přednášku nového vedoucího oddílu,
Šimona Matějky, o všech druzích skautingu ve světě i u nás a zejména pod Práchní,
kterou doprovázel množstvím fotografií
z nedávné oslavy 90 let horaždovického
skautingu (2010) i ze současného života
oddílu. Jeho zápal mezi už „usedlejšími“
členy spolku byl nejen osvěžujícím dýchnutím, ale i zaujatým a ušlechtilým vyjádřením víry v zásady skautského života a víry
v přátelství mezi lidmi, bez něhož se svět
nemůže zlepšovat.

Svět stárne a my stárneme s ním. A mění se.
Už si přes dvacet let zase můžeme vzpomínat na Josefa Pavla, jehož existence a dílo
bylo dlouho zamlčováno. Už o něm v kraji
pod Práchní každý zase něco ví. A naši mladí
skauti věří, že přátelství a víra v lepší svět se
budou dále rozvíjet. Děkujeme Vám, bratře
Kopáčku a další zkušení skauti, Jano Mráčková, Šimone Matějko, děkujeme i Vám,
skautští kluci a dívky od Práchně, za Vaši
milou pozornost a přemýšlivost při našem
vyprávění a besedách a přejeme Vám lepší
život, než jsme měli my starší.
A přejeme Vám i sobě, abyste na své cestě
životem zapalovali další srdce pro přátelství a víru, i pro tu „víru prácheňskou“ ve
velikost křesťanského pravoslaví, kterou
z dalekého a kdysi slovanského Soluňska
také až k nám na Prácheň přišli šířit už víc
jak před tisíci lety svatí Cyril a Metoděj,
protože je do svého rodného kraje přivedl
svatý Gorazd, syn zdejšího knížete, který
jako rovný k rovným přiváděl oba světce
i za dalšími knížaty české země a tak pomáhal knížeti Bořivojovi a svaté Ludmile
upevňovat křestanství jako učení lásky
k darovanému životu, zatímco ještě i v jejich dobách chtěli k nám Frankové šířit
křestanství válčením a mordováním životů
a vnucováním poddanství.
Po staletí se říká, že Prácheň je staroslavná,
ale zapomnělo se proč. Už naši předkové to
zapomněli. Ale asi to souviselo právě s tím
novým šířením vzdělání, které urychlilo
sjednocení Čech a posílilo je tak, že mohly
pomáhat Moravě, která po vyhnání učitelů
byzantské kultury nedokázala ubránit svou
předcházející sílu a splynula s posílenou
českou zemí.
Doc. Zdeněk Papeš

Poutníci Světla
Jednoho krásného podzimního odpoledne,
na svátek sv. Václava, se konala ve Strážovicích u Pačejova vzácná, ale určitě ne poslední událost tohoto druhu. V ten den se
zde křtila kniha „Poutníci Světla“ autorky
PaedDr. Martiny Baarové a jejích přátel
Jany Cikánové a Robíka Stichenwirtha.
Byla pokřtěna bez světel reflektorů, kamer
a slavných lidí, zato čistou křišťálovou vodou, za hřejivých slunečních paprsků a přítomnosti přátel jmenovaných autorů, kterých stále přibývá. Obsah knihy nastiňuje
už sám její název. Dále vše stvrzuje věta,
kterou naleznete hned na první stránce:
„Ať tato kniha otevře oči a srdíčko všem lidem, aby mohli vyjít do nového světla a lásky.“ Putování našich autorů se uskutečnilo
ve skromných podmínkách. Přineslo však
skvělý výsledek. Oni vložili do knihy nejen
poznání, zážitky a události, se kterými se
setkali, ale především svého velkého ducha
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a otevřené srdce naplněné láskou. Jejich
přáním je, aby tyto atributy mohli rozšiřovat mezi další lidi i prostřednictvím této
knihy, aby se všichni dokázali zbavit zlých
myšlenek, strachu a místo toho vložit do
svých srdcí upřímnost, lásku a pohodu.
Přiznejme si, že po takové skutečnosti toužíme, potřebujeme ji, ale nevíme, jak začít.
Využijme tedy podané ruky a pozorně naslouchejme.
Po slavnostní části, ke které patřil i přípitek, autoři každému ochotně knihu podepisovali.
Poté začalo vyprávění o knize a o zážitcích
z cest po naší krásné zemi. Dotazů byla
spousta, povídání nemělo konce. Vládla
zde pohoda, srdečnost a porozumění. Negativní energie neměla šanci se na toto setkání dostat.
Kdo by chtěl o všem vědět více, mít tuto
knihu ve své knihovně, nahlédněte do webových stránek www.kouzlousmevu.webnode.cz, kde vše naleznete.
Behenská Božena

Advent, doba
předvánoční a vánoční
Advent je začátkem nového liturgického
roku a přípravou na Vánoce. Začíná první
nedělí adventní (letos 2. prosince) a končí
ve tři hodiny odpoledne při západu slunce
na Štědrý den. K nejvýraznějším rysům českého adventu patřily v minulých dobách „roráty“, které lidé navštěvovali již kolem šesté
hodiny ranní v kostele, kde si mohli poslechnout úvodní latinský zpěv „Rorate coeli de
super“… Rosu dejte nebesa shůry. Podobně
zněl denně v kostele známý zpěv: „Ejhle,
Hospodin přijde a všichni svatí jeho s ním!“
K tomuto předvánočnímu času patří neodmyslitelně několik svátků. Např. sv. Ondřeje, sv. Barbory, o den později chodí Mikuláš
a 13. prosince je Lucie, kdy má již každá
hospodyně dokončit úklid. K tradicím patří také zdobení adventního věnce, začínají
již vonět vanilkové rohlíčky, obchody hýří
výzdobou, ve městech svítí vánoční stromy
a znějí koledy. Začínáme shánět vánoční
dárky a přemýšlíme o tom, jak svým blízkým udělat co největší radost.
Tak jako mají jakousi přípravnou dobu velikonoční svátky v podobě čtyřicetidenního
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půstu, i Vánoce mají přípravnou dobu ztišení – Advent, aby radostné Gloria, které
zazní na půlnoční mši, ještě více vyniklo.
Vánoce, Vánoce přicházejí…V té krajině
byli pastýři pod širým nebem a v noci se
střídali v hlídkách u svého stáda. Náhle
u nich stál anděl Páně a sláva Páně se rozzářila kolem nich. Zmocnila se jich veliká
bázeň. Anděl jim pravil: „Nebojte se, hle
zvěstuji vám velikou radost, která bude pro
všechen lid. Dnes se vám narodil Spasitel,
Mesiáš, v městě Davidově. Toto vám bude
znamením: Naleznete děťátko v plenkách,
položené do jeslí.“
Vážení a milí občané, pro mnohé z nás je čas
nadcházejících vánočních svátků tím nejkrásnějším obdobím v roce. Dovolte mi proto,
abych vám popřál šťastné a spokojené prožití
těchto ojedinělých dnů v kruhu vašich drahých a blízkých. Ať jsou to okamžiky naplněné štěstím, pohodou, klidem a nevšedností.
Zároveň bych vám přál, abyste vánoční a novoroční svátky prožili svátečně, radostně,
v naději na lepší dny příští a byli plni očekávání, že se vám v roce 2013 splní veškerá vaše
přání. Přeji vám proto po celý příští rok hodně zdraví, sil, optimismu a tolik potřebného
štěstí k uskutečňování vašich představ a snů.
Karel Halml

Babín
Město Horažďovice nechalo upravit nehezkou část obce Babín. Na vydlážděném
ostrůvku se nachází lavička a informační
tabule pro místní obyvatele a turisty.
Josef Jirsa, Horažďovice

Rodina v dnešní
náročné době
Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy
www.diakoniezapad.cz
Dnešní doba na člověka klade obrovské nároky snad ve všech oblastech jeho bytí. O obtížné situace, zátěže nebo krizi není tedy nouze.
Nikdo z nás nevystačí s pouhým přijetím
faktu, že doba je zlá, hledáme a nutně musíme hledat způsoby řešení. Mnohdy však
naše vlastní zdroje, zkušenosti a dovednosti pro zvládnutí nových, neznámých,
hraničních jevů nestačí. Ostatně hledá-

ní způsobů vyřešení konkrétních situací
představuje někdy další nadměrnou zátěž
pro jednotlivce a jeho celou rodinu. Pocity
beznaděje, zmaru, zoufalství, představy
krizových scénářů, zaměření pozornosti pouze na problém, podrážděné reakce,
agrese či stažení se a osamění – to jsou jen
střípky z prožívané reality jedince v zátěži.
Přizvání odborné pomoci na cestě k vyřešení problému nemusí být nutně tou poslední iniciativou jedince. V kterékoliv fázi
problému je možno využít další, jiný nebo
jen nestranný pohled pomáhajícího na
možnost řešení.
Není s podivem, že podpůrné iniciativy, zaměřené na pomoc lidem v obtížných životních situacích, nalézají v české společnosti
stále své místo.
Archa pro rodiny s dětmi je zařízení Diakonie
ČCE – středisko Západní Čechy, které má
v sociálních službách dlouholeté zkušenosti.
Posláním služeb pro rodiny s dětmi Archa je
poskytnout rodinám s dětmi v obtížné situaci takovou podporu, aby vlastními silami
dokázaly vytvářet vhodné prostředí pro rozvoj dítěte a vedly nezávislý život v rámci společnosti. Služby jsou poskytovány bezplatně
v prostorách organizace nebo v přirozeném
prostředí rodiny. Nedílnou součástí výkonu
služeb je motivace klientů k rozvoji potřebných podmínek a k omezení nežádoucích
vlivů na dítě i další členy rodiny. Služby jsou
určeny rodinám s dětmi do 18 let v takové
životní situaci, kterou nedovedou řešit vlastními silami a potřebují podpořit okolím.
Terénní služby poskytujeme rodinám žijícím na Sušicku a Horažďovicku, dále
pak na Plzeňsku, Stříbrsku, Rokycansku.
Ambulantní služby jsou určeny zpravidla
rodinám z Plzeňského kraje, které se rozhodnou vyhledat služby přímo na našich
pracovištích. V roce 2011 poskytl ambulantní a terénní tým podporu 107 rodinám.
Službu naleznete v Sušici na adrese nábřeží J. Seitze 131, v Horažďovicích na adrese
Havlíčkova 46. Další pracoviště jsou v Plzni, Rokycanech a Stříbře.
Kontakty: tel.: 733 614 645
e-mail: rodina.zapad@diakonie.cz
Více informací najdete na www.sosarcha.cz

Krok správným směrem
Firma LYCKEBY AMYLEX, a. s. v posledních 18 letech realizovala rozsáhlé investice s cílem zvýšit kvalitu a efektivnost
výroby s důrazem na postupné snižování
vlivu výroby bramborového škrobu na okolí, především v oblasti charakteristického
škrobárenského pachu spojeného s užitím hlízové šťávy. Určitě pamětníci budou
s námi souhlasit, že v této oblasti se hodně
změnilo k lepšímu.
Hlízová šťáva je hlavním vedlejším produktem z výroby škrobu. V postatě se jedná

o koncentrovaný džus z brambor s příměsí asi 5 % pitné vody. Tento džus obsahuje
jen přírodní látky pocházející z brambor.
Od roku 1994 je rozvážen cisternami na
zemědělské pozemky, kde svým složením
nahrazuje používání umělých, průmyslově
vyrobených hnojiv. Při extrémně vysoké
venkovní teplotě dochází občas v zásobnících k přirozenému rozkladu již zchlazené
šťávy. Podobný proces nastává po plošné
aplikaci na polích. V obou případech vzniká charakteristický pach. V areálu firmy se
tento pach odstraní úplným vyčerpáním
zásobníku a jeho následnou dezinfekcí. Na
polích se pachy významně omezí následnou podmítkou nebo orbou. Pro zvládnutí
uvedených opatření je vždy potřeba určitý
čas, který se snažíme minimalizovat.
Současný způsob využívání hlízové šťávy
firmou LYCKEBY AMYLEX, a. s. je standardním evropským postupem a má všechna potřebná povolení od úřadů. Byl převzat
ze Švédska, kde je bez problémů používán
desítky let, stejně jako v některých západoevropských státech. Při jeho užití je dodržen základní princip, stále častěji prosazovaný ekologickými organizacemi, a to, že
vše, co zbude ze zpracování zemědělských
surovin a není kontaminováno nebezpečnými látkami, je z ekologického hlediska
nejvhodnější zpětně použít jako hnojivo na
zemědělské pozemky.
Firma již před několika lety začala pracovat na jiném, v Evropě také stále častěji
využívaném, systému užití hlízové šťávy.
V zásadě se jedná o tři na sebe navazující
fáze jejího zpracování. První fází je výroba
proteinu, v níž kromě proteinu vzniká hlízová voda. Druhou fází je zahuštění hlízové
vody na tzv. koncentrát, který je již stabilní
v čase a bez nepříjemných pachů. Třetí fáze
zahrnuje využití koncentrátu jako náhrady
biomasy pro bioplynové stanice nebo jako
přírodní koncentrované hnojivo. Bohužel
při realizaci všech třech fází nelze očekávat
rozumnou návratnost vložených investic.
Proto firma chce realizovat všechny tři
kroky postupně a podle svých schopností
zajistit financování sama nebo v kooperaci
s cizími firmami.
Proto se LYCKEBY AMYLEX, a. s. dohodla s firmou Eltop Plzeň, a. s. na výstavbě
bioplynové stanice ve svém areálu, která
by v nezahuštěné formě měla zpracovat asi
30 % hlízové šťávy a do budoucna by měla
zpracovat veškerý koncentrát. Celý proces
výroby bioplynu je koncipován jako uzavřený, s přídavkem siláže a senáže. Jako
biomasa nebude používán hnůj a ani kejda.
Výsledným produktem bioplynové stanice
bude digestát, který nemá již obtěžující pachy jako má hlízová šťáva.
Celý projekt výstavby a budoucího provozu
bioplynové stanice je podstatným krokem,
který povede ke snížení současné pachové
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zátěže ve firmě a i na zemědělských pozemcích. Také projekt bioplynové stanice je navržen tak, aby se snížila současná pachová
zátěž v areálu LYCKEBY AMYLEX, a. s.
Ing. Miloslav Chlan

Příjemné setkání aneb
Nebojme se historie
Středeční odpoledne 10. října 2012 se stalo
svátečním pro čtenáře „historické detektivky“ z celého širokého okolí našeho města. Na pozvání zaměstnanců horažďovické Městské knihovny zavítal do místního
Domu s pečovatelskou službou populární
spisovatel a historik PhDr. Vlastimil Vondruška, Csc, významný propagátor tohoto
svébytného literárního druhu.
PhDr. Vlastimil Vondruška, Csc, se narodil
roku 1955 v Kladně. Po úspěšném završení
gymnaziálních studií stejně zdárně absolvoval obor historie a etnografie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Poté působil dlouhý čas jako pracovník pražského
Národního muzea. Po roce 1990 přesídlil
společně s manželkou Alenou do Doks, jež
leží v podstatě na úpatí inspirativního hradu Bezděz, který se vlastně středečnímu
hostovi stal osudovou inspirací. V Doksech
mezi lety 1990–1999 provozoval Královskou huť (sklárnu), od té doby se věnuje
pouze a jen literární činnosti.
Pan doktor Vondruška je jak vidno vskutku renesanční člověk. Nebyl mu dán pouze talent na psaní (je autorem cca 70 odborných i beletristických titulů, přičemž
horažďovická knihovna má ve svých fondech zhruba 40 knih), ale i dar slova. Jeho
vyprávění by se dalo poslouchat celé dny.
Velmi zajímavě podal i definici „detektivky“ jako takové. Objasnil posluchačům, že
tento žánr literatury postrádá jakoukoliv
teoretickou studii (tedy manuál). Dle jeho
slov je „detektivka“ pohádkou pro dospělé. Stejně jako v pohádce i zde vítězí dobro
nad zlem. V první části přítomné seznámil
velmi barvitě se svými životními osudy (při
studiu na vysoké škole si přivydělával v kladenské Poldovce jako valcíř železa, o svém
pobytu u železničního a stavebního vojska

– kde se, dle vlastních slov přednášejícího,
vyskytovali pouze blázni, grázlové a absolventi filosofických fakult, na druhou stranu
měl dost času na získání cenných informací
o historických soudních procesech). Svá
první beletristická díla uváděl pod pseudonymem Jan Alenský. Pseudonym si zvolil
dle křestního jména své manželky, známé
etnografky.
Druhou část svého vyprávění věnoval Vlastimil Vondruška vlastnímu středověku.
Myslím, že pan doktor některým posluchačům značně poupravil mínění o středověku. Středověk nebyl temným obdobím,
kde panovala zvůle mocných, ale naopak
šlo o období s vysokou vymahatelností práva. Tehdejší královští prokurátoři soudili
nejen podle paragrafů, ale i „podle srdce.“
Panovala snaha provinilého napravit, k popravám docházelo zcela minimálně, pouze několikrát během sta let. Tito královští
prokurátoři se stali předobrazem hlavního
Vondruškova hrdiny Oldřicha z Chlumu.
Dále pak doktor Vondruška pohovořil
o středověkém životě z pohledu panoše
Otíka ze Zástřizlí. Přednášející pochopitelně zmínil i problematiku filmového natáčení, o sporech mezi scénáristy a režiséry,
těžkém výběru lokací atd.
Vážený host v závěru odpověděl na všetečné a občas i záludné dotazy návštěvníků
vskutku inspirativní besedy, někteří si odnesli i autorem podepsané knihy, jež byly
nabídnuty ke koupi. Doufejme, že Vlastimil
Vondruška nebyl v Horažďovicích naposledy. A jak přislíbil – možná se Horažďovicko objeví na stránkách některé jeho další
knihy. A chcete-li pana Vondrušku uctít,
nabídněte mu chlebíček s vajíčkem.
Mgr. Roman Vaněk

Regionální informační
a mapové centrum CK
Ciao… informuje
Každoročně koncem roku vás rádi seznamujeme s výsledky naší celoroční aktivity
na poli cestovního ruchu, tedy zejména s návštěvností našeho turistického informačního centra v Horažďovicích. Tím je prezentován zájem turistů o naše město. V tomto
roce nás navštívilo 9313 návštěvníků. Počet
je srovnatelný s předchozími roky, je tedy
vidět, že Horažďovice stále patří mezi oblíbené turistické cíle. Pro vaši lepší představu
přikládáme níže uvedený graf.
Největší počet dotazů směřoval na horažďovické památky, především zámek,
masné krámy, kostely. Čím dál více nás
navštěvují cykloturisté a ty zajímají kromě
památek ve městě také vzdálenější cíle.
V tomto případě jim doporučíme výlet na
Prácheň, skanzen s rozhlednou v Chano-
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PŘEHLED NÁVŠTĚVNOSTI
ROK

POČET NÁVŠTĚVNÍKŮ

2007

8880

2008

8168

2009

9903

2010

9345

2011

9394

2012

9313

vicích, výlet ke sv. Anně na Svatém Poli
a další… V zimním období je stále velkým
lákadlem horažďovický Aquapark, který
byl v letošním roce nádherně zrekonstruován. Mezi časté otázky patří i kde se dobře
ubytovat a samozřejmě také dobře najíst.
Mezi stále více oblíbené služby našeho infocentra patří poskytování veřejného internetu a především akce „Týden internetu
v měsíci zdarma“. Chtěli bychom Vám také
připomenout, že v naší kanceláři stále můžete zakoupit místenky na autobusové spoje.
Zanedlouho jsou zde Vánoce, a pokud ještě nevíte a nemáte dárek pro své nejbližší,
přijďte se k nám inspirovat. Určitě potěšíte
zajímavou knihou, dárkovým předmětem
s motivem Horažďovic nebo vstupenkou na
jakékoli divadelní představení, muzikál či
koncert. Nejoblíbenějším dárkem je zakoupení dárkového poukazu na zážitky v podobě cestování v libovolné hodnotě. Poukaz je
přenosný a lze ho využít po dlouhou dobu
jeho platnosti.
Závěrem nám dovolte, abychom Vám popřáli příjemné prožití vánočních svátků
a především hlavně zdraví, štěstí a pohodu.
I v roce 2013 se velice budeme těšit na vaši
návštěvu našeho Regionálního informačního centra a cestovní kanceláře Ciao…
Vladimíra Šlechtová, vedoucí kanceláře

Vzpomínky na školu
z dob mého mládí
První den mého školáckého života byl zaznamenán v roce 1944, kdy mě maminka
doprovázela do života vědění. Velký dojem na mne škola neudělala. Byl jsem dítě
ulice, ale cítil jsem, že do školní party patřím. A tak jsem se naučil lézt po stromech,
střílet z praku, plavat pod vodou, kouřit
lipové listí, čutat do míče a chodit do Sokola a v neděli dopoledne chodit dospělým
„stavět“ za tři koruny kuželky v bývalém
zahradním kuželníku na Modré. Při přestávce jsem byl vytížen tím, že jsem chodil
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pro pivo. Učitele jsem „snášel“, až na ty,
kteří trestali tělesnými tresty, zhoršovali
známku z chování pro klukovské vybočení
ze školní kázně. Blíže ke škole měl krám
plný cukrdlat a lákadel pan Krondl. Občas,
když něco „vybylo“, zakoupil jsem si lízátko nebo gumového hada. V krámu měl také
vážené bonbony. Paní prodavačka je nabírala ze skleněných dóz malou lopatičkou,
míchala několik druhů dohromady a sypala je do papírových kornoutů. Byly to tvrdé
červené maliny, pruhované barevné špalíky, ledovky s čokoládovou náplní a také
voňavé fialky. Nejoblíbenější byla zelená
a hnědá kafíčka plněná nějakým likérem.
Úplně nejblíže ke škole měly papírnické
krámky se školníma potřebami paní Škodová a Velingerová. Co tam bylo věcí! Štosy
papírů, čtvrtek, barevných sešitů, tužek,
násadky s pery i bez per, kalamáře a spousta dalších věcí. Hezky to tam vonělo. U dveří cinkal zvoneček, kdykoli se otevřely dveře a za pultem paní Velingerová vítala: „Co
bys rád, hošíku?“
Utekl školní rok a nastaly vytoužené prázdniny. Měly své kouzlo a já jsem si je vždycky
užil. Rád jsem se stavěl u kováře pana Koptiše a pozoroval, jak mlátí do kusu rozžhaveného železa, až z něho lítaly jiskry. Někdy
mě nechal dmýchat měch a v té chvíli jsem si
přál být také kovářem. Nejraději jsem se ale
díval, když koval koně. Přikládal podkovy
na kopyta, kouřilo to, syčelo, ale nevonělo
to jako v kovárně. V době, kdy se soukromě

hospodařilo, jsem jezdil k příbuzným a s jejich dětmi jsme pomáhali, jak se jen dalo.
Pásli jsme krávy, sušili seno, vybírali brambory, ani žně se bez nás neobešly. Vzpomínám také na to, jak se nakládalo seno nebo
obilné snopy na vůz zvaný žebřiňák. Na
fůru se pokládala „pabuza“. Byl to opracovaný pružný kmen. Zajistil se silným provazem, přitáhl k vozu a jelo se z pole domů.
Pokaždé jsme sedávali na vrchu a to až
do té doby, než se vůz s námi převrátil. To
jsme jeli jednou hlubokou cestou a fůra se
senem se pořád více a více nakláněla, až se
celá překlopila na vysokou mez, kam jsme
vypadli. Jen zázrakem se nám nic nestalo.
Zážitků z dětství bylo mnoho. Na dětská
léta vzpomínám rád. Na některé momenty
si rád vzpomenu i po letech.
Josef Kočí

ZÁVĚREČNÉ
ZAMYŠLENÍ
Vánoce a rodina patří
k sobě
Obecně se ví, že k vánočním svátkům patří Štědrý den, Boží hod vánoční, Silvestr
a Nový rok, někteří si ještě vzpomenou na
Tři krále, ale ne každý řekne, že hned první
neděle po Božím hodu vánočním patří Svátku svaté rodiny. Už z pouhého názvu je zřejmé, že tento svátek klade důraz na rodinu.

REGIONÁLNÍ INFORMAÈNÍ
A MAPOVÉ CENTRUM

O rodině se mnohdy až frázovitě říká, že
se jedná o základní buňku lidské společnosti, ale musíme si uvědomit, že rodinné zázemí vytváří domov, tedy nenahraditelné prostředí vzájemné soudržnosti,
něhy, odpouštění, lásky, úcty, věrnosti
a nezištné služby, kde se všichni cítí dobře, kde všichni nacházejí skutečný domov. Rodina je nejpřirozenější a téměř
nenahraditelné prostředí pro život člověka a pro dobrou výchovu dětí. Kde jinde
se děti mohou naučit žít ve zdravých mezilidských vztazích. Kde jinde se děti naučí pečovat o malé, staré i nemocné. Kde
jinde si osvojí poznání mravních hodnot,
odpovědnosti i správnému užívání svobody? Faktem je, že v rodině nacházíme
domov, jasné příbuzenské vztahy a rodinný život nejlépe uvádí děti do života
společnosti. Rodinný život je skutečným
přínosem pro společnost a ta jej má ve
vlastním zájmu chránit a podporovat.
Je ke škodě nás všech, že ekonomicky
jsou zvýhodněny „volné vztahy“, ve kterých už strejda není maminčiným bratrem, ale jejím novým přítelem… Ve své
kantorské a kněžské praxi jsem poznal
jednu vánoční radost a jednu vánoční bolest dětí. Dětem se dnes Vánoce líbí, protože je prožijí společně se svými rodiči.
Ale pro některé děti jsou svátky vánoční
spjaty s jakousi bolestí a sice že určitý,
předem předepsaný čas je musí prožít
s tátou a jeho třetí přítelkyní. Právě k tomuto zamyšlení nás přivádí velice důležitý vánoční svátek, Svátek svaté rodiny,
který v letošním roce připadne na neděli
30. prosince.
Otec Petr

Vám poskytuje

VEØEJNÝ INTERNET

NEBANKOVNÍ PŮJČKY PRO ZAMĚSTNANCE, ŽENY NA MD,
DŮCHODCE I PRO PODNIKATELE!
PRO PODNIKATELE 30 000,– (BEZ DOKLÁDÁNÍ DP)
NYNÍ NOVÁ PŮJČKA 4 999,– (STAČÍ JEN 2 DOKLADY TOTOŽNOSTI).
KONSOLIDACE NEVÝHODNÝCH PŮJČEK A POMOC S VÝBĚREM
HYPOTÉKY! SOLIDNÍ JEDNÁNÍ, VOLEJTE: 603 711 818

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

3. TÝDEN V LEDNU

14. 1. - 18. 1. 2013

prvních 30 min dennì ZDARMA

Ludmila Szvitková

náměstí Svobody 50
(pasáž Fialka) Sušice

cestovní agentura AKTUÁLNĚ
DÁRKOVÉ POUKAZY – na služby cestovní agentury

můžete využít na

– pobytové a poznávací zájezdy do celého světa (výběr z nabídky více než
100 cestovních kanceláří z ČR, Německa a Rakouska, pronájem chat
a chalup na rodinnou dovolenou, sportovní, lázeňské a wellness pobyty,
jednodenní poznávací zájezdy
PRODEJ POUKAZŮ ZAHÁJEN OD 3. 12. 2012 V KANCELÁŘI CESTOVNÍ AGENTURY.

NABÍDKA JEDNODENNÍCH VÝLETŮ 2013

– památky UNESCO, významné církevní památky,
ke Dni dětí a za vysvědčení, termální lázně, advent
– podrobně na www.cestujeme-susice.cz

Odjezdy
také

z Horažďovic!

Přihlášky na: szvitkova@cestujeme-susice.cz,
nebo na tel. 601 500 208 a v kanceláři agentury.

PEDIKÚRA – NEHTOVÉ STUDIO
MARKÉTA LEXOVÁ
PODBRANSKÁ 54 – HORAŽĎOVICE
TEL: 721504548
PŘÍZNIVÉ CENY JIŽ OD 130 Kč

HOR A ŽĎOVICK Ý OBZOR č. 12/2012

PIVOTÉKA & ČOKOLÁDA

ZAHÁJENÍ ADVOKÁTNÍ PRAXE
Dovoluji si touto cestou oznámit otevření advokátní
kanceláře v Sušici od 1. 12. 2012
Právní praxi budu vykonávat v oblasti práva rodinného,
pracovního, občanského, v oblasti převodu nemovitostí,
zastupování v soudních řízení, vymáhání pohledávek,
včetně sepisování veškeré smluvní agendy.

JUDr. Jiřina Rippelová, advokátka
Advokátní kancelář a milé přívětivé prostředí najdete na adrese:
Sušice, Náměstí Svobody 50 (pasáž Fialka) – 1. patro.
tel.: 376 310 110, e-mail: jirina@rippelova.cz

Horažďovice
V naší nabídce:

MNOHO DRUHŮ ČESKÝCH I ZAHRANIČNÍCH PIV
TOČENÉ PIVNÍ SPECIÁLY
KVALITNÍ PRAVÉ ČOKOLÁDY Z CELÉHO SVĚTA
PRALINKY A FIGURKY Z BELGICKÉ ČOKOLÁDY

DÁRKOVÉ KOŠE
KTERÉ PŘIPRAVÍME DLE VAŠEHO PŘÁNÍ

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

Oceňování nemovitostí
– pro prodej, darovací smlouvu, dědické řízení, úvěr,
hypotéku, účetnictví apod.
Kvalitně a rychle.

Ilona Herzová, Sušice, mobil 608 117 789

IDEÁLNÍ VÁNOČNÍ
VÁNOČNÍ DÁREK
PRO MUŽE I ŽENY

NOVĚ také VINOTÉKA
NABÍZÍME ŠIROKÝ SORTIMENT
LAHVOVÝCH
A SUDOVÝCH VÍN Z MORAVY
V nabídce máme dárkové poukazy na nákup zboží.
Najdete nás na adrese:
Prácheňská 88, Horažďovice, tel. 722 469 769

Firma LYCKEBY CULINAR a.s.
vypisuje výběrové řízení na pozici:
Culinar

Vývojový pracovník pro oblast
potravinářského průmyslu
Požadavky:

- vysokoškolské vzdělání potravinářského směru
- aktivní znalost angličtiny
- znalost práce na PC
- řidičské oprávnění skupiny B
- spolehlivost, flexibilita, pečlivost, samostatnost,
kreativita, komunikativnost, týmový hráč
Přihlášky podávejte u asistentky ředitele
Olgy Bechynské, e-mail: olga.bechynska@culinar.cz,
tel.: 376 532 244 nejpozději do 7. 1. 2013.

LYCKEBY CULINAR a.s.
Strakonická 946
341 01 Horažďovice
tel.: +420 376 532 244
fax: +420 376 513 536
e-mail: info.culinar@culinar.cz
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Se společností Tfin s. r. o. můžete získat:
• životní a úrazové pojištění od 300 Kč
• úrazové pojištění dětí
• pojištění nemovitosti se slevou až 60 %
• povinné ručení se slevou až 50 % již od 1549 Kč ročně
• investice do fondů se zhodnocením až 7 % ročně
• investice do zlata se zhodnocením až 15 % ročně
Naši kancelář naleznete v Horažďovicích
v Blatenské ulici blízko Finančního úřadu.
Více o produktech www.financnispecialiste.cz, www.tfin.cz
Ing. Marek Šnobr – 602 158 381, marek.snobr@tfin.cz
HLEDÁME TAKÉ NOVÉ SPOLUPRACOVNÍKY!!!

Tel : 376 38 29 38
Mob : 724 577 295
info@eurobytplus.cz
Velký Bor 114, 341 01 Horažďovice

www.thermowell.cz

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
Termoizolační a protiplísňové nátěry a malby
Úsporné elektrické topné systémy
akumulační radiátory
průmyslové sálavé panely

infrapanely
infrazářiče

Tepelné snímky budov certifikovanou termokamerou

HOR A ŽĎOVICK Ý OBZOR č. 12/2012

MĚSTO HORAŽĎOVICE, ORG. SL. TECHNICKÉ SLUŽBY
NABÍZÍ K PRODEJI
TRAKTOROVÝ NÍZKOPLOŠINOVÝ PŘÍVĚS.
CENA: 7000 Kč. INFO p. PAJER, TEL. 603 963 054.
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111 let zapalovacích svíček Bosch

Mgr Dušan Havlena, advokát
sídlo Nad Vdovečkem 1206, 388 01 Blatná
pobočka Horažďovice, nám. Míru 1
(přízemí budovy Městského úřadu)
Úřední hodiny každý pátek od 9.00 hod. do 14.00 hod.
Kontaktní telefon: 722 905 684, Email: Ak.Havlena@gmail.com
Poskytuji právní služby ze všech oblastí práva, včetně
zastupování před soudy a jiným úřady. Sepisování darovacích,
kupních, nájemních, vypořádacích či jiných smluv.
V případě, že se nacházíte v tíživé finanční situaci, vyhotovuji
návrhy na povolení oddlužení soudu dle Insolvenčního zákona!

Inte

2013

Tu správnou jiskru v roce
vám přeje váš Bosch Car Service
a kolektiv STK Horažďovice

Na m

rne

t

íru

v akci již od:

350,-

RCnet ENTRY s rychlostí 2 Mb. 250,rychlost 2048/512 kbps, bez
omezení dat,pouze 1 IP adresa

vhodné pro nenáročné uživatele internetu,
ideální využití pro sociální sítě, surfování, emaily

v akci již od:

RCnet mini+ s rychlostí 8 Mb.175,-

rychlost 8192/1024 kbps,
bez omezení dat více IP adres

vhodné pro domácnosti, studenty,
využití: online hry, sociální sítě, surfování, emaily

350,-

RCnet maxi+ s rychlostí 12 Mb.248,-

rychlost 12288/1024 kbps,
bez omezení dat, více IP adres

Nucice u Prahy

v akci již od:

vhodné pro náročné uživatele internetu, domácnosti s více počítači,
vhodné pro stahování a odesílání velkých souborů, online video,
online hry, sociální sítě, surfování, emaily

Karlovy Vary

495,-

Nepomuk

Blovice

Mesto Touškov

Tel.: 376 511 722 Email: rosacom@rosacom.cz Web: www.rosacom.cz

Horaždovice

HOR A ŽĎOVICK Ý OBZOR č. 12/2012
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AKCE
KULTURNÍ DŮM
6. 1. neděle

15.00

11. 1. pátek

20.00

13. 1. neděle

15.00

19. 1. sobota

20.00

TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ
1. lekce.

PLES ATRIA
K tanci a poslechu hraje KT Band, host večera.
TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ
2. lekce.

16. PRÁCHEŇSKÝ
REPREZENTAČNÍ PLES
Pořádá Město Horažďovice ve spolupráci
s Kulturním střediskem. K tanci a poslechu
hraje Taneční orchestr pana Novotného z Plzně, předtančení Avanti Domažlice, úvodní
zpívání Pěvecký spolek Prácheň, dále účinkuje Jan Vondrášek, bohatá květinová výzdoba
manželé Petříkovi Květinářství Vesna, míchané nápoje Roman Staněk, ochutnávkový raut
zabezpečuje Kulturní středisko Horažďovice.
Vstupenky si můžete zakoupit od 3. 1. 2013
v kanceláři kulturního střediska nebo v kině
Otava dle rozpisu otevírací doby předprodeje.

20. 1. neděle

15.00

21. 1. pondělí

19.30

TANEČNÍ KURZ PRO DOSPĚLÉ
3. lekce.

HRAJEME TUŠ! PRO NITUŠ!!!
Variaci slavné Mam‘zelle Nitouche uvádí C. K.
Divadlo Pluto. Předplatné skupiny A/1. Zbylé
vstupenky v předprodeji kina Otava dle otevírací doby a před představením v kulturním domě.

22. 1. úterý

10.00

O CHALOUPCE Z PERNÍKU
Divadelní představení pro MŠ a 1.–3. třídy ZŠ.

23. 1. středa – 24. 1. čtvrtek
PRODEJNÍ TRH

26. 1. sobota

20.00

HASIČSKÝ BÁL
Pořádá SDH Jetenovice. Hraje skupina Fatima, bohatá tombola. Předprodej vstupenek
od 17. 1. 2013 v kině Otava a v kanceláři kulturního střediska dle rozpisu otevírací doby
předprodeje.

27. 1. neděle

15.00

POSEZENÍ S PÍSNIČKOU
K tanci a poslechu hraje Horalka. Předprodej vstupenek v kině Otava dle otevírací doby
předprodeje, tel. 376 511 890.

31. 1. čtvrtek

19.30

David Foley: Z(a)TRACENÁ
Premiéru divadelního představení uvádí TYJÁTR Horažďovice v režii Karla Šťastného.
Repríza v sobotu 2. 2. 2013. Předprodej vstupenek od 17. 1. 2013 v kanceláři kulturního
střediska a v kině Otava dle otevírací doby
předprodeje.
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
INFORMACE:
kino Otava 			 376 511 890
kulturní dům 376 512 436
kancelář KS 		 376 512 237

KINO OTAVA
11. 1. pátek
12. 1. sobota

YUMA
Polsko/Česko – Tragikomický příběh s westernovými motivy.Film do 12 let nevhodný.
Titulky. Vstupné 80 Kč.

18. 1. pátek
19. 1. sobota

20.00
20.00

25. 1. pátek
26. 1. sobota

20.00
20.00

BOURNEŮV ODKAZ
USA – Elitní zabiják, elitní agent...nikdy nebyl
jen jeden. Akční thriller do 15 let nevhodný.
Titulky. Vstupné 80 Kč.

TWILIGHT SÁGA: ROZBŘESK – 2. část
USA – Finále bude nesmrtelné...závěrečná
část světoznámé upírské ságy do 12 let nevhodná. Titulky. Vstupné 80 Kč.
Změna programu vyhrazena
LOUTKOVÉ DIVADLO V KINĚ OTAVA

11. 1. pátek

17.00

25. 1. pátek

17.00

JAK PRINC S VODNÍKEM VYTOPILI
PEKLO

DALŠÍ AKCE V KINĚ OTAVA

31. 1. čtvrtek

PRODEJ ODĚVŮ
– PROSTĚJOVSKÁ MÓDA

KNIHOVNA
16. 1.

Oblastní charita HD 14.00

23. 1. 		

Oblastní charita HD 16.00

Kouzlení s papírem – Origami
– papírové skládanky
Vůně života
– beseda s Renatou Pinkasovou

23.1.

Oblastní charita HD 9.00

Baduan Jin
– série cviků podle starých Číňanů

28. 1. 		

pátek 28. 12.

19.00

Ševčíkovy hudební večery
Zrunkova mše vánoční. Soubor Ritornello
z Prahy ve spolupráci s horažďovickými pěveckými sbory Kvítek, Original Band a Prácheň a se žáky ZŠ a ZUŠ Horažďovice. Vstupné 100 Kč, zlevněné vstupné 50 Kč. Rezervace
vstupenek: 603 229 559.

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
Akce DDM HD pro veřejnost v lednu 2013:

20.00
20.00

HONZA A ZLÁ PRINCEZNA

Hotel Prácheň

Oblastní charita HD 13.00

Hrátky s pamětí aneb Jak na nudu

1. 1. úterý

9.00

NOVOROČNÍ VÝSTUP NA PRÁCHEŇ
aneb jak na Nový rok, tak po celý rok! Aktivně
vykročíme do Nového roku v neděli v 9.00 od
DDM (Zámek).

5. 1. sobota

ZAHÁJENÍ LYŽAŘSKÉ ŠKOLY 2013
(1. lekce)
V případě příznivého počasí (tj. dostatek sněhu) zahájíme v první lednovou sobotu seriál
dalšího ročníku tradiční Lyžařské školy. I tentokrát je LŠ je určena pro přihlášené účastníky, kdokoliv ale může využít levné autobusové
dopravy z Horažďovic na Modravu a svézt se
s námi za možností sjezdového či běžeckého
lyžování. Odjíždíme ve vybrané So a Ne (střídavě) vždy v 7.30 od Hlaváčků (aktuální termíny budou zveřejněny na nástěnce DDM na
www.ddm-hd.cz), návrat vždy po 16 hodině.
Info a přihlášky na webu nebo v budově DDM.

12. 1. sobota

14.00

25. 1. pátek

19.30

27. 1. neděle

10.30

KOČKOVÁNÍ
rukodělná dílna pro veřejnost: přijďte si vyrobit kočku ze skla, látky, hlíny, dřeva či papíru.
S sebou pracovní oděv, šikovné ruce a drobný
obnos k zaplacení materiálu. Vede Eva Bláhová, proběhne v keramické dílně v Zámku.
SOKOL STĚHOVAVÝ NA ŠUMAVĚ
ornitologická přednáška pro veřejnost: výkladem a promítáním provede bývalý zoolog NPŠ
Ing. Tomáš Lorenc. Učebna Přírodovědné stanice DDM.
PROHLÍDKA PŘÍRODOVĚDNÉ
STANICE S VÝKLADEM
komentovaná prohlídka vnitřních chovů pro
veřejnost: v lednu začneme otevírat Přírodovědnou stanici veřejnosti prostřednictvím
nedělních návštěvních dnů – začínáme prohlídkou učebny zoologie (hadi, ještěři, želvy,
hmyz, hlodavci atp.).

další akce
22. 12. sobota

Živý betlém
Mírové náměstí Horažďovice
vánoční příběh s písněmi a koledami

16.15
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