
řeno propojením komerčně využívaného 
a  výstavního prostoru. Podnikání by zde 
bylo podmíněno zpřístupněním výstavních 
prostor veřejnosti v  dohodnutém rozsahu 
a také výkonem dohledu nad těmito prosto-
rami. Nájemné by pak mohlo být symbolické. 
Vyzýváme případné zájemce o  provozování 
činnosti slučitelné s paralelním chodem gale-
rie, aby své návrhy předali do konce listopadu 
paní Jitce Chalupné (Odbor PPŠK MěÚ, e-
mail: chalupna@muhorazdovice.cz).

PŘIPRAVUJTE PROJEKTY

Místní akční skupina Pošumaví (MAS) je 
jedním z  kandidátů na administraci dotač-
ních prostředků EU v  letech 2015–2020. 
Proto připravuje strategii rozvoje území, 
jejíž součástí jsou projektové karty. Ty slou-
ží jednak k  evidenci projektových záměrů, 
jednak jako podklad pro formulování bu-
doucích dotačních titulů. Projektová karta 
velmi jednoduchou formou popisuje podsta-
tu projektového záměru a není složité ji vy-
plnit. Své projektové karty mohou připravit 
a  během listopadu zaslat na MAS všechny 
právní subjekty, které pro příští léta plánu-
jí rozvoj, investice, inovace atd. Týká se to 
jak obcí, tak podnikatelů, neziskovek, spol-
ků apod. Subjekty, které své karty na MAS 
pošlou, zvýší své budoucí šance na získání 
dotačních prostředků. Vzor karty i potřebné 
kontakty najdete na internetových strán-
kách MAS Pošumaví. 

Karel Zrůbek
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během pracovních dnů. Redakční rada.

SLOVO STAROSTY

KOMUNÁLNÍ VOLBY

Ve dnech 10. a 11. října proběhly volby do 
zastupitelstev měst a  obcí. Z  nich vzešla 
zastupitelstva, která budou obce a města 
spravovat po dobu čtyř let až do příštích 
voleb. Nové zastupitelstvo Horažďovic by 
mělo mít takovéto složení (v případě, že se 
zvolený zastupitel vzdá mandátu, postu-
puje další v pořadí podle výsledku voleb): 
Buriánek Jan ODS
Jehlík Jan MUDr. ODS
Průchová Alena Mgr. KDU-ČSL
Jordánová Miroslava KSČM
Kučera Jiří Ing. arch. NK
Jůda Stanislav Mgr. STAN
Zrůbek Karel Mgr. ČSSD
Chládková Naděžda Mgr. ČSSD
Martínek Daniel ČSSD
Jánský Pavel ČSSD
Jáchim Václav Mgr. Volba 2010
Forman Michael Ing. Volba 2010
Kalná Hana Ing. Volba 2010
Chlan Miloslav Ing. Volba 2010
Šťastný Karel Volba 2010
Hájková Anna Volba 2010
Chalupný Josef Volba 2010
Vítězným subjektem je Volba 2010 se sedmi 
mandáty v  zastupitelstvu. Individuálním 
vítězem se stal pan magistr Jáchim, který 
od voličů obdržel 897 hlasů. Volební účast 
byla necelých padesát procent (49,49  %). 
Děkuji voličům, kteří se zúčastnili.

USTAVUJÍCÍ ZASTUPITELSTVO

První (ustavující) zasedání zastupitelstva 
města se bude konat v úterý 4. listopadu od 
17.00 hodin v Kulturním domě. Podle infor-
mace lídra vítězné kandidátky Ing. Michaela 
Formana navrhne Volba 2010 tyto zastu-
pitele do rady města: Ing. Michael Forman 
(starosta), Ing. Hana Kalná (místostarost-
ka), Ing. Miloslav Chlan (člen), Ing. arch. Jiří 
Kučera (člen), Jan Buriánek (člen).

BUDOUCNOST MĚSTA

Počátek nového volebního období se kryje 
s  počátkem plánovacího období EU, které 
sice začalo letos, ale první evropské dotační 
programy budou vyhlášeny v  příštím roce. 
To je z pohledu vedení města výhodné, pro-
tože má možnost čerpat ze všech potenci-
álních evropských zdrojů pro toto období. 
Město má pro čerpání prostředků výbornou 
strategickou a  projektovou připravenost. 
Navíc má skvělé finanční zdraví, nemá žád-
né dluhy a  uplynulé volební období končí 
přebytkem cca 40 mil. Kč, což je mimo jiné 
signálem pro banky, aby město v jeho zámě-
rech maximálně podpořily. Již připravené 
projekty přinesou horažďovickým občanům 
minimálně padesát nových pracovních míst 
a  nové vedení města má plán na vytvoření 
dalších desítek pracovních míst získáním 
nového investora. Pokud nedojde k  zásad-
ním makroekonomickým otřesům v  České 
republice, můžeme předpokládat, že nás 
čeká jedno z historicky nejúspěšnějších ob-
dobí rozvoje města. K plnému využití všech 
rozvojových příležitostí přeji novému vedení 
mnoho sil a aktivní podporu občanů. 

GALERISTA – PODNIKATEL

Město by rádo zachovalo galerijní provoz 
v prostorách dřívější Califie. V Horažďovicích 
a okolí je řada šikovných kumštýřů, kteří by 
mohli svá díla prezentovat právě v  zámecké 
galerii. Fungování galerie může být podpo-

Komunální volby 2014, foto: J. Chalupná 
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pěvec, student AMU, Tomáš Sup. Tenorů 
je v operním světě velký nedostatek, dob-
rých tenorů je opravdu jako šafránu a dob-
rých českých tenorů bychom spočítali na 
prstech jedné ruky – a ještě bychom je ani 
nemuseli mít všechny. Na mladého zpě-
váka nás však – nezávisle na sobě – upo-
zorňovalo hned několik odborníků. Když 
jsme vyslechli pěvcův koncert, zjistili 
jsme, že za klavírem sedí legenda klasic-
ké české hudby profesor Jaroslav Šaroun. 
Řekli jsme si, že takovou šanci si v Horaž-
ďovicích nesmíme nechat ujít. Tomáš Sup 
je navíc rodák z  jihočeského Temešváru 
nedaleko Písku, takže do Horažďovic to 
má, co by kamenem dohodil, a  s  malou 
nadsázkou můžeme říci, že je to vlastně 
náš soused.
Svůj vstup do světa klasického zpěvu 
neměl mladý pěvec právě jednoduchý. 
Nejprve se vyučil řezníkem a  uzenářem 
– to však, jak víme ze životopisu Antoní-
na Dvořáka – je zřejmě nutnou přísadou 
koktejlu, ze kterého se rodí skvělý český 
muzikant. Však se také můžeme těšit na 
program, ve kterém Tomáš na slavného 
skladatele a  kolegu nezapomněl a  před-
nese nám jeho písňový cyklus V národním 
tónu. Kromě dalších písní uslyšíme i  ně-
kolik známých operních árií; mezi nimi 
dominují dvě z Prodané nevěsty Bedřicha 
Smetany – tenorista se nám tu představí 
v roli Vaška.
Krásný pěvecký program doplní klavírní 
sóla Jaroslava Šarouna, který byl v  roce 
1999 jmenován vysokoškolským profeso-
rem, když kromě pedagogické práce půso-
bil např. 36 sezón v České fi lharmonii. Ješ-
tě dnes působí na AMU v oddělení klavírní 
spolupráce a  je žádaným korepetitorem 
pěvců (pravidelná spolupráce s Bernardou 
Fink, Dagmar Peckovou a Michiyo Keiko). 
Těšíme se na všechny návštěvníky koncer-
tu, také i na děti, které mohou vyslechnout 
český klasický repertoár, což je v  dnešní 
době – bohužel – spíše výjimečné.
Vstupné na koncert činí 100  Kč, snížené 
vstupné 50  Kč (děti, studenti, důchodci, 
rodiče na mateřské dovolené). Rezervace 
vstupenek možná na mobilu 603 229 559.
za občanské sdružení Hudba bez hranic, o. s.

Ing. Jitka Kutišová

STALO SE 

Fotoreportáž z akcí
VOLBY 2014 DO ZASTUPITELSTEV 
OBCÍ

foto: J. Šíp

foto: J. Chalupný

foto: J. Chalupná, J. Vašků

HAVELSKÝ JARMARK

POKLEPÁNÍ ZÁKLADNÍHO KAMENE

KULTURA

Ševčíkovy hudební 
večery
pátek 21. 11. 2014 v 19.00 hodin

secesní sál hotelu Prácheň

Závěrečný koncert 5. ročníku Ševčíkových 
hudebních večerů se opět koná s podporou 
Města Horažďovice a Plzeňského kraje.
Naše pozvání pro tento večer přijal mladý 
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Horažďovický kulturní 
dům slaví půlstoletí
Dne 12. 12. 2014 tomu bude 50 let, kdy 
se otevřela „brána“ našeho kulturního 
stánku. Za to dlouhé období se v  uvede-
ných prostorách odehrály tisíce akcí pro 
statisíce návštěvníků. Těžko se dnes vrá-
tíme k programům z doby minulé. Je totiž 
tatam doba dobírek, oslav MDŽ, podni-
kových schůzí, estrád a  koncertů popu-
lárních kapel a  zpěváků. Starší generace 
může zavzpomínat na mnohé akce, kdy se 
podniky předháněly s nákupem vstupenek 
pro své zaměstnance, kdy se sjížděly au-
tobusy z  okolních vesnic a  do kulturního 
domu proudily davy chtivých posluchačů. 
Ale i  přesto, že se dnes nemůžeme k  ta-
kovým programům vrátit, snažili jsme se 
připravit během měsíců listopadu a  pro-
since různorodou zábavu. A  co vás čeká? 
V listopadu to bude rocková zábava s Par-
kánem, divadelní předplatné ve spoluprá-
ci se Stálou divadelní scénou v Klatovech, 
vrátíme se i  do doby diskoték, tentokrát 
už se světelnými a  laserovými efekty, mi-
lovníci tance se mohou těšit na Taneční 
odpoledne za přítomnosti manželů Ko-
ciánových, pak bude následovat Zpívaná 
s harmonikou, která navazuje na tradiční 
setkání harmonikářů, nezapomeneme ani 
na Country bál s kapelou F. R. C. Z Klatov 
a  chybět nesmí oblíbené Posezení s  pís-
ničkou. V  prosinci se uskuteční po dlou-
hé době Mikulášská zábava (snad dorazí 
i  čerti z  „Pekla“), naši ochotníci připra-
vují úsměvnou komedii, Pěvecký spolek 
Prácheň spolu s  dětskými sbory z  mate-
řinek vystoupí na adventním koncertu 
a  vyvrcholením bude slavnostní vánoční 
koncert se skvělým orchestrem Václava 
Hybše a populární zpěvačkou Věrou Mar-
tinovou. Na závěr bych chtěla říci, že mám 
velkou radost z  uskutečnění základního 
tanečního kurzu, který má v  Horažďovi-
cích velkou tradici.
Výčet akcí je velký. Teď už jenom musíme 
doufat, že i  návštěvníci budou spokojeni 
a do kulturního domu budou opět proudit 
davy lidí. 
Za celý tým kulturního střediska

Libuše Mužíková
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Prof. Ferdinand 
Kinský osmdesátiletý 
Je synem posledního soukromého maji-
tele horažďovického zámku. Narodil se 
v  Praze 25.10.1934 a  dětství prožil v  Ho-
ražďovicích, kde má dodnes řadu přátel.
Byl profesorem Evropského institutu ve 
Nizze a  na universitě v  Monaku, hostu-
jícím profesorem na universitě v  India-
ně v  USA, na Středoevropské universitě 
v  Praze vedl oddělení evropských studií. 
Byl generálním ředitelem CIFE – meziná-
rodní organizace pro evropské vzdělávání.
Prof. Kinský publikoval ve francouzském, 
anglickém a německém jazyce mnoho odbor-
ných pojednání, vydával časopis „Formování 
Evropy“ a napsal řadu politologických knih.
Od roku 1995 každoročně koncem srpna, 
ve spolupráci s  Ministerstvem zahranič-

Foto z roku 1943. Ing. F. Kinský s rodinou, 

poslední majitel horažďovického panství. 

Jeden ze dvou chlapců v okně by měl být ju-

bilant. Archiv městského muzea.

Kněžna Kinská s dětmi, foto je nejspíš z roku 

1936, pak by zhruba 2 letému chlapečkovi 

letos bylo 80, takže by to mohl být oslavenec. 

Archiv městského muzea.

ních věcí ČR, organizoval v  Horažďovi-
cích vysokoškolský týden. Vždy cca 25 
studentů z několika států každý den dopo-
ledne absolvovalo přednášky o  evropské 
spolupráci a  integraci a  odpoledne se se-
znamovalo s naším městem a okolím.
Prof. Kinský je čestným členem pěveckého 
spolku Prácheň a  od roku 1999 čestným 
občanem našeho města. Vedle jiných uzná-
ní mu v  roce 2002 Ministerstvo zahranič-
ních věcí ČR udělilo Cenu Jana Masaryka 
Gratias Agit. V současné době žije ve Vídni.
Přejme panu profesorovi dobré zdraví, 
spokojenost a optimismus. 

Václav Trčka

Pozvánka SDS Klatovy

TŘI V HÁJI 

Podle původního románu napsal Miroslav 
Oupic. Láska versus sex v komedii o vzta-
zích během krize středního věku.
režie: Karel Janák
Divadlo ARTUR 
Hrají: Míša Kuklová, Vanda Károlyi, Bára 
Mottlová, Jindra Krigel, Marcel Rošetzký.
Úterý 11. listopadu 2014 v  19.30 hodin, 
předplatné skupiny A/1. Zbylé vstupenky 
zakoupíte v  předprodeji kina Otava, Stra-
konická č. 16, Horažďovice, tel. 376 512 
237, 376 511 890, www.divadlo.klatovy.cz.

Dana Hladíková
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Ohlédnutí za Týdnem 
knihoven 2014
Letošní „Týden knihoven“ jsme v Městské 
knihovně Horažďovice zahájili setkáním 
starosty města Mgr. Karla Zrůbka s  žáky 
9. tříd místních ZŠ. Po seznámení se struk-
turou řízení města a  městského úřadu se 
rozproudila debata, při které studenti pro-
kázali velký zájem o dění ve městě a okolí.

Ve středu jsme přivítali děti z  mateřských 
škol na „Pohádkové motanici“ v  provede-
ní místního loutkového divadla Rolnička. 
Kašpárek provedl děti několika pomotaný-
mi pohádkami, ale s pomocí malých znalců 
pohádek nakonec všechno dobře dopadlo 
a  našel se i  odvážný princ, který dokázal 
probudit zakletou princeznu.

Nabídku prohlédnout si všechny prostory 
knihovny využilo během Týdne knihoven 
132 studentů střední školy a žáků základní 
školy. 7. října jsme dveře DOKOŘÁN ote-
vřeli nejen SENIORŮM. Exkurzi horažďo-
vických seniorů jsme v letošním roce obo-
hatili o návštěvu muzejní knihovny, kde se 
nás ujal pan Aleš Červený.

V průběhu Týdne knihoven využilo 34 no-
vých čtenářů možnost zaregistrovat se na 
jeden rok zdarma, poplatky za upomínky 
jsme v rámci amnestie prominuli pěti čte-
nářům.
Akce proběhly v rámci projektů „Děti a čte-
ní“ 2014 a  „SENIORŮM DOKOŘÁN“ za 
podpory Ministerstva kultury ČR.

Za MěK Horažďovice Eva Marešová 

Prácheňské 
marionety – začalo se 
stavět, vlastně bourat
V  srpnovém čísle Horažďovického obzo-
ru jsme informovali o  rozšíření muzea do 
prostoru bývalého zámeckého baru a  pro-
jektu Prácheňské marionety – oživlá lidová 
kultura. Pro ty, kteří srpnové číslo nečetli 
nebo článek přehlédli, v krátkosti zopakuji, 
že v tomto novém prostoru muzea bude po 
dokončení projektu nejen expozice unikátní 
kolekce loutek. Bude zde multifunkční sál, 
který bude sloužit zejména jako loutkové 
divadlo, ale i dalším účelům. Muzeum pro-
jektem také získá nový vstup, který turisté 
již nepřehlédnou (což se stává zcela běžně), 
vznikne důstojné sociální zařízení a  bude 
umožněn celoroční provoz nové expozice. 
Ten ve stávající expozici není možný. Od re-
alizace projektu si slibujeme vyšší návštěv-
nost muzea a  rozšíření služeb pro občany 
města a okolí. Nové události v projektu jsou 
následující. V září byla ve výběrovém řízení 
vybrána fi rma Stafi s – KT, s. r. o. a s ní byla 
podepsána smlouva na dodavatele stavby 
pro tento projekt. Na začátku října se v sou-
ladu s harmonogramem prací rozběhly bou-
rací práce, takže lidé možná zaznamenávají 
hluk z této části zámku nebo přítomnost za-
řízení na transport suti vysunutá z oken do 
parkánu. O  významnějších krocích v  pro-
jektu vás budeme i  nadále informovat pro-
střednictvím Horažďovického obzoru.
Za Městské muzeum Horažďovice 

Jan Šašek

Z RADNICE

RADA MĚSTA 6. 10. 2014

schvaluje smlouvu mezi městem Horažďo-
vice a Plzeňským krajem o poskytnutí úče-
lové dotace z Programu stabilizace a obno-
vy venkova Plzeňského kraje 2014 na akci 
„Rekonstrukce obecního areálu, Horažďo-
vická Lhota“ ve výši 150.000 Kč a schvaluje 
přijetí účelové dotace
schvaluje výzvu k podání nabídky a zadá-
vací dokumentaci veřejné zakázky malého 
rozsahu s  názvem: „Úvěr na částečné fi -
nancování akce Rekonstrukce a revitaliza-
ce Mírového náměstí v Horažďovicích“
schvaluje smlouvu s  Plzeňským kra-
jem o  poskytnutí účelové dotace ve výši 
179  000  Kč na částečnou úhradu nákladů 
spojených se zajištěním poskytování pe-
čovatelské služby prostřednictvím regis-
trovaného poskytovatele sociálních služeb 
v roce 2014
v záležitosti kulturní komise: 
a) bere na vědomí zápis z 23. jednání kul-
turní komise ze dne 1. 10. 2014 
b) bere na vědomí seznam akcí na rok 2015
c) schvaluje zahrnout do rozpočtu na rok 
2015 částku max. 110 000 Kč na Květnové 
oslavy 2015 s podmínkou, že konkrétní ná-
vrh programu a výdajů bude předložen na 
jednání RM k odsouhlasení
d) souhlasí se změnou místa konání akce 
„Rozsvícení vánočního stromu v  roce 
2014“ – parkoviště u kina
schvaluje smlouvu o  poskytnutí účelové 
dotace ve výši max. 140 000 Kč mezi měs-
tem Horažďovice a občanským sdružením 
Hudba bez hranic, o. s. na částečnou úhra-
du neinvestičních nákladů spojených s po-
řádáním koncertní sezóny „Ševčíkovy hu-
dební večery v Horažďovicích (6. ročník)“ 
schvaluje výzvu na akci „Revitalizace zele-
ně ve městě Horažďovice – I. etapa“ k po-
dání nabídky veřejné zakázky malého roz-
sahu II. kategorie na služby, včetně příloh: 
zadávací dokumentace, krycí list, návrh 
smlouvy o dílo, návrh četného prohlášení), 
jmenuje členy hodnotící komise a schvalu-
je návrh společností určených k obeslání 
v záležitosti zklidnění provozu v ulicích Ná-
břežní a Nad Nemocnicí schvaluje postup: 
a) v  ulici Nad Nemocnicí ukládá MěÚ, 
odboru investic, rozvoje a  majetku měs-
ta provést dotazníkové šetření ve věci 
umístění krátkého zpomalovacího prahu 
v jižní části ulice Nad Nemocnicí ve vzdá-
lenosti 15 m od hranice křižovatky s ulicí 
Josefa Pavla
b) pro řešení situace v  ulici Nábřežní 
ukládá MěÚ, odboru investic, rozvoje 
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a majetku města připravit zadání k oslove-
ní dopravního experta, aby navrhl optimál-
ní řešení s  cílem omezit rychlost a  počet 
projíždějících vozidel

Půjčky z fondu 
rozvoje bydlení 
Upozorňujeme zájemce o  získání zvýhod-
něných půjček z fondu rozvoje bydlení Měs-
ta Horažďovice na zvelebení obytných bu-
dov nebo bytů, že město vyhlásilo 10. října 
2014 výběrové řízení na jejich poskytování.
 Podmínky výběrového řízení jsou zveřej-
něny 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 Finanč-
ním odboru města Horažďovice (číslo tel. 
371 430 550) nebo na internetových strán-
kách města ve složce formuláře pro podání 
– odbor finanční. 
Lhůta pro podání žádostí končí dne 18. lis-
topadu 2014 v 11 hod.

Ing. Marie Velková, 
vedoucí finančního odboru

Obecně:
Pořízení kompostérů bylo realizováno 
v rámci projektu „SEPARACE BIOODPA-
DU VE MĚSTĚ HORAŽĎOVICE“. Cílem 
projektu je odklonění bioodpadu zejména 
z údržby zeleně a zahrádek od ostatního ko-
munálního odpadu. V hierarchii nakládání 
s komunálními odpady se tomu říká před-
cházení vzniku odpadu (tráva, listí a  jiný 
rostlinný materiál se nestane odpadem, 
kterého se potřebujeme zbavit, ale kom-
postováním si vyrobíme kompost, který si 
každý využije na své zahrádce).
Pořízení kompostérů pro domácnosti bylo 
realizováno za významné finanční podpory 
z  Operačního programu Životní prostředí 
(finanční prostředky byly poskytnuty jak ze 
státního rozpočtu, tak z evropských peněz).
Udržitelnost projektu je 5 let, což znamená, 
že po tuto dobu musí město Horažďovice 
poskytovateli dotace garantovat, že kom-
postéry budou občané využívat k účelu, ke 
kterému byly pořízeny a zůstanou na území 
města. Pokud by tomu tak nebylo, finanční 
podporu by bylo nutné vrátit! Z tohoto dů-
vodu musí mít město nad kompostéry po 
dobu 5 let kontrolu.
Z  důvodu výše uvedeného předání kom-
postéru jednotlivým občanům bude usku-
tečněno na základě Smlouvy o  výpůjčce 
a  darovací smlouvy (dále jen „Smlouva 

o  výpůjčce“). Na základě „Smlouvy o vý-
půjčce“ na dobu udržitelnosti projektu 
budou kompostéry občanům vypůjčeny 
do bezplatného užívání k  účelu, ke které-
mu byly pořízeny a po ukončení této doby, 
kompostéry přejdou do vlastnictví uživate-
lů (darováním). Ustanovení o  darování je 
součástí „Smlouvy o výpůjčce“.
(V  případě, že by se měl někdo ze závaz-
ných odběratelů kompostéru zájem sezná-
mit se zněním smlouvy před odběrem kom-
postéru, je možné si o něj požádat mailem 
na adrese vachuskova@muhorazdovice.
cz. Jinak bude odběratelům kompostéru 
„Smlouva o  výpůjčce“ předložena k  pod-
pisu před předáním kompostéru na místě 
odběru, tam bude možné se s  obsahem 
smlouvy seznámit.

Postup předání kompostéru:
1. Kompostéry budou vydány občanům, 
kteří se v říjnu 2013 závazně k odběru kom-
postéru přihlásili. Tyto občané budou ve 
„Smlouvě o výpůjčce“ uvedeni jako vypůj-
čitelé. Měl by to být vlastník pozemku, kde 
bude kompostér umístěn.
2. Výdej kompostérů proběhne od 24. 11. 
2014 do 5. 12. 2014 v pracovní dny (pondě-
lí až pátek) v  době od 8.00–15.00 v  areálu 
Technických služeb, adresa Žižkova ulice, 
č. p. 1010.

Informace k odběru kompostérů 3. Kompostér bude vydán občanům po 
podpisu „Smlouvy o  výpůjčce“. Na místě 
předávání kompostérů budou do „Smlouvy 
o výpůjčce“ uvedeny identifikační údaje vy-
půjčitele, tedy jméno, příjmení, datum na-
rození, trvalý pobyt. „Smlouvu o výpůjčce“ 
vypůjčitel podepisuje osobně, měl by tedy 
kompostér osobně i vyzvednout. (Nebude-
li to možné, bude řešeno na místě).
Součástí „Smlouvy o výpůjčce“ je protokol 
o předání kompostéru.
Do protokolu vypůjčitel uvede, kde bude 
kompostér po dobu výpůjčky umístěn. Po-
kud bude na zahradě u  rodinného domu, 
chalupy či chaty, uvede se číslo popisné, 
popř. číslo evidenční, bude-li kompostér 
na zahradě bez objektů, uvede se parcelní 
číslo pozemku a katastrální území. Je nut-
né, aby tyto údaje vypůjčitel při přebírání 
kompostérů znal.
4. Kompostér bude předán odběrateli v de-
montovaném stavu (zapáskovaný, délka 
111 cm, hmotnost 30 kg). Kompostér si 
každý smontuje sám. Návod na montáž je 
součástí každého kompostéru.
5. Dopravu kompostéru na místo si každý 
zajišťuje sám na své náklady
V  případě jakýchkoliv dotazů v  této věci 
kontaktujte: Ing. Anna Vachušková, na tel. 
371 430 549 nebo mailem vachuskova@
muhorazdovice.cz

Ing. Anna Vachušková, 
odbor životního prostředí

Vážení jubilanté,
Městský úřad Horažďovice ve spolupráci se 
Sborem pro občanské záležitosti oznamuje 
svým spoluobčanů, že s platností od 1. lis-
topadu 2014, z důvodu současné platné le-
gislativy, již nebudou zasílána blahopřání 
jubilantům ani nebudou probíhat návštěvy 
v  souvislosti s  těmito oslavami. Pokud by 
měl někdo o návštěvu, případně oslavu zá-
jem, může se domluvit na správním odboru 
Městského úřadu v Horažďovicích 1. patro 
č. dveří 121 nebo 122. Rádi vás uvidíme.
Všem našim občanům přejeme hodně 
zdraví, štěstí a spokojenosti k jejich nastá-
vajícím jubileím!

Za SPOZ a správní odbor Alena Čáňová

MĚSTO HORAŽĎOVICE  
– TECHNICKÉ SLUŽBY 

prodá zametací vůz 
Avia Čivo 6 

v dobrém stavu pravidelně servisovaný za 
odhadní cenu 91 200 Kč.

Bližší informace na e-mail 
hejlik@muhorazdovice.cz

Nekróza jasanu
V současnosti řeší Technické služby města 
Horažďovice problém s odumíráním jasanů 
způsobeným fytopatogenní houbou Cha-
lara fraxinea napadající mladé větve a  lis-
ty jasanů, jimž svým vláknitým myceliem 
ucpává pletiva (vlastně je udusí). Na tuto 
fytopatogenní houbu je velmi citlivý jasan 
ztepilý (Fraxinus excelsior) vyskytující se 
přirozeně na Horažďovicku. Náchylné jsou 
i ostatní druhy jasanů ojediněle u nás pěsto-
vané (např. Fraxinus angustifolia, F. penn-
sylvanica). Napadené stromy je třeba včas 
zlikvidovat, aby nedocházelo k  rozsáhlým 
úhynům jasanů v napadené lokalitě. Proza-
tím bylo několik desítek napadených stro-
mů nalezeno v parku Ostrov a v okolí nově 
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vybudované cyklostezky, v  lesích v  okolí 
Horažďovic je tato fytopatogenní houba 
známa již několik let. 
Ochrana před touto fytopatogenní hou-
bou je složitá. Dosud není dobře známa 
bionomie infekce. Stromy napadené touto 
houbou je však možné léčit injektáží do ko-
řenového systému, ale vzhledem k rozsahu 
napadení by byla léčba fi nančně značně 
nákladná s  neověřeným výsledkem (tato 
technologie je zcela nová a  neprověřená 
z  dlouhodobého hlediska), a  proto budou 
pro tuto možnost vybrány jen cenné stromy 
s dlouhodobou perspektivou.

Petr Hejlík, technické služby

ŠKOLY

Křesťanská mateřská 
škola

BABÍ LÉTO UŽ JE TU…

A  co všechno nám přineslo a  co se během 
uplynulého měsíce dělo v naší duhové ma-
teřince? Hned v prvním týdnu jsme byli po-
zváni do knihovny k  setkání s  oblíbenými 
loutkami a  popletenými pohádkami. Děti 
byly nadšené a  s  radostí svým hrdinům 
radily, jak tu pohádkovou „šmodrchanici“ 
rozmotat.
V  předposvícenském týdnu všichni naši 
malí kuchaříčci zdobili a  pekli na třídách 

hnětýnky a  koláče v  různých podobách. 
Závěrem s  drobnou pomocí paní učitelek 
zdobili hnětýnky tradiční. Společně jsme 
vytvořili také soutěžní hnětýnky pro Ha-
velský jarmark. 
Během téhož týdne probíhaly návštěvy jed-
notlivých tříd v klášteře, kde pro nás každý 
měsíc sestřičky z  kongregace školských 
sester de Notre Dame připravují chvilky 
náboženství. Výuka probíhá prostřednic-
tvím celistvé na smysl zaměřené pedago-
giky Franze Ketta. Říjnová návštěva měla 
název „Zahrada života, zahrada snů,“ 
s podtextem – poděkování za úrodu. Cílem 
bylo upevňovat v  dětech lásku k  celému 
stvoření. Mnohé z rozmanitostí přírody už 
nejsou děti schopny mnohdy samy vidět, 
natož nad nimi žasnout. Nabízelo se mno-
ho otázek: Když je klid a tma padá, svět je 
rázem záhada. Odkud se vzal celý svět? … 
Dne 21. 10. se v naší mateřince konala před-
náška Mgr. Lady Hajžmanové, klinického 
logopeda, v  rámci rozvojového projektu, 
Hbitý jazýček – můj kamarád, na nějž škola 
obdržela fi nanční dotaci.
V neposlední řadě je potřeba zmínit, že od 
20. do 24. října nás navštěvovaly báječ-
né pohádkové babičky, v  rámci projektu 
místní knihovny „Celé Česko čte dětem,“ 
které nám před spaním předčítaly z veselé 
a  zároveň nenápadně poučné knížky Mar-
ka Šolmese Srazila – Pohádky do postýlky. 
Všem babičkám bychom rádi touto cestou 
vyjádřili svůj dík za jejich ochotu.
Za kolektiv křesťanské mateřinky

L. Listopadová

LETECKÝ DEN V HORAŽĎOVICÍCH

Krásný a  prosluněný podzimní den, bez 
vánku, byl jako stvořený pro uspořádání 
leteckého dne na Loretě. Na pozvání Křes-
ťanské mateřské školy Duha, pod vedením 

 J. Vašků

ředitelky Aleny Průchové, nás navštívil Pá-
ter Václav Salák se svými modely (na akci), 
které rozzářily dětské oči. Nad Loretou 
prováděla akrobacii různá letadýlka. Vy-
vrcholením celé produkce bylo vypouštění 
sladkých bonbónů z  letadel. Děti s radostí 
chytaly bonbóny, opatřené pestrobarevný-
mi pentlemi a padáčky. Tato sladká odmě-
na byla odměněna neutuchajícím potles-
kem. Krásný den se vydařil a  budeme se 
těšit, že nebyl poslední. Děkujeme Páteru 
Václavu Salákovi a  panu Jiřímu Vašků, že 
se jim podařilo zorganizovat neobvyklou 
podívanou. 

Jiří Vašků

Mateřská škola 
Na Paloučku 

JAK JSME SE NA PALOUČKU 
SEZNAMOVALI 

V dnešní době je jedním z problémů to, že 
lidé žijí ve spěchu, nemají mnohdy čas sejít 
se, popovídat si, vyměnit si vzájemně po-
znatky. Právě z toho důvodu jsme již čtvr-
tým rokem otevřeli školní zahradu pro Se-
znamovací párty. Sešel se velký počet dětí, 
rodičů, prarodičů, ale přišli také absolventi 
mateřské školy a další příznivci, kterým se 
líbí Na Paloučku. Byl připraven program, 
který si mohli užít děti společně s  rodiči. 
Opět nás potěšili naši kamarádi pejsci, kte-
ří předvedli dětem, jak umějí poslouchat 
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(psí agility). Program vyplnila velmi pestře 
ZUŠ. Děti pod vedením paní učitelky uči-
ly své mladší kamarády zajímavé výtvarné 
techniky. Mnohdy se zapojili i  tatínkové 
a  zkoušeli vykouzlit zajímavá díla. Podě-
kování patří maminkám, které se postaraly 
o bohaté občerstvení. Setkání trochu poka-
zil déšť, ale protože děti jsou zvyklé, že mají 
ve školce řádné oblečení a obuv i pro případ 
deště, mnohé déšť neodradil. Všem, kteří 
přispěli ke zdárnému průběhu zahradní 
slavnosti, děkujeme a máme radost, že se-
tkání splnilo svůj účel. Těšíme se na další 
setkání.
Všechny třídy se již plně věnují svému za-
měření. Společně jsme vytvořili školní 
vzdělávací program s názvem Na Paloučku 
jsme všichni kamarádi, objevovat svět nás 
baví. Tento program je stanoven na tři roky, 
během kterých budeme různě cestovat po 
světě. Budeme rádi, když i  rodiče přispějí 
svými nápady a obohatí tak naše projekty.
Děkujeme všem rodičům za spolupráci 
během adaptačního období v  počátečních 
měsících školního roku. To, že rodiče spo-
lupracují s  učitelkami, pomůže nejen nám 
dospělým, ale hlavně dětem, pro které je 
mateřská škola připravena.
Hezké a barevné podzimní dny přeje z Pa-
loučku

Mgr. Marie Sládková

ZŠ Komenského

SETKÁNÍ VE VOLYNI

Studenti Střední a jazykové školy ve Volyni 
připravili pro naši školu a naši partnerskou 
školu v  Kirchbergu projekt nazvaný Envi-
ronmentální výchova. Když se paní učitel-
ka německého jazyka Mgr. Jitka Hejdán-
ková zeptala, kdo by měl o účast v projektu 
zájem, zvedl se houf rukou. Jelikož byl po-
čet účastníků omezen, čekalo nás před ško-
lou ráno 30. září dvanáct dívek a tři chlapci. 
V 9 hodin přijel autobus a chvíli po něm se 
objevila dodávka se skupinou žáků z part-
nerské školy. Divili jsme se, jak se do tak 
malého prostoru všichni vešli. Cesta do Vo-
lyně ubíhala rychle. Ve Volyni do autobu-
su přistoupila naše průvodkyně, obdrželi 
jsme malou svačinu a  vydali se na Šuma-
vu. Prohlédli jsme si Slatě, snědli svačinu 
a  podívali se na krátký poučný a  zajímavý 
fi lm. Po chutném obědě následoval výlet na 
Soví voliéry – tzv. Sovinec. Celí utrmácení 
jsme uvítali pohodlné ubytování v Domově 
mládeže SŠ a  JŠ. Snědli jsme večeři, paní 
vychovatelka nám předala povlečení, klíče 
a učitelé řekli, že se v 19.00 hodin sejdeme 
v klubovně. Tam jsme se snažili naučit ka-
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marády z Německa pár základních českých 
vět. V  půl deváté jsme šli zpátky na pokoj 
a v půl desáté nastala večerka.
Ráno v  půl sedmé nám rádio zahrálo bu-
díček. Začal fofr. Oblékání, česání, balení 
věcí, úklid pokoje. Po snídani jsme šli do 
školy. Dopolední program se týkal planety 
Země a  vody. Jeho součástí byly i  labora-
torní práce zaměřené na zkoumání kvali-
ty vody, kdy jsme měli možnost pracovat 
s  různými vzorky pod mikroskopem. Pak 
nám učitelé domluvili exkurzi v  cukrárně 
(součástí SŠ je výuka cukrářů). Následoval 
oběd a  pak rozchod po Volyni. Celý pro-
gram končil rozloučením u cukrárny. Ces-
ta domů byla veselá. Jsme rády, že máme na 
co vzpomínat.
S. Josefíková, A. Chalušová, E. Chmelařová, 

ZŠ Horažďovice, Komenského 211

SÍLA LIDSKOSTI

„ Jen jsem viděl, k čemu se schyluje, a udě-
lal, co jsem mohl, abych pomohl.“
To jsou slova dnes stopětiletého Angličana 
Nicholase Wintona. Osobnost tohoto sta-
tečného muže, který v roce 1939 zachránil 
669 převážně židovských dětí z území Čes-
koslovenska, se stala námětem působivého 
dokumentu režiséra Mináče.
Film s  názvem „Nikolas Winton – Síla lid-
skosti“ zhlédli ve čtvrtek 16. 10. žáci 6. až 
9. ročníků naší školy. Příběh skromného 
a obětavého muže na diváky hluboce zapů-
sobil. Už dlouho nepanovalo při předsta-
vení pro školy v  kině takové ticho. Všichni 
sledovali pozorně a  se zaujetím, některým 
se v očích objevily slzy. Dokument dokázal 
oslovit současnou mládež. Přestože žáci do-
předu věděli z hodin dějepisu nebo občanské 
výchovy, kdo je sir Winton, v mnohých tří-
dách se jeho životní příběh procházel znovu.
Naše škola se připojila k petici pro udělení 
Nobelovy ceny míru Nicholasi Wintonovi.
Dokument velice pěkně uvedl a  pak i  ko-
mentoval jeho dramaturg Zdeněk Tulis.

L. Motlová, ZŠ Horažďovice, 
Komenského 211

OLYMPIJSKÝ VÍCEBOJ 

V rámci zvyšování tělesné kondice se naše 
škola přihlásila do celorepublikového 
Olympijského víceboje. Ten obnáší celkem 
8 disciplín různé náročnosti – testovali 
jsme naši ohebnost, hbitost, silovou vy-
trvalost, rovnováhu, rychlost, běžeckou 
vytrvalost rozdělenou do dvou úrovní dle 
věku, výbušnost a sílu.
Procvičili jsme svá těla, poměřili naše mož-
nosti, otestovali svůj rozsah pohybu a zažili 
spoustu legrace. Odhalili jsme svoje slabi-
ny, na kterých můžeme zapracovat, a  jak 
naši tělesnou kondici vylepšit. Pomáhali 
jsme v plnění disciplín i našim prvňáčkům. 
Hlavně se přece řídíme oním známým 

heslem „SPORTEM KU ZDRAVÍ“, takže 
SPORTU ZDAR! 

Tereza Šfandová, 7.B, 
ZŠ Komenského Horažďovice

P. S. Jelikož se nám podařilo přihlásit se 
do projektu mezi prvními pěti stovkami 
základních škol v ČR, dostali jsme pro naši 
školu vybavení na tělocvik v ceně 5000 Kč.

EXKURZE NA SÁDKY HORAŽĎOVICE

Je podzim, čas výlovů rybníků, a tak jsme se 
spojili s místními rybáři, kteří nás pozvali na 
sádky prožít dopoledne společně s rybami.
Na sádkách nás uvítal vedoucí střediska 
pan Trhlík, informoval nás o  chovu ryb, 
rybníkářství a  jak to vlastně na sádkách 
chodí. Dozvěděli jsme se, jaké druhy ryb 
zde chovají, jak se ryby třídí, co v  řeči ry-
bářů znamená „ KV“ kapr a „bio“ kapr, že 
největší rybou je sumec Karel vážící 54 kg. 
Potěšilo nás, že zdejší ryby vynikají špičko-
vou kvalitou i chutí. Část produkce míří na 
zahraniční trhy do Německa, Rakouska, 
Polska a jiných zemí.
Následně jsme se přesunuli k  manipulač-
nímu rybníčku podívat se na odlov půlroč-
ního plůdku. Zaujala nás technika odlovu, 
bedlivě jsme sledovali práci rybářů. Po-
zoruhodná byla velikost plůdku, pouhých 
několik centimetrů. Minimálně dva roky 
bude trvat, než kapr dosáhne tržní velikos-
ti. Ukázali jsme si pitvu kapra, jak je kapr 
přizpůsoben životu ve vodním prostředí, 
naučili jsme se určovat jeho stáří podle šu-
pin a požerákových zubů. 
Odnesli jsme si plno zážitků a někteří i šu-
pinu pro štěstí. Byla to naučná exkurze, jež 
nám obohatila výuku. V brzké době se těší-
me na výlov některého z okolních rybníků. 
Závěrem bychom chtěli poděkovat za pěk-
ný přístup a ochotu rybářů.

Žáci 7. A a 7. B 

ZAJÍMAVÁ BESEDA 
S PANEM STAROSTOU

Před pár dny oslovila naši školu paní kni-
hovnice s  oznámením, že se bude 6. října 
2014 konat beseda s panem starostou Kar-
lem Zrůbkem. Byla určena pro žáky 9. tříd.
Dopoledne jsme se vydali na cestu ke knihov-
ně, kde už na nás pan starosta čekal. Uvelebili 
jsme se do pohodlných křesel a začali pozorně 
poslouchat přednášku o našem městě. Bese-
da nás obohatila o spoustu nových informací, 
které se týkaly voleb, rekonstrukce náměstí 
a dalších záležitostí města. Velmi mě potěšilo, 
že s námi jednal jako s rovnocennými občany, 
přestože je nám teprve 15 let. Mohli jsme se 
zeptat na jakoukoliv otázku, na niž nám pan 
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starosta jasně a srozumitelně odpověděl. Po 
této besedě jsme vstřebávali hodně zajíma-
vých postřehů.
Panu starostovi děkujeme za ochotu a las-
kavost. Byla to skvělá beseda a odešli jsme 
s odpověďmi na všechny naše otázky. 
Šárka Chroustová, 9. A, ZŠ BLATENSKÁ

Základní umělecká 
škola
Vážení čtenáři, rád bych vás informoval 
o  aktivitách naší ZUŠky. Na konci září se 
naši žáci prezentovali hned na třech ak-
cích. V  pátek 26. září se žáci výtvarného 
a literárně-dramatického oboru představili 
na horažďovickém náměstí při akci, kterou 
pořádal Klub Dok pro děti a mládež Horaž-
ďovice, který spravuje Diakonie Západ. Ve 
stejný den večer se naše absolventky a  žá-
kyně představily na společném koncertě 
Pěveckého spolku Prácheň a  chrámového 
sboru Velkobor. Celý tento koncert byl vě-
nován českým autorům, neboť letošní rok 
je vyhlášen „Rokem české hudby“. 
30. září se žáci výtvarného oboru zapojili 
do organizace seznamovací party MŠ Na 
Paloučku. Podobné akce jsme se zúčastnili 
i v loňském roce a troufám si tvrdit, že vznikla 
moc hezká tradice. Vzájemnou spolupráci bu-
deme určitě podporovat i dalšími aktivitami. 
V  pátek 10. října jsme se zúčastnili Bene-
fi čního koncertu horažďovické Charity. 
Program byl tentokrát v  režii naší školy. 
Prezentovali se žáci všech tří oborů. Celý 
koncert probíhal ve velmi milé atmosféře. 
Podařené vystoupení všech žáků jsme si 
všichni náramně užili. Všem žákům i peda-
gogům patří velký dík.
Prvním z tradičních podzimních koncertů 
bude „Strašidelný koncert“, který se bude 
konat ve středu 12. listopadu od 16 hodin 
v sále ZUŠ. Na tomto koncertě se představí 
převážně žáci nižších ročníků, kteří si jistě 
oblečou krásné a zajímavé kostýmy. Už se 
moc těšíme na „strašidla“, která mezi nás 
zavítají. Určitě se přijďte podívat, jste sr-
dečně zváni.

Mgr. Martin Petrus

Střední škola 
Horažďovice pokračuje 
ve zkvalitňování 
podmínek svých žáků! 
Dne 1. 6. 2014 zahájila Střední škola Ho-
ražďovice realizaci projektu 356 Umění 
sbližuje – teenager bez hranic v rámci Cíl 3 
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 
2007–2013.
Hlavním výstupem bude rekonstrukce dal-
ších půdních prostor, které se přemění na 
výstavní ateliér a odbornou učebnu. Dokon-
čení rekonstrukce se plánuje na leden 2015.
Projekt si klade za cíl ve společném ateliéru 
vybudovaném pro vzájemný přeshraniční 
dialog uměleckou cestou nalézt to, co zapo-
jené regiony spojuje, a to, co je na jednotli-
vých regionech specifi cké – čím se mohou 
navzájem obohatit. A  to formou, která je 
pro dnešního teenagera nejen přínosná 
(naučí se umělecké techniky, které zvýší 
jeho konkurenceschopnost na pracovním 
trhu), ale i  lákavá – zadávaná témata jsou 
atraktivní a snaží se upozornit na nové sou-
vislosti a inovativní přístupy k dané proble-
matice. Projektu se zúčastní na naší straně 
32 žáků uměleckého oboru grafi cký design 
a 5 lektorů, kteří budou odborně vést sou-
těžní týmy po celou dobu realizace. Bavor-
ské partnery zastupuje 16 žáků a 2 učitelé 
Mittelschule v  Bad Kötztingu a  16 žáků 
a 2 učitelé gymnázia ve Zwieselu.
První společné pracovní setkání se usku-
tečnilo 30. 9. 2014. Po vzájemném sezná-
mení a rozdělení do 8 pracovních skupin se 
losovala témata, která týmy budou prová-
zet během celého projektu: 
1. Komunita a veřejný prostor
– jak ho pojímat, zpracovat a využít (parky, 
meeting pointy, street art...)
2. Gastronomie regionů, trendy ve výživě 
– jednou z otázek, kterou se budou žáci mj. 
zabývat, je proč mají zejména mladí lidé 
potřebu měnit své stravovací návyky
– regionální potraviny
3. Regiony 2050
– možné fi ktivní příběhy budoucnosti

– kam směřuje náš region?
4. Ekologie
– zaměření na místní problematiku a  ná-
měty, jak může teenager přispět k  trvale 
udržitelnému rozvoji
– recyklace, ekofashion, paletový nábytek, 
vintage, místní zdroje, odklon od konzumu
5. Teenager v regionu 
– hudba, móda, kultura, volný čas a všech-
no, co mladého člověka těší a co tíží
6. Systém školství a motivace k osobnímu 
růstu
– podoba současné a  ideální školy v regi-
onech
– co mladé lidi motivuje se vzdělávat a i po 
skončení školní docházky pokračovat v se-
bevzdělávání?
7. Je rodina in?
– teenager ve vztazích a jeho pocity, pohledy
– vztahy partnerské, vztahy rodiče – děti, 
mezigenerační vztahy
8. Propagace regionu
– společná propagace regionů, pohled tee-
nagera
– tradice a inovace
Prvním úkolem bylo ztvárnění propagační-
ho poutače na dané téma. Žáci se ve skupi-
nách skvěle doplňovali a nezastavila je ani 
jazyková bariéra. V  dalším modulu budou 
žáci vytvářet plakáty v  grafi ckých progra-
mech Adobe CS5.
Pro zdokumentování výstupů projektu 
bude pořízeno toto nové vybavení: profe-
sionální fotoaparát (zrcadlovka), 10 fotoa-
parátů (kompakt), profesionální digitální 
kamera s příslušenstvím – externí osvětle-
ní, odrazové deštníky, expozimetr, pozadí, 
světelný stan, fotostůl se světly, fl ashmeter.
Vyvrcholením celého projektu bude závě-
rečná umělecká výstava, která se uskuteční 
v nově vzniklém ateliéru. Realizace celého 
projektu končí 30. 6. 2015.

Ing. Vladimír Greger, ředitel školy
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Kovářský den 
v Oselcích 
IX. ROČNÍK – SOBOTA 22. LISTOPADU 
2014 OD 9.00 

V  úvodu pozvánky trocha historie. Kon-
cem padesátých let byl po znárodnění zá-
mek v  Oselcích zařízen jako učiliště pro 
tehdy chybějící kvalifikované pracovníky 
v zemědělství. V poměrně krátké době byly 
hospodářské budovy upraveny na dílny pro 
koláře a kováře. Jak se vyvíjelo zemědělství, 
kolařina téměř vymizela a nahradila ji truh-
lařina. Ta se v Oselcích stále vyučuje v rámci 
tříletého učebního oboru a také ve čtyřletém 
maturitním uměleckořemeslném oboru.
„Koncem 90. let minulého století přišli 
kolegové s  nápadem pozvat do našich dí-
len bývalé absolventy a  především rodiče 
se žáky základních škol a  ukázat všem, že 
kovařinu máme jako škola stále v  nabídce 
oborů. Už v  roce 2000, kdy jsme tzv. zku-
šebně a  poprvé kovářský den v  Oselcích 
pořádali, jsme se rozhodli akci opakovat 
v každém sudém roce v závěru kalendářní-
ho roku“ uvádí současný ředitel školy Ing. 
Václav Bumbička.
Letos pořádaný IX. ročník svědčí o  tom, 
že se akce ujala a  kováři ji berou jako tra-
dici. Kromě známých kovářů, absolventů 
a  současných studentů se akce pravidelně 
účastní členové Kovářského společenstva, 
což je profesní sdružení zastupující zájmy 
kovářů, zámečníků a podkovářů České re-
publiky od roku 2002.
Letošní IX. ročník se v  kovárně oselecké 
střední školy uskuteční v  sobotu 22. lis-
topadu. Kováři začnou pracovat u  výhní 
v  9.00. Do Oselec jsou pozváni opravdoví 
mistři tradičního řemesla. Jmenujme ales-
poň Miloslava Trefance z  Činova u  Klatov 
– je jedním ze dvou kovářů v celé ČR, kteří 
od Ministerstva kultury ČR obdrželi titul 
Nositel tradic lidového řemesla. Pravidel-
ně do Oselec přijíždí také bývalý absolvent 
oselecké školy Ivo Rudolf z  Bečova nad 
Teplou. Uznávaný odborník a mj. pořadatel 
setkání kovářů z  ČR i  zahraničí v  Bečově 
nad Teplou. Určitě i  letos zavítá do Ose-
lec respektovaný mistr kovářů z  Bavorska 
Manfred Becher. Spolu s nimi se u kovadlin 
při práci představí několik čerstvých absol-
ventů školy, kteří po maturitě pokračují na 
dalších odborných školách nebo se soukro-

mě věnují kovářské práci ve svých dílnách. 
„Jak je už zvykem, každý kovář dostává k dis-
pozici kovadlinu, výheň, uhlí a  120 minut 
času. Někteří pracují jednotlivě, jiní před-
vádějí práci ve dvojici. Co během tak krátké 
doby dokážou šikovní kováři ze zdánlivě ne-
poddajného materiálu vytvořit, je opravdu 
obdivuhodné,“ doplňuje Ing. Bumbička.
„Souběžně s kováním v kovárně bude v sou-
sední hale výstava maturitních prací našich 
studentů, své mistrovské kousky přivážejí 
na kovářský den představit také další účast-
níci akce. A ještě doplním, že kovářský den 
pořádáme letos jako součást dne otevřených 
dveří ve Střední škole v Oselcích, kdy si zá-
jemci mohou prohlédnout celý areál školy, 
včetně truhlárny. Tam si v  případě zájmu 
mohou vyzkoušet řezbu a podívat se, jak se 
pracuje s CNC strojem“ uzavírá ředitel ško-
ly.Na snímku z  minulých ročníků předsta-
vujeme mistry řemesla při práci.

Za SŠ Oselce Milan Demela

SPOLKY 

Poděkování 
Prosím, dovolte mi, tak jako se vždycky 
na každém konci něčeho velkého a  vzác-
ného hodí, poděkovat všem, kteří přispěli 
ke zdárnému průběhu letních představení 
Tyjátru Horažďovice na Panské zahradě. 
Předně jsou to všichni sponzoři, bez kte-
rých, i kdybychom se snažili sebevíc, nešla 
v současné době zrealizovat žádná amatér-
ská divadelní premiéra. Opravdu. Zápal 
a chuť ochotníků pro uvedení nového diva-
dla prostě ke šťastnému „otevření opony“ 
již dneska nestačí. Obecenstvo si snad ani 
nedokáže představit, kolik lidí, mecenášů 
a  podporovatelů se musí najít, aby takové 
divadelní představení vůbec spatřilo světlo 
světa a mohlo rozesmát své publikum. 

Proto mi dovolte, abych na tomto mís-
tě poděkoval firmám Mlýn a  krupárna 
MRSKOŠ, s. r. o., která je již řadu let na-
ším hlavním a  generálním sponzorem, 
a  dále firmám Brabec, mlýn Horažďovice 
– Zářečí s. r. o., a  IDEALSPED Šanta & 
Metlička, jmenovitě panu Fandovi Šanto-
vi, který byl se svým „stěhovacím vozem 
na kulisy“ kdykoli k dispozici a nikdy ne-
odmítl zdarma vypomoci. Technické služ-
by města Horažďovic vždy perfektně zaří-
dily úpravu terénu v přírodním amfiteátru 
a ochotně zapůjčily z majetku města lavice 
a  stoly. Nikdy bychom nezvládli pořádat 
venkovní produkci na Panské bez zázemí 
skautů a další podpory od Obce Chanovi-
ce se starostou, panem Petrem Kláskem, 
v  čele, která nám vždy nezištně zajistila 
pohodlná sezení devadesáti diváků. Všem 
patří náš upřímný a srdečný dík. 
Velké poděkování patří zároveň všem di-
vákům, kteří se na nás přišli podívat, za je-
jich hojnou návštěvnost, všechny potlesky 
a smíchy, kterými nás častovali a potvrdili 
nám, že naše práce a koníček mají i v dneš-
ní době své nezastupitelné místo. 
A na konci chci ještě já sám jednou osobně 
poděkovat všem účinkujícím i  dalším zú-
častněným na pořadatelství za obrovské 
nasazení a výkony každého z nich, protože 
bez jejich nadšení by nebylo nic. Fungování 
ochotnického divadla je vždycky podmíně-
no sehraností a přátelstvím celého kolekti-
vu. Tady neplatí výjimečnost nějaké osoby 
či části ansámblu, protože připravit diva-
delní zážitek pro jakékoliv publikum zna-
mená neuvěřitelnou symbiózu všech, kteří 
jej půl roku pracně připravují. Děkuji všem, 
se kterými jsem měl tu čest spolupracovat! 
Děkuji Tyjátru Horažďovice, že pro něj 
mohu pracovat a  pomáhat mu vdechovat 
život i po jeho 169 letech existence! 

K. Šťastný 

Spolek rodáků 
a příznivců 
Horažďovic
Uvádím přehled akcí, které za posledních 
pět měsíců připravil výbor spolku pro své 
členy, členky a širokou veřejnost:
V  květnu se uskutečnil tematický zájezd 
do města Tábora. Toto město se význam-
ným způsobem zapsalo do historie našeho 
národa a  je tedy ctí je navštívit. Termín 
tohoto zájezdu byl zvolen na den 18. květ-
na, který je Mezinárodním dnem muzeí 
a díky tomu měli účastníci tohoto zájezdu 
možnost zdarma navštívit Husitské mu-
zeum. Kromě návštěvy tohoto známého 
muzea naši spolkoví výletníci viděli znovu 
napuštěný rybník Jordán, prošli si tábor-
ské podzemí, prohlédli expozici tábor-
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ského pokladu na nádvoří hradu Kotnov 
a  „pověstnou třešničkou na dortu“ byla 
návštěva muzea čokolády a  marcipánu. 
Zajímavá byla i  prohlídka klokotského 
poutního kostela Nanebevzetí Panny Ma-
rie. Zájezdu se zúčastnilo 50 spokojených 
výletníků, kterým ani moc nevadilo dešti-
vé počasí. 
Návštěva plzeňské zoologické zahrady 
byla tématem červnového zájezdu. Ten se 
uskutečnil za krásného počasí 15. června. 
V  ZOO Plzeň je zároveň botanická za-
hrada, která je druhou nejstarší v  České 
republice a  rozhodně má návštěvníkům 
co nabídnout. Plzeňská ZOO je nejnavště-
vovanější turistickou atrakcí Plzeňského 
kraje a  čtvrtou nejnavštěvovanější zoolo-
gickou zahradou v  republice. Není divu, 
že tato akce byla účastníky kladně hodno-
cena. Zájezdu se zúčastnilo opět 50 výlet-
níků včetně dětí. 
14. září náš spolek uskutečnil opět tra-
diční zájezd na Šumavu. Tentokrát cí-
lem poznávání byla Hauswaldská kaple 
u  Srní. Pěší turistická túra přes Mechov 
ke zmíněné kapli a  zpět přes Staré Srní 
nebyla náročná, takže ani drobné mrho-
lení třiceti účastníkům nezkazilo nála-
du. Ta byla navíc umocněna působivým 
prostředím magického poutního místa 
Hauswaldské kaple. 

Karel Halml 

PS Prácheň
Je za námi první vystoupení nové koncert-
ní sezony. Jak jsem psala před měsícem, 
26. 9. se uskutečnil koncert k Roku české 
hudby, kde spolu s námi vystoupily i žáky-
ně a  absolventky Základní umělecké ško-
ly a  Pěvecký a  chrámový sbor Velkobor. 
Koncert byl velmi povedený, jen bohužel 
i na horažďovické poměry velmi málo na-
vštívený. 
Hned další týden jsme na pravidelných 
nedělních zkouškách dostali od dirigenta 
nové noty a začali jsme nacvičovat vánoč-
ní vystoupení. Čeká nás těchto koncertů 
celá řada – hned 3. prosince budeme vítat 
příchod adventu spolu s  dětmi v  kultur-
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ním domě. O týden později zazní náš zpěv 
již tradičně v  jídelně Domu s  pečovatel-
skou službou v  ulici Palackého. Každo-
ročně takto přinášíme adventní a vánoční 
náladu našim seniorům, kteří jsou velmi 
milým obecenstvem. 
Po dvou adventních koncertech bude ná-
sledovat řada koncertů vánočních, kde 
představíme mnoho nových koled, vá-
nočních písní a hlavně novou vánoční mši 
zvanou „Pastýřská“ od Ladislava Němce. 
V  současné době se každou neděli pilně 
scházíme k nácviku, mše se nám líbí a vě-
říme, že na Vánoce zaujme i – snad počet-
né – obecenstvo.

Za PSP Simona Sládková

PS Prácheň / Otaváci
PADESÁT LET SKUPINY PRÁCHEŇ

Naše organizace vznikla 16. 9. 1964 záro-
veň se vznikem druhé základní školy v na-
šem městě. V  této době byla naše činnost 
spjatá s  chodem školy. Z  kronik se dozví-
dáme, že jsme pomáhali v  zemědělství, 
připravovali besídky k  MDŽ, sportovali 
a jezdili na výlety a letní tábory. Před „Sa-
metovou revolucí“ měla naše organizace 
asi 450 členů. Po roce 1989 jsme se stali 
neziskovou organizací s  demokratickými 
stanovami a začínali skoro od začátku s mi-
nimem členů. Dnes máme 101 členů a naše 
činnost je bohatá. Organizujeme letní 
i  zimní tábory, vánoční pochod. Podílíme 

se na pochodu Horažďovická padesátka – 
zabezpečujeme trasu pro nejmenší. Další 
akcí je zábavné odpoledne na hradě Prá-
cheň, květinový den proti rakovině, pod-
zimní sraz v Novém Městečku. Můžete nás 
vidět na Martinském i  adventním jarmar-
ku. Blíže se na naši činnost můžete podívat 
na našich webových stránkách www.ota-
vaci.pionyr.cz. Na tyto akce i  pravidelnou 
činnost (každotýdenní schůzky) máme vý-
borný kolektiv kvalifi kovaných vedoucích 
a lidí, kteří jsou vždy ochotni pomoci.

Šedý medvěd

Kroužek mladých 
hasičů
EXKURZE NEJEN NA LETECKOU 
ZÁCHRANNOU SLUŽBU

V  sobotu 11. října se mladí hasiči z  Horaž-
ďovic vydali na výlet. První zastávka byla 
v sídle Záchranného útvaru HZS ČR ve Zbi-
rohu (útvar zaměřený na zasahování při mi-
mořádných situacích, katastrofách apod.) 
a  v  Expozici požární ochrany ve Zbirohu 
(EPOZ), kde jsme si prohlédli velkou spous-
tu hasičské techniky a objevili jsme i exponá-
ty zapůjčené z Horažďovic. Poté jsme se pře-
sunuli do požární stanice Plzeň-Košutka, 
kde už nás čekal usměvavý hasič – průvod-
ce, se kterým jsme si prohlédli celou stanici. 

V  garážích jsme viděli spoustu nejrůzněj-
ších aut vybavených technikou pro různé 
typy zásahů (požár, dopravní nehoda, únik 
jedovatých látek, přírodní katastrofa…). Pak 
jsme navštívili tělocvičnu s  horolezeckou 
stěnou, posilovnu, školicí místnosti a  řídí-
cí centrálu celé stanice, kde jsme se setkali 
s vítězem posledního ročníku soutěže „Miss 
hasič“. Největším zážitkem z  celé požární 
stanice byla prohlídka výcvikových prostor 
pro nácvik zásahů a  záchrany osob s  pou-
žitím dýchací techniky. Když náš průvodce 
zhasl světla, zapnul reproduktory se zvuky 
požáru a  nechal nás uprostřed bludiště, ve 
kterém při tréninku hasiči v  plné výstroji 
a  s  dýchacími přístroji vyhledávají fi guríny 
osob, dokázali jsme si velmi živě představit, 
jak náročná a nebezpečná je jejich práce. Ni-
koho z nás by nenapadlo, že po tak skvělém 
zážitku, jakým byla návštěva požární sta-
nice, může přijít ještě něco zajímavějšího. 
Závěrečná exkurze na Letecké záchranné 
službě na letišti v Plzni-Líních byla opravdo-
vým zlatým hřebem celého dne. Kapitán vr-
tulníku, lékař a zdravotní sestra nám ukázali 
záchranářský vrtulník W3-A  Sokol a  jeho 
technické i zdravotnické vybavení a ochotně 
nám odpovídali na spoustu našich otázek. 
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Měli jsme velké štěstí, že se podařilo exkurzi 
na základně LZS uskutečnit, protože těsně 
před naším příjezdem se právě vrtulník vrá-
til ze zásahu a  jen pár okamžiků po závěru 
exkurze se opět odlepil od země a  letěl do 
akce. Po odletu vrtulníku jsme se i my vrátili 
plní zážitků na „domovskou základnu“ do 
požární stanice v Horažďovicích.

ZÁVOD POŽÁRNICKÉ 
VŠESTRANNOSTI V BĚŠINECH

Poprvé v letošním školním roce vyrazili ho-
ražďovičtí mladí hasiči závodit v sobotu 18. 
10. do Běšin u Klatov na závod požárnické 
všestrannosti. Soutěžit vyrazila 2 družstva 
mladších a 2 družstva starších. Po příjezdu 
do Běšin nás nejdříve čekala štafeta CTIF. 
Navzdory vlhkému terénu trati se nám po-
dařilo štafetu velmi dobře zvládnout a  po 
jejím absolvování jsme se přesunuli na start 
samotného závodu. Soutěžilo se v  mnoha 
disciplínách – střelba ze vzduchovky, práce 
s  mapou, zdravověda, uzly, požární pro-
středky, fyzická zdatnost a další. Po absol-
vování závodu jsme si odpočinuli, posvačili 
párek v  rohlíku a  vyrazili zpátky domů. 
Všechna naše družstva měla velmi pěkné 
výsledky. Největším úspěchem bylo umís-
tění družstva mladších na 2. místě (se ztrá-
tou pouhých 2 sekund na 1. místo). Všem 
mladým hasičům patří velká pochvala za 
vzornou reprezentaci. 
Fotky z obou akcí jsou na http://sdhhd.raj-
ce.idnes.cz/.

Vedoucí MH Ing. Lucie Krohová 

Oblastní charita
KLUB „NEBUĎ SÁM“ 

V klubu připravujeme v měsíci listopadu pes-
trou paletu zajímavých akcí. Tímto vás srdeč-
ně zveme a přejeme všem příjemnou zábavu. 
3. 11. pondělí Baduan Jin – příjemné re-
laxační cvičení pro každého pod vedením 
Mirky Bauerové. Společenská místnost 
(4. patro) DPS Palackého od 9 hod. Projekt 
„Seniorům dokořán“. 
4. 11. úterý Posezení s harmonikou – i v listo-
padu nám pro radost, k tanci i poslechu zahrají 
Úterníci. Jídelna DPS Palackého v 15.00 hod. 
5. 11. středa S  trochou nostalgie 2 aneb 
vaříme s  M. Kuntzmannovou – ukázky 
přípravy pomazánek a zajímavé rady a „fí-
gle“ vyhlášené kuchařky a  autorky knih 
o  vaření. Jídelna DPS ve 14 hod. Projekt 
„Seniorům dokořán“.
5. 11. a každou další středu – Turnaj v žo-
lících. Společenská hala DPS Loretská 
1069 od 10 hod. 

10. 11. pondělí – Cvičení Taj-czy – Čchi-
kung – poprvé si pod vedením cvičitelky 
R. Krásné zacvičíme cviky zaměřené na 
koncentraci a rozvoj pohyblivosti. V 9 hod., 
společenská místnost 4. patro DPS 1061. 
Projekt „Seniorům dokořán“.
10. 11. pondělí – Holky v  akci – pustíme 
se do pečení sladké, ale možná i  slané po-
choutky. Začínáme ve 13.30 hod v  jídelně 
DPS Palackého. 
12. 11. středa – Setkání s  dětmi z  KMŠ 
– znovu nás navštíví děti se svým progra-
mem – přijďte si společně popovídat, zazpí-
vat, tvořit i se zasmát a vzájemně se potěšit. 
Jídelna DPS 1061 Palackého od 9.45 hod 
(po cvičení na DPS 1061).
12. 11. středa – „Přátelům“ – beseda se 
známým hercem a režisérem Janem Kače-
rem – začátek v 16 hod., v jídelně DPS č. 1061 
Palackého. Projekt „Seniorům dokořán“.
19. 11. středa – Extrémní podmínky aneb 
Člověk vydrží dvakrát víc, než si myslí – 
beseda s  Ing. Ladislavem Siegrem, Csc. – 
odborník na výzkum extrémních vlivů na 
člověka. Společenská místnost (4. patro) 
DPS Palackého od 14 hod.
24.–26. 11. Adventní dílna – společné po-
sezení, povídání a  hlavně výroba advent-
ních dekorací v  dílně DPS, vždy v  čase od 
10 do 12 hod. Zájemci o adventní výzdobu 
mohou předem hlásit své požadavky v kan-
celáři OCH.
24. 11. pondělí – Taj-czy – Čchi-kung – 
poklepová masáž s R. Krásnou – přijďte si 
vyzkoušet, jak lze pozitivně ovlivňovat své 
zdraví a kondici. Od 9 hod. ve společenské 
místnosti 4. patro DPS 1061. Projekt „Se-
niorům dokořán“.
25. 11. úterý – Povídání o zdraví na pod-
zim s  M. Jordánovou – zamyšlení nad 
zdravotními otázkami, prevence problémů 
a  co můžeme sami pro sebe udělat každý 
den. Společenská místnost ve 4. patře DPS 
Palackého – začátek od 14 hod.
27. 11. čtvrtek – Vystoupení dětí ŠD Bla-
tenská – děti z družiny nás přijdou potěšit 
svými básničkami, písněmi a  scénkami 
s předvánočním laděním. Jídelna DPS Pa-
lackého od 13.30 hod.
Projekt „Seniorům dokořán“ probíhá ve spo-
lupráci s Městskou knihovnou Horažďovice za 
fi nanční podpory Ministerstva kultury ČR. 

Mgr. Dagmar Ušiaková
Oblastní charita Horažďovice

Skautské středisko 
Prácheň
DRAKIÁDA 2014

Skautské středisko Prácheň a  Dům dětí 
a  mládeže Horažďovice zve všechny příz-
nivce a piloty draků, dráčků a dračic na tra-
diční podzimní Drakiádu.
Přijďte se pochlubit svými létajícími dra-
ky, ať už vyrobenými nebo koupenými, jen 
když budou létat. 
Soutěžit se bude hned v  několika disciplí-
nách, a  to v  elegantnosti letu a  nejkrásněj-
ším a nejoriginálnějším vyrobeném drakovi. 
Ti, jejichž dráček utrží nějaké ty odřeninky, 
nemusí smutnit. Je pro ně připravena dis-
ciplína o  nejrozbitějšího draka. Ti nejlepší 
z pilotů budou oceněni věcnými cenami. Ale 
nebojte se, nikdo neodejde s prázdnou.

V. BENEFIČNÍ KONCERT NA PODPORU 
ČINNOSTI OBLASTNÍ CHARITY 
HORAŽĎOVICE

V  pátek 10. 10. 2014 proběhl v  secesním 
sále hotelu Prácheň v  Horažďovicích kon-
cert na podporu naší činnosti – pomoc po-
třebným v našem regionu.
Program večera byl dílem dětí a učitelů ze 
Základní umělecké školy v Horažďovicích, 
kteří během programu představili hudeb-
ní, dramatický a výtvarný obor, který se na 
jejich škole vyučuje. Všem přítomným se lí-
bil nejen program, ale i nálada, která v sále 
panovala – byla sice cítit drobná nervozita 
účinkujících, ale přátelská atmosféra se-
tkání lidí dobré vůle byla patrná na první 
pohled. Děkujeme proto za krásný zážitek!
Dík ale patří také našim sponzorům – Zá-
padočeskému konzumnímu družstvu Suši-
ce, papírnictví Jana Šašková a květinářství 
Jana Machová. Díky nim jsme mohli naše 
hosty o přestávce pozvat na malé pohoštění 
a poděkovat účinkujícím drobným dárkem. 
Již tradiční akce by se nemohla konat bez 
podpory našich partnerů – Města Horaž-
ďovice, které bezplatně poskytlo nájem 
sálu, a  kolektivu hotelu Prácheň, zejména 
paní Staňkové, jež zajistila přípravu pro-
stor foyer, které přispěly k důstojnému prů-
běhu celého večera.
Naše největší poděkování ale patří hos-
tům koncertu, kteří díky dobrovolnému 
vstupnému podpořili naši činnost částkou 
4723 Kč.
Děkujeme a  doufáme, že nakloněni nám 
budete i příští rok!

pracovníci Oblastní charity Horažďovice
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Pro děti budou připravené hry, které hraje-
me na skautských schůzkách, a  dostanete 
možnost opečení možná posledního buřta 
letošní sezóny.
Těšíme se, že 9. listopadu 2014 na kopci 
zvaném Loreta společně v  14.00 vypustí-
me do povětří co nejvíce draků. 
Za středisko Prácheň Štěpánka Purschová

Diakonie Západ
DIAKONIE ZÁPAD A KLUB DOK DĚKUJÍ

Diakonie Západ a Klub Dok pro děti a mlá-
dež organizovaly 26. 9. 2014 na Mírovém 
náměstí v  Horažďovicích akci „Zaostřeno 
na život“, která byla součástí celorepubliko-
vé kampaně přibližující veřejnosti nízkopra-
hové kluby. Navzdory počasí se akce velice 
vydařila. Velký dík proto patří všem zúčast-
něným: základním školám, ZUŠ, DDM, ha-
sičům, skautům, SOŠ Oselce, paní Bretové 
a mnohým dalším za aktivní účast. Děkuje-
me také Městu Horažďovice za vstřícný po-
stoj, především pak panu starostovi Zrůb-
kovi a  pracovníkům technických služeb. 
Děkujeme všem, kteří přispěli na činnost 
Klubu Dok v rámci Slušného bazaru.

POZVÁNKA OD DIAKONIE ZÁPAD

Těm z vás, kteří již teď litují, že se neúčast-
nili akce „Zaostřeno na život“, můžeme 
přislíbit, že se akce podobného charakteru 
budou konat i v budoucnu. Během listopa-
du pro vás máme připravené akce menšího 
rozsahu.

KAVÁRNA PRO VŠECHNY 

Čajokraj je netradiční kavárna, která by vás 
ráda nově překvapila, a  proto jsme pro vás 
během listopadu připravili netradiční podve-
černí setkávání s názvem Nejenstředy v ka-
várně, které jsou určeny úplně každému. Vě-
říme, že odcházet budete s dobrým pocitem, 
protože svou návštěvou podpoříte zaměst-
návání lidí znevýhodněných na trhu práce. 
Otvírací doba kavárny v PO–PÁ: 9.00–21.00 
(pá do 23.00). Informace najdete na faceboo-
ku. „Nejen středy patří Havlíčkovce“. 

5. 11. od 17 hod.
Chcete se seznámit s  novým Občan-
ským zákoníkem? Jak vám do života 
zasahují změny, které přinesl? Přijďte si 
popovídat, vyjasnit či sdílet zkušenosti 
se změnami, které přinesl nový OZ. Se-
tkání povede Archa pro rodiny s dětmi.
12. 11. od 16 hod. 
Sníh, led a adrenalin – to vše je Snow 
fi lm fest – přijďte na promítání nejlep-
ších fi lmů uplynulé sezóny, více o  fi l-
mech se dozvíte na www.snowfi lm.cz.
18. 11. od 18 hod.

Večer otázek a odpovědí „Kde a jak za-
čít změnu ve svém životě, co mohu změ-
nit, proč se mi to vše děje…? PaedDr. 
Martina Baarová a Jana Cikánová
19. 11. od 17 hod. 
Kyberšikana – Promítneme zajímavý 
dokument, který vám ukáže odvrá-
cenou stranu internetu. Můžete pak 
s  námi sdílet své zkušenosti i  obavy 
a odnést si spoustu užitečných informa-
cí a postřehů. Setkání povede Archa pro 
rodiny s dětmi.
21. 11 od 19 hod.
Slunný západ USA – Jak se žije ve 
„zlatém státě“? Přijďte si pro střípky 
vzpomínek, americké kultury, fotografi í 
a  příběhů z  cesty po USA – Californie, 
Navajo rezervace, na Road 66, do Nové-
ho Mexika i do Las Vegas. 

ARCHA PRO RODINY S DĚTMI

Posláním služeb Archy pro rodiny s dětmi 
je poskytnout rodinám s  dětmi v  obtíž-
né životní situaci takovou podporu, aby 
vlastními silami dokázaly vytvářet vhodné 
prostředí pro rozvoj dítěte a  vedly nezá-
vislý život v rámci společnosti. Služby jsou 
poskytovány krátkodobě a  dlouhodobě, 
v  prostorách organizace nebo přirozeném 
prostředí rodiny. Archa pro rodiny s dětmi 
poskytuje zdarma v  prostorách kavárny 
tyto služby: 
Každé úterý: Klub pro rodiče s dětmi od 0 
do 6 let v čase 9–11 hod. 
Každou středu: Školku na pár hodin pro 
děti od 2 do 6 let v čase 8–11 hod.
Kontakt: Anna Páleníková, tel 734 898 820
Klub Dok pro děti a mládež
Posláním Klubu Dok je doprovázet a pod-
porovat děti a  mládež od 6 do 20 let 
z  Horažďovic a  okolí při řešení obtížných 
a  každodenních situací a  zvyšovat tak je-
jich šance uspět v dalším životě. K dlouho-
dobým cílům klubu patří zejména nabízet 
respektující vztah a  bezpečný prostor, 
poskytovat informace, odbornou pomoc 
a  podporu, předcházet vzniku rizikového 
chování, případně minimalizovat jeho do-

pady prostřednictvím zážitkové pedagogi-
ky. Měsíc listopad v Klubu Dok patří téma-
tům „Společnost a rizikové chování“:
5. a 11. 11.  
Co jsou legální drogy a  jaký mají dopad 
na lidi v životním prostředí? I. a II. část 
19. a 24. 11.  
Co možná ještě nevíte o nelegálních dro-
gách? I. a II. část
27. 11. 
Cestománie – Slunný západ USA – ochut-
návka kultury západní části USA aktivní 
a netradiční formou
Kontakt: Bc. Miroslava Fialová, tel. 733 
614 655, aktuality můžete sledovat na face-
booku Klub Dok.
Těmito různorodými aktivitami vám chce-
me nabídnout náš prostor v Havlíčkově uli-
ci č. p. 46 a 505. Zřizovatel služeb Klub Dok 
pro děti a mládež, Archa pro rodiny s dětmi 
a Adite pro náhradní rodiny je Diakonie Zá-
pad. Zřizovatelem kavárny je o. p. s. Mož-
nosti tu jsou, která je dceřinou společností 
Diakonie Západ. V  naší kavárně můžete 
příjemně strávit podzimní chvíle odpočin-
ku u  výborného čaje a  kávy s  čerstvým 
zákuskem či originální pitou – je to prostě 
Místo pro všechny.

Bc. Jana Niklová za „Havlíčkovku“, 
kontakt: jana.niklova@diakonie.cz, 

604 523 187 

Sbor 
dobrovolných 
hasičů
Hasičský dům. V březnu 1929 začal provoz 
nového Hasičského domu na pražských Vi-
nohradech. Stal se sídlem kanceláře České 
zemské hasičské jednoty (ČZHJ), starobní 
a  pohřební pokladny a  fi liálky Hasičské 
vzájemné pojišťovny. Jedenáctipodlažní 
objekt byl považován za první „mrako-
drap“ v Praze. ČZHJ měla v té době 143 ha-
sičských žup, 5 114 sborů se 162 766 členy. 
Hasiči za 2. světové války. Během roku 1938 
dochází ke slučování žup a vznikají okresní 
hasičské jednoty. Po dobu protektorátu pak 
vzniká celá řada dalších změn. Stovky ha-
sičů se zapojují do odboje. Více než tisíc je 
jich umučeno nebo popraveno. Mezi nimi 
i protektorátní starosta František Procház-
ka. Dne 21. října 1945 je ustanoven Svaz 
československého hasičstva. 
V  září roku 1939, tedy před 75 lety, začala 
2. světová válka, která výrazně zasáhla i do 

HASICSKÉ 
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V E Ø E J N Ý   I N T E R N E T

Vám poskytuje

  Po, St, Pá 9.00-12.00, 12.30-17.00
  Út, Èt 8.00-12.00, 12.30-16.00
   e-mail: horazdovice@ciao.cz
   3. TÝDEN V LISTOPADU

  18. 11. - 21. 11.  2014
prvních 30 min dennì ZDARMA  

REGIONÁLNÍ INFORMAÈNÍ
A MAPOVÉ CENTRUM
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vývoje českých hasičských sborů. Ještě před 
vypuknutím skutečné války byly hasičské 
sbory zapojeny do civilní protiletecké obra-
ny a plnily úkoly podle válečných předpisů. 
Ve válečných letech byla vydána řada naří-
zení, která různým způsobem upravovala 
a omezovala činnost hasičských sborů. 

TOPNÁ SEZONA ZAČÍNÁ KONTROLOU 
KOMÍNA

Čtyřicet procent lidí si nenechává pravi-
delně zkontrolovat komín. Kromě pokuty 
až 25 tisíc korun jim ale hrozí daleko hor-
ší věci – požár a škoda na majetku, otravy 
i úmrtí. Pokud jste si domů ještě nepozvali 
kominíka, je teď před začátkem topné sezo-
ny nejvyšší čas. Pozor ale na podvodníky, 
berte jen prověřené kominíky. 

Karel Halml 

OHLASY ČTENÁŘŮ

Reakce na článek
Dovolte mi, abych naposledy reagoval na 
článek v  zářijovém Horažďovickém obzo-
ru. Nejdříve jsem se chtěl zachovat tak jako 
někteří naši politici, tj. „tvrzení proti tvrze-
ní“, ale v duchu jednoho známého českého 
přísloví reaguji jinak. 
K  dané reakci uvádím následující – opě-
tovným dotazem na účastníky slavnostní 
akce jsem se dozvěděl, že v dětství všichni 
do jednoho prodělali zánět středního ucha, 
tudíž zřejmě špatně slyší. Navíc tělocvična 
nebyla ozvučena technikou a akustika tam 
byla velice špatná. Takže bohužel slyšeli 
tykání paní ředitelky panu starostovi. S pa-
nem Markem jsme zřejmě nakonec obdr-
želi i ty neobdržené pozvánky, které se nej-
spíš zamíchaly mezi reklamní letáky, které 
ovšem ale do schránky nedostávám. Dále 
souhlasím i s argumentem mého volebního 
zviditelnění, neboť do této doby jsem byl 
v  Horažďovicích osobou téměř neznámou 
a  neaktivní (kromě Spolku rodáků, diva-
delní společnosti Tyjátr – činohra a loutky, 
FK Horažďovice a akcí, které pořádáme na 
Zářečí).
Na základě výše uvedených skutečností se 
omlouvám Mgr. Jaroslavě Šimkové. 

Mgr. Stanislav Jůda
P. S.:
Na obhajování nedokonalého provedení 
cyklostezky a nekvalitní vozovky v Horaž-
ďovicích předměstí panem starostou Zrůb-
kem, nechť si každý udělá názor sám. Já 
bych pouze připomenul, že Karel IV. v době 
svého kralování za špatně odvedenou práci 

nechával koupat ve Vltavě například peka-
ře. Tady by stačilo obout dotyčnému in-line 
brusle a  nechat ho po tom štěrku a  hlíně 
z pole se projet. No, a tu silnici v Horažďo-
vicích předměstí brzy zase budou rozkopá-
vat a znovu opravovat. Po nás potopa!

Jan Duchoň
Vážení, dovolte mi prosím několik pozná-
mek k pojednání pí. Růženy Hůdové o ho-
ražďovické osobnosti – Janu Duchoňovi. 
Mimo jeho zásluh na práci spojené s  lout-
kovým divadlem je třeba připomenout 
i vlastnosti jiné, ne méně důležité. A také je 
nutné připomenout tyto vlastnosti dnešní 
mladé generaci. Dne 22. 2. 1940 byl zapsán 
pan Jan Duchoň jako člen organizace s ná-
zvem Vlajka. Být členem Vlajky znamena-
lo schvalovat, spolupracovat, vypomáhat 
a  propagovat německou nacistickou nad-
vládu. Být členem Vlajky znamenalo kraj-
ně antisemitské smýšlení a  propagování 
rasistické nauky. Jinými slovy, vlajkaři byli 
sice české národnosti, ale svůj národ zradili 
a  přidali se k  hlavnímu českému nepříteli 
během II. světové války. 5. května 1945 byl 
pan Duchoň spolu s jinými vlajkaři zatčen 
národním výborem.
Podle mého mínění, píše-li se o zásluhách 
toho či onoho občana, nemá se zapome-
nout zaznamenat i stránky méně lichotivé.

S veškerou úctou Jaroslav Fischl 

Prosba
Obracím se s prosbou na občany Horažďo-
vic, jestli někdo neví, neslyšel nebo se od 
svých předků nedozvěděl o  neštěstí, které 
se stalo v období první republiky.
Roky se zaobírám zpracováním dokumen-
tů o  leteckých katastrofách českosloven-
ského vojenského letectva od roku 1918 až 
po rok 1990.
Asi málokdo si pamatuje, že jihovýchodně 
od Horažďovic se nacházel prostor pro le-
tecké bombardování. Tam se také stala ne-
šťastná událost, na kterou jsem narazil při 
studiu historických pramenů. Podotýkám, 
že v  období činnosti vojenského letectva 
zahynuly desítky civilních osob, zejména 
pak děti, dívky a ženy, které se ocitly v ne-
správnou dobu na nesprávném místě, kde 
přišly o život.
Jedna taková událost se stala v  prostoru 
Horažďovic. Když přilétal bombardovací 
letoun k  ploše, na kterou měl shodit bom-
by, nahnul se bombometčík k pilotovi, aby 
ho upozornil na cíl. Přitom zavadil o páku 
uvolňovače pum a  shodil tak neúmyslně 
pumu, která dopadla před cílovou plochou 
na pole, na kterém železničář – bývalý 
zasloužilý legionář – vybíral se svojí osm-
náctiletou dcerou brambory. Po výbuchu 

pumy byla dívka zabita a její otec byl těžce 
zraněn, takže své zaměstnání nemohl již 
vykonávat. Pro ilustraci dodávám, že úřed-
ní šiml „řehtal“ i za první republiky. Minis-
terstvo obrany se nechtělo k  ničemu znát, 
dokonce se objevilo i tvrzení, že tam na tom 
svém poli neměli v této době co pohledávat. 
Odškodnění se dočkal a za tři roky.
Pokud by někdo z  čtenářů o  této události 
věděl nebo mě mohl upozornit na další po-
drobnosti, eventuálně na zprávu tisku z té 
doby, prosím o informaci na moji e-mailo-
vou adresu.

S díky plk. let. v. v. Ing. Zbyněk Čeřovský

ZAJÍMAVOSTI

Hlubinné úložiště
Praha – Ministerstvo životního prostředí 
(MŽP) povolilo v pěti lokalitách České re-
publiky průzkum pro úložiště radioaktiv-
ního odpadu. 
Správa úložišť tam může provést první etapu 
geologických průzkumných prací a posoudit, 
zda jsou lokality pro hlubinné úložiště vhod-
né. ČTK o tom dnes informovala Tereza Beč-
vaříková ze Správy úložišť radioaktivních od-
padů (SÚRAO). Aktivisté se ale dlouhodobě 
snaží celý proces zastavit, také občané s úlo-
žišti nesouhlasí a odmítali je i v referendu.
„Ze zákona nic nebránilo vydat kladné roz-
hodnutí pro realizaci geologických neinva-
zivních prací,“ odpověděla na dotaz ČTK 
mluvčí ministerstva Petra Roubíčková. Podle 
ní průzkum nemá dopady na životní prostře-
dí.
Pro hlubinná úložiště na použité palivo z ja-
derných elektráren bylo v  Česku vytipová-
no sedm lokalit. Z  nich pět získala povolení 
k průzkumu. 
Na zbylá dvě rozhodnutí správa úložišť ješ-
tě čeká. Pokud kladná stanoviska nabudou 
právní moci, mají ze zákona dotčené obce ná-
rok čerpat ročně pro jednu lokalitu příspěvky 
až 12 milionů korun. Celkem stát vyčlenil 72 
milionů na rok. Peníze se budou obcím vyplá-
cet po dobu, kdy bude průzkum trvat. V první 
etapě jde o geologické průzkumné práce, a to 
měření u povrchu, sběr dat, sondáže a odběr 
hornin pomocí neinvazivních metod.
Povolení dosud dostala lokalita Čertovka na 
pomezí Ústeckého a  Plzeňského kraje, Bře-
zový potok poblíž Horažďovic v  Plzeňském 
kraji, Magdalena na Táborsku, Čihadlo na 
Jindřichohradecku a Kraví hora na Žďársku. 
Správa úložišť čeká na stanovisko o Hrádku 
na Jihlavsku a  o  lokalitě Horka pod Velkým 
Meziříčím.
Starostka Lodhéřova poblíž lokality Čihadlo 
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HORAŽĎOVICKÉ OSOBNOSTI

František Xaverius Celerin
Muž zajímavého jména, divokého vzezře-
ní a zajímavého osudu, který se významně 
vepsal do dějin města Horažďovic. Naro-
dil se v  Jindřichovicích u  Kolince 16. 10. 
1824 sušickému měšťanovi Antonínovi 
Celerinovi a Františce rozené Folkmanové 
(Volkmanové – rod Volkmanů vlastnil zá-
mek v Jindřichovicích). Pocházel z poměr-
ně zámožné rodiny a  po studiích nižšího 
gymnázia v Písku a reálky v Rakovníku po 
svých rodičích zdědil Podbranský mlýn 
v Horažďovicích.
Podle dostupných zdrojů byl velmi oblíben 
pro svou skromnou povahu a rozsáhlé vě-
domosti. Byl člověkem velmi energickým 
a  pro Horažďovice představoval hybnou 
sílu kulturního dění a  společenského ži-
vota. V roce 1862 stál u zrodu zpěváckého 

spolku Prácheň, kde postupně zastával 
funkce předsedy, místopředsedy a  člena 
výboru. V  roce 1868 byl hlavním iniciá-
torem svěcení praporu tohoto spolku, což 
byla masová událost s účastí cca 2000 lidí.
Byl hlavním organizátorem dopravení 
jednoho ze základních kamenů Národ-
ního divadla z  Práchně do Prahy, ten byl 
8.  5. 1868 spuštěn na řeku a  plaven na 
voru. Při pokládání základního kamene 
o  několik dnů později držel F. X. Celerin 
proslov za celý Prácheňský kraj. 
V  letech 1860–1870 byl starostou Horaž-
ďovic, v  letech 1865–1870 byl starostou 
okresu Horažďovice a v roce 1869 byl zvo-
len poslancem českého sněmu za okres 
Horažďovice a  Strakonice vedle takových 
osobností jako byl Rieger či Palacký. 

Zdeňka Klesalová ČTK řekla, že se v  roce 
2004 v obci v referendu proti úložišti vyjád-
řilo 99 procent obyvatel. „Zlobí nás, že SÚ-
RAO dlouhou dobu tvrdilo, že bez souhlasu 
obcí se budovat nebude,“ reagovala. Minis-
terské rozhodnutí dostala, ale nemá ho pro-
studované, takže zatím neví, zda se odvolá. 
Rozhodnutí podle ní přišlo „načasovaně“ 
po volbách. Nová zastupitelstva se sejdou 
v  prvním listopadovém týdnu. Potom bude 
schůzka starostů, kteří se domluví na dalším 
postupu. „Pokud proti průzkumným pracím 
nic nezmůžeme, naše obec bude nejspíše zá-
konné finanční prostředky čerpat,“ dodala.
Lidem na Žďársku původně vadil záměr sprá-
vy úložišť méně než jinde, protože jsou zvyklí 
na těžbu uranu. Předloni ale začalo aktiv-
ně vystupovat sdružení Nechceme úložiště 
Kraví hora. Starosta Bukova Jiří Vrbka má 
nyní za to, že se na území obce žádné tech-
nické průzkumné práce v terénu pro úložiš-
tě provádět nebudou, protože spolupráci se 
správou úložišť odmítli minulý rok obyvatelé 
Bukova v referendu. „Tady se mají pouze vyu-
žívat stará data získaná před lety kvůli těžbě 

uranu,“ řekl dnes Vrbka ČTK. Kdysi prý byly 
v okolí této vesnice provedeny stovky vrtů.
„Takže nastává v  celé ČR další boj okolo 
hlubinného úložiště. Budeme připravo-
vat odvolání proti rozhodnutí pro území 
Březový potok. Jen musíme nejprve roz-
hodnutí, které má 38 stránek A4, pročíst 
a nastudovat,“ řekl dnes ČTK Petr Klásek, 
starosta Chanovic, které spolu s  Pačejo-
vem, Olšany, Kvášňovicemi, Maňovicemi, 
Velkým Borem už 11 let nesouhlasí s úlo-
žištěm ani s průzkumem. Podle Kláska je 
plošně načasované „rozesílání do desítek 
obcí v  době mezivolební zajímavou náho-
dou“. Klásek dodal, že v  pondělí dostaly 
první rozhodnutí obce na lokalitě Kraví 
hora a dnes další čtyři lokality.
Úložiště by v Česku mělo fungovat od roku 
2065, jeho stavba potrvá 15 let. Vyhořelé 
palivo ze šesti jaderných bloků ČEZ se nyní 
ukládá do meziskladů.

Edvard Sequens

Calla – Sdružení pro záchranu prostředí

Nejúspěšnější 
sportovec okresu 
Klatovy roku 2014
Výkonný výbor Pošumavského sportovního 
sdružení okresu Klatovy připravuje ve spo-
lupráci se společností Sport Action s.  r.  o. 
a Klatovským deníkem vyhlášení nejúspěš-
nějších sportovců okresu Klatovy za rok 
2014 v kategoriích: jednotlivci mládež a do-
spělí, trenér mládeže a dospělých, rozhodčí, 

KULTURA V OKOLÍ 

Sušice:
6. 11. 2014 v 19.30 hodin
Kino Sušice
Koncert Pošumavské komorní filhar-
monie Prachatice

9. 11. 2014 v 14.00 hodin
KD Sokolovna
Harmonikáři

14. 11. 2014 v 19.30 hodin
Muzeum Šumavy v Sušici
Gospelový koncert skupiny VINESONG

15. 11. 2014 v 20.00 hodin
KD Sokolovna
WOHNOUT

25. 11. 2014 v 19.30 hodin
Kino Sušice
Jaroslav Hutka

28. 11. 2014 v 19.00 hodin
Muzeum Šumavy Sušice
ADVENTNÍ KONCERT – Petr Minář

sportovní družstvo mládeže a dospělých.
Vaše návrhy zasílejte na adresu: Pošu-
mavské sportovní sdružení okresu Kla-
tovy o. s., Denisova 93/I, 339 01 Klatovy 
nebo pssklatovy@seznam.cz nejpozději 
do 30. 11. 2014.

Úložiště radioaktivních odpadů. Ilustrační 
foto. Zdroj: denik.cz
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Pro své různé povinnosti v  úřadech a  ve 
spolcích zanedbával své soukromé záleži-
tosti v  mlynářské živnosti. Aby zachránil 
zbytky svého majetku, složil v  roce 1870 
všechny své funkce a  odjel s  rodinou do 
Vídně, kde pracoval pro velkoprůmyslníka 
Mautnera. Po osmi letech se vrátil zpět do 
Horažďovic, ale pro nastupující generaci 
byl kdysi slavný muž horažďovického dění 
již jen zšedivělým cizincem.
Po svém návratu pracoval jako advokát-
ní písař a  následně jako dohlížitel ve vá-
pencových lomech ve Velkých Hydčicích. 
V  této době se začal plně věnovat svému 
zájmu – botanice. Znal každý kout míst-
ního kraje od hraničních hor Šumavy až 
po Písecko. Spolupracoval s  vynikajícími 
vědci jako byl profesor František Polívka 
nebo Ladislav Čelakovský. Psal příspěvky 

do výročních publikací Královské společ-
nosti nauk o botanickém výzkumu. Roku 
1887 objevil zvláštní druh růže na západ-
ním svahu historického návrší Práchně. 
Šlo o růži brvitolistou (Rosa cilliatopeta-
la), která se nyní jmenuje růže Sherardova 
(Rosa sherardii). Byl to první nález této 
rostliny v Čechách, v současnosti bohužel 
nebyla na Práchni potvrzena.
Z  botanické činnosti F. X. Celerina se do 
dnešních dob zachovala část herbáře, kte-
rý odkázal dívčí škole v  Horažďovicích. 
Někdejší ředitel této školy jej na začát-
ku 20. let 20. století věnoval Městskému 
muzeu, poněvadž na škole neměl patrně 
žádné využití. Původně byl herbář daleko 
rozsáhlejší, ale bohužel se z něj dochova-
lo pouze pět svazků o cca 700 položkách, 
zbytek podlehl myším a času. Dochovaná 

část unikátního herbáře byla v rámci pro-
gramu Knihovna 21. století v  roce 2009 
zrestaurována a  zdigitalizována. Histo-
rická hodnota herbáře je vysoká, avšak 
vědecká hodnota je bohužel poněkud sní-
žena absencí přesné lokalizace sběrů. 
F. X. Celerin zemřel 21. 12. 1892 (někte-
ré údaje hovoří o  20. 12.) na mrtvici a  je 
pochován při kostele sv. Jana Křtitele. Po-
hřeb měl 23. 12. 1892. Dlužno dodat, že 
rod Celerinů má své kořeny hluboko v his-
torii, která sahá až do 13. století do Lotrin-
ska či do Slezska a  má své pokračovatele 
v ČR, Francii, Německu i USA. 

Při tvorbě článku byly použity informace 
z archivu Městského muzea Horažďovice.

Mgr. Jan Šašek

PRODEJ 
PALIVOVÉHO DŘEVA

DOVOZ ZAJIŠTĚN.
TEL: 607 592 561
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Nabízím ojedinělý pozemek 1294 m2 
v  klidné části města Nepomuk na rohu ulic Třebčícké a  Školní, 
která je na konci slepá. Na oploceném pozemku se nachází vlastní 
studna, chata, vzrostlé stromy, k dispozici jsou veškeré sítě. Poze-
mek je vhodný k okamžité stavbě RD. Veškeré dotazy a prohlídku 
s majitelem na tel. 602 182 805.

Nově otevíráme KOSMETICKÝ SALÓN Nicol
Kosmetické služby, nehtová modeláž, suchá pedikúra…

Střelské Hoštice, tel: 720 295 735

Restaurace Harmonie na Zářečí

sobota 15. 11. 2014 od 19.00 hod.

POSEZENÍ S DECHOVKOU, hraje Otavanka 

vstup dobrovolný

Stavební geologie, Strojges, a. s., 
provozovna Horažďovice přijme 

ZÁMEČNÍKA 
s platným svářečským průkazem na CO

2
. 

Telefon 376 512 538, 602 325 927.



HORAŽĎOVICKÝ OBZOR č. 10/2014 | 17

�������� ��	
����� 
������ � ����

�������� �� ���������

 ��!"#��$ %�& '�($)*��+,� -� .(���/�0 1$."( 2 '($!#34

JSTE PODNIKAVÍ? MÁTE OBCHODNÍHO DUCHA?

ZAJÍMAJÍ VÁS REALITY, NEMÁTE VŠAK PRAXI?

——————— VŠE VÁS NAUČÍME! ——————— 

Přijmeme schopného člověka na pozici realitní
makléř do pobočky Horažďovice. 

5 6789 :;<=>= 8?> @A9@;B
RK KLIKA s. r. o. | Blatenská 311 | Horažďovice | Tel.: 777 248 383 | E: info@rkklika.cz

realitní kancelář

TRUHLÁŘSTVÍ
Petr Poklop
Výroba nábytku z lamina a masivu:
A• kuchyňské linky, dětské obývací pokoje
A• vestavěné skříně, kancelářský nábytek
A• zahradní nábytek a pergoly
A• antik nábytek
Tel: 606 943 890 
e-mail: petr.dekl@seznam.cz
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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
www.ak-havlena.cz, www.Vasosobnibankrot.cz, 
Poskytuji právní služby ze všech oblastí práva, včetně zastupování 
před soudy a jiným úřady. Sepisování darovacích, kupních, nájem-
ních, vypořádacích či jiných smluv. V případě, že se nacházíte v tíži-
vé �nanční situaci, vyhotovuji návrhy na povolení oddlužení soudu 
dle Insolvenčního zákona (osobní bankrot)! Některé právní služby 
včetně návrhu na povolení oddlužení lze poskytnout i online bez 
návštěvy naší kanceláře!(více informací na našich stránkách).
Úřední hodiny: Středa:  14.30–17.30 hod.
         Pátek:  8.30–15.00 hod. 

ZEDNICTVÍ Jiří Svoboda
Provádíme veškeré zednické práce

úprava byt. jádra, sádrokartony, štuky, zateplování fasád, vyvložkování 

komínů ohebným nerez materiálem vč. stavebních úprav.

Tel: 725 763 582

Malířské práce
       Ondřej Mihalo

Provádíme veškeré malířské, lakýrnické práce (interiéry, fasády 

apod.) a kompletní zateplení fasád. Rychle, čistě a kvalitně.

Tel.: 722 900 713
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Uzávěrka dalšího čísla je 19. listopadu 2014, vydání 28. listopadu 2014. Redakce si vyhrazuje právo vybrat k otištění příspěvky pisatelů podle potřeb HO. Příspěvky svým rozsahem delší než jeden list A4 budou re-
dakčně kráceny. Náklad 2700 výtisků. Distribuováno do každé rodiny horažďovického obvodu zdarma. Vydavatel a nakladatel Město Horažďovice, Mírové náměstí 1, IČ 00255513. Tel. 376 547 557, fax 376 547 529,  
e-mail: obzor@muhorazdovice.cz. Za věcnou a jazykovou správnost textu odpovídají autoři, složení redakční rady: Jan Buriánek, Ing. Ivana Dušková, Ak. mal. Petr Mika, Jitka Chalupná. Povoleno OkÚ Klatovy pod 
registrační značkou MK ČR E 11878. ISSN 1802–7741. Sazba a tisk: Dragon Press, Klatovy.

AKCE
30. 11. neděle 15.00

POSEZENÍ S PÍSNIČKOU

K  tanci a  poslechu hraje Starošumavská pět-
ka. Rezervace vstupenek v kině Otava, 
tel. 376 511 890, čt–so od 16.00 do 20.00.

Změna programu vyhrazena

NEPŘEHLÉDNĚTE!!! PŘIPRAVUJEME!!!

12. 12. pátek  18.00

VÁNOČNÍ KONCERT ORCHESTRU 

VÁCLAVA HYBŠE S HOSTEM VĚROU 

MARTINOVOU

Slavnostní koncert k výročí 50 let Kulturního 
domu v Horažďovicích. Předprodej vstupenek 
od 10. 11. v  kanceláři KS a  v  kině Otava dle 
rozpisu otevírací doby.

KINO OTAVA

1. 11. sobota  20.00

RADIO ALICE

Itálie, Francie – Sedmdesátá léta plná pro-
testu a  vzdoru... Drama do 15 let nevhodné. 
Vstupné 95 Kč. 

7. 11. pátek 8. 11. sobota 20.00
POHLED NA LÁSKU 

USA – Romantické drama. V  hlavní roli Ro-
bin Williems. Přístupnost do 12 let nevhodná. 
Vstupné 95 Kč. 

14. 11. pátek 15. 11. sobota 20.00
DĚDICTVÍ ANEB KURVA SE NEŘÍKÁ 

ČR – Velká jízda... volné pokračování prosla-
veného prvního dílu. Komedie do 12 let ne-
vhodná. Vstupné 95 Kč. 

21. 11. pátek 22. 11. sobota 20.00
ČESKÁ PIVNÍ VÁLKA

ČR – Svět kolem nás se stále mění. A s ním se 
mění i  naše pivo. Co můžeme dělat? Doku-
mentární film. Vstupné 95 Kč.

28. 11. pátek 29. 11. sobota  20.00
RUKOJMÍ

USA – Bruce Willis jako elitní vyjednavač má 
jen jednu noc na záchranu rukojmí. Akční kri-
mi do 15 let nevhodné. Vstupné 95 Kč. 

LOUTKOVÉ DIVADLO V KINĚ OTAVA

14. 11. pátek 17.00 
MÍČEK FLÍČEK 

28. 11. pátek 17.00 
ČERTIMLÝN

DALŠÍ AKCE V KINĚ OTAVA

20. 11. čtvrtek  
PLANETA ZEMĚ 3000 / INDONÉSIE, 
ANEB PO STOPÁCH LIDOJEDŮ

Pořad pro školy.

26. 11. středa 
KONCERT PRO ŠKOLY

Změna programu vyhrazena

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
příjem plakátů pro výlep, tel. č. 376 511 890
VÝLEPOVÉ DNY: úterý a čtvrtek

KULTURNÍ DŮM

1. 11. sobota 15.00
ZÁKLADNÍ KURZ TANCE 
A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY

7. lekce – stolování. 

7. 11. pátek 9.00
ZÁKLADNÍ KURZ TANCE 
A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY

8. lekce. Od 20.00 prodáváme vstupenky na 
2. prodlouženou. 

8. 11. sobota 21.00
PARKÁN

Rocková zábava.

11. 11. úterý 19.30
TŘI V HÁJI

Divadelní komedii uvádí Divadlo ARTUR 
Praha. Předplatné skupiny A/1. Předprodej 
vstupenek v kině Otava, tel. 376 511 890 – čt, 
pá, so od 16.00 do 20.00. Zbylé vstupenky před 
představením v kulturním domě od 18.30. 

12. 11. středa – 13. 11. čtvrtek 
PRODEJNÍ TRH

14. 11. pátek 19.00
ZÁKLADNÍ KURZ TANCE 
A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY

9. lekce – 2. prodloužená.

15. 11. sobota  21.00
DISKOTÉKA OLDIES HITŮ

Světelné efekty – lasery a skvělou muziku uvá-
dí DJ IVAN MEJSNAR PRAHA. Prodej vstu-
penek na místě od 20.00. 

18. 11. úterý  10.00
HONZA A ČERT

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

21. 11. pátek  19.00
ZÁKLADNÍ KURZ TANCE 
A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY

10. lekce.

22. 11. sobota  15.00
TANEČNÍ ODPOLEDNE

Nejen pro absolventy „Tanečních kurzů pro 
dospělé“, ale pro všechny, kteří milují tanec. 
Taneční odpoledne za účasti manželů KOCIÁ-
NOVÝCH Z KLATOV. 

23. 11. neděle  15.00 
ZPÍVANÁ S HARMONIKOU

Nedělní odpoledne zpříjemní KŮROVCI 
z  Kašperských Hor. Bude se nejen zpívat, ale 
i tančit. Prodej vstupenek na místě od 14.00.

28. 11. pátek  19.00
ZÁKLADNÍ KURZ TANCE 
A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY 

11. lekce. Od 20.00 prodej vstupenek na závě-
rečný věneček.

29. 11. sobota  20.00
COUNTRY BÁL

Celým večerem provází kapela F.R.C. Z KLA-
TOV, která letos slaví 30 let od svého založení. 
Prodej vstupenek na místě.

KNIHOVNA
1. 11.  sál knihovny 10.00–17.00 
KURZ REIKI I. 

3. 11.  Oblastní charita HD (4. patro) 9.00 
BADUAN JIN

5. 11.  Oblastní charita (jídelna) 14.00
S TROCHOU NOSTALGIE PODRUHÉ 

– aneb vaříme s Miroslavou Kuntzmannovu

6. 11.  MŠ 9.30, 11.00
POHÁDKY DO POSTÝLKY 

– povídání, zpívání a kreslení autora pohádek 
Marka Šolmese Srazila (pro MŠ)

8. 11.  sál knihovny 10.00–17.00
KURZ REIKI II. 

9. 11.  sál knihovny 10.00–17.00 
KURZ REIKI III. MISTR

10. 11.  Oblastní charita (4. patro) 9.00 
TAI-CZY CIGUN – cvičení 

11. 11.  sál knihovny 9.00 
VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA 3. VĚKU

4. přednáška na téma „Dějiny oděvní kultury“

12. 11.  Oblastní charita (jídelna) 16.00 
K PŘÁTELŮM – beseda s Janem Kačerem 

14. 11.  sál knihovny 10.00 a 11.00
SAMETOVÁ REVOLUCE – beseda (ZŠ)

19. 11.  Oblastní charita (4. patro) 16.00 
EXTRÉMNÍ PODMÍNKY – přednáška 
s Ing. Ladislavem Siegerem, CSc.

21. 11.  sál knihovny 17.00 
RODINNÉ KONSTELACE S K. REŠLEM

24. 11.  Oblastní charita (4. patro) 9.00 
POKLEPOVÁ MASÁŽ – cvičení 

25. 11.  sál knihovny 9.00 
VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA 3. VĚKU

5. přednáška na téma „Dějiny oděvní kultury“

26. 11.  sál knihovny 10.00
KOUZLENÍ S PAPÍREM 

27. 11.  Dům dětí a mládeže 9.00 
CESTUJEME NA INTERNETU 

MUZEUM
1. 11.  malý sál muzea 13.00
PODMALBY NA SKLE S KAČKOU

Program pro dospělé. Krátké povídání o pod-
malbě + samotné malování

7. 11.  malý sál muzea 18.00
Z VÝLETU MEZI NEJVYŠŠÍ KOPCE 
SVĚTA – postřehy Petra Tomeše z Nepálu

29. 11.  malý sál muzea 13.00
PŘEDVÁNOČNÍ PLSTĚNÍ S KAČKOU

Pro děti 6–14 let. Výroba drobných dárků.

HOTEL PRÁCHEŇ

21. 11. pátek  Hotel Prácheň 19.00
ŠEVČÍKOVY HUDEBNÍ VEČERY

pěvecký recitál Tomáše Supa (tenor). Klavírní 
spolupráce Jaroslava Šaroun (A. Dvořák – V ná-
rodním tónu, B. Smetana – Prodaná nevěsta). 
Vstupné 100 Kč, zlevněné vstupné 50 Kč. Rezer-
vace vstupenek 603 229 559.


