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spolupráci s Povodím Vltavy, informaèními centry jednotlivých mìst a dalšími subjekty se snaāí o pohodlnìjší,
zajímavìjší i èistìjší cestu po Otavì.
12. kvìtna jsme se vydali èistit náš
vodácký úsek (Èepice – Horaāïovice
Jarov) od odpadkù. Sebrali jsme nìkolik
pytlù petlahví, igelitù, hadrù a dalších
uāitkových vìcí, které øeka pøes zimu
vyplavila na své bøehy nebo je tam zanechali lidé.
()

Promìny Horaāïovic
8. kvìtna uplynulo jiā 62 let od doby,
kdy se svìt probudil do svobody a slovo
āivot dostalo nový smysl. I my jsme si
toto výroèí pøipomnìli a 6. kvìtna jsme
poloāením vìncù uctili památku všech
obìtí nacistického reāimu, mezi kterými
byla také øada horaāïovických obèanù,
pøeváānì āidovského pùvodu. Naše mìsto má i své hrdiny odboje, kteøí v øadách
zahranièních vojsk nasazovali své āivoty
pøi protinacistických operacích daleko
od domova.
Na èeské území pronikla vojska generála Pattona koncem dubna a v nedìli

PŘÍŠTĚ ODPOVÍDÁ:
Ing. Ivan Breindl
obzor@muhorazdovice.cz
Pozn. redakce – do data uzávìrky
Horaāïovického obzoru nebyly doruèeny
āádné otázky pro pí Martinu Kovaèovou.

6. kvìtna jejich ètvrtá obrnìná divize
osvobodila Horaāïovice. Velkým pøínosem byla materiální podpora v podobì
potravin a lékù, dále pak pomoc pøi nastolení civilní správy mìsta.
I pøes velice špatné, deštivé poèasí se
této vzpomínky zúèastnila øada obèanù
a spoleènì s nimi i ministr spravedlnosti JUDr. Jiøí Pospíšil, námìstkynì
hejtmana Plzeòského kraje Mgr. Olga
Kalèíková a další pøedstavitelé politických stran a spolkù v našem mìstì.
()

Otavská plavba je projekt, který
vznikl z dùvodu zatraktivnìní a zvýšení
cestovního ruchu ve mìstech leāících
podél toku Otavy – Sušice, Horaāïovice,
Strakonice a Písek. Tato ètyøi mìsta si
pomyslnì rozdìlila øeku, aby postupnì
zlepšila podmínky, které pøivádí kaādoroènì stovky vodákù na Otavu. Ve

V prùbìhu mìsíce èervence zaène
celková rekonstrukce Blatenské ulice.
Mùāeme se tìšit na pìkné chodníky, veøejná osvìtlení a na nové vedení vodovodù a kanalizací. Pøechodové místo
s ostrùvkem na køiāovatce se Strakonickou ulicí pøispìjek bezpeènosti
chodcù pøi pøecházení na dnes velmi
široké silnici. Kruhovým objezdem
u „Boāích muk“ pøed ZŠ Blatenská ul.,
také s ostrùvky, se vyøeší bezpeènost
školákù a zlepší rozhledové podmínky
pro øidièe. Vzniknou nová parkovací místa pøi zdi sousedící s LDN. Celá akce je
naplánována zhruba na ètyøi mìsíce. Na
financování se podílí Správa a údrāba
silnic Klatovy s dotací Plzeòského kraje
a Mìsto Horaāïovice. V souèasné dobì
je podána āádost o dotaci z Programu
rozvoje Plzeòského kraje v rámci titulu
Rozvoj vodohospodáøské infrastruktury.
Jindøiška Jùdová, starostka mìsta

Den s Deníkem
6. èervna 2007 od 15.00 hod.
Námìstí v Horaāïovicích
Kulturní vystoupení
– Original Band
Soutìāe pro dìti
Pøedstavení deníku
Beseda se starostkou
a místostarostou mìsta
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Ze zasedání Rady mìsta
Rada mìsta 25. 4. 2007
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– schválila výzvu k podání nabídky na veøejnou zakázku k za–

– doporuèila ZM schválit závìreèný úèet DSO RADINA za
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rok 2006, vyúètování finanèních vztahù za rok 2006 a Zprávu o výsledku pøezkoumání hospodaøení provedenou Krajským úøadem Plzeòského kraje
doporuèila ZM schválit poskytnutí finanèních podílù na
obnovu kulturní památky „Husùv sbor – oprava fasády
a restaurování“ podle Zásad Ministerstva kultury Èeské
republiky pro uāití a alokaci státní finanèní podpory v Programu regenerace na rok 2007, a to: z rozpoètu mìsta
91.337,30 Kè, z prostøedkù Programu regenerace v roce
2007 – 370.728,- Kè
postoupila Zprávu o výsledku pøezkoumání hospodaøení
Mìsta Horaāïovice za rok 2006 zpracovanou spoleèností
ADU.CZ, s. r. o., Malenice, k projednání a schválení ZM
doporuèila ZM ke schválení úpravu rozpoètu organizaèní
sloāky TS
doporuèila ZM schválit Memorandum k výbìru místa pro
hlubinné úloāištì vysoce radioaktivních odpadù v lokalitì
Paèejov – nádraāí
schválila Smlouvu o dílo mezi Mìstem Horaāïovice a ak.
sochaøem Jiøím Kašparem, Mostek, na restaurátorské práce
„Husùv sbor – møíāe vstupních dveøí a na balkonu – Horaāïovice“ za cenu 51.047,85 Kè vèetnì DPH v rámci dotace z Programu regenerace mìstských památkových rezervací a mìstských památkových zón na rok 2007
schválila zadávací dokumentaci na akci „II/139 Horaāïovice, Blatenská ulice“ vypracovanou spol. Gordion, s. r. o.,
Praha
schválila umístìní pøedzahrádky pro hosty – „Hospoda
u Hlaváèkù“ Horaāïovice
schválila Smlouvu o dílo na provádìcí projektovou dokumentaci na akci „MUZEUM HORAÏOVICE, oprava krovu a stropu posledního podlaāí“ se spoleèností MURUS
– MONUMENTA RENOVAMUS projekce, spol. s r. o.,
Èeské Budìjovice, za cenu 166.600 Kè
souhlasila se zmìnou stavby Jaroslavy Roudové, Bílovice, pøed jejím dokonèením v k.ú. Horaāïovice (výstavba
prodejny nábytku za Robin-oil, Strakonická ul.), která
spoèívá v navýšení objektu o 0,5 m oproti projektu a vedení dešqové kanalizace pøi vnìjším obvodu objektu vèetnì
šachet
schválila rekonstrukci kotelny k vytápìní domu èp. 220,
uloāila MìÚ majetkovému odboru pøipravit realizaci rekonstrukce výše uvedené kotelny
ustanovila hodnotící komisi na poskytnutí bankovního úvìru
na dofinancování akce RCCR ve sloāení:
èlen hodnotící komise – náhradník
Mgr. Jindøiška Jùdová – Ing. Ivana Dušková
Jan Buriánek – RNDr. Hana Mazancová
Blanka Jagriková – Martina Benešová
Martina Kovaèová – Mgr. Nadìāda Chládková
Ing. Martin Grolmus – Ing. Jaroslava Vávrová
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jištìní úvìru
schválila výmìnu elektroinstalace pro nasvícení vìāe klášterního kostela a vývìsek u zadního vchodu Modré hvìzdy
za nabídkovou cenu 10.400,- Kè
schválila dle pøedloāeného návrhu poskytnutí slev na teplou
uāitkovou vodu v celkové výši 7.274,- Kè
stanovila podmínky, za kterých lze souhlasit s umístìním
vnitøních rozvodù v obecních domech fy Rosa Computers
a fy Šumava Net, s. r. o.
schválila nejvýhodnìjší nabídku na „Dodání komponenty
informaèního systému mìsta – Spisové sluāby“ – firma
GEOVAP, spol. s r. o., za cenu 176.120,- Kè
ustanovila komisi pro výbìr správce víceúèelového høištì
v areálu Na Lipkách v tomto sloāení: Pøedseda: Ing. Ladislav Lenský, èlenové: Mgr. Nadìāda Chládková, MUDr.
Zdenìk Marek, Mgr. Petr Král, Blanka Jagriková, Lucie
Staòková, Mgr. Roman Krejèí
na āádost Miroslava Vondrysky, Horaāïovice, týkající se
pouāití znaku mìsta Horaāïovice na výrobu samolepek
schválila pouāití znaku mìsta Horaāïovice na výrobu samolepek s podmínkou, āe 10 % samolepek z vytištìného
nákladu vìnuje bezúplatnì mìstu
schválila uzavøení Dohod o provedení práce pro 5 zamìstnancù organizaèní sloāky TS na období od 1. 4. do 30. 6.
2007
schvaluje Smlouvu s firmou Šumava Net, s. r. o., Horaāïovice, o poskytování sluāeb internetové sítì Šumava Net
s platností od 1. kvìtna 2007 na dobu neurèitou na 3 odbìrná
místa s tím, āe odbìrnému místu Mìstská knihovna bude
poskytnuta s ohledem na knihovní zákon 50% sleva
schválila ukonèení smlouvy internetové prezentace Mìstského muzea s ŠumavaNetem.CZ Klatovy ke dni 30. 6.
2007. Souhlasila s provozem nových webových stránek
www.muzeumhd.cz
schválila dohodu o uskuteènìní koncertu – hudební
produkce dne 27. 7. 2007 (Jmeniny mìsta) mezi Mìstem
Horaāïovice a Klassic Brass Quintet

Rada mìsta 9. 5. 2007
– v souvislosti se zjištìním napadení krovu Regionálního cen-

tra cestovního ruchu v Horaāïovicích døevokazným hmyzem souhlasí s doporuèením, aby byl celý krov sanován
v následujícím rozsahu – odkornìní a obroušení vadného
døeva, likvidaèní nátìr dle nabídky zhotovitele, max. cena
97.548,- Kè + DPH
– ustanovila komisi pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek zájemcù pro výbìr nejvhodnìjšího nájemce Regionálního centra cestovního ruchu v Horaāïovicích v tomto sloāení:
èlen hodnotící komise – náhradník
Mgr. Jindøiška Jùdová – Martina Benešová
Jan Buriánek – RNDr. Hana Mazancová
Ing. Ladislav Lenský – Mgr. Nadìāda Chládková
Petr Koláø – Mgr. Roman Krejèí
Mgr. Pavel Zedník – Mgr. Šárka Hájková
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– ustanovila hodnotící komisi a povìøila ji všemi úkony sou-

– uloāila školské komisi kaādé uzavøení mateøských škol pøe-

visejícími s otevíráním obálek a posouzením kvalifikace ve veøejné zakázce na stavební práce zadané v otevøeném øízení ,,II/139 Horaāïovice, Blatenská ulice“ ve
sloāení:
èlen hodnotící komise – náhradník
Mgr. Jindøiška Jùdová – Petr Koláø
Martina Benešová – Blanka Jagriková
Ing. Ladislav Lenský – Mgr. Roman Krejèí
Mgr. Pavel Zedník – Mgr. Šárka Hájková
Radek Kadlec – Jaroslava Chroustová
Bc. Jana Ciglerová – Pavel Franìk
Ing. Josef Felber – Jaroslav Böhm
schválila nabídku Jiøího Lukeše, Klatovy, na vypracování
rozpoètù k jednotlivým investièním akcím
schválila zveøejnìní zámìru budoucího odprodeje èásti
pozemku pè. 263/1 v k. ú. Horaāïovice (proluka Plzeòská ul.) DW Real, s. r. o., Dobøany, a jeho moāného odprodeje za podmínek, āe do 25. 5. 2007 āadatel pøedloāí
odsouhlasené dopravní øešení ohlednì pøipojení na silnici
II/188
schvaluje pøevod práv a povinností z nájemní smlouvy
na právního nástupce firmy – ÈETRANS, a. s., Ústí nad
Labem
v dùsledku úèinnosti nového stavebního zákona è. 183/2006
Sb., a v souvislosti se zmìnou zpracování územního plánu
schválila dodatek è. 1 ke Smlouvì o dílo è. 1/2006 pøedloāený Ing. arch. Romanem Kouckým, který upravuje postup zpracování územního plánu spoèívající ve zmìnì upuštìní od konceptu a nahrazení územní studií vèetnì návrhu
zadání, zmìny celkové ceny díla na 1.700 tis. Kè + DPH,
zmìny platebních podmínek a termínu plnìní
schválila umístìní venkovního posezení o rozmìrech 3x
3 m na pozemku pøed restaurací v Tyršovì ulici v Horaāïovicích vedle vstupu do restaurace v dobì od 1. èervna
do 31. øíjna 2007
souhlasí s umístìním klimatizace (agregát s ventilátorem)
pro byt p. Mráze, Mayerova 1062, Horaāïovice na støechu
domu. RM povìøila MìÚ obor správy majetku obecnì souhlasit s umístìním klimatizace v pøípadì moānosti jejího
umístìní na balkon
na doporuèení pøíspìvkové komise schválila poskytnutí pøíspìvkù (na kulturní, sportovní a ostatní akce) na rok 2007
– I. kolo v celkové výši 132.843,- Kè dle pøedloāeného
návrhu
schválila āádost na Krajský úøad Plzeòského kraje o zmìnu
(navýšení) kapacity mateøské školy na 112 dìtí a školní
jídelny na 125 jídel v rejstøíku škol a školských zaøízení
od 1. záøí 2007
povìøila MìÚ majetkový odbor pøípravou realizace zaøízení
pro likvidaci par a škodlivin v kuchyni MŠ Loretská s termínem realizace bìhem prázdnin
souhlasí s uzavøením Mateøské školy Horaāïovice, Loretská ul. v dobì od 2. 7. do 31. 8. 2007 a s uzavøením Køesmanské mateøské školy od 2. 7. do 17. 7. 2007

dem projednat ve školské komisi a poté ve spolupráci
s MìÚ OPPŠK pøedloāit k projednání radì mìsta
schválila zápis do kroniky mìsta za rok 2005 zpracovaný
Mgr. Milanem Šimonem upravený dle pøipomínek MìÚ
OPPŠK
schválila smlouvu s hudební skupinou Dubia Fortuna na
vystoupení støedovìké hudby dne 30. 6. 2007 v rámci Slavností Kaše, které se konají 29. – 30. èervna 2007
schválila Závazný souhlas Mìsta Horaāïovice s úèastí
v projektu „Intenzifikace systému separovaného sbìru
vytøídìných sloāek komunálního odpadu v obcích Plzeòského kraje“ v roce 2007 a povìøuje starostku podpisem
souhlasu
v souvislosti s nárùstem velkoobjemového odpadu ve sbìrném dvoøe v jarních a letních mìsících souhlasí s rozšíøením provozní doby sbìrného dvora o jeden den, tj. ze
dvou na tøi dny v týdnu s platností od 14. kvìtna do 31. prosince 2007
vzala na vìdomí zápis z bytové komise ze dne 3. 5. 2007
jednala o pronájmech bytových i nebytových prostor
schválila smlouvu o dílo s Regio, o. p. s., Písek na zpracování studie proveditelnosti projektu Otavská plavba za
cenu 32.500,- Kè
vzala na vìdomí dopis Farního úøadu církve èeskoslovenské husitské Horaāïovice ze dne 30. 4. 2007 týkající se
podìkování za poskytnutí dotace získané z Programu regenerace MPZ na opravu fasády Husova sboru i za spoluúèast mìsta na tomto projektu
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Jindøiška Jùdová, starostka mìsta

ijí mezi námi
Pan Václav Rosa, pøestoāe není vìkem nikterak starý, patøí
k lidem, kteøí se jiā museli se svým āivotem poprat. Jen díky
své osobní stateènosti dokázal pøekonat nepøízeò osudu.
Ve dvaceti letech následkem úrazu stál na tenké èáøe mezi
āivotem a smrtí. Tøi mìsíce pobytu v nemocnici, pùl roku v re-

Pokraèování na další stranì.
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habilitaèním ústavu v Kladrubech, vás v āádném pøípadì nedokáāí pøipravit na āivot spojený s vozíkem. Nejvìtší šok není,
āe nemùāete chodit, ale srovnat s touto skuteèností svoji mysl.
Po kouscích pak zjišGujete, co mùāete, ale i to, co musíte,
aby mìlo vùbec smysl āít dál. Máte-li kolem sebe rodinu a pøátele, kteøí jsou ochotni pomoci, máte s velkou pravdìpodobností vyhráno. Panu Rosovi se to podaøilo aā do té míry, āe
jiā patnáct let má svou vlastní firmu, ve které nyní zamìstnává
sedm lidí. Zabývá se prodejem a opravami výpoèetní a kanceláøské techniky, webovými aplikacemi a sluābami v oblasti
telekomunikací. Má i plány do budoucna – zøídit v Horaāïovicích chránìnou dílnu v oblasti programování internetu
a práci na poèítaèi. Rád by proto nabídl práci lidem, ke kterým
se také āivot zachoval sobecky a pomohl jim tøeba najít nový
smysl āivota.
Jak se āije vozíèkáøùm v našem mìstì? Mají moānost bezbariérového pohybu nebo je jejich mobilita vázána na neexistenci výjezdù a nájezdù na chodníky? Mají moānost se jít
veèer pobavit s pøáteli, navštívit kino, divadlo nebo koncert
bez toho, aby byli odkázáni na pomoc druhého a nepøekvapil
je nìkde schod nebo obrubník? Mohou si sami všude nakoupit nebo jen v nìkolika málo bezbariérových obchodech?
Všechno vìci pro nás naprosto bìāné.

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 āivotního
prostøedí MìÚ Horaāïovice

Stráāníci mìstské policie od minulého roku pravidelnì
kontrolují pøechody u ZŠ Komenského a hotelu Modrá
Hvìzda. Stává se velice èasto, āe se chodci domnívají, āe
mají absolutní pøednost na pøechodu pro chodce. Pøedevším
starší lidé, kteøí zøejmì neznají zákon è. 361/2000 Sb., kde
je øeèeno, āe se chodec pøed vstupem do vozovky musí
pøesvìdèit, zdali mùāe vozovku pøejít, aniā by ohrozil sebe
nebo ostatní úèastníky silnièního provozu. Chodec smí
pøecházet vozovku jen pokud s ohledem na vzdálenost
a rychlost jízdy pøijíādìjících vozidel nedonutí jejich øidièe
k náhlé zmìnì smìru nebo rychlosti jízdy. Je-li blíāe neā
50 metrù pøechod pro chodce vyznaèený dopravní znaèkou
„Pøechod pro chodce“, musí chodec pøecházet jen na tìchto
místech.
Proto āádám všechny obèany, aby byli více opatrní a dobøe
se rozhlíāeli pøed vstupem do vozovky.

Místo výkonu práce: Horaāïovice
Název funkce: úøedník odboru āivotního prostøedí
Pracovní pomìr na dobu neurèitou se zkušební dobou
3 mìsíce
Pøedpokládaný datum nástupu: dohodou
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 pobyt, 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 zamìøením na oblast āivotního prostøedí – na lesy, myslivost
– 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
– zkušenosti s výkonem správní èinnosti – výhodou
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 zamìstnáních 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
Pøihlášky do výbìrového øízení lze podávat v termínu
do 8. 6. 2007 na adresu: Mìstský úøad Horaāïovice, Mírové
námìstí 1, 341 01 Horaāïovice, nebo osobnì do podatelny
MìÚ Horaāïovice do 11 hod. Uzavøenou obálku oznaète
nápisem: „Výbìrové øízení – P.“
V Horaāïovicích dne 27. 4. 2007

vedoucí stráāník mìstské policie Zdenìk Petrovic

Ing. Ivana Dušková, tajemnice MìÚ

Jindøiška Jùdová, starostka mìsta

Mìsto Horaāïovice zve obèany na

VEØEJNÉ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MÌSTA
Koná se v pondìlí 4. èervna 2007 v 18.00 hod.
v kulturním domì v Horaāïovicích.

Mìstská policie informuje
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Stavební zákon totiā jednoznaènì a obecnì stanovuje, āe
umis8ovat stavby lze pouze na základì územního rozhodnutí!

V sobotu 23. èervna 2007 se na námìstí koná

PETROPAVELSKÝ JARMARK

Nový stavební zákon è. 183/2006 Sb., jiā funguje více neā
5 mìsícù, a je tedy èas vyvrátit nìkteré mýty, které se kolem
nìho vyrojily.
Výklady mnoha „rádobyodborníkù“ ve veøejných sdìlovacích prostøedcích zdùrazòují, āe nový stavební zákon umoāòuje
výstavbu mnoha staveb bez stavebního povolení, pøípadnì na
ohlášení nebo dokonce i bez nìho. Toto tvrzení je pravdivé,
avšak má jeden malý, ale podstatný háèek.

Vysvìtleme si dùsledek tohoto opatøení. Stavební zákon se
na jedné stranì daleko ménì zabývá konstrukèním provedením
stavby a ponechává tuto otázku na projektantovi a investorovi.
Na druhé stranì daleko podrobnìji a pøísnìji posuzuje v územním øízení umístìní stavby, její prostorové ohranièení vzhledem k sousedním pozemkùm a stavbám, její napojení na veøejné komunikace a technickou infrastrukturu a její vliv na
okolí a okolní stavby. Tedy øeší, zda stavbu vùbec v daném
místì lze èi nelze povolit. A toto hledisko posuzuje nejen
u velkých staveb, ale dokonce u tak zdánlivì bezvýznamných
staveb, jako jsou napøíklad ploty.
A co z toho plyne pro stavebníka?
Ne vādy bude nutno pro stavbu získat stavební povolení.
Vādy je však nutno získat územní rozhodnutí o umístìní stavby.
Podle významu stavby, jejího umístìní a rozsahu je moāné,
āe øízení o umístìní stavby probìhne ve zjednodušené podobì
(tzv. zjednodušené územní øízení) nebo dokonce formou územního souhlasu. Zda bude zjednodušení moāné a o jakou jeho
formu se bude jednat, nelze obvykle stanovit døíve, neāli jsou k dispozici veškeré
doklady a podklady.
Teprve na základì úspìšného výsledku
územního øízení následuje stavební povolení (týká se velkých staveb), pøípadnì
ohlášení stavby. V nìkterých pøípadech
není dokonce jiā tøeba āádné další povolení. Pro úplnost pøipomínáme, āe vše
výše uvedené se týká pøístaveb i nástaveb.
I v tomto pravidle existují výjimky.
Tìmi jsou mj. stavby domù pro bydlení
do 150 m2, nìkteré podzemní a doèasné
stavby a stavby do 25 m2 zastavìné plochy, 5 m výšky a 3 m hloubky. U tìchto
staveb zákon pøipouští pouhé ohlášení bez
pøedchozího územního øízení, avšak pouze pøi splnìní øady podmínek (stavba
musí leāet v zastavìném nebo zastavitelném území, musí být umístìna v souladu
s územnì plánovací informací, musí k ní
být pøiloāen doklad o vyrozumìní a pouèení vlastníkù sousedních nemovitostí,
stavba nesmí mít nové nároky na infrastrukturu, stavbou se nesmí výraznì zmìnit pomìry v území apod.). Samozøejmostí jsou i kladná vyjádøení dotèených
orgánù státní správy a doklad o jejich zapracování do dokumentace. Tyto všechny
podklady zajiš]uje stavebník. Jedná se tedy o moānost, kdy stavebník pøi zajiš]ování tìchto dokladù a vyjádøení vlastnì
Pokraèování na další stranì.
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pøedem projednává moāné støety v území, a tím je do jisté
míry územní øízení nahrazeno.
I nadále byla u všech staveb novým stavebním zákonem
ponechána stavebníkovi moānost umístìní stavby projednat
v øádném územním øízení tak, jak tomu bylo za platnosti pøedchozího stavebního zákona.
Tak jako v jakémkoliv jiném i v novém stavebním zákonì
existují další moānosti zjednodušení, ty jsou však pøesnì definovány a bez veškerých podkladù a dokladù nelze pøedem
stanovit, do jaké kategorie bude daná stavba spadat. Proto
doporuèujeme pøi podávání āádosti vādy spolupracovat
s projektantem, který je autorizovanou osobou a mìl by tedy
pøíslušné pøedpisy znát a umìt Vám kvalifikovanì poradit,
pøípadnì s Vámi vyplnit pøíslušnou āádost. A opìt pøipomínáme, āe správnì a úplnì vyplnìná āádost, opatøená všemi
doklady je jedinou cestou, jak co nejrychleji docílit svých zámìrù realizovat vlastní stavbu.
Pøíštì: Devatero pravidel pro rychlé vyøízení āádosti na
Ing. J. Kotlaba VÚP
úøadì.

Oznámení pro obèany
S platností od 14. kvìtna došlo k rozšíøení provozní
doby sbìrného dvoøe ve Strakonické ulici,
a to o jeden den v týdnu.
Od tohoto data je provozní doba následující:
Úterý: 15.00 – 17.00 hod. • Ètvrtek: 15.00 – 17.00 hod.
Sobota: 9.00 – 11.00 hod.

komunálních odpadù. To je pro pøedstavu neuvìøitelné mnoāství. Faktem zùstává, āe vìtšina z tìchto odpadù pøitom vznikla
pøímo v našich domácnostech! V odborné literatuøe jsem zaznamenala zajímavé srovnání: Pokud bychom teoreticky chtìli
toto mnoāství odpadù pøepravit z jednoho místa na druhé,
potøebovali bychom k tomu vlak, který by mìl 225 000 nákladních vagónù! Pokud budeme uvaāovat, āe prùmìrná délka
nákladního vagónu je 10 m, pak by ten vlak byl dlouhý
neuvìøitelných 2 250 km!
Klíè k øešení této alarmující statistiky pøitom máme všichni,
protoāe kaādý z nás se na produkci odpadù urèitou mírou podílí. Svým spotøebitelským chováním mùāeme vzniku nìkterých odpadù pøedejít.
Ptáme se jak?
Zde je nìkolik moāností jak vzniku odpadu mùāeme
zabránit:
– pøemýšlejme v souvislostech nad tím, co kupujeme, protoāe
rùzné druhy výrobkù, obalù, nebo materiálù mají rùzné vlivy
na āivotní prostøedí a na naše zdraví
– snaāme se omezit nákup nadbyteènì balených výrobkù a nenechávejme si balit cokoliv a zbyteènì
– pokud moāno snaāme se upøednostòovat nápoje ve vratných
láhvích
– upøednostòujme ekologicky šetrné výrobky
– ekologickou a ekonomickou metodou prevence je zpracování bioodpadù formou domácího kompostování (pokud samozøejmì tuto moānost máme)
O osudu nìkterých výrobkù sami rozhodujeme. O tom, zda
se z nich stanou odpady nebo ne. Pokud se odpady stanou,
sami rozhodujeme o tom, jak s nimi bude naloāeno.
Nedìlám si iluze, āe pøeètení nìjakého ekologicky ladìného
èlánku rázem zmìní myšlení lidí. Je jasné, āe vzniku odpadù
absolutnì nezabráníme, nicménì svým aspoò trochu ekologickým chováním jeho mnoāství mùāeme sníāit.
Ing. Vachušková, Odbor āivotního prostøedí

Víte, jak pøedcházet vzniku
odpadù?

Nestaèí Vám popelnice?

Na úplném zaèátku celé hierarchie odpadù je pøedcházení
jejich vzniku. Pokud se nám nepodaøí vzniku odpadu zabránit,
pak následuje vyuāívání odpadù, dále jejich materiálové vyuāívání, poté následuje vyuāití energetické a aā na samém konci této øady je jejich odstraòování.
e se vzniku odpadu u nás nìjak zvlášO nepøedchází, svìdèí
následující statistika. Urèitì zde hraje dùleāitou roli i zmìna
āivotního stylu celé spoleènosti.
Na kaādého z nás roènì pøipadá prùmìrnì 441 kg komunálních odpadù, pøièemā v roce 1990 bylo toto èíslo výraznì
niāší, a to 258 kg na osobu. S postupem èasu, jak se spoleènost stává stále více konzumní, roste i mnoāství vyprodukovaných komunálních odpadù. Pouze za jediný rok, konkrétnì
2005, jsme v Èeské republice vytvoøili 4 500 000 000 kg

V posledních nìkolika týdnech se setkávám s otázkou, proè
RUMPOLD-P, s. r. o., provozovna Sušice, pøestala odváāet
odpad, který byl odloāený vedle popelnic. Odpovím protiotázkou: Byl ten odpad uloāený ve speciálním pytli ke svozu SKO?
Pokud ano, je to naše chyba. Ale s témìø 100% jistotou mohu
tvrdit, āe tento pytel nebyl pouāit. On je totiā trochu draāší,
neā mikrotenová taška od peèiva ze supermarketu.
A v èem je tak speciální, kdyā se jedná o igelitový pytel.
Napøíklad v technickém provedení. TloušOka fólie 0,2 mm
a zesílené sváry – to proto, aby se pod vahou odpadu pøi
manipulaci neprotrhl. Nebo další pøíklad: potisk, který je na
pytli, zaruèuje, āe uāivatel zaplatil za odstranìní odpadu. Tento
pytel není volnì v prodeji. Mùāe se poøídit pouze na pøíslušném obecním nebo mìstském úøadu èi u svozové firmy.
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Rozsah souèasného opatøení je však ještì širší. Zakázal jsem
odváāet nejenom to, co se nachází okolo popelnic a není ve
správných pytlích, ale i „èepice“ tašek a krabic na popelnicích
a kontejnerech. Víko sbìrné nádoby musí být uzavøené, aby
se odpad pøi manipulaci s nádobou nerozsypal.
V posledních mìsících se stalo témìø pravidlem, āe u cca
ètvrtiny nádob je podobná ozdoba krabic a tašek. Zavedená
opatøení by mìla tento stav zmìnit. Jednak se vylepší vzhled
shromaāïovacích míst a souèasnì to pøinese i úsporu nákladù
(nejen pro nás, ale i pro mìsta a obce).
Poèítejte se mnou:
Èasová prodleva, neā posádka nahází do vozidla „pár tašek“ a uklidí všechno, co se rozsype, je nevelká – øeknìme
o 20 sekund delší, neā pokud by byl odpad v další popelnici.
Dennì vozidlo sveze cca 800 popelnic. U pøibliānì 200 nádob
bude zdrāení 20 s. To uā znamená 66,66 minut. Pøibliānì
1 hodinu dennì na jednom vozidle. Vozidla na svoz SKO
provozujeme v Sušici tøi, tzn. tøi hodiny dennì. Budeme-li
poèítat pouze s úsporou pohonných hmot a personálních
nákladù, vychází 1 hodina práce pøibliānì na 600,- Kè. Za
den ušetøíme 1800,- Kè. Za rok máme pøibliānì 260 pracovních dní. Jak velké úspory nákladù se dá dosáhnout tím, āe
se budou pouāívat vhodné nádoby pro svoz SKO, nechX si
kaādý spoèítá sám... Zajímavá suma, āe? Ale je to jenom pár
sekund.
Pøi projednávání cen za odstranìní odpadu se na veøejných
zastupitelstvech èasto ozývá názor, āe máme hledat úspory
u nás a ne stále zvyšovat ceny. Nechci zde rozvádìt, z jakých
poloāek je tvoøena cena a jak mùāeme ovlivòovat zákonná
naøízení, ale zmiòuji tuto skuteènost právì proto, āe zavedení
úsporných opatøení se najednou nelíbí. Nelíbí se tìm, kterých
se pøímo dotýkají.
Jak je moāné, āe u jednoho rodinného domu staèí popelnice vyváāená jedenkrát za 14 dní a v sousedním domì,
kde āije stejný poèet obyvatel, je kaādý týden popelnice
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plná a navíc vedle nìkolik pytlù? Slyšeli jiā tito výrobci odpadù nìco o tøídìní? Èlánky, které uvádìjí význam
tøídìní odpadù pro āivotní prostøedí, vycházejí v tisku
neustále. Ekonomická výhodnost tøídìní pro obce a mìsta
je jednoznaèná – náklady na 1 t separovaného odpadu
jsou pøibliānì polovièní, neā na 1 t smìsného komunálního
odpadu.
Nejvìtší kritiky souèasných opatøení podobné informace
nezajímají. Ihned argumentují tím, āe odpad odvezou do
lesa. Této výhruāce však nevìøím. Koho obtìāuje tøídit
odpad a dodat ho tam, kam patøí, urèitì s ním do lesa nepojede. A pro ty jedince, kteøí si potøebují nìco dokázat,
poskytnu drobnou informaci, neā se s károu s odpadem vypraví k lesu. Vytvoøení èerné skládky je porušení zákona è. 185/2001 Sb., o odpadech a za toto porušení mùāe
být fyzické osobì nepodnikající udìlena pokuta aā do výše 1 milionu Kè. V souvislosti s touto èástkou si vybavuji
jednu èeskou lidovou písnièku o cestì do lesa, hajném
a sekeøe.
A ptáte se, jak to tedy øešit?
V souladu s platnou legislativou. Malá nápovìda:
1. zaèít tøídit plast, papír, sklo, nápojový karton (toto patøí
do zvonù, které jsou dnes skoro všude)
2. objemný a nebezpeèný odpad dodat do sbìrného dvora (nebo v rámci mobilního svozu v obci)
3. poøídit si další nádobu (kontejner, popelnici nebo pro jednorázovou potøebu pytle na SKO)
Obecní vyhlášky, které øeší problematiku odpadù, stanovují
i podmínky pro shromaāïování odpadù. Urèitì v āádné vyhlášce není, āe lze odpady nechat volnì odloāené v jakémkoliv
obalu vedle nádoby. Za porušení obecnì závazné vyhlášky
mùāe následovat postih v podobì pokuty.
Na úplný závìr bych chtìl podìkovat všem, kteøí si uvìdomují, āe na cestu šetøení své kapsy a souèasnì i āivotního
prostøedí musí vykroèit sami. A pokud podají na této cestì
pomocnou ruku dalším, pomáhají zejména sami sobì.
Ing. Luboš Pokorný,
øeditel provozovny Sušice, RUMPOLD-P, s. r. o.

Pomozte nám z Kapky
udìlat vodopád
Skautská humanitární akce
ve spolupráci s Nadací
pro transplantace kostní døenì
Kdy: v pátek 15. 6. 2007 od 8.00 do 16.30 hod.
Kde: na benzinových pumpách
Co: nechte si od nás umýt okno auta
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Mladí hasièi
12. kvìtna 2007 se v Nýrsku konala jarní
èást hry Plamen. Jiā podruhé se naši malí hasièi
této soutìāe zúèastnili. V letošním roce se soutìāilo ve tøech disciplínách – štafeta 4 x 60 m,
štafeta dvojic a poāární útok. Malí hasièi opravdu dlouho a tvrdì trénovali a myslíme si, āe na výsledku to bylo znát. V loòském roèníku se malí hasièi umístili celkovì na 32. a 34. místì.
Letos vypadal výsledek podstatnì lépe, obsadili 19. a 26. místo. Do celkového hodnocení se poèítá podzimní a jarní èást
hry. Podzimní èást se dìtem moc nepovedla, musí pøidat a výsledky budou ještì lepší. Pomalu se blíāí konec školního roku
a naše malé hasièe èeká o prázdninách letní tábor. Doufáme,
–hp–
āe se nám vydaøí stejnì jako v loòském roce.

Svìtlušky v zoo
Sedmého dubna jsme jely vlakem na výlet
do plzeòské zoo. Bylo tam hodnì zvíøat, ale nejvíce se mi líbili klokani, opice, lvi, plameòáci,
tuèòáci, zebry a další obyvatelé zoo. Po návštìvì zoo jsme jely tramvají k McDonald’s, kde jsme se obèerstvily. Také jsme navštívily vìā na Námìstí Republiky.
Svezly jsme se na jezdících schodech. Výlet se mi moc líbil.
()

Tereza Bendová, 9 let

Nejdøív jsme jely vlakem. Hrály jsme tam rùzné hry, tøeba Pøijela tetièka z Èíny a tak dál. Pak jsme jely tramvají.
A pak jsme byly v té zoo. Bylo tam hodnì zvíøat. Byli tam:
tuèòáci, velbloudi, ptáci a i jiná zvíøata. A ve vlaku nám vedoucí rozdaly takové papírky, na kterých bylo napsáno, o jakém zvíøeti jsme mìly nìco zjistit. Já jsme mìla nìco zjistit
o tuèòákovi. A zjistila jsem, āe má rád vodu, je to docela
dobrý plavec. A má rád zimu a jsou druhy: královský a císaøský. A byla tam sedaèka ve tvaru krokodýla a na té jsme
také sedìly. A nejvíc se mi líbily opice.
()

Eliška Truhláøová, 8 let

Mladí hasièi Nýrsko

Mladí hasièi SDH Horaāïovice
– Brigáda Obora –
V sobotu 17. 3. a 24. 3. se naši mladí hasièi
spoleènì s vedoucími a dalšími obèany Horaāïovic, zúèastnili brigád na úklid Obory.

Na nádraāí v Horaāïovicích jsme se všechny sešly. Pøijel
malý vláèek, tak jsme nastoupily, chvilku jsme jely a vystoupily jsme v Pøedmìstí. Tam jsme chvíli èekaly. Pøijel rychlík,
tak jsme do nìho nastoupily a dojely aā do Plznì. V Plzni
jsme vystoupily na nádraāí a koupily jsme si polovièní lístky
a jely jsme tramvají. Vystoupily jsme pøed zoo. Koupily jsme
si vstupenky do zoo. Vidìly jsme tam lvy, šimpanze a spoustu
jiných zvíøátek. Pak jsme jely do mìsta tramvají. Šly jsme
se podívat na vìā. A pak jsme šly do „Mekáèe“.
()

Kristýna Rendlová, 7 let

V zoo jsme vidìly: medvìdy, hady, tuèòáky, velbloudy,
vlky, āelvy, orly, holuby, buvola a oslíka.
Bernardeta Buèoková, 6 let

Brigáda v Oboøe
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I pøes nepøíznivé poèasí se podaøilo èást tohoto lesa vyklidit.
Dìti sbíraly papírky a jiné pøedmìty, které do lesa nepatøí,
tahaly vìtve na hromady, které byly následnì dospìlými drceny
v drtièi. Vedoucí a ostatní „dospìlci“, kteøí mìli motorové pily, poráāeli oznaèené stromy…
Nejvíce se všem líbilo opékání vuøtù na ohni a prolézání
místní „jeskynì“. Je jen škoda, āe nám druhou sobotu vùbec
nepøálo poèasí a po dešKové pøeháòce se brigáda pøedèasnì
–kl–
musela ukonèit.

a tato návštìva byla vyvrcholením naší spolupráce v tomto
školním roce.
Více èasu v souèasné dobì vìnujeme sportování, kdy dìti
trénují v daných sportovních disciplínách. Vyvrcholením bude
školní kolo Sportovních her, které jsou souèástí 1. Sportovních
MŠ Na Palouèku
her MŠ Plzeòského kraje.

Køes1anská mateøská škola

Jaro plné èinností
Jarní období bývá u nás ve
školce vādy obdobím, které nám
hroznì rychle uteèe, protoāe máme spoustu aktivit. Pøedškoláci
chodí na plavecký výcvik, navštívili jsme zvíøátka v pøírodovìdné stanici, chodíme na delší
pìší výlety, pìvecký soubor potìšil pøi svých koncertech…
a spoustu dalších aktivit máme pøed sebou. Chodíme na rùzné
návštìvy, ale návštìvy nìkdy také zavítají k nám.
A tak jsme pøivítali dìti ze
školky z Velhartic, které
se vydaly na školní výlet
do našeho mìsta a pøi té
pøíleāitosti si pøišly prohlédnout naší školku. Pøinesly nám pìkné dáreèky,
my jsme jim na oplátku
„propùjèili“ jednu tøídu na
obèerstvení a školní zahradu, kde si dìti mohly pohrát. S MŠ Velhartice spolupracujeme jiā delší dobu

Panská zahrada je èastým místem našich vycházek.

Blíāí se konec školního roku a my
se rozlouèíme s 37 pøedškoláky, kteøí
od záøí pùjdou do školy. Celý kolektiv se snaāil pøipravovat dìtem èinnosti tak, aby se stále na nìco tìšily
a vìdìly, co a k èemu se nauèí a komu to mùāou ukázat.
Vìøíme, āe se podaøilo Brouèkùm, Ptáèatùm, Oveèkám
i Rybièkám otevøít cestu do budoucnosti a āe ta cesta bude
úspìšná.
Urèitì jim napomohla øada akcí, které si dìti proāily v mìsíci kvìtnu.
Brouèkové zdobili vlastní trièka. Seznámili se s novou grafickou technikou – monotypem. (Nanášení barvy na obkladaèku, kresba do barvy a následné pøetisknutí na trièko). Dìti
ze tøídy Ptáèata si mìøily síly s ostatními pøi školní olympiádì.
Závodily ve skoku dalekém, hodu do dálky a bìhu na 30 m.
Ti nejšikovnìjší závodníci byli vybráni, aby reprezentovali
školku v oblastním kole poøádaném domem dìtí.
Oveèky v rámci týdne „Poznáváme profese“ tentokrát zavítaly do obchodu Kniha, kde se jim velice ochotnì vìnovala
vedoucí prodejny paní Jana Kotrbová. Dìkujeme. Disciplíny
Olympiády v MŠ obohatily závody na kolobìākách. Samozøejmì, āe vyhráli všichni, kteøí dojeli ve slalomu do cíle.
Tam je èekala sladká odmìna.
Rybièky vyrazily vlakem na tøídní výlet do Velkých Hydèic
a pìtikilometrová zpáteèní pìší trasa byla pro všechny pøedškoláky jen malou rozcvièkou. Cestou staèili prokázat i své
znalosti v šipkované, kterou pro nì velmi pìknì pøipravila

Pokraèování na další stranì.
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paní Jindøichová. Ti mladší se letos sice vrátili ještì vlakem,
ale pøíští rok i oni prokáāí svou kondici.
A co pøinese mìsíc èerven? To vám urèitì také vylíèíme
a moāná poprosíme samotné dìti, protoāe nìkteré to dokáāí
Uèitelky mateøské školy
uā i samy napsat.

Brum, brum, brum …
„Brum, brum, brum,
O èem se zdá medvìdùm …“
Asi o tom, jak pan Václav Chaloupek navštívil horaāïovické dìti a vyprávìl jim pøíbìhy z natáèení øady Veèerníèkù. Dìti zahrnuly taJku mnoha zvíøátek zajímavými dotazy. Spoleènì jsme vidìli nìkteré pøíbìhy a zanotovali
oblíbené písnièky. Pan Chaloupek nás nechal nahlédnout pod
poklièku pøipravovaných projektù. Vìøte, āe se máme na co
tìšit.
Horaāïovické dìti potvrdily, āe jsou dobrými ètenáøi.
V mnoha dìtských ruèkách se na závìr objevily knihy, které
si nechaly od autora podepsat. Tìšíme se na další setkání a dìkujeme pracovnicím knihovny za pøipravenou akci.
Dìti a uèitelé 1. stupnì ZŠ Komenského, Horaāïovice

McDonald’s Cup v minifotbale
Dne 10. kvìtna 2007 probìhlo na fotbalovém stadionu
Na Lipkách okrskové kolo poháru McDonald’s v minifotbale
āákù a āákyò 1. stupnì základních škol. Turnaje se zúèastnila
druāstva ZŠ Paèejov, ZŠ Nalāovské Hory, ZŠ Chanovice
a obou horaāïovických základních škol. Ve finále okrskového
kola porazila ZŠ Blatenská Horaāïovice ZŠ Komenského
Horaāïovice 1:0. Oba finalisté zároveò postoupili do okresního kola, které se konalo 17. kvìtna 2007 v Mochtínì za
úèasti osmi nejlepších druāstev okresu Klatovy. V okresním
kole se více daøilo ZŠ Komenského, která skonèila v turnaji
na 4. místì. ZŠ Blatenská se umístila na 7. místì.
Na závìr bychom chtìli podìkovat chlapcùm z obou škol
za vzornou reprezentaci mìsta a vedení FK Horaāïovice za
bezplatné poskytnutí fotbalového høištì k sehrání okrskového
kola.
Na spoleèné fotografii jsou mladí fotbalisté z obou horaāPetr Mazanec a Kamil Šebek
ïovických škol.

Maturitní zkoušky ve Støední
škole v Horaāïovicích zahájeny

Dìtské pìvecké sbory Poupata a Kvítek
pøi ZŠ Komenského ul.
zvou všechny rodièe, pøíbuzné, známé a všechny ty,
kteøí mají rádi muziku tìch nejrùznìjších āánrù na

LETNÍ KONCERT

Bude se konat 4. èervna 2007 v 18.00 hodin
v kostele sv. Jana Køtitele na høbitovì.
uèitelky obou sborù

Koncem mìsíce dubna byly zahájeny ve Støední škole v Horaāïovicích maturitní zkoušky. Studenti 2. roèníkù nástavbového studia provìøili své znalosti nejprve písemnou zkouškou,
po ní následovala zkouška praktická. Dne 11. 5. 2007 se naposledy rozlouèili se školou pøi posledním zvonìní, aby v týdnu od 21. 5. 2007 provìøili své znalosti pøi ústní maturitní
zkoušce. Po jejím sloāení bude studentùm slavnostnì pøedáno
maturitní vysvìdèení, nejvìtší odmìna za dva roky strávené
v naší škole. Nìkteré z nich èeká pøíprava na pøijímací zkoušky na vyšší odborné školy nebo vysoké školy, ostatní nástup
do prvního zamìstnání. Zkoušek se zúèastní celkem 33 studentù oboru Podnikání a oboru Døevaøská a nábytkáøská výroba. Maturitu skládají z èeského jazyka, matematiky a nìmeckého jazyka, dále pak z odborných pøedmìtù, jako je
technologie stolnièení a výāiva, ekonomika obchodu, práce
s poèítaèem, ekonomika øízení, konstrukce motorových vo-
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zidel. Ne všichni studenti dostali moānost skládat maturitní
zkoušku v øádném termínu. Nìkteré èeká oprava klasifikace
bìhem letních prázdnin a maturita v záøí.
Mìsíce kvìten a èerven jsou jako kaādoroènì vyplnìny
školními výlety a exkurzemi. Teoretická výuka je tak obohacena o zajímavé praktické zkušenosti toho, co se āáci ve
škole pøi odborných pøedmìtech uèí. Exkurzí se úèastní pøedevším āáci potravináøských uèebních oborù, jako je Kuchaø–
èíšník, Kuchaøské práce, Cukráø–výroba, Cukráøské práce. Dosud āáci navštívili Pekárnu a cukrárnu Strakonice, likérku
Stock Plzeò, Bohemia Sekt Starý Plzenec, výstavu Hobby Èeské Budìjovice. Také āákynì uèebního oboru Aranāér navštívily sítotiskovou dílnu v Klatovech. Po pøednášce a praktické
ukázce si dìvèata mohla sama vyzkoušet tisk na reklamní textilie. Dále navštívily Galerii U Bílého jednoroāce v Klatovech
a Barokní lékárnu. Všechny exkurze mají pro āáky velký pøínos. Ve zbývajícím období do hlavních prázdnin mají ještì
āáci v plánu navštívit nìkolik dalších zajímavých míst.
Blanka Roubalová, asistentka øeditele

Soutìā ve vaøení Kaše
Pro všechny, kteøí si chtìjí uāít trochu
legrace a pochlubit se svým kulináøským
umìním, vyhlašujeme soutìā o kuchaøe
krále Kaše. Utvoøte skupinu 4 – 6 lidí a pøijïte poslední víkend v èervnu na námìstí do Horaāïovic uvaøit a nabídnout
svou speciální kaši. Fantazii se meze nekladou – mùāete si
vybrat bramborovou, krupiènou, ovesnou – zkrátka podle Vašeho gusta. Pokud máte zájem, ozvìte se do 15. èervna na
tel. 376 547 557 nebo e-mail stankova@muhorazdovice.cz.
Lucie Staòková, OPPŠK

Original Band
pìvecký soubor horaāïovických uèitelù

LETNÍ KONCERT
Vás srdeènì zve na

,,... k āivotu na zámku“
Koná se 22. èervna 2007 v 18.00 hodin
ve velkém sále horaāïovického zámku.
Jako hosté vystoupí naše malé ratolesti,
které ozdobí náš program.
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Malované
dobrodruāství

Zmìna výpùjèní doby v knihovnì v dobì prázdnin
Podrobnosti na www.knihovna.horazdovice.cz
a v Horaāïovickém obzoru è. 6, 7.

Vyhodnocení výtvarné soutìāe
Odborná porota hodnotila celkem 93 obrázkù a 19 výrobkù.
Soutìāe se zúèastnilo 92 dìtí a 7 kolektivù.
Kategorie:
do 6 let:
1. spoleèná práce: Pavel Ráā
1. Nikola Metlièková, Darinka Houdková
2. Lukáš Holý a tatínek
3. Darinka Houdková
6 – 10 let:
1. Vít Valeèek
2. Tereza Bendová
3. Pavla Bechynská
4. – 5. Tomáš Soukup, Jindøich Rejšek
11 – 15 let:
1. Michal Kopecký
2. Patrik Kolev
3. Tereza Jedlièková
4. Tomáš Portášik
5. Václav Švec
prostorové výrobky:
1. Totem
Veronika Malá, Nikola Jùdová
Adéla Kováøíková, Magdalena Hromíøová
2. Rychlé šípy
Anna Koláøová • Marie Koláøová
3. Jeāek v kleci
Hana Hrabalová
Všechny obrázky i ostatní práce si mùāete prohlédnout na
dìtském oddìlení knihovny a na www.knihovna.horazdovice.cz

Pìvecký spolek Prácheò
Pìvecký spolek Prácheò se 9. 6. 2007
v 18.00 hodin pøedstaví ve velkém zámeckém sále. Jedná se o první z øady slavnostních koncertù, které Prácheò absolvuje
v rámci oslav 145. výroèí zaloāení a 15.
výroèí znovuobnovení èinnosti. Hostem
koncertu bude smíšený pìvecký sbor
Jyränkö kuoro z Finska.
30. èervna 2007 se Prácheò bude aktivnì podílet na Slavnostech Kaše konané pøi pøíleāitosti 700 let od smrti krále Rudolfa I.
Habsburského pøi obléhání Horaāïovic. Za PSP Martin Petrus

Pìvecký spolek Prácheò
Vás srdeènì zve na

Koncert
ke 145. v˜ro‚Á zaloòenÁ
a 15. v˜ro‚Á
obnovenÁ ‚innosti
Hostem bude smíšený sbor z Finska

Koná se 9. èervna 2007 v 18.00 hodin
ve velkém zámeckém sále.

POZOR! SBÍREJ SAMOLEPKY!
Otázka mìsíce è. 4:

Kolik let uplynulo letos
od vzniku skautské
organizace?
Na vaše odpovìdi èekáme v Mìstské knihovnì Horaāïovice do 30. 6. 2007. Za správnou odpovìï získáte
samolepku.
Samolepku mohou získat i návštìvníci knihovny do 15
let, kteøí v knihovnì vyøeší hlavolam, hádanku nebo splní
nìkterého z našich „knihovnických bobøíkù“.
Pro vítìze jsou pøipraveny hodnotné ceny. Soutìāíme
o poukaz na zájezd v hodnotì 1 000,- Kè, knihy a mnoho
dalších cen.

Historie Pìveckého spolku
Prácheò (1862 – 2007)
– pokraèování z minulého èísla –
Další vystoupení pak byla spojena s oslavami povýšení
Horaāïovic na mìsto, které se konaly v èervenci 1992. Tìchto
oslav se zúèastnili také zástupci druāebního mìsta Heimberg
ze Švýcarska a jejich Jodlerklub. Tady zaèala pozdìjší spolupráce mezi obìma spolky.
Pøátelství s Jodlerklubem z Heimbergu však není jediným,
který pìvecký spolek navázal. Ještì na podzim téhoā roku
se uskuteènila spoleèná vystoupení se āenským pìveckým sborem z Pøeštic a také s pìveckým sborem Svatobor ze Sušice.
Na podzim se pak také nacvièila mše Jana Jakuba Ryby „Hej,
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mistøe“, kterou spolek zpívá pøi vánoèní pùlnoèní mši. V pøedvánoèním èase pak spolek uspoøádal nìkolik vánoèních koncertù v okolí Horaāïovic i ve mìstì samém. Tak zaèala tradice
tìchto koncertù. Na nìkterá místa se jezdí s vánoèním koncertem do dnešních dní (napø. Svéradice, Velký Bor).
Od roku 1993 se pìvecký spolek také tradiènì úèastní
slavnostního kladení vìncù u pomníku obìtem 2. svìtové války. Vādy na poèátku kvìtna si pøipomínáme osvobození mìsta
americkou armádou. Obì hymny, èeská a americká, zaznívají kaādý rok v podání pìveckého spolku.
Tradicí se stala také pìvecká soustøedìní. Kaādý rok, vìtšinou v kvìtnu, pìvecký spolek odjíādí na víkendové soustøedìní. Ta se konala jiā na nìkolika místech, napø. v Sobìšicích,
Velkém Boru, ale asi nejvìtší úspìch mají v elezné Rudì.
Tam spolek jezdí poslední roky. Na tomto soustøedìní je
pøipravován hlavnì slavnostní koncert, který spolek poøádá
vādy bìhem èervna. Zakonèí tím svoji roèní práci a zahájí
letní sezónu v Mìstském muzeu.

Významnou událostí se stalo svìcení zvonù z kostela
sv. Petra a Pavla na námìstí, které se konalo 25. záøí 1993.
Pøi této akci byl také znovu vysvìcen spolkový prapor. Ale
ještì jedna významná událost je spojena s tímto dnem. Na
slavnosti byl také pøítomen hrabì Ferdinand Kinský, potomek døívìjších majitelù mìsta, který āije v jihofrancouzském
Nice. V této oblasti Provence se pak kaādoroènì koná Festival
chrámové hudby za pøítomnosti sborù z celého svìta. Spolek
Prácheò hrabìte svým výkonem tak oslovil, āe Prácheò na
tento festival pozval.
MP
Pokraèování pøíštì

Rally Agropa se vrací
do tradièního termínu
Ve dnech 13. – 14. èervence 2007 se uskuteèní v okolí
Paèejova jiā XXIX. roèník RALLY AGROPA. Paèejovská
soutìā musela tentokrát v kalendáøi ustoupit evropské Rally
Bohemia, a vrací se tak k pùvodnímu prázdninovému termínu.
V tìchto dnech finišují práce na stavbì trati a èasovém harmonogramu. V polovinì dubna se sešel organizaèní výbor
v èele s panem ing. Jiøím Kyliánem, øeditelem firmy Agropa, a. s. Pozvání pøijali i pøedseda zemìdìlského výboru
Poslanecké snìmovny ÈR ing. Jiøí Papeā a místopøedseda
Senátu ÈR ing. Jiøí Šneberger, který nad celým podnikem
pøevzal záštitu. Organizaèní výbor projednal formu spolupráce s klíèovými partnery soutìāe.
Hlavním partnerem poøadatelù z AMK Paèejov bude tradiènì firma Agropa, a. s., která poskytne prostory pro øeditelství soutìāe. Na základì dobré spolupráce z pøedchozích
let zùstává centrem soutìāe mìsto Horaāïovice. Pokraèuje
i dobrá spolupráce s mìstem Sušice, kde bude stejnì jako
v minulém roce umístìn servisní areál.
Soutìā bude opìt souèástí MÈR ve sprintrally, premiérovì
se na tratích v podhùøí Šumavy pøedstaví i úèastníci K4 poháru ÈR v rally. Vzhledem ke zmìnì øádù sprintrally 2007

GALERIE V ZÁMKU
VERNISÁ
1. ÈERVNA 2007
V 19.30 HOD.
Pokraèování na další stranì.

STRANA 14

è. 5/2007

se budou seznamovací jízdy odehrávat pouze v pátek. V odpoledních hodinách jsou na programu pøejímky a páteèní program zakonèí veèerní pøedstartovní show v Horaāïovicích.
V sobotu na posádky èeká 8 RZ na 4 úsecích. V plánu jsou
3 servisní pøestávky. Poøadatelé se opìt snaāili zatraktivnit
rychlostní zkoušky a pokud moāno vynechat velmi rychlé úseky. Z itineráøe tak vypadla jedna tradièní RZ, která bude nahrazena staronovým úsekem u Stráāovic. Ostatní rychlostní
zkoušky doznaly pouze drobných úprav na základì pøipomínek
z minulého roèníku.
Bliāší informace k soutìāi budou prùbìānì zveøejòovány.
Tomáš Cihláø
www.volny.cz/agropa

Mladší pøípravka
Našim
nejmenším
fotbalistùm, „mladší pøípravce“, zaèala jarní èást
sezóny okresního pøeboru. V této soutìāi je pøihlášeno 8 druāstev. Stále
se drāíme na pìkném pátém místì za druāstvy
Sušice, Klatov, Nýrska
a Lub. Na jaøe jsme uā
Zleva – Motl Jiøí, Vanìèek David,
odehráli ètyøi zápasy:
Pikeš Tomáš, Martínek Tomáš,
Horaāïovice – Klatovy
Chmelík David, Sládek Ladislav,
Boèek Jan
1:6, Mochtín – HoraāVpøedu – Pena Adam, Špièka Vojtìch,
ïovice 0:3, HoraāïoviValoviè Lukáš, Pivnièka Karel
ce – Nýrsko „A“ 1:4,
Sušice – Horaāïovice 1:5. Hlavnì zápas s celkem Sušice se
našim hráèùm vydaøil a svou nesmírnou bojovností porazili
jednoho z aspirantù na vítìze skupiny. Zveme nové adepty,
aby se pøišli podívat na domácí zápas s celkem Bolešin, který
odehrajeme 2. 6. 2007 od 13.00 hod.
Trenéøi mladší pøípravky

Starší pøípravka a āáci
mají nové dresy
Starší pøípravka a āáci FK Horaāïovice mají
díky reklamní podpoøe spoleènosti VEOLIA,
1. JVS, a. s., Èeské Budìjovice, nové dresy
a další drobné sportovní
vybavení. Všichni této
spoleènosti moc dìkujeme a zároveò vìøíme, āe i další podnikatelské subjekty
z našeho regionu si vezmou pøíklad a pokusí se v rámci
svých moāností podpoøit naši mládeā ve sportovní èinnosti.
Trenéøi mládeāe
Ještì jednou moc dìkujeme.

Enduro team Horaāïovice
22. dubna se jel první závod seriálu MÈR SUPERMOTO ve Vysokém Mýtì. Radek itník se vrátil
na start po roèní pauze zavinìné
zranìním a hned na úvod si dojel
pro výborné 8. místo v kategorii OPEN. Tento výsledek
potvrdil i v kvìtnu, kdy se jelo v Èeské Lípì a Radek zde
obsadil 11. místo. V celkovém poøadí se drāí na lichotivém
10. místì v závodì obsazeném domácími i zahranièními
jezdci.
8. kvìtna jsme
se zúèastnili motokrosu v Netolicích, kam se sjelo
pøes 200 jezdcù
a pøes 1000 divákù. Z našich jezdcù si nejlépe vedl
Radek itník, který dojel v kategorii Amatér (72 jezdcù) celkovì 9., Jarda Stanìk dojel na 24. místì a Jirka Janouškovec
na 52. místì.
Dìkujeme všem divákùm, kteøí nás 1. kvìtna pøišli podpoøit
na motokrosový závod Šumavský pohár na Svaté Pole. Jako
podìkování pro všechny naše fanoušky jsme se rozhodli uspoøádat Motokrosovou show, která se bude konat 30. èervna
od 13.30 hod. na Svatém Poli. Na startovním poli bude drtivá
vìtšina domácích jezdcù nebo jezdcù z blízkého okolí. Vstupné zdarma pro všechny, pivo za 15 Kè v zahradní restauraci
s výhledem na trar, volný pøístup do depa (u našeho týmu
bude moānost posadit dìti na motokrosový stroj a prohlédnout
si Supermotardový speciál), k dispozici startovní listina zdarma. Vedle tradièního motokrosu diváci uvidí motokrosovou
show na legendárních strojích Jawa Pionýr a dalších historických strojích. Více informací nejen o této akci se dozvíte
J. Stanìk
na www.enduro.horazdovice.cz

Podniková liga 2007 se vydaøila
Oddíl stolního tenisu TJ Sokol Horaāïovice zorganizoval
jiā 5. roèník „Podnikové ligy stolního tenisu“. Soutìā se hraje
jako podìkování firmám, které pøispívají na chod oddílu stolního tenisu v Horaāïovicích. Letošního roèníku se zúèastnilo
12 týmù, které byly rozdìleny do tøí skupin po ètyøech úèastnících. Nejlepší tøi týmy z kaādé skupiny postupovaly do druhé, jiā vyøazovací fáze soutìāe. Z celkového vítìzství se zaslouāenì radovali hráèi Pizzerie V Zámku, kteøí ve finále
porazili Hospodu U Turkù a prošli celým turnajem bez vìtšího
zaváhání. Tøetí místo si odnesla firma Herve, ètvrtí skonèili
hráèi Lapáku Tøebomyslice.
Na závìr soutìāe, která probíhala od ledna do dubna, se
uskuteènil turnaj jednotlivcù, kde své loòské vítìzství obhájil
Jiøí Jungr z týmu Pizzeria V Zámku, kdyā ve finále zdolal
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Milana Vavøièku hájícího barvy Škrobárny. Nejlepší týmy si
ze sokolovny odvezly hodnotné ceny.
Ještì jednou bych chtìl podìkovat všem firmám, které se
jakýmkoli zpùsobem podílely na zabezpeèení soutìāní sezóny
2006/2007. Zvláštní podìkování patøí pøedevším generálnímu
sponzoru, firmì HAPON, dalšími významnými partnery
horaāïovického stolního tenisu jsou firmy Pizzeria V Zámku,
Mlýn a krupárna Mrskoš a další, bez kterých by nebylo moāné
uzavøít úspìšnou sezónu, která nám pøinesla pùsobení ve 3. nár.
lize dospìlých, tituly krajských pøeborníkù druāstev starších
āákù a dorostu a úèast na Mistrovství republiky Lukáše Mazury (starší āáci + dorost), Petra Vorudy (mladší āáci) a Ivy
Šourové (mladší āáci).
Poøadí po odehrání základních skupin „Podnikové ligy
stolního tenisu 2007:
Sk. A:
1. Lapák
Tøebomyslice

Sk. B:
1. Hospoda
U Turkù

2. Eddy car service
2. Pingsport
3. HAPON
3. Škrobárna
4. J. Elita
4. Bohemia Sport

Sk. C:
1. Pizzeria
V Zámku
2. Herve
3. Atrium
4. Firma Kotiš

Pavel Mandák,
pøedseda oddílu stolního tenisu, TJ Sokol Horaāïovice HAPON

7. „Pro zdraví“
Pøednáška rehabilitaèní sestry paní Jordánové na téma
„Dùleāitost pohybu horních konèetin pøi chùzi“. V pondìlí
18. èervna ve 13.00 hod. v Denním centru DPS 1061.
8. „Pro zdraví“
Pøednáška paní Friedecké „Zdraví z pøírody“. V úterý
19. èervna v 17.00 hod. v jídelnì DPS 1061.
9. „Procházka na Ostrov“
Blíāí se léto, a tak mnohé z nás procházka ve stínu stromù
na Ostrovì potìší. Je moāné vyuāít pøepravu k Ostrovu
automobilem. Ve støedu 18. èervna ve 13.15 sraz pøed
penzionem DPS 1061.
10. „Za zapomenutou krásou do muzea“
Na pozvání øeditelky horaāïovického muzea paní Smetanové
se spoleènì vydáme na výstavu církevních textilií, která je
zde novì instalovaná. Zájemci o odvoz automobilem, af se
pøihlásí pøedem v kanceláøi Charity. Ve støedu 27. èervna
ve 13.15 sraz pøed DPS 1061. Oblastní charita Horaāïovice

Od zaloāení mìsta Horaāïovic
ke smrti Rudolfa I. Habsburského
pøed jeho branami
– pokraèování z minulého èísla –

Program Denního centra Oblastní
charity HD na èerven 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. „Posezení s pøíleāitostí nauèit se èi si jenom vyzkoušet
oblíbené hry seniorù – petanque a kroket“
Ve ètvrtek 7. èervna v 10.00 hod. mezi DPS 1069 a 1071.
4. „Vystoupení dìtí“ – dramatizace pohádky a pásmo písnièek“
Pro nás pøipravili āáci druāiny pøi základní škole v Blatenské
ulici. V pátek 8. èervna ve 13.45 hod. v jídelnì DPS 1061.
5. „Pro radost“
Jiā tradiènì nás pøijde v klubu seniorù se svými písnièkami
a harmonikou potìšit pan K. Štastný. V úterý 12. èervna
od 15.00 hod. v denním centru DPS 1061
6. „Pro šikovné ruce“
Dílna s tématikou „Malování na textil“ je pøipravená pro
kaādého, kdo má zájem nìco originálního vytvoøit, nebo
jen se pouèit o netradièních technikách. Na tuto dílnu jsme
si pro Vás pøipravili výrobu malých dárkù pro vnouèata
k ukonèení školního roku nebo dekorace do Vašich kuchyní.
Ve støedu 13. èervna v 10.00 hod. v dílnách DPS 1061.

K poloāení jakéhosi základního kamene nového mìsta došlo
v roce 1279. K tomuto roku se vztahuje listina se zmínkou
o hloubení pøíkopù kolem mìsta. Zakládání mìst obecnì zaèínalo
vytyèením ulièní sítì a následným lámáním pøíkopù. Vytìāený
kámen pak slouāil ke stavbì bran, hradeb a mìstského hradu.
Ve výše zmínìné listinì je psáno, āe Bavor II. dává johanitskému
øádu pìt mìstišj neboli stavebních parcel uvnitø mìsta jako náhradu za pìt mìstišj, které jim odkázal jeho otec Bavor I. a která
zanikla s hloubením pøíkopù kolem mìsta. Bavor I. zemøel roku
1260, takāe zmínìných pìt mìstišj zde museli mít johanité jiā
pøed tímto datem. Johanité byli od roku 1251 majiteli fary a kostela v Horaāïovicích. A po vzoru strakonického hradu se také
zde stali spoleènými obyvateli mìsta s rodem Bavorù.
Nevíme, jestli tyto pùvodní pozemky johanitù sahaly aā
pod dnešní kostel sv. Jana Køtitele. Na místì tohoto kostela
stávala snad pùvodnì kaple. Tu zasvìtili johanité svému patronu sv. Janu Køtiteli. Toto zasvìcení pøevzala i stavba pozdìjšího kostela. Tuto domnìnku o starší stavbì na místì
dnešního høbitovního kostela podporuje mnoāství archivních
dokumentù, v kterých se øeší spor o vlastnictví kostela mezi obcí
a johanity. Zùstaòme ještì chvíli u tohoto øádu. Ten si nìkde
poblíā kostela na námìstí na svých pøidìlených parcelách postavil
øádový dùm zvaný komenda. Byla urèena pro pìt bratøí. Komenda
mohla být spojena pøímo s kostelem nebo byla souèástí dnešní
fary. Mohl jím ale být také blok souèasných zámeckých budov,
kde je dnes zámecká cukrárna a infocentrum. Komenda byla
pozdìji vypálena a poboøena husity v roce 1421 a uā nebyla
nikdy obnovena. Zaloāení Horaāïovic bylo unikátní nejen tím,
Pokraèování na další stranì.
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āe si je postavila soukromá osoba, ale také tím, āe se stala
nejstarším šlechtickým sídlem tohoto druhu v Èechách. Jinak
na tom byla mìsta královská, kde byl dostatek „státních“ penìz
na jejich budování. Pøesto èekala napøíklad Plzeò na své zaloāení aā do roku 1295 a Sušice do roku 1322. Uā bylo øeèeno,
āe se na zakládání mìsta Horaāïovic podílela královská stavební huQ èinná na hradì Zvíkovì a v mìstì Písku. Se zkušenostmi s budováním tìchto dìl se zde zaèalo ve zmínìném
roce 1279 s vytyèováním ulièní sítì. Ta odpovídá s malými
odchylkami souèasné podobì. Po vylámání pøíkopù byly stavìny brány. Dodnes se zachovala Praāská brána a branka
k mìstskému mlýnu. Praāská brána vznikla souèasnì s pøedsunutou parkánovou branou a je v Èechách zøejmì nejstarší
a jedinou památkou tohoto typu opevnìní. Pøes tuto výjimeènost není této památce vìnovaná náleāitá pozornost a ochrana.
Souèasnì s Praāskou branou byla asi postavena dnes zboøená
brána zvaná Klášterní, ta ústila u hotelu Modrá hvìzda. Dnes
je známa jen z perokresby Jana Willenberga z roku 1602
a z kresby J. Schwingreise z doby pøed rokem 1800. Dnešní
torzo tøetí, jihovýchodní brány je zøejmì aā z období pozdìjších pøestaveb z doby kolem roku 1500. Tyto brány pak
byly pospojovány hradbami o výšce cca 4 metry a šíøce kolem
1 metru. Ochoz hradby byl ukonèen cimbuøím, a to po celé
její délce kolem mìsta. Hradba byla rovná, jedinými jejími
výstupky byla válcová vìā u zboøené Klášterní brány, ta mìla
za úkol posílit její pøípadnou obranu. Na místì této zboøené
vìāe stojí dnes z èásti budova policie. Druhým a posledním
výstupkem této hradby byla pùlválcová bašta, dnes ji uvidíme
opravenou v místech zboøené synagogy. Jako souèást mìsta
nesmìlo chybìt obydlí Bavora ze Strakonic. Tím se stal mìstský hrad. Podobnì vznikly hrady v rámci mìst napøíklad v Jindøichovì Hradci, Tøeboni nebo v Telèi. V Horaāïovicích stál
tento mìstský hrad na místì dnešních zámeckých budov. Zachovala se z nìj válcová vìā èitelná v arkádovém loubí nádvoøí a sklep pùvodního paláce. Ten dnes slouāí jako Vinárna
Pod vìāí a je tedy nejstarší klenutou místností ve mìstì nìkdy
z doby kolem roku 1280. Dnes se tento sklep nachází pod
zámeckým nádvoøím. Její nadzemní patra byla ubourána pøi
pozdìjší pøestavbì tohoto hradu. Pro upøesnìní, druhý pás hradeb tvoøený charakteristickými ètverhrannými baštami je aā
z doby kolem roku 1470. Mìsto bylo z vìtší èásti dostavìno
roku 1293. Toho roku dne 18. èervna vyjímá král Václav II.
na āádost Bavora ze Strakonic mìšQany jeho mìsta z pravomoci krajských úøedníkù a podøizuje je pøímo Bavorovi. Zároveò udìluje král Václav II. mìstu znak. Dále se pokraèuje
se stavbou kostela na námìstí. Kostel byl po dostavbì vysvìcen
neznámo kdy prizrenským biskupem Heømanem (zemøel
1322). Øádoví bratøi slouāící v tomto kostele mše byli obdarováni Bavorem v roce 1298 tøemi lány v lese Babín s loukami, horou Høebnicí a potokem Bìlicí (bøezový potok?).
V roce 1300 se øeší první spory mìšQanù mezi Rimbotou,
Waltherem a Elblinem. Tyto první osudy vznikajícího mìsta
a jeho obyvatel mìlo zakrátko provìøit královské vojsko Rudolfa I. Habsburského.
Pokraèování pøíštì

Jindøich Šlechta

Galerie horaāïovických osobností
JUDr. František Kropsbauer
Mezi významné osobnosti spoleèenského āivota v Horaāïovicích
na poèátku minulého století patøil
právník a soudce JUDr. František
Kropsbauer (1860 – 1917). Jeho
jméno, které dnes jiā pravdìpodobnì
nikomu nic neøíká, pøipomíná jen
vstupní panel u vchodu a náhrobní
deska na mìstském høbitovì u sv.
Jana Køtitele. Do Horaāïovic se pøistìhoval se svou rodinou roku 1909,
kdy byl jiā na penzi, a pùsobil zde
aā do své smrti r. 1917 jako právní a soudní poradce. Mìsto
dobøe znal, neboQ v nìm pøed èasem āili rodièe jeho manāelky
Pravoslavy, která byla dcerou horaāïovické rodaèky Justiny
Topièovské a místního soudce a významného kulturního pracovníka JUDr. Františka Šimandla.
František Kropsbauer se narodil 13. 11. 1860 v Libìjicích
v rodinì øeditele tamnìjšího schwarzenberského panství a po studiu na právní fakultì UK v Praze, kde byl promován 10. 11.1884,
pùsobil jako soudní úøedník postupnì v Praze, Rakovníku, Královicích a posléze v Jièínì, kam byl v roce 1899 povolán k senátnímu soudu. Tìāká sluāba vyšetøovacího soudce však zatìāovala jeho nervový systém a oslabila jeho zdraví. Marnì hledal
posílení v opakovaných pobytech v pøímoøských lázních Opatiji
na Jadranu a Misdroy na Baltu, a proto v roce 1909 zaāádal
o penzionování a pøesídlil s rodinou do Horaāïovic.
Po dobu své aktivní sluāby si získal povìst mimoøádného
znalce práva. Jiā bìhem studia se zapojil do spolku èeských
právníkù Všehrd, zaloāeného v roce 1868 a nazvaného na poèest našeho pøedního støedovìkého soudce u Zemských desk
Viktorina Kornela ze Všehrd. Organizaènì v nìm pùsobil po
øadu let a jako jeho starosta vypracoval stanovy Randova podpùrného fondu na pomoc chudým studentùm práv. Ve své
soudní praxi se Kropsbauer opíral o dobrou pamìQ a o vynikající znalost jazykù a obèanského práva podle rakouského
zákoníku, který urèoval formy chování v historických zemích
Rakousko–Uherska témìø beze zmìn po dobu více neā 100
let a dával právní vìdomí a jistoty pøenášené z generace na
generaci. Jeho struèný āivotopis a fotografie jsou uvedeny
v Navrátilovì Almanachu èeských právníkù z r. 1904.
Své odborné vìdomosti uplatòoval i publikaènì. Pøispíval
do øady èesky i nìmecky psaných èasopisù (Právník, Obzor
národohospodáøský, Zeitschrift für die christl. Socialreform,
Èeská škola), podílel se na nìmecko–èeské právnické terminologii (1887) a pod šifrou Kp zpracoval 63 hesel z øímského práva do prvních dvou dílù Ottova slovníku nauèného
(1888 – 89). Zabýval se i romskou problematikou a spolupracoval na cikánsko–èeském slovníku pro úèely soudní praxe.
Po pøíchodu do Horaāïovic se JUDr. Kropsbauer brzy zapojil do tamního kulturního āivota. Byl èlenem Okrašlovacího
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spolku (zaloāeného v roce 1908), jehoā cílem bylo zkultivovat
mìstské prostøedí a uchovat krásu blízkého okolí, zejména starobylé Práchnì a Ostrova. O èinnosti spolku psal do mìsíèníku Jihoèeský kraj, vydávaného v Táboøe, v nìmā publikoval
i reportáā a fotodokumentaci ze stavby Husova památníku
v roce 1915 (viz Horaāïovický obzor è. 6/2002). Propagoval
Horaāïovice jako vhodné letní sídlo a turistickou stanici a napsal i fundovaný èlánek o malíøích inspirovaných krásou jihoèeské krajiny. Ve mìstì byl váāený i pro svùj dùstojný
vzhled. Jeho tváø zdobil bílý plnovous, jehoā typická úprava
vyjadøovala na pøelomu století spoleèenskou váānost a ušlechtilé ideály. Proslul svými širokými všeobecnými znalostmi
a zejména jako znalec pøírody, zvláštì botaniky a mykologie.
Byl známý téā jako malíø amatér. Tomanùv Slovník èeskoslovenských výtvarných. umìlcù ho pøipomíná ve všech vydáních z let 1927 aā 1993 jako malíøe krajin z Horaāïovicka
a cituje názvy jeho ètyø olejomaleb. V jeho pozùstalosti se
zachovalo 10 pastelù velmi dobré úrovnì. Byl i dobrým fotografem, zejména reportáāním. Tyto záliby ho sblíāily s generaènì mladšími místními uèiteli, Josefem Pavlem a Karlem
Nìmcem, a pozdìji i s jejich pøítelem, fotografem Karlem
Novákem, který ho a jeho rodinu nìkolikrát portrétoval. Osudovým bylo setkání s Karlem Nìmcem, který se pøi svých
návštìvách u Kropsbauerových blíāe seznámil s jejich dcerou
Bohuslavou, a v roce 1915 si ji vzal za āenu. Od té doby
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spoleènì bydleli v domì na námìstí (nynìjší radnice) ve druhém patøe nad mìstským soudem a šatlavou. Zde proāívali
i léta první svìtové války, jejíhoā konce se ale JUDr. Kropsbauer jiā nedoāil. Zemøel 12. 2. 1917 ve vìku 57 let na sklerózu tepen a tìāké nervové vyèerpání. Nepochybnì k tomu
pøispìla velká psychická zátìā tehdejší doby, kterou jako právník a vlastenec neunesl. V letošním roce uplynulo 90 let od
jeho smrti. Se svou manāelkou Pravoslavou se znovu sešel
Karel Jiøí Nìmec
aā po 30 letech na mìstském høbitovì.

Regionální informaèní a mapové centrum Prácheòska Vás informuje
Jarní sluníèko zve do pøírody a na
cesty první nadšené turisty a cykloturisty. Navštívili nás v našem informaèním
centru a mezi jejich nejèastìjší dotazy patøilo, co mohou zde
v Horaāïovicích a blízkém okolí shlédnout. Nabídli jsme jim
tedy podrobné turistické a cykloturistické mapy a zároveò
jsme pøipravili projekt nazvaný Nordic walking na Prácheòsku. Ke stávajícím okruhùm „A“ a „B“ jsme ve spolupráci
s panem Zichem z KÈT navrhli další dva nové turistické
okruhy, které jsou idealní pro tento druh turistiky.
Jedná se o 12 km dlouhý okruh „C“, který pøedstavuje
z velké èásti rovinatý terén. Naše procházka zaèíná v Horaāïovicích, odkud se vydáváme smìrem na Støelské Hoštice
a poté pøes Horaāïovice Pøedmìstí zpìt k výchozímu bodu.
Druhý okruh, který jsme pro Vás pøipravili, je nazvaný písmenkem „D“ a patøí také mezi lehké okruhy. Nadchne turisty
zejména romantickým kouzlem malých vesnièek a krásnou
pøírodou. Naše cesta vede z Horaāïovic do Malých Hydèic,
Hlinìného Újezdu a také do malé vísky Týnce.
Informace a mapky k jednotlivým trasám rádi poskytneme
v Regionálním informaèním centru Prácheòska.
Kaādý mìsíc vyhlašujeme oblíbenou akci horaāïovických
obèanù – jeden týden internetu zdarma. Díky rostoucímu zájmu
o tuto sluābu jsme rozšíøili internetové pøipojení a nyní jsou
jiā k dispozici dva poèítaèe pro veøejný internet. Sledujte tedy
pravidelnì Horaāïovický obzor a naše vývìsky a urèitì se
i Vám podaøí v danou chvíli zajít si k nám zasurfovat :)) Sluābu si oblíbili nejen stálí obyvatelé mìsta, ale zejména studenti

vysokých škol, kteøí si ve dnech volna èi v sobotu zajdou vyøídit
svoji korespondenci èi vytisknout studijní plán nebo pøednášku.
Další novinkou, o které bychom Vás rádi informovali, je
moānost zakoupení místenek pro autobusovou dopravu. Navázali jsme spolupráci s AMS BUS a formou e-ticketingu jsme
schopni zajistit místenky, které Vám usnadní a umoāní pohodlné cestování.
I v této sezonì hledáme partnery v øadì oblastí, abychom
zpestøili turistùm pobyt u nás na Prácheòsku. Jedná se napø.
o projíāïky na koních, pùjèovny kol, lyāí, motocyklù, automobilù, poøadatele nejrùznìjších kulturních èi sportovních
akcí. Rádi bychom, aby od nás kaādý návštìvník odjíādìl spokojen a pøedevším, aby se u nás zdrāel déle a stále se do
našeho krásného kraje rád vracel.
Stále více lidí si k nám nachází cestu s rùznorodými dotazy,
které rádi zodpovíme èi vyhledáme. Zodpovídáme nejen na dotazy
telefonické, ale i e-mailové. Vìtšina se týká moāností ubytování
v Horaāïovicích a okolí, kulturního a sportovního vyāití.
ádáme tímto poskytovatele ubytovacích sluāeb, poøadatele
kulturních, sportovních a podobných akcí o vìtší spolupráci.
Nabízíme své sluāby v oblasti reklamy pro turisty. Nabídnìte
své ubytovací kapacity, stravování èi jiné sluāby a vyuāijte
tak bezplatnou moānost svého zviditelnìní.
Na Vaši návštìvu se bude i nadále tìšit kolektiv Regionálního informaèního centra pøi CK Ciao… v areálu zámku.
Provozní doba: Po – Pá 9.00 – 12.00, 12.30 – 17.00, So
9.00 – 12.00 hod.
Kontakt: ic@horazdovice.cz, tel. 376 511 999.
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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: jaroslav.zelenka@vishay.com

è. 5/2007
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Oceòování nemovitostí
– pro prodej, darovací smlouvu,
dìdické øízení, úvìr, hypotéku, úèetnictví apod.
Kvalitnì a rychle.

DVC Ilona Herzová, Sušice, mobil 608 117 789

REALITNÍ KANCELÁØ IRENA ŠMATOVÁ
www.sumavanemovitosti.cz
Chceme uspokojit poptávku našich
klientù. HLEDÁME rodinný dùm, chalupu,
chatu, pozemek, byt NA PRODEJ!
Volejte: 721 606 495, 603 354 758

Butik JAMI – dámská konfekce
– NOVÌ OTEVØENO –
Ševèíkova 32, Horaāïovice
Po – Pá 10.00 – 17.00
So 9.00 – 12.00
Tel.: 732 250 924

Široký výbìr dámských kalhot
pro všechny vìkové kategorie.
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Poradenské místo
Èeskomoravské stavební spoøitelny
Horaāïovice, malá zasedací síò Mìstského úøadu
Kaādé úterý 9.00 – 14.30 hod.
Naše sluāby pro vás:

Uzavøení smlouvy o stavebním spoøení
se státní podporou.
Vyøízení úvìru ze stavebního spoøení.
Zvýšení cílové èástky.
Výpovìï smlouvy o stavebním spoøení.
Uzavøení penzijního pojištìní se státní podporou.
Nákup podílových fondù.
Samozøejmostí je poradenská èinnost
a moānost domluvit si schùzku ve vašem volném èase.

Pøijïte nás navštívit a nebo volejte 603 478 755.
Pro doplnění týmu hledáme jednoho až dva
spolupracovníky (spolupracovnice) z Horažïovic
nebo okolí na vedlejší pracovní poměr,
jako zprostředkovatele finančních produktů.
Stavební spoření, penzijní pojištění, podílové fondy atd.
V budoucnu možný i HPP. Vhodné i pro ženy na MD.
V případě zájmu volejte 603 478 755.

Od dubna novì otevøeno!

STUDIO RENNY
MANIKÚRA
MODELÁ NEHTÙ
V Peèovatelském domì,
Palackého 1061, Horaāïovice
Objednávky na tel.: 728 783 881

è. 5/2007
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Pøehled sportovních akcí v èervnu 2007
FOTBALOVÝ KLUB
— NA LIPKÁCH
1. 6. pátek, 18.00 hod.
FK HORAÏOVICE
X KLATOVY
Starší pøípravka.
2. 6. sobota, 10.00 hod.
FK HORAÏOVICE
X DYNAMO HORŠOVSKÝ TÝN
áci.
2. 6. sobota, 13.00 hod.
FK HORAÏOVICE
X SOKOL BOLEŠINY
Mladší pøípravka.
3. 6. nedìle, 10.15 hod.
FK HORAÏOVICE
X SK SLAVIA VEJPRNICE
Muāi A.
9. 6. sobota, 10.00 hod.
FK HORAÏOVICE
X PØEŠTICE
Dorost.
10. 6. nedìle, 15.00 hod.
FK HORAÏOVICE
X MYSLÍV
Muāi B.
16. 6. sobota, 10.00 hod.
FK HORAÏOVICE
X SOKOL BLOVICE
áci.
17. 6. nedìle, 10.15 hod.
FK HORAÏOVICE
X MALŠE ROUDNÉ
Muāi A.

CYKLISTICKÝ KLUB
HORAŽĎOVICE
A MTB JEŽÍKOV

NOHEJBAL CLUB
HØIŠTÌ ZA SOKOLOVNOU
2. 6. sobota, 10.00 hod.
NC HAPON HORAÏOVICE A
X TJ LUNICE TÁBOR
Mistrovské utkání 2. ligy.
9. 6. sobota, 14.00 hod.
NC HAPON HORAÏOVICE A
(soupeøe urèí poslední kolo zákl. èásti)
1. utkání play-off 2. ligy
11. 6. sobota, 17.00 hod.
NC HAPON HORAÏOVICE B
X NC ÈÁP
Mistrovské utkání okresního pøeboru.
18. 6. pondìlí, 17.00 hod.
NC HAPON HORAÏOVICE B
X ÈZ STRAKONCE B
Mistrovské utkání okresního pøeboru.

TENISOVÝ KLUB
HORAŽĎOVICE
2. 6. sobota
TK HORAÏOVICE X SLAVOJ STOD
Dospìlí A.
2. 6. sobota
TK HORAÏOVICE
X JISKRA DOMALICE
Dospìlí B.
3. 6. nedìle
TK HORAÏOVICE X TCF PURUM
MARIÁNSKÉ LÁZNÌ A
Mladší āáci A.
3. 6. nedìle
TK HORAÏOVICE
X SOKOL ROKYCANY
Mladší āáci B.
9. 6. sobota
TK HORAÏOVICE
X TK ŠKODA PLZEÒ
Starší āáci.

21. 6. ètvrtek, 13.00
PRVNÍ LETNÍ VYJÍÏKA
PØI OTAVÌ
Odjezd od Hlaváèkù.

10. 6. nedìle
TK HORAÏOVICE
X TJ LOKO PLZEÒ A
Dorost A.

SOBOTNÍ SPORTOVNÍ
ODPOLEDNE

10. 6. nedìle
TK HORAÏOVICE
X TC NOVÁ ROLE
Dorost A.

Cyklistický výlet kaādou sobotu
– odjezd od Hlaváèkù.
13.00 hod.
Podrobnìjší informace:
Maxa Josef 737 276 089.

23. 6. sobota
TK HORAÏOVICE
X SOKOL ROKYCANY
Dospìlí A.

24. 6. nedìle
TK HORAÏOVICE X TK CHEB
Dorost B.
24. 6. nedìle
TK HORAÏOVICE
X JISKRA DOMALICE
Mladší āáci B.
30. 6. – 1. 7. 2007
CELOSTÁTNÍ TURNAJ
Pøedáci (dìti), nejmladší kategorie tenistù.
Øeditel turnaje: Vojta Køesák
8.00 – prezentace
Provoz tenisových dvorcù
oddílu TK Horaāïovice
kvìten – èerven
pondìlí – pátek: 15.00 – 20.00 hod.
sobota – nedìle: 9.00 – 20.00 hod.
èervenec, srpen:
pondìlí – nedìle: 9.00 – 20.00 hod.
záøí – øíjen
pondìlí – pátek: 15.00 – 20.00 hod.
sobota – nedìle: 9.00 – 20.00 hod.
pøestávka na obìd: 12.00 – 14.00 hod.
správce: Kaisr Arnošt mobil 604 330 978
Hraní na tenisových dvorcích je povoleno
všem zájemcùm o tento sport pøi dodrāování
hracího øádu TK HORAÏOVICE.
Pro zájemce, kteøí nejsou èleny klubu, vzniká povinnost zaplatit za pronájem kurtu èástku 60 Kè/hod. Kaādý zájemce o hru je povinen kurt po høe øádnì upravit. Ostatní
záleāitosti týkající se rezervace dvorce na urèitou hodinu a den lze domlouvat se správcem.

SLAVNOSTI KAŠE
30. ÈERVNA – ZÁVODY
SKATE PARK NA LIPKÁCH
12.30 hod.
Trénink
13.30 hod.
Závod Sk8
14.30 hod.
Best trik
15.00 hod.
Finále 10 závodníkù
15.30 hod.
Soutìā Freestyle Hakis
16.00 hod.
Závod Freestyle BMX
17.00 hod.
BMX Best trik
17.30 hod.
Finále BMX 10 jezdcù
18.45 hod.
Vyhlášení vítìzù závodù na námìstí

Mìsíèník vìnovaný hospodáøskému, kulturnímu a spoleèenskému povznesení mìsta

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

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE

SLAVNOSTI KAŠE
Pátek 29. èervna

14.00

Mìstské muzeum
První Habsburk na èeském trùnì
a Horaāïovice
Pøednáška Prof. PhDr. Josefa emlièky,
DrSc. v mìstském muzeu

19.00

Mše v kapli sv. Anny
Vystoupení pìveckého spolku Prácheò
Odhalení pamìtní desky bitvy
u Horaāïovic
Doprovodné hudební vystoupení
støedovìké hudby
Námìstí:
„Kaše na rynku“ – soutìā druāstev
o nejlepší kaši, o které budou
hlasovat návštìvníci slavností
Ukázky øemesel a prodej
øemeslných výrobkù
Úplavice – Divadelní pøedstavení
Skautského støediska Prácheò o smrti
Rudolfa Habsburského
Cena Petra Parléøe 2006
– zahájení výstavy návrhù na
revitalizaci Mírového námìstí
– v zasedací místnosti radnice
Soutìāe pro dìti

9.00
– 16.00

13.00

13.30

13.30
– 16.30

17.00

18.30

„U Svatého Pole“

10.30

16.00

18.00

Sobota 30. èervna
9.00

15.00

18.45
19.00
19.30
20.00
21.30

Tajemství hradu Helšaft – loutkové
pøedstavení Tyjátru Horaāïovice
Šermíøské vystoupení
Hudební pøedstavení
– Dubia Fortuna
Kašová bitva
Pøíjezd krále na námìstí
Vyhlášení nejlepších receptù
(+ jmenování kuchaøù krále Kaše),
výsledky výtvarné a literární soutìāe
pro dìti (lyrik, epik krále Kaše)
Vyhlášení vítìzù závodù
ve skate parku
Soutìā o krále Kaše
– nejvìtšího jedlíka vítìzného receptu
Vyhlášení krále Kaše
Koncert skupiny Dicobrass
Veèerní ohòové vystoupení

Skate park Na Lipkách:
12.30
13.30
14.30
15.00
15.30
16.00
17.00
17.30

Trénink
Závod Sk8
Best trik
Finále 10 závodníkù
Soutìā Freestyle Hakis
Závod Freestyle BMX
BMX Best trik
Finále BMX 10 jezdcù

VÝSTAVY NA ROK 2007

1. 6. pátek
2. 6. sobota

1. 6. – 30. 9.
ZAPOMENUTÁ KRÁSA

6. 6. støeda
7. 6. ètvrtek

Hana Smetanová

8. 6. pátek
9. 6. sobota

ZBRANÌ A ZBROJ V HISTORII
HORAÏOVIC

13. 6. støeda
14. 6. ètvrtek

Ondøej Hurych, Vojtìch Pùlpán

15. 6. pátek
16. 6. sobota

ISLAND A LOFOTY

20. 6. støeda
21. 6. ètvrtek

Lukáš Hejtman

22. 6. pátek
23. 6. sobota

KYRILL – OZVÌNY PROMÌN
A PROMÌNY OZVÌN

27. 6. støeda
28. 6. ètvrtek

Petr Mika

29. 6. pátek
30. 6. sobota

ZÁMECKÉ LÉTO
9. 6. sobota

PÌVECKÝ SPOLEK
PRÁCHEÒ

18.00

7. 6. ètvrtek
DOBRODRUSTVÍ ZE ZOO
Beseda pro ZŠ s panem Martinem Vobrubou
ze ZOO Plzeò – v sále knihovny.
9.00 – 10.30

22. 6. pátek

ORIGINAL BAND

18.00

ARTHUR
Pátek 20.00
Sobota 17.30
A MINIMOJOVÉ
USA/Francie - animovaný rod. film.
SEJMI ESO
20.00
USA – akèní thriller.
SPIDER-MAN 3
Pátek 20.00
USA – akèní fantasy. Sobota 17.30
NEZNÁMÝ SVÙDCE
20.00
USA – thriller.
PUSINKY
20.00
ÈR – komedie.
DIVOÈÁCI
20.00
USA – komedie.
ODSTØELOVAÈ
20.00
USA – akèní drama.
ROMING
20.00
ÈR – komedie.
PIRÁTI Z KARIBIKU
20.00
– NA KONCI SVÌTA
USA – dobrodruāný film.

Další akce:
16. 6. sobota

MICHAL NA HRANÍ
Úèinkuje Michal Nesvadba.

Zmìna programu vyhrazena.

Upozornìní – stále jsou ještì volná místa na tábor
Plácek. Zveme všechny, kteøí hledají nové kamarády,
dobrodruāství a zábavu.
1. turnus 2. – 11. 7. 2007, 2. turnus 13. – 17. 7.
2007 (pro rodièe a dìti), 3. turnus 19. – 28. 7. 2007

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

KINO OTAVA

MĚSTSKÉ MUZEUM

DNES MÁME SVÁTEK
14.00
Malujeme na zámku – tvorba dìl
rùznými technikami. Pro nejlepší
pøipravena odmìna.
8.30
2. 6. sobota O ZÁMECKÝ DORT
Hokejbalový turnaj
– mohou se pøihlásit sedmièlenná
druāstva āákù ZŠ. Na Lipkách.
VÝSTAVA PRACÍ
4. – 6. 6.
ZÁJMOVÝCH KROUKÙ
6. 6. støeda PLÁCEK
15.00
Informativní schùzka pro rodièe
dìtí, které se zúèastní letního
tábora. V klubovnì DDM.
14.00
23. 6. sobota POHÁDKOVÝ LES
Hry a soutìāe pro nejmenší.
Na Ostrovì.
1. 6. pátek

14.00

SBÍREJ SAMOLEPKY PROJEKTU DÌTI A ÈTENÍ
Soutìāní otázku na mìsíc èerven a podrobné
informace najdete uvnitø listu nebo na
www.knihovna.horazdovice.cz.
Kartièky na vylepování samolepek obdrāíte
na dìtském oddìlení knihovny.

KULTURNÍ DŮM
VEØEJNÉ ZASEDÁNÍ
18.00
ZASTUPITELSTVA MÌSTA
24. 6. nedìle POSEZENÍ S PÍSNIÈKOU 15.00
K tanci a poslechu hraje Nektarka.
29. 6. pátek POSLEDNÍ ZVONÌNÍ
8.00
Rozlouèení āákù 9. tøíd se
Základní školou Komenského ulice.
17.00
29. 6. pátek PØEDPRÁZDNINOVÁ
– 20.00
DISKOTÉKA
Taneèní rej pro malé i velké.
4. 6. pondìlí

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.

Uzávìrka pøíštího èísla je 20. èervnn 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.

