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Z RADNICE
Vážení spoluobčané,
možná, že se vám úvodník našeho Obzoru
bude zdát netradiční, ale vychází z toho, co
vám jako nové vedení města chceme prostřednictvím tohoto měsíčníku poskytovat. A to
aktuální informace o dění v našem městě.
Vaší pozornosti jistě neušlo zahájení rekonstrukce Mírového náměstí a taktéž vás
možná překvapil vzhled tohoto prostoru po
vykácení stromů. V rekonstrukci náměstí
chceme pokračovat tak, aby náměstí bylo
„živou“ ozdobou města. V souvislosti s rekonstrukcí probíhá záchranný archeologický výzkum, který zatím přináší tak trochu
očekávané nálezy. Z historických písemných pramenů a plánů byl znám fakt, že se
u kostela sv. Petra a Pavla nacházel ohrazený hřbitov. To potvrzují i odkrývané nálezy
kosterních pozůstatků. Co je ale překvapivé, je mělkost hrobů. Některé se nacházejí
ve vrstvách jen několik desítek centimetrů,
některé dokonce jen několik centimetrů pod
stávající dlažbou. Dalším předpokládaným
„objevem“ je nález pozůstatků základů budov, které stály severně od závěru kostela
v dnešní ploše náměstí. Ty tvořily tzv. špalíček, který po požáru v průběhu 19. století
zřejmě zanikl stržením vyhořelých budov
a dnes díky probíhajícímu výzkumu budeme znát minimálně jeho polohu. Na závěry
výzkumu je však potřeba posečkat po jeho
dokončení a odborném zpracování. Rádi
bychom vás touto cestou požádali o ohleduplnost a trpělivost s probíhajícími archeologickými pracemi, které možná budou znamenat prodloužení termínu stavby. Avšak
nenávratně zničit nálezy, které nám přinesou poznatky o stavebně historickém vývoji města, by bylo barbarství. S pracovníky
ﬁrmy provádějícími archeologický výzkum
jsme se dohodli, že připravíme informační
tabuli, kde se budou v pravidelných čtrnáctidenních intervalech zveřejňovat novinky
o nálezech z probíhajícího výzkumu.

Revitalizace náměstí, foto: J. Vašků
V současné době se jako nové vedení města
seznamujeme s problematikou organizačních složek (knihovna, muzeum, technické
služby, bazén), příspěvkových organizací
(školy a školky) a jednotlivých částí města.
Navštívili jsme místní oddělení Policie ČR
a Hasičský záchranný sbor. Protože chceme
především včas připravit rozpočet na rok
2015, jednáme s pracovníky jednotlivých
odborů městského úřadu a postupně procházíme město a přilehlé obce. Je důležité
zdárně dokončit rozpracované investice
a věnovat se novým projektům jako je revitalizace zeleně, revitalizace sídlišť, Dům pro
seniory a další akce.
Hezký den přeje vedení města

RADA MĚSTA HORAŽĎOVICE
12. 11. 2014
rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky
uchazeče KHL-EKO a. s., Červený Hrádek
na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem „Revitalizace zeleně
ve městě Horažďovice – I. etapa“ s nabídkovou cenou 1 181 019,59 vč. DPH a schvaluje příslušnou smlouvu o dílo
schvaluje darovací smlouvu mezi městem
Heimberg a městem Horažďovice, kterou

se město Horažďovice zavazuje použít dar
ve výši 9 000 CHF pro účely projektů v oblasti školství, sportu a kultury
schvaluje uzavření provozu Městského úřadu
Horažďovice a organizační složky Technické
služby dne 31. 12. 2014, organizační složky
Městská knihovna dne 29. a 31. 12. 2014,
organizační složky Aquapark 24. 12. 2014 –
25. 12. 2014 a 31. 12. 2014 – 01. 01. 2015 a organizační složky Městské muzeum ve dnech
29. 12. – 31. 12. 2014
schvaluje podání žádosti o dotaci z rozpočtu Plzeňského kraje, z dotačního programu
„Podpora kultury v Plzeňském kraji pro rok
2015“ na pořádání adventního koncertu 2015
schvaluje termíny jednání RM:
24. 11. 2014 ve 14.00 hod.
8. 12. 2014 ve 14.00 hod.
jednání ZM:
17. 12. 2014 v 17.00 hod. – kulturní dům
Starosta Města Horažďovice vyhlašuje
výběrové řízení na pozici:

STRÁŽNÍK MĚSTSKÉ POLICIE
HORAŽĎOVICE
Další informace na
www.muhorazdovice.cz

Informace pro čtenáře: od 1. 11. 2014 bude Horažďovický obzor doručován prostřednictvím České pošty, s. p.
během pracovních dnů. Redakční rada.
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STALO SE

SAMETOVÉ VZPOMÍNÁNÍ
– KONCERT 17. 11.

Fotoreportáž z akcí
HORAŽĎOVICE ZNÁMÉ, NEZMÁMÉ
– VERNISÁŽ VÝSTAVY PROBÍHAJÍCÍ
NA MÚ

foto: J. Vašků, J. Chalupná

Odměna
foto: L. Mika

28. ŘÍJEN – POKLÁDÁNÍ VĚNCŮ
foto: J. Chalupná

SVATOMARTINSKÝ JARMARK

foto: J. Chalupná

REVITALIZACE NÁMĚSTÍ

foto: J. Vašků, J. Chalupná

Na stole ve váze září žlutá gerbera. Je
to poděkování za čtení v mateřské škole v rámci akce „Celé Česko čte dětem“
a projektu Městské knihovny Horažďovice
„Děti a čtení“.
Na první říjnové přednášce zimního
semestru VU3V požádala paní ředitelka Městské knihovny v Horažďovicích
o pomoc při čtení pohádek dětem v mateřských školách před odpoledním odpočinkem. Přihlásily se dvě „babičky“ na
celotýdenní čtení a jedna jako náhradnice. Každý den po obědě jsme se dostavily
a sledovaly, jak někteří loudalové dojídají
oběd, pak se převlékají do pyžámek a ukládají se k odpolednímu spánku. Rády jsme
pomohly i při tom převlékání, abychom si
znovu okusily ten polozapomenutý krásný
pocit z doteku teplého dětského tělíčka, po
kterém se nám, babičkám velkých vnoučat, stýská. A pak už jen ztichlé tvářičky
vykukující z postýlek a pozorné oči, které
se pomalu zavíraly. Usínali i oblíbení plyšáci v náručích dětí. Byl to hezký zážitek,
který bychom si jistě příležitostně zopakovaly. Nebyla to určitě oběť a zátěž na úkor
volného času, ale odměna, kterou jsme si
moc užily.
Ještě je dobré vzpomenout na dobroty, které napekly dětským čtenářům posluchačky
VU3V na letošní „Noc s Andersenem“.
Pohádkové babičky VU3V
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6. 12. 2014 | 13–18
zámecké sklepy
střelské hoštice

peklo HD
v SH

hd
čert to vem
do hoštic!!!

peklo plné překvapení pro děti i dospělé, pekelné dárky
občerstvení párky z kotle, rohaté klobásy, čertíkův čajík,
víno svařené s ďábelským kořením
pekelný autobus horažďovice – střelské hoštice a zpět
odjíždí z horažďovic (parkoviště u hlaváčků) ve 13,00
a potom v každou celou hodinu (naposledy v 17,00)
těší se na vás ČERTOVSKÝ CECH HD
vstupné 50 Kč

SDH Střelské Hoštice
TJ Sokol Střelské Hoštice
Obec Střelské Hoštice

|

3

HOR A ŽĎOVICK Ý OBZOR č. 11/2014

|

4

MÌSTO HORAŽÏOVICE A REGIONÁLNÍ DENÍK
POØÁDAJÍ

ÈESKO
ZPÍVÁ KOLEDY


  


10. 12. v 18.00 hod
u vánoèního stromku
u kina Otava
Pøijïte si spoleènì zazpívat koledy:
Nesem vám noviny, Narodil se Kristus Pán,
Pùjdem spolu do Betléma, Dne pøeslavný jest k nám pøišel,
Pásli ovce Valaši a Vánoce, vánoce pøicházejí

MATEŘSKÉ CENTRUM DRÁČKOV
srdečně zve holčičky, chlapečky, maminky a tatínky na
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Mikulášskou nadílku
Zavítá k nám hodný MIKULÁŠ, ANDĚL a také nebude chybět ani ČERT.
Nezapomeňte nacvičit
básničky a písničky - máme pro Vás přichystané
mikulášské odměny :)))

1. 12. 2014
od 16:00 hod

Těšíme se na Vaši návštěvu.
www.drackov.webnode.cz
www.facebook.com\drackovhorazdovice
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Sportovní 1052, 34101 Horažďovice
tel.: 371 430 610, 371 430 611
e-mail: bazen@horazdovice.cz

Změna otevírací doby
od 2. 12. 2014
PONDĚLÍ až STŘEDA
od 9.00 do 21.00 hod.
ČTVRTEK
od 13.00 do 21.00 hod.
PÁTEK až NEDĚLE
od 9.00 do 21.00 hod.
www.bazen.horazdovice.cz
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S trochou nostalgie
podruhé
Horažďovičtí senioři patří mezi milovníky
vaření a dobrého jídla. O tom jsme se přesvědčili ve středu 5. 11. v oblastní charitě.
Proběhla zde totiž beseda s odbornicí na
kuchařské umění a autorkou řady kuchařských knih Miroslavou Kuntzmannovou.
Paní Kuntzmannová představila své knihy
– např. Jak chutná život, S trochou nos-

Vyhodnocení soutěže
SBÍREJ SAMOLEPKY 2014
Zveme všechny děti, které se v letošním
roce zúčastnily soutěže
Sbírej samolepky projektu Děti a čtení
na slavnostní vyhodnocení.
Těšíme se na vás 2. 12. 2014 ve 14.00
na dětském oddělení knihovny.

SPORT
Nohejbalisté
Horažďovic jsou
po dvou letech zpátky
v lize!

talgie aneb jak se vařilo a jedlo za císaře
pána, Kluci, holky a kastrůlky, Na vlnách
chuti. Podrobněji se rozhovořila o Andělské kuchařce, která vznikla ve spolupráci
s klienty a pracovníky Domu pro osoby se
zdravotním postižením ve Stodu. Seznámila nás s tím, jak vlastně knihy vznikaly,
kdo se na jejich vzniku podílel, prozradila
nějaké recepty. Nezapomněla ani na veselé příhody z natáčení pořadů Sama doma
a Prima vařečka. Pro většinu přítomných
nebylo žádnou novinkou to, že si každý
čtvrtek mohou na Českém rozhlase Plzeň
poslechnout její pořad věnovaný vaření.
O jídle se nejen mluvilo, ale také se konzumovalo. Paní Kuntzmannová s sebou
přivezla na ochutnání dva druhy výborných pomazánek, které si účastníci besedy sami namazali a ozdobili připravenou
zeleninou. Samozřejmě si na připravené
dobrotě pochutnali.
Akce proběhla v rámci projektu SENIORŮM DOKOŘÁN za ﬁnanční podpory Ministerstva kultury ČR.
Za MěK Horažďovice Petra Tomešová

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
HORAŽĎOVICE
upozorňuje na ZMĚNU
PŮJČOVNÍ DOBY O VÁNOCÍCH.
Podrobnosti najdete
na poslední straně
na www.knihovna.horazdovice.cz

Po dvouleté pauze se do Horažďovic vrací
mužský ligový nohejbal. Rozhodla o tom
úspěšná druholigová kvaliﬁkace, kterou TJ
Sokol Horažďovice VYNK Hapon minulou
sobotu na vlastní půdě v tělocvičně ZŠ Blatenská vyhrál a vybojoval si přímý postup
do druhé ligy 2015.
„Dali jsme si před sezonou jediný cíl – postup zpět do ligové soutěže. A povedlo se,“
říká předseda horažďovického nohejbalu
Radek Hokr. Horažďovické áčko projelo
letošním krajským přeborem jako nůž máslem, jenže to byl jen první krok. Vítězové
všech krajů musejí ještě absolvovat kvaliﬁkaci. Ta se letos hrála ve třech skupinách.
Vedle Zbečníku a Vsetína přidělil Český nohejbalový svaz pořadatelství jedné ze skupin
také Horažďovicím. „Výhodu domácí haly
jsme využili bezezbytku,“ dodává Hokr.
Los přidělil týmu z Pošumaví do skupiny ještě vítěze Ústeckého kraje TJ Slovan Chabařovice a premianta kraje Vysočina SK Drak
Dalečín. Ten si s sebou přivezl na západ Čech
i plný autobus fanoušků. Jenže nebylo mu to
nic platné. Domácí s oběma soupeři zametli,
když zářili především ve trojicích, ze sedmi
neprohráli ani jedinou. Chabařovice porazili 5:2 a Dalečín 5:1. „Výrazný podíl na úspě-

Nohejbalisté TJ Sokol Horažďovice VYNK Hapon, postupující do II. ligy 2015. Zleva: Zbyněk
Novotný (kapitán), Milan Knebl, Lukáš Hokr,
Petr Pivnička, Vladimír Babka, Petr Nový, Jan
Jůzek a Michal Nepodal. Foto V. Pabián

|

chu mají i hráči, kteří tentokrát nedostali
tolik příležitostí na hřišti, ale v sezoně poctivě odmakali krajský přebor a vyhráli ho bez
ztráty bodu. Jedno jméno však musím přesto zmínit. Velmi mě potěšil Lukáš Hokr, který se na hřišti od prvního míče dostal správného transu a svojí bojovností a hecováním
strhnul v kritických momentech i ostatní.
Roste z něj lídr týmu a nikoliv náhodou patří
do širšího kádru juniorské reprezentace,“
uvedl trenér domácího týmu David Boška.
Sportovní fanoušci se tak mohou od dubna
vypravit v Horažďovicích na republikovou
nohejbalovou soutěž. „A nechceme tam být
jen do počtu,“ slibuje Radek Hokr.

FILIP HOKR OBHÁJIL TITUL MISTRA
REPUBLIKY
(Nymburk, Horažďovice) Druhý listopadový víkend si mohl horažďovický nohejbal
užívat předčasnou vánoční nadílku. Zatímco většina mužského áčka ještě dospávala
sobotní oslavy po postupu do druhé ligy,
nejmladší člen oddílu, dvanáctiletý Filip
Hokr se od nedělního rána potil na palubovce Sportovního centra v Nymburku.
Na republikovém šampionátu jednotlivců
mladších žáků bojoval o obhajobu titulu
mistra ČR z loňska. Úspěšně.
Zatímco před rokem v Prostějově patřil do
širšího okruhu kandidátů na medaile a ve
ﬁnále šokoval výhrou nad velkým favoritem
Kalousem z Čakovic, tentokrát byl jednoznačně největším adeptem na zlato. A své
role se zhostil na jedničku. V průběhu turnaje
ztratil v konkurenci 31 hráčů pouze jediný set
a po zásluze stanul na nejvyšším stupni. „Několik zápasů jsem nerozehrál nejlépe a musel
jsem v koncovkách pořádně zabrat. Jsem ale
moc rád, že jsem to nakonec zvládl, protože
obhajoba bývá těžká,“ přiznal velký talent
nejen horažďovického nohejbalu Filip Hokr.
Finále MČR: Filip Hokr (Horažďovice)
– Michal Krunert (Šacung ČNES Benešov)
2:0 (10:8, 10:6)
Konečné pořadí MČR ml. žáků – jednotlivců:
1. F. Hokr (Horažďovice), 2. M. Krunert
(Šacung Benešov), 3. P. Šimeček (TJ Peklo), 4. E. Zavacký (Český Brod).
Ladislav Barák
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Z RADNICE
– POKRAČOVÁNÍ
Město Horažďovice
bylo účastníkem
celostátního cvičení
ZDROJE 2014
Ve třech krajích bylo ve
dnech 11. a 12. 11. 2014
provedeno cvičení Zdroje
2014, které mělo zmapovat, jak jsou česká města
připravena na řešení krizových situací.
Cvičení řídila Správa státních hmotných
rezerv (SSHR) a tentokrát bylo zaměřeno
na pomoc při povodních.
Například v Brně musel krizový štáb kvůli
rozlití řeky Svratky řešit zatopení trolejbusové vozovny, a také si musel poradit s výpadky dodávek elektrické energie a pitné
vody. Ve Znojmě se zase museli vypořádat
se zatopeným sídlištěm a s následnou evakuací domova důchodců.
A u nás v Horažďovicích jsme zase například museli čelit situaci, kdy rozvodněná
řeka Otava zatopila část obce Velké Hydčice, část města a některé objekty v Horažďovicích, poškodila most a došlo k výpadku
dodávky pitné vody a el. energie.
Do cvičení byl zapojen též krajský úřad Plzeňského kraje. Cvičení se zúčastnili také
zástupci ministerstev vnitra, obrany, ﬁnancí, zdravotnictví, průmyslu a obchodu, dopravy, zemědělství a životního prostředí,
kteří jsou členy odborné pracovní skupiny
Ústředního krizového štábu ČR.
Krizový štáb obce s rozšířenou působností
(ORP Horažďovice) zastoupený pracovníky
krizového řízení společně s odborníky IZS
musel pokaždé analyzovat situaci, zhodnotit rozsah škod, a také přesně určit, jakou
pomoc potřebuje od kraje nebo od Správy
státních hmotných rezerv. Při komunikaci se využíval speciální informační systém
KRIZKOM, který zavedla SSHR ČR a další
informační a SW nástroje pro krizové řízení.
S využitím materiálů SSHR
Bezpečnost a KŘ MěÚ Horažďovice
Pozn.: SSHR ČR je ústřední orgán státní
správy pro hospodářská opatření v krizových situacích a pro státní hmotné rezervy.
Hmotné rezervy jsou více než z poloviny
tvořeny ropou a ropnými produkty, jejichž
množství je určeno mezinárodními závazky České republiky. Součástí státních

MĚSTO HORAŽĎOVICE
– TECHNICKÉ SLUŽBY
prodá zametací vůz
Avia Čivo 6
v dobrém stavu pravidelně servisovaný
za cenu 81 200 Kč.
Bližší informace na e-mail
hejlik@muhorazdovice.cz
hmotných rezerv jsou mobilizační rezervy
a pohotovostní zásoby určené pro 24 typových krizových situací. Pohotovostní zásoby vznikají podle požadavků jednotlivých
resortů. Správa vytváří koncepci hospodářských opatření pro krizové stavy a jejich zabezpečení podle příslušných zákonů.
Sleduje celkovou výši zásob ropy a ropných
produktů v ČR. Doplňuje, ochraňuje, obměňuje a udržuje státní hmotné rezervy,
včetně zásob pro humanitární pomoc. Společně s Ministerstvem zahraničních věcí
ČR a Ministerstvem vnitra ČR realizuje
poskytování humanitární pomoci České
republiky do zahraničí.

Město pro byznys
Příznivé ceny stavebních pozemků, nízké
ceny bytů a vysoký podíl podnikatelů. To
jsou jen některé z důvodů, proč se podnikatelsky nejpřívětivějším místem Plzeňského
kraje staly Horažďovice. Loni vítězné Rokycany jsou v letošním hodnocení druhé
a pomyslná bronzová příčka patří městu
Plzni. Výzkum Město pro byznys, který již
sedmým rokem hodnotí 205 obcí s rozšířenou působností a 22 městských částí hlavního města České republiky, zpracovala
agentura Datank.
Kristína Dobešová

Upozornění
– obnovení žádosti
o pronájem bytu
Město Horažďovice upozorňuje uchazeče, kteří mají podanou žádost o pronájem obecního bytu, na povinnost potvrzení žádosti, popř. nahlášení změn
údajů, které nastaly po podání žádosti.
Tato povinnost vyplývá ze Zásad hospodaření s byty ve vlastnictví Města
Horažďovice a týká se všech uchazečů,
u kterých nastaly změny od podání žádosti a uchazečů, kteří žádost doposud
v letošním roce neobnovili.
Potvrzení žádosti je možno provést
prostřednictvím e-mailu na adresu:
kuldova@muhorazdovice.cz či osobně
v sekretariátu MěÚ, č. dveří 105 – pí.
Kuldová do 30. 12. 2014.
Marcela Kuldová
Odbor kanceláře starosty
REGIONÁLNÍ INFORMAÈNÍ
A MAPOVÉ CENTRUM

Vám poskytuje

VEØEJNÝ INTERNET
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 PROSINCI

15. 12. - 19.12 . 2014
prvních 30 min dennì ZDARMA

V Horažďovicích jsou v rámci regionu nejnižší ceny bytů, k nižším patří také ceny stavebních pozemků a ve srovnání s ostatními
městy kraje zaplatí podnikatelé v Horažďovicích nejméně za vodné a stočné. Nízké jsou
také místní poplatky, které stanovuje radnice a které mohou podnikání ovlivnit.
Analytici agentury Datank kladně hodnotili také hospodaření radnice pod vedením
starosty Karla Zrůbka. „Čtyřleté období
jsme uzavřeli s přebytkem 40 miliónů korun. Ve srovnání s podobně velkými městy
fungujeme mnohem efektivněji. Jsme obezřetní při sestavování rozpočtu a projektujeme jenom to, na co máme peníze,“ vysvětlil odstupující starosta Zrůbek.
V hodnocení hospodaření města jsou Horažďovice v posledních třech letech úspěšné v získávání evropských dotací, objem
dotací z let 2011 až 2012 na jednoho obyvatele je druhý nejvyšší v kraji. V podílech výdajů radnice na investice jsou Horažďovice
čtvrté a iRating společnosti CRIF – Czech
Credit Bureau řadí toto město na třetí příčku v kraji. „Naše největší investice byla do
vodovodů a kanalizací. Stavěli jsme také
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akci „Celé Česko čte dětem“. Marek Šolmes
Srazil doplnil autorské čtení kreslením veselých postaviček, hrdinů svých příběhů,
a vtipnými písničkami. Děti mu s nadšením asistovaly a báječně se bavily.
Stejně jako v naší zahradě a v kalendáři už pomalu předává podzim vládu
zimě a nachyluje se adventní čas, tak
duhová mateřinka chystá skoro zimní
a adventní aktivity, na které bychom
vás rádi pozvali k nám návštěvu, a to
při příležitosti konání adventních dílen,
které budou pro všechny tvořivé otevřeny dne 4. 12. od 15.00 hodin. Dále pak
do kostela sv. Petra a Pavla na náměstí
– v případě uzavření náměstí bude koncert v kláštěrním kostele, dne 16. 12.
v 17.00 na koncert dětského pěveckého
sboru Duháček a sboru pedagogického.
Přijďte si poslechnout předvánoční písně a také trochu koledy a naladit se tak
na vánoční notu a dobu. Předvánoční
období završíme dne 18. 12. celoškolní
vánoční besídkou, se společnými zpěvy
na schodech, která je pro naši školu již
letitou tradicí.
Za kolektiv KMŠ J. Turková, L. Listopadová

cyklostezku a významné investice šly také
do rozvoje bydlení,“ doplnil Karel Zrůbek.
Podnikatelé v Horažďovicích ocení také
velkou konkurenci na trhu práce, tzn. vysoký počet uchazečů o jedno pracovní místo.
V rámci kraje jsou v tomto ohledu Horažďovice druhé. Třetí místo obsadily v počtu
studentů v odborném středním vzdělávání.
„Máme tady střední školy, jejichž absolventi jsou v podstatě dokonale připraveni na
současné podmínky v jejich oboru. Management škol hodně dbá na moderní vybavení, takže studenti v rámci praktické výuky
pracují s tím vybavením, s jakým se dostanou do kontaktu v práci,“ popsal starosta.
První místo získaly Horažďovice v počtu
žáků ve třídě na základních školách.
Pořadí: Horažďovice, Rokycany, Plzeň,
Klatovy, Stříbro, Domažlice, Tachov,
Horšovský Týn, Nepomuk, Přeštice, Nýřany, Blovice, Sušice, Kralovice, Stod
Vyhlašovatelem výzkumu je týdeník Ekonom,
partnerem společnost Škoda Transportation,
odborným garantem CRIF – Czech Credit Bureau, zpracovatelem agentura Datank.
KOMPLETNÍ INFORMACE VČETNĚ
HODNOCENÍ VŠECH PARAMERŮ NAJDETE NA:
http://www.muhorazdovice.cz/muhd/

OZNÁMENÍ
MĚSTSKÝ ÚŘAD BUDE VE STŘEDU
31. 12. 2014 UZAVŘEN
Ing. Ivana Dušková, tajemnice MěÚ

ŠKOLY

Křesťanská mateřská
škola
ZAMYKÁM ZAHRADU NA VELKÝ KLÍČ,
ŽE ČASY HRÁTEK V NÍ JSOU TEĎ UŽ
PRYČ….
Také naši školu v uplynulých týdnech zcela
ovládl a “začaroval“ pan Podzim a jeho věrní pomocníci skřítci Podzimníčci. Celá škola se tak postupně plní podzimními plody,
barevným listím, draky (ať už veselými, či
draky mraky rozmrzelými z počasí, které je

„na draka“) a pohádkami pro zvířátka, jež
je potřeba uspat. K tomuto období už naprosto neodmyslitelně patří zamykání zahrady, jak je nazváno podzimní setkání rodičů, dětí, zaměstnanců a přátel „Duhové
mateřinky“. Sešli jsme se odpoledne 30. října v hojném počtu při zazimování herního a relaxačního místa pro děti. Všichni
měli spoustu práce. Vyhrabávali trávníky
a uklízeli listí, děti pomáhaly také vyřezávat lucerničky z dýní a zhotovovat draky
na výzdobu prostor školy. Přišel mezi nás
i pan Podzim, který předal paní Zimě klíč
od zahrady. Touto cestou bychom rádi poděkovali všem zúčastněným za pomoc při
úklidu zahrady a za krásné společně prožité chvíle při zapáleném ohni, společném
občerstvení připraveném paní kuchařkami, při lampionovém průvodu, vypouštění
lampionů přání na náměstí i společném
zpěvu v kostele sv. Petra a Pavla. Naše poděkování patří také Technickým službám
města Horažďovice za zajištění kontejneru
na odpad ze zahrady a pomoc při úklidu
spadaného listí.
… a čekala nás ještě další příjemná podzimní návštěva, a to v podobě autora knížky
Pohádky do postýlky, ze které nám předčítaly pohádkové babičky, v rámci spolupráce s Městskou knihovnou Horažďovice, na

Mateřská škola
Na Paloučku
REPORTÁŽ Z PALOUČKU
V dnešním příspěvku se s vámi podělíme
o velmi zajímavé zážitky a zkušenosti, které
mají možnost prožít děti v naší školce.
První reportáží bude popis jednoho z LESNÍCH PONDĚLKŮ. Třídy Berušky a Hvězdičky pravidelně každé pondělí vyrážejí do
krásných míst v našem městě a jeho blízkém okolí. Jedná se o prodloužené vycházky a my se s vámi podělíme o to, jak taková
lesní pondělní vycházka vypadá.
Na dnešní LESNÍ VYCHÁZKU vyrážíme
opravdu včas. Máme hodně úkolů a čas
utíká rychle. Poslední kontrola dětí i paní
učitelek dopadla dobře – máme vše, a tak
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můžeme jít!
Naším cílem je Panská zahrada, ale cestou
máme několik zastávek. V parkánu jsme se
posilnili nejen svačinkou od paní kuchařek, ale i dobrůtky od maminky nám přišly
k chuti. V nedaleké přírodovědné stanici
máme úkol – objednat si návštěvu.
A nyní už natáhneme krok, přidáme dobrou náladu a zanedlouho jsme u cíle – klid,
pohoda, zpěv ptáků, to vše nás vítá. Našli
jsme si vhodné místo mezi stromy – odložili batůžky a už se chystáme k plnění dalšího úkolu. Michalka měla svátek, a tak jí
chceme popřát v tomto krásném prostředí
a přejeme nejen Michalce. Dnes totiž mají
svůj den stromy – opravdu slavíme Den
stromů (20. 10.). Tolik jich je kolem nás
a každý je jiný. Děti se rozběhly, našly si
svůj strom, pohladí si jej. Paní učitelky vybraly ten, u kterého se scházíme a utváříme okolo kroužek. Kdo chce, říká stromu
přání, a samozřejmě všichni stromům zpíváme. Na důkaz toho, že jsme vše splnili,
provádíme ještě u stromů s různými druhy
kůry FROTÁŽ – na papír voskovými pastelkami zaznamenáváme strukturu kůry
– je to zajímavé.
Tolik práce se nám dnes podařilo! Doufáme, že prožitky dají dětem nové poznatky
a radost.
Už se těšíme, co zažijeme další pondělí.
Třeba si o tom zase někdy povíme. A povídat si máme opravdu o čem. Na pondělní
vycházky s sebou nosíme tužky, papíry,
lupy, dalekohled… a vždy plníme plno zajímavých úkolů.
V dalším příspěvku se s vámi chceme podělit o to, co pro děti připravila městská
knihovna a pohádkové babičky.
Předposlední říjnový týden zaznamenal ve
školce změnu v době, kdy se děti ukládají
do svých postýlek k odpočinku po obědě.
Každou třídu navštívila pohádková babička, která četla dětem před spaním. Pro
děti velký zážitek. Jsou zvyklé na svoje paní
učitelky, a proto zvědavost byla na místě.
Babičky svou četbou zaujaly, některé děti
usínaly již při pohádce.
V naší mateřské škole se zaměřujeme výrazně na předčtenářskou gramotnost. Do
této oblasti mimo dalšího patří také práce s knihou. Proto jsme přivítali nabídku
Městské knihovny v Horažďovicích, která
vznikla v rámci projektu Děti a čtení. Do
našich tříd celý týden docházely babičky Jaroslava Havlíková, Božena Saláková, Marie Zajícová a Ivana Petrusová. Chceme jim
moc poděkovat. Při společném rozhovoru
o proběhlém čtení jsme si vyměnili mnoho poznatků a také připravili do budoucna
další setkání.
Poděkovat musíme rovněž městské knihovně za skvělý nápad.
Z Paloučku R. Větrovcová, M. Sládková
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ZŠ Komenského
TŘEBOMYSLIČTÍ HERCI MĚLI
O PRÁZDNINÁCH SVŮJ TÁBOR
Na konci školního roku jsme zde psali
o dětech z naší školy, které si samy pod
vedením Míši Heřmanové a Marušky Makovcové nacvičily divadelní představení
Popelka, a několikrát ho i v naší škole sehrály. Tito nadšenci ale neměli divadelní
prázdniny jako profesionální herci, ale
režisérky svým svěřencům uspořádaly
tábor přímo v Třebomyslicích. Jak na něj
vzpomíná jedna z účastnic v hodině slohu,
to si zde můžete přečíst.
V současné době již všichni pilně nacvičují
nový kus, který bude mít na Vánoce premiéru. Nebudu prozrazovat jaký, ale určitě je
zase pozveme k nám do školy, aby se předvedli našim dětem i mateřáčkům. Letos
určitě jako první pozveme MŠ Palouček,
protože na konci loňského roku už jejich
návštěva u nás z časových důvodů nevyšla.
Jiřina Stichenwirthová

První den jsme si vybalili věci a šli jsme hrát
hry. Hráli jsme je asi hodinu. Míša nám přinesla svačinu a šli jsme odpočívat. Pak jsme
se vypravili na procházku. Bylo zamračeno
a bylo nám jasné, že bude pršet, ale mysleli
jsme, že nás to nechytne. Když nám holky
řekly, že jdeme zpátky, začalo pršet. Neběželi jsme, protože už to nemělo cenu. Byli
jsme zmoklí jako slepice. Když jsme přišli,
převlékli jsme se do plavek a běhali po zahradě. To byla naše koupel.
Druhý večer nám udělali lidé z vesnice
stezku odvahy. Byla hrozně strašidelná.
Třetí den nám starší kamarádi udělali
malý ohňostroj.
Byly to skvělé prázdniny a děkujeme našim režisérkám za jejich čas.
Karolína Makovcová
5. B ZŠ Komenského Horažďovice

HALLOWEEN NA ZŠ KOMENSKÉHO
V pátek 31. 10. 2014 se některé dívky 8.
a 9. ročníků naší školy tak trochu nechaly vyhecovat panem učitelem Řehořem
a převlékly se za příšery.
Už v ranních hodinách po škole chodili
„živí mrtví“ a zkrášlovali se, aby byli krásně strašidelní. Koncem čtvrté vyučovací

DIVADELNÍ TÁBOR
Na tento měsíc prázdnin jsem se moc těšila, protože jsme byli s dětmi z pohádky
tři dny spolu.
Tři dny v srpnu jsme strávili na táboře
v Třebomyslicích u kamarádky na zahradě.
Sešlo se nás devět a po jednom dni nás bylo
jen osm. Všichni byli na dovolené u moře.
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hodiny se všechny obludy šly předvést
menším spolužákům, kteří si nás doslova
vyžádali. Procházeli jsme třídy prvního
stupně a některé děti nám i mávaly. Byli
mezi námi hlavně kostry, upíři, duchové
a mrtvoly s řeznými ranami.
Tento den se určitě povedl, všichni jsme
si užili spoustu srandy, ukázali jsme, že
si umíme dělat legraci i sami ze sebe. Některé z nás kvůli náročné maskérské práci
vstávaly ráno kolem páté hodiny.
I když tento svátek není ryze český, bavila
se díky němu celá škola.
Barbora Klempířová, 8. A ZŠ Komenského

FLORBALISTKY VYBOJOVALY
TŘETÍ ZLATO
Čtvrtek 13. 11. byl tím správným dnem
pro tým dívek 8. a 9. ročníků ze ZŠ Komenského Horažďovice. Podařilo se jim
totiž třetí rok za sebou pokořit všechna
družstva soupeřek v okresním ﬁnále ve
ﬂorbalu, které se tradičně konalo na ZŠ
Masarykova v Klatovech. Zápasy byly
velice napínavé a náročné, ale děvčata
bojovala systematicky a zkušeně, ale především zodpovědně ke kolektivu. Opět se
prokázalo, jak důležité a nepostradatelné
jsou tréninky, které dívky absolvují v rámci Centra sportu fungujícího při ZŠ Komenského. Některé sportovkyně trénují
i dvakrát týdně a nelitují ranního vstávání a čekají u naší tělocvičny už ve čtvrt na
sedm každou středu.
Nyní nás čeká boj v krajském kole, které se koná v pátek 21. 11. v plzeňské hale
Lokomotiva. V roce 2012 se nám podařilo
zde zvítězit, loni jsme dosáhli na bronzovou příčku. Budeme se snažit o co nejlepší
výkon. Ať vše dopadne jakkoli, chtěla bych
celému mému družstvu poděkovat za dřinu a reprezentaci ZŠ Komenského Horažďovice a zároveň města Horažďovice.
„Holky, děkujeme!
Jiřina Stichenwirthová,
ZŠ Komenského Horažďovice

Horní řada zleva: Sísa Staňková, Terka Tomanová, Martina Panušková, Adéla Brůžková, Eliška Frančíková, Katka Hanzíková,
Vája Kalčíková, Jolča Slepičková, Verča
Vondrysková, Jiřina Stichenwirthová, Terka Kvardová. Sedící zleva: Míša Klimentová, Markéta Petříková, Dora Kolářová,
Bára Kopelentová, Eva Chalušová. Ležící
– chytající: Anička Chalušová

ŠKOLNÍ POHÁR V PLAVÁNÍ
V pátek 14. 11. 2014 se naši plavci zúčastnili školního kola v plavání, které se
konalo v městském bazénu Horažďovice.
Pořadatelem bylo Centrum sportu při
ZŠ Komenského Horažďovice, díky němuž děti bojovaly o krásné medaile a ti
nejrychlejší také o plakety „Nejlepší plavec“ a „Nejlepší plavkyně“. Opět platilo,
že na stupních vítězů stanuli plavci, kteří
trénují v oddílu plavání.

Výsledky:
1.–3. ročníky
1. Bauer. 2. Dobřemysl, 3. Malý
1. Satoriová 2. Hrabačková 3. Fourová
4.–5. ročníky
1. Satorie 2. Faltys 3. Přerost
1. Šafandová 2. Kržlová 3. Panušková
6.–7. ročníky
1. Poklop 2. Kučera 3. Purkrábek
1. Šafandová 2. Kopkašová 3. Jáchymová V.
8.–9. ročníky
1. Kučera V. 2. Slepičková 3. Panuška
Ti nejlepší pojedou ve čtvrtek 27. 11. na
okresní přebory v plavání do Klatov. Držíme vám pěsti!
Jiřina Stichenwirthová, Centrum sportu,
ZŠ Komenského Horažďovice

ZŠ Blatenská
OPĚT PRVNÍ!
V pondělí 10. listopadu jsme se s vybranými žáky druhého stupně zúčastnili matematické soutěže Mamut. Tuto soutěž pořádají studenti klatovského gymnázia pod
záštitou svých učitelů. Letošní ročník byl
již čtvrtým a přijelo 21 družstev.
Soutěž je zajímavá a zábavná především
proto, že logické matematické úlohy neřeší
jednotlivci, ale tříčlenná družstva. V minulém roce jsme si soutěž jeli vyzkoušet, a tak
pro nás bylo nejen obrovským úspěchem,
ale také překvapením, že jsme si domů přivezli první místo. Letos se od nás tedy hodně očekávalo.
Jako učitelka matematiky jsem první hřejivý pocit cítila již ve chvíli, kdy jsem dětem
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oznámila, že se tato soutěž zase blíží a z jejich strany jsem se setkala s chutí i radostí
se zúčastnit. Úsměv na tváři se mi podruhé
objevil, když jsem poslouchala, jak cestou
do Klatov děti se zájmem probírají strategii
a taktiku, jak posbírat co nejvíce bodů. Tentokrát však celá soutěž stála na trošku jiném principu, než se kterým jsme se setkali v loňském roce. Nyní družstva cestovala
časem a uvízla v době ledové, kde se přes
jejich loď přehnalo stádo mamutů a týmy
sbíraly body za vyřešené úlohy, aby mohly
stroj času opravit. Na samotné řešení příkladů měla družstva 100 minut. V době
čekání na výsledky jsme byli provedeni po
klatovském gymnáziu nebo jsme se mohli
zabavit sledováním pohádek.
Když přišlo vyhlašování prvních pěti míst,
plni očekávání jsme ani nedutali. Neslyšeli jsme naše jména na pátém, čtvrtém ani
třetím místě a přestávali jsme si věřit. Když
přišlo vyhlášení vítěze, už v nás všech hořel jen maličký plamínek naděje. A stalo
se… „První místo získává ZŠ Blatenská
Horažďovice – Miroslav Matějček, Petr
Leško a Ludmila Kubešová.“ Vítězové si
vybojovali kalkulačky a nějaké drobnosti.
Jako doprovázející učitelka jsem byla náležitě pyšná nejen na jmenované, ale také na
druhé družstvo, které obsadilo 18. místo.
Příští rok určitě pojedeme znovu. Budeme
se těšit, jak bude soutěž simulovaná tentokrát, a hlavně budeme doufat, že získáme
„hattrick“.
Závěrem bych chtěla ještě poukázat na jeden úspěch, a to na obsazení krásného 9.
místa v Přírodovědném klokanovi, což je
soutěž nejen matematická, ale i přírodopisná, zeměpisná a fyzikální. Přírodovědného
klokana se účastní nejen základní školy, ale
také gymnázia, proto je umístění na předních příčkách velkým úspěchem.
Mgr. Marie Zahálková

MÁTE RÁDI JAZZ?
Plzeňské divadlo Alfa bylo místem, kam
se naše třídy 9. A, B a část 8. A vydaly dne
21. 10. 2014. Interiér této divadelní scény
nás uchvátil, a tak jsme radostně zapluli
do příjemných sedadel a napjatě očekávali
představení Swingujeme, rejdíme.
Zhlédli jsme muzikálové divadelní vystoupení mladých talentů z Pražské konzervatoře, v němž nám nadaní studenti představili
české swingové písně z let 1937-1949. Snažili se o přiblížení nádherné doby swingu,
jazzového stylu, éry elegance, gentlemanství a životního optimismu. Nadchly nás
jejich účesy, líčení, dobové kostýmy i tance,
samozřejmě nesmíme zapomenout na umění stepu. Mladé herce doprovázela kapela
Šafrboys.
Téma pro nás bylo velmi zajímavé, protože
ve výuce tohle období probíráme. Celý ten-
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to výlet byl velmi obohacující o další pestré
vzpomínky, zážitky a znalosti. Velmi děkujeme paním učitelkám, které s námi jely a strávily tak s námi celý den. Tato exkurze byla
krásná a doufáme, že ještě někdy budeme
moci nahlédnout do prostor divadla Alfa.
Šárka Chroustová, 9. A

HERZLICH WILLKOMMEN ANEB
NÁVŠTĚVA CENTRA BAVARIA
BOHEMIA V SCHÖNSEE
V pátek 7. listopadu jsme se v rámci česko–
německých vztahů zúčastnili loutkářského
workshopu v německém městě Schönsee.
Workshop se konal v Centru Bavaria Bohemia, kam nás pozvala paní Magdalena Becher, která nás hned po příchodu ohromila
svou vynikající češtinou.
Účastníky workshopu byly české a německé základní školy. Samotný workshop vedl
pan Tomáš Běhal, velice energický mladý
muž, který nás okamžitě vtáhl do středu
dění. Tématem workshopu bylo stínové divadlo. Mnozí z nás vůbec netušili, co tento
pojem znamená, avšak záhy se nám stínové
divadlo představilo v celé své kráse. Viděli
jsme nejen ukázku profesionálů, dokonce
i z nás se po chvíli stali loutkoherci. Každý
z nás si vyrobil takzvanou křížovou loutku,
která je využívána právě při hraní stínového
divadla. Ve skupinkách jsme si sami zrežírovali příběh a zahráli ho ostatním účastníkům workshopu. Všichni byli za svou snahu
náležitě odměněni velkým potleskem. Po
celou dobu panovala mezi česko–německými přáteli výborná nálada a všude sršela
pozitivní atmosféra. Říká se, že smích léčí,
a tak jsme se tohoto hesla drželi a s úsměvem na tváři jsme došli až na samotný závěr
této vydařené akce. Zlatým hřebem večera
bylo česko – německé loutkové představení
„Rytíři“. O tuto tečku se postaralo divadlo
„Toy machine“ z Prahy.

Domů jsme se vrátili plni nových dojmů
a pěkných zážitků, na které budeme dlouho
a rádi vzpomínat.
Mgr. Z. Zemenová

ŽIVÉ VZPOMÍNKY NA 17. LISTOPAD 1989
V pátek 14. listopadu jsme se zúčastnili besedy v městské knihovně na téma „Sametové revoluce“. Besedou nás provedl a na
své zážitky vzpomínal pan M. Lukeš. My,
žáci 9. tříd, jsme 17. listopad 1989 nezažili
a tento den i jeho atmosféru plnou euforie,
semknutí lidí a nadšení pro zásadní změny,
které vedly ke zhroucení komunistického
režimu, známe jen z výuky ve škole a z vyprávění svých rodičů a prarodičů. Bylo pro
nás velmi zajímavé a přínosné slyšet příběh
listopadových revolučních změn v Československu z úst někoho, kdo si vše prožil na
vlastní kůži.

Pan Lukeš nám vyprávěl o průběhu revoluce v našem městě a také o tom, že se aktivně
podílel na vzniku Občanského fóra v Horažďovicích. Díky této aktivitě se osobně sešel s Václavem Havlem, Václavem Klausem
a s dalšími významnými osobnostmi. Pak se
i dále aktivně angažoval v politickém dění
našeho města.
Z besedy jsme si odnesli mnoho zajímavých
a důležitých momentů, na něž nesmíme zapomínat a které si musíme každoročně připomínat, neboť díky mladým lidem zvítězily demokracie a svoboda nad totalitní mocí.
Karel Pivnička

Základní umělecká
škola
Máme za sebou další měsíc poctivé práce
a s aktivitami v letošním roce ﬁnišujeme.
To ale neznamená, že bychom v minulých
týdnech zaháleli. Velmi aktivní byli žáci
LDO. V říjnu se představili na akci „Vegetfest“ ve Strakonicích s loutkovou pohádkou Locika. Vzbudili zde velký zájem,
a proto byli pozváni na adventní trhy do
rytířského sálu strakonického hradu, kde
pohádku zahrají znovu. Dále se nejstarší
žáci zúčastnili přehlídky „Děti výchova
divadlo“ pořádané DAMU v Praze. Výše
uvedenou pohádku viděli při své návštěvě
ZUŠ také předškoláci z obou horažďovických školek.
Ve středu 12. 11. jsme pořádali tradiční
„Strašidelný“ koncert, na kterém se představili naši nejmenší žáci. Koncert proběhl ve skvělé atmosféře. Všichni žáci měli
krásné a nápadité kostýmy, které skvěle
navodily atmosféru. O den později se Kateřina Šedivá zúčastnila „Koncertu mladých pianistů“ v Klatovech, kde naši školu
výborně reprezentovala.
Dechové oddělení se prezentovalo také
při rozsvícení vánočního stromu na sušickém náměstí. Pod vedením paní učitelky
Navrátilové se představila Míša Kotišová
a Bára Hanzíková.
Velmi rád bych vás pozval na prosincové
akce. Již 4. 12. pořádáme od 16.00 hodin
v sálu hotelu Prácheň Mikulášský koncert. V sobotu 13. 12. se v dopoledních
hodinách představí naši žáci na adventních trzích v malém sále horažďovického
muzea. Závěrečným koncertem v letošním kalendářním roce pak bude koncert
vánoční, který se bude konat opět v sálu
hotelu Prácheň ve středu 16. 12. od 16.00
hodin. Na všechny akce jste srdečně zváni.
Mgr. Martin Petrus

HOR A ŽĎOVICK Ý OBZOR č. 11/2014

|

11

SPOLKY
Střední škola
Horažďovice
NÁVŠTĚVA ZDEŇKA POHLREICHA
VE STŘEDNÍ ŠKOLE HORAŽĎOVICE
Čtvrtek 13. listopadu si žáci gastronomických oborů Střední školy Horažďovice zatrhli v kalendáři červenou ﬁxou. Do
školy zavítal postrach všech kuchařských
nedouků – Zdeněk Pohlreich. Již od osmi
hodin kuchařského guru studenti netrpělivě vyhlíželi ve dveřích. Uvítání se nesmí
promeškat!
Zdeněk Pohlreich přijel ve skvělé náladě,
evidentně se na mladou krev v pohostinství
těšil. Všichni zvědavci se shromáždili v jídelně a beseda mohla začít. Majitel restaurace Café Imperial se nebránil zodpovědět
žádnou otázku: „Hlášky v pořadu Ano,
šéfe si vymýšlíte sám? Čekal jste mediální
úspěch pořadu? Jaké byly vaše gastronomické začátky?“
„Úspěchu se dá dosáhnout jen vlastní pílí,“
povzbudil všechny budoucí kuchaře i číšníky, „po odbornících, kteří rozumí gastronomickému kumštu je ve světě hlad,“ dodal.
Po besedě, která díky zvídavým dotazům
studentů ubíhala ve svižném tempu, ochutnal i oběd připravený studentem maturitního ročníku Radkem Kvítkem.
Připravovala se vepřová panenka v parmské šunce a bazalkovém pestu doplněná
italským rizotem s jemnou cibulkou, bílým
vínem a pravým italským parmazánem.
Všichni s napětím sledovali Radkovu prezentaci připravené krmě. Pochutná si,
nebo snad talíř po Radkovi hodí? Napětí
by se dalo krájet. „Maso je vynikající, dobře propečené a barevně výrazné. Rizoto je
skvělé, jen bych ho možná trochu přisolil.“
Radkovi i všem přítomným spadnul kámen
ze srdce. Uspěli jsme!
Na památku si Zdeněk Pohlreich odvezl
typickou prácheňskou hnětynku, naši vítěznou regionální potravinu. To aby nezapomněl naši školu navštívit příště!

Pro případné zájemce přikládáme Radkův
úspěšný recept:
Vepřová panenka v parmské šunce a bazalkovém pestu doplněná italským rizotem s jemnou cibulkou, bílým vínem
a pravým italským parmazánem
4 porce
suroviny:
vepřová panenka (střed)
600 g
parmská šunka
80 g
bazalka
větší hrst
olivový olej (kvalitní)
0,15 l
mořská sůl velkozrnná
30 g
pepř barevný čerstvě mletý
10 g
česnek
30 g
parmazán
80 g
bílé víno (kvalitní suché)
0,2 l
máslo
30 g
cibule (jarní nebo šalotka)
50 g
rýže Arborio
500 g
Postup:
Vepřovou panenku perfektně odblaníme,
nakrájíme na 150 g porce, obalíme v parmské šunce. Z bazalky, oleje a soli připravíme
pesto, ve kterém špalíčky masa se šunkou
obalíme. Zprudka opečeme na pánvi s olejem, vložíme do předem vyhřáté trouby
a pečeme při teplotě 170 °C cca 12 až 14 minut v závislosti na průměru masa. Na oleji
zpěníme cibulku a česnek krájený na plátky, přidáme rýži a restujeme. Pak zalijeme
bílým vínem a mícháme, až se tekutina částečně odpaří. Zalijeme vodou a za občasného promíchání uvaříme al dente. Do takto
uvařené rýže vmícháme strouhaný parmazán a máslo, dochutíme solí. Při podávání
klademe maso na rýži, sypeme hrubou solí
a čerstvě mletým pepřem. Pokrm dozdobíme snítkou čerstvé bazalky a hoblinkou
parmazánu.
Přejeme dobrou chuť!
Ing. Vladimír Greger, ředitel školy
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Mateřské centrum
Dráčkov
Milé maminky a tatínkové,
rádi bychom vás pozvali k nám do Mateřského centra Dráčkova. Naše centrum
všechny s radostí vítá a těší se na nové
kamarády. Dráček je založen na dobré pohodě, přátelství, nápadech a na vhodně
stráveném čase s nejmenšími dětmi ve věku
od 0 do 5 let. Děti milují naši prostornou
hernu plnou hraček, kde se nachází mimo
jiné i bazének s kuličkami, kuchyňka či velmi oblíbený skákací hrad. Prostory, které
máme v Dráčkově k dispozici, jsme schopni využívat jen z části. Nabízíme možnost
pronájmu herny či ostatních prostor v odpoledních hodinách či o víkendu za velmi
přijatelnou cenu. (Vhodné např. pro uspořádání dětské narozeninové party, školení,
výuku jazyků, různé sezení, cvičení atd. …)
Veškeré informace se dozvíte na našich webových stránkách či na facebooku, kde se
snažíme co nejaktuálněji informovat o dění
v našem centru a o nově připravovaných
akcích.
Rádi bychom vás upozornili na novou otvírací dobu mateřského centra.
Otvírací doba:
PO 9.00–12.00
ÚT 9.00–12.00
ST zavřeno
ČT zavřeno
PÁ 9.00–12.00
www.facebook.com\drackovhorazdovice,
www.drackov.webnode.cz
Pojďte se bavit, pojďte si hrát, nebojte se
a přijďte mezi nás. Všechny vás srdečně
zveme do Mateřského centra Dráčkova
v Žižkově ulici 737 (bývalý katastrální
úřad) v Horažďovicích.
Kateřina Staňková

Spolek rodáků
a příznivců Horažďovic
BESEDA S PhDr. PŘEMYSLEM
ČECHEM
U příležitosti státního svátku České republiky Spolek rodáků a příznivců Horažďovic
uskutečnil v neděli 26. října 2014 besedu
s moderátorem České televize PhDr. Přemys-
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lem Čechem. Přemysl Čech je sušický rodák.
V příjemném prostředí restaurace „U Hlaváčků“ se účastníci besedy dozvěděli mnoho zajímavostí a humorných příhod, které
pan Čech zažil při natáčení televizních pořadů Objektiv a Naše velká válka.
Ve druhé části našeho posezení s tímto moderátorem jsme vyslechli jeho poutavé vyprávění o významných osobnostech a místech
Šumavy, které zpracoval ve své knize Trefen
šumavským genem. Vyprávění bylo doprovázeno promítáním ojedinělých fotograﬁí.
Všichni zúčastnění ocenili vtipné a kultivované vystupování PhDr. Přemysla Čecha
a těší se v brzké době na další besedu s tímto moderátorem.
Mgr. Stanislav Jůda

   


   

PS Prácheň
Vážení čtenáři a snad i posluchači našich
vystoupení
Blíží se nejkrásnější období celého roku
– čas adventu a Vánoc. Všude probíhají
velké přípravy – uklízíme, nakupujeme,
zdobíme své byty i pracoviště, pečeme,
vaříme... Chystáme všechno okolo nás na
vánoční atmosféru. Náš sbor by však rád
přispěl k tomu, aby se i vaše nitro připravilo na krásné prožitky, rodinnou pohodu
a pomohl vám vychutnat nastávající měsíc
v poklidu,
První drobné „ladění“ začne hned první neděli adventní 30. listopadu, kdy zazpíváme
v 17.30 hodin při rozsvícení vánočního stromu – tento rok výjimečně u kina. Hned na to
pomůžeme připravit předvánoční pohodu
dětem z mateřských škol, a to v kulturním
domě dne 3. prosince v odpoledních hodinách, kde zazní v našem podání několik
adventních písní. Dalším – tentokrát větším – vystoupením bude již před měsícem
avizovaný tradiční vánoční koncert v Domě
s pečovatelskou službou na ulici Palackého
dne 7. 12. v 17 hodin. Zde uvedeme kromě
adventních písní a koled i „ochutnávku“
z připravované vánoční mše zvané „Pastýřská“ od Ladislava Němce.
Poprvé bude celá mše uvedena dne 26. 12.,
a to v kostele v Chanovicích v 8.30 a o necelou hodinu později v kostele na Velkém
Boru. V Horažďovicích si můžete tuto hudební lahůdku v poklidu vychutnat v rámci
Vánočního koncertu v kostele Petra a Pavla na horažďovickém náměstí, a to dne
28. prosince v 15 hodin odpoledne. Zde
zazní spolu s několika koledami a vánočními písněmi, které v současné době pilně
připravujeme.

Závěr našeho vánočního koncertního
maratónu bude již tradičně patřit Tříkrálovému koncertu v překrásném kostele
v Pačejově, a to dne 3. 1. 2015. Do té doby
přejeme poklidné prožití adventu a vánoční
pohodu, ke které doufáme přispějeme i my
naším zpěvem.
Za PSP Simona Sládková

Oblastní charita
KLUB „NEBUĎ SÁM“
V klubu „Nebuď sám“ připravujeme také
v posledním měsíci roku 2014 pestrou paletu zajímavých akcí, tímto všechny srdečně
zveme a přejeme vám příjemnou zábavu.
1. 12. pondělí Baduan Jin – poslední ze
série relaxačního cvičení pro každého pod
vedením M. Bauerové. Společenská místnost (ve 4. p.) DPS Palackého od 9.00 hod.
Projekt „Seniorům dokořán“.
2. 12. úterý Posezení s harmonikou –
aneb „možná přijde i Mikuláš“. Mikulášská nadílka a čertovská „výplata“ pro
všechny, kdo se rádi baví. Zahrají Úterníci.
Jídelna DPS Palackého 1061 ve 14.00 hod.
3. 12. středa Předvánoční sváteční čaj
a povídání. Pojďme tuto sváteční dobu
zahájit a přijmout při milém povídání s adventní tématikou – tentokrát se školskými
sestrami kongregace de Notre Dame. Jídelna DPS Palackého 1061 ve 14 hod.
3. 12. a každou další středu – Turnaj v žolících – zábavná karetní hra, která nikdy
neomrzí. Společenská hala DPS Loretská
1069 od 10.00 hod.
7. 12. neděle Koncert pěveckého sboru
Prácheň. Začátek koncertu je v 17 hod v jídelně DPS Palackého 1061.
8. 12. pondělí – Holky v akci – a znovu se
pustíme do pečení sladké, ale možná i slané
pochoutky. Začínáme ve 13.30 hod v jídelně DPS Palackého1061.
9. 12. úterý Vystoupení dětí MŠ Na Paloučku – děti z MŠ nás přijdou potěšit a předvánočně naladit svými písničkami, básněmi
a koledami. Začátek v 10 hod ve společenské
místnosti – DPS Loretská 1069.
10. 12. středa – Setkání s dětmi z KMŠ
– také v prosinci nás navštíví děti se svým
programem – přijďte si společně popovídat, zazpívat, tvořit a třeba se i zasmát. Jídelna DPS Palackého 1061 od 9.45 hod (po
cvičení na DPS 1061).
11. 12. čtvrtek – „K přátelům“ – beseda se
známým hercem a režisérem J. Kačerem –
začínáme v 16 hod. v jídelně DPS Palackého 1061. Projekt „Seniorům dokořán“.
17. 12. středa – Vystoupení chrámového
sboru Velkobor – uvítáme mezi sebou ob-

líbený sbor s vánočními písněmi a koledami. Jídelna DPS Palackého od 16.30 hod.
Telefon: 376 512 596
Projekt „Seniorům dokořán“ probíhá ve
spolupráci s Městskou knihovnou Horažďovice za ﬁnanční podpory Ministerstva
kultury ČR.
Mgr. Dagmar Ušiaková

PODĚKOVÁNÍ
Všem, kteří poslali hlas naší kolegyni
Ladě Melkové do internetového hlasování Národní ceny Pečovatelka roku 2014,
velmi děkujeme za podporu. Fotograﬁe je
z předávání ceny v Novoměstské radnici
Praha 2 za účasti patronky akce paní Hany
Maciuchové.
pracovníci Oblastní charity Horažďovice

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2015
ANEB PŘIJĎ A BUĎ KING
Stejně jako v minulých letech chceme pod
záštitou Charity České republiky během
prvních dvou lednových týdnů (tentokrát ve
dnech 3.–6. ledna 2015) uspořádat v Horažďovicích a jejich okolí Tříkrálovou sbírku.
Proto již v prosinci 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. Přihlášky
(souhlas rodičů) děti získají a zase odevzdají u svých třídních učitelů.
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 malou pozornost na památku dne, kdy se na několik hodin stali nositeli požehnání v rouše královském. Chystá
se ale i oblíbená aktivní odměna – bezplatná
vstupenka do horažďovického bazénu.
Pomozte i vy svým dětem ukázat, že pomáhat lidem je silný emocionální zážitek a že
si ho mohou i ony prožít.
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Budeme také vděční za aktivní účast dospělých – schopní vedoucí tříkrálových
skupinek jsou pravým požehnáním sbírky.
Jejich činnost bude tkvět 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.
Bc. Olga Šulcová,
koordinátor Tříkrálové sbírky 2015

den jsme pak zakončili diskotékou a večerní hrou, kde jsme si vyzkoušeli zážitkový
noční průjezd džunglí.
V neděli konečně naši hrdinové po náročném cestování doputovali až k vítěznému
mysu. Všichni dostali drobné odměny
a kromě toho si domů odváželi i spoustu
hezkých a netradičních zážitků a vzpomínek z prosluněného víkendu v krásné přírodě.
Za středisko Prácheň Štěpánka Purschová

HASICSKÉ





































Skautské středisko
Prácheň
STŘEDISKOVÁ VÝPRAVA TRABANTEM
NAPŘÍČ AFRIKOU
Už několik let si o jednom podzimním víkendu sbalíme krosny a vyrazíme za přírodou na Šumavu. V předešlých výpravách
jsme navštěvovali zejména Železnou Rudu,
letos jsme však svou základnu přesunuli
o něco dál. Naším cílem byla Svárožná, což
je bývalý vojenský objekt a nyní základna
sušických skautů.
Jak už název napovídá, naše výprava se
uskutečnila za účelem poznávání nejznámějších afrických zemí jako je Egypt, Keňa,
Etiopie nebo Jihoafrická republika. Na námět nedávné expedice jsme jako dopravní
prostředek použili právě trabant. Ten si
čtyři soutěžní posádky vyrobily z krabicového kartónu během pátečního večera.
Poté, co pravidelně získávali benzín do
svých nádrží jako body za úspěšnost v jednotlivých zemích, mohli se bezpečně vydat na dlouhou cestu, jejímž cílem byl mys
Dobré naděje. V sobotu odpoledne však
všechny čtyři trabanty ztroskotaly na poušti, a tak posádkám nezbývalo nic jiného,
než si je venku opravit a vylepšit. Náročný

Sbor
dobrovolných
hasičů
Z hasičů požárníci. V roce 1949 vznikají
nové hasičské sbory, okresní a krajské hasičské jednoty. K 1. červnu 1950 se z místních jednot vyčleňuje samaritánská služba
a přechází pod Československý červený
kříž. Ve dnech 15. a 16. března 1952 se konala I. celostátní konference Československého svazu hasičstva, který byl v roce
1953 přejmenován na Československý svaz
požární ochrany.
Federalizace požární ochrany. Na ustavujícím sjezdu 12. listopadu 1968 Československý svaz požární ochrany (SPO) přechází na federální uspořádání. V roce 1973
na IV. celostátním sjezdu SPO ve dnech 19.
a 20. ledna v Praze je ustanovena jednotná celostátní organizace – Svaz požární
ochrany ČSSR.
Zasloužilí hasiči (ZH) na zámku. 18. září
se sešli ZH Plzeňského kraje (ZH Pk) s titulem v Manětíně na svém aktivu. Nejprve
jsme si prohlédli překrásný místní zámek
a po společném obědě začalo jednání aktivu ZH v kulturním domě, které zahájila starostka okresního sdružení Plzeň – sever.
Zdravici přednesl starosta města Manětína
a další hosté. Se svou zprávou vystoupil vedoucí aktivu ZH PK a starosta Krajského
sdružení informoval o hasičské činnosti
v kraji. Dále vystupovali jednotliví vedoucí
z okresů a seznamovali nás s akcemi, které pro ZH připravili během roku. Na závěr
aktivu vystoupilo asi 35 hudebníků ze Základní umělecké školy z Plas.
Při Okresním sdružení hasičů v Klatovech
je evidováno přes 300 ZH, z toho 39 hasičů
a 4 hasičky jsou nositeli titulu ZH, který obdrželi v Metodickém centru na zámku v Přibyslavi. V celém PK je evidováno 106 ZH
s tímto titulem. Statistika je k 15. září 2014.
Karel Halml
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Diakonie Západ
Rádi bychom vám představili Místo pro
všechny Havlíčkovku, najdete ho v Horažďovicích v Havlíčkově ulici č. p. 46 a 505.
Místo pro všechny Havlíčkovka je místem
propojených sociálních služeb poskytovaných Diakonií Západ v lokalitě ORP Horažďovice. Těmito službami jsou Klub Dok
pro děti a mládež, Archa pro rodiny s dětmi a Adite pro náhradní rodiny. Důležitou
součástí tohoto místa je kavárna, která poskytuje hlavní zázemí pro realizaci setkávání. Havlíčkovka vychází z vize a poslání
Diakonie Západ a její dceřiné společnosti
Možnosti tu jsou a ze zásad komunitní práce. Rádi bychom vás do Havlíčkovky srdečně pozvali na prosincová zajímavá setkání.

NEJEN STŘEDY PATŘÍ HAVLÍČKOVCE
10. 12. od 17 hod Beseda o drogách, kde
můžete získat odpovědi na otázky: Jak
dlouho zůstává droga v těle? Jak drogy
v těle fungují? Jak mluvit s dětmi o drogách? Atd. Besedu povede a na vaše otázky
bude odpovídat Lukáš Bechyně, který vše
bude prokládat svými osobními příklady.
Nejste si jistí, přijďte se zeptat!
17. 12. od 18 hod Akustický folkový večer s nádechem šansonu s kytarou v podání písničkářky Therés Yán
19. 12. od 13 hod Vánoční minitrhy, čeká
na vás prodej regionálních vánočních výrobků, tvořivé dílny, Slušnej bazar, divadlo,
promítání a mnoho dalších příjemných aktivit pro malé i velké. Akce se zúčastní Klub
Dok pro děti a mládež a Archa pro rodiny
s dětmi. Přijďte strávit příjemné vánoční
odpoledne s námi, svými sousedy, využijte
možnost lépe se poznat, příležitost zastavit
se a naladit se na vánoční poklidnou atmosféru.
V jiné dny vás samozřejmě zveme do naší
kavárny, která nabízí nekuřácký prostor
s příjemnou hudbou a domácí atmosférou.
Můžete si zde vychutnat sypané čaje nebo
fairtrade kávu a k tomu ochutnat zákusky,
horké maliny nebo originální pitu. Vítány jsou celé rodiny i s dětmi, pro něž jsou
v prostorách kavárny přichystány hračky
a stavebnice.
INFORMAČNÍ STŘÍPKY
Z HAVLÍČKOVKY
• Možnost přinést věci do Slušného bazaru
Klubu Dok nadále pokračuje. Jejich příjem
probíhá v kavárně v Havlíčkově ulici v rámci tradičních otvíracích hodin. Více info na
sociální síti FB: Klub Dok, Horažďovice
• Klub Dok je otevřen do 18. 12. 2014, kdy
se s našimi uživateli rozloučíme ježíškem
a budeme se na ně opět těšit 5. 1. 2015.
• V Horažďovickém Obzoru – říjen 2014
došlo k tiskové chybě: Klub Dok byl zařazen
pod službu Archa pro rodiny s dětmi, rádi
bychom vše uvedli na pravou míru – Klub
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Dok pro děti a mládež je samostatná sociální služba, jejíž cílovou skupinou jsou děti
a mládež od 6 do 20 let z Horažďovic a okolí.
• Kavárna v Havlíčkově ulici bude otevřena všechny pracovní dny během prosince
(svátky bude uzavřena) znamená to, že
bude otevřeno i na Silvestra!!!
• Do Vánoc bude v kavárně poskytována
služba Archy pro rodiny s dětmi: v úterý
Klub pro rodiče s dětmi od 0 do 6 let v čase
9–11 hod a ve středu Školka na pár hodin
pro děti od 2 do 6 let v čase 8–11 hod – od
roku 2015 již tato služba nebude poskytována.
Sbíráme podněty, nápady, jak vyladit Havlíčkovku vašim potřebám a přáním, podněty nám můžete předávat přímo v kavárně
nebo na našem facebooku Čajokraj. Svou
návštěvou podpoříte zaměstnávání lidí
znevýhodněných na trhu práce.
Otvírací doba kavárny
PO–ČT: 9.00–21.00 a v PÁT: 9.00–3.00
Bc. Jana Niklová za Havlíčkovku, kontakt:
jana.niklova@diakonie.cz, 604 523 187

OHLASY ČTENÁŘŮ
Názor čtenáře
Dne 8. 11. 2014 jsem vyrazil na Svatomartinský jarmark, konaný na nádvoří zámku.
Myslím, že se velmi vyvedl. Hodně lidí i trhovců, nádherné počasí. Dle mne se zrodila velmi pěkná a sympatická tradice.
Bohužel, příznivý dojem mi značně pokazilo to, že den před jarmarkem byl téměř
znemožněn přístup do zámku z náměstí,
zejména pro starší osoby či rodiny s kočárky. Myslím si, že šlo práce na náměstí
zkoordinovat tak, aby byl přístup v sobotu
zachován a výkopové práce se o jeden pracovní den odsunuly. Současně nevím, zda
šlo o vhodné načasování likvidace parku na
náměstí v době jarmarku. Zvuky motorové
pily rušily program na nádvoří a pohled na
pokácené stromy i sváteční naladění návštěvníků akce. Každý, s kým jsem hovořil
– ať už z Horažďovic nebo odjinud – se na
kácení a další osud náměstí ptal. Zaujalo
mne, kolik lidí v náměstí opravdu vidí srdce
města a zajímá se o něj.
Nedělní kácení je též otázkou. Mnoho obcí
a měst se vrací ke staronovému, a v mnoha zemích běžnému, dodržování nedělí
a svátků jako dnů klidu. Hluk a nedostatek
odpočinku nás v současné době dle odborníků totiž nejvíce poškozuje,
V souvislosti s opravou náměstí se objevují
stále nové a nové otázky.

1) Nastane skutečně obnova parku? Přiznám se, že jsem v této otázce velmi skeptický. Zeleně ve městě ubývá a obnova žádná. Byly pokáceny keře v sídlišti a u staré
školy, na nádvoří zámku i v parčíku u Policie ČR. Obnoveno nebylo nic. Přitom zeleň
rozšiřuje např. i město Praha, které ji dříve
rozsáhle ničilo. Zjistilo se totiž, že je to velice výhodné a to i peněžně (viz. tramvajové
zelené pásy). Dále se uvádí snížení hlučnosti a prašnosti, přínos k potěšení a zklidnění lidí, přínos estetický, ozdravný i vylepšení kvality ovzduší. Jak tomu bude u nás?
2) Vždy jsem si myslel, že v památkové
zóně je možno pouze opravovat a ne měnit
vzhled. Jak je tomu ve skutečnosti?
3) Proč bylo nutné zasáhnout i do parku?
Myslel jsem, že dojde pouze k opravě cest,
vozovek a inženýrských sítí. V 60. letech
bylo náměstí včetně Ševčíkovy ulice poddolováno. Údajně se dělalo odvedení spodní vody a zabezpečení objektů proti ní. Park
však narušen nebyl – že by si ho naši předci
více vážili?
4) Park byl dříve údajně téměř botanickou
zahradou. Bude tomu tak i po jeho obnově?
5) Prostranství před farou dle mne změnu nevyžadovalo. Proč byla i zde uskutečněna rozsáhlá změna s odstraněním vzrostlé zeleně?
6) Z jakého důvodu je v obnově náměstí zahrnuta i ulice za kostelem, která byla opravena v 90. letech a je ještě v záruce?
7) Jak byla využita dřevní hmota z náměstí?
Doufám, že přinesla alespoň trochu peněz,
které bude možno využít na opravu. Pokud
vím, nejvýhodnější využití drobného dřeva
je štěpkování na místě kácení – proč tato
technologie nebyla využita?
Napadají mne mnohé otázky a odpovědi na
ně by jistě zajímaly značný okruh lidí, Bylo
by dobré zodpovědět je v našich novinách.
Dle mne by dokonce bylo vhodné zavést
pravidelnou rubriku „Co se na náměstí
udělalo a co se bude dít příští měsíc“. Zájem
o tuto problematiku je veliký...
MVDr. Milan Sládek
V PŘÍŠTÍM ČÍSLE BUDOU K TOMUTO TÉMATU PODÁNY BLIŽŠÍ INFORMACE. Redakční rada.

Poděkování
městskému muzeu
Ráda bych se s vámi podělila o zážitek
z návštěvy Horažďovic. Jako malá skupinka seniorů z Plzně jsme si objednali
návštěvu Městského muzea v Horažďovicích. Průvodcem v muzeu nám byl jeden
ze tří pracovníků muzea pan Aleš Červený.
Prohlídku jsme začali v rekonstruovaném
Velkém sále muzea s restaurovanou freskovou výzdobou. Prohlédli jsme si jednotlivé
expozice muzea o lidovém umění a lidové

kultuře Horažďovicka, zaujaly nás ukázky
cechovních památek, expozice o perlorodkách, úžasná byla mineralogická sbírka
s ukázkami minerálů z okolí Horažďovic,
expozice o hornictví a o rýžování zlata.
Všechny naše zvědavé otázky byly zodpovězeny. Ale čím jsme byli opravdu velmi
nadšeni, byla interaktivní dílna s ukázkami
starých řemesel z Pošumaví – zpracování
ovčí vlny, česání ovčí vlny, předení na kolovratu, tkaní plátna na tkalcovském stavu,
paličkování, opracování dřeva. Průvodce je
mužem mnoha tváří – vše je schopen sám
předvést, kromě paličkování – to je prý doménou jeho kolegyně z muzea. Sám před
našima očima během 15 minut vyrobil dřevěnou lžičku. Bylo na co se dívat. A co víc
– každý návštěvník má možnost si práci
sám vyzkoušet. Opravdu stojí zato muzeum navštívit.
A tak bychom alespoň touto cestou chtěli
za návštěvu poděkovat a horažďovickému muzeu popřát, ať se mu práce daří i do
budoucna a ať se mu povede zrealizovat
všechny plány a projekty.
Alena Bufková, Plzeň

ZAJÍMAVOSTI

Regionální informační centrum Prácheňska a cestovní kancelář Ciao… aktuálně

„Cestovní horečka
pokračuje …!“
JUBILEJNÍ DESÁTÝ ROČNÍK
VELETRHU CESTOVNÍHO RUCHU ITEP
V Plzni se ve dnech 25.–27. 9. 2014 uskutečnil 10. ročník třetího největšího veletrhu
cestovního ruchu u nás – ITEP. Horažďovické Regionální informační centrum zde
reprezentovalo naše krásné město. Za velké podpory Města Horažďovice, a zejména
odboru kultury, jsme zde měli krásný veletržní stánek – Horažďovice-perla Otavy.
Rozdali jsme spoustu propagačních materiálů o našem městě i blízkém okolí. Největší zájem byl o knihu Horažďovice-Proměny
města, brožurku Horažďovice-perla Otavy,
ale také o plány samotných Horažďovic
a mapy s turistickými a cykloturistickými
trasami. Spousta návštěvníků si odnesla
pohled s horažďovickým razítkem. Setkali
jsme se zde i s rodáky, kteří si přišli rádi zavzpomínat na léta, která zde strávili a potě-
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tu. Ve čtvrtek, dříve než se otevřely brány
veletrhu, stála před halou Lokomotivy
fronta nedočkavých milovníků turistiky
jako kdysi na banány...
Již nyní se těšíme, co pořadatelé připraví v příštím roce a my opět rádi pojedeme
propagovat naše malebné městečko na břehu Otavy. Ale ne sami: rádi vezmeme vaše
propagační materiály s nabídkou služeb
cestovního ruchu, abychom učinili Horažďovice ještě atraktivnější. Napište nám,
přivezte své nabídky již dnes.
Blíží se vánoční svátky, a pokud ještě nevíte, co vašim nejbližším pod stromeček,
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 na
zážitky v podobě cestování.
Přejeme vám poklidné vánoční přípravy,
příjemné prožití svátků a do nového roku
hodně štěstí, zdraví a pohody.
Vladimíra Šlechtová a Ciao… team

Chvilka u KŘÍŽE
SMÍŘENÍ, Zhůří
na Šumavě

šil je výběr propagačních materiálů, které
si odnesli. Perličkou je, že cestu k našemu
stánku si našli i Horažďovičtí a z Plzně odvezli něco nového o Horažďovicích.
Letošní novinkou veletrhu bylo „Křeslo
pro hosta“, které mělo velký úspěch. Návštěvníci zaujatě sledovali např. vyprávění
plzeňského horolezce Jana Trávníčka, který v červenci zdolal jako pátý Čech druhou
nejvyšší horu světa K2. V křesle usedl také
plzeňský herec a dabér Martin Stránský
nebo jedna z legend plzeňského hokeje Bohuslav Ebermann.
Jubilejní 10. ročník veletrhu zaznamenal
několik nej: rekordní návštěvnost, rekordní
počet vystavovatelů, ale také největší fron-

OTEC KAREL, POLITIČTÍ VĚZNI,
BARON GOLLDEGG A DALŠÍ …
Zastavil jsem se u něj a první, co mne napadlo, bylo: „Je NÁŠ.“
„Náš“ proto, že podle mého přesvědčení patří tento kříž každému z nás, kdo se rozhodne něco odpustit, smířit se, s něčím se vyrovnat. Ne tedy jenom věřícím, ale každému.
Vždyť už ve středověku bylo v Čechách zvykem na místě, kde se stalo něco zlého, stavět
kříž smíření. Chtěli bychom, aby Kříž smíření na Zhůří byl pokračováním této tradice.
Když budeme hledat místa, kde se soustředilo v minulosti zlo ve své koncentrované podobě, určitě Zhůří nemůžeme vynechat. Vždyť
přímou obětí tohoto zla nebyla jenom desítka
vojáků osvobozujících Šumavu od nacistického zla, ale i pětadvacet zfanatizovaných, ještě
dětí. Následně pak lidé staletí obývající tato
místa a po nich i noví obyvatelé.
Každý z nás je o nějaké události přesvědčen, že je zlá a nespravedlivá. Nedokáže
se s ní vyrovnat, trápí se. Náš kříž smíření
nabízí pomoc. Nechce, aby se na událost
zapomnělo. To rozhodně ne. Jeho cílem
je pomoci každému, kdo potřebuje znovu
nalézt ztracený klid, kdo se potřebuje sám
v sobě vyrovnat s něčím zlým. Když se s něčím smiřuji, odpouštím, vůbec není důležité, jestli o tom strůjce zla ví. Důležité a rozhodující je to, že nacházím ztracený pokoj
a rovnováhu.
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Kříž smíření je plný symbolů. Tím nejvýraznějším je sama stavba, která svými
artefakty umístěnými v kvádrech, dokumentuje, že zlu lze sice odporovat mnoha
způsoby, samotným křížem ale dokazuje,
že zvítězit nad zlem může jenom ten, kdo
se dokáže smířit a odpouštět. Ty velmi viditelné symboly jsou i otvory v zadní části
jeho kamenných kvádrů. Do těchto otvorů
umísťují donátoři – majitelé jednotlivých
kamenů – drobné artefakty jako střípky
toho, co chtějí umístěním kvádru do kříže
smíření připomenout.
Není tedy nic nelogického, že v jednom roce
jsou do kříže smíření umístěny artefakty připomínající vynikajícího člověka a přítele Horažďovic otce Karla Fořta, jenž je pochován
na hřbitově u kostela na historické Práchni.
Také artefakty připomínající utrpení politických vězňů minulého režimu a mimo dalších
i artefakty připomínající v roce 1945 zavražděného barona Golldegga z Chanovic.
V letošním roce jsme umísťovali artefakty
do kvádrů kříže při dvou příležitostech. Poprvé během poutě místních obyvatel a jejich
potomků. Podruhé při slavnosti připomínající vztyčení kříže smíření v sobotu 13. září
od 1000. Při této příležitosti jsme vložili
i artefakty připomínající Mons. Karla Fořta, nositele Řádu TGM, čestného občana
Horažďovic, Otce Karla, pravidelně k nám
mluvícího v časech nesvobody z Mnichova,
z rozhlasové stanice Svobodná Evropa.
Celé slavnosti se i přes ne úplně příznivé
počasí zúčastnilo více jak šedesát účastníků. Slavnostní mši sv. celebroval Páter Petr
Koutský, horažďovický duchovní. Za jeho
mimořádnou obětavost je mu třeba velmi
poděkovat.
Chceme vybudovat tradici každoročních
setkání v den vzpomínky na vztyčení kříže
smíření. Vím tedy, že v roce 2015 se tady
sejdeme i v sobotu 12. září v 10.00. Věřím,
že v tento den oslavíme i dokončení hlavní
stavby kříže smíření.
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Dokončený kříž smíření bude vytvořen
z pásů ocele, obestavěných kamennými
kvádry. Bude připomínat tvar středověkého
štítu, s prázdným prostorem ve tvaru kříže
uvnitř. Vlastní kříž bude tvořit „prázdný
prostor“ symbolizující víru v to, že kříž je
dostatečnou ochranou sám o sobě, že nemusí být ani z betonu, ani z ocele.
V každém z kvádrů kříže smíření je v jeho
zadní části otvor, do kterého donátoři –
dárci kvádrů – mohou vložit drobné artefakty. Mají být připomenutím nejenom
zlých míst a událostí, ale i mimořádných
osobností, které zlo dokázaly ve svém životě překonávat.
Kříž smíření bude nahoře ukončen centrálním dvojkvádrem. Do tohoto dvojkvádru,
do jeho vnější části, budou viditelně vloženy artefakty upomínající na válečné střety
II. světové války. Do dvou otvorů v zadní
části vložíme artefakty související s bojem,
který se odehrál v těchto místech v posledních dnech války. Do otvoru blíže ke kapličce budou vloženy artefakty připomínající
americkou armádu. Do otvoru blíže k pomníku americké armádě artefakty připomínající německou armádu. Tento způsob
umístění artefaktů má symbolizovat vzájemně si podané ruce.
Při této slavnosti budou vloženy artefakty
i do dalších kvádrů. Budou to artefakty,
které vyberou donátoři – dárci kvádrů.

HISTORIE MÍSTA
Při osvobozování Šumavy padla dne 5. 5.
1945 jednotka 90. pěší divize americké
armády do nastražené léčky v obci Zhůří
u Javorné na Šumavě. Po napadení přešli
Američané téměř okamžitě do protiútoku.
Výsledkem tohoto střetnutí bylo 10 padlých
a 10 zraněných amerických vojáků a 24
padlých a 76 zajatých příslušníků německého školního praporu a Hitlerjugend.
Po několika měsících byla z obce velká část
jejích obyvatel, našich spoluobčanů, vyhnána. Jejich kolektivní vinou byla jejich
příslušnost k německé národnosti.
V dubnu roku 1952 byla obec Zhůří během
několika hodin vystěhována. Bylo rozhodnuto, že zde bude vojenský prostor. Podle
vyprávění posledního kněze mohl po odsloužení ranní mše z kostela odnést pouze
to, co unesl v rukou.
Následně byla obec v novém vojenském
cvičišti vybrána za cílovou plochu pro těžké
zbraně. Jediné, co bylo možné po zrušení
vojenského prostoru po roce 1989 z bývalé
obce poznat, byly velmi nezřetelné obrysy
základů bývalého kostela.
Po roce 1989 postavili bývalí obyvatelé obce
Zhůří ve spolupráci s městečkem Hartmanice v blízkosti bývalého hřbitova kapličku.
Na kapličku k úctě všem padlým umístili
pamětní desku. Každý rok se tady setkávají,
aby společně oslavili „svou pouť“.

8. 7. 2000 byl nedaleko kapličky odhalen
pomník padlým vojákům americké armády. Pomník byl výsledkem snahy skupiny
přátel, za patronace tehdejšího OÚ Klatovy
a měst Hartmanice a Klatovy. Deset padlých vojáků na jednom místě byl největší
počet padlých Američanů na jednom místě
na celém území ČSR. Nelze se tedy divit, že
odhalení pomníku se účastnil i tehdejší velvyslanec USA v ČR.
V roce 2012 byl v místě ležícím mezi pomníkem a kapličkou vztyčen a posvěcen
kříž smíření. Jeho umístění symbolizuje
myšlenku, že i původně nesmiřitelní nepřátelé se mohou na své cestě setkat, pokud
dokážou najít cestu směrem k sobě a kráčet
po ní.
Kamil Kosturik st.

Horažďovice ve Francii!
Jistě si řeknete, co je to za nesmysl. Dnes
ano, ale před necelým stoletím se to mohlo
stát: takové plány byly!
Vznik Československa po 1. světové válce
považujeme už za něco samozřejmého. Ale
tak tomu vůbec nebylo. S žádným Československem se na mapě poválečné Evropy
dlouho nepočítalo a jeho vznik byl do značné míry souhrou náhod a diplomacie až na
samém konci války.
Představy válčících stran o tom, jak bude
poválečná Evropa uspořádána, byly na
počátku války úplně jiné. Ve vstupní síni
Okresního archivu ve Strakonicích je výstavka dokumentů z 1. světové války. Mezi
nimi též dvě mapky z kroniky jedné obce na
Strakonicku, kde zakreslil kronikář předpokládané uspořádání poválečné Evropy,
získané z německých zdrojů.
První mapka je nadepsána: „Jak si naši
nepřátelé představují Evropu po válce
světové“ – tedy státy později vítězné Dohody. Podle nich mělo z Evropy zmizet
Německo i Rakousko-Uhersko a dominovat měly v podstatě jen čtyři státy: Francie,
V. Británie, Srbsko a Rusko. Francii měla
připadnout kromě stávajícího území celá
jižní polovina Německa. Dále severní Itálie
a současné Rakousko včetně Vídně a spolu
s Čechami a Moravou! Tedy i Horažďovice se měly stát městem francouzským!!!
Z dnešního pohledu docela komická představa. Ale tehdy myšlená zcela vážně. Celý
Balkán včetně Uher (Maďarska) a Slovenska, Rumunska a Bulharska měl připadnout Srbsku, které by se pak rozkládalo od
Jadranu po Černé moře. Na západu Evropy
měla být ze států Beneluxu vytvořena Belgie a severní polovina Německa, včetně
Berlína, měla připadnout Anglii. Dál na
východ už začínalo Rusko, s nímž by tedy
sousedily Anglie, Francie a Srbsko. Uprostřed nové Francie se počítalo se zachová-

ním Švýcarska. A co je z dnešního pohledu absurdní nejvíc: kolem města Gotha
v Duryňsku – obklopeno Francií a Anglií
– mělo být symbolické Německo asi tak velikosti Lucemburska.
Ale ani druhá mapka nazvaná: „Jak ji
upraví vítězné vojsko naše a německé“ (Evropu po válce světové), si co do
absurdnosti nic nezadá s mapkou první.
Toto uspořádání Evropy zase pro změnu
nepočítalo už ani s Francií, ani s Velkou
Británií, ani se Srbskem, ba ani s Ruskem.
Dominovat měly Německá říše a Rakousko-Uhersko. Německá říše se měla rozprostírat od Španělska přes současnou Francii
a země Beneluxu, přes území Německa,
Polska, Pobaltí vč. Běloruska a pobaltské
části Ruska až za Petrohrad. RakouskoUhersko si k dosavadním územím mělo
přibrat na jihu Srbsko a na východě pokračovat dál na území Ukrajiny podél Černého
moře…(dál už mapka neukazuje). Zůstat
mělo Švýcarsko, Itálie, tehdejší Rumunsko
a Bulharsko. Na jihu by pak mocnářství R.U. sousedilo s Osmanskou říší (Tureckem).
S Velkou Británií se počítalo pouze jako
s kolonií (!) Německa, Irsko zase mělo být
kolonií (!) Rakouska-Uherska. A Francie?
Z té měla zbýt na úpatí francouzských Pyrenejí zemička velikosti Lucemburska dokonce s uzoučkým přístupem k Atlantiku.
Jak víme, dopadlo vše jinak: na podzim
1918 vznikly na troskách Rakouska-Uherska nástupnické státy včetně Československa a Horažďovice se francouzským
městem nestaly. Nad tehdejšími záměry
evropského uspořádání se dnes jen pobaveně usmíváme. No ale kdo ví, jak pobaveně
se nad současnou mapou Evropy za sto let
budou usmívat naši potomci.
Jiří Wagner

Úspěšná integrace
v mateřské školce
v Horažďovicích
Křesťanská mateřská škola DUHA zvenku
působí jako úplně normální školka s krásně upravenou zahradou. Je ale výjimečná
tím, že do ní chodí holčička Adélka, která
špatně slyší.
Ne každá mateřská škola se staví k zařazování dětí s postižením pozitivně, některé
se přijetí jakkoli se odlišujících dětí spíše
brání. Paní ředitelka Průchová byla od
počátku naladěna velice vstřícně, určitě
i proto, že mateřská školka má s integrací dětí s nejrůznějšími problémy bohaté
zkušenosti. Pro Adélku se podařilo zajistit
podporu asistentky pedagoga. Všichni ve
školce se snažili Adélku v rozvoji mluvené
řeči maximálně podporovat, mluvit pomaleji a výrazně, z počátku s jednodušší slovní
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zásobou, vedli spolu s rodinou komunikační deníček. Z jakéhokoli pokroku v porozumění i povídání měli všichni velkou radost.
Brzy začali rodiče vidět první úspěchy.
Adélka si zapamatovala, jak se který spolužák jmenuje. Odpověděla na jednoduchou otázku paní učitelky. Naučila se svoji
první básničku. Vyprávěla doma, o čem si
ve školce povídali. Drobné pokroky, které
rodiče zdravých dětí mnohdy ani nezaznamenají, ale které pro rodiče dítěte s postižením znamenají velmi mnoho. Které jim
potvrzují, že hodiny a hodiny práce celé
rodiny přinášejí první výsledky. Které jsou
důkazem, že jejich dítě se bude schopno
v budoucnosti zařadit do společnosti, že
bude moci navštěvovat běžnou školu, že
si bude moct vybrat povolání podle svých
představ a schopností. Ale i tak obyčejné
a důležité věci, jako že se dorozumí se svými nejbližšími a že nebude muset dojíždět
do školky mnoho kilometrů, nebo dokonce
bydlet na internátu.
Dnes je Adélka pětiletá blonďatá holčička, na první pohled byste si ve třídě vůbec
nevšimli, která holčička je vlastně ta „neslyšící“. Adélka už totiž díky intenzivní
logopedické práci rodiny srozumitelně
mluví a růžová sluchadla má většinu doby
schovaná pod vlásky. Ve třídě má spoustu
kamarádů, se kterými za dva roky nastoupí
i do běžné základní školy. Její plnohodnotné zařazení do slyšící společnosti vypadá
na první pohled zcela jednoduše. Je za
ním ale obrovské úsilí celé Adélčiny rodiny, péče mnoha odborníků a v současnosti
především pedagožek v mateřské školce
a paní ředitelky, která se jejího handicapu
nezalekla. Všem za to patří velký dík!
PhDr. Iva Jungwirthová Raná péče Čechy
Centrum pro dětský sluch Tamtam

zařízení pro dítě. Každá rodina má svého
odborného poradenského pracovníka, na
kterého se může obracet i v období mezi
jednotlivými konzultacemi. Cílem služeb
rané péče je posílit rodinu tak, aby překonala všechny nelehké situace, které ji při
výchově sluchově postiženého dítěte potkají, a aby její fungování bylo postižením
dítěte co nejméně narušeno.

Raná péče
poskytuje své služby
i v Horažďovicích

atd.), a dále přestřelky a zabití z obou táborů. Druhá část, nazvaná Studená hodina,
popisuje tzv. vimperský případ, tj. soud
s civilisty a esenbáky z června 1949, kteří
pomáhali uprchlíkům hlavně v okolí Kvildy. Je zde vyvrácen falešný mýtus kolem ﬁlmu Král Šumavy – ve skutečnosti opak byl
pravdou, protože celá zdejší stanice SNB
s uprchlíky spolupracovala.
V naprosté většině případů byly použity dosud nepublikované archivní materiály.

Raná péče Čechy Centrum pro dětský
sluch Tamtam (www.tamtam-praha.cz)
je jediným poskytovatelem terénní služby
rané péče rodinám s dětmi se sluchovým
postižením od narození do 7 let na území
devíti krajů ČR, včetně Plzeňského. Služby jsou poskytovány formou pravidelných
odborných konzultací přímo v rodinách
v rozmezí 2–8 týdnů. Raná péče poskytuje rodinám psychologické, pedagogické
a sociální poradenství, poradenství ohledně výběru a použití vhodné kompenzační
pomůcky, podporuje vzájemnou komunikaci všech členů rodiny i psychomotorický
vývoj dítěte, pomáhá s vytvářením vhodné
komunikační strategie vedoucí k rozvoji
řeči a s výběrem vhodného předškolního

Knižní novinky
z našeho regionu
ŠUMAVSKÁ ODYSEA
Václav Jiřík
Publikace se zabývá historií šumavské hranice v letech 1948/49 a je rozdělena do dvou
částí stejného rozsahu. V první z nich jsou
zaznamenány známé osobnosti, které zde
hranice úspěšně překročily (F. Peroutka
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Přibližně tři stovky záběrů zprostředkovávají čtenáři autentický obraz doby, kdy se
Československo a Německo připravovaly
na Šumavě na vzájemné válečné střetnutí.
Nechybí ani rozsáhlý soubor snímků zachycujících mírové obsazení šumavského
příhraničí německou armádou a dokumentující nadšení německých obyvatel z připojení k Říši. Tvrdý kontrast k těmto záběrům vytváří soubor pěti desítek fotograﬁí
pořízených na Šumavě v roce 1966 v tzv.
zakázaném pásmu. Jedinečné panoramatické snímky zachycují již jen pustou, avšak
krásnou krajinu, kterou protíná nekonečný
pás železné opony – smrtící elektriﬁkovaný
drátěný zátaras se strážními věžemi.
Kniha Šumava krásná i smrtící je jedinečný
obrazový dokument plný unikátních fotograﬁí, z nichž mnohé byly v době vzniku
opatřeny utajovacími razítky a nikdy se neměly dostat na veřejnost.
Obě publikace zakoupíte v knihkupectví
v Ševčíkově ulici.

Adventní a vánoční
koncerty Velkoboru

ŠUMAVA KRÁSNÁ I SMRTÍCÍ
V DOBOVÝCH FOTOGRAFIÍCH
A DOKUMENTECH
Jan Lakosil
Lehké opevnění – okupace – železná opona
Publikace přináší téměř čtyři stovky z drtivé většiny dosud nepublikovaných dobových fotograﬁí a ukázek historických
dokumentů převážně z let 1938 a 1966.

Pěvecký a chrámový sbor Velkobor si pro
letošní adventní a vánoční koncerty připravil zbrusu nový repertoár. Uslyšíte tradiční
české a moravské koledy a vánoční písně,
ale také tradicionály. Poprvé zazpíváme
už první adventní neděli při rozsvěcování
vánočního stromečku ve Velkém Boru, termíny ostatních koncertů vidíte níže. Na náš
„velký“ domácí koncert jsme k účinkování
přizvali výborný smíšený pěvecký sbor Hlasoň ze Strakonic.
sobota 13. 12. 2014 16.00 Rabí
středa 17. 12. 2014 16.30 DPS Horažďovice
středa 17. 12. 2014 18.30 Olšany
pátek 19. 12. 2014 18.00 Bezděkov
neděle 28. 12. 2014 18.00 Budislavice
pondělí 29. 12. 2014 18.00 Velký Bor
Podrobnosti, fotograﬁe a videa můžete zhlédnout na www.sborvelkobor.webnode.cz.
Všem svým příznivcům děkujeme za podporu, těšíme se na setkání na některém
z našich koncertů a přejeme klidný advent
a krásné Vánoce.
Velkobor
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Předvánoční čas
a jeho atributy
Blíží se Vánoce, nejkrásnější období roku,
které rozzáří nejedny oči každého dítěte,
ale i my dospělci prožíváme tento čas s nevídanou radostí, kdy si přejeme navzájem
vše nejlepší, lásku a pohodu. Dokonce
v tento okamžik utichne řinčení zbraní
a různé šarvátky a sváry.
Co to, kde se bere v lidech ta magická síla,
aby zapomněli na všechny ty půtky a nepokoje, které nás tolik dusí?
Musíme se vrátit o několik století zpátky.
Tento krásný čas nám přinesla radostná
zvěst už před dvěma tisící lety, že přijde na
svět Mesiáš – Spasitel, což bylo prorokováno daleko před jeho narozením. A přestože
k tomu došlo tím nejprostším lidským způsobem, tato zvěst pronikla tak hluboko do
srdcí lidstva, že snad není koutu na světě,
kde by se jeho příchod neslavil do současnosti, a to se dostalo do podvědomí lidi,
kteří této zvěsti nevěří.
Tyto svátky provázejí různé atributy, které
umocňují radostné události roku. Je to adventní věnec, vánoční stromeček, koledy
a nedílnou součástí jsou i zde jesličky – betlém. Pokusíme se přiblížit v historických
souvislostech, kde a jak a proč vznikly.
Adventní věnec je tradiční symbol západní
církve sloužící k symbolickému odpočítávání čtyř týdnů před tímto hlavním svátkem. Obvykle má podobu věnce z jehličnatých větví ozdobeného 4 svícemi. Každou
neděli se zapaluje další svíčka. Podle jiných
výkladů byl věnec vždy (od románských
dob) určen vítězi, tímto vítězem nad temnotou je podle křesťanské víry Ježíš.
Vánoční stromky měly ochranitelskou
funkci. Ozdobené větve rozdávali i koledníci. Podle tradice, a taky podle první zmínky, se stromek také zavěšoval nad štědrovečerní stůl, ovšem špičkou dolů. Tradice
zdobení stromku, jak ji známe dnes, pochází z německých měst. V Česku nemá vánoční stromek dlouhou tradici. Poprvé jej
postavil pro své přátele v roce 1812 ředitel
pražského Stavovského divadla Jan Karel
Liebich na svém libeňském zámečku.
Koleda se označuje původně píseň, kterou
děti zpívají během velkých křesťanských
svátků (Vánoce, Tři králové, Velikonoce)
při obcházení jednotlivých domů, kdy „si
koledují“ o výslužku, kterou představovalo především jídlo nebo pití; tento zvyk se
dnes udržel už pouze na vsích. Postupně
však se slovo koleda stalo označením písně s vánoční tematikou, původně s náboženským obsahem. Historie křesťanských
vánočních koled sahá do 13. století, podle legendy je autorem první koledy svatý
František z Assisi (1181–1226).
Betlém nebo též jesličky je umělecké vyob-

razení znázorňující Svatou rodinu. Právě
narozený Ježíš leží v nuzném chlévě na seně
v jesličkách a Panna Maria a pěstoun Josef
o něj pečují. Pastýři a orientální tři králové
přinášejí dary, scéna bývá doplněna i zvířaty
(vůl, oslík, ovce i jiné) a případně andělem
provolávajícím „Sláva na výsostech Bohu
a na zemi pokoj lidem dobré vůle“ Pro vznik
tradice jesliček – betlému měla význam událost, která se stala v roce 1223. Tehdy pozval
italský šlechtic Giovanni di Velita Františka
z Assisi, aby strávil Vánoce na jeho panství.
Budoucí světec si prý přál vidět, jak právě
narozený Ježíšek leží v nuzném chlévě na
seně v jesličkách, a rozhodl se, že tento výjev
zobrazí. Vybral si jeskyni na vrcholu skalnatého kopce u vesničky Greccio, kterou upravil jako kapli a uspořádal v ní výjev narození
Páně. Sem pozval v noci 24. prosince vesničany z širého okolí. Když nastala půlnoc,
rozezněly se všude zvony a kopec se míhal
mnoha světly, jak si příchozí svítili na cestu
pochodněmi. Když vystoupali k jeskyni, uviděli jesličky, oslíka a telátko.
V první adventní neděli se v našich městech
rozzáří vánoční stromy, rozžehne se první
svíčka na adventním věnci v domácnostech
a na Štědrý den v kostelích se objeví vánoční výzdoba, jesličky a při bohoslužbách
v kostelích zaznějí koledy. Totéž se odehrává
i v některých rodinách. Přestože nová doba,
zejména minulý režim, se snažil tyto oslavy
radostné zvěsti potlačit tak, že nastolil svátky
konzumu, a tím vytlačit křesťanského ducha
pomocí nových atributů, místo stromečku
jolka, Ježíška v jesličkách se snažil nahradit
děda Mráz nebo Santa Klaus a betlém supermarkety, nakonec se mu to nepodařilo.
Nuže, zastavme se, zanechme shonu, oddejme se klidu, prožijme společnou radost a rozsviťme světlo lásky a míru do našich srdcí
a prožijme ty nejkrásnější svátky v roce.
Jiří Vašků

Karel Bouše
V letošním roce si připomínáme významné
výročí – 100 let od vypuknutí 1. světové války. Všechny sdělovací prostředky vzpomínají na toto smutné období světových dějin
dle svých možností a my všichni, kteří je
známe již pouze z vyprávění, si můžeme jen
stěží vytvořit vlastní obrázek o nelehkosti
té doby. Nesmíme ale nikdy zapomenout na
vlastenectví ani odhodlání tisíců dobrovolníků, kteří neváhali obětovat i vlastní život
pro svou vlast.
Chtěl bych se s vámi, milí čtenáři, podělit o zajímavé a napínavé vyprávění Karla
Boušeho, rodáka ze lhoteckého mlýna
u Horažďovic, bratra dědečka mé babičky.
Je to už dávná historie, přesto vždy, když
pročítám tyto zažloutlé vzpomínky uchované na papíře, je mi moc líto, že navždy
zapadly v rodinném archívu.

Text, který vám chci nyní v několika číslech
Horažďovického obzoru předložit, je přepisem původních vzpomínek samotného
K. Boušeho, které vycházely v Horažďovickém obzoru č. 1–11 r. 1936. Každé slovo zůstává nezměněno, žádná věta nebyla
vyškrtnuta.
Snad bych měl ještě úvodem autora alespoň krátce představit. Karel Bouše se narodil 30. 8. 1881 v Horažďovické Lhotě. Stal
se učitelem, působil např. v Chlumčanech,
ve Vrčeni, v Milči a dlouhou dobu jako ředitel Habrmanovy obecné školy v Plzni. Svůj
poslední odpočinek nalezl spolu se svou rodinou na vrčeňském hřbitově.
K. Šťastný

KAREL BOUŠE:
VZPOMÍNKY LEGIONÁŘOVY
1. Úvod
Ve svých vzpomínkách zahrnul jsem svůj
život v rakouské armádě, v srbské zajetí,
ústup Albánií, život na Asinaře, ve francouzském zajetí, život v legiích a závěr.
Když v r. 1914 vypukla válka Rakouska
a Německa se Srbskem, tu každý jako poslušná ovečka Frantova pospíchal ke svému
pluku, aby ze lhůty 48 hodin nepromeškal
ani vteřiny, jsa si dobře vědom trestu, který
by ho stihl za opoždění. Vypukla válka, která zřejmě nemohla býti omezena na pouhé
potrestání domněle provinilého Srbska, nýbrž válka obrovského rozsahu, válka dávno
připravovaná a ve svých cílech a plánech
promyšlená mnohem dříve, než sarajevským útokem zničen byl život Ferdinanda
a jeho choti. Dávno bylo známo, jak německý císař Vilém II. pohlíží jestřábím zrakem
na poloostrov Balkánský a hledá nejmenší
příčinu, aby si podmanil Srbsko a tak uvolnil si cestu přes Balkán do Malé Asie.
I já jsem byl mezi těmi prvními poslušnými
ovečkami a narukoval jsem do Písku. Jako
méně schopný vojáček, který vždy odklátil
vojenská cvičení o prázdninách při dobrém
pivě, přidělen jsem byl k reservnímu oddílu.
Z pobytu v Písku utkvěl dobře v mé paměti
den přísahy 11. pluku při odjezdu na frontu.
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Bylo to 1. srpna 1914 v 6 hodin odpoledne.
Náměstí písecké bylo vyrovnáno řadami
vojska. Kolem hemžily se davy lidu. Byli to
většinou příbuzní, kteří se přišli se svými
drahými rozloučit. Duševní rozervanost diváků se stupňovala dojmy tklivého loučení
rodičů, žen a dětí s vojáky. Přísaha Němců
rozléhala se celým náměstím, čeští vojíni
odříkávali slova přísahy málo pyšným bručením. Dne 2. srpna časně ráno odjížděl
11. pluk jako první z Písku na bojiště.
Za několik dní odjel jsem s reservním oddílem
do Prahy. Přidělen jsem byl k sanitní službě na
obvaziště, ale přičiněním vojenského lékaře,
který byl veliký „Čechožrout“, změněn jsem
byl v nosiče raněných. Na mé místo přišel německý učitel. Byl jsem rád, že jsem se dostal
k sanitnímu oddělení proto, že půjdu do fronty
bez pušky a nebudu tak přinucen stříleti proti
bratrům Srbům nebo Rusům.
2. Na rakouské frontě
Po 1 ½ měsíčním pobytu v Praze odjel jsem
v září s II. polním oddílem na jižní bojiště.
Měli jsme tak naspěch, že jsme ani nepřísahali. Snad se domnívali, že jsme tak dobří
Rakušáčkové, že přísahy není třeba a že to
i bez ní také dobře prohrajeme. Byl jsem
pevně odhodlán, že při nejbližší vhodné
příležitosti přeběhnu k Srbům.
Poslední stanice z Prahy na bojiště byla
Rača. Zde viděli jsme již hrůzy války: domy
rozbourané, na stromech pověšené Srby.
Z Rače odvedli nás do Bosny; sem bylo již
slyšeti praskot pušek a houkání děl. Abychom si přivykli na takovou muziku, nechali nás zde tři dny.
Dne 26. září 1914 nastupovali jsme do prvních linií při ústí řeky Driny do Sávy. Na březích obou řek leželo dosud mnoho mrtvých
vojáků; byla prý to památka z bitvy 8. září.
Rakušáci musili toho dne při rozvodněných
obou řekách ustoupiti, i bylo mnoho obětí.
A kterým vojínům se přece podařilo šťastně
přeplavati, byli uvítáni u svých prohlídkou,
a kterým něco chybělo, byli uvázáni.

Cestou do prvních linií dostávali jsme již
pozdravy od Srbů, déšť kulek se jen sypal.
V tu chvíli každý vzpomínal na svůj domov.
Naše linie byly rozloženy v rovině, zvané
Parašnice. Zde zažil jsem dva hrozné dny.
Blízko našich zákopů byly kopy mrtvých
vojáků. Těla byla již v rozkladu a nebyl možno vydržeti v zákopech pro mrtvolný zápach. Dne 2. října přišel rozkaz, aby sanitní
oddělení mrtvoly pochovalo. Vztyčeny dva
veliké prapory s červenými kříži a sanitní
oddělení zdvihalo se ze zákopů. Ale v zápětí bylo uvítáno takovou palbou, že třetina
oddílu klesla. Druhý den hrůzy byl 27. října
za bodákového útoku Srbů na 160 kroků.
První náš oddíl, který po žebřících vylézal
ze zákopů, byl cel smeten a mnozí z vojínů
zvrátili se mrtví do zákopu. Po ústupu nastoupen byl za půl hodiny protiútok s přesilou, jemuž Srbové neodolali a ustoupili.
Odrazivše Srby, dostali jsme se z Parašnice
do vsi Černá Bára. Zde byly pro nás pravé
hody. Srbové museli tuto vesničku narychlo opustiti, a proto zde vše nechali. Měli
tak naspěch, že utekli i od teplého jídla na
stole. Po dvou dnech opustili jsme Černou
Báru, a místo nás přišli Maďaři, kteří byli
stále v záloze, kdežto my pořád v první linii.
Zde jsme také poznali, jak dovedou Maďaři
řáditi. Jakmile vkročili do vesničky, rozběhli se po chalupách a brali, co mohli. Co
nestačili pobrati, to ničili a zboží z krámů
vyhazovali na ulici. Nešetřili ani životů lidských. Mluvil jsem v zajetí s Čechem, který
sloužil u maďarského pluku. Vyprávěl, jak
např. v srbské vsi Brňavolu dali Maďaři sebrati starce, ženy a děti, postavili je do řady
a pak je odstřelovali. Jedna holčička v řadě
odsouzenců nemohla snésti té krutosti
a hrůzy a zakryla si rukama oči. To popudilo Maďara tak, že k ní přistoupil a mečem
jí rozťal hlavu. Ostatně i za vpádu Maďarů
na Slovensko r. 1919 podali Maďaři důkazy
o surovém mučení zajatých legionářů.
Po 11denním pochodu z Černé Báry zasta-
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vili jsme se u řeky Kolubary před vsí Vlajkovačem a hned jsme se dostali do tuhého
boje, v němž naše řady se tenčily vůčihledě. A tak konečně došlo na německý pluk
chebský, aby nastoupil místo nás do prvních řad. Za tři dny je Srbové tak proseli, že
pluk byl stažen pět do zálohy. Ale i Srbové
museli ze svých výhodných pozic nad Vlajkovačem ustoupiti, hlavně zradou jejich
makedonské divize, složené z Polobulharů,
kteří přešli k Rakušanům.
Po 5denním tuhém boji byli jsme vysíleni
a vyhladovělí. Na pochodu nemohla nás
kuchyně nikdy stihnouti, a když nás přece
dojela, museli jsme zase narychlo odejít.
Jedinou stravou byly nám kukuřičné klasy.
Přišli jsme do vsi Petky a dostali jsme „přilepšenou“ – jednu veku chleba pro 20 lidí.
Zde zavolal si nás velitel roty, a ač sám v boji
nebyl a skryl se, ptal se každého, byl-li v boji.
Kdo se pochlubil, že nebyl, dostal políček.
Z Petky dostali jsme se do Lazarevače. To
bylo 1. prosince a již 4. jsme couvali. Šušňalo
se mezi námi, že Srbové prorazili frontu. Oči
se mi zajiskřily, torna přestala mě tížiti, neboť hodinu osvobození viděl jsem tak blízko
a vše zdálo se mi tak lehké. Byl jsem smluven se čtyřmi kamarády: Strojeným a Píchou z Kvášňovic, Edou z Katovic a s jistým
Pražanem, jehož jméno jsem už zapomněl.
Štěstí nám přálo. S večerem byl těžce raněn
náš kamarád a čtyři jsme dostali za úkol odnést ho na obvaziště čtyři hodiny vzdálené.
To byla voda na náš mlýn! Raněného jsme
odnesli a k rotě se více nevrátili.
Skryli jsme se v jedné kůči a čekali, až si Srbové pro nás přijdou. Přitom jsme se musili
míti na pozoru, aby nás nechytili rakouští
četníci. Přeběhnout k Srbům bylo velmi
nebezpečno, neboť jak Srbové, tak i Rakušáci stříleli ve dne v noci jak čerti. Třetí
den ráno ve 2 hodiny vyndá Eda vích slámy
z okna, aby se přesvědčil, co to venku za
hluk, a vzkřikne: „Srbové jdou!“ A již před
kůčou ozval se hluk a křik: „Hajdy, Švábo,

HORAŽĎOVICKÉ OSOBNOSTI
Victor Fürth
16. únor 1893 by měl být zapsán zlatým
písmem do dějin Horažďovic. Právě tento den se totiž v Horažďovicích narodila
celebrita světové funkcionalistické architektury a designu Victor Fürth. Jeho otec
(příslušník německy hovořící židovské
minority) byl jedním ze spolumajitelů horažďovické továrny na výrobu papíru ze
slámy. Po požáru továrny celá rodina odchází do Prahy.
Victor Fürth od roku 1910 studuje architekturu na pražské německé technice.

Vlivem válečných událostí studia na čas
přerušil a absolvoval tedy až v roce 1921.
Již roku 1923 se svým spolužákem
Ernstem Mühlsteinem otvírá prestižní
pražský architektonický ateliér.
Krátce po zahájení provozu společného
ateliéru oba architekti procházejí krátkým obdobím expresionismu. Mezi lety
1928 a 1934 dospěli ve své tvorbě k funkcionalistickému výrazu. Právě tehdy (1928
– 1930) realizují svoji patrně nejznámější
stavbu – Schückovu vilu v pražské Tróji.

Tento objekt najdeme ve všech katalozích
funkcionalistických a modernistických
objektů (např. v britském katalogu Archinform). Určitě zaujme i fakt, že tuto
rodinnou vilu s terasou v mírném svahu
si jako rezidenci vybral prominent komunistického režimu Gustáv Husák. Dnes tu
můžeme najít rezidenci korejského zastupitelského úřadu.
Kromě rezidencí však ateliér Fürth
a Mühlstein realizuje i obchodní a administrativní paláce – např. obchodní dům
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ven, anebo pucáme!“ Ač jsme na tu chvíli
všichni čekali, přece zůstali jsme jako přimrazeni a nikdo se nemohl z místa hnouti,
ani odvážný a srdnatý Pícha, ani chladný
Strojený. Teprve po dalším zvolání Srbů
dodali jsme si odvahy a s rukama vzhůru
vyšli jsme z kůči. Každého z nás chopili se
dva Srbové, jeden nasadil bajonet na srdce,
druhý prohlížel. Čekal jsem každou vteřinu, jak nasazený bajonet pronikne k srdci;
smrtelný pot vyvstával mi na čele. Ale Srb
vytáhl mi peněženku a s otázkou: „Šta je
ovo?“ vyhazoval papír za papírem, dával
do kapsy a říkal: „Austria má ﬁno novace,

Rabí

v Srbsku nebudeš potřebovati peníze, tam
dobudeš své.“ Ani jsem nemukal, ani jsem
mu nezazlíval. Kdyby na mne býval chtěl
košili, i tu bych mu byl dal. Byl jsem rád, že
jsem se toho bídného Rakouska zbavil.
Když byla prohlídka skončena a dozvěděl
se ode mne, že jsem český učitel, odvedl
mě do blízkého srbského tábora k majorovi. Ten znal česky, byl v Praze r. 1912 na
sokolském sletu. Podal mi ruku a řekl: „My
Srbové dobře víme, že jsou Češi přátelský
a vzdělaný národ. Buďte bez starosti, že by
se vám v Srbsku vedlo špatně.“
pokračování příště

vánoční bohoslužba na Štědrý den
ve středu 24. 12. 2014 v 16.00 hod.
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Škola Harmonie duše a lehkosti bytí
PaedDr.M.Baarová a J.Cikánová
pořádá 9. 12. a 22. 12. 2014

adventní
Meditace v přírodě se svíčkou
Sraz: 17.00 u lávky Ostrova
www.kouzlousmevu.webnode.cz

Te-Ta v Jungmannově ulici a palác Continental na Vinohradech.
Éra slavného ateliéru deﬁnitivně končí
osudným rokem 1939, kdy oba naši protagonisté musejí kvůli svému rasovému
původu emigrovat. Jejich cesty se sice
rozcházejí, ale přátelství a spolupráce trvá
dále.
Victor Fürth odchází do Anglie přes Itálii
a Francii. Náš rodák se po skončení 2. světové války výrazně angažoval v obnově poničeného Londýna. Stal se i členem Královského institutu britských architektů.
Po deseti letech britského pobytu se Fürth stěhuje do Spojených států a od roku
1949 přednáší na Miami University v Ox-

TRUHLÁŘSTVÍ
Petr Poklop

Výroba nábytku z lamina a masivu:
• kuchyňské linky, dětské obývací pokoje
• vestavěné skříně, kancelářský nábytek
• zahradní nábytek a pergoly
• antik nábytek
Tel: 606 943 890
e-mail: petr.dekl@seznam.cz

Nabízím ojedinělý pozemek 1294 m 2
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. Pozemek 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

fordu ve státě Ohio. Nejprve zastává post
hostujícího profesora a od roku 1954 pozici řádného profesora. Penzionován byl
roku 1963, ale dalších 13 let pokračuje
ve výuce. Za přečtení stojí následující citát: „Podle zveřejněného svědectví jeho
kolegů z Miami University přinesl Fürth
s sebou z Evropy kulturní rozhled, životní styl a osobní kouzlo, na jaké studenti
z Ohia nebyli zvyklí. Utkvěl jim v paměti
jako elegantně oblečený, vždy přátelsky
naladěný gentleman, provázený oddaným
pointerem Fetchem. Byl znalcem klasické
hudby a na procházkách i při práci si prozpěvoval operní árie. Příslovečný byl jeho
smysl pro humor. Na studenty přenášel

Fürth své nadšení a pracovní vervu, podle
slov pamětníka díky jeho přítomnosti byla
lepší architektura i život.“
Jak jsem již výše uvedl, i po druhé světové válce spolupracoval se svým kolegou
Mühlsteinem. Ten na rozdíl od Fürtha zakotvil v Austrálii (a změnil své příjmení na
Milston). Kromě českých zemí (zejména
Praha a okolí Náchoda) najdeme Fürthovy
realizace – rodinné domy, výstavní pavilóny a sociální stavby – v americkém Ohiu
a Indianě, ale i v australském Melbourne
a italské Cortině d´Ampezzo. Victor Fürth
zemřel v americkém Oxfordu 23. 8. 1984.
Mgr. Roman Vaněk
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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, 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)! 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.

realitní kancelář

JSTE PODNIKAVÍ? MÁTE OBCHODNÍHO DUCHA?
ZAJÍMAJÍ VÁS REALITY, NEMÁTE VŠAK PRAXI?
——————— VŠE VÁS NAUČÍME! ———————
Přijmeme schopného člověka na pozici realitní
makléř do pobočky Horažďovice.

   



RK KLIKA s. r. o. | Blatenská 311 | Horažďovice | Tel.: 777 248 383 | E: info@rkklika.cz

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

Firma

Interiéry a schodiště, s. r. o.
hledá zájemce
na následující pracovní pozice:

hledají pro provozy Horažďovice a Sušice
pracovníky na tyto pozice:

▸
▸
▸
▸

lakýrník
svářeč – černé železo
svářeč – nerez, hliník
zámečník

požadujeme:
vyučení v oboru, praxe výhodou

nabízíme:
dobré platové podmínky, závodní stravování
Bližší informace na telefonu 376 334 442.

PŘÍPRAVÁŘ / TECHNIK pro výrobu nábytku
min . vzdělání VOŠ

OBSLUHA CNC STROJŮ
Seřizovači a obsluha číslicově řízených dřevoobráběcích strojů na výrobu dřevěných výrobků
LAKÝRNÍK,PŘÍPRAVÁŘ v lakovně
Lakýrníci a natěrači dřevěných výrobků

DĚLNÍK DŘEVOZPRACUJÍCÍ VÝROBY
TRUHLÁŘ (převážně ruční)
Truhláři (kromě stavebních)
a pracovníci v příbuzných oborech
Pracoviště: Interiéry a schodiště, s. r. o.,
Kasejovice 337, 335 44 Kasejovice
Pracovní poměr: nástup možný ihned
Kontaktní osoba: p. Fiala tel. 602 469 850,
interiery@interiery-schodiste.cz
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NOTEBOOKY PROSTĚ UMÍME!

Václav Rosa, Prácheňská 35

kompletní vybavení výpočetní technikou • bezdrátový internet • správa
linuxových a win serverů • rozlehlé sítě • webové aplikace • opravy,
servis a modernizace výp. techniky • zabezpečovací systémy •
strukturovaná kabeláž • optické rozvody

tel 376 511 722 email rosacom@rosacom.cz web www.rosacom.cz
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KINO OTAVA

AKCE

6. 12. sobota

KULTURNÍ DŮM

17.30

16.30

PŘIJDE LETOS JEŽÍSEK?
ČR – Láskyplná komedie s Libuší Šafránkovou
a Josefem Abrhámem v hl. rolích. Vstupné 95 Kč.

ADVENTNÍ KONCERT
Účinkuje Pěvecký spolek PRÁCHEŇ a dětské sbory SLUNÍČKA (MŠ Na paloučku)
a DUHÁČEK (Křesťanská MŠ).

THE AMAZING SPIDER – MAN 2
USA – Čeká nás nejnáročnější bitva...dobrodružství do 12 let nevhodné. Vstupné 95 Kč.

3. 12. středa

6. 12. sobota

20.00

MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA
K tanci a poslechu hraje EXPERIMENT
a možná přijdou i čerti Z PEKLA.

10. 12. středa

19.30

DANA LAURENTOVÁ:
BOUŘKA NA OBZORU – PREMIÉRA
Divadelní komedii uvádí TYJÁTR Horažďovice. Režie: Andrea Hlaváčová. Předprodej
vstupenek od 27. 11. v kině Otava a v kanceláři
KS dle otev. doby. Zbylé vstupenky před představením v kulturním domě od 18.30.

11. 12. čtvrtek

19.30

DANA LAURENTOVÁ: BOUŘKA
NA OBZORU – REPRÍZA

12. 12. pátek

18.00

VÁNOČNÍ KONCERT ORCHESTRU
VÁCLAVA HYBŠE S HOSTEM VEČERA
VĚROU MARTINOVOU
Slavnostní koncert k 50. výročí Kulturního
domu v Horažďovicích. Předprodej vstupenek v kanceláři KS: po, út, st od 8.00 do 12.00
a v kině Otava: čt, pá, so od 16.00 do 20.00.

13. 12. sobota

19.00

13. 12. sobota

17.30

LOUTKOVÉ DIVADLO V KINĚ OTAVA

19. 12. pátek

17.00

VÁNOČNÍ POHÁDKA
DOVOLENÁ V KINĚ OTAVA – ﬁlmová projekce – od 19. 12. 2014 do 3. 1. 2015
DOVOLENÁ V KINĚ OTAVA – předprodej
vstupenek – od 22. 12. 2014 do 3. 1. 2015
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

KNIHOVNA
1. 12. Oblastní charita HD (4. patro) 9.00
BADUAN JIN
– série cviků podle starých Číňanů

1. 12.

sál knihovny 15.00

ZÁKLADNÍ KURZ TANCE
A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY
Závěrečný věneček. Předtančení, stužkování,
focení. Celým večerem provází kapela MUSIC
Klatovy. Prodej vstupenek při 11. lekci, poté
v kanceláři KS a v kině Otava.

HRÁTKY S PAMĚTÍ
– trénujeme mozek tentokrát pomocí deskových her

15. 12. pondělí – 16. 12. úterý

4. 12.

PRODEJNÍ TRH

17. 12. středa

17.00

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA

21. 12. neděle

18.00

20.00

oddělení pro děti 14.00

VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE SBÍREJ
SAMOLEPKY PROJEKTU „DĚTI A ČTENÍ“

Dům dětí a mládeže 9.00

EXCELUJEME V EXCELU
– jak vytvořit tabulku na počítači

9. 12.

VÁNOČNÍ KONCERT
Účinkuje Volné sdružení horažďovických zpěváků a muzikantů.

25. 12. čtvrtek

2. 12.

sál knihovny 10.00

VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA 3. VĚKU
6. přednáška na téma „Dějiny oděvní kultury“

11. 12.

Obl. charita HD (v přízemí) 16.00

K PŘÁTELŮM
– beseda se známým hercem a režisérem Janem Kačerem

HRADEŠICKÝ PLES
Pořádá Sokol Hradešice. Bohatá tombola. Hraje
Fortuna. Předprodej vstupenek u paní Peleškové, tel. 607 720 100, od 15. 12. v kanceláři KS.

13. 12.

28. 12. neděle

KURZ REIKI II. (nutné mít Reiki I.)

15.00

SILVESTROVSKÉ POSEZENÍ
S PÍSNIČKOU
K tanci a poslechu hraje Malá muzika Nauše
Pepíka. Prosíme všechny, kteří mají rezervované vstupenky, aby si je zakoupili buď při posezení s písničkou 30. 11. a nebo v kině Otava,
tel. 376 511 890, otevírací doba čt, pá, so od
16.00 do 20.00 nejpozději do 18. 12. Zbývající
vstupenky jsou v prodeji.
Změna programu vyhrazena

sál knihovny 10.00–17.00

KURZ REIKI I.
Informace: Radka Barborková, tel. 603 829 851

14. 12.

sál knihovny 10.00–17.00

PŮJČOVNÍ DOBA
OD 22. 12. 2014 DO 2. 1. 2015
ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ
Po 22. 12. 8.00–11.00 13.00–18.00
St 24. 12. ZAVŘENO
Pá 26. 12. ZAVŘENO
Po 29. 12. ZAVŘENO
St 31. 12. ZAVŘENO
Pá 2. 1. 8.00–12.00 13.00–18.00

ODDĚLENÍ PRO DĚTI
Po 22. 12. 12.00–16.30
St 24. 12. ZAVŘENO
Pá 26. 12. ZAVŘENO
Po 29. 12. ZAVŘENO
St 31. 12. ZAVŘENO
Pá 2. 1.
12.00–17.00

MUZEUM
7. 12.

malý sál muzea 13.00

PŘEDVÁNOČNÍ PLSTĚNÍ S KAČKOU
Program je určen pro dospělé. Výroba andělíčků a vánoční dekorace technikou suchého
plstění pomocí jehly.

12. 12.

malý sál muzea 18.00

„ZAHRADOU POZNÁNÍ ANEB
PUTOVÁNÍ ROMÁNOVOU KRAJINOU“
– Miroslav Šobr představí významné literární osobnosti spjaté svým životem a tvorbou
s regionem Prácheňska (A. Jirásek, F. Kavka,
J. Hašek, O. Pavel, B. Němcová, J. Š. Baar…)

16. 1. 2015
KYRGYZSTÁN 2014 DIVOKÝM ALAJEM
Promítání fotograﬁí a povídání Vojtěcha Křesáka o jeho cestě asijskou zemí.

17. 1. 2015
TKANÍ S KAČKOU
Program pro dospělé. Krátké povídání o historii tkaní, tkaní na kartonu dle vlastního návrhu.

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
30. 11.

sál DDM 13.00

MAGIC: THE GATHERING
otevřený turnaj v oblíbené karetní hře

30. 11.

Přírodovědná stanice 13.30

JEŽKOHRÁTKY
Víte, jak pomoci ježkovi před zimou? Pro děti
tematická tvořivá dílna. Vstup 20 Kč.

3. 12., 10. 12., 17. 12. keramická dílna 17.00
KURZ KERAMIKY

13. 12.

Přírodovědná stanice 10.00

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA
PŘÍRODOVĚDNÉ STANICE
Nebaví Vás zima a předvánoční shon? Přijdte si k nám odpočinout a prohlédnout si naše
exotická terarijní zvířata. Vstup 25 Kč.

15. 12.

sál DDM 17.00

KONCERT ZPĚVÁKŮ A KYTARISTŮ DDM
1. ročník předvánočního společného vystoupení členů kroužků ZPĚV a KYTARA pro rodiče, kamarády i veřejnost.

24. 12.

Přírodovědná stanice 9.00

VÁNOČNÍ KRMENÍ ZVÍŘÁTEK
tradiční sváteční výšlap do Zámecké Obory
nebo ke Glorietu s cílem přilepšit divoce žijícím živočichům v zimním období. Neberte
s sebou solené či kořeněné potraviny, stačí
např. seno, staré pečivo, kořenová zelenina
apod. Vycházíme od Přírodovědné stanice,
v poledne jsme zpátky doma!
PŘIPRAVUJEME NA LEDEN A ÚNOR 2015:
LYŽAŘSKÁ ŠKOLA 2015 (MODRAVA)
TANEČNÍ PRO MLÁDEŽ
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