
17. zasedání zastupitelstva mìsta (ZM)
se konalo 21. záøí v kulturním domì. Jako
v�dy byl termín pøedem vyhlášen a všichni
obèané, kteøí mají zájem o dìní ve mìstì,
se mohli zúèastnit.

Po kontrole plnìní pøedcházejícího
usnesení a zprávì o èinnosti rady mìs-
ta v uplynulém období bylo jednáno o le-
tošním rozpoètu. Zastupitelstvo schválilo
výsledky hospodaøení, resp. plnìní rozpoè-
tu k 31. 8. 2005, a navazující tøetí roz-
poètovou zmìnu (rozpoètová opatøení è. 35
– 64 / 2005). V souladu se svým pøedchá-
zejícím usnesením a po pøíslušném výbì-
rovém øízení ZM rozhodlo sjednat za velmi
výhodných podmínek støednìdobý inves-
tièní úvìr 15 mil. Kè u Èeské spoøitelny

a. s. Tyto prostøedky budou pou�ity na re-
konstrukci Modré Hvìzdy. Po kolaudaci
a obdr�ení dotace 13,2 mil. Kè mù�e být
úvìr døíve splacen.

Dle zákona o obcích ZM rozhodlo
o nìkterých pøevodech majetku, o nedo-
bytných pohledávkách a o vyøazení nepo-
tøebného hmotného investièního majetku.
Poskytnuta byla další pùjèka z Fondu roz-
voje bydlení, který mìsto provozuje ji� té-
mìø deset let.

Zastupitelstvo také rozhodlo poskyt-
nout finanèní pøíspìvek 148 902,- Kè
Plzeòskému kraji na zajištìní autobusové
dopravní obslu�nosti v roce 2005. Navíc
mìsto pøispìje èástkou cca 25 000,- Kè
pøímo dopravci, tj. ÈSAD Plzeò. Stejný
celkový pøíspìvek mìsta (30,- Kè/obyva-
tel) je pøedpokládán i v roce 2006.

Dále bylo jednáno o udr�ování veøej-
ného poøádku. V souladu s novou legis-
lativou ZM schválilo vyhlášku è. 3/2005,
kterou byla zrušena Vyhláška 3/2002
o èistotì, veøejném poøádku a ochranì �i-

votního prostøedí. Následnì byla schvále-
na Vyhláška è. 4/2005 o pohybu psù a ji-
ného zvíøectva na veøejném prostranství
k zabezpeèení místních zále�itostí veøej-
ného poøádku. Bylo také rozhodnuto roz-
šíøit Mìstskou policii o jednoho strá�níka.

Zastupitelstvo znovu jednalo o poøízení
komunitního plánu pro mìsto a jeho spá-
dové území. Závìrem pøipraveného pro-
gramu bylo informováno o èinnosti Finanè-
ního výboru.

()

Bohatou èinnost vyvíjí naše Mìstská
knihovna. Stálá snaha vyjít vstøíc ètenáøùm
(nabídka knih a èasopisù, pøístup na in-
ternet, rùzné programy) ka�doroènì vrcho-
lí akcemi poøádanými v rámci Týdne kni-
hoven. Chvályhodné je pøedevším hledání
zpùsobù jak pøiblí�it knihy dìtem.

K celosvìtovì vzpomínanému 200. vý-
roèí narození dánského pohádkáøe Hanse
Christiana Andersena bylo vysazeno na
rùzných místech mnoho pohádkových
stromù. V Hora�ïovicích organizovala
knihovna 4. øíjna køest ji� døíve vysazené
lípy v zámeckém nádvoøí. Za úèasti spi-
sovatelek Martiny Drijverové a Evy Ber-
dardinové byl zvolený strom nazván Zmat-
líkovník pohádkový (na památku Heleny
Zmatlíkové, ilustrátorky dìtských knih).

Podìkování patøí všem pracovníkùm
a pøíznivcùm knihovny, která je stále zá-
kladní kulturní institucí.

()

Dobré výsledky èinnosti Zájmového
sdru�ení právnických osob Prácheòsko,

http://obzor.horazdovice.cz

Promìny Hora�ïovic

Jaký bývá v listopadu èas,
takový obyèejnì v bøeznu zas.

Dìti a ètení – projekt Mìstské knihovny v rámci grantu Knihovna 21. století.

� Poskytování pøíspìvkù
v roce 2006

� Výbìrové øízení na místo
mìstského strá�níka

� 110. výroèí ZŠ Komenského

� Týden knihoven

Vybíráme z obsahu...

Pokraèování na další stranì.
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které má sídlo v Hora�ïovicích, jistì souvisí se vzrùstajícím záj-
mem o èlenství – pøistoupily obce Velké Hydèice, Rabí, Slatina
a Hejná, hlásí se Kasejovice.

Dnes je v Prácheòsku 18 obcí, ve kterých �ije 11,5 tis. oby-
vatel. Èleny jsou také firmy Lyckeby Amylex, AgAkcent a Mu-
zeum Šumavy, zpracována je Strategie rozvoje Prácheòska.

Bylo vybaveno a osvìdèuje se Regionální informaèní centrum
Prácheòska v Hora�ïovicích, poøízena byla videokazeta „S pís-
nièkou na Prácheòsku“. Opakovanì je vydáván propagaèní ma-
teriál – naposled bro�urka „Putování Prácheòskem“.

Probíhá znaèení cyklotras vèetnì osazení informaèních tabu-
lí, opraveny byly sakrální památky u cyklotras. Letos budou také
instalovány mapy Prácheòska, pøièem� na námìstí v Hora�-
ïovicích pùjde o panel, kde bude mo�né vyvolat zvukové in-
formace i v angliètinì a nìmèinì.

Øešeny jsou opravy nìkterých komunikací, Prácheòsko se an-
ga�uje pøi poøízení komunitního plánu celého našeho regionu.
Na všechny zmínìné akce jsou získávány dotace a jedná se o pøí-
klady konkrétních výsledkù vzájemné spolupráce.

()

Prácheòsko je èlenem Místní akèní skupiny Pošumaví a toto
sdru�ení udr�uje kontakty s partnerskými regiony v Bavorsku
a v Irsku.

Ve dnech 2. – 6. øíjna navštívila Klatovy a Pošumaví delegace
z Irska a 5. øíjna pobyla i v Hora�ïovicích. Po pøivítání na rad-
nici následovala zastávka v domì s peèovatelskou slu�bou v Pa-
lackého ul. a v plaveckém bazénu a potom prohlídka firmy Lyc-
keby Amylex. Závìrem se uskuteènila návštìva zámku
a Mìstského muzea, kde s velkým úspìchem vystoupil soubor
Original Band.

Myslím, �e se hostùm v Hora�ïovicích a v našem regionu
líbilo. Irsko patøí mezi nejúspìšnìjší zemì Evropské unie, souèástí
návštìvy Pošumaví byla i jednání o konkrétních bodech spolu-
práce. Václav Trèka, starosta mìsta

Z jednání rady mìsta
21. záøí rada mìsta

– opakovanì jednala o zabezpeèení veøejného poøádku a rozhod-
la doporuèit zastupitelstvu mìsta (ZM) schválení nové obecnì
závazné vyhlášky

– rozhodla doporuèit ZM schválení plnìní rozpoètu mìsta
k 31. 8. 2005 a navazující rozpoètovou zmìnu

– v návaznosti na døívìjší rozhodnutí ZM rozhodla doporuèit
ke schválení výsledky výbìrového øízení na zajištìní inves-
tièního úvìru

– pøipravila návrhy na usnesení ZM týkající se pøevodù majetku
– seznámila se s Protokolem o výbìrovém øízení pro poskyto-

vání pùjèek z Fondu rozvoje bydlení a pøipravila návrh pøí-
slušného usnesení ZM

– rozhodla doporuèit ZM schválení dodatkù zøizovacích listin
základních a mateøských škol

– jednala o pøipravovaném komunitním plánování sociálních slu-
�eb a rozhodla doporuèit ZM schválení pøíslušného usnesení

– seznámila se s Rozborem pøestupkù za první polovinu roku
2005

– pøipravila podrobný návrh programu 17. zasedání ZM dne
21. 9. 2005

– rozhodla realizovat I. etapu pùdní vestavby dvou bytù v èp.
68 (rekonstrukce støechy a související práce)

– byla informována o prùbìhu oprav kaple sv. Anny, pøijala
nabídky na truhláøské a natìraèské práce

– vzhledem k nárùstu ceny plynu schválila novou zálohovou
cenu tepla (315,- Kè/GJ) platnou od 1. 10. 2005.

– schválila vyøazení nepotøebných knih z Mìstské knihovny
a jejich odprodej v rámci Týdne knihoven

– schválila smlouvy s plaveckou školou, se školami a zdravotní
pojiš�ovnou Metal Allianz o vyu�ívání Krytého plaveckého
bazénu

– projednala �ádosti o souhlasy se zásahy do obecních pozemkù
– byla informována o èinnosti Sboru pro obèanské zále�itosti

a Komise sociálnì právní ochrany dìtí
– byla seznámena s èinností Kulturní komise
– schválila konkrétní body spolupráce mìsta pøi poøádání tradièní

akce „Kdy� prší, kvetou paraplíèka“

5. øíjna rada mìsta

– rozhodla provést pravidelnou inventarizaci obecního majetku
a jmenovala hlavní inventarizaèní komisi

– jednala o hospodaøení v mìstských lesích, vzhledem k vyšší
tì�bì vyvolané kùrovcem navrhne ZM zvýšení pøíslušných roz-
poètových polo�ek

– byla informována o probíhající pøípravì rekonstrukce Modré
Hvìzdy, rozhodla provést mykologický prùzkum objektu

– vzala na vìdomí rozhodnutí Mgr. Boháèové vzdát se k 31. 12.
2005 funkce øeditelky ZŠ v Blatenské ul., rozhodla vyhlásit
konkurz a jmenovala konkurzní komisi

– schválila smlouvy s obcemi Velké Hydèice, Velký Bor a Me-
èichov o zajištìní pøedškolního vzdìlávání v naší mateøské
škole v Loretské ul.

– v návaznosti na rozhodnutí ZM o poskytnutí finanèního pøí-
spìvku Plzeòskému kraji na zajištìní autobusové dopravní ob-
slu�nosti v roce 2005 schválila pøíslušnou smlouvu

– schválila veøejnoprávní smlouvy s obcemi Kovèín a Kejnice
o zajištìní pøestupkové agendy u Komise pro projednávání
pøestupkù zøízené Mìstem Hora�ïovice

– byla informována o pøedání analytické èásti Plánu odpado-
vého hospodáøství mìsta, zpracované Regionální rozvojovou
agenturou Plzeòského kraje, po projednání bude následovat
návrhová èást

– jmenovala komisi pro posuzování nabídek na zpracování pro-
jektové dokumentace „Revitalizace a rekonstrukce anglického
parku Ostrov“

– projednala �ádosti o odprodej nebo pronájem obecního ma-
jetku

– jednala o pronájmech nebytových prostor a pozemkù
– byla informována o èinnosti Prácheòska, z. s. p. o.
– schválila Pravidla pro poskytování finanèních pøíspìvkù z roz-

poètu mìsta na kulturní, sportovní a jiné akce s platností od
roku 2006, jmenovala komisi pro posuzování �ádostí.

Václav Trèka, starosta mìsta

STRANA 2  è. 10/2005

V pátek 25. listopadu 2005 se na námìstí
koná trh.



 

Zmìna zákona
o obèanských prùkazech

Zákon o obèanských prùkazech ukládá obèanùm ÈR povinnost
provést výmìnu obèanských prùkazù bez strojovì èitelných
údajù, tzn. obèanských prùkazù typu kní�ka a obèanských prù-
kazù typu karta s lepenou fotografií. Výmìna obèanských prù-
kazù na základì naøízení vlády probíhá v následujících termínech:
– OP vydané do 31. prosince 1994 nejpozdìji do 31. prosince 2005
– OP vydané do 31. prosince 1996 nejpozdìji do 31. prosince 2006
– OP vydané do 31. prosince 1998 nejpozdìji do 31. prosince 2007
– OP vydané do 31. prosince 2003 nejpozdìji do 31. prosince 2008.

V souvislosti se zmìnou zákona o obèanských prùkazech,
která byla pøijata Parlamentem ÈR v záøí 2005, obèané ÈR na-
rození pøed 1. lednem 1936 (tzn. ti, kteøí v letošním roce dosáhnou
70 let vìku) nemusí provést výmìnu obèanských prùkazù, pokud
v nich není doba ukonèení platnosti vyznaèena konkrétním datem.
V tìchto pøípadech je v OP uvedena doba platnosti „bez ome-
zení“. Odbor správní MìÚ Hora�ïovice

Odpad elektrických a elektronických zaøízení
– elektroodpad

Dnem 13. 8. 2005 podléhá v souladu s legislativními zmì-
nami elektroodpad zpìtnému odbìru a oddìlenému sbìru po-
dobnì jako je tomu u odpadù z obalù. V souladu s obalo-
vým zákonem zajiš�uje zpìtný odbìr odpadù z obalù firma

EKO-KOM, a. s. Dovolím si trochu terminologie ze zákona
o odpadech, aby byly jasné rùzné souvislosti.

Elektrickým nebo elektronickým zaøízením se rozumí za-
øízení, jeho� funkce závisí na elektrickém proudu nebo na elek-
tromagnetickém poli, a také zaøízení k výrobì, pøenosu a mìøení
elektrického proudu nebo elektromagnetického pole, které nále�í
do nìkteré z ní�e uvedených skupin odpadù, a které je urèeno
pro pou�ití pøi napìtí nepøesahujícím 1000 V pro støídavý proud
a 1500 V pro stejnosmìrný proud.

 1. Velké domácí spotøebièe
 2. Malé domácí spotøebièe
 3. Zaøízení informaèních technologií a telekomunikaèní zaøí-

zení
 4. Spotøebitelská zaøízení
 5. Osvìtlovací zaøízení
 6. Elektrické a elektronické nástroje (s výjimkou velkých sta-

cionárních prùmyslových nástrojù)
 7. Hraèky, vybavení pro volný èas a sporty
 8. Lékaøské pøístroje (s výjimkou všech implantovaných a in-

fikovaných výrobkù)
 9. Pøístroje pro monitorování a kontrolu
10. Výdejní automaty

Eletroodpad = elektrozaøízení, které se stalo odpadem, vèetnì
komponentù, konstrukèních dílù a spotøebních dílù, které jsou
v tom okam�iku souèástí zaøízení.

Zpìtný odbìr elektrozaøízení = odebírání pou�itých elekt-
rozaøízení pocházejících z domácnosti od spotøebitelù bez nárokù
na úplatu na místì k tomu urèeném výrobcem.

Oddìlený sbìr elektroodpadu = odebírání pou�itých elek-
trozaøízení nepocházejících z domácností od koneèných u�ivatelù
na místì k tomu uøèeném výrobcem.

Jak je potøeba s elektroodpadem zacházet a co tyto
legislativní zmìny znamenají pro nás, obèany?

Povinností obèanù je nadále dùkladné vytøídìní všech elekt-
roodpadù z komunálního odpadu a odevzdání na místì k tomu
urèeném. V našich podmínkách je k tomuto úèelu, jak je jistì
známo, urèen sbìrný dvùr. Toto se vztahuje na veškerý elekt-
roodpad vznikající v domácnostech (�ehlièky, holící strojky, to-
pinkovaèe, fritovací hrnce, mlýnky, kávovary, malé elektrické
ventilátory…) – nejenom ten objemný, který se nevejde do po-
pelnice.

Osobami, které jsou povinné zpìtnì odebrat elektrozaøí-
zení a oddìlený sbìr elektroodpadu, jsou výrobci a dovozci
elektrických a elektronických zaøízení. Ti jsou povinni toto za-
jistit:
a) samostatnì, organizaènì a technicky na vlastní náklady
b) kolektivním systémem
c) pøenesením tìchto povinností na jinou právnickou osobu, za-

jiš�ující spoleèné plnìní povinností výrobcù

Výrobce èi dovozce elektrozaøízení je podle zákona odpovìdný
za odpad, který vznikne po skonèení �ivotnosti elektrozaøíze-
ní. Je tedy odpovìdný za jeho sbìr, demontá� a následné vyu�ití.
Povinné osoby jsou odpovìdné i za zajištìní financování zpìt-
ného odbìru elektrozaøízení z domácností a v konkrétních pøí-
padech i financování nakládání s elektroodpadem.

Je-li elektrozaøízení uvedeno na trh po dni 13. 8. 2005,
výrobce elektrozaøízení je povinen financovat zpìtný odbìr

è. 10/2005 STRANA 3

Mìsto Hora�ïovice ve smyslu § 39 odst. 1 zákona è.
128/2000 Sb., o obcích zveøejòuje zámìr pronajmout
následující nebytové prostory 
– v domì èp. 71 Plzeòská ulice v k. ú. Hora�ïovice –

prodejní plocha + veøejné WC – celkem 60 m2

– prodejní stánek na èásti pozemku è. 2756/5 o výmìøe
9 m2 (parkovištì u Hlaváèkù)

Podrobné informace na Mìstském úøadì, odboru správy
majetku, tel. 376 547 570, 603 879 300.

Upozoròujeme všechny �adatele, kteøí mají na MìÚ
podánu �ádost o pøidìlení obecního bytu pøed 1. 5. 2005,
aby �ádost obnovili. 

�ádosti, které nebudou obnoveny, budou k 1. 1. 2006
bytovou komisí vyøazeny.

�adatelé jsou povinni nahlásit veškeré zmìny, které
po podání �ádosti nastanou. 

Informace u pí. Kuldové – 1. patro sekretariát, popø.
na tel. è. 376 547 522. Bytová komise

Pokraèování na další stranì.



elektrozaøízení pocházejícího z domácnosti, jeho� je výrobcem.
Pøed uvedením elektrozaøízení na trh je výrobce povinen pos-
kytnout záruku prokazující, �e nakládání s veškerým elektroodpa-
dem bude finanènì zajištìno. Pokud toto zajiš�uje samostatnì,
poskytuje záruku formou úèelovì vázaného úètu nebo pojištìní.

Výrobce, který zajiš�uje plnìní povinností kolektivním sys-
témem nebo pøenesením povinností na jinou právnickou osobu,
záruku neposkytuje.

Pokraèování pøíštì. Odbor �ivotního prostøedí

Rada mìsta Hora�ïovice schválila dne 5. øíjna 2005

Pravidla pro poskytování pøíspìvkù
z rozpoètu mìsta Hora�ïovice

na kulturní, sportovní a další akce

I.

Úèelem pravidel je stanovit jasný a jednoznaèný postup podpory
kulturní a sportovní èinnosti a zájmových akcí z rozpoètu mìsta
Hora�ïovice a efektivnì pøispívat k tvùrèím aktivitám. Pøíspìvky
na tuto èinnost lze poskytnout �adatelùm, kteøí mají pùsobnost
ve mìstì nebo pøedmìt jejich zájmu je úzce spjat s mìstem Ho-
ra�ïovice, vèetnì jeho èástí Babín, Boubín, Hora�ïovická Lhota,
Komušín, Svaté Pole, Tøebomyslice a Veøechov, jejich� èinnost
je nekomerèního charakteru a jejich� akce obohatí �ivot obèanù
mìsta. Pøíspìvek nemù�e být poskytnut organizaci zøizované mìs-
tem.

II.

Zdrojem pro poskytování pøíspìvkù jsou finanèní prostøedky
mìsta Hora�ïovice schválené v rozpoètu mìsta na pøíslušný ka-
lendáøní rok. Pøíspìvky budou poskytovány do vyèerpání èástky
stanovené v rozpoètu na ten který rok.

III.

�adatelé mohou pou�ít pøíspìvek na:
1) stanovený úèel
2) svoji èinnost
Pøíspìvek nelze pou�ít na pohoštìní a dary.

IV.

�adatel podá �ádost na tiskopise, který obdr�í na Mìstském úøadì
v Hora�ïovicích, odboru památkové péèe, školství a kultury.
Poskytnutý pøíspìvek je �adatel povinen vyúètovat – v pøípadì
pøíspìvku na jednorázovou akci do 30 dnù od jejího konání, v pøí-
padì pøíspìvku na èinnost maximálnì do 31. 12. daného roku.
K vyúètování pøíspìvku �adatel pøedlo�í kopie dokladù a zprávu
o èinnosti nebo zhodnocení jednorázové akce.

V.

U �adatelù bude pøihlédnuto k tìmto kritériím:

1) poèet akcí uspoøádaných pro veøejnost v pøedcházejícím roce
+ poèet úèastníkù

2) zda provádìná akce nemá komerèní charakter
3) zda se jedná o akci místního, regionálního èi celostátního vý-

znamu
4) zda mìsto Hora�ïovice nemá vùèi �adateli nìjaké pohledávky
5) zda byly dodr�eny podmínky pro poskytování pøíspìvku v mi-

nulých letech

Pøi zjištìní nepravdivosti údajù v �ádosti pøíspìvková komise �a-
datele pro daný rok vyøadí. Pøi nedodr�ení pravidel a nevyúè-
tování pøíspìvku bude �adatel povinen pøíspìvek vrátit.

VI.

Po posouzení �ádosti pøedlo�í pøíspìvková komise radì mìsta
návrh na poskytnutí pøíspìvku. O pøiznání pøíspìvku rozhoduje
rada mìsta. O rozhodnutí bude �adatel vyrozumìn písemnou for-
mou.

VII.

Termín podávání �ádosti o poskytnutí pøíspìvkù se stanovuje do
31. bøezna daného roku. �ádosti se podávají písemnì na adresu
mìsta Hora�ïovice, pøíspìvkové komisi, Mírové námìstí 1, 341
01 Hora�ïovice. 

Tato pravidla nabývají úèinnosti dnem 2. ledna 2006.
Podrobné informace na odboru památkové péèe, školství a kul-
tury, tel. 376 547 557. MìÚ, OPPŠK

Mìsto Hora�ïovice
V souladu se zákonem è. 312/2002 Sb., o úøednících

územních samosprávných celkù a o zmìnì nìkterých zákonù
(dále jen zákon) vyhlašuje tajemnice MìÚ

VÝBÌROVÉ ØÍZENÍ
na obsazení místa

strá�níka mìstské policie

Místo výkonu práce: Hora�ïovice

Název funkce: strá�ník mìstské policie

Prac. pomìr na dobu neurèitou se zkušební dobou na 3 mìsíce

Pøedpokládaný datum nástupu: 1. leden 2006

Pøedpoklady pro vznik pracovního pomìru:
– státní obèanství ÈR
– tìlesná a duševní zpùsobilost k výkonu povinností
– obèanská bezúhonnost a spolehlivost
– dobrý zdravotní stav, fyzická zdatnost
– vìk starší 21 let

Další po�adavky zamìstnavatele:
– ukonèené úplné støedoškolské vzdìlání, eventuelnì platné

osvìdèení pro výkon funkce strá�níka obecní policie
– samostatnost, flexibilita, aktivita
– øidièský prùkaz sk. B
– velmi dobrá komunikace
– umìní jednat s lidmi
– zájem o práci ve prospìch mìsta
– znalost práce s PC, splnìní psychické zpùsobilosti a testù fy-

zické zpùsobilosti

Pøihláška musí obsahovat:
– jméno, pøíjmení a titul
– datum a místo narození
– státní pøíslušnost
– místo trvalého pobytu vèetnì telefonního spojení
– èíslo OP
– datum a podpis uchazeèe
– datum mo�ného nástupu
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K pøihlášce se pøipojí tyto doklady:
– �ivotopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zamìst-

náních a odborných znalostech a dovednostech
– výpis z evidence Rejstøíku trestù, ne starší ne� 3 mìsíce
– ovìøená kopie dokladu o nejvyšším dosa�eném vzdìlání

Tato funkce je zaøazena do platové tøídy 6, dle Naøízení vlády
è. 330/2003 Sb.

Výbìrové øízení obsahuje:
– testy psychické zpùsobilosti na náklady uchazeèe
– testy fyzické zpùsobilosti
– osobní pohovor v pøípadì splnìní testù psychické a fyzické

zpùsobilosti

Bli�ší informace na tel. 376 547 539

Pøihlášky do výbìrového øízení lze podávat v termínu do 11.
listopadu 2005 na adresu: Mìstský úøad Hora�ïovice, Mírové
námìstí 1, 341 01 Hora�ïovice, nebo osobnì do podatelny MìÚ
Hora�ïovice do 11 hod. Uzavøenou obálku oznaète nápisem: „Vý-
bìrové øízení – MP.“

V Hora�ïovicích dne 12. 10. 2005
Václav Trèka, starosta mìsta

Sbor dobrovolných hasièù
První dobrovolný hasièský sbor v èes-

kých zemích byl zalo�en 22. kvìtna 1864 ve
Velvarech. �ádost o zalo�ení byla podána
v listopadu 1863.

Ji� na jaøe v roce 1963 se však projevila
vá�ná snaha o zalo�ení sboru ve Velkém Me-
ziøíèí. �ádost mìstské rady ze dne 2. dubna

1863 o zøízení dobrovolného hasièského sboru byla zaslána pros-
tøednictvím okresního úøadu c. k. místodr�itelství v Brnì. Z to-
hoto data je patrno, �e �ádost byla podána sedm mìsícù pøed
�ádostí velvarskou. Po zdlouhavém vyjednávání však byla v led-
nu 1864 zamítnuta. Teprve v èervenci 1871 vznikl na Moravì
natrvalo první èeský dobrovolný sbor ve Velkém Meziøíèí. Velkou
zásluhu na tom mìl zakladatel moravského hasièského hnutí a prù-
kopník hasièského pojiš�ovnictví, Titus Krška.

()

Nejen prací, ale i kulturou �ijí maloborští hasièi – 1. a 2.
øíjna uspoøádal výbor pro své èlenky a èleny zájezd na Vysoèinu.
První zastávka byla na hradì Kámen, kde je umístìno motoristické
muzeum. Dále se pokraèovalo na zámek v Pøibyslavi, tam jsme
shlédli jedineèné hasièské muzeum, kde se mimo jiné pøedávají
nejvyšší svazová vyznamenání. První den byl zakonèen v Da-
èicích, které jsou známé první výrobou kostkového cukru. Veèer
se o zábavu postarali dva harmonikáøi.

Nedìle byla vìnována prohlídkám Slavonic a Telèe. Ještì jed-
na zastávka v Tøeboni u rybníka Svìt a pak ji� následovala cesta
k domovu.

()

První „køest“ na veøejnosti si naši mladí hasièi odbyli 8. øíjna
v Sušici. Konal se tam závod hasièské všestrannosti. Z našeho

sboru se zúèastnilo pìt dru�stev a ka�dé bylo obsazeno pìti dìtmi.
O této akci budete podrobnìji informováni v pøíštím èísle od
jejich vedoucích.

()

Z našich øad nav�dy odešel pan Jaroslav Krejzlík. Do sboru
vstoupil v roce 1942, tudí� mu byl vìrný 63 rokù. Èest jeho
památce!

()

První listopadový den patøí Všem svatým. Vzpomínáme na
církví schválené svìtce i tisíce zapomenutých muèedníkù. Druhý
listopadový den patøí vzpomínce na všechny vìrné zemøelé, svát-
ku lidovì nazývaného „Dušièky“. Uklidí se a vyzdobí hroby, za-
palují se svíèky a vzpomíná se… Øíká se, �e na Dušièky duše
zemøelých oplakávají své høíchy, a proto vìtšinou prší nebo padá
mlha. Nastala prostì doba podzimního vzpomínání na ty, které
jsme mìli rádi a kteøí ji� odešli tam, odkud není návratu.

Karel Halml

Køes�anská mateøská škola

S loutkou za pohádkou

O tom, �e dìti milují pohádky urèitì
není sporu. Proto se v naší školce sna-
�íme o to, abychom v této oblasti pos-
kytli dìtem maximum.

Zaèátkem øíjna jsme vyu�ili mo�nosti
shlédnutí pohádkového pásma pøiprave-
ného loutkovým divadelním souborem

Rolnièka. Dìti mìly mo�nost vidìt z bezprostøední blízkosti nì-
kolik loutek, které se jim pøedstavily v pohádkách O Budulín-
kovi, O Èervené Karkulce a v pohádce Jak se líbají princezny.
Pøirozenou formou, zpìvem písní a lehkou dramatizací byly vta-
�eny do dìje pøíbìhù, kde se napøíklad úèastnily vysvobození
princezny – jak jinak ne� polibkem. Nakonec mìli malí diváci
mo�nost si loutky prohlédnout, pohladit, èi si s nimi pohovoøit.
To vše v doprovodu hercù, kteøí loutky vodí. Celému divadelnímu
souboru Rolnièka patøí velký dík za krásný pro�itek, který si
dìti z pøedstavení odnesly.
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Hned na druhý den nám knihovna pøipravila další pìkný pro-
�itek. V prostorách zámeckého nádvoøí se konal „Køest po-
hádkového stromu.“ Zde stojící lípa byla v tento den pokøtìna
na „Pohádkový strom“. Slavnost zahájil zpìvem nìkolika pís-
ní dìtský pìvecký sbor Poupata a po úvodním slovu pana sta-
rosty pøišel na øadu samotný køest. Toho se zhostily dvì známé
spisovatelky, paní Bernardinová a Martina Drijverová.

Do tøetice jsme vyrazili za pohádkou do domu dìtí. Zde se
nám pøedstavili starší kamarádi ze ZŠ Blatenská pod vedením
paní uèitelky Štìrbové. Pøedstavení Budulínek Mandelinka vy-
volávalo mezi dìtmi bouøi smíchu. I jim dìkujeme. Na takovéto
pohádkové akce se dìti v�dy tìší.

Za KMŠ DUHA Eva Pavlíèková

Zelená zahrada

Zelená uèebna – to je cíl, ke
kterému pomalu spìjeme pøi pøe-
mìnách naší zahrady. Zelená plo-
cha, která obklopuje budovu naší
školky, je vyu�ívána dìtmi na pís-
kovištích a na døevìných prvcích.
Proto�e se pøi pùsobení na dìti
zabýváme také ekologickou vý-
chovou, nebylo daleko k nápadu

„zútulnit“ zahradu, která je ze všech stran obklopena výstavbou.
A tak jsme se pustili do práce. Postupnì osazujeme plochu

podle osazovacího plánu keøi, kvìtinami, bylinkami..., byly od-
stranìny staré nevzhledné døeviny. Byla vytvoøena „hmatová stez-
ka“, kterou budeme vyu�ívat pøi práci s dìtmi, kdy dìti budou po-
mocí smyslù poznávat pøírodniny, rùzný materiál, budou urèovat
tvary, barvy, vliv poèasí, budou si hmatovou stezku obmìòovat.
Vedle hmatové stezky máme pøírodní posezení, které nabádá k
relaxaèním chvilkám a k rozhovorùm. Další zmìnu zaznamenaly
lavièky a stolky, které byly vymìnìny za kulatý stùl s lavièkami
kolem. V okrajové èásti budovy jsme vybudovali pùvodnì pís-
kovištì, které jsme zásluhou naší fantazie pøemìnili pomocí klád
na tøi zahrádky.

V jedné èásti máme zasázené bylinky, ve druhé èásti jsou
kvìtiny a tøetí èást je naplnìna pískem, kde dìti mohou expe-
rimentovat. V blízkosti zahrádek vznikne skalka.

Zatím je zahrada v „pohybu“, tak�e dìti mohou sledovat
jak všechny pøemìny zahrady probíhají. Pozorují nejen nové rost-
liny, úpravy hmatové stezky, ale také techniku, která nám pomáhá.

Dìkujeme všem, kteøí nám pøi budování nové zahrady pomohli
a pomáhají. MŠ Na Palouèku

Oslavy 110. výroèí zalo�ení

Základní školy v Komenského ulici
V letošním roce je tomu pøesnì 110 let od okam�iku, kdy

se zaèalo vyuèovat v novì postavené budovì mìš�anské školy
v Komenského ulici v Hora�ïovicích. Ta byla vybudována v le-
tech 1894 a� 1895 díky purkmistrovi Stanislavu Mayerovi na
náklady mìsta Hora�ïovic.

Vedení školy, uèitelé a �áci pøi této pøíle�itosti pøipravili bo-
hatý program, kterým by chtìli dùstojnì oslavit toto, pro naši
školu významné, výroèí. Zároveò bychom chtìli pozvat k úèasti
na tìchto akcích všechny bývalé �áky, uèitele a širokou veøejnost.
Kromì historie a vzpomínek nabídneme i ukázku souèasného sta-
vu a perspektiv naší základní školy.

Program oslav 110. výroèí zalo�ení mìš�anské
školy v Komenského ulici

Datum konání: støeda 16. listopadu 2005

1) DEN OTEVØENÝCH DVEØÍ pro bývalé �áky, uèitele
a ostatní veøejnost od 13.00 do 16.30 hodin. Ka�dému bude
umo�nìna prohlídka všech objektù naší školy. Velmi rádi uví-
táme i rodièe, kteøí se rozhodují o výbìru základní školy pro
své dìti.

2) Slavnostní AKADEMIE v kulturním domì zaèíná v 18.00
hodin. Program pøi této kulturní události pøedvedou �áci a uèi-
telé naší školy. Opìt srdeènì zveme všechny zájemce z øad
široké veøejnosti.

Velmi se tìšíme na setkání se všemi našimi pøíznivci.
Mgr. Petr Mazanec,

øeditel ZŠ Hora�ïovice, Komenského ul. 211
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SOU, OU a U Hora�ïovice
Letošní rok zaèal pro naši školu velmi úspìšnì. Svìdèí o tom

nejvyšší poèet �ákù v historii školy. K 1. 9. 2005 mìla škola
270 �ákù. Nárùst �ákù pøinesl problém nedostatku uèeben, co�
hodláme odstranit plánovanou pùdní vestavbou, ve které budou
vybudovány pokoje hotelového typu pro �áky ubytované v Do-
movì mláde�e. V uvolnìných prostorách zøídíme odborné uèeb-
ny. Nabídku otevøených uèebních oborù jsme rozšíøili o uèební
obor Aran�ér se zamìøením na propagaèní práce, ve kterém našly
uplatnìní zejména dívky s výtvarným nadáním.

Dne 3. 11. 2005 od 9.00 do 16.00 poøádá naše škola v hlavním
sále Kulturního domu v Hora�ïovicích výstavu prací a výrobkù
�ákù následujících studijních a uèebních oborù:
� Podnikání – výukové programy
� Døevaøská a nábytkáøská výroba – roèníkové práce
� Kuchaø – èíšník – slavnostní tabule, obsluha
� Cukráø, cukráøka – cukráøské výrobky
� Zahradník, zahradnice – ukázky vazeb kvìtin
� Aran�ér (nové) – aran�má, kresby, malby
� Kuchaøské práce – studená kuchynì
� Cukráøské práce – zdobení cukráøských výrobkù
� Opraváøské práce – pøehled studia

Souèástí prezentace bude videoprojekce, kulturní vystoupení
studentù nástavbového studia na motivy muzikálu Šakalí léta a ta-
neèní ukázky �ákù ubytovaných v Domovì mláde�e. Všechny
Vás srdeènì zveme! Ing. Greger Vladimír

Týden knihoven 2005 oèima úèastníkù

3. 10. Den otevøených dveøí

Letošní Týden knihoven
jsme zahájili Dnem otevøe-
ných dveøí. Místní Støední
odborné uèilištì vyslalo do
knihovny na návštìvu tøi tøídy

vedené Mgr. Jaroslavou Šimkovou. Všichni
studenti se seznámili se struènou historií
mìstské knihovny a mohli se podívat do
prostor, kam se bì�ný ètenáø nedostane.
Mnoho studentù vyu�ilo mo�nosti bezplatné
registrace, a tak doufáme, �e se s nimi bu-
deme setkávat i nadále.

Za MìK Hora�ïovice M. Lešková

4. 10. Beseda Kluci, holky a… Eva Bernardinová 

4. øíjna se �áci 5. a 6. tøíd setkali se spisovatelkou Evou Ber-
nardinovou. Beseda se uskuteènila za finanèní podpory Minis-
terstva kultury ÈR v rámci projektu „Knihovna 21. století – Dìti
a ètení“.

Do sálu mìstské knihovny pøišlo 63 dìtí, které se dozvìdìly
spoustu zajímavostí o psaní knih, ale vidìly i ukázku Brailova
písma a poslechly si autorské ètení z knihy vìnované zrakovì
posti�eným dìtem. Po zodpovìzení øady dotazù dìti vyu�ily mo�-
nost dát si podepsat kní�ky i památníky.

Za MìK Hora�ïovice E. Marešová

4. 10. Køtìní pohádkového stromu

Ji� nìkolik let úzce spolupracujeme s Mìstskou knihovnou
v Hora�ïovicích, zejména s dìtským oddìlením Rádi chodíme
s �áky na besedy o spisovatelích i o jednotlivých knihách. Pra-
covnice knihovny umí v�dy dìti zaujmout. Také se zúèastòujeme
soutì�í vyhlášených knihovnou.

V týdnu od 3. 10. do 11. 10. jsme byli na Køtìní pohád-
kového stromu, který dostal jméno na poèest zemøelé ilustrá-
torky Heleny Zmatlíkové Zmatlíkovník pohádkový. Akci pod-
poøily svou úèastí i spisovatelky Martina Drijverová a Eva
Bernardinová. Martina Drijverová umocnila kouzlo Køtìní
pohádkového stromu øíkankou pro dìti, která splní jejich pøání.
Uvítali jsme i autogramiádu a koupili dvì knihy do školní
knihovny. K pøíjemné atmosféøe pøispìlo i vystoupení dìtského
pìveckého sboru Poupata. 10. a 11. 10. jsme vyu�ili nabídky
knihovny a navštívili bazar knih, kde si dìti nakoupily levnì
pìkné knihy.

Chtìli bychom podìkovat pracovnicím knihovny za citlivý
a odborný pøístup a tìšíme se na další spolupráci.

�áci a uèitelé Zvláštní školy v Hora�ïovicích
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5. 10. Letem novináøským svìtem

V rámci hodiny èeského jazyka se nám naskytla jistì pro
všechny zajímavá mo�nost zúèastnit se besedy a diskuse s re-
daktory Klatovského deníku. Ve støedu 5. øíjna 2005 jsme pøijali
pozvání od šéfredaktora p. Petra Puèelíka a redaktora p. Martina
Køí�e. Spoleènì s naší tøídou byla pøítomna øeditelka Mìstské
knihovny v Hora�ïovicích pí Šimonová, která se postarala o fo-
todokumentaci.

Pan šéfredaktor nás seznámil jak s obsahovou stranou deníku
jednotlivých výtiskù, tak i s obsahem èlánkù pro mladší i starší
vìkovou kategorii, pøehledem kultury, inzerce, sportu a reklamy.
Seznámeni jsme byli i s prací redaktorù, kterou nám pøiblí�il
redaktor p. Martin Køí�. Za nejnovìjší informace z ka�dé èásti
klatovského kraje zodpovídá jeden z redaktorù. Ten má za úkol
zmapovat nejzajímavìjší události z kultury, sportu, politiky i ve-
øejného dìní. Vyu�ili jsme i mo�nosti diskuse a zeptali se na

vìci, které nás zajímaly. Z jejich odpovìdí jsme se dozvìdìli
napø. o postupu zpracování jednotlivých pøíspìvkù, o uplatnìní
studentù �urnalistiky, jak vypadá bì�ný pracovní den novináøe.

Necelé dvì hodiny strávené s lidmi se zajímavým povoláním
utekly opravdu rychle.

Shodli jsme se, �e beseda byla pro všechny velmi zajímavá.
Lucie Pauchová

6. 10. Hora�ïovice na poèátku 21. století

Hezkou tradicí v rámci Týdne knihoven se stává setkání pana
starosty Václava Trèky s �áky devátých tøíd. Letos tuto mo�-
nost vyu�ilo 40 devá�ákù ZŠ Komenského ulice. Seznámili se
s aktuálním dìním v Hora�ïovicích, s akcemi, které se teprve
chystají, mohli si prohlédnout i nejnovìjší propagaèní materiály
mìsta. �e dnešním patnáctiletým není lhostejné dìní ve mìstì,
dokázala i øada dotazù z oblasti sportu, zábavy, ale i pracovních
pøíle�itostí, nezamìstnanosti, školství a organizaci mìstského úøa-
du. Na všechny otázky dostali od pana starosty vyèerpávající
odpovìdi. Za MìK Hora�ïovice E. Marešová

10. – 11. 10. VI. Bazar

Týden knihoven 2005 v èíslech

V Týdnu knihoven jsme našim ètenáøùm nabídli mo�nost vy-
u�ít tyto informaèní databáze: ÈTK, Anopress a Lexikon èeských
výtvarníkù. Pøístup byl po celý týden bezplatný. Den otevøených
dveøí se letos setkal se zvýšeným zájmem. Díky mo�nosti bez-
platné registrace jsme získali 41 nových ètenáøù. Vyhlášená am-
nestie vztahující se na ètenáøe, kteøí mají problémy s vèasným
vracením knih, byla vyu�ita 15 opozdilci. Bazar knih i v letoš-
ním roce zaznamenal velký ohlas – 303 návštìvníkù si zakoupilo
1 212 knih v celkové hodnotì 3 758,- Kè. Antikvariát Strakonice
od nás odkoupil 254 knih v hodnotì 1 970,- Kè.

Doufáme, �e se k nám ètenáøi budou rádi vracet nejen v Týdnu
knihoven. Za MìK Hora�ïovice M. Lešková

Pìvecký spolek Prácheò
Pìvecký spolek Prácheò má za sebou další

úspìšný koncert, tentokrát v klatovském divadle.
29. záøí 2005 zde zpíval na spoleèném koncertì
spolu s domácím Šumavanem a sušickým Sva-
toborem. Na podobném spoleèném vystoupení se
ještì jednou sejdeme, a to 16. listopadu 2005
ve Smetanovì sále v Sušici.
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E. Bernardinová a M. Drijverová pøi køtìní pohádkového stromu.

REdaktoøi Klatovského deníku P. Puèelík a M. Køí�.



Pak bude následovat spoleèné zpívání se všemi hora�ïovic-
kými sbory pøi pøíle�itosti slavnostního rozsvícení vánoèního
stromu na námìstí v Hora�ïovicích. To se uskuteèní první
adventní nedìli 27. listopadu 2005 v 17 hodin.

Velikou radost mám z toho, �e se opìt obnovila èinnost „Prá-
cheòáèku“, který vede uèitelka Základní umìlecké školy v Ho-
ra�ïovicích, paní Mgr. Radka Panušková. Tento soubor zaèal od
záøí pùsobit pøi Základní umìlecké škole. Jeho prvního vystoupení
se jistì doèkáme v pøedvánoèním èase.

Pøeji „Prácheòáèku“ co nejvíce èlenù a paní uèitelce hodnì
trpìlivosti v práci s mladými muzikanty.

Za PSP Jan Petrus, sbormistr

Za lidmi Ethiopie
Ještì jsme plni dojmù z krásného veèera, pro�itého v Husovì

sboru CÈSH a já bych se s vámi o nì chtìla podìlit.
18. øíjna jsme mìli mo�nost shlédnout výstavu krásných fo-

tografií Ethiopie z cesty JUDr. Alexandra Šímy z Klatov. Já
znám jeho vypravìèské schopnosti, ale tentokrát pøedèil mé oèe-
kávání. S šarmem a vtipem sobì vlastním dokázal chvílemi
všechny rozesmát. Své vyprávìní doprovázel promítáním zají-
mavých diapozitivù, které bychom jen tì�ko mohli vidìt nìkde

jinde. Mé pùvodní obavy, toti� skloubení
dvou zdánlivì nesourodých èástí, jakými
jsou výstava exotických fotografií
a koncert dechového kvinteta, v téma-
ticky tak vyhranìném programu, se záhy
rozplynuly. Jak øekl na zaèátku veèera
JUDr. Šíma, americká hudba má vlastnì
svùj pùvod v hudbì africké, a tak citlivì
vybraný repertoár Classic Brass Kvintetu
jen umocnil náš pro�itek.

Naše modlitebna se u� dlouho ne-
ozývala tak radostnou a temperament-
ní hudbou jako v tomto veèeru. Zaznì-
ly zde skladby dnes ji� klasikù jazzu D.
Ellingtona, G. Müllera, ale i J. Lennona,
tradicionály atd. Pravým „bonbónkem“

pak bylo brilantní vystoupení sólistky na akordeon J. Vlachové.
Jistì nepøeháním, kdy� øeknu, �e všichni návštìvníci odcházeli
plni dobré nálady, které je nám v dnešní dobì tolik zapotøebí.
Ostatnì svìdèí o tom i dlouhotrvající potlesk.

V úvodu veèera bylo øeèeno, �e èerní køes�ané oslavují ve
svých shromá�dìních Boha velmi spontánnì, zpìvem i tancem,
se srdcem plným radosti. Bylo by proto chybou domnívat se,
�e v našich chrámových prostorách musí znít v�dy jen „vá�ná
hudba“, navíc je tento pojem velmi zavádìjící. Mám velkou ra-
dost, �e u nás netradiènì znìla právì tato hudba a vìøím, �e z ní
všichni mìli potìšení.

Hora�ïovice mají povìst kulturního mìsta a jsem ráda, �e i na-
še Církev èeskoslovenská husitská na tom má svùj podíl.

M. Jarolímová

Nohejbalistùm se sezona
povedla

Zdaøilou sezonu má za sebou oddíl nohejbalu NC Hapon Ho-
ra�ïovice. „A“ mu�stvo mu�ù obsadilo v plzeòském krajském pøe-
boru ètvrtou pøíèku. „B“ tým mu�ù vyhrál okresní soutì� Stra-
konicka a postoupil do okresního pøeboru. Upozornili na sebe i �áci.

 Hora�ïovické áèko podávalo v kraji solidní, ale nevyrovnané
výkony. Nakonec skonèilo na ètvrtém místì jako nejlepší mi-
moplzeòský celek. „Je to škoda. O medaili jsme pøišli a� ne-
š�astnou porá�kou v posledním domácím zápase,“ uvedl hrající
trenér Haponu, Jiøí Jungr. Umístìní týmu je o to cennìjší, �e
Hora�ïovice, snad s výjimkou dvou zápasù, nenastupovaly kom-
pletní. „Nìkteré borce trápila zranìní, jiní nehráli z pracovních
dùvodù,“ vysvìtlil Jiøí Jungr. O pøední pøíèky se chtìjí Hora�-
ïoviètí poprat i v pøíštím roce.

„B“ týmu vyšel po nìkolika letech vysnìný postup do nejvyšší
soutì�e strakonického okresu. Svou skupinu Hora�ïovice hladce
vyhrály a v „bará�ové“ sérii jasnì pøehrály kandidáta na postup
z druhé skupiny 2:0 na zápasy. „Jsme rádi, �e si za rok zahrajeme
kvalitnìjší nohejbal. Letos jsme prakticky všechny soupeøe pøe-
vyšovali o tøídu,“ prohlásil hrající kouè týmu Karel Mudra. Blo-
kaø týmu Radek Prùcha k tomu za všechny hráèe dodává: „O tuto
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Divadelní soubor v Hora�ïovicích vás zve na

SLAVNOSTNÍ GALAVEÈER U PØÍLE�ITOSTI

160. výroèí zalo�ení divadelního souboru v Hora�ïovicích

DIVADLO �IJE
Sobota 26. listopadu 2005 od 19.00 hodin

v Kulturním domì v Hora�ïovicích.
Pøedprodej vstupenek od 1. listopadu 2005 v kinì Oko.

Nábo�enská obec
Církve èeskoslovenské husitské v Hora�ïovicích

zve upøímnì hora�ïovickou veøejnost na

koncert
køes�anských i jiných songù

NOVÉ PÍSNÌ STARÝCH CEST
autorù Luboše Svobody a Jana Kysely.

v sobotu 5. listopadu 2005 v 17.00 hod.

Klávesy, kytara, zpìv Jan Kysela

Husùv sbor CÈSH v Hora�ïovicích, Strakonická 149

Pokraèování na další stranì.



soutì� usilujeme ji� tøetí rok. Za tu dobu jsme získali hodnì
zkušeností. Vìøíme, �e pokud nepodceníme zimní pøípravu,
v okresním pøeboru Strakonicka se neztratíme.“

Velkou nadìjí nohejbalu v Hora�ïovicích jsou mladší �áci Petr
Voruda a Lukáš Hokr (viz foto). V krajském pøeboru u� pra-
videlnì startovali v kategorii starších �ákù. Na své umìní pak
nejvíce upozornili na záøijovém Mistrovství Èeské republiky
mladších �ákù v kategorii dvojic v Prostìjovì. Mezi dvaadvaceti
zúèastnìnými dvojicemi byli nejmladší a vzrùstem nejmenší, pøe-
sto jim senzaèní postup do ètvrtfinále unikl pouze o vlásek.
V utkáních s mnohdy o dvì hlavy vìtšími soupeøi jim chybìlo
snad jen více klidu v koncovkách setù. Na svou stranu si svojí
pøíkladnou bojovností a nasazením získali i pøítomné diváky. Je-
jich výborný výkon neunikl bývalému trenérovi mu�ské repre-
zentace ÈR a souèasnému asistentovi juniorské reprezentace ÈR
Aleši Opravilovi èi pøedsedovi Komise mláde�e Èeského nohej-
balového svazu Richardovi Benešovi. Od obou si vyslou�ili za
pøedvedenou hru mimoøádnou pochvalu.

 Významným úspìchem uplynulé sezony je skuteènost, �e se
oddílu podaøilo stabilizovat finance. Díky generálnímu sponzo-
rovi, firmì Hapon, hlavnímu partnerovi �ákovského dru�stva, fir-
mì Døevovýroba Hokr i pomoci mìsta Hora�ïovice a ostatních
sponzorù (Kovaltos s. r. o., Mlýny a krupárny Mrskoš, Písmo-
malíøství Miroslav Vondryska, Jiøí Jungr – topení,voda plyn)
zvládl klub celý roèník vèetnì zimní pøípravy bez problémù. Všem
dìkujeme a tìšíme se na další spolupráci.

Zvláštní podìkování patøí Karlovi Novotnému, majiteli firmy
Hapon, díky kterému má oddíl zajištìnou kvalitní zimní pøípravu
na pøíští sezonu.

Tímto také zveme všechny sportovní pøíznivce, aby nás v pøíští
sezonì pøišli podpoøit na høištì za Sokolovnou!

Dvojité zá�itky z Krále
Je 10. záøí 5.30, probouzíme se (fuj, to je málo

hodin). Však co to? Za hodinu se jede maraton
Author – Král Šumavy – silnièní vrchol sezóny
a my nejsme nervózní a vstáváme v klidu! Pøes
ten rok jsme si závodìní u�ili víc ne� dost (tìch

nervù, jestli nezaspíme, nepíchneme, nezabloudíme, nechytneme
�ihadlo, køeèe, vlka...), a tak jsme se rozhodli pojmout tento závod

ménì vá�nì. Ménì vá�nì!??! Èíèa a já se oblékáme a nasedáme
na kolo. Není to ale obyèejné kolo. Je to dvojkolo, tandem s pøí-
davnou kárkou, v které máme vychlazené iontové nápoje (pivo),
pøipravené pro �íznivé a znièené sportovce. Kárku máme ovì-
šenou reklamami a ceníkem nápojù, nad kterým by veškerá kon-
kurence zbledla závistí (10o za 1,70 a 12o za 3,50 Kè). Nakonec
stejnì hru na obchodníky nevydr�íme a pivo rozdáváme zadarmo
(tì�ký dumping)! Èíèa má vepøedu na øidítkách klakson a já mám
v zadních kapsách dresu soustøedìnu zvukovou aparaturu (rep-
ráèky a walkmana). S touto výbavou vyrá�íme na start. Všude
budíme neuvìøitelný rozruch a pozdvi�ení. Ještì se ani nestaèíme
rozkoukat ve VIP zónì urèené pro tandemy (skoro jsme propásli
start – pøiznávám, dorazili jsme v 6.27, pak jsme se prodrali
kordonem lidí kupøedu a tandemovou VIP zónu jsme si sami
stanovili pøed standartní VIP zónou). Je tady start a my za ra-
dostného mávání a tleskání poøadatelù (pivní tandem je prostì
nedotknutelný a vše se mu musí tolerovat) a divákù, vyrá�íme
v 6.30, v davu 1500 dychtivých cyklistù, smìr Velhartice. Jízda
na tandemu je velmi specifická. Kolo je hodnì tì�ké a dlouhé.
Kdy� se k tomu pøidá kárka s ion�áky, je kolo ještì tì�ší a delší,
a tím pádem ovladatelnost velmi nároèná (nemù�e øídit nìjaký
òouma). Oba cyklisté musí šlapat naprosto stejnou silou, nesmí
sebou pøíliš klátit a musí se dohodnutými signály domlouvat
o zmìnì smìru, tempa a záludnosti trasy. Do kopce to vùbec
nejede. Kila navíc jsou hodnì znát. Ale pøi jízdì po rovinì a z kop-
ce na vás nikdo nemá (ani Lance Armstrong). Z kopce si „mas-
títe“ 80 a po rovinì 50 km/h. Všechny komponenty a rám jsou
proto velmi namáhané, tak�e k technickým problémùm dochází
èasto (prostì problémy nechodí po horách, ale po tandemech).
A jeden se nevyhnul ani nám. V nejprudším stoupání za obcí
Šimánov (v šíleném „krpálu“), slyšíme ze zadního náboje ránu,
oøech (volnobì�ka) nevydr�el a my se ocitáme bez zadního po-
honu. Nezbývá nám ne� slézt z kola a dalších šest kilometrù
do kopce a po rovinì (tedy pìknou štreku) jen tlaèit (ó jak po-
tupné), a� do Rejštejna. Alespoò, �e z kopce se svezeme. V Rej-
štejnì, v mechanickém depu, se dozvídáme, �e u� to nejde opravit,
tak �havíme telefonní linky a zjiš�ujeme, kdo by nám ze známých
pomohl. Po hodinì a pùl dorá�í Parù�ek s náhradním zadním
kolem (dík Paroh), my dáváme tandem do pojízdného stavu (taky
jsi mohl kolo pøivést vycentrovaný!) a vyrá�íme smìr vzhùru,
výš a výš, pardon pøeci jen o trochu ní�, ne do oblak, jen pøes
Srní do Prášil, Èachrova a pak zas jen dolù a dolù, po silnici
z kopce, a� do cíle. Do Klatov dorá�íme š�astní, �e jsme závod
(150 km strávených v potu a v krvi) ve zdraví „odšlapali“ a �e
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Oba malí nohejbalisté v akci na mistrovství republiky.
Foto Michal Køenek



jsme hlavnì dojeli a ne došli! A proto! Klatovy, Klatovy, do
roka a do dne! Hyò sa huká�e! Pøíští rok Vám uká�eme, zaè
je toho oøech!

P.S. Krále Šumavy, za klub MTB Je�íkov HD, se také zúèast-
nil chrt (závodník) Pepe, který na obyèejném „jednokole“ (od-
lehèeném silnièním speciálu), zajel celkem slušný èas (dal nám
4 hodiny). Maxiè

Programy Denního centra Oblastní

charity HD na listopad 2005

 1. „Pro setkání“
Po prázdninách se sejde ka�dé úterý Klub seniorù v denním
centru od 14.00 hod.

 2. „Pro duši“
Ka�dý ètvrtek Setkání pøi modlitbì v denním centru od
15.00 hod.

 3. „Pro šikovné ruce“
Opìt pokraèování v tvùrèí dílnì v práci s hlínou. Pøijïte si
vyrobit pro své blízké keramickou figurku èerta èi Mikuláše.
V úterý 1. listopadu ve 13.30 hod. v dílnì DPS 1061.

 4. „Za pøírodou“
Pokud nám bude poèasí naklonìné, uskuteèníme další z vý-
letù do podzimní pøírody na Ostrov. Ve støedu 2. listopadu
od 13.00 hod. sraz pøed DPS 1061.

 5. „Pro radost“
V klubu seniorù setkání s písnièkou a harmonikou K. Š�astného.
V úterý 8. listopadu od 15.00 hod. v denním centru DPS 1061.

 6. „Léèivá síla pøírody“
Pøednáška o �ivotosprávì a vý�ivì. Pøijde nás navštívit a se
zájemci o konzultaci si promluvit RNDr. Jitka Šefrhansová,
CSc., ve ètvrtek 10. 0. listopadu v 17.00 hod. v jídelnì DPS
1061.

 7. „Pro šikovné ruce“
Výroba originálních pøání, které na vánoèní svátky mù�ete vyu�ít
pro své blízké. V úterý 15. listopadu v 13.30 hod. v dílnì DPS
1061.

 8. „Pro zdraví“
Pøednáška na téma „Problémy dolních konèetin, klenba a pøíè-
nìplochá noha“. Pøijïte si poslechnout cenné rady od reha-
bilitaèní sestry M. Jordánové. Ve støedu 16. listopadu ve14.00
hod. ve spoleèenské místnosti, 4. patro DPS 1061.

 9. „Pro pouèení“
Pøednáška na téma „Šumava“ fotografa a milovníka pøírody
pana Jana Kavaleho spojená s promítáním fotografií Šumavy.
Ve støedu 23. listopadu ve 14.30 hod. v denním centru DPS
1061.

10. „Pro radost a uchování tradic“
V týdnu od 21. listopadu do 29. listopadu v dobì od 10.00
do 11.30 hod. se budou vyrábìt v dílnì charity adventní vìn-
ce. Budeme potìšeni, kdy� si pøijdete popovídat, èi se zapojit
do jejich výzdoby. Pokud budete mít zájem, je mo�nost pøi-

nést si vlastní materiál a my Vám rádi pomù�eme s pøípravou
adventního vìnce na váš stùl. Objednávky na výrobu vìncù
pøijímáme zaèátkem listopadu v kanceláøi charity.

11. „Pøivítání adventní doby“
Pøijïte se zaposlouchat do pásma mluveného slova z úst pas-
toraèního asistenta Diecézní charity Èeské Budìjovice pana
Mgr. Michala Opatrného a písnièek dìtí z mateøské školky
v Loretské ulici s adventním tématem. Ve støedu 30. listo-
padu ve 14.00 hod. v Jídelnì DPS 1061.

Oblastní charita Hora�ïovice

Co nového kolem hlubinného

úlo�ištì jaderného odpadu?
Pro informaci všech obèanù, kteøí sledují problematiku kolem
úlo�ištì jaderného odpadu, pøetiskujeme dopis pana starosty
z lokality Nadìjkov, adresovaný Poslanecké snìmovnì ÈR.
K dopisu se podpisem pøipojil mimo jiné i starosta Paèejova,
Ing. Smolík a Obèanské sdru�ení „Jaderný odpad – dìku-
jeme, nechceme!“. Jednání o senátní novele tzv. atomového
zákona probìhne zaèátkem listopadu.

Urèeno: poslancùm PSP ÈR
                     1. øíjna 2005
Vá�ený pane poslanèe / vá�ená paní poslankynì,
jako pøedstavitelé mìst a obcí, které se nacházejí v regionech,

vytipovaných státem pro mo�né vybudování národního úlo�ištì
dlouhodobých radioaktivních odpadù, Vás nìkolik dní pøed hla-
sováním o senátní novele tzv. atomového zákona v Poslanecké
snìmovnì chceme seznámit s dùvody, proè ji podporujeme. Vy-
cházíme pøitom z pøedpokladu, �e Vám není lhostejný osud de-
setitisícù lidí, kteøí �ijí v lokalitách, vytipovaných pro potenciální
umístìní hlubinného úlo�ištì vyhoøelého paliva na území ÈR. 

Výstavba a provoz takového úlo�ištì by znamenaly razantní
zásah nejen do jejich �ivota, ale také do �ivota mnoha pøíštích
generací v tìchto oblastech. Z tìchto dùvodù je pochopitelné,
�e se chceme podílet na veškerých rozhodnutích, která budou
v budoucnosti v dané problematice uèinìna. Souèasná podoba
atomového zákona podle našeho názoru obecnì nezajiš�uje všem
stranám, kterých se problém dotýká, rovnocenné výchozí pos-
tavení pøi rozhodováních o zpùsobu nakládání s èeskými radio-
aktivními odpady. Myslíme si, �e navr�ené zmìny v atomovém
zákonì tuto nerovnováhu sní�í. Vìøíme, �e státní orgány poté
skuteènì zaènou vnímat obce v tìchto jednáních jako významné
a rovnocenné partnery. Posílení vzájemné dùvìry mezi státními
úøady a obcemi pova�ujeme za nezbytný krok k pokraèování dis-
kusí a aktivit, usilujících o obecnì pøijatelné øešení této slo�ité
problematiky. Je tedy, alespoò podle našeho názoru, i zájmem
zákonodárných orgánù ÈR. 

Atomový zákon nám ve své souèasné podobì nedává pravomoc
zapojit se plnohodnotnì do správních øízení, souvisejících s ja-
dernými zaøízeními, které chce stát umístit na území našich obcí.
Nedává nám ani dostateèné garance, �e v pøípadì havárie obdr�í
naše regiony dost prostøedkù na odstranìní následkù a našim
obèanùm dává èasovì velmi omezenou mo�nost usilovat o od-
škodnìní v pøípadì, �e by v budoucnu byly zjištìny negativní vlivy
jaderných provozù na jejich zdraví. U� i samotná stavba jader-
ných zaøízení, zejména pak v pøípadì hlubinného úlo�ištì radio-
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aktivních odpadù, je doprovázena dlouhodobou nadmìrnou eko-
logickou zátì�í regionu. Podle zkušeností ze zahranièí (a nejnovìji
i v Èeské republice) u� pouhé úvahy o vybudování takového úlo-
�ištì v regionu vedou prokazatelnì k poklesu cen nemovitostí
a mají negativní dopady na turistický ruch. Na ten se pøitom
mnohé z našich obcí spoléhají jako na jeden z hlavních zdrojù
pøíjmu do obecních pokladen. Potøebnost navrhované novely spat-
øujeme té� v tom, �e obcím, na jejich� území ji� stojí jaderné
zaøízení, budou zaruèeny zákonné kompenzace za tyto újmy, a výše
tìchto kompenzací tak nebude závislá na aktuální dotaèní politice
nebo finanèní situaci investora stavby.

Pokud nebude novela atomového zákona schválena, nedo-
staneme nadìji, �e stát hodlá tyto problémy skuteènì øešit. Za-
mítnutí zachová souèasný nerovnová�ný stav, který vytváøí bariéry
otevøeným diskusím se státními orgány. Jednání se – ne naší
vinou – ocitla ve slepé ulièce, a byla proto na popud ministerstva
prùmyslu a obchodu do roku 2009 pøerušena. Pokud by ale zùs-
tala legislativní situace po uplynutí tohoto období stejná jako
dnes, tì�ko bychom potom hledali dùvod pro obnovení jednání
se státními orgány. 

Øešení problematiky cestou konfrontací se pøitom chceme vy-
hnout. Takový smìr by mohl jakákoli øešení spíše ještì prodra�it.
Zdùrazòujeme, �e dáváme pøednost otevøené mnohostranné dis-
kusi rovnocenných partnerù. Pro tu ale musí být vytvoøeny le-
gislativní podmínky. 

Vìøíme, �e smysl naší výzvy pochopíte a pøi hlasování o novele
atomového zákona se postavíte na naši stranu.

S pozdravem, Zdenìk Èerný, starosta obce Nadìjkov
(+ seznam dalších signovaných zástupcù obcí a mìst)

V pøípadì doplòujících dotazù se obracejte na následující osoby:

ing. Zdenìk Èerný, starosta obce Nadìjkov, tel. 381 272 054
Jiøí Dvoøák, starosta obce Lodhéøov, tel. 384 385 126
ing. Vladimír Smolík, starosta obce Paèejov, tel. 376 595 231

Co je to školská rada
Dne 24. 9. 2004 schválil Parlament Èeské republiky zákon

è. 561/2004 Sb. o pøedškolním, základním, støedním, vyšším
odborném a jiném vzdìlání (školský zákon) s úèinností od 1. 1.
2005. V tomto zákonì je mimo jiné v ustanoveních § 167 a § 168
upraven institut školské rady. 

V prvním mìsíci nového školního roku jsem jako rodiè dvou
dìtí, které navštìvují Základní školu v Blatenské ulici v Hora�-
ïovicích, stejnì jako ostatní rodièe dìtí z této ZŠ, obdr�el lístek
s mo�ností navrhnout kandidáty z øad rodièù do školské rady.
K volbì kandidátù do školské rady má dojít na 1. schùzce rodièù
v listopadu letošního roku. Domnívám se, �e laická veøejnost
nebyla dostateènì informována o zmínìném institutu. Zøizovatel
školy, mìsto Hora�ïovice, usnesením Rady mìsta Hora�ïo-
vice è. 81/15 ze dne 27. 7. 2005 s úèinností od 1. záøí 2005
zøídilo školskou radu pøi Základní škole Hora�ïovice, Blatenská
ul. 540. Stejným usnesením zøídila školskou radu i pøi Základní
škole v Komenského ulici v Hora�ïovicích. Per analogian zá-
konné skuteènosti, které ní�e rozeberu, se vztahují i na tuto dru-
hou základní školu, pota�mo na všechny základní školy v ÈR.
Domnívám se, �e školská rada nemìla dostateènou osvìtu, je-
liko� nebyla její podstata vysvìtlena široké veøejnosti. Informace
o volebním øádu pro volbu èlenù do školské rady byl uveøejnìn
pouze na internetových stránkách www.zsblatenska.horazdo-

vice.cz. Není se tedy co divit, �e rodièe dìtí nevìdìli, co mají
psát na zmínìné volební lístky. Z návrhù rodièù byl vybrán u�ší
poèet kandidátù a s jejich souhlasem budou zákonní zástupci na
rodièovské schùzce volit tøi èleny školské rady z øad rodièù.

Je nutné zmínit, �e školská rada zde ji� existovala, ale její
èinnost se nikde neprojevila a nebyly za ní vidìt �ádné kladné vý-
sledky. To je jeden z dùvodù proè také tento rozbor uveøejòuji.

Jak je to novì se školskou radou?

Školská rada se dle nového školského zákona zøizuje jak pøi
základních, støedních tak i vyšších odborných školách. Školská
rada je z právního hlediska orgánem školy, který umo�òuje zá-
konným zástupcùm nezletilých �ákù, zletilým �ákùm a studen-
tùm, pedagogickým pracovníkùm školy, zøizovateli a dalším oso-
bám podílet se na správì školy. Pokud je souèástí právnické osoby
více tìchto škol, je mo�né zøídit pouze jednu školskou radu. Pøi
vyšší odborné škole se školská rada zøizuje v�dy samostatnì. Škol-
skou radu zøizuje zøizovatel (napø. obec, kraj), který zároveò sta-
noví poèet jejích èlenù a vydá její volební øád.

Jak se rada personálnì obsazuje?

Tøetinu èlenù školské rady jmenuje zøizovatel, druhou tøetinu
volí zákonní zástupci nezletilých �ákù, tøetí tøetinu volí peda-
gogiètí pracovníci základní školy. Nepedagogiètí pracovníci
(napø. školník) se do rady nevolí. Èlenem školské rady nemù�e
být øeditel školy. Zástupce øeditele ovšem èlenem být mù�e. Pozor
na nesluèitelnost, jeliko� tentý� èlen školské rady nemù�e být
souèasnì jmenován zøizovatelem, zvolen zákonnými zástupci ne-
zletilých �ákù, nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy. Za
zajištìní a uskuteènìní voleb do školské rady odpovídá øeditel
té které školy. Nezvolí-li zákonní zástupci nezletilých �ákù sta-
novený poèet èlenù školské rady ani na základì opakované výzvy,
jmenuje zbývající èleny školské rady øeditel školy. Funkèní ob-
dobí èlenù školské rady je tøi roky. To však neznamená, �e nemù�e
ukonèit svou èinnost døíve nebo �e by nemohl být opìtovnì do
rady zvolen na další tøíleté období.

Jak èasto je povinna školská rada zasedat? 

Školská rada zasedá nejménì dvakrát roènì. Z toho vyplývá,
�e školská rada mù�e a mìla by zasedat vícekrát, jestli�e chce
být pro školu a dìti pøínosem. Zasedání školské rady svolává její
pøedseda, první zasedání školské rady svolává øeditel školy. Øeditel
nebo jím povìøený zástupce je povinen zúèastnit se zasedání škol-
ské rady na vyzvání jejího pøedsedy. Školská rada na svém prvním
zasedání stanoví svùj jednací øád a zvolí svého pøedsedu. K pøijetí
jednacího øádu se vy�aduje schválení nadpolovièní vìtšinou všech
èlenù (pozor – nikoliv pouze pøítomných) školské rady.

Mezi hlavní úkoly školské rady patøí:

a) vyjadøuje se k návrhùm školních vzdìlávacích programù
a k jejich následnému uskuteèòování;

b) schvaluje výroèní zprávu o èinnosti školy;
c) schvaluje školní øád, a navrhuje jeho zmìny;
d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledkù vzdìlávání �ákù

v základních školách;
e) podílí se na zpracování koncepèních zámìrù rozvoje školy;
f) projednává návrh rozpoètu právnické osoby na další rok, vy-

jadøuje se k rozboru hospodaøení a navrhuje opatøení ke zlep-
šení hospodaøení;

g) projednává inspekèní zprávy Èeské školní inspekce; 
h) podává podnìty a oznámení øediteli školy, zøizovateli, orgá-

nùm vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánùm
státní správy.
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Školská rada má velké pravomoci a zároveò velkou zodpo-
vìdnost vùèi dìtem a jejich zákonným zástupcùm.

Domnívám se, �e tímto výètem jsem ka�dému ozøejmil pojem
školská rada. Rozbor školského zákona ve vztahu ke školské radì
jsem napsal pouze v návaznosti na základní školy. V zákonì jsou
zmínìny i další typy škol, jak vyplývá z názvu zákona z mého
úvodního konstatování.

Vìøím, �e na základì tohoto rozboru si ka�dý z kandidátù øádnì
rozmyslí svou kandidaturu, jeliko� školská rada by se mìla velkou
mìrou podílet na rozvoji školy, proto�e se jedná o vzdìlávání
našich dìtí a pokud naše dìti budou chodit do neprogresivní a špat-
nì vedené školy, materiálnì nevybavené, personálnì špatnì ob-
sazené, projeví se to na nich po zbytek �ivota. Do rady by mìli
kandidovat pøedevším lidé, kteøí chtìjí být pøínosem a kteøí této
radì mohou nìco dát a ne se úèastnit zasedání rady pouze pro
své zviditelnìní a nebo z dlouhé chvíle. Nejedná se o zájmové
sdru�ení obèanù. Základní škola je v�dy nejdùle�itìjším poèátkem
vzdìlávání dìtí, které sem pøichází jako nepopsaný list papíru a od-
chází jako napsaná první kapitola knihy. Další kapitoly se odvíjí
od té první. Jestli�e první kapitola je nevalná, tak je vìtšinou nevalná
celá kniha a nebo se musí za zvýšeného úsilí pozdìji pøepisovat.
Vìøím proto, �e zákonní zástupci, kteøí se zúèastní rodièovské schùz-
ky, si øádnì rozmyslí ne� zvednou ruku pro svého kandidáta a vì-
øím, �e z voleb školské rady se nestane pouze nutné zlo.

 Je mi známo, �e tento èlánek mìl být uveøejnìn ji� v záøí
nebo øíjnu letošního roku. Oèekával jsem jestli tak neuèiní zøi-
zovatel školy nebo nìkteré z vedení škol v našem mìstì. Bohu�el
se tak nestalo, a tak jsem k tomu pøistoupil já, i kdy� na poslední
chvíli. Snad tento èlánek rozšíøil váš rozhled a víte nyní proè
a za jakým úèelem budete volit školskou radu. Pøeji všem zá-
konným zástupcùm š�astnou volbu a zvoleným hodnì úspìchù
v jejich budoucí èinnosti a hlavnì pøeji dìtem zdárný rozvoj je-
jich školy ve všech smìrech. Mgr. František Reisner

K dopisu pana Mgr. Františka Reisnera

Pan Reisner ve svém dopise velmi pøesnì vysvìtluje smysl
a poslání školské rady. Školská rada, døíve rada školy, na ZŠ
Blatenská existuje ji� dva roky. Nevím ale, o co se opírá názor
autora, �e práce této rady se nikde neprojevila a nejsou za ní
vidìt �ádné výsledky. Rada školy se scházela dle potøeby a plnila
všechny povinnosti dané zákonem. Termíny schùzek a hlavní bo-
dy jednání byly zveøejòovány na internetových stránkách školy,
tamté� jsou také zveøejnìna jména všech èlenù rady, aby rodièe,
v pøípadì pøipomínek èi problémù, vìdìli na koho se obrátit.

Jeliko� èlenkou rady školy je i paní Blanka Jagriková, vedoucí
finanèního odboru MìÚ, v�dy se projednávaly otázky financí
a investic.Vìtšiny zasedání rady se úèastnila paní øeditelka.

Naše škola má nadstandardní vybavení, mezi nì� patøí napø.
tøi dataprojektory, vizualizér, interaktivní tabule, mikroskop s PC
okulárem, výukové programy. Tyto pomùcky nám nedodalo jed-
noho dne ministerstvo, ale museli jsme se o nì zaslou�it sami,
tøeba pomocí grantù nebo poøádáním kurzù informatiky pro ve-
øejnost èi pedagogy. Pøi škole funguje Informaèní centrum SIPVZ
a díky nìmu letos získáme dotaci 200 000 Kè. Za tuto èástku
bude modernizována uèebna výpoèetní techniky. Na www.zsbla-
tenska.horazdovice.cz je umístìna výroèní zpráva školy a nech�
si laskavý ètenáø sám udìlá obrázek, zda jsou vyjádøené obavy
o budoucnost na místì.

 Pedagogiètí pracovníci a zástupci zøizovatele
Rady školy ZŠ Blatenská

Rada školy pøi ZŠ Komenského ul. byla zøízena ke dni 19. 6.
1996, pøi ZŠ Blatenská ul. byla zøízena ke dni 17. 12. 2003.
Devítièlenná školská rada, stejnì jako devítièlenná rada školy,
je orgán školy umo�òující zákonným zástupcùm nezletilých �ákù,
pedagogickým pracovníkùm školy, zøizovateli a dalším osobám
podílet se na správì školy.

Za odbor památkové péèe, školství a kultury Kodýdková

Èeský svaz vèelaøù Hora�ïovice
slaví stoleté výroèí zalo�ení

Èeský svaz vèelaøù, základní organizace
Hora�ïovice byla zalo�ena dne 26. prosince
1905 pøi ustavující schùzi v sále hostince „No-
vá hospoda“. Zakládajícími èleny byli p. Ru-
dolf Celerin, uèitel v Malém Boru, Václav Le-
vý, rolník v Boubínì, p. Vojtìch Janota, kaplan
v Malém Boru, MUDr. Jaroslav Matoušek, ob-

vodní lékaø v Hora�ïovicích, Matìj Mayer, úèetní obèanské zá-
lo�ny v Hora�ïovicích a Jan Štefánek, faráø v Malém Boru. Po-
zvánkami svolali pøátele vèelaøe na schùzi, které se zúèastnilo
pøes 70 vèelaøù z Hora�ïovic, Záøeèí, Malého Boru, Boubína,
Velkých a Malých Hydèic, Hlinìného Újezda, Lhoty u Tøebo-
myslic, Støelskohoštic a Veøechova. Na ustavující schùzi bylo
rozhodnuto o názvu Vèelaøský spolek pro Hora�ïovice a okolí
a mìl 30 èlenù. První valná hromada se konala dne 4. bøezna
1906, kde byly upraveny stanovy spolku a oznámeno, �e spolek
vstoupil v platnost výnosem c.k. místodr�itelstva ze dne 24. ledna
1906. Na ústøedí bylo pøihlášeno 24 èlenù, 157 vèelstev v úlech,
132 prázdných úlù a 19 vèelínù v cenì 1228 Kè, dílo a náøadí
v cenì 791 Kè. Na této schùzi byli zvoleni první pøedstavitelé
spolku: starosta Matìj Mayer ze Záøeèí, jednatel Adolf Celerin
z Malého Boru, pokladník Matìj Mayer ml. z Hora�ïovic, èlenové
výboru Karel Hladík, František Rouèka, František Sládek, František
Nováèek, Vojtìch Štìpáník, Václav Hostek, František Sulan a spolek
zaèínal s hotovostí 32,09 Kè. Roèní pojistné èinilo 14,40 Kè.

Po této schùzi zaèíná èinnost spolku. Byl objednán èasopis
„Èeský vèelaø“ a „Moravská vèela“, poøádaly se pøednášky pro
zvýšení vìdomostí èlenù. V roce 1907 pøistupují èlenové z Vel-
kého Boru a Chanovic. Dne 17. 6. 1908 se krajem pøehnalo velké
krupobití, které znièilo mnoho úrody. Do èeského odboru ze-
mìdìlské rady byl zvolen Matìj Mayer ml. Spolku byl pøidìlen
nezdanìný cukr 100 kg v cenì 40 haléøù za kilo. Po vypuknutí
1. svìtové války zaèíná èinnost spolku stagnovat, nebo� èlenové
byli povoláni do vojenské slu�by a spolek mìl pouze 28 èlenù.
V roce 1915 se stává jednatelem spolku Josef Pešek, uèitel z Ho-
ra�ïovic, který zaèíná funkci s heslem „Øádné èlenstvo netrpí
v èele nedbalých funkcionáøù a øádní funkcionáøi si zaslou�í sou-
èinnosti èlenù“. Toto heslo platí pro dnešní dobu také. Navrhuje
stanovit jednotnou cenu medu 3 Kè za jedno kilo. Starosta spolku
Matìj Mayer st. a Bohumil Peèánka, rada zemského soudu umí-
rají v roce 1917. V této dobì byla krutá a dlouhá zima, pøi které
vyhynulo pøes 60 % veškerých vèel v Èechách. Cena medu byla
10 Kè a pozdìji 16 Kè a� 20 Kè za kilo, proto�e byl velký
nedostatek medu. Pro nepøízeò poèasí v roce 1922 uhynulo 145
z 263 zazimovaných vèelstev. V �ivotì spolku se støídají doby
zlé i dobré, jak pro vèelaøe tak pro vèelstva. Zemské �upy byly
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ustaveny pro lepší spolupráci spolkù. Zøízena byla oplozovací
stanice pro vèelí matky a cena stanovena na 20 Kè za matku.
V roce 1934 byly osázeny stránì kolem továrny pana Mìøièky
(Jitex) pámelníky a jinými stromy prospìšnými vèelám. Spolek
daroval dìtskému domovu 10 kg medu pro potøebu dìtí. V roce
1935 má spolek 447 vèelstev a 60 vèelaøù, prùmìr medu 18 kg
na vèelstvo, cena 12 Kè.

Pokraèování pøíštì.
Napsal Jan Zroun, jednatel organizace v. r.

Divadelní  soubor  Hora�ïovice

– pokraèování z minulého èísla –

V rámci divadelního pøedplatného byla v kvìtnu 1975 sehrána
hra E. Ranneta „Kriminální tango“ – re�ie M. Rajtmajerová. Ve
høe, která pojednává o problematice mláde�e, hrálo nìkolik no-
vých mladých èlenù a své role zvládli velice dobøe. V listopadu
byla s velkým úspìchem sehrána opereta „Na tý louce zelený“.
Nejprve byla uvedena v Pøíchovicích, pak 2x pøi vyprodaném
sále v Hora�ïovicích a ještì ve Strašínì. Re�ie se opìt ujala
pí B. Vlková. Z jednotlivcù na sebe upozornili: M. Vanìèková
jako knì�na a J. Pajer v roli profesora Bulfínka.

V tomté� roce onemocnìl kronikáø souboru Fr. Benetka
a funkci kronikáøe doèasnì pøevzala M. Haasová.

V re�ii A. Benediktové byla uvedena hra J. Solovièe „Støíbrný
jaguár“. Byla opakována na okresní pøehlídce v Makovì, kde
soubor obdr�el od OKS Klatovy diplom a vìcný dar. Detektivní
hra N. Tánské „Pøípad finského no�e“ – re�ie M. Rajtmajerová,
byla sehrána v mìsíci listopadu. Mìla velice dobrý ohlas a svým
výkonem na sebe upozornila nová èlenka souboru M. Štìpánová.

Odmìnou ochotníkùm za jejich divadelní zásluhy byl zájezd
do Prahy na operetu „Veselá vdova“ v Hudebním divadle Karlín.
Cestou byla navštívena ještì botanická zahrada v Prùhonicích
a zámek Konopištì.

Tého� roku se rozlouèili èlenové s dlouholetým èlenem Fr. Be-
netkou v plzeòském krematoriu.

Zaèátkem roku zemøel ve vìku 78 let dlouholetý èlen souboru
a principál loutkového divadla Jan Duchoò. V dubnu byla se-
hrána hra P. Hajného „Domácí víno“ – re�ie A. Benediktová.
Hra G. Zapolské „Morálka paní Dulské“ – re�ie M. Rajtmajerová
byla sehrána v záøí. Byla velmi dobøe zvládnuta herecky i re-
�ijnì. Jako nová èlenka souboru se dobøe uvedla M. Rückerová
v roli Mely. Tato hra byla uvedena celkem 6 x. Kromì Ho-
ra�ïovic ještì ve Strašínì, Kašperských Horách, �ihobcích
a �ichovicích. V té dobì se té� stabilizovala technická èást sou-
boru, byli to: výtvarník a návrháø scény J. Hoøejší, zvukaø Vl.
Kuba, osvìtlovaè R. Øídký a technik R. Rozsíval. Rovnì� tak
i suflérky R. Kocová, M. Hranièková, M. Šatrová, pozdìji pak
L. Svatošová a A. Šamanová. V tém�e roce byli za dlouholetou
èinnost v ochotnickém divadle odmìnìni Èestným uznáním a kni-
hou Fr. Øíha, M. Rajtmajerová, H. Vorudová, R. Doubková
a F. Koc.

Rok 1978 byl pro soubor úspìšný. Nejprve byla sehrána
veselohra J. Sypala „Napoleon z Doubku“ – re�ie B. Vlková.
Po velkých problémech, které nastaly, se podaøilo re�isér-
ce hru dotáhnout do konce a uvést ji nejen v Hora�ïovicích,
ale i ve Svéradicích. Dobrými výkony na sebe upozornili
Jan Petrus a Jan Pajer. Re�isérka za roli v této høe obdr�ela
od OKS Klatovy cenu za nejlepší �enský výkon roku v okresní
soutì�i. Toto pøedstavení bylo pro B. Vlkovou v poøadí ji�

„100“, které sehrála s hora�ïovickým souborem, a té� její 40.
re�ijní hra.

V záøí byla sehrána hra „Babièky druhé generace“ – re�ie
M. Rajtmajerová. Re�ijnì i herecky byla dobøe zvládnuta a sou-
bor za tuto inscenaci získal 1. místo v okresní soutì�i a obdr�el
hlavní cenu OKS. A. Šamanová získala cenu za �enský herecký
výkon. Hra byla sehrána ještì 7x v rùzných místech okresu
a na festivalu Pøátelství ve Volyni, kde soubor obdr�el Èestné
uznání. Jmenovaná re�isérka tého� roku dovršila 50 let èinnos-
ti v souboru. Za dlouholetou èinnost byla odmìnìna OKS a Mì-
OB diplomem a vìcným darem. Dále za dlouholetou èinnost
byli odmìnìni: B. Vlková, V. Straka, J. Rajchl, A. Benediktová
a Z. Soukupová.

Rok 1979 zaèal pøípravou na uspoøádání Krajské divadelní
pøehlídky amatérských souborù Zpè. kraje, která se poprvé ko-
nala v Hora�ïovicích. Soubor zaèal té� nacvièovat pohádku
„Vodníkova Bìlièka“ – re�ie Zd. Soukupová, která tuto pohádku
uvedla a� zaèátkem roku 1980. V této høe vynikli dobrými he-
reckými výkony P. Fux a L. Svatošová. V okresní soutì�i se
soubor umístil na 3. místì. Za øešení pùsobivé scény obdr�el
hlavní cenu J. Hoøejší – za scénografii.

Rok 1980 byl pro soubor významným jubilejním rokem,
nebo� ji� 135 let uplynulo, kdy se v Hora�ïovicích ochotnické
divadlo hrálo. Na poèest tohoto výroèí byla sehrána Jirásko-
va „Lucerna“. Za re�ie Fr. Koce byla nacvièena za 2 mìsíce
a úèinkovalo v ní 40 osob. Vedoucí souboru Jan Kouba po�á-
dal národního umìlce Ladislava Peška o hostování v této høe
v roli vodníka Ivana. Jmenovaný herec pozvání pøijal k radosti
všech ochotníkù a bez nároku na honoráø si se souborem zahrál.
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Tento vynikající èeský herec oplýval uznáním o souboru
i o pøedvedené høe, o èem� svìdèí jeho zápis v kronice souboru.
Pro naše èleny bylo toto setkání nezapomenutelnou vzpomín-
kou na jeho vyprávìní i s názornými ukázkami divadelního umì-
ní.

V bøeznu 1980 zemøel ve vìku 68 let Fr. Øíha, výborný he-
rec charakterních rolí a vynikající èlovìk. V souboru hrál od roku
1932, pøevá�nì hlavní role, ve kterých mìl v�dy mimoøádný
úspìch.

Do nového výboru byli navr�eni a zvoleni: J. Kouba – pøed-
seda, J. Petrus – místopøedseda, B. Saláková – jednatel, M. Haaso-
vá – zapisovatelka, M. Vanìèková a J. Pajer – èlenové.

Pokraèování pøíštì.

Podle dostupných materiálù z historie ochotnického divadla
zpracoval PhDr. Jan Kouba, pro tisk do Hora�ïovického obzoru
upravila B. Saláková.

 

Stalo se pøed 110 lety
V Hora�ïovicích bylo ve støedovìku 7 mlýnù, vèetnì Záøeèí.

V historii mìsta nehrály dùle�itou úlohu. Èasto mìnily majitele,
obèas vlastnilo nìkterý mlýn mìsto. Mlýn Rozenaurùv vznikl
z papírny, jeden èas tam byla i hospoda. V nìkterých mlýnech
se nejen mlelo obilí, ale zabývali se v nìm i jinou èinností.

Z tìchto 7 mlýnù se zachovaly dva – na Záøeèí bývalý mlýn
pana Miòovského, kde byla krátký èas i pekárna, a mlýn Karla
Mrskoše.

Mrskošùv mlýn vznikl v dávných dobách na øece Otavì jako
ostatních šest mlýnù ve mìstì a na Záøeèí. Øíkalo se mu Pod-
mìstský nebo Podmezský (byl pod mezí). V polovinì 19. století
pohánìla voda 4 kola pro mlýn, 2 pro pilu, vodní kolo pro tluèení
tøísla, kde se smrková kùra drtila a dr� se pou�ívala na vydìlávání
ko�í. Rovnì� tam v tehdejší dobì pracovaly tkalcovna a valcha.
Do roku 1854 patøil mlýn mlynáøi Wolfu Fürthovi ze Støelských
Hoštic. Ten jej za rok prodal Janu Andráškovi a v roce 1852
mlýn koupili man�elé Mrskošovi z Nového Knína za 27 tisíc
šajnù, pøi èem� výkup z obecních závazkù èinil 8 tisíc grošù.
V roce 1895 po�ádal Karel Mrskoš o domovské právo, které mu
mìsto udìlilo. Tímto rod Mrskošù letos oslavil 110 let od jme-
nování mìstským zastupitelstvem plnoprávnými obèany – sou-
sedy.

V roce 1910 pøestavìl Karel Mrskoš starší mlýnskou budovu
i zaøízení mlýna. Rozdìlil ji na èistírnu, silo a mlýn a zvýšil
budovu na tøi patra. Pohon mlýna obstarávala Francisova turbina.
Mlýn zpracoval za týden asi 500 q obilí a pracovalo v nìm 7 lidí.
Výstavbou z roku 1910 se mlýn stal dùle�itým podnikem ve mìs-
tì, skuteènì moderním mlýnem té doby.

Další výstavba byla provedena roku 1938. Rekonstrukcí z roku
1965 se zvýšila produktivita práce, závod postavil nový jez,
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balírnu mouky, budovu pro administrativu, èistírnu odpadních
vod. 1995 bylo ke mlýnu pøistavìno nové silo.

 V obou svìtových válkách majitelé mlýna zásobovali celé
okolí moukou semletou naèerno. Za takové mletí hrozily pøísné
a� kruté tresty.

Karel Mrskoš, poslední majitel mlýna pøed znárodnìním
v roce 1948, se narodil roku 1890. U� mladém vìku se zúèast-
òoval spolkového �ivota ve mìstì, byl dlouholetým èlenem
Sokola, v roce 1945 èlenem prvního mìstského zastupitelstva,

pøispíval mnoha dobroèinným organizacím, napø. nutno ocenit
dary Dìtskému domovu v Hora�ïovicích. Ji� jako mladý mu�
byl èlenem pìveckého spolku Prácheò a zpíval jako tenorista øa-
du let. Od jeho narození uplynulo letos 115 let. Je potøebné si
pøipomínat rodáky mìsta, kteøí zanechali ve mìstì hlubokou sto-
pu. Nynìjší majitelka mlýna Marie Melzerová jde cestou svého
otce. Pøispívá dary na rozvoj kulturního a sportovního �ivota
našeho mìsta.

Mgr. M. Šimon
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V pátek 7. 10. 2005 probìhl v areálu školy v pøírodì ve Støel-
ských Hošticích ji� 8. roèník Bìhu pøi Otavì, jeho� organizátory
jsou místní ZŠ, OÚ a ŠvP. Díky štìdrosti a pøízni sponzorù mohl
být odmìnìn ka�dý z rekordního poètu 147 úèastníkù �ákovského
bìhu. Na startu se sešli malí atleti do 15 let, kteøí soupeøili v pìti
vìkových kategoriích – chlapci a dívky zvláš�. V prùbìhu let

se tak objevilo mnoho talentovaných dìtí, z nich� dnes mnozí
startují za renomované atletické oddíly.

Tento vyhlášený bìh v pøíjemném prostøedí ŠvP si získal mno-
ho pøíznivcù nejen mezi sportovci. Nejmladším závodníkem na
trati byl teprve roèní Jakub Kubový ze Støelských Hoštic, který
stateènì a s úsmìvem dobìhl v doprovodu tatínka a� do cíle.

8. roèník Bìhu pøi Otavì

A jaké jsou letošní výsledky?

Chlapci 5 let a mladší – 150 m

1. Filip Zdychynec Atletika Katovice 2000

2. Pavel Václavík Nuèice 2000

3. Adam Karlovec Strakonice 2000

(9 startujících)

Chlapci 6 – 7 let – 400 m

1. Josef Zádamský ZŠ Duk. Strakonice 1998

2. Ondøej Poisl ZŠ Duk. Strakonice 1999

3. Ondøej Marienka ZŠ Duk. Strakonice 1998

(11 startujících)

Chlapci 8 – 10 let – 680 m

1. Jan Kuberna Atletika Katovice 1996

2. Tomáš Vávra ZŠ Duk. Strakonice 1995

3. David Vambera TJ ÈZ Strakonice 1995

(36 startujících)

Chlapci 11 – 12 let – 800 m

1. Daniel Pavloviè ZŠ Duk. Strakonice 1994

2. Luboš Kavale ZŠ JAK Hora�ïovice 1993

3. Martin Holý ZŠ Katovice 1993

(16 startujících)

Chlapci 13 – 15 let – 1080 m

1. Pavel Rejšek ZŠ Blatenská Hora�ï. 1991

2. Petr Jaroš TJ ÈZ Strakonice 1991

3. Jan Magoèi ZŠ JAK Hora�ïovice 1991

(12 startujících)

Dívky 5 let a mladší – 150 m

1. Vendula Benešová Volenice 2000

2. Veronika Pechlátová Stø. Hoštice 2001

3. Petra Pašavová Stø. Hoštice 2001

(16 startujících)

Dívky 6 – 7 let – 400 m

1. Miroslava Mrázová ZŠ Volenice 1999

2. Eliška Benešová ZŠ Volenice 1998

3. Betty Bìlohlavová ZŠ Lidická St. 1999

(8 startujících)

Dívky 8 – 10 let – 680 m

1. Alena Harantová TJ ÈZ Strakonice 1995

2. Barbora Plaèková TJ ÈZ Strakonice 1995

3. Markéta Èiháková TJ ÈZ Strakonice 1996

(19 startujících)

Dívky 11 – 12 let – 800 m

1. Zdeòka Paroubková ZŠ Podìbr. Strakonice 1993

2. Kateøina Kuèerová TJ ÈZ Strakonice 1994

3. Tereza Ludašová ZŠ JAK Hora�ïovice 1993

(13 startujících)

Dívky 13 – 15 let – 1080 m

1. Magdalena Melková TJ ÈZ Strakonice 1991

2. Alena Kavalová ZŠ JAK Hora�ïovice 1990

3. Dana Kodýdková ZŠ Paèejov 1991

(7 startujících)

Celkem 147 úèastníkù. Nejmladší závodník Jakub Kubový – Støelské Hoštice, nar. srpen 2004. Roman Krejèí
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Regionální informační a mapové

centrum CK Ciao…

Kulturní dům a kino Otava

pořádají

Přednášku z cyklu

Terra incognita — Země neznámá
Zveme Vás na další přednášku s promítáním na téma

NA KOLE KOLEM SVÌTA
Koná se v pondělí 21. 11. 2005 v 18.30 hod.

v kině Otava v Horaž�ovicích.

Přednášet bude Lucie Kovaříková a Michal Jon.

Vstupné Kč 25,-.

Předprodej vstupenek v informačním centru v Zámku.

Tel.: 376 511 999, e-mail: horazdovice@ciao.cz

Regionální informační a mapové

centrum CK Ciao…

nabízí

VEŘEJNÝ INTERNET
K dispozici

Po — Pá 9.00 — 12.00, 12.30 — 17.00, So 9.00 — 15.00 hod.

Telefon: 376 511 999

E-mail: horazdovice@ciao.cz

3. TÝDEN V LISTOPADU (14. — 19. 11. 2005)

pro občany Horaž�ovicka prvních 20 minut zdarma

Podìkování
Smrt – dny její nikomu známy nejsou. I ten, kdo vykonal

spravedlnost, ulehnout musí.
Dne 30. 9. 2005 jsme se rozlouèili s panem Jaroslavem

Krejzlíkem v kostele sv. Petra a Pavla v Hora�ïovicích. Ro-
dina dìkuje pohøební slu�bì p. Hoška, varhaníkovi, zpìvákùm,
hudebníkùm a velebnému pánovi za zádušní mši a dùstojný
pohøeb. Podìkování patøí hasièùm, kteøí zemøelého ulo�ili do
rodinného hrobu na hora�ïovickém høbitovì. Rodina dìkuje
všem, kteøí se úèastnili pohøbu a s p. J. Krejzlíkem se roz-
louèili. Rodina Krejzlíkova
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� rehabilitaèní program: cvièení, masá�e, plavání, saunování, reha-
bilitace

� oèkování proti klíš�ové encefalitidì (od 2 let)
� oèkování proti virové hepatitidì typu A, B nebo jejich kombinace

(2 – 15 let)
� oèkování proti meningokovému onemocnìní typu C (10 – 20 let)

– NOVINKA

� preventivní oèkování pro studenty (do 26 let) – NOVINKA

� pøíspìvek na všechny druhy antikoncepce (16 – 30 let) – NOVINKA

� pøíspìvek na vitamíny pro tìhotné
� vitamínová podpora dìtí v pøedškolním vìku (nar. 1999 – 2002)

– NOVINKA (jednorázovì v období 1-3/2005 a 11-12/2005)
� školy v pøírodì a ly�aøské pobyty poøádané MŠ, ZŠ, SŠ, OU, SOU

(3 – 20 let)
� fixní rovnátka (10 – 18 let)
� sportovní prohlídky (od 6 let)
� vitamíny pro dárce krve a odmìny pro dr�itele Janského plakety
� pøíspìvek pro dárce kostní døenì a týdenní relaxaèní pobyt v lázních
� pobyty pro alergiky u moøe a na horách
� PLAVÁNÍ ZDARMA (øíjen – kvìten):

KLATOVY: SOBOTA 14 – 15 hod.
HORA�ÏOVICE: SOBOTA 9 – 22 hod. (1,5 hod.)
HORA�ÏOVICE: STØEDA 13 – 22 hod. (1,5 hod.)

Od 1. 8. do 31. 12. 2005 probíhá v regionu Klatovy akce 
„KLIENT PØIVEDE KLIENTA“
Nový pojištìnec získá vitamíny za 400,-, stávající vitamíny za 250,-.
DÁREK PRO NOVÉHO KLIENTA – MU�E – REFLEXNÍ VESTA

KLATOVY: Vídeòská 181, tel.: 376 324 094
NÝRSKO:  Námìstí 767 (zdravotní støedisko), tel.: 376 570 022
www.zpma.cz

Pøíspìvky
z fondu prevence
v roce 2005:

1. JVS a.s., Severní 8/2264,
370 10 České Budějovice
Bezplatná infolinka: 800 120 112
Tel.: 387 761 911, fax: 387 761 225
E-mail: 1.jvs@1jvs.cz, http://www.1jvs.cz

Nabízíme Vám:

doprava a zneškodňování zvláštních
odpadních vod (septiky, tukové lapoly)

montáže přípojek

lokalizace úniků vody z potrubí

poradenská, inženýrská a technická činnost

laboratorní rozbory pitné vody

čištění kanalizačních přípojek

Informujeme Vás:

provozní středisko Horaž�ovice
sídlo: Strakonická ul. 1084 (ČOV)
tel., fax: 376 512 444 (non-stop)

mobil: 602 184 267
vedoucí střediska: Zdeněk Stulík

úř. hodiny: Po — Pá 6 — 8 hod., St 13 — 15 hod.

Váš provozovatel vodovodů a kanalizací

HAAS FERTIGBAU, spol. s r. o. v Chanovicích

pøijme pracovníky do nových provozù, mu�e i �eny.

Jedná se o linkovou hromadnou døevaøskou výrobu
a pilnici ve vícesmìnném provozu se støednì slo�itou

technologií.

Jedná se o profese:

Mistr døevovýroby, mistr pilnice, vedoucí smìny
moderní kotelny – podmínka slaboproud a poèítaè,

truhláø, tesaø, øidièky vysokozdvi�ných vozíkù,
obsluha pilaøských strojù (katr, pásová pila,

roztøískovaè, manipulaèní linka apod.)

Podmínka: praxe a SŠ v oboru výhodou.

Znalosti nìmeckého jazyka jsou vítané a dobøe
vyu�itelné.

Nabízíme:
� mo�nost solidních výdìlkù na základì nových mzdo-

vých tarifù a prémiového odmìòování
� mzdové zvýhodnìní za práci na odpoledních a noèních

smìnách, 
� mìsíèní odmìna za pravidelnou docházku do zamìst-

nání
� 13. a 14. plat 
� mo�nost stravování + pøíspìvek na stravu ve výši 50%
� doprava dohodou

Informace: dennì 8.00 – 17.00, pátek 8.00 – 13.00 hod.
Tel.: Dušan Hanzík 376 535 844 – 606 617 533

E-mail: dusan.hanzik@haas-fertigbau.cz

Váš dodavatel eurooken, plastových oken a dveøí

Dodáváme a montujeme:

plastová okna a dveøe • døevìná eurookna a dveøe
vnitøní MDF a DTD dveøe SOLODOOR

Záruka po dobu 72 mìsícù • Vysoká kvalita / nízká cena

� Nyní novì okna a dveøe mo�no poøídit i na splátky (a� 72 mìsícù)

� Výstavba rodinných domù na klíè ji� od 1.250,- Kè

� Rekonstrukce panelových bytù a domù

Obchodní kanceláø: Velký Bor 128, 341 01 Hora�ïovice,
eurobyt.plus@seznam.cz, GSM: 724 577 295

Václav Makovec, DiS., fax: 376 511 108

Váš dodavatel eurooken, plastových oken a dveøí
Stavební a obchodní firma

� pøijme pracovníky pro montá� plastových oken a døevì-
ných oken

� pøijme pracovníka/pracovnici obchodního oddìlení

Kontakt: 724 577 295

Jezdím ka�dé ráno osobním autem do Klatov na 7.30 hod.
Z Hora�ïovic odjí�dím v 6.55 hod. Kdo má zájem – více

pøes SMS na èíslo 723 536 762 nebo 777 198 127.
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Připravujeme:    

  

Malý Bor - Třebomyslice - Chanovice

Nabízíme  připojení  v Horažďovicích -  Sušici - Klatovech - Rabí 

Svéradicích - Velkém Boru
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Pøehled kulturních a spoleèenských akcí v listopadu 2005
Informaèní centrum mìsta Hora�ïovice – e-mail: ic@horazdovice.cz, www.sumavanet.cz/ihorazdovice

Uzávìrka pøíštího èísla je 23. listopadu 2005. Redakce si vyhrazuje právo vybrat k otištìní pøíspìvky pisatelù podle potøeb HO. Náklad 2.600 výtiskù. Rozšiøováno do ka�dé

domácnosti hora�ïovického obvodu zdarma. Vydavatel a nakladatel Mìsto Hora�ïovice, IÈO 00255513 – redakèní rada: Ing. I. Dušková, J. Buriánek, ak. mal. P. Mika, L. Staòková.

Korektura: L. Staòková, M. Šilhavá, MìÚ, Mírové nám. 1, tel.: 376 547 557, fax 376 547 529, e-mail: obzor@horazdovice.cz.  Za vìcnou správnost textu odpovídají autoøi. Povoleno

OkÚ Klatovy pod registraèní znaèkou MK ÈR E 11878. Sazba DTP Benda Strakonice, tiskne Bedøich Tomášek – TISK, Na Ostrovì 131, 386 01 Strakonice.

 3. 11. ètvrtek PREZENTACE
SOU, OU A U
HORA�ÏOVICE

9.00 - 16.00

 4. 11. pátek TANEÈNÍ
KURZ
8. lekce.

19.00

 5. 11. sobota VEJCE
Rocková zábava.

20.30

 8. 11. úterý KDY� TY,
TAK JÁ TAKY,
MILÁÈKU!
Francouzská komedie
v podání
Divadelní spoleènosti HÁTA
Olgy �elenské.

19.30

11. 11. pátek TANEÈNÍ
KURZ 
9. lekce - 2. prodlou�ená.

19.00

12. 11. sobota MIG 21
Koncert.

20.30

16. 11. støeda ŠKOLNÍ
AKADEMIE
KE 110. VÝROÈÍ
ZÁKLADNÍ ŠKOLY
KOMENSKÉHO UL.,
HORA�ÏOVICE

18.00

18. 11. pátek TANEÈNÍ
KURZ
10. lekce.

19.00

19. 11. sobota BRUTUS
Rocková zábava.

20.30

21. 11. pondìlí ÈERT
A KÁÈA
Divadelní pøedstavení pro MŠ,
1. - 4. tøídy ZŠ.

10.00

24. 11. ètvrtek VÁNOÈNÍ
DEKORACE
S HANOU ŠEBESTOVOU
Ukázky, výroba, prodej.

17.30

25. 11. pátek TANEÈNÍ
KURZ
11. lekce.

19.00

26. 11. sobota SLAVNOSTNÍ
GALAVEÈER
KE 160. VÝROÈÍ VZNIKU
AMATÉRSKÉHO DIVADLA
V HORA�ÏOVICÍCH

19.00

27. 11. nedìle POSEZENÍ
S PÍSNIÈKOU
K tanci a poslechu
hraje Jan Vondrášek.

15.00

 2. 12. pátek ADVENTNÍ
KONCERT
Vánoèní atmosféru naladí
Klatovští dragouni.

18.00

Zmìna programu vyhrazena.

Pøedprodej vstupenek na akce v kinì Otava
tel. 376 511 890, pøed vystoupením v kulturním
domì.

KINO OTAVA OSTATNÍ INFORMACE

Knihovna a Internet (tel.: 376 512 632)
oddìlení pro dospìlé
Po                    13.00 – 18.00
St ,  P á   8.00 – 12.00, 13.00 – 18.00
oddìlení pro dìti
Po, St  12.00 – 16.30, Pá 12.00 – 17.00

Muzeum (tel.: 376 512 271, 
e-mail: muzeumhd@seznam.cz)
èerven – záøí Út – Ne 9.00 – 16.00

Kino Otava – pøedprodej vstupenek KS 
a pùjèovna videokazet (tel.: 376 511 890)
Po, Út     9.30 – 12.30, 13.00 – 17.00
St, Èt, Pá  9.30 – 12.30, 13.00 – 17.00,
St, Èt, Pá 19.00 – 20.30
So        17.00 – 20.30

Bazén (tel.: 376 511 481)
otevøeno dennì Po – St 13.00 – 22.00
otevøeno dennì Èt – Ne  9.00 – 22.00

Informaèní centrum (tel.: 376 513 666-7)
areál zámku, e-mail: ic@horazdovice.cz

Pøírodovìdná stanice
otevøeno dennì, návštìvy na tel.: 376 512 654

Klášterní kostel p. Marie
Bohoslu�by – zimní období: So od 17.00
Bohoslu�by – letní období: So od 18.00

Kostel sv. Petra a Pavla
Bohoslu�by – zimní období: 
Po, Út, Èt, Pá od 17.00
Bohoslu�by – letní období: 
Po, Út, Èt, Pá od 18.00
po celý rok: St, Ne od 8.00

Husùv sbor CÈSH
Bohoslu�by 
1. a 3. nedìle v mìsíci v 9 hod. v Hora�ïovicích
2. a 4. nedìle v mìsíci v 8.45 hod. v Sušici
Biblické hodiny Út v 16.00 hod.

Mìsíèník vìnovaný hospodáøskému, kulturnímu a spoleèenskému povznesení mìsta

 2. 11. støeda
 3. 11. ètvrtek

DÙM
VOSKOVÝCH FIGURÍN 
Austrálie/USA – horor s Paris
Hilton v hlavní roli.

20.00

 4. 11. pátek
 5. 11. sobota

OSTROV
USA – Ewan McGregor v nové
sci-fi Michaela Baye.

20.00

 9. 11. støeda
10. 11. ètvrtek

KLÍÈ
USA – thriller s Kate Hudson
v hlavní roli.

20.00

11. 11. pátek
12. 11. sobota

OBÈANSKÁ VÝCHOVA
Nìmecko/Rakousko
romanticko-dramatická komedie.

20.00

16. 11. støeda
17. 11. ètvrtek

KARLÍK A TOVÁRNA
NA ÈOKOLÁDU
USA – rodinný dabovaný film
pro malé i velké.

17.30

16. 11. støeda
17. 11. ètvrtek

TEMNÉ VODY
USA – remake japonského
hororu.

20.00

18. 11. pátek
19. 11. sobota

NAPOLA
Nìmecko – váleèné drama
z Berlína v roce 1942.

20.00

23. 11. støeda
24. 11. ètvrtek

MR & MRS SMITH
USA – Angelina Jolie
a Brad Pitt v akèním thrilleru.

20.00

25. 11. pátek
26. 11. sobota

GÓÓÓL
USA – akèní drama
o fotbalovém snu.

20.00

30. 11. støeda
 1. 12. ètvrtek

STRAŠPYTLÍK
USA – dabovaná rodinná
komedie.

17.30

30. 11. støeda
 1. 12. ètvrtek

DOBLBA
ÈR – èerná barevná komedie.

20.00

Zmìna programu vyhrazena.

DALŠÍ AKCE:

21. 11. pondìlí NA KOLE
KOLEM SVÌTA
Pøednáška Lucie Kovaøíkové
a Michala Jona z cyklu
„Terra Incognita“.

18.30

Pøedprodej vstupenek v kinì Otava.

KULTURNÍ DŮM

 5. 11. sobota BÌH KOLEM PRÁCHNÌ
12. roèník. 
Start v zámku.

10.00

 7. 11. pondìlí HRNEÈKOVÉ
SYMPOZIUM
Tvoøení a malování hrneèkù
v keramické dílnì.

15.00

10. 11. ètvrtek SVÍÈKOVÁNÍ
Výroba a zdobení svíèek
– zbytky svíèek s sebou.

15.00

24. 11. ètvrtek VÝROBA
ADVENTNÍCH VÌNCÙ
Základy pro vìnce, vìtvièky,
výzdobu s sebou.

15.00

25. 11. pátek ADVENTNÍ
BURZA
NÁPADÙ
Námìty pro adventní výzdobu.

14.00

29. 11. úterý MIKULÁŠSKÉ
PERNÍKY
Poèet úèastníkù omezen,
nutno se pøihlásit do 25. 11.

14.00

LOUTKOVÉ DIVADLO ROLNIÈKA

 4. 11. pátek MÍÈEK FLÍÈEK

18. 11. pátek O STRAŠNÌ
LÍNÉM
HONZOVI
Vstupné: 
dìti 10,- Kè, dospìlí 15,- Kè.
Dìti mohou pøispìt výtvarnou
prací do pohádkové galerie.

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE


