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10. prosince se za pøítomnosti pøed-
stavitelù Plzeòského kraje Ing. Vladi-
slava Vilímce a Ing. Miroslava Jaroše
uskuteènilo slavnostní otevøení zrekon-
struované Blatenské ulice. Byla tím
úspìšnì zakonèena akce, jejíā pøíprava
a realizace trvala více neā rok. Úpravy,
které pøinesla, zajistí vìtší bezpeè-
nost a plynulost dopravy v této èásti
mìsta. Celkové náklady byly zhruba
30 miliónù korun, z toho 20 miliónù byl
podíl našeho mìsta.

()
První prosincovou nedìli pøipravila

mìstská knihovna v prostorách kul-

turního domu lákavý program pro dìti
i dospìlé s názvem Den pro dìtskou
knihu, aneb Èeské Vánoce s Josefem
Ladou. Organizátorùm se podaøilo nená-
silnou formou popularizovat èetbu
a èinnost naší knihovny. V doprovod-
ném programu jsme se setkali s tvùrci
dìtských kníāek – spisovateli a ilustrá-
tory, dále pak s námìstkyní hejtmana
Plzeòského kraje Olgou Kalèíkovou,
s radním Martinem Baxou, vyslechli
jsme hezké vánoèní písnièky v podání
našich nejmenších zpìváèkù, mohli jsme
si zakoupit nebo vyrobit hezké vánoèní
dárky. Snad v kaādé èeské rodinì se na-
jde kníāka Josefa Lady s obrázky, které
jsou neodmyslitelnou souèástí Vánoc.
Bylo proto symbolické, āe bohaté odpo-
ledne podbarvila ladovská pohádka
v podání loutkohercù Tyjátru Horaāïo-
vice a vánoèní dílna Josefa Lady. Ška-
tulení byl název draāby umìlecky zpra-
covaných „škatulí“, které vìnovali místní
i vzdálenìjší umìlci. Adventní èas otvírá

srdce vìtšiny lidí, v tomto pøípadì i pe-
nìāenky, a èástka, která se podaøila zís-
kat pro Dìtský domov v Kašperských
Horách, èinila 7820 Kè. Je skvìlé, āe
i v dnešní dobì, zahlcené multimediál-
ní komunikací, internetem a televizí, se
ještì najde prostor pro knihu a lidé
ochotní za ni bojovat. Dìkuji pøedevším
paní Šimonové a všem organizátorùm za
jejich ochotu, obìtavost a fantazii pøi
realizaci tohoto krásného projektu.

()
Letošním obohacením tradièního roz-

svícení vánoèního stromu byl zvonkový
prùvod od kulturního domu na námìstí.
Vystoupení pìveckých sborù naladilo
duše a srdce velkého poètu pøítomných
obèanù vánoèní atmosférou.

Pøejme si, aby nám slavnostní vánoè-
ní nálada vydrāela i v èase povánoè-
ním, abychom byli k sobì tolerantní,
snaāili se prospìt našemu mìstu tím,
āe budeme jednat v klidu, s rozvahou
a vzájemným respektováním.

Mgr. Jindøiška Jùdová, starostka mìsta

()
Pøíjemné proāití Vánoc, v novém ro-

ce 2008 hodnì zdraví, štìstí a spokoje-
nosti všem obèanùm Horaāïovic a okolí
pøeje Rada mìsta.

Promìny Horaāïovic

 ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 21. PROSINCE 2007 ČÍSLO 12 

V rámci Dne pro dìtskou knihu si mohly dìti vlastnoruènì vyrobit vánoèní výzdobu.

MUDr. Jan Jehlík

obzor@muhorazdovice.cz

Otázky zasílejte nejpozdìji
do 15. ledna 2008.

PŘÍŠTĚ ODPOVÍDÁ:

Upozornìní

31. prosince 2007 bude
Mìstský úøad v Horaāïovicích

UZAVØEN.

()
Pracovní úøad

v Horaāïovicích bude otevøen
31. prosince 2007

od 8.00 do 14.00 hod.



Usnesení z rady mìsta
Rada mìsta Horaāïovice 26. listopadu 2007

schválila

� cenovou nabídku a Smlouvu o dílo se spoleèností SEVEn,
Èeské Budìjovice, na vypracování energetického auditu
(základní a mateøské školy v Horaāïovicích) v celkové
výši 254.000,- Kè
� cenovou nabídku spoleènosti VH–TRES, s. r. o., Èeské

Budìjovice, ve výši 53.550,- Kè vèetnì DPH na vyhoto-
vení studie proveditelnosti pro podání āádosti o posouzení
návrhu protipovodòového opatøení z programu ,,Podpora
prevence pøed povodnìmi“
� āádost o pokácení 5 kusù ovocných stromù a vzros-

tlých keøù v délce 30 m na pozemku p.è. PK 2722/11
v k. ú. Horaāïovice (po pravé stranì pøi výjezdu z TI 50
- Okruāní)
� cenovou nabídku a Smlouvu o dílo se spoleèností STAZAP

– sdruāení Korda Pavel, Velké Hydèice, na akci „Masné
krámy Horaāïovice, dešdová kanalizaèní pøípojka“ za cel-
kovou cenu 56 003,80 Kè
� Dodatek è. 1 ke smlouvì o poskytování technické podpory

k programovému vybavení – modulu Spisová sluāba
� povodòový plán ORP Horaāïovice
� Smlouvu o nájmu nebytových prostor v novì vytvoøeném

„Regionálním centru cestovního ruchu v Horaāïovi-
cích“ mezi Mìstem Horaāïovice a panem Romanem
Staòkem, Horaāïovice, na období od 1. 1. 2008 do 31.
12. 2022
� zmìnu úèelu pøíspìvku školního Sportovního klubu Hor-

Kom na výplatu odmìn instruktorùm sportu
� plnìní závazných ukazatelù rozpoètu pro rok 2007 pøí-

spìvkových organizací MŠ a ZŠ
� bezplatný pronájem sálu Mìstské knihovny Horaāïovice

Skautskému støedisku Prácheò vādy v pátek v dobì od
15.00 do 20.00 hod., v jiných pøípadech po pøedbìāném
souhlasu vedoucí knihovny 
� darovací smlouvu mezi Mìstem Horaāïovice a Mlý-

nem a krupárnou MRSKOŠ, s. r. o., Horaāïovice (pe-
nìāní dar pro mìstkou knihovnu na projekt Dìti a ètení
2007)
� poøízení poèítaèe za 20.765,50 Kè a multifunkèního zaøízení

(tiskárna, fax, kopírka) za 25.214,- Kè, vše vèetnì DPH
ze schváleného rozpoètu organizaèní sloāky Aquapark
� rekonstrukci podlah ve sprchách Aquaparku, èástku

357.371,- Kè vèetnì DPH na rekonstrukci podlah dopo-
ruèuje zahrnout do rozpoètu mìsta na rok 2008

jednala

� za pøítomnosti zástupcù petièního výboru a investora
AUTOSPOL PLUS, Horaāïovice, o situaci kolem zámì-
ru výstavby èerpací stanice pohonných hmot v Rybáøské
ulici

� o Petici – stíānosti Obèanského sdruāení Nábøeāní ulice,
Horaāïovice, na postup vedení mìsta pøi pøípravì proti-
povodòové ochrany mìsta Horaāïovice. S ohledem na do-
sud probíhající a neukonèené jednání o protipovodòové
ochranì mìsta povaāuje petici za nedùvodnou

rozhodla 

� zveøejnit zámìr budoucího odprodeje areálu Jatek v Ho-
raāïovicích

uloāila

� MìÚ, odboru správy majetku, pøedloāit pøedpokládaný roz-
poèet na komplexní výmìnu opravy støech podle obytných
komplexù – (sídlišd) 

souhlasila 

� s povolením poøádání 4. roèníku Mìstského bìhu Horaā-
ïovice 2008 dne 22. èervna 2008 
� na āádost klubu Potápìèù Horaāïovice se zmìnou úèelu

pøíspìvku na opravu èlunu a s navýšením pøíspìvku klubu
Potápìèù Horaāïovice v souvislosti se zapojením do po-
vodòového plánu o 5000,- Kè 

vzala na vìdomí

� výroèní zprávy o èinnosti školy – ZŠ Komenského ul. a ZŠ
Blatenská ul. za školní rok 2006/2007

Mgr. Jindøiška Jùdová, starostka mìsta
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Mìsto Horaāïovice ve smyslu § 39 odst. 1 zákona
è. 128/2000 Sb., o obcích zveøejòuje zámìr budoucí-
ho odprodeje pozemku pè. 797/1 o výmìøe 467 m2

v k. ú. Horaāïovice. Informace na tel.: 376 547 559,
376 547 558. Majetkový odbor



Ke stanovištím kontejnerù
na tøídìný odpad

Pøesun kontejnerù na tøídìný sbìr odpadù od supermarketu
Albert byl vyvolán poāadavkem øady obèanù. Zdùvodnìný byl
pøedevším dlouhodobým problémem se zajištìním poøádku
na tak frekventovaném místì. Je nutno øíci, āe z našeho po-
hledu toto stanovištì opravdu je, resp. bylo, nejproblémovìj-
ším ve mìstì.

Samozøejmì na druhou stranu vyvolal pøesun kontejnerù
nespokojenost u jiné èásti obyvatel, kteøí mají zase své dùvody
k nesouhlasu, vèetnì zpochybnìní vhodnosti výbìru nových
stanovišI. Argumenty obou stran jsou na místì a āádný z nich
nelze podceòovat. Jak z toho ven, aby byli všichni spokojeni?

Obecnì – kontejnery na tøídìný sbìr urèitých komodit ko-
munálního odpadu jsou spoleènì se sbìrným dvorem a sta-
novišti popelnic souèástí systému nakládání s komunálními
odpady vytvoøeného mìstem. Mìsto je ze zákona pùvodcem
komunálního odpadu od obèanù, a proto jako kaādý pùvodce
má povinnost zajistit tøídìní odpadu. Vytvoøením systému na-
kládání s komunálním odpadem byla stanovená místa, kam
a jak mají obèané odpad odkládat.

Jaké jsou obecné poāadavky na stanovištì kontejnerù?

– mìlo by být v první øadì pøístupné obèanovi (nabízí se
nejèastìji umístìní na veøejném prostranství, pøípadnì na
pozemku mìsta, nevyluèuje se umístìní i na pozemcích ji-
ných vlastníkù, pøináší to však øadu komplikací)

– musí být pøístupné technice, která zajišIuje vysypávání
kontejnerù (technika vyāaduje kolem kontejnerù urèitý
manipulaèní prostor)

– nesmí stát pod elektrickým vedením nebo v ochranném
pásmu jiných staveb, pod stromem apod. 

– nesmí být pøekáākou na chodnících a komunikacích…

– rùzné studie a statistické údaje z prùzkumù mluví
o optimální donáškové vzdálenosti, která se pohybuje od
80 do 150 m (pøi vìtších donáškových vzdálenostech se
ochota lidí tøídit odpad výraznì sniāuje)

– øada obèanù kontejnery v bezprostøední blízkosti obydlí
vítá, vnímá je jako osvìtu ochrany āivotního prostøedí

– nìkomu se kontejnery nelíbí z estetického hlediska, prý
hyzdí okolí, v bezprostøední blízkosti svého bydlištì by je
rozhodnì nechtìl 

– nìkdo tuto problematiku neøeší, nikdy nic netøídil a tøídit
nebude atd…

Kdyā zohledníme fakta výše uvedená (a urèitì by se jich
našlo daleko více), tak moānosti, kam kontejnery postavit,
jsou znaènì omezené. Rozhodnì uvítáme Vaše podnìty, po-
znatky i pøípadné problémy, které s tímto souvisejí. Spoleènì

lze udìlat úpravy stanovišI tak, aby bylo spokojeno co nej-
více obèanù.

Závìrem pøeji všem ètenáøùm a hlavnì tìm, kteøí zodpo-
vìdnì a trpìlivì tøídí odpad, krásné svátky a do nového roku
hodnì štìstí a zdraví.

Ing. Vachušková, odbor āivotního prostøedí

ROZMÍSTÌNÍ KONTEJNERÙ NA ODPAD

Dne 4. ledna 2008 v cca 14 hod. zahájí pracovníci orga-
nizaèní sloāky Technické sluāby rozvoz kontejnerù na vel-
koobjemový odpad (není urèen pro odkládání vánoèních
stromkù).

Podle tabulky bude vādy v pátek v daném termínu a daném
místì umístìn jeden kontejner a odváāen bude vādy v pondìlí
ráno.

ROZPIS UMÍSTÌNÍ KONTEJNERÙ NA ODPAD
V LEDNU 2008

ÈÁST MÌSTA DATUM

Otavská ul. – u èp. 1048  4. 1. –  6. 1.

Záøeèská ul. 
– panelová plocha vedle lávky na Ostrov

 4. 1. –  6. 1.

Komenského ul. 
– pøed prodejnou Auto diesel servis

 4. 1. –  6. 1.

Jiráskova ul. – vedle školní jídelny  4. 1. –  6. 1.

Trāištì  4. 1. –  6. 1.

Loretská ul. 
– na køiāovatce s ulicí Mírovou

 4. 1. –  6. 1.

Palackého ul. 
– travnatá plocha u domu èp. 931

11. 1. – 13. 1.

Šumavská ul. – za veterinární ošetøovnou 11. 1. – 13. 1.

�iākova ul. – vedle katastrálního úøadu 11. 1. – 13. 1.

Okruāní ul. – vedle èp. 573 11. 1. – 13. 1.

Prácheòská ul. 
– travnatá plocha za zdí bývalé trānice

11. 1. – 13. 1.

Nábøeāní ul. – u mìstských hradeb 11. 1. – 13. 1.

Rybáøská ul. – vedle prodejny Autospolu 18. 1. – 20. 1.

Zahrádky u Tvaru 18. 1. – 20. 1.

Horaāïovice Pøedmìstí 
– prostor pøed vlakovým nádraāím

18. 1. – 20. 1.

Komušín – na návsi vedle prodejny 18. 1. – 20. 1.

Tøebomyslice – vedle hospody 18. 1. – 20. 1.

Horaāïovická Lhota 
– pøed obecní budovou

18. 1. – 20. 1.

Babín – na návsi 25. 1. – 27. 1.

Boubín – u obecní budovy 25. 1. – 27. 1.

Veøechov – vedle hospody 25. 1. – 27. 1.

Svaté Pole – u kaplièky 25. 1. – 27. 1.

Za Technické sluāby Marcela Bryndová
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Nová prezentace mìsta
Na zaèátek roku 2008 pøipravil Mìstský úøad Horaāïovice

dvì zmìny týkající se prezentace mìsta. Obì zmìny se týkají
zcela nového grafického zpracování.
První souvisí s Horaāïovickým obzorem, který poèínaje

pøíštím èíslem bude vycházet v barevné verzi. Mìsíèník bude
nadále informovat obèany o významných záleāitostech vzta-
hujících se k obyvatelùm mìsta a okolních vesnic – doku-
mentující fotografie však budou v barevné podobì a celkové
pojetí obzoru by jej mìlo zpøehlednit. Se zmìnou je spojen
také ceník inzerátù, který najdete na stranì 14.
Druhá zmìna se týká webových stránek mìstského úøa-

du, které jsou obohaceny o mnoho nových informací. Na
www.muhorazdovice.cz naleznete mnohem podrobnìjší se-
znam pracovníkù s veškerými potøebnými kontakty, krizové
øízení, vyhlášky, prodeje a pronájmy mìsta, pracovní pøíle-
āitosti a mnoho dalšího. Novinkou je také verze pro nevidomé.
Obì zmìny mají zlepšit prezentaci mìsta, zpøehlednit

informace a usnadnit kontakt mezi obèany a pracovníky
mìstského úøadu. Vaše podnìty a pøipomínky ke grafickému
zpracování obzoru a webových stránek posílejte na
obzor@muhorazdovice.cz nebo na Mìstský úøad Horaāïo-

vice, odbor památkové péèe, školství a kultury, Mírové
námìstí 1, 341 01 Horaāïovice.

Lucie Staòková, odbor památkové péèe, školství a kultury

Naše mateøská
škola poslala
dopis Jeāíškovi
  Jeāíšku, prosíme tì,
  pøeèti si naše psaní.
  Je krátké. Máme k tobì jen jedno velké pøání:
  A@ jsou všichni v celém roce
  takoví, jak na Vánoce!
  A@ jsou milí, míò se mraèí…
  Dìkujeme. To nám staèí.

Všichni z Mateøské školy Na Palouèku pøejeme veselé
Vánoce a š@astný rok 2008. MŠ Na Palouèku

STRANA 4  è. 12/2007

Všem lidem dobré vùle pøejí zamìstnanci Køes:anské mateøské školy v Horaāïovicích

STROM NOVÝCH VZTAHÙ

Mnoho zdraví, radosti, pohody, klidu, pìkných sváteèních chvil a Boāí poāehnání.



Vánoèní trhy v ZŠ Horaāïovice,
Komenského ul. 211

V úterý 4. prosince 2007 od 14 do 17 hodin se v budovì
ZŠ Horaāïovice, Komenského 211, konaly tradièní Vánoèní
trhy spojené se Dnem otevøených dveøí. �áci spoleènì se svý-
mi uèiteli vyrobili pøi hodinách pracovních èinností øadu krás-
ných výrobkù s vánoèní tematikou. Návštìvníci trhù si mohli
nejenom zakoupit tyto výrobky, ale i zhlédnout hudební vy-
stoupení āákù a posedìt v pøíjemném prostøedí „Školních ka-
váren“ pøi kávì nebo vánoèním punèi. Pøitom ochutnávali vý-
borné cukroví, které napekly maminky a babièky dìtí. Zároveò
mnoho z nich podepsalo v pøízemí školy petici, kterou vy-
vìsili zamìstnanci na podporu stávky školských zamìstnancù
za posílení rozpoètu školství v pøíštím kalendáøním roce a za
lepší podmínky pro vzdìlávání našich dìtí. Peníze získané za
prodej výrobkù škola vyuāije na nákup materiálu potøebného

pøi výuce pracovních èinností a na poøízení dalších uèebních
pomùcek.
Jako øeditel školy musím v první øadì podìkovat všem uèi-

telùm a āákùm za perfektní organizaci trhù, Sdruāení rodièù za
pomoc pøi zajištìní obèerstvení a všem návštìvníkùm, kteøí si
zakoupili āákovské výrobky, za opravdovou podporu naší školy.
Také doufám, āe se u nás líbilo i budoucím prvòáèkùm a jejich
rodièùm, na které se všichni tìšíme 15. ledna 2008 u zápisu.
Závìrem bych chtìl popøát obèanùm Horaāïovic a okolních

obcí a všem ètenáøùm Horaāïovického obzoru klidné vánoèní
svátky, pevné zdraví a hodnì štìstí a úspìchù v roce 2008.
Mgr. Petr Mazanec, øeditel ZŠ Horaāïovice, Komenského ul. 211

Soutìā o nejaktivnìjší školu
V letošním roce byla Plzeòským krajem vyhlášena Soutìā

o nejaktivnìjší školu v okresních kolech pøedmìtových soutìāí.
Druhé místo v této soutìāi získala ZŠ Blatenská ulice v Ho-
raāïovicích. Pohár a diplom pøedala øeditelce školy RNDr.
Hanì Mazancové starostka mìsta Mgr. Jindøiška Jùdová. A co
k tomuto úspìchu dodávají obì dámy? „Chtìla bych pochválit
hlavnì uèitele, kteøí motivují a dobrovolnì āáky pøipravují
k soutìāím. Vādy záleāí pøedevším na uèiteli, jakým zpùsobem
vede výuku pøedmìtu. Stalo se jiā tradicí, āe naše škola se
tìchto soutìāí úèastnila, letos je to však poprvé, kdy jsme oce-
nìní dostali“ sdìlila øeditelka školy.
A paní starostka? „Dìkuji všem uèitelùm, kteøí se vìnují

āákùm nad rámec svých povinností a pøipravují je na úèast
ve vìtšinì soutìāí. Zároveò dìkuji za reprezentaci mìsta všem
úèastníkùm v jednotlivých kategoriích.“ Lucie Staòková
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�ákovské výrobky pøipravené k prodeji.

Houslový soubor āákù 1. stupnì a místní ZUŠ pod vedením paní
uèitelky Radky Panuškové hraje rodièùm ve „Školní kavárnì“

vánoèní koledy.

Návštìvníci trhù nakupují výrobky od āákù.



Den otevøených dveøí

ve Støední škole v Horaāïovicích
Nejprve chceme oslovit rodièe i āáky konèící základní školu

a hlavnì ty, kteøí naši školu nenavštívili pøi pøedešlých dnech
otevøených dveøí a stále nemají jasno ve své volbì, kam pùjdou
po základní škole. Máte ještì jednu moānost prohlédnout si
celý areál školy, školní jídelnu i domov mládeāe. Dne 11. 1.
2008 se koná v poøadí jiā tøetí den otevøených dveøí. Po pøí-
chodu se Vás ujmou jednotliví pedagogiètí pracovníci školy,
provedou Vás po celé budovì a podrobnì vysvìtlí vše, o co
budete mít zájem. Mùāeme nabídnout opravdu zajímavé a per-
spektivní obory. Podle pøedbìāného výzkumu provedeného na
základních školách v okolí projevují āáci 9. tøíd základních
škol zájem o studijní obor Kuchaø a studijní obor Èíšník,
Technické lyceum a o ostatní zabìhnuté obory doposud
vyuèované.
Novinkou od pøíštího školního roku bude provozování od-

borného výcviku uèebního oboru Kuchaø–èíšník v Nìmecku.

Tato moānost bude jistì pøínosem a obohacením jejich pro-
fesního rùstu. �áci získají vìtší rozhled a zkušenosti v oboru
a také se zdokonalí v nìmeckém jazyce. 
Aranāérky se úspìšnì prezentovaly pøi pøípravì nedìlní ak-

ce dne 2. 12. tohoto roku, kterou byl Den pro dìtskou knihu,
aneb Èeské Vánoce s Josefem Ladou. ZajišYovaly kompletní
výzdobu Kulturního domu v Horaāïovicích, kde se akce ko-
nala.
Protoāe se nezadrāitelnì blíāí vánoèní svátky a rok 2008,

pøejeme všem do tohoto období hodnì štìstí, zdraví, osobní
a pracovní pohody. Tyto sváteèní chvíle proāijte v klidné
a spokojené atmosféøe ve svých rodinách, ve spoleènosti svých
blízkých. V roce 2008 aY se Vám podaøí naplnit všechna
pøedsevzetí a pøání. Toto všem pøeje vedení Støední školy
Horaāïovice. Blanka Roubalová, asistentka øeditele

Sbor dobrovolných hasièù
v Horaāïovicích

Sbor dobrovolných hasièù pøeje „aY
jsou klidné, šYastné a veselé“ a aby nic
nenarušilo jejich sváteèní pohodu. Proto
pøijmìte nìkolik rad od nás – hasièù:

Pøi pouāívání rùzných elektrických sví-
èek je tøeba dbát dodrāování základních

bezpeènostních pravidel. V bìāné prodejní síti nakupujte elekt-
rické výrobky, které jsou opatøeny èeským návodem k po-
uāívání a musí mít pøíslušný certifikát. Totéā platí i pøi na-
kupování prskavek!

Zapálené svíèky na stromeèku nebo jinde nesmíte nechat
bez dozoru a hlavnì dejte pozor na dìti, aby si bez dohle-
du dospìlých nehrály se svíèkou nebo výše zmínìnou prs-
kavkou!

Pøi silvestrovské a novoroèní noci se mìjte na pozoru pøi
pouāívání zábavné pyrotechniky, aby nemuselo být pouāito
vozidel s výstraānými svìtly a houkáním!

A pro naše hospodyòky: pozor na vznícení potravin pøi
vaøení!

NechY jsou tedy klidné, šYastné a veselé a aY se vám splní
všechna pøání v roce 2008. To vám pøejí horaāïoviètí hasièi.

()
Vánoèní svátky jsou pro vìtšinu z nás nejkrásnìjším

obdobím roku. Jejich kouzlo však nespoèívá jen v mnoāství
dárkù. Je to období, kdy si uvìdomujeme, āe v āivotì jsou
dùleāitìjší hodnoty, neā ty materiální… zdraví, rodina, pøá-
telství, láska, vzájemná úcta.

Dovolte mi, váāení ètenáøi, abych Vám popøál krásné
Vánoce a do roku 2008 pevné zdraví, hodnì štìstí a osob-
ních úspìchù. Karel Halml
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…a já si pøeji, aby nás
radost, otevøené oèi a úsmìv

provázely nejen u vánoèního stromeèku,
ale i po celý nový rok 2008.

Krásné, radostné vánoèní svátky
a v roce 2008 celkovou spokojenost všem spoluobèanùm

pøeje za āáky a zamìstnance ZŠ praktické

Mgr. Naïa Chládková, øeditelka školy.



Den pro dìtskou knihu, aneb
Èeské Vánoce s Josefem Ladou

„Není nic hezèí-
ho, neā kdyā ète-
te dìtem pohádku
a poté, co usnou, si
ji doètete sami,
abyste vìdìli, jak to
dopadlo“ øekla na
úvod svého ètení
spisovatelka Marti-
na Drijverová, kte-
rá pøijala pozvání
na Den pro dìtskou
knihu…

… program zaèal vystoupením pìveckého souboru Práche-
òáèek…

…po jehoā pásmu nastoupili na pódium tøi hosté s hlasitým
pøedèítáním. Jako první se pøedstavila jiā zmiòovaná Martina
Drijverová s irskou vánoèní pohádkou, Maxipsa Fíka pøeèetla
Mgr. Olga Kalèíková, námìstkynì hejtmana Plzeòského kraje
a èetbou ze své knihy „Ztraceni v èase“ pøispìla spisovatelka
Petra Braunová…

… další ètení probíhalo na balkonì v pøísálí, kde se v 10ti
minutových intervalech støídaly známé osobnosti Horaāïovic
a Plzeòského kraje. Zaèínal Mgr. Martin Baxa, který slovy:
„Tak, milé dìti, pøeètu vám pohádku…“ rozesmál do jednoho
své posluchaèstvo, v nìmā dìtský element zcela chybìl. Bì-
hem ètení probìhla na pódiu loutková pohádka O líném
Honzovi v podání Tyjátru Horaāïovice, která se dìtem, ale
i dospìlým moc líbila…

… kresby Josefa Lady provázely dìti bìhem soutìāí a tvùr-
èích dílen, které probíhaly na balkonì a jeā si vzali na starosti
horaāïoviètí skauti a Otaváci… (foto na titulní stranì)

… program byl velmi pestrý a ve vyhrazených ètyøech ho-
dinách bylo na co se dívat a co poslouchat. Nabídku ještì
rozšíøilo tøináct prodejních stánkù, kde byly vystavovány knihy
hostujících autorù, jakými byly napø. Petra Braunová, Martina
Drijverová, Honza Volf, dále obrázky, pohlednice, kalendáøe
od známých výtvarníkù a ilustrátorù, jako je Vojtìch Otèe-
náèek, Lenka Procházková nebo manāelé Adamcovi s kom-
binovaným stánkem malování na hedvábí a kníākách o Šu-
mavì. Své místo si tu našly i výrobky dìtí z Dìtského
domova Kašperské Hory, Sušice a Chanovice. Své knihy
pøedstavilo i nakladatelství Albatros, Brio, Egmont, Computer
Press, Thovt, Jan Hoffer – Levné knihy…

… neoèekávanì úspìšnou tøešnièkou na dortu byla závì-
reèná draāba krabic, tzv. „Škatulení“. Jednalo se o umìlec-
ky ztvárnìné a pojaté krabice, krabièky, škatule a škatul-
ky od známých osobností nejen z Horaāïovic, jejichā
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výtìākem se pøispìlo na Dìstký domov Kašperské Hory –
buòku Chanovice. Pro dìti z dìtského domova byla vydraāena
èástka 7 820 Kè...

… po skonèení odpoledního programu v kulturním domì
nastal tolik oèekávaný zvonkový prùvod k adventnímu stromu
na námìstí, který celou povedenou akci korunoval. Po páté
hodinì poāehnal stromu pan vikáø a advent mohl zaèít.

(Pro potøeby Horaāïovického obzoru redakènì zkráceno
a upraveno.) Text Mgr. Andrea Králová, foto Ing. Vlastimil Šimon

Abych mìl lidi rád,
tak jsem mimo nì…

ROZHOVOR S HONZOU VOLFEM

Témìø kaādý z mých známých má doma nìco od Honzy
Volfa. Èekal jste takový úspìch?

To nevím teda, to jste mì zaskoèila. To já mám teda jako
hodnì známých, který to vùbec neètou a øíkaj, co furt mám
s tìma sluníèkama (smìje se).

Jak jste zaèínal? První byl Honza Volf výtvarník nebo
Honza Volf básník?

Já maluju od šesti let nebo dìlám grafiku od šesti let. Pak
jsem se asi v sedmatøiceti rozvedl, no a pak zase pøišlo psaní,
takāe mám jinou náplò a tohle mì baví. Manāelství mì ne-
bavilo, tohle je daleko lepší, to je svoboda.

Svou tvorbou rozdáváte lidem radost, je doslova nabitá
pozitivní energií. Kde berete sílu a energii Vy?

No, já abych mìl lidi rád, tak jsem mimo nì. Takāe jsem
nejradši sám s Fandou (Honzùv pes, znáte z autorových ob-
rázkù a fotografií, pozn. red.) a nebo jsem v nìjaký takový
polovopuštìný kavárnì. No, a tam si sednu, jak trubka a píšu,
dám si kafe, zapálím si doutníka, no a sedim. A tak do pìti,
do deseti minut najednou to pøijde a já to zapisuju. Tam se
dobíjím, mimo lidi.

Co se mùāeme my dospìlí od dìtí nauèit?

Já nevím. Dospìlí uā se nic nemùāou nauèit, protoāe jsou
dospìlí (smích). Lucie Jùdová

Plné znìní textù spoleènì s dalšími fotografiemi a rozhovory
je uveøejnìno na www.knihovna.horazdovice.cz., kde najdete
i sponzory a partnery projektu Dìti a ètení. Na pøípravì a prù-
bìhu akce se podílelo témìø 100 lidí, kteøí pøiloāili ruku k dílu.
Byli jimi spisovatelé, výtvarníci, zástupci nakladatelství, stu-
denti SŠ Horaāïovice – obory aranāér, kuchaø – èíšník, ochot-
níci a loutkáøi, skauti, Otaváci, Prácheòáèek, knihovnice sou-
èasné i ty, které zanechaly svoji nesmazatelnou stopu v naší
knihovnì, pøátelé knihovny a knih vùbec. Všem bych chtìla
touto cestou podìkovat za podporu dìtského ètenáøství, pøe-
devším Petøe Koláøové za nápady a Libuši Muāíkové za bez-
platný pronájem kulturního domu. 

Lenka Šimonová, vedoucí knihovny

Pøíbìh svitku Tóry
Tento pøíbìh zaèíná v prùbìhu 2. svìtové

války. Od roku 1939 �idé postupnì odevzdá-
vali všechen svùj majetek. Pøed transportem do
Terezína, který byl v listopadu 1942, museli
odevzdat i nejdùleāitìjší vybavení synagogy.
Svitky Tóry, nejposvátnìjší z pøedmìtù, byly
umístìny v �idovském muzeu v Praze. Svitky

obsahují hebrejský text Tóry, coā je Pìt knih Mojāíšových,
pouāívaných v synagoze pøi
pravidelném pøedèítání. Svitek
je ruènì psán školeným písaøem
podle vzorového textu a také
pøíprava pergamenu i inkoustu
se øídí pøísnými pravidly. Ho-
tový svitek sešitý z nìkolika dí-
lù je dlouhý zhruba 20 metrù.
Po dokonèení je navinut na døe-
vìné tyèe s ozdobnými drāadly
a je uchováván ve svatostánku
v synagoze.

Skonèila válka, ti kteøí mìli
to štìstí a pøeāili, se vraceli do-
mù. Svitky ale zùstaly v Praze.
V roce 1964 vydala tehdejší
vláda naøízení, āe posvátné svit-
ky se musejí prodat za hranice.
Velkou èást (celkem 1564 kusù)
zakoupili �idé z Velké Británie
a zaloāili instituci s názvem The Czech Memorial Scolls
Centre. Jeden ze svitkù se dostal pøes tuto organizaci do West-
minsterské synagogy v Londýnì. Letos v øíjnu nás v muzeu
navštívila paní Friedlenderová, èlenka �idovské obce ve West-
minstru. Tamní �idé chtìli vìdìt, jak vypadá místo, odkud
svitek pochází a jaká je historie našeho mìsta. Paní Fried-
lenderová si prohlédla nejen expozici v našem muzeu, která
se jí velice líbila, ale také celé Horaāïovice a byla z návštìvy
nadšená. Jsme nyní v kontaktu a máme radost, āe památný
svitek byl zachován, i kdyā daleko za našimi hranicemi.

V pøíštím roce plánujeme vydání knihy o historii �idù
v Horaāïovicích. Jsme rádi, āe i tímto zpùsobem pøispìjeme
k zachování historie našeho regionu.

Mgr. Hana Smetanová, øeditelka muzea
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Pìvecký spolek Prácheò
Jiā tady opìt máme èas vánoèní. Pro nás

to znamená jediné: sérii vánoèních koncertù.
Letos však došlo k nìkolika nepøíjemným
událostem, které jste však jiā jistì zaregist-
rovali. Vánoèní koncert v Horaāïovicích
a v Rokycanech musel být zrušen. A dù-
vod? Dva týdny pøed koncerty (které jsou

naplánované jiā od jara) jsme se dozvìdìli, āe nìkteøí mu-
zikanti se koncertu v Rokycanech nemohou zúèastnit. Proè
tomu tak je, ví jen oni sami. Kdyā jsme tuto skuteènost oznámili
do Rokycan, tak sbormistr pan Jiøí Frolík nechtìl ani slyšet
o tom, āe bychom doprovod trochu upravili a oznámil, āe Can-
tate nepøijede ani do Horaāïovic. Bìhem pár dní tak byla zni-
èena nìkolikamìsíèní práce. Máme tedy jedno velké pouèení,
āe se budeme muset pro pøíštì spoléhat jen na vlastní síly.
Vám všem, kteøí jste se na koncert tìšili, se moc omlouváme,
ale opravdu nebylo v naší moci tyto koncerty zachránit. Dì-
kujeme za pochopení.

I pøes tento kolaps jsme si ještì dokázali zaplnit volná místa
v kalendáøi. Koncert v Chanovicích byl plánován a navíc
jsme si domluvili koncert v kostele sv. Petra a Pavla v Bu-
dìticích (22. 12. v 17.00 hodin). Na Tøi krále vystoupíme
v Klatovech. Aktuální informace o plánovaných koncertech
najdete stále na www.psprachen.cz.

Nyní bych Vám všem chtìl popøát za celý spolek Prácheò
krásnì proāité svátky vánoèní a do roku 2008 hlavnì zdraví,
zdraví a zase jen zdraví. Zachovejte i nadále pøízeò našemu
spolku a na nìkterém z koncertù opìt nashledanou.

Za PSP Martin Petrus

Historie Pìveckého spolku
Prácheò (1862 – 2007)

– pokraèování z minulého èísla –

Po roce velkých oslav pøišla velká zkouška odolnosti spol-
ku. Bìhem krátké doby se s èinností ve spolku rozlouèilo
hned nìkolik èlenù. Oslabeny byly hlavnì muāské hlasy a ná-
hradu se nepodaøilo sehnat. Pøes všechny problémy se nakonec
ukázala zdravá síla spolku a další èinnost byla zachránìna.
V tomto roce se však spolek pøedstavil na veøejnosti jen pìt-
krát. Jednou v Sušici (25. záøí) pøi svatbì jedné ze èlenek
souboru a poté pøi ètyøech vánoèních koncertech v Horaāïo-
vicích a Velkém Boru. Bìhem roku se situace pomalu sta-
bilizovala a v roce 2004 uā byla práce spolku opìt tradièní.
Pøi jarním soustøedìní v �elezné Rudì se spolek pøedstavil
pøi mši v tamním kostele Panny Marie (22. kvìtna). Jarní kon-
cert v Horaāïovicích dne 13. èervna byl kvùli rozsáhlé re-
konstrukci velkého zámeckého sálu pøesunut do kostela
sv. Jana Køtitele. Všem se zde velmi dobøe zpívalo, protoāe
v kostele je dobrá akustika. Do tohoto kostela se pak sbor

vrátil ještì jednou 14. øíjna pøi spoleènému koncertu
s Šumavanem z Klatov.

Pøi oslavách jmenin mìsta byly do zvláštní schránky ulo-
āeny pøedmìty a dokumenty z dnešní doby. Tato schránka
byla objevena náhodou pøi rekonstrukci radnice. Byly zde na-
lezeny dokumenty z roku 1871, ve kterých bylo také nìkolik
zmínek o tehdejší èinnosti Práchnì. V tu dobu prý mìla cel-
kem 106 èlenù.

Spolek Prácheò se také 5. srpna podílel pøi natáèení nové
videokazety, která mapuje okolí Horaāïovic. Jedná se o sní-
mek „S písnièkou po Prácheòsku“. 

11. prosince spolek vystoupil na zahájení slavnosti ke
40. výroèí otevøení Kulturního domu v Horaāïovicích. Pak
uā následovaly jen tradièní vánoèní koncerty. Jeden z nich,
konkrétnì 13. prosince, byl jubilejním dvoustým vystoupením.
Tento koncert se konal v Domì s peèovatelskou sluābou
v Horaāïovicích.

Pokraèování pøíštì. Martin Petrus

Nohejbaloví āáci mìøí síly
s republikovou elitou

Druāstvo nohejbalových āákù Haponu Horaāïovice Sokol
obsadilo v krajském pøeboru 2007 tøetí místo za vítìznými
Liticemi a druhou Zruèí. „S umístìním jsme spokojeni, ale
v pøíští sezonì chceme soutìā vyhrát,“ øíká trenér āákovského
týmu David Boška. Vrchol sezony nastal pro mladíky na
podzim. Jako jediný celek z Plzeòského kraje se zúèastnili
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TJ Tatran Velké Hydèice

poøádá

XI. roèník „Silvestrovského bìhu“

Start 31. 12. 2007 ve 12.00 hod.
Sraz úèastníkù v místní restauraci v 11.00 hod.

Tìšíme se na hojnou úèast.

TJ Tatran Velké Hydèice

Pokraèování na další stranì.



celorepublikového halového Poháru Èeského nohejbalového
svazu.

Prvním dílem pohárového seriálu byl záøijový Memoriál
S. Malièkého v kategorii jednotlivcù v Lounech. Tam pøed-
vedl velmi dobrý výkon kapitán Petr Voruda, který zdolal sou-
peøe z praāské Solidarity a Èeských Budìjovic. Poráāky s do-
mácím Muāíkem a pozdìjším vítìzem turnaje Drobilem
z Prostìjova znamenaly tøetí místo ve skupinì. „Proti Dro-
bilovi podal Petr výborný výkon a k senzaèní remíze mu chy-
bìly dva míèe. Náš druhý zástupce Milan Knebl si odvezl cenu
pro nejmladšího hráèe,“ hodnotí David Boška. Dalším pod-
nikem poháru byl Memoriál K. Raise (trojice), opìt v Lounech.
Ani jedné z horaāïovických trojic se však nepodaøilo projít
ze skupiny. „Kluci mì trochu zklamali. Neā se rozkoukali,
byli ze hry,“ postìāoval si kouè.

V listopadu se v Nymburce konalo Mistrovství Èeské re-
publiky jednotlivcù. V konkurenci 32 singlistù se pøedstavili
i tøi zástupci Haponu. K postupu mezi šestnáct nejlepších byl
nejblíāe Petr Voruda, který po prohøe s prostìjovským Pa-
cejkou zremizoval své duely se soupeøi z Plazù a Šumperka.
K postupu do play off mu scházel jediný míè. Slušným vý-
konem se prezentoval i nejmladší úèastník šampionátu Lukáš
Hokr. 

Kaādoroèním vyvrcholením sezony je Poslední āákovská
smeè trojic v Prostìjovì. Turnaj mìl tradiènì mezinárodní
punc. Kromì èeské špièky startovaly i slovenské týmy KAC
Košice, NK Revúca, NK Trebišov a také reprezentaèní trojice
Rumunska. Z Horaāïovic odjely na Moravu dvì formace.
„Potìšila nás trojice Voruda, Hokr a Knebl, která si poradila
s Pøerovem a poté ve výborném zápase podlehla Èakovicím.
V osmifinále kluci po dobrém výkonu vypadli s favorizovanou
Kotláøkou Praha 1:2 na sety. Naše druhá sestava Rejāek, Stulík

a Koudelka podlehla atmosféøe a neodvedla výkon, který jsme
èekali,“ vrátil se k dìní na nejprestiānìjším āákovském turnaji
Evropy druhý z trenérù Ladislav Barák.

Pro oddíl nohejbalu znamená zapojení āákovského týmu
do republikových soutìāí znaènou finanèní a èasovou zátìā,
pøesto v nìm hodlá pokraèovat. „Kluci poznali, kde jsou
v porovnání s elitou jejich rezervy, na jejich odstranìní budou
pøes zimu pracovat. Já budu v oddíle nadále prosazovat, aby-
chom se prestiāních akcí zúèastòovali pravidelnì, vādyU āáci
jsou budoucností klubu,“ je si vìdom jednatel nohejbalového
oddílu Jiøí Jungr.

Oddíl nohejbalu dìkuje svým sponzorùm, kterými jsou
generální partner klubu firma Hapon, s. r. o, hlavní partner
āákovského druāstva firma VYNK Design a Mìsto Horaā-
ïovice. (hh)

Program Denního centra Oblastní

charity HD na leden 2008
1. „Pro setkání“

Kaādé úterý Klub seniorù v denním centru od 14.00 hod.

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

3. „Tøíkrálová sbírka“
Koledníèci s pøáním šcastného roku 2008 Vás pøijdou na-
vštívit do Vašeho domova. V pátek 4. ledna v penzionech
1061, 1069, 1071. V sobotu 5. ledna – mìsto.

4. „Pro duši“
Koncert pìveckého sboru Originál Band, který je sloāený
ze èlenù pedagogických sborù škol v Horaāïovicích.
V úterý 8. ledna v 17.00 hod. v jídelnì DPS 1061.

5. „Posezení nad fotografiemi z roku 2007“
Pokud máte chuc s námi se ve vzpomínkách vrátit do roku
2007, pøiïte ve støedu 9. ledna ve 13.30 hod. v denním
centru DPS 1061.

6. „Posezení s harmonikou“
Písnièky a harmonika pana Šcastného nás opìt potìší. V úterý
15. ledna v 15.00 hod. v denním centru DPS 1061.

7. „Lednová procházka na Ostrov“
Pokud poèasí dovolí, rádi bychom opìt i v novém roce
vyšli obdivovat krásu pøírody v horaāïovickém parku. Ve
støedu 16. ledna od 13.15 hod. pøed DPS 1061. Pøeprava
automobilem zajištìna.

8. „Pro zdraví“
Pøednáška rehabilitaèní sestry paní Jordánové „Psychické
aspekty úrazù“. Ve støedu 23. ledna ve 13.00 hod. v Denním
centru DPS 1061.
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Na Mistrovství Èeské republiky jednotlivcù v Nymburce
se výprava nohejbalových āákù z Horaāïovic vyfotila s èástí
èeského reprezentaèního výbìru muāù, který se ve zdejším

Sportovním centru pøipravoval na Mistrovství Evropy.
Dole zleva Petr Koudelka, Petr Voruda a Lukáš Hokr. Nahoøe
zleva reprezentanti Michal Plachý, Jan Vanke a Libor Chytra.

Foto Vlastimil Pabián



9. „Výlet na výstavu“
Výstava umìlecko-øemeslných prací āákù støední školy
a zároveò návštìva muzea motorek v Oselcích Vás potìší
a zároveò mùāe pøinést i pouèení. Ve støedu 30. ledna, sraz
v 9.00 hod. pøed DPS 1061. Zájemci aN se hlásí v kanceláøi
charity. Oblastní charita Horaāïovice

Charita Èeská republika
vyhlásila Tøíkrálovou sbírku

Tøíkrálová sbírka 2008 pro-
bìhne v Horaāïovicích v pátek
4. ledna 2008 a v sobotu 5. ledna
2008 v dobì od 10 – 17 hod.
V okolních obcích v sobotu
5. ledna 2008.

My tøi králové jdeme k Vám, štìstí, zdraví
vinšujeme Vám.

Štìstí, zdraví, dlouhá léta …

Jiā po sedm let poèátkem roku oāívá naše mìsto dìtskými
hlásky – vinšují to, co bychom si všichni v tomto roce touāebnì
pøáli, rozdají malé dárky a zároveò koledují.

Výtìāek sbírky bude vyuāit na úhradu nákladù spoje-
ných s Charitní ošetøovatelskou a peèovatelskou sluābou
a zároveò bychom rádi z tohoto zdroje podpoøili volnoèaso-
vé aktivity pro seniory a zdravotnì postiāené obèany, kte-
ré má na starosti Centrum denních sluāeb pøi OCH Horaā-
ïovice.

Tøíkrálová sbírka probìhla v Horaāïovicích i v letošním
roce a my bychom ètenáøe Obzoru rádi seznámili s jejími vý-
sledky i vyuāitím finanèních zdrojù.

Celkový výtìāek sbírky èinil: 104.227,- Kè
Z toho: Horaāïovice 70.953,- Kè, Velký Bor a Jetenovice
11.082,- Kè, Svéradice 9.300,- Kè a Chanovice 7.703,- Kè.
OCH Horaāïovice bylo pøidìleno od Charity Èeská republika
Praha zpìt 67.747,55 Kè, tj. 65% z celkové èástky.

Výtìāek byl vyuāit dle schválených zámìrù:

Farnost Velký Bor – práce s dìtmi 6.735,- Kè
Dìtský domov v Chanovicích – vybavení Domova 5.000,- Kè
V Horaāïovicích pro OCH Horaāïovice 3.990,- Kè

Èást finanèních prostøedkù byla vyuāita na zakoupení
technického vybavení Charitní ošetøovatelské a peèovatelské
sluāby. Byl poøízen vysavaè pro DPS. Zbývající èást výtìāku
52.022,55 Kè bude pøevedena do roku 2008 a bude úèelnì
vyuāita v prùbìhu roku.

Poèátek nového roku a s ním jiā neodmyslitelnì spojená
Tøíkrálová sbírka se blíāí, a tak bychom rádi chtìli popøát
všem, malým i tìm vìtším dobrovolníkùm, kteøí se na or-
ganizaci podílí, krásné záāitky pøi jejím uskuteèòování a dár-
cùm pøedem podìkovat i za sebemenší dar.

Bc. Olga Šulcová, øeditelka Oblastní charity Horaāïovice

Podìkování
V sobotu 24. 11. 2007 jsme navštívili výstavu Horaāïo-

vické motocykly (1925 – 2007). Tímto bychom chtìli podì-
kovat všem lidem, kteøí se na uspoøádání této výstavy podíleli.
Po shlédnutí vystavených exponátù, dobových fotografií a vý-
borném komentáøi pana Lukeše, jsme odcházeli s pocitem ne-
skuteèné nostalgie, ale zároveò plni elánu pokraèovat v naší
èinnosti tak, aby na pøíští výstavì Horaāïovické motocykly
(1925–????) pøibyly další fotografie a materiály spojené
s naším mìstem a jednou stopou. Dìkují jezdci Enduro týmu
Horaāïovice.

Mikuláš v AQUAPARKU
Uā sedmým rokem funguje na bazénì plavecká škola, kterou

navštìvují dìti od mateøských škol aā po devátou tøídu ZŠ
z Horaāïovicka a Sušicka.

Zatím co v letech minulých nás Mikuláš s èertem navštívili
pouze 5. 12., letos udìlali výjimku a bydleli s námi od pondìlí
aā do støedy na plavecké škole.

Všechny dìti dostaly èokoládovou odmìnu za své snaāení.
Ty hodné dokonce i „modré z nebe“. Protoāe i v plavecké
škole se vyskytují pìkní rošNáci, tak tu byla práce i pro èerta.
Pytel na lumpy by mìl promáèený, a tak to vymyslel po svém.
Naházel všechny lotry do bazénu. Paní uèitelky odprosily sva-
tého Mikuláše na kolenou, āe uā budou jenom hodné, ale sladké
odmìny se nedoèkaly. Aby ukázaly dobrou vùli a āe se polepší,
tak pustily dìtem všechny atrakce, co bazén nabízí. Z roz-
záøených oèí dìtí bylo jasné, āe se i tentokrát mikulášská na-
dílka vydaøila. Plavecká škola Horaāïovice

O ztraceném kancionálu

literátského bratrstva
Literátská bratrstva (chrámové sbory) zaèala vznikat poté,

co papeā Øehoø umoānil svými církevními reformami v letech
1406 – 1409 širší veøejnosti zpìv pøi mších. Do Èech se dostala
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bratrstva následnì aā s panováním Vladislava Jagellonského
po roce 1500. Zpoèátku se zpívalo výhradnì latinsky, aā roku
1524 byla na sjezdu stavù mìstských a duchovních strany pod-
obojí v Praze ustanovena jako nový jazyk èeština. Pro sborové
zpìvy byly poøizovány zpìvníky známé spíše pod oznaèením
kancionály nebo graduály. Výroba takového kancionálu byla
nákladná, proto mìli literáti k dispozici èasto jen jeden. Ten
musel být pøirozenì i vìtších rozmìrù, aby všichni ze sboru
vidìli na noty. Cena za jeho poøízení je patrná na �lutickém
kancionálu, za který se v roce 1558 zaplatilo 280 kop grošù,
coā odpovídalo trāní hodnotì jednoho výstavnìjšího domu té
doby v Praze. Kancionály byly bohatì zdobeny malbou (ilu-
minacemi). Vìtšinou se jednalo o biblické námìty. Nechybìly
však motivy z tehdejšího bìāného āivota. Finanènì se èasto
podílely na vzniku kancionálu cechy nebo mìšVanské rodiny,
proto zdobí jednotlivé listy āánrové výjevy z cechovního āi-
vota nebo erby mìšVanù. Nejvýznamnìjší kancionály vznikaly
v praāské dílnì Jana Táborského. Za svá díla, jako napøíklad
Klatovský nebo �lutický kancionál, byl povýšen do vladyc-
kého stavu.

V Horaāïovicích máme zmínky o tøech takových knihách.
O existenci první knihy se dovídáme z dopisu Jaroslava Flo-
riána Švihovského na Nalāovech, ten obesílá mìstskou radu
v Horaāïovicích roku 1711. V dopise se vyjadøuje ke ztrátì
kancionálu a vytýká mìstské radì, proè se dùslednì nesnaāí
o její opìtné nalezení. Víme, āe „takovù knihu jeden z obce
panu faráøi mìstskýmu zapùjèil“. Kniha pak nebyla delší dobu
k dohledání. Dále pan Švihovský pøipomíná, āe „na tej knize
mnoho záleāí“, protoāe se v ní píše „jak a na jaký zpùsob
se má pøi tom kostelu pokraèovati nebo tam stojí jak jsou
tehdy chorálistové zpívali“. Kancionál se však jiā dohledat
nepodaøilo. Horaāïoviètí literáti mìli také svoji truhlu s pí-
semnostmi, zcela urèitì bohatì malovanou. O té se zmiòuje
Jan Herites v listì z roku 1676. Truhla literátù mu byla totiā
na èas svìøena k opatrování a vyvstalo podezøení, zdali se
z ní nìco neztratilo. Jan Herites dosvìdèuje, āe pøi „pøíjmích,
téā vydáních pøítomný býval, však ale nièehoā jsem se nedotýkal
neb on sám (purkmistr) v registra k tomu zøízena vše zapisoval
a truhlu se vším v ní poznamenáním u sebe aā do smrti jmìl
aā jeho manāelka neboātíka tùā truhlu ke mnì odeslala, kte-
rouāto já pøeāivše, āe všechny vìci v ní jsou dobøe spoøádané“.
K literátùm v Horaāïovicích jsem našel nejstarší zmínku k ro-
ku 1596, kdy se øeznický cech uvolil pøispìt penìzi „na var-
hany pánùm literátùm“. V roce 1716 zpívalo na kùru kostela
sv. Petra a Pavla 15 èlenù bratrstva. Všemoānì se také mezi
sebou podporovali, pùjèovali si peníze z pokladny a svými
pravidly se blíāili cechùm. Finanènì se podíleli na významných
akcích, jakou byla napøíklad stavba kaple sv. Vojtìcha vy-
svìcena v roce 1738. Z mála zachovaných památek na literáty
je tøeba zmínit zpìváckou malovanou kruchtu v kostele sv. Ja-
na Køtitele z období vzniku kostela kolem roku 1600. Zámìrnì
jsem nechal na konec zbylé dva kancionály. Nemají s lite-
rátským bratrstvem nic spoleèného. Vznikly kolem roku 1500
v horaāïovickém klášterním skriptoriu (písaøské dílnì). Byly
urèeny ke zpìvùm pro mnichy františkánského øádu a slouāily
aā do doby pøed rokem 1579. Václav Švihovský vyhání tehdy
františkány z kláštera a na jejich místo uvádí øád jednoty bra-

trské. Na Václavovo poèínání si výše zmínìného roku stìāoval
prácheòský dìkan Martin Strakonický v dopise praāskému
arcibiskupovi, kde se mimo jiné uvádí, āe „dal pergamenový
graduál on pán Václav panu (Vilémovi) z Roāmberka do (Èes-
kého) Krumlova“. Druhou knihou, která opustila klášter v této
dobì, byl nám jiā dobøe známý tzv. Prácheòský kancionál.
Proto také není jeho výzdoba nijak bohatá. Pùvodnì byla jed-
nou z mnoha knih pouāívaných pøi bohosluābách. Vznik knihy
v klášterní písaøské dílnì zøejmì finanènì podpoøil nìkterý
z rodu Švihovských. Téma klášterního skriptoria, a jeho hlav-
ních pøedstavitelù bude samostatnì pojednáno v rámci pøipra-
vované práce o zdejším klášteøe Františkánù.

MgA. Jindøich Šlechta

Vánoce našich pøedkù
Èeši se v 19. století tìšili na pøíchod Vánoc dlouhé týdny

a vùbec jim nevadilo, āe penìz je poskrovnu a vánoèní dárky,
které nadìlí Jeāíšek, budou nejspíše velmi potøebné vìci, které
by se tak jako tak musely koupit.

Døíve nebyly Vánoce ani tak o dárcích, jako spíše o vzá-
jemné lásce a pøátelství, radosti a pocitu sounáleāitosti v ro-
dinì, která se sešla ke spoleèným oslavám pod rodným krovem.
Nìkolik dnù pøed Vánocemi napekly hospodynì chléb a ulo-
āily ho do ošatek, v bohatších domácnostech daly k boch-
níkùm péct také peèlivì upletené, āloutkem potøené a máslem
pomaštìné vánoèky z bílé mouky, hrozinek a mandlí. Vaøil
se hrách a èoèka. Lidé se od rána postili, aby veèer uvidìli
„zlaté prasátko“. S pøicházejícím soumrakem dìti stále èastìji
vybíhaly ven, pozorovaly nebe a hlídaly, kdy se objeví první
hvìzdièka. S první hvìzdou si rodina sedla k slavnostnímu
stolu prostøenému bílým ubrusem. Veèeøi zahajovala spoleèná
modlitba, vzpomínka na uplynulý rok a podìkování Bohu za
vše dobré, co pøinesl i za to, co vzal.

Nejdøíve hospodynì postavila na stùl mísu s hrachem. Klí-
èek od hrachu má podobu kalichu a podle tradice spojoval
všechny stolovníky v dobrém i zlém. Potom paní domu ode-
brala z mísy po lāíci pro kaādé z domácích zvíøat. Teprve
pak si podle váānosti a stáøí nabírali ostatní. Po hrachu se
podávaly polévky pro sílu, èoèka, aby byly peníze, kuba, ma-
sitý pokrm nebo ryba pro radost. Kosti se dávaly na jeden
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talíø a po veèeøi je hospodáø odnesl ve lnìném ubrousku pod
jabloò. Naposledy se na stole objevila vánoèka a cukroví. Pila
se bílá káva, èaj, nechybìlo ani trochu piva, vína nebo hlt
pálenky pro dobré zaāití. Kdyā zazvonil zvoneèek, pøinesl hos-
podáø do místnosti stromeèek ovìšený jablíèky, sušeným ovo-
cem, cukrovím, kostkami cukru zabalenými do barevných pa-
pírkù, oøechy a øetìzy. Na stromeèku se zapálily svíèky
a všichni zpívali koledy. Ty se pak u stromeèku zpívaly kaādý
veèer, dokud se neodstrojil a Vánoce neskonèily.

Z malé encyklopedie Vánoc vybral Karel Halml.

Podzámecký mlýn
Na podzim letošního roku byla k Podzámeckému mlýnu

usazena replika lávky a mlýnského kola. „Mlýnská kola zde
bývala tøi, mám schované originální mechanické stroje z kol,
které bohuāel ale nepatøí k tomuto mlýnu. Uā kdyā jsem mlýn
koupil, stroje tu nebyly, musel jsem je tedy koupit“ øíká majitel
mlýnu pan Robert Smid. Jak je mlýn starý a jakými zmìnami
prošel? „Mlýn pochází ze 16. století, byl dvakrát pøestavìn
– poslední pøestavba probìhla ve 20. letech 19. století. A jaké
má majitel s mlýnem plány? Nejdøíve bych zde chtìl postavit
kavárnu – ta by mìla mít prosklennou podlahu, aby návštìvníci
mohli vidìt mlýnskou mechaniku – dále pak byty a kanceláøe.“

Lucie Staòková

Podìkování

Po tìākém úrazu jsem byl od záøí do prosince tohoto roku
hospitalizován ve zdejší nemocnici následné péèe – LDN. Pod
odborným a zkušeným dohledem p. MUDr. Cajthamla o mne
vzornì a velice obìtavì peèoval celý kolektiv IV. stanice
vedený stanièní sestrou pí. Vlastou Stulíkovou.

Rozhýbat opravené kosti a znova mne nauèit chodit bylo
plnì v reāii pí Mirky Jordánové a kolektivu rehabilitaèního
oddìlení p. MUDr. Návrata.

Pøestoāe pobyt v nemocnici bývá obecnì vnímán spíše jako
stresová záleāitost, pro mne byl pobyt v horaāïovické nemoc-
nici východiskem ze stresu po prodìlaných operacích, a to

nejen díky výborné kuchyni a velice pøíjemnému prostøedí,
ale zejména díky odbornosti, obìtavosti a lidskému pøístupu
celého personálu k pacientùm.

Dìkuji za vše.
Všem v nemocnici pøeji zdraví a pohodu v roce 2008.

Jiøí Jindra, Horaāïovice

Tisková zpráva

XXX. RALLY AGROPA 2008

5. – 6. záøí 2008

Jubilejní XXX. roèník Rally
Agropa 2008 se hlásí

Na spoleèné schùzce se v pondìlí 3. prosince sešli
v Horaāïovicích zástupci AMK Paèejov se èleny organizaè-
ního výboru Rally Agropa, vedením podniku Agropa, a. s.,
Olšany, zástupci mìstských a obecních úøadù, s nimiā po-
øadatelé spolupracují pøi zajiš^ování této tradièní populární
automobilové soutìāe. Pozvání pøijali i místopøedseda Se-
nátu Parlamentu Èeské republiky ing. Jiøí Šneberger a pøed-
seda zemìdìlského výboru Poslanecké snìmovny Parlamentu
Èeské republiky ing. Jiøí Papeā.

Po struèném zhodnocení úspìšného letošního 29. roèníku
Rally Agropa obrátili všichni pøítomní svou pozornost do bu-
doucna. Jubilejní 30. roèník rally se pojede opìtovnì jako sou-
èást Mistrovství ÈR v rallysprintu a Mistrovství ÈR v rally
historických vozidel, tentokrát v novém termínu 5. – 6. záøí
2008. Zmìna systému automobilových soutìāí na rok 2008
pak umoāní opìtovný start té absolutní špièky, samozøejmì
vèetnì prioritních jezdcù. To pochopitelnì pøispìje k vyšší
sportovní úrovni soutìāe. Diváci se tedy mají naè tìšit!

Všechny zúèastnìné subjekty projevily vùli a ochotu
spolupodílet se na organizaci a zabezpeèení jubilejního XXX.
roèníku Rally Agropa 2008.

Tomáš Cihláø, tiskové støedisko Rally Agropa
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Pøíjemné proāití svátkù
vánoèních a úspìšný vstup

do nového roku

pøeje ètenáøùm

tým Rally Agropa.

Upozornìní pro obèany Horaāïovic
a širokého okolí

Od nového roku budete mít moānost kaādý pátek si ne-
chat pøemìøit bezplatnì tìlesný tlak, vodu, svaly, kosti, tuk
podkoāní a vnitøní. V prvním patøe v prostorách radnice.

Hrach – Centrum buï fit

Ceník inzerce od roku 2008

BAREVNÁ INZERCE

Rozmìr inzerátu v cm (výška x šíøka) Cena 2008

26 x 19 4500

13 x 19 2000

13 x 9 1000

6,5 x 9  500

3 x 9  250

ÈERNOBÍLÁ INZERCE

Rozmìr inzerátu v cm (výška x šíøka) Cena 2008

26 x 19 2800

13 x 19 1400

13 x 9  700

6,5 x 9  350

3 x 9  150

Spolek rodákù a pøíznivcù
Horaāïovic

Váāení a milí èlenové SRP i stálí pøíznivci!
Poslední akcí SRP v letošním roce byla opìtovná opra-

va rozbitého skla vývìsní skøíòky u Èervené brány, pøes-
toāe jsme ve Vìstníku s radostí konstatovali, āe skøíòku le-
tos nikdo nepoškodil. Hlavní úkolem ale bylo vydání
VÌSTNÍKU, kde jsme struènì shrnuli a zhodnotili vše,
co jsme v letošním roce udìlali.

()
Zároveò si vás dovoluji touto cestou pozvat na

VALNOU HROMADU SRP

Uskuteèní se tradiènì v nedìli 3. února 2008
ve 14.00 hod. v restauraci U Hlaváèkù.

()
Jménem výboru SRP i jménem svým vám všem pøeji

klidné proāití vánoèních svátkù a v novém roce vedle pev-
ného zdraví také hodnì èasu na setkávání s pøáteli.

František Moser, pøedseda SRP

Kulturní støedisko v Horaāïovicích

pøipravuje v roce 2008

TANEÈNÍ KURZ PRO DOSPÌLÉ

Zahájení v sobotu 5. ledna 2008 v 15.00
hod. pod vedením manāelù Kociánových z Klatov. Bliā-
ší informace obdrāíte v kanceláøi kulturního støediska,
tel.: 376 512 237 nebo v pøedprodeji kina Otava, tel.:
376 511 890. Uzávìrka pøihlášek bude v pátek 28. 12.
2007. Za kulturní støedisko Libuše Muāíková
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Havlíèkova 42, Horaāïovice • tel.: 737 291 755

– PRODEJNA PØEMÍSTÌNA (pøes ulici) –

KOBERCE, PVC

PLOVOUCÍ PODLAHY

BYTOVÉ DOPLÒKY
Prodejní doba:

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

Dìkuji všem zákazníkùm
prodejny Podlahy K+D v Horaāïovicích

za jejich pøízeò.

Pøeji Vám šCastné a veselé Vánoce
a do nového roku pevné zdraví, hodnì štìstí

a úspìchù, rodinnou pohodu.

Radka Krejèová

DK   
PO D L A H Y

Pøipojte se k Hubnutí s úsmìvem
bez diety, namáhavých cvikù a koneènì natrvalo

ZIMNÍ KURZ
HUBNUTÍ
– zaèínáme 9. ledna 2008 –

Pøihlášky a bliāší informace v kanceláøi
Modré pyramidy u Èervené brány.

Hubnutí bez diety v pohodì a s úsmìvem. Co Vás

v našem kurzu èeká? Bìhem 10 + 1 lekce se dozvíte,

jak zhubnout trvale bez omezování, diety, namáhavých

cvikù a pøesto v pohodì. Nauèím Vás zásadám zdravého

āivotního stylu, budete mít moānost si vymìòovat vlastní

zkušeností, uāijete spoustu legrace a shodíte nadbyteèná

kila. Poznáte nové pøátele a zvýšíte si sebevìdomí.

Setkáváme se kaādou støedu od 18.00 hod.
v tìlocviènì ve staré škole.

Kontakt:
Ing. Petra Šustová – tel.: 602 387 261
e-mail: hubnutisusmevem@seznam.cz
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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

Koupím domek
nebo byt.

Kontakt: 722 618 912.



è. 12/2007 STRANA 17



STRANA 18 è. 12/2007



è. 12/2007 STRANA 19



Pøehled kulturních a spoleèenských akcí v lednu 2008
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 16. ledna 2008. 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.

KULTURNÍ DŮM
 5. 1. sobota TANEÈNÍ KURZ 

PRO DOSPÌLÉ
1. lekce.

15.00

 6. 1. nedìle TANEÈNÍ KURZ 
PRO DOSPÌLÉ
2. lekce.

15.00

12. 1. sobota 11. PRÁCHEÒSKÝ
REPREZENTAÈNÍ PLES
Poøádá Mìsto Horaāïovice
a Kulturní støedisko. 
Pøedprodej vstupenek v kinì
Otava od 2. ledna 2008.

20.00

13. 1. nedìle TANEÈNÍ KURZ 
PRO DOSPÌLÉ
3. lekce.

15.00

15. 1. úterý ELEKTRO, MÁ LÁSKO
Divadelní pøedstavení v podání
Docela velkého divadla.
Pøedplatné skupiny A/1.

19.30

19. 1. sobota MYSLIVECKÝ PLES
Poøádá Myslivecké sdruāení
Artemis Velký Bor. 
Bohatá myslivecká tombola,
pøedtanèení, hraje Malá muzika
Nauše Pepíka. 
Pøedprodej vstupenek od 19. 1.
2008 v kinì Otava.

20.00

20. 1. nedìle TANEÈNÍ KURZ 
PRO DOSPÌLÉ
4. lekce.

15.00

25. 1. pátek 11. PLES ŠKROBAØÙ
K tanci a poslechu hraje GOOD
COMPANY Písek. Bohatá
tombola, pøedprodej vstupenek
v Lyckeby Amylex, tel. 376 532
111.

20.00

27. 1. nedìle POSEZENÍ 
S PÍSNIÈKOU
Pro dobrou náladu vyhrává kapela
Štìpánka. 

15.00 

()
KULTURNÍ STØEDISKO

PØIPRAVUJE

Populární dvojice „EVA A VAŠEK“
uskuteèní svùj koncert

v horaāïovickém kulturním domì
v sobotu 29. bøezna 2008 od 18.00 hod.

Pøedprodej vstupenek byl zahájen
10. 12. 2007 v kinì Otava,

tel.: 376 511 890.

Pf 2008

Kulturní støedisko v Horaāïo-
vicích pøeje všem pøíznivcùm
kultury i ostatním obèanùm

krásné a klidné vánoèní svát-
ky, hodnì štìstí, zdraví, úspìchù a pohody
v roce 2008.

10. 1. ètvrtek SVÍÈKOVÁNÍ
Výroba svíèek, v klubovnì DDM. 

18.00

15. 1. úterý KURZ 
VÝPOÈETNÍ TECHNIKY
V klubovnì DDM.

17.00

18. 1. pátek MALUJEME 
NA KACHLE
V klubovnì DDM, budeme 
tvoøit šperky Tiffany vitráāovou
technikou ze skla. Dílna je urèena
dìtem starším 10 let.

16.00

26. 1. sobota TVOØIVÁ DÍLNA
Malujeme na hedvábí. 
Akce je urèena rodièùm s dìtmi.
Keramická dílna DDM.

14.30

FILMOVÉ PÁTKY DO POHÁDKY

11. 1. pátek
25. 1. pátek

POHÁDKY 
A FILMY PRO DÌTI
Zahajujeme pøíbìhy krteèka. Kdo
chce, mùāe pøinést výtvarné dílo
s oblíbenou postavièkou krtka.
Autoøi nejhezèích výtvorù
dostanou odmìnu.

17.00

LY�AØSKÁ ŠKOLA

Další roèník lyāaøské školy pro dìti a dospìlé
na Modravì. Šest lekcí o sobotách a nedìlích.

Doprava je zajištìna autobusem.
Pøihlášky a bliāší informace obdrāíte v domì

dìtí. Termín zahajovací lekce bude zveøejnìn na
nástìnce DDM a dìtem bude ohlášen ve škole.

ORIENTÁLNÍ TANCE

Pokraèování kurzu orientálního tance pro dospìlé
(zaèáteèníky i pokroèilé) pod vedením paní Hani-
gerové. Zájemci se mohou hlásit v domì dìtí.

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
 4. 1. pátek
 5. 1. sobota

SUPERBEAD
USA – komedie.

20.00

11. 1. pátek
12. 1. sobota

RESIDENT EVIL: ZÁNIK
USA, VB, Nìmecko 
– akèní sci-fi horor.

20.00

18. 1. pátek
19. 1. sobota

MISS POTTER
USA, VB – āivotopisný film.

20.00

24. 1. ètvrtek
25. 1. pátek

POSLEDNÍ PLAVKY
ÈR – komedie.

20.00

26. 1. sobota MÙJ VÙDCE: SKUTEÈNÌ
SKUTEÈNÁ SKUTEÈNOST 
O ADOLFU HITLEROVI
Nìmecko – kontroverzní komedie.

20.00

Zmìna programu vyhrazena.

DALŠÍ AKCE:

21. 1. pondìlí NÁRODNÍ PARKY 
ZÁPADU USA
Cestovatelská pøednáška 
pana Miloslava Martana 
z cyklu „Terra Incognita“.

18.00

23. 1. støeda JAK PRINCEZNA MÁÒA
ZACHRAÒOVALA MARTINA 
Z PEKLA
Divadelní pøedstavení pro MŠ 
a 1. – 3. tøídy ZŠ.

10.00

LOUTKOVÉ DIVADLO

11. 1. pátek JAK PRINC 
S VODNÍKEM 
VYTOPILI PEKLO

17.00

18. 1. pátek O PRINCEZNÌ 
MEDUNÈCE

17.00

Zmìna programu vyhrazena.

KINO OTAVA

11. PRÁCHEÒSKÝ

REPREZENTAÈNÍ

PLES

Sobota 12. ledna 2008

od 20.00 hod.

Poøádá Mìsto Horaāïovice

a Kulturní støedisko Horaāïovice.

Program:

K tanci a poslechu hraje

TANEÈNÍ ORCHESTR P–BAND PLZEÒ
 HUDEBNÍ SKUPINA THE SHOWERS

KLATOVY

Pøedtanèení

TANEÈNÍ KURZ
PRO DOSPÌLÉ POD VEDENÍM
MAN�ELÙ KOCIÁNOVÝCH

Z KLATOV

 Výzdoba a dekorace

HAPPY FLOWERS
HUMPOLEC – DOVOZ KVÌTIN
ING. JINDØICH CHEJN SUŠICE

Míchané nápoje

ROMAN STANÌK

Raut

ØEZNICTVÍ TOMÁŠ ØÍHA
HORA�ÏOVICE

STØEDNÍ ŠKOLA
HORA�ÏOVICE

MASOWEST KLATOVY

PEKAØSTVÍ KAREL RENDL
SUŠICE

SPAK–VSD AUSTRIA, a. s.,
SUŠICE

VIMPERSKÁ MASNA

Pøedprodej vstupenek v kinì Otava,
tel. 376 511 890.

Srdeènì zvou poøadatelé.


