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SLOVO STAROSTY
Jdeme volit!
Jdeme volit hejtmana a krajské zastupitele.
Píši v množném čísle, a tím vyjadřuji své
přání, aby nás, voličů, přišlo do volebních
místností co nejvíce. Každé volby jsou
mimo jiné vnitřním bojem lenosti proti aktivitě, alibismu proti odpovědnosti. Pokud
v duši voliče zvítězí aktivita a odpovědnost, nastupuje druhá fáze rozhodování:
Koho? A k tomu se přirozeně váže otázka:
Proč?
Každý volič má dost rozumu a zkušeností,
aby na otázky odpověděl hlasem pro kandidující subjekt, který je mu ideově nejbližší
nebo je pro něj programově nejvýhodnější.
Dovoluji si voličům poslat tento vzkaz: Ke
každému právu se váže i odpovědnost. Volit má smysl a rezignace občana na volby
bez vážných (např. zdravotních) důvodů
není ničím jiným než falešným útěkem
před odpovědností. Falešným proto, že
po celé volební období nese volič objektivní odpovědnost i za svoji volební pasivitu (včetně důsledků, které z toho pro něj
v praktickém životě plynou). Nízkou účast
ve volbách si může leckterý politik vyložit
i tak, že je mu cokoliv dovoleno, neb národu je všechno jedno. Aby tomu tak nebylo,
zbývá jediné: jdeme volit!

Není to složité
Uplatnění volebního práva opravdu není
nijak komplikované. Jste-li starší 18 let
a máte-li trvalý pobyt na území města Horažďovice, dostavte se v pátek 12. října od
14 do 22 hodin nebo v sobotu 13. října od
8 do 14 hodin do jedné z jedenácti okrskových volebních místností, jejichž seznam
najdete na webu města, na úřední desce
i v tomto vydání Obzoru. Tam nejprve
prokážete svou totožnost občanským
průkazem nebo cestovním pasem a obdržíte šedou úřední obálku. Za plentou pak
na vámi vybraném volebním lístku můžete zakroužkovat čísla maximálně čtyř

Nově otevřená část rehabilitace v Horažďovicích
kandidátů, kterým chcete dát přednost
před ostatními. Lístek (pouze jeden!)
vložíte do obálky a vhodíte do hlasovací
schránky (urny). Volební lístky dostanete domů do schránky nejpozději 9. října;
případně můžete ve volební místnosti
žádat náhradní. Při volbě se nemůžete
nechat zastoupit, ale v případě nutnosti
vás může někdo doprovázet a pomáhat
vám. Je-li k tomu vážný důvod, můžete
volit mimo volební místnost; komise vás
na požádání navštíví s přenosnou volební
schránkou. Mimo místo trvalého bydliště
lze volit pouze s volebním průkazem. Podrobné informace budou přiloženy k hlasovacím lístkům. Poradíme vám také na
radnici v kanceláři č. 121 i ve volebních
místnostech.

Něco z historie
V době monarchie, téměř do konce 19.
století bylo voličstvo rozděleno podle společenského postavení do tzv. kurií. Volební právo neměli vojáci a dělníci. Volili jen
muži, výjimkou byly ženy zařazené do velkostatkářské kurie. Všeobecné, rovné a tajné volební právo bylo zakotveno v Ústavě
Československé republiky v r. 1920. Období vlády KSČ bylo k voličům milosrdné, neboť z nich sejmulo břímě rozhodování ();

kandidátka byla jen jedna. O to pestřejší
spektrum máme dnes. Přeji všem voličům
rozumnou, prozíravou a šťastnou volbu.
Karel Zrůbek

Nová Klatovská
nemocnice
Koncem měsíce srpna pořádala Klatovská nemocnice dny otevřených dveří
v nové budově – tzv. monobloku. Nemohl
jsem si nechat tuto příležitost ujít, a tak
jsem absolvoval prohlídku nemocnice
s odborným výkladem. Přestože jsem
se o projekt a jeho realizaci průběžně
zajímal, překvapila mě špičková výbava jednotlivých oddělení. Soudě podle prostorového a technického zázemí
a diagnostického a léčebného vybavení
nemocnice bychom měli mít po ruce
špičkové pracoviště srovnatelné s těmi
nejmodernějšími v republice. Však také
hodnota investice představuje 1,8 miliardy Kč (včetně DPH); většinu hradí
Plzeňský kraj, cca 450 miliónů dodává
Regionální operační program NUTS II
Jihozápad. Pro pacienty z okresu Klatovy
je plánované otevření nového bloku nemocnice jistě dobrá zpráva.
Karel Zrůbek
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Stalo se

o úspěšný návrat klientů do běžného života. Přejme jim příjemnou práci v nových
prostorách a jen samé spokojené pacienty.
Markéta Bučoková, OPPŠK

Diplomatická
akademie 2012

Kultura

Po dvouleté odmlce letošní srpen opět
hostil v Horažďovicích účastníky letní diplomatické školy.
Starosta Karel Zrůbek přivítal posluchače v pondělí v podvečer v zámeckém sále.
V krátkosti představil město, jeho historii
i současný život.
Poté již následoval maratón odborných
přednášek, jenž byl zpříjemněn koncertem Horažďovických zpěváků a muzikantů a samozřejmě tradičním fotbalovým
utkáním. Po suverénní výhře domácího
družstva Staré Gardy 10:2 starosta města
předal vítězům sladkou cenu – velký koláč,
který laskavě věnovala pekárna pana Fialy
z Klatov Lub, které tímto velmi děkujeme.
Velkorysé gesto vítězů porážkou zdrcené
diplomaty potěšilo, to když jim cenu vítězné družstvo darovalo. Společně si po
utkání nad šálkem kávy všichni jistě pochutnali.
Markéta Bučoková, OPPŠK

spokojený Tomášek
ani s balančními kolečky. Řešení se nabízelo v zakoupení speciálně upraveného
kola, ale ouha – jeho cena se pohybuje
kolem 15 000 Kč. Tomáškovi rodiče oslovili s žádostí o příspěvek několik nadací,
uspěli však pouze v jednom případě; Nadace Charty 77 – konto Bariéry přispěla
5000 Kč. Už se zdálo se, že kolo zůstane
pro Tomáška nesplněným snem, když rodiče napadlo poprosit o pomoc tatínkova
zaměstnavatele, firmu Teraso. A jejich žádost skončila úspěchem, v jaký ani nedoufali. Firma, zastoupená ředitelem, panem
Zahnbauerem, věnovala celých zbývajících 10 000 Kč! Pořízení kola tedy už nic
nebránilo, jeho obstarání bylo otázkou
několika málo dnů. A tak díky dobrému
skutku mohl i Tomášek strávit prázdniny
stejně jako spousta dalších šestiletých kluků – jízdou na kole.
Mgr. Pavla Skalová, poradkyně rané péče

Otevření nové
přístavby
Horažďovické
rehabilitace
Obě družstva po zdařilém utkání

O Tomáškovi, novém
kole a dobrém skutku
„Pozór, jedúú!“ Tomášek si to drandí na
kole tak rychle, že dokonce předjel staršího brášku. Situace na první pohled úplně
běžná. Ale pozor, není to tak – neobvyklé je kolo, na kterém Tomášek jede a ještě
méně běžný způsob, jak k němu přišel.
Tomášek jezdil odmalička rád na tříkolce,
a když z ní vyrostl (však už je také předškolák), zdálo se, že s ježděním je konec.
Narodil se totiž s dětskou mozkovou obrnou, postižením, které s sebou nese zejména pohybové omezení. Tomášek hůř
chodí a hlavně drží špatně rovnováhu,
jízdu na normálním kole by tedy nezvládl

13. září byla, po půlročních stavebních
úpravách, jejichž investorem byl Plzeňský
kraj (poskytl horažďovickému zařízení
1,6 mil Kč ), otevřena nová část oddělení
rehabilitace. Slavnostního ceremoniálu
se zúčastnil poslanec Jan Látka, krajský
radní MUDr. Václav Šimánek, za město
Horažďovice starosta Mgr. Karel Zrůbek
a místostarosta Jan Buriánek. Poté co
byla přestřižena páska, ředitel nemocnice Ing. Martin Grolmus, provedl všechny
přítomné novými prostory, které, dle jeho
vlastních slov, bylo nezbytné vybudovat, neboť stávající kapacita již nestačila
uspokojovat poptávku po kvalitních rehabilitačních službách. Moderní vybavení nabídne klientům vyšší a komfortnější
péči. To by ale samo o sobě mnoho neznamenalo, nebýt rukou, které je obsluhují.
Nutno podotknout, že nemalý díl na zvučném jménu Horažďovické rehabilitace,
mají právě fyzioterapeuté, kteří se starají

Ševčíkovy hudební
večery
pátek 5. 10. 2012 v 19.00 hodin
secesní sál hotelu Prácheň
Podzimní část 3. ročníku koncertního cyklu Ševčíkovy hudební večery 2012 zahajuje
večerem nazvaným „Nebojte se opery“
opět v secesním sálu hotelu Prácheň. Hlavními protagonisty pátého koncertu cyklu
jsou vynikající umělci – sopranistka Gabriela Pechmannová a klavírista Daniel
Wiesner, se kterými vystoupí dětský pěvecký sbor Kvítek zřízený při ZŠ Komenského v Horažďovicích. Koncerty cyklu
podporuje Plzeňský kraj. Sbor řídí a program s dětmi ve spolupráci s umělci nacvičila sbormistryně Mgr. Dana Slepičková.
V pestrém programu zazní klasické písně
a operní árie. Z průvodního slova se dozvíme o prováděných skladbách zajímavé
podrobnosti, které jistě pomohou odstranit
určitý respekt, který občas i hudbymilovní posluchači k opernímu oboru chovají.
Pěvkyně přijíždí do Horažďovic nedlouho
po studiových pracích na sestřihu „live“
záznamu jednoho z koncertů s orchestrem
BrassBand München, který provedla pod
uměleckým vedením dirigenta Ekkeharda
Hauensteina právě v bavorské metropoli.

Gabriela Pechmannová
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Škoda, že v Horažďovicích zůstane nevyužita vzácná příležitost k natočení reprezentativní nahrávky dětského pěveckého
sboru Kvítek s oběma znamenitými umělci.
Rada města náš návrh výroby CD finančně
nepodpořila a v silách našeho občanského
sdružení není bohužel financování všech
nákladů spojených s vytvořením záznamu
koncertu v profesionální kvalitě.
Klasická tvorba v oblasti písňové i operní
vychází u všech významných skladatelů
právě z kořenů lidových skladeb anonymních autorů, a tak dostane dětský pěvecký
sbor Kvítek při koncertu prostor i k provedení několika lidových písní z Horažďovicka. Jedná se o písně ze sbírek jednoho
z dřívějších ředitelů horažďovického muzea
– Štěpána Vydry. Ve spolupráci se současnou ředitelkou Městského muzea v Horažďovicích – Hanou Smetanovou – se podařilo
vyhledat v archivu vhodné písně, které zpívali pravděpodobně také předkové alespoň
některých současných dětských zpěváků.

Najdi spisovatele nebo
ilustrátora, který ve svém jméně
nebo příjmení skrývá název
rostliny.

Aranžmá písní provedl na objednávku našeho občanského sdružení známý plzeňský
hudebník Josef Fiala, jehož pásmo lidových
písní jsme mohli vyslechnout v rámci Ševčíkových hudebních večerů v roce 2011 při
jednom z letních koncertů v muzeu. Nadšeného propagátora lidové písňové tvorby
jsme mohli v Horažďovicích slyšet i s jeho
dlouholetým uměleckým partnerem Martinem Kaplanem též při odhalování pamětní
desky Štěpánu Vydrovi u vchodu do velkého
sálu muzea. Naše sdružení finančně podpořilo aranžování písní do podoby vhodné pro
interpretaci dětským sborem. Již při zkouškách se ukázalo, že aranžmá jsou velmi
zdařilá. Věříme společně s dětskými umělci
Kvítku, že i publikum rádo vyslechne písně
se vztahem ke zdejšímu kraji. Mezi písněmi najdeme třeba Boubínskou bránu, která se zpívala před desítkami let v nedaleké
obci Boubín při tzv. „konopické“ na statku
u „Žílů“. Pamětníci těchto lidových zvyků
stále žijí mezi námi.
Těšíme se na hojnou účast a společně prožitý krásný večer. Vstupné na koncert: 100 Kč,
zlevněné vstupné 50 Kč. Rezervace vstupenek: mobil 603 229 559. Jako obvykle bude
návštěvníkům koncertu k dispozici bar
u sálu a občerstvení v přilehlé restauraci.
Ing. Jitka Kutišová, Hudba bez hranic, o. s.

Vážení přátelé,

Další informace o soutěži
www.knihovna.horazdovice.cz

zveme vás do Kulturního domu v Horažďovicích na jednu z nejslavnějších a světově nejvíce uváděných situačních komedíí
„BROUK V HLAVĚ“ v podání Divadla
A. Dvořáka Příbram.
Hrají: Roman Štabrňák, Lukáš Král, Vladimír Mrva, Jiří Ployhar, Helena Karochová, Robert Tyleček a další.

Režie: Milan Schejbal
Toto představení se uskuteční ve středu
17. října 2012 od 19.30 hodin v rámci
předplatitelské skupiny A/1.		
Po skončení představení proběhne slosování předplatitelských legitimací skupiny
A/1 jen z přítomných diváků.
Bližší informace na tel. 376 311 261,
www.divadlo.klatovynet.cz.
Zbylé vstupenky zakoupíte v KD Horažďovice, tel. 376 512 237, 376 511 890
Dana Hladíková, SDS Klatovy

150. let od
znovuvysvěcení
klášterního kostela
14. září uplynulo 150 let od opětovného
posvěcení klášterního kostela Nanebevzetí Panny Marie.

Otázka č. 9	Horažďovické střípky aneb fotovzpomínání

Na Vaše odpovědi, kde se tento objekt nachází, čekáme do 20. 10.
2012. Připomínáme, že odpovídat můžete pomocí internetového
formuláře na www.knihovna.horazdovice.cz nebo papírového formuláře, který je k dispozici v městské knihovně.

Správná odpověď z Horažďovického obzoru 8/2012:
Severní štítová zeď domu č.p. 266 v Plzeňské ul.

Tato soutěž probíhá za finanční podpory Ministerstva kultury ČR v rámci projektu Seniorům Dokořán.
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Tato událost byla připomenuta v sobotu
8. září na svátek Narození Panny Marie.
Otec Václav Hes ze Sušice se ujal vedení
večerní slavnostní bohoslužby, při které
byla v klášterním kostele odhalena výstavka dokumentů a fotografií mapujících
historii vysvěcení panem biskupem Janem
Valeriánem Jirsíkem. Dále byly vystaveny
bohoslužebné knihy z 19. století, ukázky
procesních korouhví a různých liturgických potřeb, kopie fotografií generálních
představených a kněží spirituálů, kteří se
duchovně o naše sestry starali, kniha životopisů svatých z 19. století.
Po mši svaté sestry farníkům přiblížily
historii a vybavení tohoto kostela, a to
podle zápisků v inventáři P. Jana Komrsky
z konce roku 1927.
Ancilla de Notre Dame

Čti, žij zdravě!
Sekce veřejných knihoven SKIP vyhlašuje
1.–7. 10. 2012 16. ročník celostátní akce
Týden knihoven, do kterého se i v letošním roce zapojí naše knihovna bohatým
programem pro všechny generace.
Přijďte s námi i vy oslavit svátek knihoven.
Pozor, ve středu slavíme v proužkovaném!
Připomínáme si tak 100. výročí narození
tvůrce animovaného filmu Jiřího Trnky
a jeho „Bratry v triku“.
Každého, kdo navštíví naši knihovnu
v proužkovaném, čeká drobná odměna, děti
navíc můžou získat soutěžní samolepku.
V rámci Týdne knihoven bude pro čtenáře, kteří mají problémy s včasným vracením knih, vyhlášena AMNESTIE.
Vraťte knihy, které Vám nepatří! Promineme Vám poplatek za upomínky.
V Týdnu knihoven nabízíme možnost REGISTRACE ZDARMA
Podrobný program akcí najdete na zadní
straně Horažďovického obzoru.
Petra Tomešová

|

Z radnice
Rada města 27. 8. 2012

Letní plstění v muzeu
Dne 1. 8. 2012 proběhl v muzeu kurz plstění vlny za sucha, který si objednal Příměstský tábor Horažďovice pořádaný přírodovědnou stanicí.
Se skupinkou 16 dětí jsme se učili základy
plstění pomocí speciální jehly. Program
trval dvě hodiny.
Zpočátku měli zejména kluci obavy, že
je to nebude bavit, ale postupem času se
ukázal pravý opak. Pod rukama hochů
vznikaly zajímavé postavičky bojovníků,
vojáků, zápasníků. Děvčata naopak vyráběla krásné panenky s různými účesy a rafinovaným oblečením.
Dvě hodiny uplynuly jako voda a my jsme
museli skončit.
Mnohé postavičky ale nebyly zcela dokončeny, a tak se dětem nechtělo odejít, každý
chtěl svůj výrobek dotvořit. Nakonec bylo
domluveno, že si děti mohou své výtvory
dokončit v přírodovědné stanici.
Konečné výrobky jsem tedy neviděla, ale
doufám, že se vše podařilo.
Děkuji všem dětem za výbornou spolupráci při tvoření.
Pokud by měl někdo zájem si plstění za
sucha také vyzkoušet, domluvte se s kamarády nebo s paní učitelkou ve škole,
vytvořte tak skupinu, objednejte se telefonicky nebo e-mailem a přijďte k nám
do muzea. Skupinka může mít minimálně 6, maximálně 16 osob.
Kateřina Červená, Městské muzeum

rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky společnosti Silnice Nepomuk, s. r. o., na realizaci
díla „Oprava chodníků Blatenská–Okružní“
s nabídkovou cenou ve výši celkem 169 427 Kč
+ DPH,
rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky
společnosti Kamaryt, s. r. o., na realizaci díla
„Oprava střechy ČOV Horažďovice“ s nabídkovou cenou ve výši celkem 290 052 Kč +
DPH,
rozhodla o přijetí nabídky společnosti Dopravně inženýrská kancelář, s. r. o, Hradec
Králové na vypracování dokumentace pro
provedení stavby „Otavská cyklostezka –
úsek v mikroregionu Prácheňsko č. 1 – Svaté
Pole – č. 4 – Zářečí – I. etapa“ ve výši 87 000 Kč
+ DPH,
rozhodla o přijetí nabídky Miroslava Brůžka,
Horažďovice na realizaci díla „ZŠ Blatenská
– přístupový chodník pro veřejnost“ s nabídkovou cenou ve výši celkem 69.879 Kč + DPH,
schvaluje smlouvu o poskytování služeb internetové sítě Šumava Net pro Místní knihovnu Veřechov – pobočka Horažďovice mezi
městem Horažďovice a firmou Šumava Net,
s. r. o.,
schvaluje provedení opravy vjezdové brány
na požární stanici JPO III SDH Horažďovice
ve výši 36 984 Kč firmou FK Vrata František
Krumpholc,
souhlasí s odprodejem vozidla na přepravu
osob typu AVIA 31 JPO V SDH Třebomyslice
a pověřuje Františka Kříže, pracovníka odboru kanceláře starosty ve spolupráci s MěÚ
finančním odborem realizovat odprodej požárního dopravního vozidla.
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Rada města 10. 9. 2012

zeňského kraje

Horažďovice, část Babín

schvaluje podání žádosti o přidělení dotace
na projekt Seniorům Dokořán 2013 v dotačním programu MK ČR – kulturní aktivity
zdravotně postižených občanů a seniorů (celkové náklady 34 812 Kč, z toho dotace 68,9
%), doporučuje ZM: nepořizovat další změny územního plánu města Horažďovice (a to
ať již jako samostatné nebo součást změny
č. 1 územního plánu) a to do doby nežli bude
zastupitelstvu města v zákonné lhůtě podána
zpráva o uplatňování územního plánu města
Horažďovice s tím, že poté bude o možnosti pořizování dalších změn zastupitelstvem
města opět rozhodnuto,
schvaluje:
a) dohodu o zajištění hokejového utkání mezi
Veterány ČR a HSG Horažďovice,
b) výši vstupného – 150/Kč dospělí, děti do
15-ti let vstup zdarma na hokejového utkání,
výtěžek bude věnován Oblastní charitě Horažďovice,
c) bezúplatný pronájem secesního sálu hotelu
Prácheň dne 6. 10. 2012 k uspořádání besedy
a autogramiády,
d) spoluúčast města Horažďovice 5 000 Kč na
zabezpečení hokejového utkání.
V záležitosti protipovodňových opatření
města:
a) bere na vědomí petici ze dne 22. 8. 2012 čj.
MH/11839/2012 a podklady týkající se průběhu přípravy protipovodňové ochrany města Horažďovice a schvaluje odpověď na petici,
b) schvaluje zadání nezávislého posouzení
protipovodňových opatření s podmínkou, že
zhotovitel musí písemně prohlásit, že posudek vypracuje nezávisle na názoru zpracovatele projektu,
schvaluje zapůjčení velké zasedací místnosti MěÚ Pěveckému spolku Prácheň dne
21. 9. 2012 k setkání hostů při příležitosti
150. výročí založení a 20. výročí znovuobnovení činnosti spolku
RM ve věci jednání RM schvaluje termíny zasedání RM:
1. 10. 2012 v 15.00 hod. – Babín
22. 10. 2012 v 15.00 hod. – Horažďovická
Lhota

ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost
Městský úřad – Mírové náměstí 1 – velká
zasedací síň pro voliče trvale bytem
Horažďovice
Havlíčkova, Hradební, Husova, Husovo nám.
(140, 144, 145, 148), Jiřího z Poděbrad, Mayerova (262, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066,
1067, 1068), Mírové náměstí, Nábřežní, Otavská, Palackého (1061), Plzeňská, Podbranská, Prácheňská, Příčná, Příkopy, Sportovní,
Ševčíkova, Trhová, U Jatek, Zářečská
Horažďovice, část Svaté Pole

ve volebním okrsku č. 7 je volební místnost
Horažďovice, část Boubín – Boubín 5 –
obecní budova pro voliče trvale bytem
Horažďovice, část Boubín

Oznámení
o době a místě konání voleb do
zastupitelstev krajů
Starosta města Horažďovice podle § 27 odst.
1 zákona č. 130/200 Sb., o volbách do zastupitelstva kraje a o změně některých zákonů
oznamuje
1.		 Volby do zastupitelstva Plzeňského kraje
se uskuteční
v pátek dne 12. října 2012 od 14.00 do 22.00
hodin
v sobotu dne 13. října 2012 od 8.00 do 14.00
hodin
2.Místem konání voleb do zastupitelstva Pl-

ve volebním okrsku č. 2 je volební místnost
ZŠ Komenského – Komenského 211 pro
voliče trvale bytem
Horažďovice
Budovatelů, Družební, Hollarova, Jiráskova,
Karla Němce, Komenského, Mírová, Odbojářů, Peškova, Třebomyslická, Za Tržištěm
ve volebním okrsku č. 3 je volební místnost
ZŠ Blatenská – Blatenská 539 pro voliče trvale bytem
Horažďovice
2003, Bezručova, Blatenská (306, 307, 308,
309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317,
318, 319, 320, 321, 322, 529, 530, 538, 539,
540, 585, 586, 587, 736, 737, 738, 750, 766,
767, 769, 770, 1081), Hornická, Mayerova
(523, 524, 525, 783, 784, 785, 786), Okružní,
Rybářská, Smetanova, Strakonická (16, 17,
30, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157,
158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166,
167, 168, 169, 170, 171, 173, 174, 175, 177, 178,
179, 180, 182, 183, 184, 185, 186, 362, 363,
365, 366, 367, 368, 370, 371, 372, 373, 374,
429, 497, 500, 535, 537, 696, 697, 883, 945,
946, 947, 948, 952, 1056, 1057, 1058), Šumavská, Tyršova, Zahradní, Žižkova, 5 května, Na
Vápence, Nad Nemocnicí, Kaskova, Josefa
Pavla, V Lukách
ve volebním okrsku č. 4 je volební místnost
Hasičská zbrojnice – Loretská 235 pro voliče trvale bytem
Horažďovice
Lipová, Loretská, Palackého (811, 812, 815,
816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824,
825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833,
834, 835, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851,
852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860,
861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 871,
872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 931, 932,
933, 934), Pod Vodojemem
ve volebním okrsku č. 5 je volební místnost
Horažďovice, Předměstí – klubovna Sdružení občanů HD Předměstí pro voliče trvale
bytem
Horažďovice Předměstí
ve volebním okrsku č. 6 je volební místnost
Horažďovice, část Babín – Babín 41 – obecní budova pro voliče trvale bytem

ve volebním okrsku č. 8 je volební místnost
Horažďovice, část Horažďovická Lhota 36
– obecní budova pro voliče trvale bytem
Horažďovice, část Horažďovická Lhota
ve volebním okrsku č. 9 je volební místnost
Horažďovice, část Komušín – Komušín 69
– obecní budova pro voliče trvale bytem
Horažďovice, část Komušín
ve volebním okrsku č. 10 je volební místnost
Horažďovice, část Třebomyslice – Třebomyslice 1 – obecní budova pro voliče trvale
bytem
Horažďovice, část Třebomyslice
ve volebním okrsku č. 11 je volební místnost
Horažďovice, část Veřechov – Veřechov 42
– obecní budova pro voliče trvale bytem
Horažďovice, část Veřechov
3.Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy
prokáže svoji totožnost a státní občanství
České republiky (platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky).
Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
4.Voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební
místnosti.
V Horažďovicích dne 20. 9. 2012
Mgr. Karel Zrůbek, v. r. starosta města

MĚSTO HORAŽĎOVICE,
ORG. SL. TECHNICKÉ SLUŽBY
NABÍZÍ K PRODEJI
VYSOKOZDVIŽNÝ VOZÍK
DESTA A RŮZNÉ DRUHY
STARŠÍCH PNEUMATIK.
BLIŽŠÍ INFORMACE
BENEŠOVÁ MARCELA,
TEL. 608 448 698
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BRZY SE TO SPRAVÍ.
KAŽDÝ DEN JÍT DO ŠKOLIČKY
ZA CHVILKU NÁS BAVÍ.
M. Sládková, R. Větrovcová

Školy

Křesťanská mateřská
škola
Nový školní rok začal. Děti si postupně
zvykají na změny, kamarády a paní učitelky. Někteří, především ti starší, již s rodiči
doma přemýšlejí, zda ještě zvládnou něco
málo navíc. Mimo běžný provoz jsou totiž
prostory naší školy využívány také k tzv.
nadstandardním aktivitám. Již v měsíci září
zde zahájily činnost kurzy pro dospělé, nabídka se objevila v předchozím čísle Obzoru, a v měsíci říjnu začínají pracovat kroužky
pro děti. Pro letošní rok si u nás mohou opět
vybrat jak mezi pohybovými, hudebními,
tak jazykovými aktivitami. První schůzky se
uskuteční v těchto termínech a časech.
Němčina pro děti aneb Krůček po krůčku
do sousední země
• pondělí 1. 10. od 14.30 do 15.30 hodin.
Kurzovné 800 Kč za rok.
Taneční kroužek
• úterý 2. 10. od 12.30 do 13.15 hodin. Kurzovné 35 Kč za lekci.
Pohybové hrátky pro děti MŠ
• úterý 2. 10. od 14.30 do 15.15 hodin. Kurzovné 35 Kč za lekci.
Angličtina pro děti aneb Do you speak
English?
• středa od 15.00 do 16 hodin. Kurzovné
800 Kč za rok.
Ve školce se bude i nadále každou středu
dopoledne pravidelně scházet také pěvecký
soubor Duháček. Letos si děti poprvé společně zazpívají 3. 10.
Po celý nový školní rok budou pokračovat
konzultační dny s Mgr. Hajžmanovou, klinickým logopedem ze Strakonic.
Zvažte proto zájem, nadání a schopnosti
svých dětiček a přihlaste nebo je přiveďte
k nám do školy.
Mgr. Věra Chaloupková, KMŠ
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Na Paloučku trochu
známe a ostatní
objevíme…
… to je název našeho školního vzdělávacího
programu, podle kterého bude v letošním
školním roce probíhat předškolní vzdělávání
v naší školce. To je zaměřené především na
rozvoj podpory zdraví, environmentálního
vzdělávání a podpory estetických dovedností.
To vše budeme doplňovat projektem „Pohlazení duše“, do kterého bychom chtěli
postupně zařazovat takové aktivity jako je
autorské čtení, aromaterapie, hipoterapie,
muzikoterapie, terapie keramikou, masáže
a další zajímavé činnosti, se kterými máme
již zkušenosti.
V naší školce už máme za sebou první opravdu
velkou návštěvu. Děti navštívili medici oboru
zubní lékařství, kteří velmi citlivou a dětem
přístupnou formou podali přesné informace
o všem, co souvisí se zoubky a se zubní hygienou. Děti milé povídání a hraní moc zaujalo.
Ještě něco nám udělalo hned na začátku školního roku radost. Dostali jsme dopis z Arcidiecézní charity Praha, se kterou již několik
let spolupracujeme v projektu Adopce na dálku. Společně s rodiči a dalšími zájemci jsme
adoptivními rodiči holčičky, kterou jsme si
pojmenovali Induška. V došlém dopise jsme
obdrželi velké poděkování za podporu děvčete, které s naší pomocí ukončilo základní
školu a pokračuje ve vyšším typu vzdělávání.
Podle sdělení se stává jen velmi výjimečně, že
„adoptované“ děti pokračují ve studiu. Náš
příspěvek pomáhá Indušce v získání školních
pomůcek, školní uniformy a rovněž pro obdržení drobných dárků. Do školky dostáváme
průběžně zprávy, které nám zasílá přímo
Induška a také dostáváme informace o průběhu a výsledcích jejího vzdělávání. Protože
jsme si naši Indušku „dovedli“ tak daleko,
chceme i dále v adopci na dálku pokračovat.
Děkujeme všem, kteří se již do projektu zapojili. Pokud by se někdo další chtěl s námi stát
adoptivním rodičem, může se k nám přidat.
Z Paloučku přejeme všem krásné nadcházející podzimní dny.
Z vlastní tvorby:
ZÁŘÍ VOLÁ DO ŠKOLIČKYPOJĎTE HONEM VY DĚTIČKY!
POZNÁME TU KAMARÁDY,
BUDEM SE MÍT SPOLU RÁDI.
CHCEME VŠICHNI RADOST MÍT,
CVIČIT, ZPÍVAT A HODNĚ SE NAUČIT.
JEŠTĚ SE NÁM TROCHU STÝSKÁ!

ZŠ a ZUŠ Horažďovice,
příspěvková
organizace
Školní rok 2012/2013 začal pro některé
školy v Horažďovicích organizačními změnami. K 1. lednu 2012 došlo ke sloučení ZŠ
Blatenská 540, ZŠ Blatenská 310 a ZUŠ.
Všechny tři zmíněné školy nyní tvoří jeden velký subjekt s názvem Základní škola
a Základní umělecká škola Horažďovice,
příspěvková organizace. Tyto změny byly
samozřejmě provázeny mnohými problémy, avšak díky zřizovateli – Městskému
úřadu Horažďovice a vedoucím pracovníkům škol, se je podařilo zdárně vyřešit, za
což bych chtěla velmi poděkovat.
K 1. září školního roku 2012/2013 nastoupilo na ZŠ Blatenská 540 362 žáků, z toho
53 obsadilo lavice prvních tříd. Učí se pod
vedením 25 učitelů a jednoho asistenta pedagoga. Odpoledne se o některé děti starají pracovníci školní družiny a školního klubu. Do
lavic ZŠ Blatenská 310 usedlo 18 žáků, které
vyučují 3 učitelky a dvě asistentky pedagoga.
Kapacita ZUŠ je 230 žáků a pravděpodobně
bude letos zcela naplněna. Zde je zaměstnáno 12 učitelů a vyučují se tyto obory: obor
výtvarný, literárně-dramatický a hudební,
v rámci něhož se lze zaměřit na hru na klavír,
keyboard, housle, violu, bicí, flétnu příčnou
a zobcovou, trubku, trombón a kytaru.
Na závěr bych chtěla všem pedagogům
popřát hodně štěstí, sil a energie v rámci
pracovního procesu a dětem, aby do školy
chodily rády a s dobrou náladou a ke svým
povinnostem přistupovaly zodpovědně.
Mgr. Jaroslava Šimková, ředitelka školy

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

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

www.zskomenskeho.horazdovice.cz

ZŠ Komenského
Poděkování příznivcům ZŠ
Horažďovice, Komenského ul. 211
ZŠ Komenského se před 2 lety zapojila do
ekologického projektu na podporu sběru
vysloužilých elektrospotřebičů nazvané
UKLIĎME SI SVĚT. Díky zájmu a podpoře
Vás všech jsme v soutěži obstáli velmi dobře
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a hned napoprvé obsadili 2. místo v Plzeňském kraji. Toto umístění nám vydělalo víc
jak 8 000 Kč, o čemž jsme Vás informovali
prostřednictvím Obzoru i Vašich dětí. Vyhodnocení letošní soutěže teprve probíhá.
Bohužel pro letošní rok pořadatelé sloučili
dvě ekologické soutěže dohromady a zároveň nastavili nová pravidla. Tou nejpodstatnější změnou pro nás je, že sebrané
velké elektrospotřebiče odváží firma zcela
zdarma a pouze v případě, že je prokazatelně používala škola. Není za ně tedy již žádné finanční ohodnocení.
Za malé elektrospotřebiče, které se sbírají
i nadále, jsou přidělovány body. Za určitý
počet bodů je možno získat věcnou odměnu. Vzhledem k tomu, že za získané peníze
jsme chtěli pořídit konkrétní věci potřebné
pro školu, není pro nás tento systém motivující a rozhodli jsme se proto v letošním
roce v soutěži již nepokračovat.
Všem Vám ještě jednou moc děkujeme za
dosavadní spolupráci. V případě, že byste
nás v ekologických projektech chtěli podporovat i nadále, probíhá ve škole sběr hliníku a plastových víček od PET lahví. Budeme rádi za jakoukoliv pomoc.
Kolektiv ZŠ HD Komenského 211

Informace pro rodiče
předškoláků
Kroužek „Hurá do školy“ se na podzim
tohoto školního roku neuskuteční. Pokud
bude zájem ze strany rodičů, je možno jej
otevřít na jaře 2013. Určen by byl pouze pro
děti, které se zapíší na ZŠ Komenského.
Vedení ZŠ Horažďovice

Kluci v akci
Vítězství Prácheňské hnětynky (cukrářského výrobku žáků Střední školy Horažďovice) v soutěži o nejlepší regionální potravinu
Plzeňského kraje upoutalo pozornost médií
a následně přineslo nabídku České televize
na účast školy v populárním gastronomickém
pořadu Kluci v akci. S nadšením přijímáme

každou zajímavou výzvu, která přinese nové
poznatky a zkušenosti žákům i pedagogům.
A tak 30. 8. 2012 plzeňská restaurace Formanka přivítala naší „televizní“ výpravu ve
složení pan Miloslav Turek, zástupce ředitele
pro praktické vyučování, paní Ivana Šťastná
a slečna Jana Volmutová, obě učitelky praktického vyučování oboru Cukrář a slečna
Michaela Auterská, žákyně druhého ročníku
učebního oboru Cukrář. Během natáčení pořadu náš tým upekl a nazdobil posvícenskou
hnětynku a navíc zaujal všechny přítomné
legendou o jejím původu. Setkání s televizní kamerou bylo pro naše delegáty krásným
a inspirativním zážitkem. Teď už se všichni
těšíme na vysílání pořadu, které odvysílá
ČT1, 29. září 2012 od 18.30 hodin.

Pozvánka na výstavu
Žáci Grafického designu v těchto dnech
prezentují své umění v galerii Califia na
společné výstavě s pedagogem Ludvíkem
Kovářem. Ak. mal. Ludvík Kovář vystudoval atelier sklářského výtvarnictví na Vysoké škole uměleckoprůmyslové a řadu let
působil jako návrhář designu pro sklářské
i textilní firmy. V expozici představuje svoji
volnou tvorbu, především skleněné plastiky. Vystavené malby a kresby žáků dokumentují proces objevování vlastní výtvarné
identity pod odborným uměleckým vedením. Že je to proces úspěšný, dosvědčují
rovněž klauzurní práce, vystavované pro
veřejnost na konci každého školního roku
přímo v areálu školy. Žáci maturitního
oboru Grafický design s pomocí renomovaných odborníků na grafiku, typografii,
kresbu, malbu, výstavnictví a propagaci
jednak poznávají klasické tvůrčí postupy,
jednak hledají i nová originální řešení. Výstava v zámecké galerii Califia je – řečeno
gastronomickou hantýrkou – malou ochutnávkou toho, co se v kuchyni Grafického
designu na Střední škole Horažďovice vaří.
Ing. Vladimír Greger

Milé maminky,
přijďte se podívat ,
po prázdninách opět otevíráme
náš DRÁČKOV pro nejmenší
dětičky ve věku 0–5 let
Mateřské centrum Dráčkov 3, o. s., Horažďovice, Žižkova ulice, bývalý katastrální
úřad, www.drackov.webnode.cz,
drackov3@seznam.cz
Otevíráme 24. 9. 2012
program – otevírací doba
Po 9.00–12.00
Út 9.00–12.00
		 odpoledne angličtina pro nejmenší
St 9.00–12.00
		 odpoledne angličtina pro nejmenší
Čt dopoledne zavřeno
		 17.30–19.30 angličtina pro dospělé
Pá 9.00–12.00

Zjistíte, že:
naše mateřské centrum je o nápadech, dobré pohodě, kamarádství a o kvalitně stráveném čase a že i ostatní děti zlobí, na každou
maminku je toho někdy až nad hlavu a nejste v tom sama.
Uvidíte svoje dětičky zase v jiných situacích, poznáte, jak se chovají v kolektivu,
zažijete spolu hodně legrace, protože nic
Vám neprospěje víc, než změna denního
stereotypu.
Pořádáme další akce:
mikulášskou nadílku, maškarní minibál,
výlety s dětmi za zábavou, návštěvy městské knihovny apod. O akcích informujeme
formou letáčků a na webových stránkách.

Nabízíme:
máme k dispozici krásné, pro děti zařízené
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prostory (100 m2) a je škoda je plně nevyužívat. Svojí vlastní činností jsme schopni
Dráčkov využít jen z části. Je jen málo podobných zařízení v našem městě a proto
Vám nabízíme využití naší herny a ostatních prostor.
Chystáte oslavu narozenin Vašeho malého dítěte? Nabízíme Vám možnost uspořádat narozeninovou párty u nás.
Máte chuť a odhodlání věnovat se aktivně
práci s malými dětmi a chcete pravidelně
či nepravidelně pořádat setkání s nimi a jejich rodiči? I pro Vás je zde volná kapacita
našeho Dráčkova.
Velmi se na Vás těšíme, přijďte se k nám podívat – všichni z Dráčkova.
Jitka Chalupná

Akce DDM HD
pro veřejnost v říjnu 2012:
So 6. 10. od 8 hodin – ŠUMTUR – LUZNÝ
(Lusen 1373 m): pokračování seriálu turisticko-poznávacích výjezdů za krásami Šumavy, tentokráte se opakovaně vypravíme
na legendární Luzný. Vrcholu dobudeme
z bavorské strany. Pro zvládnutí akce není
třeba extra kondice, třeba je jen kvalitní
obutí a oděv poplatný ročnímu období. Garantem akce je Tomáš Pollak. Počet účastníků je omezen kapacitou mikrobusu a na
akci je třeba se přihlásit předem. Odjezd
v 8.00 od Přírodovědné stanice DDM.
So 6. 10. od 14.30 – KERAMIKA PRO
RODIČE S DĚTMI: keramické tvoření pro
rodiče s dětmi s Evou Bláhovou, pracovní
oděv s sebou. Keramická dílna DDM.
Pá 12. 10. od 16.00 do 19.00 – PODZIMNÍ DÍLNA (rukodělná dílna pro veřejnost): program pro celou rodinu aneb každý si přijde na své při výrobě tradičních
hnětynek a draků, součástí programu budou aktivity pro nejmenší děti.
Ne 14. 10. od 14.00 – DRAKIÁDA (akce
pro veřejnost): tradiční pouštění vyrobených i koupených draků na vrchu Loreta.
Spolupořádáme s horažďovickým Junákem, akce probíhá za příznivého počasí.
Pá 19. října od 19.00 – KEŇA A TANZANIE (cestopisná přednáška): pokračování
cestopisného seriálu z celého světa, tentokráte poprvé z Afriky. Putováním po Keni
a Tanzanii ve fotografiích provede účastníky studentka Katedry geografie PřF UK
Kateřina Kolářová. Sál DDM.
So 20. 10. – HLAVA – 1. horažďovický
geošifratlon (hra pro aktivní veřejnost po
městě): geošifratlon je pohybová denní
hra kladoucí komplexní nároky na fyzičku,

psychičku, schopnost týmové spolupráce
a orientačně-šifrovací dovednosti účastníků. Hra je určena všem účastníkům se soutěživým duchem. Bližší informace v průběhu října na www a nástěnce DDM.
So 20. 10. od 15 hodin – TIFFANY VITRÁŽE (akce pro dospělou veřejnost):
tvorba skleněných vitráží s Evou Bláhovou. Keramická dílna DDM.

Spolky

P. S. Prácheň (Otaváci)
Podzimní setkání Pionýrů
v Novém Městečku
Stejně jako každý rok, tak i letos jsme vyrazili do Nového Městečka, kde se setkáváme
se sušickými Pionýry. V pátek 14. 9. 2012
jsme se sešli v 17.00 na vlakovém nádraží
v Horažďovicích. Shromáždilo se nás 52.
Vyrazili jsme vlakem do Sušice. Tam na nás
čekal autobus, který nás odvezl do kempu v Novém Městečku. Po příjezdu jsme
se ubytovali do chatek. Pak následovala
večeře, ke které si každý opekl vuřt nebo
klobásu. Během večera dorazili vedoucí ze
Sušice, s nimiž jsme se přivítali.
Druhý den ráno nám počasí moc nepřálo. Po snídani jsme museli počkat, až déšť
přejde. Vyrazili jsme na procházku po
okolí, ze které se stala houbařská výprava.
Úlovky byly překvapující. K obědu nám
manželé Vondryskovi přivezli pečená kuřata. Po báječném obědě bylo pro pionýry
i ostatní děti připravené zábavné odpoledne, plné různých soutěží. Například: střelba ze vzduchovky, slaňování na lanech,
běh na chůdách, kriket, ukázka výcviku
psů a mnoho dalších jiných aktivit. Některé soutěže si vyzkoušeli i dospěláci. V půl
sedmé pro nás přijel autobus, který nás
odvezl až do Horažďovic. A my se můžeme
opět těšit na další společný výlet.
Otaváci

Setkání v Novém Městečku
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Klub Dok rozšiřuje
obzory
Tento krátký příspěvek je reakcí na srpnové číslo Obzoru, kde se objevil výčet
různých volnočasových kroužků a mezi
nimi i Klub Dok. Časy i lidé se mění a tak
se také změnil Klub Dok. Stalo se to tak,
že volnočasový Klub Dok vzala pod svá
ochranná křídla Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy. Navázala na historii
starého Doku, ale zároveň ho rozšířila o sociální službu. Klub Dok pro děti
a mládež je podle zákona o sociálních
službách registrován jako nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ve věku od
11–20 let z Horažďovic a okolí.
Nízkoprahovost se dá vysvětlit jako dostupnost, tedy služba je zdarma, uživatelé
této služby se nemusí představovat celým
jménem, pokud chtějí, mohou užívat pouze
své přezdívky. Další zásadou nízkoprahu
je dobrovolnost, což znamená, že uživatel
v otevírací době Klubu může kdykoliv přijít
a stejně tak kdykoliv odejít.
Posláním Klubu Dok je doprovázet a podporovat děti a mládež z Horažďovic a okolí
při řešení obtížných i každodenních situací a zvyšovat tak jejich šance uspět v dalším životě.
K dlouhodobým cílům Klubu patří zejména
nabízet respektující vztah a bezpečný prostor, poskytovat informace, odbornou pomoc a podporu, předcházet vzniku rizikového chování, případně minimalizovat jeho
dopady prostřednictvím preventivních
činností, zprostředkovat vzájemný kontakt
se společenským prostředím, podporovat
a motivovat ve vzdělávání a pracovním
uplatnění a poskytovat zázemí a motivaci ke smysluplnému trávení volného času
a realizaci vlastních aktivit.
Pro návštěvníky Klubu je k dispozici stolní fotbálek, stůl na kulečník, pingpongový
stůl a nemůže chybět ani koutek na povídání či posezení.
Prostory Klubu Dok se nachází na nové
adrese v ulici Havlíčkova 46, Horažďovice
341 01. Otevírací doba Klubu je od úterý
do pátku od 13.30–18.00. Pro uživatele
Klubu Dok bude s počátkem měsíce října
otevřen samostatný vchod ze zadní části
objektu, tedy z Hradební ulice.
Slavnostní otevření Klubu spojené se
dnem otevřených dveří Klubu Dok proběhne ve čtvrtek 27. září 2012 od 13.00–
20.00. Proto zveme všechny zájemce
k návštěvě prostor Klubu. Budete si moct
prohlédnout všechny prostory Klubu, vyzkoušet si své taneční umění na tanečních
podložkách nebo zjistit, jak jste manuálně
zruční při výrobě šperků z FIMA. Dalším
lákadlem je vystoupení žonglérů, kteří
k nám přijedou z Plzně předvést své umění
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v rámci žonglérského workshopu. Závěr
večera obstará hudební produkce folkového dua Kachna a Zodiac.
Miroslava Fialová,
Kontaktní pracovník klubu Dok

Tradiční i netradiční festival

BARVY VŠECKY

Sobota 13. října 2012, 13.00 hod.
Hudba, film, umění, čajovna
a další program
Parkán v Horažďovicích
Dobrovolné vstupné

BAREVNÝ PROGRAM
Ptal jsem se sebe: „Lenochu, kam půjdu
příští sobotu?“
Zámecký park – ten to jistí, však bude padat už žluté listí.
Srandy kopec, jídlo, tanec. Táto, mámo, to
bude mazec.
Barvy všecky pospolu, můžem si dát kofolu.
Pro mladé, starší, proč by ne. Vstupné
není povinné.
Celý den tu hraje muzika, nenechte doma
svá miminka.
Občerstvení bude spousta, od jednohubek po lahodného toasta.
Pro labužníky čajovna – osvěží tělo i ducha, to málokdo odolá.
„Postavme školu v Africe,“ hlásá naše
světice.
Nejeden člověk byl přece v tísni, Junák
tuto sbírku jistí.
K tomu africké tance pro ty největší kance.
Pokud jsi nezbeda, potěší tě kamera –
expediční, eko, animovaná, na to máme
všecka práva.
Ještě Vám to nestačí? Naše stánky tě z postele vytlačí.
Honza Volf z papíru – udělá i oblečení na
míru.
Pro mimča tam máme bio, pro starší orosené pivo.
Je tam s náma i klub Dok, to Vám bude
parádní skok.
Ti, co se budou báti, „cirkus“ může rozesmáti.
Slack-line či deskovky, to jsou zábavné
hotovky.
Zahrajem Vám divadlo, a to vám říkám…
Tolik se toho za jeden den v Horažďovicích
ještě nestalo!
Teď už jen na konec programu, Vám přejem příjemnou zábavu.
Více info na plakátech a http://www.dokhorazdovice.cz/.

ČAJOKRAJ
– osvěží tělo i ducha
– občerstvíme Vás čaji rozmanitých chutí
a vůní
– představíme náš program zaměstávání
osob se zdravotním postižením
– promítneme animované filmy studentů
FAMU i místních amatérských nadšenců
+ „Čajokrásná výstava fotografií“

Zbavit se starého? Jedině
dobrým skutkem!
Každý se občas potřebuje zbavit zbytečných věcí. Pokud neradi vyhazujete věci,
protože je to neekologické a neekonomické, můžete udělat dobrý skutek. Máte-li
doma něco, co ještě může posloužit někomu jinému a co vám zbytečně zabírá
prostor (oblečení „až zhubnu“, jednou si
tu knížku přečtu, pro vnoučata, …) – věnujte to do charitativního bazaru. Věci
přineste 13. 10. mezi 9. a 12. hodinou do
Parkánu, případně se ozvěte na +420 731
415 596, janee@seznam.cz. Výtěžek z bazaru bude použit na menší či větší zkrášlení a zpříjemnění místa, kde žijeme. Své
nápady na použití peněz pište na výše
uvedený kontakt.
Podmínky pro přijetí věcí:
• Předměty oceněné (v opačném případě
bude cena řešena dohodou na místě)
• Čisté, funkční a atraktivní ke koupi
• Zbylé věci si majitelé odnesou zpět
o. s. ProHD

Mimo program spolku na rok 2012 byl
uspořádán 21. srpna v zámku v Horažďovicích koncert pro účastníky Letní školy
evropských studií Diplomatické akademie
Ministerstva zahraničních věcí ČR. Jako
ohlas na tento koncert byl zaslán děkovný dopis našemu předsedovi panu Moserovi, z něhož cituji: „Dovolte mi, abych
Vám tímto co nejsrdečněji poděkovala za
veškerou součinnost, úsilí a čas věnovaný
přípravě koncertu Volného sdružení horažďovických zpěváků a muzikantů, vždyť
pro mnohé účastníky bylo toto setkání
prvním s Českou republikou“, ředitelka
školy Věra Jeřábková
V neděli 9. září se uskutečnil již čtvrtý
zájezd dle programu spolku. První se konal 29. dubna na Šumavu – Horská Kvilda a Hamerský potok. Druhý celodenní
v pondělí 28. května do Kötztingu, a to na
výročí 600 let historické jízdy koní, třetí
17. června na zámek v Horšovském Týně
a na Hrádek na Chodsku, kde na soše je
nápis: Janu Sladkému Kozinovi zastánci

Malé javorské jezero
práv a svobod lidu chodského 1695 Pro
vlast a králi na stráži stál.
Onen již zmíněný čtvrtý zájezd se opět
konal na Šumavu, ale to již bavorskou, na
Malé javorské jezero. To leží v nadmořské
výšce 927 m přímo pod stěnou Velkého
Javoru. Je nejmenší ze všech osmi jezer
na celé Šumavě. Měří 8,5 ha, hluboké je 9
m. Má tři plovoucí ostrůvky, a proto je tak
půvabné a kouzelné. Z parkoviště pod Velkým Javorem jsme šli asi 2 km ke zmíněnému jezeru, kde byla občerstvovací pauza
a pak dalších 5 km do vesnice Sommerau,
kde již čekal autobus. Ještě krátké zastavení bylo v hotelu na Rovině, známém jako
hotel „Seno“.
Karel Halml

Po zásahu bleskem
hořelo
Na milion korun byla předběžně vyčíslena
škoda, kterou blesk napáchal v Zavlekově.
V pátek 3. srpna po třetí hodině ranní zde
začala po úderu bleskem hořet rekreační
chata. Při příjezdu tří jednotek hasičů na
místo požáru hořela už celá chata plamenem. Hasiči nasadili čtyři C proudy
a jeden vysokotlak, přičemž vodu čerpali
z nedalekého zatopeného lomu.
Opět to byl pátek 3. srpna, kdy před pátou hodinou ranní zasáhl blesk stodolu
v Nechválících na Sedlčansku. V době
příjezdu první jednotky byla již celá stodola v plamenech. Síla živlu byla ničivá.
Požár během několika minut zničil téměř celou půdu stodoly i s uskladněným
senem a rozšířil se na celý objekt. Hasiči
se tedy soustředili na ochranu vedle stojícího rodinného domu. Škoda byla opět
milion korun.
Krátce před 11. hodinou před půlnocí
v neděli 5. srpna vyjížděly jednotky hasičů
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Jihočeského kraje k požáru domu v obci
Dvorec. Příčinou požáru byl úder blesku
a škoda je odhadnuta na 1,2 milionu korun. Při zásahu byly ošetřeny dvě zraněné
osoby.
Opět neděle 5. srpna. Okolo 20.45 hodin udeřil blesk do stodoly bratra hasiče
Františka Valdmana ve Stojanovicích
nedaleko Velhartic. Prudký požár umocněný pravděpodobně výbuchem 10 kg
propanbutanové lahve dokonal dílo zkázy.
Po příjezdu prvních jednotek byla stodola
celá v plamenech a oheň se již dostával na
přilehlou obytnou část. K požáru bylo povoláno 9 hasičských jednotek. V brzkých
dopoledních hodinách v pondělí se bez
vyzvání dostavilo kolem padesáti občanů
(sousedů, hasičů, kamarádů, příbuzných)
a začali odklízet následky. V ten den večer
se sešel výbor hasičského okrsku č. 16 Velhartice se starosty všech sborů – Velhartic, Milínova, Chotěšova, Nemilkova, Hor
Matky Boží a Píchu, aby projednali možnost pomoci postižené rodině kamaráda
hasiče. Dohodli se na finanční pomoci ze
svých prostředků. Týden po události bylo
na kontě rodiny více než 100.000 Kč.
Z Hasičských novin vybral Karel Halml

Klub „Nebuď sám“
V měsíci říjnu si Vás opět dovolujeme
pozvat mezi nás. Připravili jsme pro Vás
nabídku akcí a věříme, že každý si najde
něco, co ho zaujme.
2. 10. úterý – Harmoniky. K tanci a poslechu zahrají oblíbení Úterníci. Přijďte
se pobavit a poslechnout si hezké písničky do jídelny DPS Palackého 1061od
15.00 hodin.
4.10. čtvrtek – Péče o nemocného v domácím prostředí.
9. 10. úterý – Zdobení hnětynek. Začínáme ve 13. 30 hodin v jídelně DPS Palackého 1061.
10. 10. středa – Přednáška pana Vlastimila Vondrušky – projekt „Seniorům
dokořán“. Ve spolupráci s Městskou
knihovnou Horažďovice bude v DPS Palackého 1061 uspořádána beseda se spisovatelem a autorem historických románů Vlastimilem Vondruškou. Začínáme
v 16.00 hodin v jídelně DPS Palackého
1061.
16. 10. úterý – výlet do Písku. Tento
měsíc pořádáme výlet do jednoho z nejkrásnějších měst v jižních Čechách. Navštívíme historickou elektrárnu, obydlí

básníka Adolfa Heyduka a domov seniorů. Jako při každém výletě samozřejmě
nebude chybět závěrečné posezení v cukrárně. Budeme odjíždět v 7.30 hodin od
DPS Palackého 1061. Zájemci hlaste se
v kanceláři OCH nebo na tel.: 376 512
596.
18. 10. čtvrtek – „Holky v akci“. Zahajujeme cyklus 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 1061.
24.–25. 10. středa–čtvrtek – Tvůrčí dílna tentokrát s námětem podzimu a dušiček. Denně od 13.30 do 15.30 hodin bude
otevřena dílna, kde se budete moci inspirovat výrobou dušičkových věnců, můžete při výrobě pomoci, popřípadě některý
z výrobků zakoupit.
25. 10. čtvrtek – Česko – otázky a odpovědi. Přijďte si zábavnou formou vyzkoušet Vaše znalosti o České republice
do jídelny DPS Palackého 1061 od 13.30
hodin.
30. 10. úterý – „Aby tělo nebolelo“. Beseda s fyzioterapeutkou Miroslavou Jordánovou, která Vám ráda zodpoví všechny Vaše otázky. Společenská místnost (ve
4. patře) 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.
Děkujeme všem, kteří přišli dne 13. září
2012 do Domu s pečovatelskou službou
a oslavili spolu s námi 15 let Charity v Horažďovicích. Zvlášť děkujeme Květinářství
Jany Machové za květinové dary. Těm,
kteří se nemohli zúčastnit – všem příznivcům, dárcům a sponzorům děkujeme
touto cestou za podporu a doufáme v další
spolupráci.
pracovníci Oblastní charity Horažďovice

Poděkování
V těchto dnech jsem navštívila občanskou
poradnu při Oblastní charitě Horažďovice. S jejím profesionálním přístupem
pracovnic jsem byla nadmíru spokojena
a jsem velice ráda, že v našem městě existuje tato kvalitní služba. Děkuji a přeji
pracovnicím hodně zdraví a mnoho spokojených klientů.
Ještě jednou děkuji
spokojená klientka
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Zelený sloupek
Ježčí kalendář
Mezi častý kontakt člověka s divoce žijícími živočichy patří, zejména na podzim,
setkání s ježkem. V oblasti jihozápadních Čech nejspíše s ježkem západním
(Erinaceus europaeus). V horším případě vidíme mrtvá tělíčka ježků u silnic,
v lepším případě jej potkáme rochajícího
na zahradě. Častým znakem ježčí přítomnosti bývá mizející jídlo určené domácím mazlíčkům – kočkám a psům. To
si pak člověk potěšeně říká, jak ten náš
chlupatý miláček konečně začal papat.
Realita je ale taková, že s blížící zimou
se ježci snaží zásobit (přibrat), aby bez
úhony přežili zimní období, které tráví
pravým zimním spánkem.
Dospělý zdravý ježek váží kolem 1 kg
a najde-li si vhodný úkryt, měl by běžnou zimu přežít. Avšak pro zvířata mimo
kondici či nedospělá mláďata bývá zima
otázkou života a smrti. Protože se s trochou snahy dá většina na zimu nepřipravených ježků zachránit, pokusíme se
uvést stručný ježčí kalendář a pár rad ke
krmení.
Důležité je ježka zvážit, nebo alespoň
změřit, hmotnost je však ukazatelem
spolehlivějším. Ohrožení jsou ježci, kteří mají začátkem října hmotnost pod cca
250 g (tj. zhruba 10–12 cm délky). Na
přelomu října a listopadu by neměl mít
ježek pod 400 g (cca 15 cm). Koncem
listopadu, kdy obvykle začíná období
hibernace, musí mít ježek min. 600 gramů (15 cm a více), aby měl šanci přežít.
Rozhodnete-li se ježkovi pomoci, máte
2 možnosti – dokrmíte jej a sami včas vypustíte, anebo jej přinesete do záchranné
stanice (v případě Horažďovicka do Přírodovědné stanice DDM), kde o něj bude
postaráno. A čím ježka dokrmit? Ježek
je hmyzožravec a jako takový preferuje
hlavně masitou potravu. Nic nezkazíte
kočičí konzervou a kvalitními granulemi, občas je dobré mu přilepšit piškotem
či vaječným žloutkem. Vhodné je sem
tam nastrouhat ježkovi mrkev či jablko.
Nejčastější chybou při dokrmování ježků je podávání mléka. K pití stačí voda,
ovšem v těžké misce, kterou nepřevrhne.
Ježci jsou častými hostiteli blech a klíšťat, proto dejte při manipulaci s nimi pozor na vlastní hygienu.
Mgr. Tomáš Pollak
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Zajímavosti
Svaté Pole – „přírodní
památka“?
Naše občanské sdružení „Občané Svatého
Pole za zachování stávající krajiny“ bylo
založeno v červnu letošního roku, a to z důvodu neutěšených poměrů, které se během
jednoho roku na naši obec navalily.
V první řadě byla majitelem některých
lesů při jejich vykácení zničena veškerá
zeleň (včetně zvláště chráněného druhu
lilie zlatohlavé) a drobné živočišstvo, to
vše těžkou technikou. Následně byly tyto
mýtiny „ošetřeny“ chemikálií Roundup,
takže o původním stavu lesů s množstvím
vzácných rostlin a drobných živočichů si
můžeme nechat jenom zdát. Navíc je k neuvěření, že tyto „úpravy“ byly provedeny
i na pozemku přírodní památky – evropsky
významné lokality Svaté Pole a v ochranném pásmu přírodní památky. Takovýmto
způsobem se ke zdejší krajině ještě nikdy
nikdo nezachoval. Všichni jsme si doposud
vážili svého krásného okolí a k přírodnímu
bohatství se chovali vždy šetrně a s úctou.
Druhým důvodem vzniku našeho OS je
uveřejnění návrhů na první změnu územního plánu města Horažďovice. Obsahuje
totiž m.j. v naší obci tolik žádostí o převody z ostatních pozemků na stavební parcely, že by jejich schválení pro stávající
občany znamenalo doslova katastrofu.
Již dlouho se totiž naše obec potýká s nedostatkem vody a všichni zdejší obyvatelé
jsou závislí pouze na vodě ze studní, proto s ní v maximální možné míře šetří. Se
stavbou nových domů souvisí i další vrty
a odčerpávání vodních zdrojů. Následky
by byly doslova tragické – přerušení pramene by znamenalo pro některé domy
vyschlé studny, a tím i konec poklidného
života. Na tyto skutečnosti jsme již Radu
Města Horažďovice při návštěvách Svatého Pole upozorňovali. Nyní jen doufáme,
že jak Rada, tak i námi zvolení zastupitelé
si uvědomí, že rozhodují o současném i budoucím životě občanů Svatého Pole, a že
i oni přejdou od krásných slov o ochraně
přírodního bohatství v okolí Horažďovic
ke skutečným činům. Ono se snadno napíše, že i obyčejní lidé mohou udělat něco
pro změnu k lepšímu, že máme vychovávat mladou generaci ke vztahu k rodišti,
přírodě či historii. Když však příroda volá
o pomoc, projeví se jen ti, kteří to s její
ochranou myslí skutečně vážně.
Komu není lhostejný osud přírodního bohatství a stávající krajiny v okolí Svatého

Pole, může nás kontaktovat a možná inspirovat k různým záchranným aktivitám.
Jsme občanským sdružením otevřeným
pro všechny občany, proto chceme připomenout, že pokud má kdokoliv ze čtenářů
zájem spolupodílet se s námi na zachování
stávající krajiny v okolí Svatého Pole, rádi
jej mezi sebou přivítáme.
„Občané Svatého Pole
za zachování stávající krajiny“, o. s.

Milé setkání
Při pobytu u mé dcery navštívila jsem koncem prázdnin Mons. Karla Fořta, který žije
už několik let v Kněžském domově v Českých Budějovicích – Suchém Vrbném,
přímo naproti sboru naší Církve československé husitské, kde působí jako farář
můj zeť. Významnou osobnost Otce Karla,
zasloužilého horažďovického občana a mecenáše, jistě nemusím čtenářům představovat. V loňském roce oslavil své neuvěřitelné 90. narozeniny a zpráva o tom vyšla
i v místním tisku. Jeho dramatický život je
krásně popsán v půvabné knížce rozhovorů
Jana Paulase s Otcem Karlem nazvané „Život voněl člověčinou“.
Otce Karla jsem poznala v r. 2000 při mém
svěcení v našem Husově sboru, kam jej
přivedl tehdejší starosta pan Václav Trčka.
Prožili jsme tenkrát opravdu požehnané
chvíle a později u stolu nechyběl ani pověstný humor Otce Karla. Od té doby se
datuje naše krásné přátelství a mimo jiné
nás také spojuje láska k mistru Janu Husovi. Na 587. výročí jeho upálení mám krásnou vzpomínku. Otec Karel, tehdy již jedenaosmdesátiletý, přijel pro mne a mého
manžela svým autem do Horažďovic a odvezl nás k sobě do Mnichova. Přál si, abych
vykonala v předvečer svátku mistra Jana
Husa pobožnost u Husova kamene v Kostnici. Spolu s českými studenty z Kostnice
jsme uctili Husovu památku a byl to nezapomenutelný zážitek. Ten měl pak ještě
své pokračování příštího dne 6. července
v německém Ellwangen, kde se již tradičně koná krajanská pouť ke svatému Cyrilu
a Metoději, který zde byl mezi roky 870–
872 vězněn. Kromě krajanů z Německa
a dalších míst Evropy přijel autobus poutníků z Rokycan a Horažďovic. Při slavnostní mši svaté kázal Otec Karel a já jsem na
jeho přání jako čestný host z reformační
církve kráčela po jeho boku mezi všemi
významnými osobnostmi jako jediná žena.
Na to vše jsme při mé návštěvě zavzpomínali a ještě na mnoho jiného. Paměť slouží
Otci Karlovi úžasně. Je to člověk otevřený
všem dobrým snahám po jednotě křesťanů
a i přes svůj pokročilý věk se zúčastňuje
všech ekumenických shromáždění, která
se v Suchém Vrbném konají. Upřímně se

radoval, že v Horažďovicích panují mezi
oběma církvemi dobré vztahy. Když jsem
mu řekla, že na pozvání Otce Petra jsem
v poslední době již dvakrát kázala v kostele sv. Petra a Pavla, stále opakoval: „To má
Pán Ježíš radost, vždyť to rozdělení křesťanů je špatné, máme přece všichni jediného
Boha.“ Čas je sice neúprosný, ale vzdor
všem těžkostem, které s sebou přináší tak
vysoký věk, si Otec Karel stále zachovává
jasný pohled a svěžího ducha.
Každý, kdo v církvi slouží v čase a na místě, kam jej Bůh postavil podle míry obdarování, měl by upřímně věřit, mnohé znát,
rozumět lidskému srdci a umět naslouchat
bližnímu. To vše bylo Otci Karlovi Bohem
naměřeno měrou vrchovatou. A tak díky za
jeho požehnaný život! Kéž i v čase, kdy let
vezdejšího života důstojně přibývá, jej provází stálá Boží milost!
Miroslava Jarolímová

Vzpomínky z raného
dětství
Pokračování z minulého čísla
Všichni jsme věděli, že největší nedopalky
odhazují američtí vojáci. Někdy mi připadalo, že si jen tak „bafají“ pro zábavu, neboť si
často dali jen pár „pávů“. Až jednou. Vyšlápl
jsem si na náměstí, kde vždy bylo plno lidí,
holek i vojáků, kteří kouřili a schválně zahazovali velký „číky“, aby před holkami ukázali, že na to mají. A měli. Najednou se od
skupiny odlepil voják s čerstvě zapáleným
cigárem. Přál jsem si, aby tu cigaretu zahodil co nejdřív. Šel jsem za ním až k mostu,
k řece. Když jsme byli asi v půli mostu, dal
si ještě jednoho „páva“ a elegantně dvěma
prsty cvrnknul nejméně půlku cigarety přes
zábradlí do vody. Zůstal jsem stát, on také.
Směje se, jde ke mně a podává mi celou krabičku cigaret. Byl jsem tak překvapený, že
bych nepoděkoval, i kdybych to uměl. Byl to
pro mne šťastný den.
POMOC UNRRA – pamětníci mají ještě
ve vzpomínkách tzv. lístkový systém, který
znamenal omezený příděl potravin. Chudou poválečnou stravu vylepšovaly právě
potraviny dodávané organizací UNRRA
a vydávané na speciální lístky UNRRA.
Poválečná pomoc zemím postiženým
válkou – UNRRA, jejímž iniciátorem byl
americký president Roosevelt, se překládá jako Organizace spojených národů pro
hospodářskou pomoc a obnovu. Mně osobně nejvíce utkvěly v paměti olivově zelené
plechovky se suchou stravou včetně cigaret, žvýkaček a čokolády. Kuriozitou byly
konzervy s různými druhy masa se sladkou
omáčkou. Také olejovky, ovocné šťávy,
rýže, makarony a léky.
Josef Kočí
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Návrat
do školních lavic
– aneb sraz absolventů Národní
a základní školy ve Veřechově…
zvoní, všichni na místa, dobrý
den, posaďte se…
Tato věta se nám všem promítla, když jsme
postupně přicházeli na místo setkání. Vítala nás stará školní tabule s nápisem VÍTEJTE VE ŠKOLNÍM ROCE 2012–2013.
Každý se ihned v myšlenkách přenesl do
svých žákovských let, samozřejmě o nějaký
ten rok zpět. Vybavily se nám zážitky z dob,
kdy jsme bezstarostně, ročník po ročníku,
proplouvali školním rokem. V nově zrekonstruovaném objektu bývalé školy se sešlo
hned několik generací, které společně zavzpomínaly na školní léta 1922–1975. Počasí nám přálo a připravené venkovní posezení s občerstvením bylo více než příjemné.
Na úvod Nás přivítal pan Zdeněk Holub.
To on byl tím, kdo zorganizoval celou akci.
Řekl nám pár slov k opravě celého objektu MULTIFUNKČNÍHO KULTURNÍHO
CENTRA VE VEŘECHOVĚ. Potom předal slovo poslední vyučující ve Veřechově,
paní učitelce Jaroslavě Havlíkové, která
s námi měla hodně trpělivosti a ani naše
neposednost jí neodradila od jejího poslání. A jak tomu v dřívějších dobách bývalo,
byla jako učitelka nositelkou kulturního
života obce. Takže vyučovala a ještě se starala o ostatní vyžití. Jezdili jsme na výlety,
sbírali byliny, soutěžili o dětských dnech
a chodili s lampiony opékat buřty společně
s rodiči na místní Skalku. Za jejího tichého
dozoru jsme zažili hezké dětství. Většina
dětí ze základní školy pak pokračovala ve
škole v Horažďovicích a na dalších studiích.
Zkrátka nás úspěšně poslala do života.
Na závěr oficiální části akce poděkovala vedoucí městské knihovny Lenka Šimonová
paní Marii Burianové za dlouholeté vedení
knihovny ve Veřechově a předala ji novou
kroniku, aby mohla pokračovat v zapisování historie Veřechova. Právě paní Burianové patří velký dík za pravidelné zapisování
historie naší obce a správu kronik.
Poté jsme společně zavzpomínali na různé
akce, výlety a vtipné historky, které jsme

zažili v naší jednotřídce. S podivem si nejvíce pamatovali lumpové jako Milda Barnáš,
Láďa Kubeš, Vašek Dub…
Následoval volný program. V bývalých třídách bylo vystaveno mnoho materiálu. Na
stěnách visely fotografie ze školy a z různých
společenských akcí asi od roku 1950 až do zavření školy. K nahlédnutí zde byly zachované
třídní knihy z několika školních let, první se
datují ve školním roce 1922–1923. Jejich pročítání bylo velice zajímavé a někdy i úsměvné.
Hlavně mladší ročníky si rády vyhledaly poznámky a vysvědčení svých rodičů.
Dalším vystaveným historickým skvostem
byla Veřechovská opona darovaná rodákům Čeňkem Kláskem v roce 1925. V neposlední řadě bylo možno zalistovat v krásné
kronice Veřechova.
Po celý prosluněný den přicházeli další
a další absolventi, nálada a celková atmosféra byla velmi pohodová, každý s radostí
zavzpomínal na svá studentská léta.
Nebudeme děkovat organizátorům, ale
bylo velmi příjemné vědět, že vesnice táhne za jeden provaz a že nám vespolek bylo
veselo.
Tento den v nás všech zanechal hřejivý pocit, že jsme se mohli všichni po tolika letech
setkat a zavzpomínat…
Z historie školy:
• škola byla dostavěna roku 1884
• prvním učitelem byl pan učitel Josef Klásek 1922–1923
• další učitelé:
			 Bohuslav Bayer
			 Marie Barborková 1945–1946
			 Jaroslava Havlíková 1961–1962
• poslední školní rok 1974–1975
• škola uzavřena roku 1975
• školou prošlo 160 žáků
Hanka Dubová ml.

KULTURA V OKOLÍ
Další ze série výstav,
které pořádají ve Velkém Boru, bude mít
hasičské zaměření. Organizátoři ji připravují na termín 5. října až 4. listopadu 2012.
Slavnostně zahájena bude v pátek 5. října
v 17.00 hodin. Umístěna bude opět ve společenské místnosti „U Trčků“ ve Velkém
Boru a přístupná bude každý všední den
od 7.00 do 15.00 hodin. Návštěvy mimo
tuto dobu je možno dohodnout v kanceláři obecního úřadu nebo na telefonech
376 514 378, 724 232 262.
K vidění zde budou exponáty z historie
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i současnosti dobrovolné i profesionální
požární ochrany. Jedná se o stříkačky a čerpadla, stejnokroje, přilby, opasky, modely
hasičských automobilů, čestná uznání,
poděkování, pamětní listy, vyznamenání
a další dokumenty.
Vystavené materiály velice ochotně zapůjčil HZS Klatovy, hasičská muzea Stachy
a Sedlec, společnost Požární bezpečnost,
s. r. o. a soukromí sběratelé z našeho okolí.
Na své si určitě přijdou nejen hasiči, ale
i ostatní návštěvníci, kteří se zajímají o tuto
tématiku. Příležitost k návštěvě určitě využijí také kolektivy mladých hasičů z okolních obcí i vzdálenějších míst.
Slavnostní zahájení výstavy bude v pátek
5. října od 17.00 hodin v místě konání výstavy. Pořadatelé se těší na vaši návštěvu
nejen při slavnostním zahájení, ale po celou dobu trvání výstavy. Přejí vám krásné
zážitky při její prohlídce.
Václav Drha

Předplatné vám šetří
čas a peníze
Přijďte se zasmát, pobavit a odreagovat od
starostí všedních dnů…
Stálá divadelní scéna Klatovy připravila
pro všechny věkové skupiny pestrou nabídku pořadů
v rámci předplatného A/1 v Kulturním
domě v Horažďovicích.
Sezona začíná od měsíce října a končí
v dubnu 2013.
Cena předplatného je 750 Kč / 5 titulů
á 150 Kč.
Výhody předplatného:
• předplatné vás zbavuje starostí s obstaráváním vstupenek
• šetří váš čas a peníze
• nižší ceny
• předplatného se netýká úprava cen během sezony
• trvalé zajištění míst stávajícím předplatitelům
• účast ve slosování vstupenek
Nabídka předplatného divadla skupiny
A/1:
říjen:
Georges Feydeau
Brouk v hlavě
režie: Milan Schejbal
překlad: Milena a Josef Tomáškovi
Jedna z nejslavnějších a světově nejvíce
uváděných situačních komedií.
Do překvapivých peripetií, které jsou způsobeny záměnou osob, postupně zapadají
všechny postavy hry, aby přes mnohá nedorozumění, omyly a převleky nakonec dospěly ke šťastnému konci.
Divadlo A. Dvořáka Příbram.
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listopad:
Nebe
Dámská jízda. Chlapci pozor, jedu je dost!
Scénář autorského představení má pod
taktovkou Daniela Zbytovská. Spolu s ní se
v hlavních rolích představí Barbora Seidlová a Nikola Zbytovská. Režie je potom výsledkem spolupráce trojice nadaných žen.
Jelikož byly autorky divadelního představení inspirovány reálnými příběhy a vyprávěním několika žen ze svého okolí, můžete se
těšit, že vám hra bude mluvit z duše. Existuje snad lepší způsob, jak strávit nedělní
večer než zjištěním, že po smrti netřeba
čekat větší změny? Autentické herecké výkony hlavních představitelek vás přesvědčí
o tom, že nikoli.
Askétiské divadlo MALÉHRY.
Hrají: Daniela Zbytovská, Barbora Seidlová, Nikola Zbytovská, Barin Tichý nebo
Pavel Matoušek, hlas: Martin Trnavský
leden:
Hrajeme tuš! Pro Nituš!!!
Pluťácká variace slavné Mam‘zelle Nitouche. S použitím textu O. Nového a hudby F. Hervého napsala Jindřiška Kikinčuková. Hudební aranžmá a texty vytvořil
Milan B. Karpíšek.
c. k. Divadlo Pluto
Hrají a zpívají: Kamila Kikinčuková, Jitka
Kubištová/Lucie Šternerová, Pavla Bečková/Jindřiška Kikinčuková, Táňa Krchovová, Bronislav Kotiš, Přemysl Kubišta/Miloslav Krejsa, Pavel Kikinčuk, Petr Kukla.
Hudební doprovod: klavír – Ivana Janečková, housle, bicí – Milan B. Karpíšek
únor:
Wilton Manhoff
Básník a Kočka
Noční pták Felix je neúspěšný spisovatel,
který pracuje v knihkupectví, a vlastně mu
v životě nic nevychází. Svoji frustraci ventiluje tím, že pozoruje oknem svoji sousedku
Doris, jež je příležitostnou prostitutkou.
Mohou se ze dvou zvláštních rozhádaných
lidí na Manhattanu stát přátelé a možná víc
než přátelé?
výprava: Aleš Valášek, překlad: Ivo T. Havlů, režie: Antonín Procházka
hrají: Lukáš Vaculík a Kateřina Hrachovcová
Divadelní společnost Háta.
duben:
Drahé tety a já
Divadlo Metro si vás dovoluje pozvat na
komedii s detektivní zápletkou, napětí je
vyváženo dávkou humoru a smíchu!
Režie: Gustav Skála
Hrají: Zdena Herfortová, Jaroslava Obermaierová, Kateřina Urbanová, Matěj Merunka, Ivan Vyskočil nebo Jiří Čapka, Vojtěch Efler, Milada Vaňkátová.

Zájemci se mohou hlásit na adrese: Stálá
divadelní scéna Klatovy – propagační oddělení, 339 01 Klatovy, P. O. BOX 72, tel.
376 311 261, 720 531 095,e-mail: sdspropag@investtel.cz
Dana Hladíková, SDS Klatovy

ZÁVĚREČNÉ
ZAMYŠLENÍ
Náš svatý Václav
28. září máme svátek svatého Václava, který se znovu stal státním svátkem
a dnem české státnosti. Zamyšlení o svatém knížeti Václavovi nás vede do dávné
historie naší země. Podle staré tradice se
svatý Václav narodil roku 907 na Stochově u Libušína jako nejstarší syn vévody
Vratislava. O jeho výchovu se především
starala jeho babička svatá Ludmila. Když
se ujal vlády, usiloval o kulturní a náboženské povznesení země a 28. září 929
(nebo 935) byl ve Staré Boleslavi zabit.
Na základě těchto všeobecně známých
faktů by si mohl mnohý povzdechnout:
To je málo na to, aby jeho den byl státním
svátkem.
Jenomže i navzdory tohoto kritického
povzdechnutí některých historiků zůstal
svatý Václav v uctivé paměti lidí. Z historie nemůžeme vymazat skutečnost, že
ihned po své smrti byl uctíván jako svatý,
a to z vůle lidu. Dokladem toho je, že mu
v roce 972 byl zasvěcen v Proseku u Prahy první kostel. Tato uctivá vzpomínka

vyrostla ze skutečné osoby velkých kvalit
a díky této projevované úctě byl nazván
čestným titulem „dědicem české země“.
Čím se tedy svatý Václav lišil od ostatních panovníků, proč zůstal v paměti
lidí? Tehdejší panovníci vesměs byli lidé
negramotní a hlavně krutí, kdežto svatý
Václav měl velikou úctu k člověku. Václav vykupoval otroky, vracel jim svobodu,
vězněným otevíral žaláře a nerad viděl
trest smrti. Měl úctu k práci, proto kráčel
v čele ženců ke sklizni obilí, pracoval jako
jeden z nich, pil s nimi z jednoho džbánu
a takto s nimi strávil celý den. O svatém
Václavovi se říká, že byl velmi zbožný, že
často dlel na modlitbách, ale musíme si
uvědomit, že právě v tomto tichém zamyšlení před Bohem uvažoval o problémech
doby a o problémech státu. V tomto uvažování hledal ve svém svědomí jak vyřešit
obtížné situace.
V té době Jindřich Ptáčník vedl systematický útok na Polabské Slovany, tlak
přenesl i na České země. Václav tuto tíživou situaci řeší spíše politicky než silou.
Nicméně si musíme přiznat, že když nás
mnohdy v dějinách zasáhla tíživá situace, tak je v nás zakotven i určitý neblahý
rys k ústupnosti. Ovšem když bylo třeba,
kráčel svatý Václav včele vojska a bojoval
v první linii proti nepříteli. Tak tomu bylo
v boji proti Zličanům, kteří byli podněcováni Arnulfem Bavorským a kteří narušovali jednotu české země. Na Václavovi vidíme, že mnohdy řešil veliké dilema a sice
jak mírnost spojit s vládou pevné ruky.
Z toho důvodu hledal oporu a zakotvení
v duchovní síle. Tuhle skutečnost výstižně vyjádřil historik Palacký, který napsal:
„Kdykoliv jsme vítězili, dělo se to spíše silou duchovní než mocí a silou násilí.“
Svátek svatého Václava nás vede k tomu,

HOR A ŽĎOVICK Ý OBZOR č. 9/2012

|

15

abychom hledali to, co prospívá všem a ne
co je výhodné jednotlivcům či určitým
skupinám. Svátek svatého Václava nás
vede k úctě k člověku, k lidskému životu,
k tomu abychom si vážili práce druhých,
abychom hledali životní moudrost a řád
života. A to vše jsou hodnoty, které skutečně vyrůstají z ideálů a z principů křesťanství, jak to ve svém mládí rozpoznal
svatý Václav, proto na těchto ideálech postavil svoji vládu a ač vládl velice krátce,
zůstal v uctivé paměti našeho národa.
Otec Petr

PODĚKOVÁNÍ
Dovoluji si za celou naši rodinu poděkovat panu Václavu Trčkovi, který našel
před několika měsíci odcizenou sochu
z našeho hrobu na hřbitově v Šumavské
ulici v Horažďovicích a odevzdal ji panu
Hoškovi na pohřební službu. Socha nám
byla vrácena. Jedná se o rodinnou památku. Otázkou zůstává vandalismus na
hřbitově, který se nevyhnul už ani hřbitovu v Horažďovicích. Příkladné chování
a nelhostejnost i aktivita, při které pan
Václav Trčka zjistil, komu odcizená socha
patří a v součinnosti s panem Hoškem se
nám pak vrátila, si zaslouží opravdu velké
poděkování.
dr. Alena Kosová

Pronájem
nebytových prostor
Město Horažďovice nabízí k pronájmu:
• nebytové prostory (prodejna + zázemí) v přízemí domu čp. 148 Husovo
náměstí o celkové ploše 168,75 m2
• nebytové prostory (sklad, garáž)
ve dvoře domu čp. 77 Prácheňská ulice
o celkové ploše 77 m2
Informace tel. 376 547 572,
e-mail: pojerova@muhorazdovice.cz

REGIONÁLNÍ INFORMAÈNÍ
A MAPOVÉ CENTRUM

Vám poskytuje

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

3. TÝDEN V ØÍJNU

15. 10. - 19. 10. 2012

prvních 30 min dennì ZDARMA

7.9.
14.9.

Program besed do konce roku 2012

Kreslení pravou hemisférou, sebeuvědomění,

- pí. Drahoslava Jílková

Vše o včelařství s renomovaným včelařem
Panem Miloslavem Chlanem
28.9.
Svatováclavské rybí hody aneb
„Rybí ňami vaří MaMi“
12.10. Šumava jako malovaná se známým
fotografem Janem Kavalem
9.11.
Pečení Svatomartinských husí a zdobení
hnětýnek se spisovatelem Václavem
Malovickým
1.12.
Vánoční výstavka tradičních i netradičních
dekorací. Pozor, sobota v 15,00 hod.
14.12. Národní parky Ameriky – druhá část s fotografem panem ing. Kortusem.

------------------------------------------------------------------------------------Změna programu vyhrazena, pokud není uvedeno jinak, vstupné je dobrovolné, občerstvení
zajištěno. Rezervace míst a informace na tel. 724119332, nebo na www.vrbno-ubytovani.cz I
vy si můžete náš sál zadat pro svojí akci.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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STÁLÁ DIVADELNÍ SCÉNA Klatovy
Hlavní
partneři:

ŘÍ J EN 2 0 12
Úterý 9. října 2012 v 19.30 hodin
předplatné skupiny K/1

MĚSTO
KLATOVY
VODA ENERGIE EKOLOGIE

Klatovy
divadlo

Španělský večer s CARMEN
Účinkují: Edita Adlerová – naše přední mezzosopranistka
Miroslav Žára – španělská kytara – flamenco
Edita Adlerová se tématikou zpracování CARMEN věnuje celou svou pěveckou
kariéru. Na programu zazní árie z Bizetovy opery CARMEN, písně španělských
autorů – Lorca, Falla, Rodrigues a další.
Osobitý projev obou protagonistů zaručuje opravdu nevšední zážitek.

Neděle 14. října 2012 v 15.00 hodin
předplatné skupiny D

Klatovy
divadlo

„Maminko, tatínku, pojďte s námi do divadla“

MRAZÍK

pohádka na motivy proslulého filmu
podle námětu N. R. Erdmana napsali Jana a Jurij Galinovi
výprava a režie: Jurij Galin, Docela velké divadlo
Hrají: Robert Stodůlka, Petr Erlitz, Zuzana Bartošová, Lenka Lavičková,
Jana Galinová, Petr Kozák, Lukáš Masár, Jan Bouše aj.

Klatovy
Pondělí 15. října 2012 v 19.30 hodin
divadlo
předplatné skupiny B/1
Na pořad přispěli:
Pošumavský Auto Moto Klub Klatovy v AČR
Úterý 16. října 2012 v 19.30 hodin
předplatné skupiny S/1

Sušice
sokolovna

Po skončení představení proběhne slosování předplatitelských
legitimací skupiny S/1 jen z přítomných diváků
Středa 17. října 2012 v 19.30 hodin
předplatné skupiny A/1

Horažďovice
kulturní dům

Neděle 21. října 2012 v 19.30 hodin
předplatné skupiny P/1

Klatovy
divadelní klub

Po skončení představení proběhne slosování předplatitelských
legitimací skupiny A/1 jen z přítomných diváků

BROUK V HLAVĚ
Jedna z nejslavnějších a světově nejvíce uváděných
situačních komedií.
Režie: Milan Schejbal
Divadlo A. Dvořáka Příbram
Hrají: Roman Šabrňák, Lukáš Král, Helena Lapčíková,
Vojtěch Záveský, Vladimír Mrva, Lukáš Typlt,
Petra Duspivová, Jiří Ployhar a další.

DEKAMERON
Milostné povídky a zhudebněné básně z 8. – 16. století
Autor hudby: Daniel Dobiáš

Na pořad přispěli:
INTERTELL spol. s r. o.
Janovice nad Úhlavou
Neděle 28. října 2012 ve 19.30 hodin

Georges Feydeau

Účinkují: Táňa Fischerová – zpěv, mluvené slovo
Daniel Dobiáš – zpěv a klavírní doprovod
Klatovy
divadlo

Lucie v opeře

Základní umělecká škola J. Kličky ve spolupráci se Stálou divadelní scénou
Klatovy uvádějí ojedinělý hudební pořad, který přináší skladby nejúspěšnější české
hudební skupiny Lucie, navazující tak na její legendární koncert ve Státní opeře.
Zcela originální úpravy rozšiřují tituly jako Amerika, Oheň, nebo Medvídek
o symfonický orchestr a dávají známým písním zcela nový charakter.
Účinkují: František Pelíšek
Pošumavský Big Band (dir. Jaroslav Pleticha)
pěvecký sbor Fialky a hosté
Pořadem provází Bohumír Kopecký.
Klatovy
divadlo

Anton Pavlovič Čechov, Lída Engelová, Johana Kudláčková

Tisíc a jedna vá šeň

Večer složený z úsměvných textů A. P. Čechova na společné téma „muži a ženy“, ale přesto
pokaždé úplně jinak! Šest dramatizací kratších povídek (Úmluva, Dva dopisy, Záhadná
povaha, Drama, Překvapení, Příliš pozdě) doplňuje slavná aktovka „Medvěd“.

Režie: Lída Engelová, Divadlo Viola
Hrají: Taťjana Medvecká, Lilian Malkina, Jaromír Meduna,
a Lukáš Jurek.

Navštivte výstavu „OHLÉ DNUTÍ ZA UPLYNULOU SEZÓ NOU“ ve výstavní síni divadla.

Tisk Typos Klatovy – tel. 376 375 711

Úterý 30. října 2012 ve 19.30 hodin
předplatné skupiny C/1

Vstupenky obdržíte: SDS Klatovy - předprodej tel. 376 320 043 • MěstKS Sušice - tel. 376 528 686 • KD Horažďovice - tel. 376 512 237, 376 511 890

Televizní studio FILMpro

www.sumavanet.cz

www.divadlo.klatovynet.cz

Vstupenky obdržíte: SDS Klatovy - předprodej tel. 376 320 043 • MěstKS Sušice - tel. 376 528 686
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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. 9/2012

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

ZEDNICTVÍ – Jiří Svoboda

Úsporné elektrické topné systémy

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

akumulační radiátory
průmyslové sálavé panely

infrapanely
infrazářiče

Tepelné snímky budov certifikovanou termokamerou

GEODEST spol. s r.o.
Písecká 187, Strakonice
zeměměřická kancelář
přijímá od září 2012 objednávky geodetických prací
zaměřování a vytyčování hranic pozemků zaměření
rodinných domků a ostatních staveb
na adrese: Plzeňská 250, Horažďovice,
tel. 723449719
nebo osobně po tel. domluvě
od 7.00–15.30 hod.

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

Ilona Herzová, Sušice, mobil 608 117 789
NEBANKOVNÍ PŮJČKY PRO ZAMĚSTNANCE, ŽENY NA MD,
DŮCHODCE I PRO PODNIKATELE!
NYNÍ NOVÁ PŮJČKA 4 999,– (STAČÍ JEN 2 DOKLADY TOTOŽNOSTI)
PRO PODNIKATELE 30 000,– (BEZ DOKLÁDÁNÍ DP).
KONSOLIDACE NEVÝHODNÝCH PŮJČEK A POMOC S EXEKUCEMI!
SOLIDNÍ JEDNÁNÍ, VOLEJTE: 603 711 818

HOR A ŽĎOVICK Ý OBZOR č. 9/2012

|

18

“Centrum zdraví-MASÁŽE“
Nabízíme: Relaxační a regenerační masáže
- Léčebné terapie Reiki + Kurzy Reiki
- Práce s kyvadlem – kurzy
- Poradna přírodní doplňkové léčby

- Vyšetření živé kapky krve v temném poli mikroskopu – certifikovaný
odborník: Mudr. Ing. Kastnerová Ph.D. - objednání na tel. 603 829 851

AKCE NA MĚSÍC ŘÍJEN: NUTNÁ REZERVACE MÍSTA
9. října – Ezo večer �povídání o věcech mezi nebem a zemí“ (19 – 20 hod)
14. října – neděle: Kurz Reiki I. (10 – 17 hod.)
18. října – čtvrtek: Kurz – Základy práce s kyvadlem (15 – 19.30 hod.)
Více informací a objednávky: Radka Barborková Reiki Mistr učitel
tel. 603 829 851 , Prácheňská 88, Horažďovice – prodejna Zálesák

Email: Radka.Barborkova@seznam.cz www.masaze-horazdovice.webnode.cz
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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

Naše společnost Tfin s. r. o pro Vás v Horažďovicích otevírá novou kancelář,
kde můžete získat:
• životní pojištění již od 300 Kč měsíčně
• penzijní připojištění
• pojištění nemovitosti se slevou až 60 %
• povinné ručení se slevou až 50% již od 1.549 Kč ročně
• investice do fondů se zhodnocením až 7 % ročně
• investice do zlata se zhodnocením až 15 % ročně
Naši kanceláře naleznete v Horažďovicích
v Blatenské ulici blízko Finančního úřadu.
Více o produktech www.financnispecialiste.cz, www.tfin.cz
Ing. Marek Šnobr – 602158381, 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.
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NEPŘEHLÉDNĚTE!!! PŘIPRAVUJEME!!! POPRVÉ V HORAŽĎOVICÍCH!!!

AKCE

26. 11. pondělí

VÁNOČNÍ KONCERT

KULTURNÍ DŮM
5. 10. pátek

ZÁKLADNÍ KURZ TANCE
A SPOLEČENSKÉHO CHOVÁNÍ
3. lekce.

6. 10. sobota

19.00

19.30

JUDr. František Strnad: AMNESTIE
Divadelní představení uvádí ochotnický spolek
ze Železné Rudy. Prodej vstupenek na místě.
Zveme všechny příznivce ochotnického divadla.

12. 10. pátek

19.00

ZÁKLADNÍ KURZ TANCE
A SPOLEČENSKÉHO CHOVÁNÍ
4. lekce. Od 20.00 prodej vstupenek na 1. prodlouženou.

13. 10. sobota

21.00

EXTRABAND revival
Rocková zábava.

15. 10. pondělí–16. 10. úterý

PRODEJNÍ TRH

17. 10. středa

10.00

17. 10. středa

19.30

S PÍSNIČKOU O PÍSNIČKÁCH
Divadelní představení pro žáky 4.–6. tříd ZŠ.

Georges Feydeau: BROUK V HLAVĚ
Komedii uvádí Divadlo A. Dvořáka Příbram.
Předplatné skupiny A/1. Zbylé vstupenky
v předprodeji kina Otava, tel. 376 511 890.
Otevírací doba: čt–so od 16.00 do 20.00. Další
prodej v KD před představením.
PŘED PŘEDSTAVENÍM LZE JEŠTĚ ZAJISTIT PŘEDPLATNÉ!

19. 10. pátek

ZÁKLADNÍ KURZ TANCE
A SPOLEČENSKÉHO CHOVÁNÍ
5. lekce – 1. prodloužená.

20. 10. sobota

19.00

21.00

HARLET
Rocková zábava.

24. 10. středa

PRODEJ DROGERIE ŠÁŠA

26. 10. pátek

9.00–16.00

ZÁKLADNÍ KURZ TANCE
A SPOLEČENSKÉHO CHOVÁNÍ
6. lekce.

28. 10. neděle

19.00

15.00

POSEZENÍ S PÍSNIČKOU
K tanci a poslechu hraje DOMAŽLIČANKA.
Prodej a rezervace vstupenek v kině Otava, tel.
376 511 890, otevírací doba čtvrtek–sobota od
16.00 do 20.00.

Změna programu vyhrazena

19.00

NENECHTE SI UJÍT!!! Účinkuje PRAŽSKÝ ORCHESTR VÁCLAVA HYBŠE se
sólistkou PAVLOU BŘÍNKOVOU.
Předprodej vstupenek od 22. října v kanceláři kulturního střediska, tel. 376
512 237 (pondělí–středa, 8.00–12.00)
a v kině Otava, tel. 376 511 890 (čtvrtek–
sobota od 16.00 do 20.00).
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

20.00

IRON SKY
Finsko/Německo/Austrálie – „Přicházíme
v míru“. Sci-fi komedie do 15 let nevhodná.
Titulky. Vstupné 92 Kč.

12. 10. pátek 13. 10. sobota

20.00

VE STÍNU
ČR/SR/Polsko/Izrael –Napínavý kriminální
příběh z 50. let v bývalém Československu.
Režie: D. Ondříček. Vstupné 92 Kč.

18. 10. čtvrtek 19. 10. pátek

17.30

MADAGASKAR 3
USA – Animovaná rodinná komedie s oblíbenými
zvířecími hrdiny. Český dabing. Vstupné 75 Kč.

19. 10. pátek 20. 10. sobota

20.00

EXPENDABLES: POSTRADATELNÍ 2
USA – Největší akční hrdinové se opět společně vracejí na plátna kin: Sylvester Stallone, Jet
Li, Chuck Norris, Bruce Willis a další hvězdy.
Dobrodružství do 15 let nevhodné. Titulky.
Vstupné 80 Kč.

26. 10. pátek 27. 10. sobota

20.00

SIGNÁL
ČR – Nový český film s komediální zápletkou.
V hlavních rolích Vojta Dyk a Kryštof Hádek.
Vstupné 80 Kč.
Změna programu vyhrazena

LOUTKOVÉ DIVADLO V KINĚ OTAVA

NEPŘEHLÉDNĚTE!!!
13. 11. úterý

TRAVESTI SHOW

19.00

Populární pražská travesti skupina HANKY
PANKY přijíždí do Horažďovic opět s novým programem. Předprodej vstupenek od
15. října v kanceláři kulturního střediska
(po–st, 8.00–12.00), tel. 376 512 237 a v kině
(čt–so, 16.00–20.00), tel. 376 511 890.

12. 10. pátek

PERNÍKOVÁ CHALOUPKA

26. 10. pátek

DUPYNOžka

KNIHOVNA
1.– 7. 10.

TÝDEN KNIHOVEN

1. 10.

oddělení pro dospělé 8.00–11.00

Den otevřených dveří
(pro ZŠ, SŠ, veřejnost)

sál knihovny 9.00

Psi jsou naši kamarádi
beseda s Ivonou Březinovou (pro 5. tř. ZŠ)

2. 10.

sál knihovny 8.00

Domov pro Marťany
beseda s Martinou Drijverovou (pro 3. tř. ZŠ)

sál knihovny 9.00

Malé věci, velké věci
beseda s Martinou Drijverovou (pro 7. tř. ZŠ)

sál knihovny 11.00

Virtuální univerzita 3. věku
zahájení semestru na téma Lidské zdraví (pro
veřejnost)

3. 10.

8.00–18.00

Proužkovaný den aneb Bratři
v triku (pro veřejnost)
všichni příznivci knihovny, kteří přijdou v pruhovaném oděvu, získají malou pozornost, děti
navíc můžou získat soutěžní samolepku, odd.
pro dospělé, odd. pro děti a mládež

sál knihovny 9.00, 10.00

Bariéry kolem nás (pro 8. tř. ZŠ)
beseda s novináři Klatovského deníku

4. 10.

sál knihovny 9.00, 10.00

5. 10.

sál knihovny 9.00, 10.00

Zahradní slavnost (pro MŠ, veřejnost)
loutkové představení Tyjátru

KINO OTAVA
5. 10. pátek 6. 10. sobota

Čti, žij zdravě!

17.00
17.00

Kdy a jak pomáhat
beseda se starostou města Mgr. Karlem Zrůbkem (pro 9. tř. ZŠ)

sál knihovny 18.00

Pokec
setkání bývalých a současných knihovnic
a přátel knihovny

8. 10.

Dům dětí a mládeže 9.00

Počítač přítel nebo nepřítel
základy práce na PC (pro veřejnost)

10. 10. Oblastní charita Horažďovice 16.00
Středověkem křížem krážem
beseda s autorem historických detektivek
Vlastimilem Vondruškou (pro veřejnost)

16. 10.

sál knihovny 10.00

22. 10.

Dům dětí a mládeže 9.00

30. 10.

sál knihovny 10.00

VU3V (pro veřejnost)
2. přednáška na téma Lidské zdraví

Počítač přítel nebo nepřítel
základy práce na PC, zajímavé internetové
stránky (pro veřejnost)
VU3V (pro veřejnost)
3. přednáška na téma Lidské zdraví

Hotel Prácheň
pátek 5. 10.

19.00

Ševčíkovy hudební večery
Nebojte se opery
Večer s klasickými písněmi a áriemi. Gabriela
Pechmannová – soprán, Daniel Wiesner –
klavír a horažďovický pěvecký sbor Kvítek pod
vedením sbormistryně Mgr. Dany Slepičkové.
Vstupné 100 Kč, zlevněné vstupné 50 Kč. Rezervace vstupenek 603 229 559.
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