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Po ètyøletém úsilí obyvatel Velkých

i Malých Hydèic se podaøilo v prvních

lednových dnech nového roku 2007

usadit nad øekou Otavou novou lávku.

Pùvodní, tzv. „houpaèák“, odnesla vel-

ká voda v roce 2002. Nový most, dlou-

hý 37 metrù a široký 4 metry, koneènì

znovu spojil obì obce. Tento 25 tun vá-

āící kolos, sloāený ze tøí èástí, poloāil

na mostní piloty dvousettunový jeøáb.

Zvednutí a poloāení lávky mu trvalo po-

uze 10 minut.

V jarních mìsících, po dokonèení ná-

jezdových ramp, bude most slavnostnì

uveden do provozu. Pak se z nìho bu-

deme radovat i my, obyvatelé Horaāïo-

vic, pøi našich pìších, cyklistických i vo-

dáckých výletech.

Mgr. Jindøiška Jùdová, starostka mìsta

()
Je Modrá dobrá?

V roce 2004 Mìsto Horaāïovice kou-

pilo za cenu 6,5 mil. Kè objekt býva-

lého hotelu Modrá Hvìzda. Dùvodem

této koupì byla zøejmì snaha o záchranu

secesního sálu (bývalého kina) tvoøícího

souèást hotelu, moāná i obava z rozpro-

deje objektu po èástech a vize posílit

nedostateènou ubytovací kapacitu ve

mìstì.

Bylo rozhodnuto, āe zámìrem pro

vyuāití je vybudovat v objektu Regio-

nální centrum cestovního ruchu (RCCR).

Ve výbìrovém øízení na dodavatele

stavby zvítìzila strakonická firma Jiho-

spol, a. s., s cenou 45 mil. Kè. Finanè-

ní krytí stavby bylo zajištìno zèásti

vlastními prostøedky mìsta (19,4 mil.

Kè),  zèásti støednìdobým investièním

úvìrem (15 mil. Kè) a dotací 13,2 mil.

Kè z programu SROP z prostøedkù

Evropské unie.

Jelikoā se v prùbìhu rekonstrukce

zjistilo, āe technický stav stropu a krovu

sálu je v havarijním stavu, bylo nutné

navýšit rozpoèet stavby. Dalším „ne-

pøedpokládaným“ nákladem je restau-

rování secesní výzdoby sálu – kulturní

památky – poāadované orgány pa-

mátkové péèe. Souèasný odhad do-

konèeného díla se proto pohybuje ko-

lem 48 mil. Kè. Pro srovnání objemu

vynakládaných prostøedkù je nutné

uvést, āe z rozpoètu mìsta lze roènì

vyèlenit na investièní akce pøibliānì 20

mil. Kè!

Další skuteèností, kterou je tøeba zmí-

nit, je výše a druh dotace. Na tento pro-

jekt se mìstu pøed zapoèetím realizace

podaøilo zajistit dotaci ve výši 13,2 mil.

Kè, která bude uvolnìna po kolaudaci

stavby. Výše dotace je však nemìnná

a ve vztahu ke skuteèné cenì tvoøí ménì

jak tøetinu! Tento dotaèní titul ne-

umoāòuje sèítání dalších dotací, které by

se daly napøíklad èerpat na obnovu pa-

mátky.

V souèasné dobì se v souladu se stu-

dií proveditelnosti pøíslušné dotace pøi-

pravuje výbìrové øízení na provo-

zovatele RCCR. Snahou vedení mìsta je

co nejrychleji získat co moāná nejvý-

hodnìjšího provozovatele objektu, kte-

rý si podle pøedpokladù daných zá-

mìrem a studií proveditelnosti bude

muset dofinancovat vnitøní zaøízení ob-

jektu.

Jaká bude ale pro mìsto návratnost

vynaloāených finanèních prostøedkù, a�

jiā pøímá (ve finanèních výnosech), èi

nepøímá (rozvoj cestovního ruchu), zù-

stává otázkou. Rada mìsta

Promìny Horaāïovic
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Roman Krejèí, èlen rady mìsta
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PŘÍŠTĚ ODPOVÍDÁ:

Na novou lávku pøes Otavu ve Velkých Hydèicích pøispìlo také Mìsto Horaāïovice.



Z jednání rady mìsta
Rada mìsta 20. 12. 2006

� Seznámila se za úèasti zástupcù FK Horaāïovice s jejich
poāadavkem na finanèní zabezpeèení oddílu na rok 2007
� Schválila umístìní antén a zaøízení pro distribuci bezdráto-

vého internetu Ing. Romana Pavezy, Plzeò na budovì vodár-
ny st. p. è. 1493 v k. ú. Horaāïovice na Loretì za pøedpo-
kladu splnìní podmínek spoleènosti 1. JVS Èeské Budìjovice
s tím, āe provoz tohoto zaøízení nebude nìjak narušovat
zaøízení ostatních provozovatelù bezdrátového internetu
� Souhlasí se zveøejnìním zámìru pronájmu rekonstruova-

ného objektu bývalého hotelu Modrá hvìzda Horaāïovice
� Schválila tento postup pøi zadávání veøejných zakázek ma-

lého rozsahu na stavební práce:
1. VZMR, jejíā pøedpokládaná hodnota nedosáhne

1.000.000,- Kè bez DPH

– oslovený poèet zájemcù – min. 3
– výzva uchazeèùm a následné vyhodnocení vypracuje

majetkový odbor a následnì pøedloāí RM
– RM rozhodne o pøijetí nejvýhodnìjší zakázky

2. VZMR, jejíā pøedpokládaná hodnota nedosáhne

6.000.000,- Kè bez DPH

– výzva uchazeèùm pøedloāena do RM
– oslovený poèet zájemcù – min. 3
– komise pro otevírání a hodnocení nabídek, zpráva o vy-

hodnocení pøedloāena RM 
– RM rozhodne o pøijetí nejvýhodnìjší zakázky 

3. Jmenovala èleny hodnotící komise: 
– Zástupce samosprávy: Mgr. Jindøiška Jùdová, Ing. Ladi-

slav Lenský, Petr Koláø, Roman Krejèí a Naïa Chládková
– Ostatní: Ing. Ivana Dušková, Blanka Jagriková, Martina

Benešová, Josef Šíp, Ak. mal. Petr Mika, Miroslav La-
fata, Ing. arch. Kuèera, Ing. Petr Meduna

4. Jednání hodnotící komise se mohou zúèastnit téā jiné osoby,
které urèí veøejný zadavatel nebo hodnotící komise. Sloāení
hodnotící komise bude pracovat ve sloāení: minimálnì tøí-
èlenná, z toho minimálnì jeden èlen zástupce samosprávy
� Souhlasí s pronájmem pozemku panu MgA. Pavlu Svo-

bodovi, Horaāïovice, ze dne 11. 12. 2006 k úèelu zahrádky
s platností od 1. ledna 2007 na dobu neurèitou s roèní vý-
povìdní lhùtou 
� Na základì zprávy o posouzení a hodnocení nabídky na

akci: „Restaurování maleb v secesním sále hotelu Modrá
hvìzda v Horaāïovicích“ a Protokolu o otevírání obálek
s nabídkami schválila jako nejvýhodnìjší nabídku spoleè-
nost RE, s. r. o., Ak. mal. Marek Broā
� Souhlasí s plánovanou výstavbou malých vodních nádrāí

investora vodního díla Lukáše Vachulky na pozemcích p. è.
321/1, 336/9 v k. ú. Boubín, ve vlastnictví āadatele
� Schválila nájemní smlouvu zemìdìlských pozemkù mezi

Mìstem Horaāïovice a ZD Tøebohostice
� Souhlasí se zaøazením èástky 700 tis. Kè na instalaci za-

øízení pro likvidaci par a škodlivin v kuchyni MŠ Loretská,
Horaāïovice do rozpoètu mìsta na rok 2007

� Schválila výzvu k podání nabídky na zhotovení projekto-
vé dokumentace pro stavební povolení na akci: „Rekon-
strukce jídelny – ZŠ Blatenská v Horaāïovicích“ a seznam
tìchto spoleèností, které budou osloveny k podání nabídky:
ATELIER Penta, s. r. o., Strakonice, STA, projektový ate-
liér, v. o. s., Strakonice, ŠUMAVAPLAN, spol. s r. o.,
Sušice, Ing. Petr Meduna, Projektová a inā. kanceláø
Horaāïovice
� Vzala na vìdomí dopis Krajského úøadu Plzeòského kraje

týkající se zamítnutí podpory projektu Grantového schématu
Plzeòského kraje „Podpora veøejných subjektù pøi rozvoji
sluāeb v cestovním ruchu v Plzeòském kraji“ – Prácheòsko
21. století
� Vzala na vìdomí dopis ze švýcarského Heimbergu ze dne

13. 12. 2006
� Vzala na vìdomí zápis z bytové komise ze dne 13. 12.

2006
� Na návrh bytové komise schválila pronájmy bytù 

Rada mìsta ze dne 3. 1. 2006

� Schválila projekèní pøípravu hasièské nádrāe v k. ú. Ho-
raāïovická Lhota na pè. 18/1
� Souhlasí s úèastí Mìsta Horaāïovice v projektu „Dìti

a ètení 2007“ a projektu „Prácheòsko digitálnì“ a s po-
dáním āádostí o poskytnutí dotace z rozpoètu odboru umìní
a knihoven Ministerstva kultury ÈR
� Schválila plán investic pro rok 2007 a pozdìjší roky, který

zahrnuje evidenci a harmonogram provádìní investièních
akcí v oblasti vodního hospodáøství pøedloāený 1. JVS, a. s.,
Èeské Budìjovice
� Rozhodla vyèlenit z pronájmu nebytových prostor v è.p.

71 veøejné WC s tím, āe jejich provoz bude zajiš�ován
organizaèní sloākou Technické sluāby
� Uloāila MìÚ, odboru správy majetku zveøejnit zámìr pro-

nájmu zbylých nebytových prostor v è.p. 71
� V návaznosti na studii „Vodácká turistika na Otavì“ po-

vìøuje za Mìsto Horaāïovice garantem projektu Otavská
plavba starostku Mgr. Jùdovou a garantem projektu Otav-
ská cyklostezka místostarostu Ing. Lenského
� Na základì pøípisu Národního památkového ústavu Plzeò

a návrhu MìÚ, OPPŠK týkající se upozornìní ke stanovisku
o zajištìní archeologického výzkumu RM nadále zastává
stanovisko schválené radou mìsta ze dne 19. 1. 2005
� Vzala na vìdomí dopis Nemocnice následné péèe LDN Ho-

raāïovice, s. r. o., ze dne 28. 12. 2006 týkající se moāného
zøízení sociálních lùāek v domì s peèovatelskou sluābou
� Schválila Smlouvu o poskytnutí architektonických návrhù,

které byly doruèeny do soutìāe o Cenu Petra Parléøe 2006
na revitalizaci Mírového námìstí v Horaāïovicích
� Schválila Jednací øád komisí rady mìsta s platností od

4. ledna 2007
� Vzala na vìdomí zápis z bytové komise ze dne 29. 12.

2006
� Schválila pronájmy bytù

Mgr. Jindøiška Jùdová, starostka mìsta
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�ijí mezi námi
Pøevzít ocenìní z rukou manāelky prezidenta se poštìstí

málokomu. 14. listopadu 2006 se této pocty dostalo jednomu
z našich spoluobèanù – panu ing. Jaroslavu Benediktovi. To-
ho dne se v reprezentaèních prostorách Kanceláøe prezidenta
republiky na Praāském hradì konalo setkání dvacetipìti mno-
honásobných bezpøíspìvkových dárcù krve a pøedstavitelù
Èeského èerveného køíāe.

Paní Livie Klausová ke všem pozvaným krátce promluvila,
poté následovalo osobní pøedstavení jednotlivých dárcù, dále
slavnostní pøípitek a spoleèné fotografování. V Hudebním sá-
le pak mìli ocenìní moānost vyslechnout houslový koncert,
po kterém je první dáma pozvala na malé pohoštìní a na be-
sedu. Posledním bodem programu byla prohlídka jinak pro
veøejnost nepøístupných prostor Praāského hradu.

Ing. Jaroslav Bene-
dikt zaèal s bezplatným
dárcovstvím krve jiā na
vysoké škole v Èes-
kých Budìjovicích po
roce 1975. Má za se-
bou 175 odbìrù krve
a plazmy, je i v regist-
ru dárcù kostní døenì.
Za své zásluhy byl
v minulosti ocenìn

Zlatou medailí Prof. Mudr. Jana Janského (40 odbìrù), Zlatým
køíāem 3. a 2. tøídy a dále pak vyznamenáním Zlatého køíāe
1. tøídy (160 odbìrù). Z jeho pohledu je to nejsnazší zpùsob
jak pomoci druhým.

Panu Benediktovi bych ráda jménem všech obèanù pogra-
tulovala a vyslovila upøímné díky za vzornou reprezentaci
mìsta a také za to, āe svým jednáním dává velmi dobrý pøíklad
ostatním. Mgr. Jindøiška Jùdová, starostka mìsta

Odpovìï na otázku „pøínosy a zápory zahájením

èinnosti provádìné hornickým zpùsobem na loāisku

štìrkopískù na pozemcích p.è. 2193/10, 2193/8…

v k.ú. Horaāïovice.

Výhody, které by mohla tato èinnost pøinést jsou:

� v zamìstnanosti – cca max. do sedmi pracovníkù, a to
pouze, pokud se písek bude proplachovat
� vytvoøení vodní plochy pro rekreaci èi jiné vyuāití po do-

konèení vytìāení loāiska

Smlouva ze dne 6. 4. 2001 a dodatek ke smlouvì ze dne
26. 7. 2001 se jeví pro mìsto nevýhodná pøedevším z tìchto
dùvodù:

� pozemky jsou smlouvou blokovány pro další vyuāití (uplyne
5 let od podepsání smlouvy)
� do dnešního dne nebyla plnìna podmínka minimálního ná-

jmu ve výši 250 tis. Kè za první rok, 500 tis. Kè v dru-

hém roce a 1 500 tis. Kè od tøetího roku nájmu (tato po-
vinnost má nastat, aā po získání „posledního úøedního ra-
zítka pro tìābu“)
� za kaādou vytìāenou tunu štìrkopísku bude úhrada 10,- Kè

pro mìsto, které se uhradí aā v pøípadì, āe tìāba pøesáhne
èástky minimálního nájemného
� doba nájemní smlouvy je uzavøena neurèitì (na 10 let, do

vytìāení zásob, nejdéle na 15 let)
� pokud nebude dostateèný odbyt, mùāe být tìāba kdykoli

zastavena bez dopadu na nájemce
� provedení rekultivace není definováno
� doprava zatíāí mìsto i v pøípadì realizace „lavièkové cesty“

– tranzit pøes mìsto smìr Plzeò, Klatovy, Sušice
� hluk, prašnost, ohroāení nemovitostí, otøesy v blízkosti ko-

munikace
� obava z úbytku vod ve studních

Ing. Ladislav Lenský, místostarosta mìsta

Insignie Mìsta Horaāïovice
Od 12. 12. 2006 patøí Mìsto Horaāïovice mezi mìsta, která

se mohou pochlubit vlastním starostenským øetìzem – insignií,
která symbolizuje nejen váānost a postavení osoby starosty
mìsta, ale také samosprávnost mìsta, které je zároveò obcí
s rozšíøenou pùsobností.

Iniciátorem zhotovení insignie se stal Msgr. Karel Foøt –
na poøízení insignie vìnoval Mìstu Horaāïovice finanèní dar
ve výši 30.000,- Kè a povìøil zhotovením jejího návrhu Ak.
mal. Petra Miku, který se jako autor návrhu vzdal nároku na
honoráø a návrh insignie vìnoval Mìstu Horaāïovice. Dalším
sponzorem insignie se stal pøedseda spolku Praāský Sušièan,
Doc. Ing. Zdenìk Papeš, CSc., který Mìstu Horaāïovice vì-
noval finanèní pøíspìvek ve výši 5.000,- Kè.

è. 1/2007 STRANA 3

Ing. Jaroslav Benedikt

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.

Vzhledem k probíhající digitalizaci televizního vysí-
lání byla na základì poāadavku Èeské správy radio-
komunikací v lednu provedena rekonstrukce televizní-
ho pøevadìèe na kanále èíslo 8 – „Loreta Horaāïovice“,
a to zmìnou polarizace z vertikální na horizontální. Pro
spoleèný i individuální pøíjem TV Nova tedy není po-
tøeba āádných úprav kromì zmìny polohy antény z ver-
tikální na horizontální. Podrobnìjší informace na tel.:
376 547 578. Ing. Ladislav Lenský, místostarosta mìsta

Pokraèování na další stranì.



Hlavní filosofií návrhu insignie bylo vyjádøení významu
Horaāïovic a kontinuity jejich vývoje od bývalé osady pod
Práchní na bøehu øeky Otavy aā k souèasnému mìstu, které
je samosprávním centrem i oblastním centrem státní správy.
Návrh vyústil v moderní podobu insignie, která pøipomíná jak
tradice mìsta, tak jeho postavení v souèasnosti, s detaily sym-
bolicky vyjadøujícími významné stránky dìjin mìsta. Moder-
nímu pojetí insignie odpovídá i pouāití drahých kovù, kterými
jsou titan, platina, bronz a støíbro.

Samotná insignie je tvoøena dvìma èástmi: katénou (øe-
tìzem) a medailí, která je na ní zavìšena. Medaile o prùmìru
90 mm je šestiúhelníková, mírnì prolamovaná tak, āe plochy
mezi vrcholy šestiúhelníku jsou mírnì vyvýšené. Je provedená
z titanu, jednostrannì zpracovaná a nese na averzní stranì støí-
brný reliéfní znak mìsta Horaāïovic, ze kterého vybíhá šest
støíbrných cípù hvìzdy – souèásti mìstského znaku – k jed-
notlivým vrcholùm medaile. Umístìní støíbrného historického
znaku mìsta na titanový podklad je symbolickým vyjádøením
kontinuity významné role, kterou mìsto Horaāïovice zastávalo
jak v dávné historii, tak v souèasnosti.

Øetìz (katénu) tvoøí kombinace dvou druhù pravidelnì se
støídajících bronzových a titanových èlánkù. Bronzové èlánky
s rhodiovaným povrchem mají tvar velkého písmene H. V je-
jich lesklém povrchu pøipomínajícím støíbropìnnou Otavu se
tak jako ve vodní hladinì zrcadlí odlesky souèasnosti, zatímco
jejich bronzový základ je pøipomínkou dob dávno minulých,
jakoā i køes�anských poèátkù mìsta pod Práchní. Tento his-
torický odkaz je zdùraznìn motivem oranta ve štítku (jako
symbolu pøíchodu køes�anského uèení na území Èech a Mo-

ravy), umístìném symetricky proti sobì na dvou platinovaných
èláncích katény.

Vìtší bronzové èlánky jsou propojeny menšími èlánky z ti-
tanu ve tvaru køíāe vyloāeného tepaným støíbrem s øíèní perlou
uprostøed. Pouāití moderního kovu – titanu – jako spojovacího
èlánku v øetìzu symbolizuje provázanost minulosti s budouc-
ností a tradice se souèasností. Ani samotná podoba èlánkù
není samoúèelná, stejnì tak jako jejich propojení: bronzové
èlánky s platinovým povrchem mají tvar poèáteèního písmene
mìsta Horaāïovic a køíā, který tyto èlánky spojuje, symbolicky
vyjadøuje køes�anské poèátky mìsta, které odvozuje svùj název
od sv. Gorazda.

Øíèní perly v katénì pak pøipomínají, āe Horaāïovice,
„mìsto na Otavì“, byly v minulosti známé mj. i chovem per-
lorodek – tento chov byl v Horaāïovicích zaloāen v 19. stol.
a udrāel se aā do konce 2. sv. války. Dvì èásti øetìzu jsou
na horním konci ukonèeny menším støíbrným øetízkem, umoā-
òujícím upravovat jeho délku.

Vlastní realizace insignie se ujal zlatnický mistr pan Jiøí
Moravec, který po vzájemných konzultacích s autorem návrhu
vtiskl insignii její koneènou podobu, pøièemā cena za pro-
vedení insignie nepøesáhla pøedpokládaných 50.000,- Kè.
Insignie mìsta byla slavnostnì pøedána starostce mìsta
Mgr. Jindøišce Jùdové v Praze dne 12. 12. 2006 na zasedání
spolku Praāský Sušièan za pøítomnosti kardinála Miloslava
Vlka, sponzorù insignie, bývalého starosty Horaāïovic pana
Václava Trèky a mnoha dalších hostù. Insignii mìsta bude
moāno pouāívat pøi všech slavnostních mìstských a obèan-
ských pøíleāitostech. Veøejnost bude mít moānost insignii mìs-
ta poprvé spatøit pøi pøíštím veøejném zasedání zastupitelstva
mìsta, bìhem kterého bude vystavena ve foayeru kulturního
domu.

Odbor památkové péèe, školství a kultury, Ak. mal. Petr Mika

Jak vyuāíváme kontejnery
na oddìlenì sbíraný odpad?

Pøedem se omlouvám všem, kteøí mají v tøídìní odpadu
jasno a skuteènosti zmínìné v tomto pøíspìvku se jich ne-
týkají. Je dùleāité, aby si kaādý z nás uvìdomil, āe tøídìní
odpadu není záleāitostí volby kaādého z nás. Tøídit odpad
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�ádosti o pøíspìvky na kulturní, sportovní a ostatní
akce nebo èinnost v roce 2007 je moāno podat nejpoz-
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tel.: 376 547 557. Lucie Staòková, OPPŠK



je povinností, kterou nám ukládá zákon o odpadech, dále ze
zákona vycházející obecnì závazná vyhláška obce o systému
nakládání s komunálním odpadem a z hlediska trvale udrāi-
telného rozvoje je to i povinnost ve vztahu k budoucím ge-
neracím.

I kdyā se tøídìním odpadu v rùzných souvislostech zabý-
váme jiā dlouhou dobu, problematika se probírá v médiích
a kaādý z nás s tím má urèité zkušenosti, a� jiā pozitivní nebo
negativní, poøád je co øešit. 

Na dotaz „Tøídíte odpad?“ je odpovìï, dovolím si tvrdit,
stoprocentnì známa pøedem: „Samozøejmì, āe ano“. Ono
to ale na vytøídìném mnoāství odpadu není tak jednoznaè-
nì vidìt, ale to jsme se snaāili naznaèit v minulém èísle
obzoru.

Nyní se zamìøíme na oblast, která s tøídìním odpadu souvisí
a dle mého názoru je neménì dùleāitá –  jak to kolem kon-
tejnerù na vytøíditelné sloāky komunálního odpadu (myslím
tím papír, sklo, plasty) vypadá.

Nejèastìjší problémy, které neustále øešíme:

1. Vytøídìné druhy odpadu patøí do pøíslušného kon-
tejneru! Je nemyslitelné, aby byly odpady odkládány ke kon-
tejnerùm. Stává se tak dennì, nikomu se to nelíbí, upozor-
òujeme na „nepoøádek“ kolem kontejnerù atd… Ale je nutno
si uvìdomit, āe jsme si ten nepoøádek vytvoøili sami. Zajistit,
aby stav kolem kontejnerù poøád nìkdo hlídal a následnì uklí-
zel, sbíral odpadky, je z mého pohledu èasto výkon nadlidský,
ale hlavnì úplnì zbyteèný. 

Èetnost vývozu kontejnerù je nastavená tak, aby vyhovovala
poāadavkùm konkrétních stanoviš�. Odhadnout to stoprocentnì
opravdu nejde. Argument, āe kontejnery jsou èasto nevyvezené
a odpad není kam uloāit, je ponìkud zvelièen. Samozøejmì,
āe to úplnì vylouèit nelze, obèas se to stává. 

�e je kontejner pøeplnìný, není pøekáākou, øídíme se hes-
lem, kdyā uā jsem to pøinesl, tak to pøeci neponesu zpátky.

2. Ke kontejnerùm nelze odkládat odpady, které pro
jejich objem do kontejneru nelze umístit! Pokud se tedy
vìc, které se chci zbavit, do kontejneru nevejde (a� uā je plas-
tová, papírová nebo sklenìná), je zjevné, āe do kontejneru
nepatøí. Èasto se jedná o odpad objemný. Tento je nutno od-
loāit do sbìrného dvoru. Otvor v pøíslušném kontejneru li-
mituje velikost odpadù, pro které je kontejner urèen.

3. Ke kontejnerùm nelze odkládat jiný odpad!  Pomìrnì
èasto se setkáváme s faktem, āe u kontejnerù je odloāen od-
pad, který tam evidentnì nepatøí, napø. v igelitové tašce vy-
sypaný odpadkový koš. I kdyā se snaāím pochopit, proè tak
„nìkdo z nás“ uèinil, nedaøí se. 

Stejnì tak nedovedu pochopit, co dotyèného vedlo k tomu,
āe na místì, kde jsou umístìné kontejnery na papír, sklo nebo
plasty, odloāil kovovou konstrukci dìtského koèárku, èást ku-
chyòské linky, matraci z postele…

Závìrem snad jen dodám, āe, jak to u kontejnerù nebo na
kterémkoliv místì ve mìstì bude vypadat, závisí pouze na
nás lidech. Ing. Vachušková, odbor āivotního prostøedí

Výmìna
øidièských prùkazù

Upozoròujeme na výmìnu øidièských prùkazù vydaných
v dobì od 1. èervence 1964 do 31. prosince 1993.

Výmìna tìchto øidièských prùkazù, která je bezplatná, ne-
obsahuje-li znìnu údajù, musí probìhnout do konce roku 2007,
tj. do 31. prosince 2007.

Po tomto termínu jsou øidièské prùkazy vydané ve výše
uvedeném období neplatné a jejich výmìna podléhá správnímu
poplatku.

Vzhledem k velkému objemu øidièských prùkazù urèených
k výmìnì, se obracíme na všechny drāitele øidièských prùkazù,
aby poāádali o výmìnu øidièského prùkazu vèas a ušetøili si
tak zbyteèné potíāe a prùtahy ve frontách na konci termíno-
vaného období. M. Lišková, odbor dopravy

Oslavíte v roce 2007 zlatou
nebo diamantovou svatbu?
Mìstský úøad Horaāïovice ve spolupráci se Sborem pro

obèanské záleāitosti pøipravuje pro manāelské páry āijící v Ho-
raāïovicích, Babínì, Boubínì, Horaāïovické Lhotì, Komu-
šínì, Svatém Poli, Tøebomyslicích a Veøechovì oslavy zlatých
a diamantových svateb. Oslavu pøizpùsobíme poāadavkùm
manāelù, je moāné pøipravit obøad projevem v obøadní síni
na zámku v Horaāïovicích nebo na zdejší radnici, pøípadnì
se dostavíme na oslavu tam, kde bude probíhat. Oslavy jsou
spojeny s podpisem do pamìtní knihy mìsta, pøedáním dár-
kového balíèku a zhotovením fotografií z této akce.

Mìstský úøad se obrací na ty páry, které āijí v Horaāïo-
vicích a pøilehlých obcích a v roce 2007 oslaví 50 let spo-
leèného āivota, tedy zlatou svatbu, pøípadnì 60 let – diaman-
tovou svatbu a chtìjí takovýmto zpùsobem oslavit své
jubileum, aby se dostavili (nebo jejich pøíbuzní) na Mìstský
úøad v Horaāïovicích – matriku, nejpozdìji jeden mìsíc pøed
výroèím. Alena Èáòová, správní odbor

Dne 1. ledna 2007 nabyl úèinnosti nový stavební zákon
vydaný ve Sbírce zákonù pod è. 183/2006. Souèasnì nabylo
úèinnosti šest jeho provádìcích vyhlášek. 

Územní plánování:

Zákon vychází z principu, āe tìāištì uplatòování veøejných
zájmù je zakotveno v rámci nástrojù územního plánování,
které øeší komplexnì a kontinuálnì uspoøádání území
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a koordinaci veøejných a soukromých zámìrù, zejména vý-
stavby.

 Územní rozhodování:

Na úseku územního rozhodování stanoví šest variant pro-
jednání. Z nich bude nejèastìji vyuāíváno územní øízení (§ 76),
zjednodušené územní øízení (§ 95), územní souhlas (§ 96)
a územnì plánovací informace (§ 21). 

Stavební øád a provádìní staveb:
Na úseku stavebního øádu nebude jiā moāné od 1. 1. 2007

svìøit výkon nìkterých pravomocí stavebního úøadu stavebním
komisím. Rozhodování komisí výstavby obcí a mìst dle § 124
zák. è. 50/1976 Sb. (starý stavební zákon) tak konèí. 

Nový stavební zákon jiā nerozlišuje stavby na drobné, jed-
noduché a ostatní. Kromì jiā známého stavebního povolení
je novì upraven institut ohlášení, který byl rozšíøen o øadu
døíve povolovaných staveb. Odpovìï na nìj se nalezne v § 103
a § 104 zákona.

Dùleāité!!! Povolování i ohlašování staveb vychází však
ze zásadního pøedpokladu, āe o podstatných otázkách
umístìní stavby a jejího vlivu musí být pøedem rozhodo-
váno v nìkterém z výše uvedených druhù územního roz-
hodování.

Stavební øízení je pak omezeno pøedevším na urèení sta-
vebnì–technických podmínek pro provedení stavby.

Zákon zavádí nìkteré konkrétní prohlídky na rozesta-
vìných stavbách podle stanoveného plánu, které jsou uvedené
v podmínkách stavebního povolení a také na jiā uāívaných
stavbách.

U uāívání staveb dochází k opuštìní tradièního institutu
kolaudaèního øízení a rozhodnutí. Nìkteré stavby, zejména
uvedené v § 103 zákona, které nevyāadovaly stavební povolení
ani stavební ohlášení, lze uāívat bez oznámení stavebnímu
úøadu. Nìkteré stavby lze uāívat na základì oznámení sta-
vebnímu úøadu nebo kolaudaèního souhlasu, pokud byly pro-
vedeny a vyhodnoceny zkoušky pøedepsané zvláštními práv-
ními pøedpisy.

U staveb povolených do 31. 12. 2006 se však bude provádìt
kolaudaèní øízení podle dosavadních pøedpisù. 

Povinnosti a odpovìdnosti stavebníka jsou pøedevším uve-
deny v § 152, vlastníka stavby a zaøízení v § 154, stavby-
vedoucího a stavebního dozoru v § 153 zákona. 

Další právní pøedpisy:

V rámci zmocnìní byly v zákonì vydány provádìcí vy-
hlášky, u nichā jsou v pøíloze formuláøe pro nejèastìjší podání
stavebníkù. Tyto formuláøe jsou souèástí vyhlášek è. 499/2006
o dokumentaci staveb, (která mj. pøesnì vymezuje obsah do-
kumentace stavby), è. 503/2006 o podrobnìjší úpravì územ-
ního øízení, è. 526/2006, kterou se provádìjí nìkterá ustanovení
stavebního øádu, tedy obecnì závazného právního pøedpisu,
atd. Formuláøe jsou jednotné pro celou republiku a jejich po-
uāívání je povinné.

Co øíci závìrem?

Domnívám se, āe nový stavební zákon, aè se tak na pohled
tváøí, pøíliš zjednodušení nepøinesl, a vypadá to, āe se svými

postupy velmi pøiblíāil øízením soudním. Rozsahem podkladù
a dokumentací bude správné vybavení āádosti pro stavebníka
daleko nákladnìjší a sloāitìjší. Další nevýhodou je skuteènost,
āe bez zpracované dokumentace a všech vyjádøení není dnes
mnohdy stavební úøad schopen pøedem stavebníka informovat
o tom, jakým zpùsobem se mùāe povolovací øízení ubírat. To
klade vyšší nároky na právní vìdomí a znalosti pøedkladatele,
takāe bychom doporuèili zajistit si jiā pøi podání āádosti pomoc
zpùsobilé osoby. Na druhou stranu stavební zákon umoāòuje
zjednodušovat øízení a povolování staveb. Podmínkou tohoto
zjednodušeného reāimu je pøedevším bezkonfliktnost a splnìní
velkého poètu podmínek, coā se dnes jeví zejména v naší spo-
leènosti jako málo reálné. 

Takāe pokud nám nový stavební zákon pøipraví nìjakou
tu pernou chvilku, pøejdìme to s humorem… Pomohl vādycky
a pomùāe zas. Ing. J. Kotlaba, VÚP

Sdìlení

Vzhledem k tomu, āe budou provádìna opatøení ve vztahu
k pozemkùm v bývalém areálu Oseva Horaāïovice (ulice Bla-
tenská), byla dne 27. 10. 2006 umístìna Výzva k odklizení
veškerého odpadu do 15. 11. 2006 na pozemku ve správì
Pozemkového fondu ÈR:

„Vzhledem k tomu, āe na tomto pozemku dle KN è. 1108/7
a dle PK è. 1119, které jsou ve správì Pozemkového fondu
ÈR, se nachází nepovolená „Èerná skládka“, která mùāe vést
k ohroāení zdraví a majetku obèanù, kteøí zde bydlí, vlastní
nemovitost a provozují podnikatelskou èinnost, byl PF ÈR jako
správce vyzván k odklizení této nepovolené skládky a to v ter-
mínu do 15. 11. 2006. Po tomto termínu bude odbornou firmou
zajištìno odklizení nepovolené skládky. Ze strany PF ÈR byla
jiā v minulosti provádìna opatøení, pøesto nebyl zjištìn vlast-
ník nepovolenì uloāeného odpadu. Proto bylo pøistoupeno
k vyvìšení VÝZVY k odstranìní veškerého odpadu.“

Umístìní VÝZVY bylo provedeno dne 27. 10. 2006 na
pozemku è. 1108/7 a 1119 v k.ú. Horaāïovice, dále VÝZVA
byla umístìna dne 27. 10. 2006 na úøední desku MìÚ Ho-
raāïovice.

Pozemkový fond ÈR tuto VÝZVU ještì adresuje takto, aby
došlo k plné informovanosti pøed zapoèetím jednání a konání.

Za pozemkový fond ÈR, územní pracovištì Klatovy,
Ing. Michal Dolejší, vedoucí pracovištì

Daò z nemovitostí

v roce 2007

Dne 1. 1. 2007 vešla v platnost novela zákona o dani z ne-
movitostí, která mìní zpùsob placení danì. Nepøesáhne-li roèní
daò èástku 5.000,- Kè, je splatná najednou, a to nejpozdìji
do 31. kvìtna bìāného zdaòovacího období. Pøesáhne-li tuto
èástku, je splatná ve dvou splátkách, a to nejpozdìji do
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31. kvìtna a do 30. listopadu bìāného zdaòovacího období.
U poplatníkù danì provozujících zemìdìlskou výrobu a chov
ryb zùstávají termíny i výše splátek stejné. 

Novì vydaný jednotný formuláø pøiznání k dani z nemo-
vitostí lze vyuāít pro podání jakéhokoliv typu pøiznání – øád-
ného, dílèího, opravného, dodateèného. Zpùsob výpoètu danì
se nemìní.

Termín pro podání daòového pøiznání za zdaòovací období
2007 je do 31. ledna 2007.

Finanèní úøad v Horaāïovicích bude, tak jako kaādoroènì,
zasílat daòové sloāenky k úhradì danì z nemovitostí v prù-
bìhu mìsíce dubna. 

V souvislosti s loòským zavedením daòové sloāenky, která
je k dispozici na Èeské poštì a je urèena k úhradì daní bez

jakéhokoliv poplatku, dochází k trvalému omezení poklad-
ních hodin na FÚ v Horaāïovicích, a to takto: pondìlí a støe-

da 13.00 – 15.30 hodin. Finanèní úøad

P. S. Prácheò

Vánoèní besídka Otavákù

Loòská vánoèní besídka byla trochu jiná neā ty ostatní.
Nekonala se v klubovnì, ale šli jsme do pøírody, kde si Otaváci
ozdobili āivý stromeèek, zapálili svíèky, rozdali dárky a do-
konce došlo i na jednu koledu. Domù se nikomu nechtìlo,
ale všechno má svùj konec. Po odstrojení stromeèku a úklidu
po nás zbyla u velkého paøezu hromádka jablíèek, kaštanù,
mrkve a suchého chleba pro zvíøátka. Š. M.

Køes�anská mateøská škola

SPOLUPRÁCE, KTERÁ NÁS TÌŠÍ

Snad kaādého pedagoga nejvíce po-
tìší, kdyā pøi své práci dosáhne na-
prosté dùvìry jemu svìøených dìtí.
V klidném, pøátelském prostøedí své
tøídy mají dìti pocit jistoty a bezpeèí.
Dùvìra je pak vyvrcholením vztahu
mezi uèitelkou a dítìtem.

Tím to však nekonèí. Pøesvìdèili jsem se o tom, āe pokud
je spokojené dítì, jsou spokojeni i rodièe a svou vdìènost pak
umí projevit. A co nás k tomuto závìru vede? Slova díkù
nejsou aā tak dùleāitá, protoāe dìláme jen svou práci. Co nás
doopravdy tìší a zavazuje, je pomoc rodièù, které v letošním
roce opravdu nebylo málo. Kaādý pomáhá podle svých moā-
ností a my jsme velice rády, āe máme teï pøíleāitost podì-
kovat všem za jejich pøíspìvek, a� uā to byl výtvarný materiál,
èepièky k dramatizaci, krásný adventní vìnec, vánoèní stro-
mek, cukroví, èokolády a pøíspìvky na Mikulášskou na-
dílku, šití doplòkù do tøíd, celkovou renovaci školní vlajky
èi pomoc pøi údrābì školní zahrady. Podaøilo se nám rozvi-
nout i rodièovské dílny, kdy nìkterý z našich rodièù pracuje
s dìtmi a pøedává jim své zkušenosti. V neposlední øadì dì-
kujeme za finanèní sponzorské dary. Pìkný nápad vznikl i díky
jednomu z našich rodièù, panu Roubalovi, který spolu s pa-
nem Malým vybrali o pou�ové zábavì dobrovolné vstupné
v zámecké pizzerii a výtìāek pak vìnovali naší duhové ma-
teøince.

A protoāe pomáhat chceme i my a mùāeme také jen po-
dle svých moāností, zapojila se naše školièka jiā potøetí do
Tøíkrálové sbírky oblastní charity. Naši malí koledníèci, kterým
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5. ledna 2007 poāehnal v dìkanském kostele pan
vikáø Miroslav Nikola, obešli obchody a instituce v okolí
naší školky. Doufáme, āe jsme alespoò trochu pomohli i my
tìm, kteøí to potøebují.

Za køes�anskou mateøskou školu Jitka Èerná

Keramika
je uāiteèná zábava

Jiā druhým rokem navštìvu-
jí dìti ze tøídy Hvìzdièky ke-
ramickou dílnu v Domì dìtí
v Horaāïovicích. Nápady ma-
lých keramikù neznají hranic,
dìti vyrábìjí témìø cokoliv – fi-
gurky, zvíøátka, listy, strašidla,
zvonky. Bìhem lekcí stihnou

naglazovat jiā vypálené výrobky, vyrobit nìkolik dalších,
zabalit hotové a uklidit své místo. Pøi všech tìchto èinnos-
tech se dìti uèí nenásilnì rozeznávat barvy a jejich odstíny
a osvojí si jednoduché pracovní postupy, které napomáhají
rozvoji jemné motoriky. Navyknou si také spolupracovat ve
skupinì a být pøi práci soustøedìné a trpìlivé, protoāe neā
si odnesou hotové výsledky svého snaāení domù, pøece jen
to pár týdnù trvá. Pìkné práce dìti prezentují na výstavkách
ve své tøídì.

Chtìla bych podìkovat paní Evì Bláhové za pìkné chvíle
v keramické dílnì, za ochotu a za vytváøení krásné pracovní
atmosféry pro dìti. Dìti se na keramiku tìší, a to je i její
zásluha. Tøída Hvìzdièky – Eva Vlèková

Výzva pro veøejnost
Pøi práci pro badatelku jsme zjistili, āe øezbáø Kába z Je-

tenovic zhotovil betlém pro A. Matznera. Máme v muzeu fo-
tografie tohoto betléma, ale velice rádi bychom získali nìjaké
bliāší informace. Prosíme proto kohokoli, kdo by nám k to-
muto betlému mohl nìco øíci, aby se nám ozval na telefon
376 512 271.

Dìkujeme. Mgr. Hana Smetanová

Mìstská knihovna

Horaāïovice

vyhlašuje v rámci projektu

„Dìti a ètení“

CELOROÈNÍ SOUTÌ�

Sbírej samolepky projektu
Dìti a ètení

Podmínky:

Kaādý úèastník soutìāe ob-

drāí v knihovnì spoleènì s prv-

ní samolepkou i kartièku, na

kterou si bude vylepovat samo-

lepky získané:

� za úèast v soutìāích vyhlašovaných v rámci projektu

Dìti a ètení

� za èlánky a pøíspìvky do Horaāïovického obzoru 

– nejen o knihovnì, ale i o dìní ve školách a v celém

mìstì

STRANA 8  è. 1/2007

Podìkování

Mìstské muzeum má ve své stálé
expozici vystavené památky na āi-
dovskou komunitu v Horaāïovicích.
Mezi jinými pøedmìty vystavujeme
i døevìný náhrobek, který patøí mezi
evropské unikáty. Text na tomto ná-
hrobku nám pøeloāil pan Fishl, ho-

raāïovický rodák, který nyní āije v Izraeli. Jeho zásluhou
máme také všechny texty v této èásti expozice pøeloāeny
do hebrejštiny. Díky ochotì pana Fishla jsme, kromì �i-
dovského muzea v Praze, jediné muzeum s hebrejskými
texty. Poskytujeme tak dokonalé informace návštìvníkùm,
kteøí se zajímají o tuto problematiku.

Chceme touto cestou panu Fishlovi velice podìkovat
za pomoc, kterou nám poskytl. Mgr. Hana Smetanová



� za odpovìï na soutìāní otázky, které budou v prùbìhu

roku zveøejòovány v Horaāïovickém obzoru pod logem

projektu, na vývìsce knihovny a na www.knihovna.ho-

razdovice.cz

� za aktivitu pøi besedách a literárních pásmech – kont-

rolní otázky na závìr akcí

� za pomoc pøi poøádání Dne pro dìtskou knihu

Vítìzem soutìāe se stává úèastník, který nasbírá nejvìtší

poèet samolepek a vylepené samolepky na kartièce odevzdá

nejpozdìji 26. listopadu do 15 hodin na dìtském odd. Mìstské

knihovny Horaāïovice.

Prvních pìt nejúspìšnìjších úèastníkù, kteøí nasbírají nej-

vìtší poèet samolepek obdrāí kniāní odmìny, které budou pøe-

dány na „Dni pro dìtskou knihu“. Datum konání bude vèas

upøesnìn. Mìstská knihovna

Pozvánka na premiéru
Milí diváci, rádi bychom Vás pozvali na naši novou pre-

miéru. Hra se jmenuje Hrobka s vyhlídkou. Nenechte se pro-

sím tímto názvem oklamat a odradit. Mohlo by se zdát, āe

jde o jakýsi morbidní horor, ve skuteènosti je tato hra ideální

smìsicí komedie, detektivky a trošky toho hororu. Spoleènì

s rodinkou Tombových proāijeme napínavý pøíbìh odehráva-

jící se v tajemném sídle Monument House, kde o pøekvapení

není nouze. Jakákoliv podobnost s rodinou Adamsových není

náhodná. Premiéra 8. 2., repríza 9. 2., vādy v 19.30 hodin

v Kulturním domì v Horaāïovicích. Tìší se na Vás Tyjátr

Horaāïovice! Lucie Listopadová
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Regionální infocentrum
Prácheòska

a cestovní kanceláø Ciao…

Vás srdeènì zvou na

3. CESTOVATELSKÝ PLES
Koná se v sobotu dne 10. února 2007

v Kulturním domì v Horaāïovicích.

Hraje skupina Good Company

Tradièní soutìāe s cestovatelskou

tématikou.

Pøedprodej vstupenek:

Regionální infocentrum Prácheòska 

– CK Ciao...Horaāïovice, Zámek 11,

pondìlí – pátek 9.00 – 17.00 hod.,

tel:. 376 511 999, horazdovice@ciao.cz



Pìvecký spolek Prácheò
Rok 2007 je pro Pìvecký spolek

Prácheò rokem jubilejním. Letos uply-
ne 145 let od zaloāení spolku a 15 let
od znovuobnovení jeho èinnosti. S his-
torií spolku Vás budu v prùbìhu celé-
ho roku seznamovat na jiném místì
tohoto mìsíèníku. Nejdøíve mi však do-
volte, abych se vrátil na konec roku mi-
nulého.

V prosinci spolek vystoupil na
nìkolika vánoèních koncertech. Jako jiā tradiènì zazpíval
v Domì s peèovatelskou sluābou v Horaāïovicích, ve Vel-
kém Boru i ve Sboru èeskoslovenské církve husitské. Po-
prvé pak vystoupil také v Paèejovì, kde si spoleènì s námi
zazpívaly dìti tamìjší základní školy. Vrcholem pak byl
vánoèní koncert v Horaāïovicích. Poprvé v novodobé his-
torii spolku jsme vystoupili za doprovodu komorního
orchestru sloāeného z uèitelù základních umìleckých škol
klatovského okresu a nìkolika muzikantù z Horaāïovic
a okolí. Spolek s orchestrem vystoupil s Èeskou mší vánoèní
Jana Jakuba Ryby. Sólové party pak zazpívali Hana Hade-
rerová, Zdeòka Lábrová, Mgr. Josef Špak a MVDr. Antonín
Lorenc.

Jednalo se o velice povedené vystoupení. Bylo pøijato
s velkým nadšením nejen ze strany všech aktérù, tedy sólis-
tù, muzikantù i èlenù spolku, ale i od posluchaèù. Jednalo
se o nároènou práci, ale výsledek stál za to. Velmi slušnì
zaplnìný sál kulturního domu nás všechny utvrdil v tom, āe
to nebyla zbyteèná práce. I kdyā byl èas jen na dvì zkoušky.
Všichni doufáme, āe se do podobného projektu ještì nìkdy
pustíme.

Rok 2007 jsme zahájili na 10. Prácheòském plese, kde
jsme na úvod tohoto plesu zazpívali výbìr písní z muziká-
lu My Fair Lady Frederika Loewa. O dalším programu pro

letošní jubilejní rok právì jednáme. O našich vystoupeních
a dalších aktivitách Vás budu na tìchto místech vèas infor-
movat. Za PSP Martin Petrus

Historie Pìveckého spolku
Prácheò (1862–2007)

Pìvecký spolek Prácheò se mùāe pochlubit velice dlouhou
a bohatou tradicí. Pìvecký spolek byl, stejnì jako mnoho dal-
ších spolkù, zaloāen na poèátku 60. let 19. století, pøesnìji
øeèeno roku 1862. O první myšlence zaloāit v Horaāïovicích
zpìvácký spolek vypráví jeden ze zakládajících èlenù pan Ka-
rel Mìøièka: „O prácheòské pouti v roce 1862 byl krásný,
slunný, teplý den. I byly odpoledne na Práchni celé Horaā-
ïovice. Za všeobecného veselí a rozjaøení zapìli tam ètve-
rohlasnì nìkolik písní pp. Švácha, Schönhansl, Majer, Tichý,
snad i Maloch. Zpìv se tak líbil, āe kdosi pronesl myšlenku
– zaloāme zpìvácký spolek!“ Toto je napsáno v Památníku
na oslavu padesátiletí pìveckého spolku Prácheò v Horaāïo-
vicích, který sepsal J. Drnek. Ještì téhoā roku byla tato myš-
lenka realizována.

První zmínkou o èinnosti spolku jsou první stanovy ze dne
17. èervence 1862. Ty se pak ještì dvakrát mìnily, a to v letech
1867 a 1871. Jméno Prácheò však není zatím nikde uvedeno.
Avšak v nìkterých zápisech popisujících vznik zpìváckého
spolku se jiā hovoøí jako o Zpìváckém spolku Prácheò. Není
tedy moāné pøesnì urèit, zda název Prácheò nese tento spolek
jiā od prvních dní existence.

Zajímavým místem ve stanovách je odstavec, kterým se
udìlovala výsada cvièit zpìv mìstským uèitelùm. Toto usta-
novení bylo plnìno po celou dobu historie spolku. Sbormis-
trovskou funkci vykonávali pøeváānì horaāïoviètí uèitelé. Prv-
ním sbormistrem se stal pan Vojtìch Švácha. Cvièilo se ve
škole, kam docházelo asi šedesát muāù. Veøejná vystoupení,
kromì bálù a zpìvu v kostele, zatím nebyla. Aā opìt na prá-
cheòské pouti v roce 1863 zaznìl zpìv spolku na prvním ve-
øejném vystoupení. Sbor zazpíval píseò k sv. Vojtìchu. Jed-
nalo se o ètyøhlasé písnì „Procitni dívko“ a „Kdyā jsem šel
pøes lávky“.

V prvních letech èinnosti spolek pøíliš mnoho nevystupoval.
Úèastnil se pouze rùzných zastaveníèek, plesù a mší. Význam-
nìjšími pro āivot spolku se ukázaly být roky 1867 a 1868.
V roce 1867 se konala oslava k pøevozu korunovaèních kle-
notù království èeského dne 28. a 29. srpna. Této slavnosti
se zúèastnil i zpìvácký spolek. V roce 1868, pøesnìji 8. kvìt-
na, byl naloāen na vor kámen z hory Prácheò, který byl uloāen
mezi základní kameny Národního divadla. Proslov pøednesl
pøedseda spolku František Celerin a zaznìla národní hymna.
Kámen na cestì do Prahy doprovázelo dvacet devìt èlenù spol-
ku. Aā do Prahy dopravil kámen na své náklady Èenìk Bu-
beníèek, pozdìjší protektor spolku.

 Pokraèování pøíštì. MP
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Zábìr z odpolední zkoušky.



Výbìrové øízení
Fotbalový klub FK Horaāïovice vypisuje výbìrové øízení

na pronájem stánku s obèerstvením a stanového kempu v are-
álu fotbalového høištì Na Lipkách. O podmínkách proná-
jmu je moāno se informovat osobnì dne 2. 2. 2007 v 19.00
hod. v restauraci na Záøeèí nebo na tel. 724 343 544,
731 446 083.

Výbìrové øízení probìhne obálkovou metodou dne 15. 2.
2007 od 19.00 hod. v salónku restaurace na Záøeèí.

FK Horaāïovice

Horaāïovická starší pøípravka

vzornì reprezentuje naše mìsto
Starší pøípravka Fotbalového klubu Horaāïovice se úèastní

celozimního turnaje v Praze v Bìchovické hale, který poøá-
dává Fotbalový klub Újezd nad Lesy. Turnaj se koná vādy

jednu sobotu v mìsíci v období od listopadu do bøezna a kaā-
dý klub hraje dva zápasy v jednom hracím dni, celkem tedy
5 x 2 zápasy. Hraje se systémem kaādý s kaādým. Celkem
se úèastní 11 druāstev. Hráèi Horaāïovic mají jiā úspìšnì ode-
hrané dva hrací dny, tedy ètyøi zápasy. Druāstvo Babic po-
razili 22:1, Sázavu pøehráli 7:3. V sobotu 13. 1. 2007 odehráli
další dva zápasy. Vyhráli nad druhým druāstvem prùbìāné
tabulky Brandýsem nad Labem 8:0 a vrstevníky z poøádají-
cího klubu FK Újezd nad Lesy B pøehráli v pomìru 6:1. S cel-
kovým skóre 43:5 se úspìšnì drāí na 1. místì prùbìāné ta-
bulky. V èele tabulky nejlepších støelcù kraluje Aleš
Vachuška s 13 góly. V závìsu za ním jsou jeho kluboví ka-
marádi Václav Vrzal s 8 góly a Rudolf Kvìtoò se 6.

Vedle tohoto turnaje jezdí hrát pøátelské zápasy do haly
v Písku a mají v plánu se zúèastnit turnaje své kategorie
v Klatovech, kam jsou pøedbìānì pozváni.

Autoøi: trenéøi starší pøípravky

Turnaj mladších pøípravek
v Blatné

Dne 11. 11. 2006 se uskuteènil podzimní turnaj mladších
pøípravek na umìlé trávì za úèasti osmi muāstev. Pro ho-
raāïovické mladíky to byl vùbec první takový turnaj v chlad-
ném poèasí na umìlé trávì. Všechny hráèe je tøeba pochválit
za pøedvedenou hru v chladném poèasí. Muāstvu stále chybí
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Pokraèování na další stranì.

První hrací den 2. 12. 2006.
Nahoøe: Václav Vrzal, Milan Hlaváè, Jiøí Reisner, Rudolf Kvìtoò,

Tomáš Greger, uprostøed: Martin Šašek, Aleš Vachuška, 
David Dumský, Jiøí Motl, dole: Miroslav Panuška.



jedna z opor, David Vanìèek, jemuā zdravotní potíāe nedo-
volují hrát.

Nejvìtší úspìch ale mìly teplé dlouhé párky s chlebem,
které dostal kaādý hráè. Ve své skupinì sehráli naši tyto zápasy
a zaznamenali následující výsledky: FK Horaāïovice – Písek
2:0, FK Horaāïovice – Vodòany 1:2, FK Horaāïovice – Mi-
rotice 4:0. Ve skupinì se umístili na druhém místì o bod za
vítìzem skupiny. V boji o celkové tøetí místo v turnaji se
utkali s muāstvem Kováøova. Horaāïoviètí mladíci hráli vy-
rovnaný zápas a za stavu 1:1 rozhodly aā penalty. Horaāïovice
prohrály 3:4 a obsadily celkové 4. místo v turnaji. Tým na
památku obdrāel sklenìnou trofej a diplom. Bìhem turnaje
se vytvoøila v muāstvu dobrá nálada a postupnì i kamarádství
s hráèi ostatních muāstev. Podìkování patøí všem hráèùm
i obìtavým rodièùm, ti po celou dobu ze všech sil pomáhali
realizaènímu týmu a svoje ratolesti odmìnili bramborovými
lupínky (= bramborová medaile), sladkostmi, pochvalou.

Horaāïoviètí mladíci hráli ve sloāení, které je vidìt na fo-
tografii. Trenéøi pøípravky

Úspìchy mladých stolních
tenistù Horaāïovic

Nejlepší stolní tenisté Plzeòského kraje v kategorii mlad-
ších āákù bojovali na krajském pøeboru jednotlivcù, který se
letos konal v nedìli 7. ledna 2007 za zelenými stoly Unionu
Plzeò. Mezi chlapci nominaci získalo 32 nejlepších stolních
tenistù kraje a náš oddíl vyslal do bojù své dvì velké nadìje
– Petra Vorudu a Milana Knebla. V kategorii dívek naše barvy
hájila Iva Šourová.

Ve dvouhøe mladších āákù velkého úspìchu dosáhl pøe-
devším Petr Voruda, který tøetím místem, a tím i pøímou no-

minací na kvìtnové mistrovství republiky ve Zlínì potvrdil
své výjimeèné kvality. Bohuāel Petr byl „nalosován“ do horní
èásti „pavouka“, kde bylo jasné, āe pøekoná-li nástrahy úvod-
ních kol vyøazovací èásti, èeká na nìj nejvìtší favorit soutìāe,
David Raitšpies z Dobøan, pátý hráè prùbìāného republiko-
vého āebøíèku mladších āákù. Petr se ale vùbec za svùj výkon
nemusí stydìt, naopak. První set byl zcela v reāii horaāïovické
nadìje, teprve na konci druhého setu pøišel zlom, kdy soupeø
s pøispìním štìstí zvítìzil 12:10. Další dvì sady jiā David
drāel otìāe zápasu ve svých rukou a zvítìzil 3:1. Petr za výkon
v semifinále a v celém turnaji zasluhuje velkou pochvalu.
Druhý náš zástupce Milan Knebl vstupoval do turnaje také
s velkými ambicemi, ale bohuāel pøišlo zaváhání v základní
skupinì, kdy po nervy drásajícím boji podlehl Miroslavu Jeh-
líkovi 11:13 v rozhodující sadì. Tento moment znamenal, āe
Milan postupuje do vyøazovací èásti z druhého místa a auto-
maticky ztrácí výhodu nasazení. Mìli jsme velké obavy z losu,
které se bohuāel potvrdily a Milan šel hrát jiā v prvním kole
s nejvìtším favoritem, Davidem Raitšpiesem, semifinálovým
soupeøem Petra Vorudy.

Ve ètyøhøe mladších āákù se ukázalo, āe los si s námi oprav-
du v Plzni pohrává a naši kluci hráli ve druhém kole s dvojicí
Stanìk a kdo jiný, neā Raitšpies. Byl to ale obrovský boj,
kdy se schylovalo k velké senzaci. Naši kluci vedli jiā 2:0
na sety, v tøetí sadì byl ještì stav 10:10. Smolnì jsme sadu
prohráli a celkovì poté i celý zápas 2:3.

V kategorii dívek Iva Šourová potvrdila své postavení na
krajském āebøíèku a dokázala pro naše barvy vybojovat støí-
brnou medaili, kdyā vítìzné taāení skonèilo aā finálovou po-
ráākou od Lucie Ševèíkové ze Sokola Milavèe. Ivu je potøeba
pochválit za stateèný výkon a vyzdvihnout její vìk, protoāe
Iva je roèník 1996 a v kategorii mladších āákyò bude startovat
ještì dvì následující sezóny. Jsme pøesvìdèeni, āe jiā v pøíští
sezónì nebude mít Iva v kraji konkurenci a bude moci svùj
výjimeèný talent prodat i na republikové úrovni. V kategorii
ètyøher navíc Iva získala zlatou medaili, kdy titul vybojovala
spoleènì se svou pøemoāitelkou z kategorie jednotlivkyò, Lu-
cií Ševèíkovou.

Poslední kategorií byla smíšená ètyøhra, kde jsme mìli velké
ambice, Petr Voruda s Ivou Šourovou byli dokonce nasazeni
jako pár èíslo jedna, ale bohuāel z toho bylo „pouze“ støíbro.

Chtìl bych podìkovat našim sponzorùm, firmì Mlýn
Mrskoš, která podporuje naše nejmladší nadìje a generálnímu
sponzoru, firmì Hapon. Bez tìchto firem a dalších nadšencù
bychom nikdy tìchto výsledkù nedosáhli. Ještì jednou dìku-
jeme.

Naši nejmladší stolní tenisté získali na stolech Unionu Plzeò
celkem ètyøi medaile, jednu zlatou, dvì støíbrné a jednu bron-
zovou a stali se nejúspìšnìjší výpravou na letošním krajském
pøeboru mladších āákù. Popøejme jim hodnì zdaru do další
práce a pøedevším hodnì štìstí na mistrovství republiky, kam
se Petr Voruda i Iva Šourová probojovali.

Pavel Mandák,
pøedseda oddílu stolního tenisu TJ Sokol Horaāïovice HAPON
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Zadní øada zleva – Chmelík David, Pikeš Tomáš, Motl Jiøí,
Martínek Tomáš, Sládek Ladislav, Boèek Jan. 

Pøední øada – Heimlich Mates, Špièka Vojtìch, Valoviè Lukáš,
Bejvl Hynek, Macoun Tomáš a leāící – Pena Adam.



Tandem hodnotí
Døíve neā zaènu hodnotit uplynulou sezónu z pohledu

tandemu Korch – Maxa, chtìl bych Vás seznámit s tím, co
o cyklistice napsal spisovatel a novináø Ota Pavel.

On kdysi napsal: ,,Aèkoli jsem nikdy nesedìl na kole,
zaèínal jsem chápat, āe se cyklisti vìnují nejkrásnìjšímu
a nejtìāšímu sportu svìta. Sportu, který nabízí daleko víc neā
jiný sport. Je to v tom, āe se závodí celé hodiny, dny a týdny...
�e se mìní poøadí, āe závod probíhá v krajinì, která mu dává
rámec, tak jako rám ohranièuje krásný obraz.... �e se jede
velikou rychlostí, která z kopce pøedstihuje auta... �e se mùāe
spadnout, rozbít nebo i zabít“!

Pøitaālivost cyklistiky nelze vyjádøit výstiānìji. Neznám
masovìji provozovaný sport – a� uā pojatý závodnì, rekre-
aènì, èi dokonce léèebnì. Je to sport, který obsáhne nejširší
vìkové rozpìtí. Vādy� kaādý z nás má nìjakého toho dvou-
kolého oøe.

My jsme se pro sezónu 2006 vyzbrojili tandemem. Jak uā
jsem se zde nìkolikrát zmínil, jízda na dvojkole v terénu není
nic pro slabomyslné jedince. Adrenalin cítíte ze všech stran
a je to plnì v reāii dvojice na kole. Ani provoz není levná
záleāitost, tu se znièí odpruāená vidlice, tu kliky, pláš�...
Chtìl bych touto cestou podìkovat našim sponzorùm –
VINÁRNA POD VÌ�Í, REMA TURBO, HOKR.CZ,
MUSIC CLUB HOUBA.

V letošním roce jsme se zúèastnili 11 závodù – šest z nich
jsme vyhráli a ve tøech jsme byli druzí. Maratonskou GA-
LAXY ANLEN sérii jsme díky nejvìtšímu poètu dosaāených
bodù dokonce vyhráli! Takāe první sezóna nemohla dopad-
nout lépe.

Závìrem bych chtìl poprosit øidièe, aby k nám cyklistùm
byli ještì více ohleduplnìjší, brali nás s respektem, pøi pøed-
jíādìní míjeli v uctivé vzdálenosti. Vādy� auta a kola mají
spoleèný cíl. Zrychlit pøepravu v našich uchvátaných āivo-
tech. Na kolo pro zábavu usedají naše dìti, v dospìlosti ho
pouāíváme jako jeden z dopravních prostøedkù a ve staøí ule-

vuje našim bolavým nohám. Myslím si, āe s trochou ohle-
duplnosti a tolerance by nemìl být problém ve vzájemném
spoluāití. Díky a Biku Zdar, Maxiè

Horaāïovický nohejbal 
– zhodnocení sezony 2006

Muāi A

Muāské áèko má za sebou mimoøádnì povedený rok. Spl-
nilo nejdùleāitìjší cíl, který si pøed startem dalo – postup do
2. ligy. V krajském pøeboru nohejbalisté Horaāïovic jasnì
vládli. Prošli celou soutìāí bez poráāky a o body je pøipra-
vily jen dvì remízy. „S výjimkou tøí aā ètyø zápasù, ve kterých
soupeøi kladli váānìjší odpor, jsme všechny válcovali rozdí-
lem tøídy,“ zhodnotil jednatel oddílu Jiøí Jungr.

Vítìzství v kraji bylo však pouze první krok k naplnìní
postupového snu. Druhým krokem bylo uspìt v záøijové kva-
lifikaci do 2. ligy. Ta se hrála v Horaāïovicích. Kromì do-
mácího celku se zúèastnili pøeborníci krajù Karlovarského, Vy-
soèiny–Vøesová a Jihlava (vítìz Pardubického kraje se
nedostavil). Po výhøe nad Vøesovou 5:3 a Jihlavou 5:1 mohli
nohejbalisté Horaādovic zaèít slavit. V pøíštím roce se na høišti
za Sokolovnou bude hrát druhá liga.

Dne 12. 11. se dva naši zástupci zúèastnili Mistrovství ÈR
v Nymburce v singlech, kde byl k vidìní špièkový nohejbal
svìtové úrovnì pøi úèasti všech našich nejlepších hráèù vèetnì
reprezentantù. Naši borci Nedelkov a Boška zùstali tìsnì za
postupovou branou do finálových bojù, kde rozhodla vìtší zku-
šenost soupeøù.

Muāi B

Muāi „B“ jiā nìkolik let bojují o postup do okresního pøe-
boru Strakonicka, coā se jim loni koneènì povedlo, jelikoā
okresní soutìā vyhráli s velkým náskokem bodù a v kvali-
fikaci o pøebor pøedvedli kvalitní a vyhecovaný výkon, èímā
si vytouāený postup zaslouāili.

Letošní první sezona v pøeboru pøinesla borcùm z „B“ tý-
mu nováèkovskou daò a nìkolik zápasù svou nezkušeností
prohráli jen tìsnì 2:3. „Naše nevyrovnané výkony v letošní
sezonì chceme pro pøíští rok odstranit hlavnì kvalitní zimní
pøípravou a být všem soupeøùm v pøíštím roce tvrdým oøíš-
kem“ dodává hrající trenér Karel Mudra.

Dorost

Pro dorostence zaèala sezona uā zaèátkem roku, kdy se
pravidelnì zúèastòovali halového Poháru Èeského nohejba-
lového svazu. Nejvìtšího úspìchu dosáhla dvojice Jùzek
a Nedelkov, která v Tachovì mezi osmnácti dvojicemi do-
sáhla na ètvrtou pøíèku, kdyā ve ètvrtfinále dokázala vyøadit
reprezentaèní dvojici Èeské republiky. Velmi dobrý výsledek
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uhrálo i trio Jùzek, Nový a Nedelkov ve Vsetínì, kde naši
zástupci vypadli ve ètvrtfinále, ale zanechali výborný dojem.
Jan Jùzek posléze obdrāel pozvánku na soustøedìní širšího
kádru juniorské reprezentace Èeské republiky. 

V dubnu odstartovala dorostenecká liga. Naši zástupci se
do ní probojovali loni a letos se pøesvìdèili, āe nejvyšší do-
rostenecká republiková soutìā není āádný med. V základní
èásti se jim nepodaøilo uhrát ani bod. Pøíèinou byla nezku-
šenost, nebo� hernì se vìtšinì soupeøù vyrovnali. Získané ne-
ocenitelné zkušenosti jim však nikdo nevezme a jsou výteènou
investicí do budoucna. Vādy� jádro dorostenecké týmu je v zá-
kladní sestavì muāského áèka a významnì pøispìlo k postupu
muāù do druhé ligy.

Na podzim sehráli dorostenci baráā o udrāení s praāským
celkem TJ Pankrác. Po smolné poráāce v Praze se Horaā-
ïovice doma vyhecovaly ke skvìlému výkonu i díky skvìlým
fanouškùm a poprvé v soutìāi mohly slavit výhru 5:4. Roz-
hodující zápas v Praze však tým, který oslabila mnohá zranìní,
nezvládl a podlehl.

Dne 10. 12. 2006 se naši dorostenci na závìr své kariéry
za dorost (pøešli do muāù „A“) zúèastnili Poslední smeèe do-
rostu v Praze na Ruzyni, kde se utkali i s juniorskými mistry
svìta a mistry republiky. Jen tìsnì nepostoupili do finálo-
vých bojù, jelikoā mìli velmi nepøíznivý los, ale za to si mohli
své síly zmìøit s tìmi nejlepšími juniory.

�áci

�áci se pravidelnì zúèastòují na všech turnajích krajského
pøeboru. Zejména dvojice Petr Voruda a Lukáš Hokr je velkým
pøíslibem do budoucna. Ve své kategorii se naši mladší āáci
umístili nejhùøe na druhém místì.

Zároveò bychom tímto chtìli podìkovat všem sponzorùm
a partnerùm. Jsou to firmy Hapon, s. r. o., (generální sponzor),
Døevovýroba Hokr, Kovaltos, s. r. o., Mlýny a krupárny Mrs-

koš, Písmomalíøství Miroslav Vondryska a Jiøí Jungr – topení,
voda, plyn. Tito sponzoøi se velmi podíleli na skvìlé sezonì.
Také dìkujeme Mìstu Horaāïovice za jeho podporu a tìšíme
se na další spolupráci.

Samozøejmì také patøí velké díky všem fandùm a vìøíme,
āe nás v následujícím „ligovém“ roce opìt pøijdou za Soko-
lovnu podpoøit. Za oddíl nohejbalu Jiøí Jungr

I Vy máte moānost!
Mìstská knihovna nabízí svým ètenáøùm moānost úèastnit

se výbìru knih. Pomocí lístkù v knihovnì, popø. e-mailem
knihovna@horazdovice.cz mohou ètenáøi napsat své poāadav-
ky na knihy, které v knihovnì chybí. Pokud poāadavek vyhoví
profilu a moānostem knihovny, pokusí se knihovna poāado-
vaný titul zakoupit. Neváhejte a pomozte nám nakoupit knihy,
o které máte zájem. MìK

Program Denního centra Oblastní

charity HD na únor 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.
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„B“ tým muāù v zimní pøípravì.

Stojící zleva: Hokr Radek, Roubal Miroslav, Mareš Pavel,
Prùcha Radek a Mudra

Sedící zleva: Benedikt Luboš, Jungr Jiøí (jednatel oddílu NC),
Král Jindøich

„A“ tým po úspìšné kvalifikaci do 2. ligy.

Stojící zleva: Trenér Václav Boška, Klimeš Václav, Barák Ladislav,
Boška David, Buzek Robert a Jùzek Jan.

Sedící zleva: Nový Petr, Jungr Jiøí a Nedelkov Lukáš



3. „Pøednáška na téma 

„Fotografie 40. – 80. léta 20. století“

Pøednáška s prùvodním slovem pana Jana Petruse. 
Ve ètvrtek 8. února ve 13.30 hod. v denním centru DPS
1061.

4. „Pro zdraví“

Mìkké techniky RHB. Pøijïte na pøednášku s rehabilitaèní
sestrou M. Jordánovou.
V pondìlí 12. února ve 13.00 hod. v denním centru DPS
1061.

5. „Pro radost“

V klubu seniorù setkání s písnièkou a harmonikou K. Š�ast-
ného. V úterý 13. února od 15.00 hod. v denním centru
DPS 1061.

6. „Do pøírody“

Pokud poèasí dovolí, jako kaādý mìsíc nás èeká spoleèná
procházka na Ostrov. 
Ve støedu 21. února ve 13.15 hod. Sraz pøed DPS 1061,
odvoz autem po domluvì v kanceláøi Charity je moāný.

7. „Tvùrèí dílna – výroba svíèek“

Pokud máte chu� vyrobit si originální vlastní svíèku,
pøijïte s námi tvoøit nebo se jen potìšit. 
Ve ètvrtek 22. února v 10.15 hod. 
Zbytky starých svíèek z vánoèního období jsou vítané!
Koná se v dílnì DPS 1061.

8. „Povídání z cest“

O své záāitky a promítání videokazety ze Sardinie se s námi
pøijde podìlit paní Boāena Saláková.
V zimních mìsících nás pohled na proslunìnou krajinu jistì
potìší a zahøeje na duši.
Ve støedu 28. února ve 14.00 hod. v denním centru DPS
1061. OCH Horaāïovice

Podìkování

      My Tøi králové jdeme k vám,
      štìstí, zdraví vinšujem vám.
      Štìstí, zdraví, dlouhá léta,
      my jsme k vám pøišli z daleka…

Sedmý roèník Tøíkrálové sbírky je za námi. Tato sbírka
se jiā stává tradicí, která je spojena vādy s pøíchodem nového
roku. Do ulic vychází desítky „králù“ v bílých šatech a s ko-
runami na hlavách. Rozdávají radost, smích a otevírají srdce
mnoha lidí. �e jste āádného „krále“ nepotkali? Uā jste nìkdy

vidìli 40 „králù“ pohromadì? V sobotu 6. ledna 2007 jste
mìli moānost je zahlédnout. Pøed kostelem sv. Petra a Pavla
na Mírovém námìstí v Horaāïovicích se jich sešlo více neā
ètyøicet. Po spoleèném poāehnání koledníkùm se malé sku-
pinky rozešly do ulic mìsta, aby poāehnání pøinášely i do
vašich domovù. Nad dveøe psali Tøi králové posvìcenou køídou
tøi písmena K+M+B a letopoèet 2007. Mnozí si myslí, āe jim
tam „králové“ zanechali iniciály svých jmen (Kašpar, Melichar
a Baltazar). Je to pouhá náhoda. Písmena se odvozují od la-
tinského Christus Mansionem Benedicat, to znamená v pøe-
kladu Kristus āehnej tomuto domu.

Sbírka probíhala ve dnech 5. a 6. ledna 2007 v Horaā-
ïovicích a obcích Velký Bor, Jetenovice, Svéradice, Chano-
vice a Komušín. Celkem 78 dìtí se v prùbìhu tìchto dvou
dnù alespoò na nìkolik hodin promìnilo na „krále“ a v do-
provodu 25 vedoucích tøíkrálových skupinek, z øad našich za-
mìstnancù, dobrovolníkù a pøíznivcù, putovaly mìstem èi ob-
cemi. V øadách koledníkù nechybìly opìt dìti z mateøských
a základních škol a podpoøili nás i āáci dalších støedních a od-
borných škol, kteøí jsou našimi pøíznivci jiā nìkolik let. Díky
velkému poètu úèastníkù byla sbírka velmi úspìšná.
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Celkový výtìāek Tøíkrálové sbírky 2007

Celkový výtìāek Tøíkrálové sbírky

2007 èinil
104.227,- Kè

Z toho: Horaāïovice  70.953,- Kè

Velký Bor + Jetenovice  11.082,50 Kè

Svéradice   9.300,- Kè

Chanovice   7.703,- Kè

Komušín   3.088,50 Kè

Pokladnièka v kanceláøi OCH

(umístìna v týdnu 

8. – 12. ledna 2007)

  2.100,- Kè

Celá èástka byla zaslána do Prahy na celorepublikové sbír-
kové konto Charity Èeská republika. V Horaāïovicích bude
zpìt pøidìlená èást finanèních prostøedkù z tøíkrálového ko-
ledování (65 %) pouāita dle schválených zámìrù. Èást na úhra-

du nákladù spojených s Charitní ošetøovatelskou a pe-
èovatelskou sluābou, kterou Oblastní charita Horaāïovice
poskytuje v Horaāïovicích a spádovém území, a dále na vol-
noèasové aktivity pro seniory a zdravotnì postiāené obèa-
ny, které poøádá Centrum denních sluāeb pøi OCH Horaā-
ïovice.

Dalších 10 % rozdìlí sekretariát Charity ÈR na humanitární
pomoc u nás i v zahranièí, 15 % obdrāí diecézní charity
a zbývající procenta pouāijí na úhradu reāie sbírky.

Ještì jednou velký dík tìm, kteøí nám vìnovali svùj èas
a ochotnì nám pomohli další roèník Tøíkrálové sbírky usku-
teènit. A rovnìā velký dík vám všem, kteøí jste doma srdeènì
pøivítali Tøi krále a finanèním pøíspìvkem do tøíkrálových po-
kladnièek podpoøili charitní dílo. Pomùāete tìm, kteøí se bez
pomoci druhých neobejdou. Dìkujeme!

Bc. Olga Šulcová – øeditelka Oblastní charity Horaāïovice

Váāení zákazníci, firma GAZELA plus, s. r. o., oznamuje
odbìratelùm plynu a elektøiny mìsta Horaāïovice termíny
provádìní spoleèných odeètù elektromìrù a plynomìrù v mì-
síci únoru 2007 v tìchto lokalitách a termínech:

5. 2. 2007 – 11. 2. 2007 Babín a Pøedmìstí.

12. 2. 2007 – 18. 2. 2007

Ulice Budovatelù,

Druāební, Karla Nìmce,

Lipová, Mírová, Odbojáøù,

Peškova.

19. 2. 2007 – 25. 2. 2007 Mírové námìstí.

26. 2. 2007 – 4. 3. 2007

Ulice Rybáøská,

Strakonická, Zahradní, 

5. Kvìtna.

Den a èas odeètù jednotlivých odbìrù v rozmezí dvou ho-
din bude upøesnìn na oznámeních vyvìšených odeètáøem. Dì-
kujeme Vám za umoānìní pøístupu k mìøidlùm.

GAZELA plus, s. r. o. – Váš partner pro odeèty mìøidel
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Oznámení:

3. únor. 2007

Pøátelství na snìhu
Lyāaøské a snowboardové závody pro dìti i dospìlé.

Místo konání:
Lyāaøský areál Nezdice na Šumavì

Další informace: www.skinezdice.cz

24. únor 2007

Poznej pøátele
Èesko – bavorské lyāaøské a snowboardové

závody pro dìti a dospìlé.
Místo konání:

Lyāaøský areál Nezdice na Šumavì

Další informace: www.skinezdice.cz

Upozornìní

Od ledna 2007
zmìna provozní doby pro pøedprodej vstupenek,

kopírování, pøíjem plakátù:
St 9.00 – 12.00, Èt, Pá, So 17.00 – 20.00 hod.



Staroèeská zabijaèka

Od svátku Tøí králù aā do Popeleèní støedy, letos 21. února,
trvá masopust. Je to období plesù, zábav, tancovaèek, ale také
zabijaèek.

Co se vám vybaví pøi slovì zabijaèka? Voòavá tlaèenka,
jelítka nebo ovar s køenem? Patøíte-li ke ctitelùm èeské ku-
chynì, rozhodnì se vám zaènou
sbíhat sliny. Nebylo tomu ale
vādycky tak, aby maso tvoøilo
kaādodenní souèást jídelníèku.
V dobách našich babièek a pra-
babièek patøilo k pokrmùm svá-
teèním. Hlavní svátek masa pak nastal, kdyā se v zimì konala
zabijaèka.

I tam, kde mìli vìtší stádeèko prasat, byl vybírán „krmník“.
Ten mìl svùj chlívek, aby se mu mohlo „podstrojovat“.

K bramborùm se pøidávalo
trochu šrotu, odstøedìné mléko
a èasto i mléko kozí, aby mìl
chutné maso a hodnì sádla.
Prase se pokoušeli vykrmit aā
do dvou metrákù.

A pak pøišel den, který byl
více neā pou� nebo posvícení. Den, na který se zvali sousedé
i pøíbuzní z mìsta, a proto se po zabijaèce øíkalo, āe mìl hod-
nì pøátel a pøíbuzných.

Den pøed zabijaèkou mìla hospodynì starost, aby dobøe
uvaøila kroupy a v den zabijaèky jiā od èasného rána topila
v kamnech, aby byla pøipravena vaøící voda, neā pøijde øezník.
Hospodáø zase musel mít pøipravené vše potøebné – dobìla
vydrhnuté necky, provaz, øetìz, dobøe roztluèenou smolu, jeden
hrnec na polévání, druhý na krev a metlu na její šlehání, roz-
porku na povìšení a nevím ani co více. Další vìci si donesl
øezník sám.

Kdyā prase, pašík nebo také krmník visel, hospodáø i ostatní
se èinili. Dobrou práci zapíjeli dobrým mokem a hospodyni
se jiā musela vaøit voda na ovar. Øezník èistil støeva, støevní
sádlo dával hospodyni na škvaøení. No a pak jiā pøišel èas
jitrnic, jelítek a tlaèenek. Dobrou zabijaèku neumìl jen tak
nìkdo a tak dobøí øezníci byli vyhlášeni po celém okolí
a v zimních mìsících byli na roztrhání.

Ke staroèeské zabijaèce patøila ještì jedna tradice – roz-
náška. V dobách, kdy neexistovaly chladnièky a mraznièky,
bylo v dobì zabijaèky výrobkù dost, ale vydrāely pouze krátký
èas. Proto se její èást dávala sousedùm. Kaādý si rád pochutnal
na kousku zabijaèky a kdyā pak zabíjel on, poslal zase vý-
sluāku tomu, od koho ji dostal. Roznáška byla svátkem i pro
dìti. Byly to právì ony, kdo jitrnice, jelítka, polévku a kousek
masa roznášely po sousedech. Za to dostaly nìjaký ten pamlsek
– bonbony, koláè nebo buchtu. Roznáška byly krásnou tradicí,

která dnes jiā témìø neexistuje, protoāe skoro všechno putuje
do mraznièek.

I v dnešních èasech probíhá zabijaèka obdobnì, ale po-
uāíváme moderní sporáky, na spoustu vìcí elektrické pomoc-
níky, ale základ zùstává stejný. Šikovný øezník, dobøí pomoc-
níci, peèlivá hospodynì s hospodáøem a atmosféra.

Dobrou chu� pøeje Karel Halml

Poèasí na Horaāïovicku
v roce 2006

Z pohledu roèních klimatických statistik není právì uply-
nulý rok vlastnì nièím zajímavý: roèní teplota prùmìrná, sráā-
ky prùmìrné. A pøitom máme ještì v pamìti, āe poèasí v tom
loòském roce bylo docela zvláštní. Rok bez jara a bez zimy,
øekl kdosi. Jakoby poèasí dávalo za pravdu tìm odborníkùm,
kteøí v poslední dobì upozoròují na klimatickou vratkost. Ne
āe by se zatím støedoevropské podnebí výraznì mìnilo, ale
snadno se mùāeme doèkat rùzných extrémù.

Ohlédnìme se tedy za poèasím v roce 2006, jak jsme ho
proāívali na Horaāïovicku:

Zima na zaèátku roku byla
nad obyèej tuhá. Hned po No-
vém roce pøibylo snìhu na 15
cm a uhodily mrazy. Po celý
leden a únor se støídaly krátké
oblevy s obdobími silných
mrazù kolem –15 °C. Sníh se
udrāel souvisle aā do 20. února.
Také bøezen byl velmi studený
a mokrý a jaro se vlastnì pøi-
hlásilo krátce aā na samém konci mìsíce. Ale chladna pok-
raèovala i v dubnu: ještì 10. – 11. 4. napadlo 8 cm mokrého
snìhu! Teprve v poslední dekádì tohoto mìsíce se teploty do-
staly na dvacítku. Na vláhu byl i duben velmi štìdrý (dvoj-
násobek normálu). Aā kvìten pøinesl uā doopravdy jarní po-
èasí. V posledních dnech kvìtna jsme se však doèkali

vydatného deštì a dvoutý-
denního silného ochlazení
(odpolední teploty se ve dnech
30. 5. – 1. 6. pohybovaly me-
zi 6 aā 8 °C, 2. 6. ráno 0 °C,
na Šumavì se objevil i sníh).
Od 8. èervna jsme však vkro-
èili rovnou do slunného léta.
Teploty dosahovaly brzy ke
tøicítce, obèas bouøky s pøídì-

ly vody. Vedra vrcholila v celé druhé polovinì èervence,
kdy jsme zaznamenávali aā 34 °C. Srpen však rázem léto u�al.
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Pokraèování na další stranì.



Vydatnì zapršelo a odpolední teploty se vìtšinou nedosta-

ly ani pøes 20 °C, deštivo. Srpen bývá èasto i nejteplejším

mìsícem v roce. Tentokrát byla jeho prùmìrná teplota pou-

hých 15,1 °C, a pøedèil ho nejen mimoøádnì teplý èervenec,

ale o pár desetin °C i èerven, navzdory velmi chladnému za-

èátku a dokonce i záøí! To uā je ojedinìlá odchylka. Aā záøí

tedy vrátilo teplé slunné poèasí (ještì 7. 9. 31 °C) a pøed-

znamenalo další div roku: velmi teplý podzim a zaèátek zimy.

S výjimkou dnù 1. – 4. 11. a 28. – 30. 12. kdy napadlo trochu

snìhu a mrzlo, jsme po celou dobu mìli spíše jarní poèasí.

Ani koncem roku nebyly teploty kolem 10 °C zvláštností.

Nejen, āe stále leckde kvetly podzimní kvìty, ale „jarním“

poèasím byla obèas zmatena i pøíroda: Sdìlovací prostøedky

pøinášely zprávy napøíklad o kvetoucích sakurách (Rokyca-

ny), o kvetoucích a dozrávajících mìsíèních jahodách. Ve

Strakonicích zaèátkem prosince divoká kachna na Otavì

vyvedla mladé, sám jsem zde vidìl 17. 12. rozkvetlý keø zla-

tého deštì, zaèátkem prosince rostly na loukách houby èirùv-

ky. Leckdo ze ètenáøù by jistì mohl poslouāit dalšími ku-

riozitami.

Prùmìrná roèní teplota byla 7,8 °C, sráāek spadlo v roèním

úhrnu 677 mm – coā jsou hodnoty odpovídající dlouhodo-

bému normálu Horaāïovic.

Zajímavá jsou i mìøení vydatnosti pramene u Sv. Anny:

jeho vydatnost se pohybovala mezi 3 – 5 litry za sekundu,

coā je více, neā v pøedchozích dvou letech. To ukazuje

na celkem dobré zásoby podzemních vod, i kdyā od podzimu 

vydatnost  pramene  vlivem  sucha  zvolna,  ale  trvale  kle-

sá.

Nejteplejším mìsícem roku se stal èervenec s prùmìr-

nou teplotou 21,2 °C: víc neā 3 °C nad normálem. Vùbec nej-

vyšší teplotu jsme zaznamenali 27. 7., a to 34 °C. Nejtep-

lejším dnem s prùmìrnou denní teplotou 25,3 °C byl 21.

èervenec.

Primát nejchladnìjšího mìsíc roku získal leden: jeho prù-

mìrná teplota: –6,3 °C je zhruba 4 °C pod dlouhodobým nor-

málem. Nejniāší teplotu –19 °C jsme namìøili 24. 1. Tento

den byl i nejchladnìjším dnem roku s prùmìrnou denní tep-

lotou –14,3 °C.

Nejdeštivìjším mìsícem roku byl èerven se 120 mm sráāek

(ale z toho 70 mm napršelo pøívalovì ve dvou bouøkách 21.

a 27. 6). Za ním pak duben a srpen, vādy (102 mm). Naopak

nejsušším mìsícem se stal prosinec s 16 mm. Ale i øíjen

mìl jen 18 mm sráāek. Nejvíce za jeden den napršelo v noèní

bouøce 21. èervna: 45 mm. Vydatný pøídìl deštì pøišel i ve

dnech 5. – 6. srpna: celkem 54 mm. 

Poslední jarní sníh napadal 10. – 11. dubna: 8 cm. Mrazík

se naposledy objevil 1. 5. (–1 °C), ale ještì 2. 6. klesla teplota

na nulu. Na podzim jsme 0°C zaznamenali 10. 10., ale zøetelný

mráz pøišel 17. 10. (–4 °C). První podzimní sníh se objevil

1. 11. Nejvíce snìhu leāelo koncem první poloviny února:

celkem 15 – 20 cm.

Loòský rok, navzdory svým rozmarùm, nás naštìstí ušetøil

vìtrných i povodòových kalamit. Jiøí Wagner
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Aquapark 376 511 481

Nádraāí ÈD 972 523 529

ÈSAD – informace 376 513 438

Elektøina – ZÈE Klatovy 371 101 111
371 106 333

Plyn – Zpè. Plynárenská, a.s. 
Klatovy 376 339 511

Voda – 1.JVS Horaāïovice 376 512 444
602 184 267

Topení – Bytservis Sušice 376 523 321
603 838 401

Veøejné osvìtlení, mìstský rozhlas
Václav Burda – Elektrosluāby

376 511 501,
602 491 905

Lékaøská pohotovostní sluāba
(So, Ne, svátky – 8.00 – 16.00) 376 512 222

DÙLE�ITÁ TELEFONNÍ ÈÍSLA

Mìstský úøad 376 547 521
376 547 522

Mìstská policie 376 547 539

Policie ÈR 376 512 401, 158

Hasièi 150

Záchranná sluāba 155

Informaèní centrum 376 513 666 – 667

Mìstská knihovna (internet) 376 512 632

Mìstské muzeum 376 512 271

Kulturní støedisko,
Kino Otava,
Kulturní dùm

376 512 237
376 511 890
376 512 436

MìÚ Horaāïovice,
odbor správy majetku

376 547 570
603 879 300
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1. JVS a.s.
Severní 8/2264

37010 České Budějovice
nepřetržitá havarijní služba:

387 761 911
info linka: 800 120 112

zákaznické služby: 140 50
e-mail: 1.jvs@1jvs.cz

Váš provozovatel vodovodů a kanalizací
Vám přeje

ÚSPĚŠNÝ ROK 2007

OPÌT ZAÈÍNÁME! PØIJÏTE SI ZACVIÈIT!

AEROBIK – (rùzné formy)
TÌLOCVIÈNA ZŠ KOMENSKÉHO, HORA�ÏOVICE

KA�DÉ PONDÌLÍ A STØEDU OD 15. 1. 2007.
Zaèínáme ve 20.05.

AQUA AEROBIK (cvièení ve vodì) velice vhodné

v kaādém vìku, má masáāní a rehabilitaèní úèinky

KPB HORA�ÏOVICE
Kaādý sudý pátek od 18.00 hod. (9. 2., 23. 2., ...)

Informace: Jitka Chalupná (tel.: 775 612 373)

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

Kvalitnì a rychle.

Oceòování nemovitostí

DVC Ilona Herzová, Sušice, mobil 608 117 789

Èeskomoravská stavební spoøitelna
Novì otevøená kanceláø v malé

zasedací síni Mìstského úøadu

v Horaāïovicích.

Otevøeno kaādé úterý 9 – 14,30 hod.

Finanèní poradenství, stavební spoøení,
penzijní pojištìní, podílové fondy,

úvìry ze stavebního spoøení,
spotøebitelské úvìry.

Stanislav Øíkovský – tel.: 603 478 755

ZIPOZ servis KŘIŽAN
Komenského 203, 341 01 Horažïovice

Volná místa
SOUSTRU�NÍK, FRÉZAØ NA CNC

SOUSTRUH A FRÉZU S ODMÌØOVÁNÍM
Nástup možný ihned.

Tel./fax: 376 513 313, GSM: 603 814 334,
e-mail: krizan@zipoz.cz, www.zipoz.cz

Autolakovna Třebomyslice
přijme zaměstnance

Kontakt: 376 513 644

Vladimír Bártík
Ul. Mírová 964, 341 01 Horažïovice

tel.: 376 513 124, 602 406 716

Výroba nábytku, oken,
kuchyňských linek,
dveří,
bytových doplňků

TRUHLÁØSTVÍ
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Zvolte to nejlepší
� Zvolte to nejlepší a nejbezpeènìjší spo-

øení – získáte aā 3.000,- Kè státní pod-
poru roènì, aā 2.000,- Kè prémii pro dì-
ti do 18 let, 2% úrok z vkladu.

� Zvolte to nejlepší pro své bydlení –
HYPOÚVÌR od 3,99 % zvolte to nejlep-
ší pro pohodu ve stáøí.

� Penzijní pøipojištìní se státním pøíspìv-
kem aā 1.800,- Kè roènì.

Jsme stále na stejné adrese.
Modrá pyramida stavební spořitelna
Horažïovice (vedle Červené brány)
Tel.: 376 512 068 nebo se obraŅte přímo

na své osobní poradce:
Ing. Petra Šustová 602 387 261
a Ivana Hejlíková 731 487 690.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Každý, kdo nyní uzavře smlouvu,
získá hezký dárek.

Ing. Petra Rohlíèková
SOUKROMÁ JAZYKOVÁ

A HUDEBNÍ ŠKOLA

V HORA�ÏOVICÍCH

Jazykové kurzy pro jednotlivce a malé skupiny:

ANGLIÈTINA • NÌMÈINA

ŠPANÌLŠTINA • FRANCOUZŠTINA

RUŠTINA

Rozšíøená nabídka v angliètinì:

douèování, pøíprava na zkoušky, TOEFL,

firemní a odborné kurzy pro pokroèilé,

konverzace s kvalifikovaným rodilým mluvèím.

Výuka hry na hudební nástroje:

KYTARA, KLAVÍR, KEYBOARD, FLÉTNA,
WHISTLE, BANJO (individuální)

Kontakt: Ing. Petra Rohlíèková,

Komenského 194, 341 01 Horaāïovice,

tel./fax: 376 382 367, mobil: 721 462 575

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

Mìsíèník vìnovaný hospodáøskému, kulturnímu a spoleèenskému povznesení mìsta

Uzávìrka pøíštího èísla je 21. února 2007. Redakce si vyhrazuje právo vybrat k otištìní pøíspìvky pisatelù podle potøeb HO. Pøíspìvky svým rozsahem delší neā jeden list A4 budou redakènì kráceny.
Náklad 2.600 výtiskù. Rozšiøováno do kaādé domácnosti horaāïovického obvodu zdarma. Vydavatel a nakladatel Mìsto Horaāïovice, IÈO 00255513 – redakèní rada: Ing. Ladislav Lenský, ak. mal. Petr
Mika, Lenka Šimonová, Lucie Staòková. Korektura: L. Staòková, MìÚ, Mírové nám. 1, tel.: 376 547 557, fax 376 547 529, e-mail: obzor@muhorazdovice.cz. Za vìcnou správnost textu odpovídají autoøi.
Povoleno OkÚ Klatovy pod registraèní znaèkou MK ÈR E 11878. Sazba DTP Benda Strakonice, tiskne Bedøich Tomášek – TISK, Na Ostrovì 131, 386 01 Strakonice.

 3. 2. sobota KERAMICKÁ DÍLNA 
PRO RODIÈE A DÌTI 
od 14,30 hodin.

19. 2. pondìlí TVOØIVÁ 
DÍLNA 
Ze starého nové. 
Zdobení trièka batikou, 
výšivkou, tiskem. 
Klubovna DDM 14 hodin – trièko
s sebou.

22. 2. ètvrtek OBVODNÍ KOLO
V RECITACI
8,30 hodin – sál DDM

28. 2. støeda ŠPERKOVÁNÍ 
– výroba smaltovaných šperkù 
– od 15 hodin

Kurz výpoèetní techniky

6. 2. v 18 hodin – pro všechny zájemce.
Bliāší informace v DDM.

Mùj hrneèek

Vyhlašujeme soutìā o nejkrásnìjší
vlastnoruènì vyrobený a nebo vlastnoruènì

vyzdobený hrnek.

Kategorie: pøedškolní dìti,
1. – 4. tøída, 5. – 9. tøída

Uzávìrka soutìāe je v pátek 30. bøezna.

Autoøi nejlepších hrneèkù obdrāí diplom
a odmìnu.

Filmová pøedstavení

16. 2. pátek JEN POÈKEJ 
Pásmo pohádek v sále DDM
v pátek vādy od 17 hodin,
vstupné dìti 5 Kè, dospìlí 10 Kè.
Dìti mohou pøispìt výtvarnou
prací do pohádkové galerie.

Pøipravujeme

DÌTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL

Sobota 3. 3. 2007
v Kulturním domì v Horaāïovicích

od 14 hodin.

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽEKINO OTAVAKULTURNÍ DŮM
 2. 2. pátek 11. KØES�ANSKÝ PLES

K tanci a poslechu hraje Malá
muzika Nauše Pepíka. Bohatá
tombola. Pøedprodej vstupenek
u paní Kubíèkové, tel. 376 512 665.

20.00

 3. 2. sobota PLES ATRIA
Hraje hudební skupina CROSS
Strakonice. Pøedtanèení. Pøedprodej
vstupenek v kinì Otava, tel.: 376
511 890 od 22. ledna 2007.

20.00

 4. 2. nedìle TANEÈNÍ KURZ 
PRO DOSPÌLÉ 4. lekce

15.00

 8. 2. ètvrtek 
 – premiéra
 9. 2. pátek 
 – repríza

Norman Robbins:
HROBKA S VYHLÍDKOU
Detektivní èerná komedie
v podání divadelního souboru
TYJÁTR Horaāïovice. 
Reāie: Lucie Listopadová.
Pøedprodej vstupenek v kinì
Otava, tel.: 376 511 890 
od 23. ledna 2007.

19.30

10. 2. sobota 3. PLES CIAO
Poøádá CK CIAO Horaāïovice
a Strakonice. Hraje hudební
skupina GOOD COMPANY Písek.
Cestovatelské soutìāe o zajímavé
ceny. Pøedprodej vstupenek
v IC Horaāïovice – zámek, 
tel.: 376 511 999, 376 513 666.

20.00

11. 2. nedìle TANEÈNÍ KURZ 
PRO DOSPÌLÉ 5. lekce

15.00

13. 2. úterý O MYŠÍCH A LIDECH
Uvádí Divadlo Pøíbram. 
Pøedplatné skupiny A/1. 
Zbylé vstupenky v pøedprodeji 
kina Otava nebo pøed pøedstavením
v kulturním domì.

19.30

16. 2. pátek 1. DIVADELNÍ BÁL
Poøádá Tyjátr Horaāïovice ve
stylu starého rakousko-uherského
mocnáøství. K tanci a poslechu
hraje Klatovská kapela, pestrý
program, kostýmy vítány.
Pøedprodej vstupenek v kinì
Otava od 1. února 2007.

20.00

17. 2. sobota JAK MLUVÍ HOUBY,
STROMY A LIDÉ
Komponovaný hudebnì nauèný
program.

17.00

18. 2. nedìle TANEÈNÍ KURZ
PRO DOSPÌLÉ 6. lekce – závìr

15.00

21. 2. støeda NÁMLUVY S MEDVÌDEM
Divadelní pøedstavení
pro 2. stupeò ZŠ a SOU.

10.00

23. 2. pátek VÁPENICKÝ PLES
Hraje hudební skupina FORTUNA,
bohatá tombola. Pøedprodej
vstupenek v kinì Otava, tel.: 376
511 890 od 12. února 2007.

20.00

25. 2. nedìle PLES SENIORÙ
K tanci a poslechu hraje
populární DOUBRAVANKA.

15.00

Zmìna programu vyhrazena.

 2. 2. pátek
 3. 2. sobota

WORLD 
TRADE CENTER
USA – drama do 12 let
nevhodné, titulky.

20.00

Hrajeme o jarních prázdninách

 5. 2. pondìlí
 6. 2. úterý

PO HLAVÌ DO…
ÈR – nová èeská kriminální
komedie do 15 let nevhodná.

20.00

 7. 2. støeda
 8. 2. ètvrtek

MRAVENÈÍ
POLEPŠOVNA
USA – animovaný rodinný film,
èeský dabing.

17.30

 9. 2. pátek
10. 2. sobota

DÉJA VU
USA – sci-fi thriller do 12 let
nevhodný, titulky.

20.00

16. 2. pátek
17. 2. sobota

ÏÁBEL 
NOSÍ PRADU
USA – komedie do 12 let
nevhodná, titulky.

20.00

23. 2. pátek
24. 2. sobota

PARFÉM: 
PØÍBÌH VRAHA
Francie, Španìlsko, SRN 
– historický thriller natoèený 
podle známého bestselleru 
Patrika Süskinda do 12 let
nevhodný, titulky.

20.00

LOUTKOVÉ DIVADLO „TYJÁTR“
HORA�ÏOVICE v kinì Otava:

 2. 2. pátek O MLSNÉ
PRINCEZNÌ

17.00

Zmìna programu vyhrazena.

Dùleāité upozornìní
Zmìna provozní doby v kinì Otava,

tel.: 376 511 890 – pøedprodej
vstupenek, kopírování, pøíjem plakátù

Pondìlí, úterý, støeda 9.30 – 12.30
Ètvrtek, pátek, sobota 16.30 – 20.30

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

Kino Otava – pøedprodej vstupenek KS 
(tel.: 376 511 890)
Po, Út     9.30 – 12.30, 13.00 – 17.00
St, Èt, Pá  9.30 – 12.30, 13.00 – 17.00,
St, Èt, Pá 19.00 – 20.30
So        17.00 – 20.30

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

OSTATNÍ INFORMACE

Soutìā

Sbírej samolepky projektu

„Dìti a ètení“

Probíhá leden – listopad 2007.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA


