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Jak jiā pøed èasem probìhlo na strán-
kách Obzoru, obec Velké Hydèice za
podpory Plzeòského kraje, mikroregionu
Prácheòsko, projektu Otavská cyklostezka
a dalších sponzorù pøekroèila svùj stín
a vybudovala novou lávku pro pìší a cyk-
listy pøes øeku Otavu. Její slavnostní
otevøení probìhlo ve ètvrtek 5. dubna
2007 za úèasti nìkolika desítek obèanù
Horaāïovicka. Oslavu zahájil pásmem pís-
ní pìvecký spolek Prácheò. Význam této
události podtrhla svoji pøítomností i ná-
mìstkynì hejtmana Plzeòského kraje
Mgr. Olga Kalèíková, která spoleènì se

starostou Velkých Hydèic Jaroslavem
Portášikem lávku otevøela.

()
Ve Španìlském sálu Praāského hradu

se uskuteènilo slavnostní setkání u pøí-
leāitosti Mezinárodního dne památek
a sídel a udìlení Ceny za nejlepší pøí-
pravu a realizaci Programu regenerace
mìstských památkových zón a rezervací
za rok 2006. Naše mìsto se do soutìāe
pøihlásilo s realizací opravy „masných
krámù“ a stalo se krajským vítìzem za
Plzeòský kraj.

Celkovým vítìzem této soutìāe bylo
vyhlášeno mìsto Polná za Kraj Vyso-
èina. ()

V rámci dotace získané z Programu
regenerace MPZ v letošním roce pro-
bìhne oprava fasády Husova sboru. Kro-
mì takto získaných penìz bude nutná

ještì další spoluúèast mìsta i Náboāen-
ské obce Církve èeskoslovenské husit-
ské. Ve výsledku pùjde o zvelebení bu-
dovy, která plynule navazuje na prostor
novì zrekonstruovaného Husova ná-
mìstí.

()
I nadále probíhají jednání o moā-

nosti bezúplatného pøevodu areálu bý-
valého kláštera do vlastnictví mìsta.
Svoji podporu nám pøislíbil ministr kul-
tury Václav Jehlièka. Zástupci mìsta se
zúèastnili veøejného slyšení v Senátu tý-
kajícího se odblokování církevního ma-
jetku. Stát i církev projevili vùli v jed-
náních pokraèovat a dohodnout se spolu
na koneèném øešení, protoāe tento pro-
blém mnoha obcím znemoāòuje jejich
vlastní rozvoj.

()
Pokraèují jednání se zástupci firmy

Penny. Stavba se posuzuje z hlediska
památkového a dopravního øešení, zva-
āuje se, zda poāadované mìstské pozem-
ky mìsto odprodá èi pronajme. O ko-
neèném stanovisku bude rozhodovat
zastupitelstvo mìsta zøejmì na svém
4. zasedání 4. èervna 2007.

()
Ve støedu 18. dubna 2007 byla uve-

dena do provozu mobilní zdvihací plo-
šina pro vozíèkáøe a tìāko pohyblivé
obèany v āeleznièní stanici Horaāïovi-
ce Pøedmìstí. Na jejím poøízení se po-
dílelo i naše mìsto èástkou 80 tisíc Kè
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V nedìli 6. kvìtna 2007 pøijede

v 14.30 hodin do Horaāïovic

ke kinu Otava konvoj

historických vozidel Pøátel

ètvrté pancéøové divize

generála Pattona.

Kvìtnové oslavy
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Pokraèování na další stranì.

Španìlský sál Praāského hradu – slavnostní setkání pøedstavitelù mìst a obcí soutìāících
o Cenu za nejlepší pøípravu a realizaci Programu regenerace MPZ a MPR za r. 2006.



schválenou zastupitelstvem dne 6. 9. 2007. Zaøízení by mìlo
umoānit našim spoluobèanùm cestování vlakem. Stanic s touto
plošinou je v naší republice sto, z toho osm v Plzeòském
a stejný poèet i v Jihoèeském kraji. Cestující musí nejpozdìji
24 hodin pøed cestou kontaktovat (telefonem, mailem, osobnì)
nástupní āeleznièní stanici. Ta jim bìhem této doby potvrdí
cílové místo, aby i tam byli schopni zajistit výstup.

()
Územní plán

Naše mìsto má platný územní plán schválený v roce 1993.
Je to zjednodušenì øeèeno pøedpis, který øíká, co je na území
mìsta moāné øešit z hlediska stavebního a z hlediska vyuāití
území. Starý územní plán zahrnoval pouze mìsto Horaāïovice.
Podle nového stavebního zákona musí mít tento dokument
kaādá obec i její èást, a to na celé své území, jinak by se
nemohla vùbec rozvíjet.

Platnost územního plánu by mìla být 10 – 15 let. Na tuto
dobu by mìli obèané zvaāovat své plány a pøípadnì vznášet
poāadavky. V obcích by se mìli lidé pøedevším soustøedit na
tzv. zastavìné a nezastavìné území, ve mìstì pak pøemýšlet
o dalším rozvoji prùmyslových zón, míst pro bydlení, øešení
dopravní situace a podobnì.

V loòském roce vyhrála výbìrové øízení na zpracování no-
vého územního plánu architektonická kanceláø doc. Ing. arch.
Romana Kouckého. Do jeho pracovního týmu patøí kromì
vlastních architektù kanceláøe dopravní ināenýr, mìstský in-
āenýr a pracovník zabývající se posuzováním vlivù na āivotní
prostøedí a krajinnou ekologii a øada dalších. Mìsto zastupuje
jeho vedení, dále Ing. Josef Kotlaba, vedoucí odboru výstav-
by a územního plánování, Ing. arch. Jiøí Kuèera, zastupitel
a pøedseda stavební komise, Petr Koláø, èlen rady mìsta, Petr
Mika a Martin Koānar. Mgr. Jindøiška Jùdová, starostka mìsta

Z usnesení rady mìsta
28. 3. 2007 rada mìsta

– doporuèila zastupitelstvu mìsta odkoupit pozemkové par-
cely PK pè. 116 a pè. 121 v k. ú. Babín. 

– nesouhlasí se zámìrem odprodeje pozemkù PK pè. 55 a 49
v k. ú. Boubín vzhledem k budoucím pozemkovým
úpravám a s ohledem na zpracování nového územního
plánu.

– nesouhlasí se zámìrem odprodeje èásti pozemku pè. 2816
v k. ú. Horaāïovice pod bývalým zaøízením staveništì.
Ukládá MìÚ, majetkovému odboru zahájit jednání se Sta-
vebním podnikem Klatovy, a. s., o odstranìní objektu.

– schválila nabídku spoleènosti EKOEKO, s. r. o., Èeské
Budìjovice na zpracování projektové dokumentace pro
stavební povolení, povolení vodního díla a zajištìní ināe-
nýrské èinnosti na akci „Horaāïovice, Pøedmìstí – kana-
lizace“ za cenu 572.390,- Kè vèetnì DPH.

– schválila dodatek è. 3 ke Smlouvì o dílo na Regionál-
ní centrum cestovního ruchu uzavøenou se spoleèností
JIHOSPOL, týkající se ceny díla a podmínek pro zmìnu
sjednané ceny – hodnota vícepráce za práce 698.885,- Kè
+ DPH. Samostatným dodatkem na základì souhlasu øí-
dícího orgánu SROP bude øešen nový termín dokonèení
projektu.

– souhlasí se soutìāními podmínkami výbìrového øízení na
výbìr nejvhodnìjšího nájemce na novì vytváøené Re-
gionální centrum cestovního ruchu v objektu bývalého
hotelu Modrá hvìzda v Horaāïovicích stanovenými fir-
mou Gordion, s. r. o., a schválené Regionální agenturou,
poboèkou CRR ÈR pro NUTS II Jihozápad. 

– schválila podání āádosti o dotaci na rok 2007 Záchrannému
hasièskému sboru ÚP Klatovy z programu výstavba kon-
cových prvkù varování na investièní akci „Systém varování
a vyrozumìní obyvatelstva v Horaāïovicích“.

– na stíānost na rozhodnutí rady mìsta ve vìci Petice k pro-
tipovodòovým opatøením ze dne 1. 3. 2007 sdìluje stano-
viska projektanta: opatøení Nábøeāní ulice neprobìhnou izo-
lovanì od zbylých opatøení ve mìstì a pøijaté návrhy PPO
nesmí zhoršit pomìry v Nábøeāní ulici pøi povodni. Toto
bude ovìøeno a dostateènì popsáno projektantem.

– schválila umístìní pøedzahrádky o rozmìrech cca 3 x 7 m
pøed zámeckou cukrárnou v Horaāïovicích na rok 2007.

– schválila cenovou nabídku Ing. Václava Drozdy, Holešov
na zpracování projektové dokumentace pøeloāky místního
rozhlasu v Blatenské ulici.

– vzala na vìdomí zprávu MìÚ, finanèního odboru o výsled-
ku provedené inventarizace majetku, závazkù a pohledávek
Mìsta Horaāïovice k 31. 12. 2006.

– schválila bankovní ústavy, které budou písemnì vyzvány
k podání nabídky na zajištìní dlouhodobého investièního
úvìru 30 mil. Kè.

– schválila āádost o dotaci z programu péèe o krajinu z pro-
støedkù Ministerstva āivotního prostøedí ÈR na kosení mo-
køadního porostu na pøechodnì chránìné ploše Kovèínský
rybník – hnízdištì racka chechtavého. 

– jmenovala komisi pro vyhodnocení výbìrového øízení na
„Dodání komponenty informaèního systému mìsta – spi-
sové sluāby“ v tomto sloāení: pøedseda komise Petr Koláø
– èlen RM, èlenové: Ing. Ivana Dušková, Ing. Pavel Viták,
Ak. mal. Petr Mika, Ing. Josef Kotlaba, Ing. Jitka Vašková,
Alena Èáòová – MìÚ.

– schválila nabídku kamenictví Jiøí Smíšek na zhotovení
památníku pøipomínajícího 700 let od smrti èeského krále
Rudolfa Habsburského.

– schválila bezplatný pøístup ètenáøù MìK k internetu od 1. 4.
2007 a souhlasí se zmìnou Ceníku sluāeb. Schvaluje podání
āádosti o pøipojení místní knihovny Tøebomyslice prostøed-
nictvím Projektu internetizace knihoven Ministerstva infor-
matiky ÈR.

– vzala na vìdomí poāadavky obèanù èásti obce Svaté Pole,
Tøebomyslice, Horaāïovická Lhota, Boubín, Babín a po-
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vìøila místostarostu Ing. Ladislava Lenského pøípravou
a realizací poāadavkù èástí obcí.

– souhlasí s pøemístìním kontejnerù na tøídìný odpad z Mí-
rového námìstí na parkovištì u Modré hvìzdy tak, aby
umístìní vyhotovovalo bezpeènému a snadnému vyváāení
kontejnerù.

– vzala na vìdomí zprávu o èinnosti a hospodaøení organi-
zaèní sloāky Krytý plavecký bazén za rok 2006.

– vzala na vìdomí zprávu o bezpeènostní situaci na terito-
riu obvodního oddìlení policie Horaāïovice, stavu krimi-
nality a dopravní nehodovosti v roce 2006 ze dne 31. 1.
2007.

– jednala o pronájmech bytových a nebytových prostor.

11. 4. 2007 rada mìsta

– schválila nabídku na akci „Opravy místních komunikací –
Boubín“ spoleènosti Silnice Klatovy, a. s., za cenu 764.916,-
Kè vèetnì DPH.

– schválila dodatek è. 3 ke Smlouvì o dílo uzavøené mezi
Mìstem Horaāïovice a HOCHTIEF CZ, a. s., Praha na akci
„Oprava ocelového mostu a mostovky pøes øeku Otavu“
s celkovou cenou za dílo 5.052.017,84 Kè vèetnì DPH,
tj. celkové navýšení o 59.077,87 Kè vèetnì DPH spoèívající
ve zvýšení nákladù u dodání a osazení letopoètu a vìtšího
rozsahu poškození. Dále pak schválila nabídku na zhotovení
trubkového kovového zábradlí kolem levobøeāního pøedpolí
u mostu pøes øeku Otavu za celkovou cenu 41.380,- Kè
vèetnì DPH.

– schválila cenovou nabídku spoleènosti 1. JVS, a. s., Èes-
ké Budìjovice na zpracování projektové dokumentace
ÈOV pro podání āádosti o poskytnutí finanèní pod-
pory z dotaèních programù v max. výši 445.060,- Kè vèetnì
DPH.

– schvaluje dodatek è. 1 ke smlouvì uzavøené se spoleè-
ností EKOEKO, s. r. o., Èeské Budìjovice pro akci „Úprav-
na vody Horaāïovice, SO 01“ týkající se doby zhotovení
díla, kdy pøedání projektové dokumentace ke stavebnímu
povolení bude 27. 7. 2007 a platebních podmínek s tím,
āe fakturace bude provedena vādy po odevzdání ucelené
zakázky.

– schválila na akci „Oprava fasády objektu Husova sboru
CÈSH èp. 149 ve Strakonické ulici v Horaāïovicích“ ce-
novou nabídku firmy Miroslav Brùāek Horaāïovice za cenu
456.686,30 Kè vèetnì DPH.

– schválila smlouvu o spolupráci mezi Mìstem Horaāïovice
a Náboāenskou obcí Církve èeskoslovenské husitské
v Horaāïovicích týkající se spolupráce v rámci pøípravy
„Oprava fasády, obnova hlavních dveøí a møíāí ve dveøích
a na balkónu objektu Husova sboru, dále pak schválila ce-
novou nabídku ak. soch. Jiøího Kašpara, Souvrai v rozsahu
restaurátorských prací – standardní restaurování møíāe nad-
svìtlíku, møíāe balkonu vè. osazení, rám dveøí a nezbyt-
né prùzkumy, statické zajištìní za celkovou cenu cca
51.050,- Kè.

– schválila smlouvu o spolupráci se Správou a údrābou silnic
Klatovy týkající se spolupráce v rámci pøípravy rekonstruk-
ce Blatenské ulice.

– schválila dodatek è. 1 k uzavøené nájemní smlouvì mezi
AZS 98, s. r. o., Plzeò týkající se zmenšení výmìry pro-
najatého pozemku a s tím související výše minimálního ná-
jemného, které èiní 95.694,- Kè/rok s platností od 1. dubna
2007.

– schválila Smlouvu o budoucí smlouvì o zøízení vìcného
bøemene týkající se akce „Horaāïovice – areál bývalého
Jitexu STL plynovod + pøípojka“.

– postupuje ZM s doporuèením v budoucnu odprodat za
stejných podmínek jako døívìjším zájemcùm na základì
Smlouvy o budoucí smlouvì kupní parcelu pè. 2821/13
v k. ú. Horaāïovice Martinu Valentovi, Horaāïovice a pè.
2821/7 Pavlu a Ivetì Mouèkovým, Horaāïovice.

– schválila nabídku Ing. Jiøího Lejska – Projekèní a ināe-
nýrská èinnost Sušice na vyhotovení projektu pro stavební
povolení – zmìna stavby pøed dokonèením è. 1 ke staveb-
ním úpravám v objektu Køesianské mateøské školy Horaā-
ïovice.

– schválila nabídku na realizaci stavby v areálu zámku
„Restaurování schodištì a barokní branky“ ak. sochaøe
Jiøího Kašpara, Mostek v celkové výši 29.272,- Kè s DPH.

– schválila bezplatné uāívání veøejného prostranství na ná-
mìstí firmì Klatovský deník k umístìní 3 stánkù a pódia
na námìstí v Horaāïovicích dne 6. 6. 2007.

– jednala o āádosti Automoklubu Paèejov a souhlasí s prù-
jezdem obcí v sobotu dne 14. 7. 2007 pøi soutìāi XXIX.
RALLY AGROPA v úseku rychlostní zkoušky – Komušín
– „Háj“ – Horaāïovice – Pøedmìstí.

– seznámila se zápisem z bytové komise ze dne 3. 4. 2007.

– jednala o pronájmech bytových a nebytových prostor.

– vzala na vìdomí výroèní zprávu organizaèní sloāky Mìstská
knihovna.

– projednala návrh místostarosty Ing. Ladislava Lenského
týkající se jmenování nového èlena komise zástupcù èástí
obce pana Jaroslava Veringera, Babín.

– vzala na vìdomí zápisy komise pro podnikání a cestovní
ruch ze dne 17. ledna 2007 a 1. bøezna 2007, komise školské
ze dne 14. prosince 2007 a 29. ledna 2007.

– povìøila místostarostu jednáním o koupi a smìnì pozemkù
v k. ú. Horaāïovice a v k. ú. Záøeèí v rámci projektu Otav-
ská cyklostezka

– stanovila termín jednání rady mìsta rozšíøené o èleny ZM
na 9. 5. 2006 v 16.00 hod. a termín zasedání zastupitelstva
mìsta na 4. 6. 2007 v 18.00 hod.

Mgr. Jindøiška Jùdová, starostka mìsta
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�ijí mezi námi
Tentokrát bych chtìla obrátit vaši pozornost ke sportu. Pøed-

stavím vám dvì zaèínající sportovkynì Editu Holubovou
a Karolínu Peikerovou, dále pana Josefa Rendla, celoāivot-
ního sportovce a trenéra.
Edita i Karolína byly letos vyhlášeny neúspìšnìjšími spor-

tovkynìmi Pošumavského sportovního sdruāení v Klatovech
za rok 2006. Kaādá z nich se vìnuje jinému sportu.
 Edita Holubová se jiā od 3. tøídy zamìøila na karate.

Za svou devítiletou sportovní kariéru prošla nìkolika vì-
kovými kategoriemi a vādy byla úspìšná. Napøíklad v roce
2003 jako starší āákynì obsadila 3. místo v celorepublikové
soutìāi, v roce 2006 vyhrála krajský pøebor v disciplínì kata.
Jako cíl pro letošní rok si stanovila postup na pøebor republiky.
Pøi jeho plnìní ji bude i nadále pomáhat její trenér Josef Rendl.
Je studentkou Obchodní akademie v Klatovech.
Karolína Peikerová hraje tenis od šesti let. Ve dvouhøe

povaāuje za svùj nejvìtší úspìch druhé místo na krajském
pøeboru a postup do republikového kola, dokonce 2x v sezónì
2005/2006. Ve ètyøhøe se mùāe spolu s Alābìtou Šimkovou
pyšnit titulem krajských pøebornic v letní sezónì 2006, kdy
ji nejen tyto výsledky vynesly na 50. místo v celorepubli-
kovém āebøíèku starších āákyò.V letošní sezonì uā bude hrát
turnaje a soutìā ve dvou kategoriích – dorostenky a āeny. Je-
jím trenérem je pan Zdenìk Kodýdek.
Karolína studuje Gymnázium ve Strakonicích, ale po prázd-

ninách pøejde do Gymnázia olympijských nadìjí v Èeských
Budìjovicích.
Obì dívky svému sportu vìnují hodnì èasu a velkou pod-

poru mají i u svých rodièù. Popøejme jim, aa pøekonají všech-
ny pøekáāky a vytrvají.
Josef Rendl patøí jiā dlouhá léta mezi sportovní stálice našeho

mìsta a øadu let zde pùsobí i jako trenér, a to nejen mládeāe.
Vychoval jiā øadu gymnastù a karatistù, stále však hledá svého
nástupce, kterému by mohl aktivnì pøedat své zkušenosti.
Ve dnech 11. – 25. 3. 2007 se zúèastnil jiā poètvrté Svìtových

her policie a poāárních sborù. Jeho disciplínou je støelba, která
kromì pevné ruky, vyāaduje i velké umìní koncentrace.

V pøedchozích roènících reprezentoval naši republiku v ro-
ce 1999 ve Švédsku (zisk 3 medailí), v r. 2003 ve Španìlsku
(3 medaile), v r. 2005 v Kanadì (2 medaile). Letos se tyto
„olympijské“ hry konaly v Jiāní Austrálii v Adelaide. Pan
Rendl zde získal 2 zlaté, 2 støíbrné medaile a dvì ètvrtá místa
ze 6 disciplín, kterých se zúèastnil. V evropském āebøíèku
se zaøadil na 42. místo.
I jemu pøeji hodnì dalších sportovních a trenérských úspì-

chù. Mgr. Jindøiška Jùdová, starostka mìsta

Informace o realizaci poāadavkù

zástupcù pøidruāených obcí
Schùzka se zástupci pøidruāených obcí probìhla dne

12. bøezna 2007 a zhruba po mìsíci se jiā zaèínají plnit úkoly
poāadované jednotlivými zástupci obcí.
V Babínì se realizuje elektrifikace zvonu v kaplièce na ná-

vsi a oprava lokálních výtlukù āivièného povrchu komunikace.
Ve Svatém Poli se pøipravuje rovnìā elektrifikace zvonu v kap-
li na návsi a její poāadovaná oprava, u kaple Sv. Anny oprava
vnitøní malby, která bude realizována po stanovení podmínek
NPÚ Plzeò. Dále bude Technickými sluābami mìsta Horaā-
ïovice provedena oprava kulturní místnost.i Jiā se provádí
oprava zábradlí na návsi a u autobusové zastávky a úprava
zelenì na návsi. V Boubínì bude v letošním roce opravena
komunikace v horní èásti obce s pøispìním dotace Krajského
úøadu Plzeò. Technické sluāby zpevní plochy pro kontejnery.
V Tøebomyslicích bude Technickými sluābami opravena ka-
menná zeï panské zahrady, upravena zeleò na návsi a opraveny
výtluky v āivièném povrchu místních komunikací. V Horaā-
ïovické Lhotì se provede demontáā nevyuāívané autobusové
zastávky. Ve Veøechovì byla postavena nová autobusová èe-
kárna, poraāen nebezpeènì naklonìný strom u èekárny a bu-
dou opraveny výtluky v místních komunikacích.
Úpravy a rozšíøení veøejného osvìtlení poāadované

v jednotlivých obcích budou projednány se správcem veøej-
ného osvìtlení a odsouhlasené poāadavky budou k realizaci
zahájeny pøípravou zadání zpracování projektové dokumentace
a rozpoètu jako podklad pro vydání územního rozhodnutí
a podklad pro rozšíøení a ohlášení stavby.

Informaci zpracoval Ing. Ladislav Lenský
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Edita Holubová a Josef Rendl na návštìvì u starostky mìsta.

Kaādé první pondìlí v mìsíci navštìvuje Mìstský
úøad Horaāïovice senátor za Horaāïovicko pan Ing.
Jiøí Šneberger. Na Vaše dotazy bude odpovídat od 15.00
do 16.00 hod. v malé zasedací místnosti v prvním patøe
radnice.

V pátek 25. 5. 2007 se na námìstí koná trh.



Opìt k tøídìní odpadu…
(upozornìní pro obèany)

V posledním období stále více pøibývá pøeplnìných ná-
dob na odpad a volnì odloāeného odpadu u popelnic. Vedle
nádob na odpad se nachází èasto nezanedbatelné mnoāství
odpadu (ne jen smìsného komunálního) v rùzných krabicích,
taškách èi pytlích nevhodné pevnosti. Svoz takto odloāené-
ho odpadu je èasovì nároènìjší. Pøi manipulaci dochází
k rozsypání odpadu, coā má kromì jiného za následek i zdr-
āování posádky svozové spoleènosti na stanovišti. Na druhou
stranu je stav u popelnic nepìknou vizitkou obèanù a celého
mìsta.
Mìstský systém nakládání s komunálním odpadem je

èasto zneuāíván i pro nakládání s jinými odpady, které ne-
mají s komunálním odpadem nic spoleèného. Èasto se
s mìstským systémem „sveze“ i øada āivnostníkù èi jiných
subjektù.
Tento stav je jednoznaènì alarmující a rozhodnì se k tomu

nelze stavìt tolerantnì.
Øada skuteèností poukazuje na fakt, āe mnoho obèanù se

ještì nesmíøilo s tím, āe odpad je opravdu tøeba tøídit. Místní
poplatek není kompenzací za to, āe kdyā já zaplatím poplatek
„za odpad“, odpad za mì vytøídí nìkdo jiný. Tøídìní odpadu
je èinností povinnou, nikoliv dobrovolnou. Netøídìním komu-
nálního odpadu se navyšuje mnoāství smìsného komunálního
odpadu, a tím se samozøejmì zvyšují celkové náklady mìsta
v odpadovém hospodáøství, neboP odstranìní smìsného ko-
munálního odpadu je nákladovì nejnároènìjší poloākou v od-
padovém hospodáøství.
Z praxe je prokázáno, āe pokud je komunální odpad tøídìn

minimálnì v rozsahu: vytøídím papír, sklo, plasty, kompozitní
obaly, vyøazené elektro, objemný a nebezpeèný odpad, sto-
desetilitrová klasická popelnice se svozem jedenkrát týdnì po-
hodlnì staèí ètyøèlenné rodinì.
V návaznosti na skuteènosti uvedené výše, Mìsto Ho-

raāïovice oznamuje obèanùm, āe s platností od mìsíce

dubna letošního roku posádka svozové spoleènosti nebude

nakládat a odváāet odpad, který bude umístìn mimo po-

pelovou nádobu. Rovnìā nebude odváāen odpad, který evi-

dentnì není odpadem komunálním (napø. stavební suH, āiv-

nostenský odpad…) 

Jsme si vìdomi toho, āe toto opatøení se u øady obèanù
nesetká s pochopením, nicménì je to opatøení nezbytné.
Kaādá nemovitost by mìla být vybavená dostateèným poè-

tem popelových nádob. V pøípadì, āe nemovitost popelovou
nádobou z nìjakých dùvodù vybavená není, lze smìsný ko-
munální odpad odkládat pouze do pytlù s potiskem „smìsný
komunální odpad“, které si obèané mohou jiā nyní zakoupit
ve sbìrném dvoøe za cenu cca 17,- Kè bez DPH. Pro pod-
nikající subjekty, které na základì smlouvy nejsou zapojeny
do systému nakládání s komunálním odpadem mìsta, by v pøí-
padì potøeby pytlù pro komunální odpad mìly kontaktovat
svozovou spoleènost.
Pøípadné reklamace nevyvezení smìsného komunálního

odpadu budou muset být samozøejmì posuzovány pøípad od
pøípadu. V pøípadì neoprávnìné reklamace bude nutno zkou-
mat, zdali ze strany stìāovatele nedochází k porušování obecnì
závazné vyhlášky mìsta se všemi dùsledky z toho vyplýva-
jícími.

Co si od tohoto opatøení slibujeme:

1. Zrychlení svozu smìsného komunálního odpadu

2. Zlepšení vzhledu okolí popelnic

3. Vyšší podíl vytøídìných sloāek odpadu

4. Pokles mnoāství smìsného komunálního odpadu

Vìøíme, āe zavedená opatøení pøinesou pozitivní výsledky
ke spokojenosti všech.

Ing. Vachušková, Odbor āivotního prostøedí

Školení financované EU se zamìøí
na Ekonomiku a plánování

v odpadovém hospodáøství obcí
V pondìlí 16. 4. 2007 bylo v hotelu Ve dvoøe ve Spáleném

Poøíèí zahájeno týdenní školení nìkolika desítek lidí na téma
odpadové hospodáøství. Akce je souèástí projektu „Vzdìlávání
a spolupráce v odpadovém hospodáøství“ (zkrácená verze pl-
ného názvu projektu), jehoā cílem je podpora rozvoje odpa-
dového hospodáøství v zapojených obcích v Plzeòském a Ji-
hoèeském kraji.

Nositelem projektu je CZ Biom – Èeské sdruāení pro bio-
masu, které jako jednu z cest pro udrāitelný rozvoj odpado-
vého hospodáøství spatøuje v aktivním vzdìlávání a spoluprá-
ci. Ve vzájemné spolupráci s firmou Ing. Pavel Novák, která
je hlavním odborným partnerem projektu, proto sdruāení pøi-
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Oznámení pro obèany:

Na základì rozhodnutí Rady mìsta byly kontejnery

na sbìr oddìlenì sbíraných sloāek komunálního odpa-

du (papír, sklo, plasty), pùvodnì umístìné na Mírovém

námìstí u novinového stánku, pøemístìny z estetických

dùvodù na parkovištì u Modré hvìzdy.



pravilo pro zapojené obce a mìsta rozsáhlý vzdìlávací pro-
gram. Je sestaven ze ètyø samostatných týdenních blokù ško-
lení, pøièemā kaādý z nich je vìnován urèitému tématu. V prù-
bìhu školení úèastníci získají komplexní pøehled o aktuálním
stavu a vývoji v oboru a zároveò moānost pøipravit konkrétní
opatøení ke zlepšení systému nakládání s odpady ve vlast-
ních obcích.

Na první blok školení, který se v lednu 2007 zamìøil na
„Techniky prevence a shromaāïování odpadù v obcích“ nyní
naváāe druhý blok s ústøedním tématem „Plánování a eko-
nomika odpadového hospodáøství v obcích“. Úèastníci školení
tak získají informace k zásadním tématùm z kaādodenní
praxe, napø. jak aktivnì pracovat s plány odpadového hos-
podáøství na úrovni obcí a jak lze optimalizovat ekonomiku
nakládání s odpady, zejména s dùrazem na aktivní tøídìní
odpadù. Informace jsou úèastníkùm pøedávány nejen na
teoretické úrovni, ale i na základì praktických zkušeností
prostøednictvím odborných lektorù z firmy Ing. Pavel Novák,
Regionální rozvojové agentury Plzeòského kraje, o. p. s., spo-
leènosti Ekodepon a dalších.

 Cenné praktické poznatky zajistila úèastníkùm školení rov-
nìā exkurze na zaøízení urèená k nakládání s odpady. Na místì
si mohli ovìøit fungování øízené skládky odpadù v lokalitì
Vysoká, vèetnì jímání skládkového plynu a výroby obnovi-
telné energie, dále provoz místní kompostárny na zpracování
biologicky rozloāitelných odpadù a také sbìrného dvora od-
padù ve mìstì Dobøany, urèeného pøedevším k tøídìní nebez-
peèných a velkoobjemových odpadù. Praktickým pøínosem je
rovnìā prezentace závìrù jejich první samostatné odborné prá-
ce, ve které vyhodnocovali stav odpadového hospodáøství ve
svém mìstì a moānost porovnání a konzultace tìchto závìrù
s odbornými lektory.

Zbývající dva bloky školení se uskuteèní opìt ve Spáleném
Poøíèí v prùbìhu èervna 2007 a v lednu 2008. V návaznosti
na výstupy ze školení se ve všech zapojených obcích budou
realizovat praktické pilotní projekty se zamìøením na infor-
maèní kampanì pro obèany.

Poznámky:

1. Celkové náklady projektu ve výši 11 mil. Kè jsou hra-
zeny formou dotace z Operaèního programu Rozvoj
lidských zdrojù Evropského sociálního fondu se spolu-
úèastí národních zdrojù prostøednictvím Ministerstva
āivotního prostøedí (M�P). Projekt byl podpoøen ve
3. výzvì grantového schématu „SíF 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 ne-
zisková a profesní organizace podporující rozvoj vyuāívání
biomasy jako obnovitelné suroviny, rozvoj fytoenergeti-
ky, 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

SOCIÁLNÍ SLU�BY – KAM CHCEME DOSPÌT?

Nejste spokojeni se sociálními sluābami ve své obci?
Chcete vyjádøit svùj názor?

Pøijïte se podílet na plánování sociálních sluāeb!

V rámci projektu „Komunitní plánování na území správ-
ního obvodu obce Horaāïovice a mikroregionu Prácheòsko“
probìhne dne 30. kvìtna 2007 od 15.00 hod. ve velké zasedací
síni Mìstského úøadu Horaāïovice veøejná diskuze na téma:
Jakým smìrem se mají rozvíjet sociální sluāby v Horaāïo-
vicích a na Prácheòsku.

Tento projekt je spolufinancován Plzeòským krajem
a Evropskou unií v rámci Spoleèného regionálního

operaèního programu – grantové schéma „Podpora sociální
integrace v Plzeòském kraji“

Komunitní plánování na území správního obvodu obce

Horaāïovice a mikroregionu Prácheòsko.

STRANA 6  è. 4/2007

Mìsto Horaāïovice vyhlašuje

VÝBÌROVÉ ØÍZENÍ

na výbìr nejvhodnìjšího provozovatele
na novì vytváøené

,, Regionální centrum cestovního ruchu“

v objektu nacházejícího se na st. p. è. 218/1,
218/3 a 218/4 bývalého areálu

Modrá Hvìzda èp. 152, 153, 154.

Soutìāní podmínky a pøíslušné pøílohy naleznete
na www. sumavanet.cz/muhd/

Kontaktní osoba pro výbìrové øízení:

Ing. Jaroslav Glogar
Tel.: +420 724 169 148, e-mail: glogar@gordion.cz

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.



Nabídka psù k adopci

Pes køíāence, hnìdé barvy. Stáøí 2 roky.

Fena køíāence, zlaté barvy. Stáøí asi 4 roky.

Odebrání psa ze je zdarma. Nový majitel je na rok zproštìn
poplatku za drāení psa. Podrobnìjší informace na telefonu
603 716 701. Z. Bílek

Sbor dobrovolných hasièù
SDH Velké Hydèice – struènì o zaloāení tohoto sboru

V obecní kronice je v roce 1937
zapsáno: „V mìsíci listopadu, kdy od-
bývala místní organizace Domkáøù
a malorolníkù svoji valnou hromadu,
pøi níā po výkladu zástupcù hasièské
āupy horaāïovické p. p. J. Nováka,
B. Kohouta a Vichra, pøistoupeno

bylo k sestavení pøípravného výboru a zvoleni: Em. Poustka,
t. è. starosta, Fr. Pinc, pøednosta stanice, V. Vogeltanc, správce
vápenky a osm dalších obèanù, kterým byl svìøen další postup
k zaloāení sboru.“ Zùstalo však jen pøi pøípravném výboru
a sbor zaloāen nebyl. Aā v roce 1943 obecní kronikáø zapsal:
V naší obci byl zaloāen hasièský sbor. Velitelem byl zvolen
Fr. Salzman è. 20. V záøí nastoupil na jeho místo novì zvolený
velitel Jaroslav Kohout è. 37 a dalších asi 16 èlenù.
Obdobnì psal i Horaāïovický obzor v èísle 12 z roku

1937: „V. Hydèice – hasièský sbor. V sobotu dne 20. listopadu
konala se zde pøípravná schùze, jejímā úèelem bylo zaloāení
Sboru dobrovolných hasièù. Po informacích, které shro-
máādìní obèanù a èlenù obecního zastupitelstva se starostou
obce v èele podal námìstek āupního starosty hasièské āupy
Mayerovi è. 4 Josef Novák, námìstek āupního náèelníka B.
Kohout a námìstek āupního samaritánského náèelníka Fran-
tišek Vichr, byl sestaven pøípravný výbor, jenā bude spolu-
pracovati k tomu, aby obec tato mìla svùj dobrovolný ha-
sièský sbor. Sluší zaznamenati, āe to bude v āupì 41 sbor,
který bude chránit majetek a āivoty našich spoluobèanù“.

()
Vzpomínáme na Matìje Mayera, starostu Zemské ústøední

hasièské jednoty království Èeského, námìstka starosty Sdru-
āení dobrovolného hasièstva slovanského, redaktora Hasièských
rozhledù, námìstka starosty hasièské āupy na èeském jihozá-
padì, velitele Sboru dobrovolných hasièù v Horaāïovicích, sta-
rostu sboru na Záøeèí, èlena školní rady v Horaāïovicích, funk-
cionáøe mnohých organizací a èlena všech místních spolkù atd.,
který zemøel pøed 90 roky 8. kvìtna 1917 ve vìku 68 let.

Èest jeho památce! Karel Halml

Myslivecké sdruāení PRÁCHEÒ,
Horaāïovice

Váāení spoluobèané, horaāïoviètí myslivci se na Vás opìt
obracejí s prosbou, abyste svým chováním ve volné pøírodì
pomohli pøeāít naší drobné zvìøi. Vādy_ zajíc, baāant nebo
koroptev patøí do naší volné pøírody. Ovšem v dùsledku celé
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Provoz víceúèelového høištì

Dne 14. února rozhodla Rada mìsta ukonèit ke dni

31. kvìtna 2007 smlouvu o zajištìní provozu víceúèe-

lového høištì (VH). Pøípadní zájemci o provozování VH

od 1. èervna 2007 pøedloāí nejpozdìji do 15. kvìtna

2007 zpracovanou nabídku s koncepcí provozování VH

na adresu Mìsto Horaāïovice, Mírové námìstí 1, 341

01 Horaāïovice. Bliāší informace na tel. 376 547 557.

Lucie Staòková, odbor památkové péèe, školství a kultury



øady nepøíznivých okolností v posledních 20 letech jejich sta-
vy stále klesají. Od roku 1992 je zajíc a baāant v naší dobì
honitbì chránìn – koroptev dokonce od roku 1969. Pøes veš-
kerou naši péèi a ochranu, zejména v zimním období, kdy
v celé naší honitbì drobné i srnèí zvìøi pravidelným pøi-
krmováním pomáháme pøeāít, nedaøí se nám zastavit souèas-
ný pokles jejich stavù. Velmi dobøe známe pøíèiny, ale v sou-
èasné dobì nemáme moānost jim pøedcházet nebo zabránit.
Provoz na sedmi silnicích, které procházejí naší honitbou, rok
od roku roste. Zejména nákladních aut a kamionù stále pøi-
bývá a ty jsou pro zajíce a srnèí zvìø pøímo pohromou, zvláštì
v noèní dobì. Intenzita zemìdìlské výroby se stále mo-
dernìjšími a výkonnými stroji je další hrozbou pro naši
drobnou zvìø, pøedevším v dobì kladení a vyvádìní mláïat.
Sebevìtší péèe ze strany nás myslivcù, neboP i my patøíme
svým zpùsobem mezi ochránce pøírody, nepøináší odpo-
vídající výsledek, protoāe nemáme dostatek moāností chrá-
nit divokou populaci naší zvìøe, zvláštì pak mláïat, pøed
všemi jejich nepøáteli. Proto opìt āádáme a prosíme všech-
ny naše obèany, aby v dobì rozmnoāování naší zvìøe, to
jest v kvìtnu, èervnu a èásteènì i èervenci, pokud je to jen
trochu moāné, omezili procházky ve volné pøírodì a vy-
uāívali cest a pìšin. Nechceme nikomu bránit se projít a po-
tìšit venku v pøírodì a na chvilku zapomenout na všechny
strasti normálního āivota. Jsme si vìdomi, āe i chovatelé
psù chtìjí svým svìøencùm dopøát volné probìhnutí. Znaèné
moānosti volného pohybu umoāòuje park na Záøeèí, který
byl z toho dùvodu vyjmut z honební plochy. V samotné
honitbì by nemìli psi volnì pobíhat, zejména nemají-li do-
stateènou poslušnost, aby ochotnì reagovali na kaādý pokyn
svého pána nebo paní. Opìt chceme pøipomenout všem ná-
vštìvníkùm volné pøírody a hlavnì dìtem, aby pøi náhod-
ném nalezení mláïat zvìøe, zejména srnèat, se jich nikdy
nedotýkali. Tìmto zdánlivì opuštìným tvoreèkùm je vādy
nìkde poblíā starostlivá matka. Ovšem lidský pach, který
pøi pohlazení nebo jen pouhém doteku zùstane na srsti mlá-
dìte, odradí jeho matku, která jiā k nìmu nejde, a tak je od-
souzeno k strašné smrti hladem. Proto se nikdy mláïat ne-
dotýkejme.

Naším èlánkem nemáme v úmyslu nìkoho omezovat. Chce-
me tím jen pomoci naší pøírodì a āivotu v ní a hlavnì umoānit
naší zvìøi pøeāití v souèasných podmínkách. Chceme, aby dìti
našich dìtí neznaly zajíce, baāanta a koroptev i jinou volnì
āijící zvìø jen z obrázkù nebo z vyprávìní a vzpomínek starší
generace. Vìøíme, āe tìchto nìkolik øádkù pøispìje ke klad-
nému a rozumnému nazírání vìtšiny našich obèanù na āivot
v naší pøírodì. Tím pomohou našemu úsilí pøekonat všechny
nepøíznivé okolnosti v naší honitbì, abychom na polích a lu-
kách kolem mìsta opìt vidìli pastvící se zajíce, poletující ba-
āantíky a koroptvièky.

Závìrem chceme upøímnì podìkovat všem našim obèanùm,
dìtem i starším za ohleduplné chování v pøírodì, zejména pak
v uvedených mìsících, které jsou pro āivot a další existenci
všeho āivého rozhodující. Za to Vám všem dìkují všichni èle-
nové Mysliveckého sdruāení Prácheò, Horaāïovice.

–vd–

Setkání skautù na Otavì

– dnes i pøed dvanácti lety –

Pokud máte pocit, āe jste veèer
v pátek 30. 4. potkali jeptišku, upíra,

vodníka, kata, bludièku a pøibliānì

140 dìtí, tak vás musím ujistit, āe to
nebyl sen.

Poslední víkend v bøeznu pro-
bìhlo v Horaāïovicích jiā 12. setkání

skautù na Otavì, jehoā se zúèastnili nejen skauti z Ho-
raāïovic, ale jako tradiènì také spøátelené oddíly ze Sušice,
Klatov, Plznì, Kašperek, Vodòan atd. Výsledek: Hry, bojov-
ky, bitva a divadlo ve znamení obléhání Horaāïovic

Rudolfem Habsburským, slavnostní táborák a zpívání
u ohnì, cca 140 dìtí ve vìku 7 aā 16 let, asi 15 organizá-
torù (my) = dva dny plné akce, zábavy, smíchu, napìtí
a dobrodruāství a samozøejmì také únavy a trochu nezvyklé
špíny.

Neā se podíváte na fotky, které mluví za vše, chtìli by-
chom podìkovat ZŠ Horaāïovice, Komenského ul. za poskyt-
nutí tìlocvièny a všem osobám, které jakýmkoliv zpùso-
bem pøispìli k úspìšnému uskuteènìní dalšího roèníku
Setkání.

Všechny fotky (a āe jich je hodnì) najdete na www.skau-
ting.cz/prachen/bylo.
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Potkat smrtku s katem neznamenalo naštìstí ztrátu āivota,
ale jen nìkolika „zla:ákù“.



P.S. Prácheò (Otaváci) – Kvìtinový den
Naše sdruāení bylo osloveno Ligou

proti rakovinì (LPR), abychom se zapojili
do Èeského dne proti rakovinì (døíve Kvì-
tinový den). Tato sbírková akce bude pro-
bíhat v ulicích mìst a obcí po celé ÈR.
Dne 16. kvìtna se uskuteèní jiā 11. roèník.
Otaváci utvoøí dvì trojice a ve ālutých

trièkách se budou pohybovat po námìstí a u marketu Albert.
Naším úkolem bude prodávat oranāové kytièky (pøedstavující
mìsíèek zahradní) za minimální poplatek 20,- Kè a zároveò
pøedáme letáèek se základními informacemi o boji proti ra-
kovinì. 
V āádném pøípadì nechceme nikoho obtìāovat, pøemlouvat

nebo se vnucovat. Chceme jen upozornit na tuto akci a dále
uā záleāí jen na kaādém z nás, zda se zapojíme. Otaváci

Køes$anská mateøská škola

Tiskaøský šotek zpùsobil, āe minulý mìsíc neprošly tiskem
dva pøíspìvky našich rodièù. Dáváme je do tisku opìtovnì,
neboY „Zájem rodièù nás vādy potìší…“

Vesmírné výlety a my

Pøedškolní dìti z naší køesYanské mateøské školy Duha se
úèastnily výletu do Hvìzdárny a planetária v Èeských Bu-
dìjovicích. Tento výlet byl jednou z akcí projektu „Vesmírné
výlety a my.“ Je krásné, āe se dìti mohly dozvìdìt nìco víc
o vesmíru, který je pro nás na jedné stranì tak naprostou sa-
mozøejmostí, o které vùbec nepøemýšlíme, a na druhé stranì
pro nás stále pøedstavuje jednu z nejvìtších záhad. Dìti se
seznámily s naší sluneèní soustavou a ukazovaly si souhvìzdí,
které pak samy také zkoušely najít. Na chvíli se mohly pøenést
do tichého svìta, plného oslòujícího svìtla i naprosté tmy.
Do svìta obrovských záhad a tajù, které se asi nikdy nepodaøí
zcela objasnit. Na nepatrný okamāik se pøenesly do svìta ne-
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Pokraèování na další stranì.

Nejsilnìjším záāitkem byla jistì Kašová bitva

(takový nácvik na Bitvu, která probìhne 30. èervna 2007
na námìstí v rámci Slavností kaše)



koneènosti a vìènosti. Všichni se z výletu vrátili nadšeni
a plni záāitkù.

Z informací, které si s sebou dìti pøivezly, èerpají i dnes.
Kdykoliv vyjedeme mimo mìsto, uā musíme urèovat, kde je
sever, jih, východ a západ. I doma se k tématu stále vracíme
a øešíme napøíklad rozdíl mezi hvìzdou, planetou a Mìsícem.
A kdyā veèer vyjdou hvìzdy nesmíme se nikdy zapomenout
podívat na Mìsíc a zjistit, jestli je vidìt Velký a Malý vùz.
Nezbývá nic jiného, neā podìkovat paním uèitelkám za tento
nevšední záāitek a všem popøát mnoho krásných a bezoblaè-
ných nocí, které budou s nadcházejícím jarem jako stvoøené
pro pozorování noèní oblohy.

Tento projekt byl realizován ve spolupráci s kolegy
z Malty, Španìlska a Polska.

Hana Vlèková, maminka z tøídy Brouèkù

Maškarní rej

Masopustní úterý 20. 2. bylo v naší školce ve znamení maš-
karního reje. Ve všech tøídách se to jen hemāilo pohádkovými
postavièkami. V Rybièkách nechybìli princové a princezny,
víly, piráti, vodník, batman, spiderman, fotbalista, motýl a kaš-
párek. Dìti v maskách tanèily, soutìāily a „uzobávaly“ z ta-
líøkù vlastnoruènì pøipravené dobroty. Spolu s dìtmi si zá-
bavné dopoledne uāívaly i paní uèitelky, které mìly vše
perfektnì pøipravené a zorganizované. Dìkujeme za pozvání
a tìšíme se na další akce.

Za zúèastnìné maminky Jana Jindøichová

Èím budu?

V mìsíci bøeznu se dìti naší školky seznamovaly s rùznými
profesemi. Díky laskavosti SOU Horaāïovice (nyní Støední
školy Horaāïovice), mohla tøída Ptáèata nahlédnout pod ruce
budoucích cukráøek. Jejich zruènost ocenili pøi zápisu i naši
budoucí „āáèkové“, kteøí si domù odnášeli sladkou pozornost
právì z jejich dílny. Za KMŠ Jitka Franclová

Jaké máme pøání
Na Palouèku?

V tìsné blízkosti naší školky vyrostlo krásné høištì, které
se stalo místem her mnoha dìtí z celého mìsta. I dìti ve školce
vedou debaty o tom, kdy pùjdou na høištì a co všechno tam
budou dìlat. Høištì je pro dìti velkým pøínosem, protoāe pohyb
je pro dìti velmi dùleāitý. Èasto ale zaznamenáváme pohyb

dìtí, ze kterého moc velkou radost nemáme. A tak bychom
chtìli poprosit všechny dospìlé, kteøí tráví s dìtmi na høišti
èas, aby dohlédli na dìti a domluvili jim, āe není vhodné pøe-
lézat plot do školky a odhazovat za plot odpadky. Vādy_ pøece
chceme všichni mít kolem sebe pìkné prostøedí, a tak se snaā-
me jej mít.

Dìkuji za všechny v Mateøské škole Na Palouèku.
Marie Sládková

�áci Støední školy
Horaāïovice soutìāili

Ve dnech 7.– 9. 3. 2007 se āáci Støední školy Horaāïovice
zúèastnili 2. roèníku kuchaøské soutìāe Zámecký rendlík, kte-
rou poøádalo Støední odborné uèilištì Hostouò. Jednalo se
o dvouèlenné druāstvo pod vedením uèitele praktického vy-
uèování p. Miloslava Turka, sloāené ze āákynì 3. roèníku uèeb-
ního oboru Kuchaøské práce a āáka 1. roèníku uèebního oboru
Kuchaø–èíšník. Soutìāe se zúèastnili āáci napø. ISŠ Klatovy,
Hotelové školy Mariánské Láznì, SOU Bor, ISŠ Stod, SOU
Hostouò.

Soutìāící mìli za úkol pøipravit kompletní menu, pøed-
krm, polévku, hlavní jídlo + pøílohu a mouèník. Pøedsedou
odborné poroty byl šéfkuchaø spoleènosti VITANA p. Zdenìk
Hladík.

Pøestoāe soutìā byla nároèná, āáci naší støední školy svými
znalostmi i praktickými dovednostmi opìt dokázali schopnost
v tak velké konkurenci dobøe obstát a vyrovnat se āákùm os-
tatních støedních škol a uèiliš_.

Dále bychom chtìli upozornit āáky vycházejících roèníkù
základních škol, kteøí nebyli pøijati v I. kole pøijímacího øízení
na zvolenou školu, āe máme ještì volná místa pro školní rok
2007/08 ve ètyøletých studijních oborech ukonèených maturitní
zkouškou – Technické lyceum, Kuchaø–kuchaøka, Èíšník–ser-
vírka. Mùāeme také ještì pøijmout āáky do tøíletých uèebních
oborù Kuchaø–èíšník, Cukráø–výroba, Aranāér, Opraváø ze-
mìdìlských strojù, Cukráøské práce. Informace všem rádi po-
skytneme na è. tel.: 376 547 511–12 nebo pøi osobní návštìvì
školy. Blanka Roubalová, asistentka øeditele

Dobrodruāství na cestách
s Michalem a Lucií

Dne 27. 3. 2007 jsme se školou SOU Horaāïovice navštívili
besedu v místní knihovnì.

Beseda to byla velmi zajímavá asi proto, āe byla se dvìma
známými cestovateli, Lucií Kovaøíkovou a Michalem Jonem.

Tito dva, jak sportovní, tak i āivotní partneøi, objeli na ko-
lech svìt za 3 roky. Za tuto dobu projeli všemi kontinenty,
ve všech podnebích. Besedou provázeli oba spoleènì, kaādý
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vādy povyprávìl o kousku ujeté trasy a záāitcích, které je do-
provázely. Start jejich „výletu“ byl dne 1. 5. 2002, kdy vyráāeli
na svoji cestu. Od startu je doprovázelo hodnì známých, ale
i cizích lidí na kolech. Další dny uā cestovali jen sami dva.

O tøi dny pozdìji opouští ÈR a pokraèují pøes Nìmecko
do Dánska, Švédska a Finska. Z Finska pokraèovali do Rus-
ka, kde byla jedna z jejich nejdelších etap. Rusko bylo jedno
ze státù, kde se v pøedstavách hodnì mýlili. Napøíklad èekali,
āe jim kola do druhého dne zmizí a naopak právì v Rusku
k nim lidé byli obìtaví a ochotní. Urèitì tomu také napomohlo
to, āe Michal i Lucie ovládají ruštinu. V Rusku pøekraèují
hranici s Asií na Uralu, kde oèekávali daleko vìtší pøevýšení.
Ale marnì, nejvìtší vrcholek 500 m n. m. Po nìkolika dalších
dnech dosahují jednoho z mnoha hlavních cílù, jezero Bajkal.

Z Ruska míøí dále do Mongolska, Èíny, Koreje a Japonska.
A to uā se blíāí Austrálie, navštìvují Tasmánii a Nový Zé-
land. Kdo by to byl øekl, rok cesty je za nimi. Z Austrálie
se pøesunují do Jiāní Ameriky, odtud si pozdìji na trajektu
„odskoèí“ do Antarktidy, kde symbolicky ujedou mezi tuèòáky
asi 5 metrù. Vracejí se zpìt do Jiāní Ameriky a pokraèují
v cestì k severu. Pøi pøekraèování Jiāní a Severní Ameriky
uā mají za sebou dva roky cestování, 44 471 km, 22 zemí
a 5 kontinentù.

Ze Severní Ameriky cestují do Afriky. Afrikou prokrouāí
a vracejí se zpìt do Evropy. Zde ze Španìlska pøes Portu-
galsko, Francii, Nìmecko, Rakousko a Slovensko, smìøují na-
zpìt do rodné Èeské republiky. Na den pøesnì po 3 letech
pøijíādí za velké slávy na místo startu.

 Z celé této cesty vzešly 4 knihy: „Z Èech aā do zemì
vycházejícího slunce“, „Pod oblohou Jiāního køíāe“, „Pøes le-
dové království do zeleného pekla“, a poslední ètvrtá kniha
„Od vlkù a slonù … hurá domù“.

 Ke konci besedy mìli āáci moānost se zeptat. Zajímalo
je napøíklad: „Kolik Vás to stálo penìz?“ nebo: „Kde se Vám
nejvíce líbilo?“, ale ptali se i na výbavu nebo jak zapùsobila
cesta na jejich vztah.

 Po zodpovìzení veškerých otázek byla beseda ukonèena
a spokojenì, plni nových informací ze svìta, odcházíme.

Miroslav Peš,ák, student Støední školy Horaāïovice

Jaký byl Bøezen
mìsíc internetu v knihovnì?
10. roèník jsme v letošním roce zamìøili na dìti a mládeā.
Pro všechny, kteøí rádi soutìāí, byly pøipraveny dvì soutìāe:

Záhada hlavolamu a Malované dobrodruāství. Za odmìnu dìti
získávaly samolepky projektu Dìti a ètení. �áci základních
škol se zúèastnili besedy se spisovatelkou Martinou Drijve-
rovou a jejím synem, ilustrátorem Vojtìchem Otèenáškem. Tøi
odváālivci odcházeli z besedy s namalovaným obrázkem na
èele. Pøi akci Dobrodruāství na síti se po zajímavých inter-
netových stránkách brouzdali letošní druháci.

Studenti z horaāïovického uèilištì se mohli dozvìdìt
spoustu nových informací na besedì Dobrodruāství na cestách
aneb Cesta za dobrodruāstvím s Lucií Kovaøíkovou a Micha-
lem Jonem, kteøí objeli svìt na svých kolech.

V letošním jubilejním roce jsme nezapomnìli ani na dù-
chodce. Pøipravili jsme pro nì krátké seznámení s poèítaèem
pod názvem Poèítaè nekouše aneb Není myš jako myš.

Za MìK Horaāïovice M. Lešková
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Zmìna pùjèovní doby v knihovnì od 1. dubna 2007

Po 8.00 – 11.00, 13.00 – 18.00 hod.

St  8.00 – 12.00, 13.00 – 18.00 hod.

Pá 8.00 – 12.00, 13.00 – 18.00 hod.

POZOR! SBÍREJ SAMOLEPKY!

Pro vítìze kniha a pøekvapení!

(Podrobnosti na www.knihovna.horazdovice.cz,

na vývìsce knihovny a v MìK Horaāïovice)

Otázka mìsíce è. 3:

Znáš alespoò dva autory (autorky) knih
pro dìti, kteøí by letos oslavili významné

výroèí narození?

Na vaše odpovìdi èekáme
v Mìstské knihovnì Horaāïo-
vice do 31. 5. 2007, za správné
odpovìdi získáte samolepku do
své hrací karty.

Samolepku mohou získat i ná-

vštìvníci knihovny do 15 let, kteøí

v knihovnì vyøeší hlavolam, há-

danku nebo splní nìkterého z na-

šich „knihovnických bobøíkù“. Kaādý úèastník získá souèas-

nì s první samolepkou i hrací kartu, do které mùāe sbírat

samolepky aā do listopadu.

Sbírejte samolepky! Získejte odmìnu!
Ve høe jsou knihy a mnoho dalších cen!

Internet zdarma

Od 1. dubna 2007 mohou vyuāívat ètenáøi knihovny

internet ZDARMA, ostatní zaplatí pøi kaādé návštìvì

registraèní poplatek 10,- Kè.



Historie
Pìveckého spolku Prácheò

(1862–2007)
– pokraèování z minulého èísla –

Do funkce sbormistra byl v roce
1932 opìt zvolen Ferdinand Fis-
cher. Slavnostní koncert k pøíleāi-
tosti 70. výroèí zaloāení spolku se
konal v kvìtnu 1932. Èistý výtìāek
byl vìnován ve prospìch Èervené-
ho køíāe. V roce 1935 støídá Ferdi-
nanda Fischera ve sbormistrovské
funkci J. Hájek a v roce 1936 se
do èela spolku postavil opìt Ladi-

slav Mayer. Spolek se stále rozrùstá. V roce 1938 èítal 78
èlenù.

Bìhem druhé svìtové války nebyla èinnost úplnì zastavena.
Koncerty však byly rušeny, dokonce i nìkteré zkoušky.
V èervnu roku 1940 museli ze sboru odejít všichni āidovští
obèané. V tuto dobu jsou také zaznamenány pokusy o zaloāení
dìtského sboru, ale k realizaci nedošlo. Sbormistrem byl v le-
tech 1942 – 1945 øídící uèitel Josef Grill.

Pravidelné zkoušky se zaèaly konat opìt od 7. listopadu
1945. Ještì ten samý mìsíc se spolek úèastnil āupních kon-
certù v Písku a Sušici. Od roku 1946 byl sbormistrem od-
borný uèitel Jan Jindra. Klavírní doprovod obstarávala Jiøina
Havlová, uèitelka hudby. Nebyl to však nijak bohatý rok na
vystoupení.

Rok 1947 byl pøece jen bohatší. Od zaloāení spolku uply-
nulo 85 let a zároveò bylo 50. výroèí prvního uvedení „Pro-
dané nevìsty“. Z iniciativy Krouāku rodákù Prácheòska
a Horaāïovic v Praze a zejména pak Dr. Emanuela Kumpery,
horaāïovického rodáka a bývalého dirigenta Plzeòského sym-
fonického orchestru, se ke zmínìným výroèím zaèalo pøipra-
vovat její znovuuvedení. Sbormistrovské funkce se chopil
JUDr. Josef Pták. V hlavních úlohách se pøedstavili èlenové
opery Národního divadla v Praze v èele s Marií Budíkovou,
která si zahrála roli Maøenky. Pozvání pøijal i její manāel
Otakar Jeremiáš, šéf opery Národního divadla. Opera se hrála
celkem tøikrát ve dnech 12. a 13. èervence 1947 ve velkém
sále Sokolovny.

Ani tyto úspìchy však nedokázaly zastavit zánik ce-
lého spolku. V následujících letech sice probìhlo ještì nì-
kolik zkoušek a dokonce i nìkolik vystoupení, ale zánik byl
nevyhnutelný. V lednu 1950 byl zvolen novým sbor-
mistrem èeskoslovenský faráø Jaroslav Fiedler. Mìl skuteènì
velkou snahu na probuzení spolku, ale ani jemu se to nepo-
daøilo.
Na valné hromadì spolku 3. bøezna 1951 se pøítomní usnes-

li, āe se s pìveckou èinností pøipojí k Osvìtové besedì
v Horaāïovicích. Vstupem do besedy pìvecký spolek Prácheò
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Dne 29. kvìtna 2007
budou dìti
z prvních tøíd

pasovány na

Rytíøe Øádu
ètenáøského

Pasování probìhne v sále knihovny

od 8.00 – 10.00 hod.

pro dìti ze ZŠ Komenského ul.
a dìti ze ZŠ Blatenské ul. – praktické

od 10.00 – 12.00 hod.

pro dìti ze ZŠ Blatenská.

Zveme proto všechny rodièe 

a pøíznivce ètení, aby svou úèastí pøispìli

ke slavnostní atmosféøe.

Akce jsou poøádány v rámci projektu Dìti a ètení 2007
za finanèní podpory MK ÈR a pod záštitou Svazu èes-
kých knihkupcù a nakladatelù v rámci kampanì Rosteme
s knihou.

Tyjátr aneb Divadelní soubor
Horaāïovice

Za tímto názvem se skrývá téā loutkoherecká skupina,
která má v souèasné dobì svou scénu v kinì Otava. Z toho
vyplývá, āe tento výjimeèný kulturní āánr āije novì ne-
pøetrāitì jiā dvì desítky let.

 Proto se o nás ví v nedalekých Strakonicích, kde se
kaādoroènì poøádá regionální pøehlídka s názvem Skupovy
Strakonice. V nedávné minulosti byl náš soubor nìkolikrát
osloven k úèasti a pro nás v tak prestiāním prostøedí se
hrály pohádky pùvodní i autorské. Pøínosem pro loutko-
herce je pøedevším proāitek dìtského diváka, ale i kritika
odborné poroty. Na letošních „Skupovkách“ jsme uvedli
pohádku „Tajemství hradu Helšaftu“ dokonce dvìma pøed-
staveními za sebou.

Z titulu zakládajícího èlena znovu obnoveného lout-
kového divadla v Horaāïovicích se domnívám, āe tato èin-
nost svojí tradicí velmi slušnì prezentuje naše mìsto,
a proto si zasluhuje pøinejmenším shovívavost.

Miroslav Vondryska



jako takový zanikl. Písemnì byl oficiální zánik potvrzen dne
2. února 1953, coā byl konec èinnosti pìveckého spolku, který
po celou dobu svého pùsobení výraznì pøispíval ke kulturnímu
āivotu Horaāïovic a jehoā pìveckým heslem bylo: „V øíši
tónù kvete bratrství a vzájemnost!“ Na dalších témìø èty-
øicet let bylo mìsto Horaāïovice bez vlastního pìveckého
spolku.

K opìtovnému obnovení èinnosti Pìveckého spolku Prá-
cheò došlo na poèátku roku 1992. V tomto roce mìly pro-
bìhnout oslavy 700 let povýšení Horaāïovic na mìsto a také
130 let od zaloāení Pìveckého spolku Prácheò. S pøípravami
se zaèalo jiā v roce 1991 a pøi tìchto pøíleāitostech se také
objevila myšlenka na obnovení èinnosti spolku. Iniciátorem
obnovení této èinnosti byl starosta mìsta pan Václav Trèka
a tento jistì ne lehký úkol si vzal na svá bedra sbormistr
MUDr. Jiøí Petrus. Na klavír pak doprovázel Jan Petrus, øeditel
zdejší Základní umìlecké školy, v jejíchā prostorách se také
zkoušelo.

První zkouška se konala 7. 2. 1992 a bylo na ní pøítomno
celkem 14 zájemcù o sborový zpìv. Pìt ze zakládajících èlenù
je aktivních ještì do dnešních dní. Postupem èasu se øady
zpìvákù rozrùstaly a v dubnu mìl spolek jiā 40 èlenù. Pre-
miérový koncert se konal 12. èervna 1992 ve velkém zámec-
kém sále. V programu zaznìly ukázky z Moravských dvoj-
zpìvù Antonína Dvoøáka, sbory Pavla Køíākovského, lidové
písnì a sbor z opery Nabucco Giuseppe Verdiho. Ten sklidil
velký ohlas.

Pokraèování pøíštì. MP

Zaèínáme…
Slunce, antuka, spousta zábavy a pøíjemnì strávené odpo-

ledne. Líbí se vám taková pøedstava? V tom pøípadì pøijïte
na tenisové kurty mezi nás.

Areál je jiā pøipravený a èeká jen na zájemce o hru.
Nabízíme velmi kvalitní zázemí (nové šatny, sprchy, obèer-
stvení). Nejste-li vlastníky tenisové rakety, rádi vám ji za-
pùjèíme. U správce je také moāné si zakoupit míèe. V pra-
covní dny je otevøeno od 15.00 do 20.00, v sobotu a v nedìli
od 9 do 20 hodin (v èervenci a srpnu se bude otvírací doba
rozšiøovat). Je také moāné si kurt dopøedu rezervovat u našeho
správce, pana Arnošta Kaisra, na tel.: 604 330 987. Hráèi,
kteøí nejsou èleny našeho klubu, platí za pronájem kurtu 60,-
Kè/hod.

Mùāete také pøijít podpoøit naše druāstva i jednotlivce
v soutìāích a turnajích. Všechny potøebné informace o pro-
vozu a akcích naleznete na našem webu www.tkhd.cz.

Tìšíme se na vaši návštìvu. TK Horaāïovice

Zpráva z druhého konce
svìta

Trenér horaāïovických
karatistù Josef Rendl opustil
ve druhé polovinì bøezna na
tøi týdny své svìøence a od-
letìl do australského mìsta
Adelaide, kde se konaly Svì-
tové hry policejních a hasiè-
ských sborù WPFG 2007.
Tyto hry se konají kaādé dva
roky a jedná se o velice
prestiāní záleāitost. Letos se
her úèastnilo 8 tisíc závod-
níkù ze 62 zemí svìta a utka-

li se celkem v 74 disciplínách. Josef Rendl reprezentoval
Èeskou republiku ve støelbì z pistole a revolveru. Kromì ne-
všedních záāitkù si z Austrálie pøivezl i ètyøi krásné medaile.
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Klub pøátel Horaāïovické padesátky
ocenìný veøejným uznáním KÈT,
Klub èeských turistù, Elika, s r. o.

a Mìsto Horaāïovice

Vás zvou na

42. roèník druhého nejstaršího dálkového
pochodu v Èechách

HORA�ÏOVICKÁ PADESÁTKA
organizovaného poprvé v roce 1966 Odborem

turistiky v èele s panem uèitelem Josefem Šochmanem.

Pochod se koná v tradièním termínu,
tedy o ètvrté kvìtnové sobotì, která letos pøipadla na

sobotu 26. kvìtna 2007.

Pøipraveny jsou pro Vás opìt trasy

6, 15, 25, 50 a 100 km.

Mimo trasu 6 km mohou trasy absolvovat i cykloturisté!

Start v sobotu bude prùbìāný od 6.00 do 10.30 hod.
z malého nádvoøí v zámku, do cíle by kaādý mìl dorazit
nejdéle do sedmnácté hodiny. Pro všechny úèastníky po-
chodu pøipravujeme malé obèerstvení, diplom a tradièní
suvenýrovou sklenièku, která je kaādoroèním unikátem jen
pro jeden roèník.

Bliāší informace se dozvíte z letákù uveøejnìných ve
mìstì zhruba deset dnù pøed pochodem, pøesný popis tras
a mapku obdrāíte na startu pochodu.

Za štáb pochodu se na Vás tìší

Ing. Rudolf Dvoøák, vedoucí pochodu

Pokraèování na další stranì.



Dvì zlaté, dvì støíbrné a ještì se dvakrát umístil na ne-
populárním ètvrtém místì. Panu Rendlovi moc gratulujeme
a pøejeme hodnì dalších úspìchù!
Oddíl Karate Horaāïovice. sm

2. kolo krajské ligy
Èeské Budìjovice

Dne 17. 3. 2007 se uskuteènilo 2. KL v karate v Èeských
Budìjovicích. Zúèastnilo se ho celkem 127 závodníkù z 11 od-
dílù z Jihoèeského a Plzeòského kraje.
Jako první nastoupil Petr Schoø v kategorii kata starší āáci.

V jeho kategorii bylo 16 závodníkù. V prvním kole vyhrál
s katou Heian Sandan, ale v druhém kole s Heian Yondan
jiā nepostoupil, a tím pro nìho skonèila i celá soutìā.
Souèasnì na druhém tatami nastoupil v kategorii mladší

dorostenci Jan Magoèi, který mìl ve své kategorii osm soupeøù.
V prvním kole zvítìzil s katou Heian Sandan a také druhé
kolo vyhrál s katou Heian Yondan. Díky tìmto vítìzstvím se
probojoval do finále, kde ale kvùli velké trémì zkazil katu
Jion a skonèil na pìkném druhém místì.
V kategorii mladší dorostenky nastoupila po delší nemoci

Šárka Pavlíèková. V prvním kole vyhrála s katou Heian San-
dan, ale druhé kolo prohrála s Heian Yondan. V repasáāi o tøe-
tí místo ale jednoznaènì vyhrála s katou Jion a obsadila bron-
zovou pøíèku.
Poslední nastoupila Edita Holubová, která mìla soutìāit

v kategorii starší dorostenky, ale protoāe tato kategorie nebyla
plnì obsazena, pøesunuli jí do vyšší kategorie āeny. V prvním
kole zvítìzila s katou Jion a postoupila do finále. Zde ale jiā
kata Basai Dai v jejím provedení nestaèila na zlatou medaili
a skonèila na krásném druhém místì.

V soutìāi kumite nastupovala pouze Edita v kategorii starší
dorostenky +57 kg. V prvním kole prohrála s pozdìjší ví-
tìzkou a ve druhém kole tìsnì prohrála v prodlouāení a skon-
èila na ètvrtém místì.
Všem závodníkùm dìkujeme a pøejeme mnoho úspìchù

v dalších soutìāích. M. Novák

Enduro team Horaāïovice
Poèátkem tohoto roku

vznikl v Horaāïovicích nový
sportovní klub. Tento klub
sdruāuje jezdce a pøíznivce
motocyklového sportu enduro,
motokros a supermoto. V sou-
èasné dobì tým reprezentuje 6

jezdcù. Úèastníme se MÈR Supermoto, enduro soutìāe MÈR
Cross Country – vytrvalostní závod dvojic, MÈR v motocyk-
lových soutìāích enduro a cílem týmu je úèast na vìtšinì re-
gionálních motokrosových akcích.
Za sebou máme první dva závody. První se konal 24. bøezna

v Podboøanech u �atce a byl to první závod z pìti závodù
seriálu MÈR CC–VZD. Tým reprezentovali Radek �itník
a Jarda Stanìk v kategorii E2 – PÈR licenèních jezdcù. Tato
dvojce se umístila na 10. místì ze 17. Tímto výsledkem si
tato dvojice pøipsala 11 cenných bodù do seriálu PÈR. Další
dvì dvojice se úèastnili Shell Adventure Cupu – vytrvalostní
závod dvojic pro bezlicenèní jezdce. Dvojice Jirka Janouš-
kovec a Karel Rejšek skonèili na 18. místì a Lukáš �eliska
s Mírou Staòkem na 22. místì z 37 startujících dvojic. Vzhle-
dem k tomu, āe pro vìtšinu našich jezdcù to byl první závod,
jsme s umístìním spokojeni.
7. dubna jsme absolvovali motokrosový závod FOSBETON

amatér cup v Klukách u Písku. Naši jezdci jeli v kategorii
Amatér B, spoleènì s dalšími 37 soutìāícími. Závod vyhrál
jezdec našeho týmu Jarda Stanìk, Jirka Janouškovec se umístil
na 14. a Míra Stanìk na 18. místì. Pro všechny tøi jezdce
to byl první motokros v āivotì, takāe výsledky pøedèily naše
oèekávání.
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1. kvìtna se koná na motokrosové trati Svaté Pole 1. závod
Šumavského poháru. Náš tým se bude úèastnit a budeme rádi,
pokud nás pøijdete podpoøit.
Úèast na závodech MÈR by se neobešla bez podpory

sponzorù a tímto jim dìkujeme: MUDr. Jaroslav Hampl,
Šumava Net, Zednictví Karel Medlín, Textil Jaroslava
Hamplová, ADT Horaāïovice, Rosa Computers, ATZT
Horaāïovice – nákladní autodoprava Zdenìk Tichý,
Herve, s. r. o., Motocentrum Mída, Pneuservis Matìjov-
ský Sušice a Karel Jára – Autolakovna Malý Bor.

Více informací o plánovaných akcích a èinnosti na
www.enduro.horazdovice.cz Enduro team Horaāïovice

Program Denního centra Oblastní

charity HD na kvìten 2007
1. „Pro setkání“

Kaādé úterý Klub seniorù v denním centru od 14.00 hod.

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

3. „Pásmo písnièek s tématem jara a blíāícího se Dne ma-
tek“
Pøipravily pro nás dìti z Loretské mateøské školky.
Ve ètvrtek 3. kvìtna v 10.00 hod. v hale DPS 1069.

4. „Pro zdraví“
Procházka na Ostrov v rozkvetlé kvìtnové pøírodì jistì
potìší naše stálé úèastníky. 
Ve støedu 9. kvìtna sraz pøed DPS 1061 ve 13.15 hod.,
je moāná domluva odvozu na místo autem.

5. „Dárek od dìtí“
V podobì pásma krásných písnièek a recitace pro Vás
pøipravily i dìti z køesVanské mateøské školy. 
Ve ètvrtek 10. kvìtna v 10.00 hod. v jídelnì DPS 1061.

6. „Pro radost“
Opìt nás pøijde potìšit v klubu seniorù se svými písnièkami
a harmonikou pan K. ŠVastný. 
V úterý 15. kvìtna od 15.00 hod. v denním centru DPS
1061.

7. „Nejen pro duši“
Jiā podruhé, nyní v májovém èase, bychom rádi navštívili
Meditaèní zahradu v Plzni. V dobì kvetoucích rododen-
dronù bychom rádi zopakovali velmi úspìšný zájezd do me-
ditaèní zahrady pana Hrušky, která je v tomto roèním ob-
dobí nejkrásnìjší. Prosíme zájemce, aby se pøihlásili
v kanceláøi Charity, kde Vám zároveò podají bliāší infor-
mace.
Ve støedu 16. kvìtna, pøedpokládaný sraz pøed penzionem
v 7.30 hod.

8. „Pro zdraví“

Pøednáška o moānostech detoxikace, správné āivotosprávì

i regeneraci organismu

Paní Jaroslava Chmelová si pro vás pøipravila zajímavou

pøednášku, která se dotýká tématu pro nás nejdùleāitìjšího

– našeho zdraví. 

Ve støedu 23. kvìtna ve 14.00 hod. v denním centru DPS

1061.

9. „Pro potìšení“

Vystoupení pìveckých sborù Poupata a Kvítek ze základní

školy v Komenského ul.

Ve støedu 30. kvìtna ve 14.30 hod. v hale DPS 1061.

Oblastní charita Horaāïovice

Od zaloāení mìsta Horaāïovic

ke smrti Rudolfa I. Habsburského

pøed jeho branami
Mìsto Horaāïovice bylo zaloāeno na místì trhové osady,

jejíā poèátky mùāeme hledat hluboko v 10. století. Písemné
zmínky se z tohoto nejstaršího období nedochovaly. Mùāeme
se opírat pouze o místní názvy nebo jména osob a je zajímavé,
āe i tyto názvy mìly mnoho spoleèného. Dosvìdèuje to nejen
název Horaāïovice, odvozený od osobního jména Gorazd, ale
i zasvìcení kostelù sv. Klimentu na Práchni a sv. Petru v Ho-
raāïovicích. Oba svìtci, stejnì jako Gorazd, byli kdysi pøímými
svìdky budování Velkomoravské øíše.

 Pomineme ale nyní moāné dohady o poèátcích osidlování
zdejší krajiny a pøesuneme se k roku 1200, do doby krátce
pøed zaloāením mìsta. V té dobì byly Horaāïovice ještì vsí,
jejíā støedem byl kostel sv. Petra. Celému kraji pak vévodilo
døevìné hradištì na Práchni. V této dobì vrcholí kolonizace
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Pokraèování na další stranì.

Soutìā o nejlepší recept kaše
Máte doma zajímavý recept na kaši a chcete zkusit, jak

chutná ostatním? Pøi slavnostech Kaše, které se konají pos-
lední víkend v èervnu, máte jedineènou moānost! Vyhla-
šujeme soutìā o nejlepší recept na kaši (ovesnou, bram-
borou, hrachovou, krupièkovou… zkrátka podle Vašeho
gusta). 30. èervna, pøímo na námìstí se budou recepty
ochutnávat, vyhlášen bude ten nejlepší a jeho autor se stane
kuchaøem „Krále Kaše“ – tøeba to budete zrovna Vy! Re-
cepty posílejte do 31. kvìtna 2007 na adresu: Mìstský úøad
Horaāïovice, Mírové námìstí 1, 341 01 Horaāïovice nebo
na e-mail: stankova@muhorazdovice.cz. K receptu uveïte
jméno a adresu. Tìšíme se na Vaše námìty a na ochut-
návku Vás zveme 30. èervna 2007.

Za poøadatele Lucie Staòková



zdejšího kraje. Kolem Horaāïovic tehdy vznikl unikátní soubor
románsko–gotických kostelù jako center novì zakládaných
vesnic. Stavebníci tìchto kostelù vzešli ze stavebních hutí cis-
terciáckého kláštera v Nepomuku a z komendy johanitù ve
Strakonicích. Je více neā pravdìpodobné, āe byl tìmito sta-
vebníky postaven také kostel v Horaāïovicích, který pozdìji
ustoupil novému dìkanskému kostelu. Pro pøedstavu, jak mohl
kostel vypadat, uvádím kostely v Hejné, Malém Boru nebo
v Budìticích. Souèástí kostela byla zøejmì tvrz. Ta bývala
spojena v patøe døevìným mostkem s kostelem. Majitelem ta-
kovéto tvrze byl v roce 1243 jakýsi Neustup z Horaāïovic.
Tato zmínka je pak nejstarším záznamem v dìjinách Horaā-
ïovic. Neustup tehdy svìdèil na listinì pro Bavora ze Stra-
konic, kde vìnuje Bavor johanitùm kostel a èást hradu ve Stra-
konicích. Touto dobou nebo krátce pøed ní museli zastávat
nìkteøí èlenové rodu Bavorù funkci kastelána na Práchni, pøe-
sto, āe se o tom nezachovali písemné záznamy. Jak jinak si
vysvìtlit āe se zaèali soustøedit právì na osadu Horaāïovice.
Bavorové museli znát zdejší místo, aby si uvìdomili nejen
moāné ekonomické pøíjmy z Vintíøovi stezky, moānosti rý-
āování zlata na Otavì, ale hlavnì strategickou polohu Práchnì
jako správního centra kraje. Pøímým dohledem nad touto sprá-
vou z nedalekých Horaāïovic by si Bavorové mohli zajistit
mocenskou kontrolu nad svým územím Horaāïovicka, Bla-
tenska a Strakonicka. Tuto domnìnku podporuje další zmínka
o Horaāïovicích z roku 1251. Toho roku si Bavor nechává
potvrdit pøedchozí zmínìnou listinu Pøemyslem Otakarem II.
Horaāïovice jsou zde zmiòovány ve výètu darovaných vsí hned
na druhém místì za Strakonicemi, kdeāto v roce 1243 nejsou
ještì zmínìny vùbec, respektive je zmínìn jejich jiný majitel.
Je tedy zøejmé,āe se Bavorové cílenì pøipravovali na uchvácení
strategické oblasti v tìsné blízkosti Práchnì, zároveò je ale
pravdìpodobné, āe nebýt Práchnì, mìsto Horaāïovice by asi
zaloāeno nebylo. Druhým momentem, který pøedcházel za-
loāení mìsta, byl rok 1253 – toho roku je zmínìn Bavor II.
jako kastelán na hradì Zvíkovì. Zde se setkává s Hirzem,
zdejším kastelánem uvádìným v letech 1250, 1263, 1265–
1268. Tento Hirzo je pro nás zajímavý tím, āe roku 1265
zakládá pro krále Pøemysla Otakara II. mìsto Èeské Budì-
jovice. Toho roku vìnoval s povìøením krále dominikánùm
pozemek pro zøízení kostela a kláštera. Zcela urèitì uā zde
spolu Bavor s Hirzem øešili otázku zakládání mìst, nebyl-li
Hirzo pøímo úèasten pøi zakládání Horaāïovic jako mìsta.
Zmínku o Hirzovì vìnování pozemku dominikánùm v za-
kládaných Èeských budìjovicích zde uvádím proto, āe kostel
tohoto kláštera poslouāil jako model pro novì budovaný dì-
kanský kostel v Horaāïovicích, zároveò jeden klenební svor-
ník v køíāové chodbì kláštera dominikánù nese erb Bavorù
ze Strakonic. Zvíkov neposlouāil pro zaloāení mìsta Horaā-
ïovic pouze osobou purkrabího Hirza, ale také stavebníky hutì,
jeā Zvíkov stavìla. Poté, co byl dostavìn královský hrad Zví-
kov, mìsto Písek s královským hradem a s nejstarším docho-
vaným kamenným mostem (tedy nìkdy po roce 1270) si za-
pùjèil Bavor II. tuto huc pro novì budované mìsto pod Práchní.

Pokraèování pøíštì. Jindøich Šlechta

Kvìten

Tento mìsíc je spojován s rùznými událostmi. Tradiènì je
chápán jako mìsíc lásky, jak jej pøipomíná Máchùv Máj. Dále
si pøipomínáme rok 1945 – konec druhé svìtové války. Tøetí
významnou událostí je Den matek, který se slaví vādy druhou
nedìli v tomto mìsíci – letos tedy tøináctého.

Tìāko by šlo pro svátek matek vybrat pøíhodnìjší dobu
neā tu, kdy vìtšina pøírody kvete. Proto jsou všechny mámy
nejkrásnìjší. Dávají āivot, vychovávají dìti, vedou domácnost
a všechny tyto èinnosti jsou jejich posláním. Jsou to ony, které
aā do vysokého vìku provázejí své dìti a pomáhají mladým
rodinám. Teprve èas provìøuje jejich zásluhy a za to jim patøí
náš dík.

Den matek se objevil v našich kalendáøích po roce 1989.
Pøed tím byla „díky minulému zøízení“ velká pauza. Dnešní
podobu oslav Dne matek poprvé iniciovala dcera protestant-
ského kazatele Ann Narcisová v kvìtnu 1907 a ve 20. století
se postupnì rozšíøil témìø do všech zemí. Karel Halml

Regionální informaèní a mapové
centrum Prácheòska

Vás zve na

11. roèník hvìzdicových jízd zvláštních vlakù
v okolí Plznì

60 let parní lokomotivy 475.111 „Šlechtièna“
Kvìtnové jízdy zvláštních vlakù u pøíleāitosti oslav

osvobození
Ve dnech 5. a 6. kvìtna 2007 se usku-

teèní jiā 11. roèník hvìzdicových jízd
zvláštních vlakù s parní lokomotivou na
tratích v okolí Plznì. Poøadatelem je

Iron Monument Club Plzeò, který tak pøispívá do programu
oslav 62. výroèí konce 2. svìtové války v západních Èechách.
Vlaky budou taāeny parní rychlíkovou lokomotivou 475.111.

Lokomotiva byla vyrobena Škodovými závody v Plzni v roce
1947. Jízdami zvláštních vlakù se tak pøipomene 60 let od
vyrobení této „āivé“ technické památky. Jedná se o jednu
z nejelegantnìjších lokomotiv v Evropì, která díky svému
majestátnému vzhledu nese pojmenování Šlechtièna. Parní lo-
komotiva 475.111 náleāí do sbírky historických āeleznièních

STRANA 16  è. 4/2007

Místní skupina Èeského èerveného køíāe
v Horaāïovicích poøádá

HUMANITÁRNÍ SBÍRKU ŠACTVA

Kdy: 21. 5. 2007
9.00 – 11.30, 13.30 – 17.00 hod.

Kde: Budova Technických sluāeb v �iākovì ulici
M. Hiømanová



vozidel Iron Monument Clubu Plzeò. Souprava zvláštních vlakù
bude dále tvoøena historickými āeleznièními vozy, ve vlaku
bude rovnìā zaøazen vùz – a to mnozí z nás velmi uvítají –
pro pøepravu jízdních kol.

Pøipraveny jsou dopolední programy i odpolední dopro-
vodné akce. V sobotu 5. kvìtna zavítá vlak do Støíbra, kde
je pøipravena návštìva hornického skanzenu. Pøeprava ná-
vštìvníkù skanzenu je zajištìna historickým autobusem Ško-
da 706 RTO z roku 1961.

V odpoledních hodinách téhoā dne zamíøí do Horní Bøízy
a bìhem zastávky v Tøemošné u Plznì bude zinscenován bo-
jový støet americké a nìmecké armády. V Horní Bøíze bude
moāné navštívit muzeum místních keramických závodù, které

se nacházejí v tìsné blízkosti āeleznièní stanice. Mezi cestu-
jícími budou i veteráni 2. svìtové války.

V nedìli 6. 5. vyrazí vlak do Blovic, kde je pøipraven opìt
program. Bìhem pobytu vlaku mohou úèastníci navštívit his-
torická sklepení zámku Hradištì, ve kterém sídlí Muzeum jiā-
ního Plzeòska. Doprava mezi āeleznièní stanicí a muzeem bude
opìt zajištìna historickým autobusem.

Po návratu do Plznì se v odpoledních hodinách uskuteèní
jízda do Rokycan. Bìhem pobytu v Rokycanech budou mít úèast-
níci jízdy moānost prohlídky parní lokomotivy a pracovištì stroj-
vùdce. Pøi zpáteèní jízdì do Plznì zaāijí cestující jízdu vlakem
po hlavní trati v plné rychlosti, podobnì jako tomu bylo v do-
bách pravidelného parního provozu na rychlících z Prahy.

Èinností klubu je záchrana, shromaāïování a opravy tech-
nických památek se vztahem k historii āeleznic, zejména his-
torických āeleznièních vozidel. Za dobu existence klubu vy-
budovali jeho èlenové sbírku, která èítá ètyøi parní lokomotivy,
jeden historický motorový vùz, dvì desítky historických āe-
leznièních vozù a dvì kompletní sestavy zaøízení dráāních vo-
dáren. Nejvýznamnìjším exponátem sbírky je parní rychlíková
lokomotiva 475.111, kterou v letech 1993 – 96 uvedli èlenové
sdruāení „vlastními silami“ do provozuschopného stavu. Lo-
komotiva se úèastní èetných zvláštních jízd v tuzemsku a ze-
jména v zahranièí.

Milovníkùm technických památek také doporuèujeme náv-
štìvu pivovaru Plzeòský Prazdroj v Ekotechnickém muzeu
v Praze, kde jsou další sbírky IMC ke shlédnutí a v budoucnu
doufáme, āe téā i v regionálním muzeu Techmania v Plzni.

Bliāší informace a jízdní øád zvláštních vlakù rádi poskytne-
me v Regionálním informaèním centru v horaāïovickém zámku.

Na Vaši návštìvu se tìší Kateøina Svatošová a kolektiv
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Mìstské

muzeum
oznamuje, āe

slavnostní zahájení

nové sezóny bude

1. èervna v pátek v 17.00 hodin.

Zveme všechny zájemce, aby se pøi-

šli podívat. Letos otevíráme ètyøi

výstavy. V chodbì bude pøipomenutí

váleèné historie s názvem Zbra-

nì a zbroj v historii Horaāïovic,

která pøiblíāí vývoj vojenství a výzbro-

je od poèátku 14. století do poloviny

17. století. V novì získané místnosti

bude instalovaná výstava Zapomenu-

tá krása, která ukáāe jiā nepouāíva-

ný církevní textil. Exponáty jsou za-

pùjèeny z kostelù a far na Horaā-

ïovicku a mapuje období od 17. sto-

letí do 20. let 20. století. Vìā letos

patøí fotografii. Výstava Island a Lo-

foty nás zavede na drsný sever a vý-

stava Kyrill – ozvìny promìn a pro-

mìny ozvìn nás vrátí zpátky do ledna,

kdy jsme všichni proāívali nápor

orkánu.

V zámecké kapli bude novì vy-

staven obraz Stigmatizace svatého

Františka. Toto barokní plátno z 18.

století bylo v havarijním stavu. Na

nìkolika místech bylo perforováno,

malba odpadala a celý obraz byl silnì

zneèištìn a pokryt vrstvou zahnìdlé-

ho laku. Rám, zøejmì nepùvodní, byl

pøibit høebíky pøes obraz pøímo ke

spodnímu rámu.

Celé nároèné restaurování finan-

coval pan Tomáš Rohan ze Sušice.

Velice mu touto cestou dìkujeme.

Muzeum oznamuje spuštìní nových webových stránek www.muzeumhd.cz. Pøíští rok doplníme rozsáhlou fotogalerii. 
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RODIÈE, POZOR!
K úrazùm dìtí dochází nejèastìji v období jaro –

léto. Dìtské úrazy èiní dle dlouhodobých statistik 60 %

všech registrovaných úrazù a mají vìtšinou trvalé ná-

sledky.

Pokud nemáte svoje dítì dostateènì zajištìno pro

pøípad úrazu, pøijïte se poradit do kanceláøe OVB,

Plzeòská 265 (vedle starého høbitova).

Poradíme Vám a udìláme individuální nabídku toho

nejvhodnìjšího pojištìní právì pro Vaše dítì.

Pojištìní pro dítì je moāné uzavøít aā do jeho 26 let,

pokud se pøipravuje na budoucí povolání. Rovnìā je

moāno pojistit s dítìtem jednoho z rodièù, nebo pojistit

celou rodinu spoleènì.

Mùāete si vybrat z nabídky rùzných pojišWoven.

Pøíklad:

Pojištìní dítìte + jeden z rodièù, s plnìním

500 000 Kè pro pøípad úrazu a trvalých následkù s pøi-

pojištìním chirurgického zákroku – 1260,- Kè/rok.

Schùzku si, prosím, sjednejte na èísle mobilu

731 446 058 nebo na tel.: 376 511 528.

 (ing. Pavla Králová)

 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
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ZAHRADNICTVÍ POUSTKA
Nábøeāní 417, Horaāïovice • Tel.: 376 513 106

Pøijïte si vybrat sazenice zeleniny a kvìtin, balkónových kvìtin,
okrasných keøù a konifér pøímo ze skleníkù a venkovních ploch.

Jarní nabídka – Nábytek Sokolovna
Tyršova 352, Horaāïovice • Tel./fax: 376 512 636

Zdravotní matrace Vanda 
– kvalitní sendvièová matrace do 110 kg: pùvodní cena 2.990,- Kè, 

akèní cena 1.990,- Kè

SS Swarzedz 3 R – pohovka + 2 køesla + 2 taburety: pùvodní cena 12.560,- Kè, 
akèní cena 11.990,- Kè

Obývací stìna Wenus – d. 335 cm: pùvodní cena 11.550,- Kè, 
akèní cena 10.390,- Kè

Kuchyòské āidle – borovice: pùvodní cena 1.140,-Kè, 
akèní cena 590,- Kè

Rozkládací pohovka Arizona d. 190 cm: pùvodní cena 6.390,- Kè, 
akèní cena 4.590,- Kè

Dvojlùāko Ulli – tvrzený molitan: pùvodní cena 5.970,- Kè, 
akèní cena 4.590,- Kè

Dále nabízíme slevy na komody – rùzné druhy – buk, olše, kanceláøské āidle a køesla,
kuchynì, stolky, bytové doplòky.

Od 1. kvìtna velké slevy na šatní skøínì.

Na Vaši návštìvu se tìšíme a vìøíme, āe u nás „za málo penìz hodnì nábytku“ nakoupíte.

Otevøeno:

Po – Pá 8.00 – 17.00, So 8.00 – 12.00 hod.
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TENIS KLUB
18. 5. pátek, 9.00 hod.

TURNAJ ÈTYØHER POØÁDANÝ
PRO FINANÈNÍ ØIDITELSTVÍ

V PLZNI

()
SOUTÌ�E DRU�STEV

Dospìlí A

5. 5. sobota

TK Horaāïovice A 
x Sokol Nepomuk A

12. 5. sobota

TK Horaāïovice A x TJ Lok Plzeò C

Dospìlí B

12. 5. sobota

TK Horaāïovice B x TJ Sokol Pøeštice

Dorost A

20. 5. nedìle

TK Horaāïovice A x TK Sokolov

Dorost B

6. 5. nedìle

TK Horaāïovice B x Sokol Blovice

20. 5. nedìle

TK Horaāïovice B x TJ Slavoj Plzeò

Starší āáci

19. 5. sobota

TK Horaāïovice A 
x TCG Karlovy V. B

Mladší āáci A

13. 5. nedìle

TK Horaāïovice A x TK Slavia Plzeò

Mladší āáci B

6. 5. nedìle

TK Horaāïovice B x Tenis klub Nýrsko

13. 5. nedìle

TK Horaāïovice B x TK Škoda Plzeò B

Kontakt:

Zdenìk Kodýdek,

Hollarova 956, 341 01 Horaāïovice,

tel.: 603 561 525

FOTBALOVÝ KLUB
5. 5. sobota, 10.00 hod.

Horaāïovice x Start
Bìlá n. Radbuzou – āáci

5. 5. sobota, 13.00 hod.

Horaāïovice x SKP Okula Nýrsko A –
mladší pøípravka

6. 5. nedìle, 10.15

Horaāïovice x Spartak MAS Sezimovo
Ústí, a. s. – muāi "A"

6. 5. nedìle, 15.00 hod.

Horaāïovice x Svéradice – muāi "B"

8. 5. úterý, 15.00 hod.

Horaāïovice x Sokol Paèejov
– muāi "B"

12. 5. sobota, 10.00 hod.

Horaāïovice x Sokol Mochtín – dorost

13. 5. nedìle, 15.00 hod.

Horaāïovice x Start VD Luby
– muāi "B"

19. 5. sobota, 10.00 hod.

Horaāïovice x Start VD Luby – āáci

20. 5. nedìle, 10.15 hod.

Horaāïovice x SK MARILA Votice
– muāi "A"

26. 5. sobota, 10.00 hod.

Horaāïovice x Svéradice – dorost

27. 5. nedìle, 15.00 hod.

Horaāïovice x Sokol Mochtín 
– muāi "B"

MTB JEŽÍKOV
1. 5. úterý

PRVOMÁJOVÝ JAVORNÍK

6. 5. nedìle

XC LHÙTA
Odvoz zajištìn.

13. 5. nedìle

CYKLISTICKÝ ZÁJEZD PODUNAJ-
SKOU STEZKOU

Zmìna termínu vyhrazena.

26. 5. sobota

MTB MARATON KRÁL ŠUMAVY
Odvoz zajištìn.

Kontakt: Maxa Josef 737 276 089

Pøehled sportovních akcí v kvìtnu 2007



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

Uzávìrka pøíštího èísla je 23. kvìtna 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.

 9. 5. støeda ZLATÁ KULIÈKA
Pøebor hráèù v cvrnkání kulièek
– v Parkánu.

14.00

10. 5. ètvrtek ŠVIHADLOVÝ 
TROJBOJ DVOJIC
Na nádvoøí zámku.

14.00

11. 5. pátek DEN PRO SKATE
Na pøekáākové dráze ve skate
parku Na Lipkách.

14.00

15.5. úterý ZPÌVÁÈEK ZE ŠKOLKY
Pøehlídka pøedškolních zpìvákù 
– sál DDM.

10.00

18. 5. pátek KURZ SPOLEÈENSKÉ
VÝCHOVY
Slavnostní závìreèná lekce 
– v kulturním domì.

18.00

19. 5. sobota ZÁJEZD DO LEGOLANDU
V NÌMECKU
Informace a pøihlášky do 12. 5.
v DDM. Zájezd je urèen pro
všechny, rodièe s dìtmi, ale i pro
dìti od 10 let samostatnì.

26. 5. sobota VOLNÝ ZÁVOD
LETECKÝCH MODELÁØÙ
Sraz soutìāících v 8.00 v zámku,
vlastní soutìā probìhne na louce
u Týnce od 10.00.

30. 5. støeda OLYMPIÁDA 
MATEØSKÝCH ŠKOL
Na høišti Blatenské školy.

9.00

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽEKULTURNÍ DŮM
 4. 5. pátek ABECEDA 

SLUŠNÉHO CHOVÁNÍ
3. lekce.

16.00

 5. 5. sobota FESTIVAL
ROCKOVÝCH KAPEL

21.00

10. 5. ètvrtek KONCERT 
KE DNI MATEK
Úèinkují dìtské pìvecké sbory.

17.30

11. 5. pátek ABECEDA SLUŠNÉHO
CHOVÁNÍ
4. lekce.

16.00

12. 5. sobota PARKÁN
Rocková zábava.

21.00

15. 5. úterý EVA A VAŠEK
Koncert populární hudební dvojice.

19.00

18. 5. pátek ABECEDA SLUŠNÉHO
CHOVÁNÍ
5. lekce/závìr.

18.00

19. 5. sobota EXTRABAND REVIVAL
Rocková zábava.

21.00

21. 5. pondìlí POPELKA
Divadelní pøedstavení pro MŠ
a 1. - 3. tøídy ZŠ.

10.00

22. 5. úterý KINEZIOLOGIE 
- METODA ONE BRAIN
Pøednáška Mgr. Miloslavy
Rutové. Vstupné dobrovolné.

17.30

27. 5. nedìle POSEZENÍ 
S PÍSNIÈKOU
K tanci a poslechu hraje 
Jan Vondrášek z Klatov.

15.00

29. 5. úterý DVA MU�I V ŠACHU
Divadelní pøedstavení v rámci
pøedplatného skupiny A/1.

19.30

31. 5. ètvrtek KONCERT 
�ÁKÙ ZUŠ 
HORA�ÏOVICE

10.30 - pro školy
17.00 - pro veøejnost

Zmìna programu vyhrazena.

Upozornìní kulturního støediska:

Od 1. èervna 2007 se budou vydávat pøihlášky do
Základního kurzu tance a spoleèenského chování,
který bude zahájen v pátek 28. záøí 2007 pod vedením
manāelù Kociánových z Klatov. Informace na tel.
376 512 237.

KINO OTAVA

 4. 5. pátek
 5. 5. sobota

GHOST 
RIDER
USA – dobrodruāná fantasy.

20.00

11. 5. pátek
12. 5. sobota

JEDNÉ NOCI 
V JEDNOM 
MÌSTÌ
ÈR – animovaný film s prvky
hororu a èerného humoru.

Pátek 20.00
Sobota 17.30

16. 5. støeda
17. 5. ètvrtek

ROBINSONOVI
USA – animovaný 
film Walta Disneye.

Støeda 20.00
Ètvrtek 17.30

18. 5. pátek
19. 5. sobota

BABEL
USA – drama.

20.00

23. 5. støeda
24. 5. ètvrtek

PRÁZDNINY 
PANA BEANA
Velká Británie – komedie.

20.00

25. 5. pátek
26. 5. sobota

APOCALYPTO
USA – historické drama.

20.00

30. 5. støeda
31. 5. ètvrtek

BESTIÁØ
ÈR – romantická komedie.

20.00

Kulturní støedisko pøipravuje:

16. 6. sobota MICHAL 
NA HRANÍ
Úèinkuje Michal Nesvadba. 

14.00

Zmìna programu vyhrazena.

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

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

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

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

Mìstská knihovna 
– oddìlení pro dospìlé
Po 8.00 – 11.00, 13.00 – 18.00
St  8.00 – 12.00, 13.00 – 18.00
Pá 8.00 – 12.00, 13.00 – 18.00
– oddìlení pro dìti
Po, St 12.00 – 16.30, Pá 12.00 – 17.00.

OSTATNÍ INFORMACE

Mìsíèník vìnovaný hospodáøskému, kulturnímu a spoleèenskému povznesení mìsta

VÝSTAVY NA ROK 2007

1. 6. – 30. 9.

ZAPOMENUTÁ KRÁSA
Výstava církevního textilu, který se jiā nepo-
uāívá. Soubor je zapùjèen z far a kostelù na
Horaāïovicku, mapuje vývoj textilií od 1. po-
loviny 17. století do 20. let 20. století.

Hana Smetanová

ZBRANÌ A ZBROJ V HISTORII
HORA�ÏOVIC

Výstava pokrývá dlouhé a zajímavé období
ve vývoji vojenství a výzbroje od poèátku
14. století do poloviny 17. století.

Ondøej Hurych, Vojtìch Pùlpán

ISLAND A LOFOTY
Výstava fotografií, které nás zavedou na drsný
sever do svìta ledovcù, lávových polí, pustých
kamenitých rovin a mohutných vodopádù.

Lukáš Hejtman

KYRILL – OZVÌNY PROMÌN
A PROMÌNY OZVÌN

Zachycení promìn ve tváøi krajiny v dobì, kdy
dozníval orkán, pomocí velkoplošných foto-
grafií a fotografik.

Petr Mika

MĚSTSKÉ MUZEUM

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
29. 5. úterý

PASOVÁNÍ PRVÒÁÈKÙ NA
„RYTÍØE ØÁDU ÈTENÁØSKÉHO“

8.00 – 10.00 ZŠ Komenského
a ZŠ Blatenská – praktická
10.00 – 12.00 ZŠ Blatenská

SBÍREJ SAMOLEPKY PROJEKTU DÌTI A ÈTENÍ

Soutìāní otázku na mìsíc kvìten a podrobné
informace najdete uvnitø listu nebo na

www.knihovna.horazdovice.cz.
Kartièky na vylepování samolepek obdrāíte

na dìtském oddìlení knihovny.


