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Pro zajímavost – kdyby se zastupitelstvo
sestavovalo výhradně podle volebního výsledku předávacího místa Horažďovice,
vypadalo by asi takto:
Fiktivní sestava ZPK
Kandidátní listina

Volby jsou za námi,
práce před námi.
Účast v celé republice nebyla nijak slavná, jen
výjimečně přišlo v některých menších obcích
více než polovina voličů. Horažďovice (přesněji předávací místo Horažďovice) si v tomto
smyslu neudělaly ostudu se svými 42,65 %
voličů. Číslo je nad průměrem srovnatelných
měst, nad průměrem Klatovska (39,40 %),
Plzeňského kraje (38,21 %) i celé republiky
(36,89 %). Známe nové zastupitele Plzeňského kraje, složení rady (ke dni uzávěrky HO)
ještě ne. Volby nepřinesly podstatnou změnu
rozložení sil v Plzeňském kraji.
Do úvah nad výsledkem voleb v rámci ČR
(včetně senátních) se nepouštím, média
jsou jich plná. Jen jednu poznámku si dovolím. Jak bylo od počátku zřejmé, byly to
volby výjimečné svým dosahem do republikové politiky. Od roku 1989 byla každá
výrazná změna na československé a na
české politické scéně vítána s nadějemi,
které však nebyly naplněny. Kéž bychom se
tentokrát dočkali příjemného překvapení!
Nemusíme, myslím, pochybovat o pracovitosti našich politiků. Podstatné je, jakých
cílů chtějí svojí prací dosáhnout.
A teď zpátky k číslům a jménům. Konečný
výsledek voleb do zastupitelstva Plzeňského kraje po přepočítání propadlých hlasů
ukazuje následující tabulka.
Zastupitelstvo PK 2012–2016
Kandidátní listina

číslo

název

60

ČSSD

18

70

ODS

13

43

KSČM

11

73

Koalice pro PK

Celkem

3
45

Ve volbách uspěl také horažďovický kandidát, a to místostarosta Jan Buriánek
(ODS). Blahopřeji a jsem rád, že i nadále
(p. Buriánek obhajoval) máme přímé zastoupení v ZPK.
Ještě se podívejme na další zvolené zástupce okresu Klatovy. Jsou to Ing. Milena
Stárková, Bc. Igor Jakubčík a Mgr. Jaroslav
Šobr za ČSSD, Mgr. Rudolf Salvetr za ODS
a Ing. Karel Šidlo s Jaroslavem Rehákem
za KSČM. Přeji novým zastupitelům, aby
jejich působení bylo po čtyřech letech hodnoceno jako úspěšné. K tomu je třeba velká
dávka rozumu a věcnosti a umění řídit kraj
bez zbytečného politikaření.
Děkuji všem občanům, kteří se nevzdali své
odpovědnosti za složení příštího krajského
zastupitelstva. Děkuji také pracovníkům volebních komisí a volebního štábu za precizní
odvedení organizačně i časově náročné práce.

28. říjen: dvojnásobná sláva!

Počet
mandátů

číslo

název

70

ODS

60

ČSSD

15

43

KSČM

12

61

TOP 09 a STAN

Celkem

Počet
mandátů

15

3
45

Den vzniku samostatného státu. Je to tak
dávno; a nás jakoby se to už netýkalo. Jen
málo dnes žijících Čechů ten den zažilo. Kdo
se tehdy narodil do právě ustavené Československé republiky, tomu je dnes devadesát
čtyři let. Prvním prezidentem nového státu
byl jmenován Tomáš Garrigue Masaryk,
prvním premiérem se stal Karel Kramář.
Jakkoli mnozí současníci význam tohoto výročí dnes již intenzivně nevnímají, pravdou
je, že připomíná zásadní, zlomový a klíčový

foto: Jiří Vašků
okamžik v dějinách českého národa. Proto
mi bude potěšením, když se s vámi, horažďovickými občany (a Čechy) potkám v den
výročí, v neděli 28. října v 15.00 hodin
před radnicí, abychom položením věnce
k pomníku na Mírovém náměstí vyjádřili
svůj vztah k vlasti a k její největší a nadčasové hodnotě, ke svobodě.
Vážení horažďovičtí, mám tu čest vás informovat o tom, že prezident republiky se
rozhodl udělit významnému a čestnému občanu našeho města, monsignoru Karlu Fořtovi státní vyznamenání, Řád T. G. Masaryka
III. třídy. Vyznamenání se uděluje osobám,
které se vynikajícím způsobem zasloužily
o rozvoj demokracie, humanity a lidská práva. Otec Karel si tento řád zaslouží takřka celým svým životem. Protože 8. listopadu oslaví 91. narozeniny, dovolím si spolu s gratulací
k ocenění Řádem TGM poslat za celé Horažďovice také přání dobrého zdraví k životnímu
výročí. V neděli odpoledne zazní k uctění české státnosti a také na počest Otce Karla státní
hymna České republiky.
Karel Zrůbek

VÝJEZDNÍ ZASEDÁNÍ RM: 12. 11. v 17.00 hod. TŘEBOMYSLICE, 3. 12. v 17.00 hod. BOUBÍN
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Stalo se

Kutišové, která skvěle zorganizovala nejen
zkoušky umělců s dětmi, ale hlavně nádherný závěrečný koncert v hotelu Prácheň.
Dagmar Kovačová a Dana Slepičková

Kvítek a opera

Kvítek rozkvetl
duhovými barvami

Kdo někdy slyšel koncert dětského pěveckého sboru Kvítek, vybaví si lidové písničky
nebo modernější žánr blízký dětem. 5. 10.
2012 tomu bylo ale jinak. Kvítek velice rád
využil nabídky paní Ing. Jitky Kutišové zazpívat si s přední operní pěvkyní Gabrielou
Pechmannovou za doprovodu mezinárodně
uznávaného klavíristy Daniela Wiesnera.
Děti se zhostily svého úkolu s vervou a půl
roku poctivě nacvičovaly pro ně neznámý
a obtížný repertoár. Chtěly bychom jim tímto poděkovat za práci a doufáme, že setkání
s operou pro ně bylo velkým přínosem.
Zároveň bychom rády poděkovaly paní

V pátek 5. 10. 2012 se v hotelu Prácheň konal koncert z cyklu Ševčíkových hudebních
večerů. Program s názvem Nebojte se opery
s účastí vynikajících umělců Gabriely Pechmannové (soprán) a Daniela Wiesnera (klavír) sliboval zajímavý zážitek. Součástí programu bylo účinkování dětského pěveckého
sboru Kvítek, který vznikl již před lety při ZŠ
Komenského v Horažďovicích. Před více než
rokem jsme společně s paní učitelkou Mgr.
Danou Slepičkovou a s paní učitelkou Mgr.
Dagmar Kovačovou začali připravovat program, který zahrnoval písně českých i svě-

tových autorů a operní árie. Dětští zpěváci
do programu zařadili i blok písní z archivu
Městského muzea v Horažďovicích. Sál byl
zaplněn do posledního místečka – a diváci
nebyli zklamáni. Nadšené publikum si v závěru koncertu vyžádalo i přídavek, kterým
bylo Pie Jesu z Requiem muzikálového tvůrce A. L. Webbera. Po něm všichni účinkující
zažili poděkování publika vyjadřující největší uznání: projevené „standing ovation“ vystihly nejlépe píli, nasazení a nadšený výkon
Kvítku. Připojujeme se – i za oba profesionální umělce – k poděkování všem zpěvákům, oběma sbormistryním a jistě celé řadě
docela neviditelných příznivců a pomocníků, bez kterých by zdárný průběh koncertního večera nebyl možný: vřelý dík vám všem,
kteří jste připravili publiku překrásný večer!
Ing. Jitka Kutišová,
občanské sdružení Hudba bez hranic, o. s.

Kultura
Ševčíkovy hudební
večery
pátek 9. 11. 2012 v 19.00 hodin
secesní sál hotelu Prácheň
V šestém koncertu 3. ročníku cyklu Ševčíkovy hudební večery si výrazněji připomeneme 160. výročí narození slavného horažďovického rodáka Otakara Ševčíka, které
proběhlo v březnu letošního roku. Rozhodli
jsme se proto pozvat do Horažďovic mimořádnou houslovou virtuosku Janu Vonáškovou – Novákovou. Klavírní spolupráci
zajistí Petr Novák. Koncert je podpořen Plzeňským krajem.
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výroby
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adventní pr
vánočních dekorací
a s doprovodným odej knih
programem

den pro dětskou k
nihu
předvánoční

TRNKOVINY

V programu se můžeme těšit na českou
i světovou klasiku (A. Dvořák, J. Brahms,
B. Smetana) v mistrovském provedení.
Jana Vonášková – Nováková se narodila
v Plzni, houslové hře se nejprve učila ve vyhlášené líhni talentů u Miroslava Nováka
v ZUŠ Třemošná, pokračovala studiem na
Pražské konzervatoři u profesora Jindřicha
Pazdery, dále na Royal College of Music
v Londýně. Dalším úspěchem bylo získání
Orpheus Scholarship, které Janě umožnilo pokračovat dále ve studiu u prof. Felixe
Andrievského. V roce 2007 ukončila studium u profesora Václava Snítila na AMU
v Praze. Umělkyně je laureátkou několika
prestižních mezinárodních soutěží, vystupovala v prestižních sálech, jakými jsou
Wigmore Hall v Londýně, Bridgewater Hall
v Manchesteru, St. David’s Hall v Cardiffu, v Harewood House a dále na festivalech
ve městech Chester, Leamington, Gower,
Bath, King’s Lynn, Mecklenburg, ale i na
Pražském jaru 2002. Všechny tyto významné koncerty absolvovala spolu se svým bratrem, klavíristou Petrem Novákem, který je
jejím pravidelným klavírním partnerem. Od
roku 2003 je členkou Smetanova tria spolu
s klavíristkou Jitkou Čechovou a violoncellistou Janem Páleníčkem. Hraje na mistrovské housle p. Petra Sedláčka, vyrobené roku
2006 v Plzni.
Petr Novák po absolvování Konzervatoře v Plzni (J. Duras) pokračoval ve studiu
klavíru na Hudební fakultě AMU v Praze
(E. Leichner), zároveň působil jako učitel Hudební školy Hlavního města Prahy
(1995–99). Poté strávil jeden rok na stipendijním pobytu v Lipsku na Hochschule
für Musik und Theater Felix Mendelssohn
Bartholdy (U. Urban). Účastnil se mistrovských kurzů Nelly Akopian, Eugena Indjiče,
Paula Guldy, Vladimíra Krainěva a dalších
významných umělců. Od roku 2001 učí
na 3. Základní umělecké škole v Plzni a od
roku 2003 zde vyučuje také na konzervatoři.
Spolupracuje jak s Českým rozhlasem, tak
s Českou televizí. Získal 2. místo v soutěži
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upení pěveckého
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ostní zahájení za úč
asti herečky Jitky
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Mgr. Karla Zrůbka
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čápi dávaj dobrou
na
no
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ih
– představení nový
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ve prospěch Rodin
ky Chanovice
16.30–17.30 Vyho
dnocení soutěží Sb
írej samolepky a Trn
ky – brnky
Losování výherce
soutěže Fotovzpom
17.30–18.00 Zvon
ínání
kový průvod od ku
lturního domu na
18.00
náměstí
Tradiční rozsvícení
a požehnání váno
čního stromu
Vánoční hudba v po
dání horažďovický
ch pěveckých soub
orů

Buchty
a loutky
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pozor!

šplouch

píp

mňau

10.00–17.00
Prodejní výstava dě
tských knih, ilustrací
, vánočních dekorac
Albatros, Anagram
í, deskových her, ma
, Roman Beránek –
gnetických záložek
levné knihy, Meande
Prodejní výstava výr
apod.:
r, Mladá fronta, Mo
obků z Dětského do
on light, Thovt.
mova Kašperské Ho
ry
Autogramiáda
Deskové hry GOAD
A – hraní a prodej
Petra Braunová, Ma
rtina
Soutěže a kreativn
í dílny – ukázky a pro
Drijverová, Tomáš
dej vánočních deko
Walliant, zdobení perní
rací,
ků, origami, vánoční
Ondřej Fibich, Zden
quilling, candy bag,
ěk
paličkování, aj.
Ležák, Vojtěch Otče
nášek,
víla Pohádka, Petr
Štěpán,
Markéta Vydrová.
PARTNEŘI PROJEKTU:

SPONZOŘI:

10.00–17.30 2. 12
. 2012
Kulturní dům Hora
žďovice

• DDM Horažďovice • GOADA o. s. • Klatovský deník
• Rodinka Chanovice • Tyjátr Horažďovice • ZUŠ Horažďovice
• Skautské středisko Prácheň • Střední škola Horažďovice

• DRUSO spol. s r. o. Plzeň • Designjesvoboda • Elika spol. s r.o. • INKA – Kareš spol. s. r. o.
• Atrium s. r. o. • AUTOSPEKTRUM – Vít Želiska • Barvy, nátěrové hmoty – Jana a Petr Drázdovi • BOHEMIA SPORT TRADE spol.
s r. o. • BRABEC, MLÝN HORAŽĎOVICE – ZÁŘEČÍ s. r. o. • Ciao… cestovní kancelář s. r. o. • DOPLA PAP, Sušice • Drogerie
TETA – Ing. Jana Vávrová • Grafické studio Kolář & Kutálek • Holzindustrie Chanovice s r. o. • Knihkupectví Horažďovice • KOVOVÝROBA – Bohuslav Nováček • Kulturni středisko Horažďovice – Libuše Mužíková • Kvatro Horažďovice – Karel Krejčík • Milena
Urbanová – prodej okrasných rostlin • Miroslav Vondryska – výtvarník a písmomalíř • Mladá fronta • Mlýn a krupárna MRSKOŠ, s. r. o.
• OPA – Tomáš Loukota Praha • OVAG s. r. o. Horažďovice • Ponnath ŘEZNIČTÍ MISTŘI, s. r. o. • Pekařství – Karel Rendl • Rosa
Computers • Vesna – Jana Petříková • Zámecká cukrárna • ZOO Plzeň •
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4 ze studentů ZUŠ v Českém Krumlově a Konzervatoře v Českých Budějov
Je složen
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pana Zdeňka Koubka.

Beethovenův Hradec, je vítězem Klavírní
soutěže Bohuslava Martinů v Praze (1996)
a 2. Jihočeské klavírní soutěže (1996).
Ociálně zahájil svou koncertní činnost v roce 2007 vystoupením na festivalu Pětilis
Vstupné na koncert 100 Kč, zlevněné vstupné 50 Kč. Rezervace vstupenek
na mobilu koná v Českém Krumlově. O rok později sklidil velký úspěch na Královs
každoročně
603 229 559. Jako obvykle bude návštěvnívystupuje jak na koncertech pořádaných Základní uměleckou šk
kům koncertu k dispozici Soubor
bar u sálu a pravidelně
občerstvení v přilehlé restauraci.
Krumlově, tak na různých společenských a kulturních akcích rámci celé ČESKÉ RE
Ing. Jitka Kutišová, občanské sdružení
Hudba
bez hranic,
o. s. se těší bubenická show zakomponovaná do programu maturitních ples
Velké
oblibě
Městská knihovna Horažďovice získala v soutěži Městská knihovna roku 2012
kých
průvodů,
pouličních
divadelních
představení.
45 km od Horažďovic leží
zvláštní ocenění za práci s dětským čtenáměstečko, kde se 18. 11. 1852
řem. Slavnostní vyhlášení se uskutečnilo
narodil Mikoláš Aleš a dnes tam
v Zrcadlové kapli pražského Klementina za
můžeš najít i jeho památník.
Jak pravidelně vystupuje na základních a středních školách s výchovnými k
Bicí soubor
účasti ministryně kultury Aleny Hanákové.
se město jmenuje?
Lenka Šimonová
velice kladný ohlas jak u studentů, tak profesorů.

Zvláštní ocenění
pro knihovnu

V roce 2010 se souboru podařilo získat 3. místo v celostátní soutěži souborů základ
škol v Liberci.

Od počátku roku 2012 hraje soubor pod záštitou rmy Mapex a Anatolian, která vyráb
Další informace o soutěži
www.knihovna.horazdovice.cz

Adventní WILDSTICKS v kostele
Nevšední adventní koncert
– spojení bicího souboru, smyčcového kvarteta a zpěvu
Kostel sv. Petra a Pavla v Horažďovicích.

2. 12. v 19,00 hod.
vystoupí členové Jihočeské komorní filharmonie,
sólisté Zuzana Benešová, Lukáš Randák a bicí soubor Wildsticks
Info na tel: 376 547 557 M. Bučoková, MěÚ Horažďovice
Vstupné dobrovolné.

Otázka č. 10	Horažďovické střípky aneb fotovzpomínání

Zuzana Benešová

Na Vaše odpovědi, kde se tento objekt
nachází, čekáme do 20. 11. 2012. Připomínáme, že odpovídat můžete pomocí internetového formuláře na www.
Vnebo
letech
2003 - 2007 studovala zpěv na konzerv
knihovna.horazdovice.cz
papírového formuláře, který je k Budějovicích,
dispozici v městpoté přestoupila na pražskou stát
ské knihovně.
dvou
letech
absolvovala
a v roce 2009 nastoupi
Zveme všechny soutěžící na losování
kých
umění
výherce, které se uskuteční
2. 12.
2012 HAMU Praha, kde pokračuje ve stud
od 16.30 hod. v kulturním domě na Dni
V pražském divadle Hybernia ztvárnila roli Patri
pro dětskou knihu.
Bartáka aSprávná
Petraodpověď
Markova
Baron obzoru
Prášil,
který mě
z Horažďovického
9/2012:
Husovo
náměstí – památník Mistra Jana Husa, postavený v roce 1915
2010.
Tato soutěž probíhá za finanční podpory Ministerstva kultury ČR v rámci projektu Seniorům Dokořán.

Na zámku Hluboká nad Vltavou hrála během tří
Romeo a Julie. Tam se také v roce 2011 objevila
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Týden knihoven 2012
K letošnímu Týdnu knihoven se s bohatým programem připojila také Městská
knihovna Horažďovice.
Týden plný akcí zahájila spisovatelka Ivona Březinová besedou nazvanou „Psi jsou
naši kamarádi“. Děti z pátých tříd ZŠ Komenského se dozvěděly, jak vypadá psí škola a co všechno se tam mohou „pilní žáčci“
naučit. I když mnoho dětí má doma svého
psího kamaráda, překvapilo je, co všechno
psi zvládnou a s čím dovedou pomoci svým
páníčkům. Jak vypadá soužití dítěte s asistenčním pejskem a jak si spolu mohou rozumět, popisuje autorka ve své knížce Kluk
a pes, ze které přečetla dětem ukázku.

Zahradní slavnost potěšila děti z místních
MŠ. Loutkoherci Tyjátru se svými loutkami dovedli děti do pohádkové zahrady.
Děti prokázaly, že pohádky dobře znají,
pomohly zahradnímu skřítkovi hlídat
kouzelnou jabloň a ty nejodvážnější pomohly probudit zakletou princeznu.

Jak se může komukoli obrátit během okamžiku život naruby, jak pomoci lidem
s hendikepem a jak se jim žije v Horažďovicích, o tom všem si popovídaly děti se
starostou Horažďovic Mgr. Karlem Zrůbkem a panem Václavem Rosou.
Na úterý přijala naše pozvání Martina
Drijverová. Nejprve mladším dětem prozradila, proč je knížka dobrý kamarád,
kterého můžete vzít kamkoli s sebou
a že jako dítě nejraději četla na stromě.
Představila některé své knížky a přečetla
z nich ukázky. Spisovatelku čekalo milé
překvapení – dostala dárek od jedné malé
čtenářky. Za dáreček ji odměnila knížkou
s vlastnoručním podpisem a věnováním.
Na žáky sedmých tříd čekalo při druhé
besedě netradiční představení některých
významných postav z našich dějin.

Ve středu nahlédli studenti 8. a 9. tříd pod pokličku regionálního Klatovského deníku spolu s jeho šéfredaktorem Milanem Kiliánem.

Na besedu „Středověkem křížem krážem“
se spisovatelem a historikem Vlastimilem
Vondruškou přišlo do Oblastní charity
Horažďovice 55 příznivců historických
detektivek.
V průběhu Týdne knihoven zahájilo 23 posluchačů další semestr VU3V. Zaregistrovali
jsme 37 nových čtenářů a 9 zapomnětlivých
čtenářů využilo amnestii. 108 studentů SŠ si
prohlédlo knihovnu při Dni otevřených dveří. 49 čtenářů přišlo do knihovny v proužkovaném oděvu na náš „Proužkovaný den“.
Všichni si odnesli malou pozornost, děti navíc soutěžní samolepku do celoroční soutěže
„Sbírej samolepky“.
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Akce byly uspořádány v rámci projektů
Děti a čtení a Seniorům Dokořán za podpory Ministerstva kultury ČR.
Eva Marešová

Střípky
z kulturního dění
Nastává podzim a s ním přicházejí i dlouhé večery. Je to doba, kdy se můžete vypravit v našem městě buď do kina, nebo do
kulturního domu za zábavou.
Ráda bych se zmínila o rozšíření nabídky
v našem kině. Zatím kino Otava Otava není
vybaveno digitalizací, ale musím touto cestou poděkovat vedení města za schválení
a pořízení DVD projektoru a nového kvalitního plátna. K realizaci digitalizace je totiž
zapotřebí několika miliónů korun, a to si
v současné době město naší velikosti nemůže
dovolit. Vzhledem k tomu, že radní a zastupitelé se shodli na tom, že zrušit horažďovické
kino by bylo nesprávné, našli jsme společně
řešení k dalšímu provozování kina, což je
právě pořízení DVD projektoru. Je pravda,
že většina premiérových filmů je právě na
digitálu, ale časem se snad podaří sehnat
peníze na jeho pořízení. Kino v Horažďovicích tedy pořád využívá projektory Meopta
5 a promítá filmy formátu 35 mm. Již v listopadu obohatí projekci o promítání z DVD
projektoru. První promítání se uskuteční
ve dnech 16. a 17. listopadu od 20.00 hodin.
V tyto dny můžete shlédnout český film Olgy
Špátové NEJVĚTŠÍ PŘÁNÍ. Olga Špátová navazuje na práci svého otce Jana Špáty
a využívá i archivní záběry z let 1964 a 1989.
Nám se podařilo tento dokument sehnat
právě na den Státního svátku, a tak doufáme, že Největší přání nezklame, vás diváky,
a podpoří tak i naše největší přání, aby kino
v Horažďovicích fungovalo i v příštích letech.
A co dál, co s načatým večerem?
V pondělí 26. listopadu poprvé do Horažďovic zavítá pražský orchestr Václava
Hybše. Hlavním hostem VÁNOČNÍHO
KONCERTU 2012 bude naše přední operetní a muzikálová zpěvačka Pavla Břínková. Její vystoupení doplní mladí a velmi
talentovaní zpěváci, kterým dává pan Hybš
mimořádnou příležitost vystoupit s jeho
orchestrem po celé republice. Tradici vánočních koncertů založil pan Hybš před
více jak 35 lety a za tu dobu uskutečnil přes
1500 koncertů. V letošním roce budeme
mít možnost shlédnout vánoční koncert
tohoto hudebního tělesa i v našem městě.
Pevně věříme, že v pondělí 26. listopadu
budete vědět „co s načatým večerem“. Přichází advent a tento koncert by měl navodit
tu správnou atmosféru blížících se Vánoc.
Za pořadatele a celý kolektiv kulturního
střediska
Libuše Mužíková
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Trpaslíci, permoníci,
skřítci
aneb jak nejlépe najít poklady
pod zemí
Všude, kde se lidé snažili najít bohatství
v hlubinách země a prokopávali se štolami
do podzemí, tam se objevovali trpaslíci,
skřítci nebo permoníci. Prostředí středověkých dolů bylo velice nebezpečné, na
osvětlení se používaly kahany, takže většina prostoru byla ve tmě. Ozývaly se různé
zvuky a hlavně byl stále přítomný pocit
nebezpečí. Horníci byli velice pověrčiví
a snažili se při své těžké a nebezpečné práci najít ochranu u nadpřirozených bytostí.
Pověsti o skřítcích tak nacházíme všude
tam, kde horníci pronikali do podzemí.
Tyto pověsti mají stejný etický kodex jako
pohádky, dobro v nich vítězí, zlo je potrestáno. Je také podrobně zaznamenáno, jak
se k permoníkům chovat a neúcta k nim,
dokonce případné hrubé chování je vždy
po zásluze potrestáno.
V dolech u Příbrami vládl perkást, oblečený v kytli, nosil kahan s jasným světlem.
Jeho příchod ohlašovaly zvuky praskající
skály, ale byl to dobrý duch a dobrý dělník
se nemusel bát. Jenom se mu nesmělo odmlouvat a bylo nutné mluvit pravdu. Při
lži byl lhář okamžitě potrestán, nejčastěji
smrtí. Perkást přicházel radit při potížích
s rubáním skály, pomohl, ale očekával poděkování. Jeho pomoc se nesměla prozradit, o to těžší to měli ti, kteří v něj nevěřili,
protože na ně byl připraven trest nejvyšší.
Perkást vládl permoníkům, které posílal
na pomoc hodným dělníkům. Permoníci
jsou malí, mají knír, a jejich kahan také
vydává silné světlo. Vybírají zlato z žil, ale
stříbro nechávají tam kde je. Nemají se
volat, pokud je zapotřebí, přijdou sami.
Někdy zachraňují havíře, při závalu je
vyvedou skálou ven, při zaplynování dolu
zháší světlo, aby musel horník odejít. Zlý
permoník byl jen jeden, byl to pokušitel,
říkalo se mu noční permon. Také měl kahan s velikým světlem, a chodil vždy jen
v noci. Jeho příchod se projevoval zlým
znamením, bylo to např. pravidelné ťukání do skály, stálé zhasínání kahanu, zvuky
padající skály a náhlý výskyt žab či myší.
Často se také objevuje motiv odchodu
trpaslíků ze země. Tato pověst se dochovala např. v Děčíně, kde starý poctivý převozník převáží skřítky přes řeku. Všichni
odcházejí protože lidé jsou zkažení, ode-

šla od nich láska a srdce jim ztvrdla na
kámen, vymizel soucit a zůstala nenávist.
Jako odměnu převozník dostává bukové
listí, které se ráno mění na zlato.
Slavkovský les je obydlen velkým množstvím skřítků, kterým vládne Gultun.
Těmto trpaslíkům velice vadí hluk, Gultun
po neukázněných hornících hází kamení,
stromy, způsobuje závaly v dolech, zaplavení vodou a posílá jedovaté plyny. Pokud
horníci nedbají varování, vždy špatně
skončí, např. třem mládencům Gultun,
nespokojený s jejich chováním, jako výstrahu poškodil štolu, a protože se nepoučili, zahynuli pod závalem.
Mgr. Hana Smetanová
Pokračování v dalším čísle.

Sport
MČR v přespolním
běhu pro rok 2013
Vážení sportovní přátelé, s velkou radostí
Vám mohu oznámit, že náš atletický oddíl
Accc Horažďovice opět vyhrál výběrové
řízení na pořadatelství Mistrovství ČR
v přespolním běhu všech kategorií pro rok
2013. Výběrové řízení Českého atletického
svazu se uskutečnilo v úterý 2. 10. 2012
v Praze. Pro náš atletický oddíl Accc Horažďovice a celý realizační tým je to ohromná pocta a vyjádření důvěry ze strany Českého atletického svazu, že se pořadatelství
MČR v přespolním běhu podaří zorganizovat ještě lépe, než tomu bylo letos v březnu.
Při obhajobě pořadatelství jsem ujistil
ČAS, že budou odstraněny všechny menší
nedostatky v organizaci, které jsem zaznamenal jako ředitel závodu a na které
jsme byli upozorněni i samotnými závodníky. Pokud nám bude opět přát počasí,
tak věřím, že připravíme travnatou dráhu tak, abychom pro všechny závodníky,
kteří budou na MČR 2013 vysláni svými
mateřskými oddíly, vytvořili ty nejlepší
podmínky pro vrcholný závod roku.
MČR v přespolním běhu pro rok 2013 se
uskuteční v našem krosovém areálu u Střelských Hoštic v sobotu 30. března 2013.
Dovolte mi, abych co nejsrdečněji pozval
na toto Mistrovství ČR v přespolním běhu
všechny aktivní sportovce z celé ČR, trenéry, diváky a nadšené vyznavače běhů mimo
dráhu jménem svým a jménem celého realizačního týmu našeho Accc Horažďovice.
Ing. Miloslav Šefler,
předseda Accc Horažďovice

Předání pořadatelské smlouvy

Pozvánka
na přespolní běh do Střelských
Hoštic
Velká cena Accc Horažďovice v přespolním běhu se uskuteční v sobotu 3. listopadu 2012 v našem sportovním areálu
u Střelských Hoštic a poběží se na stejných tratích, na jakých se poběží příští
rok na MČR v přespolním běhu. Proto na
tuto Velkou cenu v přespolním běhu zvu
všechny sportovní příznivce všech věkových kategorií i rodiče našich nejmenších
žáků, aby si mohli tuto travnatou závodní
dráhu vyzkoušet, zasportovat si a případně se porvat o hodnotné ceny. Podrobnosti
najdete na našich stránkách: www.a3c.cz
Ing. Miloslav Šefler,
předseda Accc Horažďovice

Hokejová reprezentace
v Horažďovicích
Světově uznávaný šéftrenér české hokejové
reprezentace Slavomír Lener přijel navštívit
Horažďovické a besedovat s nimi. Akce, která se ještě před půlrokem zdála nedosažitelná, se stala skutečností a mohla být starostou města Karlem Zrůbkem zahájena.
V tentýž šestý říjnový den se obě družstva
reprezentantů ČR a horažďovických hokejistů připravovala na zimním stadionu ve
Strakonicích na společné utkání.
Na soupisce hostů byla jména jako např.:
Altrichter, Řezníček, Nedvěd, Štrba. Takže
žádní veteráni, ale profesionální sportovci, kteří stále reprezentují ČR doma i v zahraničí. Zdálo se tedy, že boj bude více než
nevyrovnaný, ale horažďovičtí hokejisté se
snadno nevzdali. Bojovali srdcem a je na
místě ocenit jejich odvahu stanout na jed-
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Prodej bytu
v ulici Pod Vodojemem čp. 781/5
v Horažďovicích

né ledové ploše proti profesionálům. Nemusejí se stydět za výsledek 2:16. Naopak,
zaslouží si uznání, že dokázali akci zorganizovat, uznání za snahu být nápomocni
druhým a umění přijmout prohru. Vždyť
sám život je mnohdy o umění prohrát, znovu vstát a jít dál.
Rádi bychom poděkovali za podporu Městu
Horaždovice, sponzorům za finanční pomoc:
Bohemia sport trade, s. r. o. Horažďovice, tiskárna Akcent Vimperk, Elegance Boutique
Horažďovice, Prillinger,s.r.o., měsičník Rozhled, Česká pojišťovna, Hokej – sport Karel
Procházka, Rock Rádio, Zak regionální televize, Ray electric, strakonickým hasičům,
za odborný dohled, městské polici za pomoc
při organizaci, všem lidičkám, jejichž práce
je neviditelná, avšak velmi důležitá, ale i divákům, kteří i přes neobvykle teplé a slunečné
počasí přišli fandit.
Fotky z akce je možné prohlédnout na
www.sumavanet.cz/horazdovice
Josef Štrebl, HSG Horažďovice

Z radnice
Krizové řízení
v působnosti ORP
Horažďovice
Dne 26. 9. 2012 proběhlo ve velké zasedačce
horažďovické radnice školení krizového řízení. Společné pozvání Starosty města Horažďovice a předsedy Bezpečnostní rady ORP
(obce s rozšířenou působností) Mgr. Karla
Zrůbka, tajemnice MěÚ Ing. Ivany Duškové
a krizového a bezpečnostního experta Horažďovic Františka Kříže přijali starostové
všech obcí z regionu ORP Horažďovice.
Školení organizačně zajistil pan František
Kříž (Odbor kanceláře starosty), témata
odborně připravili pan František Kříž,
kpt. Mgr. Lukáš Kubáň (PČR, Územní
odbor Klatovy), ředitel plk. Ing. Aleš Bucifal a pracovník štábu mjr. Bc. Ivan Lederer (oba HZS, Územní odbor Klatovy).
Přednášky a diskuse se týkaly mimo jiné
krizového plánu a související legislativy,
připravenosti jednotlivých obcí na řeše-

ní krizových situací a jejich spolupráce
s Městským úřadem, opatření pro případné krizové stavy v působnosti obcí
a zajištění základních funkcí v postiženém
území. Ucelených informací se dostalo přítomným o podmínkách fungování
a použití jednotek požární ochrany SDH.
Záležitosti bezpečnosti a krizového řízení
nepodceňujeme. Z perspektivy klidového
stavu mohou některé preventivní činnosti
a opatření působit i formálně nebo nadbytečně, ale v okamžiku, kdy skutečně nastanou mimořádné události a nastupuje
krizové řízení, je připravenost základní
podmínkou pro úspěšné zvládnutí situace.
Proto budeme podobná setkání nad konkrétními tématy opakovat a dále rozvíjet.
Karel Zrůbek

Město Horažďovice zveřejňuje záměr
prodeje bytové jednotky č. 781/5 ulice
Pod Vodojemem v Horažďovicích se spoluvlastnickým podílem 568/10172 na společných částech domu a na st. p. č. 729,
st. p. č. 730 v k. ú. Horažďovice výběrovým
řízením obálkovou metodou. Jedná se
o bytovou jednotku o velikosti 2+1, umístěnou v 2. nadzemním podlaží, celková
výměra 56,80 m2. Minimální kupní cena
je stanovena ve výši 397 600 Kč.
Bližší informace o podmínkách výběrového řízení na stránkách Městského úřadu
Horažďovice, kontakt p. Králová, telefon
376 547 559, e-mail: kralova@muhorazdovice.cz, prohlídku nemovitosti lze dohodnout s panem Šípem, telefon 376 547
570, mobil 603 879 300.
Jana Králová, odbor IRM

Městská policie
Horažďovice informuje
Jak již bylo v předminulém vydání avizováno, městská policie se ve zvýšené míře
zaměřila na kontroly povinné výbavy
jízdního kola dle vyhlášky Ministerstva
dopravy č. 341/2002 Sb. a dále pak na dodržování pravidel jízdy na jízdním kole na
pozemních komunikacích dle §57 a 58 zákona o silničním provozu č. 361/2000 Sb.
V uplynulých měsících září a říjnu, ve večerních i ranních hodinách, bylo provedeno několik bezpečnostních akcí s tímto
zaměřením, a to i ve spolupráci s Policí
ČR, kdy veškeré zjištěné přestupky byly
„zatím“ řešeny pouze domluvou. Jednalo se o přestupky spáchané nedovoleným
vedením jízdního kola nebo jízdy na něm
v rozporu s pravidly provozu na pozemních komunikacích, jako je např. jízda za
snížené viditelnosti bez osvětlení, jízda po
chodníku apod.
Městská policie Horažďovice proto opět
vyzývá cyklisty, kteří jezdí ve městě a okolí Horažďovic, aby se řídili zákonem o silničním provozu č. 361/2000 Sb., zejména
pak vyhláškou Ministerstva dopravy č.
341/2002 Sb., kde je přesně definována
povinná výbava jízdního kola. Městská
policie se této problematice bude i nadále
intenzivně věnovat. Je třeba si uvědomit,
že jde především o bezpečnost vaši a vašich spoluobčanů.
Pavel Bláha, strážník MP

REGIONÁLNÍ INFORMAČNÍ
A MAPOVÉ CENTRUM

Vám poskytuje

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

3. TÝDEN V LISTOPADU

19. 11. - 23. 11. 2012

prvních 30 min denně ZDARMA
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Školy

Křesťanská mateřská
škola
Co nám přinesl a odnesl říjen?
Sluníčko zachází za hory,
pasáčci pečou brambory…
K podzimním sklizním patří sběr brambor, a proto se vydala třída Ptáčků s těmi
nejmenšími „pasáčky“ opékat brambory. Děti si tak připomněli dřívější těžkou
práci na polích. Dětem opravdu chutnalo
a byly spokojené. Poletující listí, vykukující, ještě hřejivé sluníčko, pohyb dětí na
čerstvém vzduchu, dým ohně, pusinky
učerněné od pečených dobrot a spokojenost dětiček, to je naše snažení.
Další cesta dětí z naší mateřské školy vedla
do knihovny. Kdo mezi nás přišel? Kašpárek, vlk, pes, Karkulka, čaroděj, ježibaba,
princezna…Přivítaly nás loutky, se kterými se děti seznámily. Mohly si je pohladit
a radily, jak se v pohádce zachovat. A když
princezna usnula, šikovný Míša zaklekl,
princeznu políbil a za potlesku ostatních
dětí jí probudil. Děkujeme všem členům
loutkového divadélka Tyjátr za velmi pěkné představení.
A protože si už za chvíli budou zvířátka hledat pelíšky k zimnímu spánku, myslíme na
ně už nyní. Děti si vzaly kyblíky a šli jsme
sbírat kaštany. Plné pytle si odvezl pan myslivec, který se o lesní zvěř v zimě postará.
Co se to za dveřmi děje? To už nás vítá
v naší tělocvičně vycvičená fenka Brita.
Děti se seznámily se životem psů a hlavně
s tím, jak se o taková zvířata starat a pečovat o ně. Fenečka byla velmi trpělivá,
poslušná a paní Valachové mnohokrát děkujeme za její čas.

Podle legendy slavil první posvícení král
Šalamoun, když postavil a světil svůj
chrám. Ve středověku se zase slavila dostavba kostela. Lidé tehdy věnovali kostelu mnoho peněz a dřiny a chtěli to také
řádně oslavit, proto se slavilo posvěcení
a odtud naše posvícení. U nás ve školce se
v pondělí brzy ráno linula z kuchyně vůně
posvícenských hnětýnek, které nám šikovné kuchařinky napekly. Vyhrnuli jsme
si rukávy a dětičky, jedno po druhém, si
voňavou kytičku pěkně ozdobily. Nádoby od čokoládových polev děti vylízaly
a paní kuchařce vrátily jak umyté. To byla
dobrota. Hnětýnky si odnášely domů, aby
dokázaly, že i malé cukrářky a cukráři pracují s chutí. Dobu posvícení jsme zakončili
návštěvou kostela sv. Petra a Pavla na náměstí s otcem Petrem. Povyprávěl nám
k danému období „pohádku“ a my jsme
mu zazpívali pěkné písničky.
V tomto měsíci nás čekají ještě další aktivity, ale o nich zase jindy. Každodenní
přípravy paní učitelek jsou opravdu při
vysokém počtu dětí náročné, ale není nic
krásnějšího, než spokojené a usměvavé
tváře našich malých svěřenců.
Dana Boučková, KMŠ

Střípky z Paloučku
Na Paloučku se hodně věnujeme činnostem, které úzce souvisí s přírodou. A tak
se třída Hvězdičky a Berušky rozhodla, že
bude zařazovat tzv.Lesní pondělky. O co
vlastně jde? Pokud to počasí dovolí, děti se
s batůžky vypraví každé pondělí na dlouhou vycházku do přírody. Vždy jsou zvědavé, kam je jejich paní učitelky dovedou.
Nyní, v prvních měsících školního roku,
jsou trasy ještě kratší, ale náročnost se
bude zvyšovat. Děti si na vycházky nosí ze
školky svačinky, které v přírodě chutnají

úplně jinak než ve školce. Příroda je velmi
bohatá učebna. A tak se děti vrací z každé vycházky obohacené o nové poznatky
a zážitky. Těšíme se, že během roku prozkoumáme a pozdravíme co nejvíce krásných míst v naší nejbližší přírodě.
Pokračujeme rovněž v projektu Pohlazení
duše. Prožili jsme již druhé Voňavé odpoledne s Petrou Lukešovou, která nás opět
zasvěcovala do tajů aromaterapie. S pomocí krásně voňavých olejíčků nám prakticky poradila jak si pomáhat pomocí příjemných masáží. Tentokrát byly zaměřené
na záda, šíji a ramena. Při dalším setkání
s Petrou se zaměříme na dolní končetiny.
Už se těšíme.
Podzim nám přináší mnoho krásných plodů, a tak si teď děti nejvíce hrají s plody
podzimu. Často jsou výsledky tvoření dětí
velmi překvapivé.
Z paloučku přejeme všem krásný barevný
podzim.
CO JSME V LESE DĚLALI?
SKŘÍTKY JSME TAM HLEDALI.
POTOM ZASE HOUBIČKY,
LÍSTEČKY I VĚTVIČKY.
MOC NÁS TOHO JEŠTĚ ČEKÁ,
MNOHÁ LESNÍ PŘEKVAPENÍPRO NÁS KONEC PRÁCE NENÍ.
(z vlastní tvorby)
R. Větrovcová, M. Sládková

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
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Milady Horákové a dalších, zjistíte, že náš
národ je malý, ale s velkými osobnostmi.
A to byl konec našeho toulání po Praze.
Vydali jsme se na cestu k Horažďovicím.
Všichni jsme se vrátili v pořádku a spokojení z dobře stráveného dne v Praze.
Nikdo exkurzi nepovažoval za ztrátu času
a všichni byli rádi, že do Prahy jeli. V dobrém kolektivu se cestuje všude dobře.
Jiří Stulík, 9. B

Nová tělocvična na Blatenské
Slavnostní převzetí nově zrekonstruované
podlahy v tělocvičně proběhlo v pátek 5.
10. 2012 za přítomnosti krajského hejtmana Milana Chovance, náměstka Ivo Grünera, starosty Mgr. Karla Zrůbka, členů Rady
Města Horažďovice a jednatele zhotovující
firmy Royal Tech, s. r. o. Ing. Františka
Zmeka. Jako první vyzkoušely kvalitu poNa Vyšehradě

vrchu naše mažoretky a pak přestřižením
pásky byla tělocvična předána zpět do užívání žákům ZŠ a ZUŠ Horažďovice. Oproti
předchozí podlaze máme barevně odlišenou plochu volejbalového, basketbalového a házenkářského hřiště, dále čáry pro
tenis, badminton a florbal. Barvy čar byly
ve většině voleny podle pravidel jednotlivých sportů. Věříme, že s novým povrchem
budou spokojeny nejen děti, ale i veřejnost,
která bude moci využívat prostory tělocvičny již od listopadu.
Mgr. Kamil Šebek

Exkurze do Prahy
Ve středu 19. září se naše osvědčené trio vydalo na exkurzi, tentokrát do Prahy. Třídy
8. A, 8. B a 9. B s třídními učiteli Mgr. Kochem, Mgr. Štěrbovou a Mgr. Javorským
očekával nabitý program. Naší první zastávkou bylo Uměleckoprůmyslové muzeum. Jeho sbírky vůbec nejsou chudé. Asi
250 tisíc exponátů od skla, porcelánu a keramiky z různých dob přes hodiny, hodinky a hrací strojky, nádherné textilie až ke
šperkům, nádobí, knihám a starým plakátům. A navíc je muzeum příhodně položeno u starého židovského hřbitova, který prý
při nočních prohlídkách secesní budově
muzea dává neopakovatelnou atmosféru.
Muzeum je pro mě i teď tak trochu tajemné. A to možná díky mé neznalosti. Nejspíš
mám totiž ten zvláštní pocit jenom kvůli
tomu, že stejně většinu věcí neznám.
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Po skončení prohlídky jsme se vydali do
kláštera svaté Anežky České. Je to zvláštní
místo. Tak staré, ale přesto moderní. Anežský klášter je dobře hlídaný díky opravdovým skvostům středověkého, gotického
umění. Díla Mistra Theodorika, Mistra
třeboňského a Mistra vyšebrodského oltáře
i dalších neznámých dávných umělců. Obrazy a sochy jsou poskládané tak, jako když
jdete do kina. Nám se tak při jejich prohlížení promítl film o narození, životě i smrti
Ježíše Krista.
Ale tím naše exkurze nekončila. Z Anežského kláštera jsme se vydali na Václavské
náměstí, odkud jsme měli jet metrem na
Vyšehrad. Ale to se lépe řekne, než udělá.
Zkuste se skupinou téměř padesáti lidí projít Prahou naplněnou turisty! Prošli jsme
Pařížskou ulicí na Staroměstské náměstí.
Přišli jsme akorát včas na orloj. Myslím, že
skoro každý z nás ho už viděl, ale to už k návštěvě Prahy patří. Neznám nikoho, kdo
jede do Prahy za památkami a zanedbá při
tom orloj. A proto ani my jsme nemohli být
výjimkou. Viděli jsme apoštoly a pak jsme se
stěží proplétali mezi turisty přes Havelský
trh na Václavské náměstí. Prošli jsme kolem
prvního secesního domu v Praze k soše sv.
Václava. Ve stanici Muzeum jsme nastoupili
do metra a odjeli na Vyšehrad. Nikdo se neztratil, všem se cesta líbila.
Konečně jsme šli na místo, na které se normálně netěším, ale na toto místo jsem byl
opravdu zvědav. Byl to Vyšehradský hřbitov. Cesta Vyšehradem byla krásná a docela dlouhá. Postupně se před námi otevíraly
zajímavé pohledy na velkou část Prahy.
Přestože jsme byli za celý den chození po
Praze unavení, sílu dojít na Vyšehradský
hřbitov jsme našli. Poté, co jsme prošli
jeho branou, nám většině došlo, proč jsme
jeli do Prahy. Hlavně kvůli hřbitovu. Pokud se o něm chcete něco dovědět, přečtěte si odborné články nebo knihy. Ale radši
se tam jeďte podívat. Na Wikipedii možná
zjistíte, kdo je tam pohřben, ale z počítače
necítíte to, co přímo na místě. Píši na místě, protože nevím, jak to mám nazývat. Já
si totiž myslím, že je to náš národní skvost.
A jestli mi nevěříte a jen tak ze zvědavosti
se tam pojedete podívat, budete se procházet kolem hrobů Jana Nerudy, Karla Čapka, Bedřicha Smetany, Boženy Němcové,

Rýžování zlata na Otavě
Třída 9. B se tentokrát sama, bez doprovodu ostatních tříd, vydala rýžovat zlato na
řeku Otavu. Na expedici jsme vyrazili ve
čtvrtek 27. října dopoledne. Samozřejmě
všichni plně vybaveni jídlem a pitím. První
část naší cesty směřovala k muzeu, kde na
nás už čekal ostřílený průvodce pan Aleš
Červený. Vzali jsme potřebné nářadí a vyrazili jsme na Prácheň. Až tam jsme ale
nedošli. Možná, že bychom nějaké to zlato
z pověstí našli, třeba zvon plný zlatých mincí, ale to nebyl náš cíl. My jsme se šli naučit
něco nového. Před Práchní jsme sešli dolů
k řece, kde jsme rozbili náš tábor, rozdělali
oheň a přezuli se do holínek. A šli jsme na
to. Do řeky jsme vlezli s obavami, že nám
upadnou prsty u nohou. Ale voda byla překvapivě tak teplá, že se daly ty dvě hodiny

bez potíží zvládnout. Zezačátku nám to
samozřejmě nikomu nešlo, a tak jsme se
s rýžovacími pánvemi trápili, jak se dalo.
Nakonec se nám každému podařilo kousíček zlata vytáhnout a začalo nás to bavit.
Když se vám zlato poprvé objeví na pánvi,
je to jako kousek zlata v duši. Samozřejmě
ne kvůli hodnotě, tak malé množství zlata
stejně nemůže moc platit, ale díky tomu, že
se vám něco povedlo. Každý z nás od řeky
odešel aspoň s malinkým zrníčkem vzácného kovu. To nás hřálo ještě víc než ohníček
a opečené špekáčky. Naše expedice se do
školy vrátila bez jakýchkoliv potíží. Jsme
rádi, že jsme ji podnikli. Díky paní učitelce
Štěrbové a panu Červenému jsme se naučili něco, co si možná už nikdy nezkusíme.
A jsme rádi aspoň za jednu příležitost.
Jiří Stulík, 9.B
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Pozvánka na koncerty
Vážení čtenáři, nový školní rok se rozběhl
naplno a spolu s ním jsou zde zprávy o připravovaných akcích naší školy. Dříve nežli
Vás s nimi seznámím, dovolte mi stručné
úvodní slovo o umělecké škole, která je od
počátku kalendářního roku 2012 součástí
ZŠ a ZUŠ Horažďovice.
Koncem září překonal počet žáků navštěvujících uměleckou výuku kapacitu ZUŠ
a dosáhl téměř na číslo 240. Výuka byla
nově rozšířena o další druhy žesťových dechových nástrojů, trombon a baskřídlovku.
Ostatní rozsah vyučovaných předmětů
i oborů zůstal zachován, stejně jako jedinečný kolektiv tvořivých pedagogů. Letošní školní rok je navíc ve znamení 60. výročí
založení uměleckého školství v našem městě, na jehož oslavy se již v této chvíli pečlivě
připravujeme.
Prozatím si Vás dovolím seznámit s podzimními akcemi. Prvním počinem bude
výstava výtvarného oboru pod vedením
paní učitelky Hany Kotálové, jejíž vernisáž
proběhne dne 1. listopadu v 17:00 hodin
ve vstupních prostorách kina Otava. Zde
práce žáků setrvají po celý měsíc listopad.
Letošním tématem výstavy je CIRKUS
a barevné práce našich mladých výtvarníků jistě prozáří období pozdního podzimu.
Ve středu 14. listopadu od 16:00 hodin
chystáme spolu s nejmladšími hudebníky
tradiční Strašidelný koncert. V sále ve druhém patře ZUŠ všichni zúčastnění vystoupí v maskách, které umocní rozpustilou
atmosféru akce.

První adventní neděle patří každoročně
Dnu dětské knihy, který pořádá městská
knihovna 2. prosince v Kulturním domě
v Horažďovicích. Letos se v rámci programu představí CVRČCI, žáci literárně-dramatického oboru, houslové i flétnové soubory.
Tolik tedy první ochutnávka z mnoha vystoupení, které pro Vás ještě v letošním
roce připravujeme. Následující číslo HO
přinese nabídku předvánočních koncertů.
Těšíme se, že Vás na některé z uvedených
akcí budeme moci přivítat, a děkujeme za
Vaši podporu!
Eva Tichá Šelerová, za kolektiv umělecké
sekce ZŠ a ZUŠ Horažďovice

Podzimní soustředění
dramaťáku
Je pátek odpoledne, na kalendáři datum
21. září 2012 a 30 dramaťáků odjíždí motoráčkem směr Mokrosuky. Cesta utekla jako
voda a už jsme tam. Čeká nás víkend plný
her a tvoření, smyslem soustředění je hlavně se více seznámit s ostatními skupinami,
propojit se při hrách. Dále se podílet (hlavně starší) na programu – hru či zábavu vymyslet, prezentovat a ostatním ji představit
tak, aby je to bavilo.
Tato možnost začíná hned první večer, po
večeři, ubytování v chatkách a domluvě
nezbytných pravidel pobytu. Jako první se
přípravy programu chopila čtyři děvčata
ze skupiny Kubovy Kropuchy. Roztančila a rozesmála celou partu dramaťáků při
hrách a tancích. Nenudil se snad nikdo.
Ten, kdo zrovna netančil, alespoň koukal
na ostatní, jak jim to jde.:)
Ráno ospalá rozcvička a po snídani jsme
rozděleni do třech dílen, ve kterých strávíme čas až do odpoledne. V první dílně
máme možnost si vytvořit úžasné triko.
Nejprve se zamýšlíme nad sítí vztahů v naší
skupině dramaťáku, tuto síť kreslíme na papír, propojujeme a začínáme o ní přemýšlet
výtvarně – co je tmavá a co světlá plocha –
negativ, pozitiv. Tuto vzniklou abstraktní
kresbu překreslujeme na rub tapety a posléze pečlivě prostříháváme ta místa, která
budou na triku zatřena barvou. Celý proces
vyžaduje trpělivost a je časově náročný, ale
skvěle, za pomoci dvou lektorek Hanky
a Zuzky, svou práci zvládnou i ti nejmladší.
Trika jsou ve výsledku opravdu nádherná.
Podívejte se do fotogalerie na fotky.
Druhá parta s Ivou a Martinem prožívá se
zavázanýma očima svobodné hrátky s vodou a moukou, jsou sice vymezená pravidla,
ale zážitek je to nevšední, dílna se odehrává
v tichosti a každý je ponořen do svého světa,
může pozorovat hmatem, co mu vzniká pod
rukama a ti starší se mohou zabývat i svými
pocity u toho. Dílnu pak společně reflektujeme a taky náležitě uklízíme…

Ve třetí dílně se skládá dramaťácká píseň.
Zadání zní: na melodii skupiny Olympic
„Dej mi víc své lásky“ ať vymyslí každá
parta jednu sloku. Radka s Ivanou vyhlašují soutěž o nejlepší refrén. Každý už počítá
rýmy a slabiky, aby se mu tam vešly věty
o tom, jak jsme jeli vlakem pomalým a že
nám dali večeři a že bude bojovka… Za refrén byl vybrán text z dílny Jakuba a Honzy.
Tvořit píseň? Zdálo se to na začátku těžké a někdo měl chuť se i raději nudit nebo
dokonce zlobit, ale pak to všechny chytlo
a píseň je na světě. Můžete si ji přečíst na
nástěnce před naší třídou v Zušce.
Odpoledne odpočíváme při hrách venku na
hřišti s míčem a kamarády. Po večeři nás
čeká něco jako táborák. My dramaťáci víme,
co to znamená slůvko JAKO a co je to imaginární…, prostě venku odpoledne pršelo, je
mokré dřevo a my jsme tedy uvnitř. Zpíváme
a hrajeme si, až se z nás páří. A v duchu tajně
myslíme na to, že až se setmí, vyrazíme na
stezku odvahy, odpoledne ji nejstarší připravovali a tvářili se tajuplně.
Stezka odvahy nakonec dopadla dobře, holky si strachy zaječely, kluci dělali ramena
a už je tu večerka a poslední noc v chatce.
Nedělní ráno nás zastihlo mžourající, ale
rozcvička s pozdravem slunci nás trochu
probudila. Po snídani a úklidu chatek jdeme
na obhlídku okolí – vyrážíme na zříceninu
tvrze Kašovice. Je tam krásné ticho, tajuplné stromy a pařezy, prostředí nás vybízí
ke zkoumání a hrám. Užíváme posledních
okamžiků na soustředění, protože po obědě
(řízek) přijedou rodiče a tradá domů.
Rodiče se vzorně sjíždějí na třináctou hodinu a prohlížejí si naši víkendovou základnu. Máme pro ně připravený malý program
– naši dramaťáckou píseň a několik pokřiků.
Děkujeme rodičům, že nás pustili, všem
dospělým za jejich volný čas a nasazení,
Zuzce a Martinovi, že přijeli až z Prahy,
městu Horažďovice za finanční příspěvek
a základně Mokrosuky za azyl.
A loučení a odjezd. Bylo tu prima, teď ještě
všechny zážitky a zkušenosti zužitkovat. Jak
v dramaťáku, tak – a to hlavně – v životě...
Na základě vyprávění žáků dramaťáků sepsala
Ivana Faltusová
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ZŠ Komenského
NETOLICE 2012 očima šesťáka
Ach jo, tak už zase začala škola. Řekli si
mnozí při první cestě do školy na začátku
září. Ale třiceti pěti žákům 2. stupně ze ZŠ
Komenského svitla naděje, že se ten pravý
nástup školních povinností o 4 dny opozdí.
Od 11. do 14. září nás totiž čekalo sportovní
soustředění v Netolicích, které škola pořádá pro 2. stupeň již několik let.
Ubytováni jsme byli v chatkách po pěti postelích v areálu kempu Podroužek. Pod vedením pana učitele Hermana, paní učitelky
Štěpáníkové a Stichenwirthové jsme se na
4 dny stali nadšenými sportovci a vnímavými přírodovědci. Soutěžili jsme ve štafetovém běhu, posilovali svaly v kruhovém
tréningu, běhali v terénu po okolí Netolic.
Jak pomoci při zranění jsme se naučili ve
zdravovědě. Pěkným zpestřením soustředění byl pěší výlet na zámeček Kratochvíle.
Chvála patří také našim kuchařkám za vynikající stravu. Jedničku s hvězdičkou by si
určitě zasloužily za borůvkové knedlíky.
Domů jsme přijeli všichni sice mírně nastydlí, protože září nám zrovna ukázalo své
rozmary, unavení, ale příjemně vyřádění
a spokojení. Tak na shledanou v Netolicích
zase příští rok!
Viktor Kučera 6. A, ZŠ Komenského

Okresní kolo v přespolním běhu
Po příjezdu ze soustředění v Netolicích
si naši sportovci ani nestihli odpočinout
a byla tady výzva – „ Kdo chce jet do Klatov

na Okresní kolo v přespolním běhu?“ Brzy
byla startovní listina plná a nastal den „D“
– středa 19. 9.
Úspěch byl veliký – starší kluci vybojovali
2. místo v soutěži družstev, mladší dívky
zase 3. místo. Eva Chalušová ze 7. ročníku
získala skvělé stříbro v pořadí jednotlivkyň
v kategorii mladší žákyně a Jakub „Chajda“
Chalupný z 9. ročníku dokonce utekl všem
závodníkům a v kategorii starších chlapců
bral zlatou medaili.
Moc nás všechny těší, že máme mezi sebou
takové talenty:-)
Všichni, kteří se závodu zúčastnili, zaslouží náš obdiv, pochvalu a velký dík za reprezentaci školy.
Držíme jim pěsti do dalšího sportování
a věříme, že jsme o nich zde nečetli naposledy:-)
Jiřina Stichenwirthová, ZŠ Komenského
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Děti se na besedě zaměřené na pejsky dozvěděly, jak mohou lidem pomáhat psi.
Nejvíce se hovořilo o psech asistenčních,
protože takový pes vystupuje v jedné knize
paní Březinové a pomáhá postiženému Julkovi v jeho životě.
Na konci besedy si kluci a holky mohli prohlédnout řadu knih od paní spisovatelky.
Setkání bylo zajímavé a s dětmi jsme si
o všem ještě povídali ve třídě v hodině slohu.
A jak hodnotí tuto akci sami žáci? Posuďte
sami:
Paní Březinová velmi zajímavě vyprávěla
o knihách, které napsala pro děti. Dokázala upoutat pozornost celé naší třídy, i těch
největších zlobičů, a to je co říct!
Měli jsme možnost objednat si její knihy,
čehož jsme všichni využili. Paní spisovatelka nám slíbila, že všechny knížky podepíše
i s věnováním.
Už teď se moc těšíme, až knihy dorazí a budeme moci číst poutavé příběhy od této
sympatické ženy.
Jiřina Stichenwirthová a Vendula Vrbová

Dům dětí a mládeže
informuje...

Týden v městské knihovně

Přírodovědná stanice

Městská knihovna v Horažďovicích se zapojila od 1. do 7. října do 16. ročníku celostátní akce „Týden knihoven.“ Z bohaté
nabídky akcí si vybrala i naše škola.
První den přinesl setkání s paní spisovatelkou Ivonou Březinovou.
Ivona Březinová v knihovně
V pondělí 1. října měly páté ročníky ze „staré školy“ možnost setkat se na vlastní oči se
známou spisovatelkou Ivonou Březinovou.

Od listopadu mohou školky a školy využít
pestré nabídky výukových programů. Jejich cílem je přiměřeně hravou, zábavnou
formou zprostředkovat dětem poznatky
nejen o našich chovancích.
Během programů se s dětmi budeme učit
o základech biologie a ekologie vybraných
druhů či skupin živočichů, o tom, jak správně se zvířaty manipulovat, abychom neublížili my jim a ona nám. Rovněž se dozvíme,
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jaká hospodářská a domácí zvířata žijí či žila
na českých dvorech a která naopak v krajích,
kde slunce pálí jako horká pec. Vše je samozřejmě doprovázeno živými ukázkami. Jiné
VP se věnují problémům současného zemědělství. Cílem dalšího z programů je pochopení principu koloběhu vody. Nechybí
ani exkurze do bylinkové zahrádky a téma
již tradiční, tedy třídění odpadů a možnosti
jejich recyklace. Všechny VP jsou stavěny
tak, aby navazovaly na průřezová témata
daná RVP. V detailech jsme však schopni
program na přání učitele upravit tak, aby
odpovídal potřebám ŠVP dané školy.

Projekty
Z desítky projektů, které letos realizujeme,
je na místě zmínit především tři – shodou
okolností se všechny týkají přeshraniční spolupráce. Koncem září se nám po ročním úsilí
podařilo dotáhnout přípravu rekonstrukce
Podbranského mlýna do fáze stavebního
povolení. Tento moment lze označit za středobod dalšího pokračování projektu, protože
získání stavební povolení provázela řada
komplikací a harmonogram projektu byl tímto ohrožen. Na tomto místě se proto sluší poděkovat Odboru výstavby a územního plánování MěÚ Horažďovice, jmenovitě pak Ing.
Josefu Kotlabovi a Jitce Stulíkové za jejich
pomoc a příkladný přístup. Díky rovněž patří
sousedům „našeho“ mlýna v Nábřežní ulici,
kteří projevili pochopení a vyšli nám vstříc
při podpisu veřejnoprávních smluv. Na místě
je říci, co bude nyní s mlýnem dál... Začátkem
října byla veřejná zakázka na stavební práce
projektu předána Centrálnímu nákupu (p. o.
PK), který do konce roku vysoutěží formou
elektronické aukce dodavatele stavby. V lednu 2013 by se pak měly snad již rozběhnout
vlastní práce ve mlýně, zpočátku nejspíše
bourací. Půjde-li vše dobře, pak o rok a čtvrt
později, tedy v dubnu 2014 by již měl opravený mlýn, coby nové pracoviště našeho DDM,
hostit první děti z českých a bavorských škol.
Věřme, že se harmonogram projektu podaří
zachovat a rekonstukce budovy se obejde bez
větších komplikací.
Dalším mezinárodním projektem, byť daleko
skromnějších rozměrů, je navázání spolupráce s volnočasovou organizací ve francouzském Rennes, ležícím na východě Francie
v legendární Bretani. Přesně tam se vypraví

Slavnostní zahájení rekonstrukce

v termínu podzimních prázdnin pětice studentů, členů našeho kroužku francouzštiny.
A do třetice teplý jih. V prosinci navštíví
Horažďovice zástupci několika vzdělávacích a environmentálně činných organizací
z řecké Kréty, a to v rámci projektu realizovaného v programu partnerství Comenius
Regio. V něm figurujeme jako partneři spolu s Plzeňským krajem a SŠ v Horšovském
Týně. Zaměstnanci našeho DDM navštíví
naopak Krétu v příštím roce, cílem projektu je mj. výměna lektorských zkušeností
a konfrontace metodických postupů v environmentální výchově a vzdělávání.
Přejeme čtenářům HD Obzoru barevný
podzim.
Zaměstnanci DDM Horažďovice

Akce DDM HD v listopadu 2012:
Čt 1. listopadu v 17.00 – KURZ KERAMIKY: oblíbený kurz keramiky nejen pro
dospělé čítající 12 lekcí. Vede Eva Bláhová,
probíhá v keramické dílně DDM v Zámku.
Pá 2. listopadu od 19.30 – POZOROVÁNÍ
PODZIMNÍ OBLOHY: pozorování objektů
noční oblohy hvězdářským dalekohledem
s výkladem MUDr. Miroslava Cajthamla.
Akce proběhne tradičně v zahrádkářské
kolonii za ZŠ Komenského, v případě zatažené oblohy se akce přesouvá na následující
pátek.
So 3. listopadu – BĚH KOLEM PRÁCHNĚ:
tradiční přespolní běh (kros) pro všechny kategorie běžců. Prezence od 8.00, start v 10.00
– vše v Zámku. Pořádáme ve spolupráci
s KČT, informace u J. Zicha (737 751 617).
Pá 16. listopadu od 19.30 – PUŠTÍK BĚLAVÝ: přírodovědně orientovaná přednáška
ornitologa Ing. Tomáše Lorence Ph.D. (NP
Šumava) spojená s promítáním, audioukázkami a diskusí. Proběhne v učebně Přírodovědné stanice.
Pá 23. listopadu od 17.00 – AFRICKÉ ODPOLEDNE PRO DĚTI: hravým odpolednem pro děti provede Yambi Yeka z plzeňského sdružení Cultura Afrika o. s. Sál DDM
(vchod z malého zámeckého nádvoří).
Pá 23. listopadu od 19.00 – UGANDA: cestopisná přednáška z východoafrické země,
o které toho více nevíme, než-li víme. Tušíte, co byla Buganda, proč se v Ugandě platí
šilinkem, anebo že část Ugandy tvoří známé
Viktoriino jezero? Zemí, která se poslední
roky stabilizovala a stává se stále častěji cílem evropských turistů provede účastníky
cestopisného večera Liběna Yambi Yeka
(Cultura Afrika o. s.). Sál DDM (vchod z malého zámeckého nádvoří).
So 24. listopadu od 8.30 – BRIGÁDA
V ZÁMECKÉ OBOŘE: tradiční podzimní
dopolední brigáda, jejímž cílem je postupné zušlechťování historicky cenného místa
nedaleko Horažďovic. Skromné občerstvení
zajištěno, po práci budou buřtíky a oheň.

Spolky
PĚVECKÝ SPOLEK

PRÁCHEŇ
HORAŽĎOVICE
1862 - 2012

Oslavy
Letošní oslavy 150. výročí založení spolku
a 20. výročí znovuobnovení jeho činnosti
získaly v září zlatou tečku. V pátek 21. 9. se
ve velkém sále horažďovického muzea konal slavnostní koncert. V sále bylo možné
si prohlédnout i minivýstavu věnovanou
uplynulým letům života spolku. Koncert
byl rozdělen do tří částí. V první si posluchači mohli vyslechnout duchovní skladby,
se kterými jsme se prezentovali na jarním
setkání sborů západočeské oblasti v Chebu. Druhá část byla věnována vzpomínání, a tak zazněly skladby, které měl spolek
nacvičeny již z minulé doby. Abychom koncert zakončili zvesela, byla poslední část
věnována lidovým písním.
Během koncertu byli oceněni členové, kteří
ve spolku pracují celých dvacet let. Mají tak
právo nosit zlatý odznak Unie českých pěveckých sborů. Ti členové, kteří jsou členy
spolku více než deset let a nebyli oceněni
před pěti lety, dostali odznaky stříbrné.
Na tomto místě bych také rád poděkoval
všem, kteří se na tomto úspěšném koncertu
podíleli. Děkuji všem členům za jejich poctivou přípravu během zkoušek i předchozích vystoupeních. Dále děkuji Vám všem,
kteří jste se přišli na koncert podívat a podpořit nás. Jsme velmi rádi, že si cestu na
koncert našlo tolik posluchačů. Podle závěrečného potlesku vestoje předpokládáme,
že se koncert líbil. Velmi rád také poděkuji
zástupcům města, protože bez jejich podpory by spolek mohl jen těžko fungovat.
Po skončení koncertu nám byla zapůjčena
malá zasedací místnost na městském úřadě, kde proběhl raut, který skvěle připravili
žáci Střední školy v Horažďovicích. I jim

Slavnostní koncert
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patří velký dík. A nesmím zapomenout na
sponzory, kteří přispěli finančními příspěvky na činnost spolku, stejně tak i řadě
dalších, kteří s námi spolupracovali jen
proto, že nám prostě chtěli pomoci a udělat
nám radost.
Ale ani po tomto koncertu neodpočíváme.
Pilně se připravujeme na zimní koncerty
a vystoupení. O termínech budete včas
informováni nebo si je můžete najít na našich stránkách: www.psprachen.cz. Více
fotografií pak také můžete najít na: http://
psprachen.rajce.idnes.cz. Těšíme se na
naše další společné setkání.
Za PSP Martin Petrus

Skautské středisko
Prácheň

PS Prácheň (OTAVÁCI)
Vzpomínka na léto
Letošní tábor jsme uskutečnili ve dnech
4. 7.–21. 7. 2012 ve Lnářském Málkově.
Celotáborová hra se nesla v duchu Asterixe a Obelixe. Všichni vedoucí si připravili
kostýmy a někteří v nich vypadali zajímavě.
Program jsme museli upravit podle tradičního červencového počasí, kdy na začátku
vždy prší. Po příjezdu našich kamarádů hasičů bylo už krásně. Nechci se rozepisovat
o tom, co se na táboře dělalo a jaké se hrály
hry, na to se můžete podívat na našich webových stránkách www.otavaci.unas.cz.
Jen doufám, že se všem 72 účastníkům na
táboře líbilo.
Chtěl bych poděkovat vedoucím, instruktorům a pracovníkům tábora. Dále sponzorům a firmě RWE Transgas a.s.
Šedý medvěd

Drakiáda
V neděli 14. 10. proběhla na Loretě ve spolupráci s DDM HD již tradiční drakiáda. Počasí bylo nádherné a vítr pěkně foukal, takže se
jen málokterý drak nevznesl. Všechny děti
společně s rodiči se zápalem soutěžily, komu
drak vyletí nejvýš. Nakonec byli nejlepší
drakoletci oceněni drobnými cenami. Při létání nám pořádně vyhládlo, nakonec jsme si
tedy opekli vuřty. Bylo to příjemně strávené
nedělní odpoledne na čerstvém vzduchu asi
už opravdu posledního dne babího léta.

Málkov 2012

Výprava k Vacovu
Poslední zářijový víkend se horažďovičtí
skauti „Modré želvy“ vydali na víkendovou
výpravu do Vrbice u Vacova. Vyšlo krásné
počasí, takže bundy mohly zůstat na dnech
batohů. Bydleli jsme v dřevěném srubu uprostřed lesa, bez elektřiny, jen s petrolejkami.
Vařili jsme na plotně a koupelnu jsme vyměnili za průzračný studený potůček. Celá
výprava se odehrávala v duchu naší letošní
celoroční etapové hry „projekt ZADOST“
= zajištění dopravní obslužnosti světa, ve
které „stavíme“ železnice a lodní trasy mezi
jednotlivými státy. Většinu času jsme strávili venku, hráli jsme noční šifrovací hru,
stavěli jsme přírodní model naší železnice,
vyřezali jsme si lodičky z kůry a uspořádali
jsme s nimi závody na potoce. Pak nás čekala
bojovka a střelba ze vzduchovky. Večer jsme
do spacáků zalézali tak utahaní, že jsme v tu
ránu spali. Domů jsme si kromě umazaného
oblečení odvezli i spoustu zážitků a vzpomínek na krásný víkend uprostřed přírody.
Šimon Matějka, vedoucí oddílu skautů

Klub „Nebuď sám“
Opravdový podzim je již v plném proudu,
a tak Vás srdečně zveme na akce, které připravujeme. Program bude pestrý a my doufáme, že osloví i Vás.
5. 11. pondělí – Hrátky s pamětí – projekt
„Seniorům dokořán“. Znovu se pokusíme
procvičit naši paměť na různých úlohách.
Přijďte si procvičit mozkové závity, ale
hlavně si zpříjemnit podzimní čas netradičním způsobem do jídelny DPS Palackého od 13.00 hod.
6. 11. úterý – Harmoniky. K tanci a poslechu zahrají oblíbení Úterníci. Přijďte se
pobavit a poslechnout si hezké písničky do
jídelny DPS Palackého od 15.00 hodin.
7. 11. středa – Tajemství duše – projekt
„Seniorům dokořán“. Beseda s Monikou
Tichou o barvách, čakrách a meridiánech
(energetické dráhy, po kterých proudí ži-
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votní energie). Zajímavá akce proběhne ve
společenské místnosti ve 4. patře DPS Palackého od 14.00 hod..
12. 11. pondělí – Hrátky s pamětí – projekt „Seniorům dokořán“. S paní Lenkou
Šimonovou, vedoucí Městské knihovny
Horažďovice budeme opět trénovat naši
paměť. Začínáme ve 13.00 hod. v jídelně
v přízemí DPS Palackého.
14. 11. středa – Origami – projekt „Seniorům dokořán“. S Helenou Poustkovou zkusíme proniknout do tajů tradičního japonského skládání papíru. Začínáme ve 14.00
hod. v dílně v suterénu DPS Palackého.
19. 11. pondělí – „Holky v akci“. Pokračujeme v cyklu společného pečení, kde vyzkoušíme osvědčené recepty z našich domácností. Pečení zakončíme posezením při kávě
a ochutnávkou našich výrobků. Začínáme
ve 13.30 ve stacionáři DPS Palackého.
20. 11. úterý – „Aby tělo nebolelo“. Beseda s fyzioterapeutkou Miroslavou Jordánovou, která Vám ráda zodpoví všechny Vaše
otázky. Společenská místnost (ve 4. patře)
DPS Palackého od 13.30 hodin.
22. 11. čtvrtek – Adventní a vánoční vystoupení dětí ze školní družiny ZŠ Blatenská. Přijďte se od 13.30 hod. podívat do
jídelny DPS Palackého jaké písničky a básničky s vánoční tématikou si pro seniory
připravily děti ze školní družiny.
26.–28. 11. pondělí až středa – Výroba
adventních věnců. Doba předvánoční se
neodvratně blíží, a proto všem zájemcům
nabízíme možnost vyrobit si svůj originální
adventní věnec, bez kterého si řada z nás už
neumí představit pravý advent. Věnce začneme vyrábět od 13.00 v dílně v suterénu
DPS Palackého.
29. 11. čtvrtek – Česko – otázky a odpovědi. Přijďte si zábavnou formou vyzkoušet
Vaše znalosti o České republice do jídelny
DPS Palackého 1061 od 13.30 hodin.
Každý čtvrtek v 15.00 hodin je možnost se
sejít při společné modlitbě ve společenské
místnosti v suterénu DPS 1061.
Každé úterý ve 14.00 hodin probíhá ve
společenské místnosti v suterénu DPS
1061 posezení v klubu seniorů.
Mgr. Šárka Kordová

Tvořivé dílny s charitou
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Podzim
Podzim je již v plném proudu, příroda se
krásně zbarvila, začíná se brzo stmívat a musíme již i přitápět, ne-li topit. A proto se vás
ptám: máte zkontrolovaný komín a topidla?
Již v minulosti se ukázalo, že škody, které
může napáchat případný požár na životech
a majetku, lze výrazně omezit již při stavbě
rodinných domků. Proto již ve středověku
bylo zakázáno stavět komíny z proutí a dřeva,
omazané pouze hlínou. Stodoly se přestaly
stavět v městské zástavbě a patent císaře Josefa II. z roku 1785 dokonce nařizoval, aby nově
stavěné domy byly jeden od druhého odděleny
prázdným místem o šířce jednoho sáhu.
Kominík nosí štěstí, ale hlavně nás upozorní i na maličkosti, které můžou být později
nebezpečné, a tím nám dokáže zachránit
život nebo i střechu nad hlavou. Proto než
začnete topit, nezapomeňte si jej objednat. Komín vyčistí a zjistí, v jakém je stavu.
Otravy a požáru se pak bát nemusíte. Pravidelné čištění a kontroly kominíkem navíc
vycházejí z nařízení vlády a nedodržováním se vystavujete pokutě.
Požáry bytů a bytových domů byly, jsou a nadále budou příčinou mnoha úmrtí. Je to prostá pravda, kterou si málokdo chce připustit.
Odůvodnění bývá zpravidla totéž: „Proč by se
to mělo stát právě mně nebo mým blízkým –
vždyť přece hořelo vždycky jinde….“
Víte, že kominický černý oděv s bílou čepicí
vymyslel a zavedl lékař Rudolfa II. Tadeáš
Hájek z Hájku a že první kominíci se u nás
začali čištěním komínů živit již v 16. stol.?
Svatý Florián není jen patronem hasičů, ale
je i patronem kominíků.
Karel Halml

Zelený sloupek
Podzimní
modravé klenoty
Titulek tohoto zeleného sloupku zní trochu
nadneseně. Nejde totiž o drahokamy, nýbrž
o právě dokvétající botanické skvosty, které
lze již od léta spatřit na několika lokalitách
v okolí Horažďovic. Konkrétně mám na mysli
drobný a překrásný hořec brvitý (Gentianopsis ciliata), kterého je možné, víte-li kde, na
Horažďovicku nalézt desítky i stovky jedinců.
Starší české názvy o tomto hořci hovoří jako
„prostřelenci“, „horyšce“, nebo „trličníku“.
Druhové jméno „brvitý“ pak vypovídá o jemných brvách – střapcích, kterými jsou ozdobeny korunní lístky květů. Jde o hořec, který
se vyskytuje na suchých stanovištích, dost

hořec brvitý (Gentianopsis ciliata)
často – a to je případ lokalit na Horažďovicku – na vápníkem bohatých půdách. Ty v našem mikroregionu najdeme na výstupech
krystalických vápenců v okolí řeky Otavy.
Nejde-li přímo o louky, pak často na okrajích lesů. Protože v posledních desetiletích
došlo ke značnému úbytku lokalit s hořcem
brvitým, byl zařazen do Červeného seznamu
cévnatých rostlin, kde figuruje v kategorii C3
(ohrožený). Důvodem pro jeho ústup je na
jedné straně zintenzivnění hospodaření na
trvalých travních porostech, na druhé však
ponechání řady lokalit ladem. Místa, kde se
v minulosti pásly ovce, kozy či kam chodili
lidé s kosou opakovaně na trávu postupně zarůstají keři a stromy – příroda si bere zpět, co
považuje za své. Pro udržení druhu je proto
důležité starat se i o travnaté plochy, které se
nepočítají na hektary (a nejsou pro zemědělce z hlediska dotační politiky tak atraktivní).
Náhražkou tradičního managementu, kterým je pastva ovcí, je kosení bez použití těžké
techniky a následný úklid biomasy z místa.
Příkladem, že tento způsob hospodaření funguje, je k vidění např. v okolí kaple Sv. Anny,
kde se po vykácení náletových dřevin již druhým rokem objevují desítky modravých květů hořce brvitého.
Mgr. Tomáš Pollak

Zajímavosti
Baterie do koše nepatří
třídit a recyklovat se vyplácí
za 3 vybité baterie získá jeden šťastlivec
z Plzeňského a jeden z Karlovarského kraje 15 000 Kč.
Nezisková organizace ECOBAT zajišťující
zpětný odběr a recyklaci baterií připravila v rámci dlouhodobého osvětového

projektu Ecocheese pro podzimní období
zajímavou podpůrnou sběrovou akci pro
občany i firmy Plzeňského a Karlovarského kraje.
Partnerem projektu jsou obec Horažďovice, Recyklohraní o. p. s. a Západočeské
konzumní družstvo Sušice. Každý účastník projektu Baterie do koše nepatří přispěje základním školám v regionu, pomůže ochránit životní prostředí a jako bonus
může získat zajímavou finanční odměnu.
V následujících dnech obdrží všechny
domácnosti ve vybraných městech do
své poštovní schránky zásilku s pravidly a soutěžním odpovědním kuponem.
Výherci – jeden šťastlivec z Plzeňského a Karlovarského kraje získá odměnu
15 000 Kč. Přitom stačí velmi málo. Dát
alespoň 3 vybité baterie do sáčku spolu s vyplněným odpovědním kuponem
a vhodit do sběrné nádoby na kterémkoli
z vybraných sběrných míst nejpozději do
30. 11. 2012.
Jména výherců budou zvěřejněna do 10.
ledna 2013 prostřednictvím partnerských
obcí a na stránkách www.ecocheese.cz
a www.ecobat.cz.
Nezisková organizace ECOBAT zajišťuje
na základě rozhodnutí Ministerstva životního prostředí ČR zpětný odběr použitých
přenosných baterií na území celé ČR.
Podle směrnice EU měla Česká republika v roce 2012 recyklovat každou čtvrtou
prodanou baterii. A právě zásluhou společnosti ECOBAT splnila ČR závazný limit EU pro sběr přenosných baterií (25 %)
již o rok dříve. Následný limit pro rok 2016
je sběr a recyklace 45 % prodaných baterií,
což znamená, že během 5 let se musí zvýšit sběr baterií o 80 %. Snažme se proto,
aby se sběr baterií stal běžnou součástí
našeho života. Baterie jsou nejvýznamnější skupinou výrobků, která se podílí
na zatížení domovního odpadu těžkými
kovy. Tato objemově nevýznamná složka však podstatně ovlivňuje jeho kvalitu.
Baterie jsou odpovědné za 88 % rtuti, 10
% zinku, 67 % niklu a 85 % kadmia z celkového obsahu těžkých kovů v domovním
odpadu.
Školní program Recyklohraní
Recyklohraní je školní vzdělávací program organizovaný pod záštitou MŠMT
České republiky, jehož cílem je prohloubit
znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace
odpadů a umožnit jim osobní zkušenost
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se zpětným odběrem baterií a použitých
drobných elektrozařízení. Za plnění úkolů
s odpadovou tématikou, ale také za sběr
baterií a elektrozařízení získávají školy
body, které mohou proměnit za odměny.
Účastní se jej již 3 000 škol z celé ČR.
V rámci této mimořádné sběrové akce
bude mezi zapojené školy rozdělena celková částka ve výši 12 Kč za každý nasbíraný
kilogram baterií.
Sběrné nádoby Ecocheese
V roce 2011 představil ECOBAT v celostátně sledovaných médiích sběrnou krabičku Ecocheese určenou zejména pro
domácnosti, a znovu tak připomněl důležitost zpětného odběru baterií. K dnešnímu dni jich bylo rozdáno více než 72 000
kusů.
Aktuálně se používají již 3 velikosti sběrných nádob v designu Ecocheese a projekt
se dále úspěšně rozvíjí. Krabičku na třídění baterií v domácnosti si můžete objednat
i Vy na www.ecocheese.cz.

Koncert skupiny
Vinesong
v Horažďovicích
V kostele sv. Petra a Pavla na náměstí proběhne ojedinělý koncert skupiny Vinesong.
Mezinárodní multirasová vokální čtyřčlenná skupina z Anglie opět po letech přijede
do ČR, kde bude mít 9 koncertů a jeden
z nich se bude konat v Horažďovicích.
21. 11. Horažďovice – kostel sv. Petra
a Pavla na náměstí, 18.00 hod.
Hudební těleso tvořené africkými, evropskými a americkými hudebníky svými
líbivými popsongy oslovuje široké spektrum lidí a dokáže bez problémů vyprodat
atletický stadion a přilákat na něj dvě stě
tisíc posluchačů. Skupina vydala již 17 alb
a jenom v letošním roce má turné v Nigérii,
Ghaně, ČR, Anglii a Německu. Zajímavostí je, že v ČR budou zpěváci zpívat česky,
i když nikdo z nich česky neumí. Skupina
dokonce v minulosti vydala jedno album,
na kterém zpívá česky (Ať tvá živá voda, vydavatelství KMS, rok 2000).
Turné pořádá Křesťanská misijní společnost (www.kmspraha.cz), v Horažďovi-

cích Křesťanské společenství Horažďovice
a ŘKC farnost Horažďovice. Další informace můžete najít na www.vinesong.com.
Nenechte si ujít krásný zážitek!
Vstupné je dobrovolné.
M. Satorie

KULTURA V OKOLÍ
„Nebe“?
Dámská jízda
Vážení přátelé, zveme vás do Kulturního
domu v Horažďovicích ve středu 21. listopadu 2012 od 19.30 hodin na představení
„Nebe“? Dámská jízda. Chlapi pozor, jedu
je dost!
Autorské představení inspirované vyprávěním a skutečnými příběhy žen kolem
nás. V příběhu učitelky Marušky, herečky
Simony a kadeřnice Ilči, dochází ke konfliktům díky odlišnému vidění světa a postojů k mužům. Děj se odehrává tam, kde
se ocitáme po smrti.
Němět, scénář a režie: MALÉhRY
Divadlo MALÉhRY – hrají: Daniela Zbytovská, Barbora Seidlová, Nikola Zbytovská.
Na toto představení platí legitimace předplatného skupiny A/1.Zbylé vstupenky
zakoupíte v KD v Horažďovicích, tel.376
512 237, 376 511 890.
Dana Hladíková,
SDS Klatovy

ZÁVĚREČNÉ
ZAMYŠLENÍ
Posvícení
K pozdnímu podzimu patří radostná slavnost hojnosti zvaná posvícení. Slovo „posvícení“ je odvozeno od slova „posvěcení“,
posvěcení chrámu. Když někde dokončili
stavbu kostela, pozvali místního biskupa,
ten slavnostně „posvětil chrám“ a tímto
posvěcením chrámu byla stavba vyňata
z běžného užívání a byla určena k tomu, aby
se zde lidé shromažďovali k modlitbě. Vzhledem k tomu, že si lidé přáli, aby se slavnost
posvěcení chrámu vázala k datu oblíbeného
světce, to bylo příčinou toho, že nám vzniklo
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tak zvané havelské nebo martinské posvícení neboť svatí Havel či Martin patřili mezi
oblíbené světce Evropy.
Martin byl statečným římským vojákem,
narodil se kolem roku 316 v Szombathely
na území dnešního Maďarska, jeho velkou
předností bylo, že dokázal spojit vojenskou
statečnost s láskou k člověku, později se
stal biskupem ve francouzském Toursu,
kde 11. listopadu 397 zemřel. Svatý Havel
pocházel z Irska, narodil se roku 550, patřil ke dvanácti mnichům slavného irského
kláštera Bangor, kteří kolem roku 590 přišli do Francie a později do německy mluvících zemí šířit křesťanství, kulturu a vzdělanost. Svatý Havel zemřel 16. října 640
v Arbonu, ve Švýcarsku. Vzhledem k tomu
že jméno svatého Havla v latině zní Gallus,
což znamená kohout, proto se svatý Havel
stal patronem hus, kuřat a kohoutů a proto je každé posvícení slavností hojnosti, ke
které patří husa či jiná lahůdka.
Ovšem, když je posvícení, není v popředí
světec, patron kostela či místa, ale v popředí je chrám. Právě to nás přivádí k zamyšlení, jaký význam mají kostely či chrámy.
Potřebujeme je ještě v dnešní době? Nejsou
jen nějakým pozůstatkem minulosti? Po
dobu své kněžské služby jsem se nikdy nesetkal s tím, že by se hrdě říkalo: My jsme
zde pokrokoví, zde už do kostela téměř nikdo nechodí! Spíše se setkávám s hrdostí
lidí na svůj chrám, byť jej nenavštěvují.
V tomto postoji je skryto určité poselství
a to jsem si uvědomil na mých cestách po
Šumavě.
Představme si šumavskou krajinu, kde kdysi žili lidé, později jejich vesnice byly srovnány se zemí a staly se vojenským prostorem. Pro názornost si konkrétně zkusme
představit Zhůří pod Javornou, Haidl, kde
kdysi žilo 600 obyvatel, kde se v poslední
dny války odehrála strašná bitva mezi nacisty a americkými vojáky. Později zdejší
krajinu poznamenal odsun německých
obyvatel a vojenský prostor se železnou
oponou. Tedy se skutečně jedná o krajinu,
kterou poznamenala válka a lidská nesnášenlivost. A přeci zde stojí nově vybudovaná kaple, kostelík sv. Trojice a ten ve zdejší
krajině působí skutečně útěšně. A nejen to,
u tohoto kostelíka a u všech ostatních nově
postavených se schází lidé, na poutě přijíždí vždy mnoho lidí z Německa i z Čech,
společně se zde modlí. A v této souvislosti
mě napadla otázka: Byly by schopní lidé,
prošlí válečným utrpením, ztrátou domova
a rozdělení železnou oponou, byli by schopní společně se shromáždit u jiného symbolu? Domnívám se, že ne! Proto mají chrámy
nenahraditelné poslání i v dnešní době a to
je jedno poselství, které nám přináší naše
každoroční posvícení, ať už je havelské či
martinské.
Otec Petr

HOR A ŽĎOVICK Ý OBZOR č. 10/2012
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Občanské sdružení Diakonie Broumov VYHLAŠUJE

SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ
podporovanou městem Horažďovice a zajištěnou dobrovolníky
z řad občanů
sbírka:
• letního a zimního oblečení (dámské, pánské,dětské)
• lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon
• látky (min. 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
• domácí potřeby – nádobí bílé i černé, skleničky – vše nepoškozené
• vatované přikrývky, polštáře a deky
• obuv – veškerou nepoškozenou
• hračky – nepoškozené a kompletní
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
• ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce
– z ekologických důvodů
• nábytek, jízdní kola a dětské kočárky – transportem se znehodnotí
• znečištěný a vlhký textil
Sbírka se uskuteční:
29. 11. 2012 – 30. 11. 2012		 9.00–11.30
															 13.00–17.00
1. 12. 2012										 9.00–11.30
Místo: Strakonická 372, Horažďovice
(areál bývalé společnosti Grammer)
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic,
aby se nepoškodily transportem
Děkujeme za Vaši pomoc.
Bližší informace Vám rádi sdělíme:
tel.: 224 316 800, 224 317 203
Více na www: diakoniebroumov.org

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 EXEKUCEMI!
SOLIDNÍ JEDNÁNÍ, VOLEJTE: 603 711 818
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

ZEDNICTVÍ – Jiří Svoboda

Termoizolační a protiplísňové nátěry a malby

provádíme veškeré zednické práce
úprava byt. jádra, sádrokartony, štuky,
stroj. omítání, zateplování fasád, sádrové omítky
a stěrky, lité anhydritové podlahy apod.

akumulační radiátory
průmyslové sálavé panely

Tel: 725 763 582

KŘEST NOVÉ KNIHY
Petry Šustové „KOLO OSUDU“

Srdečně Vás zveme dne 23. 11. 2012 od 18.00 hod. do
Hostince u Bílé růže na představení a autogramiádu
knihy „KOLO OSUDU“ Jedná se o další romantickopsychologický román horažďovické autorky.
Knihu lze na místě zakoupit. Využijte možnosti získat
vánoční dárek s věnováním. Těšit se můžete i na malé
překvapení. Zájemci si mohou knihu objednat na
e-mailu: artep68@seznam.cz nebo na tel: 602 387 261

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

Ilona Herzová, Sušice, mobil 608 117 789

Úsporné elektrické topné systémy
infrapanely
infrazářiče

Tepelné snímky budov certifikovanou termokamerou

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!

21.2.2012 11:01:40
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ELEGANCE

BOUTIQUE
HORAŽĎOVICE
NOVÉ MODELOVÉ ČEPICE/ BARETY/ SOUPRAVY
ŠÁLY/ ŠÁTKY/ TUNELY
PODZIMNÍ ŠATOVKY/ SVETRY
k03-130x90_CB.indd 1

Hledáme nové obchodní zástupce

www.smartpujcka.cz

hotovost až do domu
nejvýhodnější podmínky

až 5O OOO Kč
měsíční splátky
na dobu 8 a 13 měsíců

84O 111 177

Cena hovoru je účtována stejnou sazbou jako volání do pevné sítě.

Stačí jednou zavolat!

HOR A ŽĎOVICK Ý OBZOR č. 10/2012

SPOLEČENSKÁ/ DENNÍ BIŽUTERIE
KOLEKCE SPODNÍHO PRÁDLA PODZIM 2012
40% SLEVA NA KOLEKCI SPODNÍHO PRÁDLA 2011
LORETSKÁ/ AREÁL PENNY/ 602229835

HOR A ŽĎOVICK Ý OBZOR č. 10/2012
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si Vás dovoluje pozvat na speciální
můžete ochutnat od soboty 10.11.
Hledáte originální dárek? Navštivte naši prodejnu.
- velký výběr českých i zahraničních piv a pivních speciálů
- speciální pivní kosmetiku SAELA vyzkoušenou a oblíbenou mnoha
zákazníky
- široký sortiment luxusních čokolád, čokoládových pralinek a
figurek z pravé belgické čokolády
- dárkové koše, které Vám rádi připravíme podle Vašeho přání
Těšíme se na Vaši návštěvu v naší prodejně v
Prácheňské ulici č. 88 v Horažďovicích

HOR A ŽĎOVICK Ý OBZOR č. 10/2012

NEJLEVNĚJŠÍ

NOTEBOOK!
VYLEPŠENÍ NA

WINDOWS

ZAJIŠTENO

Dvoujádrový procesor AMD E450
D

8

Bluetooth 3.0

Myš Asus zdarma

+ 399,-

Prodloužení záruky na 3 roky

Prácheňská 35, Horažďovice 376 511 722 ** Masarykovo nám. 176, Blovice 371 580 779

Se společností Tfin s .r. o. můžete získat:
• životní a úrazové pojištění od 300 Kč
• úrazové pojištění dětí
• penzijní připojištění
• 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!!!

ČTYŘNÁSOBNÝ

VÝKON!

Čtyřjádrový procesor AMD A6

VYLEPŠENÍ
Š NA

WINDOWS

Klávesnice odolná proti polití

ZAJIŠTĚNO

8

Značková brašna zdarma
Hliníkové tělo
+ 549,-

Prodloužení záruky na 3 roky

8 999,- 11 999,SPLÁTKY* 900,- + 20x 495,-

TRHÁK

Kč s DPH

ASUS K53U-SX292V

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)

SPLÁTKY* 1 200,- + 20x 660,-

TRHÁK

Kč s DPH
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 vypalovačka s Lightscribe×nejrychlejší WiFi (B,G,N)×Bluetooth×originální Windows 7 Home Premium ×velká výdrž na baterie - až 6hodin ×klávesnice 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 stanovena na 14,99 EUR včetně DPH (se současným kurzem 25,50 Kč vč. DPH). Po datu vydání Windows 8 a registraci obdržíte email s kódem a pokyny ke stažení.

|

19

HOR A ŽĎOVICK Ý OBZOR č. 10/2012

|

20

AKCE
KULTURNÍ DŮM
2. 11. pátek

19.00

3. 11. sobota

21.00

ZÁKLADNÍ KURZ TANCE
A SPOLEČENSKÉHO CHOVÁNÍ 7. lekce
PARKÁN
Rocková zábava s oblíbenou kapelou.

8. 11. čtvrtek

19.30

TRHÁK
Divadelní představení uvádí ochotnický spolek
Schody ze Sušice. Režie: Zuzana Navrátilová.
Předprodej vstupenek od 29. 10. v kině Otava.

9. 11. pátek

19.00

ZÁKLADNÍ KURZ TANCE
A SPOLEČENSKÉHO CHOVÁNÍ 8. lekce
Od 20.00 prodej vstupenek na 2. prodlouženou.

10. 11. sobota

21.00

KEČUP
Rocková zábava – 25 let od založení kapely.

13. 11. úterý

19.00

TRAVESTI SHOW
Populární pražská skupina HANKY PANKY s novým pořadem DISKOHRÁTKY! Již
po osmé zažijete večer plný smíchu a zábavy.
Předprodej vstupenek od 15. 10.

16. 11. pátek

19.30

MATURITNÍ PLES
Pořádá 4.A GKČ + 2 NS, Střední škola Horažďovice. Hraje Káčaband.

19. 11. pondělí – 20. 11. úterý
PRODEJNÍ TRH

21. 11. středa

19.30

NEBE?
Divadelní představení uvádí MALÉhRY z Divadla Bolka Polívky. Předplatné skupiny A/1. Zbylé
vstupenky v předprodeji kina Otava dle otevírací
doby a poté před představením v kulturním domě.

23. 11. pátek

ZÁKLADNÍ KURZ TANCE
A SPOLEČENSKÉHO CHOVÁNÍ
9. lekce – 2. prodloužená.

25. 11. neděle

19.00

KINO OTAVA
2. 11. pátek 3. 11. sobota

20.00

MÉĎA
USA – Když je vám pět, máte plyšáka. Co se
ale stane, když je vám o hodně více a plyšák
oživne? Komedie do 15 let nevhodná. Titulky. Vstupné 75 Kč.

9. 11. pátek 10. 11. sobota

20.00

SVATÁ ČTVEŘICE
ČR – Tohle si od Viewegha nepřečtete, to musíte vidět! Jemně milostná, jemně nemravná
komedie do 15 let nevhodná. Vstupné 75 Kč.

16. 11. pátek 17. 11. sobota		

20.00

NEJVĚTŠÍ PŘÁNÍ
ČR/SR – První dospělá generace ve svobodné společnosti po čtyřiceti letech komunismu... a její přání. Režie: Olga Špátová. Vstupné 80 Kč.

23. 11. pátek 24. 11. sobota

20.00

BITEVNÍ LOĎ
USA – Bitva o Zemi začne na vodě. Akční scifi do 12 let nevhodné. Titulky. Vstupné 75 Kč.

30. 11. pátek 1. 12. sobota

15.00

10.00

POPELKA
Divadelní představení pro MŠ a 1.–3. třídy ZŠ.

26. 11. pondělí	 19.00

VÁNOČNÍ KONCERT
Nenechte si ujít!!! POPRVÉ V HORAŽĎOVICÍCH ÚČINKUJE PRAŽSKÝ ORCHESTR
VÁCLAVA HYBŠE SE SÓLISTKOU PAVLOU BŘÍNKOVOU. Předprodej vstupenek
od 22. 10. 2012 v kanceláři KS a v kině Otava,
dle otevírací doby.

30. 11. pátek	 19.00
ZÁKLADNÍ KURZ TANCE
A SPOLEČENSKÉHO CHOVÁNÍ 10. lekce
Změna programu vyhrazena

9. 11. pátek

17.00

23. 11. pátek

17.00

JAK ŠVEC ČERTA OŠIDIL
režie: A. Podlešáková
DALŠÍ AKCE V KINĚ OTAVA

1. 11. čtvrtek

PLANETA ZEMĚ 3000
Pro školy – Tajemný svět Ekvádoru a Galapág.

7. 11. středa

Hudební pořad pro školy

1. 11.

5. 11.

Oblastní charita Horažďovice 13.00

7. 11.

Oblastní charita Horažďovice 14.00

Hrátky s pamětí
– trénování paměti za pomoci různých her

Tajemství duše
– čakry, meridiány, barvy. Přednáška Moniky
Tiché.

12. 11. Oblastní charita Horažďovice 13.00
Hrátky s pamětí
– trénování paměti za pomoci různých her

13. 11.

sál knihovny 10.00

VU3V
4. přednáška na téma Lidské zdraví

Origami
Papírové skládanky s Helenou Poustkovou

20. 11.

sál knihovny 17.30

23. 11.

kulturní dům

27. 11.

sál knihovny 10.00

30. 11.

sál knihovny 9.30, 11.00

Léčitelství a poradenství
v šamanismu
Přednáška s povídáním o zdraví a léčitelských
postupech v šamanismu. Programem provázejí Mgr. Lea Šťastná a Miroslav Šťastný
– vstupné 80 Kč
Uzávěrka soutěže Sbírej
samolepky – vyhodnocení soutěže
proběhne na DDK 2. 12. 2012
VU3V – 5. přednáška na téma Lidské zdraví

Tramvaj plná strašidel (4., 5. tř. ZŠ)
Česká služka po 20 letech (8., 9. tř. ZŠ)
Besedy se spisovatelkou Petrou Braunovou

2. 12.

kulturní dům 10.00–17.30

Den pro dětskou knihu

20.00

EXTÁZE
Kanada – Romantický příběh s euforickými
stavy chemické lásky do 15 let nevhodný. Titulky. Vstupné 80 Kč.
Změna programu vyhrazena

O PRINCEZNĚ MEDUNIČCE
režie: A. Hlaváčová

KNIHOVNA

14. 11. Oblastní charita Horažďovice 14.00

LOUTKOVÉ DIVADLO V KINĚ OTAVA

POSEZENÍ S PÍSNIČKOU
K tanci a poslechu hrají ÚTERNÍCI.
Prodej a rezervace vstupenek v kině Otava.

26. 11. pondělí

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

VÝSTAVA PRACÍ ZUŠ HORAŽĎOVICE
Od 1. 11. ve vestibulu kina Otava vždy v otevírací dobu kina nebo po dohodě na č. 732 930 360.

Hotel Prácheň
pátek 9. 11.

19.00

Ševčíkovy hudební večery
Houslový recitál virtuosky Jany Vonáškové-Novákové. Klavírní spolupráce: profesor
Konzervatoře v Plzni Petr Novák. Vstupné
100 Kč, zlevněné vstupné 50 Kč. Rezervace
vstupenek 603 229 559.

další akce
10. 11.

9.00–12.00

SVATOMARTINSKÝ JARMARK
NA ZÁMKU HORAŽĎOVICE
Příjezd svatého Martina na koni
Zabijačkové dobroty
Ochutnávka mladých vín
Svatomartinské pivo
Svatomartinské pečené husy
Farmářské produkty
Bohatý doprovodný program
VEČERNÍ SVĚTELNÝ PRŮVOD MĚSTEM OD 17.30 HODIN ZE ZÁMECKÉHO
NÁDVOŘÍ
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