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SLOVO STAROSTY
Dopadly volby dobře?
Tento úvodník píšu před volbami a vy ho čtete po volbách. Ale jestli jsme vybrali správně, to nevím ani já, ani vy. Nová politická
reprezentace teprve svými postoji a činy
ukáže, zda byla volba dobrá. Česká republika letos oslavila kulaté narozeniny. Chce se
mi věřit, že už vyrostla z puberty a bude se
chovat jako dospělá. Bylo by to po dvaceti letech pro nás občany, kteří jsme na jejích rozmarech závislí, velmi příjemné překvapení.

Meziobecní spolupráce
V jednotě je síla, říká se. Usilujeme o vytvoření silného regionálního svazku obcí
Horažďovicka, který umožní lepší definování a prosazování potřeb mikroregionu
(devatenáct obcí) a našeho města. Svaz
měst a obcí nás v rámci jím zpracovaného
projektu v přípravné fázi finančně podpoří. Pro Horažďovicko je přichystáno cca
2 220 000 Kč, které pocházejí z Evropského sociálního fondu. Témata, která by se
měla projednávat, jsou školství, komunální odpady a sociální služby, dále je možné
zpracovat specifické záležitosti regionu,
jako úložiště radioaktivního odpadu, rozvoj turistiky apod.

Úložiště
Na přelomu září a října se v Praze uskutečnila konference mezinárodního projektu
IPPA, která hodnotila přístup jednotlivých
zemí k zapojení veřejnosti do rozhodovacích procesů při výběru lokality pro úložiště. Z přednesených příspěvků vyplynulo,
co dobře víme, že totiž Česká republika
v tomto ohledu selhává a neplní své závazky. Z projevu zástupce Ministerstva průmyslu a obchodu bylo zřejmé, že ministerstvo se o názory obcí vůbec nezajímá.

Stavby a související problémy
Velká investiční akce v Předměstí se
pomalu blíží k závěru své druhé etapy.

Horažďovické sladké prvenství – největší Prácheňská hnětynka
Po jejím dokončení (do konce roku) by
měly být vodovodní i kanalizační síť plně
funkční. Stavbu provázejí větší či menší
komplikace, které jsou u tak rozsáhlých
stavebních prací běžné. Stalo se například, že se trasa nového potrubí dostala
do kolize s vedením původního, které
bylo ve starých projektech špatně zakresleno. Jindy z technických důvodů nebylo
možné se napojit na starou odlehčovací
kanalizaci, nebo se kvůli skladbě podloží
musela měnit technologie zajišťovacích
prací apod. Samotná stavba ztížila život
obyvatelům Předměstí zejména dopravním omezením, ale třeba i přechodně
zhoršenou funkcí vodovodu. Musím
říci, že místní jsou ve velké většině velmi
trpěliví; za to budou odměněni větším
komfortem bydlení. Město se vyřazením
starého azbestového vodovodu a nestandardní polofunkční kanalizace zbaví
jedné „časované bomby“. V příštím roce
bude opraven povrch komunikace.
Další dlouhodobá uzavírka byla v Komenského ulici u školy, a to rovněž kvůli
opravě inženýrských sítí. V tomto případě selhala koordinace Města, zhotovitele
a autobusového dopravce ohledně včasného informování veřejnosti a institucí

o omezujících opatřeních. Informace se
narychlo rozšiřovaly až v prvním dnu
uzavírky. Ještě jednou se všem dotčeným
toto cestou omlouvám za vzniklé potíže.
V souvislosti s objížďkou trasy vznikly
i problémy v dopravě, způsobené neukázněností řidičů, kteří projeli dva zákazy
vjezdu a pak byli překvapení, že je silnice
uzavřená. V případě kamionů, které se
neměly kde otočit, se jednalo o prohřešek
zvlášť závažný.

Kompostéry
Rádi bychom podpořili občany, kteří pomohou ekologicky zužitkovat biologicky
rozložitelný odpad. V létě proběhla anketa
v HO, nyní jsme informaci rozeslali s volebními lístky. Pokud vás nabídka přece
jen minula a máte zájem používat kvalitní zahradní kompostér (objem 1000 l),
zastavte se do konce října na podatelně
MěÚ a vyplňte tam přihlášku. Podmínkou
realizace nákupu je získání dotace. V případě úspěchu dotační žádosti Město získá
kompostéry za velmi výhodnou cenu a občanům je poskytne zdarma. Bez dotace
nakupovat nebudeme, distribuci předpokládáme na jaře příštího roku.
Karel Zrůbek
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Stalo se
Horažďovice mají
sladké prvenství
Co se zdálo být utopií, o Havelském jarmarku nabralo nemalý reálný rozměr.
Největší Prácheňskou hnětynku o průměru 2,70 m a výšce 11 mm se povedlo upéct,
nazdobit a posléze i sníst.
Spotřeba surovin na korpus byla úctyhodná: 400 vajec, 14 kg cukru krupice,
16 kg hladké mouky, dva litry oleje a 40
prášků do pečiva. Na polevu pak 1,5 kg
sušených bílků a další desítky kilogramů
cukru a citronů. Hnětynku zdobily dva
tisíce marcipánových kytiček a nové logo
Horažďovic ze sladké modelovací hmoty.
Všem, kteří se podíleli na neobvyklém zážitku, bych ráda touto cestou poděkovala.
Studentkám Střední školy Horažďovice,
pod vedením učitelek Ivany Šťastné a Jany
Volmutové, zaměstnancům technických
služeb panu Václavu Malíkovi a Romanu
Bergerovi za obrovskou pomoc při technickém zabezpečení akce.
Sponzorům: v. d. Tvar Klatovy, závod Horažďovice za vytvoření obřího podnosu pod
hnětynku, firmám Hapon, s. r. o., Culinar
a. s., Bytservis Sušice za finanční podporu.
Firmám Planeo Elektro Strakonice a Elegance Horažďovice, které věnovaly hodnotné ceny do soutěží, dále společnostem
Agrana, a. s. Cukrovar Hrušovany nad Jevišovkou a Mlýn Mrskoš, s. r. o. – za dodání
surovin nezbytných pro výrobu hnětynky.
Porota ve složení Helena Konopíková –
majitelka firmy na známé krchlebské koláče, David Kokeš – kuchař hotelu Alcron
a kolega michelinského kuchaře Romana
Pauluse, Miroslava Kuntzmannová – autorka známých kuchařek vskutku neměla
jednoduchý úkol. Z celkového počtu 18 přihlášených hnětynek určit tu nejkrásnější.
Nakonec vybrali vítěze tří kategorií – klasická, dětská a netradiční hnětynka.
Věřím, že se letošní Havelské posvícení

Vítězná trojice divácké soutěže

líbilo všem návštěvníkům, ale i prodávajícím farmářům a řemeslníkům, a že se opět
uvidíme na zámeckém nádvoří, již brzy,
o Svatomartinském jarmarku.
Fotogalerii naleznete na stránkách:
http://www.sumavanet.cz/horazdovice/foto.asp.
Markéta Bučoková, OPPŠK

ZÁBAVNÉ STÁŘÍ???
ALE ANO!!! PŘESVĚDČÍ VÁS

ALEŠ CIBULKA

A VLADIMÍR HRON

Svatý Martin podruhé
v Horažďovicích
Podzimní čas pokračuje další zajímavou akcí
– Svatomartinským jarmarkem aneb dýňobraním na zámku. Zveme všechny malé
i velké čarodějky 9. 11. na zámecké nádvoří.
Přijďte soutěžit o nejkrásnější čarodějnici
a nejzajímavější dýňové světýlko, které vytvoříte přímo před zraky návštěvníků.
Soutěže o titul nejkrásnější čarodějnice se
může zúčastnit naprosto každý, nebo každá,
záleží jen na vašem smyslu pro humor a fantazii. Ať už jste velké nebo malé, vytvořte
nejoriginálnější masku, ve které se dostavíte
na zámek, do chaloupky malé čarodějnice.
Děti a čarodějnický potěr vyzkoušejí svůj
um a zručnost v soutěžích a dospělí ochutnají svatomartinské husičky se zelím, mladá
vína ročníku 2013 a k tomu všemu zahraje
strakonická country kapela Pauza.
Večer – v 17.00 hodin projde městem světelný průvod v čele se svatým Martinem.
Lampiony zakoupíte během jarmarku na
zámeckém nádvoří, ve stánku infocentra.
Těšíme se na viděnou!
Markéta Bučoková, OPPŠK

Zábavně o stáří?
Ale ano! Přesvědčí
Vás Aleš Cibulka
a Vladimír Hron
Známý moderátor Aleš Cibulka a bavič
Vladimír Hron se rozhodli zpopularizovat
téma stárnutí ve Zdravých městech České republiky. Hlavní protagonisté budou
během představení diskutovat s místními
odborníky o praktických tématech, která
se týkají péče o seniory, ale také zdravého
a aktivního stárnutí. Představení je určeno nejen seniorům, ale i rodinným příslušníkům, kteří se věnují nebo v brzké době
budou věnovat aktivní péči o seniora.
Návštěvníci představení mohou o přestávce napsat odborníkům otázky, které
jsou následně veřejně zodpovězeny.
Vladimír Hron zazpívá během večera několik písní ze svého repertoáru.
Každý návštěvník akce obdrží dárek od
generálního partnera projektu, kterým je
společnost Hartmann – Rico a.s. Mediál-

Kdy:
27.11.2013

hlavní partner:

od:
19.00 hod.

Mediální partner:

Kde:
Kulturní dům Horažďovice

záštita:

partner:

zábavný pořad s odborníky, ve kterém každý účastník získá hodnotné dary.

ním partnerem je Český rozhlas, dalším
partnerem je Nadační fond Veselý senior.
Záštitu nad představením převzala Národní síť Zdravých měst ČR.
Účinkují: Aleš Cibulka, Vladimír Hron
a místní odborníci na problematiku stáří,
zdravotních a sociálních služeb.
Kulturní dům Horažďovice
27. 11. 2013 od 19.00 hodin.
Markéta Bučoková, OPPŠK

Ševčíkovy hudební
večery
Koncerty Ševčíkových hudebních večerů
podpořil Plzeňský kraj
www.turisturaj.cz

pátek 15. 11. 2013 v 19.00 hodin
secesní sál hotelu Prácheň

Sólová trubka nás naladí na
blížící se advent
Při závěrečném koncertu 4. ročníku Ševčíkových hudebních večerů se můžeme těšit
na noneto českobudějovických hudebníků,
kteří vystupují pod názvem Jihočeští komorní sólisté. Soubor založil Jiří Pelikán,
rodák z Písku, první trumpetista Jihočeské
komorní filharmonie a pedagog Konzervatoře a ZUŠ v Českých Budějovicích. Také
proto se v repertoáru souboru objevují
skladby se sólovou trubkou, které Jiří Pelikán mistrně interpretuje. Soubor je dále
tvořen převážně členy Jihočeské komorní
filharmonie; věnuje se zejména interpretaci skladeb z období baroka a klasicismu.
V obsazení se můžeme těšit na jeden pult
1. houslí, jeden pult 2. houslí, violu, violoncello, kontrabas a cembalo.
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JARMARK ANEB
DÝŇOBRANÍ
NA ZÁMKU
9. 11. 2013 • 9.00
zámecké nádvoří
Horažďovice

PRO DĚTI:
SOUTĚŽ O NEJKRÁSNĚJŠÍ ČARODĚJNICI
Strašidelná dílna malé
čarodějnice a její dýňová světýlka
Ochutnávka Hokkaido polévky
Řemeslné dílny v nových prostorách muzea

PRO DOSPĚLÁKY:
Řemeslný jarmark
Svatomartinské husičky
Mladá vína ročníku 2013
Svatomartinské pivo
HUDEBNÍ DOPROVOD country kapela PAUZA

17.00 SVĚTELNÝ PRŮVOD MĚSTEM
Svatý Martin přiveze do našich duší pokoj, teplo a světlo
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M Horažďovice

13.00–17.30
sál knihovny
DDM
areál zámku
Horažďovice
Program
13.00–14.00 Vystoupení ZUŠ Horažďovice
14.00–15.00 Malované vánoce
– výtvarná show ilustrátora Adolfa Dudka
15.00–16.00 Malujeme jako Dudek
16.00–16.30 Vyhodnocení soutěží Sbírej samolepky,
Namaluj si svůj komiks
17.30–19.00 Zvonkový průvod od knihovny na náměstí
Tradiční rozsvícení a požehnání vánočního stromu
Vánoční hudba v podání horažďovických pěveckých souborů
13.00–17.00
Prodejní výstava dětských knih – sál DDM
Deskové hry GOADA – hraní a prodej – sál knihovny
Kreativní dílny – origami, zdobení perníků, candy bag,
paličkování, quilling, scrapbooking – DDM
PARTNEŘI PROJEKTU

• SKIP a Skanska • DDM Horažďovice • GOADA o. s.
• Klatovský deník • Tyjátr Horažďovice
• ZUŠ Horažďovice • Střední škola Horažďovice
SPONZOŘI

• DRUSO spol. s r. o. Plzeň • Designjesvoboda • Elika spol. s r.o. • INKA – Kareš spol. s. r. o.
• Rosa Computers
• Atrium s. r. o. • Barvy, nátěrové hmoty – Jana a Petr Drázdovi • BRABEC, MLÝN HORAŽĎOVICE – ZÁŘEČÍ s. r. o. • Burda
Václav f. o. • Ciao… cestovní kancelář s. r. o. • Grafické studio Kolář & Kutálek • Knihkupectví Horažďovice • Kvatro Horažďovice
– Karel Krejčík • Miroslav Vondryska – výtvarník a písmomalíř • Mladá fronta • Mlýn a krupárna MRSKOŠ, s. r. o. • OPA – Tomáš
Loukota Praha • OVAG s. r. o. Horažďovice • Pekařství – Karel Rendl • Vesna – Jana Petříková • Zámecká cukrárna • ZOO Plzeň •

Při koncertu zazní díla Mozartova, Purcellova, Pachelbelova, Corelliho či Händelova.
Atmosféra koncertu nás – i díky obsazení
s trubkou a cembalem – přiblíží náladám
přicházejícího adventu. Sychravý podzim
je navíc ideální dobou pro návštěvu hotelu
Prácheň, kde se již tradičně kulturní zážitky dobře doplňují se zážitky kulinářskými.
Chtěli bychom v závěru čtvrtého ročníku
cyklu koncertů Ševčíkovy hudební večery
poděkovat všem věrným divákům za jejich
přízeň, Městu Horažďovice, Plzeňskému
kraji, firmě HASIT Šumavské vápenice
a cementárny, a. s., Květinářství Vesna
a MVDr. Františku Stulíkovi za finanční
podporu, bez které bychom sezónu nemohli provozovat a zpřístupňovat horažďovické
veřejnosti kulturní pořady kvalitní komorní hudby za nízké vstupné. S radostí vzpomínáme i na letošní spolupráci s dětským
pěveckým sborem Kvítek při ZŠ Komenského v Horažďovicích, který se opět vytáhl a zdatně se pustil do interpretace rómské
„klasiky“ ve spolupráci s Máriem Bihárim
a jeho kapelou Bachtale apsa. Odměnou
za profesionální výkon byl dětem i jejich
sbormistryním Daně Slepičkové a Dagmar
Kovačové bouřlivý aplaus diváků ze zaplněného sálu v hotelu Prácheň.
V těchto dnech jsme předložili Radě Města návrh nové koncertní sezóny 2014, kterou bychom – v případě schválení – mohli
provozovat již pátý ročník Ševčíkových
hudebních večerů a dvacátý ročník Zámeckého hudebního léta. V návrhu sezóny
je i koncert ke jmeninám města.
Věříme, že nám všichni zachováte svoji
náklonnost, abychom mohli do Horažďovic dále zvát kvalitní, zajímavé interprety, kteří nám všem budou přinášet radost
a zklidnění do našich uspěchaných životů.
(Vstupné na koncert: 100 Kč, zlevněné
vstupné 50 Kč. Rezervace vstupenek možná na mobilu 603 229 559.)
Ing. Jitka Kutišová, Hudba bez hranic, o. s.
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SPORT
SDS Klatovy
Stálá divadelní scény Klatovy zve širokou
veřejnost na krásný a uvěřitelný příběh
o tom, jakou dá práci vzájemné sbližování
dvou obyčejných lidí, kterým už život přichystal řadu těžkých životních zkoušek

Accc Horažďovice

FRANKIE & JOHNNY. Představení se
odehraje v rámci předplatného skupiny
A/1 v pondělí 11. listopadu 2013 od 19,30
hodin v Kulturním domě v Horažďovicích.
autor: Terrence McNally
překlad: Kateřina Hilská
režie: Petr Kracík		
Hrají: Frankie – Tereza Kostková
				 Johnny – Aleš Háma
Divadlo v Rytířské, Praha

Žáci 9. tříd překvapili zájmem o dění ve
městě při besedě s panem starostou Mgr.
Karlem Zrůbkem …

Představení pro školy:
Pondělí 25. listopadu 2013 v 10.00,
Horažďovice – kulturní dům
„OD ČERTA K JEŽÍŠKOVI“
Pořad seznamuje děti MŠ a I. stupně ZŠ
s předvánočním obdobím. Dozvědí se, kdo
byl svatý Mikuláš, kdo nosí dárečky v jiných zemích nebo jaké zvyky dodržovali
naši předci. Zopakují si návyky všech adventních nedělí. Zazpívají si nejen dětské
hity, ale i staré české koledy. Kouzelnou
vánoční atmosféru dokreslí sníh padající
přímo na pódium!
Určeno pro MŠ a I. stupeň ZŠ.
Dana Hladíková, SDS Klatovy

Ohlédnutí za Týdnem
knihoven 2013
Hlavní roli sehrál komiks při besedě s ilustrátorkou Lucií Lomovou …

VELKÁ CE NA

A cc c

ÍM BĚHU
V PŘESPOL Ns mezinárodní účastí
rií
všech katego

10.00 hod.
13 začátek
2. listopad 20
HORAŽĎOVICE

Své nové majitele našlo přibližně 1400
vyřazených knih v Bazaru, který se konal
v týdnu od 7. do 11. října …
www.a3c.cz

Aktuality z HSG
Horažďovice
V rámci Týdne knihoven bylo nově zaregistrováno 20 dospělých čtenářů a 3 děti.
Prohlédnout prostory knihovny si přišlo 95
studentů střední školy.
Eva Marešová, foto Petra Tomešová

O ZÁKULISÍ HORAŽĎOVICKÝCH OCHOTNÍKŮ
TENTOKRÁT S IVANKOU PETRUSOVOU

20. listopadu 2013

od 14.00 hod. v Oblastní charitě HD
(4. patro)

Pořádá Městská knihovna ve spolupráci s Oblastní charitou HD
v rámci projektu „SENIORŮM DOKOŘÁN“ za finanční podpory Ministerstva kultury ČR

KOUZLENÍ S PAPÍREM
ADVENTNÍ VĚNEC NA ZEĎ SKLÁDANÝ ORIGAMI ZPŮSOBEM
S HELENOU POUSTKOVOU

Popletené pohádky loutkového souboru
Tyjátr zaujaly nejen děti, ale i dospělé. Pohádky „O šunkové chaloupce“, „Byljsemlínek“ a další, měly v Horažďovicích světovou premiéru …

Vážení sportovní přátel, zveme Vás na naší
Velkou cenu v přespolním běhu, která se
uskuteční v našem krosovém areálu u Střelských Hoštic v sobotu 2. listopadu 2013.
Jedná se o otevřený závod pro registrované
i neregistrované závodníky všech věkových
kategorií od 6ti let až po všechny kategorie
veteránů. Pro malé děti máme připravený
koutek, kde se mohou vyřádit s naším maskotem lvíčkem Ingo, než jejich tatínek nebo
maminka doběhnou do cíle. Podrobnosti
najdete na www.a3c.cz.
Za atletický oddíl Accc Horažďovice
M. Šefler

21. LISTOPADU 2013
OD 10.00 HOD. V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ
ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ
Brýle s sebou!

Pořádá Městská knihovna Horažďovice v rámci projektu „Seniorům Dokořán“
za finanční podpory Ministerstva kultury ČR

Vážení hokejoví příznivci, v minulém čísle
jsme se rozloučili s tím, že budete informováni o probíhající okresní soutěži Strakonicka, které se hráči HSG již tradičně účastní.
Předem musím podotknout, že při rozlosování jednotlivých kol neměli zástupci Staré
gardy moc šťastnou ruku. Vybrali si k úvodnímu zápasu mladé Orly z Písku, kteří jsou
letos pasováni do čela, ne-li na nejvyšší metu
tabulky, a v třetím kole ambiciózní tým Ales,
který má podporu armády a v předešlé sezoně skončil v soutěži na čtvrtém místě. A jak
se s tím naši gardisté popasovali?
HC Eagles Písek – HSG Horažďovice 8–1
Stará garda překvapivě držela s mladými
Orly z Písku krok do konce druhé třetiny. Poté
došlo ze strany sudích k fatálnímu selhání,
když píseckým uznali branku po předešlém
přerušení hry. Tímto momentem bylo utkání
rozhodnuto a hráči HSG již nenašli síly vzdorovat dravým píseckým Orlům. Popravdě,
s prohrou jsme počítali, ale po průběhu celého střetnutí se soupeřem, v jehož řadách hraje spousta ostřílených borců z písecké hokejové líhně, je konečný výsledek trochu krutý. Je
třeba vyzdvihnout výkon brankáře gardistů.
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Pochytal spoustu střel a vyložených šancí
soupeře a do sporné čtvrté inkasované branky držel bodové ambice gardy dosti vysoko.
Druhé kolo a HSG v letošní soutěži bere
body za první vítězství.
HSG Horažďovice – KR Beton Prachatice
5–4
Co dodat? Předvedli jsme solidní výkon,
ale místy až moc profesorský přístup se
nám mohl vymstít. Dvakrát jsme soupeři
odskočili o dvě branky a pokaždé jsme jej
nechali po vlastních hrubých chybách výsledek korigovat. Výtečným výkonem se
prezentovala první formace, jejíž zástupci
posbírali osm kanadských bodů do bodování jednotlivců.
Třetí kolo a jdeme se poměřit s HC Ales, jehož sponzoruje Armáda ČR.
HSG Horažďovice – HC Ales Strakonice
2–5
Zápas, na který se gardisté opravdu těšili.
V kabině před zápasem to jenom jiskřilo.
Vždyť v přípravě jsme dokázali tomuto soupeři nasázet osm branek!
A od úvodního vhazování se HSG do vojáků pustila s maximálním nasazením. První
branka padla do sítě Ales již ve třetí minutě.
Poté se dál valil ze strany gardy na vojáky
jeden útok za druhým a zároveň se začal objevovat neduh posledních sezon, a to proměňování vytvořených šancí. I když na straně
soupeře je potřeba pochválit brankáře vojáků. Svým mimořádným výkonem dokázal
udržet ALES ve hře. Po úvodní třetině jsme
mohli mít k dobru klidně osm branek. Vojáci v tento okamžik nevěděli, co si s aktivní
hrou HSG počít. Další průběh zápasu byl
obdobného rázu, garda určovala tempo hry.
Bohužel čtyři minuty před koncem jsme inkasovali smolnou branku a rázem se veškeré
plány na bodování rozplynuly.
Zlomové okamžiky utkání: výborný výkon
HSG, hlavně v první třetině, neproměnění
gólových šancí a nevyužité přesilové hry,
které začínají být noční můrou hráčů HSG.
Vynikající výkon brankáře ALES, a body
putují k vojákům.
V listopadovém čísle se dozvíte, jak dopadla akce pro neziskovou organizaci Jonáš
z Kašperských Hor a jak si hráči HSG povedou v dalších kolech OSLH Strakonicka.
Josef Bučok, HSG Horažďovice
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 LISTOPADU

18. 11. - 22. 11. 2013

prvních 30 min dennì ZDARMA

Z radnice
Rada města 16. 9. 2013
bere na vědomí Rozhodnutí Ministerstva
kultury o poskytnutí příspěvku na obnovu
nemovité kulturní památky – návesní kaple v Boubíně, z programu Podpora obnovy
kulturních památek prostřednictvím obcí
s rozšířenou působností v roce 2013 ve výši
76. 000 Kč,
schvaluje pronájem nebytových prostor
v čp. 371, Strakonická ulice, Horažďovice
Andree Andrlové, Strakonická 180, Horažďovice za účelem provozování fitness centra
s platností od 1. 10. 2013 na dobu neurčitou
s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné
je stanoveno ve výši 600 Kč/m2/rok a bude
valorizováno vždy k 1. 1. běžného kalendářního roku o míru inflace roku předchozího,
souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 11 000 Kč Jaroslavu Houdkovi,
Komenského 748, Horažďovice, na provoz
pojízdné prodejny v kalendářním roce 2013,
ve věci obnovy cestní sítě v Anglickém parku Ostrov po živelních pohromách v roce
2013: souhlasí s podáním žádosti na obnovu majetku poškozeného živelní pohromou v roce 2013 do programu „Obnova
obecního a krajského majetku po živelních
pohromách v roce 2013“, dotačního titulu
DT č. 1, vyhlášeném Ministerstvem pro
místní rozvoj ČR,
v záležitosti veřejné zeleně: schvaluje provedení náhradní výsadby 30 ks stromů na
p. č. 1083/1 v parku Ostrov v k. ú. Zářečí
u Horažďovic a schvaluje nejvhodnější
nabídku uchazeče – Daniel Brunát, firma
DANIMA na realizaci náhradní výsadby 30 ks stromů v parku Ostrov ve výši
196 020 Kč včetně DPH a schvaluje smlouvu o dílo a následné údržbě.

Rada města 7. 10. 2013
schvaluje pro období od 1. 1. 2014 do
31. 12. 2014 poskytnutí slevy u smluvního
nájemného ve výši: 5,80 Kč/m2/měsíc pro
byty v základní kvalitě (bývalá II. kategorie)
a 6,71 Kč/m2/měsíc pro byty ve snížené kvalitě (bývalá III. a IV. Kategorie). Podmínkou
poskytnutí uvedené slevy je, že nájemce nedluží městu Horažďovice nájemné a úhrady
za plnění poskytovaná s užíváním bytu,
schvaluje cenovou nabídku spol. Atelier
M.A.A.T., na úpravu územně plánovací
dokumentace města Horažďovice dle současné platné legislativy ve výši 60 000 Kč
bez DPH,
schvaluje zařazení finančního příspěvku
ve výši 100 000 Kč do rozpočtu na rok 2014
Pionýrské skupině Prácheň na pořízení nového stanového vybavení,

schvaluje zvýšení počtu zaměstnanců
u Městského úřadu Horažďovice o 1 zaměstnance – investičního technika k termínu 1. 1. 2014,
rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky
Ing. Daniely Škubalové, U Bachmače 29,
Plzeň na zhotovení projektové dokumentace stavby „Rekonstrukce Rybářské ulice –
V Lukách, Horažďovice“ včetně výkonu inženýrské činnosti ve výši 82 100 Kč + DPH,
schvaluje záměr využití nebytových prostor bývalého zámeckého baru ve prospěch
Městského muzea Horažďovice – za realizaci usnesení zodpovídá organizační složka Městské muzeum.

Měření radonu
Radon je přírodní plyn, který je součástí
přírodního pozadí. Pokud se koncentruje v domě, jeho vdechování zvyšuje riziko
onemocnění rakovinou plic.
Státní ústav radiační ochrany (SÚRO)
v rámci Radonového programu ČR nabízí
zájemcům provedení měření koncentrace
radonu v domech a bytech.
Měření je poskytováno bezplatně.
Zjistí-li se měřením velmi vysoké koncentrace radonu, je možné následně získat dotační prostředky na provedení protiradonových ozdravných opatření.
Zájemci o měření se mohou přihlásit na telefonních číslech:
226 518 199 – Ing. Fojtíková,
226 518 177 p. Kreslová, p. Mužíková
mailem na adrese radon@suro.cz
Ing. Anna Vachušková,
odbor životního prostředí

Pronájem nebytových prostor
Město Horažďovice nabízí k pronájmu
nebytové prostory:
sklad + garáže ve dvoře domu čp. 11 a 12
Mírové náměstí
sklad (garáž) ve dvoře domu čp. 77 Prácheňská ulice
prodejna v přízemí domu čp. 19 Mírové
náměstí
Městské zdravotnické zařízení Blatenská 311 – I. patro – ambulance, přízemí
– prodejna
nebytové prostory v domě čp. 4 Mírové
náměstí v k.ú. Horažďovice za účelem
restaurace, celková plocha 159,02 m2,
výběrovým řízením obálkovou metodou (podmínky výběrového řízení jsou
zveřejněny na úřední desce Městského
úřadu Horažďovice).
Informace tel. 371430572,
e-mail: pojerova@muhorazdovice.cz
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Informace
živnostenského
odboru
Novela zákona o pohonných hmotách –
základní informace pro distributory pohonných hmot
Dnem 1. října 2013 nabyl účinnosti zákon
č. 234/2013 Sb., kterým se mění zákon
č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách
a čerpacích stanicích pohonných hmot
a o změně některých souvisejících zákonů.
Novou právní úpravou došlo k přeřazení
živnosti „ Výroba zpracování paliv a maziv“
z vázaných živností do živností koncesovaných. Tato činnost je spolu s distribucí pohonných hmot obsahem nové koncesované
živnosti: „Výroba a zpracování paliv a maziv
a distribuce pohonných hmot“.
Podle novely zákona o pohonných hmotách
bude distribuci pohonných hmot možné
provozovat pouze na základě výše uvedené
koncesované živnosti a za současného splnění dalších podmínek registrace u celního
úřadu. Podmínkou vydání živnostenského oprávnění je stanovisko celního úřadu,
který bude na žádost živnostenského úřadu
prověřovat splnění podmínky spolehlivosti
distributora, jeho odborného zástupce (bylli ustanoven) a jeho statutárních orgánů
(v případě distributorů-právnických osob).
Mezi podmínky registrace patří bezdlužnost vůči orgánům finanční a celní správy
a neexistence nedoplatku na pojistném na
sociální zabezpečení a příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti a na pojistném na
všeobecné zdravotní pojištění. Dále skutečnost, že nebyl distributorovi pohonných
hmot vysloven zákaz činnosti znemožňující výkon jeho činnosti a že není v likvidaci
nebo úpadku. Distributor bude povinen složit kauci ve výši 20 mil. Kč na zvláštní účet
celního úřadu nebo formou bankovní záruky znějící na 20 mil. Kč akceptované celním
úřadem.
Distributorem pohonných hmot je osoba,
která prodává nebo je oprávněna prodávat
pohonné hmoty na území České republiky,
s výjimkou:
1.		 prodeje pohonných hmot z čerpací stanice, kdy provozovatel čerpací stanice prodává pohonné hmoty výhradně přes stanovené měřidlo a pistoli výdejního stojanu
2. prodeje stlačeného plynu, pokud je jeho
prodejce držitelem platné licence na obchod
s plynem podle energetického zákona
Podrobné informace jsou uveřejněny na
stránkách www.celnisprava.cz
Na základě přechodných ustanovení podnikatel, který je k 1. 10. 2013 oprávněn vyrábět a zpracovávat paliva a maziva a nebo
prodávat pohonné hmoty, může v uvedené
činnosti pokračovat po dobu 1 měsíce, tj. do

1. 11. 2013 (včetně). Požádá-li podnikatel
v této lhůtě živnostenský úřad o koncesi pro
„Výrobu a zpracování paliv a maziv a distribuci pohonných hmot“ v úplném nebo částečném rozsahu předmětu podnikání a doloží doklady požadované podle nové právní
úpravy, může ve výrobě a zpracování paliv
a maziv a v prodeji pohonných hmot jinde
než na čerpací stanici pokračovat do doby
pravomocného rozhodnutí o udělení koncese nebo o zamítnutí žádosti o koncesi a nebo
o zastavení řízení. Přijetí žádosti o koncesi
podle přechodných ustanovení nepodléhá
správnímu poplatku.
Novela živnostenského zákona provedená
zákonem č. 309/2013 Sb.
Dnem 17. října 2013 nabyla účinnosti novela zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve
znění pozdějších předpisů, vydaná pod
č. 309/2013 Sb. Předmětná novela mimo
jiné nově reguluje prodej kvasného lihu,
konzumního lihu a lihovin tím, že mění
přílohu č. 3 živnostenského zákona. Rozšiřuje se tak dosavadní předmět podnikání
koncesované živnosti pro výrobu a úpravu
kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin
a ostatních alkoholických nápojů o prodej
kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin.
K získání koncese v částečném rozsahu
předmětu podnikání, a to pro prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin, není
třeba splnit žádné kvalifikační předpoklady.
Podnikatel, který je ke dni nabytí účinnosti
tohoto zákona oprávněn prodávat kvasný
líh, konzumní líh nebo lihoviny, může v této
činnosti pokračovat po dobu 6 měsíců ode
dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Přijetí
žádosti o koncesi podle přechodných ustanovení nepodléhá správnímu poplatku.
Změna vyžaduje ze strany podnikatelů pouze podání žádosti o koncesi na prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin, a to
ve stanoveném termínu do 17. dubna 2014.
Úprava se vztahuje na všechny podnikatele,
kteří se zabývají distribucí kvasného lihu,
konzumního lihu nebo lihovin a prodejem
těchto produktů jak podnikatelům, tak i konečným spotřebitelům. Kromě prodejců
lihovin v obchodě se úprava vztahuje také
na podnikatele, kteří lihoviny prodávají
v restauračních zařízeních, případně i v dopravních prostředcích. O koncesi pro prodej
kvasného lihu, konzumního lihu nebo lihovin budou muset požádat i výrobci těchto
komodit, kteří za účelem prodeje vlastní
tzv. „podnikovou prodejnu“, resp. provozovnu umístěnou na jiné adrese, než je adresa výrobní provozovny. V této souvislosti
doporučujeme, z důvodu právní jistoty, aby
o koncesi pro prodej požádali i podnikatelé,
kteří vlastní oprávnění pro výrobu a úpravu
kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
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a kteří kvasný líh, konzumní líh nebo lihoviny distribuují případně prodávají konečným
spotřebitelům.
Informace k novelám lze získat na živnostenském odboru MěÚ Horažďovice, telefonické spojení:
371 430 536, 371 430 520, 371 430 538.
E-mail: solcova@muhorazdovice.cz
					 radova@muhorazdovice.cz
					 chroustova@muhorazdovice.cz
Marie Šolcová, živnostenský odbor

UPOZORNĚNÍ
Upozorňujeme zájemce o získání zvýhodněných půjček z fondu rozvoje bydlení Města Horažďovice na zvelebení obytných budov nebo bytů, že město vyhlásilo
10. října 2013 výběrové řízení na jejich
poskytování.
Podmínky výběrového řízení jsou zveřejněny na úřední desce a na internetových
stránkách města na adrese: http://www.
muhorazdovice.cz/muhd/
Žádost o půjčku se podává na závazném
formuláři, který je k dispozici na Finančním odboru Města Horažďovice (číslo
tel. 376 547 550) nebo na internetových
stránkách města ve složce formuláře pro
podání – odbor finanční.
Lhůta pro podání žádostí končí dne
15. listopadu 2013 v 11 hod.
Ing. Marie Velková,
vedoucí finančního odboru

Školy

Podzim v křesťanské
Měsíce říjen a listopad se v naší školce nesou v duchu znaků, barev a plodů podzimu,
ukládání zvířátek k zimnímu spánku, tradic
a zvyků tohoto ročního období a v neposlední řadě vzpomínce na zesnulé. Tu uctíme
návštěvou kostelního hřbitova a zapálením
několika svíček na hrobech řádových sester.
Dále bychom Vás rádi informovali o tom, jak
proběhly plánované akce, které jsme minule
avizovali.
Dne 24. září proběhlo za přítomnosti sponzorů slavnostní přestřižení pásky na pavoučí síti v naší školní zahradě. Chceme jim tou-
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to cestou ještě jednou poděkovat, neboť bez
jejich finančního přispění by tento zahradní
prvek nemohl být pořízen. Všem bychom
přáli vidět jiskřičky štěstí v očích dětí, které
tuto novou „atrakci:o))“ plně využívají.
V prvním říjnovém týdnu nás navštívila
velvyslankyně projektu „Krůček po krůčku
do sousední země“ pani Vendula Maihorn
z Německa. Tentokrát nám přivezla kufr
plný slovíček z oblasti dopravní výchovy.
O havelském posvícení byla celá naše duhová mateřinka prosycena vůní čokolády
a hnětynek, které nám ochotně připravily
naše paní kuchařky. Děti se s radostí a nadšením přímo „vrhly“ na zdobení čokoládou
a cukrovými ozdobami. Pod jejich ručkami
pak vznikala hotová umělecká díla, jež si
pyšně odnášely domů.
Přejeme Vám krásné babí léto a málo uplakaných dní.
Kolektiv KMŠ

Párty se nám vůbec podařila. Sluníčko nám
přálo svým vydatným svitem, o program se
postaraly paní učitelky z Paloučku. Musíme poděkovat hostům, kteří zajistili hezké
odpoledne. Obveselit nás přišli opět naši
kamarádi pejskové a také zástupci ZUŠ.
Pejskové nám předvedli, jak jsou šikovní
a jak umí poslouchat své pány. Výtvarný
obor ze ZUŠ se svou paní učitelkou připravil
pro své malé kamarády mnoho výtvarných
technik. A ještě jedno poděkování je třeba
uvést. Patří maminkám, které připravily dětem pohoštění. Sešly se dobroty všech chutí
a dětem přišly velmi vhod. Školní zahrada se
stala místem, kde se sešli děti, rodiče, prarodiče, naši absolventi, kamarádi a došlo
k tomu, co bylo cílem. Všichni se zastavili
v běžném denním shonu a prožili si příjemné odpoledne.
Podzim se stává také dobou, kdy posíláme
finanční prostředky naší adoptované holčičce do Indie. Induška je dnes už slečna, která
začala studovat na střední škole a má cíl být
lékařkou. My děkujeme všem, kteří se k nám
přidali v projektu Adopce na dálku.
Mgr. Marie Sládková

Kdo je Andy Warhol?
Střípky z Paloučku
„Světla ubývalo, zimy přibývalo a broučci
se rozhodli, že už nikam nepoletí.“ Jistě poznáváte tato krásná slova z krásné knihy. Je
tomu tak – léto je za námi a my všichni jsme
přivítali podzim v celé jeho kráse. U nás Na
Paloučku proběhlo jedno moc pěkné setkání. Celá školní zahrada patřila vydařené
Kloboučkové seznamovací párty. Pořádáme
ji každým rokem na začátku školního roku.
Abychom ji letos trochu obměnili, byla pojata jako „Kloboučková“. Vstupným na párty
byl klobouk (nebo jiná pokrývka hlavy).
Záměr se vydařil. Moc pěkný pohled byl na
celé rodiny, které přišly s pěknými klobouky.

To jsme vyjeli zjistit s výtvarkou jednoho
deštivého dne v září. Vlak nás dovezl k Hluboké nad Vltavou, odkud jsme ke galerii šli
necelé 4 kilometry pěšky (a totéž i zpět).
Pak už nás uvítalo nejkrásnější obytné
sídlo aristokracie – zámek v Hluboké nad
Vltavou. Tam se také nachází jedna z prvních pěti nejvýznamnějších institucí (muzeí umění) v České republice.
Alšova jihočeská galerie v roce 2013 slaví
šedesát let od svého vzniku. Své „narozeniny“ AJG oslavila projektem ANDY
WARHOL – ZLATÁ ŠEDESÁTÁ. Název
výstavy evokující 60. léta coby zlatá, má
v kontextu s naší ponurou československou historií provokativní význam, což byl
záměr autorů.
I nejmenší výtvarníci horažďovické ZUŠky se díky vynikající průvodkyni dozvěděli poutavou formou, jaký žil (těžký) život
malý chlapec jménem Andrew Warhola
(1928–1987) a co a proč ho vedlo v životě
k tomu, aby se z něj později stal malíř, grafik a filmový tvůrce známější jako Andy
Warhol. Co a proč ho táhlo k tomu, aby byl
slavný, světově proslulý a bohatý? A jak
vlastně vypadá pop art, jehož je Andy Warhol zakladatelem? Viděli jsme také nejvíce
známé kusy z jeho portrétní tvorby, sítotisky Marilyn Monroe a dalších známých

osobností. Sítotisku a portrétům se totiž
věnoval ze všeho nejvíce. Galerie nabídla
tvůrčí dílny pro děti, takže děti pomocí fixů
a pastelek, sedíce na podložkách na zemi,
tvořily inspirovány významným umělcem.
A jak se vlastně tvoří sítotisk? V expozici se
živě předváděl sítotisk a ti, kteří měli zájem,
si jej mohli sami ozkoušet na svém tričku.
Každý využil možnosti přivézt si domů
tričko s motivem od Andyho Warhola vlastnoručně tištěné.
Mnozí ani netuší, že rodiče A. W. původně pocházeli z rakousko-uherské vesničky
Miková (dnes součást severovýchodního
Slovenska). Tam bylo také otevřeno muzeum věnované jeho tvorbě v roce 1991. Další
muzeum bylo otevřeno o tři roky později
v rodném Pittsburgu.
Proč je vlastně chápání moderního umění
důležité i pro nejmenší výtvarníky? Právě
dokud je mysl otevřená a není zablokována později vytvořenými koncepty, je možné, aby na ni zapůsobilo moderní umění
a došlo k jeho pochopení na úrovni mysli
i srdce. Později se často stává, že se lidská
mysl příliš uzavře a je ochotna vnímat ve
výtvarném umění jen to, „co se líbí“, a není
ochotna připustit nic jiného, protože tomu
nerozumí, nechce už rozumět a inklinuje ke
kýči či pouze slepě kopírované realitě nebo
vnímá umění jako dekoraci interiéru. To
vede k nepochopení hlubší výtvarné tvorby
a uzavření si cesty k naslouchání vzkazům,
které nám výtvarné umění přináší coby posel z horizontů, které nás daleko přesahují.
A to je také smyslem veškeré výtvarné tvorby.
Děkuji všem, kteří se zúčastnili exkurze za
účast, a věřím, že jim zůstane odkaz A. W.
inspirací v jejich vlastní tvorbě.
Mgr. Hana Kotálová, VO ZŠ a ZUŠ

Zprávy ze ZUŠky
Máme za sebou další školní měsíc a já jsem
tady s informacemi o životě v ZUŠce. Koncem září se naši žáci výtvarného oboru podíleli na programu „Kloboučkové“ seznamovací party MŠ Na Paloučku. Žáci měli
na starost malování na obličej a pomáhali
nejmenším při jejich malování na velké
formáty a tvoření z hlíny. O tento výtvarný
koutek byl mezi předškolními dětmi, jejich
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sourozenci a rodiči velký zájem. Všichni si
odnesli domů krásnou památku. Věřím, že
i v budoucnosti budeme nadále spolupracovat s MŠ a třeba z ní vzejdou noví žáci ZUŠ.
A co nás čeká v nejbližších týdnech? Velmi
rád bych Vás pozval na již tradiční Strašidelný koncert, který se bude konat ve čtvrtek 14. 11. 2013 v 16.00 hodin v sále ZUŠ.
Na tomto prvním podzimním koncertě se
představí naši nejmenší žáci. Budeme se
těšit na Vaši návštěvu.
Mgr. Martin Petrus

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

Atletické soustředění
v Netolicích
V úterý 10. září 2013 žáci šestých, sedmých, osmých a devátých tříd ZŠ Komenského Horažďovice nasedli do autobusu
a vyrazili směr Netolice, kemp Podroužek.
Jako doprovod jsme s sebou měli tři učitele,
a to p. uč. Hermana, p. uč. Stichenwirthovou a p. uč. Polaufovou, kteří s námi měli
neskutečnou trpělivost.
Poté, co jsme dorazili do cíle, jsme se šli
ubytovat do chatek, pak následoval nástup,
při kterém jsme se rozdělili do týmů a se-

známili se s řádem kempu.
No a mohli jsme začít.
Následující dny jsme cvičili, běhali, objevovali taje zdravovědy, hasičského náčiní
a naučili jsme se pracovat s buzolami.
Předposlední den nás čekala pěší túra na
zámek Kratochvíle. Prošli jsme si celý areál a cestou zpět jsme se usadili na terase
restaurace, kde jsme se občerstvili čajem
a limonádou.
Do kempu jsme přišli přesně na oběd. Po
něm následovala pauza, po které jsme se
vydali na další výlet, tentokrát do samotných Netolic, kde jsme si mohli prohlédnout krásné náměstí.
Zkrátka, program byl hodně nabitý. V den
odjezdu (pátek 13.!) jsme uvedli chatky do
původního stavu a jen jsme čekali na příjezd autobusu. Cesta autobusem byla veselá, plná legrace a zážitků.
Už se těším na příští rok a myslím, že nejsem
sama, protože na této akci se nejen sportuje,
ale také se zde upevňuje naše parta.
Simona Škantová, ZŠ Komenského

Návštěva
ze Zimbabwe
V pátek 27. září 2013 do Horažďovic přijely
řádové sestry z dětského domova z města
Kwekve, které leží v africké Zimbabwe. Přiblížily nám nejen každodenní život v domově, ale i starosti, se kterými se potýkají při
své práci a které trápí jejich zemi.
Všechny tři sestry – Mary Chironga, Mercy
Schumbamhini a Thoma – pomáhají dětem, kterým rodiče zemřeli na nemoc AIDS,
nebo je našly odložené v blízkosti domova.
Azyl v dětském domově našlo už 75 dětí.
Sestry nám osudy některých z nich podrobně popsaly a ukázaly je na fotografiích.
Chlapci i dívky se v domově starají o zvířata,
dokonce mají velký chov slepic. Prodejem
vajec si vydělávají na potřebné věci. Děti
za Zimbabwe rády chodí do školy a poznávají něco nového. Díky projektu adopce na
dálku mohou některé z nich pokračovat po
ukončení školy v domově v dalším studiu.
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Sestry nám vyprávěly i jeden velmi smutný
příběh. V domově vypukl před dvěma lety
požár, při kterém uhořel malý chlapec Kunaku. V současnosti je už vše opravené, ale
nikdo stále neví, co požár způsobilo.
Setkání bylo bezprostřední a vypravování
zajímavé, i když sestry hovořily jen anglicky. Anglicky se samozřejmě učíme, ale
abychom rozuměli opravdu všemu, překladatelku nám dělala paní učitelka Lucie
Kotišová.
Lidé v Zimbabwe mají o mnoho složitější
život než my, a je úžasné, že se sestry z řádu
Congregatio Jesu věnují opuštěným dětem.
Silvie Staňková, 8. A, ZŠ Komenského
ZŠ Komenského Horažďovice
Vás srdečně zve na

4. 12. 2013

1400 – 1700 h

Naše „stará“ skvělá škola
na prohlídku všechny volá.
Děti čeká překvapení,
o nadílku nouze není.
Mikuláš s čertem prý mají čas
a v předstihu přijdou mezi nás.

Zápis
Moje milá pohádko,
už tě přečtu zakrátko.
Půjdu totiž do školy,
to prý vůbec nebolí!
Naučím se číst a psát,
taky dobře počítat.
Všechno hravě zvládnu.
Zápis už je v lednu.
16., čtvrtek k tomu,
už se těším! Věřte tomu!
„Hola, hola.
kdo nás volá?“
Asi hravá „stará“ škola.
Těšíme se na Vás ve čtvrtek

16. 1. 2014
od 12.00 do 17.00 hodin.
Děti narozené od 1. 9. 2007–31. 8. 2008
povinný zápis.
Děti narozené od 1. 9. 2008–31. 12. 2008
dle zájmu rodičů a doporučení školského
poradenského zařízení.
Školský zákon č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, umožňuje zápis
dětí narozených
od 1. 1. 2009–30. 6. 2009 na základě doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře.
Rodiče u zápisu předloží občanský průkaz a rodný list dítěte.
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CNC stroje na Střední
škole v Oselcích
Střední škola Oselce v součinnosti s Plzeňským krajem realizuje projekt Podpora
technického a přírodovědného vzdělávání
v Plzeňském kraji. Hlavním přínosem pro
školu je modernizace výuky odborných
předmětů díky pořízení CNC strojů na obrábění dřeva a kovů.
Takto vybavené odborné učebny a dílny
odborného výcviku poskytnou žákům
příslušných oborů vzdělávání odborné
kompetence v řízení CNC strojů, díky
kterým získají větší uplatnění na trhu práce. Projektem budou podpořeny všechny
technické obory vzdělávání naší školy. Do
odborných předmětů se začlení výuka programování, rýsování výkresů na počítači,
seřizování a práce na těchto strojích. Největší uplatnění CNC strojů vidíme v předmětu odborný výcvik, ve kterém si žáci
prakticky ověří vědomosti a dovednosti
z teoretických předmětů.
Další využití moderního zařízení bude
v mimoškolních volnočasových aktivitách
– kroužcích pro žáky SŠ Oselce, ale i pro
žáky 8. a 9. tříd základních škol, které budou zaměřené především na podporu kreativity a představivosti s využitím CNC strojů a na výrobu předmětů všedního použití
z kovu a dřeva.
Předmětem nákupu jsou CNC stroje určené svým výkonem a velikostí pro výuku
na středních školách. Jde o CNC frézku
na nekovové materiály (dřevo, MDF, DTD
a plasty) včetně mobilního odsávání, PC
modulu a softwaru pro řízení frézky, stolní gravírovací laser na nekovové materiály (dřevo, kůže, plasty, sklo a plexisklo)
a CNC frézku na obrábění a gravírování
kovů včetně softwaru.
Celková dotace projektu činí cca
5 400 000 Kč.
Závěrem bych Vás chtěl pozvat na dny
otevřených dveří, které se budou konat
ve dnech 23. 11. 2013 a 18. 1. 2014 od 9
do 13 hodin v Oselcích. Při dnech otevřených dveří si můžete vyzkoušet a shlédnout práci žáků čtyřletých maturitních
oborů (uměleckořemeslného zpracování
kovů, uměleckořemeslného zpracování
dřeva) a učebních oborů (truhlář, mechanik opravář motorových vozidel, opravář
zemědělských strojů, zemědělský kovář
a podkovář). Výsledky jejich práce (maturitní a ročníkové práce) můžete také shlédnout na webových stránkách školy www.

stredniskolaoselce.cz a ve stálé expozice
výrobků, která se nachází v galerii v prostorách naší školy. Rádi Vás provedeme
a poskytneme veškeré informace o provozu SŠ i mimo dny otevřených dveří – po
domluvě na tel. 371 595 168. Těšíme se na
Vaši návštěvu.
Bc. Miroslav Lávička, SŠ Oselce

Spolky

povodně, konala se akce až koncem září na
vodním hradě Švihov. V duchu hesla „Nejdřív práce, potom zábava“ začali účastníci
pomáhat v okolí města. Podíleli se tak na
stavebních pracích na hradě, údržbě jezů
a rekonstrukci fary. Večery patřily koncertům, posezením v čajovně a sledování filmů
ve 4D kině. Samozřejmě nemohla chybět
velká bitva o dobytí hradu s cílem připravit
Půtu Švihovského o nepoctivě získaný majetek. Další aktivity si každý vybíral sám,
kdy měl možnost volit mezi sportovními
hrami, aktivitami zaměřenými na vyrábění
a besedami se známými osobnostmi. Dorazili například Václav Vorlíček, Vladimír
Franz nebo Meda Mládková. Na akci všichni ztratili mnoho energie, zato získali nové
zážitky a nápady.
Martin Pompl

Obrok
Klatovský deník, týdeník 5plus2 i Horažďovický obzor. Všechna uvedená periodika
spojuje to, že zveřejnila informace o akci
Obrok. Právě medializace mimo jiné svědčí
o její velikosti. Jednalo se o čtyřdenní celorepublikové setkání roverů a rangers, tedy
skautů a skautek starších patnácti let. Jelikož plánovaný červnový termín překazily

Roveři z oddílu Modré želvy

Klub „Nebuď sám“
I předposlední měsíc tohoto roku bude ve
znamení zajímavých akcí, které pro Vás
rádi připravujeme. Přijměte, prosím, naše
pozvání.
4. 11. pondělí – Jóga s Romanou Krásnou – projekt „Seniorům Dokořán“. Netypické cvičení, které zvládnou i senioři,
si můžete přijít vyzkoušet od 9.15 hod. do
společenské místnosti ve 4.patře DPS Palackého.
5. 11. úterý – Posezení s harmonikou.
Oblíbení Úterníci zahrají k tanci i poslechu v jídelně DPS Palackého výjimečně
od 15.00 hod. Přijďte se pobavit a poslechnout si hezké písničky.
6. 11. středa – Tajemství těla BADUAN
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JIN – projekt „Seniorům Dokořán“. Cvičení podle starých Číňanů. Začínáme
v 9.15 hod. ve společenské místnosti ve
4. patře DPS Palackého.
11. 11. pondělí – Jóga s Romanou Krásnou – projekt „Seniorům Dokořán“. Začínáme v 9.15 hod. ve společenské místnosti
ve 4. patře DPS Palackého.
11. 11. pondělí – Přednáška Mgr. Romana Vaňka „Slavní horažďovičtí rodáci“.
Zajímavé informace o slavných osobnostech z Horažďovic můžete získat od 14.00
hod. ve společenské místnosti ve 4. patře
DPS Palackého 1061.
13. 11. středa – S trochou nostalgie – beseda s autorkou řady kuchařek paní Miroslavou Kuntzmannovou – projekt „Seniorům Dokořán“. Zajímavé setkání nás čeká
od 14.00 hod. ve společenské místnosti ve
4.patře DPS Palackého.
14. 11. čtvrtek – Přednáška projektu Informovaný senior (projekt Krajského úřadu Plzeň. kraje) – informační gramotnost
a sebeobrana. Neobvyklá přednáška, kde
se dozvíte mnoho zajímavého – jak vyhledat, vyhodnotit a využít informace, které
se k Vám dostanou z televize či letáků, jak
předcházet riziku napadení a jak případný
konflikt řešit. Nebudou chybět ani reálné
modelové situace a ukázky. Brýle s sebou!
Účastníci obdrží drobné pozornosti (osobní alarm). Přednáška se uskuteční od 14.30
hod. v jídelně DPS Palackého.
18. 11. pondělí – Aby tělo nebolelo – beseda s fyzioterapeutkou Miroslavou Jordánovou, která Vám ráda zodpoví všechny Vaše otázky. Společenská místnost (ve
4. patře) DPS Palackého od 14.00 hodin.
20.11. středa – II. kopa divadelních historek. O zákulisí horažďovických ochotníků
bude tentokrát vyprávět paní Ivanka Petrusová. Přijďte si zavzpomínat do společenské místnosti ve 4. patře DPS Palackého od 14.00 hod.
od 25. 11. pondělí – 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.
27. 11. středa – Adventní rozjímání s paní
farářkou Miroslavou Jarolímovou. Pose-

zení s tou pravou adventní náladou začíná
od 14.00 hod. v jídelně DPS Palackého.
28. 11. čtvrtek – Česko – otázky a odpovědi. Přijďte si vyzkoušet vaše znalosti
o České republice zábavnou formou. Jídelna DPS Palackého od 13.30 hod.
Projekt „Seniorům Dokořán“ probíhá ve
spolupráci s Městskou knihovnou Horažďovice za finanční podpory Ministerstva
kultury ČR.
Mgr. Šárka Kordová,
Oblastní charita Horažďovice

Poděkování
Děkujeme všem, kteří nám pomohli s přípravou a realizací návštěvy řádových sester
Congregatio Jesu ze Zimbabwe v našem
městě v pátek 27. 9. 2013. Doufáme, že setkání se sestrami pro Vás bylo obohacením
a že jste se dozvěděli něco nového o současném životě dětí v Africe a činnosti humanitárních pracovníků v této zemi.
Mgr. Šárka Kordová,
Oblastní charita Horažďovice

Pečovatelská služba
při Oblastní charitě
Horažďovice
Pokud i Vy vnímáte, že plnit si každodenní
povinnosti Vás zatěžuje stále více, můžete
se na nás obrátit. Není žádnou hanbou přijmout pomoc, pokud ji opravdu potřebujete. Vždyť co je pro někoho neřešitelný problém, může být pro nás snadná záležitost.
Pokud potřebujete pomoci s problémy v sociální a zdravotní oblasti, naši pracovníci
Vám rádi poradí a informují o možnostech
jejich řešení. Všechny činnosti (mimo praní
prádla) provádíme přímo u Vás doma!
Činnosti, se kterými Vám můžeme pomoci:
• základní hygienické potřeby (koupel)
• pomoc při oblékání, přesunu na vozík
nebo na lůžko, pomoc při použití WC
• zajištění stravovacích potřeb (dovoz nebo
donáška oběda, příprava stravy)
• zajištění základního chodu domácnosti
(nákup, běžný úklid, pomoc při zajištění
velkého úklidu)
• praní prádla včetně vyžehlení a drobných
oprav
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (pochůzky a doprovod
dle přání uživatele k lékaři, na orgány veřejné moci, instituce poskytující veřejné
služby apod.)
Fakultativní činnosti pečovatelské služby:
• pedikúra
• doprava klienta na vyšetření, úřad, nákup apod.
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• dohled nad dospělým občanem
• bandážování nohou
Území, kde službu poskytujeme:
Horažďovice a přidružené obce (Babín, Horažďovice Předměstí, Komušín, Veřechov,
Svaté Pole, Boubín, Horažďovická Lhota,
Třebomyslice), Pačejov, Pačejov – nádraží, Olšany, Velešice, Týřovice, Břežany,
Smrkovec, Hradešice, Černíč, Svéradice,
Slatina, Slivonice, Holkovice, Dobrotice,
Chanovice, Újezd u Chanovic, Černice,
Defurovy Lažany, Maňovice, Velký Bor,
Jetenovice, Kvášňovice, Malý Bor, Týnec,
Hliněný Újezd, Malé Hydčice, Bojanovice,
Hejná, Velké Hydčice, Karlovce, Kejnice)
Pokud Vás naše nabídka pomoci zaujala,
můžete nás kontaktovat:
Adresa: Palackého 1061, Horažďovice
Tel: 376 512 596, 605 975 551
E-mail: charita.horazdovice@tiscali.cz
Pracujeme:
PONDĚLÍ–PÁTEK 7.00–15.30
VÍKENDY, SVÁTKY 7.00–13.00
PŘIJĎTE, RÁDI VÁM PORADÍME!

Akce DDM HD pro
veřejnost v listopadu
2013
Pá 1. 11. od 19.00 – LATINO PRO DOSPĚLÉ: zahajovací lekce kurzu latinskoamerických tanců (celkem 6 lekcí) – SALSA a BACHATA. Výuku vede Pavel Bízek, probíhá
v sále DDM. Kapacita kurzu je omezena.
Ne 3. 11. v 8.00 – ŠUMTUR (akce pro přihlášené): pokračování seriálu turistickopoznávacích výjezdů za krásami Šumavy,
tentokráte po čase opět na Velký Roklan
(Gr. Rachel – 1453 m n.m.). Vrcholu dobudeme z bavorské strany a zbyde-li čas, navštívíme centrum Haus zur Wildnis v Ludwigsthalu. Pro zvládnutí akce není třeba
extra kondice (trasa čítá cca 15 km), stačí
jen kvalitní obutí a oděv poplatný ročnímu
období. Akci vede Mgr. Tomáš Pollak. Počet účastníků je omezen (max. 8) a na akci
je třeba se přihlásit předem. Odjezd v 8.00
od Přírodovědné stanice DDM.
Ne 3. 11. v 8.00 – 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, bližší informace
u J. Zicha (737 751 617).
So 9. 11. v 10.00 – PROHLÍDKA PŘÍRODOVĚDNÉ STANICE (pro veřejnost):
přijďte si prohlédnout venkovní chovy hospodářských zvířat a arboristickou sbírku dřevin,
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která je právě na podzim nejkrásnější. Vstup:
20 Kč. Akcí provází Ing. Veronika Týrová.
St 6. 11. od 17.00 – KURZ KERAMIKY:
pokračování oblíbeného kurzu keramiky
nejen pro dospělé. Vede Eva Bláhová, probíhá v keramické dílně DDM v Zámku.
Pá 8. 11. od 19.00 – LATINO PRO DOSPĚLÉ (pro veřejnost): druhá lekce kurzu
latinskoamerických tanců – SALSA a BACHATA. Výuku vede Pavel Bízek, probíhá
v sále DDM.
Pá 8. 11. od 19.00 – POZOROVÁNÍ NOČNÍ OBLOHY (pro veřejnost): nahlédněte s námi do tajů noční oblohy přes čočku
hvězdářského dalekohledu. Odborný výklad zajišťuje MUDr. M. Cajthaml, vedoucí
hvězdářského kroužku. Místem pozorování je křižovatka cest v zahrádkářské kolonii
nad ZŠ Komenského. Akce se nekoná v případě zatažené oblohy či deště.
St 13. 11. od 17.00 – KURZ KERAMIKY:
pokračování oblíbeného kurzu keramiky
nejen pro dospělé. Vede Eva Bláhová, probíhá v keramické dílně DDM v Zámku.
Pá 15. 11. od 19.00 – LATINO PRO DOSPĚLÉ (pro veřejnost): třetí lekce kurzu
latinskoamerických tanců – SALSA a BACHATA. Výuku vede Pavel Bízek, probíhá
v sále DDM.
St 20. 11. od 17.00 – KURZ KERAMIKY:
pokračování oblíbeného kurzu keramiky
nejen pro dospělé. Vede Eva Bláhová, probíhá v keramické dílně DDM v Zámku.
Pá 22. 11. od 19.00 – LATINO PRO DOSPĚLÉ (pro veřejnost): čtvrtá lekce kurzu
latinskoamerických tanců – SALSA a BACHATA. Výuku vede Pavel Bízek, probíhá
v sále DDM.
St 27. 11. od 17.00 – KURZ KERAMIKY:
pokračování oblíbeného kurzu keramiky
nejen pro dospělé. Vede Eva Bláhová, probíhá v keramické dílně DDM v Zámku.
Pá 29. 11. od 18.00 – LATINO PRO DOSPĚLÉ (pro veřejnost): pátá lekce kurzu
latinskoamerických tanců – SALSA a BACHATA. Výuku vede Pavel Bízek, probíhá
v sále DDM.

Milé maminky, přijďte se podívat

do našeho mateřského centra DRÁČKOV
pro nejmenší dětičky ve věku 0 – 5 let.
Otevírací doba:
Po
Út
St
Čt
Pá

9.00 - 12.00
9.00 - 12.00
zavřeno
9.00 - 12.00
9.00 - 12.00

S TROCHOU NOSTALGIE
ZAJÍMÁ VÁS, JAK SE VAŘILO A JEDLO ZA CÍSAŘE PÁNA?

PŘIJĎTE 13. LISTOPADU 2013
VE 14.00 HOD. DO OBLASTNÍ CHARITY HD
(4. patro)
MĚSTSKÁ KNIHOVNA POŘÁDÁ BESEDU S AUTORKOU
ŘADY KUCHAŘSKÝCH KNIH

MIROSLAVOU KUNTZMANNOVOU

Pořádáno ve spolupráci s Oblastní charitou Horažďovice v rámci projeku
„SENIORŮM DOKOŘÁN“ za finanční podpory Ministerstva kultury ČR

PĚVECKÝ SPOLEK

PRÁCHEŇ
HORAŽĎOVICE
1862 - 2012

Pěvecký spolek
Prácheň
Ve druhé polovině září, přesněji v sobotu
21. 9. jsme v Horažďovicích již potřetí přivítali Pěvecký sbor Comodo z Loděnice u Berouna. Celkem se jednalo již o naše páté
společné vystoupení. V kostele sv. Jana
Křtitele jsme se představili s naším z velké
části novým programem. Hostující sbor
také předvedl několik svých nově nacvičených skladeb. V programu se objevily také
dvě skladby, které zpívaly oba sbory. Posluchači si tak mohli poslechnout stejnou
skladbu vždy v jiném jazyce a jiné úpravě.
Byla to velmi zajímavá zkušenost. Po koncertě, který se nesl ve velmi přátelské atmosféře, jsme společně poseděli a opět více
prohloubili naše přátelství. Těšíme se, že
i v budoucnu budeme s tímto sborem moci
spolupracovat.
V současné době se již pilně připravujeme
na vánoční vystoupení. Některá vystou-

nový skákací hrad.

foto: J. Presl
Žižkova ulice, bývalý katastrální úřad, www.drackov.webnode.cz

Zajímavosti
Kniha Poutní místa
českobudějovické
diecéze

Za přispění Plzeňského kraje a Hobby Horažďovice máme

Mateřské centrum Dráčkov 3, o.s., Horažďovice

pení již máme domluvená, o některých se
teprve jedná. Samozřejmě Vás budu včas
informovat o našich plánovaných akcích.
Některé bližší informace můžete stále nacházet na našich internetových stránkách:
www.psprachen.cz.
Martin Petrus, PSP

Nová tiskárna v Pelhřimově vydala další
knihu Jiřího Černého „Poutní místa českobudějovické diecéze. Milostné obrazy, sochy a místa zvláštní zbožnosti“. Jde o dosud
nejpodrobnější souborné zpracování tématu poutních míst a kultu milostných obrazů
a soch v regionu jižních a jihozápadních
Čech. Zkoumaný prostor je vymezen hranicemi českobudějovické diecéze v roce 2012
a zahrnuje tyto okresy: Benešov (část),
České Budějovice, Český Krumlov, Jihlava
(část) Jindřichův Hradec, Klatovy (část),
Pelhřimov, Písek, Plzeň-jih (část), Prachatice, Příbram (část), Strakonice, Tábor.
Z Horažďovic je zde samozřejmě zmíněna
zaniklá kaple Panny Marie Loretánské (Loreta) na Stráži, poutní kaple sv. Anny pod
vrchem Slavníkem, klášterní kostel i kostel
sv. Klimenta na Práchni. Po zrušení horažďovické Lorety se milostná soška černé
Madony dostala do kostela v Malém Boru.
Z okolí Horažďovic jsou dále zmíněny např.
lokality: Břežany, Defurovy Lažany, Nezamyslice, Sušice, Újezd u Chanovic aj.
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Encyklopedicky pojatá, fotografiemi i autorovými kresbami bohatě ilustrovaná
kniha má 343 stran se 185 hlavními topografickými hesly a dalšími přídavnými
lokalitami, v nichž se odráží kult poutních
míst. Barevné přílohy obsahují fotografie
poutních svatyní a reprodukce svatých obrázků s vyobrazením poutních míst. Knihu
distribuuje knihkupectví Kosmas a je k dostání ve všech větších a specializovaných
knihkupectvích (případně u nakladatele
Nová tiskárna Pelhřimov, ntp@ntp.cz, tel.
565 332 290). Cena knihy je 330 Kč.

Knižní novinka
z našeho regionu
Zmizelé Čechy – Pošumaví
Autoři: Jan Lhoták, Jiří Novák
Další svazek edice Zmizelé Čechy seznamuje čtenáře slovem i obrazem s kouzelným
krajem Pošumaví, který leží ve stínu šumavských hor, ale i turistického zájmu. A přitom
může mnohé nabídnout. K vidění tu jsou horské oblasti i úrodné nížiny Pootaví. Gotické
i barokní kostelíky umě vkomponovala lidská
ruka do zvlněné krajiny mezi louky a pole,
které obdělává zdejší lid již od středověku.
Některé rody jsou na svých statcích usídlené
již přes čtyři sta let. O autorech: Jan Lhoták
(1982) působí v Muzeu Šumavy. Vystudoval
archivnictví a pomocné vědy historické na FF
UK. Věnuje se regionálním dějinám Sušice
a Sušicka. Je autorem knihy Dějiny fotografie
v Sušici (2010), spoluautorem Památek města Sušice (2012). Jiří Novák (1983) je absolventem historie na FF UK v Praze. Zaměřuje
se na dějiny českého raného novověku. Publikuje články z dějin šumavského Podlesí.
Knihu lze zakoupit v knihkupectví v Horažďovicích, Ševčíkově ul.
Jana Kotrbová

PAMĚTNÍ MINCE

Pamětní mince oboustranná
Líc mince – sv. Gorazd
Rub mince – prácheňský kostel sv. Klimenta
Minci je možno zakoupit v kostele po mši svaté nebo
v knihkupectví v Ševčíkově ul. v Horažďovicích.
Cena je 70,- Kč, vybraná částka bude použita na
financování nového obrazu, který bude umístěn do
oltáře kostela sv. Klimenta na Práchni.

O jedné pamětní
desce
Chodec jdoucí Ševčíkovou ulicí kolem
knihkupectví málokdy zvedne hlavu, aby
se podíval na pamětní desku zasazenou ve
zdi domu č. p. 24. Je zde na paměť houslového pedagoga Otakara Ševčíka. I když
jsou Horažďovice na svého rodáka hrdi,
přece jen jeho jméno všeobecně pomalu
upadá do zapomenutí. Nelze se tomu divit,
nové generace mají své nové hrdiny.
Deska byla na dům osazena ještě za života
Otakara Ševčíka, tehdy se titulovalo Mistra profesora Otakara Ševčíka, a za jeho
přítomnosti. Dneska se už žijícím osobnostem takové pocty neprokazují. Pamětní
desku vytvořil uznávaný pražský sochař
Josef Baša (43 let). Dnes projdeme kolem
většinou bez povšimnutí, ale odhalení této
desky provázela před 86 lety veliká sláva.
Stalo se tak 2. října 1927 za krásného slunného počasí babího léta. Slavnost dlouho
připravoval zvláštní výbor, pozváno bylo
mnoho čestných hostů – z Prahy, Plzně,
Písku, Klatov, ze Strakonic, Sušice, Volyně
i odjinud. Veliký průvod, na které si tehdejší doba potrpěla, se o půl jedenácté vydal
od hotelu „U modré hvězdy“ v čele s městskou radou a samotným Mistrem Ševčíkem
následován množstvím účastníků. Jen Pěvecká župa Gregorova dodala na 150 pěvců. Sokolové, Dělnická tělocvičná jednota,
hasiči a další spolky a korporace. Město
bylo hojně vyzdobeno prapory a tak se průvod, aby ta výzdoba nebyla nadarmo, vydal
oklikou několika ulicemi přes náměstí až
do Komenského (dnes Ševčíkovy) ulice,
k rodnému domu Mistrovu v původní staré
škole. Dům byl okrášlen zelení a po uvítání starostou se zpívalo a řečnilo a řečnilo.
Jen hlavní řečník Jindřich Baštář, profesor
pražské konzervatoře a žák Mistrův, držel
řeč tři čtvrtě hodiny a pak následovalo dalších 11(!) řečníků. Trpělivost obecenstva
musela být vskutku obdivuhodná a kondice tehdy pětasedmdesátiletého Ševčíka
asi také, když to vše ve zdraví přestál. Pro
pokročilou dobu pak byly dále jen vyjmenováni odesilatelé desítek dalších písemných
a telegrafických projevů. Předsednictvem
vlády, kancléřem pana presidenta a pražským primátorem Baxou počínaje a třeba
až rektorátem University Komenského
v Bratislavě konče.
Tím ale oslavám nebyl konec. Odpoledne
pokračovala slavnost ve dvoraně hotelu
„U modré hvězdy“, koncertem na počest
Mistrovu, který byl do posledního místečka vyprodán. Své pěvecké a instrumentální
umění zde předváděli žáci a žačky Ševčíkovy, orchestry a další umělci. Hrál a zpíval se
Bach, Beethoven, Dvořák, Grieg, Smetana. Koncert byl uzavřen Smetanovou sym-
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fonickou básní Vyšehrad. Mezi špičkovými
umělci stojí za zaznamenání i vystoupení
paní M. Příbramské z Horažďovic, která,
jak napsal dobový tisk (Otavan), „zapěla
pozorně Beethovenovu Adelaidu“. Z dnešního pohledu je to opět detail skoro pozoruhodný: že si paní lékárníková jen tak
„vystřihne“ Beethovena a už s ohledem
na Mistra si jistě nedovolí ani jeden falešný tón. Snad, že tenkrát měli lidé, kromě
nepochybného talentu i více času na pěstování svých zálib. Nevím, zda by některá
z dnešních horažďovických paní a dívek,
něco podobného svedla.
Co dodat? Nic. Jen se někdy, až půjdete
Ševčíkovou ulicí, podívejte na jednu pamětní desku. Jestli tam ještě je.
Jiří Wagner

Pokračující výcvik
jednotky sboru
dobrovolných hasičů
Skončila doba dovolených a horažďovická
jednotka Sboru dobrovolných hasičů (JPO
III SDH Horažďovice) zahájila druhou etapu školení a výcviku v letošním roce.
Začátkem září hasiči zahájili teoretickou
přípravu zaměřenou na obsluhu motorových řetězových pil. V několika pondělních
dvouhodinovkách se školila bezpečnost
práce s pilou, konstrukce motorových řetězových pil, údržba motorové pily, práce
s pilou ve stavebních konstrukcích a technologie kácení spolu se zvláštními případy
kácení. Praxe v práci s pilou bude zahájena
během tohoto měsíce.
Dalších několik pondělních cvičení bylo věnováno výcviku ve vyprošťování osob z havarovaných vozidel. Praxi opět předcházela
teorie, ve které se školily např. konstrukce
vozidel, pracovní postupy při vyprošťování, taktika zásahu při dopravní nehodě,
poskytnutí předlékařské pomoci a další.
Výcvik byl zakončen praktickou částí. Nasimulována byla nehoda osobního automobilu, na který spadl strom. Ve vozidle byly
dvě zraněné osoby. Členové jednotky museli nejprve provést předlékařské ošetření
zraněných, poté odstranit strom ze střechy
vozidla, odstřihnout bok a střechu automobilu a odborně vyprostit zraněné osoby
s podezřením na poranění páteře.
Jedním z dalších výcviků byl výcvik ve zdra-
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Snow film fest 2013
po roce v Čajokraji!

votnické přípravě, kdy celá pondělní příprava byla zaměřena na poskytování první
pomoci při hromadných neštěstích typu
velká dopravní nehoda, výbuch v obytné
zástavbě apod. Celou zdravotnickou přípravu řídila specialistka AČR prap. Marie
Mindlová, která je jednou z tzv. Combat
Lifesaver (CLS specialist).
Dále jednotku čeká výcvik na vodě s nornými stěnami určenými pro zachycení nebezpečných látek z vodní hladiny. Následovat
budou další nezbytná školení a zdokonalování zásahových postupů nutných pro
rychlý a účinný zásah naší jednotky.
Karel Štěpán, velitel jednotky

Pěstounská péče –
setkání pro veřejnost
Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy
a Centrum pro dítě a rodinu LATUS zvou
všechny občany Horažďovic a okolí k diskusi a besedě o pěstounské péči s názvem
„V pěstounské rodině jsem doma“.
Akce se koná v čajovně Čajokraj v Horažďovicích (Havlíčkova 46) dne 29. 10. 2013 od
17 do 19 hodin. Účelem setkávání je přinést
více informací o diskutované transformaci
systému péče o ohrožené děti, seznámit
veřejnost s názory odborníků z regionu
na tuto problematiku a přiblížit lidem, co
všechno pěstounství může skutečně obnášet. Na setkání s námi diskutují i již zkušení pěstouni či sociální pracovníci působící
v oblasti náhradní rodinné péče.
Více informací lze získat na webových
stránkách www.latusprorodinu.cz a www.
diakoniezapad.cz.

I letošní podzim Vás srdečně zveme na filmy o absolutním extrému polárních expedic, šokujících výkonech sportovců i o tom
jak prožívají své životy, když opadne adrenalin a je třeba se vyrovnat se situacemi na
pokraji života a smrti. Na festivalu zažijete
ohlušující ticho i nedozírnost arktických
pustin stejně jako nádheru zasněžených
hor a ledovců. Prožijete s aktéry situace,
které vám možná odhalí, proč se vydávají
na hranice svých možností a možná zjistíte,
že je kousek „toho“ i ve vás.
Letošní ročník proběhne opět v horažďovické kavárně Čajokraj (Havlíčkova 46),
v sobotu 9. listopadu od 17.00.
V základním táboře Čajokraj se na Vás
s palčáky a cepíny těší celý team kavárny.
Jakub Špejchlík

Přednáškový cyklus
z dějin výtvarného
umění a architektury
v Kavárně Čarokraj
Přednášky se konají vždy od 19.00 v zadním
traktu Kavárny Čarokraj, Havlíčkova 46,
v Horažďovicích. Vstupné dobrovolné.

Získaly mnoho výsad, rozvíjely se zde cechy a vzniklo tu množství stavebních památek. Vystřídalo se zde několik generací
panského rodu Švihovských z Rýzmberka
a každá z nich se zapsala do historie města.
Marcel Fišer

V Babíně se nenudíme
Dne 28. září slavíme Svatováclavskou pouť,
kterou jsme zahájili v 10.00 na návsi u kapličky každoroční pouťovou mší svatou.
Pokračování pak proběhlo opět na návsi
druhým ročníkem „Píč volejbalu“. Letos
jsme si zavzpomínali na naše mládí a pojali
jsme ho ve sportovním stylu 80. let. Po loňském deštivém chladném ročníku v plavkách to opět nemělo chybu. Družstev bylo
pět s výstižnými názvy Zetor, Berušky,
Rudá jarmilka, Tepláková souprava a Poupata, všichni špičkově oblečeni. Pro vítěze byl připraven putovní pohár, medaile,
diplom a láhev šampaňského. Na prvním
místě se umístil tým Poupata, ale zvítězili
vlastně všichni, kdo přišli, zasmáli se a prožili opravdu nezapomenutelné odpoledne.
Po předání cen jsme zahájili běžecké kolečko po návsi, a to za doprovodu skupin
Olympic a Elán, stylově přehrávaných
z gramofonu.

8. listopadu
Jindřich Šlechta: Restaurování
pozdně gotické deskové malby
tzv. Votivní desky Švihovských
Cyklus bude pokračovat dvěma přednáškami horažďovického restaurátora a badatele Jindřicha Šlechty. První z nich se
bude zabývat významným dílem gotického umění, které sám restauroval. Vzniklo
mezi r. 1504–1505 pro klášter františkánů
– observantů v Horažďovicích a je připisováno malíři známému jako Mistr Chudenického oltáře, dnes ztotožňovaného
se Šimonem Lábem. V polovině 19. století bylo darováno z fary v Horažďovicích
do sbírek Národního muzea v Praze. Mj.
bylo součástí výstavy Europa Jagellonica
v Kutné Hoře. Přednáška bude pojednávat o jeho restaurování, přiblíží dobu jeho
vzniku a jeho cestu historií.

22. listopadu
Jindřich Šlechta: Švihovští
z Rýzmberka a jejich umělecké
a stavební aktivity v Horažďovicích
v letech 1490–1620.
V období pozdní gotiky a renesance, než
bylo v roce 1619 vypáleno císařskými vojsky generála Karla Bonaventury Buquoye,
procházely Horažďovice šťastným údobím.

Pro děti bylo připraveno skákání panáka
a gumy, malování na asfalt a hledání pokladu.
Po vyčerpávající hře jsme se posilnili klobáskami, dobrým pivečkem, a protože byla
pouť, tak nikdo nepřišel s prázdnou.
Další akce nás čekala hned 5. října, a to
DRAKIÁDA s možností si zarybařit. Počasí nám opět přálo, a tak jsme užili sluníčko
i větrno, draci létali jak o závod. Všem dětem pak byl odměnou dort v podobě draka.
I rybáři si své úlovky užili, tím nejlepším byl
kapr dlouhý dobře přes 70 cm.
I v tak malé vesničce, jako je Babín, si umíme užívat krásných dnů, nechat starosti
stranou a bavit se. Je důležité držet při sobě
a ne jít proti sobě. Velký úsměv na tváři vám
všem přejí Babiňáci.

HOR A ŽĎOVICK Ý OBZOR č. 10/2013

Vzdělávání je Vám blíž
Město Strakonice ve spolupráci s Regionální kanceláří Centra dalšího vzdělávání
FF UK Praha nabízí širokou škálu služeb
v oblasti vzdělávání i volnočasových aktivit. Služby Centra budou moci využívat
nejen studenti, ale i zaměstnavatelé, pro
jejichž zaměstnance Centrum nabízí vzdělávací akce. Cílem těchto aktivit je rozvíjet
stávající a zprostředkovat nové dovednosti
zaměstnanců a tím přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti, úrovně a profesionality firem a společností v regionu. Současně
Centrum představuje možnost pořádání
kurzů pro širokou veřejnost – kurzy profesní i rekvalifikační, odborné i zájmové
včetně vzdělávacích programů pro seniory
v rámci Univerzity třetího věku (budou
realizovány od ledna 2014). Sídlo regionální kanceláře: Vyšší odborná škola, Střední
průmyslová škola, Střední odborná škola
řemesel a služeb, Želivského 291, Strakonice, 1. patro, místnost č. 221. Termíny
přednášek a bližší informace hledejte na
www.cdv.ff.cuni.cz/strakonice

CENTRO

prodejna nábytku, s. r. o.
Ulice – MAYEROVA 262,
HORAŽĎOVICE
tel. 734 155 183
Zveme vás do obchodu na výprodejové
slevy z důvodu obměny sortimentu.

Zelený sloupek
Můj strom
Když mi bylo asi 6 až 8 let, měl jsem u nás
doma na zahradě „svůj strom“. Tedy, abych
to upřesnil, patřil samozřejmě mým rodičům i s pozemkem a domem, který postavili, ale já jsem si ho jaksi v duchu přivlastnil.
Byl to krásný velký ořešák královský (Juglans regia) se dvěma kmeny, jež se rozvětvovaly už od země a svou výškou sahaly nad
náš dům i všechny domy v blízkém okolí.
Své kosterní větve měl nasazené téměř horizontálně v takových vzdálenostech, že při
troše snahy se do jeho koruny dalo vylézt
jako po žebříku. V každém novém školním
roce, když jsem přišel ze školy, nechal jsem
školní brašnu ležet na trávě pod balkónem,
posbíral jsem pár spadaných ořechů a pustil
jsem se do nich. Nebylo tehdy pro mě lepší
pochoutky. A když jsem jich pár snědl, vyhoupl jsem se na první větev a už jsem šplhal nahoru do koruny, podél kmene a ve větvích. Natahoval jsem se ke špičkám a snažil
jsem se těch dobrých plodů otrhat co nejvíce přímo ze stromu. Ty, na které jsem nedosáhl, jsem pak shazoval dolů kýváním větví
nebo delším klackem. Na jaře, když ještě
nebyl strom olistěn, často jsem lezl do jeho

HORAŽĎOVICKÉ OSOBNOSTI

Českobudějovický biskup Josef Antonín Hůlka

Severně od Nalžovských Hor se ukrývá
mezi vrchy Prašivice
(575 m) a Hora (623
m) vysoko položená
obec Velenovy proslulá zde těženou
kvalitní žulou a šikovnými kameníky.
První zmínky o vsi
pocházejí již ze 13. století, kdy se nacházela
v majetku pražského kláštera benediktinek sv. Jiří na Pražském hradě, od počátku
17. století pak Velenovy přináležely trvale
k nalžovskému panství. Otevřeme si trilogii Země zamyšlená a podívejme se, co
o tomto kraji napsal Ladislav Stehlík: „Do
Těchonic umístil Karel Klostermann část
dějiště svého románu „Vypovězen“, z něhož
rozsáhlejší dějová část patří sousedním Velenovům. Realistickému pohledu romanopiscovu neupřeme hloubku vidění do osudů

chudých lidí zdejších končin, i do smutného
údělu „obecních dětí“, jejichž život jsem poznal po půlstoletí ještě sám. Někde, zdá se
mi, je však nadneseno příliš černě v charakteristice kraje: „Vždyť je to kraj Bohem prokletý… a vlci jako by tam přebývali a ne lidé.“
Chudoba kraje je patrná na první pohled:
z kamenitých pastvin, které charakterizují
celé Plánicko, vysoko položené a otevřené
studeným větrům. Velenovské škádlí v kraji
přezdívkou „šťaváci“, protože prý mívají na
pouť šťávu ze zelí. Oni zas na oplátku říkají
stříbrnohorským měšťanům „třepáci.“ Velenovy mají v něčem jiném krajový primát: jsou
největší obcí horažďovického okresu a jejich
ves je rodištěm bývalého českobudějovického biskupa Josefa Hůlky, který si uchoval
skromnost rodného prostředí až do smrti.
Byl to vskutku lidový biskup. I pohřeb si přál
prostý a žádné světské bohatství po sobě nezanechal. Osvědčil se jako příznivec studentů z rodného kraje a mnoho z nich jeho pod-
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větví a díval jsem se do kraje, do sousedních zahrad, na vrcholky Českého lesa i na
nebe, slunce a na lidi, kteří chodili dole po
ulici. V létě jsem pak vylézal až na samotnou
špičku a nechal se hladit svěžím vánkem
přicházejícím ze svahů Čerchova a Haltravského hřebene. Znal jsem na tomto stromě
každou větev, každou trhlinu nebo nový
výhonek a pozoroval jsem jak mu přibývají
„vrásky“. Někdy se mi poštěstilo zahlédnout zde strakapouda, sýkorku nebo kosa
a říkal jsem si: „Vidíte, já jsem teď stejně vysoko jako vy“ a bylo mi moc dobře. Pak jednou, po několika letech, se větší hlavní větev
ulomila a polovina stromu byla pryč. Zdálo
se, že je nutné pokácet i zbylý druhý hlavní
kmen, neboť po odlomení většího hlavního
kmene zbylý strom vypadal spíše jako neduživé torzo. Protože to však byl „můj strom“,
rozhodli jsme se mu dát ještě šanci. A on se
jí chytil. Obrazil, zesílil, rostl a dnes je větší než byly původní dva kmeny dohromady
a dává pravidelnou úrodu ořechů téměř
každý rok. Dnes už nešplhám do jeho větví
tak často, ale občas, spíš když se nikdo nedívá, tak jako tenkrát, vylezu do jeho koruny
a dívám se na svět z jiné perspektivy. Mnohé
mě ten strom naučil. Máte také svůj strom?
Moc vám to přeji. A pokud nemáte, najděte si ho, vysaďte si ho a třeba až se jednou
podíváte vy anebo vaše děti z jeho koruny
dolů na zem, uvidíte, že ten svět kolem nás
není až tak hrozný, jak se ve zprávách nebo
u piva často povídá. Přeji vám krásný podzim a dobrou chuť při louskání ořechů.
Vladimír Ledvina

porou vystudovalo seminář. Okolo Velenov
nastavěl mnoho křížů a myslím, že i kostelík
mají po něm Velenovští na památku.“
Ladislav Stehlík má pravdu. Velenovský
kostel svatého Jana Nepomuckého (patrona budějovické diecéze) vskutku vyrostl
za významné finanční podpory Msgre. Josefa Antonína Hůlky. Výstavba započala
již roku 1901, kdy byl 4. srpna základní
kámen benedikován šestým budějovickým biskupem Martinem Josefem Říhou.
K slavnostní konsekraci nově dobudovaného kostela došlo 5. září 1909 za osobní
účasti hlavního světitele Josefa Antonína
Hůlky. Jde o prostou obdélnou stavbu
novorománského pojetí s nízkou hodinovou hranolovou věží v západním průčelí,
s trojboce uzavřeným chórem. V jednolodním interiéru zaujme dřevěný strop
a velmi kvalitní varhany od sušického mistra Matěje Josefa Wünsche (1866–1936).
V první polovině 20. století dokonce došlo
k neúspěšnému pokusu o založení samostatné farnosti ve Velenovech. Kostel svatého Jana Nepomuckého je dnes filiální
a náleží pod správu těchonické farnosti.

HOR A ŽĎOVICK Ý OBZOR č. 10/2013
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Mgr. Dušan Havlena, advokát

PILA STŘELSKÉ HOŠTICE v. o. s.

sídlo Nad Vdovečkem 1206, 388 01 Blatná
pobočka Horažďovice, Ševčíkova čp. 32
(vedle pekařství u Rendlů)
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 (osobní bankrot)!
Úřední hodiny:		 Středa: 14.30–17.30 hod.
												 Pátek:		 8.30–15.00 hod.

PILAŘSTVÍ – jednoduchý a dvojitý pořez
PRODEJ ŘEZIVA – řezivo, trámy, hranoly, prkna, latě, suché bukové fošny
TESAŘSTVÍ – krovy, montáž vazníků, zahradní domky, pergoly, šalování, podbíjení říms
POKRÝVAČSTVÍ – demontáž starých krytin, latí a záklopů, pokládka betonových a pálených
tašek, šablon, plechů, montáž střešních oken, oprava a rekonstrukce starých střech
TRUHLÁŘSTVÍ – kuchyně, interiérový a kancelářský nábytek, okna, dveře,stoly, židle, lavice,
vrata, schody, palubky, srubovina, pergoly, altány, zahradní nábytek, soustružení dřeva
SKLENÁŘSTVÍ – řezání všech druhů skel, drátoskel, zrcadel, zasklívání oken, dveří, výloh,
skleníků, výroba a montáž izolačních dvojskel, výroba akvárií, terárií, rámování, paspartování
SÁDROKARTONÁŘSTVÍ
																				 Dušan Pícha				 Radovan Votava
																				 tel. 606 933 060			 tel.721 307 384
www.pilastrelskehostice.cz
pilastrelskehostice@seznam.cz
Střelské Hoštice 135, 387 15 Střelské Hoštice, tel. 383 399 799

ROZSVÍCENÍ VÁNOČ
VÁNOČNÍHO STROMU
V HORAŽĎ
HORAŽĎOVICÍ
OVICÍCH na náměstí

1. PROSINCE 2013 OD 18.00 HODIN

NATUR APATYKA, Pasáž Krajinská, Krajinská 31, České Budějovice
p. Bělohlavová Jana – irisdiagnostik tel. 724 188 246

dovolte mi pozvat Vás na podvečerní povídání
s následnou besedou na téma:

JAK POSÍLIT IMUNITNÍ SYSTÉM
u dětí i dospělých
ANEB KAŽDÁ NEMOC MÁ SVÉ PŘÍČINY

 IMUNITNÍ SYSTÉM A MOŽNOSTI
SAMOLÉČBY

 IRISDIAGNOSTIKA

POŽEHNÁNÍ STROMU

diagnóza hlavních příčin
zdravotních potíží z oční duhovky

To co je zaznamenáno v očích, odráží celkový stav těla. Oční
duhovka je aktuální mapou. Pomocí znaků v očích lze odhalit
genetické slabosti, přechodné aktuální změny i chronické stavy.
Zdravotní problémy je možné na duhovce lidského oka rozeznat
ještě před jejich propuknutím. Cílem irisdiagnostiky není jen
hledat nemoci, nýbrž jejich hlavní příčiny.

ADVENTNÍ ZPĚVY

Více informací:
Kdy:

TEPLÝ SVÁTEČNÍ PUNČ

19. listopadu 2013 od 17,00 hodin

Kde:
Vstupné: zdarma

Velenovští si památky na slavného rodáka
velmi považují, v roce 2006 nechali zrekonstruovat původní okenní vitráže.
Josef Antonín Hůlka se narodil ve Velenovech 10. února 1851 do rodiny místního
sedláka. Prožil velmi harmonické dětství
v nádherné krajině, obecnou školu navštěvoval v rodné vísce, měšťanskou školu pak
v nedalekých Stříbrných Horách, kde byl
žákem proslulého pedagoga Petra Šafránka
(1789–1871). V dalších studiích pak Hůlka
pokračoval na velmi kvalitním gymnáziu
v Klatovech. Po úspěšném absolvování českobudějovického teologického semináře
byl Josef Antonín 18. července 1875 vysvěcen na kněze. Jako duchovní správce pak
působil čtrnáct let ve farnostech Blatná,
Chvalšiny a Svatý Kámen. V roce 1889 byl
jmenován spirituálem (ústavním farářem)
biskupského semináře v Českých Budějovicích, od roku 1893 zastával i post kancléře
biskupské konzistoře v Českých Budějovicích. V roce 1900 bychom našli Josefa Antonína Hůlku v seznamu sídelních kanovníků kapituly u katedrály svatého Mikuláše
v Českých Budějovicích.
Vrchol církevní kariéry však na Josefa Antonína Hůlku stále čekal. Sedmým sídelním

českobudějovickým biskupem (po Martinu
Josefu Říhovi) byl jmenován 4. prosince
1907, jmenovací dekret pak svým podpisem
potvrdil papež Pius X. 16. prosince téhož
roku. Slavnostní intronizace se pak uskutečnila v budějovické katedrále svatého Mikuláše 6. ledna 1908. Josef Antonín Hůlka
se zařadil do skupiny apolitických biskupů,
hlavním cílem jeho pontifikátu se stala pastorace, a zejména pak péče o mládež duševně nebo tělesně handicapovanou. Až do své
smrti působil bez nároku na finanční odměnu jako katecheta v městském sirotčinci, pečoval o ústav pro vzdělávání hluchoněmých,
výrazné podpory (morální i finanční) se
dostávalo i různým charitativním útulkům,
ale i dobročinným spolkům. Po vzniku československého státu jej velmi trápil rozvrat
v církvi
Nikdy nezapomněl na svůj rodný kraj, doklady potvrzují, že minimálně dvakrát prováděl vizitaci ve škole ve Stříbrných Horách.
Nutno zmínit i fakt, že Josef Antonín Hůlka
patřil mezi významné podporovatele a donátory horažďovické Kongregace Školských
sester de Notre Dame.
Mezi nemovité památky na působení biskupa Hůlky patří (kromě kostela ve Veleno-

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
HORAŽĎOVICE
doba trvání: cca 60 minut

vech) i známější kostel svatého Jana Nepomuckého na Lineckém předměstí v Českých
Budějovicích. V roce 1888, v době živelného
růstu Českých Budějovic, ohlásil tehdejší
biskup Martin Josef Říha záměr – výstavbu
nové katedrály. Z podnětu sice sešlo, ale bylo
rozhodnuto o budování reprezentativních
kostelů v předměstích. Kostel svatého Jana
Nepomuckého na Lineckém předměstí vyrostl za veliké podpory Josefa Antonína Hůlky. Jde o novorománskou trojlodní baziliku
s dominantní věží. Stavba započala slavnostním vykropením základního kamene
20. března 1913, k finálnímu svěcení došlo
již 12. září 1915. Stavbu řídil Antonín Procházka, plány pocházely od Antona Mollera
z Varnsdorfu.
Biskup Josef Antonín Hůlka zemřel v den
svých 69. narozenin 10. února 1920, pohřben byl dle svého přání do prostého hrobu
na hřbitově u svaté Otýlie v Českých Budějovicích (13. února téhož roku). Od roku 2011
spočívají jeho ostatky v biskupské hrobce na
tomtéž hřbitově.
Portrét připravil: Mgr. Roman Vaněk
Vaše náměty a připomínky:
obzor@muhorazdovice.cz
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Obsloužíme Vás každý všední den od 900 do 1800
V sobotu od 800 do 1200
Po domluvě možno i mimo pracovní dobu. I bez objednání.
Pro potřebu objednání volejte na telefonní číslo 739 51 65 91
NABÍZÍME
• PÁNSKÉ, DÁMSKÉ, DĚTSKÉ STŘIHY
• BARVENÍ, MELÍROVÁNÍ, TRVALOU PREPARACI
• HLOUBKOVOU REGENERACI, PORADENSTVÍ OHLEDNĚ VLASŮ
A VLASOVÉ POKOŽKY
• SPOLEČENSKÉ A SVATEBNÍ ÚČESY, KTERÉ JE MOŽNO DOPLNIT
OZDOBAMI Z ORGANZY
• NA VÁŠ SVATEBNÍ DEN UČEŠEME SVATEBČANY U VÁS DOMA
PO BARVENÍ, MELÍROVÁNÍ, TRVALÉ PREPARACI ZDARMA HLOUBKOVÁ REGENERACE
PÁNSKÉ STŘIHY ZDARMA DOPLNÍME MASÁŽÍ POKOŽKY HLAVY A STYLINGEM

Najdete nás v Horažďovicích v Havlíčkově ulici č.p. 49 u náměstí, pod Komerční bankou.
Při předložení tohoto letáku sleva 10 %.

Hodinová manželka Martina

Nabízím veškeré domácí práce, které ušetří váš čas.
Úklid domácnosti, mytí oken, praní prádla, žehlení,
pomoc na zahrádce a mnoho dalšího.
															 Tel: 724 264 842 Martina Sládková
www.hodinovamanzelkamartina.webnode.cz

Firma ATRIUM, s. r. o.

Stačí jednou zavolat!
84O 111 177

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

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

www.smartpujcka.cz
Hledáme nové obchodní zástupce
k03-90x130_CB.indd 1

12.3.2012 12:28:51

nabízí k pronájmu nebytový prostor v bývalém areálu
Bocr – naproti firmě Autospol, za účelem využití jako
kancelář o celkové ploše 18,3 m².
Bližší informace na tel. č. 376 512 087, p. Matíková.
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Zabezpečení vašeho objektu
WaveRF Kompletní sada GSM
bezdrátového zabezpečovacího
systému secuFi (android)

Bezdrátový GSM alarm secuFi určený k
ochraně majetku a osob. Hodí se jak pro
byty, chaty, garáže, kanceláře, malé obchody apod. Velmi snadné ovládání a instalace.
Spolehlivost
Nízká cena
Odposlech objektu
Jednoduchá instalace
Uživatelská přívětivost(lze ovládat
aplikací pro android)
Možnost vzdáleného zapínání spotřebičů

s montáží, nastavením a zaučením

2990,- s DPH
4990,- s DPH

Prodám
zahrádku

v os. vl. u Tržiště o rozloze 324 m2.
Součástí je větší dřevěná chata,
7 m dlouhý skleník, kompostér,
betonový chodník,
vzrostlé ovocné stromy a keře.
Volná ihned.
Kontakt na tel: 728 007 570

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

Tel: 725 763 582

HOR A ŽĎOVICK Ý OBZOR č. 10/2013

Společnost tfin., s.r.o.

Vám zprostředkuje tyto pojistné produkty:

- rodinné životní pojištění s úrazovým připojištěním
již od 300,- Kč za měsíc
- pojištění domu či bytu již od 1.200,- Kč za rok
-

pojištění vozidla již od 1.600,- Kč za rok
Spolupracujeme s těmito pojišťovnami:

Velmi rádi se s Vámi setkáme a budeme nápomocni v konkrétních
případech
Kontakty
Ing. Marek Šnobr: tel.: 602 158 381 e-mail: marek.snobr@tfin.cz Internet: www.tfin.cz, www.financnispecialiste.cz
Velké náměstí 216, Strakonice

Adresa kanceláře
Blatenská ul. (u Finančního úřadu), Horažďovice

|
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KINO OTAVA

AKCE

1. 11. pátek 2. 11. sobota

KULTURNÍ DŮM
2. 11. sobota

21.15

PARKÁN
Rocková zábava s populární kapelou. Vstupenky na místě.

11. 11. pondělí

19.30

Terrence McNally: FRANKIE a JOHNNY
Krásný a neuvěřitelný příběh o začátku jedné
lásky... Hrají: Tereza Kostková a Aleš Háma.
Režie: Petr Kracík. Předplatné skupiny A/1.
Zbylé vstupenky v předprodeji kina Otava.
V pondělí 11. 11. v kulturním domě před
představením.

15. 11. pátek

19.00

MATURITNÍ PLES
Pořádá Střední škola Horažďovice, 4.A GD.
K tanci a poslechu hraje Experiment.

18. 11. pondělí – 19. 11. úterý
21. 11. čtvrtek

9.00

24. 11. neděle

15.00

POSEZENÍ S PÍSNIČKOU
K tanci a poslechu hrají TŘI CVRČCI. Rezervace vstupenek v kině Otava, tel. 376 511 890,
otevírací doba: čt–so od 16.00 do 20.00.

25. 11. pondělí

10.00

27. 11. středa

19.00

OD MIKULÁŠE K JEŽÍŠKOVI
Divadelní představení pro MŠ a 1.–3. třídy ZŠ.

ZÁBAVNĚ O STÁŘÍ
Známý televizní moderátor Aleš Cibulka a bavič Vladimír Hron s vámi přijdou diskutovat
nad praktickými tématy týkající se péče o seniory. Každý senior obdrží dárek. Spolupořadatel
Město Horažďovice. Vstupné na místě 50 Kč.

29. 11. pátek

20.00

MATURITNÍ PLES
Pořádá SOŠ Blatná, 4.C. Hraje skupina B.O.S.
Změna programu vyhrazena
NEPŘEHLÉDNĚTE!!! PŘIPRAVUJEME!!!

2. 12. pondělí

19.00

TRAVESTI REVUE TECHTLE MECHTLE
Známé tváře Dolores a Alex přijíždějí se zcela
novým pořadem „ZMĚNA JE ŽIVOT“, ve kterém uvádějí novou tvář slečnu STACEY. Bývalí
členové známé travesti skupiny, kterou jste
znali z předchozích vystoupení v našem městě,
Dolores a Alex se po vzájemné dohodě vydali
na vlastní dráhu. Přijali k sobě zbrusu novou
posilu, hvězdu pražského kabaretu slečnu Stacey, která je nejlepší imitátorkou Cher u nás.
Svůj první pořad v této nové sestavě nazvali
zcela příznačně „Změna je život“. Ve dvouhodinovém zábavném pořadu najdete velkou řadu
zábavných scének a hudební „pecky“ z české
i zahraniční produkce.
URČITĚ SE NEBUDETE NUDIT!!!
Předprodej vstupenek od 21. října v kanceláři
kulturního střediska, tel. 376 512 237.

20.00

LIDSKÝ ROZMĚR
Dánsko – Velkoměsta jsou moderní a okouzlující. Jsou ale opravdu dobrými místy k životu? Dokumentární sci-fi. Vstupné 80 Kč.

8. 11. pátek 9. 11. sobota

20.00

ŽIVOT TÉ DRUHÉ
Francie, Belgie – Lehká romantická komedie
přikořeněná malou dávkou mysterie a dramatu. Vstupné 90 Kč.

15. 11. pátek 16. 11. sobota

20.00

PUŠKY, PUKY, PIVO A PSI
ČR – Dokumentární veselohra ze zákulisí
armádního hokeje v letech 1948–1989, která
pobaví i nesportovce. Vstupné 80 Kč.

22. 11. pátek 23. 11. sobota

20.00

ZÁZRAK
SR, ČR – Pravdivý příběh z nápravného zařízení...drogy, prostituce, útěky z domova, záškoláctví... Drama do 15 let nevhodné. Vstupné 90 Kč.

29. 11. pátek 30. 11. sobota

PRODEJNÍ TRHY

PRODEJ DROGERIE ŠÁŠA

13. 11. Oblastní charita HD (4. patro) 14.00

20.00

ČERNÁ VDOVA
Francie, Belgie, Libanon, Egypt – Filmová
adaptace mezinárodního bestselleru. Fenomén teroristických útoků, palestinsko-izraelské vztahy. Vstupné 90 Kč.
Změna programu vyhrazena
LOUTKOVÉ DIVADLO V KINĚ OTAVA

1.11. O ŠEVCI DRATVIČKOVI 17.00
15.11. ZLATOVLÁSKA
17.00
29.11. O BUDULÍNKOVI
17.00
OTEVÍRACÍ DOBA (předprodej vstupenek):
kancelář kulturního střediska (tel. 376 512 237)
pondělí, úterý, středa						 8.00–12.00
kino Otava Horažďovice 			 (tel. 376 511 890)
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

KNIHOVNA
4. 11.

sál knihovny 9.00

Ábíčko a komiks
s šéfredaktorem časopisu ABC Zdeňkem Ležákem o tom jak se dělá časopis

6. 11. Oblastní charita HD (4. patro) 9.15
Baduan Jin
– série cviků podle starých Číňanů

6. 11.

sál knihovny 13.00

Hrátky s pamětí
– kvízy, testy a praktické ukázky trénování paměti

11. 11. Oblastní charita HD (4. patro) 9.15

Cvičení jógy s Romanou
– přijďte si zacvičit, protáhnout se, zarelaxovat
a hlavně si odpočinout

12. 11.

sál knihovny 10.00

Virtuální univerzita 3. věku
4. přednáška na téma „Život a dílo Michelangela Buonarroti“

S trochou nostalgie
– beseda s autorkou řady kuchařských knih Miroslavou Kuntzmannovou

14. 11.

sál knihovny 10.00

19. 11.

17.00

Cyril a Metoděj na Práchni
– přednáška Doc. Ing. Zdeňka Papeše CSc.
Irisdiagnostika
– přednáška Jany Bělohlavové

20. 11. Oblastní charita HD (4. patro) 14.00
Druhá kopa divadelních
historek – o zákulisí horažďovických
ochotníků tentokrát s Ivankou Petrusovou

26. 11.

sál knihovny 10.00

27. 11.

sál knihovny 14.00

Virtuální univerzita 3. věku
5. přednáška na téma „Život a dílo Michelangela Buonarroti“
Kouzlení s papírem
– tentokrát si můžete vyrobit adventní věnec
z papíru skládaný origami způsobem – nezapomeňte brýle nablízko
Akce probíhají za podpory Ministerstva kultury
ČR v rámci projektů Děti a čtení 2013 a Seniorům Dokořán.

Hotel Prácheň
15. 11. pátek

18.00

Ševčíkovy hudební večery
Jihočeští komorní sólisté
Cembalo, housle, viola, violoncello, kontrabas
a sólová trubka ve skladbách barokních mistrů. Vstupné 100 Kč, zlevněné vstupné 50 Kč.
Rezervace vstupenek 603 229 559.

další akce
9. 11.

Svatomartinský jarmark
aneb dýňobraní na zámku
Dílna malé čarodějnice
Tvoření dýňových světýlek
Ochutnávka Hokkaidó polévky
Příjezd svatého Martina do Horažďovic

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
1., 8., 15., 22., 29. 11.

sál DDM 18.00

LATINO PRO DOSPĚLÉ
kurz latinskoamerických tanců

3. 11.

8.00

3. 11.

Zámek 8.00

9. 11.

10.00

ŠUMTUR Velký Roklan
BĚH KOLEM PRÁCHNĚ

PROHLÍDKA PŘÍRODOVĚDNÉ
STANICE

6., 13., 20., 27. 11. keram. dílna DDM 17.00
KURZ KERAMIKY

8. 11.

19.00

POZOROVÁNÍ NOČNÍ OBLOHY
zahrádkářská kolonie nad ZŠ Komenského.
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