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ROČNÍK IX. (XXVII.)

V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2006

Ve dnech 20. a 21. 10. 2006 probìhly volby do nového zastupitelstva mìsta Horaāïovic.

Promìny Horaāïovic
Váāení spoluobèané,
vzhledem k tomu, āe v letošních komunálních volbách jiā nekandiduji do zastupitelstva našeho mìsta, dovoluji si podìkovat Vám všem, kteøí jste mi umoānili
od roku 1990 zastávat funkci starosty Horaāïovic.
Dìkuji všem, kteøí mì opakovanì volili
i tìm, jejichā kritika vedla ke stálému pøemýšlení o prioritách a jejich nejlepším øešení. Kaādý mìsíc jsem se snaāil pøedávat
nejdùleāitìjší informace prostøednictvím
Horaāïovického obzoru.
Nechápal jsem funkci starosty jako politické angaāmá umoāòující další postup,
ale jako pøíleāitost pracovat pro naše
krásné mìsto. Vādy jsem se snaāil, pøi

LISTOPADOVÁ PRANOSTIKA
Kdyā dlouho listí nepadá,
tuhá zima se pøikrádá.

dodrāování platných zákonù, jednat ve
prospìch celé obce.
Dìkuji za spolupráci èlenùm rady a zastupitelstva mìsta, pracovníkùm mìstského úøadu a všem zamìstnancùm mìsta,
všem místním i externím spolupracovníkùm, se kterými jsme øešili zásadní rozvojové zámìry i kaādodenní problémy,
všem, kteøí s dobrými úmysly pomáhali.
Spoleèná práce a kontinuita mezi volebními obdobími pøinesla dobré výsledky.
Jsem rád, āe se mnohé podaøilo a Horaāïovice jsou dnes v lepším stavu neā
v roce 1990. Jsem rád, āe se s mìstem rozvíjí i celý region Prácheòska.
Vìøím, āe hodnoty, které v souèasné
dobì naše mìsto má, bude chránit a dále
rozvíjet. Nový územní plán pøedurèí budoucnost Horaāïovic vèetnì odlehlých
èástí.
Výnosy z hospodaøení s rozmnoāeným
a rozsáhlým obecním majetkem umoāní
spolu se získanými dotacemi další rozvoj
mìsta a zajištìní potøebných sluāeb. Velmi
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dùleāitá je pøíprava na èerpání dotací
z fondù Evropské unie v plánovacím období 2007 – 2013. V zásobníku projektù
vedeném Plzeòským krajem v rámci projektu Budování absorpèní kapacity je
z Horaāïovic nahlášeno a evidováno 25
zámìrù v rùzném stupni pøípravy – jistì
se mnohé podaøí realizovat. Napø. Ministerstvo zemìdìlství ÈR pøipravuje také
státní a evropské prostøedky na protipovodòová opatøení.
Bytové potøeby do znaèné míry øeší 865
obecních bytù, bohuāel výstavba cca 300
bytù od r. 1990 nevedla ke zvýšení poètu
obyvatel mìsta. Pro výstavbu dalších bytù
i rodinných domù jsou pøipraveny parcely
na místì bývalého „barákového tábora“.
Probíhá komunitní plánování a pøíprava
výstavby velmi potøebného domova dùchodcù.
Obchod a sluāby lze stimulovat pronájmem obecních nebytových prostor.
Mìstský úøad pøi svém souèasném technickém i personálním vybavení zajišuje
dobøe státní správu i pro okolní obce.
Mìsto musí zabezpeèovat napø. provoz základních a mateøských škol, Technických
sluāeb, knihovny a muzea, kulturního domu a kina, aquaparku.
Stále je nutné modernizovat a rozšiøovat celou infrastrukturu. Hlavnì budováním infrastruktury lze také podporovat
podnikání na území mìsta, se kterým je
spojena prosperita celé obce. Je výhodou,
Pokraèování na další stranì.

Vybíráme z obsahu...
l
l
l
l

Pronájem bytù
Týden knihoven
Obec a její lidé
Pøedstavení Tyjátru
Horaāïovice
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āe pracovní pøíleāitosti poskytuje více menších firem – nezamìstnanost je u nás dlouhodobì menší neā v jiných srovnatelných
mìstech.
Regenerace mìstské památkové zóny (kulturní památky, ulice
ve støedu mìsta) mùāe vyvrcholit rekonstrukcí námìstí. Dokonèení pøestavby Modré hvìzdy a vybavenost mìsta také posílí cestovní ruch. V zájmu obyvatel i návštìvníkù lze regenerovat a více
vyuāívat Ostrov, Prácheò, pøípadnì Oboru.
Dùleāitý je vyváāený rozvoj mìsta. Bydlení, zamìstnání, školství, zdravotnictví, infrastruktura a vybavenost mìsta, kultura,
sport, zájmová a spolková èinnost, udrāování tradic – vše pøispívá
ke kulturnímu a všestrannì kvalitnímu āivotu.
Pøejme si a snaāme se o to, aby se celá spoleènost uklidòovala,
bylo více pokory, vzájemné ohleduplnosti a spokojenosti s tím,
co máme. Aby ubývalo nepøejícnosti, závisti, nesnášenlivosti,
podvodù a planého politikaøení. Potom budeme snáze øešit všechny problémy a bude se nám spoleènì āít lépe.
S podìkováním a pøáním úspìchù novì zvolené samosprávì
a starostovi našeho mìsta, s pøáním šastné budoucnosti Horaāïovic.
Václav Trèka, starosta mìsta
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– jednala o dokonèované rekonstrukci kotelny a teplovodù na

sídlišti pod Loretou, schválila ocenìní nutných víceprací
– schválila úpravy rozvodù mìstského rozhlasu v sídlišti pod

Loretou
– byla informována o jednání aktivu zástupcù odlehlých èástí

mìsta
– schválila seznam projektových karet, resp. 25 zámìrù evido-

vaných v zásobníku projektù v rámci „Budování absorpèní kapacity Plzeòského kraje“
– projednala návrhy bytové komise
– jednala o èinnosti Mìstské knihovny – internetizace, akce pro

ètenáøe
– projednala návrhy Tenisového klubu týkající se údrāby teni-

sového areálu Na Lipkách
– jednala o pronájmech nebytových prostor a uāívání veøejného

prostranství
– jednala o provozování infoboxu instalovaného u vstupu do èp.

19, kde jsou nepøetrāitì k dispozici dùleāité informace
– jednala o iniciativì Msgr. Karla Foøta a souvisejících úèelo-

Z jednání rady mìsta
20. záøí rada mìsta
– jednala o probíhající rekonstrukci bývalého hotelu Modrá

hvìzda – schválila nìkteré úpravy projektu
– jednala o probíhající investièní akci „Úpravy centrálního zá-

sobování teplem“ – schválila nìkteré technické zmìny vyāádané stavem systému zjištìným v prùbìhu jeho rekonstrukce
– jednala o probíhající tvorbì digitální technické mapy mìsta
– byla informována o probíhající komplexní rekonstrukci Hu-

sovy ul. a Husova nám.
– schválila úpravy související s pøemístìním loutkového divadla

do objektu kina Otava
– jednala o pronájmech nebytových prostor
– seznámila se se āádostí Oblastní charity Horaāïovice o dotaci

ze státního rozpoètu v roce 2007
– byla informována o probíhající realizaci projektu „Komunitní

plánování sociálních sluāeb na území správního obvodu mìsta
Horaāïovic a regionu Prácheòska“
– projednala āádosti o souhlasy se zásahy do obecního majetku

– pøipojení na místní komunikace, stavební zámìry na sousedních pozemcích apod.
– kladnì hodnotila kontakty a pøátelství se švýcarským Heim-

bergem navázané v roce 1991 a pøedpokládá, āe se budou dále
rozvíjet

vých finanèních darech Msgr. Foøta a Doc. Ing. Zdeòka Papeše, CSc. smìøujících k poøízení insignie pro starostu mìsta
Horaāïovic
– schválila poøádání modeláøské soutìāe „O Bavorovu støelu“

v prostorách Mìstského muzea 25. – 26. 11. 2006
18. øíjna rada mìsta
– jednala o investièních akcích – rekonstrukce kotelny a tep-

lovodù, pøestavba Modré hvìzdy, vodovod Horaāïovická Lhota, rekonstrukce Husovy ul. a Husova nám., oprava ocelového mostu pøes Otavu, vestavba 2 bj. jednotek do podkroví
èp. 68
– jednala o pøípravì komplexní rekonstrukce Blatenské ul.
– schválila Plán zimní údrāby 2006 – 2007 pøedloāený Tech-

nickými sluābami
– schválila smlouvy s nìkterými sousedními obcemi o zajištìní

pøedškolního vzdìlávání
– projednala āádosti o souhlasy se zásahy do obecních pozemkù
– jednala o pronájmech bytù a nebytových prostor
– rozhodla o poskytnutí finanèních pøíspìvkù v rámci Pravi-

del pro poskytování pøíspìvkù na kulturní, sportovní a další
akce
– jednala o provozování informaèního centra a poøízení nìkte-

rých propagaèních materiálù
– byla informována o èinnosti kulturní komise
– starosta podìkoval èlenùm rady a tajemnici MìÚ Ing. Ivanì

Duškové za spolupráci v uplynulém období
Václav Trèka, starosta mìsta

4. øíjna rada mìsta
– jednala o nárùstu práce mìstského úøadu v sovislosti s novými

zákony
– rozhodla provést pravidelnou inventarizaci obecního majetku,

jmenovala hlavní inventarizaèní komisi

V pátek 11. listopadu 2006 se na námìstí koná

TRH

è. 10/2006

STRANA 3

Mìsto Horaāïovice oznamuje moānost pronájmu
dvou nadstandardních bytù – pùdní vestavby v Plzeòské ul. èp. 68 (u Èervené brány) o rozmìrech 93,3 m2
a 91 m2. Termín dokonèení – leden 2007.
Zájemci o byty mohou posílat své āádosti na adresu
Mìstský úøad Horaāïovice, Mírové námìstí 1, 341 01
Horaāïovice nebo doruèit pøímo na podatelnu Mìstského
úøadu.
ádost musí obsahovat: jména a pøíjmení osob, které
budou v bytì bydlet, adresu trvalého bydlištì, zamìstnání,
tel. èíslo.
Veškeré podrobnosti vèetnì termínu prohlídky bytu
MìÚ, OKS
budou upøesnìny bìhem mìsíce prosince.

Mìsto Horaāïovice oznamuje prodlouāení termínu dokonèení akce „Oprava ocelového mostu a mostovky pøes
øeku Otavu“ do 30. 11. 2006 z dùvodu navýšení rozsahu
prací po odkrytí mostovky a otryskání ocelových konstrukcí.
Majetkový odbor

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 – kavárna
– Strakonická 1079 – zámecký pivovar
Podrobné informace na tel. 376 547 570-72
Odbor správy majetku

Mìsto Horaāïovice Vás srdeènì zve na zasedání zastupitelstva mìsta, které se koná 1. listopadu 2006 od
18.00 hod. v kulturním domì.

Projekt na podporu plnìní cílù
Plánu odpadového hospodáøství
Mìsto Horaāïovice se na základì smlouvy o partnerství stalo
spolurealizátorem projektu s názvem Budování kapacit pro podporu plnìní plánù odpadového hospodáøství obcí a kraje s úèastí veøejnosti v Plzeòském a Jihoèeském kraji. Organizátorem
a garantem projektu je CZ – BIOM: Èeské sdruāení pro biomasu,
subjekt, který se pohybuje v oblasti nakládání s odpady v rámci
celé republiky. Kromì hlavního realizátora projektu, jiā zmínì-

ného sdruāení CZ – BIOM, se na projektu úèastní dalších 19 partnerù, pøeváānì mìst, obcí, svazkù obcí. Trvání projektu je plánováno zhruba od ledna 2007 do srpna 2008.
Projekt je financován z dotací v rámci Operaèního programu
Rozvoj lidských zdrojù. Je zamìøen na efektivní podporu mìst
a obcí, které mají snahu a zájem intenzivnì øešit nakládání s odpady. Hlavním smyslem projektu je poskytnout zajištìní kvalitního informaèního servisu, realizace environmentální výchovy
obyvatelstva s cílem zlepšit úèast veøejnosti na vyuāívání sluāeb
systému odpadového hospodáøství, coā povede k plnìní cílù stanovených v pøíslušných Plánech odpadového hospodáøství (POH)
mìst a obcí.
Plán odpadového hospodáøství mìsta jsme se Vám pokusili
pøedstavit v minulých èíslech Horaāïovického obzoru. Vzhledem
k tomu, āe je to velmi nároèný materiál a jeho realizace vyāaduje
organizovaný a plánovaný pøístup k této problematice na všech
úrovních, domníváme se, āe úèast v tomto projektu bude pro
mìsto pøínosem.
Prùzkumy provádìné v oblasti odpadového hospodáøství ukazují, āe problematiku odpadù lze úspìšnì øešit pouze tehdy, pokud
bude optimalizovaná komunikace mezi místní samosprávou
a obèany, navíc tato problematika má svá specifika i v rámci
jednotlivých regionù.
Je zøejmé, āe pouhé rozšíøení infrastruktury (osazení nových
kontejnerù pro oddìlený sbìr odpadù, výstavba sbìrných dvorù)
má omezený úèinek na zvýšení separace odpadù, pokud obèané
nejsou trvale (intenzivnì) informováni o dùvodech a zpùsobech
jejich vyuāití…

Pro práci na tomto projektu hledáme kontaktní osobu,
která by mìla zájem vìnovat se výše popsané problematice.
Pro tuto èinnost pøedpokládáme pøedevším:
– dobré komunikativní a organizaèní schopnosti
– základní dovednosti pøi pouāívání výpoèetní techniky
– èasovou pøizpùsobivost
(vhodné pro studenty, absolventy støedních nebo vysokých škol,
ale i pro jiné osoby, které mají snahu a chu získat informace
a dovednosti z oblasti odpadového hospodáøství, jeā mohou poté
uplatnit pøi vlastním zamìstnání).
Osoby, které budou na projektu pracovat, absolvují speciální
školení. To se bude skládat z teoretické a praktické èásti a bude
zamìøeno na praktické a teoretické aspekty práce z veøejností.
Školení bude realizováno ve ètyøech blocích, kaādý blok bude
probíhat v týdenním turnusu. Praktická èást bude realizovaná
pilotními projekty, které budou souèástí výukového programu.
Pilotní projekty v jednotlivých obcích budou realizovány pod vedením odborníkù.
Kontakt pro pøípadné informace: 376 547 549.
Odbor āivotního prostøedí

Cvièení JPO HZS Horaāïovice
Z dùvodu udrāování jednotky HZS Horaāïovice v akceschopném stavu probìhlo dne 3. 10. 2006 v èase 8.30 – 11.00 hodin
její provìøovací cvièení. Mìsto Horaāïovice umoānilo vyuāít HZS
Horaāïovice k tomuto úèelu starý objekt bývalé vojenské jídelny
v Šumavské ulici v Horaāïovicích.
Pokraèování na další stranì.
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Náplní cvièení bylo zdolávání poāáru hoølavých kapalin ve
sklepním uzavøeném prostoru. Poāár byl pouze simulovaný.
K praktickému nácviku hašení byla pouāita poāární pìna. U typu
tohoto hasiva dochází k samovolnému rozpadu do cca 12 hodin
od pouāití. Cvièení bylo provedeno na profesionální úrovni. K poškození objektu ani āivotního prostøedí nedošlo.
Vìtšinou døíve neā profesionální jednotky HZS se k poāáru
dostane bìāný obèan. Proto by bylo vhodné pøipomenout si napøíklad ustanovení § 18, zákona è. 133/1985 Sb., ve znìní pozdìjších pøedpisù: kaādý je v souvislosti se zdoláváním poāáru
povinen
l provést nutná opatøení pro záchranu ohroāených osob
l uhasit poāár, jestliāe je to moāné nebo provést nutná opatøení
k zamezení jeho šíøení
l ohlásit neodkladnì na urèeném místì zjištìný poāár nebo zabezpeèit jeho ohlášení
l poskytnout osobní pomoc jednotce poāární ochrany na výzvu
velitele zásahu, velitele jednotky poāární ochrany nebo obce
Odbor kanceláøe starosty, A. Hlavatý

Sbor dobrovolných hasièù
Hasicí pøístroje
Èasto se zasahuje u poāárù, které mohly být
v zárodku uhašeny ruèními hasicími pøístroji.
Proto chci o nich podat trochu informací.

Nejznámìjší hasicí pøístroj je vodní. Vhodný je na hašení pevných látek, ale nesmí se pouāívat na elektrická zaøízení pod
proudem. Špatnì hasí i hoølavé kapaliny. Doporuèuje se na hašení
døeva, papíru, ve skladech, školách apod. Vodním pøístrojem se
dobøe hasí díky své schopnosti ochlazovat.
Další jsou pøístroje pìnové, které vytváøí na povrchu hoøících
látek pìnu, ta zabraòuje pøístupu vzduchu, a tak dojde k uhašení
ohnì. Jsou vhodné na hašení hoølavých kapalin (benzín, nafta,
olej). Špatnì hasí hoølavé kapaliny, které jsou øeditelné vodou.
Pìna je tvoøena také vodou, a proto se nesmí rovnìā pouāívat
na elektrická zaøízení.
Snìhové hasicí pøístroje, jejichā název vznikl kvùli tomu, āe
kyslièník uhlièitý (CO2) uvolòovaný z pøístroje na povrch hoøící
látky utváøí bílou hmotu podobnou snìhu, tzv. suchý sníh. Hlavním hasebním úèinkem tohoto pøístroje je ten, āe dochází k vytlaèení vzdušného kyslíku z oblasti poāáru. Výhoda je ta, āe hoøící
materiál ani jeho okolí nepoškozuje. Vhodný je pro hašení potravin i zaøízení pod napìtím elektrického proudu do 1000 V.
Není vhodný pro hašení volnì leāících sypkých materiálù a prachu, protoāe hasivo je vytlaèováno z pøístroje znaèným tlakem.
Práškové pøístroje mají témìø univerzální vyuāití. Jsou vhodné
do archivù a knihoven, ale nevhodné pro hašení sypkých hmot
(piliny, prach apod.). Jsou plnìny univerzálním práškem, který
je pouāitelný na všechny tøídy poāárù vèetnì zaøízení pod napìtím.
Halonové pøístroje hasí na stejném principu jako snìhové a po
hašení se beze zbytku odpaøí.
Do aut jsou vhodné pøístroje s náplní Pyrocool. Jsou to spreje
velikosti vìtšího laku na vlasy, naplnìné zmínìnou látkou, která
má výrazný chladící efekt, prudce sniāuje teplotu plamene a celého místa poāáru.
Pøíštì pokraèování k tøídám poāárù.
Karel Halml

Køesanská mateøská škola
Školní rok u nás zaèal zvesela
Ještì neā se dìti v naší mateøince
staèily rozkoukat, pøijelo Divadélko
s úsmìvem a pøi pohádce „Míèek Flíèek“ oschla i poslední slzièka. Tøída
Brouèkù, ve které divadlo probíhalo,
znìla smíchem.
Celé záøí bylo pak vìnováno høe, pomalé a klidné adaptaci
nových kamarádù a opìtovnému stmelení tøídních kolektivù.
Zaèátek øíjna jsme zahájili návštìvou knihovny, kde nám herci
loutkového divadla zahráli úryvky z nìkolika pohádek a naším
úkolem bylo hádat, která pohádka to je. Uhodli jsme všechny
a nakonec jsme si mohli loutky prohlédnout i pohladit. No,
Jeníèka a Maøenku jsme si pohladili, ale na èerta jsme se jen
z pøimìøené vzdálenosti podívali.
Následnì nás jiā podruhé navštívilo Divadélko s úsmìvem,
tentokrát s pohádkou „Kašpárkova škola v pøírodì“. Ekologicky
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Nechybìly hádanky, dìtské brebty, ale i zamyšlení – i louteèky
mají svá pøání jako dìti i dospìláci.
Divadlo Tyjátr (Rolnièka) má svou tradici a jistì se všichni
budeme tìšit na další pìkná spoleèná setkání. Kdo bude chtít
– èas si urèitì udìlá.
Dìkujeme všem hercùm i Mìstské knihovnì v Horaāïovicích
za pìkné a zábavné chvíle.
Za MŠ Na Palouèku Eva Vlèková

Setkání se spisovatelkou
V mìsíci øíjnu probìhl v Mìstské knihovnì v Horaāïovicích
program Týden knihoven 2006.
V prùbìhu této akce pøijela za dìtmi z 5. roèníkù paní spisovatelka Martina Drijverová.

zamìøená pohádka upoutala pozornost dìtí takovým zpùsobem,
āe v nich jistì zanechá stopu toho, jak bychom se k pøírodì
urèitì chovat nemìli a jak naopak ano. Jednotlivé tøídy jiā stihly
i návštìvu kláštera, kde jsme spolu se sestøièkou Kristýnou podìkovali za úrodu.
Za KMŠ Jitka Èerná

Na návštìvì v knihovnì
s loutkami a v pohodì
Naše školka pøijala
pozvání na loutkové
pøedstavení divadla Tyjátr (Rolnièka), které
nám pøipravilo smìs
hádankových pohádek.
Dìti si ovìøily své znalosti z literární oblasti a tìšily se spoleènì s „loutkovými pøáteli“ z výkonù šikovných loutkohercù.

Foto: J. Mamisová, tø. uèitelka 5.B, ZŠ Horaāïovice, Komenského ul.
Pokraèování na další stranì.
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Zajímavì vyprávìla o tom, jak vlastnì kniha vzniká a jakým
zpùsobem ji malíøi ilustrují.
Hlavním tématem celého vystoupení byla kniha Èeské dìjiny
oèima psa II. Nejdøíve paní Drijverová povídala o svých nápadech a myšlenkách, které ji vedly k napsání knihy o historii. Pak
zaèala èíst kapitolu o dívèí válce. Dokázala textem i svým
pøednesem dìti tak zaujmout, āe vìtšina sedìla a pozornì poslouchala.
Pøed koncem velmi pøíjemné besedy odpovìdìla na otázky
z publika a pak pozvala pøítomné na autogramiádu a prodej nìkterých publikací.
Pááci odcházeli z besedy spokojení a s podpisem na kartièce
nebo s knihou v ruce.
Na závìr bych chtìla paní spisovatelce Martinì Drijverové
podìkovat za pøíjemnou, milou a nevtíravou atmosféru a popøát
jí štìstí i spoustu dalších zajímavých nápadù.
Jiøina Holubová, tøídní uèitelka 5.A,
ZŠ Horaāïovice, Komenského ul.

Beseda s panem starostou

Ze ZŠ ul. Blatenská
Èas ubíhá rùznì, podle toho s kým a kde. Protoāe èas trávený
ve škole tvoøí dùleāitou èást našeho āivota, je potøebné, aby vedle
nutné míry vzdìlání mìli āáci èas se odpoutat mnohdy od nároèné
školní èinnosti. Proto v novém školním roce se dìti mohou o pøestávkách utkávat na novém stolním fotbalu, který je umístìn na
chodbì a trvale obsazen. Kulièka bìhající po zelené ploše svìdèí
o nelítostných, ale èestných soubojích. Menší dìti trénují na chodbách košíkovou. Pro tìlesnou výchovu byla upravena nová bìāecká dráha, skáèe se do nového doskoèištì. Školní klub byl
vybaven novým nábytkem, nové jsou āidle ve druhé poèítaèové
uèebnì. Pøes prázdniny se také rozšiøovala poèítaèová sí, aby
v dohledné dobì bylo moāné pøipojit všechny tøídy k internetu.
Zároveò byly pøipraveny i zmìny v rozvrhu. Jiā āáci tøetích roèníkù se uèí angliètinu, roèníky 4. 5. a 9. hovoøí cizím jazykem
4x týdnì. Dojíādìjící āáci 1. stupnì mohou navštìvovat školní
druāinu v dobì od 6.45 do 7.45 hod. V souvislosti s výukou
informatiky vydávají āáci 9. a školní èasopis SPEŠL. O jeho náplò se starají K. Vávrová, E. Štìpánová, P. Kotrba, J. Petrāilka
a L. Roub. Uvádíme ukázku, jak redaktoøi zaznamenali netradièní
výuku dìjepisu.
M. Šimon
()

V pátek 6. øíjna jsme navštívili Mìstskou knihovnu v Horaāïovicích. Tam pro nás, āáky devátých tøíd, byla v rámci akce
zvané Týden knihoven pøipravena beseda se starostou Horaāïovic
panem Václavem Trèkou. Trvala pøibliānì jednu vyuèovací hodinu. Doprovodili nás na ni pan øeditel Petr Mazanec a tøídní
uèitelka paní Dagmar Kovaèová.
Pan starosta nám podrobnì vysvìtlil sloāení a funkci mìstského zastupitelstva, mluvil o rozpoètu, neziskových organizacích ve mìstì, āivotním prostøedí i o prosperitì Horaāïovic.
Osvìtlil nám dùvody, proè nehodlá v letošních volbách znovu
kandidovat na místo starosty.
Po tomto úvodu jsme pana starostu zahrnuli svými všeteènými
dotazy. Na co jsme se ptali? Na moānosti rozšíøení sportovního
areálu, stavbu dalšího supermarketu, kriminalitu na Horaāïovicku,
modernizaci skate parku, rarity v okrese Klatovy, roèní výdìlek
aquaparku, úroveò školství v našem mìstì…
Beseda byla pouèná a zajímavá, velmi se mi líbila.

„Dne 5. øíjna 2006 se v tìlocviènì základní školy Blatenské
uskuteènila akce naší školou nazvaná „Zbrojnoš“. Této akce se
zúèastnil celý první i druhý stupeò ZŠ. Dva pánové, pøedvádìjící
nám bojové kousky z dob husitských, se pøedevším zabývají zbranìmi a bojovými taktikami tehdejší doby. Jeden z pánù byl obleèen v pøibliānì 45 kilovém brnìní. V tìlocviènì byl dokonce
postaven vùz vozové hradby ve skuteèné velikosti. Køiāácký štít
váāil pøes 5 kg. Pøi bitvách si husité stavìli vozovou hradbu ve
tvaru ètverce nebo obdélníku, pøièemā v jedné øadì bylo aā 120
vozù. S tìmito vozy dokázali dennì urazit i 35 kilometrù. Køiāáci
s koòmi dennì dokázali urazit pouze kolem 20 kilometrù. V bitvách husity drāela víra ve vítìzství a jejich slavná píseò „Ktoā
sú boāí bojovníci“. ákùm naší školy bylo odpovìzeno na spoustu
zajímavých otázek. Myslíme si, āe āáky toto vyprávìní zaujalo.“

Karolína Hlaváèová, 9.A ZŠ Komenského

Katka Vávrová a Eva Štìpánová 9.A

Uèební obory v Horaāïovicích
Školní rok 2006/2007
Naše støední odborné uèilištì v nabídce uèebních oborù āákùm konèícím povinnou školní docházku v èervnu 2007 umoāní
novì získávat maturitu mimo nástavbového studia i v Horaāïovicích.
K 1. záøí 2007, kdy zaèíná nový školní rok, otevíráme nové
ètyøleté studijní obory ukonèené maturitní zkouškou. Jde o studijní obory Kuchaø – kuchaøka, kód 65–41–L/006, èíšník – servírka, kód 65–41–L/005. Dále otevíráme k 1. záøí 2007 také
Technické lyceum, kód 78–42–M/001, pro āáky, jevící zájem
Pokraèování na další stranì.
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o techniku, kteøí budou po absolvování studijního oboru touāit
po dalším vzdìlání na vysokých školách technického zamìøení.
Budeme i nadále otevírat tradièní uèební obory, které jiā dlouhodobì pøedstavují vzdìlávací program našeho støedního odborného uèilištì. Jedná se o tøíleté uèební obory Kuchaø – èíšník,
Cukráø – výroba, Aranāér, Zahradník, Kuchaøské práce, Cukráøské práce a Opraváøské práce, pøièemā poslední tøi jmenované
obory jsou urèeny hlavnì pro āáky se slabšími studijními výsledky na základní škole a absolventy zvláštních škol. Naše uèilištì bude také otevírat nástavbové studium pro absolventy tøíletých uèebních oborù. Pro všechny uvedené vzdìlávací kategorie
má uèilištì plnì kvalifikované a zkušené uèitele a uèitele odborného výcviku. Snaāíme se neustále o zlepšení podmínek ke
studiu investováním nemalých finanèních prostøedkù do uèebních pomùcek a prostøedí školy. Naše støední odborné uèilištì
zajišuje pro své āáky celodenní stravování ve školní jídelnì a nejen to, ale i svaèiny, zhotovované pøi odborném výcviku āáky.
Obì tyto nabízené sluāby mají stabilní prùbìh. Pøipravujeme se
k otevøení prodejny pøímo v budovì školy. Zde budeme nabízet
k prodeji výrobky āákù v oborech Cukráø – výroba, Cukráøská
práce, Kuchaø – èíšník a Kuchaøské práce v oblasti studené kuchynì. Dále v souèasné dobì realizujeme výstavbu domova mládeāe, provádìnou jako pùdní vestavba.
Celkový āivot našeho uèilištì budeme zase pøedstavovat veøejnosti formou hromadných i individuálních návštìv ve dnech
otevøených dveøí konaných 24. 11. 2006, 15. 12. 2006 a 20. 1.
2007.
Ing. Karhan, øeditel SOU

Tyjátr Horaāïovice
Vás zve do divadla
Letos uplynulo jiā celých 150 let od
úmrtí Josefa Kajetána Tyla. Jeho hry
nepøestaly být āivé ani dnes. Nepøestaly
být āivé, protoāe Josef Kajetán Tyl rozumìl āivotu a miloval lid, ze kterého vyšel a ke kterému
se vādy hrdì hlásil.
K tomuto výroèí pøipravují ochotníci jednu z jeho her:
„Tvrdohlavá āena“, která byla v historii horaāïovických
ochotníkù uvedena pouze jednou – v roce 1963, tj. pøed
43 roky.
Na scénu bude uvedena jiā 15. listopadu. V dopoledních
hodinách bude sehrána pro školní mládeā, veèer pro veøejnost. Repríza hry bude 16. listopadu.
Vstupenky je moāno zakoupit od 1. listopadu 2006
v pøedprodeji kina Otava.
Na shledanou se tìší èlenové TYJÁTRU Horaāïovice.

Bavor, pán strakonický a horaāïovický
a ctihodní mìšané horaāïoviètí
Vás zvou na

MODELÁØSKÉ KLÁNÍ
FIGURKÁØSKÉ

O Bavorovu støelu
25. – 26. listopadu 2006
Upozornìní kulturního støediska

Seberte doprovod, páāata i fraucimor
a navštivte zámek v Horaāïovicích.

Kulturní støedisko v Horaāïovicích pøipravuje

Pøedpokládaný program:

TANEÈNÍ KURZ PRO DOSPÌLÉ

25. 11. 2006

Tento kurz bude zahájen v nedìli 7. ledna 2007 pod
vedením manāelù Kociánových z Klatov.
Pøihlášky a bliāší informace obdrāíte v kanceláøi kulturního støediska, tel. 376 512 237, nebo v pøedprodeji kina Otava, tel. 376 511 890.
Uzávìrka pøihlášek je 29. prosince 2006.
()

SILVESTR 2006
Od 1. listopadu 2006 budou v pøedprodeji kina
Otava, tel. 376 511 890, vstupenky na SILVESTR 2006.
K tanci a poslechu hraje hudební skupina
SAFÍR. Vstupenky, které budou zamluvené, rezervujeme 5 dnù.

10 – 13 hod.
Pøíjem modelù
12 – 16 hod.
Výstava pro veøejnost
Doprovodný program
(promítání historických filmù, ukázky tvorby a malby)
16 – ….hod.
Veèerní program

26. 11. 2006
9 – 14 hod.
Výstava pro veøejnost
Doprovodný program (prohlídka muzea, ...)
13.30 hod.
Vyhlášení a zakonèení soutìāe
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Pozvánka na divadelní pøedstavení
Dne 16. listopadu 2006 v 20.00 hod.
poøádá v MC Houba
divadelní ochotnický spolek Bøeāany

Nauème se øíkadla
Dìti z prvních tøíd se mohly nauèit nová øíkadla
spoleènì se spisovatelem Michalem Èerníkem.
Popøát novì všem dobrý den jiā umí 40 āáèkù.

divadelní vystoupení

Sluha dvou pánù

4. 10. 2006
Nové novinky z novin
Na zvídavé otázky 50 studentù horaāïovického SOU, OU,
a U odpovídal vedoucí redaktor Klatovského deníku Milan Kilián.

5. 10. 2006

Týden knihoven v èíslech

VII. bazar knih
215 návštìvníkù si zakoupilo 308 knih a 30 gramodesek.

2. 10. 2006
Za pohádkou s Tyjátrem
Vystoupení loutkáøù pro dìti z obou mateøských škol mìlo
velký úspìch. Pøedstavení shlédlo 160 dìtí.

2. 10. 2006
Den otevøených dveøí
50 studentù SOU, OU a U Horaāïovice navštívilo dospìlé
oddìlení mìstské knihovny. Bezplatné registrace vyuāilo pìt z nich.

6. 10. 2006
Horaāïovice ve volebním roce
O událostech v Horaāïovicích se starostou Václavem Trèkou
diskutovalo témìø 100 āákù 9. tøíd základních škol
a praktické školy.
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10. 10. 2006
Èeské dìjiny oèima Psa II.
Martina Drijverová pokraèovala ve vyprávìní národních dìjin
96 āákùm 5. tøíd základních škol a praktické školy.
Letošní amnestie pro zapomnìtlivé ètenáøe vyuāilo 5 ètenáøù
oddìlení pro dospìlé a 5 ètenáøù oddìlení pro dìti a mládeā.
Novì se v knihovnì zaregistrovalo 21 ètenáøù na oddìlení pro
dospìlé a 7 ètenáøù na oddìlení pro dìti a mládeā.
V rámci akce Týden knihoven jsme v horaāïovické knihovnì
Za MìK M. Lešková
pøivítali 711 návštìvníkù.

Pìvecký spolek Prácheò
Pìvecký spolek Prácheò se dne 27. záøí
2006 zúèastnil rozlouèení pana starosty
Václava Trèky s funkcí a odchodem do
dùchodu v kulturním domì. Pøi této pøíleāitosti jsme zazpívali pár skladeb na pøání
pana starosty a také jedno pøekvapení. Paní
Boāena Saláková zveršovala āivotopis pana
starosty a my jej zazpívali na melodii lidové písnì „Ten Prácheòský kostelíèek“.
Tento poèin se setkal s velkou odezvou. Pan starosta náš spolek
vādy podporoval (vādy stál i u znovuobnovení jeho èinnosti
v roce 1992 a je jeho èestným èlenem), a proto jsme velmi rádi
pøijali pozvání na tento slavnostní veèer. Ještì jednou bych mu
chtìl touto cestou podìkovat za spolupráci.

Krajský pøebor mládeāe,
aneb…
Dne 7. 10. 2006 probìhl v Jindøichovì Hradci krajský pøebor mládeāe v karate. Tohoto turnaje se celkem zúèastnilo
120 závodníkù z 9 oddílù celého Jihoèeského kraje. Závody
probìhly v nové, krásné, sportovní hale, kde bylo pøipraveno
mnoho vìcných cen nejen pro závodníky, ale i pro pøihlíāející
diváky.
Náš oddíl byl zastoupen 4 závodníky. Jako první do bojù
v soutìāi kata vkroèili naši kluci, jmenovitì PETR SCHOØ
v kategorii starší āáci, který mìl ve své kategorii 23 závodníkù.
Odcvièil celkem 5 kata, z toho 3 vyhrál a 2 prohrál. Skonèil
na krásném 6 – 8 místì.
Jako druhý nastoupil JAN MAGOÈI v kategorii mladší dorostenci, který se svojí katou HEIAN SANDAN nestaèil na svého soupeøe. Bohuāel tím pro nìj zápasy skonèily, ale vkládáme
do nìj velké nadìje do budoucna, jelikoā to byl teprve jeho druhý
start.

V nedìli 1. øíjna 2006 spolek vystoupil ve Sboru dr. Karla
Farského v Klatovech. Koncert se konal pøi pøíleāitosti dokonèení
opravy støechy výše zmínìného sboru. Zazpívali jsme nìkolik
èeských lidových písní, nìkolik sborù z oper a melodie z muzikálu My Fair Lady. Prácheò však nevystupovala sama. Jako
host zde také vystoupil bývalý sólista Národního divadla v Praze
a Divadla J. K. Tyla v Plzni pan Mgr. Jan Janda. Zazpíval dvì
árie ze svìtových oper a tøi Biblické písnì Antonína Dvoøáka.
O doprovázení byl poāádán Jan Petrus. Celý koncert provázela
velmi milá a pøátelská atmosféra. Ostatnì jako vādy v tomto
prostøedí. S panem Jandou jsme se pokusili domluvit eventuální budoucí spolupráci, a tak je moāné, āe se v brzké dobì objeví po boku Práchnì na nìjakém vystoupení i zde v Horaāïovicích.
V souèasné dobì se jiā pøipravujeme na vánoce. Cvièíme nové
koledy a oprašujeme ty starší. Stále jednáme o uspoøádání vánoèních koncertù. Naší snahou je pøedstavit se také v místech,
kde Prácheò tøeba ještì nikdy nevystupovala. Práce to není snadná,
ale já doufám, āe bude úspìšná. O úspìšnosti tìchto jednání vás
budeme informovat v pøíštích èíslech.
Za PSP Martin Petrus

Pokraèování na další stranì.
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První z dívek, která do soutìāe vstoupila v kategorii mladší
dorostenky, byla ŠÁRKA PAVLÍÈKOVÁ. Díky svým preciznì
zvládnutým kata postoupila do finále, kde jí jiā ale nestaèily síly
na místní mnohonásobnou vítìzku pøedchozích turnajù a skonèila
tak medailovém 2 místì.
Poslední zástupkyní byla naše nejzkušenìjší závodnice
EDITA HOLUBOVÁ, která soutìāí v kategorii starší dorostenky. Zde zúroèila své zkušenosti a získala zlatou medaili.
Odpolední èást turnaje byla vìnována kumite, kde naše barvy
hájila pouze EDITA HOLUBOVÁ v kategorii starší dorostenky
ve váhové kategorii + 57 kg. Bohuāel zde její síly jiā nestaèily
na svojí soupeøku a po dvou dùleāitých zápasech získala støíbrnou medaili.
Díky získanému zlatu z tìchto i pøedchozích závodù si
EDITA probojovala pøímý postup na Mistrovství Èeské republiky v karate, které se bude konat v prosinci t. r. v Ústí nad
Labem.
Umístìným závodníkùm gratulujeme a všem zúèastnìným
dìkujeme za skvìlou prezentaci našeho malého oddílu Karate
–mn–
Horaāïovice.
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kategorii nejmladších āákyò obsadila v silné konkurenci 5. – 8.
místo, coā je v republikovém mìøítku výborný výsledek.
Z dosaāených úspìchù vyplývá, āe kvalitní zázemí a tréninkové podmínky v Sokole Horaāïovice pøináší svoje ovoce. Proto
opìt vyzýváme ty, kteøí by chtìli navázat na úspìchy našich mladých hráèù, aby se pøišli podívat do sokolovny, kde trénujeme
kaādé úterý a ètvrtek od 16 hodin.
Sokol Horaāïovice

9. roèník Bìhu pøi Otavì
V pátek 29. 9. probìhl za sluneèného poèasí ve Škole v pøírodì ve Støelských Hošticích jiā 9. roèník āákovského Bìhu pøi
Otavì. Na startu se sešlo více jak 120 malých atletù, kteøí startovali v pìti vìkových kategoriích. Padly tøi traové rekordy, které
pokoøili Martin Plaèek z TJ ÈZ Strakonice a Miroslava Mrázová
ze ZŠ Volenice v kategorii 6 – 7 let (400 m) a Kateøina Kuèerová,
taktéā z TJ ÈZ Strakonice v kategorii dvanáctiletých (800 m).
V dalších kategoriích stáli na stupních nejvyšších Jakub Vilím
a Barbora Purkrábková – oba ze Støelských Hoštic (kategorie
do 5 let), Jan Kuberna z TJ Atletika Katovice a Markéta Èiháková ze ZŠ Dukelská Strakonice (kategorie 8 – 10 let), Jan
Šebek z Chanovic (11 – 12 let), Pavel Rejšek ze Støelských Hoštic
a Kateøina Turková z TJ ÈZ (13 – 15 let).
Nejmladší úèastnicí se stala Michaela Pechlátová ze Støelských
Hoštic, která 12. 8. 2006 oslavila první narozeniny. Díky pøízni
sponzorù a obìtavosti poøadatelù mohly být odmìnìny všechny
dìti, které si pøišly zazávodit.
–dš–

Zprávy z mládeānického
stolního tenisu
Mladí stolní tenisté oddílu Sokol Horaāïovice se zúèastnili
v øíjnu významného turnaje. V Plzni se konal 21. roèník Memoriálu Karla Kùse, který byl zároveò 1. krajským kontrolním
bodovacím turnajem mladších a starších āákù.
Z našeho oddílu startovali v kategorii mladších āákù Ivana
Šourová, Milan Knebl a Petr Voruda. Ivana Šourová stejnì jako
Petr Voruda vybojovala druhé místa, Milan Knebl skonèil 9. –
10. Ve ètyøhrách obsadil Milan Knebl s Petrem Vorudou druhé
místo, Ivana Šourová vytvoøila dvojici se svou pøemoāitelkou
z dvouher, se kterou soutìā ètyøher vyhrály.
V kategorii starších āákù reprezentovali náš oddíl Michaela
Raèáková, Jana Vorudová, Ivana Šourová, Milan Knebl a sušický
Lukáš Mazura. Poslednì jmenovaný obsadil v soutìāi jednotlivcù
první místo, Michaela Raèáková skonèila 3. – 4. a Jana Vorudová
stejnì jako Milan Knebl 5. – 8.
Sokol Horaāïovice se tak stal na tomto turnaji nejúspìšnìjším
oddílem a hráèi ukázali, āe se s nimi musí v rámci kraje v bojích
o medaile váānì poèítat.
Naše nejnadìjnìjší hráèka Ivana Šourová se zúèastnila 2. republikového kontrolního bodovacího turnaje v Havíøovì. Ve své

Programy Denního centra
Oblastní charity HD
na listopad 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 o āivotosprávì a výāivì. Po tragickém úmrtí paní
RNDr. Jitky Šefrhansové, která k nám pravidelnì dojíādìla
pøednášet na toto téma, jsme se dohodli s její blízkou spolupracovnicí Ivanou Friedeckou, āe bude v èinnosti paní Šefrhansové pokraèovat. Zveme zájemce na první setkání v pondìlí 6. listopadu v 17.30 hod. v jídelnì DPS 1061.
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4. „Za pøírodou…“
Pokud nám bude poèasí naklonìné, uskuteèníme další z výletù do podzimní pøírody na Ostrov, ve støedu 8. listopadu
od 13.00 hod. sraz pøed DPS 1061.
5. „Pro radost“
V Klubu seniorù setkání s písnièkou a harmonikou K. Šastného, v úterý 14. listopadu od 15.00 hod. v denním centru
DPS 1061.
6. „Pro pouèení“
Pøednáška pana Kratochvíla, odborníka na geopatogenní zóny
na téma „Druhy zemního záøení a jejich úèinky na lidský organismus“, ve støedu 15. listopadu ve 14.00 hod. v denním
centru DPS 1061.
7. „Pro zdraví“
Pøednáška na téma „Ischias, akutní i chronická fáze.“ Pøijïte
si poslechnout cenné rady od rehabilitaèní sestry M. Jordánové,
v pondìlí 20. listopadu ve 14.00 hod. ve spoleèenské místnosti,
4. patro DPS 1061.
8. „Pro zachování tradice“
V týdnu od 20. listopadu do 30. listopadu se budou vyrábìt
v dílnì charity adventní vìnce. Pokud máte zájem, pøijïte nám
pomoci, podívat se, popovídat, nebo získat nové nápady na
pøípravu adventního vìnce na váš stùl.
Objednávky na výrobu vìncù od nás pøijímáme zaèátkem listopadu v kanceláøi charity.
9. „Posezení s duchovním k pøíleāitosti konce církevního
roku“
Blíāí se advent a s ním i doba spojená s církevními svátky,
zamyšlením se nad dùleāitým vlivem køesanství na naši kulturu a āivot kaādého z nás.
Na popovídání na toto téma Vás srdeènì zveme ve støedu
29. listopadu, ve 14.00 hod. v denním centru DPS 1061.
Zamìstnanci Charity Horaāïovice

Pozvánka na autogramiádu
Pavla Toufara

28. øíjen 1918
Øíjen pøed 88 lety pøinesl Èechùm a Slovákùm vlastní samostatný stát. Dopoledne 28. øíjna 1918 dorazila do Prahy zpráva
o dokumentu, v nìmā rakouský ministr zahranièí pøistupoval na
všechny podmínky. Chtìl svou vstøícností zajistit Rakousku–
Uhersku co nejvhodnìjší pozici pro budoucí jednání o pøímìøí.
Dav, který si zprávu pøeèetl na vývìsní tabuli Národní politiky
v Praze na Václavském námìstí, to však pochopil jinak – jako
uznání èeskoslovenské samostatnosti.
Propukla všeobecná euforie, lidé zpívali, tanèili, shazovali
z budov znaky mocnáøství, zamazávali nìmecké nápisy. Èlenové
Národního výboru nechali do ulic vyjít kapely, aby se lid vybouøil
zpìvem vlasteneckých písní a nepromìnil svou radost v násilnosti.
V podveèer 28. øíjna pak Národní výbor skuteènì vyhlásil
samostatnost èeskoslovenského státu provoláním „Lide èeskoslovenský!“ Vydal téā první zákon státu, který upravoval základní
pomìry v zemi. Zpráva o vzniku státu se rozšíøila po zemích
èeských. Moci se ujímají okresní národní výbory.
V øíjnu 1918 byla napsána pouze první kapitola vzniku
Karel Halml
Èeskoslovenska. Ty další teprve následovaly.

Zpráva o prùbìhu
Dne nezávislosti a oèistì
Prácheòského hradu
V sobotu 7. øíjna 2006 se na Práchni konala pracovní akce
– odstranìní náletových døevin z areálu Prácheòského hradu.
Poèasí pøálo skupinì asi ètyøiceti osob, které se – v dobré náladì a obrovském pracovním nasazení – podaøilo bìhem nìkolika hodin celý areál i blízké okolí proøezat. Za pomoci vlastního
náøadí a vlastní techniky byly odstranìny bezy a náletové houštiny a také znaèná èást uschlých vzrostlých stromù. Pùvodnì
pøislíbená štìpkovaèka obce Velké Hydèice uā je zprovoznì-

pøi pøíleāitosti vydání jeho titulu

OD BLATNÉ K OTAVÌ
Tajemnou èeskou krajinou
Námìtem knihy jsou záhadné otazníky i polozapomenuté podivuhodné pøíbìhy z èeských dìjin, ale také historická fakta a tipy na putování nejzajímavìjšími místy okolí Blatné, Horaāïovic, Katovic, Strakonic atd. Putování
„tajemnou èeskou krajinou“ se však neomezuje jen na tuto
oblast.
Více informací se dozvíte nejen ze zmiòované publikace,
ale pøímo od autora, který Vás zve na autogramiádu, která
se uskuteèní v pátek 10. listopadu 2006 od 15.00 hodin
v KNIHKUPECTVÍ, Ševèíkova 24, Horaāïovice.

Pokraèování na další stranì.

STRANA 12

è. 10/2006

na a v blízkých dnech pomùāe pøi likvidaci ètyø hromad keøù
a vìtví. Dìkujeme všem zúèastnìným a zveme milovníky Práchnì na její návštìvu.
O týden pozdìji probìhl „Den nezávislosti“. Odpoledne a veèer 14. øíjna byl nabídnut zábavný program spoluobèanùm v souvislosti s komunálními volbami. V parkánu a jeho okolí se jezdilo na lanovce, na ètyøkolkách, na lodích po náhonu a dìti se
mohli zúèastnit rùzných soutìāí. U vinárny se kaādý mohl
obèerstvit nejen nápoji, ale i skvìlou muzikou v podání kapely
Jazzika z Èeských Budìjovic. Dobrou náladu celého odpoledne
podpoøilo i podzimní sluníèko. Dìtské nadšení malých úèastníkù i spokojenost dospìlých byla odmìnou organizátorùm. Stejnì jako odpoledne byl masivnì navštíven i veèerní program
v klubu Houba. Jak loutkové provedení Cimrmanova Vizionáøe, tak kapela JAM 4 U stály za to. Váāíme si, āe jste se pøišli
pobavit s námi.

PANORÁMA
– obèanské sdruāení pro venkov
na pomezí jiāních a západních Èech
vyhlašuje 8. roèník

FOTOGRAFICKÉ
SOUTÌE
AMATÉRSKÝCH
FOTOGRAFÙ
Tedy pro všechny z vás, kdo vlastníte fotoaparát
a èas od èasu se vám povede snímek, který by nemìl
zapadnout jen v rodinném albu, ale zaslouāí si,
aby jste se o nìj podìlili s ostatními.

OBEC A JEJÍ LIDÉ
Zájmové území:
kraj mezi Nepomukem, Horaāïovicemi a Blatnou
Oblast zájmu (téma):
pestrost āivota lidí, krása krajiny
Fotografie:
Èernobílé i barevné, formát 20 x 30
(Pro pøípad, āe úèastník zašle fotografii menšího formátu,
je nutné poslat i její negativ, èi CD disk.
Zvìtšení na potøebný formát zajistí na své náklady
vypisovatel soutìāe.)
Negativ filmu (CD disk) bude majiteli následnì vrácen.
Fotografie musí být oznaèeny názvem a místem
a letopoètem fotografování
(Napø.: Naše rodina – Nekvasovy, 2003).

A co dál?
Pøi pøípravì akce na Práchni i bìhem ní zrál nápad, který dále
nesouvisí s výsledky voleb ani s místní politikou.
Urèitì se v Horaāïovicích najde skupina lidí, kteøí cítí silný
vztah k tomuto mìstu a i pøes dnes všeobecný nedostatek èasu
jsou ochotni pracovat na jeho zkrášlení. Zároveò je a bude ve
mìstì a jeho okolí èást veøejnì pøístupných ploch, na jejichā údrābu ještì dlouho nebudou zbývat peníze.
Zámìrem je zhruba ètyøikrát do roka pøipravit a organizovat akci související s údrābou, úklidem, zajištìním èi drobnými
úpravami mìstských èi pøímìstských ploch jako napø. zapoèatá
Prácheò, Obora, Ostrov, Sv. Anna, Gloriet, koryto a bøehy øeky
a náhonu, ale také napøíklad zmapování stavu horaāïovického
podzemí…
O pøípravì akcí budeme informovat na stránkách „Horaāïovického obzoru“ nebo na www.nezavisli-hd.info.
Jiøí Kuèera

Kritérium hodnocení odborné poroty:
Výtvarná a dokumentární hodnota snímkù.
Uzávìrka:
30. øíjna 2006
Adresa pro zasílání:
Panoráma, Chanovice 1, 341 01 Horaāïovice
Bliāší informace:
Jaromír Èada, tel.: 602 529 634,
e-mail: cada@atrium.cz
Poznámka:
Uvádìjte své celé jméno, adresu, telefon,
e-mailovou adresu
Slavnostní vyhlášení výsledkù se uskuteèní
na vernisáāi výstavy na zámku v Chanovicích
dne 11. listopadu 2006 v 15.00 hod.
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Prácheòský poklad
– povìst nebo skuteènost?
„… A v tu chvíli se zemì zachvìla, otevøela se, a zvon
plný penìz se s rachotem zøítil do hlubiny. Od té doby do
dneška ho nikdo nevidìl, ale kdyā pøijdete na Prácheò v pìkný tichý den a budete pozornì poslouchat, z hlubin zaslechnete jemné cinkání, jako by nìkdo pøepoèítával peníze. Tøeba
je jednou nìkdo z pøíchozích najde...“
V sobotu 7. øíjna to na Práchni vypadalo, jakoby lidé znovu
zaèali povìsti vìøit a šli poklad hledat. Uvnitø hradu bìhalo kolem
ètyøiceti lidí, tahaly se vìtve, kácely se stromy, proøezávaly se
køoviny… zaèaly se objevovat obrysy hradu, o kterých jsem nemìla tušení. Hrad se prostì zaèal ukazovat v celé své (zbylé)
kráse. Však uā bylo taky naèase!
O Práchni se v jejím okolí málo vìdìlo, ještì míò se pro ní
dìlalo. Jedna z mála vìcí, která se na Práchni dìje, je ta, āe
nìjaký poctivec si tam pravidelnì chodí vyzvednout turistickou
kníāku, aniā by jí po pøeètení vrátil.
Nicménì se Práchni blýská na lepší èasy. Je opravena vìā
– jedna z fází celkové rekonstrukce, na které má lví podíl Obec
Velké Hydèice, na jejímā katastru Prácheò leāí. Dalším dùkazem
je sobotní akce, která navíc dokázala, āe pro uskuteènìní dobrých
vìcí není vādy potøeba penìz. e nìkdy staèí pouze nadšení nìkolika lidí, a v tomto pøípadì nejen horaāïovických – na vyèištìní Práchnì se pøijel podílet také jeden z úèastníkù Workshopu
architektury 2004, u kterého projekt pøed dvìma lety zøejmì nezùstal jenom na papíøe.
Moāná jsme v sobotu nenašli zvon plný penìz, ale trošku toho
„Prácheòského pokladu“ jsme si uāili urèitì, takāe všem „díky“
a pøíštì zase na Práchni…
Lucie Staòková

Lyāaøská škola
Otevíráme další roèník lyāaøské školy pro dìti i dospìlé na
Modravì. V 6 lekcích o sobotách a nedìlích se budete uèit pod
vedením instruktorù základùm lyāování, snowboardingu, bezpeènému pohybu na snìhu a v horách, závodit.
Doprava je zajištìna autobusem. Pøihlášky a bliāší informace obdrāíte v domì dìtí. Uzávìrka pøihlášek 20. 12. 2006.
DDM

Otevøená brána poznání
Otevøená brána poznání – tak se nazývá projekt Støedního
odborného uèilištì v Oselcích, jehoā cílem je poznání āivota
v zemích EU, odborný a rozvoj v profesních dovednostech āákù
v maturitních ètyøletých oborech umìleckoøemeslné zpracování
døeva a umìleckoøemeslné zpracování kovu.

A od 14. záøí do 30. záøí 2006 se nám tato brána opravdu
otevøela. Na pozvání Clubu Marpen-École Chantier v Tussonu
v jihozápadní Francii jsme absolvovali studijní a poznávací pobyt, jehoā náplní byla jednak aktivní pomoc této organizaci pøi
údrābì a rekonstrukci historických památek a jednak i poznání
āivota v regionu Charentte.
Pobytu se zúèastnilo celkem 21āákù druhých roèníkù umìleckoøemeslných oborù, 4 pedagogiètí pracovníci školy a 3 studentky plzeòských vysokých škol, které zabezpeèovaly tlumoèení,
ale i péèi o āaludky všech úèastníkù.
Co jsme po sobì v Tusonu zanechali: krásný zahradní gloriet
a velký āelezný kovaný køíā do jejich projektu Evropských zahrad
– vynikající dílo našich šikovných umìleckých kováøù pod vedením uèitele odborného výcviku p. Mudry a vedoucím výpravy
p. Tauchena.
Jedna skupina umìleckých truhláøù pod vedením p. Jakubèíka
zhotovila v blízké vesnici most pøes místní øíèku a pøi práci byli
obdivováni místními obyvateli.
V téāe vesnici další skupina truhláøù pod vedením p. Jakubèíka zhotovila krov na místní støedovìkou pekárnu chleba.
Hned po pøíjezdu jsme pøedvedli naše šikovné ruce na regionální slavnosti v Tussonu, na kterou pøišlo 4 tisíce lidí.
Ale nejen práce nám byla denním chlebem. Byli jsme v kaādodenním styku se āáky Écolle Chantiere. S nimi jsme i sehráli
vítìzný fotbalový zápas o výsledku 4:2. Spolu jsme poznávali
krásné historické mìsteèko Tusson, krajské mìsto Anguléme
s úchvatným historickým jádrem a katedrálou. Nebývalým záāitkem byly pak cesty k moøi – do La Rochelle, pevnosti Boyadu,
do lodìnice v Rochefortu. Vidìli jsme stavbu váleèné fregaty
ze 17. století, námoøní muzeum, slavnost lodí. Vyvrcholením poznání Francie byla jednodenní návštìva Paøíāe s tradièními magnety: La Defense, Eiffelovou vìāí, Invalidovnou, Notre Dame,
Louvre.
Prosbou a vyznamenáním byla slova vysokého uznání øeditele Caubu Marpen p. Flauda v Tussonu: „Pøijeïte za rok zase,
rádi vás vādy uvidíme. Vaše chlapce i pedagogy bych u nás hned
zamìstnal.“ My jsme zase byli vdìèni za milé pøijetí, péèi o nás
a pozornost.
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Zatím jsme alespoò pozvali francouzké studenty i pedagogy
k nám, aby poznali naše tradièní øemesla. Domluvili jsme i spoleèný projekt spolupráce ve skanzenu v Chanovicích v pøíštím
roce.
Vraceli jsme se unaveni, ale spokojeni.Uā se zase tìšíme na
spoleèná setkávání a urèitì se více uème angliètinu, a se lépe
domluvíme!
PS: Bez dobrých pøátel naší školy a finanèního pøispìní
z prostøedkù odboru školství Plzeòského kraje, dopravce Autobusy ÈSAD Plzeò by se úspìšná cesta asi vùbec neuskuteènila.
Veliké díky.
Více informace na www.sou.oselce.indos.cz
Ing. Václav Bumbièka, øeditel SOU Oselce

HLEDÁM PSA
Dne 19. 9. 2006 v oblasti „Nový Dvùr“
se ztratila èipovaná fenka Jagteriéra.
V pøípadì nálezu prosím volejte tel. èíslo 731 781 544.
TJ Tatran Velké Hydèice Vás poøádá
25. listopadu 2006 od 20.00 hod.

FOTBALOVÝ PLES
Koná se v Kulturním domì ve Velkých Hydèicích.
Hrát bude FATIMA.

DÙLEITÁ TELEFONNÍ ÈÍSLA
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

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

376 512 271

Topení – Bytservis Sušice

Kulturní støedisko,
Kino Otava,
Kulturní dùm

376 523 321
603 838 401

376 512 237
376 511 890
376 512 436

Veøejné osvìtlení, mìstský rozhlas
Václav Burda – Elektrosluāby

376 511 501,
602 491 905

MìÚ Horaāïovice,
odbor správy majetku

376 547 570
603 879 300

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

376 512 222

Mìstská knihovna (internet)

376 512 632

Mìstské muzeum
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Oceòování nemovitostí

Firma EUROBYT PLUS hledá

– pro prodej, darovací smlouvu,
dìdické øízení, úvìr,
hypotéku, úèetnictví apod.
Kvalitnì a rychle.
DVC Ilona Herzová, Sušice, mobil 608 117 789

zruèné montáāníky, pøípadnì celé montáāní
party pro montáāe plastových a døevìných oken.

!

!

!

!

Spolupráce na L.
Mìsíèní výdìlek 20 – 35 tisíc dle výkonu.
Kontakt 724 577 295, e-mail: eurobyt.plus@seznam.cz,
www.eurobytplus.cz

STRANA 16

è. 10/2006

Váš názor nás zajímá!
V pøedchozích èíslech Horaāïovického obzoru jsme Vás postupnì seznamovali s nabídkou
naší cestovní agentury. Nyní jsme pro Vás pøipravili malou anketu, protoāe nás zajímají
Vaše názory na cestování. Všechny odpovìdi budou zaøazeny do slosování.

l. Na dovolenou jezdím

a) pravidelnì kaādý rok
b) nepravidelnì, podle moāností
c) nejezdím nebo ji trávím doma

2. Pøi objednání dávám pøednost

a) osobní návštìvì v CK
b) objednávce pøes internet
c) objednávám si pøímo

3. Nejradìji cestuji

a) letadlem
b) autobusem
c) vlastní dopravou

4. U zahranièní dovolené preferuji

a)
b)
c)
d)

pobyty u moøe
poznávací zájezdy
exotickou dovolenou
lyāování

5. Z tuzemských pobytù mi vyhovují

a)
b)
c)
d)

pobyty s koupáním
chaty a chalupy
lázeòské a relaxaèní pobyty
sport, aktivní dovolená

6. S kterou cestovní kanceláøí jste v posledních letech cestovali a jakou zemi jste navštívili?
……………………………………………………………............................................................................................................................................................................................…………………………………….

7. Vaše návrhy, poāadavky a pøipomínky k práci naší cestovní agentury
……………………………………………………………............................................................................................................................................................................................…………………………………….

……………………………………………………………............................................................................................................................................................................................…………………………………….

1. cena – dárková poukázka na zboāí v hodnotì Kè 1.000,2. cena – dárková poukázka na zboāí v hodnotì Kè 500,3. cena – dárková poukázka na zboāí v hodnotì Kè 300,Dìkujeme Vám, āe jste vyplnìní ankety vìnovali èas a pozornost.
Odpovìdi mùāete doruèit osobnì nebo poštou do 21. listopadu 2006 na adresu:
ELIKA, spol. s r.o., „Dárky pro kaādý den“, Ševèíkova 25, 341 01 Horaāïovice.
Zboāí na dárkové poukázky si mùāete vyzvednout v naší prodejnì do 31. prosince 2006.

Jméno a pøíjmení
Adresa

………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………......………………………………………………………………………………..

è. 10/2006
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Rádi pro vás
vyrobíme

Přijïte se podívat
do prodejny v objektu
bývalých kasáren

Při předložení letáku sleva 3 %

"
"
"
"
"
"
"
"
"
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Firma EDDY service zamìstná
UKLÍZEÈKU
SCHOPNÉHO ØIDIÈE – DÙCHODCE
na svoz a odvoz lidí ze zamìstnání.
Tel.: 777 112 505

l

plastová a døevìná okna + dveøe
l repliky historických oken a dveøí
l vnitøní dveøe a obloākové zárubnì
SOLODOOR
l výstavba rodinných domù od 1.250.000,- Kè
l zpracování projektové dokumentace
(RD jiā od 28.000,- Kè)
l úsporné sálavé topné panely
– levné a ekologické vytápìní
(roèní náklady na vytápìní rodinného domu cca 12.500,- Kè)
(1 panel vytopí cca 30 m 3, 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.

è. 10/2006
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Mìsíèník vìnovaný hospodáøskému, kulturnímu a spoleèenskému povznesení mìsta

Pøehled kulturních a spoleèenských akcí v listopadu 2006
Informaèní centrum mìsta Horaāïovice – e-mail: ic@horazdovice.cz, www.sumavanet.cz/ihorazdovice, tel. 376 513 666

KINO OTAVA

KULTURNÍ DŮM

1. 11. støeda
2. 11. ètvrtek

LET’S DANCE
20.00
USA – hudební romantické drama.

1. 11. støeda

3. 11. pátek
4. 11. sobota

SUPER
NÁHRADNÍK
USA – romantická komedie.

20.00

3. 11. pátek

8. 11. støeda
9. 11. ètvrtek

GARFIELD 2
USA – rodinná komedie.

17.30

4. 11. sobota

8. 11. støeda

10. 11. pátek
11. 11. sobota

20.00
LET
ÈÍSLO 93
USA – drama o 11. záøí 2001.

15. 11. støeda
16. 11. ètvrtek

STRÁCE
USA – thriller.

20.00

17. 11. pátek
18. 11. sobota

KRÁSKA
V NESNÁZÍCH
ÈR – komedie.

20.00

22. 11. støeda
23. 11. ètvrtek

CONFETTI
Velká Británie
– romantická komedie.

20.00

PRACHY
DÌLAJ ÈLOVÌKA
ÈR – krimikomedie.

20.00

24. 11. pátek
25. 11. sobota

29. 11. støeda
30. 11. ètvrtek

10. 11. pátek

11. 11. sobota

14. 11. úterý

15. 11. støeda

Støeda 20.00
KOUZELNÁ
Ètvrtek 17.30
CHÙVA
NANNY McPHEE
USA – pohádková komedie.

Zmìna programu vyhrazena.
16. 11. ètvrtek

Loutkové divalo „Tyjátr“ Horaāïovice:
3. 11. pátek

10. 11. pátek

VODNÍKOVA
HANIÈKA

17.00

SKØÍTKOVÉ
A BUDLIBANI

17.00

Další akce v kinì Otava:
2. 11. ètvrtek

20. 11. pondìlí

O LESÍÈKOVI,
ANEB JAK LESÍÈKOVI
ULETÌLY VÈELKY
DO BAVORSKÉHO LESA
EGYPT
– JORDÁNSKO
Pøednáška z cyklu
„Terra Incognita“.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
25. 11. sobota

OTEVØENÍ
14.00
13. KOMNAT
Závìr soutìāe 13. komnaty,
aneb „Jak znáš svoje mìsto“.
Návštìva míst, která nejsou
bìānì pøístupná.

VEØEJNÉ ZASEDÁNÍ
18.00
ZASTUPITELSTVA MÌSTA
TANEÈNÍ KURZ
19.00
8. lekce.
PARKÁN
21.00
Rocková zábava.
FRANCIS JOFFO:
19.30
PRÁZDNINY SNÙ
Komedii s detektivní zápletkou
uvádí Divadelní spoleènost Háta
Olgy elenské. Pøedplatné skupiny
A/1. Zbylé vstupenky budou
v pøedprodeji kina Otava, pøed
pøedstavením v kulturním domì.
TANEÈNÍ KURZ
19.00
9. lekce – 2. prodlouāená.
KEÈUP
21.00
Rocková zábava.
TØI ÈARODÌJKY
10.00
Divadelní pøedstavení pro MŠ,
1. – 3. tøídy ZŠ.
10.00 pro školy
J. K. TYL:
19.30 premiéra
TVRDOHLAVÁ
pro veøejnost
ENA
Divadelní pøedstavení v podání
DS „Tyjátr“ Horaāïovice.
Reāie Boāena Saláková.
Pøedprodej vstupenek v kinì Otava.
J. K. TYL:
19.30
TVRDOHLAVÁ ENA
Repríza.

17. 11. pátek

TANEÈNÍ KURZ
10. lekce.

19.00

18. 11. sobota

BRUTUS
Rocková zábava.

21.00

22. 11. støeda

LOUKA PRO DVA
Divadelní pøedstavení
pro 7. – 9. tøídy ZŠ.

10.00

23. 11. ètvrtek

PREZENTACE SOU
HORAÏOVICE

24. 11. pátek

MATURITNÍ PLES
20.00
Poøádá 2. AN SOU Horaāïovice.
Bohatá tombola. Hraje Experiment.

25. 11. sobota

TANEÈNÍ KURZ
11. lekce.

26. 11. nedìle

POSEZENÍ S PÍSNIÈKOU 15.00
K tanci a poslechu vyhrává
opìt Jan Vondrášek.

29. 11. støeda

ÈOCHTAN VYPRAVUJE
…Josef Dvoøák... Pøedprodej
vstupenek v kinì Otava.

19.30

30. 11. ètvrtek

VÁNOÈNÍ DEKORACE
Uvádí mistr florista:
Hana šebestová.

17.30

9.00

18.00

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE

Zmìna programu vyhrazena.

9.00 – 16.00

14.00

4. 11. sobota

BÌH KOLEM
Dìti 9.00
Dospìlí 10.00
PRÁCHNÌ
Pro kategorii dìtí pøedškolní
i školní je pøipraven bìh
v areálu zámku.
Ve spolupráci s horaāïovickými
turisty.
Start v zámku.

20. 11. pondìlí

ADVENTNÍ
KALENDÁØ
Vyrob si sám…

21. 11. úterý

HRNEÈKOVÉ
14.00
SYMPOZIUM
Malování hrneèkù v klubovnì
DDM.

22. 11. støeda

ADVENTNÍ VÌNCE

13.30

15.00

Filmové odpoledne
10. 11. pátek

MACH A ŠEBESTOVÁ
16.00
Pásmo pohádek v sále DDM.

24. 11. pátek

JEN POÈKEJ
16.00
Pásmo pohádek v sále DDM.

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

OSTATNÍ INFORMACE
Muzeum (tel.: 376 512 271,
e-mail: muzeumhd@seznam.cz
www.sumavanet.cz/muzeumhd)
èerven – záøí Út – Ne 9.00 – 16.00
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.
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
Pøírodovìdná stanice
otevøeno dennì, návštìvy na tel.: 376 512 654
Informaèní centrum (tel.: 376 513 666–7
e-mail: ic@horazdovice.cz
www.sumavanet.cz/ihorazdovice)
areál zámku
Církev køesanská spoleèenství
– sbor Horaāïovice
Mírové nám. 19
Bohosluāby: nedìle 9.00
Mateøské centrum: støeda 9.30
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