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Celý mìsíc listopad provázela naše mìs-
to unikátní výstava motocyklù v kinì
Otava. Návštìvníci mohli poprvé v historii
vidìt motocykly vyrobené v Horaāïovi-
cích od r. 1925 firmou Jaroslav Cvach a fir-
mou Adolf Wagner. Hlavní organizátor celé
výstavy pan Karel Lukeš zajistil i další
exponáty, zajímavé dokumenty a fotogra-
fie od sbìratelù z Horaāïovic a okolí.
O výstavu se zajímaly nejen regionální
noviny, ale i ÈT1 s poøadem Toulavá ka-
mera, který byl vysílán 25. listopadu.

()
Televize si našla naše mìsto i v jiné,

bohuāel ne tak pøíjemné vìci, a tou je van-
dalství památek. Nejde jen o v televizních
novinách TV Nova zmiòovanou fresku
sv. Vojtìcha. Mìsto rekonstruuje a restau-
ruje i další památky a stává se, āe hned
pøi probíhajících opravách je práce nièena.
Tak tomu bylo i pøi opravì kašny na ná-
dvoøí zámku, kdy chybìlo jen málo a āu-
lový kvádr znièil nìkolikatýdenní práci od-

borníkù, kteøí zajišYovali nepropustnost
a funkènost kašny. Vaāme si práce dru-
hých i finanèních prostøedkù, které jdou
z penìāenek nás všech.

()
První listopadový víkend se vysazovaly

stromy pøi cestì na Prácheò. Kaādý zájem-
ce si zde mohl zasadit „svùj“ strom. Akce
probíhala za velkého zájmu veøejnosti.
Kdo nepøišel v dopoledních hodinách, uā
se mohl radovat jen z èerstvì vysázených
stromù a nemohl pøiloāit ruku k dílu, pro-
toāe vše bylo hotovo. Organizátoøi akce,
sdruāení Šumaøina a jmenovitì Tomáš Po-
llak, vše perfektnì materiálnì zajistili
a patøí jim podìkování. Stejnì tak dìkuji
skautùm, kteøí se opìt ochotnì zapojili
a pomáhali jako asistenti pøi výsadbì.

()
Ve støedu 12. listopadu se konalo 6. za-

sedání zastupitelstva mìsta.
V jeho úvodu sloāil slib nový zastupitel

za ÈSSD Ing. Vanìèek, který získal man-

dát po pí Kovaèové. Ta se z dùvodu ne-
sluèitelnosti funkcí svého mandátu vzdala
21. srpna 2007.
Zastupitelé zvolili ze svých øad novou

pøedsedkyni Finanèního výboru, stala se
jí Mgr. Chládková. Na āádost ÈSSD byl
finanèní výbor rozšíøen o pí Kovaèovou
a p. Jiøího Stulíka.
ZM schválilo novou Obecnì závaznou

vyhlášku o místních poplatcích (poplatky
za psy, za uāívání veøejného prostranství).
Byl zrušen poplatek ze vstupného.
Pomìrnì bouølivá diskuse se rozvinula

pøi projednávání odkupu èásti pozemku
pro výstavbu Penny Marketu v Loretské
ulici. Obavy ze zhoršené dopravní situace
bude øešit mimo jiné odboèovací pruh na
komunikaci I. tøídy, novì vybudovaná tøi
pøechodová místa (u Kovaltosu, dvì u kul-
turního domu), pøechod v Loretské ulici.
Mìsto získá další parkovací plochu blízko
centra. Budete se moci pøi nákupech roz-
hodnout mezi dvìma markety, a to snad
jiā koncem roku 2008.
Mìstu se podaøilo odkoupit od Èeských

drah potøebný pozemek pro zajištìní pøí-
stupu ke kapli sv. Anny a pro èást plá-
nované Otavské cyklostezky.
Zastupitelstva se zúèastnil p. Kába ze

sdruāení Jaderný odpad – dìkujeme, ne-
chceme! Vysvìtlil pøítomným souèasný
stav kolem plánovaného hlubinného úlo-
āištì jaderného odpadu v ÈR. Zdùraznil,
āe je i nadále tøeba všemoāným zpùsobem
bránit moānosti umístìní tohoto úloāištì
do blízkosti našich domovù.

Promìny Horaāïovic
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Starostka mìsta Mgr. Jindøiška Jùdová a vnuk Jaroslava Cvacha pan Jaroslav Vlèek
pøi vernisáāi výstavy Horaāïovické motorky.

Váāení spoluobèané,
pøichází èas vánoèní.

Èas, na který se všichni tìšíme,
protoāe si mùāeme v tom nejuāším
kruhu vychutnávat pøítomnost ro-
diny a pøátel.

Èas, kdy obdarováváme a tìší-
me se z radosti jiných.

Èas, kdy odpoèíváme a nabí-
ráme sil.

Pøeji Vám ty nejkrásnìjší Vá-
noce, proāité ve zdraví a pohodì.

Jindøiška Jùdová



Z usnesení zastupitelstva mìsta
12. listopadu 2007

zvolilo  pøedsedkyni  Finanèního  výboru:  Mgr.  Nadìāda
Chládková 
jmenovalo další èleny Finanèního výboru: pí Martina Kovaèová,
p. Jiøí Stulík

schválilo

� Obecnì závaznou vyhlášku è. 2/2007 o místních poplatcích� plnìní rozpoètu mìsta k 30. 9. 2007 � rozpoètovou zmìnu è. 3 na rok 2007, tj. rozpoètová opatøení
è. 52 – 78/2007� Dodatek è. 1 ke smlouvì o úvìru ze dne 22. 6. 2007 uzavøené
s Èeskou spoøitelnou, a. s., a pøidìlení zdrojù z programu
Podpory rozvoje komunální infrastruktury – pøímá investièní
podpora ve výši 78.664 Eura na financování Regionálního
centra cestovního ruchu� odkoupení pozemku p.è. 1740/4 o výmìøe 3 558 m2 v k.ú.
Horaāïovice od Èeských drah, a. s., Praha 1, za cenu 205 000,-
Kè � Komunitní plán sociálních sluāeb a souvisejících sluāeb na
podporu sociální integrace na období 2008 – 2012 pro území
správního obvodu obce Horaāïovice a mikroregionu Prá-
cheòsko

rozhodlo 

� z Fondu rozvoje bydlení mìsta Horaāïovice poskytnout
pùjèku p. Janu Buriánkovi, Horaāïovice, ve výši 100 tis. Kè
(5 let, 2 %)� v budoucnu odprodat èást pozemkové parcely è. 166 o výmìøe
cca 500 m2 v k.ú. Horaāïovice spoleènosti A + R, s. r. o.,
Jirny, pro výstavbu prodejny potravin typu Penny Market, která
bude vybudována do 6/2010. Cena bude stanovena sazbou
1 500,- Kè/m2 a poplatky s prodejem souvisejícími, záloha
ve výši 200 000,- Kè splatná pøed podpisem Smlouvy o bu-
doucí smlouvì kupní, zbytek ceny splatný pøed podpisem kupní
smlouvy� v budoucnu odprodat pozemkovou parcelu è. 2821/4 o výmìøe
731 m2 v k.ú. Horaāïovice p. Petru Kotalovi, Komenského,
Horaāïovice, a sleènì Miloslavì Janoutové, Veøechov 12, do
podílového spoluvlastnictví pro výstavbu rodinného domu, ce-
na je stanovena sazbou 500,- Kè/m2 a poplatky s prodejem
souvisejícími

stanovilo 

� jako urèeného zastupitele pro projednávání zmìn dosavadního
územního plánu mìsta Horaāïovice Petra Koláøe a pøi poøi-
zování nového územního plánu mìsta Ing. arch. Jiøího Kuèeru

vydalo 

� opatøení obecné povahy, kterým se mìní plochy v areálu
bývalého kláštera v Horaāïovicích na plochy obèanské
vybavenosti s vylouèením zaøízení a staveb pro obchodní
prodej

vzalo na vìdomí 

� informaci o situaci kolem zámìru státu – vybudování hlubin-
ného úloāištì jaderného odpadu v lokalitì Paèejov� zápis z Kontrolního výboru ze dne 5. 9. 2007

Dìkuji všem za úèast a za zájem o mìsto.

()

Ve støedu 19. listopadu 2007 se uskuteènilo setkání pøedsta-
vitelù samosprávy se zástupci nejvìtších podnikù pùsobících na
našem území. Vedení mìsta tím chtìlo pøedevším podìkovat za
jejich èinnost a ocenit význam firem pro obyvatele celého re-
gionu. Díky nim je na Horaāïovicku nejniāší nezamìstnanost
z obcí tøetího typu bývalého okresu Klatovy. Mnoho akcí by se
ve mìstì neuskuteènilo bez jejich sponzorství, zkrášlují své pro-
vozovny a tím i naše mìsto. Podnikatelé byli informováni o novì
tvoøeném územním plánu, seznámeni s plánem investièních akcí
na letošní i pøíští rok a informováni o pøipravovaných zmìnách
v āivnostenské èinnosti. Závìrem se všichni zúèastnìní shodli
na tom, āe se tato oboustrannì prospìšná setkání budou konat
pravidelnì. Mgr. Jindøiška Jùdová, starostka mìsta

Usnesení z rady mìsta
Rada mìsta Horaāïovice 24. øíjna 2007

schválila

� zveøejnìní zámìru budoucího odprodeje pozemku p.è. 797/1
(Loreta) v k.ú. Horaāïovice pro výstavbu rodinného domu� stanovení jednorázových úhrad za vìcná bøemena takto:
fyzické osoby – 1.000,- Kè, fyzické osoby podnikající – 5.000,-
Kè, právnické osoby podnikající – 10.000,- Kè� jednorázový finanèní pøíspìvek budoucích vlastníkù parcel
p.è. 2821/4 aā p.è. 2821/18 v k. ú. Horaāïovice za vybudování
pøípojek na hranice jejich pozemkù ve výši: plynová pøípojka
10.000,- Kè, vodovodní pøípojka 5.000,- Kè, kanalizaèní pøí-
pojka 5.000,- Kè� Smlouvu o podmínkách uzavøení budoucí kupní smlouvy mezi
ZÈP Net, s. r. o., Plzeò, a Mìstem Horaāïovice na akci „TI
50 BJ Šumavská – Okruāní“ (zøízení 27 ks plynových pøípojek)� Dodatek è. 1 k uzavøené dohodì o náhradì za uāívání stavby
silnice I. tøídy ze dne 3. 9. 2007 mezi Øeditelstvím silnic a dál-
nic ÈR, Praha, a Mìstem Horaāïovice� Smlouvu o podmínkách zøízení stavby mezi Mìstem Horaā-
ïovice a panem Janem Dudou, Horaāïovická Lhota, Ho-
raāïovice, která umoāòuje zøídit v souladu se stavebním zá-
konem stavbu „Stavební úpravy spojené se zmìnou úèelu
v uāívání na truhláøskou dílnu + pøístavba, jímka na splaškové
vody, vodovodní pøípojka, komunikace“ � Nájemní smlouvu mezi Mìstem Horaāïovice a spoleèností Si-
lovský, s. r. o., Penzion „U bílé rùāe“, Horaāïovice, na proná-
jem dvou masných krámù st.p.è. 106 a st.p.è. 107 v k. ú. Ho-
raāïovice s platností od 1. 11. 2007 za cenu 200,- Kè/m2 a rok� Dodatek è. 6 ke Smlouvì o dílo mezi Jihospolem Strakonice,
a. s., a Mìstem Horaāïovice týkající se investièní akce Re-
gionální centrum cestovního ruchu v Horaāïovicích spoèíva-
jící ve zmìnì rozsahu pøedmìtu smlouvy a ceny díla – zvýšení
o 455.000,- Kè bez DPH � pronájem nebytových prostor v pøízemí domu èp. 26 v Šev-
èíkovì ul. v Horaāïovicích nájemcùm Janì Machové, Svaté
Pole, spolu s Jarmilou Vetyškovou, Velký Bor 4, s platností
od 1. ledna 2008 na dobu neurèitou s tøímìsíèní výpovìdní lhùtou� pronájem nebytových prostor v èp. 46, Havlíèkova ul. v Ho-
raāïovicích jako skladových prostor elektromateriálu nájemci
Petru Pintíøovi – elektro, Horaāïovice, s platností od 1. 11.
2007 na dobu neurèitou s tøímìsíèní výpovìdní lhùtou� montáā 308 ks pomìrových indikátorù, kterou provede firma
Energie Èeské Budìjovice jako zkušební, a zahrnutí montáāe
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dalších 1500 ks pomìrových mìøièù do rozpoètu odboru správy
majetku na rok 2008 v celkové výši cca 700 000,- Kè� uzavøení provozu organizaèní sloāky Technické sluāby, Mìst-
ské muzeum, Mìstská knihovna a Mìstského úøadu Horaā-
ïovice dne 31. 12. 2007, organizaèní sloāky Aquapark 31. 12.
2007 a 1. 1. 2008� v souladu s vypsáním veøejné soutìāe na grafické zpracování
mìsíèníku Horaāïovický obzor
– vyøazení návrhù è. 2 a 3 z dùvodu nesplnìní zadávacích
  podmínek soutìāe dle zápisu z jednání hodnotící komise
  dne 26. 9. 2007
– poøadí návrhù splòujících podmínky:
  3. místo – DTP Sazba, Strakonice
  2. místo – Pavel Svoboda, Horaāïovice
  1. místo – Dragon Press, Klatovy � Plán zimní údrāby na zimní období listopad 2007 – bøezen 2008,
schvaluje smlouvu o dílo mezi VOD Velký Bor a Mìstem Ho-
raāïovice na zimní údrābu v èásti obce Tøebomyslice a Horaā-
ïovická Lhota na dobu urèitou od 1. 11. 2007 do 31. 3. 2008� zaøazení do edièního plánu mìsta pro rok 2008 dvì publikace
– 110. výroèí mìstského muzea a Koøeny rodiny Fischlù, aneb
�idé v Horaāïovicích a dotisk propagaèní broāury Aquapark

uloāila 

� MìÚ, majetkovému odboru, odstranìní závady (odpadní voda
svedená z odborné uèebny chemie) uvedené v Protokolu
o kontrolním zjištìní Krajské hygienické stanice Plzeòského
kraje ZŠ Blatenská – do 31. 12. 2007� MìÚ, odboru památkové péèe, školství a kultury, ve spolu-
práci s øeditelkou ZŠ nejpozdìji do 31. 12. 2010 podat āádost
na Krajskou hygienickou stanici Plzeòského kraje o prodlou-
āení termínu odstranìní dalších závad zjištìných pøi kontrole� MOTOCROSS CLUBU v AÈR, Horaāïovice, aby do 15. lis-
topadu 2007 pøedloāil provozní øád motokrosového areálu
a stanovení podmínek pro moānost vyuāívání motokrosového
areálu veøejností (moānost tréninkù)

souhlasí 
� se stavbou malého skladu elektromateriálu na pozemcích in-

vestora p. Fialy p.è. 820/6, p.è. 820/5 (PK) v k. ú. Horaāïovice
s podmínkou, āe nevznikne nový vstup ani vjezd z veøejné
komunikace na pozemek investora a jinak nebude dotèen po-
zemek ve vlastnictví Mìsta Horaāïovice p.è. 832/86 v k.ú.
Horaāïovice a investor poāádá o pøípustnost stavby MìÚ, od-
bor výstavby a územního plánování� se zøízením vrtu studny na pozemku p. è. 25 v k. ú. Horaā-
ïovice (Parkán)� s jednorázovým sníāením nájemného z nebytových prostor
v èp. 11 (Vinárna pod vìāí, p. Rosa) o 3.000,- Kè za rok
2007 z dùvodu údrāby a zavlaāování obecního pozemku p. è.
25 v Parkánu� s vytvoøením nových webových stránek mìsta a jmenovala
pracovní skupinu zabývající se zadávacími podmínkami pro
webovou prezentaci mìsta v následujícím sloāení: pøedseda
– Petr Koláø, èlenové – Lucie Staòková, Ing. Pavel Viták,
Václav Rosa, MgA. Pavel Svoboda

Rada mìsta Horaāïovice 7. listopadu 2007

schválila

� podání anketního dotazníku k Programu regenerace na Mi-
nisterstvo kultury ÈR (do programu zaøazuje ètyøi objekty –
atrium v zámku, mìstské opevnìní a jihovýchodní bránu

z 2. poloviny 13. století, objekt v Havlíèkovì ulici èp. 46,
muzeum v zámku)� termín dokonèení stavby „TI 50 BJ Šumavská – Okruāní“ do
30. 11. 2007� termín dokonèení akce „II/139 Horaāïovice, Blatenská ulice“
do 27. 11. 2007 � kácení lípy ve Veøechovì, ukládá realizaci zajistit Organizaèní
sloāce Technické sluāby (TS)� provedení digitalizace ohroāených dokumentù z fondu Mìst-
ské knihovny a Mìstského muzea � poøízení nového kopírovacího stroje Canon iR 2016 pro Mìst-
skou knihovnu� navýšení poètu zamìstnancù organizaèní sloāky Mìstské mu-
zeum max. o 0,75 zamìstnance s platností od 1. dubna 2008� poøízení elektrického zvonìní a elektropøípojky kaplièky ve
Svatém Poli a doporuèuje èástku 35.000,- Kè zaøadit do roz-
poètu na rok 2008 – zodpovídá organizaèní sloāka TS� zveøejnìní zámìru smìny pozemku PK p.è. 2408 (za Mokrou)
v k. ú. Záøeèí u Horaāïovic a povìøuje MìÚ, majetkový od-
bor, pøípravou realizace smìny pozemkù v rámci projektu
Otavská cyklostezka � nabídku Jiøího Panušky, Strakonice, na zpracování znaleckých
posudkù v souvislosti s pøípravou odprodeje bytù ve vlast-
nictví obce za cenu: ocenìní 1 bytu 650,- Kè bez DPH pøi
ocenìní do 10 bytù, za cenu 450,- Kè/1 byt bez DPH pøi ocenìní
více jak 10 bytù� nabídku JUDr. Soni Panuškové, Strakonice, za cenu 1500,-
Kè/1 byt na zpracování prohlášení vlastníka v souvislosti s pøí-
pravou odprodeje bytù ve vlastnictví obce

vzala na vìdomí
� zápisy z bytové komise ze dne 9. 10. 2007 a 23. 10. 2007

souhlasí 
� se zaøazením āádosti Radka Novotného do seznamu uchazeèù

o byt z dùvodu stabilizace zamìstnance Základní školy Bla-
tenská (školník) Mgr. Jindøiška Jùdová, starostka mìsta

Otázka pro p. Roubala
Jakou máte pøedstavu o budoucím vyuāití areálu bývalého

kláštera a jaký je zámìr vedení mìsta?

Za odpovìï na otázku dìkuje za sebe i ètenáøe Horaāïovic-
kého obzoru Ing. Antonín Novák, Horaāïovice

Klášter zde v Horaāïovicích si v roce 1853 koupila Kongre-
gace školských sester de Notre Dame. Jak je jiā patrné z názvu,
vìnovaly se sestry pøeváānì vzdìlávání dìtí a byla zde dívèí
škola.

V té dobì to bylo do jisté míry centrum vzdìlávání zde v Ho-
raāïovicích.
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Pozvánka

Mìsto Horaāïovice zve obèany na veøejné zasedání
zastupitelstva mìsta, které se koná ve støedu 19. pro-
since 2007 v 18.00 hod. v Kulturním domì v Horaāïo-
vicích.

Pokraèování na další stranì.



Po odsunutí øádových sester slouāil areál kláštera jako pevná
hráz socialismu. 

Jistì si mnozí pamatují, jak z bran vyjíādìly kolony vojen-
ských aut.

A tak bych byl velice nerad, aby auta vojenská nahradila auta
osobní, plná „spokojených“ zákazníkù vyjíādìjících z komerèní
zóny z výhodného nákupu v supermarketu.

Nemám nic proti tomuto zpùsobu nakupování. Ale myslím
si, āe tyto obchodní øetìzce patøí mimo centrum mìsta.

Na chodbì u øádových sester jsem vidìl dobové fotografie.
Prostranství za klášterem bylo plné zelenì, byla zde rozsáhlá za-
hrada.

A tak si zde dokáāu pøedstavit park, dìtské høištì, malé ob-
chùdky a tøeba i kavárnu.

Zkrátka místo, které mùāe být místem odpoèinku, cílem pro-
cházek, ale i místo pro rekreaèní sport a pro nekomerèní kulturu.

Moje pøedstava se do jisté míry shoduje se zámìrem vedení
mìsta.

Mìstské zastupitelstvo na svém zasedání dne 12. 11. 07 od-
souhlasilo vydání opatøení obecné povahy, kterým se mìní plochy
v areálu bývalého kláštera v Horaāïovicích na plochy obèan-
ské vybavenosti s vylouèením zaøízení a staveb pro obchodní
prodej.

Tím by mìlo být v budoucnu zamezeno tlaku obchodních øe-
tìzcù na vyuāití tohoto lukrativního místa pro komerèní vyuāití.

František Roubal

Reakce na èlánek
v Horaāïovickém obzoru è. 10
Po pøeètení èlánku týkajícího se programu INDOŠ v posled-

ním èísle Horaāïovického obzoru jsme cítili potøebu na uvedené
informace reagovat.

O vyjádøení jsme proto poāádali paní Olgu Kalèíkovou – ná-
mìstka hejtmana Plzeòského kraje. MUDr. František Koc

Citujeme z odpovìdi námìstkynì hejtmana Plzeòského kraje
paní Mgr. Olgy Kalèíkové (ODS) – redakènì kráceno

Pokusím se na základní body èlánku reagovat.
Pøedevším moāná pro osvìāení pamìti: jednalo se o otázku

zavádìní internetu do škol – tzv. projekt INDOŠ. Musíme si v tom-
to kontextu øíci dvì informace: jednalo se o nákup za miliardy
a o provoz za miliony. Z veøejných prostøedkù nìkdo v urèité
dobì (musíme potvrdit, āe to byla vláda ÈSSD) rozhodl hradit
nìco, co si øada škol a obcí pro své školy jiā poøídila – rozhodli
sami, āe to je jejich priorita, poèkali napøíklad s opravou so-
ciálního zaøízení a dali pøednost informatice. Nìkde naopak. A do
toho pøichází „osvícená“ myšlenka, jak utratit veøejné peníze zce-
la nekontrolovatelnì, coā autor odpovìdi shrnuje slovy „AW bylo,
jak bylo…“ To jsou pro mne strašlivá slova. Znamenají, āe au-
torovi je zcela jedno, āe sociálnìdemokratická vláda povìøila a za-
platila firmu k provedení prùzkumu, co která škola jiā má. Za
tento prùzkum firma obdrāela více neā 300 milionù korun. Tento
prùzkum pak pøi dodávce Indoše nebyl brán v potaz. Ta strašlivá
slova „AW bylo, jak bylo…“ znamenají, āe øeditel, který dal pøed-
nost informatice pøed sociálním zaøízením a byl tedy aktivní, byl
za aktivitu potrestán – nedostal poèítaèe a na sociální zaøízení
uā vùbec. Ta pro mne strašlivá slova také znamenají, āe za více
jak sedm miliard zcela v duchu úèel svìtí prostøedky bez veøejné
kontroly dodala nìkým nahoøe vybraná firma nekompatibilní sys-
tém. Zdùrazòuji nekompatibilní systém, to znamená, āe vybraná

škola dostala bez jakékoli konzultace technické vybavení, které
jiā tøeba mìla, a āe byla zavázána jakékoli své potøeby podøídit
dirigismu shora. Dostávala se zcela do podruèí vybrané firmy
bez moānosti ovlivnit výbìr techniky, systému a stálých plateb.
Nikdo nemyslel na to, āe firma si bude sama urèovat výši poplatkù,
āe bude mít dobøe své pøíjmy ošetøeny v prostøedí bez jakékoli
konkurence. Váāení obèané, líbí se Vám takové øešení? Mohu
vás ujistit, āe se nelíbilo ani samotným školám. Teprve po mnoha
urgencích pøímo škol a obcí se zaèalo jednat, jak tuto situaci,
do níā byly školy „zahnány“, øešit. Podle autora tím, āe souèasná
vláda se rozhodla takovýto neprùhledný systém dále nepodpo-
rovat, konèí pohádka. Já osobnì si myslím, āe se naopak vnese
poøádek tam, kde jej minulá vláda rozhodnì nechtìla. Autor zmi-
òuje, āe vládní zakázka vyšla levnìji. Pro toto tvrzení nemá ja-
kýkoli dùvìryhodný podklad. Já pro opak ano. Vládní zakázky
vycházejí 5x dráāe, neā je bìāná cena a mohu to dokázat na
èíslech pøi zavádìní internetu do knihoven. Zeptejte se Vaší paní
knihovnice. A jeden doklad pøidám zcela konkrétní. V listopadu
t. r. probìhla konference a na ní zaznìla nabídka: kompletní
vybavení poèítaèové uèebny 10 poèítaèovými stanicemi za
76 690,- vè. DPH (20 stanic jiā jen 120 000,- vè. DPH). Pøi-
pomeòme, āe jeden poèítaè v dobì instalace Indoše stál 150 000,-
Kè a byl jiā – jak se v oblasti informaèních technologií øíká –
morálnì zastaralý. Naopak, pokud by se minulá vláda rozhodla
jít opravdu prùhlednou cestou, obdrāela by kaādá obec na svého
āáka urèitou èástku a vìøte, āe v místních podmínkách by se ur-
èitì dovedla s nákupem techniky a výší poplatkù vyrovnat lépe.

Olga Kalèíková, ODS

Pozn. – jménem redakèní rady se omlouvám všem ètenáøùm
Horaāïovického obzoru za uveøejnìní èlánku pana Ing. Radomíra
Vanìèka s politickým podtextem. Po reakci na èlánek Internet
ze škol jiā v Horaāïovickém obzoru pøíspìvky s tímto zamìøením
nebudou uveøejòovány.

Ing. Ladislav Lenský, místostarosta a pøedseda redakèní rady

Øešení dopravní situace ve mìstì
Mìsto Horaāïovice se snaāí øešit dopravní situaci v kritických

místech mìsta, zejména pak odklon dopravy, která mìstem pouze
projíādí. Jedním z moāných øešení je zdvousmìrnìní místní ko-
munikace mezi køiāovatkou na Tøebomyslice kolem trāištì aā po
zaústìní na Plzeòskou ulici. Tím dojde k èásteènému odklonu
dopravy od Plznì na Sušici a Klatovy a naopak a sníāení do-
pravní zátìāe v kritickém místì – Plzeòské ulici mezi køiāovatkou
u kulturního domu a supermarketem Albert.

Dne 1. 11. 2007 probìhlo první jednání za úèasti Krajského
úøadu Plzeòského kraje, Dopravní policie Plzeò a Klatovy, ob-
vodního oddìlení policie ÈR Horaāïovice, Øeditelství silnic
a dálnic Plzeò, Správy a údrāby silnic (SÚS) Klatovy a dalších
úèastníkù, kde bylo dohodnuto, āe bude zadána „studie øešení“
a po jejím odsouhlasení bude uvedená komunikace pøevedena
do majetku kraje. Veškerou další pøípravu realizaèního projektu
pøevezme SÚS Klatovy.

Tato komunikace bude s ohledem na nový územní plán nejen
øešit obtíānou dopravní situaci ve mìstì, ale umoāní v budoucnu
i další zástavbu mezi ulicemi Tøebomyslická a Plzeòská. Pøed-
pokládá se vybudování nejménì jednostranného chodníku a po-
tøebných ināenýrských sítí.

Køiāovatka ulic Komenského, Tøebomyslická s výše uvedenou
místní komunikací bude øešena kruhovým objezdem.

Ing. Ladislav Lenský, místostarosta
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Mìsto Horaāïovice

Obecnì závazná vyhláška è. 2/2007
o místních poplatcích

Zastupitelstvo mìsta Horaāïovice na svém zasedání dne
12. 11. 2007 rozhodlo vydat podle ustanovení § 14 zákona
è. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znìní pozdìjších pøed-
pisù, a v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 odst.
2, písm. h) zákona è. 128/2000 Sb., o obcích v platném znìní,
tuto obecnì závaznou vyhlášku:

Oddíl I

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Èl. 1

1) Mìsto Horaāïovice vybírá tyto místní poplatky:
a) poplatek ze psù
b) poplatek za uāívání veøejného prostranství

2) Správu místních poplatkù vykonává Mìstský úøad v Ho-
raāïovicích a pøi øízení ve vìcech poplatkù se postupuje
podle zákona è. 337/1992 Sb., o správì daní a poplatkù,
ve znìní pozdìjších pøedpisù, pokud zákon 565/1990 Sb.,
o místních poplatcích, ve znìní pozdìjších pøedpisù, nestanoví
jinak

Oddíl II

POPLATEK ZE PSÙ

Èl. 2

Pøedmìt poplatku

Poplatek se platí ze psù starších 3 mìsícù. 

Èl. 3

Poplatník

Poplatek ze psù platí fyzická nebo právnická osoba, která je
drāitelem psa a má trvalý pobyt nebo sídlo na území mìsta
Horaāïovice. 

Èl. 4

Sazba poplatku

1) Sazby poplatku za kalendáøní rok èiní:

pes chovaný
za

prvého
psa

za druhého
a kaādého
dalšího psa

v nájemních domech 600 Kè 1000 Kè

v rodinných domcích 300 Kè  500 Kè

v èástech  obce: Babín, Boubín,
Komušín, Horaāïovická Lhota,
Svaté Pole, Tøebomyslice,
Veøechov, v ulici Pøedmìstí 
a na samotách 
(èp. 125, 433, 688, 689, 690,
691, 809)

100 Kè  200 Kè

2) Sazby poplatku ze psa, jehoā drāitelem je poāivatel invalid-
ního, starobního, vdovského nebo vdoveckého dùchodu, který
je jeho jediným zdrojem pøíjmù, anebo poāivatel sirotèího
dùchodu za kalendáøní rok èiní:

pes chovaný
za

prvého
psa

za druhého
a kaādého
dalšího psa

v nájemních domech 200 Kè 300 Kè

v rodinných domcích 200 Kè 300 Kè

v èástech  obce: Babín, Boubín,
Komušín, Horaāïovická Lhota,
Svaté Pole, Tøebomyslice,
Veøechov, v ulici Pøedmìstí 
a na samotách 
(èp. 125, 433, 688, 689, 690,
691, 809)

 50 Kè  100 Kè

Èl. 5

Osvobození

1) Od poplatku ze psù je osvobozen drāitel psa, kterým je:
a) osoba nevidomá, bezmocná a osoba s tìākým zdravotním

postiāením, které byl pøiznán III. stupeò mimoøádných vý-
hod podle zvláštního právního pøedpisu,

b) osoba provádìjící výcvik psù urèených k doprovodu tìchto
osob,

c) osoba provozující útulek zøízený obcí pro ztracené nebo
opuštìné psy 

d) osoba, které stanoví povinnost drāení a pouāívání psa
zvláštní pøedpis 

2) Osvobození od poplatku ze psa zaniká, zanikne-li dùvod osvo-
bození.

Èl. 6

Vznik a zánik poplatkové povinnosti

1) Poplatková povinnost vzniká v kalendáøním mìsíci, ve kterém
pes dovršil stáøí tøí mìsícù nebo ve kterém drāitel zaèal drāet
psa staršího. Poplatek se platí za kaādý i zapoèatý kalendáøní
mìsíc. 

2) V pøípadì drāení psa po dobu kratší neā jeden rok se platí
poplatek v pomìrné výši, která odpovídá poètu i zapoèatých
kalendáøních mìsícù. Takto stanovený poplatek èiní nejménì
20,- Kè. Pøi zmìnì místa trvalého pobytu nebo sídla platí
drāitel psa poplatek od poèátku kalendáøního mìsíce násle-
dujícího po mìsíci, ve kterém zmìna nastala, novì pøíslušné
obci. 

3) Zanikne-li poplatková povinnost, stane se tak uplynutím mì-
síce, ve kterém tuto skuteènost oznámil poplatník mìst. úøadu.
Zjištìný pøeplatek na poplatku se vrátí na základì āádosti po-
platníka, èiní-li více neā 50,- Kè.

Èl. 7

Splatnost poplatku

1) Poplatník je povinen zaplatit poplatek ze psù bez vymìøení
pøedem, a to takto:
a) neèiní-li více neā 600,- Kè roènì, je splatný do 31. 3. pøí-

slušného kalendáøního roku 
b) poplatek vyšší neā 600,- Kè roènì je splatný ve dvou stej-

ných splátkách, nejpozdìji v termínech 31. 3. a 30. 9. pøí-
slušného kalendáøního roku

2) Vznikne-li poplatková povinnost po termínu splatnosti, je po-
platek splatný nejpozdìji do 30 dnù ode dne, kdy poplatková
povinnost vznikla.
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Èl. 8

Oznamovací povinnost

1) Poplatník je povinen písemnì oznámit správci poplatku do
15 dnù vznik své poplatkové povinnosti, tj. dovršení stáøí psa
3 mìsíce nebo zapoèetí drāení psa staršího. Rovnìā do 15 dnù
je povinen oznámit zánik své poplatkové povinnosti.

2) Povinnost oznámit drāení psa má i osoba, která je od placení
poplatku podle zákona o místních poplatcích osvobozena a tu-
to skuteènost musí v oznámení správci poplatku prokázat.

3) Poplatník je povinen oznámit mìstskému úøadu zmìnu kaādé
skuteènosti, která má vliv na výši poplatku nebo vznik a zánik
osvobození, a to do 15 dnù ode dne, kdy tato skuteènost na-
stala.

4) Pøi plnìní oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdìlit
správci poplatku pøíjmení, jméno nebo název právnické osoby,
trvalý pobyt nebo sídlo, datum narození nebo IÈ. Jde-li o fy-
zickou nebo právnickou osobu, která je podnikatelským sub-
jektem, uvede téā èíslo úètu u penìāního ústavu, na kterém
jsou soustøedìny penìāní prostøedky z její podnikatelské èin-
nosti.

5) Vlastník nebo správce domu je povinen na výzvu mìstského
úøadu ohlásit písemnì všechny psy v domì chované, i kdyā
poplatku ze psù nepodléhají.

Èl. 9

Identifikace psù

Mìstský úøad vydá poplatníkovi k oznaèení psa evidenèní
známku, a to i pro takového psa, který byl od poplatku osvo-
bozen. 

Oddíl III

POPLATEK ZA U�ÍVÁNÍ VEØEJNÉHO
PROSTRANSTVÍ

Èl. 10

Pøedmìt poplatku

1) Poplatek se vybírá za zvláštní uāívání veøejného prostranství,
kterým se rozumí provádìní výkopových prací, umístìní do-
èasných staveb a zaøízení slouāících pro poskytování prodeje
a sluāeb, pro umístìní stavebních nebo reklamních zaøízení,
zaøízení cirkusù, lunaparkù a jiných obdobných atrakcí, umís-
tìní skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a uāívání
tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce
nebo potøeby tvorby filmových a televizních dìl.

2) Z akcí poøádaných na veøejném prostranství bez vstupného
nebo akcí, jejichā výtìāek je urèen na charitativní a veøejnì
prospìšné úèely, se poplatek neplatí.

Èl. 11

Veøejné prostranství

Veøejným prostranstvím podle této vyhlášky jsou všechna ná-
mìstí, silnice, ulice, mìstské komunikace, chodníky, trāištì, ve-
øejná zeleò, parky, prùchody a další prostory pøístupné kaādému
bez omezení, tedy slouāící obecnému uāívání, a to bez ohledu
na vlastnictví k tomuto prostoru. Pøílohou této vyhlášky je plán
mìsta s vyznaèením veøejných prostranství.

Èl. 12

Poplatník

1) Poplatek platí fyzické i právnické osoby, které uāívají veøejné
prostranství zpùsobem stanoveným v èlánku 10.

2) Poplatku za uāívání veøejného prostranství spoèívajícího ve
vyhrazení trvalého parkovacího místa nepodléhají osoby zdra-
votnì postiāené.

Èl. 13

Oznamovací povinnost

1) Poplatník je povinen písemnì oznámit správci poplatku zvlášt-
ní uāívání veøejného prostranství nejménì 15 dní pøed jeho
zapoèetím. V pøípadì uāívání veøejného prostranství na dobu
kratší neā 7 dní, je nutno splnit tuto povinnost nejpozdìji v den
zahájení uāívání veøejného prostranství.

2) Ukonèení uāívání veøejného prostranství je poplatník povinen
oznámit správci poplatku do 5 dnù, kdy tato skuteènost na-
stala a nahlásit skuteèný rozsah záboru v m2.

3) Poplatník je povinen sdìlit své jméno, pøíjmení nebo název
právnické osoby, bydlištì nebo sídlo, datum narození nebo
IÈ. Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která je pod-
nikatelským subjektem, uvede téā èíslo úètu u penìāního ústa-
vu, na kterém jsou soustøedìny penìāní prostøedky z její pod-
nikatelské èinnosti.

4) Splnìní oznamovací povinnosti nenahrazuje pøípadné povo-
lení, které pro uāívání veøejného prostranství vyplývá ze zvlášt-
ních pøedpisù.

Èl. 14

Vznik a zánik poplatkové povinnosti

Poplatek se platí od prvého dne, kdy došlo k uāívání veøejného
prostranství, zpùsobem uvedeným v èl. 10 aā do dne, kdy toto
uāívání skonèilo.

Èl. 15

Sazba poplatku

a) za umístìní doèasných staveb a zaøízení slouāících pro po-
skytování prodeje a sluāeb:

pro potravináøský prodej a prodej výpìstkù
dennì za 1 m2 5,- Kè

pro poskytování sluāeb dennì za 1 m2 5,- Kè
pro poskytování sluāeb – pøedzahrádky

dennì za 1 m2 3,- Kè
ostatní prodej dennì za 1 m2 75,- Kè

b) za umístìní doèasných staveb a zaøízení slouāících pro po-
skytování prodeje a sluāeb v dobì konání pouti, trhù
a veøejných slavností:
pro prodej výpìstkù dennì za 1 m2 5,- Kè
pro poskytování sluāeb dennì za 1 m2 5,- Kè
pro ostatní prodej dennì za 1 m2 100,- Kè

c) za umístìní doèasných staveb (déle neā 9 mìsícù) slouāících
pro poskytování prodeje bez dalších skládek zboāí mimo nìho

dennì za 1 m2 2,- Kè

d) za místo vyhrazené k trvalému parkování
nákladního vozidla nebo autobusu

dennì za 1 m2 2,- Kè
paušál za mìsíc 500,- Kè
paušál za rok 5000,- Kè

osobního auta dennì za 1 m2 2,- Kè
paušál za mìsíc 200,- Kè
paušál za rok 2000,- Kè

e) za místo k umístìní stavebního zaøízení 
(zábor prostranství, které slouāí jako zaøízení staveništì,
manipulaèní nebo skladovací prostor)

dennì za 1 m2 2,- Kè
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f)  za umístìní skládek (palivo, stavební a ostatní materiál)
 na dobu delší neā 7 dní dennì za 1 m2 2,- Kè

g)  za umístìní zaøízení cirkusù, za uāívání prostranství pro 
 potøeby tvorby filmových a televizních dìl

dennì za 1 m2 1,- Kè
h)  za pouāití veøejného prostranství k umístìní lunaparkù 

 a jiných atrakcí          dennì za 1 m2         20,- Kè
ch) za pouāití veøejného prostranství pro reklamní akce

dennì za 1 m2 10,- Kè
i)  za umístìní reklamních zaøízení všeho druhu 

 (reklamní poutaèe, nabídky zboāí, reklamní stojany, apod.)
dennì za 1 m2 3,- Kè
paušál za 1 m2/ mìsíc 70,- Kè
paušál za 1 m2/ rok 700,- Kè

Èl. 16

Splatnost poplatku

1) Poplatek je splatný:
a) pøi uāívání veøejného prostranství po dobu kratší 3 dnù

nejpozdìji v den, kdy bylo s uāíváním veøejného prostran-
ství zapoèato

b) pøi uāívání veøejného prostranství po dobu delší neā 3 dny
nejpozdìji v den, kdy uāívání veøejného prostranství skon-
èilo

c) poplatek stanovený mìsíèní paušální èástkou je splatný pos-
lední den pøíslušného mìsíce

d) poplatek stanovený roèní paušální èástkou je splatný do
31. bøezna pøíslušného kalendáøního roku

2) Pøipadne-li lhùta splatnosti na sobotu, nedìli nebo státem uzna-
ný svátek, je dnem, ve kterém je poplatník povinen svoji po-
vinnost splnit, nejblíāe následující pracovní den.

Oddíl IV
USTANOVENÍ SPOLEÈNÁ

Èl. 17

1) Vèas nezaplacené poplatky nebo jejich nezaplacenou èást vy-
mìøí mìst. úøad platebním výmìrem a mùāe je zvýšit aā na
trojnásobek. Vymìøené poplatky se zaokrouhlují na celé ko-
runy nahoru.

2) Pokud poplatník nesplní ve stanovené lhùtì svou oznamovací
povinnost vyplývající z této vyhlášky nebo uloāenou rozhod-
nutím podle zákona 337/1992 Sb., o správì daní a poplatkù,
v platném znìní, mùāe mu správce poplatku opakovanì uloāit
pokutu za nepenìāní plnìní ve smyslu ustanovení § 37 a § 37a
citovaného zákona.

 Èl. 18

1) Pokud poplatník nebo plátce nesplní svoji poplatkovou po-
vinnost stanovenou obecnì závaznou vyhláškou obce, lze dluā-
né èástky vymìøit nebo domìøit do 3 let od konce kalendáøního
roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

2) Byl-li pøed uplynutím tøíleté lhùty uèinìn úkon smìøující k vy-
mìøení nebo domìøení poplatku, bìāí tøíletá lhùta znovu od
konce roku, v nìmā byl poplatník nebo plátce o tomto úkonu
písemnì uvìdomen. 

3) Vymìøit a domìøit poplatek však lze nejpozdìji do deseti let
od konce kalendáøního roku, ve kterém poplatková povinnost
vznikla.

Èl. 19

Ke zmírnìní nebo odstranìní tvrdosti mùāe mìstský úøad na
základì āádosti poplatníka v jednotlivých pøípadech poplatky sní-
āit nebo prominout.

Èl. 20

Obecnì závazná vyhláška è. 3/2003 o místních poplatcích se
zrušuje. 

Èl. 21

Tato vyhláška nabývá úèinnosti dnem 1. 1. 2008.

Ing. Ladislav Lenský           Mgr. Jindøiška Jùdová
   místostarosta                   starostka mìsta

Horaāïovické motorky
V rámci probíhající výstavy jsem oslovila
pana Karla Lukeše s nìkolika otázkami.

Co Vás pøivedlo na myšlenku uspoøádat v Horaāïovicích
výstavu motocyklù? 

Hlavním dùvodem byla ta skuteènost, āe známý sbìratel mo-
tocyklových veteránù pan Zdenìk Bálek zachránil a zrestauroval
tøi motocykly z Horaāïovic – jeden motocykl, který vyrobil pan
Jaroslav Cvach a dva motocykly od pana Adolfa Wagnera, proto
výstava „Horaāïovické motorky“. Pøedstavujeme tady tøi ge-
nerace motocyklù – pøedváleènou, pováleènou a souèasnou.
Myšlenka vrátit domù témìø po 80 letech alespoò na mìsíc stroje
vyrobené v Horaāïovicích se zdaøila.

Zorganizování takové výstavy není nic snadného. Pøibliāte,
prosím, ètenáøùm, co to všechno obnáší.

Pøíprava výstavy trvala témìø jeden rok. Není to práce jed-
notlivce, ale celého kolektivu pøátel, kamarádù a fandù. Díky
paní Libuši Muāíkové z Kulturního støediska, která poskytla pros-
tory kina OTAVA. Díky všem, kteøí zapùjèili dokumenty, fotografie
a vystavované exponáty. Díky všem sponzorùm, kteøí pomohli vý-
stavu realizovat a díky studentkám, uèitelùm a øediteli Støední
školy v Horaāïovicích.

V dobì, kdy odpovídáte do Obzoru, je výstava zhruba
v jedné tøetinì, pøesto mi dovolte otázku. Splnila návštìvnost
a reakce návštìvníkù Vaše oèekávání?

Výstava „Horaāïovické motorky“ splnila naše oèekávání –
svìdèí o tom dosavadní návštìvnost témìø 800 lidí a zápisy
v Pamìtní knize. Pøijíādìjí návštìvníci v celé ÈR. Doufám, āe
pøivítáme a odmìníme tisícího návštìvníka.

Dìkuji za odpovìdi. Mgr. Jinøiška Jùdová
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Podìkování

Vzhledem k blíāícímu se konci rekonstrukce Blatenské
ulice chci vyslovit podìkování radnímu Plzeòského kraje,
Ing. Miroslavu Jarošovi (radní pro oblast dopravy) za zájem
o dopravní situaci v Horaāïovicích a zajištìní pøíspìvku
z rozpoètu kraje na rekonstrukci povrchù v Blatenské ulici.

MUDr. František Koc,
èlen ZM Horaāïovice a zastupitel kraje

Dne 22. prosince na námìstí koná vánoèní trh.



Informace āivnostenského odboru

ZRUŠENÍ BEZDLU�NOSTI

Dne 31. øíjna 2007 nabývá úèinnosti zákon è. 270/2007 Sb.,
kterým došlo ke zmìnám také v zákonì èíslo 455/1991 Sb., o āiv-
nostenském podnikání, a to v èásti všeobecných podmínek pro-
vozování āivnosti § 6. Tato novela āivnostenského zákona ruší
bezdluānost jako jednu ze všeobecných podmínek provozování
āivnosti ve vztahu k finanènímu úøadu, správì sociálního zabez-
peèení a veøejnému zdravotnímu pojištìní.

Marie Šolcová – vedoucí āivnostenského odboru

Výmìna obèanských prùkazù

Nejpozdìji dnem 31. prosince 2007 skonèí platnost obèan-
ských prùkazù bez strojovì èitelných údajù vydaných do
31. prosince 1998. Konec platnosti se vztahuje i na obèanské
prùkazy s vyznaèenou platností „bez omezení“, s výjimkou ob-
èanských prùkazù obèanù narozených pøed 1. lednem 1936. Tato
výmìna je bezplatná, k výmìnì je potøebné vyplnit āádost o vy-
dání obèanského prùkazu, jedna fotografie a stávající obèanský
prùkaz. Jarmila Maršíková, odbor správní
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REGIONÁLNÍ CENTRUM CESTOVNÍHO RUCHU

Nová „Modrá“
Po sedmnácti mìsících byla ukonèena rekonstrukce bývalého hotelu Modrá hvìzda. Celkové náklady na rekonstrukci

èinily 50 mil. Kè, z toho vlastní zdroje 36,8 mil. Kè a 13,2 mil. Kè bylo poskytnuto z prostøedkù Evropské unie, ze Spoleèného
regionálního operaèního programu. Novì vzniklé centrum pøispìje k rozvoji cestovního ruchu v našem mìstì i regionu.
Zároveò byla zachránìna hodnotná kulturní památka – secesní sál, který bude  plnit kulturní a spoleèenskou funkci. Pøed-
pokládaný termín otevøení Regionálního centra cestovního ruchu je v bøeznu 2008.  Martina Benešová, majetkový odbor

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Oznamujeme všem obèanùm, āe v pondìlí 31. 12. 2007
bude Mìstský úøad v Horaāïovicích uzavøen.

Ing. Ivana Dušková, tajemnice MìÚ



Konèí platnost øidièských prùkazù
vydaných do roku 1993

Dne 31. prosince 2007 konèí platnost øidièských prùkazù vy-
daných do 31. prosince 1993.
Naposledy vyzýváme øidièe, aby zodpovìdnì pøistoupili k vý-

mìnì výše uvedených øidièských prùkazù a ušetøili si zbyteèné
problémy v lednu 2008. Výmìna øidièských prùkazù trvá 20 dnù.
Podá-li se āádost o výmìnu do 31. 12. 2007 bude vyøízena bez-
platnì. Od 2. ledna 2008 uā se bude muset zaplatit správní po-
platek ve výši padesát korun. Jsou i pøípady, āe starší øidièi ne-
chtìjí motorová vozidla jiā øídit a chtìjí se øidièského oprávnìní
vzdát. Mohou si na odboru dopravy, oddìlení evidence øidièù
vypsat āádost na pøedepsaném tiskopise a osobnì øidièský prùkaz
odevzdat. 
V pøípadì, āe 1. ledna 2008 nebude mít øidiè, jemuā byl doklad

vydán ve výše citovaném období, vymìnìný øidièský prùkaz, ne-
smí usednout za volant. Miloslava Lišková, odbor dopravy

Zmìna stanoviš, na tøídìný odpad
Oddìlený sbìr komunálního odpadu (všem dobøe známé kon-

tejnery na papír, sklo a plasty) je v našem mìstì jiā rutinou,
nicménì se na nìkterých stanovištích prakticky poøád vyskytují
problémy s udrāováním èistoty v bezprostøední blízkosti kontej-
nerù. Jedním z nejvíce problémových míst z tohoto pohledu je
stanovištì kontejnerù na parkovišti u supermarketu Albert. Vzhle-
dem k tomu, āe se zde pohybuje velké mnoāství lidí, a to ne
jen místních, je odkládání odpadu zde anonymní a je prakticky
nemoāné zajistit toto stanovištì v takovém stavu, abychom se
pøed návštìvníky mìsta, a nejenom pøed nimi, nemuseli stydìt.
S cílem eliminovat tyto problémy jsme se rozhodli toto sta-

novištì zrušit a místo toho na jiných, sice ménì frekventovaných,
ale pro obèany mìsta stejnì dobøe dostupných místech vytvoøit
stanovištì nová. Takāe od zaèátku prosince 2007 budou kon-
tejnery od Alberta pøestìhovány a budou vytvoøena dvì nová
kompletní stanovištì s moāností odkládání všech tøí komodit (pa-
píru, skla a plastù) na jednom místì, a to: Majerova ulice na
parkovišti naproti bývalému Sklenáøství Lupíšek a Palackého
ulice na parkovišti poblíā telefonní budky (nyní je zde pouze
kontejner pro odkládání plastù).
Nová stanovištì budou vytvoøena na Plzeòské ulici vedle

trāištì a v Záøeèské ulici. Na tìchto místech budou prozatím
umístìny kontejnery s moāností odkládání plastových odpadù.
Nové stanovištì bude vytvoøeno v areálu Základní školy Bla-
tenská s moāností odkládání papíru a plastù. Toto stanovištì je
vytvoøeno v rámci osvìty a výchovy ke tøídìní odpadù našich
nejmladších spoluobèanù.
Dále, vzhledem k tomu, āe kontejner na plasty v �iākovì ulici

(naproti katastrálnímu úøadu) je svým objemem jiā nedostateèný,
bude nahrazen kontejnerem s vìtším objemem. Ze stejného dù-
vodu bude v Tøebomyslicích stávající kontejner na plasty na-
hrazen vìtším.
 Doufáme, āe tyto zmìny budou ku prospìchu obèanùm a èás-

teènì se aspoò pro nìkteré z Vás zkrátí donášková vzdálenost
ke kontejnerùm. Rovnìā doufáme, āe tyto kosmetické úpravy

mìstského systému nakládání s odpady Vás od tøídìní odpadù
neodradí. 
Na webových stránkách mìsta najdete mapku s aktuálním roz-

místìním stanoviš^ vèetnì informací, jaké kontejnery se na jed-
notlivých stanovištích nacházejí.

Ing. Vachušková, odbor āivotního prostøedí

Svìtlo ve tmì svítí, tma jej nepohltí

Co: Aā z dalekého Betléma k nám do
Horaāïovic pøiputuje plamínek pokoje
a míru. Pøineste si Svìtlo domù, podarujte
jím své pøátele…
Kdy: v sobotu 22. prosince 14.00 – 17.00
hod.
Kde: na námìstí v Horaāïovicích ve
skautském tee-pee.

Komu se nelení, tomu se zelení,
aneb co se dìje v Domeèku

S dobitými baterkami jsme se po prázdninách
vrátili nejen do školních lavic, ale i do skaut-
ského domeèku na Panské. A^ uā jsme strávili
prázdniny v Africe, nebo u pásu v továrnì, je
zde další rok plný moāností…

Skautský rok jsme zahájili v rámci Sportovních dní dìtským
odpolednem na Panské. Plnìním úkolù, cestováním bránou èasu
do doby samurajù, starovìkého Egypta èi dávného pravìku, spo-
leènou bojovou hrou, ochutnávkou specialit na ohni, zpíváním
a stezkou odvahy jsme spoleènì s padesáti dìtmi strávili pøí-
jemné odpoledne jednoho z posledních dnù prázdnin. 
V øíjnu pak Loreta zaāila nálet ruènì vyrábìných drakù. Tra-

dièní drakiáda i letos mìla poèetné a krásné draèí výtvory, nì-
které lítaly více, nìkteré ménì, nìkteré vùbec, kaādopádnì pod-
zimní odpoledne jsme zakonèili rozdáním cen a opékáním
buøtíkù.
V listopadu byla cesta na Prácheò svìdkem invaze stromku-

chtivých obèanù Horaāïovic. Obèanské sdruāení Šumaøina
v rámci pøípravy prácheòské nauèné stezky nás poprosilo o spo-
lupráci na akci urèené pro rodiny a obèany Horaāïovic – výsadba
ovocných stromù pod Práchní.

Ze zápisníku støediskové rady
Tak uā jsme si zasadili

skautský strom (viz. foto), pøí-
ští rok (pøe)stavíme dùm a dì-
tí máme poāehnanì. Vlastnì
by se dalo øíct, āe ke štìstí
skautského støediska nechybí
uā témìø nic. Snad jen… drāte
nám všichni pìsti, nebo^
skautské støedisko Prácheò
poāádalo Ministerstvo škol-
ství v rámci skautského gran-
tového projektu o finanèní
podporu našeho zámìru Rekonstrukce skautské klubovny. Vý-
sledky se dozvíme zaèátkem bøezna. Jana Mráèková
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Sbor dobrovolných hasièù
O hasièích a hasièství

Vybráno z Horaāïovického obzoru èíslo 8 z roku 1934:

V sobotu 21. min. mìsíce veèer o šesté ho-
dinì oznamoval nepøetrāitý hvizd sirény, āe ho-
øí. Hoøelo v továrnì p. Mìøièky (bývalý Jitex).
K poāáru dostavil se sbor dobrovolných hasièù
z Horaāïovic s motorovou støíkaèkou, která
ihned zapoèala chrliti vodu do nitra budovy.

Mezitím se dostavil sbor hasièù ze Záøeèí taktéā s motorovou
støíkaèkou, která byla uvedena v èinnost. Orientaci v hoøící bu-
dovì ztìāoval hustý kouø, který znemoāòoval zjistiti rozsah poāáru.
Teprve po otevøení oken bylo konstatováno, āe nehoøí stropy,
nýbrā jen bedny s cívkami a rùzné odpadky a pod omítkou døe-
vìný strop. Jelikoā nebylo potøeba na ohroāená místa chrliti ta-
kové spousty vody, dodávané dvìma motorovými støíkaèkami, bylo
velitelem sboru Kohoutem naøízeno zastaviti oba proudy, ale pro-
toāe pro vzdálenost a hluk pùsobený diváky nebyly signály
obsluhujícím muāstvem u motorù slyšeny, obrátili hasièi zatím
oba proudy z budovy okny ven, aby voda nezpùsobila v budovì
marnì škody. Rozumné opatøení toto vyvolalo však u divákù
ostrou kritiku a hasièi musili uvnitø budovy skoro zápasiti, aby
nahrnuvšími se civilními obèany – diváky – nebyly jim vyrvány
z rukou proudnice. Zvláštì jeden opilý obèan se neurvale choval.
Z poāáru tohoto bylo by dobøe si vzíti ponauèení, āe hašení

ohnì jest vìcí hasièù a āe dobøe vychované obèanstvo, které na
poāár se pøijde podívati jako na divadlo, nemá pøekáāeti nezištným
obráncùm ohroāeného majetku spolubliāního, nemá nemístnou,
nikým nezaplacenou, ale obìtavou a nebezpeènou práci znechu-
covati.
Obèanstvo by si mìlo uvìdomiti, āe hasièská sluāba je zod-

povìdná, nebezpeèná a āe v nynìjší dobì jest skuteènì div najíti
dobrovolce, kteøí zadarmo – bez jakékoliv náhrady pracují, na-
sazují své zdraví a āivoty ku záchranì majetku i āivotù svých
spoluobèanù.

To platí i dnes. Karel Halml

Ze āivota mladých hasièù

Zúèastnili jsme se výcviku v aquaparku. Dìti
byly seznámeny s první pomocí pøi tonutí a bez-
peèností pøi koupání. Potom nastala volná zábava
a ta se uā líbila víc. Navštívili jsme pøírodovìdnou
stanici, kde nás p. Prùcha seznámil s bezpeèným

zacházením se zvíøaty a jak se zvíøata chovají pøi ohroāení po-
vodní nebo poāáru. Chtìli bychom mu za to velmi podìkovat.
Nìkteøí èlenové malých hasièù plní další èást hry plamen a sklá-
dají zkoušky z odborností. Pøipravujeme se na mikulášskou be-
sídku a vyrábìní vánoèních dárkù pro rodièe.

Vedoucí mladých hasièù

P.S. Prácheò (Otaváci) – Otavácký podzim

Od zaèátku školního roku, kromì pravidel-
ných páteèních schùzek, jsme podnikli dva vel-
ké výlety. Jeden výlet, do Nového Mìsteèka,
byl dvoudenní a druhý se uskuteènil na Èerném
a Èertovì jezeøe. V Novém Mìsteèku bylo set-
kání P. S. z Klatov, Sušice, Plznì a Horaāïo-
vic. Sobotní dopoledne bylo vìnováno turistic-

kému výletu na Turnerovu chatu, kde byly všechny dìti nadšeny
z vydry Vydrýska. Bìhem odpoledne dìti absolvovaly sportovní
a dovednostní soutìāe, ve kterých horaāïovické dìti se ctí obstály.

Druhou akcí byl jiā zmínìný výlet na šumavská jezera. Pøestoāe
nám poèasí zrovna nepøálo, cesta byla blátivá a zasnìāená, zdolali
ji i nejmladší èlenové. Zajímavým bodem výletu byla návštìva
hranièní āeleznièní stanice Alābìtín, kde polovina budovy patøí
nám a ta druhá sousednímu Nìmecku.

Myslím, āe se výlety podaøily a všem se líbily. Uā se tìšíme
na nastávající zimní období a s ním spojené snìhové radovánky.

Šedý medvìd

Køes4anská mateøská škola
Ve zdravém tìle zdravý duch,
aneb co je nejvìtší poklad

Všichni se den co den potkáváme se
stovkami rùzných mikroorganismù. Díky
našemu imunitnímu systému, který tvoøí
jakousi hráz, nás škodlivé viry a bakterie
neohrozí. Ale jen v pøípadì, āe funguje
správnì. I my v naší duhové mateøince

usilujeme o to, aby dìti, které toto zaøízení navštìvují, byly po
celý rok zdravé a stále usmìvavé. Protoāe i smích je jedním z fak-
torù zvyšujících obranyschopnost organismu a navíc vyvolává
pozitivní emoce, které zvyšují mnoāství imunitních bunìk v lid-
ském tìle. Zaøazujeme do denního reāimu takové èinnosti, které
vedou k zdravému āivotnímu stylu. Naše prostorná školní zahrada
plná kvìtin, døevin a pøíjemného stínu v letním parnu umoāòuje
dìtem dostateèné pohybové vyāití, ale také pùsobí jako pøírodní
uèebna. Oblázkové øeèištì obrostlé okrasnými travinami a rost-
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linami si mohou dìti projít bosýma nohama, a tak si „osahat“
pøírodu vlastními chodidly. Bylinkový záhon nabízí spoustu zdra-
ví prospìšných rostlin. Z nich dìláme v našich tøídách ochut-
návky bylinkových èajù. Dìti se tak seznamují, jak jednotlivé
rostliny pùsobí na naše tìlo a poznávají je nejen podle vzhledu,
ale i vùnì a chuti. To je souèástí dodrāování pitného reāimu bì-
hem dne. Dìti mají tekutiny neustále k dispozici. V listopadovém
a prosincovém vydání našeho èasopisu Kapièky jsme uveøejnili
zase èaje z lesa, které si dìti mohly uvaøit podle návodu se svými
rodièi a sourozenci. Jak se dìti v naší školièce stravují? Tak o to
peèují naše paní kuchaøky. Zaøazují pestrou a zdravou stravu
a èím dál více netradièní pokrmy, jakými jsou jáhly, cizrna, po-
hanka a jiné. Snaāíme se spolupracovat i s rodièi. Hovoøíme s ni-
mi, co které dítì nejí a chceme vhodným pùsobením zmìnit tento
negativní postoj k pozitivnímu.

V listopadu navštívila naši školku paní Štruncová z pøíro-
dovìdné stanice. Pøinesla s sebou spoustu zvíøátek, která si dìti
mohly pohladit, pochovat a seznámit se s nimi. I tímto zpùso-
bem se dìti mohly dozvìdìt, co zdravého chutná tìmto tvo-
reèkùm. Zvíøecí miláèci nám pøinášejí radost, ale mohou také
pøispìt ke zdraví ve svém nejbliāším okolí. Dìtem je s nimi pøí-
jemnì, více se pohybují, hrají si, smìjí se a více vnímají pocit
pohody.

Nìkteré paní uèitelky z naší školièky absolvovaly nedávno
vzdìlávací program „Naplòování výchovy ke zdraví v MŠ“. Do-
zvìdìly se mimo jiné, āe roste poèet dìtí 3 – 6letých s vadami
páteøe, āe nìkteré dìti trpí zkrácenými svaly zadní èásti nohou
a èím dál více pøevaāuje u dìtí tuková vrstva nad svalovou hmo-
tou. Nìkterá zjištìní jsou alarmující, a proto naše školka bude
i nadále podporovat výchovu ke zdraví u našich nejmenších.

Za KMŠ Jana Turková

Vèelièky a sestøièka
Všechny dìti zdravé a zdravotní sestøièka za nimi pøišla?

Dùvod jednoduchý: NÁVŠTÌVA!

Do tøídy pøedškolákù – do Vèelièek
– pøišla zdravotní sestøièka Veronika na
besedu o zdraví, o zdravé výāivì, poví-
dání o lidském tìle… Vysypala pøed dìt-
mi hromadu obrázkù se všelijakými po-
travinami a pochoutkami a dìti mìly za

úkol roztøídit je do dvou hromádek – na zdravé a nezdravé.
Nìkteré dobroty se dìtem nechtìlo zaøazovat do nezdravé hro-
mádky.

„Dìti, budete se bát Alberta?“ – to byla otázka pøímo na tìlo.
Z tašky vykoukla lebka, a tak jsme jí dali radši kšiltovku. Lebka
na nás cenila zuby, a protoāe vìtšina dìtí uā má zkušenosti s bo-
lestivým zoubkem, vysvìtlila sestøièka Veronika dìtem jak pe-
èovat o svùj chrup, konkrétnì ukázala postup pøi èištìní zubù.

Dìti si zkusily vyèistit zuby „jen jako“ a pak je kartáèkem vy-
èistily i Albertovi.

Dále pøišel na øadu Eman – maketa s vnitøními orgány. Popis
jeho tìla zvládly dìti hravì, ani pojmenování vnitøních orgánù
jim nedìlalo potíāe. Vādy^ plníme tematickou èást „Ve zdravém
tìle zdravý duch“ a pøedškoláci uā znají i funkce nìkterých vnit-
øních orgánù. Nejvíce dìti zajímalo srdce. Mohly si ho nejen
osahat, rozebrat, ale dokonce si mohly poslechnout tlukot svého
vlastního srdce fonendoskopem.

Dalším úkolem bylo ošetøení pøi poranìní. Dìti dostaly cvièné
obvazy a vìtšinou obratnì si vzájemnì ve dvojici zavazovaly ko-
leno, ruku, hlavu, prostì to, co si „zrovna poranily“. Potom si
dìti mohly osahat ty údajnì hroznì bolestivé injekce a dospìly
k závìru, āe uā jim strach nahánìt nebudou.

Nakonec dìti obdrāely pracovní list, kde byly znázornìny vnitø-
ní orgány. Dìti mìly za úkol je vykreslit a správnì pojmenovat.
Za správné øešení dostaly „Diplom malého zdravotníka“ a nebyl
nikdo, kdo by ho nedostal.

Sestøièka Veronika i dìti si odnesly z besedy plno dojmù i no-
vých pojmù. A tak je jiā domluvena další návštìva.

MŠ Na Palouèku – tøída Vèelièky

Pozvánka k zápisu dìtí do první tøídy
Øeditelství Základní školy Komenského ul. 211 a Základní

školy Blatenská ul. 540 oznamují, āe v úterý dne 15. ledna 2008
se od 12 hodin do 17 hodin budou konat zápisy dìtí do prvního
roèníku pro školní rok 2008/2009. 

K zápisu se dostaví dìti narozené od 1. záøí 2001 do 31. srpna
2002. V pøípadì zájmu rodièù se mohou dostavit i dìti narozené
od 1. záøí do 31. prosince 2002. Dìti, které se zúèastnily zápisu
v loòském roce a dostaly rozhodnutí o odkladu povinné školní
docházky, jsou zapsány a nemusí jiā k zápisu chodit. Rodièe u zá-
pisu pøedloāí obèanský prùkaz a rodný list dítìte.

  Mgr. Petr Mazanec                RNDr. Hana Mazancová
øeditel ZŠ Horaāïovice              øeditelka ZŠ Horaāïovice
 Komenského ul. 211                    Blatenská ul. 540
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Základní škola Blatenská 540 Horaāïovice

zve budoucí prvòáèky a jejich rodièe na

DEN OTEVØENÝCH DVEØÍ
Koná se 11. prosince 2007

od 8.00 do 12.00 hod.



Partnerská Volkschule Kirchberg

má novou školní budovu

V pátek 26. øíjna 2007 odjela delegace ZŠ Komenského do
bavorského Kirchbergu na pozvání starosty pana Adolfa Weniga
a øeditele partnerské školy pana Rudolfa Wagnera.
Tento den byl pro naše bavorské pøátele velmi významný,

protoāe se konalo slavnostní otevøení novì postavené školní bu-
dovy pro 450 āákù.
Slavnostní program zaèal v 10 hodin dopoledne ve velké aule

v pøízemí školy. Bìhem dvou hodin se na pódiu vystøídali āáci
se svým kulturním vystoupením i øada významných øeèníkù v èe-
le se státním sekretáøem bavorského ministerstva pro vzdìlávání
a školství panem Berndem Siblerem.
I my jsme pøijeli popøát naší partnerské škole vše nejlepší

v nové etapì její existence v krásné a architektonicky úèelnì øe-
šené nové školní budovì na kraji mìsta. Ta nahradila 40 let starou
bývalou budovu v centru obce. Pøi odpolední prohlídce celého
objektu, jehoā výstavba trvala 16 mìsícù a stála 8 milionù Euro,
jsme na vlastní oèi mohli vidìt, āe slova øeèníkù o významu
školy pro obec a celý bavorský stát nebyla pronesena pouze do
vìtru.
Na závìr slavnostního programu byla školní budova slavnostnì

vysvìcena a škola do svého názvu dostala jméno svatého Gott-
harda, který je patronem Kirchbergu.
V almanachu St. Gotthard Volkschule Kirchberg, který byl

vydán u pøíleāitosti otevøení nové budovy je vìnováno nìkolik
stránek historii i souèasnosti partnerství našich škol. Bývalý
øeditel pan Günther Neuhierl popisuje zaèátek spolupráce
v roce 1991 a vzpomíná na svého pøítele pana øeditele Jaroslava
Jedlièku, který spolu s ním stál u zrodu vzájemných kontaktù
našich škol. Jsem rád, āe v roce 2007 je toto partnerství stále
āivé a spoleènì s panem øeditelem Wagnerem doufáme, āe
v dalších letech budeme realizovat opìt celou øadu spoleèných
projektù. Za to všechno musím podìkovat uèitelùm ZŠ Komen-
ského, kteøí se od roku 1991 aā dodnes úèastnili spoleèných akcí
obou škol, zvláštì pak uèitelkám nìmeckého jazyka paní Ma-
rii Kotálové a paní Hanì Suché a v neposlední øadì také Sdru-
āení rodièù a Mìstu Horaāïovice za finanèní podporu této spo-
lupráce.
A úplnì na závìr chci podìkovat všem dívkám z pìveckého

sboru Kvítek a paní uèitelce Danì Slepièkové za krásné pìvecké
vystoupení a reprezentaci naší školy a mìsta pøi slavnostním
programu v Kirchbergu.
Mgr. Petr Mazanec, øeditel ZŠ Horaāïovice, Komenského ul. 211

SOŠ Horaāïovice
Pod záštitou Okresní hospodáøské komory, ve spolupráci

s Úøadem práce se dne 7. listopadu 2007 konala v Kulturním
domì Druāba v Klatovech výstava s názvem Akademie øemesel.
Jednotlivé støední školy, støední odborná uèilištì a odborná uèi-
lištì zde prezentovaly svoji nabídku studijních a uèebních oborù
a hlavnì své praktické dovednosti. Souèástí programu byly
i ochutnávky výrobkù, módní pøehlídka, pøehlídka úèesù apod.
Mìsíc listopad je pro tuto akci nejvýhodnìjší z hlediska oslovení
āákù a také jejich rodièù pøed nelehkou volbou odborného
vzdìlání. Také naše støední škola se zde, jako jiā ponìkolikáté,
prezentovala, a to jak pøípravou slavnostní tabule, cukráøskými
výrobky, tak i nápaditými výrobky studené kuchynì. Velice pù-
sobivá byla expozice aranāérù.
V obou tøídách nástavbového studia, v jejich 2. roènících, pro-

bíhají v souèasné dobì poslední pøípravy na maturitní plesy. Tøída
2.A má svùj ples 24. listopadu 2007, tøída 2.B 7. prosince 2007,
obì v místním kulturním domì. Vlastní organizace plesu je celá
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Nová školní budova v Kirchbergu.

Základní umìlecká škola Horaāïovice

srdeènì zve na

MIKULÁŠSKOU BESÍDKU
dne 6. 12. 2007 od 16,00 hodin v sálku ZUŠ

a

VÁNOČNÍ KONCERT ŽÁKŮ
dne 11. 12. 2007 od 16,00 hodin 

v hale Domu s peèovatelskou sluābou, Palackého 1061



v rukou samotných studentù. Vādy5 zajistit bezproblémový prù-
bìh, vybrat vhodnou kapelu, nacvièit pøedtanèení, stuākování, za-
jistit tombolu, šerpy, vstupenky, není jen tak. Chybìt nebude ani
pùlnoèní pøekvapení. Tyto pøípravy jsou vādy spojeny s velkými
starostmi, aby se akce dovedla do úspìšného konce a vše probìhlo
k radosti samotných āákù, ale hlavnì pozvaných pedagogických
pracovníkù, rodièù a pøátel.

Na závìr si dovolujeme pøipomenout a všechny zájemce po-
zvat na, v poøadí jiā druhý, den otevøených dveøí v pátek, 14. pro-
since 2007. Navštívit školu je moāné bìhem celého dne od 7.00
hod. do 14.00 hod. Blanka Roubalová, asistentka øeditele

Ohlédnutí za letošní sezónou
v mìstském muzeu

Mìstské muzeum má za sebou velice
úspìšnou sezónu. Letos k nám našlo cestu re-
kordní mnoāství návštìvníkù, celkem 4056.
Všechny výstavy byly úspìšné. Roèní pracov-
ní úsilí vloāené do pøípravy výstavy o cír-
kevním textilu, Zapomenutá krása, se vypla-
tilo. Tato výstava doplnìná o katalog, který
byl spolufinancován z rozpoètu Plzeòského

kraje, se stala zajímavou nejen pro starší generace, ale i pro od-
bornou veøejnost. Výstava historických zbraní pøilákala zájemce
všech generací a velkou atrakcí pro dìti byla moānost pozvednout
meè a zkusit si, jaké bylo nosit kyrys. Také výstavy fotografií
z Lofot a fotografik inspirovaných orkánem Kyril se velice líbily.

Tìšíme se na pøíští rok, kdy muzeum oslaví 110 let od otevøení
a kdy nabídneme návštìvníkùm zase nìco jiného a doufáme, āe
i zajímavého. Mgr. Hana Smetanová

Pùjèovní doba od 24. do 31. prosince 2007

ODDÌLENÍ PRO DOSPÌLÉ

Po 24. 12. 2007 ZAVØENO  •  St 26. 12. 2007 ZAVØENO
Pá 28. 12. 2007 8.00 – 12.00, 13.00 – 18.00 hod.

Po 31. 12. 2007 ZAVØENO

ODDÌLENÍ PRO DÌTI

PO 24. 12. ZAVØENO  •  ST 26. 12. ZAVØENO
PÁ 28. 12. 8.00 – 11.00, 12.00 – 15.00 hod.

PO 31. 12. ZAVØENO

Pìvecký spolek Prácheò
Tak se pomalu ale jistì blíāí konec roku

a s ním pøicházejí i vánoèní koncerty. V le-
tošním roce bychom mìli vystoupit celkem
šestkrát. V nedìli 2. 12. zazpíváme, spoleènì
s ostatními sbory dospìlých z Horaāïovic, pøi
slavnostním rozsvícení vánoèního stromu.
V pondìlí 3. 12. se pøedstavíme v domì s pe-
èovatelskou sluābou v Palackého ulici.

Vrcholem pak bude dvojkoncert se smíšeným pìveckým sbo-
rem Cantate z Rokycan, který se uskuteèní v nedìli 9. 12. v ho-
raāïovickém kulturním domì a 16. 12. v Rokycanech. Pøi tomto
koncertu zazní nejen známé i ménì známé koledy a vánoèní pís-
nì, ale hlavnì Rybova mše „Hej, mistøe“, kterou zazpívají oba
sbory za doprovodu orchestru. Sólové party v letošním roce pøed-
nesou: Ivana Muāová (soprán), Simona Sládková (alt), Mgr. Jan
Janda (tenor) a PaedDr. Jiøí Frolík (bas).

Ještì se také pøedstavíme 15. 12. v Chanovicích a 25. 12.
se s vámi setkáme ve sboru Èeskoslovenské církve husitské pøi
dopolední mši. Bliāší informace o našich vystoupeních najdete
na internetových stránkách: www.psprachen.cz. Tìšíme se na set-
kání s Vámi. Za PSP M. Petrus

Historie Pìveckého spolku
Prácheò (1862 – 2007)

– pokraèování z minulého èísla –

Stejnì jako jiā nìkolikrát v historii, tak i nyní se spojil pì-
vecký spolek a ochotníci a spoleènì nacvièili zpìvohru Františka
Ferdinanda Šamberka a Karla Hašlera „Podskalák“. Je jen škoda,
āe pøedstavení se hrálo pouze tøikrát.

V nedìli 31. prosince 2000 byla na námìstí pøipravena oslava
pøíchodu nového milénia. Spolek pod vánoèním stromem zazpíval
nìkolik koled a poté se poprvé po mnoha letech rozezvuèely
všechny ètyøi zvony z kostela sv. Petra a Pavla.

Rok 2001 absolvoval spolek podle jiā tradièního scénáøe. Pøi
jarním koncertu v zámeckém sále (25. kvìtna) hostoval Svatobor
ze Sušice a Horster Mannenkoor z Holandska. 9. èervna se ko-
nalo setkání západoèeských pìveckých sborù v Domaālicích
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Pokraèování na další stranì.

Mìstské muzeum je od 20. prosince 2007
do 1. ledna 2008 zavøeno.



a Prácheò se tohoto setkání samozøejmì zúèastnila. Spolek pøi-
pravil písnièky Karla Hašlera z Podskaláka a zazpíval je ve Své-
radicích pøi setkání tamních rodákù dne 29. èervna.

V roce 2002 si Prácheò pøipomnìla 140. výroèí zaloāení spol-
ku a také 10. výroèí znovuobnovení èinnosti. S tìmito výroèími
byla samozøejmì spojena nejedna akce. Výroèí byla pøipomenuta
celkem na tøech koncertech. Na dvou z nich (31. kvìtna v zámku
a 12. øíjna v Husovì sboru) se pøedstavila jen Prácheò a 27. èer-
vence se konal spoleèný koncert s Jodlerklubem. Na jarním slav-
nostním koncertì se s prací ve spolku rozlouèil MUDr. Jiøí Petrus,
který mìl významný podíl na znovuobnovení èinnosti. Pøi této
pøíleāitosti mu bylo udìleno èestné èlenství. Pøi návštìvì pøátel
ze Švýcarska se této pocty dostalo také prezidentu Jodlerklubu
Niklausi Röthlisbergerovi.

Další akcí spojenou s výroèími Práchnì byla výstava v muzeu,
na níā byly soustøedìny dokumenty a fotografie od nejstarších
dob aā po souèasnost. Spolek také pøedstavil svùj nový prapor.
Ten je mobilnìjší neā originální spolkový prapor, který je uloāen
v muzeu. Nový prapor byl pak 28. èervence vysvìcen.

Na pøelomu listopadu a prosince se spolek opìt ukázal na
divadelních prknech. Tentokrát se jednalo o hru Gabriela Che-
valiera „Zvonokosy“. Opìt s velkým úspìchem.
Pokraèování pøíštì.  M. Petrus

Pøípravky FK Horaāïovice
Podzimní èást fotbalové sezóny 2007/2008 zakonèila mladší

a starší pøípravka FK Horaāïovice.
Mladší pøípravka se drāí v okresním pøeboru na páté pozici

se ziskem ètyø bodù.
Starší pøípravka vyhrála skupinu „B“ okresního pøeboru bez

ztráty bodu a postupuje do jarní èásti mezi šest nejlepších týmù
v okrese. Ve své skupinì sehráli naši tyto zápasy a zaznamenali
následující výsledky: FK HD – Nalāovské Hory 4:1, 15:2; HD
– Chanovice 6:0, 2:1; FK HD – Bolešiny 14:0, 11:0; FK HD
– Mochtín 5:1, 5:3; FK HD – Mìèín 21:0, 22:0.

V zimním období mladí fotbalisté nezahálí a trénují na jarní
èást sezóny v tìlocviènì ZŠ Blatenská. Dìkuji vedení školy za
pronájem tìlocvièny. Podìkování patøí i panu Korousovi za údrā-
bu areálu høištì, praní dresù a zajištìní dopravy na zápasy. Chtìl
bych vyzvat nové adepty, aby neváhali a pøišli mezi nás.

Motl Jiøí, trenér starší pøípravky

Program Denního centra Oblastní

charity na prosinec 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.

Vystoupení pìveckého sboru PRÁCHEÒ
Jiā tradiènì máme pøíleāitost poslechnout si vánoèní písnì

v podání horaāïovického sboru Prácheò.
V pondìlí 3. prosince v 17.30 hod. v hale DPS 1061.

Posezení se vzácnou návštìvou
– svatým Mikulášem a jeho prùvodem

Zároveò si mùāete poslechnout písnièky v podání harmoniky
pana Šoastného a jeho pøátel.

V úterý 4. prosince ve 14.00 hod. v jídelnì DPS 1061.

Pásmo písnièek a básnièek dìtí s vánoèní tématikou
nám pøipravily dìti z Druāiny školy v Blatenské ulici.

V pondìlí 10. prosince ve 13.30 hod. v jídelnì DPS 1061.

Pøehrávka āákù ZUŠ v Horaāïovicích
�áci umìlecké školy pilnì trénovali a nyní máte moānost

si poslechnout výsledky jejich úsilí.
V úterý 11. prosince v 16.00 hod. v jídelnì DPS 1061.

Vystoupení „Babského sboru z Poøíèí“
Koledy a lidové písnièky jsou vādy āivé – jiā podruhé máme
moānost pøivítat u nás sbor z Poøíèí s jejich pásmem písní.
Ve ètvrtek 13. prosince v 16.30 hod. v jídelnì DPS 1061.
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Kulturní støedisko v Horaāïovicích

pøipravuje v roce 2008

TANEÈNÍ KURZ PRO DOSPÌLÉ

Tento kurz bude zahájen v sobotu 5. ledna 2008
v 15.00 hod. pod vedením manāelù Kociánových z Klatov.
Bliāší informace obdrāíte v kanceláøi kulturního støedi-
ska, tel.: 376 512 237 nebo v pøedprodeji kina Otava, tel.:
376 511 890. Uzávìrka pøihlášek bude v pátek 28. pro-
since 2007. Za kulturní støedisko Libuše Muāíková

Sestava mladší pøípravky:
vpøedu – Petr Caprata,

sedící zleva – Hynek Bejvl,
Jan Forman, Filip Fušèiè,

vzadu zleva – Kryštof
Buèok, Tomáš Macoun,

Vojtìch Špièka,
Lukáš Valoviè

Sestava starší pøípravky:
vpøedu – Adam Pena,

sedící zleva – Jiøí Motl, Martin
Ondrejièka, Tomáš Pikeš, Ladislav

Sládek, David Vanìèek, vzadu zleva
– Tomáš Martínek, Jindøich Rejšek,
Milan Hlaváè, Jan Míèka, Martin
Šašek, Pavel Stulík, Jan Grolmus



Vánoèní písnièky v podání tìch nejmenších…

Vystoupení pìveckého sboru Køes5anské mateøské školky.
V pondìlí 17. prosince v 9.30 hod. v jídelnì DPS 1061.

Vystoupení pìveckého sboru dìtí mateøské školky v Loretské ulici.
V úterý 18. prosince v 10.00 hod. v hale DPS 1061.

Bc. Olga Šulcová

Co se dìje ve Veøechovì?
Obèané obce Ve-

øechov se sešli 27. 11.
2007 v objektu býva-
lé školy, aby spoleè-
nými silami pøeloāi-
li støechu na kùlnì
a opravili oplocení
pozemku. Prostory
kùlny rozšíøené o let-

ní posezení budou slouāit jako místo setkání fanouškù a ro-
dinných pøíslušníkù pøi domácích zápasech fotbalového muāstva.
Je pravda, āe poèasí nebylo ideální, ale to brigádníkùm ne-

zkazilo náladu. Obèerstvení pøipravené paní Holubovou pøišlo
všem k chuti. Kladnì musíme zhodnotit i fakt, āe se pøi práci
sešli brigádníci napøíè vìkovým spektrem. Celá akce byla za-
konèena v místní hospùdce u pana Duba.
Dìkujeme všem zúèastnìným a tìšíme se na setkání pøi letní

sezónì. Anna Janouškovcová

Ojedinìlý projekt v Horaāïovicích

– klastr EKOGEN, o. s.
V rámci dotaèního titulu Klastr z Operaèního programu Prù-

mysl a podnikání Ministerstva prùmyslu a obchodu ÈR se nám
po témìø pùlroèní pøípravì podaøilo získat finanèní dotaci na rea-
lizaci zámìru zpracování jemných anorganických odpadních ma-
teriálù (JAOM) ve stavebnictví zejména v Jihoèeském kraji. JA-
OM jsou chápány popílky a jiné vedlejší energetické produkty
z tepláren, kaly z broušení kamene a dlaāby, odprašky z tìāby
kamene. Od února letošního roku realizujeme tento zámìr.
Za tímto úèelem zaloāilo 13 podnikatelských subjektù, jak

právnických tak fyzických osob se sídlem zejména v Jihoèeském
kraji, dva výzkumné ústavy, a to Kloknerùv ústav ÈVUT, Vý-
zkumný ústav vodohospodáøský T.G. Masaryka, oddìlení CeHo,
Vysoká škola technická a ekonomická v Èeských Budìjovicích,
obèanské sdruāení EKOGEN. Sídlo obèanského sdruāení je ve
Veselí nad Luānicí, v sídle prvotního āadatele o dotaci spol. Ji-
hotvar výrobní druāstvo. Provozní støedisko a zároveò hlavní rea-
lizaèní stan klastru je umístìn v Horaāïovicích. 
Výsledkem èinnosti klastru EKOGEN, o. s., by mìl být nový

stavební materiál za vyuāití avizovaných odpadù. Mravenèí vý-
zkumnou prací všech èlenù a pod odborným dohledem pøedsedy

pøedstavenstva a technologa stavebních materiálù Ing. Václava
Vachušky, MSc, se jiā podaøilo dosáhnout prvních hmatatelných
výsledkù. Dochází k poloprovoznímu zpracování popílku jedno-
ho z èlenù a zároveò producenta Teplárny Strakonice, a. s.,
v pronajatých prostorách ve spoleènosti Teraso, s. r. o., Horaā-
ïovice. Díky vstøícnosti vedení této spoleènosti se mùāeme ve
výzkumu kaādým dnem posouvat stále blíā ke kýāenému cíli.
Druhý poloprovoz je zaøízen v provozovnì výrobního druāstva
Jihotvar v Jarošovì nad Neāárkou.
Cílem klastru není zajištìní zpracování veškeré produkce

JAOM do nových stavebních materiálù, ale alespoò z èásti od-
lehèit skládkování tìchto produktù a úèelnì je vyuāít ve staveb-
nictví. Zvolený technologický zámìr je ojedinìlý nejen v ÈR,
ale v celé Evropì.
Cesta k získání dotace z OPPP byla velmi dlouhá a trnitá.

V rámci Èeské republiky vzniklo pouze 14 klastrù. V Jihoèeském
kraji jsme jediným klastrem a v Plzeòském kraji není āádný.

Co je to klastr?

Pod názvem klastr tedy rozumíme oborové seskupení regio-
nálních spoleèností stejného nebo podobného zamìøení, jenā na-
vzájem kooperují, ale zároveò si i konkurují. Jejich spojením do-
chází ke zvýšení jejich konkurenceschopnosti. Úspìšné klastry
zlepšují ekonomiku zapojených spoleèností, podporují vývoj a vý-
zkum, inovaci, školí své subjekty, zvyšují export, podporují rozvoj
regionu a tvoøí konkurenèní výhodu firem. Spoleènosti zapojené
do klastru centrálnì øeší spoleèné problémy, vzájemnì se doplòují,
jsou flexibilnìjší na trhu, mohou vyhovìt vìtším zakázkám atd.
Silný klastr upevòují tyto faktory: dùvìra, spolupráce, pøístup
k informacím, geografická blízkost na regionální úrovni, státní
investice, strategické centrální vedení aj. Významnou roli v míst-
ních klastrech hrají univerzity. Univerzita je významnou vìdeckou
základnou a aplikuje výzkumné poznatky do inovativního pro-
cesu v klastrech. Mgr. František Reisner, manaāer klastru

Kašna na námìstí v Horaāïovicích

Pøedpokládáme, āe na místì dnešní kašny stávala pùvodnì ka-
menná nebo døevìná vodní nádrā. Ta mohla vzniknout souèasnì
se stavbou vodovodu zmiòovaném v roce 1503. Tato nádrā mìla
za úkol zásobovat mìsto vodou pro pøípad poāáru. Nádrā pak
mohla být èasem nahrazena kašnou. Pokud zde byla postavena
kašna jiā v období renesance, musela zaniknout souèasnì s vy-
pálením mìsta v roce 1619. Souèasná kašna byla postavena v roce
1660 ve stylu raného baroka. Zmínìného roku se sešli páni radní
„v pøíèinì mistra kameníka z mìsta (Èeského) Krumlova, po-
nìvadā jesti kašnu na místo vyzdvihl“ a pro nároènost, āe „majíce
veliké dílo a tlusté kamení k otesávání, aby jemu nìco pøidáno
býti mohlo“. Na to mu radní odpovìdìli „aby pan kameník str-
pení mìl do sv. Jiøí, pokudā co na ní zapotøebí spraviti ještì
bude, āe jemu neopomenou nìco uèiniti a pøidati“. Bohuāel se
z tohoto zápisu nedozvídáme nic o autorovì jménì. Mohlo se
jednat o Jiøího Plánského, kameníka z Èeského Krumlova, který
je zmiòován v roce 1677 pøi stavbì kašny v Netolicích.
V døívìjších dobách bylo obvyklé, āe kameníci chodili za prací

i na vìtší vzdálenosti, zejména kdyā se specializovali na typ sta-
veb, jakými byly kašny. Tak jako stavìl èeskokrumlovský ka-
meník Jiøí Plánský kašnu v Netolicích a moāná i v Horaāïo-
vicích, tak stavìl napøíklad kameník z Horaāïovic kašnu v Sušici,
kterou dokonèil roku 1783.
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Oblastní Charita Horaāïovice dìkuje vychovatelkám
i āákùm školní druāiny pøi základní škole v Blatenské
ulici za celoroèní spolupráci pøi výzdobì penzionù i za
pomoc s pøípravou programù pro naše klienty.

Pokraèování na další stranì.



Vra#me se ale k pøed-
loze pro horaāïovickou
kašnu. Tou se stala s nej-
vìtší pravdìpodobností
renesanèní kašna na tøe-
boòském námìstí posta-
vená kameníkem Jordá-
nem v roce 1569. Její
støední èást následnì do-
plnil v roce 1609 sochaø
H. Kolfing. V tomto pro-
vedení pak byla s malými

obmìnami realizována v Ho-
raāïovicích. Po srovnání pøilo-
āených fotografií kašen v obou
mìstech, zjistíme, āe té horaā-
ïovické chybí vrcholová koule
a āelezná korouhvièka. Ty byly
odstranìny v polovinì 19. sto-
letí pøi instalaci døevìné nástav-
by. Pøesto se mùāe stát podruhé
tøeboòská kašna pøedlohou pro
kašnu v Horaāïovicích, a to pøi
jejím restaurování a navrácení
jejích chybìjících èástí.

MgA. Jindøich Šlechta

Lyāaøská škola
Dùm dìtí a mládeāe poøádá další roèník lyāaøské školy na

Modravì. Škola je urèena dìtem od pìti let a také dospìlým
zájemcùm. �áci se uèí lyāovat o sobotách a nedìlích v druā-
stvech pod vedením instruktorù na lyāích nebo snowboardu. Se-
znamují se s bezpeèným pohybem na snìhu v horách, uāijí si
také spoustu legrace a zábavy na zdravém vzduchu.
Lyāaøská škola bude zahájena podle snìhových podmínek.
Bliāší informace v DDM, pøihlášky podávejte nejpozdìji do

20. 12. 2007. Ing. Zdenìk Bláha

Regionální informaèní a mapové centrum
CK Ciao… Horaāïovice oznamuje

Jsme další infocentrum, které získá certifikát
a kde lze zakoupit výrobky nesoucí znaèku

„ŠUMAVSKÝCH ORIGINÁLNÍCH PRODUKTÙ“

Rádi bychom Vás blíāe informovali o regionální ochranné
známce „Šumava – originální produkt“, kterou spravuje Regi-
onální rozvojová agentura Šumava, o.p.s. Znaèku výrobkùm udì-
luje nezávislá Certifikaèní komise, sloāená ze šumavských výrob-
cù, zástupcù krajských úøadù, RRA Šumava, Regionálního
enviromentálního centra ÈR, Hospodáøských komor, Správy NP
a CHKO Šumava a dalších organizací.

Co to vlastnì jsou regionální výrobky?

Jsou to místní výrobky, které jsou výjimeèné svojí vazbou na
region z pohledu tradice. Na výrobky jsou pouāity místní suro-
viny, jsou ruènì zpracovány a zpravidla se jedná o originální
a autentické suvenýry. Nákupem tohoto produktu podporujete
nejen konkrétního výrobce, ale i ekonomiku regionu a ochranu
āivotního prostøedí.

Regionální znaèka pomáhá odlišit pravé od falešného. Za-
braòuje ve zneuāívání názvù a symbolù spojených s regionem,
a tedy ve zneuāívání kulturního a pøírodního bohatství.

I u nás lze zakoupit nìkteré z certifikovaných výrobkù...

Minulý mìsíc jsme navázali spolupráci s paní Janou Adam-
covou z Dlouhé Vsi u Sušice, která maluje obrázky ze Šumavy.
Jsou provedené rùznými technikami a v našem informaèním cen-
tru budou nyní k zakoupení. Mùāete se tìšit i na obrázky s mo-
tivem Horaāïovic a Práchnì, které mohou být také zajímavým
a potìšujícím dárkem pod stromeèek. Ráda bych také zmínila
dalšího výrobce z øad originálních produktù, který je u nás za-
stoupen. Jedná se o døevìné dárky a suvenýry od paní Alt-
schmiedové èi výrobce miniaturních kníāeèek z vydavatelství
Colibri, které jsou velmi oblíbené zejména u turistù.

Váš výrobek si zaslouāí znaèku „Šumava originální produkt“

Jste-li výrobce nebo zemìdìlec ze Šumavy, mùāete také poāádat
o certifikaci svého výrobku. Získáte tak garanci pùvodu pro své
produkty a další výhody. Na bliāší informace se mùāete zeptat
u nás v informaèním centru, rádi Vám poskytneme další podrob-
nosti o tomto projektu.

Novinky a kniāní tituly v našem infocentru...

Èas Vánoc se blíāí a rádi bychom Vám poskytli nìjaké in-
spirace na dáreèky pod stromeèek. Jedním z nich mùāe být na-
pøíklad publikace ŠUMAVSKÁ DRAMATA od Karla Klosterman-
na a také nový Klostermannùv Šumavský Betlém, který byl vydán
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Kašna v Tøeboni.

Kašna v Horaāïovicích.



k pøíleāitosti 160. výroèí narození spisovatele. Další ze zajíma-
vých publikací je Prácheòský poklad – Povìsti z Písecka, Stra-
konicka a Pošumaví a na ni další navazující díl Prácheòský po-
klad – Povìsti z kraje mezi Tøemšínem, Ostrým a Libínem. Mezi
oblíbené tituly se také øadí kníāky Milana Pokorného – Úsmìvy
z našeho Pošumaví. 

Pokud Vaše nejbliāší nepotìší nìkterý z našich kniāních titulù,
mùāeme Vám nabídnout moānost pøedplacení zájezdu jiā na pøíští
sezónu. Mùāete vybrat sami nebo volbu necháte pouze na svých
blízkých. Nabízíme Vám dárkové poukazy v jakékoliv hodnotì,
které jsou stále více oblíbené. Vybírat mùāete z tisícù zájezdù
a z nabídky témìø 200 katalogù èeských i zahranièních cestov-
ních kanceláøí.

Rádi bychom Vás také informovali o pøipravované cestova-
telské pøednášce na rok 2008. V mìsíci lednu se mùāete tìšit
na první pøednášku z cyklu Terra Incognita – Zemì neznámá.
Vyprávìt bude cestovatel pan Miloslav Martan.

Pøijïte se inspirovat a podívat k nám do informaèního centra
a cestovní kanceláøe nejenom pro mapu, katalog èi zájezd, ale
i pro letenku èi jízdenku s místenkou do Èech i do Evropy.

Na Vaši návštìvu se tìší Kateøina Svatošová a kolektiv CK
Ciao...

Køíāek za tratí je jen
špièkou povìstného ledovce

Tajemné sousloví

Nevíte, co je to „drobná sakrální architektura“? Nedivím se
vám, tajemnìjší název jsme si pro stavby, se kterými se v naší
krajinì potkáváme s trochou nadsázky na kaādém kroku, snad
ani nemohli vymyslet. Prozradím, āe se jedná o stavby, jakými
jsou napøíklad kaplièky, køíāové cesty a zvonièky. Poèítáme však
mezi nì i kulturní prvky venkovské krajiny – mám na mysli
boāí muka, smírèí køíāe, sochy a sousoší rùzných svatých, èasto
doplnìná solitérními stromy, historickými alejemi apod.

Koøení krajiny

Jazykem krajináøe bych si dovolil je nazvat koøením naší kra-
jiny. Zajímavé je, āe napø. boāí muka dokreslí krajinný ráz
a atmosféru místa v zádumèivé krajinì centrální Šumavy dost

podobnì jako v kulturní krajinì støedního Pootaví, tedy oblasti,
v níā āijeme právì my.
Kaplièky, boāí muka nebo tøeba smírèí køíāe byly odjakāiva

jakési úhelné kameny vztahu èlovìka a pøírody. Bývaly stavìny
na místech, kde mìly pøipomínat památné, èasto tragické události,
jejich význam však pøesahoval i do ryze praktické roviny, kdy
tyto stavby slouāily jako orientaèní body pro turisty, èi správce
pozemkù. AR uā vinou husitského obrazoborectví èi pozemkových
reforem s následnou kolektivizací zemìdìlství nacházíme v sou-
èasné krajinì daleko ménì tìchto zajímavých staveb, neāli tomu
bylo v minulosti. Èlovìk by si øekl, āe díky této jejich relativní
vzácnosti bude o nì dobøe postaráno, opak je však pravdou. Velká
èást kaplièek, køíāù a jiných drobných památek lemujících cesty
je v dezolátním stavu – bez omítek, bez køíāù, bez støíšek, bez
úcty. Bez lidí, kteøí by se o nì starali. Jsou nièí a všech zároveò.

Pùjdu to nabílit sama

Minulý mìsíc mi jedna moje známá na mateøské dovolené
napsala v dopise: „a tak mi vadí, āe lidi za tìch pár desítek let
ztratili vztah ke všemu, co není pøímo jejich. Mùj dìdeèek, kdyā
ještì āil, vzal èas od èasu kýbl vápna a obílil všechna boāí muka
v okolí vesnice. Asi vezmu do koèáru kýbl a štìtku a pùjdu to
nabílit sama…“. Pán Bùh zaplaR, za takovou maminu, slušelo
by se øíct. Pøi pohledu kolem sebe je ale jasné, āe problém bude
zapotøebí øešit ve vìtším mìøítku.

Velká myšlenka, malé cíle

Poèínaje pøíštím létem, chtìli by-
chom zaèít sbírat informace, foto-
dokumentaci a rozlièná svìdectví
o všech tìchto drobných památkách
v mikroregionu Prácheòska. Naším
cílem bude utvoøit kompletní soupis
všech staveb, zhodnotit jejich stav, do-
poruèit zpùsob jejich ošetøení a zanést
je do mapových podkladù. To všechno
proto, aby se dochovaly i pøíštím ge-
neracím a byly dál ozdobou a citli-
vým doplòkem naší krajiny.
Zmínìný zámìr zmapování všech

památek zamìstná desítky mladých li-
dí na nìkolik mìsícù, proto jsme si øekli, āe bude dobré ovìøit
naše schopnosti nejdøíve na nìjakém menším projektu. Spojili
jsme síly s nìkolika místními nadšenci a spoleènì jsme se roz-
hodli, āe se pokusíme „postavit na nohy“ køíā stojící u stezky
vedoucí na vrch Prácheò, asi 50 m za kolejemi nad Rose-
nauerovým mlýnem.

Køíāek za tratí

V souèasnosti mùāete u cesty vi-
dìt jen torzo køíāe – kamenný pod-
stavec. Køíāek, který byl vandaly
kdysi z podstavce vylomen, je jiā øa-
du let uschován u Ing. Hrabáèka,
jenā bydlí nedaleko. Dnes jiā mohu
prozradit, āe „první vlaštovka“ vzlét-
la, neboR náš projekt „Záchrana a ob-
nova køíāku u Prácheòské cesty“ byl
Nadací VIA shledán smysluplným
a zmínìná nadace se jej proto roz-
hodla finanènì podpoøit. Od léta roku 2008 budete tedy u cesty
na Prácheò vídat kompletnì renovovaný køíāek.
Za pomoc pøi tvorbì projektové dokumentace obnovy køíāku

dìkuji Jindøichu Šlechtovi a Martinu Koānarovi.
Tomáš Pollak, Šumaøina o. s.
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Dìkuji Obèanskému sdruāení Šumaøina za
perfektní organizaci pøi sázení stromù pod
Práchní.

Za všechny úèastníky sázení J. Benedikt

První listopadový víkend vysázeli obyvatelé Horaāïovic
a okolí podél cesty k Práchni témìø 70 stromù. Rád bych
touto cestou podìkoval lidem, kteøí se podíleli na pøípravì
a organizaci akce. Bez jejich pomoci by nebylo moāné alej
obnovit. 

Dìkuji panu Karlu Prùchovi, èlenùm a pøátelùm obèan-
ského sdruāení Šumaøina, skautkám a skautùm z Horaāïo-
vic a horaāïovické radnici. Za poskytnutí moānosti stromy
vysázet dìkuji také vlastníkùm dotèených pozemkù panu
Roubalovi a Ing. Kotlabovi.

Tomáš Pollak, obèanské sdruāení Šumaøina.



ADVENT
Váāený ètenáøi, 
kdyā dostáváš do schránky pøedposlední èíslo Horaāïovického

obzoru letošního roku, právì zaèíná doba Adventu. Jsou to ètyøi
nedìle pøed Štìdrým veèerem, letos tedy 2. prosince.
Dny se zkracují, objevují se výzdoby v ulicích, vánoènì jsou

ladìny obchody a stále rychleji se pøibliāujeme ke chvílím, které
vìnujeme nejvíce rodinì a spoleènì slavíme narození toho, jenā
z nás, lidí, sejmul všechny høíchy. A āe je jich víc neā dost a dost,
víme kaādý nejlépe sám.
Ve skrytu duše se kaādý z nás tìší na ten pøedvánoèní èas,

èas „barborek“, Mikulášù, jmelí, svaøeného vína… Pravdou ale
také je, āe vādy hartusíme na pøedvánoèní úklid, kolik zase ty
Vánoce budou stát a jak je vše draāší a draāší.
Advent je odvozen od latinského slova „adventus“ a znamená

pøíchod. Pro køesPany je to doba oèekávání narození Boāího syna
i Vánoc. Tento èas je dobou ztišení, aby radostné „Gloria“, které
zazní na pùlnoèní mši ještì více vyniklo. Tento èas konèí tøetí
hodinou odpolední na Štìdrý den.
Advent je i dobou, která má své symboly. Kdo by neznal

adventní kalendáø a adventní vìnec? Podle tradice jsou na nìm
umístnìny ètyøi svíèky, které se postupnì zapalují vādy kaādou
nedìli adventní.
Ještì jedna rada: Kdyā svíèky zapálíte, buïte kvùli bezpeènosti

radìji nablízku a nenechte je nikdy vyhoøet! Karel Halml

Nová galerie v Oselcích
3. listopadu 2007 byla

slavnostnì otevøena Ga-
lerie pod vìāí v sídle
Støední školy Oselce v ba-
rokním zámku.
Návštìvníkùm umoā-

òuje shlédnout výrob-
ky mistrù kováøù z celé
ÈR, ale zejména seznámí

s umìlecko – øemeslnými pracemi āákù støední školy. Základními
materiály pro tvùrce jsou kov a døevo. V další místnosti āák tøe-
tího roèníku Jakub Oubrecht vystavuje své obrazy. To všechno
a mnoho dalšího (jako napøíklad velmi dobøe vybavené dílny pro
odborný výcvik, uèebny, domov mládeāe) mohou pøípadní zájemci
o studium i další návštìvníci v oseleckém zámku shlédnout.
Tìšíme se na Vaši návštìvu. Ing. Václav Bumbièka

STRANA 18 è. 11/2007

Sbor dobrovolných hasièù v Tøebomyslicích poøádá
v sobotu 8. prosince 2007 od 20.00 tradièní hasièský bál
v kulturním domì v Tøebomyslicích. K tanci a poslechu
hraje skupina FATIMA. Obèerstvení a bohatá TOM-
BOLA zajištìna. Vlastimil Makovec
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Havlíèkova 42, Horaāïovice • tel.: 737 291 755

– PRODEJNA PØEMÍSTÌNA (pøes ulici) –

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

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

Vlnìné zboāí – MERINO
Koupelnové pøedloāky, koupelnová PVC
Teflonové ubrusy, korkové prostírání

Stìrky, lepidla, èistící prostøedky na podlahy

Omyvatelné ubrusy, samolepící tapety,
dekorativní prostírání, BORDURY

VÁNOÈNÍ UBRUSY

VELKÝ VÝBÌR LIŠT SKLADEM!
Prodejní doba:

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

DK   
PO D L A H YHYPOTÉKY

ÚVÌRY
ODDLU�ENÍ

— Nejvýhodnější nabídky —
Zavolejte a přesvědčte se!!!

Kontakt:
Jiří Liška, tel.: 728 989 802,

jiri.liska@ovbmail.cz
Ing. Pavla Králová, tel.: 731 446 058,

pavla.kralova@ovbmail.cz
Kancelář:

Plzeňská 265 — u starého hřbitova
(dříve prodejna obuvi)
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PRODÁTE?
DÙM, CHALUPU, BYT, CHATU?

Pøijedeme za Vámi!

Volejte: 721 606 495 nebo 603 354 758
WWW.SUMAVANEMOVITOSTI.CZ

REALITNÍ KANCELÁŘ IRENA ŠMATOVÁ

KADEØNICTVÍ – HOLIÈSTVÍ

NIKA
Veronika Osahlová

Pøedvánoèní akce:

Pøi koupi dvou vánoèních výrobkù plyšový tuèòák zdarma!

Dámská vlasová kosmetika PLANTUR 39
proti vypadávání vlasù

Pánská vlasová kosmetika ALPECIN (široký výbìr)

Vánoèní balíèky – 3 výrobky za cenu dvou

Otevírací doba:

Po 9.30 – 18.30 hod. • Út 9.30 – 16.30 hod.
St 11.30 – 18.30 hod. • Èt 9.30 – 16.30 hod.
Pá 9.00 – 18.00 hod. • So dle objednávky

Upozornìní – Hledám vyuèenou kadeønici na vlastní
āivnostenský list

Pøeji Vám veselé Vánoce a úspìšný nový rok 2008.
Veronika Osahlová
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Pøehled kulturních a spoleèenských akcí v prosinci 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

 7. 12. pátek
 8. 12. sobota

HVÌZDNÝ
PRACH
Velká Británie
– dobrodruāné romantické fantasy.

20.00

14. 12. pátek
15. 12. sobota

DENNÍ
HLÍDKA
Rusko – Akèní fantasy thriller.

20.00

19. 12. støeda VÁŠEÒ
A CIT
Velká Británie 
– romantické drama.

20.00

20. 12. ètvrtek KDY� SI CHUCK 
BRAL LARRYHO
USA – komedie.

20.00

28. 12. pátek
29. 12. sobota

MEZI NEPØÁTELI
Francie – váleèné drama.

20.00

Zmìna programu vyhrazena.

DALŠÍ AKCE

 4. 12. úterý HALELUJA, 
ALE PROÈ?
Pøedstavení pro 6. – 9. tøídy ZŠ.

8.30

18. 12. úterý ODBORNÌ
VZDÌLÁVACÍ
POØAD PRO DÌTI
A MLÁDE�
Hudební program pro školy.

8.30
10.00
11.30

LOUTKOVÉ DIVADLO

14. 12. pátek ZAÈAROVANÝ LES 17.00

Zmìna programu vyhrazena.

KINO OTAVA

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Pùjèovní doba
24. – 31. prosince 2007

Dospìlé oddìlení

Po 24. prosince ZAVØENO
St 26. prosince ZAVØENO

Pá 28. prosince 8.00 – 12.00, 13.00 – 18.00
Po 31. prosince ZAVØENO

Oddìlení pro dìti

Po 24. prosince ZAVØENO
St 26. prosince ZAVØENO

Pá 28. prosince 8.00 – 11.00, 12.00 – 15.00
Po 31. prosince ZAVØENO

Uzávìrka pøíštího èísla je 12. prosince 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.

MĚSTSKÉ MUZEUM
10. 12. pondìlí VEØEJNÉ ZASEDÁNÍ

PORADNÍHO SBORU
MUZEA
V malém sále muzea.

17.00

KULTURNÍ DŮM
 3. 12. pondìlí VEØEJNÉ OKO

Komedie o milostném trojúhelníku.
Hrají: Lukáš Vaculík, Ivana
Jirešová, Hynek Èermák.
Pøedplatné skupiny A/1.
Zbylé vstupenky v pøedprodeji
kina Otava nebo pøed divadlem
v kulturním domì.

19.30

 7. 12. pátek MATURITNÍ PLES
Poøádá 2. BN, SŠ Horaāïovice.
Hraje skupina Orchidea. Vstup
pouze ve spoleèenském odìvu.

20.00

 8. 12. sobota ZÁKLADNÍ KURZ 
TANCE A SPOLEÈENSKÉ
VÝCHOVY
11. lekce.

15.00

 9. 12. nedìle VÁNOÈNÍ KONCERT
Úèinkuje Pìvecký spolek
Prácheò a Smíšený pìvecký sbor
Cantate Rokycany.

18.00

10. 12. pondìlí PUTOVÁNÍ
DO BETLÉMA
Divadelní pøedstavení 
pro 3. – 6. tøídy ZŠ.

10.00

14. 12. pátek MATURITNÍ PLES
Poøádá SOŠ Blatná. Hraje
skupina GOOD COMPANY
Písek. Vstup pouze ve
spoleèenském odìvu.

20.00

15. 12. sobota ZÁKLADNÍ KURZ 
TANCE A SPOLEÈENSKÉ
VÝCHOVY
Závìreèný vìneèek – hraje
taneèní orchestr OZVÌNY Plzeò.
Pøedprodej vstupenek od soboty
8. 12. v kulturním domì pøi 11.
lekci, poté v pøedprodeji kina
Otava. Vstup na vìneèek pouze
ve spoleèenském odìvu.

19.00

17. 12. pondìlí VÁNOÈNÍ 
KONCERT
Úèinkují dìtské pìvecké sbory.

10.00 – pro školy
18.00 – pro veøejnost

19. 12. støeda VEØEJNÉ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MÌSTA

18.00

21. 12. pátek VÁNOÈNÍ KONCERT
Úèinkuje Volné sdruāení
horaāïovických zpìvákù
a muzikantù.

19.00

25. 12. úterý VELKÝ
HRADEŠICKÝ PLES
Poøádá D.O.S.M.A.H. Hradešice.
K tanci a poslechu hraje skupina
EXIT. Pøedtanèení, velmi bohatá
tombola, pùlnoèní pøekvapení.
Pøedprodej vstupenek v kinì
Otava Horaāïovice od 10. 12.
2007. Kontakt 376 511 890.

20.00

30. 12. nedìle SILVESTROVSKÉ
POSEZENÍ S PÍSNIÈKOU
K tanci a poslechu hraje Malá
muzika Nauše Pepíka. Pøedprodej
vstupenek v kinì Otava, tel.: 376
511 890. Prosíme všechny
zájemce o vèasné zakoupení
volných i zamluvených vstupenek.
Dìkujeme za pochopení.

15.00

Zmìna programu vyhrazena.

 5. 12. støeda ÈERTOVSKÁ
STEZKA
Hry a soutìāe s mikulášskou
nadílkou pro všechny dìti, na
nádvoøí zámku.

14.30

 6. 12. ètvrtek PAPÍROVÉ OBALY
NA DÁRKY – TAŠKY
V klubovnì DDM.

14.00

 7. 12. pátek SMALTOVANÉ
ŠPERKY
V klubovnì DDM.

16.00

11. 12. úterý
18. 12. úterý

O VÁNOÈNÍHO
KAPRA
Turnaj ve stolním tenisu, 
v sále DDM. 
Turnaj je urèen neregistrovaným
hráèùm do 15 let.
Pøihlásit se mohou všichni zájemci
do 11. 12.

14.00

12. 12. støeda MOJE DÍTÌ
BERE DROGY
Pøednáška v sále DDM.

19.00

13. 12. ètvrtek NOVOROÈENKY
Zhotovení vánoèních pøání, 
v klubovnì DDM.

14.00

17. 12. pondìlí HORA�ÏOVICKÁ
PÌTIMINUTOVKA
Vánoèní jízda na autodráze, 
v klubovnì DDM.

14.00

20. 12. ètvrtek VÁNOÈNÍ
DÍLNA
Výroba drobných vánoèních 
dárkù a vánoèní výzdoby,
v klubovnì DDM.

15.30

KROU�KY

Stále se mohou hlásit zájemci do vìtšiny
zájmových krouākù v DDM.

Vítáni jsou dìtští i dospìlí zájemci.

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE

Kino Otava
– pøedprodej vstupenek KS

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

Mìstské muzeum
tel.: 376 512 271

e-mail: muzeumhd@seznam.cz
www.muzeumhd.cz

Aquapark
tel.: 376 511 511 481

e-mail: bazen@horazdovice.cz
www.bazen.horazdovice.cz

OSTATNÍ INFORMACE


