
Textilní prùmysl v celé Evropì je
omezován dovozem èínských výrobkù.
V polovinì roku 2004 byl také ukon-
èen provoz v hora�ïovickém závodì Jitex
a. s. Písek. Dlouho byl hledán nový vlast-
ník a u�ivatel uvolnìných objektù.

Koncem roku 2005 koupila pøevá�-
nou èást areálu firma Plamet s. r. o. Plá-
nice, která zde zavede drobnou strojíren-
skou montá� a vytvoøí cca 100 pracovních
míst. K prodeji se stále nabízí bývalá ad-
ministrativní budova s pøilehlým pozem-
kem.

S pøáním prosperity novému podnika-
telskému subjektu je mìsto pøipraveno dále
spolupracovat pøi po�adované plynofikaci
areálu, resp. pravého bøehu øeky. Je také
dokonèován projekt na rekonstrukci staré-
ho silnièního mostu, který je v obecním

vlastnictví a slou�í jako nejvhodnìjší pøí-
stup pro pìší.

()

Opìt bohatá je letošní plesová sezóna.
V lednu se konalo pìt plesù a pìtkrát je
mo�né za stejným úèelem navštívit náš
kulturní dùm i v únoru.

28. ledna poøádalo Kulturní støedisko
a mìsto IX. Prácheòský reprezentaèní
ples, který se velmi vydaøil. K tanci a po-
slechu hrál taneèní orchestr P–Band Plzeò,
program zpestøilo pøedtanèení, barmanská
show a ochutnávkový raut. O pùlnoèní
pøekvapení se postarali úèastníci taneèního
kurzu pro dospìlé.

Mezi významnými hosty byli poslanci
Parlamentu ÈR Jiøí Bílý a Ing. Miroslav
Beneš, námìstci hejtmana Plzeòského kra-
je Ing. Vilímec, Dr. Èervený a Mgr. Kal-
èíková, tradiènì se zúèastnil i starosta Kla-
tov Karel Mráz.

Prácheòský kraj byl dlouho velkým
správním celkem. V souèasné dobì stále
èastìji slýcháme o Práchni, Prácheòsku,
Prácheòském regionu – pod tìmito názvy

jsou vyvíjeny rùzné aktivity, mezi které
patøí i Prácheòský ples. Pøejme si, aby se
v širokém kraji pod Práchní stále dobøe
�ilo.

()

V našem mìstì se v posledních letech
opìt daøí stolnímu tenisu. Oddíl TJ Sokol
Hora�ïovice ve dnech 21. – 22. 1. 2006
poøádal IV. roèník Memoriálu Františka
Koce pøipomínajícího èlovìka, který dlou-
ho a velmi úspìšnì pìstoval tento sport.
Letos poprvé tìlocvièna Základní školy
v Blatenské ul. patøila stolnímu tenisu dva
dny – v sobotu turnaji mu�ù a �en, v ne-
dìli I. roèníku turnaje mladších �ákù. Re-
gulérnost soutì�e ka�doroènì zajiš�uje
hlavní rozhodèí Pavel Ruda.

Nejvìtší zájem byl o soutì� mu�ù a su-
verénním vítìzem se stal, stejnì jako
v I. a III. roèníku, Michal Vávra (TVB
Nassan, SRN), druhý byl hora�ïovický
Pavel Mandák. Podìkování patøí všem
úèastníkùm, ale pøedevším organizátorùm
a sponzorùm.
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Rada mìsta prùbì�nì øeší zále�itosti tý-
kající se Krytého plaveckého bazénu. Po
zohlednìní dosavadních zkušeností získa-
ných více ne� pìtiletým provozem byly
schváleny nové provozní øády a návštìv-
ní øád s platností od 1. ledna 2006.

Rada souhlasí s názvem „Aquapark
Hora�ïovice“, který je ji� èasto pou�íván.
Schválila nové logo dle návrhu ak. mal.
Petra Miky a provedení nových propagaè-
ních tabulí umístìných u frekventovaných

http://obzor.horazdovice.cz

Zima, kterou bøezen nese,
dlouho s námi ještì tøese.

� Varování obyvatelstva

� Tesaøi stavìli

� MAS Pošumaví

� Zápisy do mateøských škol

� Aquapark Hora�ïovice

Vybíráme z obsahu...

Pokraèování na další stranì.
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Letošní zima umo�nila po dlouhé dobì bruslení na øece. Foto: MVDr. Jan Zálabský



komunikací procházejících mìstem. S platností od 1. bøezna byl
schválen nový ceník vstupného s levnìjšími sazbami ve všedních
dnech.

()

8. bøezna od 18 hod. se bude konat v Kulturním domì veøejné
zasedání zastupitelstva mìsta, kde bude projednáváno pøedevším
hospodaøení mìsta a rozpoèet na r. 2006, jeho� souèástí má být
i øada investièních akcí. Zúèastnit se mohou všichni obèané, kte-
ré zajímá souèasné dìní i perspektivy Hora�ïovic.

Václav Trèka, starosta mìsta

Z jednání rady mìsta
18. ledna rada mìsta

– schválila platové výmìry vedoucích organizaèních slo�ek
(Technické slu�by, Krytý plavecký bazén, Mìstská knihovna,
Mìstské muzeum)

– stanovila termíny veøejných zasedání zastupitelstva mìsta:
8. bøezna, 7. èervna a 6. záøí, v�dy v Kulturním domì od 18
hod.

– jednala o probíhající investièní akci „Vodovod Tøebomyslice
– Hora�ïovická Lhota“, schválila podmínky, za kterých budou
realizovány jednotlivé pøípojky

– opakovanì jednala o pøípravì stavby domova dùchodcù, sou-
hlasí s vypracováním projektové dokumentace pro stavební
povolení dle návrhu povoleného v územním øízení

– jednala o zaøazení investièních akcí do návrhu rozpoètu mìsta
na r. 2006

– byla informována o odkoupení pøevá�né èásti areálu bývalého
závodu Jitex firmou Plamet s. r. o., mìsto je pøipraveno spo-
lupracovat pøi plynofikaci areálu

– projednala po�adavky na poøízení nové techniky: Technické
slu�by – �ací traktor, Krytý plavecký bazén – vodní vysavaè

– rozhodla zaøadit do návrhu rozpoètu na r. 2006 finanèní pøí-
spìvek mìsta na dopravní výchovu �ákù základních škol

– vzala na vìdomí Zprávu o èinnosti Mìstského muzea v roce
2005, velmi kladnì hodnotí stále se zlepšující stav a èinnost
MìM

– schválila �ádost adresovanou Úøadu pro zastupování státu ve
vìcech majetkových o bezúplatný pøevod pozemkù pod chod-
níky v Komenského ul.

– jednala o pronájmech obecních nemovitostí
– schválila termíny páteèních prodejních trhù na námìstí v roce

2006: 27. 1., 24. 2., 24. 3., 28. 4., 26. 5., 30. 6., 28. 7., 25. 8.,
29. 9., 27. 10., 10. 11., 22. 12.

1. února rada mìsta

– jednala o mo�nosti odprodeje nemovitostí firmì Keramika
Soukup a. s. Plzeò – bude pøedlo�eno zastupitelstvu mìsta

– jednala o pøípravì komplexní rekonstrukce Blatenské ul.: vo-
dovod, kanalizace, chodníky – vlastník a investor mìsto, vo-
zovka – Plzeòský kraj

– jednala o pøípravì oprav masných krámù
– seznámila se s výsledky zápisù dìtí do základních škol – v ka�-

dé základní škole budou ve školním roce 2006/2007 otevøeny
dvì první tøídy

– schválila �ádosti základních i mateøských škol o dotaci z Mi-
nisterstva školství, mláde�e a tìlovýchovy ÈR na zlepšení vy-
bavení informaèní a komunikaèní technikou

– jednala o provozování Krytého plaveckého bazénu, souhlasí
s pou�íváním názvu „Aquapark Hora�ïovice“ a schválila no-
vý ceník vstupného s platností od 1. 3. 2006

– schválila zvýšení zálohové ceny tepla s platností od 1. 1. 2006
(350,40 Kè/GJ, vè. DPH) vzhledem k zvyšujícím se cenám
energií

– projednala nìkteré zále�itosti týkající se odpadového hospo-
dáøství – sbìru tøídìného odpadu

– projednala �ádosti o souhlasy se zásahy do obecních nemo-
vitostí

– byla informována o pøípravì 28. roèníku automobilové soutì�e
Rally Agropa 17. 6. 2006

– jednala o umis�ování reklamních zaøízení na chodnících
– seznámila se a vzala na vìdomí Zprávu o bezpeènostní situaci,

stavu kriminality a dopravní nehodovosti v r. 2005 pøedlo-
�enou Policií ÈR

– schválila koncept zápisu do mìstské kroniky za rok 2004
– byla informována o èinnosti Kulturní komise
– konstatovala, �e na základì døívìjšího usnesení zastupitelstva

mìsta bude, stejnì jako v pøedcházejících letech, 10. bøezna
vyvìšena tibetská vlajka

15. února rada mìsta

– schválila Smìrnici è. 4/2006 – nový Spisový a skartaèní øád
MìÚ

– seznámila se s rekapitulací výsledkù hospodaøení v r. 2005
a jednala o návrhu rozpoètu mìsta na r. 2006, který bude pøed-
lo�en zastupitelstvu

– jednala o návrzích na pøevody obecního majetku – budou pøed-
lo�eny zastupitelstvu

– v návaznosti na výsledky døívìjšího výbìrového øízení schvá-
lila smlouvu s firmou Ing. Jan Švejkovský – JENA Praha na
projektovou dokumentaci „Revitalizace a rekonstrukce anglic-
kého parku Ostrov“

– schválila poøízení pojezdové brány do objektu hasièské zbroj-
nice v Loretské ul.

– seznámila se s pøehledem investic mìsta realizovaných v roce
2005

– seznámila se s usnesením Rady Plzeòského kraje, na základì
kterého bude soubor loutek pøeveden do vlastnictví mìsta

– schválila �ádost Plzeòskému kraji o dotaci na opravu míst-
ních komunikací v Boubínì (Program stabilizace a obnovy
venkova)

– schválila �ádosti Plzeòskému kraji o dotace na opravy kul-
turních památek

– schválila smlouvu s firmou AZS 98 s. r. o. Plzeò o spolupráci
pøi recyklaci stavebních odpadù

– jednala o èinnosti Mìstského muzea, schválila nový organi-
zaèní øád, návštìvnický øád, badatelský øád a re�im zacházení
se sbírkou s platností od 1. 3. 2006

– jednala o èinnosti Mìstské knihovny – schválila poøádání akcí
pøipravovaných na r. 2006

– seznámila se s rozborem èinnosti Kulturního støediska, hodnotí
èinnost a plnìní smlouvy s mìstem jako velmi úspìšné

– seznámila se s vyúètováním peèovatelských slu�eb za rok 2005
pøedlo�eným Oblastní charitou Hora�ïovice

– seznámila se s návrhem rozpoètu Oblastní charity na r. 2006,
pøíspìvek mìsta opìt 1 160 000,- Kè

– jednala o pronájmech nebytových prostor
– dle návrhù Bytové komise rozhodovala o pronájmech obecních

bytù
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– jednala o zamìstnanosti v klatovském okrese a na Hora�ïo-
vicku

– byla informována o èinnosti Sboru pro obèanské zále�itosti
– jednala o pøípravì 23. roèníku Západoèeské oblastní pøehlídky

amatérského divadla ve dnech 10. – 12. 3. 2006
Václav Trèka, starosta mìsta

Ocenìní hora�ïovických trenérù
Dne 10. 2. 2006 probìhlo v Kulturním domì Dru�ba v Kla-

tovech slavnostní setkání a vyhlášení nejúspìšnìjších sportovcù,
trenérù, rozhodèích a sportovních kolektivù Pošumavského spor-
tovního sdru�ení za rok 2005. Akce se zúèastnili pøedstavitelé
Plzeòského kraje, starostové mìst a obcí klatovského okresu a zá-
stupci krajských orgánù ÈSTV. Za Hora�ïovice byli ocenìni ná-
sledující trenéøi – Karel Krejèí (fotbal), Zdenìk Kodýdek (tenis)
a Michal Novák (karate). Pro pøíznivce stolního tenisu uvádím
také ocenìní �ichovického Pavla Rudy jako nejúspìšnìjšího roz-
hodèího. S Hora�ïovicemi je tento mezinárodní rozhodèí spjat
jako spolupracovník hora�ïovické legendy stolního tenisu, Fran-
tiška Koce, a dlouholetý rozhodèí národní ligy �en v Hora�ïo-
vicích. Všem ocenìným patøí podìkování za jejich dlouhodobý
sportovní pøínos a vzornou reprezentaci mìsta Hora�ïovice.

Jan Buriánek, místostarosta mìsta

Nakládání s odpady a rok 2005
Mìsto Hora�ïovice, resp. jeho obèané, v roce 2005 vypro-

dukovali 1542,4 t komunálního odpadu celkem. Toto mno�ství
zahrnuje odpad, který byl obèany odlo�en na místech k tomu
urèených, a tím se dostal do roèní evidence.

Pro zajímavost uvádím nìkteré komodity, vèetnì mno�ství,
které se podaøilo vyseparovat z komunálního odpadu (pro srov-
nání je uveden rok 2004):

2005 2004

Smìsný komunální odpad 1203,181 t 1153,961 t

Papír   76,059 t   65,484 t

Sklo   48,985 t   34,765 t

Plasty   28,519 t   27,280 t

Objemný odpad  122,940 t  128,690 t

Kompozitní obaly*    0,131 t    0,000 t

Zbytek tvoøí pøevá�nì nebezpeèné slo�ky komunálního
odpadu, odlo�ené ve sbìrném dvoøe

*kombinované obaly typu Tetra – pack. Tyto obaly od poloviny loòského roku
sbíráme spoleènì do nádob na plasty.

Srovnáním obou období lze konstatovat, �e z hlediska tøí-
dìní odpadu jsme zaznamenali zlepšení ve všech tøech oddìlenì
sbíraných komoditách (u papíru o 17 %, u plastù o 4 %, u skla
o 41 %). Toto zjištìní je velmi pozitivní. Tøídìní komunálního
odpadu v domácnostech se postupnì pro øadu obèanù stává ru-
tinou, bohu�el ještì ne pro všechny.

Plán odpadového hospodáøství Èeské republiky klade na tøí-
dìní komunálního odpadu velký dùraz. Rovnì� Plán odpadové-
ho hospodáøství mìsta Hora�ïovice, který je v souèasné dobì
v závìreèné fázi svého zpracování stanoví další po�adavky a po-
vinnosti tak, aby cíle republikového plánu odpadového hospo-
dáøství byly naplnìny.

Místní poplatek ve výši 420,- Kè na osobu/rok za provoz
systému shroma�ïování, sbìru, pøepravy, tøídìní, vyu�ívání
a odstraòování komunálních odpadù vznikajících na území mìs-
ta zùstává pro rok 2006 v porovnání s rokem 2005 nezmìnìný.
Ve vztahu k místnímu poplatku bych chtìla uvést, �e tento není
kompenzací za netøídìní odpadu, jak se celá øada obèanù do-
mnívá. Ze zákona o odpadech má ka�dý povinnost pøedcházet
vzniku odpadu, omezovat jeho mno�ství a nebezpeèné vlastnosti.

 Odbor �ivotního prostøedí

Výstra�né signály prvkù
varování obyvatelstva

V roce 2001 došlo ke zrušení varovných signálù Civilní
ochrany KATASTROFA, VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA a NE-
BEZPEÈÍ ZÁTOPOVÉ VLNY vyhlašovaných prostøednictvím
sirén. V souvislosti s tím byl na území celé Èeské republiky za-
veden pouze JEDEN VAROVNÝ SIGNÁL pro varování oby-
vatelstva – VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA.
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Výzva pro obèany
Z tisku a médií je známo, �e v poslední dobì se v naší

republice zaèal na mnohých místech objevovat ve znaè-
ném mno�ství komunální odpad nelegálnì dovezený ze
sousedního Nìmecka. K tìmto úèelùm jsou nejèastìji zne-
u�ívány opuštìné objekty, staré usedlosti, staré sklady
apod. Vzhledem k tomu, �e podobný pøípad byl ji� za-
znamenám i na území Plzeòského kraje, dovolujeme si
Vás touto cestou nepøímo po�ádat o spolupráci. Pokud
by mìl kdokoliv podezøení, �e v nìkteré lokalitì dochází
k navá�ení odpadu, oznamte prosím tuto skuteènost
Mìstskému úøadu Hora�ïovice, odboru �ivotního pro-
støedí (tel. 376 547 549), pøípadnì obvodnímu oddìlení
Policie Èeské republiky.

Dle platných právních pøedpisù je dovoz odpadu do
naší republiky z cizích zemí za úèelem odstranìní zakázán.

Odbor �ivotního prostøedí

Pokraèování na další stranì.

Dìkujeme všem, ji� se zajiš�ováním potravy starali
o èápy, kteøí letošní tuhou zimu neodletìli do teplých
krajù a strávili ji v Hora�ïovicích. Mìsto Hora�ïovice



Signál VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA
je vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu 140 vteøin

a mù�e být vyhlašován tøikrát za sebou v cca tøíminutových
intervalech. Po jeho zaznìní bude v�dy následovat tísòová in-
formace z hromadných informaèních prostøedkù (republikové,
regionální a místní pùsobnosti). V té bude obyvatelstvo vyro-
zumìno, o jakou hrozící nebo vzniklou mimoøádnou událost se
jedná.

Siréna je velmi úèinný „informaèní“ prvek. Proto se vyu�ívá
i ke svolání jednotek po�ární ochrany. Signál je vyhlašován pøe-
rušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty nebo, jde-li o elek-
tronickou sirénu, napodobením hlasu trubky troubící tón „HÓ–
ØÍ“, „HÓ–ØÍ“ také po dobu jedné minuty. Jako u ka�dého jiného
zaøízení, které není bì�nì v èinnosti, se musí i u sirény provádìt
zkoušky funkènosti. Pro zkoušku sirén se pou�ívá tzv. „Zkušební
tón“. Jedná se o nepøerušovaný tón sirény trvající 140 vteøin.
Jedná-li se o elektronickou sirénu nebo místní rozhlas zapojený
do systému varování, bude vysílána verbální (slovní–ústní) in-
formace o probíhající zkoušce. Pro snadné zapamatování termínu
provádìní tìchto zkoušek byla celorepublikovì stanovena první
støeda v mìsíci, zaèátek v 12.00 hod.

Tyto signály nejsou varovným signálem pro obyvatelstvo

PO�ÁRNÍ POPLACH      ZKUŠEBNÍ TÓN

Pøi nenadálém ohro�ení, o kterém mù�ete být vyrozumìni
prostøednictvím sirén, mìstským rozhlasem, megafonem, ústnì
od spoluobèanù (v pøípadì pøedvídatelnosti a dostatku èasu roz-
hlasem, televizí, vyhláškou na úøední desce) se sna�te dodr�ovat
následující zásady:

� Respektujte informace získané z oficiálních zdrojù
� Nerozšiøujte poplašné a neovìøené zprávy
� Varujte ostatní ohro�ené osoby ve svém nejbli�ším okolí
� Netelefonujte  zbyteènì,  zabráníte  tím  pøetí�ení  telefon-

ních sítí
� Nepodceòujte vzniklou situaci
� Pomáhejte sousedùm, zejména starým, nemocným a nemo-

houcím lidem
� Uvìdomte si, �e nejvìtší hodnotu má lidský �ivot a zdraví

a a� potom majetek
� Uposlechnìte pokynù pracovníkù záchranných slo�ek a or-

gánù státní správy i samosprávy

Zdroj: MV–GØ HZS ÈR
Hlavatý Antonín, odbor kanceláøe starosty

Jak budou hodnoceni øidièi

od 1. 7. 2006
Ji� za nìkolik mìsícù nabývá úèinnosti zákon è. 411/2005

Sb., který mìní zákon è. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích. Tato zmìna zavádí novì bodové hodnocení pøe-
stupkù. Øidiè pozbude dosa�ením poètu 12 bodù v bodovém hod-
nocení øidièské oprávnìní a pokud bude �ádat o vrácení øidièského
oprávnìní, je povinen se podrobit  pøezkoušení z odborné zpù-
sobilosti k øízení motorových vozidel.

Porušení pøedpisù o provozu na pozemních
komunikacích

Poèet
bodù

øízení motorového vozidla bez dr�ení pøíslušné
skupiny

7

øízení vozidla ve stavu vyluèujícím zpùsobilost,
kterou si øidiè pøivodil u�itím alkoholického ná-
poje nebo jiné návykové látky pøi zjištìní obsahu
alkoholu v tìle øidièe ve výši nad 0,3 promile
nebo u�itím jiné návykové látky

7

odmítnutí øidièe podrobit se na výzvu dechové
zkoušce ke zjištìní, není-li ovlivnìn alkoholem

7

odmítnutí øidièe podrobit se na výzvu lékaøské-
mu vyšetøení ke zjištìní, není-li ovlivnìn alko-
holem v pøípadì, �e dechová zkouška byla pozi-
tivní, aèkoli to nebylo spojeno s nebezpeèím pro
jeho zdraví

7

odmítnutí øidièe podrobit se na výzvu odborné-
mu lékaøskému vyšetøení ke zjištìní, není-li
ovlivnìn jinou návykovou látkou, aèkoli to ne-
bylo spojeno s nebezpeèím pro jeho zdraví

7

zpùsobení dopravní nehody porušením povin-
nosti øidièe, pøi které došlo k usmrcení nebo
k tì�ké újmì na zdraví

7

pøi dopravní nehodì, pøi které došlo k usmrcení
nebo zranìní osoby nebo k hmotné škodì pøevy-
šující zøejmì na nìkterém ze zúèastnìných vo-
zidel vèetnì pøepravovaných vìcí nebo na jiných
vìcech èástku 50 000 Kè, neprodlené nezasta-
vení vozidla nebo

7

neohlášení dopravní nehody policistovi nebo ne-
dovolené opuštìní místa dopravní nehody nebo
neprodlené nevrácení se na místo dopravní ne-
hody po poskytnutí nebo pøivolání pomoci nebo
po ohlášení dopravní nehody

7

øízení vozidla bezprostøednì po po�ití alko-
holického nápoje nebo po u�ití jiné návykové
látky nebo v takové dobì po po�ití alkoholického
nápoje nebo po u�ití jiné návykové látky, po kte-
rou je øidiè ještì pod jejich vlivem

6

Pøedjí�dìní vozidla v pøípadech, ve kterých je
to zákonem zakázáno

6

pøi jízdì na dálnici nebo silnici pro motorová
vozidla otáèení se nebo jízda v protismìru nebo
couvání v místì, kde to není dovoleno

6
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Zmìna tel. èísla

Po�ární zbrojnice v Hora�ïovicích – 950 312 111.



Porušení pøedpisù o provozu na pozemních
komunikacích

Poèet
bodù

vjí�dìní na �eleznièní pøejezd v pøípadech,
ve kterých je to zakázáno

6

øízení motorového vozidla øidièem, kterému byl
zadr�en øidièský prùkaz

6

øízení vozidla, které je technicky nezpùsobilé
k provozu na pozemních komunikacích podle
zvláštního právního pøedpisu tak záva�ným zpù-
sobem, �e bezprostøednì ohro�uje ostatní úèast-
níky provozu na pozemních komunikacích

5

øízení motorového vozidla bez dr�ení platného
osvìdèení profesní zpùsobilosti øidièe 4)

5

øízení motorového vozidla bez dr�ení platného
posudku o zdravotní zpùsobilosti

5

pøekroèení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené
zákonem nebo dopravní znaèkou o 40 km.h-1

a více v obci nebo  o 50 km.h-1 a více mimo
obec

5

nezastavení vozidla na signál, který pøikazuje øi-
dièi zastavit vozidlo nebo nezastavení vozidla
na pokyn „Stùj“ daný pøi øízení provozu na po-
zemních komunikacích osobou oprávnìnou k øí-
zení tohoto provozu

5

pøi øízení vozidla neumo�nìní chodci na pøe-
chodu pro chodce nerušené a bezpeèné pøejití
vozovky

4

pøi øízení vozidla ohro�ení chodce pøecházejícího
pozemní komunikaci, na kterou øidiè odboèuje

ohro�ení chodce pøi odboèování s vozidlem na
místo le�ící mimo pozemní komunikaci, pøi vjí�-
dìní na pozemní komunikaci nebo pøi otáèení
a couvání

4

nedání pøednosti v jízdì v pøípadech, ve kterých
je øidiè povinen dát pøednost v jízdì

4

pøekroèení nejdelší pøípustné doby øízení nebo
nedodr�ení stanovené bezpeènostní pøestávky
v øízení vozidla podle zákona

4

Pokraèování pøíštì

Píše se rok 2006, noviny a televizní obrazovky nás soustavnì
pøesvìdèují, �e provádìní staveb v naší republice bude brzy stej-
nì jednoduché jako nákup jídla na nedìlní obìd. Všichni pod-
vìdomì cítíme, �e média nepodávají v�dy objektivní informace,
avšak v této oblasti bychom jim i rádi uvìøili. Leè skuteènost
je zcela jiná a nový správní øád, který platí od poèátku tohoto
roku, postup pøi povolování staveb nijak neulehèil spíše naopak.
A proto�e ka�dý èlovìk je i potenciálním stavebníkem, budeme
Vás poèínaje tímto datem v rubrice pod hlavièkou staré zednické
písnì seznamovat se zásadami stavebních øízení, nebo� infor-
movaný stavebník znamená i minimum problémù pøi povolová-
ní staveb a o to nám vlastnì všem jde.

Dnes se zastavíme u zále�itosti, která se týká spíše letních
mìsícù, nicménì léto se blí�í a mnozí pomýšlejí na stavbu bazénu
na své zahradì. Jak tedy v tomto pøípadì postupovat?

Pokud se jedná o bazén pøenosný, obvykle nafukovací èi tvo-
øený igelitovou výstelkou, osazený volnì na zahradì, nepo-
va�ujeme jej za stavbu a veškeré èinnosti s ním spojené jsou
vìcí vlastníka. Ten je odpovìdný za zajištìní vody do bazénu,
likvidaci odpadní vody z nìho, a to se všemi právními dùsledky.
Pro úplnost je nutno si uvìdomit, �e voda z bazénu je klasifi-
kována jako voda odpadní, a proto s ní musí vlastník bazénu
manipulovat pouze zákonným zpùsobem.

 Pokud se jedná o bazén, který má podklad nebo je do-
konce èásteènì nebo úplnì vsazen do terénu, jedná se v�dy
o stavbu ve smyslu stavebního zákona è. 50/1976 Sb., pøi vý-
mìøe do 16 m2 pak o stavbu drobnou. Povolení tìchto staveb
probíhá u stavebního úøadu buï formou stavebního øízení nebo
ohlášení.

Nejvìtším problémem však není bazén sám, nýbr� voda, kte-
rou obsahuje. Jedná se mnohdy o velké mno�ství, v�dy� prù-
mìrnì velký bazén obsahuje tolik vody, kolik spotøebuje èlovìk
za celý rok. Proto v tìchto pøípadech zkoumá stavební úøad ne-
jen vlastní stavbu, ale i její vliv na okolí. Takový bazén musí
mít zajištìn pøedevším dostatek vody, co� mù�e být význam-
ným problémem v místech, kde studna nebo obecní vodovod
nemá velkou vydatnost. Vìtší problém však nastává obvykle
s likvidací vody z bazénu, která je, jak bylo ji� uvedeno, vodou
odpadní.

Pokud bazén nemá odtok, musí jeho vlastník likvidaci od-
padních vod zajistit zákonným zpùsobem. V úvahu pøichází od-
voz na èistírnu odpadních vod nebo závlaha vlastního pozemku.
Závlaha je však podmínìna odborným posouzením o vlivu vy-
pouštìní vody na �ivotní prostøedí, pøedevším pak na pùdu a pod-
zemní vody.

Pokud má bazén odtok, je mo�no odpadní vody vypouštìt
do kanalizace, avšak pouze se souhlasem jejího správce.

Jak je vidìt, mù�e být umístìní bazénu jednoduchou zále�itostí.
Pokud však nejsou v místì jeho umístìní vhodné podmínky, mù�e
i z takovéto zdánlivì jednoduché stavby vzniknout problém kon-
èící v pøestupkovém øízení, v horším pøípadì u soudu. Proto do-
poruèujeme pøedtím, ne�li se pro koupi bazénu rozhodnete, na-
vštívit zdejší stavební úøad a na základì znalosti místa a pomìrù
v nìm vybrat odpovídající øešení.

Pøíštì: Nále�itosti �ádosti o stavební povolení.

J. Kotlaba, odbor VÚP
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Mìsto Hora�ïovice ve smyslu § 39 odst. 1 zákona
è. 128/2000 Sb., o obcích zveøejòuje zámìr pronajmout
nebytové prostory

– v pøízemí domu èp. 39, Ševèíkova ul. v k. ú. Hora�ïovice
– prodejní plocha 67 m2 – døíve cukrárna, nyní textil,
hraèky. K pronájmu ihned.

– v objektu bývalého zámeckého pivovaru èp. 1079 na
st. p. 7/3 – nyní sklad nápojù. Mo�nost pronájmu nej-
døíve od 1. záøí 2006.

Podrobné informace na tel. 376 547 570 – 2.

Obèané jsou srdeènì zváni na jednání
zastupitelstva mìsta, které se koná

v kulturním domì 8. 3. 2006 v 18.00.



Poèet obyvatel k 31. 12. 2005

celkem
z toho dìti
do 15 let

Babín   51   3

Boubín   93  12

Hora�ïovice 5027 781

Hora�ïovická Lhota   63   4

Komušín   98  12

Svaté Pole   63   9

Tøebomyslice 182  22

Veøechov 116  15

celkem 5693 858

z toho: mu�ù 2740

z toho: �en 2953

Poèet obyvatel v r. 2005
pøistìhovaných  81

odstìhovaných 113

Poèet zmìn trvalého pobytu v rámci Hora�ïovic 116

Poèet úmrtí v roce 2005  52

Poèet narozených
v roce 2005

68 (29 dìvèat, 39 chlapcù)

Nejèastìji dávaná jména narozeným dìtem v r. 2005:

Chlapci:

Daniel (4), Jan (4), Jakub (3), Lukáš (3), Tomáš (3), Martin (2),
Ondøej (2), Jiøí (2), Michal (2)

Dìvèata:

Natálie (4), Kateøina (4), Barbora (2), Eliška (2)
 

Poèet uzavøených sòatkù v matrièním obvodu Hora�ïovice:

v Hora�ïovicích:
40 (35 sòatkù civilních, 5 sòatkù církevních)

ve Velkém Boru:
1 (církevní)

správní odbor

Nabídka psù k adopci
Mìstská policie Hora�ïovice nabízí k adopci tyto psy:

psa kokršpanìla èerné barvy. Stáøí asi 3 roky.

fenu køí�ence nìmeckého ovèáka èerné barvy s pálením.
Stáøí asi 5 let.

fenu kokršpanìla zlaté barvy. Stáøí asi 7 let.

STRANA 6 è. 2/2006

Upozoròujeme obèany na povinnost uhradit nejpozdìji
do 31. 3. 2006 místní poplatek ze psù za rok 2006 a místní
poplatek z odpadu za 1. pololetí roku 2006. Vèas neza-
placené poplatky dle platné Vyhlášky mohou být zvýšeny
a� na trojnásobek.

Poplatky je mo�no zaplatit zaslanou poštovní poukáz-
kou nebo hotovì v pokladnì MìÚ v pøízemí budovy rad-
nice v úøedních dnech pondìlí, støeda 8 – 17 hod. a pátek
8 – 11 hod. Finanèní odbor



køí�ence jezevèíka svìtle hnìdé barvy. Stáøí 3/4 roku.

Odebrání psa ze záchytného zaøízení je zdarma. Nový majitel
je na území mìsta Hora�ïovice zproštìn roèního poplatku za
dr�ení psa. MìP

MAS POŠUMAVÍ
Název místní akèní skupina je pøekladem anglického local

action group. Tyto skupiny vznikají v jednotlivých regionech jako
partnerská sdru�ení místních samospráv, podnikatelù a nezisko-
vého sektoru. Vìtšinou si kladou za úkol èerpat a v rámci regionu

rozdìlovat finanèní prostøedky z iniciativy LEADER. Nìkteré
akèní skupiny však mají daleko vìtší dosah a podílejí se na pro-
jektech financovaných i z jiných zdrojù. V poslední dobì vzrùstá
zájem pøedevším zemìdìlských podnikatelù o tuto èinnost, pro-
to�e je reálný pøedpoklad, �e v pøíštím programovacím období
bude financování venkova pøes LEADER jednou z hlavních prio-
rit. Skupina se vzhledem ke zpracovaným strategickým mate-
riálùm nemù�e dále rozrùstat a rozšiøovat èlenskou základnu, ale
klade si za úkol dále rozvíjet partnerskou spolupráci na rozvo-
jových projektech v rámci územní pùsobnosti.

()

Místní akèní skupina Pošumaví zøídila svoje internetové strán-
ky, na kterých informuje jednak o své èinnosti a jednak o dalších
aktivitách v regionu, nìkdy vèetnì mo�nosti jejich financování.
Tyto internetové stránky najdete na www.posumavi.jz.cz.

Ivo Šašek, místopøedseda MAS Pošumaví
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Finanèní úøad v Hora�ïovicích upozoròuje
Ji� za zdaòovací období roku 2005 mohou poplatníci s pøíjmy z podnikání nebo jiné samostatné výdìleèné èinnosti a s pøíjmy

z pronájmu pou�ít novou výši tzv. výdajových paušálù (procento pøíjmù, kterým jsou vypoèítávány výdaje).

PØEHLED ZMÌNY VÝŠE VÝDAJOVÝCH PAUŠÁLÙ

Kategorie pøíjmù
Novì zavedená výše

výdajových paušálù

(v % z pøíjmù)

Dosavadní výše

výdajových paušálù

(v % z pøíjmù)

§ 7 odst. 1 písm. a) (zemìdìlská výroba, lesní a vodní hospodáøství) 80 50

§ 7 odst. 1 písm. b) ze �ivností øemeslných 60 25

§ 7 odst. 1 písm. b) s výjimkou �ivností øemeslných 50 25

§ 7 odst. 1 písm. c), odst. 2 písm. b) a� d) 
(napø. pøíjmy z jiného podnikání podle zvláštních pøedpisù, pøíjmy 
z výkonu nezávislého povolání, pøíjmy znalce, tlumoèníka, 
správce konkursní podstaty, apod.

40 25

§ 7 odst. 2 písm. a) s výjimkou pøíjmù podle odst. 8 
(napø. pøíjmy z u�ití nebo poskytnutí autorských práv, apod.)

40 30

§ 9 pøíjmy z pronájmu (movitých i nemovitých vìcí) 30 20

Poplatníci, kteøí doposud neuplatòovali výdajové paušály, tzn. uplatòovali výdaje ve skuteèné prokázané výši a chtìjí uplatnit
výdaje procentem z pøíjmù, by nemìli opomenout úpravu základu danì dle ust. § 23 odst. 8 zákona è. 586/1992 Sb., o daních
z pøíjmù, ve znìní pozdìjších pøedpisù. 

Pøípadná registrace daòového subjektu k DPH nemá na uplatnìní výdajových paušálù vliv. fú

�ádosti o pøíspìvky na kulturní, sportovní a ostatní
akce nebo èinnost je mo�no podat do 31. BØEZNA! For-
muláøe �ádosti je nutné vyzvednout osobnì na MìÚ, od-
boru památkové péèe, školství a kultury. Podrobné infor-
mace u Lucie Staòkové, tel.: 376 547 557. OPPŠK

24. bøezna se na námìstí koná

ÈESKÝ TRH



Spolek rodákù a pøíznivcù
Hora�ïovic

Ji� tradiènì první nedìle v únoru patøí Spolku rodákù a pøíz-
nivcù mìsta k uskuteènìní Valné hromady spolku. Bylo tomu
i letos, a to ji� po osmé od obnovení èinnosti. Velmi dobrá
úèast èlenù spolku i zájemcù svìdèí o tom, �e o èinnost spol-
ku je zájem. Mgr. M. Šimon ve své zprávì zhodnotil uplynulý
rok a konstatoval, �e témìø všechny naplánované akce se usku-
teènily.

Pan starosta V. Trèka pøipomnìl øadu zajímavých novinek
i plánovaných akcí. Podìkoval výboru za práci v roce 2005. Pøed-
seda spolku Fr. Moser pøednesl návrh èinnosti na letošní rok,
ve kterém nebudou chybìt oblíbené nedìlní odpolední a dva ce-
lodenní zájezdy do sousedního Bavorska. Uskuteèní se také dvì
besedy. Ta jarní, v nedìli na svátek Josefa 19. bøezna pøipomene
povídáním i promítáním fotografií v podání Ing. J. Øíhy hora�-
ïovickým mìsto z let 40., 50. a 60. Beseda bude v zámecké
kavárnì. Podzimní, tzv. „dušièková“, by 28. øíjna na státní svátek
v našem spolku pøivítala rodáka a svìtovì uznávaného odborníka
prof. MUDr. Blahoše, DrSc. v restauraci u Hlaváèkù. Obì zaènou
také tradiènì od 14 hodin. Koncert ve høbitovním kostele sv. Jana
Køtitele pro Diplomatickou akademii i obèany mìsta doplní Ho-
ra�ïovické kulturní léto.

Kompletní program spolku je zveøejnìn ve vývìsní skøínce
u Èervené brány, ale je potøebné se v�dy pøesvìdèit o upøes-
nìném termínu, hodinì i místu konání, proto�e vše nelze do de-
tailu pøipravit s velkým pøedstihem. Program bude té� souèástí
jarního Vìstníku. V závìru Valné hromady byl zvolen staronový
výbor spolku doplnìný o p. Karla Halmla. Zájemci o èlenství
se mohou pøihlásit u paní Milady Lukešové v papírnictví. Výbor
opìtnì pøipomíná, �e veškeré akce SRP jsou pøístupné pro všechny
obèany èi zájemce bez ohledu na èlenství ve spolku.

Spolek tedy uvítá i v letošním roce ka�dého, kdo má vztah
k našemu rodnému mìstu i k akcím, které poøádáme. S pøáním,
aby se nám podaøilo èinnost spolku naplnit, byla Valná hromada
ukonèena. –fm–

Mladí hasièi SDH
4. února 2006 se v Sušici konalo zimní setkání

kolektivù mladých hasièù. Z našeho kolektivu se
zúèastnilo jedno dru�stvo v kategorii starších �ákù
a tøi dru�stva v kategorii mladších �ákù. Soutì�ilo
se v rùzných disciplínách (chùze na chùdách, uzly,

pamì�, hasební prostøedky, ku�elky, šplh na lanì a mnoho dal-
ších). Dru�stva mladších �ákù se umístila na tøetím, ètvrtém a šes-
tém místì, starší �áci obsadili 29. místo. Za 3. místo dostalo
dru�stvo, které bylo slo�ené ze ètyø dívek a jednoho chlapce,
krásný dort. Po návratu si na sladké cenì všichni spoleènì po-
chutnali. Úspìch nás potìšil a doufáme, �e dodá malým hasièùm
chu� a elán do další práce. V kvìtnu je èeká na Rabí jarní èást
hry Plamen – po�ární útok a štafeta. Bude to nároèné, proto dou-
fáme, �e se naše dìti dobøe pøipraví a nedají se zahanbit.

 Intenzivnì se pracuje na nové klubovnì pro kolektiv mla-
dých hasièù. Dospìlí hasièi se sna�í, aby klubovna byla pìkná
a dìtem se líbila. Vše se dìje za vydatné podpory sponzorù
p. Medlína – stavební práce, p. Drázdy – barvy, laky, p. Pintíøe
– elektroinstalace a firmy Kovaltos. Všem hasièùm a sponzorùm,
kteøí nám pøi budování pomáhají, velmi dìkujeme.  –hp–

Sbor dobrovolných hasièù
– výroèní valná hromada

Výroèní valná hromada okrsku è. 8 Ho-
ra�ïovice, které se zúèastnili za jednotlivé
sbory starostové, velitelé, preventisté a další
èlenové okrsku, byla svolána do Restaurace
u Hlaváèkù na den 11. února 2006. Bratr Jir-
kù VVH zahájil, pøivítal všechny pøítomné
a hosty, mezi nì� patøil okresní starosta sdru-

�ení br. Køes�an, krajské sdru�ení zastupoval br. Jíra, odbornou
radu �en sestra Brùhová a sestra Plecitá byla pøítomna jako ve-
doucí hora�ïovické mláde�e. Za Mìsto Hora�ïovice byl pøítomen
starosta pan Trèka.

Zprávu o èinnosti okrsku za rok 2005, ve které byla zmínka
o nìkolika schùzích okrsku, oslavách svátku sv. Floriána v Plá-
nici, o pošumavské hasièské lize, okrskové soutì�i v Hydèi-
cích a vyøazovací v Malém Boru a další èinnosti v okrsku jako
napø. soutì� „O Hydèický savec“ a jiné, pøednesl jeho starosta
br. Kleèka.

Pøedneseny byly finanèní a revizní zprávy a navr�en plán prá-
ce pro letošní rok. Poté následovala �ivá diskuse a zmínka byla
té� o akcích na letošní rok – VI. okresní ples v Rabí, oslavy
ve sborech – Kejnice a Tøebomyslice, oslavy sv. Floriána 6. kvìt-
na v Mìèínì, soutì�e, školení a další rùzné akce. Pan Trèka po-
dìkoval za pozvání a mimo jiné pøipomnìl, �e je rád, kdy� rostou
mladí hasièi, popøál všechno dobré a úspìchy v další hasièské
práci.

Následovalo pøeètení usnesení z VVH okrsku, br. Kleèka byl
navr�en do krajského sdru�ení a závìr provedl br. Balíèek – ve-
litel okrsku a èlen odborné rady velitelù okresu. Karel Halml
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Dru�stvo, které se umístilo na tøetím místì.

Foto: Lenka Staòková



Pìvecký spolek Prácheò
Pìvecký spolek Prácheò se 17. února 2006

sešel na tradièní Valné hromadì v Kavárnì
v zámku. Na programu bylo zhodnocení
uplynulé sezóny, volba nového výboru spolku
a plán èinnosti na rok 2006.

Èinnost spolku se po drobné krizi v roce
2003 stabilizovala a spolek ji� druhým rokem
vykazuje bohatou èinnost. K dnešnímu dni
má spolek 34 aktivních èlenù a v loòském

roce absolvoval celkem 13 koncertù a veøejných vystoupení. A co
chystáme pro letošní rok? Nìkolik koncertù v Hora�ïovicích,
chceme však vyjet koncertovat i do okolí. Plánù je nìkolik, ale
co bude mo�no uskuteènit, nezále�í jen na nás, ale i na místních
poøadatelích. Nejvìtší akcí letošního roku by mìlo být provedení
Rybovy vánoèní mše „Hej mistøe“ se sólisty a za doprovodu or-
chestru. Bude to akce nároèná, ale doufám, �e se nám ji podaøí
zrealizovat. Koncem dubna pojedeme na tradièní víkendové sou-
støedìní do �elezné Rudy, kde v prostorách rekreaèní chaty Hu-
sita nacházíme zázemí pro zkoušky a ubytování. Tato soustøedìní
pova�uji za veliký pøínos pro práci spolku. V pøíjemném prostøedí
se dobøe pobavíme, ale také ve znaèné míøe rozšíøíme svùj re-
pertoár o novì nacvièené skladby. 

Na Valné hromadì se volil nový výbor spolku a ten pak zvolil
ze svého støedu pøedsedu. Stal se jím opìt pan Josef Jarolím.
Dalšími èleny výboru jsou paní Marie Sládková, Bo�ena Salá-
ková, Jana Koppová, Jaroslava Panušková, pan Stanislav Mazour
a Jan Petrus. Èlenùm minulého výboru bych chtìl touto cestou
podìkovat za odvedenou práci, kterou pro spolek udìlali, a no-
vému výboru pøeji, aby se mu práce daøila pro další rozkvìt èin-
nosti pìveckého spolku.

Závìrem pøeji všem èlenùm, aby nikdy nelitovali, �e jsou èleny
tohoto spolku a s chutí se pustili do dalšího nácviku, aby se
nám všem dílo podaøilo. Velice rád na valných hromadách kon-
statuji, �e se nám podaøilo splnit naplánované akce, a tak bych
si pøál, abych toto mohl konstatovat i na valné hromadì v roce
2007.  Za PSP Jan Petrus, sbormistr

Dìti znehybnily uèitelku
V únoru jsme se u nás ve tøídì vì-

novali èinnostem na téma profese. Oslo-
vili jsme tatínka jednoho z dìtí, pana
Poustku, který je zamìstnán u firmy Sou-
kromá sanitka Herzig. Ochotnì nám vyšel
vstøíc a seznámil dìti s významem práce

záchranné slu�by. Dìti vidìly exteriér i interiér sanitního vozu,
jeho kompletní vybavení vèetnì lehátka a køesla pro pacienty.
Tìmi se na malou chvíli mìly mo�nost stát i samy dìti.

Uvnitø MŠ byl poté dán prostor názorným ukázkám práce s dla-
hami, které si dìti s radostí vyzkoušely na paní uèitelce. Byly
zodpovìzeny i všechny všeteèné otázky a myslíme si, �e po této
vydaøené akci nebude mezi absolventy naší tøídy o budoucí zá-
chranáøe nouze. Za KMŠ tøída Rybièky
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Z valné hromady 17. února 2006.

Dále informujeme:
Ve støedu 29. bøezna od 13.00 do 16.30 hodin se koná

zápis dìtí a zároveò „Den otevøených dveøí“. Jsou zváni
i ti, kteøí ji� nejsou školou povinní.

Konec letních prázdnin jak se patøí také za�ijete jen
na našem ozdravném pobytu u moøe. Do Chorvatska pro
letošní rok jedeme 25. srpna a vracíme se 3. záøí. Váš
zájem hlaste co nejdøíve v naší školce.

Kolektiv uèitelek KMŠ



Dìti Na Palouèku

V souèasné dobì si ka�dá mateøinka mù-
�e zvolit takovou strategii, která bude vy-
cházet z jejích podmínek a hlavnì potøeb
dìtí a rodièù. Z toho dùvodu nelze jasnì
stanovit, �e to, co dìlá jedna škola, je to

nejlepší a tam, kde to dìlají jinak, je špatnì. Pokud se zabýváme
rozdìlením dìtí do tøíd podle vìku, je jednoznaèné a uvádí se
i v odborné literatuøe, �e vìkové slo�ení homogenní i hetero-
genní má svá negativa i pozitiva. V naší školce vycházíme z ak-
tuálního stavu vìkové skladby dìtí, a pokud je to mo�né, sna�íme
se zachovat samostatnou tøídu pøedškolákù. Proto�e jsou v této
tøídì dìti, které pøijmou roli pøedškoláka, je mo�né na tomto mo-
mentu bohatì stavìt. Ale ani tak nelze øíci, �e jsou dìti v pøed-
školní tøídì od ostatního dìní v MŠ oddìlené. Organizace v MŠ
je postavena tak, �e se pøedškolní dìti bohatì zapojují mezi dìti
mladší. Dùle�ité je, �e, a� jsou dìti v jakémkoliv kolektivu, v kte-
rékoliv tøídì, snahou je, aby na jedné stranì byl ka�dý uznáván
a podporován pro své schopnosti, na druhé stranì nikdo nesmí
trpìt pro své nedostatky. Dìti se mohou vyrovnat se svou osob-
ností, a to s jejími silnými i slabými stránkami.

Od letošního školního roku jsme zaèali pracovat podle teorie
mnohaèetných inteligencí, její� autor H. Gardner øíká, �e ka�dý
èlovìk má minimálnì osm typù inteligence (schopností). Na zá-
kladì toho chceme zajistit, aby mìlo ka�dé dítì pøíle�itost uèit
se podle svých pøedpokladù a schopností.

A jak vidíme pøípravu dìtí do školy a do �ivota vùbec? Nekla-
deme dùraz na to, kolik dítì umí písní, básní, kolik toho nakreslí
a vystøíhá, ale na to, jak je dítì samostatné, jisté, aby umìlo reagovat,
orientovat se, komunikovat, aby umìlo vyjadøovat svá pøání a potøe-
by a nebálo se øíci svùj názor a aby si ve svém �ivotì našlo svoje
místo s kladným a optimistickým pøístupem k okolí. E. Vlèková

BØEZEN
MÌSÍC KNIHY A INTERNETU

MÌSTSKÁ KNIHOVNA HORA�ÏOVICE

O PRÁCHEÒSKÝ POKLAD

Vyhlášení soutì�e – výtvarné ztvárnìní bájí,
povìstí a legend. Soutì�te o znamenité ceny.
Pro výherce ze všech soutì�í v rámci projektu
„Dìti a ètení 2006“ bude v øíjnu pøipraveno
„Otevøení 13. komnat našeho mìsta“.

POVÌSTI PLZEÒSKÉHO KRAJE

Malíø a grafik Jan Funer a redaktor
Klatovského deníku Martin Køí� vyprávìjí

o povìstech našeho kraje.
1. bøezna, 7. – 8. tø.

PØEÈTI SI TO DØÍV NE� HOLLYWOOD

Fantazie, iluze a realita
Povídání na téma kniha a film s vyu�itím série tøí plakátù

na propagaci èetby, kterou pro Svaz knihovníkù a informaèních
pracovníkù ÈR pøipravila agentura Leo Burnett Advertising, a kte-
rá získala cenu Louskáèek Grand Prix 2004 a na mezinárodním
festivalu reklamy v Cannes cenu Støíbrný lev.

Bronteová, Dostojevskij, Hemingway.
2. bøezna, SOU, sál knihovny

INTERNET PRO DÌTI
Hry, omalovánky a pohádky na internetu.

6. bøezna, 2. tø., dìtské odd. 

ÈESKÉ POVÌSTI PRO MALÉ DÌTI
Martina Drijverová vypráví o literární tvorbì a vzniku kní�ek

s dùrazem na knihu „Èeské povìsti pro malé dìti“, povídání o li-
dové slovesnosti a èeské minulosti.

9. bøezna, 3. tø., sál knihovny

ÈESKÉ DÌJINY OÈIMA PSA I.

Martina Drijverová nás tentokrát pozve
do historie (od praotce Èecha a� po Mistra
Jana Husa). Seznámení však probìhne tro-
chu netradiènì. S historií nás bude sezna-
movat Pes, který �il s lidmi odjak�iva,
doprovázel rytíøe i sedláky, hlídal lidi i ma-

jetek a tak procházel dìjinami. Vše nále�itì komentuje a nìkdy
do dìje i zasáhne.

9. bøezna, 4. tø., sál knihovny

NEBOJTE SE POÈÍTAÈE

Základy internetu pro ka�dého.
14. bøezna, 15.00 – 17.00, dospìlé odd. knihovny

CO NÁS ÈEKÁ NA ÚØADÌ
Dozvíte se, kde najdete mìstský úøad na internetu  i informace

o státních úøadech.
 16. bøezna, 9.00 – 11.00, dospìlé odd. knihovny

KNIHOVNICKÉ MINIMUM
Pro knihovníky – informace potøebné pro správný chod knihovny.

16. bøezna, 15.00 – 16.00, dospìlé odd. knihovny

O PRÁCHEÒSKÝ POKLAD

Vyhodnocení soutì�e.
28. bøezna 14.00 dìtské odd.

INTERNET ZDARMA pro ètenáøe dìtského oddìlení.
Pro úèastníky akcí na dospìlém oddìlení INTERNET

ZDARMA po celý mìsíc bøezen.

AKCE PRO DÌTI A MLÁDE� JSOU POØÁDÁNY
V RÁMCI PROJEKTU DÌTI A ÈTENÍ 2006.
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Zápis do mateøské školy
Zápis do Mateøské školy Na Palouèku, Loretská ul. 935,

probìhne ve dnech 29.  a 30. bøezna 2006 v�dy v dobì od
13 do 16 hodin. V této dobì se budou ve tøídì Berušky
vydávat �ádosti o pøijetí dìtí do MŠ a evidenèní listy.

Ve tøídì Vèelièky bude pøipraveno pøekvapení pro všechny
dìti, které nás navštíví. M. Sládková

 



Pùjèovní doba – odd. pro dìti
JARNÍ PRÁZDNINY 13. 3. – 17. 3 . 2006

Po 13. 3. 2006 ––––––––– 12.00 – 16.30

Út 14. 3. 2006 ZAVØENO

St 15. 3. 2006 8.00 – 11.00 12.00 – 15.00

Èt 16. 3. 2006 ZAVØENO

Pá 17. 3. 2006 8.00 – 11.00 12.00 – 15.00

Pozvánka na XXIII. Západoèeskou
oblastní pøehlídku amatérského

divadla v Hora�ïovicích

10. 3. pátek

L. VELIÈKOVÁ, SOUBOR: V NAŠEM MÌSTÌ

Na motivy baletu Coppélia uvádí soubor
„NA POSLEDNÍ CHVÍLI“ ZUŠ Ostrov.

16.00 hod.

JOHN MORTIMER: TALÁR A PTAÈÍ ZOB

Uvádí M+M Hranice u Aše a SPODINA Plzeò.
17.30 hod.

KOLEKTIV: AKVÁRIUM

Na motivy hry P. Marbera Na dotek uvádí
DIVADLO BEZ_E_VŠEHO Sokolov.

20.00 hod.

11. 3. sobota

DAVID ELDRIDGE: POD MODRÝM NEBEM

Uvádí PODIVIDLO a�a� Aš.
10.00 hod.

AUTORSKÉ PØEDSTAVENÍ: PLAKÁT DORY GRAY

Na motivy knihy O. Wilda Obraz Doriana Graye
uvádí Divadlo DIALOG Plzeò.

13.00 hod.

N. TICHONOV, M. ŠOLOCHOV, L. N. TOLSTOJ: KONÌ

Na motivy povídek zpracovalo a uvádí
STUDIO DIVADLA DAGMAR Karlovy Vary.

15.00 hod.

GEORGES FEYDEAU: LEONA SI POSPÍŠILA

Uvádí DS �UMBERA Plzeò.
17.00 hod.

DAVID DRÁBEK: HOØÍCÍ �IRAFY

 Uvádí DIVADELNÍ STUDIO D3 Karlovy Vary.
20.00 hod.

12. 3. nedìle

MIROSLAV HORNÍÈEK: SLAMÌNÝ KLOBOUK

Uvádí D. S. JEZÍRKO Plzeò.
10.00 hod.

ZÁVÌR PØEHLÍDKY

Hodnocení a nominace na Národní pøehlídku
FEMAD PODÌBRADY/DIVADELNÍ TØEBÍÈ 2006.

14.45 hod.

Èinnost Kulturního

støediska Hora�ïovice
Kulturní støedisko v Hora�ïovicích obdr�elo od Mìsta Ho-

ra�ïovice v roce 2005 na svoji èinnost 600.000,-Kè. Za tuto do-
taci muselo odvést Mìstu a široké veøejnosti dle smlouvy tyto
slu�by:

– 4x poskytnout pronajímateli (Mìstu) bezúplatnì prostory a za-
øízení kulturního domu nebo kina Otava

– 1x zajistit Západoèeskou pøehlídku amatérských divadelních
souborù

– 1x zajistit taneèní kurz
– 10x zajistit divadelní pøedstavení pro dospìlé
– 10x zajistit divadelní pøedstavení pro dìti
– 6x zajistit poøádání plesù a taneèních zábav
– 5x zajistit poøádání koncertù a estrád
– 2x v ka�dém kalendáøním týdnu zabezpeèit promítání filmù
– poskytnout podmínky pro èinnost obèanských a kulturních

spolkù (zejména Ochotnický soubor, PSP Prácheò) a pro po-
øádání školských akcí v našem mìstì.

A jak vyu�ilo kulturní støedisko výše zmínìnou èástku?

PROVOZ KINA

Pøíjmy:
Vstupné 256.103,-
Nájem Tipsport 40.000,-
Pùjèovna VDK 30.338,-
Ostatní pronájem + bufet 10.240,-
Pøíspìvek Mìsta 600.000,-

Celkem: 936.681,-

Výdaje:

Odvod filmovým distributorùm 190.425,-
Poplatky OSA 2.651,-
Vstupenky – kino 7.544,-
Èervené svìtlo – lampy 31.120,-
Odesílání filmù 16.451,-
Plyn 128.562,-
El. energie 47.050,-
Vodné, stoèné 11.558,-
Mzdy 386.387,-
Odvod 35% (zamìstnanci) 97.435,-
Ostatní výdaje (èistící prostøedky, 50.200,-
toal. potøeby, popelnice, telefon, kanc. potøeby, poštovné,
cestovné, �árovky, graf. práce, reklama, drobné opravy, revize)

Celkem 969.383,-
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Celkové pøíjmy jsou ni�ší o 32.702,-Kè ne� výdaje. Jeliko�
není ještì podáno daòové pøiznání (toto zpracování je ze dne
30. 1. 2006), budou výdaje ještì vyšší, nebo� i pøíspìvek od mìsta
je zdanitelný.

Pøíspìvek od Mìsta na provoz kulturního støediska (kul-
turní dùm, kino) byl pou�it pouze pro kino Otava! Pøesto�e
nám dotace od Mìsta staèila pouze na provoz kina, zabezpeèili
jsme i provoz kulturního domu v plném rozsahu:
– 4x Zastupitelstvo mìsta
– 1x Západoèeská oblastní pøehlídka amatérského divadla
– 1x Základní taneèní kurz (12 lekcí)
– 20x divadelní pøedstavení pro dospìlé (vè. divadelní pøehlídky)
– 12x divadelní pøedstavení pro dìti
– 13x koncerty a zábavné poøady
– 14 plesù (vèetnì Silvestra)
– 16 zábav
– 12x posezení s písnièkou
– 1x taneèní kurz pro dospìlé (6 lekcí)
– ostatní akce – výstava SOU, schùze, Spar veletrh, pøednášky,

školení, pøedvádìèky zbo�í, sjednávání kontraktù, školní aka-
demie, oslavy spolkù, veèírky firem, nácviky na maturitní ples,
zkoušky ochotníkù, prodejní trhy.
Celkem se v kulturním domì uskuteènilo 279 akcí, které nav-

štívilo cca 36.500 obèanù.
V kinì Otava jsme odehráli 179 filmových pøedstavení, které

navštívilo celkem 5.339 obèanù. Prùmìrná návštìvnost na jedno
pøedstavení byla 29,83 diváka. 

Spolupráci se školami, èi obèanskými a kulturními spolky by
spíše mìli hodnotit zmínìní poøadatelé, ale v�dy jsme se sna�ili
vyjít všem maximálnì vstøíc. Naším nejvìtším pøáním je, aby
se všichni návštìvníci jednotlivých akcí cítili u nás dobøe.

Libuše Mu�íková

Co èeká nohejbalisty
Haponu v roce 2006

Hned na ètyøech frontách budou v letošní sezónì válèit no-
hejbalisté NC Hapon Hora�ïovice. V soutì�ích nad nízkou sítí
se pøedstaví dva týmy mu�ù, dru�stva dorostu a �ákù.

Oddíl nohejbalu pøipravil pro sportovní pøíznivce opravdovou
lahùdku. V zimì pøevedl do Hora�ïovic dorosteneckou ligu.
„Dohodli jsme se na tom s vítìzem Jihoèeského kraje NK Støíte�,
který si vybojoval postup. Náklady jsou pomìrnì vysoké. Ne ka�dý
klub si mù�e tuto soutì� dovolit. My ale chceme dát klukùm mo�-
nost získat spoustu cenných zkušeností. Je to dobrá investice do
budoucnosti, v�dy� jádro dorosteneckého mu�stva je v základ-
ním kádru mu�ského áèka,“ vysvìtlil jednatel oddílu Jiøí Jungr.
„Zbytek mladých hráèù u nás bude hostovat z jiných oddílù,“
dodal.

V Hora�ïovicích se vùbec poprvé v historii bude hrát nejvyšší
republiková soutì� v kolektivním sportu. Nohejbalová doroste-
necká liga se svou kvalitou blí�í ke druhé lize mu�ù. Nejlepší
hráèi z nìkterých oddílù dokonce startují v mu�ské extralize.
„Ka�dopádnì bude na høišti za sokolovnou k vidìní špièkový no-

hejbal. Samotné høištì do jara projde nìkolika úpravami, aby
bylo dùstojným nohejbalovým stánkem,“ øíká Jiøí Jungr.

Dorostenecká nejvyšší soutì� se hraje ve dvou skupinách
po šesti úèastnících. První ètyøi celky z ka�dé skupiny postupují
po základní èásti do playoff, které se hraje køí�em. Poslední

a pøedposlední tým z ka�dé skupiny bude hrát playout o udr-
�ení. V západní skupinì A, která je podle loòských výsledkù
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jednorázové vstupné - dospělí

jednorázové vstupné - dospělí

jednorázové vstupné - zlevněné

jednorázové vstupné - zlevněné

1. hodina

1. hodina

další hodina

další hodina

40,-

50,-

25,-

30,-

20,-

25,-

15,-

15,-

B–tým nohejbalového oddílu Hapon Hora�ïovice.
Nahoøe zleva Radek Hokr, Miroslav Roubal, Pavel Mareš, Radek
Prùcha a hrající kouè Karel Mudra. Dole zleva Luboš Benedikt,

Jiøí Jungr (èlen A–týmu a jednatel oddílu) a Jindøich Král.



výraznì kvalitnìjší, budou vedle Haponu Hora�ïovice startovat
TJ Spartak Èelákovice (loni mistr ÈR), SK Liapor WITTE Kar-
lovy Vary (loni druhé místo), SK Kotláøka Praha, TJ Plzeò –
Bílá Hora (loni bronz) a TJ Dynamo Èeské Budìjovice. V pod-
zimní nadstavbové èásti Hora�doviètí urèitì potkají i nìkteré
celky z východní skupiny B, kde hrají TJ Plazy, SK Bìlá, NK
Climax Vsetín, TJ Pankrác, Sokol I Prostìjov a VV Zvíroti-
ce. Hracím dnem je nedìle 12.00 hodin. Køest ohnìm èeká domácí
mladíky u� v úvodním kole, kdy se 9. dubna pøedstaví na høišti
úøadujícího mistra ÈR z Èelákovic. O týden pozdìji v prvním do-
mácím zápase sehrají krajské derby s plzeòskou Bílou Horou.
„Kluky èeká tento rok nároèná zkouška, ale vìøím, �e se se sou-

tì�í vypoøádají se ctí,“ prohlašuje Jiøí Jungr.

Na druhou kolej ale nebyla v zimì odstavena ani další dru�-
stva oddílu. Áèko mu�ù má letos v krajském pøeboru medailové
ambice. „Podaøilo se konsolidovat a posílit kádr. Nejvìtším úlov-

kem je hostování bývalého extraligového hráèe, jeho� jméno zatím

neprozradíme,“ øíká Jiøí Jungr.

Mu�ské béèko loni po nìkolikaleté snaze postoupilo do okres-
ního pøeboru Strakonice. Pøesto�e letos vznikla okresní soutì�
na Klatovsku, budou Hora�ïoviètí nadále hrát pøebor u sousedù
v ji�ních Èechách. „Okresní pøebor na Strakonicku má velmi

slušnou kvalitu a navíc je pro nás z hlediska vzdáleností do-

stupnìjší,“ vysvìtlil hrající trenér Karel Mudra. „Rozhodnì tam

však nechceme hrát druhé housle,“ dodal.

�áci budou hrát, stejnì jako v uplynulých letech, krajský pøe-
bor. Také letos se poèítá s jejich úèastí na MÈR. „Doufejme,

�e budou úspìšní jako v minulých letech,“ øíká Jiøí Jungr. V pøíš-
tím roce plánuje oddíl nábor nových tváøí.

Oddíl nohejbalu také dìkuje všem sponzorùm, díky kterým
mù�e úspìšnì rozvíjet svoji èinnost. Generálním sponzorem, bez
jeho� úèasti by klub musel výraznì omezit své aktivity, je firma
Hapon s. r. o. Hlavním partnerem �ákovského dru�stva je firma
Døevovýroba Hokr, a. s. Dalšími partnery jsou Mìsto Hora�ïo-
vice, Mlýn a krupárna Mrskoš s. r. o., Kovaltos s. r. o., Pís-
momalíøství M. Vondryska, Jiøí Jungr – topení, voda, plyn a Hos-
tinec u Èerného orla.

Další informace ze zákulisí oddílu nohejbalu vèetnì rozloso-
vání soutì�í najdete v nìkterém z dalších èísel Hora�ïovického
Obzoru. –hh–

Programy Denního centra
Oblastní charity HD

na bøezen 2006
1. „Pro setkání“

Ka�dé úterý Klub seniorù v denním centru od 14.00 hod.

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

3. „Pro pouèení“
Pøednáška pana Milana Poustky na téma „Rù�e, královna kvì-
tin“. Ji� zaèátkem bøezna zahrádkáøi zaènou mít spoustu práce
s pøíchodem jara. Abychom byli správnì pøipraveni, jistì ka�-
dému pìstiteli pøijde vhod pøednáška od odborníka, kde se
mù�ete dozvìdìt spoustu nových informací na velmi zajímavé
téma. Ve støedu 1. bøezna ve 14.00 hod. v denním centru DPS
1061.

4. „Pro radost“
V klubu seniorù setkání s písnièkou a harmonikou K. Š�ast-
ného. V úterý 7. bøezna od 15.00 hod. v denním centru DPS
1061.

5. „Pro zdraví“
Jízda na kole a cvièení na míèi. Pøijïte na pøednášku s re-
habilitaèní sestrou M. Jordánovou, kde se mù�ete dozvìdìt
o zpùsobech rehabilitace a cvièení. Ve støedu 15. bøezna ve
14.00 hod. v denním centru DPS 1061.

6. „Zdraví z pøírody“
Dlouhá zima vyèerpala zásoby našich obranných látek proti
nemocem. O mo�nostech rychlé a zdraví prospìšné regeneraci
organismu pomocí potravinových doplòkù z pøírodních zdrojù
si s námi pøijde popovídat RNDr. Jitka Šefrhansová, CSc. Ve
ètvrtek 16. bøezna 2006 v 17.00 hod. v jídelnì DPS 1061.

7. „Výstava na téma „Pohádky“
Vra�me se spoleènì do dìtských let nad oblíbenými pohádkami
na výstavì v mìsíci Knihy. Krásnì ilustrované knihy pro ty
nejmenší, ale i trochu starší ètenáøe jsou velkým pokladem
a ukázkou kulturnosti našeho národa. Výstava bude dopro-
vázena nápaditými kresbami dìtí z dru�iny školy v Blatenské
ulici. Probìhne v jídelnì DPS 1061 ve dnech 20. 3. a� 31. 3.
2006.

8. „Pro tvoøivé ruce“
Sypaná batika. Opìt máte pøíle�itost vyrobit si své originální
trièko, tentokrát technikou sypané batiky. Staèí si pøinést trièko
svìtlejší barvy a pøijít se podívat do naší dílny. Ve støedu
22. bøezna od 13.00 hod. v dílnì DPS 1061.

9. „Jarní procházka na Ostrov“
Po zimní pøestávce bychom rádi opìt vyšli obdivovat krásu
probouzející se pøírody v hora�ïovickém parku. Ve støedu 29.
bøezna od 13.15 hod. pøed DPS 1061.

Oblastní charita Hora�ïovice

ÈÈK HORA�ÏOVICE

organizuje mimoøádnou humanitární akci

„Pomoc bli�ním“

která probìhne ve dnech:

støeda 22. 3. 2006 9.00 – 12.00 14.00 – 17.00

ètvrtek 23. 3. 2006 ––––––––– 14.00 – 17.00

pátek 24. 3. 2006 9.00 – 12.00 14.00 – 17.00

Koná se v Ševèíkovì ul. èp. 27, Hora�ïovice (prostory bý-
valého bazaru, vjezd prùjezdem mezi Pekaøstvím Rendl a Kvì-
tináøstvím Poustka).
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ÈÈK Hora�ïovice chce pomoci støedisku Diakonie Brou-
mov, která organizuje a zprostøedkovává pomoc lidem v nou-
zi, lidem v rùzných �ivotních krizových situacích a zajiš�uje
pomoc trpícím lidem v ÈR i kdekoli ve svìtì.

Pøinášejte prosím:

– letní a zimní obleèení (nejvíce jsou potøeba mikiny, trièka,
tepláky, spodní prádlo, svetry…)

– lù�koviny, prostìradla, ruèníky, utìrky, záclony, látky, vlnu,
zbytky pøíze, vlny, látek

– péøové a vatové pøikrývky, polštáøe, deky, stany, spacáky
– školní a sportovní potøeby, pouze novou obuv, hraèky
– prací a èistící prostøedky, hygienické a toaletní potøeby
– noviny, èasopisy, staré i poškozené knihy
– jakýkoliv poškozený i netøídìný textil – staré svetry, kabáty…

POZOR!!! Z dùvodu zpøísnìných ekologických a jiných zá-
konù nemù�eme pøijmout tyto vìci: televize, staré lednièky,
sporáky, vìtšinu elektroniky, obnošenou obuv, starý polstrovaný
nábytek, slamìné matrace, silnì zneèištìný textil a jiné vìci, které
mohou být v rozporu se zákonem o odpadech.

Všechny naše dárce velice prosíme: PØINÁŠEJTE VÌCI
V KRABICÍCH, PYTLÍCH ÈI TAŠKÁCH, které nám pone-
cháte z dùvodu lepšího skladování a nakládání.

Vítán je ka�dý i sebemenší finanèní pøíspìvek, ze kterého bude
uhrazena doprava pøevzatého materiálu do støediska

v Broumovì.

Diakonie Broumov Vám dìkuje za ochotu spolupracovat
a pomáhat tak potøebným lidem!

Léèivé studánky našeho kraje

– Svatá Anna u Hora�ïovic
Ve slovanské, ale ji� i v keltské a germánské mytologii se

setkáváme se zvykem, který má své koøeny a� daleko v pohan-
ských dobách. Je to jarní èištìní studánek a pramenù, které se
odehrává nejen u zdrojù pitné vody, ale i léèivých pramenù a ky-
selek. Tato tradice je natolik silná, �e pøe�ila v rùzných formách

dodnes. Pøipomeòme také kouzelnou komorní kantátu Bohuslava
Martinù Otvírání studánek (1954). Otvírání studánek je prastarý
obøad z pøedkøes�anských dob. V dávné minulosti zøejmì sou-
visel s vítáním jara. U nejstarších Slovanù byl nejspíše spojen
s „rusalnými svátky“, jejich� obdoby existovaly po celé Evropì.
Pøi takové pøíle�itosti si dívky volily královnu, zdobily ji kvì-
tinovým vìncem a stuhami, to vše za doprovodu rituálních tancù
a zpìvu. Spolu s èištìním studánek se také obcházela pole k za-
jištìní úrody, zdobily se domy, slavnostnì se vyvádìl dobytek
na pastvu. Køes�anská éra pøemìnila otvírání studánek na sym-
bolické �ehnání a svìcení. A� ji� postupující doba zmìnila pù-
vodní pohanský rituál jakkoli, je z nìj stále zøetelný vztah k zá-
zraèné tekutinì, která je darem zemì i nebes a bez ní� by �ivot
nebyl mo�ný. Pùvodní antická a keltská bo�stva spojená s pra-
meny byla postupnì nahrazována køes�anskými patrony. Mnohé
studánky byly zasvìceny pøedevším Pannì Marii, èasto ve spojení
s místem jejího zjevení èi zázraèného uzdravení, další pak sv.
Annì. Svatoanenským pramenùm bývá pøipisována moc léèit ne-
jen oèní neduhy i slepotu, ale také dnu, revmatismus a další ne-
moci. Okolo proslulých a pradávných studánek a pramenù vzni-
kaly v køes�anské dobì nové kulty s budováním kaplí, kostelù
a nìkdy i lázní. Stávala se z nich i významná poutní místa. Do-
dnes jsou to místa opøedená povìstmi, které však èasto mají svùj
skuteèný základ. Nìkdy díky geologickému podlo�í z nich vyvìrá

STRANA 14 è. 2/2006



minerální voda s blahodárnými úèinky. Na takových místech
vznikaly láznì.

Jestli je mo�né o konkrétní studánce øíct, �e má léèebné úèin-
ky, pak jen díky tomu, �e obsahuje urèité látky a navíc je toto
tvrzení z hlediska vìdeckého poznání víceménì nepøesné. K pro-
kázání léèivosti by musely být provedeny dlouhodobé a finanènì
nároèné testy, a to je prakticky nereálné. Pøesto tvrzení o léèi-
vosti vod z urèitých studánek je všeobecnì mezi lidmi tradováno,
a jestli�e je víra v jejich léèivost dostateènì silná a mo�ná nìkdy
silnìjší ne� v obyèejnou bílou pilulku, pak je jistì namístì pøed-
pokládat, �e i tato silná víra dovede léèit. Ostatnì pouhá pøí-
tomnost u studánky s léèivou vodou mù�e být dosti stimulujícím
jevem. V�dy� tam vedly v minulosti poutì našich pøedkù a mo�-
ná, �e by jsme se mìli ptát, proè právì na ono místo. Je zde
nìjaký neznámý faktor, který je sem táhl? Mo�ná, �e vùbec nešlo
o „nabití se“ energií, jak je dosti èasto vykládáno léèiteli, ale
prostì toto místo bylo pro lidi jistým zpùsobem tajemné,
opøedeno nìjakými povìstmi, a to vše mohlo zesílit vliv vypi-
tého doušku vody na tomto místì.

Chemickým slo�ením je v našem kraji voda léèivých studánek,
jako ostatnì u øady jiných, bezejmenných, popøípadì i domácích
studní, mìkká. To znamená, �e je chudá na øadu iontù – pøedevším
však na vápník a hoøèík. Kdyby se tato voda dlouhodobìji u�í-
vala, mohlo by docházet k postupnému uvolòování vápníku z tìla
a následnì pak tøeba k zeslabování kostí. Pije-li se však tato voda
jen jako zpestøení, èas od èasu, pak �ádné nebezpeèí nehrozí.
Naopak ledviny si na chvilku odpoèinou od pøebyteèné zátì�e,
ke které dochází pøi dlouhodobém pití vody, popøípadì jiných
tekutin s vysokou mineralizací.

Zatímco pøítomnost vápníku a hoøèíku je ve vodì v�dy �á-
doucí, opak platí pro dusiènany. Jejich pøítomnost je navíc vìt-
šinou nepøirozeného pùvodu, to znamená, �e se do obìhu spodní
vody dostaly vlivem lidské èinnosti, tedy vìtšinou aplikací hnojiv.
Vìtší pohyblivostí dusiènanových iontù v podzemní vodì a sní-
�ením aplikace hnojiv, jak k tomu došlo na zaèátku tohoto století,
je jejich koncentrace dost èasto promìnná. Obsahy tì�kých kovù
a látek pesticidní povahy nebyly v tìchto studánkách prakticky
nalezeny. Co se však dost èasto objevuje jako typický znak vod
našeho pošumavského regionu, je pøítomnost �eleza a nìkdy
i manganu. To se netýká jen léèivých studánek, ale celé øady
domácích studní – a� u� kopaných nebo vrtaných. Obsah �eleza
a do jisté míry i manganu nemá prakticky vliv na zdraví lidí,
svoji pøítomností ve vodì doká�e jen ovlivòovat její chu� a v pøí-
padì manganu i její vlastnosti pøi praní (za�loutnutí bílého prádla).

Dùle�itá pro léèivý význam by mohla být radioaktivita. V�dy�
právì na ní si zalo�ily svoji léèivou povìst prameny øady zá-
padoèeských lázní. Zajímavé z tohoto hlediska je zjištìní, �e u øa-
dy léèivých studánek našeho kraje nebyla radioaktivita prakticky
zjištìna. Studánkami se zvýšenou radioaktivitou jsou podle na-
šich výsledkù Nicovská studánka a pøedevším studánka sv. Voj-
tìcha u Újezda u Chanovic. Hodnoty radonu namìøené v tìchto
dvou vodách jsou zøetelnì vyšší v porovnání s ostatními zkou-
manými studánkami, kde byla namìøená radioaktivita velice
nízká. Tyto hodnoty samy o sobì však nejsou nikterak vysoké,
napø. láznì Jáchymov pou�ívají k léèebným úèelùm vodu s ob-
sahem radonu a� 500x vyšším!

Typickým znakem všech ménì zabezpeèených studánek
v pøírodì je pøítomnost mikroorganismù. Tak napøíklad v letním
období minulého roku, kdy jsme kontrolovali øadu studánek
s údajnì léèivými úèinky, byly alarmující nálezy mikroorganis-
mù nalézány u vìtšiny kontrolovaných studánek. Tento typ zne-

èištìní se však pravdìpodobnì dostává do vody spíše z okolí
studánky. Mnohdy je studánka zanesená spadaným listím, co�
je �ivnou pùdou pro rùst rùzných bakterií.

Mezi známé studánky našeho kraje jistì patøí i studánka u kap-
le sv. Anny. Tato studánka, která je obyvateli mìsta Hora�ïovic
èasto navštìvována pro svoje údajnì léèivé úèinky (v minulosti
zde byly dokonce láznì), patøí mezi ty studánky, které urèitì
negativnì neovlivní zdraví lidí. Podle našich rozborù vyplývá,
�e se jedná o tvrdou vodu s mírnì navýšenou koncetrací du-
siènanù pøesahujcící ji� limit pro kojeneckou vodu, bakteriolo-
gicky zcela nezávadnou. Tyto vody, obsahující vyšší a vzájemnì
vyvá�ený pomìr vápníku a hoøèíku, jsou po stránce chu�ové vel-
mi cenìny. Zajímavé rovnì� je, �e voda neobsahuje vyšší obsahy
�eleza, jak je jinak obvyklé u tohoto typu vod. Proto si myslím,
�e lze její odbìr obèanùm blízkého okolí doporuèit. Pokud budou
vìøit i jejím léèivým vlastnostem, myslím si, �e konzumace této
kvalitní pitné vody mù�e zesílit jejich pocit, �e dìlají nìco dob-
rého pro svoje zdraví. RNDr. Svatopluk Krýsl, CSc.,

vedoucí Centra laboratoøí Klatovy,
Zdravotního ústavu se sídlem v Plzni.

První roèník èasopisu
Hora�ïovický obzor

aneb co hýbalo nìkdejším hora�ïovickým okresem roku 1921.

Èasopis Hora�ïovický obzor zaèal vycházet v roce 1921 –
tedy právì pøed 85 lety. Stál 1 Kè a vycházel a� do roku 1938.

Prezentoval se jako mìsíèník „vìnovaný politickým, osvìto-
vým a hospodáøským otázkám okresu hora�ïovického“. Jeho re-
daktorem a zároveò šéfredaktorem byl hora�ïovický uèitel Josef
Pešek. V dobì, kdy na venkovì ještì neexistovalo rádio, nato�
televize, a kdy i noviny mívaly jen málo pøedplatitelù, to byli
zpravidla uèitelé, kdo se vìnovali osvìtovým èinnostem.

Rok 1921 byl tøetím rokem budování nové èeskoslovenské
republiky, která ještì nebyla tak zcela samozøejmá, a øada pros-
tých lidí ji jen váhavì brala na vìdomí. Tøísetletá existence Ra-
kouska, resp. Rakouska–Uherska, byla ještì „pod kù�í“, a tak
nového èasopisu bylo zapotøebí. Však u� v lednovém, 1. èísle,
píše redakèní rada v úvodníku „Co chceme“: „Chceme pìstovati
obèanskou snášenlivost, kvítko v našich dobách tak vzácné, mír-
niti chceme nynìjší politickou rozeštvanost a pracovati k sou-
støedìní a vzájemnému poznání všech tìch, kteøí milují republiku,
kteøí pracují pro její utu�ení a povznesení…“

List mìl osmistránkový rozsah s pravidelnými rubrikami, pøi-
èem� poslední dvì strany byly vìnovány inzerci.

Na èele ka�dého èísla byl, jak jinak, úvodník – obèanská pro-
mluva v duchu vlasteneckém, demokratickém, protikatolickém
(tj. protirakouském), ale i uèitelsky vzdìlavatelském. U� jen ná-
zvy tìchto úvodníkù zøetelnì ukazují, co bylo na poøadu dne:
„Co chceme“– „Buïme napøed spoluobèany“ – „Zøiïte veøejnou
dívèí mìš�anskou školu v Hora�ïovicích“ – „Památka našeho
hrdiny“ (pøíbìh legionáøe) – „Obecní knihovny v našem okre-
se“– „Štìstí“ (ka�dý èlovìk svého štìstí strùjcem) – „Náš Jirá-
sek“– „Obec“ – „K. H. Borovský“ – „Ve chvílích vá�ných“ (mo-
bilizace) – „Svým ètenáøùm a pøíznivcùm“.

Hned za úvodníky následovala Besídka – zastavení v regi-
onální historii, jejím� úkolem bylo povznésti národní sebevìdomí,
„aby tak pìstována byla u ètenáøù našich láska k naší domovinì,
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úcta k naší krví pøedkù posvìcené pùdì“. Tuto rubriku zaplòoval
svými pøíspìvky pøevá�nì pan uèitel Karel Nìmec – u� tehdy
svìdomitý správce mìstského archivu, muzea a kronikáø. O èem
ve svých èláncích pojednával? „O spálení Hora�ïovic roku
1619“– „Jak se u nás soudilo“– „Herbáø aneb výborné lékaøství“–
„Utrpení lidu v dobách poddanských“– „Krátká sláva léèivé vo-
dy“– „Bratøím muèedníkùm“(Z. Muller) – „U køí�ku“ (historická
povídka o F.D.) – „Z manuálu písaøe radního“ – „Dr�itelé panství
hora�ïovického“– „Za vìkovitou lípou“.

Na tøetím místì co do dùle�itosti byl zpoèátku zaøazen pøehled
politický a národohospodáøský. Tato rubrika telegraficky se-
znamovala s dìním èeskoslovenským a støedoevropským asi
v tomto duchu: „Z 54 000 nákladních vozù bývalého Rakouska
má dostati naše republika 35 000. Èíslo jistì hezké, ale kvalita
tìch vozù bude asi o hodnì horší. – V Rusku se konají pilné
pøípravy na jarní váleèné ta�ení proti novì utvoøeným západním
státùm. – Dr. Engliš se vzdal úøadu ministra financí, ponìvad�
nemohl uskuteènit svùj finanèní plán. – Hranice naše na Tìšínsku
a Opavsku byly pevnì stanoveny. �e jsme nic nového nezískali,
je samozøejmé.“ atd. Od tohoto zpravodajství však bylo brzy upuš-
tìno ve prospìch zpráv místních.

Dùle�ité místo zaujímá rubrika Práce osvìtová a spolková.
Defilují zprávy o divadelních pøedstaveních, pøednáškách, kon-
certech, besídkách, tìlocvièných akcích apod. Z pohledu dnešního
je jistì zajímavé, �e jde o akce uspoøádané vlastními silami
a s nadšením. „Dová�ená“ kultura, dnes tak bì�ná, byla tehdy
zále�itostí výjimeènou. Spolkový �ivot na Hora�ïovicku se v té
dobì vyznaèoval vitalitou a pestrostí. Jen namátkou nìkolik akcí:
V Bojanovicích mìl pan uèitel Šebesta pøednášku o výchovì dí-
tek v rodinì. Hasièský sbor ve Slatinì pøedal obci knihovnu o 152
svazcích zábavných a 45 kusech divadelních. Hora�ïovický So-
kol uspoøádal „Cvièební veèer“ (…pìknì obstály pøi nìm svými
výkony se švihadly a v reji dorostenky…). S radostí pozorovala
redakce „vzestup nehluèné práce“ Spolku pro ochranu dìtí okresu
hora�ïovického. Jednota divadelních ochotníkù v Hora�ïovicích
sehrála Tylovu Palièovu dceru a Jeøábkovo drama Slu�ebník své-
ho pána se „všestranným úspìchem“. Okrašlovací spolek v Ho-
ra�ïovicích dal znovu vysadit na námìstí zašlou lípu. Sokol pod-
nikl vycházku na Rabí. V Kvášòovicích byla stromková slavnost.
Hasièský sbor v Hora�ïovicích uspoøádal vzdìlávací pøednášku
„Pohøeb �ehem“. Na koncert ukrajinského hudebního skladatele
Lysenka pøišlo v Hora�ïovicích asi 70 osob – „úèast tedy velmi
slabá“. V Holkovicích dùstojnì uctili 300leté výroèí popravy na
Staromìstském námìstí v Praze. Divadlo v pøírodì „Na lipkách“
dávalo Naše furianty. Hora�ïoviètí studující uspoøádali na poèest
Mistra Jiráska (70 let) programový veèer. Knihovní rada mìla
svoji schùzi. „Okresní péèe o mláde�“ se ujala dìtí ruských
uprchlíkù. Pøednáška „�ivot v Hora�ïovicích pøed 200–250 lety“
byla uspoøádána Okresním osvìtovým sborem. Slovo dr�el pan
uèitel Nìmec…. atd.

Hlídka stavovská byla té� zajisté sledovanou rubrikou. Za-
bývala se problémy drobných zemìdìlcù a �ivnostníkù, kteøí tvo-
øili poèetnou èást obyvatelstva okresu. Místní �ivnostnictvo a ob-
chodnictvo se na schùzi usneslo, �e „rádo pøinese veškery obìti
pro svùj stát, ale hlasitì volá: Dáme jenom co je nám mo�no.
Danì se stávají nesnesitelnými.“ Uèitelé volají, �e „škola nepatøí
�ádné politické stranì, škola patøí národu“. Spolek majitelù domù
v Hora�ïovicích konstatuje neutìšené pomìry majitelù domù,
které se stále zhoršují. Dru�stevní sušárna ve Volenicích pøistou-
pila ke škrobárnì a nákupnímu dru�stvu v Hora�ïovicích. Na
schùzi �ivnostnictva s pøednáškou referenta Babièky z Blovic po-

dal v debatì dùkaz místní pekaø Schrabal, „�e i náš �ivnostník
dovede samostatnì mysliti“. Na �ivnostnickou školu v Hora�-
ïovicích se pøihlásilo 136 �ákù a 14 �ákyò. Pøídìl zabrané pùdy
z velkostatkù pokraèuje zvolna…

Rubrika Zprávy z okresu si všímala zejména dìní na ves-
nicích a byla zcela odkázána na místní dopisovatele, jak jinak
ne� z øad uèitelù. Vesnice v té dobì zápasily o vybudování cest
pro spojení s mìstem. Nebo� jak o nich píše dopisovatel z Babin:
„V dobì podzimní a jarní se mìní v bezedné lovištì bláta, jimi�
se smutnì ubírá potah táhnoucí tì�ce tøeba neveliký náklad.“
I obecní cesty se pova�ují za „mìøítko poøádku v obci a ctností
obèanských“.

Zpravodajství doplòují drobné zprávy: Rozruch zpùsobuje
v okrese vládní zavádìní 24hodinového èasu, nebo� pova�me, �e
se ji� „nebude veèeøeti v 8 h, ale ve 20 h a spát se pùjde ne v 10 h,
ale ve 22 h.“ Za všechny drobné obyèejné zprávy snad alespoò
jednu: „Doby pøedváleèné se vracejí. V hostincích vidíme na stole
opìt talíøe se slanými rohlíky a houskami. Jejich cena byla naøízením
vlády sní�ena na 60 h sypané a 50 h nesypané. V jednom hostinci
vidìli jsme na stole i sirníèek s opravdovými sirkami k volnému
pou�ití. To� neklamné známky vracejícího se blahobytu.“

Tuto rubriku pak uzavírají zprávy osobní: úmrtí, sòatky, jme-
nování, otevøení �ivnosti apod. Zvláštì zajímavé jsou zprávy
o úmrtí – pro svoji neformální úctu k èlovìku a znalost místních
pomìrù: O zemøelém Josefu Hájkovi se doèteme, �e byl hos-
tinským v Øesanicích a pøed rokem pochoval jediného syna.
V. Novotný „80letý tesaø z Kozlova, zvaný všeobecnì starý Zá-
leský, který umìl ledacos vyprávìti“, Václav Nováèek „74letý vý-
mìnkáø v Chanovicích, který zemøel náhle na cestì z lesa“ apod.

Inzertní list dokresluje podnikatelské i spoleèenské pomìry
tehdejších Hora�ïovic: Strojírna Osvalda Melzera – Sklad sukna
a cajkù F. Zíky – Architekt a stavitel Kulda – Vápenka Chvojova
– Josef Vrána, mistr tesaøský – Zborníkùv koloniál – stroje Hos-
podáøského dru�stva – Rouèkùv sklad kù�í – Káva u Hynka Havla
– Klempíø Zahnbauer – Nábytek Klas – Bøezinova strojírna –
Hotel Modrá hvìzda – Kandrovo zahradnictví – Holiè Vítovec
– Parní pila Mašek a Ouøedník – Zubní ateliér R. Novotného…
to jsou firmy, které udávaly podnikatelský tón (alespoò na in-
zertních stranách) v Hora�ïovicích toho roku.

Co dodat závìrem: Hora�ïovice byly krátce po vzniku ÈSR
venkovským malomìstem, avšak s rozvinutou spolkovou a osvì-
tovou èinností. Je viditelný podíl místního uèitelstva na osvìtì
obyvatel celého tehdejšího okresu. Patrné je, �e i pro toto ven-
kovské malomìsto nastává, øeèeno s Vanèurou, „konec starých
èasù“. V nejbli�ších letech se zaène rozvíjet automobilová a au-
tobusová doprava, radiopøijímaè se postupnì stane bì�ným vy-
bavením domácnosti. A svìt se zmenší, zkrátí, zrychlí a místní
obzor bude najednou snáze pøehlédnutelný. Zaèátek dvacátých
let je touto pøelomovou dobou. A èasopis Hora�ïovický obzor
z roku 1921 o tom podává zajímavé svìdectví.

Listování stránkami prvního roèníku tohoto èasopisu vzbudí
nìkdy pobavený úsmìv nad starostmi našich pøedkù. A jindy
zase pøekvapení, �e v nìkterých vìcech jsme za tìch 85 let vùbec
nepokroèili. Jiøí Wagner

Masopust
Je lidovým svátkem, ale v podstatì nemá nic spoleèného

s církevní liturgií. Pøesto se ale øídí podle církevního kalendáøe.
Slaví se ve dnech pøed Popeleèní støedou, kterou zaèíná doba
postní  (letos 1. 3.). Tato doba je ètyøicetidenní a konèí Veli-

STRANA 16 è. 2/2006



konocemi. Datum Velikonoc je pohyb-
livé a proto i masopust je ka�dý rok ji-
nak dlouhý.

Na „tuèný ètvrtek“ pøed masopustní
nedìlí se má jíst a pít co hrdlo ráèí, aby
byl èlovìk celý rok pøi síle. Hlavní veselí
zaèínalo o masopustní nedìli. Tento den
byl obìd bohatý, netrval pøíliš dlouho,
proto�e se všichni chystali do hospody.
Rovnì� masopustní pondìlí bylo ve zna-
mení zábavy a tance. Nìkde to byly bály
„babské“, jinde zase bály „mu�ovské“.
Na tyto nemìla pøístup svobodná chasa,
ale jen �enatí a vdané.

Vyvrcholením masopustu bylo úterý.
Tento den ve vìtšinì vesnic procházely
maškarní prùvody. Masky byly pohoš-
tìny dùm od domu – vìtšinou koblihami
a pøedevším nìèím „ostrým“, co� zvy-
šovalo rozpustilost a jejich veselí. Nì-
které se ka�doroènì opakovaly, jako
napø. medvìd s medvìdáøem, kobyla,
která vìtšinou skrývala dvì osoby, �id s pytlem, bába s nùší,
kominík se �ebøíkem, nesmìla chybìt ani smrt, kterou doprovázel
doktor, prùvod øídil policajt a mnoho dalších. Nechybìla ani míst-
ní „kutálka“.

Úterní masopustní zábava konèívala o pùlnoci. To zatroubil
ponocný na roh a rychtáø vyzval pøítomné, aby se rozešli, po-
nìvad� vládu pøevzala Popeleèní støeda a zmínìný ètyøicetidenní
pùst. Øíkalo se, �e kdo by tanèil pøes pùlnoc, narostly by mu
kopyta. Jinde se zase o pùlnoci konèilo pochováním „Bakuse“.

Karel Halml

Místní povìsti Hora�ïovicka
„Následujícími pøíspìvky zahajujeme seriál povìstí o Hora�-

ïovicích a okolí. Povìsti mù�ete posílat na e-mailovou adresu
obzor@horazdovice.cz, nebo na adresu Mìstský úøad Hora�ïo-
vice, odbor památkové péèe, školství a kultury, Mírové námìstí 1,
341 01 Hora�ïovice“.

Bøe�any

V prvním èísle tohoto èasopisu v roce 2004 byla vzpomenuta
jedna z málo známých oblastí kulturní aktivity spisovatele a pe-
dagoga Josefa Pavla, smìøující k zaznamenání místních povìstí
Hora�ïovicka. K ilustraci této skuteènosti byla uvedena povìst
z obce Bøe�any „O zázraèné vodì“, zapsaná tehdejším �ákem
školy Karlem Strakou.

V dnešním pøíspìvku, navazujícím na pøedchozí sdìlení, jsou
uvádìny další povìsti z této zajímavé kroniky, vytvoøené pøed
osmdesáti roky. V zájmu urèité kompletizace jednotlivých sou-
borù místních povìstí je dnes vìnována pozornost dalším po-
vìstem z Bøe�an.

Zmínìné povìsti byly zapisovány samotnými �áky školy, kde
Josef Pavel tehdy pùsobil. V zájmu autenticity provedených zá-
pisù byly ponechány urèité jazykové zvláštnosti, pøípadnì i menší
pravopisné nesprávnosti, co� ostatnì respektoval i sám Josef Pa-
vel, pod jeho� dohledem všechny zápisy vznikaly.

A tak se nyní zahleïme do støípkù dávných èasù, zachyce-
ných v následujících povìstech:

Povìst o Slavníce

V Bøe�anech �il prý jeden mu�, který byl hajným. Jednou
v noci šel do lesa hlídati. Jak tak chodil, slyšel jako kdy� mu
nìkdo øe�e døevo. Šel po zvuku. Kdy� pøišel k tomu místu, ozvala
se pila na tém� místì, kde byl prve. Zlostnì šel zpátky. Najednou
objevila se pøed ním lesní panna na paøezu sedící. Hrùza ho pojala.
Dal nohy na ramena a co mu nohy staèily, utíkal domù. Doma
pak všecko vyprávìl, co se mu pøihodilo.

Tuto povìst mi vypravoval mùj tatínek.
Ladislav Hudeèek, 17. XII. 1923

Poklad na Koblí�ku

V Bøe�anech ve Slavníce jest vrch, kterému se øíká Koblí�ek.
Jednou pásl pod ním jeden ovèák ovce. Jeho pes mu odbìhl da-
leko do lesa. Ve vrchu našel veliký otvor. Vbìhl do nìho. Více
u� nepøišel. V díøe ho zasypal písek. Kdy� ovèák psa dlouho
nevidìl, šel ho hledati. Na druhé stranì vrchu našel otvor. Vešel
do nìho. Pøišel na velikou hromadu písku. Zaèal v ní hrabati
rukama a pøišel na jeho psa Fouska. Slzy mu vytryskly z oèí.
Šel otvorem dále. Pøišel zase na hromadu písku. Rozházel ji a na-
šel mìdìný kotlík plný zlatých a støíbrných penìz. Koupil si no-
vého psa k hlídání stavení a ještì mu mnoho zbylo. Od tìch
dob ovce nepásl.

To mnì vypravovala moje babièka Rosalie Hudeèková, 76 letá.
Jos. Hudeèek, 6. 1. 1924

Povìst o Slavníce

U nás se rozkládá les, který se jmenuje Slavník. O nìm se
vypravuje tato povìst. Jeden sedlák z naší obce mìl mnoho penìz.
Jednou prý mìla býti válka. Sedlák mìl o peníze strach, aby
mu je vojáci nesebrali. Proto je jednou v noci sebral a zakopal
je ve Slavníce. Na to místo zavalil veliký kámen. Kdy� válka
minula, šel si sedlák v noci pro peníze. Jak odvaloval kámen
vidìl, �e se k nìmu blí�í ohnivý mu�. Hrùza jej pojala, tak�e
nechal penìz a utíkal domù. Doma vypravoval, co se mu pøi-
hodilo.

Tuto povìst mi vypravoval mùj dìdeèek.
J. Holík, 20. 1. 1924
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Povìst z okolí Bøe�an

Severnì od Bøe�an jest les zvaný „Slavník“. Na jeho vrcholu
le�í kameny, v nich� jsou vytesány dùlky. Z ka�dého dùlku vede
dolù stru�ièka. Jsou prý to staré obìtní kameny. V dobì Bøetislava,
kdy v Èechách se šíøilo køes�anství, byly nìkteré z tìchto kamenù
násilnì rozpùleny, aby tak bylo zamezeno rozšiøování se pohanství.
Ze Slavníka vytékají tøi malé potùèky. Na jejich bøezích zdvíhají
se kopeèky zemì podobnì jako pøi øece Otavì. Dle povìsti do-
bývalo se tam rý�ováním zlato. Nejvyšší bod Slavníka jest 637 m.
Tam spatøujeme zbytek jakéhosi domku. Chodíme-li v tìchto mís-
tech, slyšíme dunìní, tak�e jest domnìnka, �e jsou pod zemí nì-
jaké chodby. Na nejvyšším bodì stojí vysoká stará borovice, na
ní� je pøipevnìno prkénko s oznaèením výšky kopce. Proto se na-
zývá tato èást lesa „Na prkénku“. Josef Kodýdek, 4. 1. 1924

Zamyslíme-li se závìrem nad obsahem uvedených povìstí,
zjiš�ujeme, �e všechny se vá�ou k lesní oblasti nad Bøe�anami,
její� dominantou je vrch Slavník. Zatímco první tøi povìsti vy-
kazují prvky fantastiènosti, poslední zápis se svým zamìøením
od nich odlišuje. Zde pøeva�uje výrazný vlastivìdný pøístup, smì-
rovaný k historicky významné hoøe Slavníku, která se pøibli�uje
svou významností hoøe Práchni.

Josef Kodýdek jako autor daného zápisu kromì jiného uvádí,
�e hora je vysoká 637 m; zde bychom mohli podotknout, �e
na souèasných mapách tento údaj o Slavníku o je 10 m menší.
Nelze však vylouèit ani mo�nost, �e rozdíl v údajích vznikl na
podkladì rozdílných geodetických metod.

Závìrem lze ještì uvést, �e ze všech uvedených zápisù vyvìrá
urèité kouzlo dávných èasù, kdy ještì nebyl rozhlas ani televize.
A tak ve venkovském prostøedí za dlouhých zimních veèerù si
lidé vyprávìli o rùzných událostech, skuteèných èi ménì sku-
teèných, které formuloval genius loci dané oblasti.

Oprávnìnì lze se domnívat, �e úsilí Josefa Pavla zaznamenat
místní povìsti Hora�ïovicka bylo záslu�né i z hlediska potøeb
moderního èlovìka, nebo� jej mohou duchovnì obohacovat a pøi-
spívat k vytváøení citových vazeb ke krajinì, kde �ije.

A. Chadtová

Jaroslav Nìmec
2. bøezna 2006 tomu bude

rok, kdy v nedo�itých 84 letech
zemøel Prof. Ing. Dr. Jaroslav
Nìmec, DrSc. Narodil se 15.
bøezna 1921 v Hora�ïovicích
v rodinì Karla Nìmce. Chtìl se
stejnì jako jeho otec vìnovat ma-
líøství, ale nìmecká okupace ho
pøivedla na další studia do Plznì,
kde ukonèil v roce 1942 abi-
turientský kurs strojírenský na
Støední prùmyslové škole. Proto-
�e v té dobì byly vysoké školy
zavøeny a jemu jako pøíslušníku

roèníku 1921 hrozilo nasazení na nucené práce do Nìmecka,
uchýlil se do výpoètového oddìlení v ÈKD Praha. Po válce byl
povìøen øízením studijního oddìlení tohoto podniku ve výrobním
závodì v Libni a v roce 1947 byl jmenován vedoucím vývojových
konstrukcí ÈKD Sokolovo v Praze. Pøi zamìstnání se v roce 1946
zapsal na Strojní a elektrotechnickou fakultu Èeského vysokého
uèení technického. V roce 1947 získal titul in�enýra a rok nato
i na základì disertaèní práce z oboru pevnosti materiálu a strojních
konstrukcí doktora technických vìd.

V roce 1953 se ujal èinnosti vysokoškolského uèitele.  Tato
èinnost ho pøivedla k funkci dìkana strojní fakulty Vysoké ško-
ly dopravní v Praze a pozdìji v roce 1961 na fakultu technické
a jaderné fyziky (pozdìji fakultu jadernou a fyzikálnì in�e-
nýrskou) ÈVUT, kde zalo�il katedru materiálù a rozvinul na ní
výuku fyziky pevné fáze, aplikované statistiky a technické me-
chaniky. Vytvoøil nový studijní obor – stavba a vlastnosti ma-
teriálù, pro který vydal øadu pedagogických pomùcek a mono-
grafií. V roce 1981 odešel do Akademie vìd, kde po dobu 9 let
pùsobil jako øeditel Ústavu teoretické a aplikované mechaniky.
Aèkoliv se Nìmcovi nesplnil jeho sen studovat umìleckou aka-
demii, zùstalo výtvarné umìní jeho koníèkem po celý �ivot. Na
více ne� dvaceti výstavách doma i v zahranièí vystavoval své
obrazy – oleje a akvarely – ze svých tuzemských i zahraniè-
ních cest a zejména ze svého milovaného Pošumaví a západních
Èech. Nìkolik jeho obrazù obrazy tvoøí expozici Mìstského mu-
zea v Hora�ïovicích. OPPŠK
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Nádra�í ÈD 972 523 529

ÈSAD – informace 376 513 438

Elektøina – ZÈE Klatovy
376 301 111
376 306 333

Plyn – Zpè. Plynárenská, a.s. 
Klatovy

376 339 511

Voda – 1.JVS Hora�ïovice
376 512 444
602 184 267

Topení – Bytservis Sušice
376 523 321
603 838 401

Veøejné osvìtlení, mìstský rozhlas
Václav Burda – Elektroslu�by

376 511 501,
602 491 905

Lékaøská pohotovostní slu�ba
(So, Ne, svátky – 8.00 – 16.00)

376 512 222

Mìstský úøad
376 547 521
376 547 522

Policie ÈR 376 512 401, 158

Hasièi 150

Záchranná slu�ba 155

Informaèní centrum 376 513 666 – 667

Mìstská knihovna (internet) 376 512 632

Mìstské muzeum 376 512 271

Kulturní støedisko,
Kino Otava,
Kulturní dùm

376 512 237
376 511 890
376 512 436

MìÚ Hora�ïovice,
odbor správy majetku

376 547 570
603 879 300

Aquapark 376 511 481

POTØEBUJETE PØIVÝDÌLEK?
Volná pracovní doba. Volejte: 604266640 — p. Klečka

DÙLE�ITÁ TELEFONNÍ ÈÍSLA

Autoportrét.
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Bøezen

– mìsíc slev!!!
6. – 11. bøezna 2006

SLEVA 50 %

na rifle zn. HTT, všechny rozmìry
od 70 cm v pase do 120 cm

13. – 18. bøezna 2006

SLEVA 30 %

na všechny dámské kostýmy

Tøetí a ètvrtý týden pøekvapení.

Slevy platí do uvedeného datumu
nebo do vyprodání zásob.

dodavatel plastových oken a dveří

dodavatel dřevěných eurooken a dveří

výroba replik historických oken a dveří

vnitřní dveře a obložkové zárubně SOLODOOR

výstavba rodinných domů od 1.250.000,- Kč

zpracování projektové dokumentace na RD
(již od 28.000,- Kč)

dodávky a montáže úsporných sálavých

topných panelů
(roční náklady na vytápění středně velkého

RD — 100 m2 = cca 11.000,- Kč.  Jeden panel vytopí

cca 35 m3, cena 1 ks panelu již od 4.500,- Kč)

EUROBYT PLUS
Velký Bor 114, 341 01 Horaž�ovice

GSM: 724 577 295 • FAX: 376 511 108

e-mail: eurobyt.plus@seznam.cz

OKNA S POHLEDEM NA BUDOUCNOST

Možnost nákupu na splátky (12 — 72 měsíců).

Garance kvality — záruka po dobu 72 měsíců.

PØESVÌDÈTE SE, �E JSME NEJLEVNÌJŠÍ!
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PODLAHÁØSKÉ PRÁCE
Jaroslav Lohberger

POKLÁDKA:

PLOVOUCÍCH PODLAH, PVC, KOBERCŮ,
PARKET, RENOVACE DŘEVĚNÝCH

A PARKETOVÝCH PODLAH VČETNĚ
POVRCHOVÉ ÚPRAVY

Ještì 3 seriozní zájemce
mù�eme zaøadit

do zeštíhlovacího programu.
Vhodné i pro vyšší nadváhy.

Bli�ší informace na tel.: 723 416 242

ZDRAVÝ �IVOTNÍ STYL
Prodejna zdravé vý�ivy

Po 8.00 – 16.30 hod. • Út 8.00 – 16.00 hod.

St 8.00 – 16.30 hod. • Èt 8.00 – 16.00 hod. • Pá 8.00 – 16.00 hod.

Pí voda � Pí výrobky � Kosmetika
Potravinové doplòky

Byliny, dárkové pøedmìty, bylinkové èaje,
bylinkové masti, luštìniny, semena, sušené ovoce,

mouky, vloèky, klíèky, otruby, kaše, müsli,
tìstoviny, šþávy, pleje, vína, medovina

Rozvoz nakoupeného zbo�í do domácností.

Hora�ïovice, Blatenská 312 (areál býv. kasáren),
GSM: 737 182 595

TEL.: 604 919 585
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1. JVS a.s., Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice
Nepřetržitá havarijní služba: 387 761 911

Nepřetržitá info-linka: 800 120 112
Zákaznické služby: 140 50

E-mail: 1.jvs@1jvs.cz, http://www.1jvs.cz

Nabízíme Vám:

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

montáže přípojek

lokalizace úniků vody z potrubí

poradenská, inženýrská a technická činnost

laboratorní rozbory pitné vody

čištění kanalizačních přípojek

Vaše provozní středisko Horaž�ovice:

sídlo: Strakonická ul. 1084 (ČOV)
tel., fax: 376 512 444

vedoucí střediska: Zdeněk Stulík
mobil: 602 184 267

Váš provozovatel vodovodů a kanalizací
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Pøehled kulturních a spoleèenských akcí v bøeznu 2006
Informaèní centrum mìsta Hora�ïovice – e-mail: ic@horazdovice.cz, www.sumavanet.cz/ihorazdovice

Uzávìrka pøíštího èísla je 22. bøezna 2006. Redakce si vyhrazuje právo vybrat k otištìní pøíspìvky pisatelù podle potøeb HO. Náklad 2.600 výtiskù. Rozšiøováno do ka�dé do-

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

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

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

 3. 3. pátek HURÁ,
JARO U� JE TADY
Divadelní pøedstavení pro MŠ,
1. – 3. tøídy ZŠ.

10.00

 4. 3. sobota DÌTSKÝ MAŠKARNÍ
KARNEVAL
Poøádá DDM Hora�ïovice,
vyhrává kapela Domino,
soutì�e, hry, vyhlášení
nejlepších masek.

14.00

()

XXIII. ZÁPADOÈESKÁ OBLASTNÍ
PØEHLÍDKA AMATÉRSKÉHO

DIVADLA V HORA�ÏOVICÍCH

10. 3. PÁTEK

L. VELIÈKOVÁ, SOUBOR:
V NAŠEM MÌSTÌ
Na motivy baletu Coppélia uvádí soubor
„NA POSLEDNÍ CHVÍLI“ ZUŠ Ostrov.

16.00

JOHN MORTIMER:
TALÁR A PTAÈÍ ZOB
Uvádí M+M Hranice u Aše a SPODINA Plzeò.

17.30

KOLEKTIV: AKVÁRIUM
Na motivy hry P. Marbera Na dotek
uvádí DIVADLO BEZ_E_VŠEHO Sokolov.

20.00

11. 3. SOBOTA

DAVID ELDRIDGE: 
POD MODRÝM NEBEM
Uvádí PODIVIDLO a�a� Aš.

10.00

AUTORSKÉ PØEDSTAVENÍ: 
PLAKÁT DORY GRAY
Na motivy knihy O. Wilda Obraz Doriana Graye
uvádí Divadlo DIALOG Plzeò.

13.00

N. TICHONOV, M. ŠOLOCHOV, 
L. N. TOLSTOJ: KONÌ
Na motivy povídek zpracovalo a uvádí STUDIO
DIVADLA DAGMAR Karlovy Vary.

15.00

GEORGES FEYDEAU: 
LEONA SI POSPÍŠILA
Uvádí DS �UMBERA Plzeò.

17.00

DAVID DRÁBEK: HOØÍCÍ �IRAFY
Uvádí DIVADELNÍ STUDIO D3 Karlovy Vary.

20.00

12. 3. NEDÌLE

MIROSLAV HORNÍÈEK:
SLAMÌNÝ KLOBOUK
Uvádí D. S. JEZÍRKO Plzeò.

10.00

ZÁVÌR PØEHLÍDKY
Hodnocení a nominace na Národní pøehlídku 
FEMAD PODÌBRADY / DIVADELNÍ TØEBÍÈ
2006.

14.45

Zmìna programu vyhrazena.

()

17. 3. pátek
18. 3. sobota

JARNÍ VELETRH SPAR

26. 3. nedìle POSEZENÍ
S PÍSNIÈKOU
K tanci a poslechu hraje
Jan Vondrášek z Klatov.

15.00

Zmìna programu vyhrazena.

KULTURNÍ DŮM

 1. 3. støeda
 2. 3. ètvrtek

40 LET PANIC
USA – komedie.

20.00

 3. 3. pátek
 4. 3. sobota

HRA S NEVÌROU
USA – kriminální thriller.

20.00

 8. 3. støeda
 9. 3. ètvrtek

NOÈNÍ LET
USA – thriller.

20.00

10. 3. pátek
11. 3. sobota

ZNÁ JI JAKO
SVÉ BOTY
USA – komedie.

20.00

()

JARNÍ PRÁZDNINY

13. 3. pondìlí
14. 3. úterý

ANDÌL PÁNÌ
ÈR – rodinná pohádka.

17.30

15. 3. støeda
16. 3. ètvrtek

FINTY
DICKA A JANE
USA – komedie.

20.00

17. 3. pátek
18. 3. sobota

LOVCI DINOSAURÙ
USA/SRN – dobrodru�né sci-fi.

20.00

()

24. 3. pátek
25. 3. sobota

PANIC JE NANIC
ÈR – èeská komedie.

20.00

31. 3. pátek
 1. 4. sobota

ZATHURA
– VESMÍRNÉ
DOBRODRU�STVÍ
USA – dobrodru�né sci-fi.

Pátek – 20.00
Sobota – 17.30

Zmìna programu vyhrazena.

Další akce:

20. 3. pondìlí TURECKO
Pøednáška Miloslava Martana
z cyklu TERRA INCOGNITA.

18.30

Pøedprodej vstupenek v kinì Otava.

KINO OTAVA

 4. 3. sobota DÌTSKÝ MAŠKARNÍ
KARNEVAL
Hudba, tanec, soutì�e, vystoupení
ZK, tombola a další program –
v kulturním domì.

14.00

20. 3. pondìlí KOMU SE NELENÍ
Výroba a výzdoba kvìtináèù.

15.00

30. 3. ètvrtek VELIKONOÈNÍ DÍLNA
Výroba velikonoèní výzdoby.

15.00

31. 3. pátek OKRESNÍ SOUTÌ�
V PROGRAMOVÁNÍ
Vyšší jazyky.

8.00

 1. 4. sobota HLEDÁME JARO
Vycházka na Prácheò – sraz
zájemcù v zámku.

14.00

NEJKRÁSNÌJŠÍ KRASLICE
Soutì� o nejkrásnìjší kraslici, kategorie 1. – 4.
tø. a 5. – 9. tø., 3. 4. – uzávìrka a vyhlášení nej-
hezèích kraslic a výstava všech dílek. Nejlepší
získají odmìnu.

LOUTKOVÉ DIVADLO ROLNIÈKA

31. 3. pátek VZDUCHOPLAVCI
V sále DDM v pátek v�dy od 17 hodin. Vstupné: dìti
10,- Kè, dospìlí 15,- Kè. Dìti mohou pøispìt výtvarnou
prací do pohádkové galerie.

FILMOVÁ PØEDSTAVENÍ

 3. 3. pátek MACH A ŠEBESTOVÁ
Pásmo pohádek.

17. 3. pátek JEN POÈKEJ
Kreslená pohádka.

V sále DDM v pátek v�dy od 17 hodin.Vstupné:
dìti 10,- Kè, dospìlí 15,- Kè. Dìti mohou pøispìt
výtvarnou prací do pohádkové galerie.

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE

BØEZEN – MÌSÍC INTERNETU

14. 3. úterý NEBOJTE SE
POÈÍTAÈE
Dospìlé oddìlení knihovny.

15.00 – 17.00

16. 3. ètvrtek CO NÁS ÈEKÁ
NA ÚØADÌ
Dozvíte se, kde na internetu
najdete mìstský úøad
a informace o státních úøadech
– dospìlé oddìlení knihovny.

9.00 – 11.00

16. 3. ètvrtek KNIHOVNICKÉ
MINIMUM
Pro knihovníky – informace
potøebné pro správný chod
knihovny – dospìlé oddìlení
knihovny.

15.00 – 16.00

28. 3. úterý O PRÁCHEÒSKÝ
POKLAD
Vyhodnocení soutì�e – dìtské odd.

14.00

Podrobné informace na str. 10.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Mìsíèník vìnovaný hospodáøskému, kulturnímu a spoleèenskému povznesení mìsta

OSTATNÍ INFORMACE

Knihovna a Internet (tel.: 376 512 632,
e-mail: knihovna@horazdovice.cz
www.knihovna.horazdovice.cz)
oddìlení pro dospìlé
Po                    13.00 – 18.00
St ,  P á   8.00 – 12.00, 13.00 – 18.00
oddìlení pro dìti
Informace na str. 13.

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

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


