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Váāení spoluobèané,
je mi ctí oslovit Vás a podìkovat za dù-

vìru, díky které jsem se stala starostkou na-
šeho mìsta. Plnì si uvìdomuji zodpovìdnost
za další rozvoj Horaāïovic. Vìøím však, āe
se nám povede v rámci práce zastupitelstva,
rady, ale i pracovníkù mìstského úøadu na-
plnit vytèené cíle a smìrovat vývoj mìsta
k další prosperitì.

()
V Horaāïovicích probíhají investièní akce,

které jsme pøevzali od minulého vedení mìsta.
Bylo dokonèeno centrální vytápìní teplem,
pøed uvedením do provozu je celková rekon-
strukce Husova námìstí a Husovy ulice.
Rozsáhlou pøemìnou na Regionální centrum
cestovního ruchu prochází objekt bývalého
hotelu „Modrá hvìzda“. Tato rekonstrukce
velkou mìrou zatíāí rozpoèet mìsta. V nej-
bliāší dobì bude zahájeno výbìrové øízení na

provozovatele objektu. Další āivotaschopnost
celého komplexu je do jisté míry závislá prá-
vì na osobì provozovatele tohoto zaøízení.

Ve fázi pøíprav je projekt Blatenská ul.
Celá stavba se bude øešit komplexnì, tzn.
vodovodní a kanalizaèní sí�, povrchy i ve-
øejné osvìtlení. V pøíštím roce je poslední
moānost na dlouhodobì odkládanou pøe-
stavbu školní kuchynì pøi ZŠ Blatenská ul.,
nebo� 31. 12. 2007 konèí výjimka udìlená
hygienikem. ()

Z komunálních voleb vzešlo nové zastu-
pitelstvo. Rádi bychom Vám ho postupnì
pøedstavili. V kaādém novém èísle Ho-
raāïovického obzoru bude odpovídat na Va-
še otázky jeden zastupitel, jehoā jméno bude
uveøejnìno v aktuálním èísle. Vy mu budete
mít moānost pokládat otázky prostøednictvím
podatelny MÚ nebo je zasílat na e-mailovou
adresu obzor@muhorazdovice.cz vādy do
10. dne mìsíce. Vìøím, āe je to jeden ze zpù-
sobù, jak pøemìnit dosavadní monolog
na dialog zastupitel – obèan. V pøíštím èísle
budu na vaše otázky odpovídat já. 

()
Závìrem mi dovolte popøát Vám do ná-

sledujícího adventního a vánoèního období,
zdraví, klid a pohodu. Tìším se na setkání
s Vámi pøi doprovodných akcích tìchto
svátkù. Jindøiška Jùdová, starostka mìsta

Promìny Horaāïovic
Novì zrekonstruovaná plynová kotelna v Okruāní ulici.

Kdyā prosinec bystøí,

po Vánocích jiskøí.

PROSINCOVÁ PRANOSTIKA
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Seznam zvolených èlenù Zastupitelstva mìsta Horaāïovice (* èlenové Rady)

Jméno Volební strana Polit. pøíslušnost

Mgr. Nadìāda Chládková* ÈSSD ÈSSD

Ing. Ladislav Lenský* (místostarosta) ÈSSD ÈSSD

PhDr. Jan Kouba ÈSSD ÈSSD

Martina Kovaèová ÈSSD BEZPP

Jan Buriánek ODS ODS

MUDr. Zdenìk Marek ODS BEZPP

MUDr. Jan Jehlík ODS BEZPP

RNDr. Hana Mazancová ODS BEZPP

MUDr. František Koc ODS ODS

František Roubal KDU-ÈSL KDU-ÈSL

Ing. Arch. Jiøí Kuèera NK BEZPP

Mgr. Roman Krejèí* NK BEZPP

Mgr. Jindøiška Jùdová* (starostka) NK BEZPP

Karel Š�astný NK BEZPP

Petr Koláø* NK BEZPP

Miroslava Jordánová KSÈM BEZPP

Ing. Ivan Breindl KSÈM KSÈM



Odpadové hospodáøství

– informace k èastým dotazùm
Problematika nakládání s odpady byla jiā na tomto místì mno-

hokrát rozebíraná. Avšak je nutno podotknout, āe v øadì pøípadù
se poøád setkáváme s dotazy ohlednì nakládání s rùznými druhy
odpadù, zejména s odpady elektrických a elektronických zaøízení
a s autovraky. Za tyto dotazy jsme samozøejmì rádi, protoāe to svìd-
èí o zájmu o danou problematiku. Nicménì, na druhé stranì je nutno
konstatovat, āe s úrovní tøídìní komunálního odpadu nemùāeme být
spokojeni, protoāe pomìr vytøídìných komodit a mnoāství vypro-
dukovaného komunálního odpadu jednoznaènì ukazuje na znaèné
rezervy.

Nejèastìji se setkáváme s dotazy, jak je to se zpìtným odbìrem

elektrických a elektronických zaøízení pocházejících z domác-

nosti pøímo v prodejnì pøi nákupu nových výrobkù.
Zákon o odpadech skuteènì tyto výrobky zaøazuje ke zpìtnì sbí-

raným výrobkùm (v pøípadech zpìtného odbìru se totiā nejedná o od-
pad). Dle ustanovení § 37 k zákona o odpadech je povinnost zajistit
zpìtný odbìr na výrobci pøedmìtných výrobkù. Jakým zpùsobem
se s tím výrobce vypoøádá, je jeho záleāitostí. Pro nás jako spo-
tøebitele je dùleāité ustanovení § 37 k odst. 4, dle kterého by mìl
poslední prodejce zajistit, aby spotøebitel mìl pøi nákupu elektro-
zaøízení moānost odevzdat ke zpìtnému odbìru pouāité elektroza-
øízení v místì prodeje nebo dodávky nového elektrozaøízení ve stej-
ném poètu kusù prodávaného elektrozaøízení podobného typu
a pouāití. 

Dalším èastým dotazem jsou autovraky.
Autovrakem je vybrané vozidlo vyøazené z registru vozidel.

V souèasné dobì jiā vozidlo nelze z registru vozidel vyøadit, aniā
by jeho vlastník mìl potvrzení o tom, āe toto vozidlo bylo øádnì
ekologicky odstranìno. Problémem jsou autovraky, které byly z re-
gistru vozidel vyøazeny pøed úèinností zákona o odpadech, tj. do
1. ledna 2003. Tehdy po vlastníkovi autovraku nikdo āádný doklad
o ekologickém odstranìní nepoāadoval a mnohé autovraky tak zùs-
taly rezivìt na zahradách. Tyto staré autovraky jsou nyní èasto „vy-
kupovány“ rùznými subjekty za úèelem „likvidace“. Ovšem vlastník
takového vozidla si pravdìpodobnì ani neuvìdomuje, āe porušuje
zákon, nebo� pøedává odpad neoprávnìné osobì. Zákon o odpadech
zná pouze jedinou moānost, jak se zbavit autovraku, a to pøedáním
osobám, které jsou provozovateli zaøízení ke sbìru, výkupu, zpra-
cování, vyuāívání nebo odstraòování odpadù. Od 1. 1. 2007 by podle
ustanovení § 37 b zákona o odpadech mìli provozovatele zaøízení
ke sbìru autovrakù bezúplatnì pøevzít vybrané autovraky z vozidel,
které byly uvedeny na trh pøed 1. èervencem 2002. V souèasné dobì
mají tuto povinnost pouze k autovrakùm uvedeným na trh po 1. èer-
venci 2002.

Zbavení se autovraku, pøípadnì umístìní vozidla v rozporu s usta-
noveními zákona o odpadech, je klasifikováno jako pøestupek podle
stejnojmenného zákona. Za tento pøestupek je pøíslušný obecní úøad
povinen viníkovi uloāit pokutu (aā do výše 20 000,- Kè).

Dále upozoròujeme, āe novelou zákona o odpadech z letošního
kvìtna è. 314/2006 Sb., je pøestupkem shledáno i pøevzetí odpadu
do svého vlastnictví fyzickou osobou (dosud byly postiāitelné pouze

podnikající subjekty) a rovnìā soustøeïování nebo jiné nakládání
s odpadem v objektech nebo místech, které nejsou zaøízeními pro
nakládání s odpady. Pøestupku se rovnìā dopustí fyzická osoba, po-
kud objekty nebo místa pronajímá jiné osobì za úèelem soustøeïování
nebo jiného nakládání s odpady. Za tyto pøestupky ukládá pokuty
Èeská inspekce āivotního prostøedí a její výše mùāe dosahovat aā
1 000 000,- Kè. Odbor āivotního prostøedí

Nabídka psù k adopci
Mìstská policie Horaāïovice nabízí k adopci tyto psy:

STRANA 2  è. 11/2006

Pes køíāenec, šedá barva, stáøí asi 5 let.

Fena staffordshirského teriéra, hnìdá barva, stáøí asi 5 let.

Fena køíāence jezevèíka, hnìdá barva, stáøí tøi ètvrtì roku.



Odebrání psa ze záchytného zaøízení je zdarma. Nový majitel
je na rok zproštìn poplatku za drāení psa.

Hrátky s èertem
v MŠ Na Palouèku, Loretská ul., Horaāïovice

4. 12. 2006 14 – 17 HODIN VE TØÍDÌ VÈELKY

� Pro všechny kluky a holèièky, kteøí ještì nenavštìvují MŠ

� Zábavné odpoledne plné her, soutìāí a hudby

� Seznámení s pøíjemným prostøedím

� Nejen dìti, ale i dospìlé èeká pøekvapení

Listopad v Duze,
aneb kaādodenní inspirace

Kdo z vás má doma akvárium? Všimli
jste si, jak si rybky povídají? �e to nejde?
Ale to se pletete. Podívejte se, jak rybky špulí
pusu. My jsme se to od nich uā nauèili, pro-
toāe je máme ve tøídì. Pusu našpulíme do
trubièky – zkuste to, umíte to? A uā umíme

i nìco tìāšího – vtáhneme rty dovnitø tak, āe zepøedu vypadají skoro
jako osmièka. Procvièujeme si tak pohyblivost rtù. Jde vám to také?
Jestli ne, pøijïte to odkoukat do naší tøídy Rybièky, kde plavou ry-
bièky od pana Lukeše, kterému za celé akvárium mockrát dìkujeme.

„Zima“ uā nám klepe na dveøe (o tom nikdo nepochybuje), aè
jsme se snaāili paní „Zimu“ ponìkud pozdrāet úpravami naší školní
zahrady. Hodláme ji pøebudovat v oblasti zelenì i v oblasti vybavení
na tzv. „ZELENOU UÈEBNU.“ S prostøedím podnìtným a pøíjem-
ným pro dìti, dospìlé a všechny, kteøí k nám zamíøí. Pøípravná fáze
– zpracovaný projekt a první práce jsou jiā za námi. Pavilón s in-
tegraèní tøídou Rybièek má osázený vstupní prostor. Z druhé strany
téhoā pavilónu vznikl velký bylinkový záhon. Je rozèlenìn bloky
z pálené hlíny, zèásti osázen rùznorodými bylinkami. Na jaøe pøi-
budou ještì bylinky našich lesù, luk a strání, kterým se v blízkých
lokalitách daøí. Dìti budou mít moānost o nì peèovat, rozlišovat
je, ale také vyuāívat s pomocí paní kuchaøek a uèitelek ke zpestøení
jídelníèku. Osázena zelení je také èást brouzdalištì. Za to vše patøí
dík našim sponzorùm, pracovitým dìtem, uèitelkám a rodièùm v èele
s paní Milenou Urbanovou.

Zaèátkem jara chceme v úpravách pokraèovat, drāte nám palce
a mùāete-li, èi chcete-li, buïte nám nápomocni, tøeba dobrou radou.

Za KMŠ Vìra Chaloupková a Alena Prùchová

è. 11/2006 STRANA 3

Fena køíāenec, bílá barva, stáøí asi 3 roky.

Mìsto Horaāïovice ve smyslu § 39 odst. 1 zákona
è. 128/2000 Sb., o obcích zveøejòuje zámìr pronajmout
nebytové prostory:

– Mírové námìstí 11 (zámek) – bývalá galerie
– Ševèíkova 39 – bývalá kavárna
– Strakonická 1079 – zámecký pivovar

Podrobné informace na tel. 376 547 570-72
Odbor správy majetku

Mìsto Horaāïovice Vás srdeènì zve na zasedání zastu-
pitelstva mìsta, které se koná v úterý 19. prosince 2006 od
18.00 v kulturním domì.



Mìsto Horaāïovice
Dle vyhlášky mìsta Horaāïovice è. 1/2006 jsou

stanoveny následující školské obvody základních škol:

ZŠ BLATENSKÁ ZŠ KOMENSKÉHO
Ulice: 5. kvìtna Budovatelù

Bezruèova Druāební

Blatenská Havlíèkova

Hornická Hollarova

Husova Hradební

Husovo námìstí Jiráskova
Loretská Jiøího z Podìbrad

Mayerova
(východnì od Loretské)

K. Nìmce

Komenského

Okruāní Lipová

Palackého
(východnì od Loretské)

Mayerova
(západnì od Loretské)

Pod Vodojemem Mírová
Pøíkopy Mírové nám.

Pøíèná Prácheòská

Rybáøská Nábøeāní

Smetanova Odbojáøù

Strakonická Otavská
Šumavská Palackého

(západnì od Loretské)Tyršova

U Jatek Peškova

Zahradní Plzeòská

�iākova Podbranská
Na Vápence Sportovní

Nad Nemocnicí Ševèíkova

Pøedmìstí Trhová

Tøebomyslická

Záøeèská

Èásti
mìsta:

Babín Horaāïovická Lhota

Boubín Tøebomyslice

Komušín

Svaté Pole

Veøechov

Odbor památkové péèe, školství a kultury

Nevšední výuka
Byl sluneèný den pøed podzimními prázdninami a my jsme vy-

razili do velkého podniku Lyckeby Amylex. Kdyā jsme pøišli, pøivítal
nás hodný pán – pan Pavel Adamec, který nás celou dobu provádìl.

Nejdøíve jsme dostali pláštì. To byla asi nejvìtší atrakce, protoāe
tìm malým sahaly skoro aā ke kotníkùm.

Dozvìdìli jsme se spoustu nového – vidìli jsme, jak brambory
putují na pásech do skladu, jak se perou, vidìli jsme výrobu škrobu,
balení do pytlù. Také jsme škrob ochutnali. Nakonec jsme se zastavili
v nové budovì Culinar s koøenícími pøípravky.

Dìkujeme panu Adamcovi za zajímavý výklad.
Za ètvr�áky – M. Panuška, ZŠ Komenského

STRANA 4 è. 11/2006

Pozvánka k zápisu dìtí do první tøídy
Øeditelství Základní školy Komenského ul. 211 a Základ-

ní školy Blatenská ul. 540 oznamují, āe v pondìlí dne 15.
ledna 2007 se od 12 hodin do 17 hodin budou konat zápisy
dìtí do prvního roèníku pro školní rok 2007/2008.

K zápisu se dostaví dìti narozené od 1. záøí 2000 do 31.
srpna 2001. V pøípadì zájmu rodièù se mohou dostavit i dìti
narozené od 1. záøí do 31. prosince 2001. Dìti, které se zúèast-
nily zápisu v loòském roce a dostaly rozhodnutí o pøijetí
a následnì o odkladu povinné školní docházky, jsou zapsány
a nemusí jiā k zápisu chodit. Rodièe u zápisu pøedloāí ob-
èanský prùkaz a rodný list dítìte.

Mgr. Petr Mazanec RNDr. Hana Mazancová
øeditel ZŠ Horaāïovice øeditelka ZŠ Horaāïovice
Komenského ul. 211 Blatenská ul. 540

Uèitelé a āáci Základní školy Blatenská 540
v Horaāïovicích

zvou všechny budoucí āáèky a ostatní veøejnost na

DEN OTEVØENÝCH DVEØÍ
Tìšíme se na Vás 13. prosince 2006

od 8.00 do 12.00 hodin.

�áci, uèitelé a øeditelství ZŠ Horaāïovice,
Komenského ul. 211

Vás zvou na

DEN OTEVØENÝCH DVEØÍ
a na

ŠKOLNÍ ADVENTNÍ TRHY
 Koná se

ve ètvrtek 7. 12. 2006 od 14.00 do 17.00 hodin
 v budovì ZŠ Komenského

  Co nabízíme?

� Prohlídku školy pro budoucí prvòáèky i širokou
veøejnost
� Prodejní výstavu āákovských výrobkù
� Posezení ve „Školní kavárnì“

  Udìlejte si v pøedvánoèním shonu èas
a pøijïte mezi nás.

Tìšíme se na Vaši návštìvu.



SOU Horaāïovice
ROZŠÍØENÁ NABÍDKA STUDIA

Naše uèilištì seznamuje pravidelnì āáky základních škol a také
veøejnost s novými moānostmi studia. Není tomu jinak ani s na-
bídkou k 1. 9. 2007. Vzhledem k úplné novince v naší nabídce,
kterou je Technické lyceum, kód 78–42–M/001, chceme osvìtlit moā-
nosti, které poskytuje absolventùm toto studium po provedených
úpravách v zavedení nových pøedmìtù a posílení hodinových dotací
pøedmìtù stávajících v rámci platných vyhlášek. Toto ètyøleté stu-
dium, ukonèené maturitní zkouškou, je podle schválených uèebních
dokumentù MŠMT pøípravou ke studiu na vysokých školách tech-
nického zamìøení. Vzhledem k výuce odborných pøedmìtù, pouāití
výpoèetní techniky, v tvorbì technické dokumentace a vyuāití prog-
ramù pro návrhy prùmyslového designu dává absolventùm dobrou
moānost uplatnìní v široké výrobní oblasti jiā po maturitì. Výuka
dvou jazykù, anglického a nìmeckého se zvýšenou hodinovou dotací,
tuto moānost uplatnìní urèitì posiluje.

Za významné povaāujeme i rozšíøení výuky o výtvarné pøedmìty,
a tím zavedení dalšího zamìøení absolventù Technického lycea. Zde
budou pøijímáni āáci s výtvarnými pøedpoklady. Od prvního roèníku
budeme vyuèovat odborný pøedmìt aranāování a navrhování. Oba
tyto pøedmìty budou ukonèeny maturitní zkouškou. I tato rozšíøená
výuka výtvarných pøedmìtù dává podle našeho názoru moānost uplat-
nìní absolventù Technického lycea v provozech rùzných zamìøení.

Dalším rozšíøením naší nabídky studia k 1. 9. 2007 je tøíletý uèební
obor Provoz sluāeb, kód 69–53–H/003. Tento obor, který byl v naší
nabídce jiā pøed devíti lety, má další perspektivu v uèilišti. Absol-
ventky oboru mají moānost materiální. Jedná se o úzkou spolupráci
našeho uèilištì s firmou Grammer, s. r. o., v Horaāïovicích. �ákynì
bìhem praxe, zamìøené na šití, budou odmìòovány za produktivní
práci, dostanou pracovní odìv i obuv zdarma a také teplou stravu.

Tento tøíletý uèební obor je sestaven tak, aby dával absolventkám
moānost pøípadného podnikání v oblasti hromadného stravování ne-
bo šití, pøípadnì peèovatelství. V teoretickém vyuèování se uèí psaní
na stroji, poèítaèi, vytváøení úøedních dopisù, āádostí, objednávek,
uzavírání smluv, práci s poèítaèem, úèetnictví, základy ekonomiky.
Souèástí teoretické výuky jsou samozøejmì všeobecné vzdìlávací
pøedmìty. Po dohodì se zástupci firmy Grammer, s. r. o., v Ho-
raāïovicích uveøejòujeme dodateènì i tuto moānost výuky dìvèat
od 1. 9. 2007.

Bliāší informace nejen o tìchto oborech poskytneme ve dnech
otevøených dveøí, které budou 15. 12. 2006 a 20. 1. 2007 v budovì
školy našeho SOU. Všechny Vás srdeènì zveme.

Ing. Jaroslav Karhan, øeditel uèilištì

Sbor dobrovolných hasièù
Školení i výcvik dobrovolných hasièù pok-

raèuje podle naplánovaného rozvrhu. Napøíklad
byl proveden výcvik za pouāití pìny a rùzných
pìnotvorných proudnic. Úèastnilo se sedmnáct
èlenù a výcvik, který vedl p. Oberreiter, se ko-
nal na místì „barákového tábora“. Školení ve

zbrojnici se zamìøením na bezpeènost pøi jízdì k zásahùm a na místì
samém provádìl p. Štìpán. Pan Chaluš zase provádìl školení s dý-
chacími pøístroji a v praxi bylo toto provedeno v suterénu objektu
bývalé stavby vojenské jídelny v Šumavské ulici.

V minulém èísle jsem slíbil, āe se zmíním o jednotlivých tøídách
poāárù. Do tøídy A jsou zaøazeny pevné látky, které hoøí plamenem
nebo āhnou (døevo, uhlí, sláma, papír, seno, textil). Do tøídy B patøí
hoøení kapalných látek, jako je benzín, nafta, oleje, barvy a laky,
všechny tuky, øedidla, a asfalt. Tøída C obnáší hoøení plynných látek,
jako je propan-butan, zemní plyn, svítiplyn, acetylen, metan a vodík
a do tøídy D je zaøazeno hoøení lehkých kovù, jako je hoøèík a jeho
slitiny s hliníkem. ()

Právì zaèalo ètyøtýdenní pøedvánoèní období zvané Advent. Døíve
se v tuto dobu vìøící s pokorou pøipravovali na svátek narození Kris-
ta. Jen jednou za den se najedli do sytosti, èastìji navštìvovali bo-
hosluāby – zvláštì ty brzo ráno, zvané Roráty. V této roèní dobì,
kdy všechny polní práce byly skonèeny, se pøi dlouhých veèerech
scházeli lidé k pøástkám, draní peøí a besedám. K tomu všemu pat-
øilo vyprávìní, zpívání i pøedpovídání budoucnosti.

Od zaèátku prosince aā do Tøí králù se objevovaly ve vsích masky
pøevleèené za Barborky, Mikuláše, Lucky, Perchty, Ambroāe a jiné.
Navštìvovaly hlavnì chalupy, kde se scházelo více lidí a hlavnì,
kde byly dìti. Tìm vìtšinou rozdávaly dárky (ovoce, figurky z tìsta,
perníku, ale i brambory, øepu a uhlí) a zároveò je napomínaly nebo
nìkdy i trestaly. Z celého mnoāství strašidelných, ale i milých ma-
sek nám do dnešních dnù zùstal alespoò èert, svatý Mikuláš a andìl.

Karel Haml()
Naši malí hasièi se 7. øíjna 2006 zúèastnili na Malém Boru závodu

poāárnické všestrannosti, který je podzimní èástí hry Plamen. Souèástí
závodu byla letos i štafeta s pøekáākami CTIF. Malí hasièi utvoøili
dvì druāstva (resp. ètyøi hlídky). Závod poāárnické všestrannosti se
jim docela povedl, umístili se na 17. a 26. místì. Výkonem pøi štafetì
(34. a 36. místo) si celkové hodnocení pokazili a umístili se na 25.
a 34. místì.

10. února 2007 èeká naše malé hasièe setkání kolektivù v Kla-
tovech. Loni se umístili na velice dobrých místech a vìøíme, āe si
úspìch zopakují.

Pøes zimní mìsíce se budou malí hasièi pøipravovat na zkoušky
z odborností a na závìr letošního roku je èeká mikulášská besídka
spojená s výroèní valnou hromadou.

Rádi bychom mezi sebou pøivítali další dìti, které mají zájem
o práci v hasièském kolektivu. Práce to není jednoduchá, dìti se
musí hodnì nauèit, ale uāijí si hodnì legrace a mají spoustu krásných
záāitkù. Kdo má zájem, mùāe pøijít na pravidelné schùzky, které
se konají kaādý ètvrtek od 15.30 hod. v hasièské zbrojnici. –hp–

2007 – Sto let skautingu
Uā je to tak, nejrozšíøenìjší organizace pro mládeā

na svìtì vznikla pøed sto lety v Anglii. I pro nás, skauty
z Horaāïovic, bude rok 2007 téā významný. Kromì
tradièních akcí (Setkání skautù na Otavì, Kapka na
benzínkách, letní tábor, drakiáda, besídka, Betlémské
svìtlo aj.) nás èeká nìkolik výprav (lyāování

v Krkonoších, expedice Èeský ráj a další) a pomoc pøi oslavách
700 let od smrti Rudolfa Habsburského pøi obléhání Horaāïovic.

A koneènì bìhem podzimu se chystáme vyøešit dlouhodobý pro-
blém s technickým stavem klubovny. Po opravì støechy v roce 2005
je na øadì zateplení pùdy, výmìna oken, dveøí a celková rekonstrukce
elektøiny. Skauti v Horaāïovicích jsou rozdìleni do pìti oddílù,
z nichā kaādý se schází samostatnì bìhem páteèního odpoledne na
Panské zahradì. Dlouhodobé problémy s nedostatkem prostoru je
moāné øešit rozšíøením o pùdu a zlepšením celkového technického
stavu klubovny.
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V této souvislosti bychom chtìli poāádat ty, kteøí jsou ochotni
nám pomoci (finanènì, materiálnì, fyzickou pomocí), aby nás kon-
taktovali na èísle 731 415 596 nebo emailu luckii@seznam.cz. V pøí-
padì zájmu zašleme vypracovaný projekt spolu s informaèními ma-
teriály o našem skautském støedisku Prácheò Horaāïovice.

Drakiáda – poèasí na draka
Je ètvrtý den mìsíce listí, prší a já opravdu urputnì pøemýšlím,

kdo v záøí øíkal, āe øíjen je na drakiádu moc brzo a kdo mi nevìøil,
āe v listopadu nemusí být zrovna nejlepší poèasí. Od rána mi chodí
smsky, jestli se drakiáda bude konat i za deštì. Odpovídám velmi
nekonkrétnì: „Máme krabici plnou sladkostí a nìkolik úāasných
hlavních cen.“ Je tøi ètvrtì na tøi, pøestalo pršet. I pøes to špatné
poèasí (místy byl dokonce sníh!) pøišlo neuvìøitelných 30 dìtí, jejichā
chu�ové buòky jsme za jejich snahu náleāitì odmìnili. Lítalo (u vìt-
šiny spíše padalo) se cca tøi ètvrtì hodinky. Neā „váāená porota“
vyhodnotila vítìze (nejhezèí, nejvíce létací drak, také jsme odmìnili
nejoriginálnìjšího a nejrychleji zdemolovaného), zahráli jsme si na
zahøátí hru a kvalitnì vymrzlí jsme si to namíøili rovnou domù.

Pùvod Betlémského svìtla
Betlémské svìtlo pùvodnì doprovázelo

akci Svìtlo ve tmì (Licht ins Dunkel) – pro-
jekt pomoci postiāeným dìtem v Rakousku.
Organizátory oslovila symbolika svìtla svíè-
ky – svìtla, které svítí jen tehdy, kdyā stravuje
samo sebe. Rozhodli se tedy darovat tìm, kte-
øí pomáhají dìtem, svìtlo z míst, kde øeèeno

slovy Bible, „vzešlo svìtlo tohoto svìta“ – z Betléma. Tuto sym-
boliku pøevzala novodobá tradice Betlémského svìtla, kdy z Betléma
putuje svìtýlko vlakem do všech moāných koutù Evropy. K nám
do Èech se dostává pøes Vídeò a postupnì na všech vyznaèených
stanicích si „organizátoøi“ (resp. ti, co chtìjí šíøit Svìtlo ve svém
mìstì) mùāou pøipálit svíèku èi lampu.

Betlémské svìtlo v Horaāïovicích

Stalo se tradicí, āe i skauti z Horaāïovic o Vánocích rozdávají
obyvatelùm Horaāïovic Betlémské svìtlo. Pøijïte si 22. prosince
od 15.00 do 17.00 do našeho tee-pee na námìstí pro plamínek pokoje
a míru. Jana Mráèková, www.skauting.cz/prachen

Pùjèovní doba
22. 12. 2006
– 3. 1. 2007

DÌTSKÉ ODDÌLENÍ

PÁ 22. 12. 2006 12.00 – 17.00

PO 25. 12. 2006 ZAVØENO

ÚT 26. 12. 2006 ZAVØENO

ST 27. 12. 2006 8.00 – 11.00 12.00 – 15.00

ÈT 28. 12. 2006 ZAVØENO

PÁ 29. 12. 2006 8.00 – 11.00 12.00 – 15.00

PO 1. 1. 2007 ZAVØENO

ÚT 2. 1. 2007 ZAVØENO

ST 3. 1. 2007 12.00 – 16.30

ODDÌLENÍ PRO DOSPÌLÉ

PÁ 22. 12. 2006 8.00 – 12.00 13.00 – 18.00

PO 25. 12. 2006 ZAVØENO

ÚT 26. 12. 2006 ZAVØENO

ST 27. 12. 2006 8.00 – 12.00 13.00 – 18.00

ÈT 28. 12. 2006 ZAVØENO

PÁ 29. 12. 2006 8.00 – 12.00 13.00 – 18.00

PO 1. 1. 2007 ZAVØENO

ÚT 2. 1. 2007 ZAVØENO

ST 3. 1. 2007 8.00 – 12.00 13.00 – 18.00

Pìvecký spolek Prácheò
Tak a je tady opìt prosinec. V èase pøedvánoè-

ním se, jako jiā tradiènì, Pìvecký spolek Prácheò
pøedstaví v Horaāïovicích a okolí s vánoèním
programem. A myslím si, āe se bude na co tìšit.

Stejnì jako pøed rokem se Prácheò pøedstaví
pøi rozsvìcení vánoèního stromu na námìstí, které
se bude konat v nedìli 3. 12. v 17.00. Ve Velkém
Boru se Prácheò pøedstaví jiā posedmé. Tentokrát

se bude koncert konat v sále Obecního úøadu v pátek 8. 12. v 19.00.
V pondìlí 11. 12. v 17.00 pak vystoupíme v Domì s peèovatelskou
sluābou v Horaāïovicích.

Tradièní vánoèní koncert (v poøadí jiā patnáctý) se uskuteèní
v sobotu 16. 12. v 18.00 v Kulturním domì v Horaāïovicích. Pro
tento rok jsme pøipravili velké pøekvapení. Prácheò pøedstaví Èeskou
mši vánoèní Jana Jakuba Ryby. Tentokrát ale s doprovodem asi
desetièlenného komorního orchestru sloāeného z nìkterých uèitelù
základních umìleckých škol našeho okresu (tedy ZUŠ Horaāïovice,
Sušice, Klatovy a Nýrsko) a nìkterých muzikantù z Horaāïovic
a okolí. Sólové party mše pak zazpívají hostující sólisté (Hana Ha-
dererová – soprán, Zdeòka Lábrová – alt, Mgr. Josef Špak – tenor
a MVDr. Antonín Lorenc – bas). Bude se tedy jednat o velkou udá-
lost a doufám, āe Vy, posluchaèi, se pøijdete podívat v hojném poètu.

S vánoèním programem se v pondìlí 18. 12. poprvé pøedstaví-
me také v paèejovském kostele. Zde vystoupíme spoleènì s dìtským
pìveckým sborem, který pùsobí pøi tamní základní škole. Koncert
se bude konat od 18.00. V neposlední øadì se také dvakrát pøed-
stavíme ve Sboru èeskoslovenské církve husitské. Vystoupíme zde
dokonce dvakrát pøi mších konaných ve dnech 17. 12. a 25. 12.

Koncertù bude dost a já doufám, āe se na nich se všemi z Vás uvi-
díme. A pokud ne, tak mi dovolte na tomto místì popøát Vám krásnì
proāité svátky vánoèní a co nejlepší vstup do roku 2007.

Za PSP Martin Petrus
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Dárek pod stromeèek
Nemáte ještì dárek
pod stromeèek pro

vaše blízké?

Jako novinku nabízíme dárkové
poukázky na roèní zápisné

a pøístup na internet. 

I malièkost potìší.

Bliāší informace v Mìstské knihovnì Horaāïovice.



Plesová sezóna
Sobota 6. ledna – 10. Prácheòský reprezentaèní ples

Sobota 13. ledna – Hasièský bál

Pátek 19. ledna – Myslivecký ples

Pátek 26. ledna – 10. ples škrobaøù

Pátek 2. února – Køes�anský ples

Sobota 3. února – Ples Atria

Sobota 10. února – 3. ples CIAO

Pátek 16. února – 1. Divadelní bál

Pátek 23. února – Vápenický ples

Nedìle 25. února – Ples seniorù (Posezení s písnièkou)

Sobota 3. bøezna – Spor�ácký ples

Stolním tenistùm se v lize nedaøí

Èásteèné zklamání zatím panuje v prvním týmu stolních tenistù
TJ Sokol Horaāïovice HAPON, kdyā jim po sedmi odehraných ko-
lech III. národní ligy stolního tenisu patøí poslední,12. pøíèka.

Vìdìli jsme, āe jdeme do velice tìāké soutìāe. Takové, kte-
rá se v Horaāïovicích mnoho let nehrála. Pøesto jsme doufali, āe
záchrana v lize by mohla být v našich silách. Bohuāel se ukazuje,
āe tým potøebuje pøedevším psychickou odolnost ve vypjatých oka-
māicích koncovek setù a také patøiènou bojovnost, která nìkterým
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Pìvecký spolek Prácheò

srdeènì zve své pøíznivce na

15. v¤no‚nÁ koncert
koná se 16. prosince 2006 v 18,00 hodin
v Kulturním domì v Horaāïovicích.

3. prosince 2006, první adventní nedìli,

se bude konat na námìstí v 17.00 hodin

SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ
VÁNOČNÍHO STROMU

Hrát a zpívat bude

Pìvecký spolek Prácheò, Original Band,
Volné sdruāení horaāïovický zpìvákù a muzikantù.

Kulturní støedisko v Horaāïovicích pøipravuje

TANEÈNÍ KURZ PRO DOSPÌLÉ

Tento kurz bude zahájen v nedìli 7. led-
na 2007 pod vedením manāelù Kociánových
z Klatov.

Pøihlášky a bliāší informace obdrāíte
v kanceláøi kulturního støediska, tel.
376 512 237 nebo v pøedprodeji kina Ota-
va, tel. 376 511 890.

Uzávìrka pøihlášek je 29. prosince 2006.

PF 2007
Kulturní støedisko Horaāïovice pøeje
všem pøíznivcùm kultury i ostatním
obèanùm krásné a spokojené vánoèní
svátky, hodnì štìstí, zdraví a úspìchù
v roce 2007.

Kino Otava

Dùleāité upozornìní!

Od 1. prosince 2006 je v kinì Otava ZRUŠENA pùjèovna
videokazet.

()
Od ledna 2007 zmìna provozní doby:

pøedprodej vstupenek, kopírování, pøíjem plakátù pro výlep
St 9.00 – 12.00 hodin, Èt, Pá, So 17.00 – 20.00 hodin

()
Nevíte co k Vánocùm?

I vstupenka mùāe být pøíjemným dárkem pod stromeèek.

1. prosince bude v kinì Otava zahájen
pøedprodej vstupenek na koncert

POPULÁRNÍ DVOJICE „EVA A VAŠEK“
(znáte z televizní obrazovky),

který se bude konat 15. kvìtna 2007 od 19.00 hodin.

Pozvání do Husova sboru CÈSH

Adventní doba v našem mìstì probíhá kaādoroènì ve znamení
nejrùznìjších kulturních akcí, které nás pøipravují na vánoèní svát-
ky. Nejinak je tomu i v letošním roce. Plakáty a upoutávky i po-
zvání na stránkách Horaāïovického obzoru jistì neujdou pozor-
nosti jeho ètenáøù.

Proto bych i já ráda zmínila dvì krásné slavnosti v našem
Husovì sboru a pozvala Vás všechny k úèasti.

17. 12. v 9.00 hodin o tøetí adventní nedìli

Slavnostní bohosluāby. Èím jsou významné? Protoāe je vy-
koná emeritní patriarcha naší církve Mgr. Josef Špak. Vyuāili
jsme totiā jeho úèasti pøi koncertu v kulturním domì dne 16.
12., kde vystoupí jako sólista v Rybovì vánoèní mši, a poprosili
jsme ho, aby bohosluāby u nás vykonal. Potìšilo nás, āe pøijal
naše pozvání. Ke slavnostní náladì bohosluāeb jistì pøispìje svým
zpìvem i pìvecký spolek Prácheò.

pátek 22. 12. v 19.00 hodin

Tìsnì pøed Štìdrým dnem uvítáme mezi námi na vánoèním
koncertu Classic Brass Quintet – soubor sloāený z hudebních
pedagogù, hráèù Divadla J. K. Tyla a Plzeòské filharmonie, který
je zamìøen na hudbu pøeváānì barokní, renesanèní, ale zaøazuje
do svého programu i skladby v modernìjším provedení. Vìøím,
āe hospodyòky budou mít jiā po všem tom pøedvánoèním shonu
a pøijdou i ony, aby si navodily pøíjemnou sváteèní náladu a po-
tìšily se krásnou hudbou.

Na setkání s Vámi všemi v našem sboru se upøímnì tìší
Miroslava Jarolímová

Pokraèování na další stranì.



hráèùm týmu chybí. Je tøeba vyzdvihnout vynikající atmosféru, kterou
dokáāí diváci v naší sokolovnì vytvoøit a za to jim patøí dík. Problém
je pøedevším ve zkušenostech s jiā velice vysokou soutìāí, které
nemá āádný èlen týmu. Pozitivní je jistì kontakt s ligou, coā všem
jistì pøinese bohaté zkušenosti, které mohou v pøíštích letech zúroèit
v podobných soutìāích.

Dùleāité je vyzdvihnout výkony teprve ètrnáctiletého Lukáše Ma-
zury, který nijak nezaostává za hrou ostatních èlenù týmu, ba právì
naopak.

„A“ tým zajíādí v sobotu 25. 11. na pùdu oddílu KST Rakovník
a v nedìli budeme hrát na stolech týmu TTC Šanov. Podzimní èást
soutìāe zakonèíme v Praze, kde nás v sobotu 9. 12. pøivítá tým
Slavoje Praha a v nedìli 10. 12. El Niòo Praha. Pøíští domácí zápas
je na programu aā po novém roce, kdy 20. 1. 2007 pøivítáme tým
Sokol TeVo Bor. Pavel Mandák

Podniková liga stolního tenisu
Opìt po roce se oddíl stolního tenisu TJ Sokol Horaāïovice roz-

hodl zorganizovat jiā pátý roèník oblíbené „Podnikové ligy stolního
tenisu“, která se uskuteèòuje jako dík všem podnikùm a firmám,
které pøispìly na chod oddílu stolního tenisu.

V letošním roce je pøichystána zásadní novinka. Rádi bychom
dali moānost startovat v této soutìāi i zájemcùm, kteøí nepracují ve
firmách zúèastòujících se ligy, a pøesto by si rádi zkusili zmìøit své
síly v naší soutìāi. Staèí si zvolit název svého týmu a pøihlásit se
do naší soutìāe.

Startovné na celou soutìā èiní minimálnì 1 000,- Kè na tým,
hrajeme v tøíèlenných druāstvech, hracími dny jsou jiā tradiènì støedy
od 18.30 hodin. Po pøihlášení dostane kaādý vedoucí druāstva pøesný
rozpis celé soutìāe. Zaèít bychom mìli zhruba v polovinì prosince.
Kaādý tým se mùāe pøihlásit nejpozdìji do 8. 12. 2006 na telefon:
720 248 161 nebo na e-mail: pavel.mandak@tiscali.cz.

Pavel Mandák,
pøedseda oddílu st. tenisu TJ Sokol Horaāïovice HAPON

Tenisový turnaj mládeāe
Krásného podzimního poèasí vyuāili āáci tenisové školy Horaā-

ïovice k sehrání kontrolního turnaje. Systém turnaje byl zvolen tak,
aby kaādý mìl šanci nad hlavu zvednout pohár pro vítìze. V hlavní
kategorii obhájila své loòské prvenství Karolína Peikerová ve velmi
dramatickém zápase proti Alābìtì Šimkové, kdy Alābìta jiā ve tøetím
setu vedla 3:0, ale o pravdìpodobné vítìzství ji pøipravilo pøerušení
zápasu pro tmu. Za zmínku stojí, āe obì dìvèata jsou krajské pøe-
bornice ve ètyøhøe, velmi dobøe umístìné na celostátním āebøíèku
a Karolína je navíc dvounásobnou úèastnicí republikových pøeborù.
Spoleènì s trojnásobnou vítìzkou kontrolního turnaje Martinou Be-
ránkovou tvoøí velmi kvalitní tréninkový tým, který má stále ještì
potenciál pro zlepšení. V mladších roènících získala vítìzný pohár
Anna Englerová (1994), dále Jan Stanìk (1995) a David Michelini
(1997). K nejvìtším úspìchùm hráèù TŠ patøí zisk všech titulù okres-
ních pøeborníkù v āákovských kategoriích jednotlivcù, pøední umís-
tìní mezi dorostenkami a āenami. Tyto úspìchy by ovšem nebyly
moāné bez kvalitní pøípravy. Bìhem letního období jsou zajištìny
na dvorcích TK bez problémù. Bìhem zimy však ti, kteøí to s tenisem
myslí alespoò trochu váānì, nemají bohuāel v Horaāïovicích stále
prostor a musí cestovat po okolních obcích. Tímto bych chtìl po-
dìkovat jak rodièùm za jejich obìtavost, tak hlavnì dlouholetým
partnerùm TŠ firmám mlýn Brabec a Elbros.

Zdenìk Kodýdek, FK Horaāïovice

FK Horaāïovice
Váāení pøátelé,
dovolte, abych Vás informoval o právì skonèené podzimní èásti

divize. Jak mnozí z Vás ví, jako nováèkové soutìāe jsme obsadili
šesté místo. Já jako trenér si myslím, āe toto umístìní mohlo být
lepší. Na druhou stranu musím být s tímto umístìním spokojen, je-
likoā s tak úzkým kádrem jsme pøedvádìli hezký fotbal a kolikrát
jste to dali najevo potleskem Vy sami. Za to Vám moc dìkuji! Velká
škoda byla série pìti kol, ve kterých jsme získali jenom jeden bod.
V tìchto zápasech jsme hernì nepropadli, ale pøestalo se nám daøit
v koncovce, tzn. pøestali jsme dávat góly a naopak jsme hloupé do-
stávali.

Vìøím, āe v zimní pøípravì budeme pracovat tak, abychom mohli
v jarní èásti soutìāe pøedvádìt takové výkony jako na podzim, ne-li
lepší. Ještì jeden cíl mám, a to, abyste chodili ještì ve vìtším poè-
tu neā doposud. Dále se musím zmínit o chodu celého oddílu. Je
mi smutno, kdyā takovou vysokou soutìā, kterou momentálnì hra-
jeme, sponzorují dva lidé – prezident klubu p. Pavel Sedláèek a spor-
tovní øeditel p. Rostislav Bouda. Kdyby se k tìmto dvìma lidem
nepøidaly firmy Teraso a Hasit, tak soutìā, jakou je divize, nemù-
āeme hrát! Mìsto jako Horaāïovice si tuto soutìā urèitì zaslouāí,
ale bojím se, jak dlouho to mùāe vydrāet. Proto touto cestou pro-
sím další firmy, a zvláštì samotné mìsto, aby se k této situaci pos-
tavily èelem a pomohly, neā bude pozdì! Nejedná se jen o muāe,
ale nejvíce o mládeā, kterou je potøeba nejdéle udrāet na sporto-
vištích!

Všem bych chtìl popøát hodnì zdraví a štìstí v novém roce a tì-
ším se na Vás v krásném areálu Na Lipkách v roce 2007.

Dìkuji. Karel Krejèí, trenér FK Horaāïovice

Fotbalové úètování našich nejmenších
Na podzim letošního roku se otevøela pøíleāitost sportovního vyāití

pro naše nejmenší obèánky. Ve fotbalové sezónì 2006/2007 zahájila
èinnost „mladší pøípravka“ pro malé fotbalisty pøi FK v Horaāïo-
vicích, která vznikla z pùvodního oddílu miniāákù pro chlapce i dív-
ky narozené po roce 1997. Celkem do pøípravky nadšenì dochází
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Naše sestava:
Zleva – Chmelík David, Buèok Kryštof, Pikeš Tomáš,

Martínek Tomáš, Motl Jiøí, Sládek Ladislav, Boèek Jan
Vpøedu – Bejvl Hynek, Panušková Martina, Valoviè Lukáš, Macoun

Tomáš a leāící Pena Adam



ètrnáct chlapcù a jedna dívka. Scházíme se na trénincích kaādé úterý
a ètvrtek od 16.00 hodin a rádi pøivítáme kaādého nového kamaráda.
Hrajeme vlastní soutìā, do které nás pøihlásil oddíl, a díky obìtavým
rodièùm dojíādíme na zápasy na soupeøova høištì do Bolešin, Nýrska
a Klatov. Na domácím høišti jsme se utkali s Luby, Nýrskem B,
Sušicí a Mochtínem. Po podzimní èásti jsme na pìkném pátém místì
a mùāeme se pyšnit zápasy, pøi kterých jsme soupeøùm nadìlili sluš-
ný poèet branek. Jednalo se o zápasy s Nýrskem B, kdyā jsme vyhráli
18:0 a s Bolešinami, kde jsme uhráli výsledek 12:0. Pøi tìchto úspìš-
ných zápasech se do tabulky støelcù zapsal témìø kaādý náš hráè
a na našich nejmenších fotbalistech byla vidìt obrovská radost ze
hry, i z toho, āe poprvé ve svém fotbalovém āivotì dali branku.
Naším nejúspìšnìjším hráèem je Jirka Motl, který vstøelil 24 branek
a vévodí tabulce støelcù k 30. 10. 2006.

Za všechny naše dosavadní úspìchy vdìèíme našemu trenérovi
panu Motlovi, kterému bychom tímto chtìli podìkovat a doufáme,
āe to s námi ještì nìjaký èas vydrāí a dovede nás k ještì lepším
výsledkùm. FK Horaāïovice

Programy Denního centra
Oblastní charity HD

na prosinec 2006
1. „Pro setkání“

Kaādé úterý se sejde Klub seniorù v denním centru od 14.00 hod.

2. „Pro duši“
Kaādý ètvrtek setkání pøi modlitbì v denním centru od 15.00
hod.

3. „Léèivá síla pøírody“
Pøednáška paní Ivany Friedecké na téma správné āivotosprávy
a potravinových doplòkù. V pondìlí 4. prosince v 17.30 hod.
v jídelnì DPS 1061.

4. „Moāná pøijde i Mikuláš...“
Pøijïte se potìšit a popovídat si se svatým Mikulášem a jeho
prùvodem... V úterý 5. prosince ve 14.00 hod. Zároveò si mùāete
pøijít i zazpívat s harmonikou p. Š�astného od 14.30 hod.

5. „Pro potìšení“
Krásné písnì s tematikou Vánoc nám pøijde zazpívat horaāïo-
vický spolek Prácheò. V pondìlí 11. prosince v 17.00 hod. v hale
DPS 1061.

6. „Pro radost“
Vánoce a jejich kouzlo – máme je spojené s dìtským smíchem.
Pøijïte se potìšit na vystoupení tìch nejmladších...
Sbor SLUNÍÈKO z mateøské školky v Loretské ul.
Ve ètvrtek 7. prosince v 10.00 hod. v hale DPS 1069.
�ivý Betlém v podání dìtí z druāiny zákl. školy v Blatenské ul.
V pátek 8. prosince ve 13.30 hod. v jídelnì DPS 1061.
Sbory POUPATA a KVÍTEK zákl. školy v Komenského ul.
nám zazpívají ve støedu 13. prosince ve 14.30 hod. v hale DPS
1061.
Sbor DUHÁÈEK z køes�anské mateøské školky 
V úterý 19. prosince v 10.00 hod. v jídelnì DPS 1061.

Zamìstnanci Charity Horaāïovice

Od Blatné k Otavì
AUTOGRAMIÁDA SPISOVATELE PAVLA TOUFARA

V pátek 10. listopadu se v knihkupectví v Ševèíkovì ul. za milého
zájmu ètenáøù uskuteènila autogramiáda populárního praāského spi-
sovatele Pavla Toufara. Autor podepisoval mnoho titulù staršího data,
ale pøedevším novinku letošního léta, knihu s názvem „Od Blatné
k Otavì“. Kdyā mì Pavel Toufar, mùj vzácný a dlouholetý pøítel,
pøed více neā rokem poāádal o spolupráci na pøípravì této knihy,
neváhal jsem ani okamāik. Díky inteligentnímu humoru Pavla Toufara
a jeho skvìlým schopnostem dobrého vypravìèe pøijmìte pozvání na
toulání se po našem regionu, po starobylém Prácheòsku, po rozsáhlé
oblasti vesnièek a samot mezi Blatnou a Horaāïovicemi, v níā se
dochovaly èetné venkovské tvrze i zámky, potvrzující svìdectví
o dávné slávì celého tohoto kraje. Velikému prostoru dostává se vy-
právìní o našem mìstì samotném. Kniha nemá ambice stát se uèebnicí
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KROU�KY DDM

Stále se mohou zájemci hlásit do vìtšiny zájmových
krouākù, které pracují v DDM. Rádi uvítáme dìtské i dospìlé
zájemce.

LY�AØSKÁ ŠKOLA

Dùm dìtí a mládeāe poøádá další roèník lyāaøské školy
na Modravì.

Škola je urèena dìtem od 6 let, a také i dospìlým
zájemcùm. �áci se uèí lyāovat o sobotách a nedìlích
v druāstvech pod vedením instruktorù na lyāích nebo snow-
boardu. Seznamují se s bezpeèným pohybem na snìhu
v horách, uāijí si také spoustu legrace a zábavy na zdravém
vzduchu.

Bliāší informace v DDM, pøihlášky nejpozdìji do 15. 12.
2006. Lyāaøská škola bude zahájena podle snìhových pod-
mínek.

Pokraèování na další stranì.



dìjepisu ani historickým prùvodcem, a proto je v ní dost místa pro
kuriozity, pikantnosti a zajímavosti skuteènì nevšední, to vše bohatì
dochuceno ilustracemi a dobovými pohlednicemi. Ètenáø si jistì se
zájmem pøeète o tom, kterak byla pøed mnoha lety ohroāena mravnost
ctihodných sester školských, ale dozví se i recept na vyhlášené ho-
raāïovické hnìtynky z rodinného archivu paní Muāíkové. A proè
se naším pøedkùm posmívalo do „tøepákù…?“ Tak to uā si pøeètìte
v knize Od Blatné k Otavì, která se s mimoøádným úspìchem pro-
dává.

S podìkováním vydavateli Jindøichu Broākovi, který autogrami-
ádu organizoval, paní Janì Kotrbové a paní Evì Stulíkové za vy-
tvoøení pøíjemné atmosféry v prodejnì knihy a s pøáním pìkného
pøedvánoèního ètení. Milan Smetana

Pavel Toufar
Jeden z nejvydávanìjších souèasných autorù literatury faktu. Aā

dosud vydal témìø 90 kniāních titulù, vedle knih s tématem kos-
mických letù se v poslední dobì vìnuje také otazníkùm z døívìjší
èeské historie. Ètenáøi jej znají rovnìā z televizní obrazovky z ko-
mentování kosmických letù. Na pøelomu 60. a 70. let se pohyboval
v okruhu svých pøátel z legendárního praāského Èinoherního klubu
(Landovský, Hrzán, Rùāièková…). Jeho jméno je uvádìno ve vý-
znamných mezinárodních sbornících Who is Who in the World.

MS

Knihy vydané v letošním roce,
které se týkají Šumavy a Pošumaví

– pozn. redakce –

Hrdelní pøíbìhy z Prácheòska – V. Šindeláø

Pøedváleènou Šumavou – Z. Rouèka

Vzpomínky na Šumavu – Karel Klostermann

Toulavá kamera 1, 2, 3

Kapitoly z dìjin øeznického
cechu v Horaāïovicích

Øezníci se v Horaāïovicích vyskytovali od samého zaloāení mìs-
ta. Postupem èasu se nejen øezníci, ale i ostatní øemesla zaèala sdru-
āovat v jednotlivá bratrstva, která hájila zájmy svých èlenù a øídila
se urèitými pravidly. Zvolila si urèitého svìtce za patrona a oblíbila
si oltáø nebo kapli v kostele. Z bratrstev se vyvinuly v prùbìhu 14.
století cechy. Jejich rozvoj podporovalo i tzv. mílové právo, které
zajiš�ovalo mìstu, āe se na vzdálenost jedné míle od mìsta, tedy
11,23 km, neusadí konkurenèní øemeslník.

Cechy spravovali starší mistøi nebo cechmistøi. Jejich poèet závisel
obvykle na celkovém poètu èlenù. Cechmistøi byli voleni mìstskými
konšeli nebo volbu alespoò stvrzovali. Také rozhodovali sporné vìci
mezi mistry a tovaryši. Provinilec pak zaplatil vèelím voskem nebo
penìzi, v horším pøípadì následovalo vìzení nebo odebrání āivnosti.
Cechmistøi také spravovali cechovní jmìní. Inventáø z roku 1611
obsahuje: 1. Peèe� støíbrnou, 2. pøíkrov (baldachýn z èerné látky,
který se nosíval pøi pohøbech nad cechovním štítem), 3. zbroje ètyøi
kusy pøední a zadní, 4. dvì šturmhauby (kovové pøilbice), 5. šorc
a vobojeèek, 6. fakuly (pochodnì), 7. ètyøi korbely koāené, 8. ha-
lapartna, 9. truhlice velká.

V pokladnici byly uloāeny cechovní peníze, privilegia, listy, zá-
pisné knihy a cechovní peèe�. Roku 1627 bylo od opravy takovéto
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Vydavatel Jindøich Broāek, spisovatel Pavel Toufar
a paní Jana Kotrbová.

Pavel Toufar a Milan Smetana pøi autogramiádì.

Pozvánka na

VZPOMÍNKOVÉ ODPOLEDNE
Pøi pøíleāitosti

120. výroèí narození

Karla Nìmce

Sobota 9. prosince 2006

14.00 hod.

Mìstský úøad

Horaāïovice
Velká zasedací místnost

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ

()
KNIHA DÌJINY MÌSTA HORA�ÏOVIC

V DIGITÁLNÍ PODOBÌ



pokladnice zaplaceno Jakubovi Rejèkovi 20 grošù a Tomášovi Lo-
dovi za panty a zámek 3 groše. Roku 1631 „dáno za truhlici, abychom
mìli kde vosk schovati“ Matìjovi Mráèkovi 20 grošù. Andresovi
zámeèníkovi pak vydáno v roce 1620 „od dìlání dvou klíèù k po-
kladnici“.

Cechovní støíbrná peèe� je zmiòována v prvním inventáøi cechov-
ního jmìní z roku 1604. O tu pøišel cech zøejmì pøi vypálení a dobytí
mìsta buquoyovskými vojsky v roce 1619. Proto byla poøízena nová
roku 1627 a víme, „āe od díla dáno té peèeti, která jest byla ryta
v mìstech praāských, toliko 3 kopy 15 grošù“.

Cechmistøi pøedsedali v cechovní hospodì. Otevøením pokladni-
ce byla schùze zahájena. Na schùzích se mimo jiné rozhodovalo,
bude-li kandidát na øemeslo pøijat. Zápis uèedníka stál roku 1613
2 kopy. Po pøijetí trvala výuèní doba 2 – 5 let. Pøi skládání mistrovské
zkoušky musel dotyèný vystrojit svaèinu všem mistrùm. Roku 1582
mìl pøijatý mistr Benedikt Smolík sloāit cechu 25 liber vosku a vy-
strojit svaèinu.

K udrāení dobrých vztahù s mìstskou radou daroval cech øezníkù
vādy o Vánocích a Velikonocích pùl telete rychtáøi, které roku 1619
váāilo 23 liber a stálo 46 grošù. Roku 1634 bylo zaplaceno ovèákovi
z Chrástu za jehnì k Velikonocím a posláno do Plznì.

Kaādý cech stavìl o trzích své āoldnéøe. Øezníci obvykle dva o tr-
hu na sv. Petra a Pavla a na sv. Havla. Roku 1593 za nì vydali
30 grošù. Zbroj byla nedílnou souèástí výbavy cechovního jmìní.
Roku 1582 daruje Jan Sobíèek cechu zbroj ve tøech kopách, jeā
obsahuje pøední i zadní kus, vobojeèek a šorc. Cechovní zbroj byla
uloāena v bytì cechmistra.

 Z nìkolika zápisù cechovních register se dozvídáme o vlcích,
kteøí ohroāovali dobytek i obyvatele. Roku 1630 bylo dáno „od boud
dìlání“ a za „døíví na vlka“ 8 grošù. Toho roku po sv. Lukáši „dáno
dvìma cechovním, kteøí šli s psaním na Èimelice za panem regentem
za pøíèinou zabití vlka, na cestu 30 grošù“. Roku 1635 „vyplaceno
za øetìz na vlka, téā za vobojeèek“. 

Pokraèování pøíštì Jindøich Šlechta

Z historie horaāïovického

školství

V letošním roce si pøipomínáme 120. výroèí narození význam-
ného horaāïovického rodáka, uèitele a historika, Karla Nìmce (1886
– 1972). Dlouhá léta pùsobil na místní Mìš�anské škole a dodnes
zùstal v pamìti mnoha jejích āákù. Na tuto školu, kterou sám ab-
solvoval koncem 19. století, se jako pedagog vrátil po sedmiletém
putování po vesnických obecných školách, jak tehdy bylo èasto údì-
lem mnoha zaèínajících kantorù. Poèátkem školního roku 1914/1915
nastoupil na místo po Antonínu Šebestovi, který musel narukovat
do rakouské armády po vypuknutí 1. svìtové války. Z prvního roku
pùsobení Karla Nìmce na škole se uchovala reprodukovaná foto-
grafie, která vyvolává nìkolik otázek, k jejichā objasnìní by mohli
pøispìt místní pamìtníci, pokud by rozpoznali v āákyních své pøí-
buzné.

Tuto fotografii publikoval jiā Eduard Šimon ve své monografii
Karel Nìmec – āivot a dílo, vydané Mìstským kulturním støediskem
Horaāïovice v roce 1988, s popiskou: Karel Nìmec se svou tøídou
v r. 1915. Zajímavé je, āe na fotografii jsou samé dívky, kdyā Karel
Nìmec byl vādy uvádìný jako uèitel Mìš�anské školy chlapecké,
a āe chybí obvyklé oznaèení tøídy a školního roku. Pozoruhodné
je i zøetelnì vìtší vìkové rozpìtí dívek, i to, āe kaādá má v ruce
malou kytièku.

Èásteèné objasnìní lze nalézt v nevydaných Pamìtech, které Ka-
rel Nìmec sepsal poèátkem 50. let minulého století. V nich je uve-
deno toto: …Mnì byla jako tøídnímu pøidìlena II. B tøída, kde byla
koedukace. Dvì tøetiny tvoøili hoši vesmìs vybraní z venkovské mlá-
deāe, tøetinu dìvèata, vesmìs z lepších rodin. Byl to jakýsi pokus
o utvoøení pozdìjší mìš�anské veøejné dívèí školy. Dosud zde byla
jen klášterní dívèí škola.

Byla tedy fotografie iniciována snahou propagovat a prosadit ve
mìstì druhou dívèí školu a nebo si jen dívky pøály mít památku
na spoluāákynì a svého uèitele? V kaādém pøípadì se jedná o po-
zoruhodný doklad z historie horaāïovického školství a dokument
o uèitelském pùsobení Karla Nìmce. KJN
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Karel Nìmec se svou tøídou v r. 1915.

Mistrovský list Václava Heritese z roku 1792.



OBEC A JEJÍ LIDÉ
VYVRCHOLIL OSMÝ ROÈNÍK SOUTÌ�E

AMATÉRSKÝCH FOTOGRAFÙ

Slavnostní vernisáāí na zámku v Chanovicích se v sobotu 11.
listopadu otevøela výstava z jiā osmého roèníku soutìāe amatérských
fotografù „Obec a její lidé“.

Soutìā, kterou poøádá obèanské sdruāení Panoráma, oslovuje jak
ty, kteøí vlastní fotoaparát a èas od èasu se jim povede snímek, se
kterým se chtìjí pochlubit, tak i ty, kteøí mají fotografování za sku-
teèného koníèka. Spojovacím èlánkem celé soutìāe je téma āivota
lidí a krásy krajiny uvnitø území ohranièeném mìsty Nepomukem,
Horaāïovicemi a Blatnou.

Letošní soutìāe se zúèastnilo 39 autorù s témìø 130 fotografiemi.
Hlavní cenu získala fotografie Tomáše Hájka „Odraz v louāi“, další
ceny poroty získaly fotografie Zdeòka Boušeho, Milana Demely,
Michaela Mertla, Jany Slavíkové a Šárky Vlasákové. V anketì, ve
které hlasovalo témìø devadesát samotných úèastníkù vernisáāe, pak
zvítìzila fotografie pana Zdeòka Veselého „Podzimní“. 

Prùbìh vernisáāe se nesl v pøátelské atmosféøe a návštìvníci zde
strávili pøíjemné odpoledne, zpestøené obèerstvením, které pøipravily
èlenky Panorámy.

Na závìr byl vyhlášen devátý roèník soutìāe, který má uzávìr-
ku 30. øíjna pøíštího roku. Zmìnou pro úèastníky je to, āe organi-
zátoøi opouští téma krajiny a pøírody a od pøíštího roèníku zùstává
jediným tématem āivot lidí v dané oblasti, tedy rodina, práce, kul-
tura a veøejný āivot, tradice, zvyky a obyèeje, èi zábava a odpo-
èinek.

Výstava z letošního roèníku je pøístupná na zámku v Chanovicích
do konce ledna pøíštího roku, a to kaādý všední den od 7.00 do
16.30 hod., nebo jindy po telefonické domluvì. Jaromír Èada
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Farní úøad církve øímskokatolické
ve Velkém Boru

ve spolupráci

s Obecním úøadem ve Velkém Boru

Vás srdeènì zve na

VÁNOČNÍ KONCERT
Úèinkují:

Gabriela Pechmannová
soprán

Petr Kukla
baryton 

Magda Kutišová
housle

Jindra Hrneèková
varhany

Koncert se koná
o Svátku sv. Štìpána
– v úterý 26. prosince

2006 v 18.00 hod.
ve farním kostele

Narození
sv. Jana Køtitele
ve Velkém Boru

Jedná se o jediný vánoèní koncert Gabriely Pechmannové
v jihozápadních Èechách.

Vernisáā Chanovice. Foto: Milan Demela

NEPØEHLÉDNÌTE

Požadavky na

KOMINICKÉ SLU�BY
p. NAAKE, Strakonice

je možno vhazovat do schránky, která je umístěna
na vratech Technických služeb v Žižkově ulici.



Aquapark 376 511 481

Nádraāí ÈD 972 523 529

ÈSAD – informace 376 513 438

Elektøina – ZÈE Klatovy 371 101 111
371 106 333

Plyn – Zpè. Plynárenská, a.s. 
Klatovy 376 339 511

Voda – 1.JVS Horaāïovice 376 512 444
602 184 267

Topení – Bytservis Sušice 376 523 321
603 838 401

Veøejné osvìtlení, mìstský rozhlas
Václav Burda – Elektrosluāby

376 511 501,
602 491 905

Lékaøská pohotovostní sluāba
(So, Ne, svátky – 8.00 – 16.00) 376 512 222

DÙLE�ITÁ TELEFONNÍ ÈÍSLA
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Mìstský úøad 376 547 521
376 547 522

Mìstská policie 376 547 539

Policie ÈR 376 512 401, 158

Hasièi 150

Záchranná sluāba 155

Informaèní centrum 376 513 666 – 667

Mìstská knihovna (internet) 376 512 632

Mìstské muzeum 376 512 271

Kulturní støedisko,
Kino Otava,
Kulturní dùm

376 512 237
376 511 890
376 512 436

MìÚ Horaāïovice,
odbor správy majetku

376 547 570
603 879 300
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POZOR! • POZOR! • POZOR! • POZOR!

Prodejna Euro – Mix
Strakonická ulice č. 148 (na Husově náměstí),

Horažïovice
Nabízíme:

odìvy, hraèky, textil,

domácí potøeby, drogerii,

kosmetiku, dárkové

a vánoèní zboāí,

kabelky aj.

Otevřeno:
Pondělí — pátek: 8.30 — 17.30 hod.

Sobota 8.30 — 12.00 hod.

BISTRO „KOUDY“
Strakonická 180, Horažïovice

si Vám tímto dovoluje oznámit své
ZNOVUOTEVŘENÍ

Rádi Vás obsloužíme
ve všední dny v době 6.30 — 16.00

a v sobotu 7.00 — 13.00 hod.
Mimo teplých i studených jídel

do přinesených nádob,
popřípadě připravíme jídlo k odnesení.

Na objednávku zabezpečíme
ŠIROKÝ SORTIMENT

CUKRÁŘSKÝCH VÝROBKŮ VČETNĚ DORTŮ.
Katalog tohoto zboží včetně dortů.

Katalog tohoto zboží je u obsluhy a lahůdek.

K nákupu nad 300,- Kč obdržíte dárek.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

KADEØNICTVÍ, HOLIÈSTVÍ

Nika
Veronika Osahlová, Plzeòská 236, Horaāïovice

Tel.: 723 070 786

Po 9.30 – 18.30 • Út 9.30 – 16.30
St 11.30 – 18.30 • Èt 9.30 – 16.30

Pá 9.00 – 18.00 • So dle objednávky

Nabízí:

Tvorbu spoleèenských i svatebních úèesù,
vlasové poradenství,

prodej dámské a pánské vlasové kosmetiky,
Plantur 39 – svìtové vlasová kosmetiky
pro āeny po 40 proti vypadávání vlasù

Vyuāijte nové moānosti nakupování s americkou
firmou AMWAY. Prodej parfémovaných vùní.

FM GROUP – 30 ml pro dámy, 50 ml pro pány

Jednotná cena 270,- Kè!

AKCE – VÁNOÈNÍ BALÍÈKY

S VLASOVOU KOSMETIKOU!

Hledám k pronájmu
zaøízený byt 1+1 nebo garsonku.

Tel.: 603 228 980.

Přijmeme

OBSLUHU ÈERPACÍ STANICE

ROBIN OIL HORA�ÏOVICE
Nepřetržitý provoz.

Požadavek je evidován na Úřadu práce
v Horažïovicích.

Kontakt: 606 321 534

Lyāování v Alpách:
Hinterstoder – 3 dny

Cena 2.400,- Kč
(zahrnuto ubytování, doprava, polopenze)

Skipass — cca 65 euro
Tel.: 606 692 077, 724 225 633
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! ! ! !

! ! ! !

! !

!

  Česká podnikatelská pojišŅovna, a. s.
kancelář Horažïovice

prodejní stánek na parkovišti
u restaurace „U Hlaváčků“

  Pondělí — Středa — Pátek
 8.00 — 12.00 hod.

Využijte výhodného
povinného ručení

a havarijního pojištění
motorových vozidel

Telefon: 603 450 254

ÚKLIDOVÁ FIRMA
PŘEDVÁNOČNÍ ÚKLID

praní koberců, sedaček, čalounění • mytí oken
čištění interiérů automobilů • úklid po malování

individuální úklid firem i doma
Na úklid od 1. 1. 2007 do 1. 2. 2007

sleva 10 % z celkové ceny!!!
Aktuální nabídka: nově i malování + dokončovací

práce v bytech rod. domech, atd.
Kontakt:

Pavel Kodýdek, mob.: 731 168 490, tel.: 376 595 326

NOVINKY: Od 1. 10. 2006
OPĚT PLAVÁNÍ ZDARMA

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

STØEDA 13 – 22 hod. (1 hod.)

NOVÝ KLIENT – poukázka na vitamíny 300,- Kè
DÁREK pro pøeregistrov. novomanāela a tatínka
DÌTI DO 2 LET – HEXAVAKCÍNA 1.500,- Kè

OÈKOVÁNÍ PROTI CHØIPCE
SLEVY VE VYBRANÝCH PRODEJNÁCH

Klatovy: Vídeòská 181, tel. 376 324 094
e-mail: lenka.vachudova@zpma.cz

Nýrsko: Námìstí 767, tel. 376 570 022
www.zpma.cz

OZNÁMEN Í
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� plastová a døevìná okna + dveøe

� repliky historických oken a dveøí

� vnitøní dveøe a obloākové zárubnì
  SOLODOOR

� výstavba rodinných domù od 1.250.000,- Kè

� zpracování projektové dokumentace
  (RD jiā od 28.000,- Kè)

� úsporné sálavé topné panely 

  – levné a ekologické vytápìní
  (roèní náklady na vytápìní rodinného domu cca 12.500,- Kè)
  (1 panel vytopí cca 30 m3, cena 1 ks panelu jiā od 4.480,- Kè);
  sálavé panely Vám zapùjèíme k vyzkoušení domù

Navštivte naši novou obchodní kanceláø:

Velký Bor 114, 341 01 Horaāïovice, tel./fax: 376 382 938
GSM: 724 577 295, e-mail: eurobyt.plus@seznam.cz

PØESVÌDÈTE SE, �E JSME NEJLEVNÌJŠÍ!

Garance kvality – záruka 72 mìsícù. Moānost nákupu na splátky.

– pro prodej, darovací smlouvu,
dìdické øízení, úvìr, hypotéku, úèetnictví apod.

Kvalitnì a rychle.

Oceòování nemovitostí

DVC Ilona Herzová, Sušice, mobil 608 117 789
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Pøehled kulturních a spoleèenských akcí v prosinci 2006
Informaèní centrum mìsta Horaāïovice – e-mail: ic@horazdovice.cz, www.sumavanet.cz/ihorazdovice, tel. 376 513 666

Mìsíèník vìnovaný hospodáøskému, kulturnímu a spoleèenskému povznesení mìsta

Uzávìrka pøíštího èísla je 13. prosince 2006. Redakce si vyhrazuje právo vybrat k otištìní pøíspìvky pisatelù podle potøeb HO. Pøíspìvky svým rozsahem delší neā jeden list A4 budou
redakènì kráceny. Náklad 2.600 výtiskù. Rozšiøováno do kaādé domácnosti horaāïovického obvodu zdarma. Vydavatel a nakladatel Mìsto Horaāïovice, IÈO 00255513 – redakèní rada: Ing.
I. Dušková, J. Buriánek, ak. mal. P. Mika, L. Staòková. Korektura: L. Staòková, 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.

 1. 12. pátek
 2. 12. sobota

RO(C)K 
PODVRA�ÁKÙ
ÈR – èerná komedie.

20.00

 6. 12. støeda
 7. 12. ètvrtek

V TOM DOMÌ 
STRAŠÍ
USA – animovaná pohádka.

17.30

 8. 12. pátek
 9. 12. sobota

MARTA
ÈR – drama o lásce, 
āivotì a smrti.

20.00

13. 12. støeda
14. 12. ètvrtek

ASTERIX 
A VIKINGOVÉ
Francie – animovaný rodinný film.

17.30

13. 12. støeda
14. 12. ètvrtek

GRANDHOTEL
ÈR – komedie.

20.00

15. 12. pátek
16. 12. sobota

HEZKÉ CHVILKY
BEZ ZÁRUKY
ÈR – komedie.

20.00

DOVOLENÁ 18. 12. 2006 – 11. 1. 2007!

Zmìna programu vyhrazena.

Loutkové divadlo „Tyjátr“ Horaāïovice:

1. 12. pátek KAŠPÁREK 
A STRAŠNÝ DRAK
BUCHTORÁD

17.00

8. 12. pátek O BUDULÍNKOVI 17.00

13. 12. støeda MERIDIÁNOVÉ
DRÁHY
Pøednáška pí Moniky Šerákové, 
v sále knihovny.

16.30

 2. 12. sobota ZÁVÌREÈNÝ VÌNEÈEK
ZÁKLADNÍHO KURZU
TANCE A SPOLEÈENSKÉ
VÝCHOVY
Hraje taneèní orchestr MUSIC
Klatovy. Vstup pouze 
ve spoleèenském odìvu.

19.00

 6. 12. støeda VÍTÌZSLAV NEZVAL:
MANON LESCAUT
Uvádí Mìstské divadlo Mladá
Boleslav. Pøedplatné skupiny A/1.
Zbylé vstupenky budou
v pøedprodeji kina Otava, pøed
pøedstavením v kulturním domì.

19.30

8. 12. pátek MATURITNÍ PLES
Poøádá 4.A SOŠ Blatná. 
Hraje skupina Good Company
Písek.

20.00

16. 12. sobota VÁNOÈNÍ
KONCERT
Pìvecký spolek Prácheò a hosté.

18.00

18. 12. pondìlí VÁNOÈNÍ
KONCERT
Úèinkují dìtské pìvecké sbory.

10.00 – pro školy
18.00 – pro veøejnost

19. 12. úterý VEØEJNÉ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MÌSTA

18.00

22. 12. pátek VÁNOÈNÍ KONCERT
Volné sdruāení horaāïovických
zpìvákù a muzikantù.

18.00

26. 12. úterý SILVESTROVSKÉ
POSEZENÍ S PÍSNIÈKOU
Hraje Malá muzika Nauše Pepíka.

15.00

31. 12. nedìle SILVESTR 2006
K tanci a poslechu hraje hudební
skupina SAFÍR. 

20.00

Pøedprodej vstupenek v kinì Otava, tel. 376 511 890.
Zmìna programu vyhrazena.

 1. 12. pátek VÁNOÈNÍ 
PERNÍÈKY
Peèení a zdobení perníèkù, 
v kuchyni DDM.

14.00

 4. 12. pondìlí ÈERTOVSKÁ 
STEZKA
Hry a soutìāe s mikulášskou
nadílkou pro všechny dìti,
na nádvoøí zámku.

14.30

 6. 12. støeda
13. 12. støeda

VÁNOÈNÍ 
DÍLNA
Výroba drobných vánoèních 
dárkù a vánoèní výzdoby, 
v klubovnì DDM.

14.30

12. 12. úterý NOVOROÈENKY
Zhotovení vánoèních pøání, 
v klubovnì DDM.

13.30

12. 12. úterý
19. 12. úterý

TURNAJ 
VE STOLNÍM TENISU
O VÁNOÈNÍHO KAPRA
Turnaj je urèen neregistrovaným
hráèùm do 15 let. 
Pøihlásit se mohou všichni
zájemci do 13. 12.

14.00

15. 12. pátek ORIGINÁLNÍ 
VÁNOÈNÍ OBALY
Výroba obalù zdobených
vystøihovánkami, tisky,
malováním, batikováním,
v klubovnì DDM.

13.30 – 16.00

Filmové odpoledne

15. 12. pátek SNÌHURKA
Pásmo pohádek v sále DDM.

16.00

Výtvarným dílem mùāete pøispìt do pohádko-
vé galerie. Námìtem pro výtvory jsou pohád-

KINO OTAVA DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽEKULTURNÍ DŮM

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

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

Mìstská knihovna

Pùjèovní doba 22. 12. 2006 – 3. 1. 2007

Dìtské oddìlení

PÁ 22. 12. 12.00 – 17.00
PO 25. 12. ZAVØENO
ÚT 26. 12. ZAVØENO
ST 27. 12. 8.00 – 11.00, 12.00 – 15.00
ÈT 28. 12. ZAVØENO
PÁ 29. 12. 8.00 – 11.00, 12.00 – 15.00

PO 1. 1. ZAVØENO
ÚT 2. 1. ZAVØENO
ST 3. 1. 12:00 – 16:30

Pùjèovní doba 22. 12. 2006 – 3. 1. 2007

Oddìlení pro dospìlé

PÁ 22. 12. 8.00 – 12.00, 13.00 – 18.00
PO 25. 12. ZAVØENO
ÚT 26. 12. ZAVØENO
ST 27. 12. 8.00 – 12.00, 13.00 – 18.00
ÈT 28. 12. ZAVØENO
PÁ 29. 12. 8.00 – 12.00, 13.00 – 18.00

PO 1. 1. ZAVØENO
ÚT 2. 1. ZAVØENO
ST  3. 1. 8.00 – 12.00, 13.00 – 18.00

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

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

Informaèní centrum 
(tel.: 376 513 666–7
e-mail: ic@horazdovice.cz
www.sumavanet.cz/ihorazdovice)
areál zámku

Církev køes�anská spoleèenství 
– sbor Horaāïovice
Mírové nám. 19
Bohosluāby: nedìle 9.00
Mateøské centrum: støeda 9.30

OSTATNÍ INFORMACE


