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Ve dnech 8. – 11. bøezna 2007 se v na-
šem mìstì konala XXIV. Západoèeská
pøehlídka amatérského divadla. Zúèastnilo
se jí devìt divadelních souborù vèetnì Ty-
játru Horaāïovice. O jejím prùbìhu a vý-
sledcích naleznete podrobnìjší informace
uvnitø tohoto vydání.

()
Dìkuji všem, kteøí se zapojili do brigád

na Ostrovì a v Oboøe.
Na první, v sobotu 24. 2. 2007, pøestoāe

jsme akci vyhlásili témìø ze dne na den,
pøišlo kolem dvaceti brigádníkù. Stahovali
vìtve a pøibliāovali je pracovníkùm tech-
nických sluāeb, kteøí vìtve štìpkovali. Do
druhé brigády, 17. 3. 2007, se jiā zapojilo
daleko vìtší mnoāství lidí, vèetnì malých
pomocníkù z øad mladých hasièù. Èást
Obory si vydechla, protoāe jsme ji osvo-

bodili od starých døevin, náletù a køovin.
V Oboøe jsme se sešli i 24. 3. 2007. Bude
tøeba ještì mnoho hodin práce, neā se po-
daøí uklidit ji celou. Ale kdyā vytrváme,
získáme krásné území vhodné na procház-
ky, vyjíāïky na kolech i na relaxaci.

()
Dále pokraèuje výstavba Regionálního

centra cestovního ruchu Modrá Hvìzda
(RCCR). V sále byly odbornì sejmuty
šablony stropních maleb a v nejbliāší do-
bì dojde k osazení nového krovu. Po jeho
výmìnì se vytvoøí nový strop, který bude
autentický s pùvodním. Pokraèují i práce
v hotelové a restauraèní èásti objektu. Asi
nejvíce viditelná bude zmìna štítové zdi
smìrem do námìstí, kde se po dokonèení
bude nacházet informaèní centrum.

()
V rámci Programu regenerace mìstských

památkových zón a mìstských památko-
vých rezervací získalo naše mìsto dotaci 400
tisíc Kè. Z této èástky se bude v letošním
roce realizovat oprava fasády Husova sboru.

3. zasedání
zastupitelstva mìsta

Dne 7. 3. 2007 se konalo 3. zasedání
zastupitelstva mìsta. Pro vìtší názornost
jsme se rozhodli vyuāít projekce a celým
zastupitelstvem obèany provázela pøipra-
vená prezentace programu. 

Hlavním bodem bylo schválení rozpoè-
tu mìsta na rok 2007. Rozpoèet pøedpo-
kládá celkové pøíjmy ve výši 117.643.500
Kè a celkové výdaje 147.180.000 Kè.
Krytí schodku rozpoètu je navrāeno takto:
� 4.800.000 Kè vlastními prostøedky
� 10.921.900 Kè doèerpáním investièního

úvìru na financování rekonstrukce RCCR
� zbývající èást se pøedpokládá zajistit

novým finanèním úvìrem ve výši 30
mil. Kè, kterým se ještì v roce 2008
dofinancuje rekonstrukce RCCR

Dalším dùleāitým bodem programu bylo
navýšení ceny vodného a stoèného. Tato
sazba se mìnila naposledy v r. 2005, a to
zvýšením o 4,- Kè na celkovou cenu (vodné,
stoèné) 32,89 Kè. Nová cena schválená za-
stupitelstvem je 35,89 Kè a je platná od 1.
4. 2007. Do zvýšení se promítá nárùst cen
energií, dále pak nutná pøíprava výstavby
úpravny vody (pøekroèení povolené normy
arzenu) a další vodohospodáøské investièní
akce ve mìstì. I pøes toto nepopulární, ale
nutné opatøení, máme ve srovnání s jiný-
mi mìsty jednu z nejniāších cen vody.

Zastupitelé se zabývali āádostí, která
byla podána na Úøad pro zastupování státu

Promìny Horaāïovic

Mgr. Naïa Chládková
obzor@muhorazdovice.cz

V Horaāïovicích se konal jiā XXIV. roèník Zpè. oblastní pøehlídky amatérského divadla.
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Vaše námìty zasílejte do 20. 4. na
adresu MìÚ, odbor památkové péèe,

školství a kultury nebo na e-mail:
obzor@muhorazdovice.cz.

Nejaktuálnìjší téma budeme øešit 
prostøednictvím Klatovského deníku
a politikù pozvaných do Horaāïovic

na námìstí dne 6. èervna 2007.
Vybrané téma vyjde v Klatovském 

deníku ve speciálním èísle
o Horaāïovicích.

Co nás nejvíce pálí?

PŘÍŠTĚ ODPOVÍDÁ:

Pokraèování na další stranì.



ve vìcech majetkových a týká se bezúplatného pøevodu pozemkù
bývalého areálu kláštera do vlastnictví mìsta. Tyto pozemky jsou
jiā dlouhá léta blokovány jako církevní majetek. I pøesto je v pos-
lední dobì snaha je prodávat. Chceme, i za podpory Kongregace
Školských sester de Notre Dame, usilovat o to, aby toto místo
slouāilo k prospìchu veøejnosti a zaèlenilo se do majetku mìsta.

Rada mìsta na doporuèení ZM ze dne 19. 12. 2006 zjiš�ovala
kroky, které by mohly vést k ukonèení nebo vypovìzení smlouvy
s firmou Bögl&Krýsl. Z právních rozborù vyplynulo, āe smlouva
je absolutnì neplatná, protoāe ji schvalovalo ZM nikoli RM, v je-
jíā nezastupitelné kompetenci je rozhodovat o uzavírání nájem-
ních smluv (§ 102, pís. m, 128/2000 Sb., Zákona o obcích).

V diskusi zaznìlo mnoho dotazù týkajících se získávání do-
tací z pøipravovaných operaèních programù v rámci èerpání fi-
nanèních prostøedkù EU pro ÈR v plánovacím období 2007 –
2013.

Z tìchto programù bude moāno èerpat na mnohé projekty.
V našem mìstì pøichází v úvahu pøedevším úpravna vody, èis-
tírna odpadních vod, vodovody a kanalizace. Nutnou podmínkou
āádostí je vypracovaná projektová dokumentace vèetnì alespoò
územního rozhodnutí pro stavbu. Naše mìsto se nyní nachází
v této fázi pøípravy pro podání āádostí.

Další otázkou je výstavba Domova dùchodcù. V r. 2003 byla
podána āádost na Ministerstvo práce a sociálních vìcí (MPSV)
vèetnì vydaného územního rozhodnutí. Dotace na jeho výstavbu
se nepodaøila získat, územní rozhodnutí skonèilo. Z našeho jed-
nání na MPSV vyplynul jednoznaènì poāadavek na podání nové
āádosti s výhledem na moānost získání dotace pro r. 2008.

U všech tìchto investièních akcí je podmínkou na dofinan-
cování staveb spoluúèast mìsta, která by se mìla pohybovat v roz-
mezí 10–25 % pøedpokládané ceny.

Široký okruh otázek se týkal fotbalu. Jeho zástupci poāadovali
300 tisíc Kè. Tento návrh tìsnou vìtšinou nebyl schválen. Všichni
chápeme, āe divizní muāstvo propaguje naše mìsto všude, kam
pøijíādí, i v tisku. Sport, kulturu i další spolkovou èinnost by-
chom chtìli v pøíštích letech dotovat vìtšími èástkami. Na roz-
dìlování penìz v oblasti sportu se bude vādy rozhodující mírou
podílet sportovní komise. Ta bude radì mìsta pøipravovat návrhy
podle svých kritérií, mezi která napøíklad patøí celkový poèet
èlenù klubu, poèet èlenù do 18 let (péèe o mládeā), aktivita a pro-
pagace mìsta.

Na zasedání zastupitelstva pøišlo hodnì obèanù, kteøí se za-
pojili do diskuse nebo si pøišli jen poslechnout, co nás èeká v nej-
bliāší dobì. Všem dìkuji a tìším se na další setkání.

Jindøiška Jùdová, starostka mìsta

7. 3. zastupitelstvo mìsta:

� povìøilo Finanèní výbor pøepracováním vyhlášky è. 4/1996
týkající se Fondu rozvoje bydlení
� zaøadilo do rozpoètu 150.000,- Kè na opravu støechy v areálu

Na Lipkách
� schválilo rozpoèet mìsta na r. 2007 upravený dle schválené

zmìny
� souhlasí s jednáním o zajištìní dlouhodobého investièního

úvìru 30 mil. Kè (6 let)
� souhlasí, aby rada mìsta provádìla rozpoètová opatøení bìhem

roku 2007 z investièní rezervy mìsta na akce:
– vodovod + kanalizace, chodníky a veø. osvìtlení Blatenská ul.
– MŠ Loretská – vzduchotechnika
– ZŠ Blatenská – školní jídelna
– TI 50 BJ Šumavská – Okruāní (technická infrastruktura)
– Okruāní ulice – I. etapa
� souhlasí, aby rada mìsta provádìla ostatní rozpoètová opatøení

bìhem roku 2007, kaādé v rozsahu max. 260.000,- Kè
� schválilo rozpoètový výhled na r. 2007 – 2013, který nahrazu-

je rozpoètový výhled schválený ZM 22. 6. 2005 na rok 2006
– 2010

� schválilo Protokol ze
dne 27. února 2007
o výbìrovém øízení
na pùjèku z Fondu
rozvoje bydlení
� schválilo novou dvou-

sloākovou cenu vod-
ného a stoèného plat-
nou od 1. 4. 2007
(uvádíme na stránce
dole pod grafy)

STRANA 2  è. 3/2007

Výpoèet pevné a pohyblivé sloāky vodného a stoèného, platný od 1. 4. 2007

Vodomìr Pevná sloāka (Kè/vodomìr/rok) Pohyblivá sloāka (Kè/m3)

(m3/hod.) Poèet Vodné Stoèné Celkem Vodné Stoèné Celkem

 2,5 1 020   316    49   365

17,06 18,83 35,89
 6,0    27 1 195   118 1 313

10,0    12 2 598   196 2 794

15,0     1 4 811   294 5 105

55,0     1 34 642 1 077 35 719 

Cena stoèného pro odpadní vody z jiných zdrojù: 1 m3 – 18,98 Kè. Ceny jsou uvedeny bez DPH.



� schválilo vyøazení hmotného investièního majetku (radiosta-
nice)
� vzalo na vìdomí podání āádosti Úøadu pro zastupování státu

ve vìcech majetkových Klatovy o bezúplatný pøevod pozemkù
bývalého areálu kláštera do vlastnictví mìsta 
� souhlasí s postupem rady mìsta ve vìci týkající se neplatnosti

a výpovìdi stávající Smlouvy s firmou Max Bögl & Josef
Krýsl Jindøiška Jùdová, starostka mìsta

Jednání z rady mìsta
28. 2. 2007 rada mìsta

� projednala zprávu MìÚ OPPŠK ze dne 27. 2. 2007 vèetnì
pøílohy týkající se porovnání výdajù na provozování kulturních
zaøízení v okolním regionu a v obcích srovnatelných s Ho-
raāïovicemi. Za úèasti Libuše Muāíkové jednala o zajištìní
provozu kina a kulturního domu
� zabývala se pøípravou 3. zasedání ZM 7. 3. 2007
� schválila vypracování projektové dokumentace pro stavební

povolení dle Smlouvy o dílo uzavøenou se spoleèností EKO-
EKO, s. r. o. Èeské Budìjovice, pro akci „Úpravna vody Ho-
raāïovice, SO 01“ ve výši:
– zhotovení dokumentace pro SP 1.380.400,- Kè vèetnì DPH
– ināenýrská èinnost spojená s projednáním stavby 77.350,-
  Kè vèetnì DPH
– celková cena 1.457.750,- Kè vèetnì DPH 
� na návrh 1. JVS Èeské Budìjovice týkající se pohyblivé sloāky

– ceny vodného a stoèného doporuèila ZM stanovit s platností
od 1. 4. 2007 pohyblivou sloāku vodného a stoèného takto:
vodné 17,06 Kè, stoèné 18,83 Kè celkem 35,89 Kè bez DPH,
tj zvýšení o 3,- Kè
� v návaznosti na rozhodnutí RM è. 114/18 ze dne 6. 9. 2006

souhlasí s vyuāíváním systému nakládání s komunálním od-
padem ve mìstì v rozsahu vyuāívání nádob na tøídìný odpad
(sklo, papír, plasty) a s uzavøením smlouvy s FK Horaāïovice
s platností od 1. 1. 2007 
� vzala na vìdomí vyúètování peèovatelské sluāby s centrem

denních sluāeb za rok 2006 – èerpání rozpoètu, komentáø k vý-
sledku hospodaøení, výkaz støediska peèovatelská sluāba, pøe-
hled o èinnosti denního centra – pøedloāené Oblastní charitou
Horaāïovice. RM souhlasí s doporuèením finanèního odboru
MìÚ s poskytováním dotace v roce 2007
� na návrh organizaèní sloāky Mìstská knihovna schvaluje na-

výšení poètu zamìstnancù organizaèní sloāky Mìstská knihov-
na Horaāïovice na dobu urèitou s platností od 1. 4. 2007 do
31. 3. 2009 takto:
– úvazek 0,625 odborný zamìstnanec pro výkon regionálních
  funkcí 
– úvazek 0,375 odborný zamìstnanec 
� na āádost Sdruāení hasièù Èech, Moravy a Slezska souhlasí

s poskytnutím 5 volných vstupenek poøadatelùm XII. Repub-
likového a VII. Okresního hasièského plesu konaného dne
10. bøezna 2007
� souhlasí s podáním āádosti o dotaci z grantového programu

Plzeòského kraje v oblasti kultury pro rok 2007 na projekt
„Zapomenutá krása“ – celkový náklad 40.000,- Kè, z toho
pøíspìvek mìsta 20.000,- Kè

� souhlasí se zvýšením nákladu vydání Horaāïovického obzoru
od èísla 3 o 50 výtiskù na celkový poèet výtiskù 2650
� schválila spoluúèast pøi konání XXIV. roèníku Západoèeské

oblastní pøehlídky amatérského divadla v rozsahu: vìnování
hlavní ceny Horaāïovické perly, pøijetí zástupcù souborù, od-
borné poroty a hostù v sobotu dne 10. bøezna 2007 a spo-
lupráci MìÚ, OPPŠK pøi vypisování diplomù a dalších ocenìní
� schválila spolupráci na projektu Centrální registr produktù, slu-

āeb a èinností firem a institucí Axis4 souèást informaèních
systémù krajù a mìst, schválila pøíslušnou smlouvu o spolu-
práci s Hospodáøskou komorou ÈR
� souhlasí se zvýšením poètu zamìstnancù organizaèní sloāky

Technické sluāby o 6 na období letní sezóny na údrābu míst-
ních komunikací a veøejné zelenì max. na 6 mìsícù takto:
s platností od:
– 1. 4. 2007 – 30. 9. 2007 – 4 zamìstnanci 
– 1. 5. 2007 – 31. 10. 2007 – 1 zamìstnanec 
– 1. 6. 2007 – 30. 11. 2007 – 1 zamìstnanec 

  S podmínkou, āe bude na tyto zamìstnance poskytnuta dotace
  od Úøadu práce
� schvaluje pøihlášku do soutìāe mìst pátého roèníku prestiāní

architektonické soutìāe „Cena Petra Parléøe 2007“ na téma:
„Revitalizace areálu Na Lipkách“
� na āádost obèanského sdruāení Šumaøina, Praha schvaluje Pro-

hlášení o partnerství v projektu Nauèná stezka Prácheò s fi-
nanèní spoluúèastí mìsta 25.000,- Kè 
� vzala na vìdomí zápisy z bytové komise 
� jednala o pronájmech bytových a nebytových prostor

14. 3. rada mìsta

� vzala na vìdomí zprávu o pøidìlení dotace z Programu sta-
bilizace a obnovy venkova Plzeòského kraje 2007 ve výši
200.000,- Kè na akci „Oprava místních komunikací – Boubín“
� schválila cenovou nabídku spoleènosti VH–TRES, spol. s r. o.

Èeské Budìjovice, na vypracování PD pro ÚR na akci „Stavby
protipovodòové ochrany ve mìstì Horaāïovice“
� schválila nabídku projektové dokumentace slouāící pro vydání

stavebního povolení a výbìr dodavatele stavby „Muzeum
Horaāïovice – oprava krovu a stropu posledního podlaāí“
spoleènosti MURUS – MONUMENTA RENOVAMUS
projekce, Èeské Budìjovice
� schválila nabídku Ing. Petra Kesla týkající se zhotovení

projektové dokumentace na provedení komunikace TI 50 bj.
Šumavská – Okruāní
� za úèasti nájemce mìstských jatek Ing. Miloslava Šeflera se se-

známila s provozem a dalšími zámìry rozvoje mìstských jatek
� schválila dodatek è. 2 ke Smlouvì o dílo uzavøené mezi Mìs-

tem Horaāïovice a HOCHTIEF CZ, a. s. Praha, týkající se
„Rekonstrukce Husovy ulice a Husova námìstí“ s termínem
dokonèení stavby do 31. 3. 2007 a celkovou cenu za dílo vèet-
nì DPH 7.103.900,02 Kè, tj. celkové navýšení o 523.020,88
Kè spoèívající ve zvýšení poètu vodovodních a kanalizaèních
pøípojek, vìtším rozsahu upravovaných ploch, zmìnì materiálu
obrub a chodníkù a zvýšení rozsahu dopravního znaèení
v souvislosti s osazením zpomalovacího prahu
� souhlasí s pronájmem zemìdìlských pozemkù p. Petru Bed-

narikovi
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� postupuje ZM āádost o odprodej parcely v lokalitì Okruāní
pro výstavbu objektu bydlení s doporuèením v budoucnu od-
prodat za stejných podmínek jako døívìjším zájemcùm na zá-
kladì Smlouvy o budoucí smlouvì kupní parcelu manāelùm
Stanislavu a Štìpánce Roubalovým
� na āádost Tenisového klubu Horaāïovice o navýšení rozpoètu

na rekonstrukci sociálního zaøízení v kabinách tenisového
klubu schválila realizaci rekonstrukce sociálního zaøízení za
cenu 57.000,- Kè vèetnì DPH, kdy èástka 40.000 Kè bude
hrazena ze schváleného rozpoètu mìsta a èástka 17.000 Kè
bude rozpoètovým opatøením pøevedena z úèelového pøí-
spìvku urèeného na úhradu nákladù vynaloāených na údrābu
areálu
� schválila pouāití znaku a jména mìsta Horaāïovice v logu

Enduro teamu Horaāïovice, o. s.
� schválila smlouvu o dílo se zhotovitelem KONÍK, obèanské

sdruāení Èeské Budìjovice, na zajištìní metodického vedení
projektu „Komunitní plánování na území správního obvodu
obce Horaāïovice a mikroregionu Prácheòsko“ ve III. a IV.
etapì, tj. leden 2007 – øíjen 2007 
� na návrh organizaèní sloāky Technické sluāby týkající se pro-

vozování veøejných WC souhlasí s provozováním veøejných
WC s platností od 2. dubna 2007 v období duben – záøí v dobì
kaādý den od 7.00 do 19.00 hodin, v období øíjen – bøezen
8.00 – 17.00 hod., souhlasí s poplatkem za pouāití WC 5,-
Kè
� schválila návrh dopisu týkající se neplatnosti smlouvy o nájmu

ze dne 6. 4. 2001 ve znìní dodatku è. 1 ze dne 26. 7. 2001
a schválila výpovìï z nájmu dle uzavøené nájemní smlouvy
ze dne 6. 4. 2001 ve znìní dodatku è. 1 ze dne 26. 7. 2001
z dùvodu neplacení nájmu 
� vzala na vìdomí dopis hodnotitelské rady soutìāe o Cenu

Petra Parléøe o zaøazení námìtu „Revitalizace areálu Na Lip-
kách“ do finále 1. kola Soutìāe mìst a povìøila Petra Koláøe,
èlena rady mìsta Horaāïovice, úèastí na obhajobì námìtu dne
20. bøezna 2007 v Praze
� vzala na vìdomí vyúètování prodejních trhù za rok 2006 v Kul-

turním domì Horaāïovice s èistým pøíjmem 150.090,- Kè
� jednala o pronájmech bytových a nebytových prostor

Jindøiška Jùdová, starostka mìsta

Odpovìdi na otázky:
Otázka è. 1

Proè mìsto udìlalo
„kamennou oponu a co s tím budete dìlat?

K otázce vzniku „Novodobé kamenné opony neboli Atlant-
ského valu nebo jak se tomuto prvku zaèalo øíkat, by se asi nejlépe
vyjádøil její autor – technické sluāby nebo bývalý místostarosta,
který má z titulu své funkce èinnost technických sluāeb na sta-
rosti. Nicménì Vás seznámím se souèasným stavem a názorem
na øešení problému.

Toto „lidové“ dílo vzniklo z potøeby ochránit mìlce poloāe-
ný kabel veøejného osvìtlení, který byl ohroāen parkujícími
automobily patøícími pøeváānì návštìvníkùm katastrálního úøadu.
Problém byl v letošním roce øešen na stavební komisi mìsta
s návrhem opatøení:

� zvednout výšku obrubníkù vozovky tak, aby se zabránilo
vjezdu automobilù na travnatou plochu
� na druhé stranì vozovky (u budovy technických sluāeb) zøídit

parkovací stání pro návštìvníky katastrálního úøadu
� odstranìné kameny deponovat a následnì vyuāít pøi stavebních

èinnostech mìsta (tarasy apod.)

Otázka è. 2

Mùāete prosím uvést do jakých projektù
vyhlašovaných titulù pro rok 2007

Plzeòským krajem (PK) jsme se pøihlásili?
Jestliāe do āádných, tak proè?

Z vyhlašovaných titulù PK se mìsto pøímo uchází o následující:

Vyhlašovaný program: �ádost:

Zachování a obnova
kulturních památek 
Plzeòského kraje 2007

Restaurování kašny – zámek

V oblasti kultury 
pro rok 2007

Prácheòsko digitálnì 
– digitalizace regionalit
Mìstské knihovny

Slavnosti Kaše – uspoøádání
slavností pøi 700letém výroèí
úmrtí Rudolfa Habsburského
pøi dobývání Horaāïovic 
v roce 1307

Zapomenutá krása – katalog
k výstavì Mìstského muzea

Rozvoj venkovského 
cestovního ruchu 
v Plzeòském kraji 
v roce 2007

Informaèní systém mìsta
Horaāïovice – plány mìsta –
mobiliáø

Nový výstavní prostor
Mìstského muzea 
v Horaāïovicích

Ekologické projekty Projektová dokumentace
na akci „Rekonstrukce 
a revitalizace anglického
parku Ostrov“

Projektová dokumentace
Blatenská ulice 
v Horaāïovicích – stavební
úpravy vodovodu a kanalizace

Stabilizace a obnova
venkova

Oprava místních komunikací 
– Boubín

Dále mìsto navázalo partnerství s obèanským sdruāením Šu-
maøina, sdruāující obèany „…kterým není lhostejná kulturní
a spoleèenská āivotní úroveò a situace v oblasti ochrany āivot-
ního prostøedí a pøírody, ochrany kulturních a historických
památek, jakoā i v oblasti cestovního ruchu a kteøí se v tìchto
oblastech dobrovolnì angaāují. Pøínos veškerých aktivit a èin-
nosti sdruāení je adresován regionu a obèanùm na území
Plzeòského a Jihoèeského kraje.“
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Toto obèanské sdruāení za podpory mìsta podalo dva grantové
tituly, a to na dosadbu aleje okolo cesty z Horaāïovic na Prácheò
a na vybudování nauèné stezky tamtéā.

K problematice grantových titulù je nutné zmínit, āe āádostem
investièního charakteru musí pøedcházet projektová pøíprava
a zároveò musí mít āadatel prostøedky na spolufinancování pøed-
mìtu dotace, coā limituje moāné mnoāství āádaných titulù.

Dìkuji za poloāené otázky a doufám, āe jsem je odpovìdìl
ke spokojenosti tazatelù. S pozdravem Petr Koláø

ROZPOÈET

Mìsta Horaāïovice na rok 2007

Zastupitelstvo mìsta na svém 3. zasedání dne 7. bøezna 2007

schválilo rozpoèet na rok 2007. Tím skonèilo rozpoètové

provizorium a hospodaøení mìsta se dále bude øídit schváleným

rozpoètem. Pøi jeho sestavování bylo nutné hledat kompromis

mezi poāadavky a skuteènými potøebami. Rozpoèet je i po re-

dukci výdajù navrāen jako schodkový a k zabezpeèení provozu

i dalšího rozvoje mìsta chybí v letošní roce, po zapojení pøebytku

minulých let 4.800.000 Kè i smluvnì zajištìného úvìru

10.921.900 Kè, prostøedky ve výši 20 mil. Kè. Tento deficit je

navrāen financovat novým dlouhodobým investièním úvìrem ve

výši 30 mil. Kè s tím, āe zbylých 10 mil. Kè se doèerpá v roce

2008, a tím se zajistí stabilnìjší financování i pro pøíští rok.

Schválený rozpoèet pøedpokládá celkové pøíjmy ve výši
117.643.500 Kè, celkové výdaje ve výši 147.180.000 Kè
a 6.000.000 Kè je vyèlenìno na splácení investièního úvìru

z roku 2004.

Daòové pøíjmy jsou navrāeny v relaci roku 2006 kromì DPH,

která je mírnì navýšena a u pøíjmu poplatku z odpadù je za-

hrnuto zastupitelstvem schválené zvýšení tohoto poplatku s plat-

ností od 1. 2. 2007 na èástku 480,- Kè na osobu. Nedaòové pøíj-

my, mezi které patøí pøedevším pøíjmy z pronájmu majetku mìsta,

z provozu aquaparku, z hospodaøení v lesích, reklam v Horaā-

ïovickém obzoru èi z pokut, jsou nastaveny s ohledem na plnìní

v roce 2006. Velmi významnou a rozpoèet zásadnì ovlivòující

je poloāka pøijatých dotací. Schválený rozpoèet zahrnuje pouze

dotace z dosud oznámených finanèních vztahù, pøedevším na vý-

kon státní správy, na výplatu sociálních dávek, zajištìní regio-

nálních funkcí knihoven, výkon lesního odborného hospodáøe,

na realizaci projektu „komunitní plánování“. V relaci loòského

roku je pøedpokládán pøíjem dotací od jiných obcí na úhradu

neinvestièních nákladù za āáky ve školách a podstatnì vyšší je

plánován pøíjem z hospodáøské èinnosti. V letošním roce je také

oèekáván doplatek investièní dotace ze Státního fondu āivotního

prostøedí a Evropského fondu regionálního rozvoje na akci re-

konstrukce centrálního zásobování teplem, který má být podle

smlouvy uvolnìn po závìreèném vyhodnocení celé akce. Poslední

pøíjmovou poloākou jsou kapitálové pøíjmy, tj. pøedpokládané

pøíjmy z prodeje pozemkù i dalších nemovitostí nebo hmotného

investièního majetku.

Výdaje rozpoètu musí prvotnì zajistit veškerý provoz mìsta,

bìāné i plánované opravy nebo údrābu a teprve zbylé prostøedky

lze investovat. Jelikoā v letošním roce zbylé prostøedky pláno-

vané investièní výdaje nepokryjí, bude mìsto èerpat investièní

úvìr. Rozpoèet pøedpokládá celkové provozní výdaje ve výši

79.139,2 tis. Kè na zajištìní èinnosti místní správy, zastupitel-

ských orgánù, dobrovolných hasièù, mìstské policie, knihovny,

muzea, aquaparku, technických sluāeb vèetnì lesù, na vydávání

Horaāïovického obzoru, na vyplácení sociálních dávek vèetnì

pøíspìvku na bezmocnost, na úroky z úvìru, na pøíspìvky na

provoz základních a mateøských škol (6.004 tis. Kè), na zajištìní

peèovatelské sluāby prostøednictvím Oblastní charity Horaāïovice

(1.160 tis. Kè), na pøíspìvek na provoz kina a kulturního domu

(750 tis. Kè), na provoz informaèního centra (60 tis. Kè) a úèe-

lový pøíspìvek sportovcùm na úhradu provozních nákladù v are-

álu Na Lipkách (260 tis. Kè). 

Na zajištìní provozu odpadového hospodáøství je v roz-

poètu vyèlenìna èástka 3.375 tis. Kè. Pøestoāe mìsto zvýšilo

místní poplatek z odpadu, pøedpokládané výdaje odpadové-

ho hospodáøství pøevyšují pøíjem z tohoto poplatku o 720 tis.

Kè. Finanènì nejnákladnìjší je likvidace smìsného komunální-

ho odpadu (netøídìného). Dùsledným tøídìním komunálních od-

padù mùāe kaādý obèan ovlivnit to, kolik mìsto zaplatí za lik-

vidaci odpadù, ale i jak vysoký poplatek z odpadu bude sám

platit.

Na opravy je v rozpoètu vyèlenìna èástka 4.362 tis. Kè. Z toho

na plánované opravy památek 1.200 tis. Kè, chodníkù a místní

komunikace v Boubínì 800 tis. Kè, hasièské nádrāe v Komušínì

400 tis. Kè a opravu støechy kabin a sociálního zaøízení tenistù

ve sportovního areálu Na Lipkách 190 tis. Kè.
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Kaādé první pondìlí v mìsíci navštìvuje Mìstský úøad
Horaāïovice senátor za Horaāïovicko pan Ing. Jiøí Šne-
berger. Na Vaše dotazy bude odpovídat od 15.00 do 16.00
hod. v malé zasedací místnosti v prvním patøe radnice.

Ministerstvo zemìdìlství, Odbor Zemìdìlská agentura
a pozemkový úøad Klatovy oznamuje, āe zahájil dne
5. záøí 2006 komplexní pozemkovou úpravu na k.ú.
Horaāïovice – èást. V souèasné dobì je uzavøena smlou-
va s firmou Ing. Josef Honz, Lnáøe a jsou zahájeny geo-
detické práce. Veškeré informace o prùbìhu pozem-
kové úpravy budou uveøejnìny na úøední desce
Mìstského úøadu Horaāïovice.

Martina Benešová, majetkový odbor

Mìsto Horaāïovice pøipravuje

výbìrové øízení na provozovatele
Regionálního centra cestovního

ruchu v Horaāïovicích.

Podrobné informace naleznete zaèátkem dubna 2007
na www.sumavanet.cz/muhd

Kontakt: Martina Benešová, tel.: 376 547 558

Pokraèování na další stranì.



Investièní výdaje jsou navrāeny v celkové výši 64.198.800

Kè a zahrnují financování realizovaných akcí jako rekonstrukce
Regionálního centra cestovního ruchu (32.500 tis. Kè), Husovy
ulice a námìstí (1.305 tis. Kè), mostu k Jitexu (1.155 tis. Kè),
teplovodního vytápìní MŠ Loretská (670 tis. Kè). Dále rozpoèet
zahrnuje dofinancování rekonstrukce radnice za 933 tis. Kè, pøí-
pravu územního plánu za 714 tis. Kè, ale i plánované výdaje
na projektovou pøípravu nebo realizaci dalších akcí. V celkovì
navrāené èástce je i nespecifikovaná investièní rezerva ve výši
23.134.000 Kè úèelovì urèená na financování rekonstrukce vo-
dovodu a kanalizace, chodníkù a VO v Blatenské ulici, školní
jídelny pøi ZŠ Blatenská, vzduchotechniky v MŠ Loretská a na
I. etapu rekonstrukce ulice Okruāní a TI Šumavská – Okruāní
(bývalý barákový tábor). Konkrétní pouāití investièní rezervy
k urèitému úèelu bude na základì výsledkù veøejné soutìāe øe-
šeno rozpoètovými opatøeními.

Jelikoā mìsto do rozpoètu zapojilo veškeré rezervy, pøípadné
odlišné potøeby k zajištìní jeho hospodaøení lze øešit pouze
vzájemnými poloākovými pøesuny prostøedkù (úsporou) nebo je-
jich krytí zajistit získáním nových, rozpoètem nezachycených
pøíjmù.

Rozpoèet byl pøed projednáním zveøejnìn na úøední desce mìs-
ta a je k dispozici k nahlédnutí v daleko podrobnìjším èlenìní
kaādému zájemci na finanèním odboru mìstského úøadu.

Blanka Jagriková, vedoucí finanèního odbor

ROZPOÈET NA ROK 2007 (v tis. Kè)
– PØÍJMY

Daòové pøíjmy 50 201,67

Nedaòové pøíjmy 15 570,90

Pøijaté dotace 48 617,93

Kapitálové pøíjmy 3 000,00

Pøíjmy penìāních fondù 253,00

Pøíjmy celkem 117 643,50

Zvýšení zùstatkù penìāních fondù – 185,40

Zapojení pøebytku z minulých let 4 800,00

Pøijatý investièní úvìr 
– RCCR 2005

10 921,90

Pøijatý investièní úvìr – 2007 20 000,00

Splátka investièního úvìru 2004 – 6 000,00

Financování celkem 29 536,50

Pøíjmy + financování 147 180,00
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ROZPOÈET NA ROK 2007 (v tis. Kè) – VÝDAJE

Odvìtví Provoz Opravy Investice Celkem

Zemìdìlství + lesní hospodáøství 2 367,10 5,00 0,00 2 372,10

Doprava 3 819,30 1 100,00 2 893,40 7 812,70

Vodní hospodáøství 202,50 400,00 311,80 914,30

Školství 6 039,10 200,00 1 823,50 8 062,60

Kultura 455,90 1 365,00 0,00 5 820,90

Tìlovýchovná èinnost 7 589,20 490,00 65,00 8 144,20

Bydlení a územní rozvoj 26,10 0,00 687,90 714,00

Veøejné osvìtlení 1 001,00 580,00 0,00 1 581,00

Pohøebnictví 276,70 0,00 71,40 348,10

Územní plánování 0,00 0,00 714,00 714,00

Komunální sluāby 241,50 2,00 32 520,00 32 763,50

Odpadové hospodáøství – āivotní prostøedí 3 478,00 5,00 0,00 3 483,00

Vzhled obce a veøejná zeleò 2 251,30 50,00 261,80 2 563,10

Sociální sluāby a zdravotnictví 22 017,54 0,00 0,00 22 017,54

Bezpeènost a ochrana 1 496,20 80,00 88,00 1 664,20

Všeobecná veøejná správa 21 548,36 85,00 1 628,00 23 261,36

Výdaje z finanèních operací 1 090,00 0,00 0,00 1 090,00

Ostatní èinnosti 719,40 0,00 23 134,00 23 853,40

Výdaje celkem 78 619,20 4 362,00 64 198,80 147 180,00



Zánik povolení
k odbìru podzemních

a povrchových vod
K 1. 1. 2008 podle zákona è. 254/2001 Sb., o vodách a o zmì-

nì nìkterých zákonù (vodní zákon), ve znìní pozdìjších pøedpisù
zanikají nìkteré odbìry podzemních a povrchových vod. Obèanù
se nejvíce dotkne zánik povolení k odbìru podzemních vod
ze studen. Studny z hlediska zániku povolení mùāeme rozdìlit
do nìkolika hlavních skupin:

1. Studna postavená pøed rokem 1955 (studny legalizované
zákonem è. 11/1955 Sb.)

a) Jedná-li se o individuální zásobování pitnou vodou – stud-
na zásobuje rodinný dùm (RD) nebo chatu vèetnì zalévání
zahrady a v RD není nahlášena provozovna podle āivnos-
tenského zákona, pak povolení k odbìru nezaniká, studna
i odbìr se i nadále povaāují za povolené, vlastníci tako-
výchto studen pravdìpodobnì nebudou mít āádné platné
písemné povolení 

b) Pokud vodou ze studny je zásobován RD, ve kterém je
nahlášena provozovna podle āivnostenského zákona nebo
se jedná o právnickou osobu, pak povolení k odbìru pod-
zemních vod zaniká k 31. 12. 2007 a je zapotøebí poāádat
o povolení k odbìru podzemních vod

2. Studna postavená po roce 1955

a) Jedná-li se o individuální zásobování pitnou vodou a stud-
na má platné povolení k nakládání s vodami, (pravdì-
podobnì bylo vydáno i stavební a kolaudaèní rozhodnutí)
povolení nezaniká

b) Nejedná-li se o individuální zásobování pitnou vodou (tzn.
v zásobovaném objektu je provozovna, sídlo právnické
osoby,…) povolení k odbìru podzemních vod zaniká

3. Studna, k níā povolení k odbìru podzemních vod nabylo
právní moci po 1. 1. 2002:

Povolení k odbìru podzemních vod nezaniká, ze zákona je
platné na dobu, která je uvedena v tomto povolení

K výše uvedeným bodùm je zapotøebí ještì upøesnit:

� Individuální zásobování domácnosti pitnou vodou neznamená,
āe voda musí nutnì splòovat hygienické poāadavky na pitnou

vodu, jde pøedevším o úèel uāití podzemní vody. Tento úèel
by mìl být uveden v platném povolení.

� Studna, ze které není realizován odbìr, nepotøebuje platné po-
volení k nakládání s vodami

� Nìkterá platná povolení k odbìru vody lze prodlouāit, v ta-
kovém pøípadì āádost musí být podána na pøíslušný vodoprávní
úøad do 30. 6. 2007.

Zánik povolení k odbìru povrchové vody:

K 1. 1. 2008 zaniká povolení k odbìru povrchové vody, které

nabylo právní moci pøed 1. 1. 2002. Jedná se pøedevším o odbìr

vody z vodních tokù a vodních nádrāí. Povolení k odbìru je za-

potøebí, pokud se nejedná o tzv. obecné povolení k nakládání

s vodami podle ustanovení § 6 vodního zákona, ve kterém se

praví:

Kaādý mùāe na vlastní nebezpeèí bez povolení nebo souhlasu

vodoprávního úøadu odebírat vody nebo s nimi jinak nakládat

pro vlastní potøebu, není-li k tomu tøeba zvláštního technického

zaøízení (napø. èerpadlo).

Povolení nebo souhlasu vodoprávního úøadu rovnìā není tøeba

k zachycování povrchových vod jednoduchými zaøízeními na

jednotlivých pozemcích a stavbách nebo ke zmìnì pøirozeného

odtoku vod za úèelem jejich ochrany pøed škodlivými úèinky

tìchto vod.

Pøi obecném nakládání s povrchovými vodami se nesmí ohro-

āovat jakost nebo zdravotní nezávadnost vod, narušovat pøírodní

prostøedí, zhoršovat odtokové pomìry, poškozovat bøehy, vodní

díla a zaøízení, zaøízení pro chov ryb a porušovat práva a právem

chránìné zájmy jiných.

Vodoprávní úøad mùāe obecné nakládání s povrchovými vo-

dami bez náhrady upravit, omezit, popø. zakázat, vyāaduje-li to

veøejný zájem…

V pøípadì, āe jste na pochybách, jak je to s Vaším odbìrem

podzemních èi povrchových vod, vyhledejte k nìmu veškeré

doklady a zavolejte èi navštivte vodoprávní úøad, který sídlí na

Mìstském úøadu Horaāïovice, odboru āivotního prostøedí a spra-

vuje celé území obce s rozšíøenou pùsobností Horaāïovice.

Problematikou zániku povolení k odbìru se zabývají také

stránky www.zanikpovoleni.cz provozované Ministerstvem ze-

mìdìlství. Ing. Vašková, odbor āivotního prostøedí

Prùzkum povìdomí
místních obyvatel

o moānostech tøídìní odpadu
V rámci projektu „Budování kapacit pro podporu plnìní

plánu odpadového hospodáøství obcí a kraje s úèastí veøej-

nosti v Plzeòském a Jihoèeském kraji“, který se realizuje za

podpory Evropského sociálního fondu, probìhla 21. února

2007 v centru mìsta dotazníková akce na téma tøídìní od-

padu, kterou zhotovili a aplikovali studenti Západoèeské uni-

verzity v Plzni. I pøes zjevnou neochotu obyvatel podílet se

prostøednictvím dotazníku na zlepšení sluāeb v odpadovém
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Aquapark Horaāïovice pøijme zamìstnance do pra-
covního pomìru na pozici støídání profesí (plavèík,
pokladna, úklid) se støedním vzdìláním s maturitní zkouš-
kou (zkouška plavèíka výhodou). 

Termín nástupu 1. 5. 2007.
Bliāší informace na tel.: 376 511 481, 723 430 109, nebo

osobnì u vedoucího Aquaparku J. Hlavatého.

Pokraèování na další stranì.



hospodáøství, bylo dotázáno 50 respondentù ve vìkovém roz-

mezí 20 – 80 let. Všichni odpovídali na následujících 8 otázek:

1. Tøídíte odpad? (ano, ne)

2. Jestliāe ne, proè? (barevné kontejnery jsou pøíliš daleko,
barevné kontejnery jsou èasto pøeplnìné, vyuāívám kotel na
tuhá paliva, nechci udìlat nìco špatnì, nerozumím tomu,
nevím)

3. Jestliāe ano, jaké sloāky odpadu tøídíte? (papír, sklo, plast,
bioodpad (kompost), āelezo, nebezpeèný odpad, jiné.)

4. Co Vás motivuje ke tøídìní? (odpovìdnost k āivotnímu
prostøedí, ekonomika – obec ušetøí a tyto peníze investuje
jinde, nevím, jiné)

5. Vyuāíváte sluāeb sbìrného dvora? (ano, ne)

6. Jestliāe ne, z jakých dùvodù? (je daleko, nevyhovující ote-
vírací doba, nevím o jeho sluābách, jiné)

7. Mìl byste zájem dozvìdìt se o moānostech tøídìní více?
(ano, ne)

8. Jestliāe ano, jakou formou? (èlánky v mìstském zpravodaji,
informaèní leták, letáèky, rady pro tøídìní na vývìsce MìÚ,
jiné)

Zde uvádíme výsledky ankety. Nìkteré poznatky jsou celkem
zajímavé a mohou nám pomoci pøi dalším plánování v odpa-
dovém hospodáøství mìsta:

Všichni dotázaní mladší 30 let odpovìdìli, āe odpad tøídí,
u vìkové kategorie 30 – 60 let odpad tøídí zhruba 85 % dotá-
zaných, lidé starší 60 let odpad tøídí v 60 % pøípadù. Z toho
vyplývá, āe odpad tøídí spíše mladší lidé, i kdyā rozdíly nejsou
nikterak dramatické. 

Jako nejèastìjší dùvod k netøídìní odpadu byla uvedena sku-
teènost, āe kontejnery jsou pøíliš daleko, èasto pøeplnìné a také
obava, āe by dotyèný mohl udìlat nìco špatnì. 

Na druhou stranu, nejèastìji uvádìnou motivaci ke tøídìní od-
padu byla uvedena odpovìdnost k āivotnímu prostøedí, a to
ve 42 % všech dotázaných, pøièemā u respondentù mladších 30
let to bylo aā v 70 %. Ovšem u dotázaných starších 60 let bylo
ve 25 % jako motivace ke tøídìní uvedeno chování okolí („dìlá
to spousta lidí, asi to bude správné“). 

Nejvíce tøídìnou komoditou je papír, alespoò to tak uvádí
78 % všech dotázaných, dále následuje sklo v 72 % a 68 %
respondentù odpovìdìlo kladnì na separování plastového
odpadu.

Aèkoli máme ve mìstì zøízený sbìrný dvùr, který je kromì
jiného urèen k odkládání nebezpeèných sloāek komunálního od-
padu, pouze 10 % všech dotázaných uvedlo, āe tøídí nebezpeèný
odpad.

Pøesto sluāeb sbìrného dvoru vyuāívá 80 % všech dotázaných.
Z nejèastìji uvádìných dùvodù, proè sluāeb sbìrného dvoru není
vyuāíváno, vybírám: nevyhovující otevírací doba a skuteènost,
āe dotázaný o sluābách sbìrného dvoru neví. 

Na závìr 82 % respondentù uvedlo, āe problematika tøídìní
odpadu je zajímá a má zájem dozvìdìt se o tøídìní odpadu více.
65 % z tìchto zájemcù by upøednostnilo informaèní stánek, 25 %
by se spokojilo s èlánky v mìstském zpravodaji, pøípadnì s le-
táèky. Ing. Vachušková, odbor āivotního prostøedí

Axis4 – Pomocná ruka podnikatelùm

Axis4, projekt zamìøený na
podporu podnikatelù a probí-
hající pod záštitou Hospodáø-
ské komory ÈR, rozšíøil pùsobnost i do našeho
regionu. Projekt Axis4 se velice úspìšnì rozvíjí

jiā øadu let a do dnešního dne se do nìj zapojily desítky tisíc
podnikatelských subjektù. Vzhledem k pøínosùm v oblasti pod-
pory podnikání, dosavadním úspìchùm a dùvìryhodnosti mùāe-
me podnikatelùm úèast v tomto projektu doporuèit.

Co je Axis4? Centrální registr Axis4 je aktivita Hospodáøské
komory ÈR, cílem které je vybudování celorepublikového in-
ternetového katalogu výrobkù a èinností podnikatelských subjek-
tù a institucí ze všech oborù prùmyslu, obchodu a sluāeb.

Podrobné údaje o Vaší firmì jsou tak k dispozici Vašim po-
tencionálním zákazníkùm nebo partnerùm. Úèastí v projektu tak
podnikatel získá moānost široké propagace, na kterou by musel
jinak vynaloāit znaèné finanèní prostøedky.

Co konkrétnì pøináší projekt Axis4 Vaší firmì:

1. Vstupem do registru podnikatelských subjektù Axis4 se údaje
o Vaší firmì a nabízeném sortimentu stávají souèástí infor-
mací, které Hospodáøská komora ÈR spolu s regionální sa-
mosprávou krajù a mìst prezentují v tuzemsku i v zahranièí.

2. Vstupem do registru umoāníte Vašim stávajícím i poten-
cionálním zákazníkùm získávat aktuální informace o Vašich
produktech a sluābách. Jak vyplývá z údajù Hospodáøské
komory ÈR, stále více podnikatelù pouāívá k vyhledávání
svých dodavatelù právì systém Axis4.

3. Axis4 není pouze seznamem. Vstupem do registru získáte ta-
ké moānost své údaje kdykoli upravovat nebo doplòovat. Tyto
informace o Vás mùāete vyuāít i jako plnohodnotnou inter-
netovou stránku, která slouāí k prezentaci Vaší spoleènosti.

4. Axis4 umoāòuje rychlé získávání informací o Vašich zákaz-
nících, dodavatelích i konkurentech.
Vzhledem k pøínosùm rozvoje podnikání v regionu se mìsto

Horaāïovice rozhodlo projekt Axis4 podpoøit. Informace obsaāené
v katalogu budou propojené na internetových stránkách regionu. To-
to propojení pøinese další výhody: Vaše spoleènost se zaøazením
do registru a zobrazením sídla v podrobných mapách stane souèástí
podnikatelského prostøedí a celkové infrastruktury v našem mìstì.

Více informací o projektu Axis4 získáte na adrese
www.axis4.cz, informaèních centrech Hospodáøské komory nebo
na zelené lince Axis4 è. 800 900 501.

Za mìsto Horaāïovice jako partnera projektu Ing. Ladislav Lenský

Karel Klostermann a obce v Pootaví

Mìsto Horaāïovice je partnerem projektu Otavská cyklostezka
aneb Putování krajem Karla Klostermanna. V rámci tohoto pro-
jektu mají být podél øeky vytvoøeny informaèní tabule, které bu-
dou popisovat vztah tohoto spisovatele k obcím Pootaví. �ádáme
obèany, kteøí by vìdìli o jakékoliv spojitosti mezi Karlem Klos-
termannem a Horaāïovicemi nebo okolními vesnicemi, aby své
informace poskytli na tel. 376 547 557, e-mail stankova@mu-
horazdovice.cz nebo osobnì na MìÚ Horaāïovice, odboru pa-
mátkové péèe, školství a kultury.

Odbor památkové péèe, školství a kultury, Lucie Staòková 
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Sbor dobrovolných hasièù
V Horaāïovicích, v restauraci Na Záøeèí se

v sobotu 24. února od 9.30 konala Výroèní val-
ná hromada okrsku è. 8 – Horaāïovice. Ten
má v souèasnosti deset sborù, které èítají cel-
kem 424 èlenù a èlenek. Nejvìtší sbor je sbor
horaāïovický se 66 èleny, dále následující sbo-

ry: Tøebomyslice 59 èlenù, Hejná 57, Velké Hydèice 55, Ko-
mušín 46, Veøechov 40, Kejnice 35, Boubín 28, Horaāïovická
Lhota 20 a Slivonice 18 èlenù. Sbory Horaāïovice a Velké Hyd-
èice mají ještì mladé hasièe.

VVH se zúèastnili zástupci všech sborù okrsku a mìsto za-
stupoval Mgr. Roman Krejèí. Za orgány Sdruāení hasièù Èech,
Moravy a Slezska se zúèastnili: pí �ivèáková a pánové Jíra
a Zelenka. Starosta okrsku Milan Kleèka a velitel okrsku Olda
Balíèek zhodnotili VVH v jednotlivých sborech a zabývali se
vlastní èinností okrsku v loòském roce. V jednotlivých zprávách
byla slyšet chvála i uznání, ale také obèasná kritika toho, co zùs-
talo nesplnìno èi pùsobilo negativnì jak na práci jednotlivých
sborù, tak celého okrsku.

Následovala zpráva pokladníka, revizní zpráva a ing. Benedikt
pøednesl návrh èinnosti okrsku na letošní rok. Hlavním úkolem
bude okrsková soutìā ve Velkých Hydèicích, a to 19. kvìtna,
a tam rovnìā probìhne soutìā o „Hydèického savce“. Ve velmi
bouølivé diskusi vystupovali hosté i jednotliví èlenové sborù a vše
se toèilo hlavnì kolem financí. VVH se protáhla hodnì pøes
poledne, a tak potom všem chutnalo. Karel Halml

Spolek rodákù a pøíznivcù
Horaāïovic

Ohlédnutí za Valnou hromadou SRP

Valná hromada se uskuteènila 4. února 2007. Dobrou úèast
èlenù i pøíznivcù ovlivnila i pøíjemná atmosféra. Vedle bìāného
programu se hovoøilo pøedevším o plánech na rok 2007. Zajímavé
byly i pøíspìvky úèastníkù, které se vztahovaly k dìjinám mìsta
i jeho obyvatelùm. K dobré atmosféøe pøispìla i úèast starostky
mìsta Mgr. J. Jùdové, která následnì odpovìdìla na øadu otázek
i diskusních pøíspìvkù. Podìkování výboru za jeho èinnost je
vedle splnìného programu v roce 2006 povzbuzením k další
plodné èinnosti. Stav èlenské základny k 4. 2. 2007 je 133 osob.
Velice zdaøile dopadlo i promítání fotografií Horaāïovic z let
1940 – 1970 z archivu ing. Jiøího Øíhy. 31 úèastníkù této akce
ocenilo tento program. Zájemci o další èinnost spolku jistì budou
sledovat skøíòku i zprávy spolku zveøejnìné u Èervené brány.
Tam budou opìt podrobné informace o jednotlivých akcích, pøí-
padnì o jejich zmìnách. Nejbliāší akcí je nedìlní odpolední zá-
jezd na Orlík, Zvíkov a do Písku dne 20. kvìtna a dále ex-
luzivní zájezd, by� malým autobusem, na Svatodušní pondìlí dne
28. kvìtna do bavorského Kötztingu, kde bychom se zúèastnili

tentokrát i zahájení ve Steinbühlu. Bude to jiā 595. roèník slav-
ností s úèastí aā 900 koní rùzných plemen s historickým pod-
textem. fm

Co nás èeká a nemine

Maminka øíká „Najdi si poøádnou brigádu.“,
já øíkám „Nemám èas.“

Obèas mì napadne, je to jen takový záblesk:
„Co kdybych skonèila se skautem?“ Zvláštì
v dobì, kdy se na nás vedoucí hrne spousta
povinností ohlednì skauta (shánìní táboøištì,
pøíprava akcí atd.), kdy i pøes nedostatek èasu
a stres musíme zvládnout vytváøet zajímavý

a hodnotný program pro naše dìti, jezdit s nimi na výlety, plá-
novat tábor a nenechat se pøi tom vyhodit ze školy, si èasto po-
kládám otázku, kolik èasu bych bez skauta mìla?

Kaādý student nemá peníze a nemá èas. Nìkdo ve školní kni-
hovnì málem i spí, jiný tráví víkendy za pokladnou a vydìlává
si ālu�ásky, další zas plánuje program pro dìti. Skautský vedoucí
musí tohle vše zkombinovat, nìkdy se daøí, jindy ne. Je to divné,
nikdo vám za to nic nedá, dìláte to zcela dobrovolnì, a pøesto
se èasto radìji neā škole nebo práci vìnujete skautování. Jed-
noduše proto, āe vás to baví, je to smysluplné a dùleāité. A tohle
je ten hlavní dùvod, proè na celém svìtì jsou mladí lidé ochotní
vìnovat svùj èas a energii skautskému hnutí, aniā by získávali
cokoliv hmotného.

Takāe co nás èeká a nemine v nejbliāších mìsících:

Pøes trochu dlouhý úvod se dostáváme k jádru vìci – máme
toho letos dost.

Sto let skautingu: Rok 2007 je ve znamení oslav stoletého
výroèí skautingu. Je to uā sto let, kdy 1. srpna 1907 Robert Ba-
den Powell, zakladatel skautingu, uspoøádal na anglickém ostrùv-
ku Brownsea první skautský tábor. Skautské ústøedí (naši „nej-
vyšší“) pøipravilo nespoèet akcí od obrovského skautského setkání
v Praze 21. dubna pøes rùzné drobnìjší akce aā po vítání úsvitu
druhého skautského století 1. srpna (na celém svìtì v tento den
budou skauti na vrcholcích hor ráno sledovat svítání). V srpnu
také probìhne svìtové jamboree nedaleko Londýna – témìø
dvoutýdenní setkání ètyøiceti tisíc skautù z celého svìta. I my
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chceme vyuāít stoletého výroèí, proto pro vás chystáme na duben
výstavu v sále knihovny, kde bychom vás rádi seznámili se skau-
tingem, jak vypadal kdysi, jak teï, co dìláme, o co se snaāíme
a spoustu dalších zajímavých vìcí.

24. bøezna budeme mít o tøi kvalifikované vùdce navíc, tito
budou skládat nároènou vùdcovskou zkoušku, která v sobì za-
hrnuje témata jako psychologie, zdravovìda, pedagogika, meto-
dika práce s dìtmi, pøíroda, kultura a další. Zatímco naši tøi dob-
rovolníci se budou potit pøi zkoušení, budou ostatní pomáhat pøi
uklízení Obory. O týden pozdìji bude probíhat tradièní Setkání
skautù na Otavì, které kaādoroènì pøipravujeme, oèekáváme úèast
cca 130 skautù z HD, Sušice, KT, Prahy, Plznì a dalších mìst.
Ale nejen nás „velké“ èeká letos zkoušení, 14. dubna se naši
skauti a skautky zúèastní Svojsíkova závodu, kde si budou moci
ovìøit své znalosti, dovednosti a schopnost spolupráce a øešení
neèekaných situací. Na konec èervna pøipravujeme divadlo pro
veøejnost k výroèí 700 let od smrti Rudolfa Habsburského.
V èervnu se chystáme na benzínky, jako kaādý rok bychom se
rádi zúèastnili humanitární akce Kapka, kterou poøádají skauti
ve spolupráci s Nadací pro transplantaci kostní døenì. A samo-
zøejmì nesmí chybìt další výpravy do pøírody a na zajímavá místa
ÈR. Plánujeme expedici do Èeského ráje, ale nevíme, zda se
nám do nabitého programu podaøí tento výlet vtìsnat. No, a nej-
vìtší dobrodruāství (kromì vyøešení opravy klubovny) nás èeká
od 7. – 21. èervence, letní tábor.

Jana Mráèková, skautské støedisko Prácheò

Jak se máme Na Palouèku?
Chtìli bychom se podìlit

o nìkteré postøehy z naší mate-
øinky, protoāe s probouzejícím se
jarem také naše školka zazna-
menává nìkteré novinky.

Velkou radost máme z naší
školní zahrady. Jiā se pomalu
probouzí a my ji v tom musíme

pomáhat. Musíme se postarat o jednotlivé èásti a upravit hma-
tovou stezku, skalku, záhonky, místa urèená pro pokusy, vyèistit
musíme pítko pro ptáèky a zkontrolovat ptaèí budky. Daøí se
nám ze zahrady vytvoøit vzhledem k tìsné blízkosti panelákù pøí-
jemné prostøedí pro pobyt dìtí. Na zahradì vyrostlo nìkolik no-
vých døevìných prvkù, které nám zahradu opravdu zkrášlují. Má-
me zde nový vláèek, domeèek, tabuli na kreslení a prùlezku, která
má kromì dalších zajímavých prvkù pravou horolezeckou stìnu
v menším vydání pro dìti.

Rovnìā prostøedí ve školce se snaāíme budovat takové, aby
rozvíjelo dìtskou tvoøivost a dìti se zde cítily co nejpøíjemnìji.
Nadále bychom chtìli zachovat pøedškolní tøídu, kde se dìti mo-
hou vìnovat mnohým èinnostem, které patøí dané vìkové ka-
tegorii. V této tøídì prvním rokem dìti seznamujeme s nìmec-
kými slovíèky a na základì výsledkù je patrné, āe zvolená forma
byla správná. Za dìtmi nedochází do školky jednou v týdnu lek-
torka, vyuāíváme pøirozeného prostøedí, kdy paní uèitelka s dìtmi
opakuje vybraná slovíèka a další slovní spojení v prùbìhu celého

dopoledne velmi pøirozeným zpùsobem, pøitom vychází z daných
tematických èástí.

Do práce s dìtmi zaøazujeme arteterapii a muzikotorepii, tyto
oblasti provádíme na odborné úrovni, jelikoā paní uèitelky tyto
obory studují. Pøirozenì zaøazujeme rovnìā hru na flétnu, kdy
si samy dìti volí dobu, kdy si vyberou flétnu pro další èinnosti.
Z toho všeho plyne, āe se snaāíme, aby dìti získávaly nové poz-
natky a zkušenosti pøímými proāitky.

Tìšíme se na nové dìti a jejich rodièe, kteøí pøijdou k zápisu
do MŠ. Pøivítáme ale i ostatní zájemce, kteøí by se chtìli blíāe
seznámit s prací v mateøince Na Palouèku.

MŠ Na Palouèku, Loretská ul.

Rytíøovo kopí
V úterý 6. bøezna 2007 jsme se zúèastnili v knihovnì besedy

se spisovatelkou a scénáristkou Martinou Drijverovou a jejím sy-
nem, ilustrátorem Vojtìchem Otèenáškem.

Paní Martina vyprávìla velmi poutavým zpùsobem, jak se
i z dìtí mohou stát spisovatelé. Zajímavì navozovala rùzné pro-
āitky a dìti ji se zájmem poslouchaly. Svou besedu tentokrát
pojala netradiènì. Poloāila dìtem tøi otázky. Dìti, které správnì
odpovìdìly, byly odmìnìny. Syn paní spisovatelky jim namaloval
krásné obrázky na èelo. Dvì dìvèata a jeden chlapec odcházely
domù s vlkodlakem, pávem a drakem.

Pan Vojtìch popsal cestu, jak se stát malíøem a odpovìdìl
i na dotazy dìtí.

Pìkné dopoledne v sále knihovny bylo zakonèeno autogra-
miádou. Kdo chtìl, mohl si i koupit nìkterou z krásných kníāek
paní Drijverové nebo pìkný grafický list od pana Otèenáška.

Dìkujeme za hezky strávené hodiny s paní spisovatelkou a pa-
nem ilustrátorem. �áci a uèitelky ZŠ Blatenská 310 (ZŠ Praktická)

Nové maturitní obory ve Støední

škole v Horaāïovicích
Od 1. dubna 2007 má Støední odborné uèilištì v Horaāïovicích

statut Støední školy. Zøizovatel Plzeòský kraj i ministerstvo škol-
ství schválilo tøi nové ètyøleté maturitní obory, které jsou zaøazeny
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do vzdìlávacího programu od 1. záøí letošního školního roku.
Jedná se o maturitní obor Kuchaø, kuchaøka, Èíšník, servírka
a Technické lyceum. Všechny tøi studijní obory jsou urèeny dìv-
èatùm a chlapcùm, vycházejícím z 9. tøíd základních škol. Ab-
solventi získají úplné støední odborné vzdìlání. Touto nabídkou
se snaāíme reagovat na poptávku po nových oborech a pøipra-
vovat āáky pro perspektivní uplatnìní na trhu práce. Prùzkumy
ukazují, āe je naléhavá potøeba technicky vzdìlaných lidí. Tech-
nické lyceum je zamìøeno na pøípravu āákù na vysoké školy tech-
nického smìru. Pro naše studenty jsme pøipravili ty nejlepší pod-
mínky pro získání kvalitního støedoškolského vzdìlání. Máme
zde novì vybavené tøídy, poèítaèové uèebny, výborné pedago-
gické zázemí. Studenti budou i dobøe jazykovì vybaveni.Vyuèo-
vat se bude anglický i nìmecký jazyk. Pro školní rok 2007/08
máme ještì ve všech tìchto studijních oborech volná místa.
Poèítáme s tím, āe budeme vyhlašovat i druhé kolo pøijímacího
øízení.

V āádném pøípadì zaøazením nových studijních oborù ne-
chceme opomíjet jiā vyuèované tøíleté uèební obory. Jedná se
o obory, které po nìkolik let pravidelnì otevíráme. Jde o uèební
obor Kuchaø – èíšník, Cukráø – výroba, Aranāér, Zahradník, Pro-
voz sluāeb. Dále o uèební obory Kuchaøské práce, Cukráøské prá-
ce a Opraváøské práce. Všechny tyto uvedené obory jsou ukon-
èeny závìreènou uèòovskou zkouškou s vystavením výuèního
listu. Rovnìā pøijímáme pro nový školní rok absolventy tøíletých
uèebních oborù do dvouletého nástavbového studia Podnikání,
které je ukonèeno maturitní zkouškou.

Velký ohlas a zájem ze strany veøejnosti mají výrobky oboru
Cukráø – výroba a Cukráøské práce. Z tohoto dùvodu byla pøímo
v budovì školy zøízena prodejna cukráøských výrobkù, ve které
si mohou zájemci tyto výrobky zakoupit, pøípadnì objednat. Na
pøání zákazníkù zde budou nabízeny také výrobky studené ku-
chynì. Prodejna je otevøena kaādý pracovní den od 11.00 hod.
do 14.15 hod. 

Souèástí Støední školy je i domov mládeāe. Jedná se o uby-
tování hotelového typu ve dvoulùākových pokojích s vlastním
sociálním zaøízením. Pro ubytované āáky zajiš�ujeme celodenní
stravování, pro dojíādìjící āáky obìdy, a to pøímo v budovì školy
ve vlastní jídelnì.

Veškeré informace o práci a moānostech naší školy dostane
kaādý zájemce na tel.: 376 547 511-12 nebo www.sou.horaz-
dovice.cz. Lze dohodnout i osobní návštìvu školy.

Blanka Roubalová

Slavnosti „Kaše“
Mìsto Horaāïovice plánuje v roce 2007 uskuteènìní dvou

velkých kulturních akcí. Jednou z nich jsou jiā tradièní jme-
niny mìsta, které se budou konat poslední víkend v èervenci.
Pøipravena budou opìt divadelní pøedstavení, øemeslné trhy,
hudební vystoupení, které letos probìhnou bìhem dne na dvou
místech. Na námìstí a v areálu Na Lipkách.

Druhou akcí jsou slavnosti Kaše. Proè zrovna Kaše?

„4. 7. 1307 zemøel pøi obléhání Horaāïovic Rudolf Habs-

burský, pøezdívaný pro svou støídmost v jídle, v tehdejších do-

bách u panovníkù opravdu nezvyklou) „král Kaše“, vévoda

rakouský v letech 1298 – 1306 a èeský král v letech 1306 – 1307.

Horaāïovice, jejichā majiteli byli v té dobì Bavorové ze Stra-

konic – jeden z nejpøednìjších èeských šlechtických rodù

13. století, se odmítly podrobit jeho královskému majestátu. By-

la to tehdy situace vskutku nevídaná – jednalo se o boj mezi

panovníkem a šlechtici. Zajímavostí je, āe po roèním odolávání

se Horaāïovice vzdaly jiā zesnulému králi, který zemøel na

úplavici.“

Slavnosti se budou konat 29. – 30. èervna 2007. Podrob-
ný program bude znám v nejbliāší dobì. Jiā nyní se mùāete
tìšit na divadlo „úplavice“ v podání místních skautù, soutì-
āe o nejlepší recept kaše, nejvìtšího jedlíka kaše, rytíøe „krá-
le kaše“, kašovou bitvu… zkrátka na slavnosti kaše v plné
parádì.

Za odbor památkové péèe, školství a kultury Lucie Staòková

Divadelní pøehlídka 2007
oèima…

 ... odborné poroty

Hana Šiková je tajemnicí svazu ochotnických divadel. Diva-
delní pøehlídky pomáhá organizovat jiā od roku 1990.

Jak funguje v ÈR systém pøehlídek amatérských divadel?

 Nejprve se konají oblastní pøehlídky, jejichā místa konání
nejsou urèována pøesnì podle krajù. Nìkteré kraje jsou slouèené
do jedné pøehlídky, v tìch vìtších, mùāe být naopak pøehlídek
více. Záleāí i na tom, komu udìlí licenci ARTAMA (poradní
orgán Ministerstva kultury ÈR). Ten, kdo je odbornou porotou
nominován, pokraèuje pak na národní pøehlídku Divadelní
Tøebíè. Ta je rozdìlena na dvì èásti – první èást se letos koná
10. – 13. kvìtna v Dìèínì a druhá pak 16. – 20. kvìtna v Tøe-
bíèi. Soubory, které uspìjí této národní pøehlídce, jsou pak
doporuèeni na divadelní pøehlídku Jiráskùv Hronov, coā je
taková Mekka amatérského divadla

Co pro Vás pøehlídka v Horaāïovicích znamená?

Je to hlavnì pøíjemné setkávání s lidmi, kteøí mají spoleè-
ný zájem – amatérské divadlo. Všichni se zájmem sledujeme,
co kolegové pøipravili v uplynulém roce. Oblastní pøehlídka
slouāí i jako urèité zmapování amatérského divadla v daném
regionu.

Jak hodnotíte hlediska poroty letošní rok?

Letošní rok byl programovì velmi bohatý. Poprvé se zaèalo
uā ve ètvrtek. Všechna pøedstavení byla víceménì vyrovnaná.
Neobjevila se āádná záøivá hvìzda, ale āádné pøedstavení ne-
bylo propadákem.
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Vidíte v amatérském divadle v porovnání s minulými lety
nìjaké zmìny?

Po revoluci v roce 1989 nastal v amatérském divadle urèitý
útlum. Divadelníci ztratili dùvod hrát, protoāe mìli pocit, āe se
uā není k èemu vyjadøovat. Za poslední roky dochází k urèité
renesanci, soubory zjistili, āe je stále o èem hrát a ve svých
inscenacích vyjadøují i svùj názor na dnešní dobu. Na di-
vadelních prknech vystupuje daleko více mladých lidí, coā je
velmi pozitivní situace pro vývoj amatérského divadla.

 … organizátorky
Libuše Muāíková organizuje Západoèeskou oblastní pøehlídku

amatérského divadla jiā od roku 1996.

Jak hodnotíte letošní pøehlídku?

Mám pocit, āe je od roku lepší a lepší. Výbìr repertoáru
byl výborný, oproti loòským rokùm se zvedla i návštìvnost. Na
všechna divadelní pøedstavení celkem se letos pøišlo podívat
250 platících divákù.

Co plánujete v pøíštím, jubilejním, roce?

Nìjaké nápady máme v hlavì. Ty ale zatím nebudu prozra-
zovat – nebylo by to āádné pøekvapení.

 … hereèky a reāisérky
Lucie Listopadová reāírovala pøedstavení Tyjátru Horaāïovice

Hrobka s vyhlídkou, ve kterém hrála také jednu z hlavních rolí.
Za roli Emily Tombové dostala od odborné poroty cenu.

Divadelní pøehlídku jste uvádìli. Jak se vám hrálo?

Hrálo se nám dobøe. Pøestoāe jsme jiā v Horaāïovicích hráli,
návštìvníkù pøišlo znovu dost. Lidem se snad pøedstavení líbilo,
ani porota na nás nebyla úplnì pøísná.

Hrobka s vyhlídkou je z hlediska reāie Vaše první pøedsta-
vení. Jak se Vám reāírovalo?

Spolupráce s herci byla výborná, všichni byli vstøícní a mìli
se mnou trpìlivost. Všem jim velice dìkuji.

Co plánujete v letošním roce?

V nejbliāší dobì plánuji pouze porod:-)

Všem dìkuji za odpovìï.
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Letní den…a jiné hry

Hrobka s vyhlídkou

Hugo Karas



Ocenìní:
Èestná uznání:

1. Vladimír Šlechta – Potter – Hrobka s vyhlídkou

2. Vratislav Mikan st. – Zdar – Letní den

3. Martin Volný – Èíšník – S vylouèením veøejnosti

4. Irena Pajanková – Medvìd Gorky – Theatrum Mundus

5. Jan Hnilièka – Král – Theatrum Mundus

6. Vratislav Mikan ml. – Grant Stell – Perfect Days

7. David Chyška – Marcello – Dva muāi v šahu

8. Ivana Malatová, Vladimíra Kurcová – realizace scény – Dva
muāi v šachu

Ceny:

1. Lucie Listopadová – Emily Tombová – Hrobka s vyhlídkou

2. Vratislav Mikan ml. – Nezdar – Letní den

3. Pavlína Šponiarová – Ines – S vylouèením veøejnosti

4. František Šimánek – Don Andrea de Ribera – Koèár nejsvìtìjší
svátosti

5. Olga �eníšková – Kamila Pericholová – Koèár nejsvìtìjší svá-
tosti

 6. Jan Hnilièka – Hugo Karas – Hugo Karas

 7. Kristina Kohoutová – Barbs Marshallová – Perfect Days

 8. Petr Vojkùvka – scéna – „…a jiné hry“

 9. Martin Volný, Marie Skryjová – dramaturgie – S vylouèením
veøejnosti

10. Hana Franková – pedagogické vedení hercù pøi práci na pos-
tavách – Theatrum Mundus

11. Anna Ratajská – reāie – Hugo Karas

Hlavní cena:

DS Spodina Plzeò – Koèár nejsvìtìjší svátosti (foto na titulní
stranì)

Nominace:

DS Spodina Plzeò – Koèár nejsvìtìjší svátosti

Doporuèení:

Divadelní studio D 3 Karlovy Vary – Hugo Karas
Lucie Staòková

Celé Èesko ète dìtem

Chcete, aby z Vašich dìtí vyrostli moudøí,
dobøí a š�astní lidé?

Pokud jste odpovìdìli alespoò jednou ano,
tak ètìte dál.

Projekt Celé Èesko ète dìtem
vznikl proto, aby si naše spoleènost
uvìdomila, jak ohromný význam má
hlasité ètení dìtem pro jejich emo-
cionální vývoj a pro formování ná-
vyku èíst si v dospìlosti. Více in-
formací o projektu najdete na
www.celeceskoctedetem.cz. Vìdci se
shodují, āe pravidelné hlasité pøedèítání uèí dítì jazyku a myšlení,
rozvíjí jeho pamì� a obrazotvornost, obohacuje ho o vìdomosti
a posiluje jeho sebevìdomí.

Souèasný svìt je pro dìti èasto komplikovaný a nepøátel-
ský. Spìch a stres, nedostatek èasu, pùsobení televize a poèí-
taèových her zpùsobují, āe stále více dìtí trpí emoèními poru-
chami. Právì proto je spoleèné ètení vítanou formou kontaktu
s dítìtem. Hlasité pøedèítání v pøátelské atmosféøe je spolehlivý
a úèinný zpùsob, jak se mùāe ètení stát pro dítì pøitaālivìjším
neā televize.

Zkusme tedy svým dìtem, vnouèatùm, synovcùm, neteøím,
āáèkùm i poškoláèkùm dvacet minut dennì hlasitì èíst. Vycho-
váme z nich vnímavé ètenáøe.

Ètenáøem se nikdo nerodí, ètenáøi musíme ukázat cestu.

 Za MìK Horaāïovice M. Lešková
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Dva muāi v šachu

Perfect Days



Pìvecký spolek Prácheò
Váāení ètenáøi, dovolte mi, abych

Vás na tomto místì seznámil s výsledky
jednání valné hromady Pìveckého spol-
ku Prácheò, která se konala na konci
února. Vìtšina pøíspìvkù se toèila ko-
lem letošního výroèí. Nejdùleāitìjší zprá-
vou pak byla zmìna pøedsedy spolku,
kdy odstupujícího pana Josefa Jarolíma
nahradil pan Václav Trèka.

 V mìsíci dubnu vystoupí Pìvecký
spolek Prácheò hned dvakrát. Ve ètvrtek

5. dubna vystoupí v 15.00 hodin ve Velkých Hydèicích pøi
slavnostním otevøení nové lávky pøes øeku Otavu. 22. dubna
pak zazpíváme na Práchni pøi pouti hned po mši. Právì zde, v ten-
to èas, vznikla pøed 145 lety myšlenka na zaloāení zpìváckého
spolku. V roce našeho výroèí se tedy vracíme ke svým „pra-
menùm“. Na obou tìchto akcích se všichni tìšíme na setkání
s Vámi. Za PSP Martin Petrus

Historie Pìveckého spolku
Prácheò (1862 – 2007)

– pokraèování z minulého èísla –

Rok 1897 byl v dosavadní historii po umìlecké stránce asi
nejplodnìjší. 23. února se konal koncert ze skladeb Bedøicha Sme-
tany: pøedehra k „Prodané nevìstì“, muāský sbor „Vìno“, árie
z oper „Dalibor“, „Hubièka“ a „Prodaná nevìsta“. Vrcholem pak
bylo nastudování celé opery „Prodaná nevìsta“, k jejímuā uve-
dení došlo poprvé 19. dubna 1897. Opera mìla velký úspìch,
a proto byla opakována o Prácheòské pouti 25. dubna téhoā roku.
Spolek uvedl operu toho roku ještì dvakrát – 9. kvìtna v Sušici
a 30. kvìtna opìt v Horaāïovicích.

V roce 1904 se konal 1. pìvecký hudební festival, ale Prácheò
se nezúèastnila. V té dobì mìla totiā jen devìt èlenù. Rok poté
se však opìt pøipomenula nastudováním oratoria Antonína Dvo-
øáka „Svatební košile“. Zásluhou sbormistra Ferdinanda Fischera,
který toto dílo nastudoval rovnìā se všemi sbory Pošumavské
āupy, se úspìch opakoval i na āupním sjezdu ve Strakonicích.
V roce 1907 pak spolek uvedl spoleènì s ochotníky pohádku
Josefa Kajetána Tyla „Strakonický dudák“ s pùvodní hudbou
Vojtìcha Angra. Èinnost však nadále upadá. V roce 1912 slavil
spolek padesáté výroèí zaloāení. Pøi této pøíleāitosti byl vydán
„Památník“, jehoā sestavením byl povìøen uèitel Josef Drnek.
Hlavní oslavy se pak konaly pod záštitou mìsta a èestným pro-
tektorem Mistra Otakara Ševèíka 1. prosince 1912. Jako jiā tra-
diènì byla na programu oslav mše, slavnostní koncert a pøátelská
beseda. V tomto roce mìl spolek 80 èinných èlenù vèetnì èlenù
orchestru. Od roku 1913 je sbormistrem Ladislav Mayer. S blíāící
se válkou však zájem lidí ochabuje. Bìhem váleèných let byla
èinnost spolku dokonce zastavena.

Ve dvacátých letech 20. století opìt zaèíná spolek pracovat.
Zájem byl pomìrnì znaèný. Svìdèí o tom i fakt, āe v polovinì
20. let mìl spolek osmdesát šest èlenù. Na nìkteré koncerty se
dokonce osobnì dostavil Otakar Ševèík. U pøíleāitosti 60. výroèí
zaloāení spolku byla vydána tato výzva: „Není jiā dùleāitá èinnost
národnì buditelská, ale je potøeba pìstovati a šíøiti hudbu a zpìv
a probouzet v lidech tu druhou, lepší polovici, srdce a duši. Je
to úkol tím naléhavìjší, āe dnešní āivot náš utápí se v hmotì,
hroudì, kovu a tìlesné poāivaènosti. Zde má spolek široké pole
pùsobnosti, tím spíš, āe je jediným spolkem svého druhu v okre-
se.“ V roce 1929 odešel z funkce sbormistra Ladislav Mayer
a sbormistrem byl zvolen uèitel Jan Smíšek. Ale uā za rok jej
vystøídal uèitel O. Brunner. V roce 1930 má spolek padesát èlenù.
I pøes veškeré potíāe spolek pracoval dobøe. A také se opìt roz-
rùstal.

Pokraèování pøíštì. MP

20. výroèí obnovení èinnosti

loutkového divadla v Horaāïovicích
Éra loutkového divadla v Horaāïovicích se zaèala psát na pod-

zim roku 1923. Loutkové divadlo se zaèalo rodit pod záštitou
místní tìlovýchovné jednoty Sokol. Duchovním otcem a hlavním
iniciátorem byl pan Jan Duchoò, který se narodil roku 1898 v Ho-
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POZOR! SBÍREJ SAMOLEPKY!

Pro vítìze kniha a pøekvapení!

(Podrobnosti na www.knihovna.horazdovice.cz, na vývìsce
knihovny a v Horaāïovickém obzoru è. 1 a 2)

Otázka mìsíce è. 2:

Jak se jmenuje
pes a rys z veèerníèku
Václava Chaloupka?

Na vaše odpovìdi èekáme
v Mìstské knihovnì Horaāïovice
do 30. 4. 2007. Za správné odpo-
vìdi získáte samolepku.

Další samolepku mùāe získat
kaādý, kdo ještì do konce dubna
vypátrá nìjakou zajímavost o his-
torii skautingu, o lidech, kteøí stáli
u poèátkù skautingu v Horaāïovi-
cích, nebo kdo pøinese dokumenty
a fotografie, které bychom mohli

v knihovnì vystavit pøi pøíleāitosti 100 let skautingu v Ho-
raāïovicích.

Samolepku mohou získat i návštìvníci knihovny do 15 let,
kteøí v knihovnì vyøeší hlavolam, hádanku nebo splní nìkte-
rého z našich „knihovnických bobøíkù“.

Do 20. 4. 2007 mùāete pøinést vaše výkresy a výrobky
do soutìāe „Malované dobrodruāství“. Všichni výtvarníci
i úèastníci ostatních akcí a soutìāí dostanou souèasnì s první
samolepkou i soutìāní kartu.



raāïovicích. A tak pod rukama místních øezbáøù spatøily svìtlo
svìta døevìné loutky – marionety. První scéna byla postavena
ve formance na Modré 22. bøezna 1924 a byla uvedena hra Po-
svícení v Hudlicích. Od roku 1926 hrál pan Duchoò s dalšími
ochotnými pomocníky loutkové divadlo v zahradním sále na
Modré, a to aā do léta roku 1936, kdy byla dostavìna sokolovna.
A v té bylo uā od zaèátku výstavby poèítáno se stálou scénou
loutkového divadla, kterou potom loutkáøi vyuāívali do roku 1939,
kdy byla èinnost divadla nìmeckými úøady ukonèena. Po válce
v roce 1953 Jan Duchoò spoleènì s dalšími pomocníky loutkové
divadlo v sokolovnì obnovil a hrálo se aā do roku 1965.

Loutkové divadlo se odmlèelo na dlouhých dvaadvacet let.
V roce 1987 nìkolik místních nadšencù oprášilo loutky a kulisy,
se kterými hrál Jan Duchoò a které byly aā do té doby uloāeny
v sokolovnì. V té dobì jedinou vhodnou scénou pro loutkové
divadlo byl malý divadelní sál v zámku, který pouāíval místní
pionýrský dùm. Tady loutkáøi pùsobili do léta roku 2006 a od
záøí 2006 se pøestìhovali s loutkovým divadlem do horaāïovic-
kého kina Otava. Bìhem tìch dvaceti let bylo nacvièeno tøicet
tøi divadelních her pro loutky, pøi práci s loutkami se vystøídalo
témìø šedesát èlenù loutkového divadla. V souèasné dobì jsme
všichni èleny obèanského sdruāení Tyjátr Horaāïovice. Hrajeme
od øíjna do dubna jednou za dva týdny vādy v pátek od 17 hodin
v kinì. Závìr dvacáté sezóny si chceme pøipomenout divadelní
hrou Èertimlýn a malou výstavou vìnovanou historii loutkové-
ho divadla v Horaāïovicích. Pøedstavení bude uvedeno v pátek
13. dubna 2007 od 17.00 hodin a pøi té pøíleāitosti bude pro
veøejnost pøístupná v kinì Otava i výstava o historii loutkového
divadla v Horaāïovicích.

Srdeènì zveme všechny pøíznivce loutkového divadla a pa-
mìtníky, kteøí by si s námi chtìli zavzpomínat na pana Jana Du-
chonì a jeho pomocníky, které zmiòuje Jan Duchoò ve své kro-
nice loutkového divadla i na ty ostatní pomocníky, jejichā jména
se v kronice neobjevila. Kromì pana Jana Duchonì, jeho tatínka
a jeho sester se na èinnosti tehdejšího loutkového divadla podíleli
Pepík Zahnbauer, Eda Zahnbauer, Jeník Rùāek, Láïa Rùāek, Ton-
da Novák, Béïa Rùāek, Pepík Hokr, Virgil Burda, Josef Vrána,
Adolf Hlaváèek, Josef Šroub, František Hutar, Lojza Bøezina,
Vašek Kulda, Máòa Naxerová, František Sekyra, František Ry-
báèek, František Øíha, Dr. Petrus a jeho syn, harmonikáø Hav-
ránek, Jeník Stulík, pan Holeèek, Fr. Rybáèek ml., Máòa Raj-
tmajerová, pan Vlk, pan Vala, Standa Sekyra, Jarda Sekyra, pan
Heøman, Pepík Dubský, paní Vlková, paní Caisová, Ivanka Øí-
hová.

Zároveò mezi nás zveme další ochotné pomocníky, kteøí by
chtìli loutkové divadlo hrát nebo jakýmkoliv jiným zpùsobem
se na jeho èinnosti podílet. Tyjátr Horaāïovice, R. Hùdová

Zprávy o èinnosti tenisového

klubu Horaāïovice
O tom, āe tenis není jiā jen letním sportem, svìdèí následující

výsledky. V letním období budou pokraèovat soutìāe druāstev
a jednotlivcù. V druāstvech bude mìsto reprezentovat rekordní

poèet osmi týmù, z nichā šest bude v mládeānických kategoriích
(všechny kategorie budou mít zastoupení v nejvyšších oblastních
soutìāích).

Okresní halový pøebor starších āákù 
v Klatovech 20. 1. 2007

Titul pro Horaāïovice získal Daniel Macoun.Ve finálovém
zápase zvítìzil nad devátým hráèem krajského āebøíèku J. Ša-
faøíkem z Klatov 6:3, 6:3. Pøeborù se dále zúèastnili Jakub Medek
a Ondøej Šebesta, kteøí odvedli také solidní výkon.

HORA�ÏOVICE 27. 1. 2007
– okresní pøebor dorostenek

Pøebor ovládla domácí dvojice Peikerová Karolína a Šimková
Alābìta. Finálové utkání bylo velice kvalitní a po setech 6:7,
6:1, 6:3 zvítìzila K. Peikerová. Vítìzku nezlomilo ani vedení
soupeøky 2:0 v závìreèné sadì a nátlakovou hrou zápas otoèila
ve svùj prospìch. Domácí oddíl ještì reprezentovala Renata
Reindlová, která mìla pomìrnì tìāké rozlosování (Šimková),
ale svým výkonem nezklamala.

Oblastní pøebor dorostenek
v Karlových Varech 3. 2. 2007

Nepøíjemnou zimní cestu vytrpìla dvojice Peikerová – Šim-
ková, ale výsledky stály za to. Obì dìvèata získala skalpy velmi
kvalitních soupeøek.

Peikerová – Schambergerová (15 BH, 8. hráèka oblasti) 1:6,
7:6, 1:0

Šimková – Salvétová (12 BH, 10. hráèka oblasti) 6:2, 6:3
Ve èvrtfinále se dìvèata opìt utkala spolu a po setech 6:4,

6:2 zvítìzila K. Peikerová.
Pokud dìvèatùm vydrāí tréninková píle, mají se pøíznivci te-

nisu urèitì na co tìšit.

PÍSEK 17. 2. 2007
– celostátní turnaj starších āákyò

Anna Englerová potvrdila pozici nasazené hráèky èíslo jedna
a bez problémù zvítìzila. Ve finále zdolala hráèku TK Písek Do-
leāalovou 6:2, 6:2. Mùāeme si jen pøát, aby Anèa i nadále po-
kraèovala v tvrdé tenisové pøípravì a pøidala další kvalitní vý-
sledky.

HORA�ÏOVICE 24. 2. 2007
– okresní pøebor mladších āákyò

Petra Halmlová získala titul okresní pøebornice po finálovém
vítìzství 6:4, 7:6 nad sedmou hráèkou západoèeské oblasti Mar-
tinou Smolíkovou z TK Klatovy. Tento velmi kvalitní výsledek
urèitì potìšil i její rodièe, kteøí své dceøi vytváøejí kvalitní te-
nisové zázemí.

HORA�ÏOVICE 10. 3. 2007
– okresní pøebor āen

Karolína Peikerová potvrdila svùj herní vzestup z posledního
období a celkem bez problémù získala titul okresní pøebornice
āen. Nejvìtším pøekvapením byl postup nejmladší hráèky turnaje
Anny Englerové aā do semifinále.

Dvouhra semifinále: Bouèková – Englerová 6:0, 6:3, Peikerová
– Šimková 6:3, 6:4, finále: Peikerová – Bouèková 6:2, 6:3

Ètyøhra finále: Peikerová / Šimková – Beránková / Reindlová
6:2, 6:3
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Podrobné výsledky všech turnajù jsou k dispozici na
www.cztenis.cz

Memoriál Miloslava ŠIMKA
– konec srpna 2007 (minitenis)

Doprovodnou akcí tohoto roèníku bude turnaj dìtí v mini-
tenise. Tato kategorie je vhodná pro dìti ve vìku 5, 6 a 7 let.
Zápasy mají zjednodušené poèítání, hrají se na zmenšeném høišti
s lehkými míèi a malými raketami (míèe a rakety jsou k dis-
pozici). Kdo bude mít chu� si zahrát po boku známých osobností,
bude vítán.

Podrobné informace podá Zdenìk Kodýdek, tel.: 603 561 525,
376 512 807 (veèer).

Starší pøípravka – vítìzové turnaje v Praze
V sobotu 17. 3. 2007 odehrála starší pøípravka FK Horaā-

ïovice poslední dva zápasy celozimního turnaje v Praze Bìcho-
vicích. V prvním zápase hoši porazili soupeøe Sokola Vltavín
vysoko 21:1 (10:0). Branky vstøelili: Vachuška 9x, Reisner 1x,
Kvìtoò 7x, Dumský 1x, Vrzal 2x, Šašek 1x. V druhém zápase
jim soupeøem byl tým Koš�an (farma ligových Teplic). Horaā-
ïovice vyhrály 9:2. Branky: Reisner 1x, Vachuška 3x, Vrzal 2x,
Dumský 1x, Kvìtoò 1x, a 1x si soupeø vsítil vlastní branku. Se-
stava: Miroslav Panuška, David Dumský, Tomáš Greger, Jiøí Re-
isner, Aleš Vachuška, Rudolf Kvìtoò, Václav Vrzal, Jiøí Motl,
Martin Šašek, Milan Hlaváè. Naši hoši celý turnaj vyhráli bez
jediné poráāky nebo remízy s celkovým poètem bodù 30. Vstøelili
soupeøùm za celý turnaj 146 branek a 16 jich obdrāeli. Bohuāel
Rudovi Kvìtoòovi utekl titul nejlepšího støelce. Vítìz vsítil 44
branek, Ruda 40 a Aleš Vachuška 37. Po ranních zápasech museli
chlapci èekat na podveèerní vyhlášení výsledkù a slavnostní pøe-
dání medailí a poháru. Odpoledne strávili procházkou Prahou.
Došli na Petøínskou vìā, ze které mìli krásný výhled na celé
hlavní mìsto. Navštívili také zrcadlové bludištì. Další cesta vedla

na Praāský hrad. Zde
se vyfotili s vojá-
kem Hradní stráāe
a vidìli výmìnu
stráāe. Jejich cesta
následnì vedla do
Chrámu Sv. Víta. Za
odpoledne vystoupa-
li na dvì vìāe,
z nichā kaādá mìla
témìø 300 schodù.

Pokraèovali po Zámeckých schodech pøes Malou Stranu, kolem
Parlamentu ÈR a Senátu ÈR. Po prohlídce chlapci jeli do tré-
ninkového centra Sparty Praha. Naveèer se vrátili do Bìchovic
a vychutnali si pocit
celkového vítìzství pøi
dekorování. Trochu nás
zarazila malá úèast ro-
dièù. Akce se zúèastni-
li pouze rodièe, kteøí
s námi stále jezdí a ma-
jí zájem s dìtmi proāí-
vat jejich úspìchy, jako
jsou pánové Dumský,

Ing. Greger, manāelé Motlovi, Ing. Vachuška a Mgr. Reisner.
Musíme moc podìkovat Láïovi Blahoutovi, který nám zdarma
na poslední den turnaje poskytl své dodávkové vozidlo a mohli
jsme dìti do Prahy dopravit. Ještì na závìr – Hoši gratulujeme!

Trenéøi starší pøípravky

Program Denního centra Oblastní

charity HD na duben 2007
1. „Pro setkání“

Kaādé úterý Klub seniorù v denním centru od 14.00 hod.

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

3. „Pro tvoøivé ruce“
Pøijïte si s námi uāít pøedvelikonoèní náladu v dílnì DPS
pøi tvorbì kraslic a výrobkù s velikonoèní tématikou. 
V úterý 3. dubna v 10.00 hod. v dílnì DPS 1061.

4. „Pro poznání starých tradic“
Pøednáška na téma „staré zvyky o Velikonocích“ øeditelky
Mìstského muzea v Horaāïovicích paní Smetanové nás za-
vede do dob našich prarodièù. Pøijïte se potìšit a zároveò
získat spoustu nových poznatkù. 
Ve støedu 11. dubna ve 14.00 hod. v denním centru DPS 1061.

5. „Pásmo písnièek a recitace s tématem jara“
Pøipravili pro nás āáci druāiny pøi základní škole v Blatenské
ulici. 
Ve ètvrtek 12. dubna ve 13.45 hod. v jídelnì DPS 1061.

6. „Pro radost“
Po pøestávce v postní dobì nás opìt pøijde v klubu seniorù
se svými písnièkami a harmonikou potìšit pan K. Štastný.
V úterý 17. dubna od 15.00 hod. v denním centru DPS 1061.

7. „Procházka na Ostrov“
Pokud nám poèasí dovolí, vydáme se spoleènì do pøírody.
Je moāné vyuāít pøepravu k Ostrovu automobilem. 
Ve støedu 18. dubna ve 13.15 hod., sraz pøed penzionem DPS
1061.

8. „Pro zdraví“

Pøednáška paní Friedecké „Zdraví z pøírody“. 
V úterý 24. dubna v 17.00 hod. v jídelnì DPS 1061.

9. „Pro potìšení“

Dìti z mateøské školky v Loretské ul. nás pøijdou svým zpì-
vem potìšit ve ètvrtek 26. dubna v 10.00 hod. v DPS 1061.

Oblastní charita Horaāïovice
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Letní tábor Plácek

Dobrodruāné prázdniny

Stanová základna je umístìna nedaleko Holkovic na louce u le-
sa. Ubytování je zajištìno ve dvoulùākových stanech s podsadou.
Stan je vybaven podláākou, postelí s molitanovou matrací, dekou,
polštáøem. Mezi postelemi je police na základní vìci. Pro provoz
tábora slouāí jídelna, herna se stoly na stolní tenis, umývárna
– vše ve velkých hangárech.

Stravování – 5x dennì, po celou dobu tábora je zajištìn pitný
reāim, pro sluāební oddíl další veèeøe. Je zajištìná celodenní zdra-
votní péèe.

Tábor je urèen cca 50 dìtem ve vìku 7–15 let, pro které je
pøipraven program na 10 dní – dìti poznávají pøírodu prostøed-
nictvím her a soutìāí, sportují, chodí na vycházky do okolí tábora,
na koupání. Nedílnou souèástí jsou veèerní táboráky, noèní hra
èi pro odváāné spaní pod širákem, pou�. Samozøejmì nechybí
ani noèní hlídka. Dìti budou získávat zruènost pøi práci s hlínou,

batikování, barvení textilu. Budeme vyuāívat pøírodních mate-
riálù, vyrábìt papír, masky. Tábor je vybaven jízdními koly a pøil-
bami – pro zájemce moānost vyjíādìt do okolí.

První turnus je urèen mladším dìtem, program s indiánskou
tematikou, tøetí turnus pro starší dìti je zamìøen na tradièní i ne-
tradièní sporty, adrenalinové hry.

Krátký turnus je pro rodièe s dìtmi od 4 do 7 let. Program
bude pøizpùsoben této vìkové kategorii.

Termíny jednotlivých turnusù:

1. 2. 7. – 11. 7. 2007 • 2. 13. 7. – 17. 7. 2007
3. 19. 7. – 28. 7. 2007

Cena tábora je 1800,- Kè, je moāné poāádat zamìstnavatele
o pøíspìvek, pro rodièe a dítì 1200,- Kè. 

Podrobnìjší informace a pøihlášky obdrāíte v domì dìtí v Ho-
raāïovicích. Ing. Zdenìk Bláha

K historii obory na Chrástu
Na místì dnešní obory

stávala pùvodnì ves Chrást.
Nejstarší zmínka o ní je
z èervna roku 1398. Toho
roku se øeší dìdictví v této
vsi mezi faráøem ve Zboro-
vech Janem Malíkem a jeho
bratrem Pavlem z Horaāïo-
vic. Ves zanikla v prùbìhu
15. století. Mohlo se tak stát
za husitských válek, kdy bo-
joval �iāka u Malého Boru
nebo pøi dobývání mìsta
v roce 1477. Na místì pusté vsi nechali postavit majitelé Ho-
raāïovic, Švihovští z Rýzmberka nìkdy v polovinì 16. století
oboru. Není vylouèeno, āe rybník v oboøe byl kdysi souèástí této
vsi a je dnes jejím jediným pamìtníkem. 

 Zakládání obor pro chov zvìøe bylo v období renesance bìā-
ným jevem. Chov zvìøe zaruèoval nejen stálý pøísun masa na
zámecký stùl, ale i pøíjemné rozptýlení pøi jejich lovu. Obora
je zmiòována roku 1566 pøi dìlení majetku mezi bratry Janem,
Václavem a Michalem Švihovskými. Souèástí tohoto zápisu je
také popis hranic pozemkù mezi jednotlivými bratry. Popis
týkající se hranic kolem obory zaznamenal písaø kdysi takto:
„... obùr od mezí a dìdin Horaāïovic aā po cestu chrásteckù,
neā k tomu obùru, dìdiny v Chrástu, louky okolo Chrástu všech-
ny, louka nad chrastským rybníkem, ovèinec na chrástu, rybníèek
za ovèínem, rybník na Chrástu v polích ...“ Z tìchto informací
se èásteènì dozvídáme o existenci obory, rybníkù i ovèína v této
dobì. Obora i ovèín jsou dobøe patrné i na kresbì Jana Wil-
lenberga z roku 1602. Nevíme zdali obora zanikla po konfiskaci
majetku Švihovským v roce 1620. O ovèínì máme zprávy i na-
dále. Roku 1634 bylo napøíklad zaplaceno purkmistrem v Ho-
raāïovicích ovèákovi z Chrástu za jehnì, které bylo posláno jako
prezent radì mìsta Plznì k Velikonocím. Další souvislejší zprávy
se objevují aā poèátkem 19. století, kdy se uvádí dvùr Chrást.
V okresním archívu v Klatovech se k tomuto dvoru zachovalo
nìkolik úèetních knih, mapa z první pol. 20. stol. Pozemková
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Obèanské sdruāení Diakonie Broumov ve spolupráci
s Mìstským úøadem Horaāïovice vyhlašuje

HUMANITÁRNÍ SBÍRKU
� letního a zimního obleèení (dámského, pánského, dìt-

ského)

� lùākovin, prostìradel, ruèníkù, utìrek, záclon, látek

� domácích potøeb (nádobí bílé i èerné, sklenièky) – vše
jen funkèní

� peøí, péøových a vatových pøikrývek, polštáøù a dek

VÌCI, které nemohou být z ekologických dùvodù pøijaty:

lednièky, televize, nábytek, poèítaèe a dìtské koèárky 
– ty se transportem znehodnotí

Datum a èas sbírky:

ètvrtek 12. dubna 9.00 – 11.30, 14.00 – 17.00 hod.
pátek 13. dubna 9.00 – 12.00 hod.

Místo: bývalý zámecký pivovar

Vìci noste zabalené do igelitových pytlù èi krabic, aby se
transportem nepoškodily. Dìkujeme za Vaši pomoc

Bliāší informace podá dispeèink,
tel.: 224 316 800, 224 317 203.

Pozn. Diakonie Broumov je nezisková organizace, která
poskytuje materiální pomoc potøebným obèanùm u nás i v za-
hranièí a dává práci lidem, kteøí se tìāko zapojují do trhu
práce. Více na www.diakoniebroumov.org

Oznamujeme všem majitelùm psù, āe v prùbìhu mìsíce
dubna 2007 probìhne hromadné oèkování proti vzteklinì.
Toto oèkování je u psù nad 3 mìsíce vìku 1x roènì po-
vinné. Veterinární sluāba Horaāïovice

Pohled na ovèín a oboru, výøez
z veduty J. Willenberga z roku

1602



kniha z let 1801 – 1831, dobytèí rejstøíky z let 1840 – 1909
a dílèí inventáøe z let 1839 – 1891. Obora u ovèína byla zmìnìna
poèátkem 19. století za Rummerskirchù v anglický park. Byla
vybudována jeskynì se sochaøskou výzdobou patrnì Diany (jejíā
torzo dnes leāí u jeskynì) a Aktaiona. Diana byla patronkou lovu,
byla zpodobòována s lukem, šípy a loveckými psy, a snad proto
byla vybrána jako motiv pro oboru. Socha Aktaiona byla vèas
zachránìna a druhotnì umístìna na zámeckém nádvoøí. Souèástí
tohoto anglického parku byl kromì rybníku, jeskynì a domku
zahradníka také gloriet na kopci nad Chrástem, z kterého se do-
chovali dodnes obvodové zdi do výše prvního patra. Tato stavba
byla totoāná s podobnou stavbou stojící v nároāí zámeckého par-
kánu. Obora na Chrástu tvoøí spolu s glorietem výjimeèný a ne-
docenìný soubor krajinných prvkù a drobné architektury. Stejnì
tak budova ovèína, která mùāe skrývat mimo jiné sgrafitovou
renesanèní výzdobu fasád a mùāe se stát do budoucna cennou
souèástí obory.  Jindøich Šlechta

REGIONÁLNÍ INFORMAÈNÍ CENTRUM

HORA�ÏOVICE INFORMUJE O NOVÌ VYDANÉ

PUBLIKACI ŠUMAVA BEZ HRANICE

Všechny milovníky turistiky a zejména obdivovatele krásné Šu-
mavy dnes opravdu potìším: nabídnu Vám totiā novì vydaného
prùvodce s názvem Šumava bez hranice.

Jiā pøi listování prvními stránkami zjistíte, āe se nejedná
o klasický historický sborník, odbornou pøírodovìdnou publikaci
èi typického turistického prùvodce. Lehké a srozumitelné èti-
vo nám pøibliāuje nejen území na èeské stranì (Svatou Kateøi-
nu, Nýrsko, Sušici, Vimperk, Volary a Lipno), ale zároveò èást
nìmeckou (pøíhranièní Glasstraâe – Cestu skla) v Bavorském
lese s Pøírodními parky, Národními parky èi rakouskou èást
Šumavy.

V knize naleznete odkazy a informace, které lze vyuāít pøi toul-
kách nádhernou pøírodou a zajímavými místy. Poutavé vyprávìní
a shrnutí o jednotlivých turistických cílech doplòuje mnoāství fo-
tografií. Naleznete zde témìø 300 historických obrázkù. Jedná
se zejména o dobové pohlednice, které pøibliāují ètenáøùm a tu-
ristùm dobu jiā dávnou minulou.

Autorem èeské èásti publikace jsou Tomáš Bernhardt, Jiøí
Jelen a Petr Mazný. Na odborné spolupráci se podíleli
PhDr. Vladimír Horpeniak a Muzeum Šumavy. Nìmecká a ra-
kouská èást je dílem autorky Marity Haller (Zwiesel). Toto dílo
vzniklo za podpory místních lázeòských a informaèních center,
mìstských a obecních úøadù, Pøírodního parku a Národního
parku.

Kniha byla vydána téā za podpory Regionálního sdruāení
Šumava a hlavním garantem publikace je Národní park a Chrá-
nìná krajinná oblast Šumava.

Zajímavého prùvodce lze nyní zakoupit v informaèním centru
v horaāïovickém zámku v èeské i nìmecké jazykové verzi.

Kateøina Svatošová

Svátky jara – Velikonoce
Velikonoce jsou nejslavnìjším svátkem køes�anské církve

a nejoblíbenìjším svátkem jara. O Velikonocích se zvìstuje, āe
āivot zvítìzil nad smrtí, pravda nad lāí, spravedlnost nad ne-
spravedlností, láska nad nenávistí…

Barevný velikonoèní týden. Modré pondìlí, āluté úterý,
sazometná støeda – støedì pøed Boāím hodem velikonoèním se
øíkalo škaredá, èerná nebo sazometná, protoāe se vymetaly ko-
míny. Na škaredou støedu se nesmíte mraèit, jinak se budete
mraèit kaādou støedu v roce.

Zelený ètvrtek – název je odvozen od zeleného mešního
roucha, které se v ten den oblékalo. Jedla se zelená strava –
špenát, zelí, mladé bylinky. V tento den naposledy zaznìjí kos-
telní zvony, znovu budou slyšet aā na Bílou sobotu. Na Zelený
ètvrtek musíte èasnì ráno vstát a omýt se rosou – nebudete ne-
mocni.

Velký pátek – podle katolické liturgie jde o den smutku, kdy
se nekonaly bohosluāby. Odhaloval se a uctíval svatý køíā
a hlas zvonù nahrazovaly øehtaèky, s nimiā se chodilo od domu
k domu. Tìmi se oznamovalo poledne a ranní i veèerní klekání.
Nesmìlo se prát prádlo, pracovat v sadu a nesmìlo se nic pùj-
èovat.

Bílá sobota – o ní se konala pouze noèní bohosluāba, pøed
níā se posvìtil oheò, od nìhoā se pak zapálila velikonoèní svíce
– paškál. Oheò se svìtil pøed kostelem a kolem panovala tma.
Nesvítilo se ani v kostele ani v domech. Z kaādého stavení si
lidé pøinesli polínka, z nich sloāili pøed kostelem hranièku,
a kdyā knìz oheò posvìtil, lidé si svá hoøící polínka rozebrali
a jimi pak zaāehli oheò ve svých domovech. Nìkde se dávaly
za trámy domù uhlíky, aby odradily poāár (samozøejmì vy-
chladlé). Pekly se mazance a beránci, pletly pomlázky a zdobila
vajíèka.

Boāí hod velikonoèní – svìtily se velikonoèní pokrmy:
beránek, mazanec, vejce, chléb, víno. Na Boāí hod dostala
kaādá návštìva kousek posvìceného jídla, trochu se jej dalo na
pole, do studny a na zahradu – aby byla úroda, voda a dostatek
ovoce.

Velikonoèní pondìlí – je ve znamení pomlázky, veliko-
noèního hodování. Chlapci chodí dùm od domu a šlehají dív-
ky pomlázkami z vrbového proutí. Za to dostanou malovaná va-
jíèka.

Hezké proāití svátkù jara – Velikonoc Vám pøeje Karel Halml.
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Obchod SPAR u Mandákù Vás zve na

OCHUTNÁVKU ŠPANÌLSKÝCH VÍN
s moāností nákupu v akèních cenách

dne 6. dubna 2007 od 14.00 do 18.00 hodin
v prodejnì ve Strakonické ulici.

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

Kvalitnì a rychle.

DVC Ilona Herzová, Sušice, mobil 608 117 789

Oceòování nemovitostí
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PÁNSKÉ • DÁMSKÉ 

DÌTSKÉ KADEØNICTVÍ

TREND

! NOVÌ OTEVØENO !

Horaāïovice Pøedmìstí

U vlakového nádraāí

Tel.: 721 358 145

Firma EDDY’ SERVICE
Horažïovice, Tyršova 356, tel.: 777 112 505

hledá

ØIDIÈE(-KU)
na nepravidelný rozvoz lidí

brigádně na dohodu
požadavek — řidič. oprávnění sk. B

praxe nutná
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OKRASNÉ
ROSTLINY

PRO VAŠI ZAHRADU
Od poloviny bøezna mùāete opìt nakoupit okrasné

døeviny, keøe, trvalky, popínavky a jiné zelené
radosti do Vašich zahrad

� jako NOVINKU nabízíme VERTIKUTACI
trávníkù (provzdušnìní, náhrada hrabání)
� dále pak osázení zahrad, zahrádek 

a pøedzahrádek, nádob, balkonù 
a hrobových míst
� údrābu osázených ploch

Otevøeno: po, st, èt 9 – 17 hod., so 9 – 12 hod.
Nejlépe po telefonické domluvì.

MILENA URBANOVÁ

Komenského 747 – smìr Sušice
341 01 HORA�ÏOVICE

Tel.: 777 013 036

Hledáte budoucnost u svého zaměstnavatele?
Firma Haas—Fertigbau spol. s r. o. se sídlem v Chanovicích
přijme pracovníky/pracovnice do nových i stávajících provozů.
Jedná se o hromadnou linkovou dřevařskou výrobu 
ve směnném provozu se středně složitou technologií.
Jedná se o profese:
� Strojní zámečníci, nebo opraváři zemědělských strojů
� Obsluha dřevoobráběcích strojů
� Obsluha lisů — dělníci do dřevovýroby
� Tesaři, truhláři — práce podle výkresů, i po vyučení
� Elektrikáři s vyhláškou č. 50, i po vyučení
� Obsluha bočních vozíků pro přepravu řeziva
� Zedníci, nebo sádrokartonáři
Praxe není nutná.
Nabízíme:
� možnost solidních výdělků na základě nových mzdových
� tarifů a prémiového odměňování
� měsíční odměna za pravidelnou docházku
� možnost stravování (teplé jídlo) + příspěvek na stravování
� 13. a 14. plat
� doprava dohodou 
Informace: denně 8.00 — 15.30, pátek 8.00 — 13.00
Kontaktní osoba: Martin Šmrha 
Kontaktní osoba: 376 535 844 nebo 731 542 330, 
Kontaktní osoba: martin.smrha@haas-fertigbau.cz
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Pøehled kulturních a spoleèenských akcí v dubnu 2007
Informaèní centrum mìsta Horaāïovice – e-mail: ic@horazdovice.cz, www.sumavanet.cz/ihorazdovice, tel.: 376 513 666

Mìsíèník vìnovaný hospodáøskému, kulturnímu a spoleèenskému povznesení mìsta

Uzávìrka pøíštího èísla je 18. dubna 2007. Redakce si vyhrazuje právo vybrat k otištìní pøíspìvky pisatelù podle potøeb HO. Pøíspìvky svým rozsahem delší neā jeden list A4 budou redakènì kráceny.
Náklad 2.600 výtiskù. Rozšiøováno do kaādé domácnosti horaāïovického obvodu zdarma. Vydavatel a nakladatel Mìsto Horaāïovice, IÈO 00255513 – redakèní rada: Ing. Ladislav Lenský, ak. mal. Petr
Mika, Lenka Šimonová, Lucie Staòková. Korektura: L. Staòková, MìÚ, Mírové nám. 1, tel.: 376 547 557, fax 376 547 529, e-mail: obzor@muhorazdovice.cz. Za vìcnou správnost textu odpovídají autoøi.
Povoleno OkÚ Klatovy pod registraèní znaèkou MK ÈR E 11878. Sazba DTP Benda Strakonice, tiskne Bedøich Tomášek – TISK, Na Ostrovì 131, 386 01 Strakonice.

 3. 4. úterý MALUJEME 
KRASLICE A VYRÁBÍME
POMLÁZKY
V klubovnì DDM – nejhezèí
výrobky dostanou odmìnu.

14.00

 4. 4. støeda BÌH 
ZA VELIKONOÈNÍM
ZAJÍCEM
Panská zahrada na Záøeèí 
– kategorie od pøedškolního vìku.
Sraz v zámku.

14.00

 9. 4. pondìlí BÌ�ECKÝ ZÁVOD
HORA�ÏOVICE – RABÍ
29. roèník – start Na Lipkách.

10.00

13. 4. pátek KURZ SPOLEÈENSKÉ
VÝCHOVY
Zahajovací lekce – pro āáky 8. 
a 9. tøíd a adekvátních roèníkù
gymnázia, v kulturním domì.

16.00

16. 4. pondìlí BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA
Okresní kolo.

16. – 20. 4. HRNEÈKY A DROBNÁ
DÍLKA Z KERAMIKY
Výstava soutìāe o nejkrásnìjší
hrneèek a další drobná dílka
z keramiky. 
Zveme návštìvníky k hlasování
o nejkrásnìjší hrneèek.

20. 4. pátek VYHODNOCENÍ SOUTÌ�E
HRNEÈKÙ

21. 4. sobota LETEÈTÍ MODELÁØI
Okresní soutìā, sraz soutìāících
v zámku v 8.00. 
Soutìā probìhne od 10.00
na louce u Týnce.

24. 4. úterý PAPÍROVÁNÍ
Ruèní výroba papíru 
– v klubovnì DDM.

14.00

30. 4. pondìlí SLET ÈARODÌJNIC
Pøehlídka èarodìjnic spojená
s volbou té nejzajímavìjší. 
Akce je urèena malým i velkým
èarodìjnicím. 

15.00

Pøipravujeme

ŠVIHADLOVÝ TROJBOJ PRO DVOJICE

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽEKULTURNÍ DŮM
 7. 4. sobota SIFON

Rocková zábava.
21.00

10. 4. úterý 
9.30 – pro
školy
11. 4. støeda 
18.00 – pro 
veøejnost

JAN KOZÁK: 
ÈÁRY BÁBY COTKYTLE,
ANEB TØI ZLATÉ ZUBY
DÌDA VŠEVÌDA
Pohádka pro malé i velké 
v podání divadelního souboru
Tyjátr Horaāïovice.

13. 4. pátek ABECEDA SLUŠNÉHO
CHOVÁNÍ
Poøádá DDM Horaāïovice 
– 1. lekce.

16.00

14. 4. sobota KABÁT REVIVAL
Rocková zábava.

21.00

17. 4. úterý Ákos Kertész: 
KORNELOVY VDOVY
Èerná komedie o ètyøech
pozùstalých āenách. 
Pøedplatné skupiny A/1.

19.30

18. 4. støeda KÁ�A A ŠKUBÁNEK
Divadelní pøedstavení 
pro 1. – 3. tøídy ZŠ.

10.00

20. 4. pátek ABECEDA SLUŠNÉHO
CHOVÁNÍ
Poøádá DDM Horaāïovice 
– 2. lekce.

16.00

21. 4. sobota ZVLÁŠÒÝ ŠKOLA
Rocková zábava.

21.00

27. 4. pátek SALVE CARITAS 
– SALVE VITA
Vystoupení hudebních souborù 
– pro školy.

8.30
10.15

29. 4. nedìle MÁJOVÉ POSEZENÍ 
S PÍSNIÈKOU
K tanci a poslechu hraje 
Malá muzika Nauše Pepíka.

15.00

Zmìna programu vyhrazena.

UPOZORNÌNÍ KULTURNÍHO
STØEDISKA:

Od 1. 6. 2007 se vydávají pøihlášky
do Základního kurzu tance
a spoleèenského chování.

KINO OTAVA

Hrajeme o velikonoèních prázdninách

 4. 4. støeda
 5. 4. ètvrtek

ŠARLOTINA 
PAVUÈINKA
USA – rodinný film.

17.30

 6. 4. pátek
 7. 4. sobota 

ERAGON
USA – dobrodruāná 
fantasy s èeským dabingem.

pátek 20.00
sobota 17.30

12. 4. ètvrtek
14. 4. sobota 

VRATNÉ 
LAHVE
ÈR – rodinná komedie 
Z. a J. Svìrákových. 
(Pozn. – v pátek se z provozních
dùvodù nehraje)

20.00

20. 4. pátek
21. 4. sobota

GOYOVY 
PØÍZRAKY
USA/Španìlsko/ÈR 
– drama Miloše Formana.

20.00

25. 4. støeda
26. 4. ètvrtek 

KVASKA
ÈR – film ze zákulisí muzikálu
s pùvodní hudbou Daniela Landy.

20.00

27. 4. pátek
28. 4. sobota 

MOJE 
SUPERBEJVALKA
USA – komedie.

20.00

Zmìna programu vyhrazena.

TYJÁTR HORA�ÏOVICE

– LOUTKOVÉ DIVADLO V KINÌ

13. 4. pátek ÈERTIMLÝN 17.00

VÝSTAVA O HISTORII LOUTKOVÉHO
DIVADLA
U pøíleāitosti 20. výroèí znovuobnovení loutkového di-
vadla v Horaāïovicích.

Zmìna programu vyhrazena.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

MALOVANÉ DOBRODRU�STVÍ
Výtvarná soutìā na téma dobrodruāství

pøi pøíleāitosti 100. výroèí narození
Jaroslava Foglara.

Uzávìrka 20. 4. 2007 v 17.00,
vyhodnocení 27. 4. 2007 v 14.00

19. 4. ètvrtek MADLA A �AP
Václav Chaloupek o novém
veèerníèku.
Sál DDM – 1. a 3. tø. ZŠ, 
ZŠ – praktickou a veøejnost

9.00

SBÍREJ SAMOLEPKY
PROJEKTU DÌTI A ÈTENÍ

Soutìāní otázku na mìsíc duben
a podrobné informace najdete uvnitø

listu nebo na www.knihovna.horazdovice.cz.

Kartièky na vylepování samolepek obdrāíte
na dìtském oddìlení knihovny.

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 
(tel.: 376 511 890)
Po, Út, St   9.30 – 12.30
Èt, Pá, So  16.30 – 20.30

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

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

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.

OSTATNÍ INFORMACE


