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Dne 4. 6. 2007 se konalo ètvrté zasedání
zastupitelstva našeho mìsta.
Zabývalo se napøíklad závìreèným

úètem mìsta za rok 2006, plnìním roz-
poètu mìsta k 30. 4. 2007, sjednáním
dlouhodobého investièního úvìru (6 let)
a dalšími body, které naleznete v Usne-
sení ZM.
Jednotlivì se chci zmínit o návrhu novì

vypracovaných Zásad tvorby a èerpání
„Fondu rozvoje bydlení mìsta Horaāïovi-
ce“, který pøipravil finanèní výbor ve spo-
lupráci s finanèním odborem MìÚ. Cílem
tohoto návrhu je zjednodušit a více zpøís-
tupnit moānost èerpání z Fondu. Hlavní
zmìny jsou v navýšení èástek na jednot-
livé akce, sníāení úrokù (2 – 4 %) a poètu
ruèitelù. Plné znìní Zásad naleznete uvnitø
Obzoru.

Zastupitelé rozhodli o budoucím od-
prodeji dalších parcel v bývalém ba-
rákovém táboøe pro stavbu rodinných
domù. Pro další zájemce uvádím, āe je
zde volných ještì šest parcel. Nové lo-
kality pro individuální výstavbu se vyti-
pují v souladu s novým územním plá-
nem.
V souèasné dobì se dostává k ná-

jemcùm obecních bytù dotazník, týkající
se moānosti získání tìchto bytù do osob-
ního vlastnictví. Je to prvotní informace,
která má slouāit pro zjištìní zájmu o kou-
pi. Teprve pak ZM vypracuje a následnì
schválí Zásady prodeje bytù ve vlastnictví
mìsta. V první etapì by se prodávaly
pouze celé domy, tzn. projeví-li zájem
nájemníci všech bytù v domì. Dùvodem
tohoto kroku je uvolnìní trhu s byty
a moānost získat byt do vlastnictví. Zís-
kané finanèní prostøedky bychom mohli
pouāít napøíklad na realizaci pùdních ve-
staveb.
Dìkuji všem, kteøí se zastupitelstva

mìsta zúèastnili.

Z usnesení 4. zasedání
zastupitelstva mìsta

4. èervna 2007

ZM schválilo

� Závìreèný úèet mìsta vèetnì pøíloh èís-
lo 1 – 9 a souhlasí s celoroèním hos-
podaøením za rok 2006 bez výhrad� plnìní rozpoètu mìsta k 30. 4. 2007� rozpoètovou zmìnu è. 1 na rok 2007,
tj. rozpoètová opatøení 1 – 17/2007� závìreèný úèet DSO RADINA za rok
2006, návrh rozpoètu DSO Radina na
rok 2007� Zásady tvorby a èerpání „Fondu rozvo-
je bydlení mìsta Horaāïovice“� zprávu o dokonèení jiā rozpracovaných
zmìn ÚPNSÚ (územního plánu sídel-
ního útvaru – pozn. redakce) mìsta
Horaāïovice (skupina zahrádek Tøe-
bomyslická a prostor pro obèanskou
vybavenost – v ulici Komenského
v rozsahu, jak byly doposud navrāeny)
s tím, āe ve smyslu jiā pøijatých usne-
sení pøedchozích zastupitelstev mìsta
bude dalším, jiā závìreèným krokem
zpracování návrhu a dále za podmínky,
āe v pøípadì zahrádek Tøebomyslická
nebudou budovány objekty trvalého
charakteru ani objekty rekreace a vý-
sledný návrh zmìny bude projednán
a pøedloāen zastupitelstvu nejpozdìji
do konce roku 2007� poskytnutí finanèních podílù na obnovu
kulturní památky „Husùv sbor – oprava
fasády a restaurování“ podle Zásad
Ministerstva kultury ÈR pro uāití a alo-
kaci státní finanèní podpory v Progra-
mu regenerace na rok 2007, a to:

Promìny Horaāïovic

Ing. Arch. Jiøí Kuèera
obzor@muhorazdovice.cz

PŘÍŠTĚ ODPOVÍDÁ:

� Fond rozvoje bydlení
� Nabídka zamìstnání
� Fotbalový turnaj 
v Tøebomylicích

� Aktualizace āádostí 
o byt

Vybíráme z obsahu...
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Mìsto zdobí novì opravený ocelový pøíhradový most pøes Otavu pocházející z r. 1909.

Pokraèování na další stranì.



a) z rozpoètu mìsta 91.337,30 Kè
b) z prostøedkù Programu regenerace v roce 2007 
   – 370.728,- Kè� koupi – nabytí pozemkù PK p.è. 116 o výmìøe 142 m2 v k.ú.
Babín a p.è. 121 o výmìøe 389 m2 v k.ú. Babín za kupní
cenu 4.500,- Kè� pøípravu odprodeje bytových domù� Memorandum k výbìru místa pro hlubinné úloāištì vysoce
radioaktivních odpadù v lokalitì Paèejov – nádraāí

ZM rozhodlo 
� v budoucnu odprodat p.è. 2821/7 v k.ú. Horaāïovice man-

āelùm Mouèkovým, Horaāïovice pod stavbu rodinného domu� v budoucnu odprodat p.è. 2821/13 v k.ú. Horaāïovice panu
Martinu Valentovi, Horaāïovice, pod stavbu rodinného domu� v budoucnu odprodat p.è. 2821/8 v k.ú. Horaāïovice Dagmar
Blatské a Marku Krausovi, Horaāïovice, pod stavbu rodinného
domu� v budoucnu odprodat p.è. 2821/15 v k.ú. Horaāïovice man-
āelùm Stanislavu Roubalovi a Štìpánce Roubalové, Horaāïo-
vice, pod stavbu rodinného domu� v budoucnu odprodat p.è. 2821/18 v k.ú. Horaāïovice
manāelùm Petrovi a Renatì Macounovým, Horaāïovice, pod
stavbu rodinného domu
cena je stanovena sazbou 500,- Kè/m2 a poplatky s prodejem
souvisejícími
� sjednat dlouhodobý investièní úvìr (6 let) ve výši 30 mil. Kè

od Èeské spoøitelny, a. s., Klatovy, s pevnou úrokovou sazbou
3,57 % a zajištìním úvìru budoucími rozpoètovými pøíjmy
mìsta

ZM vzalo na vìdomí
� Zprávu o výsledku pøezkoumání hospodaøení mìsta za rok

2006 zpracovanou firmou ADU.CZ, s. r. o., Malenice

()
Uvnitø tohoto èísla je také èlánek tajemnice MìÚ Ing. Iva-

ny Duškové týkající se èinnosti úøadu. Je nutné rozlišit, jaké jsou
moānosti ze zákona a jaký je pøístup a ochota vám pomoci pro-
blém øešit. Je moāné, āe ne všichni odcházíte z úøadu spokojeni,
ale pak je vaším právem obrátit se na mne, pana místostarostu
nebo paní tajemnici a chtít záleāitost provìøit.

Mgr. Jindøiška Jùdová, starostka mìsta

Ze zasedání Rady mìsta
Rada mìsta 23. 5. 2007

schválila

� podání āádosti na Krajský úøad Plzeòského kraje o pøi-
dìlení dotace na akci „Blatenská ulice v Horaāïovicích –
rekonstrukce vodovodu a kanalizace“ z Programu rozvoje
Plzeòského kraje – Opatøení 3.4 – pøedmìt podpory: 
a) oblast ochrany vod – výstavba, rekonstrukce a modernizace
   ÈOV a kanalizací
b) oblast zásobování obyvatelstva pitnou vodou� zaslání āádosti na Ministerstvo financí Èeské republiky o pøi-
dìlení dotace na akci „Úprava kuchynì ZŠ Blatenská“ z Pro-
gramu 298 210 – Podpora rozvoje a obnovy materiálnì tech-
nické základny regionálního školství po 1. 1. 2007

� Smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace k akci
„Èistírna odpadních vod Horaāïovice“ mezi Mìstem Horaā-
ïovice a 1. JVS, a. s., Èeské Budìjovice� smlouvy o dílo se zhotovitelem SEVEn, Støedisko pro efek-
tivní vyuāívání energie, o. p. s., Praha, na zpracování „Ener-
getického auditu Krytého plaveckého bazénu v Horaāïovi-
cích“ za smluvní cenu 43.900,- Kè vèetnì DPH a na zpracování
„Energetického auditu Základní školy Komenského ul. Ho-
raāïovice“ za smluvní cenu 30.000,- Kè vèetnì DPH� „Smlouvu o technických podmínkách umístìní telekomuni-
kaèního zaøízení“ v bytových domech s firmou Šumava
Net, s. r. o., Horaāïovice, zastoupenou jednatelem Petrem
Bláhou� Smlouvu o poskytnutí úèelové dotace ve výši 20.000,- Kè
z rozpoètu Plzeòského kraje na podporu rozvoje venkovského
cestovního ruchu v Plzeòském kraji � Dohodu o ozvuèení hudební produkce v rámci Slavností Kaše
dne 30. 6. 2007 za cenu 5.000,- Kè � spolupráci mìsta Horaāïovice s obèanským sdruāením Øekni
ne drogám – øekni ano āivotu pøi uskuteènìní V. roèníku Cyk-
lo–bìhu za Èeskou republiku bez drog 2007 dne 20. 6. 2007� podání āádosti o pøipojení Místní knihovny Komušín, Bou-
bín, Horaāïovická Lhota a Veøechov prostøednictvím Projektu
internetizace knihoven Ministerstva informatiky ÈR� dodatek è. 34 ke smlouvì o komplexním zabezpeèení likvidace
komunálních odpadù týkající se rozšíøení provozní doby sbìr-
ného dvora o 2 hodiny týdnì (ÈT: 15 – 17 hod.)� ukonèení smlouvy o poskytování právní pomoci ze dne 12. 2.
1991 v platném znìní s JUDr. Jiøím Bauerem ke dni 30. 6.
2007� uzavøení smlouvy o poskytování právní pomoci s JUDr. Fran-
tiškem Nesvedou, Nýrsko, s platností od 1. 7. 2007 

souhlasí

� na návrh týkající se realizace náhradní výsadby uloāené
Rozhodnutím odboru āivotního prostøedí MìÚ Horaāïovice
ze dne 17. èervence 2006 v rámci realizace projektu ,,Úpra-
va centrálního zásobování teplem mìsta Horaāïovice“ pre-
feruje realizaci náhradní výsadby dle samostatného projektu,
který bude øešit zeleò a místa pro parkování v dotèeném úze-
mí. Pøedpokládaný termín realizace výsadby je cca v roce
2009. Uloāila MìÚ, majetkovému odboru provìøení moāností
èerpání dotaèních titulù a pøedloāení minimálnì tøí nabídek
na projektovou dokumentaci revitalizace veøejných ploch
v území sídlištì nad novou školou� s pøesunutím pøíspìvku z rozpoètu mìsta na rok 2007 ve výši
50 tis. Kè na rekonstrukci klubovny a s jeho zaøazením do
rozpoètu na rok 2008 s tím, āe schválený pøíspìvek pro rok
2007 nebude èerpán� s koncertním vystoupením dìtských pìveckých sborù POU-
PATA a KVÍTEK v kostele sv. Jana Køtitele dne 4. 6. 2007
� s vyhlášením soutìāe na grafickou úpravu Horaāïovického

obzoru a následném vydávání nové verze mìsíèníku se ètvrt-
letními tematickými pøílohami, a to od roku 2008. Finanèní
krytí soutìāe bude øešeno rozpoètovým opatøením v celkové
výši 21.000,- Kè. Ukládá redakèní radì zpracovat návrh za-
dání soutìāe nejpozdìji do 31. 7. 2007
� s navýšením pøíspìvku na provoz ZŠ Komenského ul. o èástku

11.000,- Kè úèelovì urèených na financování tìchto závazných
ukazatelù rozpoètu:
– 5.000,- Kè – doprava úèastníkù dìtských pìveckých sborù
  na krajskou pøehlídku konanou dne 20. 3. 2007 v Roky-
  canech
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– 3.000,- Kè – na èinnost dìtských pìveckých sborù „Poupata“
  a „Kvítek“
– 3.000,- Kè – na èinnost uèitelského pìveckého sboru 
  „Original band“ (pronájmy, propagace vystoupení)
Vyúètování tìchto závazných ukazatelù rozpoètu bude pøed-
loāeno RM do 31. 12. 2007 � s pouāitím schváleného pøíspìvku na provoz ZŠ Blatenská na
poøízení 20 ks vstupenek do bazénu u pøíleāitosti 6. roèníku
Majálesu poøádaného dne 1. 6. 2007

vzala na vìdomí:
� další postup zajištìní provozu víceúèelového høištì � Inspekèní zprávu ze dne 4. 4. 2007 a Protokol ÈŠI ze dne

22. bøezna 2007 z vykonané kontroly v Mateøské škole Ho-
raāïovice, Loretská ul., provedené Èeskou školní inspekcí.

projednala
� sdìlení budoucích nájemcù bytù è. 5 a 6 v Plzeòské ulici

èp. 68 v Horaāïovicích týkající se poāadavkù na úhradu pøi-
pojení elektromìrù, stav betonových podlah, sklepních prostor
a parkovacích stání. Souhlasí s úhradou poplatku za pøíkon
elektrické energie ve výši 8.000,- Kè/byt jako souèást investice.
S ostatními pøipomínkami byli uchazeèi o pronájem obecních
bytù  seznámeni pøed tím, neā  se o uvedený nájem bytu uchá-
zeli.� dopis Max Bögl a Josef Krýsl, stavební a lomaøská spoleènost
kom. spol., Dobøany. RM souhlasí s odpovìdí, āe mìsto Ho-
raāïovice nadále trvá na svém stanovisku zaslané firmì Max
Bögl a Josef Krýsl, dne 19. 3. 2007

Rada mìsta 30. 5. 2007
schválila
� cenovou nabídku Ing. Petra Holuba – PTP, projekce tepelné

pohody, Sušice, na vypracování projektové dokumentace „Ma-
teøská škola Loretská, Horaāïovice vìtrání kuchynì“ za cel-
kovou cenu 4.000,- Kè bez DPH� návrh výzvy vèetnì návrhu mandátní smlouvy na výkon tech-
nického dozoru investora na akci „II/139 Horaāïovice, Bla-
tenská ulice“ a seznam tìchto spoleèností: 
1. Valbek, spol. s r. o., Plzeò
2. Libor Boula, Plzeò 
3. Jiøí Urbánek, Strakonice
4. Šumavaplan, Sušice
5. GPL–INVEST, spol. s r. o., Èeské Budìjovice� Investièní zámìr realizace výstavby sbìrného dvora odpadù
– rekonstrukce, rozšíøení a dovybavení stávajícího sbìrného
dvora odpadù mìsta Horaāïovice, smlouvu o dílo vèetnì textu
smlouvy mezi Mìstem Horaāïovice a Regionální rozvojovou
agenturou Plzeòského kraje, o. p. s., Plzeò, na zajištìní pøí-
pravných prací projektu Výstavba sbìrného dvora odpadù –
rekonstrukce, rozšíøení a dovybavení stávajícího sbìrného dvo-
ra odpadù mìsta Horaāïovice vèetnì zpracování projektové
dokumentace pro stavební povolení na projekt Horaāïovice
– rozšíøení sbìrného dvora odpadù a āádosti o finanèní pros-
tøedky z Operaèního programu �ivotní prostøedí ve výši
195.000,- Kè vèetnì DPH� na návrh komise pøijmout nabídku fy PREISWERT, s. r. o.,
Horaāïovice k realizaci výmìny oken v èp. 752–753 Bezru-
èova ul. za cenu 404.946,- Kè vèetnì DPH� Smlouvu o dílo na dodávku Spisové sluāby od firmy GEOVAP,
spol. s r. o., Pardubice, za cenu 176.120,- Kè vèetnì DPH� stavební úpravy v Místní knihovnì Horaāïovická Lhota
a s tím spojené navýšení rozpoètu MìK Horaāïovice max.
o 7.000,- Kè na stavební úpravy v Místní knihovnì Lhota Ho-
raāïovická

� termíny zasedání RM 11. 7., 25. 7., 8. 8., 22. 8. 2007 � pronájmy bytových i nebytových prostor

vzala na vìdomí
� zápis z bytové komise dne 21. 5. 2007 

Mgr. Jindøiška Jùdová, starostka mìsta

�ije mezi námi
Ing. Miloslav Chlan

Ing. Miloslav Chlan je nyní
pìtapadesátiletý øeditel firem
Škrobárny Horaāïovice, a. s.,
a LYCKEBY AMYLEX, a. s.,
v letošním roce získal ocenìní
„Vynikající manaāer malé fir-
my 2006“ a „Vynikající ma-
naāer odvìtví 2006“

Mùāete nám øíci nìco
o tom, jak jste zaèínal ve
škrobárnách?

Ve škrobárnách v Horaāïo-
vicích pracuji od roku 1979. Dnes je to jiā více neā 28 let. Pøi
mém nástupu vypadaly škrobárny úplnì jinak. Zaøízení a budovy
byly z podstatné èásti postavené zaèátkem minulého století a vý-
roba škrobu stála hodnì lidské døiny. Poèínaje plavením brambor
aā po manipulaci s vyrobeným škrobem. V té dobì se ale zaèala
stavìt nová výrobna bramborového škrobu a za pár let se zaèalo
i s rekonstrukcí a zprovozòováním výrobny dextrinù. Všichni
jsme vìøili, āe bude lépe. Výroba škrobu v nové budovì zaèala
v roce 1986 a nenadchla snad nikoho. Postupnì se objevilo tolik
problémù, āe jsme témìø všichni vzpomínali v dobrém na starou
škrobárnu. Rok 1986 byl téā rokem, kdy jsem byl jmenován øe-
ditelem horaāïovického závodu, který tehdy spadal pod Škrobár-
ny, státní podnik Havlíèkùv Brod. Pøestoāe jsem vyzkoušel témìø
všechny práce ve škrobárnì, vèetnì výpomoci na plavení brambor,
vùbec se mi dìlat tuto funkci nechtìlo. Byl jsem spokojen se svou
pozicí technika a øeditelem škrobárenského závodu jsem se tak
vlastnì stal jen na naléhání svých kolegù. V samém poèátku jsem
velmi rychle pøišel na to, āe zmìny zabìhnutého systému nejdou
dìlat rychle a pøekotnì a nebo nejdou dìlat vùbec. Na vinì byl
nejen tehdejší politický systém, ale hlavnì myšlení lidí. Bìhem
nìkolika mìsícù jsem jiā vìdìl, āe je nutné zaèít právì u lidí,
a āe vše, co budu chtít zmìnit, bude záviset rovnìā na nich. To
byla asi nejvìtší zkušenost z mých zaèátkù, kterou jsem pak mno-
hokrát ocenil.

Co je na Vaší práci nejtìāší a jak se s tím vyrovnáváte?

Na to je vcelku jednoduchá odpovìï. Nejtìāší byla, je a bude
práce s lidmi. Myslím, āe jsem se ji nauèil docela dobøe. Lépe
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Mìsto Horaāïovice dìkuje panu Jiøímu Doubkovi, fir-
mì Zahradnictví „VESNA“ za darování výsadby  nejménì
osmi druhù kvìtin v poètu pøesahujícím 1200 kusù, èímā
pøispìl ke zlepšení vzhledu našeho mìsta v nastávajícím
letním období. Ing. Ladislav Lenský



øeèeno, āe jsme se ji nauèili ve firmì všichni velmi dobøe. Dùleāité
je vìdìt, āe nejhùøe, resp. s nejmenším efektem bude vykonána
práce, která bude pøesnì do detailu naøízena. Takāe nejen já,
ale i moji kolegové ze své pozice se snaāíme dávat zamìstnancùm
cíle a ne zpùsoby, jak je naplnit. Za velice dùleāité povaāujeme
i vysokou informovanost zamìstnancù o tom, co se ve firmì dìje
a bude dít, a proto mají zamìstnanci ke všem dùleāitým infor-
macím pøístup. Myslím si, āe se o zamìstnance staráme na velmi
vysoké úrovni, poèínaje špièkovým sociálním zaøízením a záze-
mím, èásteènì placenou ranní pøestávkou na kávu, závodním stra-
vováním, nadstandardním vybavením, pracovními a ochrannými
pomùckami aā po napø. systémem vzdìlávání a hodnocení za-
mìstnancù. Nezapomínáme ani na jubilanty a zamìstnance, kteøí
od nás odešli do dùchodu. Nejen manaāeøi, ale všichni zamìst-
nanci firmy, jsou podle mého názoru jediným moāným zdrojem
úspìchu firmy, a pokud by nebyli kvalitní, stáli by za jejími prob-
lémy. Vìøte, āe nelze pokaādé z neúspìchu vinit vlastníky firmy.

Z èeho máte radost?

Mnoho lidí si myslí, āe nejvìtší radost mám z toho, co se
zmìnilo na vzhledu firmy, ze špièkového vybavení a také z toho,
āe se podaøilo spustit nové výrobny. Samozøejmì, āe z tìchto vìcí
radost mám. Ale daleko více si cením ohromného nárùstu znalostí,
schopností a motivace zamìstnancù a hlavnì také jejich ochoty
pøijímat zmìny. Zaènu-li dìlníky, pokud je dnes vùbec mohu ještì
takto nazvat, tak se vìtšina i tìch starších musela nauèit ovládat
zcela nové špièkové technologie vèetnì ovládání poèítaèù. Mladší
zamìstnanci to mají o trochu jednodušší vzhledem k dnešnímu
vzdìlávacímu systému. O stejném nárùstu odbornosti lze mluvit
i u manaāerù. Ještì je nutné dodat, āe vìtšina musí zvládnout
nejen neustálé zmìny, kterými firma prochází, ale také se musí
domluvit v angliètinì. Takāe nejen já, ale i zamìstnanci firmy,
resp. firem LYCKEBY AMYLEX, a. s., a Škrobáren Horaāïovice,
a. s., mohou být právem hrdi na to, co dokázali sami se sebou
i s dnes fungujícími firmami. Jestliāe jsou obì tyto firmy dnes
úspìšné, je za tím pøedevším veliké úsilí všech jejích minulých
i souèasných zamìstnancù.

Co pro Vás znamená ocenìní Manaāer roku 2006?

Ocenìní „Vynikající manaāer malé firmy 2006“ a „Vynikající
manaāer odvìtví 2006“, které jsem rovnìā získal, mì velmi po-
tìšila. A o to více, āe byla získána v soutìāi, kde se vybírá z po-
stupujících finalistù tajným hlasováním. Do finále se mùāete dos-
tat aā na základì informací nejen o daném manaāerovi, ale
i o firmì, kde dotyèný pracuje. Právì informace o firmì a jejích
zamìstnancích získané a ovìøované speciálnì jmenovanou komisí
byly nutnou podmínkou pro moji úèast ve finále i k získání oce-
nìní. Proto vìøím, āe tohoto ocenìní si váāím nejen já, ale i všich-
ni zamìstnanci firmy, protoāe na nìm mají svùj podíl a podle
mého názoru jim také patøí. Chtìl bych jim za to podìkovat.
Jako manaāer mùāete udìlat hodnì, ale koneèný úspìch záleāí
vādy na všech zamìstnancích a jejich ochotì podporovat a rea-
lizovat zámìry firmy.

Jaké jsou vaše profesní plány do budoucna?

Co se týká firem LYCKEBY AMYLEX, a. s., a Škrobáren Ho-
raāïovice, a. s., tak plánù do budoucna mám hodnì, resp. máme
hodnì. Od poèátku kaādého podnikatelského zámìru je tøeba do
nìj vtáhnout co nejvíce zamìstnancù. To, co nyní plánujeme, bude
také velká zmìna. Myslím si, a také jiā na tom ve firmách pra-
cujeme, āe je nutné rozšíøit zdroje suroviny pro výrobu škrobu
tak, aby ho byl dostatek na další zpracování a prodej. Je to velký
úkol a vìøím, āe bìhem dvou tøí let bude v Horaāïovicích za-
hájena výroba škrobu z jiné suroviny neā jsou brambory. Odhad
na tuto investici je okolo 150 mil. Kè. Na ni budou navazovat

urèitì i další investice. V nejbliāší dobì by také mìla být schvá-
lena investice do navlhèování dextrinù za 17 mil. Kè. Pøipra-
vovány jsou projekty do skladovacích sil a rozšiøování stávajících
výrob. Vše by mìlo být optimálnì v provozu v roce 2012, kdy
by firma mìla mít více neā dvojnásobné trāby, tj. kolem 1 miliardy
Kè. Poèet zamìstnancù se zøejmì o mnoho nezvýší, a to je asi
dobøe, protoāe chci, aby zamìstnanci byli spokojeni, a to je sa-
mozøejmì i o platech. Pøipadá mi pro firmu i pro lidi výhodnìjší
mít ménì zamìstnancù s dobrým platem neā opaènì. Nìkteøí za-
mìstnanci i obèané mìsta uā ode mne slyšeli, āe se zaèínám za-
mýšlet nad dobou, kdy odejít do dùchodu. Víte, to není o tom,
kdy skuteènì pùjdu, ale o tom, āe bych chtìl pøedejít situaci,
kdy moje pøítomnost bude pro firmu pøítìāí. Sám to èlovìk s pøi-
bývajícím vìkem hùøe rozeznává.

Chcete øíci nìco na závìr pro naše spoluobèany?

Nìkde jsem slyšel, āe cesta k úspìchu je lemována jenom sa-
mými neúspìchy. Ale kdyā máte okolo sebe schopné a motivované
lidi, tak se všechno nechá zvládnout a neúspìchy pak vidíte jen
jako další pøíleāitosti. Zkuste se nìkdy na své starosti a āivotní
problémy podívat jako na pøíleāitosti a vìøte, āe se vám bude
āít mnohem snáze.

Za odpovìdi dìkuje J. Jùdová.

Odpovìï na otázku
– pro Ing. Ivana Breindla –

Prosím o sdìlení Vaší pøedstavy fungování a úrovnì ho-
raāïovického fotbalu.

Je mi 53 let a fotbal hraji od svých deseti. Hraji ho stále,
bye uā pouze za starou gardu a podle nìkterých svých spoluhráèù
stále mizernì. Stal se mi celoāivotním sportem a láskou, ostatnì
jako drtivé vìtšinì tìch, kteøí k nìmu v mládí „pøièichli“. Pøed
asi 15 lety jsem pøišel do Horaāïovic, kde fotbal mìl a má dlou-
holetou tradici a takøka vādy i vysokou úroveò. Záleāelo to nejen
na talentech, ale i na obìtavých a zapálených lidech pro fotbal.
Bohuāel to po roce 1989 stejnì jako v ostatních sportech v zá-
kladu záleāí pøedevším na penìzích. Kromì ostatního ale hrají
peníze prim (a èím vyšší kvalita a vyšší soutìā, tím samozøejmì
vyšší náklady, které rostou skoro geometrickou øadou). Kdyā pe-
níze nejsou, nebo jich je málo, odchází mladí a talentovaní fot-
balisté (bohuāel uā i z āákovských kategorií) tam, kde peníze jsou
a je tedy i moānost sportovního rùstu, chcete-li kariéry.

V Horaāïovicích je v souèasné dobì fotbal na relativnì vysoké
úrovni. „A“ muāstvo skonèilo v divizní soutìāi jako nováèek na
velmi pìkném 6. místì. Tøeba Slavoj Vyšehrad, který divizi vyhrál
a postupuje do vyšší soutìāe, prohrál s Horaāïovicemi oba zá-
pasy, doma i venku. A to mohly Horaāïovice skonèit ještì lépe.
Nìkolik zápasù prohrály smolnì, nìkteré za „nepøíznì“ rozhod-
èích, minimálnì jeden byl z dùvodù, o kterých „lépe nevìdìt“.
Diváci, kterých chodí na zápasy 200 – 500 (na kterou jinou akci
se jich ve mìstì tolik sejde), mohou vychutnávat fotbalovou krásu
v podání pøedevším P. Veigla, V. Beránka, Boèka, Horváta, ale
i ostatních.

Pøesto je základní otázkou, jak dlouho ještì. Mìsto je ve znaènì
obtíāné finanèní situaci. Jako mlýnské kolo mu visí na krku Mod-
rá hvìzda. A peníze jsou tøeba i na bìāný āivot obce a jsou to
desítky a desítky poloāek a ne zrovna malých. �ivot, bohuāel,
není jen fotbal. A nás, nadšencù, kteøí by dali peníze v první
øadì na fotbal, bohuāel, anebo moāná naštìstí, není v mìstském
zastupitelstvu vìtšina. Pøesto peníze na sport, potaāmo na fot-
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bal jdou. Pøedevším na provoz celého sportovního areálu Na
Lipkách.

Kdyby vše záleāelo pouze na mé pøedstavì a vùli! Paní sta-
rostku nikdo nemùāe podezírat z toho, āe by fotbalu nepøála. Ko-
neckoncù doma má „fotbalovou“ rodinu, její syn patøí k oporám
„A“ muāstva.

Bohuāel nejsem milionáø a mecenáš, bohuāel, paní starostka
nerozhoduje na radnici sama, bohuāel peníze se nedostávají. Vše
stojí a padá a záleāí (nebo uā jenom záleāelo) na sponzorech
horaāïovického fotbalu. Pánové Sedláèek a Bouda dali „do fot-
balu“ v Horaāïovicích nemalé èástky, ale ani jejich moānosti
nejsou neomezené. Pokud se nepodaøí zajistit finanèní spolu-
úèast (a to významnou) nìkoho dalšího a je jedno koho, úroveò
horaāïovického fotbalu pùjde rapidnì dolù. Je to smutné, ale
je to tak. Neā vyjde toto mé zamyšlení tiskem, bude rozhodnuto
pøinejmenším o úèasti Horaāïovic v pøíštím roèníku divize sku-
piny „A“. Nezbývá neā doufat a vìøit. Ing. Ivan Breindl

Mìsto zdobí opravený most
Ocelový pøíhradový most pøes øeku Otavu byl vystavìn v roce

1909 za dozoru zemského ināenýra Karla Grunda. Ocelovou kon-
strukci vyrobila firma Leopold Schifauer, Mostárna Klatovy, za
39 026 korun. Most byl umístìn na místì pùvodního starého
døevìného mostu o ètyøech polí. Z dùvodu velmi špatného
technického stavu byla v loòském roce zahájena jeho komplet-
ní oprava, která byla dokonèena v mìsíci èervnu 2007. Rekon-
strukci provedla spoleènost HOCHTIEF CZ,
a. s., Èeské Budìjovice. Martina Benešová

MÌSTO
HORA�ÏOVICE

ZÁSADY TVORBY
A ÈERPÁNÍ

„Fondu rozvoje bydlení mìsta
Horaāïovice“

schválené na øádném zasedání zastupitelstva
mìsta dne 4. èervna 2007 usnesením è. 17.

Èlánek I
Základní ustanovení

1. Mìsto Horaāïovice má zøízen „Fond rozvoje
bydlení mìsta Horaāïovice“ (dále „Fond“,
zkratka FRBMH) v zájmu zlepšení úrov-
nì bydlení, āivotního prostøedí a vzhledu
mìsta. Tento fond slouāí k poskytování pùj-
èek na zvelebení obytných budov nebo bytù
na jeho území. Zpùsob pouāití se øídí podle
dále stanovených pravidel a podmínek.

Èlánek II
Pøíjmy fondu

1. Pøíjmy Fondu jsou:� dotace a jiné výpomoci ze státního rozpo-
  ètu ÈR

� dotace a jiné výpomoci z rozpoètù územních orgánù� prostøedky z rozpoètu mìsta� pøíjmy ze splátek pùjèek a úrokù� dary a jiné výpomoci sponzorù� jiné pøíjmy
2. Pøírùstky stavu Fondu zùstávají stále ponechány a vyuāívány
ve Fondu.

Èlánek III
Pouāití prostøedkù fondu

1. Prostøedky Fondu je moāno pouāívat výhradnì k poskytování
pùjèek na nové èi stávající budovy èi byty pøi nejniāší  úrokové
sazbì 2 %,  maximální  lhùtì splatnosti 8 let.

2. Výdajem Fondu jsou téā úhrady penìānímu ústavu za vedení
a správu úètu.

3. Pùjèky z Fondu mohou být poskytovány dle odst.1 pouze fy-
zickým a právnickým osobám, které vlastní obytné budovy
nebo byty na území mìsta a které:� pøijmou závazek dodrāet úèelovost pùjèky� nemají vùèi mìstu a k organizacím zøízeným mìstem
  āádné závazky po splatnosti� nemají daòové nedoplatky (èestné prohlášení – pøíloha 2)� nejsou v konkurzním øízení 
  (právnické osoby – èestné prohlášení)� jsou starší 18 let a zpùsobilé k právním úkonùm

4. Pùjèka nebude poskytnuta na zcela jiā uhrazené zakázky
realizované pøed vyhlášením výbìrového øízení.

5. Z fondu se poskytují tyto druhy pùjèek:
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Druh Název/úèel
Splat-
nost

Úrok
p.a.

Max. výše
pùjèky

01
Obnova støechy 
(krytina + konstrukce)

5 let 2 % 100 tis. Kè

02
Zøízení elektrického, plynového
nebo jiného ekologického topení

4 roky 2 % 60 tis. Kè

03
Zøízení èistírny odpad. vod nebo
jiný ekolog. zpùsob likvidace

4 roky 2 % 60 tis. Kè

04
Bezbariérové vstupy a úprava bytu
pro osoby s omezenou pohybovou
schopností a orientací pohybu

5 let 2 % 80 tis. Kè

05
Výmìna vnìjších dveøí u domù 
a výmìna oken

4 roky 3 % 50 tis. Kè

06
Rekonstrukce rozvodù elektøiny,
plynu, vody, kanalizace a ústøed.
topení

4 roky 3 % 50 tis. Kè

07
Stavební úpravy bytu, zøízení 
nebo obnova sociálního zaøízení

4 roky 3 % 50 tis. Kè

08
Obnova fasády vèetnì klempíøských
prvkù domù starších 10 let

4 roky 3 % 50 tis. Kè

09
Zateplení obvodového pláštì domu
staršího 10 let 4 roky 3 %

80 tis. Kè
1 byt

10
Dodateèná izolace domu staršího 
10 let proti zemní vlhkosti

5 let 3 % 100 tis. Kè

11
Pùdní vestavba bytu nebo zøízení
byt. jednotky z nebytových prostor

8 let 4 % 150 tis. Kè

12 Vestavba bytu ve stávajícím domì 8 let 4 % 150 tis. Kè
13 Nástavba bytu na stávající dùm 8 let 4 % 200 tis. Kè

Jednotlivé tituly pùjèek lze kumulovat. Nelze poskytnout pùjèku v kombinaci
titulù 08 + 09 na jeden objekt.

Pùjèku nelze získat opakovanì na jeden titul u jednoho domu èi bytu.



Èlánek IV
Reāim splátek prostøedkù fondu

1. Schválenou výši pùjèky lze èerpat pouze do 10ti mìsícù od
uzavøení smlouvy na základì pøedloāených faktur èi hoto-
vostních dokladù. Vyèerpaná èástka je skuteènou pùjèkou.
Úroky se platí dle uzavøené smlouvy o pùjèce, jistina se splá-
cí rovnomìrnì mìsíèními splátkami poèínaje nejpozdìji
dvanáctým mìsícem následujícím po mìsíci, v nìmā byla
uzavøena smlouva.

2. Dodatkem ke smlouvì o pùjèce mùāe dluāník sjednat rychlejší
splácení pùjèky. 

Èlánek V
Výbìrové øízení

1. Osoby, které splòují podmínky dle èlánku V. odst. 5, mohou
získat pùjèku z Fondu výhradnì na základì výbìrového øízení.
Výbìrové øízení vyhlašuje Mìsto dle moāností Fondu pra-
videlnì k 20. 1., k 20. 4., k 20. 7. a k 20. 10. pøíslušného roku.

2. V pøípadì, āe aktuální zùstatek Fondu k pravidelnému datu
vyhlašování výbìrového øízení klesne pod 50. tis. Kè, výbìrové
øízení se k tomuto datu nevyhlásí.

3. Podmínky výbìrového øízení musí být zveøejnìny na úøední
desce MìÚ, pøíp. jiným vhodným zpùsobem. Lhùta na podání
āádosti k úèasti ve výbìrovém øízení se stanoví na 30 dnù
ode dne zveøejnìní podmínek tohoto výbìrového øízení.

4. �ádost o poskytnutí pùjèky podá āadatel na formuláøi āádosti
o poskytnutí pùjèky (pøíloha è.1), který je k dispozici v den
vyhlášení výbìrového øízení na finanèním odboru Mìstského
úøadu Horaāïovice i na internetových stránkách mìsta.

5. �ádost musí vādy obsahovat zejména:
a) jméno nebo název āadatele, pøípadnì statutár. zástupce
b) adresu bydlištì āadatele nebo sídlo právnické osoby
c) poāadovanou èástku pùjèky podle tabulky titulù v èl. III

a zpùsob jejího výpoètu
d) pøesné oznaèení pøedmìtné obytné budovy nebo bytu

– adresa, èíslo popisné
– prohlášení èi jiný doklad o vlastnictví domu èi bytu
– doklad o pøípustnosti stavby, pøíp. vyjádøení stavebního
  úøadu ve smyslu pøíslušného ustanovení stavebního
  zákona
– pøíslušnou projektovou dokumentaci

e) pøesný popis úèelu, na který jsou pùjèka èi pùjèky
poāadovány, pøi kumulaci titulù je potøeba popis provést
oddìlenì

f) pøedbìānou dohodu s dodavatelem akce, na níā je āá-
dána pùjèka s orientaèní cenou akce
pøi svépomoci odhad nákladù, které pøi realizaci budou
doloāeny fakturami èi hotovostními doklady

g) pøedpokládaná lhùta dokonèení pøedmìtné akce
h) zajištìní pùjèky

– u pùjèky do 100 tis. Kè vèetnì – ruèitelské prohlášení
  jednoho ruèitele – cizí osoba
– u pùjèky nad 100 tis. Kè – ruèitelské prohlášení – dva
  ruèitelé – cizí osoby

6. Pøedloāené āádosti o pùjèky vyhodnocuje stálá komise Fondu,
kterou jmenuje rada mìsta. Komise Fondu navrhne konkrétní
závìr výbìrového øízení formou písemného protokolu. V pro-
tokolu o výbìrovém øízení musí být také vādy uveden stav
úètu Fondu a jeho disponibilní zùstatek pøed schválením pùjèky.

7. O pøidìlení výše pùjèky vybranému āadateli rozhodne mìstské
zastupitelstvo na svém øádném jednání. Výbìrové øízení je
ukonèeno odsouhlasenými nabídkami k uzavøení smluv
o pùjèkách. Proti tomuto rozhodnutí se nelze odvolat.

8. O výsledku výbìrového øízení budou všichni uchazeèi
vyrozumìni neprodlenì. Vybraní āadatelé budou vyzváni
k uzavøení smlouvy o pùjèce. Právo na uzavøení smlouvy za-
niká, pokud se āadatel nedostaví k uzavøení smlouvy do 30
dnù po vyrozumìní o výsledku výbìrového øízení.

Èlánek VI
Smlouva o pùjèce

1. S āadateli, kteøí budou úspìšní ve výbìrovém øízení, uzavøe
mìsto smlouvu o pùjèce, a to bez zbyteèných odkladù.

2. Smlouva musí obsahovat alespoò tyto údaje:
– smluvní strany
– identifikace typu pùjèky podle èl. III
– celková èástka pùjèky, v pøípadì více titulù jejich skladba
– zpùsob èerpání – na základì faktur èi pøedloāení 
  hotovostních dokladù
– lhùta splatnosti pùjèky
– reāim splácení (úroky, jistina), vè. dne v pøíslušném mìsíci
– zpùsob splácení (pøevodním pøíkazem z úètu, sloāenkou
  apod.)
– závazek uāivatele k vyuāití pùjèky k dohodnutému úèelu
– smluvní pokuta za porušení úèelovosti (okamāité vrácení
  + 30 %)
– zajištìní pùjèky
– souhlas uāivatele pùjèky, āe mìsto má právo kontrolovat,
  zda pùjèka byla vyuāita na daný úèel

Èlánek VII
Závìreèná ustanovení

1. Z fondu mùāe být rozdìleno max. 95 % jeho stavu v den
zahájení výbìrového øízení.

2. Systém poskytování pùjèek, který se øídí tìmito zásadami, pod-
léhá kontrole mìsta (mìstský úøad, rada mìsta a zastupitelstvo
mìsta, kontrolní a finanèní výbor).

3. Tyto zásady nabývají úèinnosti 1. 7. 2007

  Ing. Ladislav Lenský             Mgr. Jindøiška Jùdová
  místostarosta mìsta               starostka mìsta

Jeden úøad a dvì pùsobnosti
– samospráva a státní práva
V systému veøejné správy na úrovni územních samosprávných

celkù (krajù a obcí) je uplatòován spojený model výkonu státní
správy (pøenesená pùsobnost) a samosprávy (samostatná pùsob-
nost).
Samospráva – samostatná pùsobnost: v rámci samostatné

pùsobnosti si obec spravuje své vlastní záleāitosti, které jsou v záj-
mu obce a obèanù obce. Je to pøedevším hospodaøení s majetkem,
jeho správa, údrāba a všestranný rozvoj svého území. Vytváøí pod-
mínky pro uspokojování potøeb obèanù mìsta v souladu s míst-
ními pøedpoklady a místními zvyklostmi, zejména bydlení, vý-
chovu a vzdìlání, dopravu, ochranu veøejného poøádku, celkový
kulturní rozvoj. Pøi této své èinnosti je vázána zákonem. Výkon
samostatné pùsobnosti zajišhují zastupitelstvo mìsta a rada mìsta.
Státní správa – pøenesená pùsobnost je taková pùsobnost,

kterou stát na mìsto pøenesl (v souladu s Ústavou se tak mùāe
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stát jedinì zákonem). Mìsto Horaāïovice je obcí s rozšíøenou pù-
sobností, tj. v maximálním moāném rozsahu svìøené státní sprá-
vy. Patøí sem zejména agenda stavebního úøadu, āivnostenského
úøadu, agenda āivotního prostøedí, matriky a evidence obyvatel,
dopravnì správní agendy, sociální agenda, správa daní a poplatkù
a další. Na výkon tìchto agend musí úøedník prokázat svoji od-
bornost sloāením zvláštní zkoušky odborné zpùsobilosti. Pro jed-
notlivé druhy øízení platí pøísnì formální postupy stanovené jak
v obecnì platných právních pøedpisech (správní øád), tak
i v mnoha zvláštních zákonech a vyhláškách.

Toto základní vysvìtlení pùsobností nastiòuji proto, āe
pro mnohé obèany je èasto obtíāné rozlišit, která záleāitost spadá
do té èi oné pùsobnosti a pak mùāe docházet k nedorozumìní.

Mìstský úøad je jedním z orgánù obce a jeho zájmem je, aby
obèan jak mìsta, tak i správního obvodu obce s rozšíøenou pù-
sobností byl partnerem, aby se zajímal o naši èinnost. Zamìst-
nanci mìstského úøadu jsou pøipraveni reagovat na Vaše podnìty,
jsou to odborníci, kteøí ve svém oboru získali øadu zkušeností
a mají pøedpoklady k tomu, aby nacházeli øešení úkolù, které
pøed nimi stojí. Ne vādy je v jejich pravomoci rozhodnout ihned,
ne vādy podle vùle obèana. Pøi své èinnosti jsou vázáni roz-
hodnutími jiných orgánù mìsta èi úøadù a právními pøedpisy,
to ale pøedevším proto, aby nerozhodovali svévolnì, nýbrā podle
daných pøedpisù.

Vím, āe øada z Vás odchází z úøadu spokojena, ale mohou
nastat i opaèné pøípady. Vzájemná komunikace, nebo alespoò
upozornìní na chybu je prvním pøedpokladem k øešení. Elekt-
ronická pošta je v tomto ohledu velmi rychlým a operativním
prostøedkem komunikace.

Závìrem upøesòuji kontaktní údaje na Mìstský úøad
Horaāïovice:

Oficiální adresa: Mìstský úøad Horaāïovice
Mírové námìstí 1
341 01 Horaāïovice

Telefon: 376 547 521, 376 547 522

Fax: 376 547 529

e-mail: urad@muhorazdovice.cz

web: http://www.sumavanet.cz/muhd/

Úøední hodiny Mìstský úøad Horaāïovice
Po 8.00 – 11.00, 12.00 – 17.00
St  8.00 – 11.00, 12.00 – 17.00
Pá 8.00 – 11.00

Pokladna, podatelna
Po, St     8.00 – 17.00
Út, Èt, Pá 8.00 – 14.30

Ing. Ivana Dušková, tajemnice MìÚ, duskova@muhorazdovice.cz

Nový územní plán a úèast veøejnosti
Jak mnohý ètenáø ví, jsou práce na pøípravì nového územního

plánu mìsta Horaāïovice v plném proudu. Územní plán je vìc
veøejná, a proto je zájmem zvolených zástupcù mìsta i povì-
øených úøedníkù docílit co nejvìtší informovanosti obèanù mìsta.

Ze setkání s obèany i z následných písemných podnìtù, které
zdejší úøad územního plánování dostává, však vyplývá, āe mnozí
nepochopili zcela, oè vlastnì v územním plánu jde, jaký je postup
pøi jeho projednávání a jaké mají právo na prosazování svých
vlastních zájmù. Pokusíme se tedy dále uvedené vìci vysvìtlit.

Územní plán je dokument, který hovoøí pøedevším o základní
koncepci rozvoje mìsta jako sídelní jednotky v daném území.
To znamená, āe pøedurèuje, které jeho èásti budou urèeny pro
rozvoj, infrastrukturu, prùmysl, bydlení, rekreaci a které zùstanou
nedotknutelné èi chránìné pøedevším po pøírodní stránce. Hlavním
kritériem je pøi tom obecný zájem rozvoje celého sídla. I kdyā
zájem jednotlivce je v naší spoleènosti rovnìā respektován, není
v tomto pøípadì prioritou.

Musíme si totiā uvìdomit, āe v āivotì je vādy nìco za nìco.
Bydlení ve mìstì pøináší jeho obyvatelùm na jedné stranì øa-
du pøedností a výhod (blízkost škol, obchodù, dopravní propo-
jení, moānost napojení na elektøinu, vodovod, kanalizaci apod.),
na druhou stranu musí však obèané mìsta poèítat s urèitou nut-
ností podøídit se celkovému rozvoji sídla a jeho zájmùm.

Dostáváme od obèanù dennì øadu podnìtù, které se však témìø
bez výjimky týkají jejich konkrétního osobního zájmu. I kdyā
bychom více uvítali námìty týkající se mìsta jako celku, nejsou
ani tyto podnìty bez významu. Chtìli bychom tímto poāádat ob-
èany, kteøí své podnìty na mìstský úøad zaslali, aby se nedo-
āadovali vysvìtlování, jak s nimi bylo naloāeno a zejména zda
jim bude vyhovìno. Mùāeme je ujistit, āe všechny jejich podnìty
budou poskytnuty zpracovateli územního plánu jako námìty k po-
souzení. Na jejich splnìní však navrhovatelé nemají právní nárok.

Pøi dalších dvou kolech schvalovacího procesu, tj. projednání
návrhu zadání územního plánu a pøedevším pak pøi veøejném pro-
jednání vlastního návrhu budou mít moānost obèané seznámit
se s výsledným projektem. Pøi tomto projednání budou mít rovnìā
moānost posoudit, jak byly jejich zámìry naplnìny, pøípadnì
vznášet pøipomínky nebo námitky, a to vādy podle toho, v jakém
rozsahu budou jejich zájmy dotèeny.

O termínech konání tìchto krokù vedoucích ke schválení územ-
ního plánu a o moānostech ovlivòovat jejich výsledek bude veøej-
nost v souladu se zákonem vèas informována, a to jak v novinách,
tak na www stránkách úøedí desce MìÚ. Ing. J. Kotlaba VÚP
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Upozornìní

Upozoròujeme obèany, kteøí uhradili místní poplatek
z odpadu pouze za prvé pololetí roku 2007, na povinnost
uhradit tento poplatek za 2. pololetí roku NEJPOZDÌJI
DO 30. 9. 2007. Poplatky je moāné uhradit hotovì v po-
kladnì MìÚ Horaāïovice v úøedních dnech pondìlí, støe-
da 8 – 17 hod. a pátek 8 – 11 hod. nebo poštovní poukáz-
kou. Vèas nezaplacené poplatky budou dle platné Vyhlášky
navýšeny aā na trojnásobek a bude pøistoupeno k jejich
vymáhání. Dana Havránková, finanèní odbor

Aktualizace āádostí o byt
�ádáme všechny uchazeèe, kteøí mají podánu āádost o pro-

nájem obecního bytu na MìÚ Horaāïovice, aby své āádosti
aktualizovali. Aktualizací āádosti se rozumí potvrzení zájmu
o pronájem, zmìna rodinného stavu, zamìstnání, bydlištì, na-
rození dítìte, atd. Aktualizaci je nutno provést u pí Kuldové
(sekretariát, 1. patro) nebo telefonicky na 376 547 522 nej-
pozdìji do 30. èervence 2007.

Nepotvrzené a neaktualizované āádosti budou vyøazeny!
bytová komise



Oznámení o dopravních omezeních
„Mìstský bìh“ 2007

Mìstský úøad Horaāïovice, odbor dopravy a silnièního hos-
podáøství oznamuje, āe z dùvodu zajištìní bezpeènosti pøi po-
øádání 3. roèníku sportovní akce „Mìstský bìh“ dne 1. 7. 2007
budou v dobì od 9.30 hod. do 11.00 hod. uzavøeny, v rozsahu
dle situace doloāené k āádosti, tyto místní komunikace: Mírové
námìstí – ul. Záøeèská – ul. Nábøeāní – ul. Prácheòská – ul.
Pøíèná – ul. Prácheòská – ul. Trhová – ul. Podbranská – ul. Hra-
dební, v úsecích dle doloāené situace.
Sportovní akce bude dostateènì zajištìna poøadatelskou sluā-

bou, která bude øádnì pouèena a vybavena pøedepsaným zpù-
sobem.
Jelikoā se jedná o støed mìsta, není moāno stanovit objízdnou

trasu.
Poøadatelská sluāba bìhem závodu zajistí odklon vozidel na

parkovací plochy na území mìsta.
V dobì konání závodu bude v pøípadì nouze uvolnìn vjezd

do uzavøených místních komunikací vozidlùm IZS.

()
XXIX. RALLY AGROPA 2007

Mìstský úøad Horaāïovice, odbor dopravy a silnièního hos-
podáøství oznamuje, āe z dùvodu zajištìní bezpeènosti pøi po-
øádání XXIX. Rally Agropa 2007 a doprovodných akcí ve dnech
13. – 14. 7. 2007 budou provedeny následující uzavírky.

Rozsah uzavírek:

1. Z dùvodu zajištìní doprovodné kulturní akce pøi poøádání
XXIX. Rally Agropa 2007 bude uzavøena èást místní komu-
nikace Mírové námìstí (prostor pøed MìÚ)
Objízdná trasa není stanovena, jedná se o støed mìsta.
Termín uzavírky: od 13. 7. 2007, 12.00 hod. do 14. 7. 2007,
18.30 hod.

2. Z dùvodu zajištìní prostoru startu a cíle pøi poøádání XXIX.
Rally Agropa 2007 bude provedena úplná uzavírka ul. Šev-
èíkova, Mírové námìstí, ul. Havlíèkova a èást ul. Prácheòská
v Horaāïovicích, Objízdná trasa není stanovena, jedná se
o støed mìsta.
Termín uzavírky: 14. 7. 2007 v dobì od 7.00 hod. do 18.30
hod.

3. Rally Agropa 2007, dne 14. 7. 2007, RZ è. 1/5 Stráāovice
– Nehodív, v dobì 8.00 – 11.10 hod., 11.35 – 14.50 hod.
Z dùvodu zajištìní bezpeènosti pro RZ è. 1/5 bude provedena
úplná uzavírka silnic II/186, v úseku Stráāovice – køiā. II/186
x III/18612 (smìr Louāná), III/18613, v úseku Neprochovy
– Stráāovice) a III/18612, v úseku køiā. II/186 x III/18612
– Louāná – Nehodív.
Objízdná trasa pro veškerou dopravu z dùvodu uzavír-
ky v úseku køiāovatka II/186 x III/18612 (smìr Louāná) –
Stráāovice bude vedena po silnicích II/186, II/187, I/22,
III/18624 a III/18614 pøes obce �ïár – Zborovy – Nicov –
Plánice – Hnaèov – Zavlekov – Nalāovské Hory – Hradešice
– Smrkovec – Bøeāany – Paèejov – Paèejov Nádraāí – Strá-
āovice a opaènì.
Objízdná trasa pro veškerou dopravu z dùvodu uzavír-
ky v úseku Stráāovice – køiāovatka II/186 x III/18612 – Louā-
ná – Nehodív bude vedena po silnicích II/186, III/18614,
III/18622 a III/1869 pøes obce Stráāovice – Paèejov Nádraāí
– Milèice – Myslív – Nehodív a opaènì.

4. Rally Agropa 2007, dne 14. 7. 2007, RZ è. 2/6 Komušín
– Horaāïovice, v dobì 08.40 – 11.50 hod., 12.15 – 15.30 hod.
Z dùvodu zajištìní bezpeènosti pro RZ è. 2/6 bude provedena
úplná uzavírka silnic II/139, v úseku Horaāïovice Pøedmìstí
– køiā. II/139 x III/1733 (smìr Hlupín a smìr Komušín)
a III/1733, v úseku Komušín – køiā. III/1733 x III/1731 (smìr
Meèíchov).
Objízdná trasa pro veškerou dopravu z dùvodu uzavírky køiā.
II/139 x III/1731 (smìr Meèíchov) a køiā. II/139 x III/1733
(smìr Hlupín a smìr Komušín) je vedena po silnici III/1730,
dále po MK a po silnicích III/02215, I/22, II/139 pøes obce
Meèíchov – Hlupín – Sedlo – Støelskohoštická Lhota – Støelské
Hoštice – Horaāïovice – Horaāïovice Pøedmìstí a opaènì.
Objízdná trasa pro veškerou dopravu z dùvodu uzavírky sil-
nice II/139 v obci Horaāïovice Pøedmìstí a silnice III/1733
v obci Komušín bude vedena po MK a dále po silnicích
II/174, III/1741, II/139 pøes obce Komušín – Svéradice – Babín
– Horaāïovice – Horaāïovice Pøedmìstí a opaènì.

Za odbor dopravy a silnièního hospodáøství
M. Kotišová

�ádost o prodlouāení platnosti mírnìjšího
limitu pro arzen v pitné vodì ve vodovodu

Horaāïovice byla podána
V polovinì letošního roku skonèí tøíleté pøechodné období,

pro které Krajská hygienická stanice Plzeòského kraje (KHS) po-
volila mírnìjší limit arzenu v pitné vodì v Horaāïovicích. Tehdy
bylo nutné dovést do zákonného stavu skuteènost, āe kvalita pitné
vody dodávané do veøejného vodovodu není dodrāena mírným
pøekroèením limitní hodnoty (tzv. nejvyšší mezné hodnoty –
NMH) – 10 �g arzenu v litru („Vyhláška Ministerstva zdravot-
nictví ÈR è. 252/2004 Sb., kterou se stanovují hygienické po-
āadavky na pitnou a teplou vodu a èetnost a rozsah kontroly
pitné vody“). V pøedpisech, které historicky pøedcházely této
vyhlášce, byla pro arzen stanovena NMH 50 �g/l. Postupnou
harmonizací naší legislativy s legislativou evropskou došlo
i v oblasti posuzování kvality k dílèímu zpøísnìní podmínek
dodávky pitné vody s konkrétním dopadem na horaāïovický
vodovod právì v parametru arzen.
Arzen je prvek, který se bìānì vyskytuje v geologickém pod-

loāí. Je podezírán z toxického a karcinogenního úèinku a z tìch-
to dùvodù je mu, ve škále s dalšími 61 kvalitativními ukazateli
z citované vyhlášky, pøikládán mimoøádný význam.
Hygienickým orgánem stanovený mírnìjší limit 20 �g/l se

opírá o znalecký posudek zdravotního rizika, který vychází z do-
stupných informací o vlivu arzenu na lidský organismus a z re-
álných podmínek zásobování vodou v Horaāïovicích. Ve svìtì
jsou známy tragické pøípady dlouhodobé konzumace kontami-
nované pitné vody, avšak s øádovì vyšším obsahem arzenu neā
je tomu v Horaāïovicích. Svìtovou zdravotnickou organizací do-
poruèená hodnota 10 �g/l je tak nízká, āe lze s vysokou mírou
zabezpeèení vylouèit zdravotní komplikace z pitné vody i pøi je-
jím celoāivotním uāívání. Mírnìjší limit je urèen doèasnì na dobu
nezbytnou k zavedení definitivních opatøení, která umoāní drāet
koncentraci arzenu pod 10 �g/l. Zároveò do vyøešení problému
je rozhodnutím KHS omezena pøímá konzumace pitné vody tì-
hotným āenám a dìtem do 3 let vìku.
Obsah arzenu v podzemní vodì jímané v prameništi Ostrov je

rùzný v jednotlivých studnách. Tomu odpovídá i jeho výsledná
koncentrace v pitné vodì, která kolísá podle toho, které ze zdrojù
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jsou aktuálnì v provozu. Prùmìrná koncentrace arzenu zjištìná
ve vzorcích odebraných v distribuèní èásti vodovodní sítì za pos-
ledních 36 mìsícù je 14. Pouze ve dvou pøípadech bylo zazna-
menáno vyrovnání hodnoty 20 �g/l. I pøesto, āe se jedná o re-
lativnì pøíznivé údaje, je na místì respektovat tzv. princip
pøedbìāné opatrnosti, na který se posudek zdravotního rizika od-
volává.

Odstranìní arzenu z pitné vody lze v souèasné dobì zajistit
standardními opravárenskými postupy. Mìsto Horaāïovice od-
souhlasilo výstavbu úpravny vody v prameništi Ostrov, je zpra-
cována projektová dokumentace a vydáno územní rozhodnutí.
I pøes intenzivní jednání o poskytnutí dotace z Fondu soudrānos-
ti EU se však dosud nepodaøilo najít finanèní prostøedky. Mìsto
proto poāádalo prostøednictvím 1. JVS o prodlouāení lhùty plat-
nosti mírnìjšího hygienického limitu a zároveò pøipravuje podání
āádosti o dotaci z „Operaèního programu āivotní prostøedí“.

Pøedpokládaný termín realizace úpravny vody je rok 2010.

Mìsto Horaāïovice

1. JVS, a. s., provozovatel mìstského vodovodu

Školení financované EU ukáāe, jak komunikací
s veøejností zlepšit nakládání s odpady

Pøesnì za dva mìsíce od pøedchozí akce byl v pondìlí
18. 6. 2007 v hotelu Ve dvoøe ve Spáleném Poøíèí zahájen jiā 3.
blok školení, kterým pokraèuje komplexní vzdìlávání nìkolika
desítek úèastníkù na téma odpadové hospodáøství. Akce je sou-
èástí projektu „Vzdìlávání a spolupráce v odpadovém hospodáø-
ství“ (zkrácená verze plného názvu projektu), jehoā cílem je pod-
pora rozvoje odpadového hospodáøství v zapojených obcích
v Plzeòském a Jihoèeském kraji. 

Nositelem projektu je CZ Biom – Èeské sdruāení pro biomasu,
které jako jednu z hlavních cest pro udrāitelný rozvoj odpadového
hospodáøství spatøuje v aktivním vzdìlávání a spolupráci. V sou-
èinnosti s firmou Ing. Pavel Novák, která je hlavním odborným
partnerem projektu, proto sdruāení pøipravilo pro zapojené obce
a mìsta rozsáhlý vzdìlávací program. Je sestaven ze ètyø samos-
tatných týdenních blokù školení, pøièemā kaādý z nich je vìnován
urèitému tématu. V prùbìhu školení úèastníci získávají komplex-
ní pøehled o aktuálním stavu a vývoji v oboru a zároveò moā-
nost pøipravit konkrétní opatøení ke zlepšení systému nakládání
s odpady ve vlastních obcích.

Aktuální blok školení navázal na témata pøedchozích školení,
které se vìnovaly moānostem pøedcházení vzniku a tøídìní od-

padù v obcích a dále plánování a ekonomice odpadového hos-
podáøství. Hlavním tématem 3. bloku školení byly zpùsoby ko-
munikace s veøejností a aktivní zapojení obèanù do zlepšení sys-
tému nakládání s odpady v obcích. Úèastníci školení tak získali
øadu informací a návodù, jak napø. aktivnì vyuāívat nástroje mar-
ketingu na úrovni obcí, jak úspìšnì realizovat informaèní kam-
panì, vèetnì prezentace konkrétních pøíkladù a zkušeností. In-
formace byly úèastníkùm pøedány prostøednictvím odborných
lektorù z Regionální rozvojové agentury Plzeòského kraje o.p.s.,
sdruāení Ekodomov, firmy Ing. Pavel Novák a dalších.

Cenné praktické poznatky mìly zajistit úèastníkùm školení
rovnìā exkurze na zaøízení urèená k nakládání s odpady. Na mís-
tì si mohli ovìøit fungování zaøízení na dotøiïování papírù a plas-
tù v Plzni, dále zaøízení na recyklaci vytøídìných plastù ve mìstì
Stod a také novì zprovoznìné bioplynové stanice nedaleko mìsta
Dobøany.

Téma 3. bloku školení byl zároveò pøípravou na praktické
pilotní projekty, které budou v rámci projektu realizovány v prù-
bìhu srpna aā øíjna 2007 na území všech zapojených obcí. Spo-
èívat budou v informaèních kampaních zamìøených na podporu
øešení aktuálních problémù – tøídìní bioodpadù, zpìtného odbìru
výrobkù (pneumatiky, elektro) a zvyšování úèinnosti tøídìní od-
padù od obèanù. Série školících blokù bude pak uzavøena 4. tý-
denním blokem v prùbìhu ledna 2008.
Poznámky: [1] Celkové náklady projektu ve výši 11 mil. Kè jsou hrazeny
formou dotace z Operaèního programu Rozvoj lidských zdrojù Evropského
sociálního fondu se spoluúèastí národních zdrojù prostøednictvím Minis-
terstva āivotního prostøedí (M�P). Projekt byl podpoøen ve 3. výzvì gran-
tového schématu „SíG environmentálních informaèních a poradenských
center“, vyhlášeného M�P v rámci opatøení 4.2 Operaèního programu Roz-
voj lidských zdrojù. Pøidìlená dotace je hrazena ze 75 % z prostøedkù ESF
a z 25 % z prostøedkù státního rozpoètu (M�P).
[2] CZ Biom – Èeské sdruāení pro biomasu je nevládní nezisková a profesní
organizace podporující rozvoj vyuāívání biomasy jako obnovitelné suroviny,
rozvoj fytoenergetiky, kompostárenství a vyuāití bioplynu v Èeské republice
a propagující technologie pro udrāitelný rozvoj.
Èeské sdruāení pro biomasu, Drnovská 507, 161 06 Praha 6, registr. u MV
ÈR v odd. II/s–OS/1 pod è. 24309/94–R,
URL: www.biom.cz, korespondenèní adresa: Bystøická 2, 140 00 Praha 4
Kontaktní osoba: Ondøej Baèík, hlavní manaāer projektu financovaného ESF,
GSM: 604 631 563, tel.: 241 730 326, e-mail: bacik@biom.cz

Spolek dobrovolných hasièù
Na Hasièském záchranném sboru Pl-

zeòského kraje, územním odboru Klato-
vy, se ve ètvrtek 26. dubna konalo jiā
11. setkání èlenù klubu „Zaslouāilých ha-
sièù“ okresu Klatovy. Z našeho sboru je
v souèasnosti v tomto klubu šest muāù
(z toho dva jsou drāiteli medaile a titulu
Zaslouāilý hasiè) a jedna āena. Toto vy-

znamenání se udìluje dvakrát do roka v zámku v Pøibyslavi
a podmínkou jeho udìlení je vìk 60 rokù a 25 rokù nepøetrāité
práce ve funkcích.

Pøítomni byli seznámeni starostou panem Fr. Køesnanem s dì-
ním Okresního sdruāení hasièù v minulém roce, z nìhoā vybírám
nìkolik èísel. V okrese je 31 okrskù, 236 sborù, 10 089 èlenú
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Oznámení

Technické sluāby, organizaèní sloāka Mìsta Horaā-
ïovice, pøijmou ihned do pracovního pomìru na dobu
urèitou jednoho zamìstnance na pozici zedníka, který bude
vykonávat drobné opravy komunikací, chodníkù, opìr-
ných zídek atd. Pøedpoklady: praxe v oboru, øidièské
oprávnìní skupiny B. Vhodné i pro uchazeèe dùchodového
vìku.

Kontaktní osoby:
Ladislav Panuška, tel.: 376 547 573, mobil: 605 926 294
Marcela Bryndová, tel.: 376 547 574, mobil: 608 448 698

Pokraèování na další stranì.



a èlenek, 51 mladých kolektivù a 982 druāstev se zúèastnilo
rùzných hasièských soutìāí. Zmínil se téā o okresním a celo-
státním plese hasièù, který se konal v Klatovech a byl zdaøilý.

Pan plk. Jan Rayser se zmínil o jednotlivých zásazích v okre-
se, kterých bylo celkem 1320. Z toho bylo 123 poāárù, a to 79
se škodou ménì neā 10 000,- Kè, 31, kde byla škoda od 10 000
– 250 000,- Kè. Do 1 mil. Kè to bylo šest poāárù a ètyøi nad
1 mil. Kè. Pøímá škoda zpùsobená poāáry byla 13 426 100 Kè
a uchránìné hodnoty jsou 42 560 000 Kè.

Dále hovoøila za radu āen pí Králová, pan Nový za radu mlá-
deāe a o hospodaøení v minulém roce pøítomné seznámil pan
Drha, pøedseda okresní revizní komise.

Kaādým rokem je poøádán pro èleny klubu jednodenní nebo
dvoudenní zájezd. Letos to bude do ZOO Ohrada a výstavu Zemì
āivitelka. Pøed obìdem byly ještì rozdány jubilantùm pamìtní
listy a zahrála tøíèlenná kapela z øad pøítomných.

()
Sborem dobrovolných hasièù v Dolanech a Okresním sdru-

āením hasièù Klatovy byl náš sbor pozván na oslavu 120. výroèí
zaloāení sboru a celookresní oslavu svátku sv. Floriána na sobotu
5. kvìtna.

Program oslav zaèal v 9 hod. pøíjezdem a prezentací úèast-
níkù, od 10 hod. byla slavnostní schùze, zdravice hostù, pøedání
vyznamenání a následoval slavnostní obìd. Po nìm byl nástup
všech hasièù a úèastníkù oslav na místní návsi, kde byl poloāen
vìnec u pomníku padlých v 1. a 2. svìtové válce a vzpomínka
všech zemøelých èlenù. Poté se prùvod odebral do kostela, kde
po krátké bohosluābì byl poāehnán nový prapor místního sboru
a 24 stuh, které byly pøipnuty na historické prapory celého okresu,
mezi nimiā byl i prapor našeho sboru.

Z kostela prošel prùvod obcí – provázený hudbou Skalanka
– na sportovní areál. Tam byl pøipraven zajímavý program: vy-
stoupení malých hasièù, zásah s historickou ruèní a parní støí-
kaèkou, ukázka profesionálních hasièù, policejních psù, dále se-
skok parašutistù a závìr patøil osádce vrtulníku. Slavnost byla
zakonèena taneèní zábavou.

()
Okrsek è. 8 Horaāïovice uspoøádal ve Velkých Hydèicích

v sobotu 19. kvìtna okrskovou hasièskou soutìā muāù za úèasti
11 druāstev. Za pìkného poèasí se na prvém místì umístilo druā-
stvo z Hejné 3 a zároveò obhájilo putovní pohár. Druhé místo
obsadilo druāstvo Hejná 1 a místo tøetí patøilo hasièùm z Kejnic.
Tato tøi prvá druāstva postoupila do vyøazovacího kola o postup
do kola okresního. Následující poøadí bylo: SDH Boubín, Velké
Hydèice, Hejná 2, Horaāïovice, Veøechov, Tøebomyslice, Lhota
Horaāïovická a Komušín.

Sláva vítìzùm, èest poraāeným.
11. srpna probìhne rovnìā ve Velkých Hydèicích soutìā ha-

sièských druāstev muāù a āen s názvem Velkohydèický savec.
Jste poøadateli srdeènì zváni. Karel Halml

200 dìtí a indiánské tee-pee
na zámeckém nádvoøí

Mìstská knihovna Horaāïovice a skautské
støedisko Prácheò poøádaly na pøelomu kvìtna
a èervna akci Skauting proti nudì – výstavu
spojenou s nejrùznìjšími aktivitami pro dìti. Sál
Mìstské knihovny a zámecké nádvoøí navštívilo

bìhem dvou dní pøibliānì 200 dìtí, které si tak spolu s paní
uèitelkami zpøíjemnily školní výuku nebo s rodièi sobotní od-
poledne.

Povídalo se, prohlíāelo se (fotky, výrobky, zajímavosti
o skautech), hrály se hry, soutìāilo se, trhaly se rekordy, tvo-
øilo se (malovalo, psalo cyrilicí, modelovalo, korálkovalo, …),
fotilo se (módní pøehlídka v batikovaných trièkách), …

Dìti se nejen dozvìdìly, āe skauti slaví letos 100 let od svého
vzniku, āe v ÈR je 46 000 skautù a na celém svìtì jich je
pøes 40 milionù, jak takový skauting vypadá (āe si jednou
týdnì hrajeme, soutìāíme a zkoušíme nové vìci, āe èasto jezdíme
na výlety a poøádáme tábory, āe rádi pomáháme a neradi se nu-
díme), dokonce si ale mohly takové to hraní, soutìāení a do-
vádìní vyzkoušet na vlastní kùāi. Mohly si ovìøit svou zruènost,
odvahu nebo trpìlivost v pøekonávání svých vlastních rekordù.

()
Køíāem kráāem Èeským rájem

Bìhem pìti kvìtnových dnù strávených v jedné z nejkrásnìj-
ších lokalit Èeské republiky prošla dvanáctièlenná skautská „ex-
pedice“ tento kraj (Maloskalsko a Turnovsko) køíāem kráāem:
prolezli jsme pískovcové skály Hruboskalsko s mnohými vy-
hlídkami, hrady Valdštejn, Frýdštejn i Trosky (známé svým
tvarem dvou vìāí viditelných z mnohých míst Èeského ráje), jes-
kyni Postojna (nejvìtší pískovcovou jeskyni v Èeském ráji,
16x18 m), Klokoèské skály, rozhlednu Kopanina a mnoho dal-
ších krásných a zajímavých míst. 

()
Kapka – 10 000 Kè na boj proti leukémii

V pátek 15. èervence umyli skauti na ho-
raāïovických benzínkách nìkolik stovek
oken aut a vybrali témìø 10 000 Kè (bez
88 Kè). Dìkujeme všem, kteøí pøispìli. Pøíští
rok se nám snad podaøí trhnout hranici deseti
tisíc.

Skautské støedisko Prácheò Vás zve na divadelní pøedstavení
Úplavice, které budeme hrát na Slavnostech kaše 30. èervna ve
13.30 na námìstí. 

Pøejeme všem krásné a pohodové léto.
Jana Mráèková (www.skauting.cz/prachen)

Køes8anská mateøská škola
Bylo léto, horké léto, tak jak léto má být...

Léto – i kdyā ještì ne to astronomické,
je v plném proudu. V plném proudu jsou
i aktivity naší duhové mateøinky.

Realizovaný tématický blok „Objevuje-
me a poznáváme øíši Ferdy Mravence,“
odstartoval naše letní aktivity. Jeho pros-

tøednictvím se dìti pøenesly do øíše hmyzu – konkrétnì mravencù.
Objevovaly, poznávaly, zkoumaly, experimentovaly. Staly se prù-
zkumníky v pravém slova smyslu. Pomáhali i rodièe – se svými
ratolestmi vymýšleli pùvabné verše. Brouèci zakonèili blok vý-
robou „Mravenèí knihy.“ Vyrobili vlastní leporelo ze āivota mra-
vencù a doplnili je vtipnými texty. Výchovný blok byl prezen-
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tován také na Pedagogické fakultì University Karlovy, kde se
setkal se znaèným ohlasem a zájmem.

Školní výlet do nedalekého Rabí následoval. Malíèci a pros-
tøedníèci se vydali autobusem. Pøedškoláci vlakem a èást cesty
absolvovali pìšky podél øeky Otavy. Prohlídka hradu a následné
pøedstavení „Vèelnice“ – divadelní pøíbìh ze āivota vèel, pobavilo
i zaujalo.

Nyní jiā finišujeme – máme za sebou dìtský den na ZŠ Ko-
menského, plný soutìāí a legrace – dìkujeme. Pobavili jsme se
pøi Majálesu ZŠ Blatenská – rovnìā dìkujeme. Absolvovali jsme
cyklovýlet s pøedškoláky, který se stal pìknou tradicí. Brouèci
pozvali své rodièe na veselý táborák, který ukonèili veèerním
koupáním. Oveèky se vydaly na dìtské høištì a obèerstvily se
zmrzlinou. Ptáèata pøichystala nìkolik pracovních dílen – jejich
dílka jsou zdaøilá. Rybièkám se blíāí akce „bazén.“ Jdou si za-
plavat spoleènì s rodièi. Poslední týden v èervnu konèí i pla-
vecký výcvik v místním bazénu našich pøedškolákù. Jde jim to
opravdu skvìle a plavání pøišli na chuU. Pøedposlední puntík
tradiènì udìlají pøedškoláci velkou akcí – veèerním pøespáním
v mateøské škole. Tìší se na hledání pokladu pod starobylou
Práchní, táborák, sportovní klání, zpìv, veèeøi na grilu, na škol-
kovskou bílou paní a další pøekvapení... My dospìlí se tìšíme
s nimi.

Poslední teèka patøí návštìvì místního kostela sv. Petra a Pav-
la. Sem pùjdeme všichni, malí i velcí, podìkovat za proāitý školní
rok. Poprosit za dobré a ve zdraví proāité prázdniny, dovolené
a za šUastné návraty nás i Vás všech. Dìkujeme i sestøe Kristýnì
za pøekrásné aktivity, které pro naše dìti na klášteøe chystá a panu
vikáøi Nikolovi za èas, který si pro nás vyšetøí. 

Za KMŠ
Vìra Chaloupková, Jaroslava Panušková a Alena Prùchová

MŠ Na Palouèku
…a tak máme opìt konec školního roku.

Ano je to tak, školní rok nám utekl
jako voda a nejen dìti, ale i my do-
spìláci jsme zase starší. Na rozdíl od
nás dìti mají velkou radost, āe jsou zase
o krùèek dál k té velké škole.

Bìhem uplynulého školního roku
jsme zaāili mnoho pìkných, nìkdy i do-

jemných chvil, na které vādy rádi vzpomínáme. Nyní nás èekají
rušné prázdniny. V celé školce bude probíhat rekonstrukce topení,
kterou si jiā všichni zaslouāíme a také školní jídelna dostane no-
vou vzduchotechniku, která chybìla.

Z výše uvedených dùvodù nebude naše školka o letošních
prázdninách v provozu.

V pøíštím školním roce budeme pokraèovat ve zvolené or-
ganizaci MŠ, dìti opìt budou ve 4 tøídách, z nichā jedna bude
pro pøedškoláky.

Všem rodièùm, kteøí se k nám po prázdninách jiā se svými
dìtmi nevrátí, dìkuji za pøíkladnou spolupráci a podíl na rozvoji
naší školky. Dìtem pøeji mnoho spokojených chvil v základní
škole, jejich rodièùm mnoho trpìlivosti a moc bych si pøála, aby
dìti mohly stavìt pøi svém dalším vzdìlávání na tom, co jim
poskytla naše školièka Na Palouèku.

Bc. Marie Sládková, øeditelka MŠ

Vydaøené oslavy Dne dìtí
�áci Základní školy Komenského nás jiā ponìkolikáté pozvali

31. 5. na oslavu Dne dìtí. Pøipravili pro naše dìti rùzné soutìāe
a zábavné hry. Dìtem se moc líbilo trefování míèkem do ple-
chovek, ti obratnìjší cvièili s obruèí, pro šikovné bylo pøipraveno
malování, puzzle a mnoho dalších zajímavých èinností. Ti od-
váānìjší se stali na chvíli opravdovými zpìváky a zpìvaèkami.

Na Den dìtí 1. 6. poøádala ZŠ Blatenská jiā tradièní Majáles.
Rádi jsme pøijali pozvání zúèastnit se tohoto prùvodu mìstem.
Dìti s nadšením vyrábìly rùzné masky. Do prùvodu se vypravil
lékaø se sestøièkou a pacienty, malá zoologická zahrada, agent
007, Pipi punèochatá, malá èertice, sportovci a mnoho dalších
masek. Po skonèení Majálesu jsme byli pozváni na školní høištì,
kde uèitelé se āáky pøipravili sportovní soutìāe pro dìti. Dìti
plnily úkoly s radostí, za splnìný úkol dostávaly āetony, za které
si mohly nakoupit kvalitní dárky. Bìhem soutìāí se dìti mohly
obèerstvit zákuskem a èajem. Toto obèerstvení pøipravily paní
kuchaøky.

Chtìli bychom podìkovat obìma základním školám za to, āe
umoānily našim āákùm proāít dva hezké dny.

Uèitelé a āáci ZŠ praktické

Horaāïoviètí rytíøi
V Horaāïovicích vyrùstají noví rytíøi. Nevìøíte?

V úterý 29. 5. 2007 bylo 31 prvòáèkù ze ZŠ Komenského
ul. pasováno na „Rytíøe Øádu ètenáøského“. Pracovnice mìstské
knihovny pøipravily pro dìti pestrý program a hlavního pasování
se ujala starostka mìsta – paní Jindøiška Jùdová. Naši prvòáèci
se uā nauèili písmenka a pøeèetli SLABIKÁØ. Sloāili slavnostní
slib a byli pøijati mezi ètenáøe. Vìøíme, āe tato poèítaèová ge-
nerace si najde cestu i k zajímavým kníākám.

Drāme jim palce. uèitelky 1. tøíd ZŠ Komenského ul.,HD

Majáles v Horaāïovicích
1. 6. 2007 se konal jiā 6. roèník Majálesu. Touto slavností

ZŠ Blatenská 540 tradiènì oslavuje Den dìtí. V 9.00 vyšel prùvod
masek od školy na námìstí, kde byl korunován král Majálesu.
Po prùvodu probíhaly soutìāe na školním høišti. Díky sponzorùm
mohly dìti vyhrát drobné ceny. 

RNDr. Hana Mazancová, øeditelka školy

Fotbal pøi ZŠ Blatenská
Dne 31. 5. 2007 se na fotbalovém høišti SK Plzeò– Bukovec

odehrálo krajské kolo školního fotbalového turnaje Coca – Cola
Cup 2007. Tohoto kola se zúèastnily ètyøi týmy: ZŠ Zábìlská
Plzeò, ZŠ Pøeštice na Jordánì, ZŠ Hostomice a ZŠ Blatenská
Horaāïovice. Horaāïoviètí hráèi vstoupili do krajského kola jako
jediní bez poráāky, ale s malou šancí na postup. I pøes nepøíznivý
terén se ZŠ Blatenské pøekvapivì podaøilo postoupit do celo-
státního finále, kterého se zúèastní 16 nejlepších týmù z celé
republiky. Finálové klání, ve kterém budou týmy rozdìleny do
ètyø skupin, se uskuteèní 6. – 8. èervna 2007 v Praze na Strahovì
v tréninkovém centru Sparty Praha. Coca – Cola Školského po-
háru se letos zúèastnilo 1200 druāstev. Vítìzné druāstvo èesko–
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slovenského finále odcestuje do Brazílie na desetidenní trénin-
kový kemp vedený bývalým reprezentaèním trenérem Brazilcù
Carlosem Parreirou. Hráèi druhého nejúspìšnìjšího druāstva se
zúèastní letní Fotbalové akademie Pavla Nedvìda a nejlepší vy-
hodnocení hráèi turnaje obsadí místa ve Fotbalové akademii Petra
Èecha. Horaāïovickým hráèùm pøejeme mnoho štìstí a úspìchù
ve finále. Katka Vávrová a Eva Štìpánová

Bavorsko – èeská āíāala

na ZŠ Komenského v Horaāïovicích
�áci 7. a 8. roèníku ZŠ Horaāïovice, Komenského se pøi-

hlásili do projektu „BAVORSKO – ÈESKÁ �Í�ALA“, který byl
vyhlášen krajským úøadem v Regenu pøi pøíleāitosti Ze-
mské výstavy „BAVORSKO – ÈECHY – 1500 LET SOUSED-
STVÍ“.

Chlapci a dìvèata pøi hodinách pìstitelských prací vytvoøili
na školním pozemku dva obdélníkové záhony z kvìtin, které svý-
mi barvami kvìtù vytvoøí èeskou a bavorskou státní vlajku. Kraj-
ský úøad v Regenu poskytl škole na financování tohoto projektu
èástku 300 euro.

Na základì úèasti v projektu navíc dìti získají zdarma vstu-
penky na Zemskou výstavu, kterou si prohlédnou ve Zwieselu
2. øíjna 2007 spoleènì s āáky partnerské školy z bavorského Kir-
chbergu. Petr Mazanec

Novinky ze Støední školy
Horaāïovice

Blíāí se doba konce školního roku, pro āáky období radostnì
oèekávané. Jiā na dny mohou poèítat své pùsobení ve škole. Brzy
opustí školní lavice, nìkteøí jen na letní prázdniny, aby se v záøí
opìt vrátili, odpoèatí a plní sil, ale mnoho jich jiā odejde navādy.
Jsou to letošní „tøekáci“, kteøí právì v tìchto dnech konají zá-
vìreèné uèòovské zkoušky. Výuèní listy uā obdrāeli absolventi
uèebního oboru Cukráøské a Kuchaøské práce. Bylo mezi nimi
nìkolik vyznamenání, celkem ètyøi z obou uèebních oborù. Pro-
kázali své znalosti pøi písemných, praktických a ústních zkouš-
kách. Závìreèné uèòovské zkoušky èekají ještì āáky oborù
Cukráø–výroba, Zahradník a Kuchaø–èíšník. Vìøíme, āe své vì-
domosti a dovednosti dobøe uplatní ve své praxi a budou na roky
strávené v naší škole rádi vzpomínat. Mnozí z nich mají za sebou
pøijímací zkoušky na nástavbová studia, bìhem dvou let tak do-
konèí své vzdìlání maturitou.

Dalším programem ve škole jsou ukonèené nábory pro pøíští
školní rok, tedy pro rok 2007/08. Øeditel školy Ing. Jaroslav
Karhan vyhlásil druhé i tøetí kolo pøijímacího øízení. Celkem bylo
ve všech kolech pøijato 18 āákù do uèebního oboru Aranāér,
15 āákù do uèebního oboru Cukráø–cukráøka, 20 āákù do oboru
Kuchaø–èíšník, 9 āákù do oboru Opraváø zemìdìlských strojù
a 8 āákù do oboru Kuchaøské práce. Bohuāel se jiā druhý rok
nepodaøilo nabrat āáky do uèebního oboru Zahradník. Dále bylo
pøijato 36 āákù do dvouletého nástavbového studia Podnikání.
Nìkolik āákù také zaāádalo o pøestup z jiné støední školy nebo
støedního odborného uèilištì. Celkem se jedná o 106 nových āákù,
kteøí 3. 9. 2007 zasednou do lavic naší školy. Pro tyto āáky,
ale také pro jejich rodièe plánujeme slavnostní zahájení školního
roku v místním kulturním domì. 

V souèasné dobì mohou kolemjdoucí shlédnout výlohy
u Kulturního domu v Horaāïovicích, které poukazují na historii
i souèasnost školy, ale také mìsta. Dále je zde umístìno nìkolik
zajímavých fotografií z loòského školního výletu z Itálie. Je to
práce āákyò uèebního oboru Aranāérka. Tyto āákynì pravidelnì
aranāují výlohu lékárny na námìstí. 

�áci oborù Cukráø a Cukráøské práce mají stále plné ruce prá-
ce. O jejich výrobky je jiā tradiènì velký zájem, mnohdy vìtší,
neā postaèuje kapacita kuchynìk. Velký zájem ze strany veøejnosti
jsme zaznamenali také u výrobkù studené kuchynì, chlebíèkù,
obloāených studených talíøù, chukovek apod. 

Nakonec bychom chtìli popøát všem našim āákùm hezké
prázdniny proāité podle jejich pøedstav a škastné shledání v no-
vém školním roce v záøí. Blanka Roubalová, asistentka øeditele

Sezóna v mìstském muzeu
V mìstském muzeu byla 1. èervna

slavnostnì zahájena nová sezóna. Ver-
nisáā zahájila starostka mìsta Mgr. Jin-
døiška Jùdová, která pøi této pøíleāitosti
pouāila novou insignii mìsta, která byla
zhotovena v minulém roce. Výstavu
církevního textilu Mgr. Hany Smetano-
vé „Zapomenutá krása“ uvedl Msgr.
Karel Foøt. Pan vikáø Nikola pak pøed-
vedl zpùsob oblékání církevních rouch.

Své výstavy pøiblíāili nìkolika slovy i Ondøej Hurych a Ak. mal.
Petr Mika. Slavnostního zahájení se zúèastnilo 175 hostù. Všech-
ny ètyøi otevírané výstavy se hostùm líbily, a proto srdeènì zveme
všechny, kteøí se ještì nepøišli podívat.

Mgr. Hana Smetanová

Dobrodruāství ze ZOO
Dobrodruāství ze ZOO mohli

zaāít āáci ZŠ Komenského a ZŠ
Blatenská – praktická 7. èervna
2007 v Mìstské knihovnì v Ho-
raāïovicích. Pan Martin Vobruba
z plzeòské zoologické zahrady
pøipravil pro dìti celou øadu ob-

rázkù zvíøat známých i tìch, o kterých slyšely poprvé v āivotì.
Dozvìdìly se tak, āe pásovec má 104 zubù a mraveneèník zase
āádné zuby nemá, āe slon mìní svùj chrup 5x za āivot, āe je-
diným zvíøetem, které má rùzný poèet krèních obratlù je lenochod
(6 – 8) a āe o mláïata tamarína se svìdomitì stará tatínek. Prv-
òáèci všem ukázali, āe mají zvíøátka rádi a prozradili nám „āe
jsme se vyrobili z opice“. Všechny potìšila èernošská pohádka
o baobabech, tajemných stromech z Madagaskaru. Zajímavosti
o hadech vyvrcholily ukázkou āivé krajty, kterou si mohli všichni
pohladit.

Dìti i uèitelé odcházeli „nabiti“ vìdomostmi a v rámci pro-
jektu Dìti a ètení se dozvìdìli mnoho zajímavostí nejen o zví-
øatech z plzeòské ZOO. M. Lešková
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Pìvecký spolek Prácheò
Ještì døíve, neā se všichni èlenové

Pìveckého spolku Prácheò rozejdou na
prázdninový odpoèinek, èekají nás ještì
dvì vystoupení. 30. èervna vystoupíme
v rámci Slavností Kaše. Slyšet nás mùāete
po mši konané v kapli sv. Anny od 9.00
hodin. Druhým vystoupením bude zpívání
v Chanovicích, kde se zúèastníme, stejnì
jako vloni, Dne øemesel. Tato akce se koná
v sobotu 7. 7. Pøedstavíme se ve tøech blo-

cích, kde zazpíváme lidové i umìlé písnì známé i ménì známé.
Poté si na nìjaký èas od zpívání odpoèineme.

Jiā v srpnu se zaèneme opìt scházet, abychom øádnì pøipravili
programy na vystoupení, kterých se zúèastníme v záøí. 

Za PSP Martin Petrus

Pìvecký spolek Prácheò
Dne 9. 6. se v zámeckém sále, poprvé

v Horaāïovicích, pøedstavil smíšený pì-
vecký sbor Jyränkö kuoro z finského
mìsta Heinola. Jednalo se o první ze slav-
nostních koncertù, vìnovaný našemu le-
tošnímu výroèí. Jsme velmi rádi, āe jsme
mohli pøedstavit naše mìsto i sbor a za-
zpívat si jiā s pátým zahranièním sborem
z páté zemì.

 Hosty jsme pøivítali v páteèních ve-
èerních hodinách. V sobotu dopoledne si

za doprovodu pøedsedy spolku mohli prohlédnout naše mìsto,
které je velmi okouzlilo.

 Po podveèerním koncertu se uskuteènilo velice milé posezení
v kulturním domì. Mezi všemi zúèastnìnými panovala velice
pøátelská atmosféra. I kdyā jsme si v mnoha vìcech nerozumìli
(samozøejmì pouze díky jazykové bariéøe), zpìv byl naprosto
univerzálním jazykem, pomocí kterého jsme si nakonec všichni
porozumìli.

 V nedìli v dopoledních hodinách jsme se pak s našimi hosty
setkali na námìstí a rozlouèili jsme se. Samozøejmì jsme si také
zazpívali. Proāili jsme spoleènì velmi hezký víkend, poznali nový
sbor a nové pøátele. Spoleènì doufáme, āe toto setkání nebylo
poslední. Za PSP Martin Petrus

„13. roèník Kulturního léta“

v Chanovicích
� 5. èervence – ètvrtek, „Bratøi Jan a Emil

Sýkorovi – fotografie a obrazy, Martin
Bernard – Døevo v promìnách, PhDr. Ri-
chard Böhml – krajinomalby“, zahájení od
17.00 hodin, výstavy budou trvat do 24. 8.
2007 (Panoráma, ZŠaMŠ Chanovice, Obec
Chanovice)

� 6. èervence – pátek, „Fotoklub LUNA Plzeò – èerno-
bílá fotografie“, zahájení od 19.00 hodin, výstava potrvá
do 17. 9. 2007 (Panoráma, ZŠaMŠ Chanovice, Obec Chano-
vice)

� 7. èervence – sobota, „Pavel Jiran – Amerika, fotografie“,
zahájení od 15.00 hodin, výstava potrvá do 24. 8. 2007 (Pa-
noráma, ZŠaMŠ Chanovice, Obec Chanovice)

� 7. èervence – sobota, „Den øemesel“, od 9.30 hodin, tradièní
lidová rukodìlná øemesla, doplnìno vystoupeními hudebníkù,
šermíøù, loutkohercù, tradièní èeská kuchynì, apod. (Vlasti-
vìdné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, Obec Chanovice
a další spolky v obci)

� 9. aā 13. èervence, „Týden rukodìlných semináøù s Mgr.
Ivou Sieberovou“, pøihlášky v Chanovicích u Mgr. B. Legá-
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Pokraèování na další stranì.

POZOR! SBÍREJ SAMOLEPKY!

PRÁZDNINOVÉ OTÁZKY
 è. 5 a 6 „Sbírej samolepky

projektu Dìti a ètení!“

Otázka è. 5:

Ve kterém roce byla zaloāena ZOO Plzeò?

Otázka è. 6:

Jak se jmenuje statek s kolekcí domácích
zvíøat, který najdete v areálu ZOO?

(Nápovìdu hledejte na www.zooplzen.cz)

Odpovìdìt a získat samolepku
mùāete od 1. èervence do 31. srpna 2007

v mìstské knihovnì.

HRAJTE S NÁMI O HODNOTNÉ CENY!

Zmìna výpùjèní doby v knihovnì
v dobì prázdnin

Podrobnosti na www.knihovna.horazdovice.cz
a na poslední stranì Horaāïovického obzoru

Upozornìní kulturního støediska

Zájemci o Základní kurz tance a spo-

leèenského chování si mohou vyzvednout

pøihlášky v kanceláøi kulturního støediska,

tel.: 376 512 237 nebo v kinì Otava, tel.:

376 511 890. Taneèní kurz bude zahájen

v pátek 28. záøí 2007 pod vedením manāelù

Kociánových z Klatov.



tové (Vlastivìdné muzeum Dr. Hostaše v Klato-
vech, Panoráma)

� 14. èervence – sobota, „Kachle od gotiky po dva-
cáté století v západních Èechách“, od 15.00
hodin zahájení výstavy, výstava odbornì mapuje
vývoj a uāití kachlù, presentovány budou i nálezy
a fotografie kachlù ze zámku Chanovice, potrvá
do øíjna 2007 (Západoèeské muzeum v Plzni,
Vlastivìdné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech,
Obec Chanovice)

� 14. èervence – sobota, „Štìpán Rak“, od 18.00
hodin, koncert, kytarový recitál významného èes-
kého hudebníka (Panoráma, Obec Chanovice)

P. Klásek

STØEDOVÌK

na RABÍ

21. èervence 2007

Dnes je hrad Rabí intenzivnì vyuāívanou památ-

kou, kterou navštíví kolem 80.000 hostù roènì.

K hradu se váāe mnoho historek,  úsmìvných i ta-

jemných. Právì proto v jeho prostorách pøipravujeme

na sobotu 21. èervence 10. jubilejní roèník festivalu

Støedovìké kultury na hradì Rabí.

Tentokráte s tématikou vojenství z poèátku 16.

století a Landsknechtù, kteøí v této dobì nejvìtší

mìrou ovlivòovali duch vojenství v naší oblasti

i v celé Evropì. Oèekáváme úèast umìleckých sku-

pin ze zahranièí. Bude tady nejenom šerm, lyrická

hudba a  tanec, ale i tombola (Certifikát pro 2 osoby

na autobusové linky po Evropì od Student agency,

Letenka od Sky Europe, upomínkové pøedmìty), zá-

bava a hry pro návštìvníky. Pro opravdové chlapy

je pøipravena páka a vítìz dostane sud piva. Nebude tady chybìt

ani dobové jídlo, ani pití.

Kaādého dospìlého návštìvníka hradu potìší ochutnávka vín

Templáøských sklepù. Volný vstup do expozice umoāní poznat

historii hradu Rabí. Více informací na www.rabi.cz.

Mgr. Elena Azarenková

Pozn. Veèerní pøedstartovní show v rámci XXIX. roèníku Ral-
ly Agropa na horaāïovickém námìstí v pátek 13. 7. 2007 bude
zakonèena ohòostrojem. Proto se v okolí parku na námìstí ne-
doporuèuje parkovat.

TK Horaāïovice má v týmových

soutìāích osm druāstev
Sotva zaèala na kurtech letní sezóna, rozbìhly se také soutìāe

druāstev. Tenisový klub Horaāïovice letos pøihlásil osm týmù
a dokázal tak pokrýt všechny vìkové kategorie. Pro ètenáøe ne-
znalé pravidel soutìāe tenisových druāstev je nutno zmínit, āe
v týmu hrají vādy ètyøi muāi a dvì āeny (kromì dìtské kategorie,
kde na rozlišení nezáleāí). Hrají se jak dvouhry, tak ètyøhry, z èe-
hoā tedy vychází devìt zápasù (ètyøi muāské a dvì āenské dvou-
hry, dvì muāské a jedná āenská ètyøhra). Zatímco napøíklad fot-
balová soutìā uā zná své výsledky, tenisová má pøed sebou ještì
poslední kolo, které se uskuteèní aā po uzávìrce HO.

V kategorii dìtí hrají malé nadìje nejèastìji ve vìku 8 – 9
let. Z velkého poètu zaèínajících mladých tenistù našeho klubu
je tøeba jmenovat zejména dva talentované hráèe – Terezu
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Upozornìní
Dovolujeme si opakovanì vyzvat zájemce (skupiny

i jednotlivce) o rezervaci termínù k provozování sportù

na víceúèelovém høišti s umìlým povrchem v areálu Lipek

tak, aby bylo moāné stanovit veøejný rozvrh obsazení.

Své poāadavky prosím zašlete co nejdøíve na e-mail:

vachuska@tiscali.cz. Rezervace budou registrovány v do-

šlém poøadí, sporné pøípady bude øešit Komise pro

sport a tìlovýchovu mìsta Horaāïovice. FK Horaāïovice



Štìchovou a Jirku Køesáka, kteøí jsou schopni podávat výborné
výkony i s tìmi nejlepšími.

V kategorii mladší āáci máme zastoupena hned dvì druāstva.
A–tým hraje nejvyšší soutìā, coā je O�M I. tø. V západoèeské
oblasti je zatím na sedmém místì. Na kontì mají naši hráèi zatím
jednu výhru (TCG Karlovy Vary, 7:2) a pìt proher. B–tým
mladších āákù hraje o tøídu níā, tedy O�M II. A, a je zatím
po šesti prohrách na posledním osmém místì.

I ve starších āácích hraje náš tým nejvyšší soutìā, jedná se
o KADET TOUR ÈS – O�A I. tø. V tabulce ho zatím najdeme
na sedmém místì, kdyā druāstvo pìtkrát prohrálo a jednou vy-
hrálo nad TCG Karlovy Vary B 6:3. 

Do dorostenecké soutìāe jsme pøihlásili opìt dva týmy. A–tým
hraje nejvyšší soutìā, tzn. JUNIOR TOUR ÈS – ODR I.tø. a pøed
posledním kolem se kvùli šesti poráākám nachází na osmém (se-
stupovém) místì tabulky. Výbornì si ale vede ve tøetí tøídì B–tým
dorostu, který je po tøech vítìzstvích a jedné prohøe na druhém
místì.

I v kategorii dospìlých hrají pod hlavièkou TK Horaāïovice
dva týmy. A–tým je ve II. A tøídì na tøetím místì a má pøitom
stejný poèet bodù jako druhé LTK TJ Klatovy B a ztrácí jeden
bod na vedoucí Sokol Rokycany, se kterým sehraje i poslední
zápas sezóny. Má tedy dokonce teoretickou nadìji na postup do
divize. B–tým, který je (jak pravil kapitán) smìsicí hráèské zku-
šenosti a mládí, hraje III. A tøídu. V tabulce této soutìāe ho naj-
deme na druhém místì se ztrátou jednoho bodu na první Sokol
Koterov, který má ale jiā zápasy odehrány a bude èekat na vý-
sledky ostatních zápasù. I zde je tedy pro Horaāïovice nadìje
na postup.

Uvedené výsledky jsou k 19. 6. 2007, aktuální stav a poøadí
našich týmù najdete na webové adrese www.cztenis.cz.

Budeme také rádi, kdyā pøijdete naše hráèe podpoøit na domácí
turnaje, které se konají v následujících termínech:

Celostátní turnaj
Pøedāáci (dìti)

Termín: 30. 6. – 1. 7. 2007
Øeditel turnaje: Køesák Vojta

Celostátní turnaj
Seniorù

Termín: 7. – 8. 7. 2007
Øeditel turnaje: Svoboda Pavel

Celostátní turnaj
Prácheòský pohár

Termín: 14. – 15. 7. 2007
Øeditel turnaje: Ing. Kosturik Kamil PhD

Celostátní turnaj
Dorostu

Termín: 20. – 22. 7. 2007
Øeditel turnaje: Beránek Jiøí

Celostátní turnaj
Mladší āáci a āákynì

Termín: 28. – 29. 7. 2007
Øeditel turnaje: Halmová Irena

Tìšíme se na Vaši návštìvu!

TK Horaāïovice

Starší pøípravka bilancuje
Sezonu chlapci zaèali a i dokonèili pod vedením trenéra Ri-

charda Andrleho. Od poèátku byl znát jeho rukopis a zkušenosti.
Podzimní èást soutìāe ve skupinì B hoši bezkonkurenènì vyhráli.
V zimì absolvovali dlouhodobý halový turnaj v Praze Bìcho-
vicích, kde si poèínali excelentnì a vyhráli jej. Základní jarní
èástí projeli jako nùā máslem. Vstøelili soupeøùm 117 branek
a pouze dvì obdrāeli. Nejlepším støelcem základní èásti soutìāe
ze skupiny B se stal Milan Hlaváè s 32 brankami. Postoupili
do nástavbové èásti soutìāe o pøeborníka okresu. Postupnì vy-
hráli všechny zápasy aā na jeden. Byl to finálový zápas v Kla-
tovech, kde celý management udìlal chybu a poprvé upøednostnil
individuální zájmy rodièù pøed kolektivním úspìchem. Bohuāel
tam chlapci prohráli 4:2 a v odvetném zápasu, kdy se hra a se-
stava vrátila zpìt do kolektivního pojetí, se hráèùm uā nepodaøilo
porazit Klatovy s rozdílem dvou branek a výsledek byl 1:1.
Chlapci celkovì skonèili na 2. místì okresu Klatovy. Nejlepším
støelcem nadstavby se stal Rudolf Kvìtoò s 10 brankami. Musíme
konstatovat, āe sezóna byla úspìšná. Loni byli ètvrtí. Mezi hochy
se vytvoøila výborná parta. Soutìā odehráli ve sloāení Mirek Pa-
nuška, Jiøí Reisner, Tomáš Greger, David Dumský, Aleš Vachuš-
ka, Václav Vrzal, Ruda Kvìtoò, Milan Hlaváè, Martin Šašek,
Lukáš Berger, benjamínek Jirka Motl. Náhradníky byli Honza
Dlouhý, Jindra Rejšek, Pavel Stulík. Dìkujeme všem rodièùm
a zejména maminkám, āe tatínky pouští s dìtmi na zápasy, kteøí
vozí na vlastní riziko hráèe ve svých autech po okolních mìstech.
Od záøí èeká hochy nová soutìā, kterou Okresní fotbalový svaz
Klatovy zøizuje, a to okresní pøebor mladších āákù. Budou moci
hrát zápasy se svými vrstevníky na celém høišti a ne mezi 15le-
tými. Budeme se snaāit zároveò oslovit i hráèe a rodièe okolních
klubù, jelikoā pøedpokládáme, āe tato soutìā pomùāe našim i je-
jich dìtem lépe rozvíjet fotbalový talent. Všem dìtem pøejeme
hezké prázdniny, rodièùm pìknou dovolenou a 1. srpna se tìšíme
na první trénink. Management starší pøípravky

Mladší pøípravka hodnotí
první sezónu

 Svoji první sezónu v Okresním pøeboru mladších pøípra-
vek ukonèili nejmladší horaāïoviètí fotbalisté ziskem pìkného
5. místa s bilancí 7 vítìzství, 7 poráāek a s celkovým skóre
75:25. Také díky podpoøe celého muāstva se stal Jirka Motl se
40 brankami králem støelcù soutìāe. Potìšitelné je, āe jsme drāeli
krok s prvními ètyømi týmy (Klatovy, Nýrsko, Luby a Sušice,
tu jsme na jejich høišti dokonce porazili 5:1). Vìtšinu zápasù
odehrála základní sestava Adam Pena (brankáø), Tomáš Pikeš,
Honza Boèek, Tomáš Martínek, Láïa Sládek, David Vanìèek,
David Chmelík a Jirka Motl. Na lavièce byly pøipraveny nadìje
pøíštího roku Lukáš Valoviè, Martinka Panušková, Tomáš

è. 6/2007 STRANA 15

Upozornìní

CK Horaāïovice + MTB Jeāíkov uvádìjí

Sobotní sportovní odpoledne – Cyklistický výlet kaādou
sobotu – odjezd od Hlaváèkù 13.00 hod.

Zmìna termínu vyhrazena

()
Cyklistický zájezd na Moravu + Drásal 5. 7. – 10. 7. 2007

Kontakt Maxa Josef 737276089
Pokraèování na další stranì.



Macoun, Kryštof Buèok, Matìj Heimlich, Vojtík Špièka,
Hynek Bejvl, Kája Pivnièka. Strategii urèoval trenér Jirka Motl,
otec.
 Letošní fotbalové zápolení ukonèila dokopná dne 14. 6. 2007.

Nejvíc radosti se uāilo pøi utkání rodièù proti dìtem. Mnozí sy-
nové byli mile pøekvapeni výbornou kopací technikou a fotba-
lovou kreativitou svých maminek. 
 Sezónu jsme si prodlouāili úèastí na silnì obsazeném turnaji

mladších pøípravek ve Vìšínì nedaleko Roāmitálu pod Tøem-
šínem 17. èervna. Kvùli aklimatizaci jsme vyrazili jiā o den døíve,
opekli buøty a sehráli vzájemný simulovaný tréninkový zápas.
Nejvìtším záāitkem byla noc ve stanech, pro mnohé první sta-
nování bez rodièù.
Turnaje se zúèastnilo 12 muāstev ve 2 skupinách. Hrálo se

na zmenšeném høišti, 1x20 minut. Naši v A skupinì sehráli 5 zá-
pasù s tìmito výsledky HD: Dobøíš 5:1, Pøíbram 2:3, Milevsko
0:1, Modøany 5:0 a Roāmitál 3:2. Ve skupinì obsadili 3. místo
a postoupili do ètvrtfinále, kde podlehli únavì a muāstvu Krèe
(2. ze skupiny B) 0:4. Jirka Motl byl vyhlášen nejlepším hráèem
turnaje s 11 vstøelenými brankami. Turnaj odehrála tato sestava:
Adam Pena, Honza Stulík, Honza Boèek, Tomáš Martínek, Láïa
Sládek, David Vanìèek, Tomáš Macoun, Lukáš Valoviè a Jirka
Motl.
 Trenér mladší pøípravky dìkuje všem hráèùm za jejich ce-

loroèní snahu na trénincích, výkony pøedvedené v zápasech a tur-
najích. Tìm, kteøí odcházíte do starší pøípravky, ac se daøí i tam.
Všem hezké prázdniny a po nich na shledanou. Podìkování patøí
i rodièùm, jenā pravidelnì doprovázeli své ratolesti na utkání,
pomáhali s dopravou, vytvoøili kvalitní zázemí na turnaji ve
Vìšínì, vedou dìti ke kopané. Paní Valovièová, pane Martínku,
manāelé Sládkovi, Boèkovi, dìkuji Vám.

Ing. Jiøí Motl,  trenér mladší pøípravky

Karatisté v Prachaticích
Martin Reisinger, Petr Schoø, Šárka Pavlíèková a Edita Ho-

lubová se 9. 6. 2007 zúèastnili 3. kola krajské ligy v Prachaticích.
Sešlo se zde 120 závodníkù z 12 oddílù.
Oba kluci byli v kategorii starších āákù a mìli 23 protivníkù.

Jako první nastoupil na tatami Martin s katou Heian Sodan. Na
závodech byl poprvé a moc se snaāil, ale jeho soupeø mìl víc
zkušeností a Martina porazil. Petr soutìāil s katou Sandan

a s pøehledem vyhrál první kolo. Do druhého kola nastoupil s Jo-
danem. Zde dostal svého „pravidelného“ soupeøe, který mu svým
cvièením zabránil v další výhøe!
Šárka bojovala jako mladší dorostenka. V její kategorii bylo

6 závodnic. Díky neobjektivnímu hodnocení rozhodèích prohrála
v 1. kole s katou Heian Sandan a dále nepostoupila. Edita cvièila
za dorostenky. V této kategorii mìla 5 soupeøek. S katou Jion
postoupila do finále, ve kterém pøedvedla katu Basai Dai a získala
zlato.
 Na kumite nastoupila jen Edita. Èekala na vítìzku 1. zápasu.

Protoāe zde byly jen 3 závodnice, nastoupila rovnou do finále,
ve kterém 10 sekund pøed koncem vyrovnala a nakonec o jeden
bod vyhrála. Domù si odváāí jiā podruhé 1. místo.
Karatisté z Horaāïovic mají úspìchy, ale chybí jim nejmladší

generace – tedy ti, kdo by mohli reprezentovat naše mìsto v sou-
tìāích za nìkolik let. Rádi by uvítali ve svých øadách dìti od
šesti let.
Pøijïte se podívat mezi nás. Trénujeme od záøí do èervna –

v pondìlí, v úterý a ve ètvrtek v tìlocviènì ZŠ v Komenského
ulici. EH

Turnaj na fotbalovém høišti
v Tøebomyslicích

5. èervence 2007

Letošní roèník ATRIUM CUPU bude jubilejní 10.

Hlavním partnerem turnaje je od samého poèátku stavební fir-
ma ATRIUM, s. r. o., z Horaāïovic, bez které by tento turnaj
ve stávající podobì a hlavnì kvalitì, zøejmì nebylo moāné zor-
ganizovat. Úèast na turnaji se pøedbìānì odhaduje na 30 celkù
nejen z klatovského regionu, ale napøíklad z Prachatic, Prahy,
Plznì.
Bude se hrát na tøech høištích ve skupinách a poté budou ná-

sledovat vyøazovací boje. Celkem se poèítá s odehráním cca
70 zápasù, takāe si všichni diváci pøijdou na své. Hrát se bude
systémem 4 hráèi v poli + 1 brankáø. Turnaj bude øídit nìkolik
zkušených sudích OFS Klatovy v èele s panem Veverkou. Pro
nejlepší druāstva jsou jako vādy pøipraveny hodnotné ceny
a poháry. Rovnìā bude ocenìn nejlepší hráè turnaje a nejlepší
brankáø.
Vítìzství z minulého roèníku obhajuje tým 1. FC LHOTA,

kterému se loni jako jedinému v historii turnaje podaøilo obhájit
vítìzství a letos se pokusí o zlatý hattrick.
Zápis týmù do turnaje bude do 8.30 hod. (prosíme o vèasný

pøíjezd a pøihlášení, jinak nebude tým do turnaje zapsán.), konec
turnaje a pøedávání cen se odhaduje na 17.00 hod. Zápisné do
turnaje èiní 300,- Kè za jeden tým. Úèastnit turnaje se mohou
pouze hráèi, jejichā vìk pøekroèil 15 let.
Všechna muāstva, která chtìjí pøijet a pøihlásit se, jsou srdeè-

nì zvána. Zváni jsou i všichni diváci ze širokého okolí.
Prosíme ovšem všechny úèastníky turnaje, aby pøi parkování

dbali pokynù poøadatelù a neparkovali mimo vyhrazené zóny.
Poøadatelskou sluābu vèetnì obèerstvení zajistí místní Sbor dob-
rovolných hasièù Tøebomyslice.
Pøípadné informace zodpovíme na tel.: 606 683 915, nebo

e-mailu: trebomyslice@centrum.cz. V. Makovec
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Pozvánka

Agentura Pro Sport Activities a Mìsto Horaāïovice

Vás zvou na 3. roèník

MÌSTSKÉHO BÌHU V HORA�ÏOVICÍCH

Pøijïte si zabìhat v historickém centru
mìsta, nebo jen povzbudit závodníky.

Startuje se v nedìli 1. 7. 2007, v 10 hodin
na Mírovém námìstí, kudy bìāci probìhnou ještì

sedmkrát na své desetikilometrové trati.

Pro všechny bìāce je zajištìno v cíli obèerstvení.
R. Sladký



Programy Denního centra
Oblastní charity Horaāïovice
V dobì letních prázdnin jsou programy Oblastní charity Ho-

raāïovice omezeny. Pøejeme všem krásné prázdniny a v záøí se
tìšíme opìt na vidìnou. Bc. Olga Šulcová

Od zaloāení mìsta Horaāïovic

ke smrti Rudolfa I. Habsburského

pøed jeho branami
– pokraèování z minulého èísla – 

Obléhání Horaāïovic pøedcházela sloāitá politická situace v Èe-
chách poté, co byl zavraādìn v Olomouci poslední èlen vládnoucího
rodu pøemyslovcù Václav III. v roce 1306. Na uvolnìný trùn se
snaāil øímský král Albrecht Habsburský dosadit svého syna Rudolfa
na úkor Jindøicha Korutanského. To se povedlo silou a v polovinì
záøí roku 1306 vnikl král Rudolf s vojskem nejdøíve na Moravu
a pak dále do Èech. Zde jej vojenským vpádem od západu podpoøil
jeho zmínìný otec Albrecht. Èeská šlechta se pustila do vyjednávání
a radìji Rudolfa I. zvolila 16. øíjna 1306 èeským králem, zatímco
Jindøich Korutanský uprchl z Èech. Svùj nárok na èeskou korunu
si Rudolf I. ještì upevnil sòatkem s vdovou po Václavu II. s Eliškou
Rejèkou. Proti zvolení Rudolfa I. se však vzbouøil jihozápad Èech
v èele s Bavorem III. ze Strakonic a Vilémem Zajícem z Valdeka.
Rudolf I. proto povìøil Jindøicha z Roāmberka vedením výpravy
proti Bavorovi III., jemuā za tuto sluābu slíbil Zvíkov jako náhradu
za Rakouské panství Raabs. V tu dobu patøila ještì funkce zví-
kovského purkrabího Bavorovi ze Strakonic a mìlo být jen otázkou
èasu, kdy bude Bavor III. pokoøen na svém sídle v Horaāïovicích.
Nìkdy poèátkem èervence se královské vojsko v èele s Jindøichem
z Roāmberka utáboøilo východnì od mìsta podle povìsti poblíā ja-
rovského mlýna. Rudolf I., pøezdívaný král Kaše, si nezískal svoji
pøezdívku zøejmì proto, āe by mìl potøebu šetøit na jídelníèku, pro-
blém byl spíše v jeho āaludeèních problémech, které ho nutili ke
snadnìji stravitelným pokrmùm. Vzhledem k tomu, āe úplavici, jak
bývá oznaèován zpùsob jeho smrti podlehl pouze on a nikdo jiný
z tábora nakaāen nebyl, je zøejmé, āe pøíèinou smrti byl spíše prasklý
āaludeèní vøed s následnou otravou v dutinì bøišní. Spekulovalo
se také o tom, āe byl král otráven, jak se tehdy psalo v Erfurtské
kronice. Tuto domnìnku vyvrátila aā nedávná zkoumání kosterních
pozùstatkù antropologem MUDr. Emanuelem Vlèkem a nebyla za-
znamenána āádná pøítomnost jedu. Král zemøel v noci z 3. na 4.
èervence roku 1307 v polním leāení. Pøed svou smrtí povolal  Ru-
dolf I. do svého stanu dva pøítomné opaty cisterciáckého øádu He-
idenreicha ze Sedlce a Konráda ze Zbraslavi a v jejich pøítomnosti
uèinil poslední vùli se vzkazem aby nebylo vìøeno v úkladnou smrt.
Pøes Rudolfovu náhlou smrt Bavor podle povìsti kapituloval... „Nì-
kteøí urození pak pøivedli øeèeného pana Bavora k temnému stanu,
kde leāelo tìlo jiā mrtvého krále a on, dohnán strachem se vzdal
hradu Zvíkova. Toho se vzápìtí ujal pan Jindøich z Roāmberka.“
Ten prý nechal Rudolfovu mrtvolu obléci, v zešeøelém stanu, posadit
na køeslo s vysokým opìradlem a podepøít ji, aby se neskácela.
Vystrašený Bavor tak nic netuše kapituloval pøed neboātíkem. Jeho

mlèení si mohl vyloāit jako vladaøovu nechua bavit se se vzbou-
øencem a Roāmberkovi pak na základì zfalšované listiny vydal
Zvíkov. Zdali se povìst zakládá na pravdì, nebo Bavor postoupil
Zvíkov Roāmberkovi dobrovolnì na základì nìjakých politických
dohod, se dnes jiā asi nedozvíme. Nárok Jindøicha z Roāmberka
byl stvrzen 13. záøí roku 1307. Této události s podvodným vy-
lákáním hradu Zvíkova se vìnovala øada kronikáøù jako Pøibík
Pulkava z Radenína. Je zmiòována ve Zbraslavské kronice nebo
kronice tak øeèeného Dalimila. Ten ve své kronice napsal: „…po-
tom Rudolt, èeský kníāe, na Bavora svùj meè zved a vydechl v bo-
ji blíāe Ohraāïevic naposled.“ Rudolf I. byl ve svém vìku 26 let
pohøben v Praze v bazilice sv. Víta, definitivnì pak byly jeho ostatky
pøeneseny roku 1373 do katedrály sv. Víta. Do hrobu dostal Rudolf I.
luxusní roucho a støíbrné pozlacené korunovaèní klenoty. Ty nechala
zhotovit vdova Eliška Rejèka. Tyto korunovaèní klenoty jsou dnes
ojedinìlým dokladem zlatnické práce této doby u nás.

MgA Jindøich Šlechta

Tøicátý èerven
Kalendáøní rok má 12 mìsícù nebo, chcete-li, 365 dní. Kaādý

z nás má v prùbìhu roku mìsíc, který je pro nìj nìèím dùleāitý.
Teï jsme v letním období a je tu konec èervna. Co ale vlastnì

znamená v bìāném āivotì èlovìka napøíklad datum 30. èerven?
Èím je výjimeèný devátý nejdelší den v roce?
Pro nìkoho vùbec nièím. Je to všední den jako kaādý jiný.

Pro jiného naopak znamená hodnì – narozeniny, svátek, sváteèní
den, narození dítìte, maturita, státní zkouška, promoce a podobnì.
Moāností je mnoho. Mùāe jít tøeba pouze o výroèí významných
událostí, které si èlovìk v tento den jiā jen pøipomíná a nebo
se mùāe stát nìco, co èlovìku ze dne na den úplnì zmìní āivot.
Nebudu ale asi daleko od pravdy, kdyā øeknu, āe právì 30.

èerven je svým zpùsobem významné datum pro nás všechny.
Všichni, aa chceme nebo ne, jej máme témìø celoāivotnì zakó-
dováno v podvìdomí. Všichni jsme se na nìj tìšili (nìkdo i s mír-
nými obavami) a nemohli se doèkat, aā pøijde. Proè? Protoāe
druhý den zaènou koneènì prázdniny. Deset mìsícù to trvalo
a na konci èervna to koneènì pøišlo. Uèitelé rozdali vysvìdèení
a teï uā hurá na prázdniny.
Skonèil další školní rok pro kluky a holky základních a støed-

ních škol, gymnázií i støedních uèiliša. Maturanti mají zkoušky
za sebou a pøed sebou moāná poslední prázdniny v āivotì. Je
tøeba si je poøádnì uāít… Karel Halml

Obèanské sdruāení
Šumaøina se pøedstavuje

Od konce roku 2005 jste si
na nìkterých plakátech zvoucích
k úèasti na kulturních akcích
v regionu Šumavy mohli po-
všimnout èernobílého loga sdruāení, které se svým programem
v blízké dobì dotkne i āivota obyvatel Horaāïovicka. Na otázky
týkající se èinnosti této neziskové organizace odpovídal zaklá-
dající èlen sdruāení Tomáš Pollak.

Kdo jsou „Šumaøi“ a odkud se vlastnì vzal nápad zaloāit
obèanské sdruāení?
To je hned na úvod dost komplikovaná otázka. Naše sdruāení

má v souèasné dobì 15 èlenù a pøibliānì dvì desítky pøíznivcù
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sdruāených v Klubu pøátel Šumaøiny. Èlenská základna je vcelku
stabilizovaná, ale tak tomu nebylo vādy. Nápad k zaloāení ne-
ziskové organizace byl reakcí na vcelku všední skuteènost, kdy
se partì mladých lidí nechtìlo jen obèasnì se scházet k víken-
dovým akcím, které postrádají hlubší myšlenku a dlouhodobìjší
perspektivu. Vìtšina našich èlenù se rekrutovala z nìkdejších prù-
vodcù pùsobících svého èasu na hradì Kašperku. Tam jsme také
uskuteènili první nesmìlé pokusy o poøádání akcí se zábavnì–
tvùrèím programem zamìøeným na rodiny s dìtmi. Souèasnì
jsme se rozhodli pøetavit náš kladný vztah k pøírodì a historii
i v jinou èinnost, mezi níā patøí mimo jiné i letošní projekty
realizované v okolí Horaāïovic.
O jaké projekty se pøesnì jedná a jaký význam budou

mít pro obyvatele Horaāïovicka?

Na podzim roku 2007 chceme realizovat dva projekty. Bìhem
prvního z nich se pokusíme zaèít s tvorbou nauèné stezky, která
povede z horaāïovického námìstí na vrch Prácheò a poté dále
do Velkých Hydèic. V praxi pùjde o usazení nìkolika informaè-
ních panelù, jejichā texty a fotky seznámí kolemjdoucí nejen
s pøírodovìdnì–historickými zajímavostmi Horaāïovicka. Panely
bychom rádi koncipovali tak, aby byly atraktivní pro co nejširší
vrstvu návštìvníkù z øad místních obyvatel, turistù, ale i školních
kolektivù. Do budoucna proto plánujeme ke stezce vyrobit i malý
leták s prùvodními informacemi, pro školy pak pracovní list
s úkoly vyplývajícími z textù, obrázkù èi pøírodního okolí.

Druhým poèinem bude dosázení aleje ovocných stromù podél
polní cesty smìrem k Práchni. Nauèná stezka a výsadba se tudíā
budou odehrávat z èásti ve stejné lokalitì. Nìkteøí horaāïoviètí
pamìtníci si urèitì ještì vybavují vzrostlé kmeny hrušní, které
cestu k Práchni kdysi lemovaly. Chceme dosáhnout toho, aby
se stromy, zejména pak krajové odrùdy ovocných døevin v po-
dobì alejí èi sadù, do naší krajiny zaèaly opìt vracet, neboY jsou
to právì stromy, co dìlá naší krajinu pestøejší a rùznorodou.

Budou mít obèané mìsta a okolních vesnic moānost se zmí-
nìných akcí zúèastnit a v pøípadì zájmu s nìèím pomoct?

Urèitì. Dokonce bychom hodnì ocenili, kdyby se lidé pøišli
nejen podívat, ale i zapojit do programu. Nauèná stezka je po-
mìrnì komplikovaná záleāitost co se týèe pøípravy, vlastní in-
stalace panelù zase tak sloāitá není. Spíše bychom proto pozvali
místní obyvatele ke spolupráci na výsadbì stromù. To bude, mys-
lím, pro øadu lidí lákavé – pøijít s pøáteli nebo rodinou a zasadit
si svùj strom, kolem kterého pak budou chodit desítky let na
procházky.
Našli jste uā pro své plány v Horaāïovicích nìjakou oporu,

nebo hodláte vše dìlat sami?

Zaèátkem roku 2007 jsme oslovili se āádostí o spolupráci mìsto
Horaāïovice a horaāïovické skauty. Obì organizace nám podaly
pomocnou ruku, mìsto pak projekty podpoøí i finanènì. Hlavní èást
nákladù však pokryjí peníze získané z dotaèních titulù Plzeòského
kraje, kde se nám podaøilo uspìt v tzv. ekologických projektech.
Dìkuji za odpovìdi. Lucie Staòková

42. roèník Horaāïovické padesátky
Tradiènì ètvrtou kvìtnovou sobotu probìhl letos jiā 42. roèník

druhého nejstaršího, bez pøestávky konaného, dálkového pochodu
Horaāïovická padesátka. Díky sponzorùm, tj. Mìstu Horaāïovice,
firmì Elika, s. r. o., Horaāïovice a Oborové zdravotní pojišYovnì
(OZP) ve spolupráci s Klubem èeských turistù (KÈT) jsme mìli
zajištìn dostatek finanèních prostøedkù na tradièní suvenýro-
vou sklenièku (pravidelní úèastníci, kteøí nemají výpadky v úèas-

ti a absolvovali alespoò od roku 1977 všechny pochody, jich mají
po letošku 24), pro kaādého úèastníka pochodu popis trasy s mapkou
a sušenku, v cíli poté vedle sklenièky ještì krásný diplom ve formì
grafického listu od p. Hoøejšího. Podle zkušeností z pøedchozích
roèníkù jsme trasy vybírali jak pro pìší, tak i pro cykloturisty, coā
se plnì osvìdèuje v úèasti i na delších trasách. Také letos jsme
zajistili doprovodné akce – moānost návštìvy Pøírodovìdné stanice
na Záøeèí a moānost návštìvy aquaparku za zvýhodnìné vstupné.

Poèasí sice pøes noc a hlavnì ráno mezi šestou a sedmou hodinou
hrozilo pøeháòkami, nakonec se ale umoudøilo a podstatnou mìrou
pøispìlo k letošní výteèné úèasti. Na pìti trasách absolvovalo Ho-
raāïovickou padesátku 318 oficiálnì pøihlášených úèastníkù, ètyøi
nepøihlášené dìti na zádech nebo nosièi kol rodièù a ètyøi štìkající
spoleèníci. Lepší úèast byla na pochodu naposledy v roce 1995!!!

Dobré obsazení mìly tradiènì kratší trasy – na trasách H15
a H7 celkem 140 úèastníkù (H15 – 96, H7 – 44), z toho 23
cyklo, trasu H25 absolvovalo 80 úèastníkù, z toho 58 cyklo a na
trase H50 z 96 pøihlášených uā byli jen dva pìší. Letos jsme
mìli opìt dva „stovkaøe“ – dlouholetého a pravidelného úèastníka
p. Františka Broāe, horaāïovického rodáka, a p. Mandíka z Pra-
hy. A kdyā uā jsme u èísel, podle dlouhodobé statistiky za 42
roèníkù startovalo na Horaāïovické padesátce 11.458 úèastníkù.

Drobné problémy byly se znaèením pøes les za Slatinou, jinak
jsme byli za výbìr i znaèení tras chváleni, hlavnì za úsek za
Meèíchovem s pøekrásnými výhledy smìrem na Šumavu a pøi
letošní podešYové viditelnosti aā ke hraniènímu høebeni s Poled-
níkem. Letošní H15 jsme úmyslnì zmìnili na Malé a Velké Hyd-
èice, abychom ukázali nový most pøes Otavu mezi obcemi a novì
opravený most pøes Otavu pod „Jitexem“.

Dìkuji všem, kteøí se podíleli jakýmkoliv zpùsobem na za-
jištìní pochodu. Radì a zastupitelùm mìsta Horaāïovice a Obo-
rové zdravotní pojišYovnì a KÈT za poskytnutý finanèní pøíspì-
vek, který umoānil udrāet tradici suvenýrových sklenièek.
Pionýrské skupinì „Otaváci“ za zajištìní táboráku na opékání
špekáèkù a malých soutìāí pro nejmenší úèastníky pochodu na
obrátce trasy H7 a p. Prùchovi z Pøírodovìdné stanice na Záøeèí
za provedení prohlídky stanice. Urèitì pøitaālivé bylo stanovištì
Oborové zdravotní pojišYovny s moāností zmìøení tlaku a tuku,
pro klienty OZP dárek v podobì vitamínových balíèkù.

Nechci a nesmím zapomenout na mé nejbliāší spoluorgani-
zátory, aY uā za pøípravu pochodu nebo za pøímou spolupráci
v den pochodu, dík jim, bez nich bych pochod nezabezpeèil.

Vìøím, āe budeme v tradici pochodu pokraèovat i dalších le-
tech, tìšíme se na všechny, kterým se na pochodu líbilo a doufám,
āe za rok pøijdou zase a znovu udìláme vše pro to, aby náš
pochod pøitáhl do Horaāïovic a okolí další návštìvníky.

Za Klub pøátel Horaāïovické 50 Ing. Rudolf Dvoøák
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– pro prodej, darovací smlouvu,
dìdické øízení, úvìr, hypotéku, úèetnictví apod.

Kvalitnì a rychle.

Oceòování nemovitostí

DVC Ilona Herzová, Sušice, mobil 608 117 789

HOSTINEC

U ÈERNÉHO
ORLA

HOTOVÁ JÍDLA
PONDÌLÍ – PÁTEK 10.00 – 14.00 HOD.

ÈERVENEC – SRPEN

 TAKÉ SO A NE 10.00 – 15.00 HOD.

KA�DÝ DEN

MENU

TEL.: 736 770 824

       606 409 916

 ČESKÁ PODNIKATELSKÁ
POJIŠŤOVNA, A. S.

VIENNA INSURANCE GROUP
Kancelář Horažïovice

prodejní stánek na parkovišti
u restaurace „U Hlaváčků“

  Pondělí — Středa — Pátek 8.00 — 12.00 hod.

Využijte výhodného
povinného ručení

a havarijního pojištění
motorových vozidel
Telefon: 603 450 254

OZNÁMEN Í

Hledám pronájem
garsonky nebo 1 + KK, popø. 1 + 1

v Horaāïovicích.
Prosím nabídnìte. Kontakt: 606 621 100.
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PRODEJNÍ
SKLAD
NÁPOJÙ
GAMBRINUS

V nabídce nejrozšířenější
a nejoblíbenější sortiment z produkce
Plzeňského pivovaru a likérky Božkov,

ale i další alko a nealko nápoje.
Všichni jste srdečně zváni do areálu Oseva,
směr Horažïovice Předměstí (za ČSAD)

Otevírací doba:
Po, St, Pá: 9.00 — 12.00, 13.00 — 15.00

Kontakt: p. Stulík 607 959 991

VISHAY Electronic

spol. s r. o., závod 25
Blatná — ESTA

přijme
pracovníky

do vícesmìnného provozu
– elektromontáāe

výkonových kondenzátorù.

Nástup možný ihned.
Zaměstnanecké výhody — možnost zajištění

stravování, příplatek na dopravu
(popř. zajištění přepravy) a stravování,
pracovní prostředí, zázemí stabilního
mezinárodního koncernu — jednoho
z největších světových výrobců
elektronických komponent.

Kontakt:
tel.: 383 455 502, 603 168 777,

e-mail: vitezslav.vanac@vishay.com

NOVÌ OTEVØENO
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 4. 7. støeda
 5. 7. ètvrtek

TERKEL 
MÁ PROBLÉM
Dánsko – komedie.

20.00

 6. 7. pátek
 7. 7. sobota

NORBIT
USA – komedie.

20.00

13. 7. pátek
14. 7. sobota

POSLEDNÍ 
SKOTSKÝ KRÁL
Velká Británie – drama.

20.00

20. 7. pátek
21. 7. sobota

VELKEJ 
BIJÁK
USA – komedie.

20.00

TÝDEN ÈESKÉHO FILMU

23. 7. pondìlí
24. 7. úterý

OBSLUHOVAL JSEM
ANGLICKÉHO KRÁLE
ÈR – komedie.

20.00

25. 7. støeda RO/C/K 
PODVRA�ÁKÙ
ÈR – èerná komedie.

20.00

26. 7. ètvrtek MAHARAL 
– TAJEMSTVÍ TALISMANU
ÈR – dobrodruāný rodinný film.

20.00

27. 7. pátek
28. 7. sobota

VRATNÉ
LAHVE
ÈR – komedie.

20.00

Zmìna programu vyhrazena.

KINO OTAVA

MĚSTSKÉ MUZEUM

VÝSTAVY 2007

ZAPOMENUTÁ
KRÁSA

Hana Smetanová

ZBRANÌ A ZBROJ
V HISTORII
HORA�ÏOVIC

Ondøej Hurych, Vojtìch Pùlpán

ISLAND A LOFOTY

Lukáš Hejtman

KYRILL
– OZVÌNY PROMÌN,
PROMÌNY OZVÌN

Petr Mika

Zámecké léto + Jmeniny mìsta
27. 7. pátek v 19.00 hod.
Classic Brass Kvintet

JMENINY MÌSTA HORA�ÏOVICE 27. 7. – 29. 7. 2007

Pátek 27. 7. 2007

MÌSTSKÉ MUZEUM

Classic Brass Kvintet 19.00

Sobota 28. 7. 2007

NÁMÌSTÍ

9.00 – 16.00 hod.

ØEMESLNÉ TRHY

Skalanka – dechová hudba 9.30
Jak šlo vejce na vandr 
– divadelní pohádka

11.00

Nektarka – dechová hudba 13.00
Láska a povidla – divadelní pohádka 14.30
Mlynáø a dcera 
– poulièní divadlo pro dospìlé

16.30

Klec – hudební vystoupení 18.00

NA LIPKÁCH

SKATEBOARDOVÉ ZÁVODY

Kvalifikace 10.00
Zaèátek závodu 12.00

�IVÉ LIPKY 19.30

 JAM 4U (Funky/Jazz – HD)
 ÈERNÝ KONÌ (Punk – V.Bor)
 BRENDA 5 (Crossover – KT–PLZ–NEP)
 KONEC KONCù (Punkrock – PHA)

ZÁMECKÉ NÁDVOØÍ

Tøi cvrèci – hudba pro všechny generace 20.00

Vstup do muzea zdarma.

Nedìle 29. 7. 2007

NÁMÌSTÍ

Mše svatá 8.00

Uzávìrka pøíštího èísla je 18. èervence 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.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
SBÍREJ SAMOLEPKY PROJEKTU

DÌTI A ÈTENÍ
Soutìāní otázku na mìsíc èervenec
a podrobné informace najdete

uvnitø listu nebo na
www.knihovna.horazdovice.cz.

Kartièky na vylepování samolepek
obdrāíte na dìtském oddìlení knihovny.

29. 7. nedìle POSEZENÍ 
S PÍSNIÈKOU
K tanci a poslechu hrají oblíbení
muzikanti „ÚTERNÍCI“.
Vstupenky moāno zakoupit 
èi rezervovat v kulturním domì
dne 24. 6. nebo od 25. 6. 
v kinì Otava.

15.00

Zmìna programu vyhrazena.

KULTURNÍ DŮM

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

Mìstská knihovna

Pùjèovní doba o prázdninách:

– oddìlení pro dospìlé

Po  8.00 – 12.00, 13.00 – 18.00
St   8.00 – 12.00, 13.00 – 16.00
Pá  8.00 – 12.00, 13.00 – 16.00

– oddìlení pro dìti

Po  8.00 – 11.00, 12.00 – 15.00
St   8.00 – 11.00, 12.00 – 15.00
Pá  8.00 – 11.00

23. 7. – 27. 7. 2007 zavøeno.

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

Církev køesmanská spoleèenství 
– sbor Horaāïovice
Mírové nám. 19
Bohosluāby: nedìle 9.00, Mateø. centrum: støeda 9.30

Aquapark (tel.: 376 511 481)
Prázdniny – zmìna provozní doby pro veøejnost:
od 1. 7. 2007 do 2. 9. 2007
PO 13.00 – 22.00 hod.
UT – NE 9.00 – 22.22 hod.

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

OSTATNÍ INFORMACE

Mìsíèník vìnovaný hospodáøskému, kulturnímu a spoleèenskému povznesení mìsta

Pøehled kulturních a spoleèenských akcí v èervenci 2007
Informaèní centrum mìsta Horaāïovice – e-mail: ic@horazdovice.cz, www.sumavanet.cz/ihorazdovice, tel.: 376 513 666


