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SLOVO STAROSTY
NAPOSLEDY O VOLBÁCH
Nedávné parlamentní volby i historicky první přímá volba prezidenta ČR poukázaly na
mizerný kredit české politiky. Nevěřím, že
národ nemá dost kvalitních osobností do pozic ústavních činitelů. Avšak jen málo těch
vhodných a schopných občanů se angažuje
v politických stranách a v politice vůbec.
Ukazuje se, že politická kultura (v tom
dobrém významu slovního spojení) zatím
u nás není doma a že si na ni ještě počkáme.
Politická kultura chybí ve stranách, chybí
na hradě a chybí – promiňte mi – i u voličů.
Země k ní ještě nedorostla.
Voličů se ale musím sám před sebou trochu
zastat. Je pravda, že jich mnoho zůstalo
doma, je pravda, že jich mnoho odevzdalo
hlasy kandidátům, kteří v dosavadním životě neosvědčili nic jiného, než hlad po penězích. Ale ruku na srdce: Koho, proboha, měli
volit?! Jakou dostali nabídku? Která známá
jména z kandidátek nejsou spojena s problémy minulých nebo ještě „minulejších“ let?
Mám svoji definici dobrého politika: Má
zdravý rozum, slušné chování a upřímnou
snahu pracovat ve prospěch společnosti.
Hledejte takového v Čechách! Dobrého politika nedělají akademické tituly, rodokmeny
nebo nashromážděný majetek. Dobrý politik si nedělá politickou prací prostor pro svůj
soukromý byznys.
Česká politika potřebuje delší generační
obměnu, než si získá lepší renomé, ale i pro
to období „rekonvalescence“ by měla mít
alespoň přijatelné parametry, aby za deset
let bylo ještě vůbec co řešit. Velmi si přeji,
aby zvolení politici dokázali realizovat klíčové kroky k novému rozpočtu, k nutným
legislativním úpravám a k avizované obnově funkčního státu. Aby nám před příštími volbami nevysvětlovali, že chtěli, ale
nemohli. Aby se při usilovné práci pro vlast

28. říjen oslava výročí vzniku Československé republiky , foto. J. Presl
vzájemně nepovraždili a aby toho za pár
měsíců nemuseli nechat kvůli předčasným
volbám.
V televizi dávají zajímavý seriál České století. Když jsem sledoval díl věnovaný mnichovské katastrofě, uvažoval jsem, zda to
tenkrát mohlo dopadnout ještě hůř a jak
by asi v té době obstála dnešní politická
garnitura. A připojuji zcela vážně míněnou
poznámku. Vážím si toho, že jsme mohli
28. října položit věnec k pomníku padlých
a vzdát tím hold svobodné republice. Národní svoboda není samozřejmostí a je dobré si alespoň čas od času uvědomit, že tady
je a že tu vždy nebyla. Národní svoboda je
dílem silných, nadšených, obětavých a zároveň vytrvalých osobností naší novodobé
historie. Takové bychom dnes potřebovali
do vedení státu.

PEKLO
Rok utekl jako voda a děti se už těší na mikulášsko-čertovské radovánky. Úžasné pohádkové peklo, které vloni ve sklepení pivovaru rozpoutali členové divadelního spolku
Tyjátr, mělo obrovský ohlas v Horažďovicích
a okolí, ale i ve vzdálených městech. Kdo to
zažil, byl nadšen. Vím, o čem píšu, viděl
jsem to na vlastní oči. V posledních týdnech
(„v čase předpeklí“) dostávám dotazy, jak to
bude letos, ale i výtky, že vedení města není
peklu nakloněno. Jedna pisatelka se mě přímo zeptala: „Proč jste to (peklo) zakázal?“
Nezakázal. Po konání loňského pekla v pivovaru obdrželi divadelníci i Rada města upo-

zornění od hasičů, že další pořádání akce
v pivovaru je nepřípustné, dokud nebudou
provedena opatření k zajištění bezpečnosti účastníků. Ještě v zimě jsme se s Karlem
Šťastným domluvili, že divadelníci předloží Radě města návrh opatření. Město bylo
připraveno expertní posudek uhradit a potřebovalo ho mít včas, aby zvládlo opatření
realizovat. Návrh jsme nedostali, a tak jsme
pekelníkům nabídli náhradní prostory v přízemí zámku. Čerti však našli jiný vhodný
prostor v zámeckých sýpkách ve Střelských
Hošticích. Letos budou zatápět pod kotlem
tam, a to v sobotu 30. listopadu od 13 do
18 hodin. Je to za humny, tak se, tatínkové a maminky, nenechávejte dětmi dlouho
přemlouvat a vezměte je tam.

ÚLOŽIŠTĚ
Kolem hlubinného úložiště radioaktivního
odpadu se teď pořád něco děje. Právě probíhá správní řízení o stanovení průzkumného území v lokalitě Březový potok (7 km
od Horažďovic). Stát přestal s obcemi v lokalitách vyjednávat a začal proti jejich vůli
konat. Dotčené obce podávají ve správním
řízení námitky; města Horažďovice se podle státu věc netýká. My však máme jiný názor a podáváme přihlášku do správního řízení a s ní hned námitky. Svoji účast v řízení
zdůvodňujeme tím, že vliv případné stavby
a provozu úložiště by se prokazatelně projevil nejen v dotčených obcích, ale v celém
regionu Horažďovicka, a to zejména v obPokračování na str. 5

OZNÁMENÍ: V ÚTERÝ 31. 12. 2013 BUDE MĚSTSKÝ ÚŘAD V HORAŽĎOVICÍCH UZAVŘEN.
Ing. I. Dušková, tajemnice MěÚ
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Režie: Andrea Hlaváčová
Nápověda: Květa Koudelková,
Ivanka Petrusová
Inspice: Ludmila Svatošová
Technika: Jaroslav Staněk,
Stanislav Jůda, Lukáš Hořínek
Kostýmy: Milena Straková
Scéna: Stanislav Jůda
Vizážistka: Bohumila Švelchová
Hudba: Eva Tichá Šelerová

13. 12. 2013 | 17.30 | premiéra
14. 12. 2013 | 17.30 | repríza
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Obsazení:
Stanislav Jůda
Stanislav Sekyra
Martin Petrus
Milena Straková
Zdeněk Jindrák
Václav Rücker
Michaela Vávrová
Eva Bernatová
Marie Vaněčková
Marie Mašková
Karel Šťastný
Vladimír Šlechta
Květa Svobodová
Libuše Mužíková
Petra Smejkalová
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Pokračování ze str. 1.
lastech životního prostředí, zemědělství,
dopravy a bezpečnosti. Uplatňujeme námitky proti nezákonnosti správního řízení,
neboť je součástí procesu, ve kterém stát
neplní své povinnosti ve věcech informovanosti a zapojení veřejnosti do procesu rozhodování. Dále namítáme proti účelovému
dělení celého procesu do malých kroků,
což znemožňuje obcím účinně obhajovat
svá práva na samosprávu v území. Cituji
z námitek podaných Ministerstvu životního prostředí: „Město Horažďovice vychází
z přesvědčení, že stát nemá legální právní
sílu k omezení práv veřejnosti rozhodovat
o bezpečné budoucnosti území, které je jejím životním prostorem.“

ÚSPĚCH MĚSTSKÉ POLICIE
Městští strážníci při kontrole chatové kolonie zjistili známky vloupání do objektu
a rychlou pátrací akcí se jim podařilo identifikovat a usvědčit pachatele. Věc předali
k dalšímu řízení policistům PČR. V období
mimo rekreační sezónu jsou posíleny denní
i noční kontroly chatových oblastí.
Také kamerový systém účinně pomáhá. Za
krátkou dobu svého provozu již přispěl k odhalení několika přestupků i trestných činů.
Karel Zrůbek

STALO SE
Ohlédnutí za svatým
Martinem
Opravdu jen v krátkosti se vrátím k proběhlému Svatomartinskému jarmarku.
Ráda bych poděkovala všem, kteří neváhali, vyslyšeli prosbu o pomoc a darovali
dýně. Věřte, že byly z různých koutů republiky. A některé urazily opravdu velký
kus cesty, než se dostaly do Horažďovic.
Udělali jste velkou radost obrovskému
množství dětí, které si přišly vyřezat martinská světýlka, ponejprv zdobící večerní

zámecké nádvoří při světelném průvodu
a později příbytky svých tvůrců. I přes nepříznivé klimatické podmínky, které v letošním roce pěstitelům nepřály, se sešlo
více jak 300 kg dýní. DĚKUJEME!!!
Opětovně děkuji za pomoc Technickým
službám Města Horažďovice. A to za pomoc před jarmarkem i v jeho průběhu. Děkuji i ochotným děvčatům ze skupiny Otaváci – Jitce Ibrmajerové a Šárce Veselé.
Chcete-li si připomenout atmosféru svátečního dne, fotodokumentaci naleznete na:
http://www.sumavanet.cz/horazdovice/foto.asp.
Tak za rok třeba zase nashledanou...
Markéta Bučoková, OPPŠK

KULTURA
Pavel Šporcl a ZUŠka
vystoupí společně
v kostele
Pavel Šporcl a ZUŠka vystoupí v kostele.
Závěr roku již tradičně patří velkému adventnímu koncertu. Pro ten letošní jsme
připravili opravdovou lahůdku. Světově
uznávaný houslista Pavel Šporcl se svým
světem modrých houslí přijal pozvání do
Horažďovic a souhlasil se společným koncertem žáků ZUŠ Horažďovice. Ti se ke
koncertování s Pavlem postavili opravdu
zodpovědně, pilně cvičí, nevynechají žádnou zkoušku.
Je nač se těšit. Pavel Šporcl zahraje Vivaldiho Čtvero ročních dob, zazní recitace Vivaldiho sonetů a žáci…, ale to už bych prozradila příliš. Chcete-li vidět a slyšet, pak si určitě
14. prosince přijďte vychutnat atmosféru
adventu do kostela svatých Petra a Pavla.
Vstupenky v předprodeji můžete zakoupit na odboru kultury Města Horažďovice, č. dveří 219, tel: 376 547 557 nebo
602 229 835.
Markéta Bučoková, OPPŠK

Adventní jarmark
aneb perníčkování
na zámku

Dílna u malé čarodějky

Veřejnost už si zvykla na řemeslné a farmářské jarmarky v zámku, letos naposled
se sejdeme na tradičním adventním jarmarku 14. prosince na zámeckém nádvoří. Nenechte si ujít zajímavou podívanou,
tentokrát jsme pro návštěvníky připravili

|

pravou staročeskou zabijačku, při které
uvidíte, jak se za starých časů dělaly zabijačkové hody, jitrnice, jelítka, ovar, černá
polévka a jiné vepřové delikatesy. Jak se pařilo prase, zkrátka vše, co dnes již pomalu
zaniká a generace těch nejmladších vlastně
ani nemá ponětí, kterak že se dostane na
stůl porce vepřového masa.
Ochuzeny nebudou ani tvůrčí typy, muzeum opět ožije svátečními dílnami provoněnými skořicí a vanilkou. Zkuste upéct perníkového sněhuláka, přineste jej s sebou na
zámek, my vybereme toho nejpovedenějšího, nejhezčího a třeba i nejnápaditějšího
a jeho autora odměníme.
Chybět nebude ani závěrečné koledování
u betléma.
Tak nezapomeňte, startujeme v 9.00 hodin
ráno a těší se na vás Město Horažďovice,
horažďovické muzeum a dům dětí.
Markéta Bučoková, OPPŠK

Jak čert vyletěl z kůže
Copak se stane, když se čert zamiluje do kovářovic Madlenky? Nevíte? Tak se přijďte
podívat na pohádku dne 13. a 14. 12. 2013
v 17.30 hodin do kulturního domu v Horažďovicích. Předprodej vstupenek od
28. 11. 2013 v kině Otava.
Andrea Hlaváčová, Tyjátr

Z muzea
Součástí sbírky horažďovického muzea je
bohatá regionální mineralogická expozice,
která je systematicky budována pracovníkem muzea od roku 2003 a můžeme tedy
říci, že letos slaví své desáté narozeniny.
V poslední době začala být navštěvována
nejen veřejností laickou, ale začíná být zajímavá i pro ryzí odborníky. V loňském roce
ji navštívila Mineralogická sekce Národního
muzea v Praze. Letos si 12. září přijel horažďovické minerály z Brna prohlédnout kolektiv Mineralogicko-petrografického oddělení
Moravského zemského muzea, jehož vedoucím je RNDr. Stanislav Houzar, Ph.D a po
nich nás 13. října, v rámci mineralogické
exkurze, navštívil Jihočeský mineralogický
klub z Českých Budějovic. Podrobnou reportáž Ing. Musila o exkurzi JMK si zájemci
mohou přečíst na: www.mineraly.org/historie/?clanek=917
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Závěrem organizační informace
pro veřejnost:
Ve dnech 23.–31. 12. 2013
bude Městské muzeum Horažďovice
UZAVŘENÉ

setkáním s Mirkou Kuntzmannovou bylo
představení její horké novinky s názvem Kuchařka pod párou.
Akce byla pořádána ve spolupráci s Oblastní
charitou Horažďovice v rámci projektu „SENIORŮM DOKOŘÁN“ za finanční podpory Ministerstva kultury ČR.
Petra Tomešová, MěK Horažďovice

Ábíčko a komiks
A. Červený s exkurzí z Moravského zemského muzea

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
HORAŽĎOVICE

O dopis kurátorky z MZM Brno se s vámi
podělíme:
Městské muzeum a zámek Horažďovice
– návštěva muzea z pohledu pracovníků
MZM Brno
Mineralogická expozice, jež je součástí Městského muzea a je zasazena do zámeckých
prostor, je velmi zdařilou ukázkou toho, jak
má expozice vypadat. Expozice nabízí detailní pohled na geologickou stavbu Horažďovicka a širšího okolí. Sbírka představuje dokonalé zmapování nalezišť i mineralogických
lokalit, z nichž jsou vystaveny krásné ukázky
krystalů záhněd, kalcitů, ametystů, fluoritů
aj. Můžeme se také pokochat nad dlouhými
černými sloupci skorylů z pegmatitu z lokality Hrádek, jež jsou pro návštěvníky jistě
velmi efektními vzorky. Vystaveny jsou i nerosty z historicky významných ložisek zlata,
stříbra, grafitu a z pozdější těžby uranu.
Minerály z jednotlivých lokalit jsou doplněny fotografiemi z míst nálezů, které vhodně
dokreslují jejich původ. Zajímavé jsou také
ukázky vyrýžovaného zlata ze sedimentů
řeky Otavy. Z prohlídky muzea a vystavených
minerálů jsme byli velmi mile potěšeni. Díky
nadšenému sběrateli Aleši Červenému a jeho
mnohaletému úsilí, se mohou Horažďovice
pochlubit velmi kvalitní sbírkou s unikátními
vzorky. Horažďovice mohou být pyšné nejen
na svou mineralogickou expozici, ale i na své
muzejní pracovníky, kteří tomuto zájmu věnují bezpochyby většinu svého volného času.
Mgr. Šárka Koníčková, Mineralogicko-petrografické oddělení MZM Brno

upozorňuje na

REGIONÁLNÍ INFORMAÈNÍ
A MAPOVÉ CENTRUM

ZMĚNU
PŮJČOVNÍ DOBY O VÁNOCÍCH
podrobnosti najdete na poslední straně
dále na

ZMĚNU
TERMÍNU PŘEDNÁŠKY
Doc. Ing. Zdeňka Papeše, CSs.
CYRIL A METODĚJ NA PRÁCHNI
12. 12. 2013 od 10.00 hod.
sál městské knihovny

Kuchařské rozjímání
s horažďovickými
seniory
Co se vám vybaví, když se řekne bacán,
špecle, lokše nebo racušky? Odpověď na
tuto otázku se dozvěděli horažďovičtí senioři 3. listopadu v oblastní charitě při besedě
s autorkou řady kuchařských knih Miroslavou Kuntzmannovou. Setkání s odbornicí
na kuchařské umění jsme nazvali „S trochou nostalgie“ podle knihy zachycující
recepty zemí bývalého Rakousko-Uherska.
Během vyprávění jsme tedy nahlédli do
kuchyně české, rakouské, maďarské, slovenské, balkánské, židovské a polské. Své
vyprávění okořenila paní Kuntzmannová
veselými historkami z natáčení pořadu
Prima vařečka nebo Sama doma. Nezapomněla ani na své knihy určené dětem, jako
např. Andělská kuchařka nebo Kluci, holky
a kastrůlky. Pomyslnou sladkou tečkou za

Vám poskytuje

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

3. TÝDEN V PROSINCI

16. 12. - 20. 12. 2013

prvních 30 min dennì ZDARMA

Spisovatelka Miroslava Kuntzmannová

Zákulisím časopisu ABC, který vychází už
od r. 1957, provedl děti 6. a 7. tříd ZŠ Komenského Horažďovice jeho šéfredaktor
Zdeněk Ležák. Posluchače seznámil také
s historií i současnými trendy počítačových
her a vysvětlil pojem „umělá inteligence“.
Děti si poslechly ukázku o čarodějnicích
z knihy „Noční můry nespí“ a pak už dostaly prostor na své dotazy. Protože hlavně
mezi kluky je hodně čtenářů časopisu ABC,
padaly dotazy na oblíbené rubriky, kreslené
seriály, vystřihovánky i postavičku kocoura
Mourrisona.
Besedu uspořádala Městská knihovna Horažďovice v rámci projektu „Děti a čtení“.
Eva Marešová, MěK Horažďovice

Beseda se Zdeňkem Ležákem

SPORT
Hokejisté pomáhali
Jak je patrno z nadpisu tohoto článku, hráči
HSG odehráli ve prospěch dětského klubu
Jonáš z Kašperských Hor benefiční hokejové utkání s Reprezentačním výběrem žen
Čech a Moravy. V doprovodném programu
se představilo patnáct děvčat z krasobruslařského oddílu ze Strakonic. Paní trenérce
a jejím svěřenkyním děkujeme za zajímavé
zpestření utkání.
HSG Horažďovice – Reprezentační výběr
Čech a Moravy žen
Výsledek 7 – 7, na samostatné nájezdy vítězí
výběr žen 8 – 7.
Samotný zápas od svého počátku nevypadal
jako exhibice. Gardisté ale v tomto duchu
začali. Brzy jsme vedli 1 – 0 a mysleli jsme,
že si akci jenom odbruslíme a užijeme. Bohužel jsme se se zlou potázali a výsledek po

HOR A ŽĎOVICK Ý OBZOR č. 11/2013

první třetině 2 – 5 optimisticky nevypadal.
Hráčům Gardy se začaly v mysli objevovat
vzpomínky na podobnou akci v loňském
roce a od druhé třetiny viditelně přidali na
vyšší rychlostní stupeň. Po druhé třetině byl
výsledek vyrovnaný 6 – 6. Do závěrečné třetiny nastoupily oba týmy se snahou strhnout
vítězství na svou stranu. Trochu blíže tomu
byli zástupci Horažďovic, kteří vedoucí
branku vsítili v polovině třetí třetiny. Děvčata ale zápas nevzdala a poslední minuty
utkání gardistům zle zatápěla. Nakonec ze
svého tlaku vytěžila vyrovnávací branku
12 vteřin před koncem utkání.
Samostatné nájezdy již byly pro většinu hráčů třešničkou na dortu. Hráčky reprezentačního výběru předvedly svoji velice dobře
vypracovanou techniku a nakonec vítězství
naklonily na svoji stranu.
V návaznosti na ohlasy z obou táborů účastníků nutno konstatovat, že akce splnila
svůj cíl na 100%. Trenéři HSG a Reprezentace dětem předali poukazy na finanční
hotovost, a to v hodnotě 2000 Kč od HSG
a 2000 Kč od Reprezentace. Díky finančním prostředkům z dražby dresu Martina
Straky a díky pomoci sponzorů bylo možné
na konto nadace Jonáš přeposlat 18000 Kč.
Nezbývá nežli všem zúčastněným co nejsrdečněji poděkovat. Hokejisté opět dokázali
posunout pomyslné hranice Horažďovic
trochu dále do světa a ukázali, že je možné
v dnešní době plné „blbé nálady“ udělat někomu upřímnou radost.
A teď velice stručně k výsledkům v OS Strakonicka.
Ač jsme výkonný výbor OSLH Strakonice
žádali o volné kolo o víkendu, kdy budeme
hrát pro Jonáše, naše žádost asi nejspíš někam zapadla. Hned následující den, v neděli,
jsme vyrazili na soupeře z Vodňan a za další dva dny, v úterý, na vítěze posledních tří
ročníků, Blatnou. Trochu divoký víkend pro
hráče HSG!!!

Běh kolem Práchně

Povedený rok 2013

V neděli 3. listopadu se konal 20. ročník
závodu v přespolním běhu, BĚH KOLEM
PRÁCHNĚ. Závod pořádá odbor KČT
a DDM Horažďovice. Na jubilejní ročník
přijelo celkem 30 závodníků, z toho 7 žen.
To je jedna z největších účastí v historii závodu. Počasí nám letos nepřálo, před startem
začalo pršet, proto hlavně terénní část běhu
byla dost náročná.
Dík patří všem členům KČT a vedení DDM
za bezchybnou organizaci závodu a hlavně
místním firmám za věcné ceny pro vítěze.
Jiří Zich – KČT a Tomáš Pollak – DDM

Moto sezóna 2013 je za námi a z pohledu
Enduro teamu Horažďovice to byl velice vydařený rok. Jezdci našeho týmu se zúčastnili
47 závodů v různých kategoriích (Motokros,
Supermoto, Cross Country, trial, cyklistické
MTB závody). Z celkového počtu 54 závodů
stál jezdec našeho týmu 37× na stupni vítězů!
Největšího úspěchu dosáhla velká týmová
naděje, teprve 16letý Pavel Brejcha, který
suverénně vyhrál jihočeský krajský přebor
v motokrosu – SMS Kaplice (kategorie Hobby MX2). Přestože byl z početného startovního pole nejmladší, tak na druhého v pořadí
získal po 6 odjetých závodech neuvěřitelný
náskok 57 bodů. Pavel také skončil na výborném celkovém 4. místě v silně obsazeném
seriálu Šumavský pohár, a to i přes to, že neodjel všechny závody.
Velkého úspěchu dosáhl také Radek Žitník,
který na Mistrovství ČR Supermoto v kategorii Veterán skončil celkově na 4. místě.
Radkovi se podařilo na dvou závodech tohoto MČR dojet na 3. místě, takže dvě pódiová
umístění zviditelnila náš tým na celorepublikové úrovni.
Mistrovství ČR v Motokrosu se zúčastnil opět
Radek Žitník a spolu s ním Miroslav Brůžek.
Oba v kategorii Veterán. Zde naši jezdci na
přední příčky nedosáhli, ale v každém závodě
se kvalifikovali mezi nejrychlejších 40 jezdců,
takže jeli hlavní závod, což je pro tým také
velkým úspěchem a reklamou.
Nejúspěšnějším jezdcem týmu v roce 2013
byl mladičký Pavel Brejcha, který odjel 19 závodů a z těchto závodů 10× stanul na stupni
vítězů! 5× 1. místo, 2× 2. místo a 3× 3. místo.
Velmi dobře si vedl také zkušený Martin
Ludvík, který jezdí v nejprestižnější kategorii Open, takže má velmi silné soupeře.
Martin odjel 13 závodů, při nichž 7× vystoupal na stupně vítězů. 4× 1. místo, 1×
2. místo a 2× 3. místo.
Třetím nejúspěšnějším jezdcem byl Josef
Ludvík, který v kategorii MX2 odjel 13 závodů a 4× si vybojoval stupně vítězů. 2× 1. místo
a 2× 2. místo.
Všem těmto jezdcům gratulujeme k dosaženým výsledkům.
Poděkování patří ale všem našim jezdcům
a také našim sponzorům, kteří nám pomáhají podpořit mladé jezdce. Motokros je finančně velice náročný sport a jsme rádi, že díky
finanční a materiální podpoře od sponzorů
můžeme pomáhat mladým jezdcům.
Více informací najdete na našich týmových
stránkách, kde jsou reporty včetně fotek ze
všech závodů, kterých se účastníme. Kromě
motocyklů se rádi svezeme na kole a ty nejzajímavější cyklovýlety najdete také na našich
stránkách, včetně fotek, zakreslených map
a informací o výletech. Chcete-li se tedy dozvědět více, navštivte stránky www.enduro.
horazdovice.cz.
Jaroslav Staněk

Výsledky:
Kat A muži do 39 let
		 1 Tomáš Gorner
		 2 Šimon Bureš
		 3 Jakub Jelínek
Kat. B muži do 49 let
		 Pavel Matejčík
		 Rostislav Kudrlička
		 Michal Karlík
Kat. C muži do 59 let
		 Jaroslav Pudil
		 Alois Šatra
		 Roman Pech
Kat. D muži nad 60 let
		 Zdeněk Rus
		 Jiří Přibík
		 František Kortus
Kat. E ženy do 34 let
		 Petra Kaviová
		 Andrea Jelínková
		 Martina Kacerovská
Kat F ženy nad 35 let-Šárka Grabmullerová
		 Radka Jirásková
		 Helena Jelínková

HSG Horažďovice – HC Vodňany 2 – 1
Gardisté berou do tabulky další 2 body za
hubené vítězství 2 – 1, které mohlo po předvedené hře být klidně i dvouciferné. Téměř
celé utkání byli hráči HSG lepším týmem
a jenom díky neproměňování gólových šancí je výsledek takový, jaký je.
HSG Horažďovice – HC Blatná 4 – 12
Třetí těžké utkání ve čtyřech dnech s loňským vítězem přeboru. Po první třetině jsme
dokázali se soupeřem držet krok a vypadalo
to, že bychom mohli pomýšlet na uspokojivý
výsledek. Bohužel druhou třetinu nás Blateňáci přehráli 0 – 6. Ve třetí třetině to již bylo
o tom, na jakém čísle se rozjetá HC Blatná
zastaví. Konečných 4 – 12 je výsledek proti týmu, který by klidně mohl hrát o soutěž
výše, reálný.
Přeji pěkné adventní dny.
Bučok Josef, HSG Horažďovice

|

Pěvecký sbor

Original Band
Vás srdečně zve na

Vánoční koncert

dne 22. prosince 2013
v 15 hodin

do společenského sálu
hotelu Prácheň

v Horažďovicích.
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Podzimní úspěchy
karatistů
Po letních prázdninách začaly v plném
proudu přípravy na podzimní kola závodů, která se konala v Borovanech (21. 9.),
Strakonicích (5. 10.), Plzni (13. 10.) a ve
Kdyni (2. 11.), těchto závodů se zúčastnili jak ostřílení závodníci, tak i nováčci
(výsledky viz tabulka). Naši karatisté se
účastní závodů jak v jižních, tak v západních Čechách a v obou krajích o sobě dávají vědět. Proto pro ně nebylo lehké vrátit
se do zajetých kolejí náročných tréninků,
které jsou 4× až 5× týdně. Po loňském náboru nováčků, kterých se nám přihlásilo
rekordní množství, naše řady na začátku
září neprořídly a většina mládeže se nám
po prázdninách zase vrátila. V současné
době má náš oddíl okolo 60 členů, z toho
je 20 závodníků, tedy o 12 více, než v loňském roce. Přesto, že jsme stále malý
oddíl, za poslední roky si naši závodníci
svými výkony získali uznání rozhodčích
a respekt soupeřů. Svědčí o tom i obrovský
úspěch Evy Radové a Tadeáše Hokra, kteří
byli v Plzni vyhlášeni v západočeské krajské lize jako absolutní vítězové za letošní
rok jak v kata, tak v kumite a Václav Mai ve
své kategorii v kata obsadil 4. místo. Této
soutěže se během roku zúčastnilo 14 oddílů z celého kraje a náš se celkově umístil na
skvělé druhé příčce, předčili jsme například taková města jako Klatovy, Karlovy
Vary, Chodov nebo třeba Domažlice. Naši
závodníci mají našlápnuto k velkým úspěchům i v nadcházejícím roce, a pokud jim
jejich nasazení a chuť se zlepšovat vydrží
i nadále, mohli by se během dvou až tří let
držet mezi naší špičkou karate. Jestli vás
zajímá, co je nového u nás v oddíle, na jaké
závody se chystáme, nebo jestli se chcete
podívat na fotky, navštivte naše internetové stránky www.karatehd.wz.cz nebo
www.lfmt.cz/karatehorazdovice. A samozřejmě nás najdete i na facebooku! Za
náš oddíl přeji všem klidné svátky vánoční
a šťastný a úspěšný nový rok.
Gabriela Panušková

Vítězové soutěže

VÝSLEDKY JEDNOTLIVÝCH ZÁVODŮ – KATA (SESTAVA CVIKŮ), KUMITE (ZÁPAS)
3. kolo ligy talentů
Borovany

3. kolo krajské ligy Finálové kolo krajské
Strakonice
ligy Plzeň

Velká cena města
Kdyně

kata

kumite

kata

kumite

kata

kumite

kata

kumite

Tadeáš Hokr

–

–

1. místo

1. místo

1. místo

–

1. místo

1. místo

Eva Radová

–

2. místo

1. místo

2. místo

2. místo

–

1. místo

1. místo

Václav Mai

–

–

3. místo

–

1. místo

–

1. místo

–

Jaroslav Rada

–

–

–

3. místo

3. místo

–

3. místo

–

Adéla Zálabská

–

–

–

1. místo

–

2. místo

–

–

Tomáš Jílek

–

–

–

3. místo

–

–

–

–

Edita Holubová

–

–

–

–

–

–

2. místo

1. místo

Lucie Jiříčková

1. místo

3. místo

–

–

3. místo

1. místo

1. místo

–

Kristýna Šafandová

2. místo

3. místo

–

2. místo

–

–

3. místo

–

Radek Adámek

3. místo

1. místo

–

–

1. místo

–

1. místo

–

Tereza Bartoňová

3. místo

1. místo

–

–

3. místo

2. místo

–

–

Marek Mlnařík

3. místo

3. místo

–

–

3. místo

–

2. míso

–

Ondřej Slavík

1. místo

2. místo

–

–

–

–

–

–

Dominik Vlček

3. místo

2. místo

–

–

–

–

–

–

Tereza Žílová

3. místo

–

–

–

–

–

–

–

Závodník

Z RADNICE
RADA MĚSTA 21. 10. 2013
v záležitosti pronájmu pozemků pro zemědělskou činnost – schvaluje cenu za
pronájem pozemků pro zemědělskou
činnost na rok 2014 ve výši 1600 Kč/ha
a ukládá MěÚ, odboru investic, rozvoje
a majetku města vyzvat nájemce pozemků, kteří mají pronajaty pozemky pro zemědělskou činnost za cenu nižší než 1600
Kč/ha k podepsání dodatku, který cenu
dorovná a v případě nesouhlasu s dodatkem podat výpověď z nájmu,
schvaluje provedení stavebních úprav
v pronajatém nebytovém prostoru Strakonická ulice čp. 372, Horažďovice, schvaluje dohodu o opravách a úpravách nebytového prostoru a majetkovém a finančním

vypořádání mezi městem Horažďovice
a společností SUNHILL Best of Cotton
s. r. o., Nad Vdolečkem 1097, Blatná,
schvaluje uspořádání Živého Betlému
Církví křesťanského společenství na Mírovém náměstí Horažďovice 23. 12. 2013
od 17.00 hod,
schvaluje změnu účelu finančního příspěvku pro organizaci Potápěči Horažďovice
– na nákup záchranného člunu Ultimate
(původně na opravu záchranného člunu),
schvaluje Plán zimní údržby na období
1. 11. 2013 – 31. 3. 2014,
pověřuje s účinností od 01.01.2014 Mgr.
Martina Petruse dočasným vedením a řízením Základní umělecké školy Horažďovice,
příspěvková organizace, IČ 71 29 49 29
a výkonem funkce statutárního orgánu
školy do doby ukončeného konkurzního
řízení a jmenování ředitele školy,
z bezpečnostního důvodu neschvaluje
zapůjčení prostor zámeckého pivovaru
divadelnímu souboru Tyjátr Horažďovice,

HOR A ŽĎOVICK Ý OBZOR č. 11/2013

Palackého 932, Horažďovice, zastoupeného Karlem Šťastným, za účelem pořádání
kulturní akce pro veřejnost „Horažďovické peklo“. RM navrhuje uspořádat akci
v prostorách bývalého zámeckého baru,
schvaluje návrh na zpracování a podání
žádosti o poskytnutí finanční podpory
z Operačního programu Životní prostředí
na pořízení kompostérů pro občany,
schvaluje dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo
na realizaci stavby „Horažďovice Předměstí – kanalizace“ uzavřené se společností BÖGL a KRÝSL, jehož předmětem
je změna rozsahu díla a navýšení ceny
o 357 911 Kč + DPH a změna termínu dokončení II. etapy a pověřuje starostu města podpisem.

Evropská unie
podporuje realizaci
projektu Otavská
cyklostezka
– ÚSEK V MIKROREGIONU
PRÁCHEŇSKO Č.1 SVATÉ POLE – Č.4
ZÁŘEČÍ, ETAPA I.

V letošním roce byla zahájena realizace
projektu s názvem „Otavská cyklostezka –
úsek v mikroregionu Prácheňsko č.1 Svaté
Pole – č.4 Zářečí, etapa I.“, který je spolufinancován z prostředků Evropské unie.
Tento úsek je součástí nadregionálního
projektu Otavské cyklostezky s celonárodním významem, který si klade za cíl propojit cyklistickou trasou šumavskou Modravu
až po soutok řeky Otavy s Vltavou.
Cyklostezka začíná dopravním značením u starého mostu „u Jitexu“, vede po
stávajících komunikacích ulicí Nábřežní, Zářečskou v bezprostřední blízkosti
anglického parku Ostrov a dále po nově
budované trase kolem rybníku „Mokrá“.
Ukončena bude na hranici katastru s Malým Borem, kde bude napojena na stávající polní cestu.
Realizací této akce dojde k zpřístupnění
a zatraktivnění celé oblasti nejen pro cyklisty ale i pro in-line bruslaře. Věříme, že
nová cyklostezka bude přínosem jak pro
místní obyvatele, tak i pro návštěvníky
města a regionu.
Evropská unie podpoří realizaci projektu
prostřednictvím Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad částkou
5,6 mil korun z celkových předpokládaných nákladů ve výši 8,2 mil. korun.
Jitka Vokatá

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA

9. 12. 2013
V 17.00 HODIN,
VELKÁ ZASEDACÍ MÍSTNOST MěÚ
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Rodiče, děti, přátelé a příznivci naší školky zveme Vás všechny na:

Tradiční adventní dílničky
a Den otevřených dveří
který proběhne dne 3. prosince od 15:00 do 16:30 ve všech třídách Křesťanské
mateřské školy.
Přijďte se s námi pozastavit v předvánočním čase a společně s Vašimi dětmi si
vyrobit drobnou vánoční dekoraci pro potěšení.
Těšíme se na Vás v naší duhové mateřince

ŠKOLY

Podzim na Paloučku
Podzimní čas
v duhové mateřince
Stalo se v naší školce již dobrým zvykem, že
předškoláčkové vyjíždějí za poznáním do
environmentálních center Národního parku
Šumava. Tentokrát se ve velkém počtu vydali ve středu 6. 11. do Kašperských Hor. Zde
se seznámili s programem „Dobrodružství
vody“, jehož náplní bylo pomocí her a aktivit
porozumět koloběhu a významu vody v přírodě. Vyzkoušeli si také, kam putuje kapka,
lovili kapra a štiku a prozkoumali i vývoj
pulce. Výlet se dětem moc líbil a odnesly si
dokonce i maličký dárek. Již teď se všichni
těší na jaro, kdy je v plánu další cesta za poznáním a to tentokrát do Vimperka.
V tomto období se příroda připravuje na příchod zimy. Oslavili jsme již svátek sv. Martina, který přijíždí na „bílém koni“. I v naší
„duhové“ mateřské škole se stalo zvykem,
před prvním zasněžením krajiny pořádat
akci „zamykání zahrady“. Společné setkání
zaměstnanců školy s rodiči a dětmi připadlo
letos na datum 7. listopadu. Sešli jsme se
v hojném počtu a společnými silami jsme
zazimovali naši školní zahradu. Když bylo
vše uklizeno, opekli jsme si vuřty na ohni.
Paní kuchařky připravily také pro všechny
pomocníky sladké pohoštění. Obklopeni
tmou a s rozsvícenými lampiónky dětí jsme
vyrazili do kostela sv. Petra a Pavla na náměstí. Zde už na nás čekal pan farář Petr
Koutský. Příjemné chvíle jsme zakončili
písničkou ve velkém kruhu přátelství a lásky. Na náměstí si ještě každá třída vypustila
lampión s přáními, která si děti předem připravily. Děkujeme všem, kteří se této akce
zúčastnili a prožili s námi všemi pozdní odpoledne a krásný podvečer.
Kolektiv KMŠ

Přívětivější část podzimu je zřejmě za
námi a my si musíme zvykat na méně sluníčka, více deště… To k podzimu patří. My
si ve školce užíváme podzim se vším, co
nám nabízí. Jsou to krásné přírodniny, ze
kterých se dají vytvořit nádherné výrobky.
Děti experimentují, dělají pokusy, hrají si
s listy, kaštany, kamínky. K tomu si zpívají
pravé podzimní písničky a učí se podzimní
verše. Ve školce jsme měli několik návštěv,
ale jedna z nich byla obzvlášť povedená. Již
v loňském roce k nám zavítali hudebníci
s bubny různých druhů a velikostí. Protože „bubínkování“ mělo velký ohlas, pozvali jsme bubeníky s bubny do školky i letos.
A opět jsme byli všichni moc spokojení.
Bubínků a bubnů bylo ještě víc, děti si
mohly vybrat svůj buben a užít si přímo
podle svého bubnování. Došlo k tomu, co
bylo cílem. Rytmus, tanec a zpěv vstoupily
plně mezi děti, všechny si to řádně užily.
I když je velká nabídka různých divadélek,
herců, kouzelníků…, snažíme se vybírat
tak, aby každá umělecká návštěva byla pro
děti přínosem. Nejdůležitější je zapojení
dětí do děje a přiměřená forma podání.
Své místo má u nás divadélko Dráček, které nás navštěvuje pravidelně každý měsíc
a které mají děti velmi rády.
Přejeme všem hezké nadcházející dny.
MŠ Na Paloučku

bubínkování
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ZŠ Blatenská
Přetěžujeme naše žáky nebo připravujeme? název příspěvku
Každoročně jsou naši žáci přijímáni ke studiu
na gymnáziu. Nastupují převážně do Strakonic. Malá část jde do Sušice nebo Klatov.
Všichni žáci studovat na gymnáziu nemohou, někdo nám rohlíky a chleba upéct
prostě musí.
Žáci si vybírají převážně školy v našem
okolí. Zůstávají v regionu, a jelikož jsme
blízko kraje Jihočeského, někteří volí
i střední školu ve Strakonicích či Volyni.
Střední školu žáci i jejich rodiče volí na základě osobnostních předpokladů, výsledků profi testů, testů, které naleznou na
www.infoabsolvent.cz, či na webu www.
studujvpk.cz, zájmů, zkušeností z rodiny
nebo doporučení jiných odborníků.		
Díky hospodářské komoře Plzeňského kraje mají žáci možnost navštívit střední školy
a seznámit se s jejich činností. Školou nejenom projdou, ale vyrobí si pod odborným
dohledem zkušených mistrů výrobek, který si následně odnesou domů.
Dalším obětavým pomocníkem při nelehkém výběru školy či oboru je pí. Mgr.
Štorková z kontaktního pracoviště z ÚP ve
Strakonicích. Vycházející žáci s třídním
učitelem každoročně navštíví kontaktní
pracoviště a dostanou aktuální informace
z trhu práce. Můžu si dovolit konstatovat,
že obory volené ze zájmu uchazeče jako
rybář, lesník, kadeřník, aranžér, ekolog
sice nezmizely z přihlášek žáků, ale vyskytují se velice omezeně. Které obory volí
naši žáci nejčastěji?
Dnešní doba obecně dává zelenou technickým oborům. Žáci volí obor: opravář
motorových vozidel, truhlář, instalatér,
elektrikář, zedník.
Z maturitních oborů lze jako nejčastější volby jmenovat obory zdravotnické – asistent
a sociální práce, dále strojírenství, CNC
stroje, gastronomie, cestovní ruch, vnitřní
prostředí budov, grafický design. Jak jsem
již uvedla, žáci, kteří mají zájem studovat
vysokou školu, nejčastěji míří na gymnázia
nebo průmyslové školy. Učební obory poskytuje místní SŠ, SOŠ a SOU Sušice, VOŠ,
SPŠ a SOŠ Strakonice, SPŠ Volyně.
Vraťme se na začátek článku: přetěžujeme
nebo připravujeme žáky pro život? Dovolím si s čistým svědomím říci, že žáci jsou
důkladně připravováni pro svůj budoucí
pracovní život, ale to správné rozhodnutí
musí udělat každý žák sám
Mgr. Šárka Zeithamlová

ZŠ Blatenská Horažďovice
Milí budoucí prvňáčci,
srdečně Vás zveme na Den otevřených
dveří v naší škole ZŠ Blatenská, který se
koná ve středu 11. prosince 2013 od 9:00
do 11:00. Budete mít možnost poznat
prostředí a pracovní den ve škole, zapojit se
do různých činností. Žáci naší školy pro Vás
připraví sportovní i hudební soutěže, různé
multimediální programy a samozřejmě
nebude chybět ani sladká tečka za příjemně
stráveným dopolednem. Těšíme se na Vás.
ZÁPIS ŽÁKŮ DO 1. TŘÍD
ZŠ HORAŽĎOVICE
BLATENSKÁ UL. 540
Milý budoucí prvňáčku,
srdečně Tě zveme k zápisu do 1. třídy na
naší škole, který proběhne v pátek 17. ledna
2014. Přijď se nám představit a prohlédnout
si naši školu. Věnovat se Ti budou paní
učitelky z 1. stupně a Tví starší kamarádi,
kteří si pro Tebe připraví zajímavé úkoly a
hry. Pevně věříme, že se Ti u nás bude líbit.
Za tvou statečnost u první velké zkoušky
budeš odměněn barevným tričkem
s obrázkem a dárkovou taškou
s překvapením.
Zápis do prvních tříd se na naší škole
uskuteční v pátek 17. 1. 2014
od 12:00 do 17:00 hodin.
Zápis je povinný pro děti narozené
v době od 1.9. 2007 do 31.8. 2008.
Pokud budou mít rodiče zájem,
mohou k zápisu také dětí narozené
od 1.9. 2008 do 31. 12. 2008.
Rodiče těchto dětí předloží při zápisu
doporučení pedagogicko-psychologické
poradny.
K zápisu dále mohou děti narozené v době
od 1.1. 2009 do 30. 6. 2009, zde je nutné
doporučení pedagogicko-psychologické
poradny a dětského lékaře.
U zápisu předloží rodiče svůj občanský
průkaz a rodný list dítěte.
Vedení ZŠ a ZUŠ Horažďovice,
příspěvková organizace

Úspěch našich
florbalistek
Ve čtvrtek 14. listopadu vyrazily dívky z pátých tříd Základní školy Blatenská na okresní
kolo florbalového turnaje Školní pohár České pojišťovny do Klatov. Po úvodní remíze
a prohře s favorizovaným týmem se dívky
rozehrály a postupně se probojovaly až na
třetí pozici. Vítězstvím v závěrečném zápase
mohly dosáhnout dokonce na stříbrnou medaili, projevila se však již únava z předchozích odehraných utkání, a tak i přes výborný
výkon skončily dívky na pěkném třetím místě. Vyzdvihnout bychom chtěli především
výborný výkon v brance hrající Yao Xu, celý
tým se mohl opřít i o skvěle zasahující obranu.
Doufáme, že na tento výkon dívky navážou
i v dalších turnajích, a to i v jiných sportech,
kde zajisté dosáhnou podobných výsledků.
Mgr. Tomáš Hanák

Na fotografii horní řada zleva Sluková, Stulíková, Vávrová, Jiříčková, Mídová E., Šimková a Benediktová, dole zleva Matějčková,
Xu a Mídová V. (foto autor)

Zprávy ze ZUŠky
Rok 2013 se pomalu blíží ke svému konci
a to pro nás znamená zvýšenou koncentraci našich vystoupení. První koncert již
máme za sebou. Ve čtvrtek 14. 11. se v naší
ZUŠce konal „Strašidelný“ koncert, na
kterém se představili naši nejmladší žáci.
Pro mnohé to bylo první veřejné vystoupení. Koncert zahájil svým vystoupením
soubor Cvrčci. Také se poprvé představila
jedna skupina LDO pod vedením nové paní
učitelky Mgr. Petry Tůmové. Celý koncert
se nesl ve velmi milé atmosféře, což podtrhla velká směs krásných masek a kostýmů,
kterými nás děti mile překvapily.
A co nás čeká v prosinci? V neděli 1. 12.
se představí naše soubory v rámci akce
„Den pro dětskou knihu“, kterou pořádá
Městská knihovna Horažďovice ve spolupráci s DDM Horažďovice. Ve středu 4. 12.
uspořádáme v Hotelu Prácheň tradiční Mikulášský koncert. Hudebním vstupem obohatíme také adventní trhy, které se budou
konat v sobotu 14. 12. dopoledne v areálu
horažďovického zámku. Večer téhož dne
vystoupí náš smyčcový a dechový soubor
na koncertě Pavla Šporcla v kostele sv.Petra a Pavla na horažďovickém náměstí.
Poslední akcí v letošním roce pak bude Vánoční koncert, který se bude konat v úterý
17. 12. v Hotelu Prácheň. Na všechny výše
uvedené akce jste všichni srdečně zváni.
Na závěr mi dovolte jedno poděkování.
Velice si vážím nově vzniklé spolupráce
mezi naší ZUŠkou a SŠ oboru Grafický
design, kteří se podíleli na zpracování našich plakátů. Autorem plakátů je Jan Hála,
student 3. ročníku oboru Grafický design
na Střední škole Horažďovice, který návrh zpracoval pod vedením paní učitelky
Mgr. Petry Kolářové. Na plakátech byly
použity obrázky dětí VO z naší ZUŠky pod
vedením paní učitelky Mgr. Hany Kotálové. Všem děkuji za skvělou spolupráci.
Mgr. Martin Petrus
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Úspěch florbalistek
z horažďovické „staré
školy“
NA OKRESNÍM FINÁLE VE FLORBALU
V KLATOVECH
Ve čtvrtek 7. 11. a v pátek 8. 11. 2013 jsme
ranním autobusem vypravily směrem na
Klatovy, kde se konalo Okresní finále v dívčím florbalu.
Když jsme s děravým míčkem v roce 2011
začínaly, ani v nejbláznivějším snu by nás
nenapadlo, že v roce 2012 vyhrajeme kraj!
Letos se naše zlaté družstvo muselo podle
věku rozdělit a naděje už nám nepřipadaly
tak vysoké. Ale stalo se!
Mladší dívky ve čtvrtek získaly skvělé 2. místo v okrese Klatovy a starší urvaly ZLATO!
Všechny zápasy byly velice napínavé a těžké, nejvíce samozřejmě ty poslední finálové. Ale holky se ukázaly jako pravé lvice
a rvaly se o každý bod jako o život. Přitom
mezi těmi mladšími byly některé úplné začátečnice, které si zahrály jen pár minut.
Ale i jejich podpora za mantinelem byla pro
tým velice důležitá.
Florbal hrajeme občas v hodinách tělesné
výchovy, ale největší dřinu odvádíme na trénincích v ranních hodinách každé pondělí
a středu od 6.15 hod. v hale ZŠ Blatenská
nebo v naší malé tělocvičně ZŠ Komenského.
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Nyní se budeme poctivě připravovat na
krajské finále, které se odehraje 22. 11. v plzeňské hale Lokomotiva.
Tímto děkuji svým holkám za jejich výkony a hlavně oceňuji jejich obětavost a ranní
vstávání na tréninky během celého školního roku.
Držte nám pěsti a přejte štěstí, budeme to
v Plzni potřebovat.
Jiřina Stichenwirthová, ZŠ Komenského,
oddíl dívčího florbalu Centra sportu

Otevřené dveře SŠ
Střední škola Horažďovice pořádala dne
8. 11. 2013 první den otevřených dveří.
Všechny obory měly připravené zajímavé
prezentace, které návštěvníkům ukázaly
odborné kompetence žáků školy. Umělecké obory představily hostům nové vybavení
v hodnotě 1,5 miliónu. Obor Propagační
výtvarník – aranžér překvapil ukázkami
metody air – brush tatoo a výrobou placek,
které si zájemci mohli navrhnout i zhotovit
sami, obor Grafický design předváděl tisky
linorytů a další výtvarné techniky. Stranou
nezůstaly ani gastronomické obory – žáci

žonglovali při barmanském vystoupení,
pochlubili se také novým vybavením v hodnotě 2,5 miliónů. Cukráři dávali ochutnat
své výrobky a lákali návštěvníky ke zdobení perníčků a k výrobě ozdob na dorty.
I žáci oboru Opravář zemědělských strojů
fundovaně vysvětlovali funkce jednotlivých technických součástek. Celkově školu
navštívilo přes dvě stě hostů. Mezi hosty
nejvzácnější patřili starostové mikroregionu Prácheňsko, kteří zde měli pracovní
seminář pod vedením starosty Města Horažďovice pana Karla Zrůbka. Další den
otevřených dveří proběhne dne 13. 12.
2013 a bude provoněn vánočním cukrovím
a vůní jehličí na adventních věncích, vánočních svícnech a dalších dekoracích, které si
návštěvníci mohou zakoupit ve školní prodejně. Zpestřením tohoto dne bude výstava
leteckých a jiných modelů, které vyrobili
příznivci naší školy.
Ing. Vladimír Greger

Zápis ZŠ Komenského Horažďovice
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!
Těšíme se na Vás ve čtvrtek

Složení týmu mladších dívek: J. Slepičková,
V. Kalčíková, M. Klimentová, K. Sulková,
V. Vrbová, L. Kašová, T. Bartoňová, V. Vondrysková, R. Vlčková, R. Jindřichová, E. Kopelentová, L. Michelová, B. Klempířová,
K. Šedivá, M. Zemenová.
Složení týmu starších dívek: E. Chalušová,
M. Panušková, S. Staňková, T. Tomanová,
A.Chalušová, E.Frančíková, K. Hanzíková,
M. Petříková, D. Kolářová, M. Makovcová,
A. Brůžková, B. Kopelentová, M. Turková,
T. Kvardová.
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„Hola, hola.
kdo nás volá?“
Asi hravá „stará“ škola.

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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Otevírací doba
Vánoce 2013

Úterý 24.12.2013 - ZAVØENO
Støeda 25.12.2013 - ZAVØENO

Ètvrtek 26.12. až Pondìlí 30.12.2013
OTEVØENO od 9:00 do 21:00 hod.
Úterý 31.12.2013 - ZAVØENO
Støeda 1.1.2014 - ZAVØENO

zváni. Na Štědrý den vyrazíme, jako již tradičně, do zámecké obory a na Gloriet s batohy plnými krmení pro divoce žijící živočichy.
Akce trvá cca 3 hodiny a pokud se chcete
přidat, vyrážíme v 9.00 od Přírodovědné
stanice (jaké krmení s sebou vzít a jaké naopak nenosit se dočtete na www.staniceddm.
cz). Podobně jako vloni a předloni oslavíme
první den Nového roku pochodem na Prácheň. Startujeme od Zámku v 10.00.

CHYSTÁME NA ZIMU 2014

Podzim a konec roku
v DDM
Začátkem prosince končí taneční kurz Latino pro dospělé, které se nám podařilo rozjet
s učitelem tance Pavlem Bízkem v listopadu.
Půl kurzu jsme věnovali Salse, druhou část
Bachatě. V budoucnu bychom rádi navázali pokračováním a zkusili některé z dalších
latinsko-amerických tanců. Až do Vánoc
pokračuje v DDM kurz keramiky nejen pro
dospělé, který můžete navštívit každou
středu od 17 do 19 hodin. V polovině prosince se pak podílíme na pořádání Adventního
jarmarku na zámeckém nádvoří, kde budeme zajišťovat část volnočasového programu
pro dětské účastníky – na akci jste srdečně

V lednu zahájíme další ročník Lyžařské
školy na Modravě. Propozice a přihlášky jsou ke stažení na našem webu, jakož
i v tištěné podobě v Zámku.

PROJEKTY
O podzimních prázdninách jsme se
šesticí studentů navštívili Lucembursko a německý Trier, přičemž během
poznávání pamětihodností účastníci
prakticky zdokonalovali svou jazykovou
vybavenost. K tomu přispělo rovněž setkání s několika rodilými mluvčími, jakož i řešení běžných situací spojených
s pobytem v lucemburském Viandenu.
Malebné městečko u německých hranic,
které bylo naším přechodným domovem,
je kromě monumentálního hradu známé
mj. i díky skutečnosti, že se zde narodil
český král Jan Lucemburský. Projekt nazvaný Lucemburk – srdce Evropy jsme

Malí i velcí účastníci nejdříve prošli krátkým školením, jak stromek správně zasadit
mohli realizovat i díky finanční podpoře
Plzeňského kraje.
Přírodě jsme letos pomáhali prostřednictvím Programu péče o krajinu, a to provedením dvou výsadeb nelesní zeleně. U Šibeníku jsme vysázeli 17 ovocných stromů,
především slivoní krajových odrůd a na
mezi nedaleko Komušína pak směs dalších 30 listnatých stromů podél bývalé
obecní cesty. Obou akcí se zúčastnilo několik mladých rodin, fotky jsou k shlednutí na našem webu.
Jediným naším investičním projektem, je
Založení environmentálního centra a zahájení jeho činnosti. Celý projekt má kvůli
své náročnosti přibližně o rok posunutý
harmonogram své realizace. Dopadne-li
dobře právě probíhající zadávací řízení,
mělo by se od ledna začít stavět. Pakliže

Mateřské centrum Dráčkov
pořádá ve svých prostorách

v úterý 10.prosince

POUPATA

od 16.00 hod.

MIKULÁŠSKOU
NADÍLKU

KVÍTEK

Bude na vás čekat hodný MIKULÁŠ, ANDĚL A ČERT
a za básničku, či písničku - nějaká ta nadílka.

Vás srdečně zvou na

VÁNOČNÍ KONCERT
Srdečně zveme! MC Dráčkov Horažďovice, Žižkova ulice
PŘIJĎTE MEZI NÁS! www.drackov.webnode.cz

Máme nový skákací hrad, přijďte se podívat.

dne 18.12.

2013 v 18.00 hod.

v Kostele sv. Petra a Pavla
v Horažďovicích

HOR A ŽĎOVICK Ý OBZOR č. 11/2013

vše půjde dobře, plánujeme ukončení projektu na červen 2015. Projekt má své vlastní webovky, kde se o něm můžete dozvědět
více (www.envicentrum.eu).
Děkujeme za vaši přízeň v roce 2013 a přejeme vám, abyste do Nového roku vstoupili
tou správnou nohou.
Tomáš Pollak,
za kolektiv zaměstnanců DDM

SPOLKY

Skautské středisko
Prácheň
STŘEDISKOVÁ VÝPRAVA
ZA ASTERIXEM
Nedávno uběhly tři roky od chvíle, kdy se
v našich hlavách zrodil nápad uspořádat
střediskovou výpravu. Od nápadu pak
už byl jenom kousek k jeho realizaci. Při
ní se ukázalo, že se jednalo o nápad dobrý a z akce se tak pomalu stává tradice.
V pátek 15. listopadu se proto více než
padesát účastníků vydalo objednaným
autobusem a doprovodným vozidlem do
Železné Rudy. Velmi vyhovující zázemí
pro akci nám poskytla bývalá fara. Zde
nejprve proběhlo rozdělení do čtyř družstev, která se po celý víkend snažila uvařit lektvar. Na ten potřebujete speciální
ingredience jako list z Caesarovy koruny,
jmelí a další. Jejich získání rozhodně není
nic jednoduchého. Abyste byli úspěšní,
musíte se snažit při bojových i nočních
hrách. Samotné snažení však nestačí,
pokud nemáte dostatečné dovednosti
a schopnosti. Proto něco z těch svých
naučili v tematicky zaměřených blocích
Asterix, Obelix, Majestatix a Falbala.
Že trénink nebyl zbytečný, se ukázalo
během samotného závěru víkendu, kdy
všechna družstva zdárně připravila lektvar. Někomu se však dařilo přeci jen lépe
a nejlepší družstvo bylo proto po zásluze
odměněno.
Jak jsem již zmínil, s pořádáním akce
máme již zkušenosti. Ty jsme samozřejmě zúročili a víkend tak probíhal podle
našich představ. Snad se příliš nelišily od
představ účastníků. Uvidíme za rok, kolik z nich se s námi vydá znovu.
Martin Pompl

PS PRÁCHEŇ
(Otaváci)
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ventní. Koncert se uskuteční v pátek 27. 12.
v kostele sv.Petra a Pavla na horažďovickém
náměstí. Čas vánoční pak zakončíme (také
již tradičně) Tříkrálovým koncertem v pačejovském kostele v sobotu 4. 1. 2014.
Na všechna vystoupení Vás srdečně zveme.
Další informace můžete získat na našich internetových stránkách: www.psprachen.cz.
Mgr. Martin Petrus, PSP

SETKÁNÍ ODDÍLŮ NA ŠUMAVĚ
Dne 14. a 15. září jsme se vypravili na setkání dětských oddílů na Šumavě. Vyráželi
jsme v pátek v 17.00h a do našeho cíle jsme
dorazili okolo 19. hodiny večerní. Před večerkou jsme se stačili seznámit s ostatními
dětmi. Ráno všichni vyrazili na blízký kopec Mouřenec, na kterém leží překrásně
opravený kostel s kostnicí. Díky vstřícnému panu faráři jsme mohli do kostnice
nahlédnout, samozřejmě jenom kdo chtěl.
Po krátké, ale příjemné vycházce na nás
čekal oběd, který nám přivezli manželé
Vondryskovi. Tímto náš den ještě nekončil,
čekal nás bohatý program. V areálu pro nás
bylo připraveno mnoho soutěží. Díky stanovištím mohly děti v postupové hře získat
různé odměny. Na konci si každý účastník
mohl vlastnoručně vyrazit pamětní minci
u šermířské skupiny Avalón. Ještě k večeru
stačili přijet profesionální hasiči ze Sušice
a pochlubili se svojí technikou. U kluků
a myslím, že i u děvčat, vzbudili uznání za
to, co dovedou – třeba slaňování, přeprava
zraněných a jiné zajímavé věci. Po zhlédnutí jsme se vydali domů s úžasnými zážitky.
Není divu, že díky připravenému programu je o tuto akci veliký zájem.
Jiří Stulík ml.
PĚVECKÝ SPOLEK

PRÁCHEŇ
HORAŽĎOVICE
1862 - 2012

Pěvecký spolek
Prácheň
Po krátké pauze plné příprav se s koncem
roku opět přiblížila naše pěvecká adventní
a vánoční vystoupení. Co nás čeká v nejbližších týdnech? V neděli 15. 12. vyrážíme do
Poběžovic, kde se představíme vůbec poprvé. Hned druhý den, v pondělí 16. 12. od
18. hodin, vystoupíme v Domě s pečovatelskou službou v Palackého ulici. Ve čtvrtek
19. 12. se zúčastníme již třetího společného
koncertu s dětskými sbory z horažďovických mateřských škol. Koncert se uskuteční
v kulturním domě od 17. hodin.
Po loňském úspěchu vánočního koncertu
i v roce letošním uspořádáme náš hlavní vánoční koncert až v době vánoční, nikoliv ad-

Mladí hasiči soutěžili
V polovině září jsme se po prázdninách sešli
na první schůzce. Přišli mezi nás noví kamarádi a hned jsme se začali připravovat na
podzimní kolo hry Plamen, která se konala
právě u nás v Horažďovicích. Každý čtvrteční kroužek jsme tedy stavěli trať na školním
hřišti a pilovali soutěžní disciplíny.
Dne 19. října jsme pořádali okresní soutěž
mladých hasičů. Sešli jsme se brzy ráno
a začali stavět osm běžeckých drah na Panské zahradě, kde se konala štafeta CTIF.
Štafety se zúčastnilo 38 družstev v kategorii
starších a 17 družstev v kategorii mladších.
Naše mladší družstvo obsadilo 2. místo
a starší se umístili na 27. místě. Dále jsme
museli vytyčit trať na Ostrově, kde pětičlenné hlídky plnily disciplíny na šesti stanovištích. Na první zastávce se střílelo ze
vzduchovky, dalším stanovištěm byla topografie, následovalo překonávání překážky
v podobě lana, dále uzlování, první pomoc
a kousek před cílem hlídky poznávaly hasiva a technické prostředky. Celá trať měřila
2,3 km. Závod absolvovalo 62 hlídek v kategorii starších a 26 hlídek v kategorii mladších. Tentokrát naši mladší obsadili 3. místo
a celkově se po dvou kolech drží na krásném průběžném 2. místě. Starší doběhli na
26. místě a celkově jsou na 27. místě.
Rád bych poděkoval nejen dětem za dobrou
reprezentaci sboru, ale i všem, kteří se celý
den podíleli na průběhu a organizaci soutěže, a v neposlední řadě Městu Horažďovice
za poskytnutí slevy na vstup do bazénu pro
soutěžící děti.
Následující schůzku po soutěži jsme věnovali úklidu překážek a věcí potřebných
k soutěži. Ve zbylém čase jsme si na školním
hřišti zahráli různé hry.
Poslední říjnový kroužek jsme strávili v bazénu, kde jsme si nejen zařádili, ale také jsme
si procvičili záchranu osob z vody a poskytnutí první pomoci. Svůj čas nám věnovala
paní Kožnarová, které bychom tímto chtěli
poděkovat. Velký dík patří i vedení bazénu
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za to, že pro nás zmíněnou akci uspořádalo.
Další schůzky budeme věnovat nejen
hrám, ale i procvičování hasičských dovedností, protože už v únoru nás čeká zimní
kolo soutěže.
Jiří Chaluš, vedoucí MH

Sbor dobrovolných
hasičů
Jsme na počátku adventu, který je spojován
se zapalováním svící n adventních věncích.
Je tedy třeba připomenout rizika, která
jsou s používáním otevřeného ohně v domovech spojená. 		
Domovy jsou dnes doslova přeplněny vysoce hořlavými materiály. Koberce, čalounění,
záclony – to vše je dnes vyrobeno z umělých
vláken, která snadno hoří. Požáry v bytech
se vlivem blízkosti hořlavých materiálů
rychle šíří a mohou způsobit značné škody.
V mnohých případech za těmito požáry stojí
adventní věnce. Příčina je velmi prostá. Na
malý věneček z chvojí se umístí svíce a po jejich zapálení se na ně zapomene. Svíčky pak
při dohořívání zapálí chvojí, od kterého se
vznítí nábytek a zařízení bytu.
Hořící svíčka je otevřený oheň a jako s takovým se s ní musí zacházet. Každý rok
dochází během adventu a vánočních svátků k požárům od hořících svíček, zejména
těch umístěných na adventních věncích.
Velkou pozornost věnujte už tomu, jaký
adventní věnec vlastně nakupujete. Například se na trhu objevily adventní věnce, které jsou z hlediska vzniku požáru velice nebezpečné. Jsou totiž vyrobeny z dřevěných
pilin, na nichž bez jakýchkoliv podkladových misek jsou přilepeny svíčky. Pokud
pak svíce dohoří až k základně, může lehce
způsobit požár. Stojí za upozornění, že adventní věnce bez ochranných podložek pod
svíčkami mohou sloužit jen jako dekorace
a v žádném případě se nesmí zapalovat.
Zapálené svíčky, ať již umístěné na adventních věncích nebo jinde, nesmí být ponechány během jejich hoření bez dozoru,
a pozor také na děti!
Karel Halml

HASIČSKÝ BÁL

TŘEBOMYSLICE
7. 12.

FATIMA
bohatá TOMBOLA zajištěna!

Klub „Nebuď sám“
Prosinec bude ve znamení zajímavých, převážně vánočně laděných akcí, které pro Vás
rádi připravujeme. Přijměte, prosím, naše
pozvání.
3. 12. úterý – Mikulášská besídka s programem. Svatý Mikuláš s andělem a čertem
přímo z pekla přijdou s nadílkou pro seniory přesně ve 14.00 hod. O hodinu později
pak začne letos poslední posezení s harmonikou a pěknou písničkou. Program se
uskuteční v jídelně DPS Palackého 1061.
4. 12. středa – Adventní a vánoční vystoupení dětí ze školní družiny ZŠ Blatenská.
Přijďte se od 13.30 hod. podívat do jídelny
DPS Palackého 1061 jaké písničky a básničky s vánoční tématikou si pro seniory
připravily děti ze školní družiny.
9. 12. pondělí – Holky v akci. Pokračujeme
v cyklu společného pečení, kde vyzkoušíme
osvědčené recepty z našich domácností. Pečení zakončíme posezením při kávě a ochutnávkou našich výrobků. S výrobou začneme
v jídelně DPS Palackého od 13.30. hod.
10. 12. úterý – Vánoční besídka MŠ Na
Paloučku. Ve vestibulu DPS Loretská
1069 od 10.00 hod. se můžete těšit na básničky a koledy v podání našich nejmenších.
12. 12. čtvrtek – Prezentace fotografií
z cest Václava Barona. Začínáme od 14.00
hod. ve společenské místnosti ve 4. patře
DPS Palackého.
13. 12. pátek – Vánoční koncert chrámového sboru Velkobor. Srdečně zveme k poslechu krásných melodií nejen vánočních
koled, ale i chrámových vánočních písní.
Program začne v 16.00 hod. v jídelně DPS
Palackého 1061.
16. 12. pondělí – Vánoční koncert pěveckého spolku Prácheň. Ani letošní Vánoce
nebudou výjimkou – opět si můžete v příjemné atmosféře zanotovat tradiční vánoční písně. Začínáme v 18.00 hod. v jídelně
DPS Palackého 1061.
17. 12. úterý – Vystoupení souborů Poupata a Kvítek. Hudební vystoupení dětí ze ZŠ
Komenského v hale DPS Palackého 1061 si
určitě nenechte ujít. Začátek ve 9.30 hod.
Mgr. Šárka Kordová,
Oblastní charita Horažďovice

Tříkrálová sbírka 2014
PROSBA O POMOC RODIČŮ BUDOUCÍCH KOLEDNÍKŮ A VEDOUCÍCH
SKUPINEK
Stejně jako v minulých letech chceme pod
záštitou Charity České republiky během
prvních dvou lednových týdnů (tentokrát
ve dnech 4.–6. ledna 2014) uspořádat v Horažďovicích a jejich okolí Tříkrálovou sbírku. Bude to již 14. Tříkrálová sbírka, která
se koná po celé České republice.

Výtěžek Tříkrálové sbírky je tradičně určen
především na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi
v tísni a dalším, jinak sociálně potřebným
skupinám obyvatel.
Přibližně desetina výnosu sbírky je určena
na humanitární pomoc do zahraničí, ostatní finanční prostředky se využijí v regionech, kde se sbírka koná.
V tomto měsíci hledáme pro naši sbírku
malé koledníky jak mezi žáky základních
škol, tak v zájmových kroužcích. Prosíme
proto rodiče, prarodiče, pedagogy a další,
kteří jsou s dětmi v úzkém kontaktu, aby
podpořili svoje děti v rozhodnutí se také
zapojit a prožít se svými nebo i novými kamarády aktivně tento den. Děti tak budou
mít možnost poznat, jak moc mohou být
důležití – navíc s dobrou myšlenkou pomoci potřebným ve svém okolí.
Tato dobročinná sbírka se již stala pro občany našeho města tradiční a vřele přijímanou
součástí svátečných dnů, úzce spjatou s radostnou zvěstí vánočních svátků. Tři králové
nepřicházejí do našich domovů s prázdnou
– obdarovávají každého, s kým se potkají,
svým zpěvem a krásným zážitkem z tohoto
setkání. Zároveň rozdávají i drobnou pozornost pro všechny lidi dobré vůle. Současně
také koledníci prosí o finanční příspěvek –
dar Třem králům – do úředně zapečetěné
kasičky opatřené charitním logem (sbírka
je pořádána podle zákona č. 117/2001 Sb.,
o veřejných sbírkách).
Bezpečnosti dětí během sbírky je ze strany
organizátorů věnovaná zvýšená pozornost
– každá skupinka má svého vedoucího vybraného Oblastní charitou Horažďovice
(dobrovolník – dospělá prověřená osoba
vybavená průkazem koledníka). Koledníci
i vedoucí skupinek jsou také pojištěni pro
případ, že by došlo během koledování k úrazu. Koledníčkům bude zajištěno občerstvení
a mohou se těšit i na dvě malé pozornosti na
památku dne, kdy se na několik hodin stali
nositeli požehnání v rouše královském.
Pomozte i Vy svým dětem ukázat, že pomáhat lidem je silný emocionální zážitek a že
si ho mohou i ony prožít.
Budeme také vděční za aktivní účast dospělých – schopní vedoucí tříkrálových skupinek jsou pravým požehnáním sbírky. Jejich
činnost bude tkvít převážně v dohledu nad
koledníky, ale stanou se i záštitou sbírky
v očích veřejnosti. Pokud Vás naše nabídka
zaujala, a je Vám více jak 18 let ozvěte se,
prosím, telefonicky na číslo: 733 755 947 –
Olga Šulcová nebo elektronicky – charita.
horazdovice@tiscali.cz. Naplníte tak slova Písma: „Bůh nás v Kristu Ježíši stvořil
k dobrým skutkům, které předem připravil,
abychom se jim věnovali.“ (Ef 2;10)
Bc. Olga Šulcová, koordinátor Tříkrálové
sbírky 2014, Oblastní charita Horažďovice
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Akce Spolku rodáků
a příznivců Horažďovic
Již tradičně se v Horažďovicích u příležitosti státního svátku uskutečnilo
v pondělí 28. října 2013 v restauraci
U Hlaváčků setkání členů Spolku rodáků
a příznivců Horažďovic. V rámci tohoto
setkání byla poprvé v historii udělena
cena Horažďovické zvony. Ocenění bylo
uděleno pěti občanům Horažďovic za jejich nesporné zásluhy při obnově a kompletaci čtyř zvonů v děkanském chrámu
sv. Petra a Pavla. Cenu obdrželi tito občané: Mons. Karel Fořt, Václav Trčka, Karel Jiří Němec, Karel Halml a František
Moser in memoriam. Symbolické bylo, že
cenu Horažďovické zvony předával Mgr.
Tomáš Stařecký, vrchní zvoník v pražském chrámu sv. Víta.
Po tomto slavnostním aktu akce pokračovala přednáškou Mgr. Tomáše Stařeckého na téma „Zvoníkem v katedrále“.
Účastníci se dozvěděli velice zajímavé
informace nejen o zvonech a zvonění
v chrámu sv. Víta, ale i zvonech v jiných
zemích a o způsobech zvonění.
Mgr. Stanislav Jůda

ZAJÍMAVOSTI
Páter František Ferda
nám...
Kniha pojednává o jasnovidném vzácném
římskokatolickém knězi ze Sušice.
Jeho činnost – poslání – ocenil papež Jan Pavel II. ve zvláštním diplomu a kardinál Tomášek v osobních dopisech vyjadřoval respekt
k jeho mimořádnému léčitelskému daru.
V knize nalezneme filozofii i medicínu, recepty, byliny, fotografie...
„Je třeba poděkovat panu prof. Jaroslavu
Prunerovi, za zachování těchto spisků až do
této chvíle a také poděkovat panu nakladateli
Jindřichovi Pachtovi za ochotné vydání těchto
prací, které nám mají zachovat vzpomínku na
pátera Františka Ferdu v živé paměti.“ Píše
P. Mgr. Milan Píša v úvodu knihy.
Knihu lze zakoupit za 195 Kč v knihkupectví v Ševčíkově ul. v Horažďovicích
Jana Kotrbová

Školička

Předvánoční čas

Začátkem školního roku se opět rozběhlo
naše setkávání ve školičce. Každou středu
plní naši hernu rozesmáté tváře dětiček
a jejich maminek i babiček. Ti, kdo chodí pravidelně, již nadšeně očekávají obvyklý program, a ti, co přijdou poprvé, se
také rádi zapojí. Děti zvláště baví hraní
na zvířátka, překážková dráha a zpívání s tanečky. Během posvícení maminky
napekly hnětynky a naši malí šikulové je
krásně nazdobili. Všichni jsme si náramně
pochutnali. A co nás ještě letos čeká? Na
konec listopadu plánujeme večer pro maminky, budeme vyrábět adventní věnce,
a na začátek prosince tradiční Mikulášskou
besídku. Přijďte mezi nás, scházíme se každou středu od 9.00 do 11.30 v prostorách
Křesťanského společenství Horažďovice,
na náměstí Míru 19, ve druhém patře nad
Úřadem práce.
Alena Ledvinová

Aktuálně

Z babího léta a vcelku krásného podzimu
jsme se přesunuli do zimního času. Příroda
se uložila k zimnímu odpočinku, stromy se
zbavily svých plodů a spadané listí šustí při
každém kroku. Zesláblé sluníčko jen zlehka
a občas pohladí naši tvář a v tomto období mlh
vzpomínáme na ty, kteří již mezi námi nejsou.
Je tu opět ten krásný čas adventní. Čas, který děti tak milují. My dospělí se těšíme také,
i když hartusíme, že se musí doma topit, uklízet, kolik to zase vše bude stát peněz, jak je
vše dražší atd. Ve skrytu duše se ale i ten největší morous těší. I jemu se ten předvánoční
čas, čas barborek, Mikulášů, jmelí, horkého
svařeného vína líbí. Letošní první prosincová neděle je zároveň první nedělí adventní,
a proto přeji všem krásný předvánoční čas.
Karel Halml

REGIONÁLNÍ INFORMAČNÍ CENTRUM
PRÁCHEŇSKA A CESTOVNÍ
KANCELÁŘ CIAO…
V Plzni se v termínu 19.–21. září 2013
uskutečnil devátý ročník veletrhu cestovního ruchu ITEP
Jako tradičně se veletrhu zúčastnilo také
horažďovické informační centrum, rozdali jsme spoustu propagačních materiálů
o Horažďovicích a Prácheňsku. Veletrh se
konal v hale TJ Lokomotiva na Slovanech.
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Návštěvnost potvrdila očekávání – veletrh ITEP se právem řadí mezi tři největší
v České republice. Letos bylo pro vyznavače cestování a turistiky připraveno na
120 vystavovatelů, z toho 20 zahraničních.
Nepřeberné množství propagačních materiálů i konkrétních pobytových nabídek za
zvýhodněnou cenu z celé České republiky,
ale i ze Slovenska, Itálie a především z Německa čekalo na více než 11 000! návštěvníků ITEPu. Organizátoři připravili pro
návštěvníky bohatý doprovodný program:
velké pozornosti se těšila bavorská sobota,
která zprostředkovala českým návštěvníkům nejen kulturu, ale i tradice německých
sousedů. Své nezastupitelné místo zde měla
i typická bavorská kuchyně, ochutnávky
piva Dampfbierbrauerei, pravé bavorské
uzeniny „Bratwurst“, bavorské preclíky
a další dobroty byly po celou dobu v obležení milovníků kulinářských specialit. Velký
zájem vzbudila i lanovková kabinka pro
zamilované a novomanžele, která vyveze
zájemce až na nejvyšší vrchol bavorské lesa
Javor – Grosser Arber. Ale pozor: na Javoru
neumějí čepovat malá piva jako všude
v Čechách, prodají Vám pouze piva velké!
Speciální gastro oddělení nabízelo chutě
ze všech koutů republiky. Zastoupena zde
byla tradičně salaš Zbojská, ve které bylo
možno ochutnat pravé slovenské halušky
s brynzou, ovčí sýry, klobásky a mnoho
dalších laskomin. Velké pozornosti se těšily
marmelády z dílny Madam Marmeláda ze
Šumavy paní Milfaitové. Ochutnat typické
hanácké dobroty měli návštěvníci možnost
v expozici „Hanácké gront – ochotnéte
Hanó“. Degustace plzeňského Prazdroje
potěšila milovníky zlatavého moku. Venkovní prostor před halou obsadila rozsáhlá expozice Místních akčních skupin.
Na hlavním podiu se pak střídaly hudební
skupiny různých žánrů, divadelní vystoupení, ukázky pokusů plzeňské Techmania
Science Center, ale i soutěže o pobyty v bavorském příhraničí. Celým veletrhem slovem provázel moderátor Radek Nakládal.
Malé návštěvníky zaujaly vstupy ze zoologické a botanické zahrady v Plzni a ukázky
zvířátek. Dětské pozornosti neunikl ani
koutek lega k tvoření dle vlastní fantazie
a vystavené exponáty Techmanie s dodatkem „Nedotýkat se zakázáno“
Záštitu nad letošním veletrhem převzal zcela nevýrazný a ničím pro turismus významný ministr pro místní rozvoj František Lukl
a naopak viditelný matador českého cestovního ruchu Rostislav Vondruška, generální
ředitel vládní agentury CzechTourism.
Motto letošního ročníku ITEPu „Všude
dobře, tak co doma“ se podle zájmu návštěvníků naplnilo zcela určitě beze zbytku. Přinášíme vám několik fotografií z veletrhu a budeme se těšit na vaši návštěvu
v horažďovickém infocentru a cestovní
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kanceláři Ciao… Máme pro vás zajímavé
tipy na zimní výlety a samozřejmě i vaši
dovolenou v teple termálních lázní i v exotických destinacích.
Pokud ještě nevíte a nemáte dárek pro své
nejbližší, přijďte se k nám inspirovat. Určitě potěšíte zajímavou knihou, dárkovým
předmětem s motivem Horažďovic nebo
vstupenkou na jakékoli divadelní představení, muzikál či koncert. Stále více
oblíbeným dárkem je možnost zakoupení
dárkového poukazu v libovolné hodnotě na
zážitky v podobě cestování.
Závěrem nám dovolte, abychom Vám popřáli příjemné prožití vánočních svátků
a především hlavně zdraví, štěstí a pohodu.
I v roce 2014 se budeme těšit na Vaši návštěvu informačního centra a cestovní kanceláře
Ciao… v horažďovickém hotelu Prácheň.
Vladimíra Šlechtová a Ciao… team

Advent v Čajokraji
Srdečně Vás zveme nasát vánoční atmosféru na adventní mini trhy do prostor kavárny Čajokraj. Kromě stánků s regionálními
výrobky, svařáku nebo horké medoviny
se můžete těšit i na rozmanité workshopy
(skládání origami, zdobení perníčků, výroba svíček, drátkování a mnoho dalšího)
nebo Slušnej Bazar, sbírkovou akci nízkoprahového klubu Dok.
Trhy budou probíhat každý prosincový
pátek od 14 do 19 hodin, navíc s těmito
doprovodnými akcemi:
13. 12. od 19.00 – Vánoční divadelní překvapení (od tvůrců originálního divadelního představení „Neuvěřitelný příběh Viléma, správce Vlnoměru)
20. 12. od 19.00 – Adventní koncert Volného sdružení horažďovických zpěváků
a muzikantů
Další prosincové akce:
2. 12. od 16.00 – Debata: Jak zkrotit své
peníze – Na debatu, kterou pořádá Člověk
v tísni, jsou zváni všichni, kdo si kladou
některé z následujících otázek: Co dělat,
když není z čeho splácet dluhy? Jaké jsou
možnosti mimosoudního řešení dluhů? Jak
probíhá exekuce a na co si během ní dát pozor? Jaké pasti chystají zprostředkovatelé
půjček? Jak probíhá oddlužení? Kdo vám
může pomoci?
6. 12. od 19.00 – Setkání nad publikací
Zmizelé Pošumaví autorů Jana Lhotáka
a Jiřího Nováka – Část večera je věnována
povídání o Pošumaví a o vzniku knihy, část
pak promítání a porovnáváním fotografií.
Prodej knihy na místě se slevou 20 %
12. 12. od 16.00 – Setkání pracovních služeb – pořádá Odbor sociálních věcí v Horažďovicích
Přejeme všem klidné adventní dny
Jakub Špejchlík, kavárna Čajokraj

Klub DOK
ZVE NA ADVENTNÍ „MINI“ TRHY
A ROZJÍŽDÍ V HORAŽĎOVICÍCH
ZAJÍMAVÝ PROJEKT „SLUŠNEJ BAZAR“
Klub DOK pro děti a mládež Diakonie
Západ vás zve v pátek 13. a 20. prosince
do svých prostor, kde se bude konat akce
„Slušnej bazar v HD“. O co vlastně jde,
nám prozrazuje vedoucí Klubu Bc. Miroslava Fialová: „Slušnej bazar“ je projekt
pod záštitou Diakonie Západ, který vymysleli a úspěšně realizovali naši kolegové z Klubu Atom v Plzni a my jej nyní
přinášíme do Horažďovic. Funguje velice
jednoduše – dárce se stává zároveň obdarovaným a svůj dárek si vybere z nashromážděných předmětů, které Klubu
věnují ti, co do Klubu chodí, ale i široká
veřejnost. Výtěžek akce je pak věnován na
vybavení Klubu či podporu některé z jeho
aktivit.“ I proto bude již během listopadu
a prosince probíhat sběr věcí, které již
nepotřebujete, zbyly vám doma třeba po
předvánočním úklidu, ale mohly by někomu jinému, který se rozhodnul pomoci
Klubu, udělat velkou radost.
Pokud se vám myšlenka „Slušnýho bazaru
v HD“ líbí a máte chuť se účelně zbavit nepotřebných věcí, noste je prosím, do Klubu
DOK, případně do Čajokraje, každý všední
den od 9.00 do 19.00. Všechny předměty budou nabízeny jako odměna těm, kteří se rozhodnou podpořit Klub DOK malým finančním darem, během Adventních „mini“ trhů.
Na tomto místě ještě využijeme laskavosti redakce tohoto periodika a zveme tímto
všechny hříšníky – uživatele Klubu k vykoupení se a odčinění svých hříchů dne 5. 12.
2013 v našem DOKáckém “Peklíčku“, kde se
začne přikládat pod kotle již od 13.00 hodin.
Tým pracovníků Klubu DOK

INFORMACE O KLUBU DOK PRO DĚTI
A MLÁDEŽ DIAKONIE ZÁPAD
Klub DOK pro děti a mládež doprovází
a podporuje děti a mládež v Horažďovicích
při řešení obtížných i každodenních situací
a zvyšuje jejich šance uspět v dalším životě.
Z celé řady cílů Klubu a jeho pracovníků je
třeba zmínit snahu předcházet vzniku rizikového chování, případně minimalizovat
jeho dopady prostřednictvím preventivních
činností anebo poskytovat zázemí a motivaci ke smysluplnému trávení volného času
a realizaci vlastních aktivit. Klub DOK,
který provozuje Diakonie Západ, může
navštívit každý, primárně je určen pro děti
a mládež ve věku 11 až 20 let, a to na adrese
Havlíčkova 46, 340 01 Horažďovice.
Tato služba je finančně podporována z individuálního projektu Plzeňského kraje na
podporu sociálních služeb v regionu.

ZÁVĚREČNÉ
ZAMYŠLENÍ
Mysleme na domov
Snad v srdci každého člověka dřímá potřeba
domova, tedy prostředí, kde máme své blízké, které máme rádi. Snad každý člověk touží
mít svůj životní prostor, kde s radostí přijímá
hosty, místo kde se každý cítí dobře a kam se
rád vrací. Skutečný domov lze vytvořit v prostředí, kde se lidé mají navzájem rádi, kde je
vzájemné pochopení i ochota k odpuštění.
Tento sen však není ničím jiným než touha
po šťastném a vydařeném životě. Je dobře, že
tato touha je většině lidí vlastní.
My ovšem žijeme v prostředí, ve kterém přibývá mladých lidí, kteří, díky mnoha traumatům z dětství a vlastní nevychovaností, ztratili odvahu a schopnost navázat celoživotní
vztah, kteří ztratili odvahu založit rodinu.
Bohužel takovýchto lidí přibývá a my tuto neblahou realitu přijímáme jako normální.
V přírodě může docházet k jakýmsi předchozím jevům, řekněme jevům uvolňování,
které například skončí ničící lavinou. V životě společnosti je to podobné. I v ní probíhají
procesy uvolňování, konkrétně uvolňování
mravních zásad a ty opravdu mohou skončit
jakousi „ničící lavinou“, ničivou tragédií.
Naštěstí v srdci drtivé většiny lidí je skrytá
veliká touha po šťastném domově. Proto se
nedejme odradit skutečností, že nám před
očima přibývá rozbitých domovů a proto
se v srdcích mladých lidí snažme probouzet
ideál, aby se oni sami snažili jednou vytvořit svůj domov, ve kterém by se oni i jejich
blízcí cítili dobře. Učme je dívat se na život
v širších souvislostech, proto se snažme, aby
hledali a osvojovali si to, co vede k vytváření
zdravých mezilidských vztahů a tím i k vytváření domova. Pokud v srdcích mladých
lidí ještě dřímá potřeba domova, tak je stále ještě naděje, naděje zastavit ničící lavinu
uvolňování mravních zásad, neboť je zde
stále ještě ideál, na kterém lze stavět.
Otec Petr

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
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Srdečně Vás zveme na

Živý Betlém

Město Horažďovice,
Regionální informační a mapové centrum Horažďovice,
cestovní kancelář Ciao…

hraný vánoční příběh s písněmi a koledami
… Byla obyčejná noc s obyčejnými ovcemi a obyčejnými
pastýři. A kdyby nebylo Boha, který často před obyčejnost
přidá prosté „ne“, a z obyčejného tak učiní neobyčejné, zůstala
by tato noc bez povšimnutí. Ovce by byly zapomenuty a
pastýři by celou noc prospali. Když se narodil Ježíš, noc už
nebyla obyčejná …
Mírové náměstí, Horažďovice
pondělí 23.12.2013, v 17:00 hodin

Vás zvou na výstavu

„Historie a současnost
Prácheňska“
18. prosince 2013 – 22. ledna 2014
Vernisáž výstavy ve středu 18.12.2013 v 15 hodin...
Úvodní slovo pronese Mgr. Karel Zrůbek, starosta města Horažďovice.
Představení regionálního produktu Prácheňsko.
Horažďovické infocentrum a cestovní kancelář Ciao… se stanou hostiteli úspěšné putovní
výstavy Historie a současnost Prácheňska. Jedná se o výstavu v rámci projektu spolupráce
Prácheňsko všemi smysly, na kterém spolupracuje 5 místních akčních skupin (LAG Strakonicko,
MAS Svazku obcí Blatenska, Brána Písecka, Střední Povltaví a Vodňanská ryba). Do projektu je
ještě zapojena MAS LAG Pošumaví a díky tomu došlo k výraznému rozšíření území projektu.
Cílem výstavy je především představení historie Prácheňska, ale i odkaz
na současné oživování tohoto historického pojmu. Autorem libreta výstavy je
písecký historik Mgr. Ondřej Kolář, grafickou stránku výstavy obstaralo studio
Kolář&Kutálek z Horažďovic.

Náměstí Míru, Klatovy
neděle 22.12.2013, v 17:00 hodin
Náměstí Svobody, Sušice
sobota 21.12.2013, v 17:00 hodin

PŘIJĎTE SE K NÁM PODÍVAT…

pořádá: Křesťanská společenství Horažďovice a Klatovy
a Církev bratská Sušice

nabízíme vedení účetnictví a daňové evidence
zpracování mezd a daní
účetní a ekonomické poradenství
nezávazná cenová nabídka na vyžádání
Tel.: 776 775 824
ucetnictvi-horazdovice@seznam.cz

WWW.UCETNICTVI-HORAZDOVICE.CZ

HORAŽĎOVICKÉ OSOBNOSTI
Josef Pavel

Josef Pavel se narodil
28. února 1889. Jeho
rodiče tehdy bydleli
ve strážním domku
pod zříceninou hradu
Prácheň, u železniční
trati mezi Horažďovicemi a Domažlicemi.
Jako žák obecné školy
v Horažďovicích absolvoval denně cestu podle Otavy a oba její
břehy se všemi zákoutími i ostrůvek musel
jistě znát do posledního kamínku. Bylo to
prostředí plné podnětů, tajemna i důstojnosti. V té době se zřejmě formovala jeho
láska k přírodě, úcta k rodné krajině a vlasti.

Mladý Pavel nezahálel a do psaní povídek
se pustil již za studií na učitelském ústavu
v Plzni. Tam se spřátelil se starším Karlem
Němcem, později známým ředitelem školy
a muzea v Horažďovicích. Povídky publikoval už od maturity v roce 1909 a dále za
svého učitelského působení v obecných
školách v obcích okolo Horažďovic, až do
vypuknutí války, kdy byl povolán na vojnu.
Krátce po válce a deset let po maturitě se
stal učitelem na horažďovické měšťance.
Publikoval především v časopisech a mezi
tématy se často objevovaly válka a skauting.
Aktivní a pracovitý Josef Pavel si uvědomoval význam komunitního života a zejména
správného vedení dětí pro příznivý rozvoj

společnosti. Věnoval se malým skautům,
připravoval kurzy rukodělných prací pro
učitele, pracoval pro sbor československé
církve i pro místní Sokol. Ve dvaadvacátém
roce se oženil. Do roku 1931 pracoval pro
řadu horažďovických i okresních spolků,
narodila se mu dcera a dva synové a Pavlův
tchán pro ně zakoupil rodinný domek.
O dva roky později se rodina kvůli dětem
stěhuje do Plzně. Horažďovický obzor píše
o velkém loučení města s významným občanem. V té době už je Pavel dobře znám
jako spisovatel a má na svém kontě kromě
povídek také několik knih. Plzeňská etapa ale nepřinesla Pavlovým štěstí. Paní
onemocněla; učitel a spisovatel v jedné
osobě se musel ještě více shánět po dalším výdělku, aby rodinu zajistil. Rozhodl
se rozšířit svoji kvalifikaci o inspektorské
zkoušky. Rodina se přestěhovala do Roky-
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Mgr. Dušan Havlena, advokát
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.

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

MAYEROVA 262,
HORAŽĎOVICE
tel. 734 155 183

www.smartpujcka.cz
Hledáme nové obchodní zástupce

ZVEME VÁS NA

VÝPRODEJOVÉ SLEVY
10–30 %
					
					
					
					

– VELKÝ VÝBĚR ZBOŽÍ
– AKČNÍ SLEVY I LETÁKY
– PRODEJ NA SPLÁTKY
– ROZVOZ, MONTÁŽ

can a v roce 1939 zas do Plzně a hned zas do
Kutné Hory. To už ale byli bez paní Pavlové.
Josef Pavel tam působil krátce jako ředitel
měšťanské školy, byl však protektorátními
úřady předčasně penzionován. V roce 1941
se podruhé oženil.
Za války usiloval o pokračování v literární
tvorbě, spolupracoval s nakladatelem Josefem Hokrem. Pohnutá válečná léta však
mnoho příležitosti k publikování ani klidu
k práci neposkytovala. Po válce se vrátil
k pedagogické i literární práci. Nemoc mu
však už nedovolila dokončit velkoryse rozpracované dílo Vlastivěda Čech a v roce
1948 uznávaný spisovatel umírá. Socialističtí literární historici pak po čtyřicet let
dílo nadšeného vlastence a skauta, spisovatele Josefa Pavla, systematicky ignorovali.
Rozsáhlé dílo čítá ke stovce povídek a jiných drobných literárních útvarů a čtrnáct
knih. K nim patří válečné povídky z Bosny

Firma ATRIUM, s. r. o.

k03-90x130_CB.indd 1

Po–Pá 9–12 12,30–17
So 			 9–12

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.

o Osmanu Fetičovi, román o společenství
válečných zběhů Zelený kádr, díla „skautská“ a „pošumavská“ Paduán, Hrad na
Podlesí, Král noci a zejména román Skauti
na Otavě, který vyšel v několika vydáních
i po válce. V předválečných letech vyšly
Boubín – šumavský prales, Pověsti z českých hradů a zámků, Průvodce po 130
českých Hradech, Divoké kachňátko, Kluk
z vesnice a další.
V následující ukázce z románu Skauti na
Otavě můžeme obdivovat, kolik laskavé
poezie������������������������������������
krajiny, starých dob i mladého přátelství dokázal autor vložit do krátkého
úseku živého děje:
Na cestě, klouzající mírnými zákruty do otavského údolí, potkali hoši shrbeného mužíčka,
který se opíral o hůl, jejíž rukojeť byla vyřezána do podoby hada. V levici držel svazek
ptáčků, svázaných za nožičky. Celý tucet ze

dřeva vyřezaných zpěváčků, krásně vybarvených, kteří hvízdali jako slavíci, když se jim
foukalo do ocásku.
„Vacku, zakroč!“ – zažertoval si Ondřich
a žďuchl do milovníka přírody. „Tohle je přece týrání zvířat.“
„Kam s těmi ptáčky?“ zeptal se Šabek mužíčka.
„Na prodej, mladý pane. Vyrábím tak leccos
dětičkám pro potěšení.“
„Koupíme je, budeme mít alespoň něco na památku ze svého výletu na Podlesí,“ řekli si hoši
a rozebrali řezbářovi celý svazek. Také na Srnce pamatovali a smluvili se, že se vytasí s tímto úlovkem až večer při táborovém ohni, kde
vystoupí celá družina s novým číslem. Ponese
název: Havrani, přeškolení na slavíky.
podle studie Doc. Zdeňka Papeše Život a dílo
Josefa Pavla připravil Karel Zrůbek
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NEJLEPŠÍ V ROCE 2013
PRAVIDLA ANKETY

Město Horažďovice vyhlašuje anketu NEJLEPŠÍ V ROCE 2013. Rádi bychom touto cestou ocenili
aktivitu našich spoluobčanů, kteří svým úsilím přispěli k realizaci společensky významných projektů
a akcí, k známosti a dobrému jménu Horažďovic, nebo jiným způsobem podpořili rozvoj města a jeho
komunitního života.
1) NAVRHNĚTE SVÉ KANDIDÁTY NA OCENĚNÍ NEJLEPŠÍ V ROCE 2013. NAVRHOVAT MŮŽE KAŽDÝ!
a) Jméno kandidáta napište do kandidátního lístku a zakřížkujte kategorii, do které ho přihlašujete.
Pokud žádná kategorie nevyhovuje, použijte poslední kategorie „Jiné…“
b) Napište stručné a jasné zdůvodnění, proč (za co) si Váš kandidát zaslouží nominaci ve své kategorii. Důvod (např. sportovní výkon) se musí vztahovat k roku 2013.
c) Znáte-li kontakt (e-mail a telefon) na kandidáta, uveďte ho také (všechny vybrané kandidáty budeme žádat o souhlas s kandidaturou).
d) Uveďte své jméno, adresu a telefon. Tyto údaje nebudeme zveřejňovat, ale použijeme je do slosování (viz dále).
e) Můžete navrhnout více kandidátů. Další kandidátní lístky získáte kopírováním, stažením z webu
města nebo na podatelně MěÚ.
f) Vyplněné kandidátní lístky můžete odevzdat na podatelně, vhodit do schránky na dveřích Městského úřadu nebo zaslat e-mailem na adresu zrubek@muhorazdovice.cz. Kandidátní lístky přijímáme do pátku 6. prosince 2013.
g) Návrhy na vítězné kandidáty budou slosovány o věcné ceny!
2) RADA MĚSTA JMENUJE POROTU ANKETY. POROTA SESTAVÍ ANKETNÍ LISTINU, KTERÁ
VYJDE V PŘÍŠTÍM (PROSINCOVÉM) VYDÁNÍ HO. POROTA MŮŽE VYŘADIT NEVHODNÉ NÁVRHY.
3) HLASUJTE PRO SVÉ OBLÍBENÉ KANDIDÁTY.
a) V anketní listině zakřížkujte kandidáty, kteří si podle Vás zaslouží ocenění (nejvíce jednoho kandidáta v každé kategorii). Kandidáti různých kategorií si navzájem nekonkurují!
b) Anketní listinu odevzdejte na podatelně nebo ji vhoďte do schránky na dveřích Městského úřadu
do pátku 3. ledna 2014.
4) VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ ANKETY
a) Porota stanoví vítěze jednotlivých kategorií podle množství hlasů s přihlédnutím k významu pro
město (příklad: mistr republiky s deseti hlasy může dostat přednost před přeborníkem okresu s padesáti hlasy). Porota může v jedné kategorii stanovit více vítězů nebo žádného.
b) NEJLEPŠÍ V ROCE 2013 budou vyhlášeni na 17. Prácheňském reprezentačním plese 18. ledna 2014. Vítězové kategorií obdrží diplomy a věcné ceny.
c) V rámci vyhlášení výsledků ankety budou vylosováni tři navrhovatelé vítězných kandidátů,
kteří rovněž obdrží věcné ceny.
d) Výsledky ankety budou zveřejněny v Horažďovickém obzoru.
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NEJLEPŠÍ V ROCE 2013
KANDIDÁTNÍ LÍSTEK

Kandidát, subjekt, nebo událost navrhovaná na ocenění:

kontakt na kandidáta, případně na osobu odpovědnou za subjekt nebo událost:

navržen do kategorie :
Živnostník

Firma

Zaměstnavatel

Zaměstnanec

Restaurace, kavárna

Prodejna

Sportovní událost

Kulturní událost

Sportovec

Trenér

Žák

Učitel

Dětský kolektiv

Vedoucí dětského
kolektivu (ne trenér)

Hrdina

Rodič

Lékař

Kamarád / kolega

Vedoucí / manažer

Jiná osobnost

Jiný počin

Jiný subjekt

zdůvodnění návrhu:

Jméno navrhujícího:
Bydliště :
Kontakt:
Vyplněné kandidátní lístky odevzdejte na podatelně, vhoďte do schránky na dveřích Městského úřadu nebo zašlete e-mailem
na adresu zrubek@muhorazdovice.cz do pátku 6. prosince 2013.
Návrhy na vítězné kandidáty budou slosovány o věcné ceny!
Děkujeme za Vaši aktivitu!

NAVRHNĚTE SVÉ KANDIDÁTY NA CENU NEJLEPŠÍ V ROCE 2013,
HLASUJTE PRO NĚ A BUĎTE S NIMI PŘI VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ
NA 17. PRÁCHEŇSKÉM REPREZENTAČNÍM PLESE 18. LEDNA 2014!
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VÁNOÈN?AKCE

Hledáte nejlevnìjší a nejbezpeènìjší pøipojení k internetu?

Obrate se na naši firmu a my:

Váš byt pøipojíme k naší optické síti a po bytì zprovozníme
wi-fi pøipojení libovolného poètu poèítaèù, televize, telefonu.
Všechny elektronické pøístroje Vám propojíme do domácí sítì
umožníme Vám jedineèným zpùsobem pøipojení bez rušení,
zasekávání a zpomalování sledovat filmy, surfovat na internetu,
hrát hry, telefonovat

Pro stávající zákazníky pøipojené k optické síti:
po dobu mìsíce prosince a ledna zrychlíme internet
na dvojnásobnou rychlost pøi zachování ceny
zvýšenou rychlost si po uplynutí ledna mùžete ponechat
za velice výhodných podmínek
každý zákazník dostane dárek

EVER
SIMPLY & CL

Pro nové zákazníky:

zøídíme spolehlivé, rychlé a bezporuchové pøipojení pro sledování filmù, vyhledávání
na internetu a hraní her za velice výhodnou cenu a pøíznivých podmínek

Sídlo spoleènosti:
Telefon:
E-mail:
Webové stránky:

Jiøího z Podìbrad 234, 341 01 Horažïovice
378 774 404, 721 733 833, 602 330 463
info@sumava-net.cz
www.sumava-net.cz

HORAŽĎOVICE
HAVLÍČKOVA 49
737 291 755

NOVÁ PŘEDVÁNOČNÍ OTEVÍRACÍ DOBA

ul.TRHOVÁ 109 , Horažďovice
Dagmar Brůžková

PO 9,30 - 16,30
ÚT 9,30 – 16,30
ST 9,30 - 18
Čt diagnostika
PÁ 9,30 – 16,30
V prosinci každou sobotu 10 -12,30

Nabídka dle astrologického znamení,či zdravotních potíží

KONZULTAČNÍ CENTRUM - Energy.
ETNO OBLEČENÍ, VONNÉ TYČINKY, TIBETSKÉ MÍSY, VYKLÁDACÍ KARTY
KNIHY,

Firma HONDL

přijme pracovnici úklidu/pomocnice v kuchyni.
Nástup IHNED.
Požadujeme: pečlivost, zodpovědnost, bezúhonnost,
tel.: 311 320 915, 737 991 105,
e-mail: latuszkova@hgs.cz

ZÁCLONY • UBRUSY • PROSTÍRÁNÍ • GARNÝŽE •
KOUPELNOVÉ PŘEDLOŽKY A ZÁVĚSY • PŘEHOZY
TAPETY • ROHOŽE • SEDÁKY

Tipy na vánoční dárky:
Povlečení mikro
Povlečení: flanel
bavlna
krep
dětské

– od 699,- Kč
– 549,– od 249,– od 399,– od 449,-

Prostěradla: jersey
froté
mikro

– od 149,– od 199,– od 444,-

Mikro deky – od 399,-

na hloubkové čistění

Vše od českého výrobce

PRODEJ MINERÁLNÍCH KAMENŮ
A ŠPERKŮ Z NICH

koberce | lina | vinyl
plovoucí podlahy
PRODEJ • POKLÁDKA
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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

Inte

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

Na m

rne

t

íru

v akci již od:

350,-

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

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

v akci již od:

RCnet mini+ s rychlostí 8 Mb.175,-

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

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

350,-

RCnet maxi+ s rychlostí 12 Mb.248,-

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

Nucice u Prahy

v akci již od:

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

Karlovy Vary

495,-

Nepomuk

Blovice

Mesto Touškov

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

Horaždovice

HOR A ŽĎOVICK Ý OBZOR č. 11/2013

Připravíme váš vůz na STK

Komplexní příprava vozidla na STK a měření emisí:
- Geometrie, přední náprava a řízení
- Podvozek, karoserie a výfukové potrubí
- Seřízení osvětlení vozu
- Kontrola pneumatik
- Doplnění povinné výbavy
- Kontrola brzdové soustavy a další...
JANA VRÁNOVÁ - AUTO SERVICE
Horažďovice, Tyršova 356
Tel.: 376 512 522, 777 115 505
www.boschservis.horazdovice.cz
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AKCE
KULTURNÍ DŮM
2. 12. pondělí

19.00

TRAVESTI REVUE
„TECHTLE MECHTLE“
Známé tváře Dolores a Alex přijíždí se zcela
novým pořadem „ZMĚNA JE ŽIVOT“, ve kterém uvádějí novou tvář slečnu STACEY. Předprodej vstupenek v kanceláři kulturního střediska, tel. 376 512 237, otevírací doba po–st od
8.00 do 12.00 a kině Otava, tel. 376 511 890,
otevírací doba čt-so od 16.00 do 20.00. V pondělí 2. prosince prodej vstupenek od 18.00
v kulturním domě.

3. 12. úterý

17.00

VÁNOČNÍ DEKORACE
Ukázky, výroba, prodej – Mistr florista Hana
Šebestová-Kindelmannová.

6. 12. pátek

20.00

MATURITNÍ PLES
Pořádá 2. NS SŠ Horažďovice. K tanci a poslechu hraje Fatima, bohatá tombola.

13. 12. pátek
14. 12. sobota

17.30
17.30

Jaroslav Koloděj
JAK ČERT VYLETĚL Z KŮŽE
Pohádku pro malé i velké uvádí TYJÁTR Horažďovice. Režie: Andrea Hlaváčová. Předprodej vstupenek od 28. listopadu v kině Otava,
tel. 376 511890, otevírací doba čt–so od 16.00
do 20.00 a v kanceláři KS, tel. 376 512237, post od 8.00 do 12.00.

16.–17. 12. pondělí–úterý

19.00

19. 12. čtvrtek

17.00

PRODEJNÍ TRH

VÁNOČNÍ KONCERT
Účinkuje Pěvecký spolek Prácheň a dětské
sbory horažďovických mateřinek.

22. 12. neděle

18.00

VÁNOČNÍ KONCERT
Účinkuje Volné sdružení horažďovických zpěváků a muzikantů.

25. 12. středa

20.00

VELKÝ HRADEŠICKÝ PLES
Pořádá Sokol Hradešice. K tanci a poslechu
hraje Fortuna. Bohatá tombola. Předprodej
vstupenek od 12. prosince v kině Otava, tel. 376
511 890 čt–so od 16.00 do 20.00 a v kanceláři
KS, tel. 376 512 237 po–st od 8.00 do 12.00.

29. 12. neděle

15.00

SILVESTROVSKÉ POSEZENÍ
S PÍSNIČKOU
K tanci a poslechu hraje MALÁ MUZIKA
NAUŠE PEPÍKA. Prodej vstupenek v kině
Otava, tel. 376 511 890 čt–so od 16.00 do
20.00. Zamluvené vstupenky si, prosíme,
vyzvedněte nejpozději do 21. prosince 2013.
Vyzvednout si je můžete i při „Posezení
s písničkou“ v neděli 24. listopadu v kulturním domě.
Změna programu vyhrazena

NEPŘEHLÉDNĚTE!!! PŘIPRAVUJEME!!!
TANEČNÍ KURZ PRO DOSPĚLÉ
Taneční kurz pro dospělé bude zahájen v neděli
5. ledna 2014 pod vedením manželů Kociánových z Klatov od 15.00 hodin. Přihlášky a informace obdržíte v kanceláři kulturního střediska, tel.376 512 237 (pondělí–středa od 8.00
do 12.00) nebo v kině Otava, tel. 376 511 890
(čtvrtek – sobota od 16.00 do 20.00). Přihlášky
přijímáme do 20. prosince 2013.
KURZ BUDE OTEVŘEN PŘI MINIMÁLNÍM POČTU 20 PÁRŮ.

ODDĚLENÍ PRO DĚTI
Po 23. 12. 		 8.00–11.00 			 12.00–15.00
St 25. 12. 		 ZAVŘENO
Pá 27. 12. 		 8.00–11.00 			 12.00–15.00
Po 30. 12. 		 ZAVŘENO
St 1. 1. 				 ZAVŘENO
Pá 3. 1. 				 8.00–11.00 			 12.00–16.30

KULTURNÍ STŘEDISKO V HORAŽĎOVICÍCH PŘEJE VŠEM PŘÍZNIVCŮM KULTURY I OSTATNÍM OBČANŮM
KRÁSNÉ VÁNOČNÍ SVÁTKY A V ROCE
2014 HODNĚ ZDRAVÍ, POHODY A ÚSPĚCHŮ V PRÁCI I OSOBNÍM ŽIVOTĚ.

ADVENTNÍ JARMARK ANEB
PERNÍČKOVÁNÍ NA ZÁMKU
Město Horažďovice, Muzeum Horažďovice
a DDM pořádají staročeské jarmareční dopoledne plné řemesel, koledování a překvapení.
Staročeská zabijačka.

KINO OTAVA
6. 12. pátek
7. 12. sobota

17.30
17.30

CESTA ZA VÁNOČNÍ HVĚZDOU
Norsko – Mimořádně poutavý pohádkový
příběh s ohromující výpravou v překrásné zasněžené norské přírodě. Vstupné 90 Kč.

13. 12. pátek 14. 12. sobota

20.00

RIDDICK
USA/Velká Británie – VIN DIESEL se vrací
ve své slavné roli antihrdiny – nebezpečného
trestance Riddicka. Ve filmu je použito téměř
900 vizuálních efektů. Sci-fi thriller do 12 let
nevhodný. Vstupné 90 Kč.
Změna programu vyhrazena

DALŠÍ AKCE
14. 12.

zámecké nádvoří 9.00

14. 12.

18.00

ADVENTNÍ KONCERT
Kostel sv. Petra a Pavla – vystoupí houslový
virtuos Pavel Šporcl v doprovodu Pellant Collegia a žáků ZUŠ Horažďovice. Předprodej
vstupenek na MěÚ Horažďovice, odbor kultury, 376 547 557, nebo 602 229 835

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
4. 12.

keramická dílna DDM 17.00

6. 12.

sál DDM 18.00

KURZ KERAMIKY
pokračování oblíbeného kurzu keramiky nejen pro dospělé. Vede Eva Bláhová.

LOUTKOVÉ DIVADLO V KINĚ OTAVA

LATINO PRO DOSPĚLÉ
poslední lekce kurzu latinskoamerických
tanců – SALSA a BACHATA. Výuku vede Pavel Bízek.

20. 12. VÁNOČNÍ POHÁDKA

17.00

11. 12.

KINO OTAVA – FILMOVÁ PROJEKCE
DOVOLENÁ OD 20. PROSINCE 2013 DO
5. LEDNA 2014

14. 12.

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
PŮJČOVNÍ DOBA
OD 23. 12. 2013 DO 3. 1. 2014
ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ
Po 23. 12. 		 8.00 – 12.00 		 13.00 – 16.00
St 25. 12. 		 ZAVŘENO
Pá 27. 12. 		 8.00–12.00 			 13.00–16.00
Po 30. 12. 		 ZAVŘENO
St 1. 1. 				 ZAVŘENO
Pá 3. 1. 				 8.00–12.00 			 13.00–18.00

keramická dílna DDM 17.00

KURZ KERAMIKY
pokračování oblíbeného kurzu keramiky nejen pro dospělé. Vede Eva Bláhová.
ADVENTNÍ JARMARK
ANEB PERNÍČKOVÁNÍ NA ZÁMKU
ve spolupráci s Městem Horažďovice a Městským
Muzeem spoluzajišťujeme program nejen pro
dětské účastníky.

18. 12.

keramická dílna DDM 17.00

24. 12.

9.00

KURZ KERAMIKY
pokračování oblíbeného kurzu keramiky nejen pro dospělé. Vede Eva Bláhová.
VÁNOČNÍ KRMENÍ ZVÍŘÁTEK
tradiční sváteční výlet do Zámecké Obory a ke
Glorietu s cílem přilepšit divoce žijícím živočichům v zimním období. Vycházíme od Přírodovědné stanice.
PŘIPRAVUJEME NA LEDEN:
LYŽAŘSKÁ ŠKOLA 2014 (MODRAVA)
DOG TRAIL KLUB (HADÍ VRCH)
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