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V prùbìhu prosince byly obyvatelùm
Horaāïovic pøedány k uāívání dvì do-
konèené rekonstrukce. Jednak to bylo
Husovo námìstí s pøilehlou Husovo uli-
cí, dále pak most pøes Otavu. Aā jarní
poèasí dovolí jeho nátìr, teprve pak se
ukáāe v celé své kráse.

()
V sobotu 9. prosince 2006 se na MÚ

konalo vzpomínkové odpoledne ke 120.
výroèí narození Karla Nìmce. Návštìv-
níci si prohlédli výstavu jeho fotografií
a pøeèetli si èlánky o tomto významném
horaāïovickém rodákovi. Daleko pùso-
bivìjší však bylo vypravování jeho syna
Ing. K. Jiøího Nìmce, který s velikou

úctou a láskou na svého otce vzpomí-
nal. Souèástí odpoledne bylo i uvedení
v āivot digitální podoby knihy Karla
Nìmce Dìjiny mìsta Horaāïovic a zcela
nové publikace Nerostné bohatství
Horaāïovicka. Do tohoto sborníku pøi-
spìli kromì Ing. K. Jiøího Nìmce i dal-
ší naši obèané Václav Trèka, Jaroslav
Hoøejší a Aleš Èervený.

()
V úterý 12. prosince 2006 se v Praze

uskuteènilo další setkání regionálního
vlastivìdného spolku Praāský Sušièan.
Tentokrát to byl veèer vìnovaný Msgr.
Karlu Foøtovi k jeho 85. narozeninám
a panu Václavu Trèkovi, který āil 16 let
pro mìsto Horaāïovice jako jeho sta-
rosta.

Veèerem provázel Doc. Ing. Zdenìk
Papeš, Csc., jenā svou poèítaèovou
prezentací pøiblíāil āivot Msgr. Foøta

od jeho dìtství v Horaāïovicích, pøes
dobu studií, pobytu na misii v Afri-
ce, pùsobení v Mnichovì aā po souèas-
nost.

Pan Václav Trèka byl toho veèera
dvakrát dekorován. Nejprve mu kardinál
Vlk spolu s Msgr. Foøtem pøedali novou
insignii starostù mìsta Horaāïovice. Tu
pak pan Trèka svìøil nové starostce. Dru-
hým významným ocenìním bylo jme-
nování pana Trèky èestným èlenem to-
hoto spolku.

Více bude o insignii v pøíštím èísle
Horaāïovického obzoru informovat její
autor Ak. mal. Petr Mika.

()
Závìrem bych Vám všem ráda po-

pøála krásné a klidné vánoèní svátky.
Do nového roku 2007 pak pevné zdra-
ví a spokojenost. 

A� se nám vše daøí!
Jindøiška Jùdová, starostka mìsta

Pozn. redakce – v obzoru è. 11/06 by-

la uveøejnìna moānost podávání dotazù

na starostku mìsta. Ve stanoveném ter-

mínu nebyly doruèeny āádné otázky.

V pøípadì zájmu bude pøíštì odpovídat

místostarosta mìsta.

Promìny Horaāïovic
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všem svým obèanùm

radostné Vánoce

a š�astný nový rok.
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ZMĚNA KONTAKTŮ:

Dne 12. 12. 2006 probìhlo v Praze slavnostní pøedání insignie starostù mìsta Horaāïovic
za pøítomnosti kardinála Miloslava Vlka a iniciátora zhotovení insignie Msgr. Karla Foøta.



Z jednání rady mìsta
Rada mìsta 8. 11. 2006

– urèila zapisovatele RM ing. Duškovou

– stanovila, āe schùze RM se budou konat pravidelnì 1 x
za 14 dnù, vādy ve støedu ve 14.00 hodin, první støedu
v mìsíci v 16.00 hodin se mohou jednání RM zúèastnit
ostatní èlenové ZM

– schválila jednací øád RM

– schválila smlouvu o dílo na zhotovení projektové doku-
mentace pro stavební povolení a zadání stavby „Oprava sil.
II/139 prùtah Horaāïovice“ (chodníky, zpevnìné plochy
a veøejné osvìtlení – Blatenská ulice)

– z dùvodu poāadavkù Národního památkového ústavu Plzeò
schválila navýšení ceny díla „Oprava severní terasy svaté
Anny u Svatého Pole“ 

– schválila darovací smlouvu mezi dárcem Františkem Poša-
rem-STAVOGIPS Klatovy a Mìstem Horaāïovice týkající
se nepenìāního plnìní zateplení stropu velkého sálu Mìst-
ského muzea

– schválila pronájem malé zasedací sínì Stanislavu Øíkov-
skému – obchodnímu zástupci Èeskomoravské stavební spo-
øitelny Blovice, vādy kaādé úterý v dobì od 7.00 – 14.30
hod. pro úèel poskytování sluāeb a poradenství Èeskomo-
ravské stavební spoøitelny

– souhlasila se zasíláním informaèních zpráv SMS ze stanic
Sušice, Modrava, Stodùlky, Rejštejn a Kolinec na vyāádání
za poplatek bìāné SMS a souhlasila se zasíláním varovných
SMS zpráv na telefonní èíslo starostky Mgr. Jindøišky Jùdové

– souhlasila se zaplacením podílu Mìsta Horaāïovice na do-
taèním titulu poradenská èinnost pro Prácheòsko, z. s. p. o.

– ustanovila pracovní skupinu Programu regenerace Mìst-
ských památkových rezervací (MPR) a mìstských památko-
vých zón (MPZ) Horaāïovice v tomto sloāení: Mgr. Jind-
øiška Jùdová, Petr Koláø, Ing. Petr Meduna, Ing. Josef
Kotlaba, Ak. mal. Petr Mika, Martina Benešová, Mgr. Hana
Smetanová, Václav Trèka, Jindøich Šlechta

– ustanovila redakèní radu Horaāïovického obzoru ve slo-
āení: Ing. Ladislav Lenský – místostarosta mìsta, Ak. mal.
Petr Mika – vedoucí MìÚ, OPPŠK, Lucie Staòková – úøed-
ník MìÚ, OPPŠK, Lenka Šimonová – vedoucí Mìstské
knihovny Horaāïovice

– zabývala se āádostí Náboāenské obce CÈSH ze dne 7. 11.
2006 týkající se obnovy fasády prùèelí objektu Husova sbo-
ru CÈSH èp. 149 

– souhlasila se spoluúèastí Mìsta Horaāïovice na poøádání
jubilejního 10. Prácheòského plesu 

– souhlasila se zaøazením èástky 57.000,- Kè do rozpoètu
roku 2007 na poøízení orientaèních map mìsta

– jednala o pronájmech obecních nebytových prostor

– na āádost Školské rady pøi ZŠ Blatenská o øešení doprav-
ní situace na køiāovatce u Modré hvìzdy rozhodla zále-

āitost operativnì øešit pøítomností stráāníka Mìstské poli-
cie v dobì mezi 7.00 – 8.00 hod. a 12.00 – 13.00 hod.

Rada mìsta 22. 11. 2006

– schválila úèelový finanèní pøíspìvek na poøádání plesu ve
výši 20.000,- Kè poøadateli plesu Libuše Muāíková – Kul-
turní støedisko Horaāïovice

– projednala s paní Libuší Muāíkovou stávající nájemní
smlouvu na provozování kulturního domu a kina ze dne
23. bøezna 1996 a rozhodla se dále celou záleāitostí za-
bývat

– rozhodla o vypsání výbìrového øízení na provozovatele
Regionálního centra cestovního ruchu 

– projednala úpravy realizované na stavbì „Regionální cen-
trum cestovního ruchu v Horaāïovicích“ týkající se EZS
– zabezpeèovací signalizace, datových rozvodù, ozvuèení,
osvìtlení a stropu

– jednala o āádosti MŠ Loretská týkající se pøerušení rekon-
strukce topení

– schválila pokraèování v jednání s firmou VH–TRES spol.
s r. o. týkající se protipovodòových opatøení

– schválila pøedloāenou projektovou dokumentaci ke sta-
vebnímu povolení na akci „Úprava pøechodù pro chodce
s omezenou schopností pohybu a orientace – Mobilita pro
všechny“

– schválila Smlouvu o provedení exekuce

– jednala o navýšení poloāky na opravy a udrāování veøej-
ného osvìtlení o 105.000,- Kè a s pokrytím tohoto výdaje
ze zvýšených pøíjmù prodeje døeva

– na āádost FK Horaāïovice o finanèní pøíspìvek na rok 2007
rozhodla o zaøazení èástky 200 tis. Kè do rozpoètu roku
2007 – úèelový pøíspìvek na úhradu nákladù FK a TK Ho-
raāïovice v areálu Na Lipkách na elektrickou energii, vodné
a stoèné, odvoz odpadù a na údrābu areálu. Schválila za-
øazení úèelové èástky 150.000,- Kè na opravu støechy kabin
v areálu Na Lipkách

– souhlasila s pøidìlením zakázky na vydání publikace Ad-
resáø sociálních sluāeb v rámci projektu Komunitního plá-
nování sociálních sluāeb na území správního obvodu obce
Horaāïovice a mikroregionu Prácheòsko Martinu Køíāovi
– ARKÁDA

– jednala o āádosti ZŠ Blatenská ul. týkající se stavebních
úprav ve školní kuchyni

– schválila smlouvu na poskytování sluāeb – „Pøeshranièní
informaèní systém – INFOBOXY“ 

– jednala o āádosti Mgr. Hany Smetanové týkající se po-
škozeného krovu nad místností mìstského muzea

– jmenovala nového èlena, Ing. Lenského, do školské rady
pøi ZŠ Blatenská a do školské rady pøi ZŠ Komenského

– souhlasila se spoluprací pøi organizaci XXIX. RALLY
AGROPA v termínu 13. – 14. 7. 2007

– schválila Smlouvu o provozování plavání, potápìní
a horolezectví pro DDM pro školní rok 2006/2007
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– zøídila na volební období 2006 – 2010 tyto komise rady
obce a jmenovala pøedsedy jednotlivých komisí:�  Komise zástupcù èástí obce: 
   Ing. Ladislav Lenský�  Komise výstavby a ÚP a āivotního prostøedí: 
   Ing. Arch. Jiøí Kuèera�  Komise bytová: 
   Anna Janouškovcová�  Komise kulturní: 
   Karel Š�astný�  Komise pro podnikání a cestovního ruchu: 
   PhDr. Jan Kouba�  Komise školská: 
   Mgr. Nadìāda Chládková�  SPOZ: 
   Miroslava Jordánová�  Komise tìlovýchovy a sportu: 
   Mgr. Petr Král�  Komise pøíspìvková: 
   Ing. Ladislav Lenský�  Komise zdravotní a sociální: 
   MUDr. František Koc

Rada mìsta 5. 12. 2006

– jmenovala èleny komisí:�  Komise výstavby a ÚP a āivotního prostøedí: 
   Ing. Petr Meduna, Petr Koláø, Martin Koānar, 
   Jindøich Šlechta, Libor Jelínek, Karel Prùcha�  Komise zástupcù èástí obce: 
   Ing. Josef Øáha, Milan Smetana, Mgr. Vlasta Hokrová,
   Ivana Štìrbová, Marie Polenová, Hana Skopcová, 
   František Peèánka, Ing. Jaromír Hnídek,
   Drahomír Škranc, Pavel Hlobík, Václav Král�  Komise bytová: 
   Eva Bøezinová, Miroslava Jordánová, Daniel Martínek,
   Mgr. František Reisner�  Komise kulturní: 
   Mgr. Hana Smetanová, Lenka Šimonová, 
   Libuše Muāíková, Ak. Mal. Petr Mika, 
   Lucie Staòková, RNDr. Ladislav Havel, 
   MgA. Pavel Svoboda�  Komise pro podnikání a cestovního ruchu: 
   Jiøí Stulík, Mgr. Petr Král, Karel Malý, 
   Helena Svobodová, Alena Rendlová, Martin Melzer�  Komise školská: 
   Mgr. Petr Mazanec, RNDr. Hana Mazancová, 
   Marie Sládková, Alena Prùchová, 
   Ing. Zdenìk Bláha, Mgr. Jitka Englerová, 
   Jan Petrus, Mgr. Roman Krejèí�  SPOZ:
   Milada Køiāanová, Boāena Kleèková, 
   Anna Matìjèková, Vìra Tejcová,
   Anna Sekyrová, Helena Hanzlíková�  Komise pøíspìvková: 
   Blanka Jagriková, Lucie Staòková, Dušan Hodánek, 
   Milan Smetana, František Roubal

– schválila Smlouvu o uzavøení budoucí smlouvy o zøízení
vìcného bøemene a Dohodu o jednorázové náhradì mezi
Mìstem Horaāïovice a ÈEZ distribuce, a. s., Dìèín v sou-
vislosti s elektrizaèní soustavou „Horaāïovice – Husovo ná-
mìstí – kabel NN“ na pozemku pè. 2759/16 v k. ú. Ho-
raāïovice

– jednala o pronájmech obecních prostor a pozemkù

– schválila āádost adresovanou spoleènosti Èeské dráhy, a. s.,
správa dopravní cesty Plzeò o odkup èásti parcely pè. 1740
v k. ú. Horaāïovice – pozemek u svaté Anny (dle geo-
metrického plánu pè. 1740/2 o výmìøe 3176 m2) 

– schválila zhotovení Projektové dokumentace pro vodohos-
podáøské a stavební povolení na akci „Horaāïovice – úprav-
na vody, èást stavby SO 01 – úprava zdrojù“ 

– rozhodla zaøadit opravu hasièských nádrāí v Komušínì ve
výši cca 800 tis. Kè do rozpoètu na rok 2007. V pøípadì
nedostatku finanèních prostøedkù bude zaøazena oprava po-
uze jedné nádrāe a bude nutné zváāit prioritu

– schválila návrh výzvy a seznam restaurátorù, kteøí budou
vyzváni k podání nabídky na provedení díla „Restaurování
maleb v secesním sále hotelu Modrá hvìzda v Horaāïo-
vicích“

– schválila se zaøazením finanèního pøíspìvku 50 tis. Kè
organizaci Junák, skautské støedisko Prácheò Horaāïovi-
ce na rekonstrukci skautské klubovny do rozpoètu roku
2007

– doporuèila ZM schválit pravidla rozpoètového provizoria
na rok 2007

– doporuèila ZM schválit vyøazení dlouhodobého hmotného
investièního majetku ZŠ Blatenská 

– schválila rozmnoāování díla Dìjiny mìsta Horaāïovice
prostøednictvím CD-ROM

– povìøila èlenku zastupitelstva mìsta Miroslavu Jordánovou
k pøíjímání prohlášení o uzavøení manāelství

– schválila nájemní smlouvu na pronájem èásti Aquaparku
s paní Simonou Hajtolovou, Baby club Betynka, instruk-
torkou plavání kojencù, batolat a dìtí pøedškolního vìku
s platností od 4. 1. 2007 do 27. 6. 2007, vādy ve ètvrtek
od 9 – 10 hod.

– schválila Dodatek è. 2 s Oborovou zdravotní pojiš�ov-
nou o vyuāití Aquaparku, který prodluāuje plavání pro po-
jištìnce OZP na rok 2007 a zároveò upravuje ceny vstup-
ného se spoluúèastí pojištìnce pro dospìlé

– schválila zaøazení èástky 140 tis. Kè do rozpoètu mìs-
ta na rok 2007 na poøízení pokladního systému v Aqua-
parku

– odsouhlasila pøedloāený havarijní plán Petra Bednarika na
doèasnou èerpací stanici v k. ú. Záøeèí

– vzala na vìdomí informace o stavu projednávání podni-
katelského zámìru „Pískovna Horaāïovice“

– vzala na vìdomí dopis paní starostky Mgr. Jindøišky Jùdové
obecnímu zastupitelstvu švýcarského Heimbergu 

Jindøiška Jùdová, starostka mìsta
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Mìstská policie informuje
Konec roku 2006, který je nejen mìsícem klidu, vánoèní

pohody a silvestrovského pøíchodu nového roku, je také mì-
sícem nákupního shonu, tlaèenice v obchodech a všudy-
pøítomné fronty. Tato atmosféra je vādy rájem kapesních zlo-
dìjù a rùzných podvodníkù. Proto Vás v následujících
èláncích chceme upozornit na nutnou opatrnost a prevenci kri-
minality.

Prevence poulièních a kapesních krádeāí

� Nenechávejte penìāenku na vrchu kabelky nebo nákupní
tašky. Nesete-li zavazadla a balíèky, mìjte kabelku mezi
tìlem a tìmito pøedmìty, kontrolujte uzavøení svých za-
vazadel.
� Kapsáøi na Vás mohou zaútoèit hlavnì tam, kde je hodnì

lidí. Pracují ve skupinách a èasto pro svou strategii zne-
uāívají dìti.
� Vìnujte pozornost svému okolí a lidem kolem Vás.
� Jestliāe jste majitelem kreditní karty, identifikaèní èíslo si

zapište oddìlenì. 
� Pøi krádeāi, ztrátì kreditní karty, šekové kníāky volejte kon-

krétní banky nebo spoøitelny a okamāitì oznamte uvedenou
událost.
� Buïte ostraāití, opouštíte-li penìāní ústav. Zlodìji na své

obìti èekají právì zde.
� Nebuïte lhostejní k okolí a upozornìte na volnì leāící ka-

belky, doklady a vìci.

Aktuálním problémem v mìsíci prosinci – pouāívání

pyrotechnického materiálu

Pyrotechnické pøedmìty pro zábavné úèely se zaøazují podle
stupnì nebezpeènosti do tøíd I, II, III, pro technické úèely
se zaøazují do podtøíd T0 a T1. Výbušné pøedmìty se øadí
do tøíd IV a podtøídy T2 a vztahují se na nì pøedpisy o vý-
bušninách.

� Tøída I – hraèky, prskavky, pistole, kapsle, podtøída T0 –
podpalovaèe, dýmové prostøedky proti hmyzu a hlodavcùm
� Tøída II – svíce, fontány, petardy, vystøelovací pouzdra, ben-

gálské ohnì
� Podtøída T1 – signální rakety, modeláøské rakety

Pyrotechnické pøedmìty musí být na svém povrchu nebo
v nejmenším balení výrobce nebo dovozce opatøeny návodem
pouāívání v èeském jazyce, datem, do kdy mají být pyrotech-
nické pøedmìty spotøebovány nebo datem výroby a spotøební
dobou, oznaèením dovozce a výrobce, oznaèením tøídy nebo
podtøídy, stupnìm nebezpeènosti a èíslem rozhodnutí o schvá-
lení k uvedení do obìhu. Pyrotechnické pøedmìty tøídy
I a podtøídy T0 mohou být prodány osobám mladším 18 let,
pokud to není v návodu zakázáno. Pyrotechnické pøedmìty
tøídy II a podtøídy T1 se nesmí pouāívat v uzavøených pros-
torách (místnosti, dopravní prostøedky), v blízkosti kostelù,

nemocnic, dìtských zaøízení, domovu dùchodcù, škol, ozdra-
voven a nebo pøi sportovních akcích.

Mìstská policie bude protiprávní jednání øešit na místì blo-
kovou pokutou nebo pøedáním pøestupku ke správnímu øízení.

Pøi āádosti o pomoc volejte mìstskou policii 376 547 539
nebo Policii ÈR na tel. 158.

Zdenìk Petrovic, stráāník Mìstské policie

Mìsto Horaāïovice

Starostka mìsta vyhlašuje

VÝBÌROVÉ ØÍZENÍ

na obsazení místa stráāníka mìstské policie

Místo výkonu práce: Horaāïovice

Název funkce: stráāník mìstské policie

Pracovní pomìr na dobu neurèitou se zkušební dobou

3 mìsíce

Pøedpokládaný termín nástupu 1. 1. 2007

Pøedpoklady pro vznik pracovního pomìru: 

– státní obèanství ÈR

– tìlesnì a duševnì zpùsobilý k výkonu povinností 

– obèanská bezúhonnost a spolehlivost

– dobrý zdravotní stav, fyzická zdatnost

– vìk starší 21 let

Další poāadavky zamìstnavatele:

– ukonèené úplné støedoškolské vzdìlání, eventuelnì platné
osvìdèení pro výkon funkce stráāníka 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
fyzické 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 moāného nástupu

K pøihlášce se pøipojí tyto doklady:

– āivotopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních za-
mìstnáních a o odborných znalostech a dovednostech

– výpis z evidence Rejstøíku trestù ne starší neā 3 mìsíce

– ovìøená kopie dokladu o nejvyšším dosaāeném vzdìlání
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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

Bliāší informace na tel. 376 547 539

Pøihlášky do výbìrového øízení lze podávat v termínu
do 30. listopadu 2006 na adresu: Mìstský úøad Horaāïovice,
Mírové námìstí 1, 341 01 Horaāïovice, nebo osobnì do po-
datelny MìÚ Horaāïovice do 11 hod. Uzavøenou obálku
oznaète nápisem: „Výbìrové øízení – MP.“

V Horaāïovicích dne 10. 11. 2006
Jindøiška Jùdová Mgr., starostka mìsta

 

Cvièení obsluhy
„Zaøízení civilní ochrany“

Z dùvodu zabezpeèení ochrany obyvatelstva pøi moāných
mimoøádných událostech èi krizových stavech zøídilo Mìsto
Horaāïovice, v souladu se zákonem è. 239/2000 Sb., o in-
tegrovaném záchranném systému, „Zaøízení civilní ochrany“
(dále jen ZCO). Toto ZCO je urèeno pro zabezpeèení dekon-
taminace vìtšího poètu osob – to znamená provedení úplného
hygienického oèištìní osob, které se dostaly do kontaktu s ne-
bezpeènou látkou. ZCO bylo zøízeno v roce 2005, a to v Aqu-
aparku Horaāïovice.

Obsluha ZCO byla jiā v prùbìhu tohoto roku teoreticky
vyškolena ve školícím støedisku Hasièského záchranného sboru
(dále jen HZS) kraje. Praktický nácvik jejich èinnosti byl jiā
logickým pokraèováním v získávání potøebných dovedností
a uskuteènil se dne 6. 12. 2006.

Jak ZCO funguje? Struènì øeèeno – zamoøením postiāení
obèané jsou nejdøíve dopraveni k ZCO. Shromáādí se ve vy-

èkávacím prostoru, kde obdrāí základní informace o pravid-
lech chování a oèisty. Postupnì pak prochází dalšími stanovišti
v tomto poøadí – svlékárna, sprchy, dozimetrická kontrola,
výdejna èistého ošacení, oblékárna a shromáādištì. Na kaā-
dém z tìchto stanoviš� informuje a organizuje provádìnou èin-
nost obsluha. Na prvních stanovištích, kde dochází ke kontaktu
zamoøených osob s obsluhou ZCO, si chrání pracovníci své
zdraví prostøedky individuální ochrany – speciálními obleky
a ochrannými maskami. Po odmoøení kontaminovaných osob
prochází i tito pracovníci úplnou hygienickou oèistou.

Prùbìh celého cvièení sledovala starostka mìsta Mgr. Jù-
dová. Závìrem lze konstatovat, āe cvièení ZCO splnilo svùj
úèel. Všichni úèastníci pøistupovali k plnìní úkolù zodpovìd-
nì. Za povšimnutí stojí i pøíkladná spolupráce mìsta se všemi
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Oznámení

Od 8. ledna 2007 bude pravidelnì kaādé první pon-
dìlí v mìsíci navštìvovat Mìstský úøad Horaāïovice
senátor za Horaāïovicko pan Ing. Jiøí Šneberger. Na
Vaše dotazy bude odpovídat od 15.00 do 16.00 hod.
v malé zasedací místnosti v prvním patøe radnice.

Dodatek k výbìrovému øízení na obsazení místa
stráāníka mìstské policie MìÚ Horaāïovice

Termín pøihlášek do výbìrového øízení na obsazení místa
stráāníka mìstské policie se prodluāuje do 31. 12. 2006.

V Horaāïovicích dne 1. 12. 2006
Jindøiška Jùdová Mgr., starostka mìsta



zainteresovanými sloākami. Øediteli a āákùm (figurantùm) ZŠ
Komenského Horaāïovice, vedoucímu a všem zamìstnancùm
Aquaparku Horaāïovice, pøíslušníkùm HZS Plzeòského kraje
a HZS Klatovy tímto dìkuji.

A. Hlavatý, odbor kanceláøe starostky

Nový stavební zákon, aneb kdyā

nìco funguje, rychle to zmìò...
Blíāí se konec roku a s ním se z tisku i televizních ob-

razovek stále èastìji dozvídáme, āe dnem 1. 1. 2007 vstoupí
v platnost na našem území i nový stavební zákon. První nad-
šení, āe bude moāno stavìt kdekoliv ve styku s realitou znìní
zákona, jiā pomalu opadlo. Øada nejasností však pøetrvává.
Je nutno si uvìdomit, āe tento právní pøedpis byl pøijat v bøez-
nu 2006, avšak øada jeho provádìcích vyhlášek, které jsou
pro vlastní povolování staveb klíèové, byla schválena teprve
na konci tohoto roku. To znamená, āe jak stavební veøejnost,
tak i samotný stavební úøad má moānost se s nimi seznamovat
takøka na pochodu a má na to nìkolik málo týdnù. K tomu
je nutno pøipomenout, āe øada øízení pobìāí podle starého sta-
vebního zákona. Pomineme-li otázku komu to prospìje, po-
vaāujeme za potøebné ujistit obèany, āe se budeme snaāit o to,
aby v rámci platných pøedpisù tuto zmìnu pocítili co nejménì.
Na druhou stranu øada úkonù z jejich strany, zejména pak
obsah āádosti, bude pøedem celostátnì daný a vyhlášky budou
obsahovat velké mnoāství údajù, jejichā vyplnìní bude pøed
podáním stavebnímu úøadu nezbytné.

Dùleāitou zmìnou je skuteènost, āe s novým stavebním zá-
konem konèí pùsobnost všech komisí výstavby na obcích, a tu-
díā kaādá (i drobná) stavba na ohlášení bude øešena výhradnì
zdejším stavebním úøadem.

Odborné veøejnosti doporuèujeme se s novým právním
pøedpisem co nejdøíve seznámit. Poèítáme také, āe jako u kaā-
dé nové vìci budeme zástupce obcí i projektanty postupnì
seznamovat s novinkami a problémy, které se jistì vyskytnou,
a to s cílem vìci vyøešit ke spokojenosti jejich a pøedevším
stavebníkù. Odbor VÚP MìÚ Horaāïovice

Analýza tøídìní odpadu
Jak je známo, pro nakládání s komunálním odpadem byl

vytvoøen systém, který se prostøednictvím obecnì závazné
vyhlášky stal povinným pro všechny obyvatele mìsta. Sou-
èástí systému nakládání s komunálním odpadem je i jeho tøí-

dìní. Které sloāky odpadu jsme povinni vytøídit a jakým zpù-
sobem tak uèinit, by mìlo být jiā kaādému známo.

Skladba a produkce komunálního odpadu je do znaèné míry
závislá na typu zástavby. Sloāení domovního odpadu se mìní
v èase – za poslední období došlo k výraznému nárùstu obsahu
plastù a papíru, pokleslo mnoāství skla a kovù. Do budoucna
lze vzhledem ke zmìnám v obalové technice a druhùm po-
uāívaných obalù oèekávat nárùst plastù, papíru a kombino-
vaných obalù.

Pro oddìlený sbìr nìkterých sloāek komunálního odpadu
(papír, sklo, plasty) je v souèasné dobì vytvoøeno 20 stanoviš�
s celkovým poètem 41 kontejnerù. Systém oddìleného sbìru
se postupnì doplòuje. Je pravda, āe donáškové vzdálenosti
ještì poøád nejsou ideální, nicménì ve srovnání s jinými mìsty
se jedná o prùmìrnou dostupnost. I kdyā se systém oddìle-
ného sbìru komunálního odpadu postupnì doplòuje dalšími
kontejnery, donáškové vzdálenosti se zmenšují a postupnì se
prostøednictvím médií problematika tøídìní odpadu stále více
a více dostává do povìdomí obèanù. Pøesto nìjaký výrazný
nárùst v tøídìní odpadu nebyl zaznamenán. Je to patrno i z ní-
āe uvedené tabulky.

Pro pøedstavu, jaké mnoāství odpadu èlovìk roènì vypro-
dukuje, jaké mnoāství papíru, skla a plastù by bylo moāné
z odpadu pøi opravdu dùkladném tøídìní vyseparovat, uvádím
nìkolik údajù:
� prùmìrná produkce komunálního odpadu pøedstavuje zhru-

ba cca 300 – 350 kg roènì na 1 obyvatele, pøièemā prùmìrná
produkce domovních odpadù na obyvatele za rok je cca
150 – 200 kg, (domovní odpad je odpad, který vzniká v do-

mácnostech, je souèástí komunálního odpadu vznikajícího

na území mìsta)
� prùmìrná produkce vytøíditelných sloāek (papír, sklo, plasty)

na obyvatele se pohybuje v hodnotách 60 – 85 kg za rok
� vytøíditelné sloāky pøedstavuji cca 25 % z hmotnosti ko-

munálního odpadu. V domovním odpadu se kromì jiných
sloāek, mimochodem taky vytøíditelných, (napø. textil, kovy,
bioodpad, atd.) nachází v prùmìru zhruba 24 % papíru,
16 % plastù, 9 % skla.
V následující tabulce je zaznamenáno mnoāství (v tunách)

vytøídìných sloāek komunálního odpadu za období posled-
ních tøí let. Údaje vychází z prùbìāné evidence odpadu.
U kaādé komodity je v % hmotnosti vyjádøeno mnoāství vy-
tøídìného odpadu z celkového mnoāství komunálního odpadu.

rok
Papír Sklo Plasty Komunální

odpad celkem
t % t % t %

2004 65,48 4,34 34,77 2,31 27,28 1,81 1508,10 

2005 76,06 4,90 48,99 3,17 28,65 1,86 1542,33 

2006 82,13* 5,29* 55,71* 3,59* 33,78* 2,18* 1551,52*

* – odhad pro rok 2006 (není známo mnoāství za listopad a prosinec 2006)
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Vzhledem k tomu, āe hmotnostnì papír, sklo a plasty pøed-
stavují zhruba 1/4 hmotnosti komunálního odpadu, mìli by-
chom roènì vytøídit øádovì 380 t tìchto komodit. Z údajù
v tabulce je zøejmé, āe se vytøídìné mnoāství pohybuje kolem
150 t roènì, coā je zhruba 40 % a zbylých 60 % skonèí ve
smìsném komunálním odpadu na skládce. Je to pomìrnì vy-
soké èíslo – jednoznaènì vypovídá o nedostateèné úrovni tøí-
dìní tìchto druhù odpadù. Celkovì i meziroèní nárùst vytøí-
dìného mnoāství je slabý. Odbor āivotního prostøedí

Projekt
Šance pro budoucnost

Plzeòský kraj ve spolupráci s dalšími partnery realizuje
v rámci celého kraje projekt Šance pro budoucnost, který je
spolufinancován z prostøedkù ESF (Evropský sociální fond).
Mìsto Horaāïovice je do projektu zapojeno jako partner.

Cílem projektu je vytvoøit komplexní nástroj pro zaèlenìní
mládeāe, která odchází z dìtských domovù, na trh práce a do 
spoleènosti, aby si tito lidé byli schopni najít práci, udrāet
si práci, obstarat si bydlení a nauèit se samostatné existenci.

Cílovou skupinou je tedy mládeā opouštìjící dìtské do-
movy, mládeā āijící ve znevýhodnìném sociálním prostøedí.
Pøi odchodu z dìtského domova péèi o mladé lidi pøeberou
komunitní pracovníci, kteøí jim pomáhají hledat zamìstnání,
zaèít samostatnì bydlet a nauèit se základùm samostatné exi-
stence. Výsledkem projektu bude stav, kdy se mladí lidé dokáāí
uplatnit na trhu práce a zajistí si samostatnou existenci.

Mìsto Horaāïovice spolupracuje s Dìtským domovem
v Kašperských Horách. Dìtem odcházejícím z tohoto domova
bychom mìli pomoci øešit bytovou situaci. Do projektu jsou
zaøazeny dìti, které se u nás uèí v SOU, OU a U v Blatenské
ulici, a tak získaly k našemu mìstu urèitý vztah.

Doufejme, āe naší úèastí v projektu pomùāeme alespoò nì-
kolika dìtem správnì vykroèit do āivota.

Odbor sociálních vìcí a zdravotnictví

Sbor dobrovolných hasièù
Kdyā se zima zeptá – místo zimy se ptám já:

Máte komínové zdivo neporušené?
Má povrch komínového zdiva zatøené
spáry nebo je omítnut i na nepøístupných
místech? Jste si jisti, āe do komína není
zazdìn āádný trám? Jsou komínová dvíø-
ka neporušená a tìsná? Necháváte ko-

mín pravidelnì èistit a kontrolovat odborníkem? Jsou hoølavé
pøedmìty (palivo, nábytek) v bezpeèné vzdálenosti od komína,
kotle a kouøovodu? Je kouøovod neporušený a jeho zaústìní
do komína tìsné? Jsou kamna a kotle v dobrém technickém
stavu? Opravdu nepouāíváte k zatápìní āádné hoølavé kapa-
liny? Je pouāitá nehoølavá podloāka okolo kamen dostateè-
nì rozmìrná? Pokud jste si odpovìdìli na mých deset otázek
slùvkem „ANO“, pak Vám pøeji pøíjemné teplo domova.

Karel Halml()
Kolektiv mladých hasièù dìkuje všem sponzorùm za ma-

teriální a finanèní dary, které velmi pomáhají v jeho èinnosti.
Dìkujeme p. Melkovi st., p. Melkovi ml., p. Petøíkovi, p. Šo-
covi a všem ostatním za nezištnou pomoc našemu kolektivu.

Chceme Vám všem popøát klidné Vánoce a do roku 2007

hodnì zdraví a spokojenosti.

Helena Plecitá, Jiøí Chaluš, Karel Lukeš

Spolek rodákù a pøíznivcù
Horaāïovic

Výbor spolku se sešel na své poslední schùzi v letošním
roce. Èlenové výboru konstatovali, āe plán spolku na rok 2006
byl splnìn a snad pøispìl k obohacení i k dobré náplni vol-
ného èasu všech úèastníkù akcí. �e se program líbil, dokazuje
úèast na øadì zájezdù i nìkterých akcí. Pøestoāe jsou hotové
lavièky na Prácheò a pod Svitník, jejich instalaci jsme po-
nechali na jaro. Èekáme na dokonèení lávky pøes Otavu ve
Velkých Hydèicích, kde bude nutné spolu s Klubem èeských
turistù obnovit znaèení. Úspìšný rok 2006, který podrobnì
precizujeme v prosincovém Vìstníku SRP – viz naše schránka
u Èervené brány – i doruèené VÌSTNÍKY èlenùm spolku,
mohl být naplnìn, nebo� èlenové spolku i obèané mìsta pro-
jevili o akce zájem. Mohl být také realizován proto, āe nám
Mìsto poskytlo morální i finanèní podporu. A jak tomu bude
v roce 2007? Pokud bude zájem ze strany obèanù, a to ne-
jenom rodákù a èlenù spolku, ale téā nového zastupitelstva
mìsta a pokud zùstane výbor, neotrávený āabomyšími názory,
pracovat tak, jak byl zvolen, mùāe být v nedìli dne 4. února

Oznámení pro právnické a fyzické
podnikající osoby

Prodej známek na popelnice firmy RUMPOLD – P,

s. r. o., pro podnikající subjekty se uskuteèní v pro-

storu kina Otava ve dnech 15. 1. 2007 a 17. 1. 2007

v dobì 13.30 – 16.30 hod.

Zájemci o známky na popelnice si je mohou také

zakoupit v provozovnì firmy RUMPOLD – P, s. r. o.,

na adrese: Nová 240, 342 01 Sušice dennì v dobì 7.00

– 11.00 a 12.00 – 15.00 hod.
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2007 ve 14 hodin „U Hlaváèkù“ pøijat program spolku

na pøíští rok. I kdyā tato Valná hromada není volební, mùāe
být výbor doplnìn o nové èleny nebo nového pøedsedu, aby
èinnost nebyla stereotypní a noví lidé pøinesli tøeba nový sys-
tém i program.

Pìkné proāití vánoèních svátkù i š�astný vstup do roku 2007
pøeje výbor. –fm–

Podìkování

Blíāí se konec kalendáøního roku,
ten náš školní se blíāí do své poloviny.

Období kolem Vánoc bývá ve škol-
ce pro dìti asi tím nejhezèím a vlastnì

nejen pro dìti. V rodinách se ohlašují vánoèní svátky aā v ob-
dobí Adventu. Ale ve školce zaèíná vše jiā mnohem døíve.
Ve školce je vùbec jiná nálada. Peèeme perníèky, zdobíme
je, krášlíme tøídy, chodby, okna, pøipravujeme dáreèky pro
své nejbliāší a také se uèíme vánoèní písnì a básnì, se kterými
se pochlubíme svým rodièùm. Ani rodièe nelení. Najdou si
èas na posezení ve školce, kdy si mohou vyrobit za pomoci
svých dìtí, anebo bez nich, nìco pìkného do svého bytu.

Na tom, āe se nám všechny aktivity líbí a mají velký úspìch,
se velkou mìrou podílejí také naši pøátelé. Nechtìli bychom
na nikoho zapomenout, a tak dìkujeme všem, kteøí nám po-
mohli jak pøi rùzných èinnostech, tak radou èi sponzorsky
– finanènì – anebo dárky pro dìti. Veškerá pomoc nás vādy
velmi podpoøí, ale rovnìā máme velikou radost, āe máme pøá-
tele, kteøí mají u nás ve školce velmi dùleāité místo.

Protoāe tento èlánek vzniká v dobì, kdy ve školce byla
návštìva „z pekla“, chtìla bych touto cestou podìkovat dìv-
èatùm z SOU v Horaāïovicích, konkrétnì tøídì 2. AAR pod
vedením mistrové odborného výcviku paní Kselíkové. Tato
návštìva byla veselá a rovnìā navodila pravou èertovskou
atmosféru v celé školce nejen mezi dìtmi, ale tentokrát se

musely zpovídat ze svých høíchù i paní kuchaøky (ještìāe nám
je èert neodnesl).

Pøejeme všem, kteøí ètou tyto øádky, š�astné a veselé Vánoce
a nashledanou v novém roce. M. Sládková

Køes�anská mateøská škola

Co bylo, bylo...

Pøichází znovu – tak jako kaādý rok
– kouzelná doba pøedvánoèní (adventní)
a vánoèní, v níā vìtšina lidí více èi ménì
jemní, jihne a bilancuje. Škoda, āe zjih-

nutí a zjemnìní nezakoøení a nezùstane nastálo. Snad nám
k oné promìnì mùāe pomoci malé rozjímání s názvem:

Koleda        

Co bylo, bylo... Je èas usmíøení.
Vánoèní zvon zní bílou krajinou.
Je èas, kdy mùāeš koupit odpuštìní
vìtvièkou jmelí, kapøí šupinou.
Co bylo, bylo... Teï je všude bílo.
Sníh tady ale není nastálo!
Mám jedno pøání: Aā pøijde èas tání,
aby v nás odpouštìní zùstalo.

Pøejeme všem, nejenom ètenáøùm tìchto listù, vskutku svá-
teèní proāití svátkù vánoèních. Do roku dalšího zdraví, klid,
pohodu, porozumìní a více dobrých zpráv ve Vašich domovech
a na pracovištích.

Za všechny „malé i velké“ z Køes�anské mateøské školy
Horaāïovice Alena Prùchová

Vánoèní radovánky

      Vánoce jsou prima svátky,
      díváme se na pohádky.
      Mamka peèe cukroví,
      celý dùm s ním provoní.
      Štìdrý den mám nejradši, 
      Jeāíšek k nám nakráèí.
      Dáreèky všem nadìlí,
      letos pøijde v nedìli.
      Nejlepší je stejnì stromek
      rozzáøený od āárovek.

      Pøíroda se zatím mraèí, 
      myslí, āe nám bláto staèí.
      My èekáme bílý sníh,
      budem jezdit na saních.
      Kdyā na stráních zazáøí,
      mráz nás štípe do tváøí.
      Po vánoèní koledì
      hrajem hokej na ledì.
      Vezmem boby, lyāe, sáòky,
      mohou zaèít radovánky.

Vojtìch Melka, 5. A.,
ZŠ Horaāïovice, Komenského 211
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Adventní trhy
v ZŠ Komenského

Dne 7. 12. 2006 se v naší škole konaly v rámci Dne ote-
vøených dveøí ve spolupráci se Sdruāením rodièù jiā druhé
Adventní trhy. Pøi této pøíleāitosti navštívil naší školu také
první námìstek hejtmana Plzeòského kraje pro oblasti školství,
mládeāe a sportu pan MVDr. Václav Èervený a vedoucí úseku
obecního školství krajského úøadu pro ORP Horaāïovice paní
Mgr. Martina Lindová. Spoleènì s vedením školy a panem
místostarostou Ing. Ladislavem Lenským si prohlédli školu
a výrobky āákù vyrobené speciálnì pro trhy v rámci výuky
praktických èinností. Pan námìstek Èervený pøi prohlídce
zvláštì ocenil otevøenost a velmi dobrou komunikaci naší ško-
ly s rodièi āákù a ostatní veøejností.

Na závìr bych chtìl jménem vedení školy podìkovat všem
uèitelùm i āákùm za výbornou organizaci celé akce a Sdruāení
rodièù za pomoc pøi zajištìní obèerstvení ve Školní kavárnì.
Zároveò pøeji všem obèanùm Horaāïovic a okolních obcí i os-
tatním ètenáøùm Horaāïovického obzoru pøíjemné vánoèní
svátky a š�astný nový rok 2007.

Mgr. Petr Mazanec, øeditel ZŠ Horaāïovice, Komenského 211

Mikulášská la�ka
Chtìli bychom se s vámi podìlit o nezapomenutelné zá-

āitky z 5. prosince. Toho dne se na ZŠ Blatenská uskuteènila
spousta zábavných soutìāí. �áky prvního stupnì navštívili èer-
ti, Mikuláš a andìlé, kteøí rozdávali spousty sladkostí. Ani
na zlobivé dìti èerti nezapomnìli.

V tìlocviènì se āáci 6. – 9. tøíd pokoušeli pøeskoèit mi-
kulášskou la�ku a ukázat ostatním, co v nich je. V mladší ka-

tegorii chlapcù se umístili na 1. místì Lukáš Zdichynec a Ra-
dek Pintíø se skokem pøes 127 cm. Na 3. místì se umístil
Martin Vávra se skokem 115 cm. V kategorii dívek vyhrála
Tereza Jedlièková, Míša Raèáková a Markéta Augustínová,
které skoèily 105 cm. V kategorii chlapcù 8. – 9. tøíd vyhrál
Pavel Rejšek se skokem 155 cm, na 2. místì se umístil Pavel
Augustín (143 cm) a 3. místo obsadil Václav Šmat (140 cm).
Ve skupinì dívek vyhrála Jana Šašková, která pøekonala 131
cm, za ní skonèila Petra Matíková (120 cm) a na 3. místì
se umístila Kristýna Fialová (115 cm). Vítìzové si pochutnali
na sladkém dortu. Do programu byly zaøazeny nacvièené ta-
neèní kousky āákyò druhého stupnì. Cenu za nejlepší vystou-
pení vyhrála dìvèata z 9. A se svým hip-hopem. Kdo se nechtìl
podílet na fandìní, mohl se zúèastnit jiných doprovodných
akcí, napø. výroby vánoèních dekorací, peèení perníèkù, sle-
dování filmù v pøírodopisné pracovnì, volné zábavy v pra-
covnì informatiky. Další soutìāí byl turnaj ve stolním fotbale,
ve kterém vyhrál Roman Èernošek a Jiøí Dufek (9. A). Všem
úèinkujícím dìkujeme za zajímavé vystoupení a také všem
uèitelùm, kteøí pro nás pøipravili krásné dopoledne.

Eva Štìpánová a Katka Vávrová, āákynì 9. A, ZŠ Blatenská ul.

Vánoèní koledy na schodech.

Vánoèní atmosféru na ZŠ v Blatenské ulici v tomto adventním èase
navozuje krásný a rozsáhlý Betlém umístìný ve vestibulu školy.

Vytvoøil ho akademický malíø Ludvík Kováø se svými āáky.
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Vánoèní svátky

     Vánoèní svátky, krásné a tajemné,
     pohledy vlídné, milé a vzájemné.
     Teplo je u krbu nebo jen u svíèky,
     dlouhý byl celý rok, teï uā je malièký.
     Dìti a stromeèek, oèi jak korálky – 
     copak nám Jeāíšek pøinesl za dárky?
     By� by byl malièký, nejmenší na svìtì,
     vykouzlí úsmìvy na tváøích dítìte.

Vydaøené Vánoce a v novém roce 2007 hodnì zdraví
a spokojenosti pøejí všem ètenáøùm obzoru āáci a uèitelé
ZŠ Blatenská 310.

Mgr. Nadìāda Chládková, øeditelka škola

Váāení ètenáøi,

Mìstské muzeum všem dìkuje za zá-

jem a za vaše návštìvy. Podrobnou zprá-

vu o naší celoroèní èinnosti si budete

moci pøeèíst v jednom z dalších èísel.

Na pøíští rok chystáme dvì výstavy, jed-

na bude o zbraních støedovìku, kterými

se válèilo na Horaāïovicku. Druhá vý-

stava bude ukazovat jiā nepouāívaný církevní textil, který nám

zapùjèily fary a kostely v Horaāïovicích a jejich okolí.

Všem pøejeme krásné a klidné proāití Vánoc a mnoho štìstí
a úspìchù v novém roce.

Mgr. Hana Smetanová, øeditelka muzea

Naše vycházka
do tøináctých komnat

Dne 25. 11. 2006 pozvala knihovna všechny úèastníky

soutìāí na vycházku mìstem do 13. komnat. Sešli jsme se

ve 14.00 pøed knihovnou a paní prùvodkynì nám øekla,

kam pùjdeme. Naší první komnatou byl kostel sv. Petra

a Pavla. Tam jsme se vyfotografovali a poèkali na pana

vikáøe, který nám pùjèil klíèe od vìāe kostela. Poté jsme

všichni zaèali stoupat po toèitých døevìných schodech na

vìā, kde jsou umístìny horaāïovické zvony. Na schodech

byla tma, āe jsme skoro vùbec nic nevidìli. Kdyā jsme vy-

lezli na vìā kostela, podívali jsme se na zvony a šli jsme

zpìt.

Zpáteèní cestou jsme poèítali schody. Zjistili jsme, āe

jsme zdolali 88 schodù. Naší druhou komnatou byla radnice.

Na radnici jsme dostali obèerstvení a horký èaj. Poté za

námi pøišla paní starostka. Ta nám povìdìla nìco o radnici

a my jsme se jí ptali na rùzné otázky. Naší tøetí komna-

tou byly masné krámy. Ty jsme odemkli a vstoupili dovnitø.

Uvnitø byly staré trámy, na kterých byly zavìšené háky. Bylo

tam chladno a tamní stropy byly velmi nízké.

Naší poslední komnatou byla nemocnice, konkrétnì

rehabilitace, kde nás uvítal pan øeditel Grolmus. Prohlídka

rehabilitace byla velice zajímavá. Navštívili jsme míst-

nosti, kam se bìāný obèan dostane pouze, kdyā má nìja-

ké potíāe. V nemocnici jsme se dozvìdìli velmi zajímavé

vìci. Je tam postavená kaple, velice krásný bazén, který

stál o trochu více neā budova, ve které je rehabilita-

ce umístìna. Nemocnice a rehabilitace jsou propojeny

podzemní chodbou, aby pacienti nemuseli být pøeváāeni pøes

dvùr.

Vìøím, āe kdo s námi tuto prohlídku uskuteènil, odnesl si

velice pìkné a pouèné záāitky!

Michaela Kališová, Jana Vrzalová

Vyhodnocení soutìāe
13. komnaty

Soutìāe 13. komnaty našeho mìsta se zúèastnilo devìt dìtí

a jeden kolektiv.

Pøeváāná vìtšina odpovìdí byla správná, soutìāící nepo-

nechali nic náhodì, ale opravdu hledali a pátrali.

Kategorie do 10 let:

1. – 4. místo se shodným poètem bodù:

Bohuslav Šotola

Jaroslav Šotola

Jiøí Motl

Tereza Bendová

PF 2007
�ádná kniha není

urèena všem, ale kaādá

kniha má svého ètenáøe.

Moāná, āe tu pravou najdete právì u nás…

Mnoho hezkých chvil nad knihami v roce 2007

pøeje

Mìstská knihovna Horaāïovice
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Kategorie 10 – 15 let:

1. – 2. místo se shodným poètem bodù:

Dominika Pavlíèková
Hana Švehlová

3. místo:

Miroslav Pena

4. – 5. místo se shodným poètem bodù:

Michal Chroust
Michaela Raèáková

Kolektivní práci odevzdali āáci Základní školy praktické.
–em–

Daniel Hála
– Patagonií v sedle

Tento pøíbìh zaèíná tím, āe já a moje tøída jsme šli do

horaāïovické knihovny, kde jsme si vyslechli pøíbìh cesto-

vatele pana Hály. Pan Hála je muā støedního vìku, plný āi-

vota a humoru. Jeho cesta zaèala letem do Prahy, kde musel

pašovat ve vestì patnáct kilo dùleāitých vìcí, s kterými by

ho normálnì do letadla nepustili. Byly to takové vìci jako

lékárna, kováøské náèiní a spousta jiných malièkostí. Letadlem

doletìl aā do Ameriky a potom se pøesunul do Chile. V Chile

si zakoupil pøes jednoho svého kamaráda konì. Bìhem své

cesty se setkal se spoustou milých lidí, kteøí ho pohostili a ne-

chali ho pøespat ve svých obydlích. Po mìsíci cestování se

k nìmu pøidal jeho kamarád s pøítelkyní, kteøí také cestovali

s koòmi. Celá expedice trvala ètyøi mìsíce a jeden èlen za

ní zaplatil 150 000,- Kè. Na vyprávìní o Patagonii, které by-

lo doplnìno projekcí, mì velice zaujala krásná pøíroda, ma-

jestátnì tyèící se hory, krásnì se zelenající vegetace a roz-

prostøené èisté øíèky a potùèky a téā termální prameny,

kde se expedice vyøádila nejvíce. Já osobnì si myslím, āe

všechny, kdo se zúèastnili tohoto vyprávìní, to velice zaujalo

a zapøemýšleli nad tím, jaké by to bylo být jedním ze èlenù

této expedice. Za SOU Horaāïovice Lucie Vojáková

Pìvecký spolek Prácheò
V dobì, kdy píši tyto øádky, jsou

v plném proudu pøípravy na svátky vánoè-

ní a v tento èas se také setkáváme pøi vá-

noèních koncertech. O nich jsem psal jiā

v minulém èísle a na jejich hodnocení je

ještì brzy. Nìkteré nás pøece jen ještì èe-

kají.

Jiā brzy však vstoupíme do roku 2007,

který bude pro spolek Prácheò slavnostní. Na jaøe uplyne pl-

ných 145 let od vzniku tohoto spolku a 15 let od znovuob-

novení èinnosti. V padesátých letech minulého století byla èin-

nost spolku ukonèena a teprve v únoru 1992 byla tato èinnost

obnovena. Ale s historií spolku vás zaènu seznamovat od pøíš-

tího èísla.

Poprvé v jubilejním roce vystoupíme pøi zahájení jiā 10.

Prácheòského plesu. Tento se uskuteèní v sobotu 6. 1. 2007

od 20.00 hodin v Kulturním domì v Horaāïovicích.

Ještì jednou Vám pøeji krásné proāití vánoèních svátkù a co

moāná nejlepší vstup do roku 2007. A nejen ten vstup, ale

i celý, pro nás tak významný, rok. Doufám, āe nás tím pøíštím

rokem bude i nadále provázet vaše pøízeò.

 Za PSP Martin Petrus

O Bavorovu støelu
25. – 26. listopadu 2006

Mnozí z nás zatouāili mít své malé království. Být ge-

nerálem a velet armádì jako král nebo vládnout na svém

panství jako šlechtic, stát se na chvíli rytíøem a dobývat slá-

vu na poli váleèném nebo v rytíøských turnajích. Keltský

bojovník a øímský legionáø z poèátku letopoètu, král Arthur

a severský Viking, rytíø ve zbroji proti husitskému cepní-

kovi z doby vrcholného støedovìku. Napoleon Bonaparte

a generál Kutuzov, indiánský náèelník a voják US kavalerie.

PSP pøi slavnostním rozsvícení vánoèního stromu 3. 12. 2006.
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Èeskoslovenský pilot z 2. svìtové války nebo voják moderních
armád.

To jsou postavy bohatých svìtových dìjin. Tyto postavy
metamorfované na figurky v rùzných velikostech, vypra-
cované do nejmenších detailù a vìrné svým vzhledem i po-
dobou skuteèným pøedlohám se snaāí touhu po malém krá-
lovství naplnit. Uā Napoleonùv syn si hrál s cínovými vojáèky,
mnoho generálù pouāívalo figurek k nácviku strategie. Proto
byl cínový vojáèek mnohdy snem malých klukù.

Poslední listopadovou sobotu pøijeli do Horaāïovic figur-
káøi, aby své práce pøedstavili veøejnosti. Výstavy se zúèast-
nilo patnáct vystavovatelù. Dva pøijeli dokonce ze slovenského
Popradu, nìkteøí byli z Moravy. Po dva dny bylo v prostorách
zámecké galerie vystaveno 175 figurek v nìkolika kolekcích,
které zachytily období starovìku, støedovìku a nové doby.
Návštìvníci mohli vidìt obrazy bitev s èetnými figurkami
a kulisami, soubory dvou nebo tøí figurek a sólové figurky.
Do galerie muzea pøišlo 120 návštìvníkù vèetnì hostù ze za-
hranièí. Vítìzná figurka byla z kolekce Michala Køepelky
(ukázka – viz foto), jenā tímto získal hlavní cenu – Bavorovu
støelu.

Podìkování patøí i donátorùm výstavy firmì AVS Støelské
Hoštice, Kovaltosu Horaāïovice, papírnictví p. Lukeše, Zá-
mecké kavárnì, penzionu Houba a Cykloservisu Faust. Zvlášt-
ní podìkování si zaslouāí pracovníci mìstského muzea a všich-
ni pøátelé, kteøí mi pomohli s organizací.

Od doby Napoleonovy se mnohé zmìnilo, ale kouzlo
figurek zùstává. A tak stále kluci od školních let aā do
pokroèilého vìku uskuteèòují svùj sen – mít své království.

Vojtìch Køesák

       Tøpytivý pozdrav snìāných vloèek,
       pìkný dárek pod stromeèek,
       klid a radost na Vánoce,
       mnoho štìstí v novém roce,
       pevné zdraví Vám všem pøejí 
       Ti, kteøí se za Vás na závodech bijí.

       Èlenové Karate Horaāïovice

Otavská plavba 2007
– rok vodákù

V rámci projektu Otavské plavby
byla v roce 2006 poøízena Studie Vo-
dácké turistiky na Otavì. Projekt by
mìl øešit nejen vodácké znaèení, ale
také oznaèení turistických atraktivit
v okolí øeky.

Na jednání, které se uskuteènilo 11. prosince 2006 ve Stra-
konicích bylo dohodnuto, āe èinnost v roce 2007 bude za-
mìøena právì na vodáctví. Pro pøíští rok byly vytyèeny ná-
sledující cíle:

� vytvoøit jednotné znaèení øeky, které doposud neexistuje
� zajistit standardní vybavení nástupních míst, upravit sta-

novištì a výstupy 
� zlepšit bezpeènost èetných jezù vyskytujících se na øece

a pomoci k bezpeèné sjízdnosti øeky èi ke snadnìjšímu svo-
zu lodi po jezech, zabránit èastému pøenášení lodí

Vzhledem k tomu, āe našim zámìrem je efektivním zpùso-
bem zajistit co nejlepší podmínky pro tento sport, āádám Vás
touto cestou o jakékoliv podnìty a pøipomínky, týkající se da-
né oblasti. Kontakt: obzor@muhorazdovice.cz, tel. 376 547 557.

Lucie Staòková, odbor památkové péèe, školství a kultury

Od ledna 2007
zmìna provozní doby pro pøedprodej vstupenek,

kopírování, pøíjem plakátù:
St 9.00 – 12.00, Èt, Pá, So 17.00 – 20.00 hod.

è. 12/2006 STRANA 13



Tisková zpráva

XXIX. RALLY AGROPA 2007

13. – 14. èervence 2007

XXIX. roèník
Rally Agropa 2007 se hlásí

Na spoleèné schùzce se v pondìlí 11. pro-
since v Horaāïovicích sešli zástupci AMK
Paèejov se èleny organizaèního výboru Rally
Agropa, vedením podniku Agropa, a. s.,
Olšany, starosty a zástupci mìst Horaāïo-
vice a Sušice a obecních úøadù, s nimiā po-

øadatelé spolupracují pøi zajiš�ování této tradièní a populární
automobilové soutìāe. Pozvání pøijali i místopøedseda Senátu
Parlamentu Èeské republiky ing. Jiøí Šneberger a pøedseda ze-
mìdìlského výboru Poslanecké snìmovny Parlamentu Èeské
republiky ing. Jiøí Papeā. 

Po struèném zhodnocení úspìšného 28. roèníku Rally Agro-
pa všichni pøítomní obrátili svou pozornost do budoucna. Jiā
29. roèník rally se pojede opìtovnì jako souèást Mistrovství
ÈR v rallysprintu, tentokrát v termínu 13.–14. èervence 2007.
Všechny zúèastnìné subjekty projevily vùli a ochotu spolu-
podílet se na organizaci této soutìāe.

Tomáš Cihláø, tiskové støedisko Rally Agropa

Tøíkrálová
sbírka 2007

Sdruāení Èeská katolická cha-
rita vyhlásilo v poøadí jiā sedmý
roèník Tøíkrálové sbírky.

Tøíkrálová sbírka 2007

probìhne v Horaāïovicích a okolních obcích

ve dnech 5. a 6. ledna 2007 v dobì od 10 – 17 hod. 

V domácnostech oèekávejte koledníky

v sobotu 6. ledna 2007.

Výtìāek sbírky bude vìnován na úhradu nákladù spojených
s poskytováním Charitní ošetøovatelské a peèovatelské sluāby
a dále na úhradu nákladù spojených s poøádáním rùzných
pøednášek, koncertù, zájezdù a dalších volnoèasových aktivit
poøádaných Centrem denních sluāeb pro seniory a zdravotnì
postiāené obèany pøi OCH Horaāïovice.

Chcete se zapojit spoleènì s námi do této akce?

Nebo chcete uspoøádat Tøíkrálovou sbírku ve své obci?

Rádi uvítáme pomoc kaādého – malého i velkého.

Prosím, kontaktujte nás osobnì v kanceláøi Oblastní cha-

rity v Domì s peèovatelskou sluābou, Palackého 1061 v Ho-

raāïovicích nebo na telefonním èísle 376 512 596, nejpozdìji

do 29. prosince 2006.

Dìkujeme pøedem všem, kteøí nám budou ochotni pomoci

Tøíkrálovou sbírku provést.

Blíāí se konec roku 2006 a logo jiā napovídá, āe se brzy
potkáte doma nebo v ulicích mìsta s koledníky Tøíkrálové
sbírky, kterou poøádá kaādoroènì Oblastní charita Horaāïo-
vice.

My tøi králové jdeme k Vám,
štìstí, zdraví vinšujeme Vám.
Štìstí, zdraví, dlouhá léta …

Tato slova otevírají nejen dveøe domù a bytù, kam zavítají
naši malí koledníci, ale pøedevším srdce lidí dobré vùle. Díky
Vašim darùm pak mùāeme pomáhat lidem starým, postiāeným
a tìāce nemocným, sociálnì slabým, obìtem āivelných ka-
tastrof a pohrom, lidem na okraji spoleènosti a mnoha dalším
jakkoliv strádajícím u nás i v zahranièí.

A jak bylo naloāeno s výtìākem
Tøíkrálové sbírky 2006 v Horaāïovicích?

Celkový výtìāek sbírky: 81.604,- Kè

Z toho: Horaāïovice 51.215,50 Kè

Velký Bor  8.636,- Kè

Svéradice 10.170,50 Kè

Olšany  4.466,- Kè

Chanovice  7.116,- Kè

OCH Horaāïovice pøidìleno 
od SÈKCH Praha zpìt 53.042,60 Kè, 
tj. 65 % z celkové èástky. 
Z výtìāku roznesených sloāenek v ÈR
ještì v prùbìhu roku 2006 pøidìlena
èástka 2.560,05 Kè.

Celkem pøidìlená èástka 55.602,65 Kè

Vánoèní turnaj
v pozemním hokeji

Koná se 25. prosince 2006

Na Vápence v Horaāïovicích

Pøihlášení do 9.00 hod.

Všichni jste vítáni. Poèet hráèù: 4
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 Vyuāití – dle schválených zámìrù:

Farnost Velký Bor – práce s dìtmi  5.500,- Kè

Dìtský domov v Chanovicích 
– vybavení Domova

 4.625,- Kè

V Horaāïovicích pro OCH Horaāïovice 45.477,65 Kè

Finanèní prostøedky byly vyuāity ve prospìch Centra den-
ních sluāeb pøi Oblastní charitì Horaāïovice na poøízení po-
mùcek pro volnoèasové aktivity pro seniory a zdravotnì po-
stiāené obèany. Èást sbírky byla èerpána na technické vybavení
Charitní ošetøovatelské a peèovatelské sluāby. 

Jménem Oblastní charity Horaāïovice dìkuji všem dárcùm
Tøíkrálové sbírky za sebemenší finanèní dar, který vìnovali
do sbírkových pokladnièek. Malým koledníkùm a velkým dob-
rovolníkùm dìkuji za pomoc pøi organizaci a pøi vlastním pro-
vedením sbírky.

Bc. Olga Šulcová – øeditelka Oblastní charity Horaāïovice

Váāení zákazníci, firma GAZELA plus, s. r. o., oznamuje
odbìratelùm plynu a elektøiny mìsta Horaāïovice termíny pro-
vádìní spoleèných odeètù elektromìrù a plynomìrù v mìsíci
lednu 2007 v tìchto lokalitách a termínech:

8. 1. 2007 – 14. 1. 2007
Ulice Bezruèova, Blatenská,
Hornická, Smetanova,
Tyršova

15. 1. 2007 – 21. 1. 2007 Ulice Palackého

22. 1. 2007 – 28. 1. 2007
Ulice Husova, Na Vápence,
Pøíkopy, �iākova

29. 1. 2007 – 4. 2. 2007 Ulice Jiráskova, Šumavská

Den a èas odeètù jednotlivých odbìrù v rozmezí dvou
hodin bude upøesnìn na oznámeních vyvìšených odeètáøem.
Dìkujeme Vám za umoānìní pøístupu k mìøidlùm.

GAZELA plus, s. r. o. – Váš partner pro odeèty mìøidel.

Nerostné bohatství Horaāïovicka

Mìsto Horaāïovice vydalo v prosinci
2006 populárnì nauèný sborník Nerostné
bohatství Horaāïovicka. Vznik a smysl
publikace uvádí v úvodním èlánku knihy
ing. Karel Jiøí Nìmec.

„…Publikace Nerostné bohatství Ho-
raāïovicka vznikla spoluprací místních
autorù s externími odborníky – geology
a mineralogy, kteøí tuto oblast dobøe znají

a sami v ní pùsobili. Èerpá z bohaté odborné literatury ci-
tované u kaādého èlánku a pøináší i øadu pùvodních poznatkù
a informací. Má být i pøipomínkou našich pøedkù, kteøí zde

āili a vyuāívali místní nerostné suroviny v øemeslné i prù-
myslové výrobì...“

Publikace je k dostání v informaèním centru v zámku
a v knihkupectví v Ševèíkovì ulici.

Odbor památkové péèe, školství a kultury

Programy Denního centra Oblastní

charity HD na leden 2007
1. „Pro setkání“

Kaādé úterý 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. „My tøi králové jdeme k Vám..“

Dne 6. 1. 2007 v sobotu je vyhlášená celorepubliková Tøík-
rálová sbírka, jejíā výtìāek je urèen na peèovatelskou a
ošetøovatelskou èinnost. Koledníci s jejich písnièkou a ka-
sièkami Vás pøijdou navštívit v sobotu do Vašich domovù.
Za pøíspìvek pøedem dìkujeme.

4. „Pro radost“

V klubu seniorù setkání s písnièkou a harmonikou K. Š�ast-
ného v úterý 9. ledna od 15.00 hod. v denním centru DPS
1061.

5. „Pro pouèení“

Správné drāení tìla a techniky dýchání. Pøijïte si poslech-
nout zajímavou pøednášku rehabilitaèní sestry M. Jor-
dánové v pondìlí 15. ledna ve 13.00 hod. v denním centru
DPS 1061.

6. „Pro zdraví“

Pokud nám poèasí dovolí, uskuteèníme další z našich vý-
letù na Ostrov. Procházka zimní krajinou v parku nás jistì
potìší na tìle i na duši. Ve støedu 24. ledna sraz ve 13.15
hod. pøed penzionem DPS 1061. Zájemci o odvoz auto-
mobilem, nech� se pøihlásí v kanceláøi Charity.

7. „Pro pouèení“

„Zastavení nad historií Horaāïovicka“. Všechny zájemce
srdeènì zveme na posezení nad historií našeho mìsta s fo-
tografiemi a dokumentárním filmem o Horaāïovicích. Ve
støedu 31. ledna 13.30 hod. v denním centru DPS 1061.

Oblastní charita

Od rukopisu k digitalizaci
Dìjin mìsta Horaāïovic

Kniha Dìjiny mìsta Horaāïovic je nejvýznamnìjší pub-
likací a stìāejním dílem uèitele a historika Karla Nìmce

(1886 – 1972), jehoā 120. výroèí narození si v letošním roce
pøipomínáme. Je výsledkem témìø dvacetileté usilovné prá-
ce, velké odpovìdnosti a lásky k rodnému mìstu. Vznikala
pomalu a tìāce, nebo� autor nebyl profesionálem v oboru, ale
zaníceným laikem, který se dokázal vypracovat k vysoké
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odbornosti. Pomáhalo mu v tom pedagogické vzdìlání a vro-
zený smysl pro analytickou a syntetickou práci s dokumen-
ty. Prostudoval jich stovky v originále, nauèil se èíst texty
psané staroèeštinou, støedovìkou latinskou manuskulí a mi-
nuskulí i nìmeckým švabachem. Znal staré míry a váhy,
rozumìl dávno zapomenutým výrazùm a slovním vazbám.
Navázal na tradici našich uvìdomìlých uèitelù a vlastencù
z 19. století, kteøí se snaāili udrāovat v dobì poroby v po-
vìdomí lidu slavnou i pohnutou minulost èeského národa. Kni-
ha mìla být i podkladem pro místní uèitele dìjepisu a vlas-
tivìdy.

Dìjiny mìsta Horaāïovic jsou autorovým dílem nejen
v textové, ale i grafické èásti. Namaloval a nakreslil všech-
ny obrázky a u významnìjších kapitol vypracoval po vzoru
støedovìkých kancionálù iniciály poèáteèních písmen. Vy-
hotovil i všechny fotografie a navrhl vazbu knihy. Jedinou
výjimkou je úvodní báseò, kterou napsala pod šifrou Sa
(Slávka) jeho āena Bohuslava Nìmcová, která porozumìla jeho
snaze vytvoøit pro Horaāïovice historický dokument, obìtavì
mu pomáhala a vytvoøila dobré zázemí domova a klid pro
práci.

Po dlouhou dobu vzniku knihy ve dvacátých a tøicátých
letech minulého století jsem mìl moānost sledovat otce pøi
práci, jeho úsilí o vìcnou správnost i formální dokonalost.
Myšlenka napsat dìjiny mìsta Horaāïovic vznikla v roce
1919, kdy pøevzal klíèe od Mìstského muzea a archivu. Jak
sám napsal v úvodu knihy, inspiroval ho „prostý sešit kvar-
tového formátu s nápisem: Pamìti konšela Jana Malkovského
z konce 17. a poèátku 18. století, kdy jej zajala atmosféra
zašlých vìkù a všechny archivní folianty k nìmu promluvily
s pøáním, aby āivoty místních lidí, jejich trampoty i radosti
nebyly zapomenuty tìmi, kdo pøijdou po nás“. Tato myšlenka
byla neodbytná a došla uskuteènìní po mnoha letech bádání,
hledání a skládání mozaiky dílèích poznatkù. Za tuto práci
nebyl autor placený, ale naopak ho stála mnoho fyzických
i duševních sil, vlastních prostøedkù a èasu. Velkou oporou
mu byl místní Okrašlovací spolek, který na návrh øeditele
L. Novotného zaloāil fond pro vydávání knihy a autora mo-
rálnì podporoval. Péèí tohoto spolku kniha vyšla nákladem
590 výtiskù v únoru 1936 ve vydavatelství Jan Kobes v Plzni
na krásném chamois køídovém papíru, který umoānil kvalitní
reprodukci kreslených obrázkù i èernobílých fotografií.

Kniha má 29 kapitol a 236 stran. Pøed ètenáøi se v ní odvíjí
historie mìsta a jeho blízkého okolí od pravìku aā po 19.
století. V úvodní èásti je pøipomenuta geologická stavba re-
gionu a jeho pravìké osídlení doloāené archeologickými ná-
lezy z doby kamenné, bronzové i āelezné, uloāenými v Mìst-
ském muzeu. Následující kapitoly se podrobnìji zabývají
dìjinami mìsta od jeho zaloāení koncem 13. století, jeho vý-
stavbou, vývojem a osudy. Pøibliāují ètenáøùm āivot místních
obyvatelù. Jejich radosti i strasti. Pozornost je vìnována his-
torickým stavbám a zejména pùsobením vládnoucích pan-
ských rodù v jejich èasové posloupnosti. Samostatné kapitoly
pojednávají o organizaci, práci a významu soudnictví a škol-
ství. Je pøipomenut i āivot a význam āidovské komunity. V zá-

vìreèné kapitole jsou uvedeny studentské nadace, které od kon-
ce 17. století zøizovali uvìdomìlí církevní hodnostáøi pro po-
sílení výchovy místních nadaných a poèestných chudých stu-
dentù. Dìjiny Horaāïovic jsou uzavøeny seznamem dìkanù
a správcù fary kostela sv. Petra a Pavla.

Historické dílo bylo dobøe pøijato jak v odborných kruzích,
tak i laickou veøejností a jeho náklad byl brzy vyprodán. Kni-
ha zùstala dodnes v majetku institucí a jednotlivcù a nikdy
jsem se s ní nesetkal v āádném antikvariátu.

Shromáādìný archivní a studijní materiál poslouāil autorovi
k øadì osvìtových pøednášek a èlánkù v regionálním peri-
odickém tisku. Jen v Horaāïovickém obzoru, který vycházel
v letech 1921 aā 1938, jich bylo uveøejnìno více neā 70. Do-
dnes jsou Dìjiny povaāovány za základní dílo pro poznání
historie mìsta. Sám autor vyzval k jejich pokraèování, k nì-
muā jiā nemìl dostatek sil. Této výzvy se ujal aā koncem
20. století pan øeditel Eduard Šimon v publikaci Horaāïovice
– promìny mìsta, která vyšla péèí Mìstského kulturního støe-
diska a Mìstského úøadu v roce 1990. Nepochybuji o tom,
āe k dalšímu poznání a odbornému vyuāití Nìmcových Dìjin
mìsta Horaāïovic významnì pøispìje jejich digitalizace, k níā
došlo zásluhou Mìstské knihovny a Odboru památkové péèe,
školství a kultury Mìstského úøadu. Dìkuji všem za toto pøi-
pomenutí památky. Karel Jiøí Nìmec

Kapitoly z dìjin øeznického
cechu v Horaāïovicích

– pokraèování z minulého èísla –

Øezníci také vydávali z cechovní pokladnice almuāny
āebrákùm nebo lidem stiāeným nìjakým neštìstím. Tak „ne-
vidomému z Rakovníka 7 gr. (1593), pohoøelému soukení-
kovi z pomezí slízského 10 gr. (1596), jednomu èlovìku za
Dráāïany z dopuštìní boāího, āe jest hromobití na mìstì ško-
du uèinilo 10 gr. (1600), jednomu stavu rytíøského od vy-
placení se od nepøítele 12 gr. (1619), jinému zajatému od Tur-
ka 5 gr. (1615), knìzi nìmeckému, který z Horních zemí pro
víru evangelickou vyhnán byl 10 gr., 2 denáry (1597)“.

Z ostatního vydání šly peníze také „na varhany pánùm li-
terátùm“ roku 1596 nebo „s povolením pánù cechmistrù dáno
na spravení skel chrámu pánì sv. Petra a Pavla“ (1635). 

V prùbìhu 16. století se masné krámy, pùvodnì rozeseté
po celém mìstì, zaèaly soustøeïovat na jedno spoleèné místo.
Zøejmì uā tehdy bylo zvoleno místo za kostelem. Jednotlivé
krámy byly pronajímány. Tak byl roku 1590 pronajat „krám
cechovní“ Václavu Holíkovi a Adamu Kohoutkovi. Roku
1595 je „pøijato z krámù 2 kopy 7 gr., téā od Matìje Pulce
nájmu z horního krámu“. Zdali se jiā jedná o stávající masné
krámy, není ze zápisu patrné. Pokraèují pøíjmy z roku 1608,
kdy se platí ze 16 krámù, roku 1610 ze 17 a v roce 1611
z 19 krámù. Pøi poāáru mìsta 22. 6. 1619 shoøelo 20 masných
krámù. O tom, jak krámy vypadaly, máme dílèí zmínky vzta-
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hující se k jejich opravám. Roku 1616 dáno za 600 šindelí
na cechovní krám 55 gr., za høeby a latì tesaøi 26 gr.

Masné krámy mìly i svá jatka, takzvaná šlachtata. V Ho-
raāïovicích byla dvoje, horní a dolní. Roku 1613 „vynaloāeno
za prkna a høebíky od spravení hoøejší šlachtaty 30 gr.“. Ve
srovnání byly o rok døíve výdaje na šlachtatu dolejší za šindel,
høeby a latì tesaøi 41 gr.

Z dalších zpráv víme, āe roku 1689 „masný krámy na
prach shoøely“. Z roku 1780 máme seznam majitelù 17 mas-
ných krámù.

Souèasná podoba masných krámù pochází nìkdy z roku
1800. Pøi jejich nedávné obnovì bylo objeveno nìkolik nápisù
se jmény majitelù nad jednotlivými krámy. Jedná se o jména
VANÌÈEK (2 x), ÈAPEK a ALOIS EISNER. V archivu se

zachovaly výuèní listy tìchto osob, kromì
poslednì zmínìného. Vojtìch Vanìèek se
vyuèil 28. 12. 1856, Jan Vanìèek 24. 3.
1860, Emanuel Èapek 24. 4. 1862. Výuèní
listy z let 1792 – 1863, vèetnì vysvìdèení
z nedìlní školy, jsou uloāeny v archivu.
Jediný ruènì malovaný mistrovský list do-
plnìný i mìstským znakem je na jméno
Václav Herites a je datován rokem 1792.

Prameny:

SOA Klatovy / registra cechu øeznic-
kého z let 1563 – 1589, 1582 – 1608, 1643
– 1657, 1613 – 1648

Z. Winter, Èeský prùmysl a obchod
v XVI. Vìku, Praha 1913

Ottùv slovník nauèný

Jindøich Šlechta

Èeské Vánoce
Pøedstava èeských Vánoc uā tradiènì

splývá se snìhovou nadílkou, jak ji zná-
me z obrázkù Josefa Lady, kdy vìtve
stromù klesají pod tíhou snìhu. V po-
sledních letech jsme ale museli z této
tradice bílých Vánoc hodnì slevit, vādy�
ty bývají spíše tekuté neā tøeskuté.

Dávno uā také doznìl zvuk rolnièek s koòským pota-
hem, který pìknì oāivoval ticho zasnìāených polí, cest a sil-
nic. Chemické ošetøování nadobro skonèilo i s tímto pohád-
kovým zimním výjevem. K Vánocùm patøí také hlas zvonù
nad závìjí, který zaniká kdesi v dálce. Z té krásné básnì od
Jaroslava Vrchlického si ze školních lavic ještì pár veršù pa-
matuji.

Vánoèní stromeèek, za vùnì purpury nebo františku, dokáāe
vyvolat vánoèní náladu i tehdy, kdyā poèastí pøipomíná spíše
jaro. Zachovaly se i další zvyky. Nejsem si sice jistý, jestli
by nìkteré dìvèe šlo o pùlnoci na rybník udìlat díru v ledu,
kde by se mìl zjevit její nastávající, ale hledat zamrzlý rybník
by mohl být úkol èasto nesplnitelný.

Vánoce jsou také èasem „mordování“ kaprù a sledování,
jestli jiā vykvetly „barborky“. V kuchyni voní punè a cukroví
a dìti se tìší na Jeāíška, stromeèek a dárky. Vādy� to jsou
pøedevším jejich svátky. Vánoce se mohou zvrtnout i v hoøící
záclony s následným poāárem od voskových svíèek a prska-
vek.

Z rádia znìjí lidové koledy a Rybova vánoèní mše. Cír-
kevní Vánoce pøipomínají a na pùlnoèní mši oslavují narození
Spasitele. Na Vánoce – dlouhé noce – se od Štìdrého dne
pomalu, ale jistì zaèínají krátit a den se prodluāuje. Neklamné
to znamení, āe se krùèek po krùèku pomalu pøibliāujeme k jaru.
K ménì pøíjemným stránkám Vánoc patøí ta skuteènost, āe
jsme zase o jeden rok starší.

()Výøez mapy stabilního katastru z roku 1837, kde jsou ještì zøetelné
dvì øady masných krámù, podle kresby F. Švingreise

z doby pøed rokem 1800.

Øezníci zabíjejí vola, z výzdoby Kancionálu v Èeském Brodì z let 1552 – 1570.
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Milí ètenáøi, rok

2006 je témìø u své-

ho konce. Nadešel

èas tìch nejkrásnìj-

ších svátkù, èeká

nás oslava Vánoc

a pøíchod nového

roku 2007. Dovolte mi, abych Vám

všem popøál klidné a pohodové Vánoce

v kruhu Vašich nejbliāších, hodnì zdra-

ví, elánu a optimismu a v novém roce

mnoho štìstí v osobním i profesním

āivotì. Karel Halml

Farní úøad církve øímskokatolické ve Velkém Boru

s politováním oznamuje veøejnosti, āe

VÁNOÈNÍ KONCERT

PÌVKYNÌ GABRIELY PECHMANNOVÉ

dne 26. 12. 2006 v 18.00 hod.

ve farním kostele

Narození sv. Jana Køtitele ve Velkém Boru

je zrušen z technických dùvodù na stranì poøadatele.

Omlouváme se všem pøíznivcùm pìvkynì.

Nejbliāší koncert Gabriely Pechmannové mùāete

vyslechnout dne 1. ledna 2007 v 17.00 hod. v zámecké

kapli na zámku v Blovicích.

Kulturní akce

v Kulturním domì Svéradice

25. prosince 2006 – Myslivecký ples, hraje Experiment

27. prosince 2006 od 13.00 hodin – Vánoèní tenisový turnaj

31. prosince 2006 – Silvestrovská zábava, hraje Experiment

1. ledna 2007 – Novoroèní pochod, sraz ve 13.30 hodin pøed OÚ

27. ledna 2007 – Hasièský ples, hraje Safír
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Vám pøeje krásné proāití vánoèních svátkù

a š�astný nový rok.

Vladimír Bártík
Ul. Mírová 964, 341 01 Horažïovice

tel.: 376 513 124, 602 406 716

Výroba nábytku, oken
  kuchyňských linek,
  dveří,
  bytových doplňků

TRUHLÁØSTVÍ



  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
V novém roce š�astnou jízdu bez

nehod s pojištìním od naší pojiš�ovny.

OZNÁMEN Í

� 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

STRANA 20 è. 12/2006

DVC Ilona Herzová, Sušice, mobil 608 117 789
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Pøehled kulturních a spoleèenských akcí v lednu 2007
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 17. ledna 2007. 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. Ladislav Lenský, ak. mal. Petr
Mika, Lenka Šimonová, Lucie Staòková. Korektura: L. Staòková, MìÚ, Mírové nám. 1, tel.: 376 547 557, fax 376 547 529, e-mail: obzor@muhorazdovice.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.

 5. 1. pátek
 6. 1. sobota

HADI
V LETADLE
USA – thriller.

20.00

12. 1. pátek
13. 1. sobota

CASINO
ROYALE
USA/VB – bondovka.

20.00

19. 1. pátek
20. 1. sobota

VOLVER
Španìlsko – komedie.

20.00

26. 1. pátek
27. 1. sobota

CANDY
Austrálie – romantické drama.

20.00

Zmìna programu vyhrazena.

Loutkové divadlo „Tyjátr“ Horaāïovice:

12. 1. pátek ZLATOVLÁSKA 17.00

26. 1. pátek HANIÈKA
A BABA JAGA

17.00

15. 1. pondìlí SVÍÈKOVÁNÍ
Výroba svíèek v klubovnì DDM.

13.30

25. 1. ètvrtek MALUJEME
NA DLA�DICE
V klubovnì DDM.

14.30

31. 1. støeda MALUJEME
NA HEDVÁBÍ
Tvoøivá díla.

14.00

ZÁVODY
NA SANÍCH

Termín bude vyhlášen podle snìhových
podmínek.
Kategorie podle vìku, zvláštní kategorie
pro rodièe a dìti.

FILMOVÉ
ODPOLEDNE

12. 1. pátek DISNEY
Pásmo pohádek v sále DDM.

16.00

26. 1. pátek O POPELCE
Pásmo pohádek v sále DDM.

16.00

Výtvarným dílem mùāete pøispìt
do pohádkové galerie.
Námìtem pro výtvory jsou pohádky.

LY�AØSKÁ
ŠKOLA

Bude otevøen další roèník lyāaøské školy
pro dìti i dospìlé na Modravì.
V šesti lekcích o sobotách a nedìlích
se budete uèit pod vedením instruktorù
základùm lyāování, bezpeènému pohybu 
na snìhu a v horách, závodit. 
Termín zahajovací lekce bude podle poèastí
zveøejnìn na nástìnce DDM a všem
pøihlášeným dìtem bude ohlášen ve škole.

ORIENTÁLNÍ
TANCE

Pro druhé pololetí je pøipravováno pokraèování
kurzu orientálního tance pro zaèáteèníky
i pokroèilé pod vedením paní Hanigerové.
Zájemci se mohou hlásit v domì dìtí.

KERAMIKA

Svoji fantazii a šikovnost si mùāete ovìøit pøi
práci s hlínou, modelování, glazování, toèení
na kruhu v kurzu keramiky.
Kurz je urèen mládeāi a dospìlým.
Zahájení ve støedu 31. ledna v 17.00 hod.

KINO OTAVA DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
 6. 1. sobota 10. PRÁCHEÒSKÝ

REPREZENTAÈNÍ PLES
Poøádá Mìsto Horaāïovice
a Kulturní støedisko.
K tanci a poslechu hraje taneèní
orchestr P–Band Plzeò a hudební
skupina The Showers Klatovy,
doprovodný program Švandova
dudácká muzika a Pìvecký
spolek Prácheò, pøedtanèení pod
vedením manāelù Kociánových
z Klatov se Základním taneèním
kurzem 2006 a Taneèním kurzem
pro dospìlé.

20.00

 7. 1. nedìle TANEÈNÍ KURZ
PRO DOSPÌLÉ
1. lekce – zahájení.

15.00

13. 1. sobota HASIÈSKÝ BÁL
Poøádá SDH Jetenovice.
Hraje skupina FATIMA,
pøedtanèení, bohatá tombola.

20.00

14. 1. nedìle TANEÈNÍ KURZ
PRO DOSPÌLÉ
2. lekce.

15.00

15. 1. pondìlí MRAZÍK
Divadelní pøedstavení pro MŠ,
1. – 3. tøídy.

10.00

17. 1. støeda DVEØE, ANEB PANE,
VY JSTE NÁHODA!
Milan Kopecký:
Konverzaèní komedie o nadìji…
Pøedplatné skupiny A/1, zbylé
vstupenky v pøedprodeji kina
Otava, pøed pøedstavením v KD.

19.30

19. 1. pátek MYSLIVECKÝ PLES
Poøádá Myslivecké sdruāení
Artemis Velký Bor.
Hraje Malá muzika Nauše
Pepíka, pøedtanèení, bohatá
zvìøinová tombola, pøedprodej
vstupenek v kinì Otava.

20.00

21. 1. nedìle TANEÈNÍ KURZ
PRO DOSPÌLÉ
3. lekce. 

15.00

26. 1. pátek 10. PLES ŠKROBAØÙ
Hraje taneèní skupina GOOD
COMPANY Písek. Host veèera
ABBA STARS, bohatá tombola.
Pøedprodej vstupenek Lyckeby
Amylex, tel. 376 532 111.

20.00

28. 1. nedìle POSEZENÍ
S PÍSNIÈKOU
Pro dobrou náladu vyhrává
oblíbený Jan Vondrášek z Klatov. 

15.00

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

KULTURNÍ DŮM

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

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

Kino Otava 
– pøedprodej vstupenek KS (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

Mìstská knihovna
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.

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

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


