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Ve dnech 29. a 30. èervna se konaly v na-
šem mìstì historicky první Slavnosti kaše.
Akcí, která Slavnosti zahajovala, byla

pøednáška s obrazovou prezentací Prof.
PhDr. Josefa �emlièky, DrSc. na téma Prv-
ní Habsburk na èeském trùnì a Horaāïo-
vice. Na závìr probìhla diskuse, ve které
i posluchaèi prokázali vìcnými otázkami
své znalosti.
V sobotu ráno se konalo poāehnání pa-

na vikáøe Nikoly u kaple sv. Anny a ná-
sledovalo vystoupení pìveckého spolku
Prácheò. Poté se uskuteènilo odhalení pa-
mìtní desky, která má pøipomínat pøibliāné
místo smrti Rudolfa Habsburského. �ulo-
vý monolit s deskou je umístìn na velmi
pìkném místì na louce pod sv. Annou,
v místech, kudy vede cyklostezka ve smì-
ru Kozlov – sv. Anna. Pøed odhalením

Prof. �emlièka ještì jednou v krátkosti
pøipomnìl událost odehrávající se pøed 700
lety. Samotného odhalení se pak ujal Ak.
mal. Petr Mika (autor návrhu) a pan Smí-
šek (zhotovitel). Støedovìká hudba v po-
dání skupiny Dubia Fortuna doladila slav-
nostní atmosféru tohoto okamāiku.
Na námìstí se mezi tím od 9 hodin va-

øila a ochutnávala kaše – ovesná, rýāová,
krupièná, bramborová, pohanková, hracho-
vá. Jako hlasovací lístky slouāily plastové
misky, které se nabodávaly na „poèítadlo“
a chu]ovì tak hodnotily kaši podle èísel
stánkù. V závìreèném vyhodnocení zvítì-
zil recept kuchaøek pí Muāíkové a pí Sva-
tošové na kaši ovesnou. Kuchaøky recept
poskytly i ètenáøùm Obzoru a najdete ho
uvnitø èísla.
Nedílnou souèástí oslav byly ukázky øe-

mesel spojené s prodejem tìchto výrobkù.
I odpolední program byl zajímavý a bo-

hatý a kaādý návštìvník si mohl vybrat.
Nejvíce oèekávané byly akce – kašová
bitva, pøíjezd krále, koncert skupiny
DickO’Brass a veèerní ohòové vystoupení.

V rámci oslav se konalo setkání hostù
na radnici. Naše pozvání pøijala senátorka
JUDr. Jiøina Rippelová, starostové soused-
ních mìst Sušice a Blatné p. Petr Mottl
a p. Josef Hospergr, èestný obèan Horaā-
ïovic Prof. MUDr. Jaroslav Blahoš,
p. Václav Trèka a další. Na toto neformál-
ní setkání navázala vernisáā k výstavì ná-
vrhù na revitalizaci námìstí. Byly to,
v Obzoru jiā nìkolikrát zmiòované, pro-
jekty ze soutìāe o Cenu Petra Parléøe.
Závìrem mi dovolte vyjádøit podìko-

vání všem, kteøí se zaslouāili o úspìšný
prùbìh Slavností. Je to pøedevším kulturní
komise mìsta, TYJÁTR Horaāïovice, pì-
vecký spolek Prácheò, Muzeum Horaāïo-
vice, skate – tým, Skautské støedisko Prá-
cheò, ŠUMAØINA, o. s., všichni kuchaøi
a kuchaøky, úèastníci kašové bitvy a další.
Jmenovitì dìkuji Lucii Staòkové a Karlu
Š]astnému. 

()
V mìsíci srpnu zaène rekonstrukce

Blatenské ul. Stavba bude zahájena ve
smìru od køiāovatky Strakonické a Bla-
tenské ul. Zhotovitel, sdruāení firem Max
Bögl&Josef Krýsl – Silnice Klatovy, by
mìl stavbu zrealizovat za 12 týdnù. Bìhem
této doby budou stanoveny objízdné trasy
po místních komunikacích a bude ztíāen
pøístup do budov v této lokalitì. Se vše-
mi, kterých se tato stavba bezprostøednì
týká, jiā bylo jednáno. Sledujte prosím
zveøejòované informace o moāných ome-
zeních i vy ostatní. Urèitì dojde k situ-
acím, kdy budeme muset vìci øešit ope-
rativnì, moāná nìkdy nepopulárnì, ale
mìjme na zøeteli výsledek stavby a buïme
k sobì vzájemnì (mìsto – obèan) v me-
zích zákona tolerantní.

Jindøiška Jùdová, starostka mìsta

Promìny Horaāïovic

Karel Š'astný
obzor@muhorazdovice.cz

PŘÍŠTĚ ODPOVÍDÁ:

� Nabídka zamìstnání
� Rekonstrukce
Blatenské ulice

� Slavnosti Kaše
� Václav Hollar

Vybíráme z obsahu...
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�ulový pomník pøipomínající úmrtí èeského krále Rudolfa Habsburského.



Usnesení z rady mìsta:
Rada mìsta 13. 6. 2007

schválila

� nabídku spoleènosti JIHOSPOL, Strakonice, na opravu štítu
u domu è.p. 147 (Husovo nám., sousední objekt), který je ve
vlastnictví Miloslava a Kvìtoslavy Kalivodových, za celkovou
cenu 86.345,- Kè vèetnì DPH jako vynucenou investici akce
„Regionální centrum cestovního ruchu v Horaāïovicích“� nejvýhodnìjší cenovou nabídku od spoleènosti GPL–INVEST,
s. r. o., Èeské Budìjovice, ve výši 360.000,- Kè + DPH na
výkon Technického dozoru investora pøi pøípravì, realizaci
a dokonèení stavby,,II/139 Horaāïovice, Blatenská ulice“ pro
Mìsto Horaāïovice a SÚS Klatovy za cenu pro Mìsto Ho-
raāïovice ve výši 255.000,- Kè + DPH� nabídku na vypracování projektové dokumentace, ināenýrské
èinnosti a technického dozoru na akci „Úprava vytápì-
ní a zdroje tepla Horaāïovice, Jiráskova è.p. 220“ Josef
Jáchym, dipl. tech., Strakonice, za celkovou cenu 37.800,- Kè� pøijetí nejvýhodnìjší cenové nabídky spoleènosti Kovo Ka-
sejovice mont, s. r. o., za celkovou cenu 624 631,- Kè vèetnì
DPH na akci „MŠ Loretská, Horaāïovice – vìtrání kuchynì“� odstranìní závad zjištìných pøi revizi elektrického zaøízení bu-
dovy kabin v tenisovém areálu Lipky za nejvýhodnìjší ce-
novou nabídku p. Václava Burdy – Elektrosluāby, Horaāïo-
vice, v celkové výši 2.254,50 Kè vèetnì DPH� nabídku Jindøicha Šlechty, Horaāïovice, na provedení prùzku-
mu vnitøních omítek kaple Svatá Anna dle rozhodnutí MìÚ,
za celkovou cenu 4.500,- Kè� Smlouvu o zøízení vìcného bøemene mezi Øeditelstvím silnic
a dálnic ÈR, Praha 4, a Mìstem Horaāïovice na akci „Ho-
raāïovice – Komenského ulice“ za jednorázovou úhradu
517.816,50 Kè� valorizaci tzv. volného nájemného v obecních bytech s plat-
ností od 1. 7. 2007 o 3,2 % míry inflace ceny stavebních
prací roku 2006, v pøípadì bytù èp. 1073 a èp. 1074 o 2,5 %
míry inflace roku 2006. Rozhodla výjimeènì prominout s plat-
ností od 1. 7. 2007 do 30. 6. 2008 valorizaci nájemného v by-
tech I. kategorie s mìsíèní sazbou nájemného Kè 29,21, Kè
31,48 a Kè 39,24/m2 � Informaèní koncepci Obce s rozšíøenou pùsobností Horaāïo-
vice� Smlouvu o dílo na „Zpracování pasportu svislého a vodorov-
ného dopravního znaèení na místních komunikacích ve mìstì
Horaāïovice a jeho èástí obcí a na úèelových komunikacích
ve vlastnictví mìsta Horaāïovice“ – 1. a 2. etapa za cenu
113.050,- Kè vèetnì DPH s firmou GEOING Plzeò, spol. s r. o.

vzala na vìdomí
� výstupy ukonèené 1. a 2. etapy projektu „Komunitní plánování

na území správního obvodu obce Horaāïovice a mikroregionu
Prácheòsko“, a to pøedevším závìry zpracované analytické èásti� zápis ze sportovní komise a oceòuje iniciativu sportovní ko-
mise

Rada mìsta 15. 6. 2007

schválila
� nejvýhodnìjší nabídku na veøejnou zakázku stavební práce na

akci ,,II/139 Horaāïovice, Blatenská ulice“ nabídku Sdruāe-
ní Max Bögl&Josef Krýsl – Silnice Klatovy, ve výši
24.227.624,58 Kè + DPH. Finanèní podíl dle stavebních ob-
jektù Mìsta Horaāïovice (vodovod, kanalizace, chodníky, ve-
øejné osvìtlení) èiní 15.958.918,70 + DPH a podíl SÚS Kla-
tovy (povrch komunikace) je ve výši 8.268.705,88 Kè + DPH.

Rada mìsta Horaāïovice 27. 6. 2007

schválila

� Kupní smlouvu mezi Mìstem Horaāïovice a SÚS Klatovy na
koupi 630 t dlaāebních kostek vybouraných pøi rekonstrukci
Blatenské ulice za cenu 1.500,- Kè/t � Smlouvu o poskytnutí úèelové dotace ve výši 70.000,- Kè
z rozpoètu Plzeòského kraje z programu „Zachování a obnova
kulturních památek Plzeòského kraje“ na restaurování kulturní
nemovité památky – kašny v areálu zámku� nabídku Silnice Klatovy, a. s., na úpravu povrchù cest v ulici
Pod Vodojemem mezi panelovými domy è.p. 777, 778, 779
a 780 vzniklou v dùsledku rekonstrukce kotelny a teplovodù
v Okruāní ul. za cenu 91.472,- Kè vèetnì DPH – finální povrch
bude asfaltový� v ZŠ Blatenská ul. 540 provedení opravy kanalizaèního svodu
z uèebny chemie a provizorní zajištìní litinových kanalizaèních
stoupaèek na dámských a pánských toaletách firmou Zdenìk Do-
beš, Strakonice IV, za celkovou cenu 7.497,- Kè vèetnì DPH� smlouvu o vybudování vnitøních rozvodù v obecních domech
mezi Mìstem Horaāïovice a Václavem Rosou – ROSA Com-
puters Horaāïovice� objednávku prezentace Mìsta Horaāïovice v Obrazovém at-
lasu turistických výletù a zajímavostí v ÈR EUROBEDS 2008
za cenu 7.000,- Kè vèetnì DPH
� Licenèní smlouvu mezi Ak. mal. Petrem Mikou a Mìstem Ho-

raāïovice týkající se poskytnutí licence na uāití mapy støedu
mìsta Horaāïovice
� Smlouvu o zajištìní provozu víceúèelového høištì s Fotbalo-

vým klubem Horaāïovice vèetnì pøíloh è. 1– 4 na dobu urèitou
s platností od 1. 7. 2007 do 31. 12. 2007
� provozní øád skate parku a zároveò Tenisovému klubu pøí-

spìvek za provoz skate parku ve výši 5.000,- Kè/ètvrtletí
� podání āádosti projektu Senioøi knihovnì, knihovna seniorùm

v grantovém programu Senioøi vítáni Nadace Èeské spoøitelny
a Nadace Open Society Fund Praha
� rozpoètovým opatøením posílení rozpoètu Mìstské knihovny

Horaāïovice o 34.000,- Kè na finanèní spoluúèast mìsta na
projektech Dìti a ètení 2007 a Prácheòsko digitálnì 2. etapa
tak, āe finanèní krytí bude zajištìno z rozpoètové rezervy
� s platností od 20. 9. 2007 na dobu urèitou do 26. 6. 2008

Smlouvu o nájmu na èást KPB mezi Mìstem Horaāïovice
a Simonou Hajtolovou, Vimperk, k výuce plavání dìtí za cenu
720,- Kè/hod. a tìhotenskému plavání za cenu 360,- Kè/hod.
� schvaluje doplnìní nové poloāky ceníku vstupného v Krytém

plaveckém bazénu o poloāku Ztráta èasové vstupenky ve výši
80,- Kè
� zmìnu atrakce v bazénu na umìlé vlnobití za cenu cca 25.000,-

Kè
� úèast Mìsta Horaāïovice ve II. roèníku soutìāe mìst a obcí

Plzeòského kraje s názvem „My uā tøídit umíme“
� poøadník na pøidìlování bytù:
Byty 2+1 a 1+1 nad 40 m2

1. Šatrová Lenka, Šumavská 790, HD 
2. Vonášková Dana, Mírová 958, HD 
3. Blaāková Lenka, Komenského 954, HD 
4. Závacký Jiøí, 5. kvìtna 375, HD 
5. Pavlíèková Jiøina, Komenského 223, HD 
Byty 1+1 a garsoniéry 
1. Mayerová Petra, Palackého 932, HD – (1+1)
2. Formanová Jana, Plzeòská 251, HD – (1+1) 
3. Ráā Jan, Mayerova 783, HD – (1+1) 
4. Hodánek Lukáš, Palackého 878, HD – (G) 
5. Dlouhý Pavel, Šumavská 879, HD – (G)
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vzala na vìdomí

� nepøidìlení dotací z finanèních prostøedkù
Plzeòského kraje pro rok 2007 na ekologic-
ké projekty: „Blatenská ulice v Horaāïovicích
– stavební úpravy vodovodu a kanalizace“,
„Revitalizace a rekonstrukce Anglického parku
Ostrov Horaāïovice“� zápis z bytové komise ze dne 13. 6. 2007

ukládá

� organizaèní sloāce Technické sluāby pøedloāit
do 20. èervence 2007 kompletní seznam tech-
niky a rozsah jejího roèního vyuāití s výhle-
dem na potøeby a stav strojového parku na dal-
ších 5 let

Mgr. Jindøiška Jùdová, starostka mìsta

Otázka pro
Ing. arch. Jiøího Kuèeru:

„Jak zní koalièní smlouva mezi Nezávislí pro Horaāïovice
(v. è. 4) a ÈSSD (v. è. 1)?“
Na odpovìï se tìší a zdraví Ing. A. Novák

V povolebním období na podzim roku 2006 byly vypracovány
tøi návrhy koalièní smlouvy mezi ÈSSD a NPH. Po zváāení, āe
pøípadnou neochotu spolupracovat nepøeklene āádná smlouva, do-
šlo k ústní dohodì o vzájemné spolupráci. Hlavní osnovou této
práce je spoleèné programové prohlášení vycházející z programù
obou skupin. Jiøí Kuèera

Mìsto Horaāïovice
V souladu se zákonem è. 312/2002 Sb., o úøednících
územních samosprávných celkù a o zmìnì nìkterých
zákonù (dále jen zákon) vyhlašuje tajemnice MìÚ

VÝBÌROVÉ ØÍZENÍ

na obsazení místa úøedníka Odboru výstavby
a územního plánování MìÚ Horaāïovice

Místo výkonu práce: Horaāïovice
Název funkce: úøedník odboru výstavby a územního pláno-
vání
Pracovní pomìr na dobu neurèitou, se zkušební dobou na
3 mìsíce

Pøedpokládaný datum nástupu: 1. 10. 2007

Pøedpoklady pro vznik pracovního pomìru:
a) pøedpoklady podle § 4 cit. zákona: úøedníkem se mùāe stát

fyzická osoba, která je státním obèanem ÈR, popøípadì fyzická
osoba, která je cizím státním obèanem a má v ÈR trvalý po-
byt, dosáhla vìku 18 let, je zpùsobilá k právním úkonùm,
ovládá jednací jazyk a splòuje další pøedpoklady pro výkon
správních èinností stanovených zvláštním právním pøedpisem.

b) další poāadavky zamìstnavatele: 
– minimálnì SŠ vzdìlání s maturitní zkouškou se zamì-
  øením na obor stavebnictví
– spolehlivost, flexibilita, zodpovìdnost
– schopnost samostatného øešení problémù
– schopnost práce v kolektivu
– umìní jednat s lidmi, velmi dobrá komunikace
– uāivatelská znalost programu MS OFFICE
– øidièský prùkaz sk. B

Pøihláška musí obsahovat dle § 7 odst. 4) tyto náleāitosti:
– jméno, pøíjmení a titul
– datum a místo narození
– státní pøíslušnost
– místo trvalého pobytu vèetnì telefonního spojení
– èíslo OP
– datum moāného nástupu
– datum a podpis uchazeèe

K pøihlášce se dle § 6 odst. 4 pøipojí tyto doklady:
– āivotopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních za-

mìstnáních a o odborných znalostech a dovednostech

– výpis z evidence Rejstøíku trestù ne starší neā 3 mìsíce

– ovìøená kopie dokladu o nejvyšším dosaāeném vzdìlání

Tato funkce je zaøazena do platové tøídy 8 – 9, dle naøízení
vlády è. 564/2006 Sb., o platových pomìrech zamìstnancù ve
veøejných sluābách a správì, ve znìní platných pøedpisù
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Mìsto Horaāïovice oznamuje, āe nájem-
né v bytech I. kategorie s mìsíèní sazbou
nájemného 29,21 Kè/m2, 31,48 Kè/m2 a 39,24
Kè/m2 nebude v období od 1. 7. 2007 do 30. 6.
2008 valorizováno.

Odbor správy majetku, E. Bøezinová

Pokraèování na další stranì.

Mìsto Horaāïovice zveøejòuje zámìr budoucího odprodeje parcel
È. 2821/4, 2821/9, 2821/10, 2821/16, 2821/17 k výstavbì rodinných
domkù v lokalitì bývalých kasáren mezi ulicemi Šumavská/OkruānÍ.
Ināenýrské sítì jsou v místì.

Zájemci mohou získat podrobné informace na telefonní lince 376
547 558, 376 547 559. Majetkový odbor



Pøihlášky do výbìrového øízení lze podávat v písemné formì
poštou na adresu: Mìstský úøad Horaāïovice, Mírové námìstí 1,
341 01 Horaāïovice, nebo osobnì do podatelny MìÚ Horaā-
ïovice v termínu do 13. 8. 2007 do 11.00 hod. Uzavøenou
obálku oznaète nápisem: „Výbìrové øízení.“

V Horaāïovicích dne 18. 7. 2007
Ing. Ivana Dušková, tajemnice MìÚ

()
Mìsto Horaāïovice vyhlašuje

dle „ZÁSAD TVORBYA ÈERPÁNÍ FONDU ROZVOJE
BYDLENÍ MÌSTA HORA�ÏOVICE“

schválených zastupitelstvem mìsta dne 4. èervna 2007

VÝBÌROVÉ ØÍZENÍ

na poskytování zvýhodnìných pùjèek
 z „Fondu rozvoje bydlení mìsta Horaāïovice“

Podmínky výbìrového øízení jsou zveøejnìny na úøední desce
a na internetových stránkách mìsta na adrese: http://www.suma-
vanet.cz/muhd/

�ádost o pùjèku se podává na závazném formuláøi, který je
k dispozici na Finanèním odboru MìÚ Horaāïovice (èíslo tel.:
376 547 554, p. Valovièová) nebo na internetových stránkách
mìsta ve sloāce formuláøe pro podání – odbor finanèní.

Lhùta pro podání āádosti konèí dne 20. 8. 2007.
Blanka Jagriková, vedoucí finanèního odboru

Pøipravujeme informaèní kampaò
Naše mìsto je partnerem „Budování kapacit pro podporu pl-

nìní plánu odpadového hospodáøství obcí a kraje s úèastí ve-
øejnosti v Plzeòském a Jihoèeském kraji“, který je financován
z Evropského sociálního fondu a z prostøedkù Ministerstva āi-
votního prostøedí. Vzhledem k tomu, āe odpadové hospodáøství
je velmi sloāitá oblast, obèan se èasto ztrácí v ohromném mnoā-
ství odborných termínù a sloāitých pokynù, kterým nerozumí.
Pokusíme se s tím nìco udìlat. V rámci výše uvedeného projektu,
v mìsících srpen, záøí a øíjen 2007, probìhne v našem mìstì
informaèní kampaò zamìøená na nakládání s odpady. Je to taková
místní osvìtová a ekologická výchova obèanù, kde poradíme, vy-

svìtlíme, vyslechneme… V kaādém z tìchto mìsícù probìhne
kampaò ve dvou dnech a bude zamìøena na jinou tematickou
oblast odpadového hospodáøství. V srpnu na zpìtný odbìr, v záøí
na biologické odpady a v øíjnu na tøídìní odpadu.

Jak a kde bude kampaò probíhat:
U Domu s peèovatelskou sluābou vedle parkovištì u super-

marketu Albert bude umístìný informaèní stánek zhruba od 9.30
do 16.00. V této dobì nás mohou obèané navštívit ve stánku,
kde obdrāí informaèní letáky, mohou se zapojit do jednoduché
soutìāe s moāností výhry nìjaké vìcné ceny. Pro dìti bude pøi-
pravený zábavný program. Obèané zde s námi mohou probrat
dané téma, podìlit se o problémy související s nakládáním s od-
pady, sdìlit svùj názor, prostì získat informace o nakládání s od-
pady.

Kdy se kampaò uskuteèní:
V mìsíci srpnu to bude ve dnech 27. a 28.

Tìšíme se na vaši návštìvu!

Jak jsem se zmínila výše, tématem srpnové kampanì bude
zpìtný odbìr. 

Pro ty, kterým pojem zpìtný odbìr zatím nic neøíká nebo øíká
jen hodnì málo, pár vìt na vysvìtlení: Ze zákona o odpadech
se na nìkteré výrobky vztahuje povinnost zpìtného odbìru.
Zámìrnì jsem pouāila termín výrobky, a ne odpady, viz níāe.
Co si má obèan pod pojmem „zpìtný odbìr“ pøedstavit?

Takāe:� zpìtným odbìrem se rozumí odebírání pouāitých výrobkù po-
vinnými osobami od spotøebitelù (tj. od nás obèanù) bez nároku
na úplatu� zpìtnì odebraný výrobek se stane odpadem aā ve chvíli pøe-
dání osobì oprávnìné k jeho vyuāití (to znamená pøedáním
do nìjakého zpracovatelského zaøízení – chránìná dílna, de-
montáāní linka…) nebo k odstranìní (spalovna, skládka)� zpìtný odbìr se nevztahuje na všechny výrobky bez rozdílu,
ale pouze na ty, o kterých tak stanoví zákon. Jedná se o oleje,
elektrické akumulátory, galvanické èlánky a baterie, výbojky
a záøivky, pneumatiky a elektrická a elektronická zaøízení po-
cházející z domácností (lednice, praèky, sekaèky, holící stroj-
ky, fény…) Jsou to pøedevším výrobky, které jako odpady
pro āivotní prostøedí znamenají velké riziko anebo výrobky,
které obsahují velké mnoāství materiálù a surovin, které lze
opìtovnì vyuāít, ale kdyā se dostanou do øetìzce odpadù, tak
je jejich vyuāití znaènì sloāitìjší. Musí se vytøídit, nìkdo to
musí zajistit, atd…� zpìtný odbìr výše zmínìných výrobkù se buï na konci āi-
votnosti anebo v okamāiku, kdy se jich zbavujeme (napø. ne-
funguje, poøizujeme nový spotøebiè…), zajišnuje prostøednic-
tvím povinných osob. Povinnými osobami jsou výrobci,
pøípadnì dovozci tìchto výrobkù. Takāe tyto osoby musí zpìt-
ný odbìr nìjak nastartovat. Èasto se k tìmto úèelùm zøizují
rùzné kolektivní systémy. Nìkteøí výrobci si zpìtný odbìr
svých výrobkù zajišnují sami. Dùleāitou roli zde hrají poslední
prodejci zmínìných výrobkù. Nastartovat fungující systém pro
zpìtný odbìr není nikterak jednoduchá záleāitost. Nezbytnou
roli hraje komunikace mezi povinnými osobami, posledními
prodejci a konec koncù i spotøebiteli. 

A jakou roli ve „zpìtném odbìru“ hrají obèané?

Je nutné, abychom my obèané minimálnì vìdìli, āe zpìtný
odbìr existuje. Abychom vìdìli, na které výrobky se vztahuje.
Kde jsou místa zpìtného odbìru, jak to je øešeno v odpadovém
hospodáøství mìsta, jaké máme práva, pøípadnì povinnosti pøi
nákupu výrobkù, které podléhají zpìtnému odbìru, a tak dále.

Ing. Vachušková, odbor āivotního prostøedí
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Mìsto Horaāïovice oznamuje, āe dne 6. 8. 2007 bude
zahájena rekonstrukce Blatenské ulice. 

Bliāší informace na tel. èísle: +420 376 547 558.

()
Bìhem rekonstrukce Blatenské ulice bude vstup do zá-

kladní školy moāný pouze z ulice Mayerovy a pøístup do
mìstského zdravotnického zaøízení ze Smetanovy ulice. 

Bliāší informace na tel. èísle: +420 376 547 558.
Majetkový odbor, Martina Benešová
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V první polovinì roku 2007 probìhla kompletní
rekonstrukce støechy, krovu a stropu nad seces-
ním sálem budoucího ,,Regionálního centra cestov-
ního ruchu" v Horaāïovicích spolufinancovaného
ze SROP ve výši cca 13,2 mil. Kè. V souèasné dobì

jsou zde zahájeny restaurátorské práce. V hotelové
èásti je dokonèena hrubá èást stavby a probíhají
kompletace.
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Martina Benešová, majetkový odbor

REGIONÁLNÍ CENTRUM
CESTOVNÍHO RUCHU



TISKOVÁ ZPRÁVA

Komunitní plán sociálních sluāeb reaguje
na potøeby obyvatel v Horaāïovicích

a na Prácheòsku

Komunitní plán sociálních sluāeb, který vzniká pro oblast
Horaāïovic a okolních 24 obcí, bude øešit problémy, které trápí
seniory, lidi se zdravotním postiāením, rodiny s dìtmi a lidi ohro-
āené sociálním vylouèením. V dubnu probìhl výzkum, který zjiš-
Hoval, co obèané potøebují. Pro další rozvoj sociálních sluāeb jsme
podle toho urèili hlavní (prioritní) cíle, kterých chceme dosáhnout.

Jak se āije seniorùm a lidem se zdravotním postiāením:

Výsledky výzkumu nám ukazují, āe senioøi āijí spokojeným
aktivním āivotem, a to do vysokého vìku. Pøesto v mnoha vìcech
bìāného āivota potøebují pomoci. Dobrou zprávou je, āe pomoc
v naprosté vìtšinì hledají a získávají ve své rodinì – od dìtí
nebo jiných blízkých pøíbuzných.
V oblasti Prácheòska āije asi 2500 seniorù. Poèet lidí se zdra-

votním postiāením nebo omezením lze odhadnout asi na 600,
pøièemā vìtšinou se jedná právì o lidi v seniorském vìku. Ve
výzkumu jsme se ptali více neā pìti set seniorù a lidí s posti-
āením na to, s èím konkrétnì potøebují pomoci. Otázky jsme
poloāili i starostùm a zastupitelùm obcí na Prácheòsku.
Z odpovìdí vyplývá, āe ve více neā polovinì zkoumaných

obcí je problémem pro seniory i pro lidi s postiāením malá moā-
nost nakupovat, dopravní obsluānost, malá dostupnost lékaøské
péèe a nedostatek zájmových aktivit. Tyto problémy se týkají
v podstatì všech obèanù.
Špatné moānosti nakupování trápí minimálnì 800 seniorù

na území Prácheòska. Tento problém jim vìtšinou pomáhá øešit
rodina, která jezdí nakupovat do mìsta, nebo jim pøiváāí nákup,
kdyā jezdí do mìsta pracovat. V nìkolika obcích vyuāívají po-
jízdnou prodejnu, kde je však omezený sortiment zboāí.
Zásobování základními potravinami v malých obcích je klí-

èové pro zajištìní stabilního āivota obyvatel, proto se zlepšení
zásobovacího systému bude øešit spolu s dopravním systémem
v malých obcích jako jedna z priorit komunitního plánu sociál-
ních sluāeb.
Pokraèování pøíštì Pavla Oriniaková

Tento projekt je spolufinancován Plzeòským krajem a Evrop-
skou unií v rámci Spoleèného regionálního operaèního programu
– grantové schéma „Podpora sociální integrace v Plzeòském kraji“

Sbor dobrovolných hasièù
O státním svátku – 6. èervence – jsme

navštívili sousední hasièský sbor v Pa-
èejovì, který slavil 100. výroèí zaloāení
sboru.
Sraz úèastníkù byl u novì zrekonstru-

ované hasièské zbrojnice a po obìdì ve
školní jídelnì následoval nástup všech
zúèastnìných sborù i obèanù. Slavnostním

pochodem jsme se pøesunuli na prostranství pøed pomník padlých.
Po poloāení vìnce, státní hymnì, seznámení s historií sboru za
stoleté trvání, které si pøipravila pí Behenská, krátkých projevech
starosty sboru, obecního úøadu a okresního starosty Sdruāení ha-
sièù se prùvod v èele s jedenácti prapory vydal do kostela Panny
Marie Snìāné. Tam bylo poāehnáno novému praporu, který si
sbor – za velké finanèní podpory obecního úøadu – poøídil. Zá-
roveò byly pøipnuty pamìtní stuhy na prapory zúèastnìných sborù.
Po mši svaté pan faráø spolu s praporeèníkem pøedstavil veøejnosti
nový prapor. Pøed kostelem se zúèastìní opìt seøadili a prùvod
se odebral jiā s dvanácti prapory na sportovní areál TJ Sokol
Paèejov.
Odpolední program byl vyplnìn rùznými ukázkami poāárních

útokù dìtí, āen, muāù, profesionálù a hasièských veteránù. Po
celý den byla výstava hasièské techniky, a to od té historické
aā po nejmodernìjší. Program zpestøily také maāoretky ve dvou
vìkových kategoriích a nesmím zapomenout na kapelu Pepíka
Nauše, která oslavy provázela po celou dobu.
Vyvrcholením oslav mìl být pøílet záchranáøského vrtulníku

a ukázek jeho posádky pøi záchranì osob, coā se neuskuteènilo.
Snad pøilétne za dalších 100 rokù a nebo to bude jiā nìco ji-
ného???... Kdoā ví!!! Karel Halml 

Køes4anská mateøská škola
Nìco málo od nás...

Èervenec se pøehoupl a blíāí se zase
záøí. U nás se sice prázdniny nedrāí vādy,
v pravém slova smyslu a nìkteré dìti
musí do školky i v èervenci nebo srpnu,
protoāe zamìstnaní rodièe je nemohou
nechat doma jako velké školáky. Tábory
jsou také aā pro starší dìti a babièky
jsou buï daleko nebo mají také své po-

vinnosti. I kdyā jsme jako zaøízení v provozu i o prázdninách,
v záøí pøece jenom zaèíná i u nás nový školní rok. Letošní záøí
bude pro naši školku ještì významnìjší neā to pøedchozí. Dveøe
naší školky se totiā pro dìti poprvé otevøely pøed 40 lety – 2. záøí
1967. Tehdy k nám mohlo nastoupit 90 nových dìtí a k tomu
ještì dalších 35 dìtí do pøilehlých jeslí. Jesle byly sice pozdìji
zrušeny a objekt nìkolik let vyuāíván jinými majiteli, ale nyní,
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Naše škola v den otevøení 2. 9. 1967.



jiā tøetím rokem, slouāí celé zaøízení opìt školství. Postupnì se
zde provádí rùzné stavební úpravy a jiā netrpìlivì èekáme na
jejich dokonèení, èímā by se mohla navýšit kapacita a mohli by-
chom tak uspokojit poāadavky všech rodièù, kteøí poāádali o pøi-
jetí svých dìtí. Zajistit dostupnost pøedškolního vzdìlávání pro
všechny dìti je dùleāité, neboF výzkumy z posledních let ukazují,
āe pøedškolní vzdìlávání má vliv na pozdìjší úspìšnost dìtí, úro-
veò jejich výkonù i schopnost spoleèenské integrace. Vìøíme,
āe se nám náš zámìr podaøí co nejdøíve a budeme moci pøivítat
všechny dìtièky, které se k nám tìší.

Za køes'anskou mateøskou školu
Vìra Chaloupková, Alena Prùchová

Václav Hollar z Práchnì
(13. 7. 1607 – 25. 3. 1677)

13. èervence 2007 uplynulo 400 let od
narození tohoto nejvýznamnìjšího èeského
kreslíøe, rytce a grafika. Jeho dílo je slohovì
velmi jednotné a dokumentuje charakter gra-
fiky 17. století v evropském kontextu.

Hollarovì tvorbì i jeho vlastnímu boha-
tému āivotu byla samozøejmì jiā vìnována
znaèná pozornost. Naposledy se tomuto té-

matu obsáhle vìnuje Petr Volf v èasopise Reflex è. 28/2007 na
str. 56 – 59. Shrnutí āivota V. Hollara v heslech:� 1607, 13. èervence se narodil v Praze a jiā od dìtství inkli-

noval k umìní, svìdomitì kreslí a uèí se rytectví� 1627, ve dvaceti letech odchází do zahranièí, ve Frankfurtu
nad Mohanem se v dílnì Matouše Meriana vyuèil grafikem
a perfektnì ovládl øemeslo, 1628 odchází do Štrasburku, kde
zaèíná samostatnì pracovat pro nakladatele Jakoba van der
Heydna, 1630 – 36 pùsobí v Kolínì nad Rýnem, kde pracuje
pro nakladatele Abrahama Hohenbergha. 1634 navštìvuje Ho-
landsko, coā jej velmi ovlivnilo� 1636 vstupuje do sluāeb sira Thomase Howarda z Arundela,
vyslance anglického krále. S ním vyjíādí na roèní cestu po
Evropì, pøièemā jeho úkolem je zachytit celé putování v kres-
bách. Arundel se na dlouhou dobu stává jeho nejdùleāitìjším
mecenášem� 1639 se stává uèitelem kresby prince Waleského, pozdìjšího
krále Karla II.

� 1641 se Hollar āení, za dva roky se mu narodí syn Jakub
� 1644 odjíādí do Antverp za Arundelem, nebo' Anglie je zmítána

revolucí
� 1652 návrat, zatèení, propuštìní na pøímluvu sira Williama

Dugdale, který se stává jeho novým mecenášem
� 1665 morová rána v Londýnì. Hollarovi umírá manāelka i vý-

tvarnì velmi nadaný syn
� 1666 pøichází o vìtšinu majetku pøi obrovském poāáru Lon-

dýna
� 1668 cestuje do Maroka, kde rok poøizuje dokumentaèní skicy

pro krále Karla II.
� 1672 vyráāí na poslední cestu po Anglii a dokumentuje ang-

lická mìsta
� 1677, 25. bøezna se jeho āivotní pou' uzavírá. Umírá v bídì

a kromì obrovského výtvarného díla po sobì nezanechává
āádné dìdictví

A co Václav Hollar a Horaāïovice?

Horaāïovice sice nejspíš nikdy ani nenavštívil, ale v rohu ná-
mìstí, mezi radnicí a hotelem Zlatý Jelen, stojí dùm è.p. 19, který
dodnes nese název „hollarovský“. Rod Hollarù zde má totiā svou
nesmazatelnou stopu v historii mìsta. Z roku 1566 je zmínka
o horaāïovickém mìšFanovi Danielu Hollarovi, který mìl dva
syny – Jakuba a Jana.

Jakub, narozený 1565, vlastnil dvorec Pøedmìstí a právová-
reèný dùm na námìstí v Horaāïovicích. Majetek pøenechal svému
synovi – také Jakubovi – a odstìhoval se do Prahy, kde jako
váāený obèan r. 1626 zemøel.

Jan, jehoā datum narození pøesnì neznáme, se v Praze usadil
mnohem døíve a stal se registrátorem na úøadu zemských de-
sek. Oāenil se s Markétou z Löwengrünu a Bareytu, se kterou
mìl tøi syny: Václava, Mikuláše a Jana. Zemøel v Praze roku
1530.

Obìma bratøím, Janu a Jakubovi Hollarovým, byl v roce 1600
císaøem Rudolfem II. udìlen šlechtický erb a pøídomek „z Prách-
nì“, který poukazoval na jejich rodištì. Po obou se také v Ho-
raāïovicích zachovaly zajímavé památky.

Pod kùrem v høbitovním kostele sv. Jana Køtitele je umístìn
obdélníkový náhrobek, rozdìlený do dvou polí. Ve spodní èásti
je hollarovský erb a v horní èásti je nápis“ LETA 16.. PAN BUH
Z TOHOTO SWIETA PROSTRZEDKEM SMRTI POWOLA-
TI RACZIL VROZENEHO PANA IAKUBA HOLLARA
Z PRACHNIE A TUTO ODPOCZIWATIELO GEHO OCZE-
KAWACE WOCISTENADIEG BLAHOSLAVENEHO ZMRT-
WYCH WZKRISENI“. Jde tedy o náhrobek, který si Jakub Hol-
lar poøídil ještì za svého āivota v Horaāïovicích. Zemøel r. 1626
v Praze, kde byl i pohøben, v Horaāïovicích tak zùstal jeho ná-
hrobek bez hrobu a s nedotesaným datem úmrtí.

Druhá památka je uloāena v mìstském muzeu. Je to mosazné
kulaté peèetítko o prùmìru 28 mm. Uprostøed je hollarovský znak
a kolem nápis IAN GIRZI HOLLAR Z PRACHNIE 1638. Je
to tedy s nejvìtší pravdìpodobností peèetítko otce Václava Hol-
lara – Jana Hollara.

V Mìstském muzeu Horaāïovice je uloāeno nìkolik originálù
grafik Václava Hollara a jeho portrét od J. Balzera z 18. století.
Pøi pøíleāitosti výroèí bude v muzeu zcela mimoøádnì vystaveno
10 tìchto Hollarových grafických prací. Námìtovì jde pøedevším
o krajiny a mìsta z let 1649 – 69 a o téma bouøe na moøi
z r. 1665. Velmi pravdìpodobnì to jsou originály, i kdyā by je-
jich odborné posouzení urèitì nebylo od vìci. Dále bude vystaven
Hollarùv portrét a peèetítko jeho otce. Materiály budou vystaveny
od 28. èervence do 10. srpna.

Urèitì se pøijïte podívat! Aleš Èervený, mìstské muzeum
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Naše škola v souèasnosti.



Úèinkující koncertu „Èeské a svìtové baroko“:
Mezinárodní komorní orchestr „PRAGUE MUSIC

CAMP“ pùsobí jako soubor u pøíleāitosti konání mezinárodních
interpretaèních kurzù v Praze, které poøádá a umìlecky vede
KUBELÍKOVO TRIO. Vedle výuky sólových nástrojù a komor-
ní hry vznikla v r. 2006 myšlenka vytvoøit komorní orchestr.
Pod vedením pana Jaroslava Krèka soubor nastudoval a s velkým
úspìchem pøednesl program z dìl starých èeských mistrù (Benda,
Stamic, Hammerschmied) v praāském Klementinu. V tomto
ansámblu pùsobí hudebníci z Èech, Japonska a Dánska. Pøeváā-
nì se jedná o studenty vysokých škol.
Hlavní dramaturgickou myšlenkou tohoto souboru je sezna-

movat hudebníky a posluchaèe na koncertech s málo známými
nebo znovuobjevenými skladbami èeských nebo svìtových skla-
datelù. ()

Jaroslav Krèek
Uznávaný skladatel a dirigent zahájil svou profesionální dráhu

jako hudební reāisér v Plzeòském rozhlase a pozdìji v SUPRA-

PHONU. Od roku 1973 se výhradnì vìnuje skladbì a interpre-
taèní èinnosti. Je spoluzakladatelem prùkopnického souboru Cho-
rea bohemica (1967), v jehoā rámci vznikla i hudební sloāka Mu-
sica bohemica, jejíā je umìleckým vedoucím.
Jeho kompozièní èinnost je inspirována syntézou tøí základních

zdrojù: lidové hudby, historické hudby (pøedevším kancionál
16. stol. a baroko) a soudobé hudby. Velkým pøínosem pro hu-
dební kulturu je jeho objevování a uvedení v āivot starých za-
pomenutých skladeb. ()
Flétnista Yoshimi OSHIMA se narodil v roce 1958 v Osace

a vystudoval obor hry na flétnu na Hudební akademii v Kyótu.
V letech 1981 – 84 byl na vídeòské Vysoké hudební škole

āákem prof. Wolfganga Schulze, sólisty Vídeòských filharmo-
nikù. V roce 1983 zvítìzil v mezinárodní soutìāi dechových ná-
strojù v Paøíāi.
U nás je také dobøe znám: Po dva roky (1987 – 89) pùsobil jako

první flétnista tehdejšího Symfonického orchestru Èeskosloven-
ského rozhlasu v Praze a sólovì vystupoval s našimi orchestry
i v zahranièí. V dalších letech jeho spolupráce s èeskými tìlesy
i sólisty a komorními soubory intenzivnì pokraèovala (hrál mj.
i díla japonských skladatelù se Sukovým komorním orchestrem,
Symfonickým orchestrem FOK, souborem Virtuosi di Praga,
Doleāalovým kvartetem, byl èastým hostem nahrávacích studií
èeských gramofonových firem.
Kromì CD s Brnìnským komorním orchestrem, na kterém

interpretuje skladby Mozartovy, vyšel u firmy LOTOS také CD
s díly J. S. Bacha, C. Ph. E. Bacha a G. F. Händela, kdy mu
byl pøi nahrání partnerem u varhan a cembala Jaroslav Tùma.
V Japonsku pùsobí nyní Y. Oshima pøedevším jako sólista

a komorní hráè, od roku 1997 je také profesorem Hudební aka-
demie v Kyótu.

Lucie Staòková, Odbor památkové péèe, školství a kultury

Víte āe…?

… jako ètenáøi naší knihovny máte
pùlhodinový pøístup na internet zdarma?
Ostatní návštìvníci zaplatí registraèní po-
platek 10,- Kè pøi kaādé návštìvì.
… máte moānost nahlédnout do svého

ètenáøského konta? Chcete sami z domo-
va, z internetové kavárny nebo informaèního centra nahlédnout
do naší knihovny? Najdìte si nás na webových stránkách
www.knihovna.horazdovice.cz. Mùāete se zde dozvìdìt, jaké kni-
hy ètenáøùm nabízíme, zda jsou momentálnì k dispozici, kdo
nás navštívil, jaké akce jsme pro vás uspoøádali a také informace
o soutìāích, které pøipravujeme pro vaše dìti. Navíc máte moā-
nost zjistit, jaké knihy máte právì pùjèené a jestli není èas je
vrátit, abyste neplatili zbyteènì za upomínky. Staèí nahlédnout
do Katalogu, pod vyhledávacím formuláøem kliknout na Vaše
ètenáøské konto a pak uā jen zadat èíslo vašeho ètenáøského
prùkazu a datum narození ve tvaru rok, mìsíc, den.
… pokud na nìjakou knihu dlouho èekáte, mùāete si sami

provést rezervaci? Nezapomeòte na to, āe tato sluāba je placená.
… o nás mùāete vìdìt i víc a bez āádného sloāitého vyhle-

dávání? Knihovna automaticky rozesílá informace o akcích po-
øádaných v knihovnì. Staèí jen nahlásit svoji e-mailovou adresu
na pujcovna@knihovna.horazdovice.cz nebo na nìkterém oddì-
lení knihovny.
Na Vaše osobní i virtuální návštìvy se tìší pracovnice

knihovny
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Mìstské muzeum Horaāïovice

28. 7. – 10. 8. 2007

HOLLAR A HORA�ÏOVICE
Výstavka pøi pøíleāitosti 400letého výroèí narození

Václava Hollara z Práchnì.

19. srpna 2007 se koná POU�.

ZÁMECKÉ LÉTO
Mìstské muzeum Horaāïovice

ÈESKÉ A SVÌTOVÉ BAROKO

Koncert 11. srpna 2007 v 19.00 hod.

MEZINÁRODNÍ KOMORNÍ ORCHESTR
„PRAGUE MUSIC CAMP“

Sólista: YOSHIMI OSHIMA – flétna
Dirigent: JAROSLAV KRÈEK



Historie Pìveckého spolku
Prácheò (1862 – 2007)

– pokraèování z minulého èísla –

Rok 1994 byl ve znamení cesty na festival
ve Francii, zmínìný v minulém èísle. Uskuteè-
nila se ve dnech 7. – 13. èervence. Jeden koncert
byl naplánován také v druāebním mìstì Heim-
berg ve Švýcarsku. Tam se spolek zastavil na
dva dny a poté pokraèoval do Francie. Cestou
se všichni èlenové spolku velice dobøe bavili
a také samozøejmì vidìli mnoho krásných míst.

Ve Francii se konaly celkem tøi koncerty. První byl 9. èervence
na námìstí v mìsteèku Carces. Druhý byl na programu 10. èer-
vence v mìsteèku Le Val v rámci Festivalu chrámové hudby
a tøetí pak v mìsteèku Correns 11. èervence. Všechna vystoupení

byla místními obyvateli pøijata velice vøele. Úspìch byl velký.
Nikdo ze èlenù spolku tak nemohl litovat nejen èasu, ale ani
velkého psychického a hlavnì fyzického zatíāení. Zájezd to byl
opravdu nároèný.
Také v roce 1995 se pìvecký spolek zúèastnil nìkolika slav-

nostních akcí. Tentokrát se jednalo o oslavy 700 let mìsta Plznì.
22. dubna se konal koncert sborové duchovní hudby v kostele
sv. Bartolomìje v Plzni. Tohoto koncertu se zúèastnilo 12 pì-
veckých sborù z celého západoèeského regionu. Po dopolední
nesoutìāní pøehlídce byl pìveckému spolku pøedán diplom za
sympatický výkon.
Také Velké Hydèice, které se nacházejí jen 5 km od

Horaāïovic, si pøi svých oslavách obce vzpomnìly na horaāïo-
vické zpìváky. Obec slavila 950 let od první zmínky o existenci
obce. Spolek tam pøedvedl asi dvacetiminutový program, který
uvedl pøed kaplièkou na návsi. Nebylo to však poslední výroèí
v tomto roce. Základní škola v Komenského ulici v Horaāïo-
vicích slavila v tomto roce 100 let od zaloāení. Také zde pøispìl
svým programem pìvecký spolek.
Na podzim roku 1995 se uskuteènila další zahranièní cesta.

Tentokrát však nebyl cílem cesty jih Evropy, ale její sever. Jelo
se do Švédska ve dnech 27. záøí – 1. øíjna na základì pozvání
Hammarlövského pìveckého sboru, který v našem mìstì hostoval
na jarním koncertì. Ve Švédsku se spolek objevil na dvou kon-
certech. První se konal 29. záøí v kostele ve Fuglie a ten druhý
pak o den pozdìji v kapli v Trelleborgu.
Ale ještì ani to nebyl konec aktivit v roce 1995. 7. øíjna vy-

stoupil v Horaāïovicích na spoleèném koncertì spolek Prácheò
s pìveckým sborem Iuventus z Velkého Meziøíèí. Také tento
host byl velice mile pøijat nejen èleny spolku, ale i vìrnými po-
sluchaèi.
Rok 1995 byl velice úspìšný. Na jeho konci mìl spolek celkem

65 èlenù, z toho bylo 54 aktivních (37 āen a 17 muāù), dále
pak 7 èlenù pøispívajících a 4 èestné èleny. Tìmi jsou Václav
Trèka, prof. Ferdinand Kinský, Margrith Wenger a Stefan Klau-
sener.
Rok 1996 byl velice bohatý na události. Na jaøe spolek

vystoupil na prácheòské pouti, kde zaèal psát svou historii. Pøi
tradièním jarním koncertu se také pøedvedl pìvecký sbor Prá-
cheòáèek, který vznikl pøi Základní umìlecké škole v Horaāïo-
vicích.
Ve dnech 23. – 27. kvìtna byl spolek pozván na oslavy 850. vý-

roèí zaloāení mìsta Heimberg. Bìhem tohoto zájezdu byly uspo-
øádány dokonce ètyøi koncerty. Tøi z nich pøímo v Heimbergu
a jeden pak v Grosshöchstettenu. Ale bìhem návštìvy se samo-
zøejmì jen nezpívalo. Èlenové spolku se opìt podívali na krásná
místa jako byla hora Niesen-Kulm. Stejnì pùsobivá byla i plavba
po Thunském jezeøe.
Na podzim pak spolek vyrazil ještì na dvì cesty. Nejprve

oplatil svou návštìvu ve Velkém Meziøíèí. Tam byl samozøejmì
uspoøádán spoleèný koncert s Iuventusem (12. øíjna). 1. listopadu
se spolek zúèastnil 10. roèníku Praāských sborových zpìvù v Ná-
rodním domì v Praze na Vinohradech. Pìvecký výkon byl po-
rotou ohodnocen jako dobrý, byl tedy zaøazen do bronzového
pásma. Bìhem návštìvy Prahy si èlenové mohli prohlédnout
Národní divadlo a u jeho základních kamenù si dokonce zazpí-
vali. Však i tady byl dùvod. Jeden z kamenù je pøece z Práchnì
a pìvecký spolek byl u pøepravy kamene do Prahy v roce 1868.

Pokraèování pøíštì MP
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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 spoleèenské výchovy

2007 si mohou vyzvednout pøihlášky v kanceláøi kultur-
ního støediska, tel.: 376 512 237 nebo v pøedprodeji kina
Otava, tel.: 376 511 890. 

Základní kurz tance a spoleèenské výchovy bude
zahájen v pátek 28. záøí 2007 pod vedením manāelù
Kociánových z Klatov.

Libuše Muāíková, kulturní støedisko



Slavnosti KAŠE

Jak probíhaly Slavnosti Kaše?

Všechno zaèalo v muzeu pøednáškou První Habsburk na
èeském trùnì a Horaāïovice pana prof. Josefa �emlièky, vedou-
cího úseku dìjin støedovìku v Historickém ústavu Akademie vìd
ÈR…

…v sobotu dopoledne oāilo okolí Svatého Pole, nejdøíve po-
āehnáním v novì restaurované kapli sv. Anny, pøi které zazpíval
Pìvecký spolek Prácheò, a pozdìji, o kousek blíā k øece, od-
halením pamìtní desky pøipomínající skonání Rudolfa I. Habs-
burského pøi dobývání Horaāïovic…

…mezitím se na námìstí „probouzelo“ støedovìké trāištì a za-
èaly se linout první vùnì ze stánkù s kašemi – podle hlasovacích
„kelímkù“ chutnaly mnohem lépe, neā ty, kterými se krmili Ru-
dolfovi vojáci pøed 700 lety. V jednu hodinu skauti zahájili do-
provodný program pøedstavením Úplavice, na radnici se v pùl
druhé otevøela zasedací místnost, kde jste mìli moānost shlédnout
pøedstavy o tom, jak by mohlo vypadat námìstí v Horaāïovi-
cích….

…celé odpoledne probíhaly v koutku u fary dìtské soutìāe,
dìti si uāily Tajemství Hradu Helšaft Tyátru Horaāïovice a po-
malu jsme se všichni zaèínali tìšit na „tøešni na dortu“. V pìt
hodin byli pøipraveni úèastníci v úèelovém „kvádru“ (tehdejší
vojáci, by se asi divili), s odhodlaným výrazem ve tváøi…

…. a pak uā lítala kaše námìstím…
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…kdyā se bojovníci umyli, bylo vše pøipraveno pro pøíjezd
krále (z dùvìryhodných zdrojù jsme se dozvìdìli, āe jakkoliv
vypadla králova druāina sebevìdomì, tìsnì pøed pøíjezdem na
námìstí mìli zbrojnoši na koních co dìlat s kobylami splašenými
projíādìjícím kamionem)…

…pak uā následovalo vyhlášení vítìzù všech soutìāí (recept
vítìzné kaše uvádím na konci èlánku), ke všeobecnému údivu
a veselí král kaše nakonec nebyl král, ale královna. Všemu pøi-
hlíāel bláznivý šašek (pro ty, kteøí nejsou z Horaāïovic a postavu
šaška nepoznají - mladík za mnichem je Jan Šašek, bydlištìm
v Horaāïovicích)…

…pak uā byl ale èas na poøádnou muziku – skupina
DickO’brass zapadla do atmosféry slavností opravdu skvìle –
svìdèí o tom nìkolik desítek CD, která v této dobì putují v Ho-
raāïovicích z ruky do ruky…

Kouzla s ohnìm pøedvedli fakíøi, šermíøi, taneènice…

… a mohlo se jít domù.

Doufám, āe se Vám všem líbilo aspoò tak jako nám a pokud
byste mìli nápad, jak slavnosti do budoucna vylepšit, budeme
rádi, kdyā se o nìj s námi podìlíte.

Na závìr dìkuji všem, kteøí se podíleli na pøi pøípravách
a organizaci. Jména tìch hlavních jsou uvedena na titulní stra-
nì, já jen doplním Aleše Èerveného a Jindøicha Tvrdého, kte-
øí to od zaèátku vymýšleli (Jindøich navíc poradil Dick’OBrass,
za coā dìkuji obzvlášZ), Honzu Radvana z Tìchonic, který slav-
nostem dal „šZávu“ a pøišel na jejich název, SOU Horaā-
ïovice, které pomohlo vytvoøit transparenty. Velké díky patøí
kuchaøkám a kuchaøùm, kteøí na námìstí pøedvedli perfektní vý-
kon.

Nyní uā slíbený recept – takāe dobrou chuZ a pøíštì zase na
kaši…

Lucie Staòková

Vítìzný recept Slavností Kaše

OVESNÁ KAŠE

Libovolné mnoāství ovesných vloèek namoèíme na noc do
vody – vloèky musí být ponoøené, protoāe vodu do sebe vsáknou,
na osobu 3 – 4 polévkové lāíce. Ráno pøilijeme mléko a uvedeme
do varu. Bìhem vaøení se musí kaše míchat, aby se nepøipálila.
Dle chuti pøidáme špetièku soli, cukr a potom podle své vlastní
fantazie: nastrouhané jablko, rozinky, med, rozsekané oøechy,
máslo, smetanu.

Bìhem vaøení pøiléváme mléko podle toho, jak chceme kaši
hustou a vaøíme tak dlouho, aā jsou vloèky mìkké. Doba vaøení
cca 10 minut.

Pro zajímavost:

SUROVINY PØI OSLAVÁCH KAŠE:

6 kg ovesných vloèek
5 l mléka polotuèného
5 šlehaèek na šlehání

3 másla • 1 kg cukru • 8 jablek
0,5 kg oøechù • 0,5 kg rozinek • 0,5 l medu

Na ozdobu: 3 kg broskví a 4 šlehaèky ve spreji.

Autorka L. Muāíková
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Kulturní a spoleèenské akce na rok 2007

v Obci Chanovice

„13. roèník Kulturního léta“
� 4. srpna – sobota, „Blues pro Josefa Kaina-

ra“, od 18.oo hodin, hudební èást prof. Jiøí
Hlaváè a jeho pøátelé, pøednes Alfréd Strejèek
(Panoráma, Obec Chanovice)� 4. srpna – sobota, „Memoriál L. Duchonì“,
hasièská soutìā v Defurových Laāanech,
veselice s hudbou (SDH Defurovy Laāany)� 25. srpna – sobota, „M. Nostitz Quartet – P. Bernášek, V. Va-

cek, P. Hoøejší, P. Šporcl“, od 18.oo hodin, koncert význam-
ného èeského hudebního tìlesa (Panoráma, Obec Chanovice)� 25. srpna – sobota, „Turnaj starších pøípravek“, turnaj āákù
(TJ Chanos Chanovice)

Memoriál Františka Pavlovského

a Josefa Smitky
Memoriálu konaného 23. 6. 2007 se zúèastnila pøípravka Ho-

raāïovic, Svéradic a Chanovic.
Pøed utkáním èekalo na trenéra mladší pøípravky pøekvapení od

rodièù a dìtí v podobì medvìda s kšiltovkou „Slávie“ ovìnèe-
nou fotografiemi hráèù. Medvìdice „Slávinka“ se stala maskotem
zápasu a pøi utkání støeāila naší bránu. Memoriál zahájily pøí-

pravky Horaāïovic a Svéradic. Domácí tým byl seskládán z hrá-
èù mladší a starší pøípravky. V tomto zápase si rozumìli a ne-
ustálým pohybem si vytváøeli šance. Daøilo se i gólmanovi, který
kryl tøi nájezdy soupeøe. Utkání vyznìlo ve prospìch domácích
4:0 (Motl 3x, Vachuška). Po zápase následovala dlouhá pøestávka,
kterou nìkteøí hráèi a jejich rodièe vyplnili návštìvou Pohád-
kového lesa na Ostrovì. Pøi spoleèném soutìāení se uāilo mnoho
legrace. Po návratu na høištì zaútoèili hráèi na stánek s obèer-
stvením a nedbajíce, āe je èeká ještì utkání, snìdli, co se dalo.
V následujícím utkání s Chanovicemi se to projevilo. Hráèi byli
unavenìjší a nejvíce to odnesl brankáø Pena, který odehrál zápas
s bolestmi bøicha a hlavy. Tato situace donutila obranu hrát sou-
støedìnìji. Obráncùm se daøilo a soupeøe prakticky k ohroāení
naší branky nepustili. Vítìzství 2:0 (Vachuška, Sládek) nebylo
tak snadné, jak by se podle výsledku mohlo zdát. Celkové poøadí:
1. FK Horaāïovice, 2. Svéradice, 3. Chanovice.

Individuální ocenìní: nejlepší brankáø: Pena Adam, nejlepší
hráè: Vachuška Aleš, nejlepší støelec: Motl Jiøí.

Muāstvo získalo za vítìzství pohár, tatranky, lízátka a dort,
který po vyhlášení hned snìdlo.

Zájemci o kopanou narození v roce 2002 a starší, pøijïte se
podívat mezi nás. První trénink nové sezóny se koná 14. 8. 2007
od 16.00 do 17.30 hod. na Lipkách. Další tréninky ve stejném
èase pravidelnì úterý, ètvrtek. Trenéøi pøípravek

ATRIUM CUP 2007
– jubilejní 10. roèník

vyhrál nováèek z Klatov
Jiā po 10. se v Tøebomyslicích u Horaāïovic uskuteènil tra-

dièní turnaj v malé kopané ATRIUM CUP 2007. Letošního ju-
bilejního roèníku se zúèastnilo opìt velké mnoāství týmù, celkem
si jich na tøebomyslický paāit našlo cestu 21.
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Pozvánka na divadelní komedii

Bøeāanský ochotnický spolek uvádí

divadelní komedii od Kena Ludwiga

POD PRAPOREM NÌ�NÝCH DAM
Zábavný pøíbìh o dvou dìjstvích vyprávìjící jak to

dopadne, kdyā se dva dospìlí muāi zaènou vydávat za dvì
sestry hledající svoji bohatou rodinu.

Koná se 10. 8. 2007 od 20.00 hodin v MC Houba (ven-
kovní areál).

Sestava:
vzadu – Vanìèek David, Sládek Ladislav, Motl Jiøí, Martínek

Tomáš, Vachuška Aleš, Šašek Martin, Vanìèek Filip, Boèek Jan,
vpøedu – Špièka Vojtìch, Heimlich Matìj, Panušková Martina,

trenér, Valoviè Lukáš, leāící brankáø – Pena Adam



Jako tradiènì, pøijeli hráèi nejen z okolí Horaāïovic, ale dlou-
hodobì zùstávají tomuto fotbalovému klání „vìrni“ i 3 týmy
z Prahy, jeden tým z Prachatic, Volynì a nebo napøíklad z Klatov.

V Tøebomyslicích poøadatelé opìt pøipravili 3 travnatá høištì,
na kterých se odehrálo všech 61 zápasù. Týmy byly rozdìleny
do 4 skupin a z kaādé skupiny postupovaly do vyøazovacích bojù
4 nejlepší.

Jiā v základních skupinách byly k vidìní zajímavé zápasy,
které pøinesly spoustu vzruchu a zajímavých situací. Ten pravý
fotbalový náboj daly ale celému turnaji aā vyøazovací boje v play-
off.

Jiā v osmifinále jsme byli svìdky nìkolika pøekvapení, kdy
vypadl napøíklad dvojnásobný obhájce trofeje, praāský tým 1.FC
Lhota, s pozdìjším finalistou a asi nejvìtším pøekvapením turnaje
týmem Malého Boru.

Semifinálové bitvy pøinesly fotbal vysoké úrovnì, na kterém
se podílely všechny 4 celky.V prvním z nich si poradil Malý
Bor v derby s Legionáøi Smrkovec, a to pomìrem 1:0 a druhé
semifinálové klání zvládli lépe hráèi FC Gumy Klatovy, kteøí
porazili Rudou Hvìzdu 2:0.

Boj o 3. místo byl velmi vyrovnaný, o èemā svìdèí i to, āe
se muselo rozhodovat aā na pokutové kopy, ve kterých byli na-
konec š^astnìjší Legionáøi ze Smrkovce. V normální hrací dobì
byl stav 2:2, v penaltách poté Smrkovec pøestøílel Rudou Hvìzdu
4:3.

Finálového souboje se pøekvapivì zúèastnili 2 nováèci turnaje.
Vìtším pøekvapením byla zøejmì úèast Malého Boru, ale za tak-
ticky vyspìlou hru v play–off si tuto finálovou úèast po právu
zaslouāili. Samotné finálové klání nabídlo ovšem pomìrnì jed-
nostrannou podívanou, kdy si klatovští hráèi se svým soupeøem
z Malého Boru poradili pomìrnì hladce, a to pomìrem 3:0.

Celý turnaj, tzn. všech 61 zápasù, perfektnì zvládla i ètveøice
rozhodèích OFS Klatovy ve sloāení: Jan Veverka, Lubomír Kurz,
Radek Brùha a František Petrāelka.

Chtìl bych velmi podìkovat všem hasièùm z Tøebomys-
lic a zejména starostovi hasièù Petru Voskovi, kteøí perfektnì
pøipravili kompletní zázemí turnaje, vèetnì bohatého obèerstvení.

V neposlední øadì patøí velké díky i všem sponzorùm v èele
s generálním partnerem našeho turnaje, a to horaāïovickou fir-
mou Atrium, která tento turnaj podporuje jiā 10 let.

Závìrem bych chtìl øíci, āe se jiā nyní tìšíme na 11. roèník,
který se uskuteèní 5. 7. 2008.

Celkové poøadí turnaje:
1. FC Gumy Klatovy, 2. Malý Bor, 3. Legionáøi Smrkovec,
4. Rudá Hvìzda, 5. Voslí Koule, 6. 6 prasat Tøebomyslice,

7. C–Systém Horaāïovice, 8. Defurovy Katany, 9. 1.FC Lhota,
10. Šumavský Expres, 11. Úāas Jetenovice, 12. Tatran Velké
Hydèice, 13. Snipers, 14. Poblitý Køeèci, 15. 1.FAC Hájeèek

Prachatice, 16. Odrost Horaāïovice, 17. Èeské Dráhy,
18. FC Nechce, 19. Pøátelé zeleného údolí, 20. Haku Volynì,

21. Praāský umìlci
Za všechny obèany Tøebomyslic Vlastimil Makovec.
Kontakt: trebomyslice@centrum.cz
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Nejlepší tým FC Gumy s putovním pohárem.

Pøehled sportovních akcí v srpnu 2007

CK HORAŽĎOVICE A MTB JEŽÍKOV
25. 8. ve 14.00 hod.

Š.U.A.C. Horaāïovické okruhy – silnièní závody.

SOBOTNÍ SPORTOVNÍ ODPOLEDNE
Cyklistický výlet kaādou sobotu

Odjezd od Hlaváèkù ve 13.00 hod.

TENISOVÝ KLUB HORAŽĎOVICE
4. – 5. 8. 2007

CELOSTÁTNÍ TURNAJ
Starší āáci a āákynì. Øeditel turnaje: Šlajs Petr

25. – 26. 8. 2007

Turnaj – 2. roèník Memoriál Slávka Šimka
Øeditel turnaje: Svoboda Pavel, Kodýdek Zdenìk

2. roèník tenisového turnaje bude tento rok jednodenní.
Pozvány jsou známé osobnosti, které se Slávkem Šimkem

léta hrávaly tenis nebo byly èastými hosty v jeho
Maòovickém lomu. Za všechny jmenujme alespoò:

Jágr, Nový, Krampol, Panenka, Sobota, Šíp a další.
Závìr turnaje spolu s posezením probìhne v pøíjemném

prostøedí v „stodole“ MC Houba.
Srdeènì zveme všechny pøíznivce dobré zábavy.

NOHEJBAL CLUB
18. 8. 2007 v 9.00 hod.

Tradièní pouNový turnaj v nohejbale trojic
Høištì za sokolovnou

31. 8. – 2. 9. 2007

SPORTOVNÍ DEN HORA�ÏOVICE
Máte chu( si zasportovat?

Pøijïte poslední víkend v srpnu do Horaāïovic.
Budou zde probíhat ukázky rùzných sportù a Vy budete mít

moānost si vše také vyzkoušet.



Zdenìk Troška køtil v Praze svoji novou knihu.

Jmenuje se „Nebe v hubì aneb Chrocht, chrocht…“

Je to kuchaøka s hezkým vyprávìním, mnoha fotografiemi,
ale pøedevším je zde 295 receptù z Èech, Moravy, Slovenska
i ze svìta. Nìkteré jsou z Horaāïovicka, tak nás Zdenìk pozval
na køest této knihy jako zástupce Prácheòska.

Kmotru knihy mu dìlala Jana Paulová. Kniha je jiā v prodeji
v horaāïovickém knihkupectví, tak jí vøele doporuèujeme – jak
k pobavení, tak k objevení nových jídel.

Josef Jirsa a Milan Smetana

Podìkování

manāelùm Bláhovým
Manāelé Bláhovi z DDM uspoøádali na Plácku ve dnech 13. –

17. 7. 1. roèník letního tábora pro rodièe a dìti. Pøestoāe o tento
druh prázdninové aktivity byl menší zájem,
neā se oèekávalo, tak my, co jsme pøijeli, jsme
si krásnì uāívali. Pobytu se zúèastnily dìti
od 3 do 6 let a byly doslova nadšeny tábo-
rovým programem – nechybìly ranní rozcviè-
ky, soutìāe, šipkovaná, táborová pou[, poz-
návací výlety, batikování, veèerní táboráky
a samozøejmì koupání a rùzné vodní hrátky
na zchlazení organismu, nebo[ poèasí nám
skuteènì pøálo.

Tímto bychom chtìli podìkovat manāelùm
Bláhovým za jejich vstøícnost a péèi, kterou
nám poskytovali, za vynikající stravu, kterou
pro nás pøipravovali a tìšíme se, āe se pøíští
rok opìt setkáme, tentokrát ve vìtším poètu.

Radeèka a Šárinka,
Kristýnka a Karolínka,

Kaèenka, Adámek,
Dominièka a maminky
Jana, Pavla, Libuše,

Hanka a Dana

Oslavy k výroèí zaloāení
skautingu v Horaāïovicích

„Po slavnostním táboráku, veèer 18. srpna,
byla dne 19. srpna 1945 na námìstí, kam všech-
no skautství pøipochodovalo za úèinkování
skautské dechovky z Klatov a kde mìli slav-
nostní projevy pøedseda ONV ze Strakonic,
pøedseda MìNV, zástupce Ústøedí JUNÁKA

br. Dr. Karel Prùcha a nakonec o zaloāení a èinnosti Horaā-
ïovických skautù promluvil okresní zpravodaj JUNÁKA bratr
Ing. Jaroslav Cvach, oslava.

Po poledni se konal branný Zborovský závod, ve kterém dvì
první místa obsadily hlídky druhého oddílu skautù ze Strakonic.

Byla to nádherná oslava skautingu ve starém, historickém
mìstì Horaāïovicích…“

Vzpomínku zaslal do redakce pøi pøíleāitosti výroèí oslav skau-
tingu skautský spisovatel Stanislav Vydra – pozn. redakce.
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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

24. srpna 2007

se na námìstí koná trh.
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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

 ČESKÁ PODNIKATELSKÁPOJIŠŤOVNA, 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
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Havlíèkova 46, Horaāïovice • tel.: 737 291 755

Koberce – bytové a zátìāové
PVC – šíøe: 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 3,6; 4; 5

Plovoucí podlahy – korkové, døevìné, laminátové
Parkety – klasické, MOZAIKA
Garnýāe – døevìné, kovové
Vitráāky, krouāky, āabky, rolety
Vlnìné zboāí – MERINO

Koupelnové pøedloāky, koupelnová PVC
Teflonové ubrusy, korkové prostírání

Stìrky, lepidla
Prostøedky k ošetøování a èištìní
všech typù podlahových krytin

VELKÝ VÝBÌR SOKLOVÝCH

A PØECHODOVÝCH LIŠT SKLADEM!
Prodejní doba:

Po – Pá 9 – 12, 13 – 16.30 hod., So 9 – 11 hod.

Podloāky do vany a sprchových koutù

DK   
PO D L A H Y

Nabízím

UBYTOVÁNÍ
MONTÁ�NÍM DÌLNÍKÙM

K dispozici 2 ètyølùākové pokoje
+ spoleèenská místnost s kuchyòkou
+ soc. zaøízení v centru Horaāïovic.

Tel.: 608 444 886, 608 678 228
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3. 8. pátek

4. 8. sobota

TAJNOSTI
ÈR/SR – èerná komedie.
Zaèátek ve 20.00 hod.

10. 8. pátek

11. 8. sobota

EDITH PIAF
Francie/Anglie/ÈR – drama.
Zaèátek ve 20.00 hod.

17. 8. pátek

18. 8. sobota

PØEDTUCHA
USA – thriller.

Zaèátek ve 20.00 hod.

24. 8. pátek

25. 8. sobota

ZÁPISKY O SKANDÁLU
Velká Británie – drama.
Zaèátek ve 20.00 hod.

31. 8. pátek

1. 9. sobota

HOSTEL II
USA – horor.

Zaèátek ve 20.00 hod.

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

()
28. èervence – 10. srpna

HOLLAR A HORA�ÏOVICE
Výstavka pøi pøíleāitosti 400letého
výroèí narození Václava Hollara

z Práchnì.

()
Zámecké léto

11. 8. sobota

ÈESKÉ A SVÌTOVÉ BAROKO
Zaèátek v 19.00 hod.

Uzávìrka pøíštího èísla je 22. srpna 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.

Mìsíèník vìnovaný hospodáøskému, kulturnímu a spoleèenskému povznesení mìsta

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

17. 8. pátek

PARKÁN
PouOová zábava.

Zaèátek ve 21.00 hod.

26. 8. nedìle

POSEZENÍ S PÍSNIÈKOU
K tanci a poslechu hraje

SEDMIHORKA.
Prodej a rezervace vstupenek

v nedìli 29. 7. v kulturním domì,
od pondìlí 30. 7. v pøedprodeji kina

Otava, tel. 376 511 890.
Zaèátek v 15.00 hod.

Zmìna programu vyhrazena.

KULTURNÍ DŮM

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

1., 8., 15. srpna

HUBNUTÍ S ÚSMÌVEM
Máte nìkolik kilogramù navíc a máte

chuO s tím nìco udìlat?
Pøijïte i s kamarády na pøednášku

do sálu Mìstské knihovny
v Horaāïovicích.

Vtipnou a zajímavou formou se dozvíte,
jak lze bìhem roku zhubnout klidnì
30 kg bez omezování, v pohodì

a s úsmìvem.
Vlastní zkušenosti.

Kontakt:
Ing. Petra Šustová, tel: 602 387 261,

e-mail: petra.sustova@mpss.cz

SBÍREJ

SAMOLEPKY PROJEKTU

DÌTI A ÈTENÍ
Soutìā pokraèuje i o prázdninách.
Získané samolepky bude moāno
vymìnit za hodnotné ceny.

Hrajeme o poukázku na zájezd
v hodnotì 1000,- Kè,

volné vstupenky do ZOO,
knihy a další ceny.

Vyhodnocení soutìāe probìhne
dne 2. prosince 2007

na Dni pro dìtskou knihu.

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 – 11.00, 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

Aquapark Horaāïovice

Prázdniny – zmìna provozní doby
pro veøejnost od 1. 7. 2007 do 2. 9. 2007:

PO 13.00 – 22.00 hod.
UT – NE 9.00 – 22.00 hod.

Informaèní centrum (tel.: 376 513 666–7
e-mail: ic@horazdovice.cz

www.sumavanet.cz/ihorazdovice)
areál zámku

Pøírodovìdná stanice
otevøeno dennì,

návštìvy na tel.: 376 512 654

OSTATNÍ INFORMACE


