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ký díl práce, který zde pod vedením
pí øeditelky Aleny Prùchové celý její kolektiv odvádí. Pøeji jim hodnì dalších
úspìchù a dìkuji všem.
()

Do tøetice se v ten samý den konal
Den otevøených dveøí v bývalém zámeckém pivovaru. Jeho smyslem bylo ukázat
veøejnosti prostory, na jejichā rekonstrukci
se pokoušíme sehnat potøebné finanèní
prostøedky. Podrobnìjší zprávu o této akci
najdete uvnitø Obzoru. Na tomto místì
chci podìkovat všem, bez jejichā nadšení
a zájmu by celá akce neprobìhla. Jsou to
Petr Koláø, Martin Koānar, Jan Šašek, Tyjátr
Horaāïovice, Lucie Staòková, pí Kovaèová
z Technických sluāeb mìsta a další.
()

Promìny Horaāïovic
5. øíjna 2007 jsem se v rámci Týdne
knihoven zúèastnila besedy se āáky 9. tøíd
obou našich základních škol. Byla jsem potìšena zájmem tìchto mladých lidí o naše
mìsto a ráda jsem zodpovídala jejich zajímavé otázky. Závìrem jsem je poāádala,
aby se doma spolu se svými rodièi zamysleli nad otázkou, co jim v Horaāïovicích
chybí a napsali mi své postøehy. Výsledky
tohoto zjišNování vyuāijeme pøi dalších zámìrech mìsta.
()

13. a 27. øíjna 2007 se uskuteènily další
brigády v Oboøe a na Práchni. V jejich
rámci se snaāíme vlastními silami pomoci
uklidit a lépe zpøístupnit obì lokality.

PŘÍŠTĚ ODPOVÍDÁ:

František Roubal
obzor@muhorazdovice.cz
Otázky zasílejte nejpozdìji
do 15. listopadu 2007.

V Oboøe jsme opìt odstraòovali nálety
v okolí rybníka, který bychom rádi pro
mìsto získali do vlastnictví od Státního rybáøství Klatovy a v budoucnu zde vybudovali místo slouāící k relaxaci a oddychu. Na brigádì se sešlo nìkolik desítek
lidí a patøí jim za to velký dík. Zvláštì
bych chtìla ocenit a podìkovat našim Mladým hasièùm pod vedením pí Plecité,
p. Lukeše a zástupcùm Skautù.
V loòském roce jsme na Práchni „uklidili“ od náletù vnitøní prostor mezi hradbami,
letos se naše èinnost zamìøí pøedevším na
odstranìní suchých borovic napadených
sypavkou, které jsou vnì hradeb.
()
13. øíjna oslavila KøesNanská mateøská školka 40. výroèí svého zaloāení. Do
velmi pìkného odpoledního programu
se zapojili ti nejmenší svým kulturním
vystoupením, uèitelky pìknou výzdobou
a zábavnými soutìāemi pro rodièe a hosty. Ti mohli i ochutnat výborné obèerstvení. Na kaādém kroku byl vidìt vel-

S blíāícím se koncem roku se chýlí
ke svému dokonèení i nìkteré investièní akce. Je to pøedevším rekonstrukce
Regionálního centra cestovního ruchu.
Kromì nového kabátu, který celý objekt
dostal, úprav parkovištì uvnitø areálu, je
témìø hotova i vnitøní podoba vèetnì restaurátorských prací v secesním sále.
()

Bìhem listopadu bude novì otevøena
kompletnì zrekonstruovaná silnice II. tøídy v ulici Blatenská. Oprava této komunikace byla provádìna tak, aby minimálnì
omezovala èinnost a provoz jednotlivých
institucí na této trase. Ne vādy se to podaøilo ke všeobecné spokojenosti, ale snaāili jsme se vādy neprodlenì reagovat na
vzniklé podnìty a situace.
Mgr. Jindøiška Jùdová

Vybíráme z obsahu...





Oslavy køes*anské
mateøské školy
Den pro dìtskou knihu
Modeláøská výstava
Výstava motocyklù
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Usnesení z rady mìsta:
Rada mìsta Horaāïovice 26. 9. 2007
schválila










Mandátní smlouvu a plnou moc pro spoleènost GPL–INVEST,
s. r. o., Èeské Budìjovice, na zajištìní ināenýrské èinnosti
na stavbu „Horaāïovice – Komenského a Tøebomyslická
ulice“
plnou moc pro spoleènost 1. JVS, a. s., Èeské Budìjovice,
k pøedávání územnì analytických podkladù
smlouvu o podmínkách zøízení stavby a provozu „Optická síX
Blatenská ulice Horaāïovice“ a budoucí smlouvu o zøízení
vìcného bøemene za jednorázovou úhradu 10.000,- Kè
dohodu o provedení archeologického výzkumu mezi Mìstem
Horaāïovice a Vlastivìdným muzeem Dr. Hostaše v Klatovech pøi provádìní stavby „Technická infrastruktura 50 bytových jednotek, Šumavská – Okruāní ulice“ a stavby „Horaāïovice – Blatenská ulice, rekonstrukce II/139“
smlouvu o poskytnutí finanèní dotace na projekt ZŠ Komenského v rámci programu „Preventivní programy realizované
školami, školskými zaøízeními a nestátními neziskovými organizacemi v roce 2007“ s Plzeòským krajem
provedení stavebních úprav a modernizaci technického zaøízení v objektu hasièské zbrojnice











vzala na vìdomí




zápisy z jednání kulturní komise ze dne 14. 5. 2007 a 27. 8.
2007
zápis z jednání komise výstavby a ÚP a āivotního prostøedí
ze dne 2. 9. 2007



Rada mìsta Horaāïovice 10. 10. 2007
schválila













zámìr odprodeje a zámìr dlouhodobého pronájmu pozemkù
pro výstavbu prodejny potravin Penny Market a parkovištì
(vedle ÈS spoøitelny)
zámìr odprodeje a zámìr dlouhodobého pronájmu pozemkù
pro výstavbu prodejny skladového a prodejního areálu BIERHANZL GROUP, a. s., Bøeznice (za èerpací stanicí Robin–oil,
Strakonická)
nabídku spoleènosti Houska & Douda, s. r. o., Buštìhrad, na
výrobu mosazného secesního lustru a 14 kusù secesních ramínek na stìny do sálu Regionálního centra cestovního ruchu
Modrá hvìzda za celkovou cenu 433.160,- Kè
cenovou nabídku spoleènosti Stazap – sdruāení Korda Pavel,
Velké Hydèice, na stavební úpravy budovy kolny v areálu
bývalé školy ve Veøechovì za celkovou cenu 91.407,50 Kè
vèetnì DPH a èástku 6.000,- Kè na opravu oplocení kolem
pozemku p.è. 77/1 v k. ú. Veøechov
odpovìï na petici za zbudování kanalizace, plynofikace, pøeloāení elektrorozvodné sítì pod úroveò komunikace a zbudování chodníkù v Tøebomyslické ulici v Horaāïovicích
smlouvu o dílo mezi Mìstem Horaāïovice a spoleèností Václav Burda – Elektrosluāby, Horaāïovice, na akci „TI 50 BJ
Šumavská – Okruāní“ – osvìtlení ulic 13 ks svìtelných bodù
BETY 100W u nových rodinných domù
cenovou nabídku od pana Romana Kováøe – zpracování kamene, Horaāïovice, ve výši 6.400,- Kè na èištìní dvou køíākù

v obci Komušín a zaøazuje ji do rozpoètu mìsta na rok 2008.
Rada mìsta Horaāïovice povìøuje MìÚ, majetkový odbor
zjištìním a zmapováním stavu drobných sakrálních staveb
a moāností získání dotací na jejich opravu
návrh a pøipomínky „Komunitního plánu sociálních sluāeb
na období 2008 – 2012 pro území správního obvodu obce
Horaāïovice a mikroregionu Prácheòsko – plánovací èást“
poøízení dokumentace aktualizace generelu MÚSES (místní
územní systém ekologické stability), schvaluje zpracovatele
dokumentace aktualizace generelu MÚSES RNDr. Ing. Miroslava Hájka z firmy GeoVision, s. r. o., za cenu 310.450,Kè + DPH (19 %). Finanèní prostøedky na poøízení doporuèuje
zahrnout do rozpoètu mìsta na rok 2008
koncepty kronik za rok 2006 pro èásti obce Komušín a Horaāïovická Lhota
odprodej 1 ks vyøazené tlakové nádoby na vodu za 4.000,Kè pro zahrádkáøskou osadu è. 1
nové vánoèní osvìtlení v tomto rozsahu – vánoèní strom,
Ševèíkova ulice jeden pøevìs, Plzeòská ulice jeden pøevìs,
Havlíèkova jeden pøevìs
opravu rozvodù a ciferníkù vìāních hodin na kostele sv. Petra
a Pavla vèetnì osazení nových møíāek venkovních otvorù
a opravy tesaøské dle kalkulace Jindøicha Klingera, Tluèná,
za cenu 147.000,- Kè a doporuèuje zahrnout do rozpoètu mìsta
na rok 2008
smlouvu mezi Mìstem Horaāïovice a Domem dìtí a mládeāe
Horaāïovice na pronájem jedné plavecké dráhy s platností od
1. 10. 2007 do 31. 5. 2008 za cenu 180,-/hod.
krátkodobý (ÚT, ÈT 16.00 – 20.00 hodin) nájem nebytových prostor v Aquaparku pro Marii Hochovou, Volynì,
na dobu urèitou s platností od 1. 11. 2007 do 31. 12. 2008
za úèelem provozování indických masáāí za roèní nájemné
2.400,- Kè

souhlasí
 s umístìním pøípojky k domu èp. 60 pøes pozemek p. è. 2760/2
a 2760/3 v k. ú. Horaāïovice (na námìstí za kostelem) a souhlasí se Smlouvou o budoucí smlouvì mezi Západoèeskou plynárenskou, a. s., Josefem Šaškem a Mìstem Horaāïovice za
cenu vìcného bøemene 5.000,- Kè z dùvodu podnikání v objektu
vzala na vìdomí
 informaci pøedsedy pøestupkové komise, týkající se prezentace
názorù úèastníkù øízení o pøestupcích na velmi špatnou situaci
z hlediska prùjezdnosti, parkování a nevhodného parkování
v ulicích Ševèíkova, Havlíèkova a Prácheòská s tím, āe problémy které vznikají, jsou zpùsobené nekázní ze strany øidièù
a Mìstská policie bude provádìt v tìchto lokalitách èastìjší
hlídkovou èinnost
povìøila


místostarostu Ing. Ladislava Lenského pøípravou výbìrového
øízení na znalecké posudky a prohlášení vlastníka v souvislosti
s odprodejem vybraných obecních bytù

stanovila
 pokládání vìnce 28. øíjna 2007 v 15.30 hodin – Den vzniku
samostatného èeskoslovenského státu
 termín zasedání ZM dne 12. 11. 2007 v 18 hodin
Mgr. Jindøiška Jùdová
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Pozvánka
Mìsto Horaāïovice zve obèany na veøejné zasedání zastupitelstva mìsta, které se koná v pondìlí 12. listopadu
v 18.00 v Kulturním domì v Horaāïovicích.

Otázka pro pana
Ing. Radomíra Vanìèka:
Jak je zabezpeèeno financování programu INDOŠ –
Internet do škol na další období?
Za odpovìd na otázku dìkuje za sebe i ètenáøe HoraāïovicIng. Antonín Novák, Horaāïovice Pøedmìstí 480
kého obzoru.
Váāený pane,
v zastupitelstvu mìsta jsou tøi øeditelé škol a zkušená uèitelka.
Pøesto byl tento dotaz vznesen na mne. Tudíā tuto otázku chápu
jako pøedstavitel ÈSSD v rámci celkového stavu v ÈR, a proto
jsem poāádal o vyjádøení povolanìjšího – stínového ministra
školství, pøítele Doc. Ing. Jiøího Havla, CSc.:
Internet ze škol!
Pøed sedmi lety pøišel internet do èeské školy. Bylo kolem
toho hodnì zlé krve a pomluv, inu šlo o kopu penìz, a to není
nikdy ani v klidu, ani bez problémù. AU bylo, jak bylo, skoro
kaādá škola se dostala k poèítaèùm a ty byly pøipojeny
k internetu. Nìkde to zvládli lépe, jinde hùø. Vìtšina āákù má
dnes moānost uāívat poèítaèe pøi výuce a èasto i po vyuèování.
Proè je to dùleāité? Mezi dìtmi je hlubší bariéra neā jindy. Asi
polovina dìtí má poèítaè vèetnì pøipojení na internet. Druhá
èást dìtí to nemá. Polovina dìtí umí pracovat s informacemi ze
sítí, druhá polovina se potýká se základní gramotností. Internet
ve škole „Indoš“ tuto sociální bariéru bourá a zpøístupòuje
dovednost práce s informacemi všem. Uèitelé zadávají dìtem
samostatnou práci a dìti se uèí pøedmìtu i bìānému modernímu
stylu práce.
Tady pohádka konèí. Vláda jiā letos nenašla zdroje pro pokraèování programu. Nejen āe nebudou nové poèítaèe, ale bude
ustøiāen i internet. e se uā bez internetu nedá ve školství pracovat? Vládì to nevadí. Pøipojení k internetu není drahé, ale školy
na nìj nemají. Individuální pøipojení samozøejmì také vyjde dráā
neā vládní zakázka za všechny školy. Nevadí, vādyU šetøíme…
Pokud se peníze ve škole najdou, musí to být na úkor nìèeho
jiného. Pøíští rok však vláda zkrátí i rozpoèet škol na pomùcky.
Nejsme troškaøi, rovnou o celou tøetinu! To je pùl miliardy. Tak
zle na tom školy léta nebyly.
Uèitelùm budou tøi roky klesat reálné mzdy, zatímco jinde
porostou o 5 % roènì. Vysokým školám se dá reálnì o miliardu
korun ménì, avšak poèet studentù jim poroste. Chabou náplastí
mùāe být jen to, āe pøedsedovi vlády Topolánkovi pøíští rok
vzroste èistý mìsíèní plat zhruba o dvacet tisíc a jeho nové
partnerce taky. Však se taky spolu nadøou víc neā všichni naši
univerzitní profesoøi dohromady.
Doc. Ing. Jiøí Havel, CSc.
Univerzita Karlova
stínový ministr školství ÈSSD

A jak je to s internetem v horaāïovických školách? Souèasný stav projektu INDOŠ výstiānì zhodnotila øeditelka ZŠ
Blatenská, paní RNDr. Hana Mazancová. MŠMT prostøednictvím generálního dodavatele mìlo zavést do poèítaèovì
nevybavených èeských škol poèítaèe, internetové pøipojení
a související internetové i intranetové sluāby. ZŠ Komenského byla v rámci tohoto projektu vybavena i pøipojena, ZŠ Blatenská 540 do projektu zaøazena nebyla, a tudíā si vybavení
i konektivitu musela zajistit sama. Projekt INDOŠ byl ukonèen
v roce 2005. Nyní obì školy hradí vybavení i pøipojení ze svých
rozpoètù.
Samozøejmì stejné problémy má i ZŠ (praktická) Blatenská 310, kde byla nainstalována základní jednotka INDOŠe,
tj. ètyøi poèítaèe.
Váāený pane, doufám āe Vás takovouto odpovìdí uspokojím. Srdeènì Vás a ètenáøe Horaāïovického obzoru zdravím a vìøím, āe pøíštì se na této stránce sejdeme s otázkou tematicky
Ing. Radomír Vanìèek
mnì bliāší.

Mìsto Horaāïovice vyhlašuje
dle „ZÁSAD TVORBY A ÈERPÁNÍ FONDU
ROZVOJE BYDLENÍ MÌSTA HORAÏOVICE“
schválených zastupitelstvem mìsta dne 4. èervna 2007

VÝBÌROVÉ ØÍZENÍ
NA POSKYTOVÁNÍ ZVÝHODNÌNÝCH PÙJÈEK
Z „FONDU ROZVOJE BYDLENÍ MÌSTA
HORAÏOVICE“
Podmínky výbìrového øízení jsou zveøejnìny na úøední desce
a na internetových stránkách mìsta na adrese: http://www.sumavanet.cz/muhd/
ádost o pùjèku se podává na závazném formuláøi, který je
k dispozici na Finanèním odboru mìsta Horaāïovice (tel.: 376
547 554, pí Valovièová) nebo na internetových stránkách mìsta
ve sloāce formuláøe pro podání – odbor finanèní.
Lhùta pro podání āádosti konèí dne 20. 11. 2007.
Blanka Jagriková, vedoucí finanèního odboru

Oznámení
Pøíspìvková komise rady mìsta Horaāïovice vyhlašuje druhé kolo poskytování pøíspìvkù z rozpoètu mìsta
Horaāïovice na kulturní, sportovní a další akce. ádosti
o pøíspìvky je nutné podat na formuláøi, který je k vyzvednutí na Mìstském úøadì, odboru památkové péèe,
školství a kultury, druhé patro, kanceláø è. 219. Lhùta
pro podání āádostí konèí dne 15. 11. 2007. Podrobné informace na tel.: 376 547 557.
Lucie Staòková, odbor památkové péèe, školství a kultury
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Všem návštìvníkùm informaèního stánku a školním kolektivùm místních školských zaøízení dìkujeme za projevený zájem
a výhercùm srdeènì blahopøejeme.
Ing. Anna Vachušková, Odbor āivotního prostøedí

Informaèní kampaò skonèila…

Na radnici se cvièilo!
Vedení Mìsta Horaāïovice pøistoupilo, v souladu se zákonnými povinnostmi péèe o bezpeènost a zdraví svých zamìstnancù
i obèanù, k metodickému nácviku likvidace poāáru v budovì
MìÚ, spojeného s evakuací osob. O souèinnost byla poāádána
stanice Hasièského záchranného sboru (HZS) Horaāïovice.
1.
2.
3.
4.

Ve dnech 22. a 23. øíjna 2007 se uskuteènila tøetí vlna
informaèní kampanì, která v našem mìstì probíhá od srpna
letošního roku jako souèást projektu zamìøeného na odpadové
hospodáøství. Tentokrát jsme se tematicky zamìøili na tøídìný
sbìr komunálního odpadu.
Informaèní stánek byl uā tradiènì umístìn vedle parkovištì
u supermarketu Albert za Domem s peèovatelskou sluābou.
Obèané v pilotní oblasti se mohli prostøednictvím letákù, které jim byly vloāeny do poštovních schránek, zapojit do soutìāe
s moāností výhry vìcné ceny. Podmínkou bylo pøinést do informaèního stánku vyplnìný leták se správnì zodpovìzenými dotazy. Ostatní zájemci a návštìvníci stánku se do soutìāe mohli
zapojit vyplnìním letáku pøímo ve stánku.
CZ BIOM – Èeské sdruāení pro biomasu, jako poøadatel
soutìāe a garant projektu „Budování kapacit pro podporu plnìní
plánu odpadového hospodáøství obcí a kraje s úèastí veøejnosti
v Plzeòském a Jihoèeském kraji“ v jedné osobì, do soutìāe
poskytl tyto vìcné ceny: 2x domácí kompostér, 2x domácí
meteostanici a 2x kalkulaèku.
Na závìr informaèní kampanì vylosovala 23. 10. 2007 ve 14.00
paní starostka Mgr. Jindøiška Jùdová za pøítomnosti zástupce
garanta projektu ing. M. Dvoøáka z návštìvníkù informaèního
stánku, kteøí odevzdali soutìāní leták (celkem jich bylo 47),
postupnì tìchto šest výhercù:
1. Vlasta Kroclová, Palackého 874
2. Dana Slepièková, Šumavská 793
3. Vìra Roubalová, Šumavská 793
4. Václav Frantl, Palackého 932
5. Alena Krupková, Palackého 932
6. Jiøí Karl, Šumavská 794
Výherci získávají ceny v poøadí, jak jsou výše uvedeny, tzn.
1. a 2. vylosovaný získává domácí kompostér, 3. a 4. meteostanici, 5. a 6. kalkulaèku.
ádáme výherce, aby si získané vìcné ceny vyzvedli do 30. 11.
2007 na Mìstském úøadì v Horaāïovicích, odboru āivotního
prostøedí, 1. patro, è. dveøí 111.

Celý nácvik byl rozdìlen do ètyø èástí:
seznámení zamìstnancù úøadu se zámìrem a zpùsobem provedení vlastního nácviku
nácvik èinnosti zamìstnancù, Ohlašovny poāáru a Preventivní
poāární hlídky pøi poāáru
nácvik evakuace všech osob (nacházejících se v budovách
úøadu) po vyznaèených únikových cestách
zásah jednotky HZS Horaāïovice, mimo jiné s procvièením
vyvádìní osob ze zakouøeného prostoru za pomoci dýchací
techniky (viz foto)

Dnes lze jiā konstatovat, āe díky vstøícnému pøístupu vedení
organizace, velmi dobré spolupráci všech zamìstnancù a profesionálnímu konání èlenù zásahové jednotky HZS Horaāïovice
probìhl nácvik v souladu s pøipravenou metodikou. Všem proto
náleāí podìkování.
Celá akce byla naplánována a uskuteènìna v neúøední den.
Vìøíme, āe pøípadná nespokojenost ze strany obèanù, pro které
nebyl v dané dobì úøad dostupný, bude vyváāena vìdomím, āe
i pro nì je pobyt v prostorách úøadu ještì bezpeènìjší.
Antonín Hlavatý, odbor kanceláøe starostky

Komunitní plán sociálních sluāeb reaguje na
potøeby obyvatel v Horaāïovicích a na Prácheòsku
– pokraèování z minulého èísla –

Dìti, mládeā, jejich problémy a volný èas
Volný èas má pro èlovìka svou vlastní hodnotu, protoāe jej
mùāe vyuāívat podle svého, vìnovat se vlastním zájmùm a zálibám nebo se rekreovat, rozvíjet bez omezení svou osobnost.
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Dítì však obvykle nedovede celý volný èas vyuāívat tak, aby
mu to bylo ku prospìchu a aby se pøitom nenudilo. Musí se
tomu nejprve nauèit za pomoci školy, rodièù a rùzných institucí,
které mu pomáhají jeho volný èas vyplòovat.
Do výzkumu se zapojilo více neā 1000 āákù ze základních
škol v Horaāïovicích a na Prácheòsku asi 700 jejich rodièù.
I kdyā naprostá vìtšina āákù základních škol má dobrý celkový
pøehled o nabízených volnoèasových aktivitách i dostateèný výbìr nabídek a moāností, zùstává stále více neā jedna ètvrtina dìtí,
které se tìchto aktivit neúèastní. To potvrdil také prùzkum mezi
rodièi. Co jim „brání“ v zapojení? Nejèastìji se objevuje jako
dùvod škola, která zatìāuje (12 % dìtí) a vliv kamarádù (13 %),
āádnou moānost zatím nehledalo 7 % dìtí a èásteènì má vliv
i dojíādìní (u 6 % āákù). Z celkového poètu dotazovaných projevilo nejvíce dìtí zájem o sportovní aktivity, tanec, pøírodu, práci
na poèítaèi. Vzhledem k vìku dotazovaných dìtí (6–15 let) bylo
pøekvapujícím zjištìním, āe 23 dìtí má zájem o motokros.
Na vyuāití volného èasu jsme se ptali také dospívajících (15–20
let). Dvì tøetiny dotazovaných má jasný pøehled o tom, kde a jak
je moāné trávit volný èas. Je však zøejmé, āe je nutné nadále
nabídky pravidelnì aktualizovat, modernizovat a rozšiøovat dle
stávající poptávky uāivatelù, a to ve všech lokalitách zkoumaného
regionu. Zavedení nových zájmových aktivit pro mládeā v duchu
moderních trendù je také jednou z priorit komunitního plánu.
Asi 40 % dospívajících má zájem o aktivní sport, a to vìtšinou o sporty bojového èi obranného charakteru a o sporty ryze
adrenalinové. 11 % má zájem o taneèní aktivity, zejména o tance
moderní (hip-hop, disko, maāoretky, roztleskávaèky, bøišní tance
apod.). 9 % má zájem o práci na PC – zejména o programování
a tvorbu webových stránek, 8 % má zájem o hudbu a zpìv v rùzných podobách (moderní i klasický) a 7 % má zájem o motokros. Tuto nabídku ale v regionu postrádají. Mladým lidem také
chybí èajovna, bar, kavárna nebo klub, kde by se mohli scházet.
Do vybavené, nìkým pravidelnì provozované klubovny by pravidelnì chodilo 65 % dotázaných.
Velmi dùleāité je zjištìní, āe tøi ètvrtiny dotazovaných dìtí
ze základních škol nemá problémy. Nìjaké své starosti a problémy má asi ètvrtina dìtí. Sloāitìjší bylo pro dotazované dìti
popsat (pøiznat) své problémy! Na tuto otázku odpovìdìlo jen
11 % dìtí. Uspokojivá je alespoò zjištìná skuteènost, āe naprostá
vìtšina dìtí se má na koho s problémem obrátit. Tuto funkci
plní ze 70 % rodina a z 50 % kamarádi. Uèitelé ve škole pomáhají pøi øešení problémù asi 9 % dìtí.
U dospívajících je situace ponìkud jiná. Nìjaké problémy pøiznává asi tøetina dotázaných. Asi 15 % dospívajících se však
nemá na koho obrátit o radu.
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negativní dopad na stávající situaci má i zjištìná skuteènost, āe
si toto vše uvìdomuje rodina, škola i veøejnost, ale primární prevence se stále míjí úèinkem. K tomu je tøeba pøipoèítat, āe se
v Horaāïovicích a na Prácheòsku problematikou drogové závislosti nezabývá āádný poskytovatel sociálních sluāeb. Pouze školy
pùsobí na dìti a mladistvé v rámci primární prevence.
V této souvislosti je tøeba také uvést fakt, āe poèet klientù
kurátora pro mládeā vzrostl mezi rokem 2005 a 2006 mezi dìtmi
a mladistvými o 18 klientù a poèet pøestupkù páchaných mladými
lidmi vzrostl ze sedmnácti v roce 2005 na ètyøicet v roce 2006.
Komunitní plán v reakci na tuto situaci navrhuje, aby v regionu zaèal pùsobit psycho–sociální poradce pro dìti a mládeā
a aby výhledovì vznikl nový klub – nízkoprahové centrum pro
dìti a mládeā. Klíèovou otázkou je ale získání finanèních prostøedkù na tyto sluāby.
Všechny výsledky analýz a první návrhy rozvoje sociálních
sluāeb v Horaāïovicích a na Prácheòsku najdete na internetových
stránkách www.sumavanet.cz/muhd, v sekci Zprávy pro obèany,
nebo www.vwv.cz.
Tento projekt je spolufinancován Plzeòským krajem a Evropskou
unií v rámci Spoleèného regionálního operaèního programu
– grantové schéma „Podpora sociální integrace v Plzeòském kraji“
P. Oriniaková

Nabídka psù zdarma k adopci

Fena køíāence zlaté barvy, stáøí asi 5 let.

PROBLEMATIKA DROG V REGIONU
K otázce drogové problematiky jsme získali odpovìdi od 77 rodièù dìtí z devátých tøíd a 417 dospívajících ve vìku 15–20 let.
Alarmující je, āe rozsah výskytu problému s drogami vidí rodièe s porovnáním odpovìdí āákù zkreslenì – spíše nadlehèenì
– 75 % rodièù vnímá tento problém jako malý nebo āádný. 60 %
dotázaných mladých lidí však uvedlo, āe drogy se v regionu vyskytují hodnì, nebo velmi hojnì. Polovina dotázaných mladých
lidí ví o nìkom, kdo v jejich okolí uāívá drogy, i kdyā ve 25 %
pøípadù uvedli, āe jde „jen“ o marihuanu. Velmi dùleāitý a zcela
nelichotivý je zjištìný jev, āe pro vìtšinu adolescentù jsou tabákové výrobky a alkohol brané jako spoleèenská „norma“. Další

Pes køíāence, stáøí asi 3 roky.
Pokraèování na další stranì.
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sièù bratr Štefan, následovala zpráva starosty Krajského sdruāení
hasièù bratra Èerného a poté byla āivá diskuze, po které bylo
podáno malé obèerstvení.
V kraji je k 30. záøí devadesát pìt zaslouāilých hasièù s tímto titulem a medailí. Nejvìtší poèet, a to 33 muāù a 2 āeny má
okres Klatovy, následuje okres Plzeò sever s 29 èleny, okres
Rokycany 14, Plzeò sever 11, Domaālice 5 a Plzeò mìsto nemá èlena āádného. Náš sbor s tímto titulem má dva èleny
a v okolí po jednom èlenu mají Velké Hydèice, Holkovice
a Rabí.
()
Pøehled událostí v okrese Klatovy za tøi ètvrtletí letošního roku
v èíslech: 141 poāárù, 218 dopravních nehod, 277 āivelných pohrom + vìtrných smrští, 80 únikù nebezpeèných látek, 420 technických pomocí a i 30 planých poplachù. Celkem to bylo událostí
1 170. Pøímá škoda zpùsobená poāáry byla 14 672 700,- Kè
a uchránìné hodnoty byly 43 465 000,- Kè. Poāárù se škodou do
10 000,- Kè bylo devadesát, do 250 000,- Kè tøicet osm, do
1 000 000,- Kè sedm a nad 1 000 000,- Kè jich bylo šest.

Fena køíāence, stáøí asi 2 roky.

Karel Halml

MLADÍ HASIÈI

Køíāenec hrubosrstého jezevèíka, stáøí asi 2 roky.
Informace na tel.: 603 716 701.

Zdenìk Bílek

Sbìr biologicky rozloāitelného odpadu (BRO)
RUMPOLD–P, s. r. o., provozovna Sušice, oznamuje, āe od
15. 10. 2007 je ve sbìrném dvoøe pøistaven samostatný kontejner
pro sbìr biologicky rozloāitelného odpadu. Sbìr probíhá v rámci
provozních hodin.
Jedná se o odpad, který vzniká pøi údrābì zelenì na zahradách
(tráva, listí, vadné ovoce, vìtve, zbytky rostlin apod.) a nìkteré
další materiály rostlinného pùvodu.
Všechny odpady ukládané do kontejneru na BRO musí být
bez obalù (výjimkou je pouze obal biologicky rozloāitelný – papír,
pøírodní textil). Pøepravní obaly po vysypání do kontejneru lze
odevzdat v rámci sbìrného dvora do pøíslušných nádob.
Ing. L. Pokorný, øeditel provozovny Sušice RUMPOLD–P, s. r. o.

Sbor dobrovolných hasièù
20. øíjna se konalo setkání Zaslouāilých hasièù
z celého Plzeòského kraje na Hasièském záchranném sboru v Klatovech. Po zahájení a pøivítání všech zúèastnìných bratrem Petrāelkou
podal informace vedoucí klubu Zaslouāilých ha-

Malí hasièi se, stejnì jako v loòském roce,
zúèastnili letního tábora. Týden letních prázdnin
od 14. do 21. èervence dìti trávily spoleènì s dìtmi ze skupiny Otaváci ve Lnáøském Málkovì.
S dìtmi se zapojily do pravidelné tábornické
èinnosti a zúèastòovaly se nìkterých akcí, které pro skupinu Otaváci a nás vymysleli jejich vedoucí. Dìtem se na táboøe líbilo,
zvlášk jsme ocenili blízké rybníky. Pravidelné koupání pøišlo
v horku všem vhod. Ve spoleènosti kamarádù nebyl èas na smutek a stýskání po maminkách. Co ale bylo nad síly malých táborníkù, bylo udrāení poøádku. Táborníci byli na výletì ve Strakonicích, vyzkoušeli si lanovou dráhu, hledali poklad podle
azimutu, báli se pøi noèní høe, mìli diskotéku v blízké vesnici
a dìlali mnoho dalších vìcí. Nemìli èas se nudit, a týden proto
ubìhl velmi rychle. V pátek veèer se zapálil nádherný táborák
a všichni se bavili pøipraveným programem. I naši malí hasièi
si pøipravili malou scénku.
Rádi bychom podìkovali vedoucím p. Zábranskému a p. Stulíkovi za péèi, kterou nám vìnovali, p. Ráāovi za výbornou kuchyni a všem ostatním za milé pøijetí a nezištnou pomoc. Rovnìā
bychom chtìli podìkovat všem profesionálním a dobrovolným
hasièùm, kteøí nám s pøípravou, prùbìhem a likvidací naší èásti
tábora pomáhali.
Malí hasièi se 6. øíjna zúèastnili závodu poāární všestrannosti
ve Štìpánovicích, kde se první druāstvo umístilo na pìkném šestém místì a druhé, které bylo doplnìno novými èleny, na 49.
místì z 80 druāstev. Dále tam byla štafeta CTIF, která se uā
tak nepovedla a naši skonèili po jedné chybì na 26. místì z 45
druāstev.
Tøináctého øíjna jsme se zúèastnili brigády v Oboøe.
Naše schùzky probíhají kaādý ètvrtek od 15.30 hod. v hasièské zbrojnici. Pøijmeme do krouāku nové èleny, kteøí by
se nebáli uèit nové vìci a nevadí jim sportování.
Helena Plecitá
Jiøí Chaluš
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Køes,anská mateøská škola
Jak jsme oslavovali

Musíme pít?
Kaādá tøída v naší školce má vytvoøený pitný reāim. Dìti mají k dispozici nápoje po celý den, mají své hrneèky z domova, aby si je poznaly
a nepily z hrneèkù ostatních dìtí. Napít se dìti mohou bez souhlasu uèitelky
vādy, kdyā mají potøebu pití. Ve všech tøídách je urèené místo,
kde je moānost naèerpat si nápoj a v klidu se napít.
Myslely jsme si, āe dìti pijí a pitný reāim není problém. Pøi
bliāším pozorování dìtí jsme ale zjistily, āe nìkteré dìti nepijí
vùbec, mnoho dìtí pije aā po vyzvání uèitelkou. Velmi malá skupina je nauèená pít a pije prùbìānì bìhem celého dne.
A tak jsme o potøebì pití zaèaly s dìtmi více hovoøit. Zalévat
potøebují nejen kvìtinky, ale rovnìā naše tìla. Dùvody dìtem
vysvìtlujeme a rovnìā hovoøíme o nápojích, které jsou nejvhodnìjší.
Kromì volného pøístupu k nápojùm mají pøedškolní dìti moānost samy si namazat chléb pomazánkou, urèit si mnoāství ovoce
nebo zeleniny. Pøi obìdì si pøedškoláci mohou nalévat polévku
z pøedem pøipravených nádob.
Dùraz klademe rovnìā na stolování a prùbìh obìda. Dìti vedeme k tomu, aby pøi jídle nespìchaly, aby jídlo øádnì rozkousaly.
Pøi obìdì dìti vedou „spoleèenskou“ konverzaci, pøi které nesmí
rušit ostatní. I malé dìti si mohou podle svého uváāení vybrat,
zda budou jíst pouze lāící, èi celým pøíborem. Pro nìkoho se
vše výše uvedené jeví jako bìāný jev, ale my víme, āe v dnešním
svìtì je velmi dùleāitá správná volba. Proto uā pøedškolní dìti
vedeme k moānosti volby a k tomu, aby si uvìdomily, zda se
rozhodly správnì.
A moānost volby je velmi dùleāitá i pøi stravovacích návycích.

Vyjde nám poèasí? Co kdyā bude pršet? V jaký den se slavnost bude konat?
Bude všeho dost? Takové a další otázky
a myšlenky nás napadaly neustále nejménì mìsíc pøedem.
A tak jsme se rozhodli pro 13. øíjen
v sobotu. Pøípravy pochopitelnì probíhaly jiā nìkolik týdnù pøedem. Pedagogiètí i provozní zamìstnanci i jejich pøíslušníci pøipravovali nástìnky s fotografiemi a pracemi dìtí, výzdoby interiérù, vyrábìli pozvánky, objednávali upomínkové pøedmìty,
zajišVovali pohoštìní, organizovali soutìāe…
Brzy v sobotu ráno se sešel celý kolektiv zamìstnancù školy
a s chutí se pustil do práce, aby mohl ve 14.00 hodin pøivítat
první návštìvníky a hosty na oslavì 40. výroèí otevøení mateøské
školy, dnes KøesVanské mateøské školy v Horaāïovicích. Úvodního programu se ujal pìvecký a taneèní krouāek Duháèek a paní
øeditelka Prùchová všechny úèastníky mile pøivítala. A dále? Hosté procházeli zahradou a budovami školy, neodmítli pohoštìní,
prohlíāeli kroniky a fotografie od vzniku školy aā po dnešní
dobu. Vìtšina z nich se zastavila pøi promítání z diaprojektoru
a zavzpomínala na doby døívìjší.

Tøída Berušky, MŠ Na Palouèku

Pokraèování na další stranì.
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Nejvíce èasu a prostoru bylo vìnováno jak jinak neā dìtem.
Soutìāe v prostorách zahrady od nejjednodušších po sloāitìjší
konèily odmìnou – balónkem nafouknutým heliem. A co si kdo
vytvoøil z barevného slaného tìsta, mohl si odnést domù.
Èas rychle ubíhal a zaèalo se stmívat. Po velkém úklidu jsme
si „promítli“ prùbìh dne a konstatovali, āe nám to vyšlo. Velice
nás potìšila návštìva zástupcù Mìsta Horaāïovice, v èele s paní
starostkou a panem místostarostou, kteøí nám pøislíbili tolik nutné
opravy a úpravy budovy školy a návštìva milých kolegyò z jiných mateøských škol èi našich bývalých spolupracovnic. Dìkujeme všem, kdo v tento den prošli areálem mateøské školy,
zavzpomínali, ohodnotili, vìnovali pár øádek do „sešitu záāitkù“
a pøispìli do kasièky, jejíā finanèní obsah bude pøíspìvkem na
prùlezku pro dìti na naší krásné školní zahradì.
Za KMŠ Dana Bouèková

Beseda s Ivonou Bøezinovou
Kdyā jsme zjistili, āe nás èeká beseda se spisovatelkou Ivonou
Bøezinovou, nemohli jsme se doèkat.
V den setkání jsme si pøinesli památníky a kníāky, které paní
Bøezinová napsala. Chtìli jsme získat její podpis.
Povídání bylo pouèné. Dozvìdìli jsme se, jak a kde kniha
vzniká, jak se èlovìk mùāe stát spisovatelem.
Paní Bøezinová si vybírá témata, která jsou pro nás velmi zajímavá.
Píše napø. o anorektièkách, gamblerech, narkomanech. V jejích knihách si ale pøeèteme také o K. H. Máchovi, K. Svìtlé,
mùāeme se bát pøi èetbì napínavých pøíbìhù nebo se pouèit informacemi z encyklopedie.
Za pá0áky ZŠ Komenského ul., Horaāïovice Mišel a Sísa

Návštìva bavorské zemské výstavy
V úterý 2. øíjna 2007
se 48 āákù z 8. a 9. tøíd
ZŠ Komenského vydalo
na zájezd do Nìmecka.
Naším cílem bylo mìsteèko Zwiesel, kde se
konala výstava, která
nesla název „ÈECHY
A BAVORSKO – 1500
LET SOUSEDSTVÍ“.
Bavorský a èeský lev na zaèátku
Prohlídka této výstavy
prohlídky výstavy.
s prùvodcem trvala témìø dvì hodiny a mìla celkem tøi èásti, v kterých jsme se dozvìdìli spoustu zajímavých vìcí o spoleèných dìjinách Èeska a Bavorska od starovìku aā do souèasnosti. Bylo tu vystaveno velké mnoāství zajímavých historických exponátù, které
byly na výstavu zapùjèeny z mnoha muzeí z Nìmecka i Èeska.
Výstava pro nás byla velmi pouèná, protoāe jsme se dozvìdìli
spoustu poznatkù o spoleèné historii a o souāití Èechù a Nìmcù
na obou stranách naší spoleèné hranice.
Jana Hrdlièková a Lucie Ušiaková
āákynì 8. B, ZŠ Horaāïovice, Komenského 211

ZŠ Horaāïovice, Komenského 211
Vás srdeènì zve na

VÁNOČNÍ TRHY
A DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Úterý 4. prosince 2007
od 14.00 do 17.00 hod.
Kulturní vystoupení
Posezení u vánoèního punèe
Prodej vánoèních dáreèkù a výzdob
Prohlídka školy

Zajímavosti ze støední školy
Tento školní rok teprve zaèal a jiā myslíme na pøíští. Jednou
z nejaktuálnìjších èinností tohoto období jsou nábory āákù pro
školní rok 2008/09. Výchovná poradkynì školy spoleènì se zástupcem øeditele navštívili velké mnoāství základních škol, āákù
9. tøíd. Spoleènì se zajímavým programem se snaāili seznámit
āáky s bohatou nabídkou studijních a uèebních oborù naší støední
školy, a tím jim být nápomocni v nelehkém výbìru budoucího
povolání. Doufáme, āe nìkterým āákùm to usnadní jejich rozhodování a výbìr a v pøíštím školním roce to budou právì lavice
horaāïovické støední školy, do kterých zasednou.
Dne 23. 10. 2007 se dva āáci spoleènì s mistrovou odborného výcviku zúèastnili Burzy škol, kterou poøádá Úøad
práce Strakonice v Domì kultury ve Strakonicích. Burza byla
urèena pro āáky základních škol, kteøí zde mìli moānost informovat se o studiu na støedních školách a získat zde informaèní
materiály.
Další akce, které se jako škola zúèastníme, se bude konat dne
7. 11. 2007 v Klatovech. Jde o prezentaèní výstavu „Akademie
øemesel“, která probìhne pod záštitou Okresní hospodáøské komory v Klatovech ve spolupráci s Úøadem práce v Klatovech.
Jedná se o akci støedních škol, støedních odborných uèilišq
a odborných uèilišq, na které se jednotlivé školy prezentují svojí
nabídkou jednotlivých studijních a uèebních oborù a také praktickými dovednostmi āákù tìchto oborù, napø. cukráøskými a kuchaøskými výrobky, módní pøehlídkou, úèesovou tvorbou apod.
Také āáci naší školy zde pøedvedou své výrobky a vìøíme, āe
jako kaādoroènì budou veøejností kladnì hodnoceny.
Aranāéøi (1. a 2. roèníky) mají v souèasné dobì plné ruce
práce. Vyhovìli poāadavku organizátorù a pøipravují materiály
na první historickou výstavu motocyklù, která probìhne 1. 11.
– 30. 11. 2007 v kinì Otava v Horaāïovicích. Pøedstaví se zde
motocykly vyrábìné v Horaāïovicích od roku 1925.
Pøipomínáme dny otevøených dveøí 14. 12. 2007 a 11. 1. 2008,
na kterých budou jak āáci, tak jejich rodièe seznámeni s moāností
vzdìlávání ve škole, s ubytováním a vybavením na domovì mlá-
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deāe. Pro vyuāití volného èasu máme k dispozici høištì i tìlocviènu, vyuāívanou také Domem dìtí a mládeāe v Horaāïovicích pro provozování krouākù pro dìti i pro dospìlé. Jiā druhý
rok zde probíhá kaādé úterý veèer cvièení orientálních tancù
pod vedením Kateøiny Pultrové.
Blanka Roubalová, asistentka øeditele

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 a pøihlášky obdrāíte v kanceláøi kulturního
støediska, tel.: 376 512 237 nebo v pøedprodeji kina Otava, tel.: 376 511 890. Uzávìrka pøihlášek bude v pátek
Za kulturní støedisko Libuše Muāíková
28. prosince 2007.

Co s pivovarem? – ex post
Dva øíjnové víkendy jste mìli moānost podívat se do prostor
bývalého zámeckého pivovaru v Horaāïovicích – tuto moānost
vyuāilo okolo 400 lidí – nìkteøí tu byli poprvé, nìkolik málo
lidí si pamatuje pivovar ještì v provozu, vìtšina jej má v povìdomí jako „sklad zeleniny a nápojù“.
Co s tím budete dìlat? Není na èase vyuāít prostory opìt
dùstojnìjším zpùsobem? Není to škoda nechat si pivovar spadnout na hlavu? Jak vás napadlo pivovar otevøít? Budou tu podobné akce? Jak chcete sehnat peníze na obnovu? Bìhem dnù,
kdy byly prostory zpøístupnìné, jsem tyto a jiné otázky zaslechla
mnohokrát. Proto jsem se zeptala dvou hlavních organizátorù
akce:

Petra Koláøe, radního mìsta Horaāïovice…
Jaká byla oèekávání od zpøístupnìní pivovaru a splnila se?
Domnívám se, āe akce nezklamaly oèekávání organizátorù
a hlavnì naplnily smysl celého úsilí – zpøístupnit nevyuāitou industriální památku, oāivit ji a probudit u veøejnosti zájem o její
budoucnost.
Probìhla pøednáška a videoinstalace výtvarníka Martina Zeta,
loutkové pøedstavení Tyjátru, koncert anglicko–èeské skupiny Phil
Shoenfelt & Southern, amerického dua SABOT a Dj Dustyho.
Dalším neménì dùleāitým faktorem bylo ovìøení funkce prostor – akustika, toky a orientace návštìvníkù v objektu, vhodnost
zvolených prostor pro zamýšlené aktivity. Mile mì pøekvapila
vysoká návštìvnost, ale i zájem návštìvníkù a samotných úèinkujících o zámìr vybudovat multikulturní centrum pro souèasné
„āivé“ umìní – koncerty, divadla, výstavy, dílny a workshopy.
Strategická poloha Horaāïovic a existence nevyuāívaného objektu pøímo vybízí k realizaci právì takového centra.
Jaké vidíte moānosti vyuāití pivovaru v budoucnu?
Zámìrem je vyuāívat objekt a jeho bezprostøední okolí na poøádání kulturních akcí a volnoèasových aktivit – jak pro místní
obyvatele, tak pro návštìvníky z regionu. Nepoèítá se s vybudováním jenom jakéhosi „klubu“ pro úzkou vìkovou nebo profesní skupinu, ale univerzálních prostor pro široké spektrum
obèanských aktivit s napojením na sí_ menších regionálních kulturních organizací spolupracujících na bázi networku (kupøíkladu
projekt Nová sí_).
Cílem je tedy vytvoøit prostory, které umoāní sdruāením i jednotlivcùm èinným pøedevším v neziskovém sektoru provozovat
a poøádat výstavy, pøednášky, divadelní a filmová pøedstavení,
Pokraèování na další stranì.
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koncerty, soutìāe, pøehlídky a výtvarné, hudební, multimediální,
divadelní dílny...
„Oāivený“ objekt pivovaru, myslím, vhodnì doplní celý areál
zámku a stane se dalším významným cílem, který pøiláká do
mìsta a areálu zámku další návštìvníky.
Jakými prostøedky chcete vyuāití pivovaru dosáhnout?
Pøedpokladem pro vznik kulturního centra je èerpání prostøedkù z projektu realizace integrovaného operaèní programu
(IOP) k vyuāití strukturálních fondù EU v oblasti kultury nebo
obdobného dotaèního titulu. Cílem je samozøejmì eliminovat dopad na rozpoèet mìsta, èehoā lze dosáhnout právì paralelním
èerpáním prostøedkù urèených pro neziskový sektor.
Dìkuji za otázky a pøeji všem, kdo jsou do projektu zainteresováni, nebo mu „jen drāí palce“, aby se dobrá vìc podaøila.
Petr Koláø

…a Jana Šaška, který poøádal první rockový koncert
Jak vznikla myšlenka udìlat první rockový koncert
v zámeckém pivovaru?
Po zpracovaní projektu na obnovu zámeckého pivovaru nastala
témìø nutnost propagace této myšlenky mezi obèany mìsta
i v okolí. Cílem bylo seznámit širokou vrstvu lidí s tímto prostorem
a získat jejich sympatie pro realizaci zámìru. Pøi nìkolika rozhovorech mezi mnou a Petrem Koláøem vykrystalizovala hlavní osa
– cílová skupina lidí, volba formy kulturní akce, rozpoèet, úèinkující... koncert zajímavých hudebních tìles k tomu byl ideálním
médium.
Jak se dá popsat atmosféra pøi koncertu?
Jedním slovem? Super!!! Více slovy: Pøišlo pøes 200 platících
divákù. Všeobecné ohromení lidí z rozlehlých a dle mnohých
originálnì vyzdobených prostorù vyvolalo spolu s hudbou vynikající atmosféru. Moāná díky ní jsem nezaznamenal jediný negativní ohlas ani āádný mezilidský konflikt. Úèinkující Brit Phil
Shoenfelt i oba èlenové amerického dua Sabot byli z akce i prostorù nadšeni. Vyjadøovali svou podporu koncertu i celkové koncepci zámeckého pivovaru. To je od mezinárodnì uznávaných
muzikantù, kteøí sjezdili pùl svìta, opravdu pøíjemný doping
a vnímám to zároveò trochu jako poselství.
Plánujete v budoucnu dìlat v pivovaru ještì jiné akce?
Po nìkolika dnech od pilotního koncertu nelze úplnì prohlásit,
zda a kdy bude další. Záleāí to na mnoha okolnostech. Mohu
ale øíci, āe jiā nyní se rodí myšlenky na další akce. Není to jen
v hlavì mé, ale hlavách mnoha lidí, kteøí byli ohromeni a inspirováni zámeckým pivovarem a naším prvním undergroundovým pokusem. O výjimeènosti a všestranné vyuāitelnosti zámeckého pivovaru myslím jiā není sporu. V pøípadì pozitivní
konstelace hvìzd bychom se mohli jiā tøeba okolo Vánoc opìt
vidìt v bývalé lednici... Chtìl bych touto formou ještì jednou
velmi podìkovat všem lidem, kteøí se podíleli na pøípravì této
akce (nemohu jmenovat, bylo jich pøes dvì desítky). Zvláštì pak
díky mìstu Horaāïovice, Technickým sluābám a všem, kteøí se
pøišli pobavit a podpoøit tuto akci. Dìkuji téā za zájem a prostor
Jan Šašek
Horaāïovického obzoru.
Pokud by Vás o pivovaru zajímalo více informací nebo jste
se s námi chtìli podìlit o své pøipomínky a podnìty, napište nám
do redakce na obzor@muhorazdovice.cz nebo na Mìstský úøad
Horaāïovice, redakèní rada Horaāïovického obzoru, Mírové
Lucie Staòková
námìstí 1, 341 01 Horaāïovice.

Týden knihoven
aneb Knihovnická bašta
Na téma „knihovnické bašty“ jsme poloāili našim
hostùm otázku:
„Mottem letošního Týdne knihoven byla Knihovnická
bašta. Co si pod tímto pojmem vybavíte a co byste
od takové bašty oèekával/a?“
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Petra Braunová – spisovatelka
„Bašta? Tak to je pro mì nìjaká dobrota. A knihovnická bašta... hmmm... tak
to je nìjaká dobrá kníāka, ètu si ji, leāím
v posteli zachumlaná v peøinì, upíjím èaj
s medem a v rohu plápolá oheò z krbu...
:–))) Pokud se moje pøedstava nesluèuje
se skuteèností, tak bych alespoò oèekávala, āe se v knihovnì bude podávat káva
nebo kakao....“
Milan Kilián – šéfredaktor Klatovského deníku
„Výraz knihovnická bašta
ve mnì vyvolává dvì asociace, a to pochutnání si na výborném jídle v prostorách
knihovny, nebo „zaārání se“
do vynikající knihy. Obì èinnosti, dobré jídlo a èetbu, totiā zboāòuji. A musím pøiznat, byO je to neøestné, āe
alespoò doma oboje velmi rád spojuji. VādyO co mùāe být lepšího,
neā si vychutnávat peèenou kachnu s knedlíkem a zelím a k tomu si èíst nìco zajímavého? Ovšem pozor na tøi vìci. AO neumastíte knihu, nezaskoèí vám kost a aO vás nikdo nepøistihne,
protoāe èíst pøi jídle se zkrátka nemá!“
Ivona Bøezinová – spisovatelka
„Kdyā slyším Knihovnická bašta,
mám pøedstavu mohutné stráāní vìāe
v opevnìní, které má zabezpeèit knihy
pøed vpádem negramotných nepøátel.
Hlídka na baštì bedlivì sleduje kaādého odpùrce literatury, aby nepronikl
dovnitø a nepáchal škodu. Vìrné ètenáøe naopak vlídnì vítá a nabízí jim duchovní dobrùtky všeho druhu. Prostì
literární mòamku. Nebo baštu?
Kdyby mì nìkdo pozval na akci
s názvem Knihovnická bašta, potìšilo by mì, kdyby mì pohostil
jídlem pøipraveným podle receptu otištìného v nìjakém zajímavém románu. Sedìla bych u stolu, jedla, pila a pøitom poslouchala, jak mi nìkdo z té knihy pøedèítá.“
Jindøiška Jùdová – starostka mìsta
„Pod slovem bašta se mi
vybaví dva významy. Tím
prvním je „bašta“ jako pochoutka, lahùdka, nìco opravdu výjimeèného. Ve spojení
s knihovnou bych tedy oèekávala „menu“ plné pro veøejnost zajímavých a lákavých akcí – coā program Týdne knihoven v Horaāïovicích jistì
splnil.
Z hlediska jiā zmínìného druhého významu si baštu pøedstavuji jako „místo s výsadním postavením“, kterým kaādá dobrá
knihovna bezpochyby je – tedy baštou vìdìní, moudrosti, poznávání a vzdìlávání.
Jsem velmi ráda, āe horaāïovická knihovna nenabízí svým
ètenáøùm „pouze“ svùj kvalitní kniāní fond, ale velice oceòuji

snahu jejích zamìstnancù pøivést k fantastickému svìtu literatury
a poznání stále nové a nové (zejména dìtské) ètenáøe, aO uā je
to prostøednictvím projektu Dìti a ètení nebo díky èetným besedám se zajímavými lidmi a jiným akcím. I v dnešním svìtì
poèítaèù, internetu a televize je totiā kniha stále tou nejdobrodruānìjší a nejhodnotnìjší cestou poznání.“
V Týdnu knihoven pøišlo takzvanou „Knihovnickou baštu“
ochutnat celkem 1079 labuāníkù. 438 si jich pochutnalo na besedách, 85 pøi zjišOování o èem ta knihovna vùbec je, 157 pøi
hledání pokladù pøi Bazaru knih a dalších 399 ètenáøù si odneslo
k ochutnávce 1107 knih (v prùmìru jsou to 3 knihy na ètenáøe).
Co nás nejvíce potìšilo? 24 nových ètenáøù, kterým jsme nabídli ruku, která jim pomùāe pøi cestì v labyrintu literatury a aktivita dìtí pøi besedách (jejich otázky byly všeteèné, ale vādy
k danému tématu – byly v obraze a vìdìly, na co se zeptat).
Lenka Šimonová

Poslední otázka soutìāe
„Sbírej samolepky
projektu Dìti a ètení!“
Otázka è. 9:
Autor knih pro dìti, ilustrátor a malíø, ilustroval
na 200 knih, z nichā 40 sám napsal.
Letos v prosinci uplyne 120 let od jeho narození.
Jak se jmenuje a jaké je jméno kocourka, o kterém
napsal známou kníāku?
Za kaādou správnou odpovìï získáte
samolepku 1. 11. – 26. 11. 2007 v mìstské knihovnì. Do 26. 11. máte ještì moānost získat další samolepky za splnìní „knihovnických bobøíkù“. Kocourek
a mnoho dalších pøekvapení na vás èeká
2. 12. 2007 v kulturním domì v Horaāïovicích, kdy probìhne také vyhodnocení soutìāe.
Podrobnosti najdete na www.knihovna.horazdovice.cz

HRAJTE S NÁMI O HODNOTNÉ CENY!
Za MìK Eva Marešová

Pìvecký spolek Prácheò
Rád bych se na tomto místì vrátil k našemu
tøetímu slavnostnímu koncertu v mìsíci záøí.
Po koncertech ve Lnáøích a Štìkni jsme vystoupili v Horaāïovicích. Ve velkém zámeckém sále byl naším hostem Pìvecký sbor
Comodo o. s. Art Time Lodìnice. Jedná se
o sbor, který zpívá asi rok a pùl. Jeho repertoár
je naprosto odlišný od našeho, a proto se jednalo o velmi pìkné zpestøení koncertu. Nìkteré písnì øídila naše
èlenka Michaela Èeøovská, která nyní zpívá (spoleènì se svými
syny) v hostujícím sboru. Mezi èestnými hosty byla také pøedPokraèování na další stranì.
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sedkynì Západoèeské oblasti Unie èeských pìveckých sborù pí
Miloslava Voláková. S gratulací pøijela také námìstkynì hejtmana Plzeòského kraje Mgr. Olga Kalèíková.
Po skonèení koncertu jsme se s našimi hosty setkali pøi spoleèné veèeøi a následném posezení. Doufáme, āe se sborem z Lodìnic se ještì potkáme a naváāeme spolupráci i do budoucna.
Nyní se však jiā budeme pilnì pøipravovat na sérii vánoèních
koncertù, pøi níā na Vás bude èekat, stejnì jako v loòském roce,
pøekvapení. O jaké pøekvapení se jedná, se dozvíte v pøíštím
èísle.
Za PSP Martin Petrus

MODELÁØSKÁ VÝSTAVA

O Bavorovu støelu
24. – 25. listopadu 2007
Zámecká kavárna v Horaāïovicích
Vystaveny budou modely historických
postav jak skuteèných, tak fiktivních,
od pravìku po budoucnost.
Zájemci mohou nahlédnout v sobotu 24. 11. 2007
od 12 do 16 hod., v nedìli 25. 11. 2007 od 9 do 12 hod.

Historie Pìveckého spolku
Prácheò (1862 – 2007)

Podrobnosti na www.sweb.cz/bavorovastrela

V. Køesák

– pokraèování z pøedminulého èísla –
Na poèátku roku 1999 (23. ledna) sbor opìt zahajoval reprezentaèní ples. 5. èervna pak vystoupil na Dni Sušice. 19. èervna se v Karlových Varech konalo setkání západoèeských pìveckých sborù. Bìhem setkání vystoupila Prácheò ve dvou
hudebních blocích, konkrétnì na Mlýnské kolonádì a veèer pak
ve Dvoøákovì sále v Lázních III. Z Karlových Varù se spolek
vrátil v pozdních noèních hodinách a hned další den brzy ráno
odjíādìl do Klatov, kde úèinkoval pøi bohosluābì Církve èeskoslovenské husitské ve Sboru dr. Karla Farského. Tato bohosluāba byla pøímo pøenášena Èeským rozhlasem.
Ve dnech 2. – 6. záøí se spolek vydal jiā na svou tøetí cestu
do švýcarského Heimbergu. Tentokrát byl pozván na oslavu 50.
výroèí zaloāení Jodlerklubu. Bìhem krátkého pobytu absolvoval
tøi vystoupení. Všechna byla pøijata velmi dobøe. Také tentokrát
mìli hostitelé pøipraven doprovodný program. Èlenové spolku
se tak mohli podívat do keramické dílny, prohlédnout si mìsto
Thun nebo skalní jeskyni sv. Beata. Pøedseda Práchnì Jan Petrus
pøevzal od prezidenta Jodlerklubu Niklause Röthlisbergera èestné
èlenství Jodlerklubu.
Pár dní po návratu ze Švýcarska uspoøádal spolek koncert s tøeboòskou skupinou Naboso, ve které hrají dva horaāïoviètí rodáci,
bratøi Sekáèovi. Koncert s názvem „Datum tisíciletí“ se konal
9. 9. 1999 v 19.09 hodin.
Tradièní vánoèní koncerty a pùlnoèní mše v kostele sv. Petra
a Pavla zakonèily další rok spolku.
V roce 2000 byl spolek velmi aktivní. Celkem dvacet tøi vystoupení hovoøí za vše. Spolek opìt zazpíval hymny pøi výroèí
osvobození. Úèinkoval také na dvou vernisáāích v Mìstském
muzeu. Jednalo se o výstavy pana Jaroslava Hoøejšího (dlouholetého èlena spolku) a paní Aleny Koenigsmarkové. Na této
vernisáāi byla 1. srpna pøítomna také paní Jiøina Jirásková,
hereèka a øeditelka Divadla na Vihohradech. Spolek také uspoøádal tradièní letní koncert v zámku (23. èervna), vystoupil pøi
poutích na Velkém Boru a v Chanovicích, pøi svìcení zvonù
v Kasejovicích i pøi oslavách jmenin mìsta. Na pozvání jednoho
z majitelù zámku ve Lnáøích vystoupil spolek 9. záøí také v tomto zámku. Na podzim také byla v malém zámeckém sálu natoèena
první profesionální nahrávka.
Pokraèování pøíštì
Martin Petrus

Sportovní víkend v Horaāïovicích,
31. 8. – 2. 9. 2007
– pokraèování z pøedminulého èísla –

Skauti: 100 podob dobrodruāství
e se v mìstském parku nedá zaāít āádné dobrodruāství?
Omyl, hnedle nìkolik. Pøibliānì 40 dìtí si bìhem páteèního odpoledne vysoutìāilo v disciplínách jako lanová lávka, lodì, vyrábìní chrastítek, výtvarná technika Andyho Warhola, tøídìní odpadu, ošetøení zranìní…) tøi cesty Bránou èasu. Následnì si dìti
mohly vyzkoušet āivot pravìkého èlovìka, bloudìní v hrobce
faraónù nebo støílení samurajským lukem.
Po vyzvednutí zaslouāených cen se bylo tøeba posilnit, hadi
i jablka na sladko slavili úspìch a kdo mìl ještì hlad, dorazil
se špekáèkem. Následovalo nìkolik her a bojovka Indiánský
fotbal, v zápalu hry se Panská promìnila v bojištì vítìzství chtivých hráèù.
Pak uā jen zbývalo zapálit slavnostní oheò, zahrát si nìjaké
hry, zazpívat pár písnièek a vydat se na stezku odvahy, kterou
i pøes pár slz zvládli všichni.
V deset se zazpívala Veèerka a na Panské zùstali spát jen
ti nejodolnìjší, v noci bohuāel zaèalo pršet, takāe poøádnou støechu nad hlavou poskytla všem skautská klubovna.
Poèet soutìāících dìtí: cca 40, poèet dìtí na Specialitách na
ohni, spoleèných hrách a táboráku: cca 30, poèet rodièù na Specialitách na ohni, spoleèných hrách a táboráku: cca 15, poèet
divákù: cca 50.

Volejbal: Prùcha Open Cup 2007
Poslední den Sportovního víkendu byl (nejen) ve znamení volejbalu – na multifunkèních høištích v areálu Na Lipkách se konal
jiā 3. roèník Prùcha Open Cupu – otevøeného turnaje smíšených
druāstev. Letos se ho zúèastnilo šest týmù (asi 45 hráèù a hráèek),
které se umístily v následujícím poøadí: 1. Prùchovci (poøadatel),
2. Stará škola, 3. Øadováci, 4. Pralinky, 5. Šolovci a 6. Holky.
Udìleny byly také tøi individuální ceny, a to za nejlepší podání
Zdeòku Fremrovi, za nejlepší nahrávku Anièce Veselkové (Øadováci) a za nejlepší smeè Pavlu Svobodovi.
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poøadatel: Lucie Jùdová (Prùchovci)
poèet zúèastnìných druāstev: 6, poèet hráèù: asi 45, diváci:
cca 20

Klubový turnaj TK Horaāïovice
Po celou dobu Sportovního víkendu probíhal pod vedením
øeditelù Petra Šlajse a Pavla Svobody ml. na kurtech Tenisového
klubu Horaāïovice otevøený turnaj dvouher a ètyøher, kterého
se zúèastnila necelá padesátka hráèù a nemalý poèet divákù. Mistrem sobotních dvouher se stal Jiøí Tichý, který v napínavém
finále porazil Jiøího Halmla ml. Turnaj dìtí nepøinesl āádné pøekvapení – vyhrála jej Petra Halmlová. V nedìlních ètyøhrách zvítìzil pár O. Šebesta – J. Medek, který nejtìsnìjším moāným rozdílem (7:6, 7:6) porazil ve finále dvojici Salák – Malý. Turnaj
provázelo dobré poèasí a hlavnì (jako kaādý rok) skvìlá atmosféra.
poøadatel: Petr Šlajs, poèet úèastníkù: 48 (vèetnì ètyøhry),
diváci: cca 50 osob
Za výkonný výbor TK Horaāïovice: Pavel Svoboda, prezident klubu

Psí spøeāení v Panské zahradì
Taāní psi Martina Kotiše – Ája, Beny, Bad, Andy, obìhli,
neā je to pøestalo bavit, cca 10 okruhù s délkou cca 200 m, svezli
cca 10 osob, èemuā pøihlíāelo celkem 40 divákù. Dìti se oèividnì
obávaly pohlcení psem, rodièe moāná trochu taky. Urèitì se však
jednalo o mimoøádnì zdaøilou a zajímavou ukázku. Se svými psy
se Martin pravidelnì zúèastòuje i velmi nároèných závodù tohoto
zajímavého sportu. Pro taāné psy plánuje pro pøíští rok sportovní
komise lokální zasnìāování Panské zahrady.

Horaāïovické kolo
Název jsme si zapùjèili (Horaāïovické kolo byl závod pro
dìti, poøádaný panem Bláhou a DDM a konaný o velikonoèním
pondìlí od roku 1970 – 1987), ale trae jsme si upravili k obrazu
svému. Dìtem, které závodily od 15.00 hodin, jsme trae ponechali
skoro identickou s pùvodní, dospìlým jsme vymysleli okruh vedoucí pøes námìstí a jeho pøilehlé ulièky a mìøící skoro 2 km.
Závodilo se na 7 kol a ti nejlepší ho zvládli objet pod pùl hodiny.
Závodníci se i pøes jedno odøené koleno poprali s tratí velmi
dobøe a nás mile pøekvapila velmi dobrá úèast, hlavnì nehoraāïovických. Z èeho jsme jen byli trochu zklamáni, byla malá úèast
závodících dìtí. Ae uā pøes malou informovanost (nebyl školní
rok a nikdo z nich tento závod nepamatuje) anebo stydlivost
(dorazily, ale nestartovaly). Pøece jenom jsme chtìli navázat na
klasiku pana Bláhy, ale doufáme, āe se v pøíštích roènících i toto
zlepší.
Podle ohlasu závodníkù i pøihlíāejících soudíme, āe se závod
vydaøil a líbil. Vìøíme, āe to není jen náš pocit a snad se v pøíštím
roce sejdeme na startu ještì ve vìtším poètu. Na závìr dìkujeme
tìmto sponzorùm a dobrým duším našeho závodu: Zámecká
pizzerie, Lyckeby Amylex, Bohemia Sport, Gabriela Salvette, stavebniny Bierhanzl, Mìsto Horaāïovice, Restaurant
U Münzù, Staøenka, Zdena Maxová.
Startující – hlavní závod:
Muāi do 40 let 25x, muāi nad 40 let 7x, āeny 5x + 1 – Jana
Spìváèková z Týnce, 13 let (velká nadìje)
Dìtský závod – roèníky:
2001 a mladší 5x, 2000 – 1998 6x, 1997 – 1995 4x, 1994 –
1993 1x

nejmladší: Alābìta Nelešovská (r. 2003) Horaāïovice
nejstarší: Jiøí Chod (r. 1953) Horaāïovice
èas vítìze 29:03 Šíma Martin ze Strakonic
èas 2.
29:12 Hubr Jan z Vlachova Bøezí
èas 3.
29:33 Janeèek Michal z Nepomuka
èas 4.
29:59 Vlèek Pavel z Klatov
èas 5.
30:11 Èabránek Vít ze Sušice
Odkud pøijeli: HD a okolí, Sušice, Strakonice, Èíhaò, Klatovy,
Kdynì, Støíbro, Nepomuk, Vlachovo Bøezí, Smeèno, Praha 5+10,
ïárský Potok
Divákù podél trati a na námìstí – asi 150
Vítìzové: Muāi do 40 let – Šíma Martin
Vítìzové: Muāi nad 40 let – Vlèek Pavel
Vítìzové: eny – Synková Renata

Nohejbal
Turnaj se konal za nepøíznivého poèasí, a proto se ho zúèastnilo jen 5 dvojic, z toho jedna dorostenecká a jedna āákovská.
Ani termín pro nás bohuāel nebyl nejvhodnìjší, protoāe zaèala
sezóna a hrají se všechny mistrovské soutìāe všech kategorií.
Vítìzství v turnaji si zaslouāenì odneslo dorostenecké muāstvo
pøed muāstvem muāù „A“ a „B“. Neztratilo se ani āákovské muāstvo, které sice skonèilo poslední, ale bylo dùstojným soupeøem
jiā ostøíleným a zkušeným muāùm a budou jistì velkým pøínosem do budoucna.
Pøíští rok úèast urèitì vylepšíme, chceme poøádat turnaj jak
muāù, tak na druhém høišti turnaj āákù. Poèet divákù odhadujeme
Za sportovní komisi Petr Král
na 30.

Krajský pøebor mládeāe JèSKe 2007
V sobotu 20. 10. se konal ve
Sportovní hale Slavie v Èeských Budìjovicích Krajský pøebor mládeāe JèSKe 2007. Krajského pøeboru se zúèastnilo více neā
160 závodníkù z cca 11 klubù.
Nejpoèetnìji zastoupeným klubem bylo TJ Karate ÈB s témìø
70 závodníky. Vítìz krajského
pøeboru má zajištìný pøímý postup na mistrovství ÈR v karate.
Soutìāilo se na tøech tatami
s elektronickou èasomírou, vyhlášení probíhala ihned po skonèení soutìāí jednotlivých kategorií. I náš malý oddíl vyslal na tento závod své zástupce.
V katách závodili v kategorii starší āáci Martin Reisingr,
mladší dorostenci Petr Schoø, dorostenci Jan Magoèi a v nejstarší
kategorii juniorky Edita Holubová. Tentokrát se chlapeckým zástupcùm našeho oddílu pøíliš nedaøilo a byli vyøazeni v prvním
kole lepšími soupeøi.
Edita mìla ve své kategorii pouze jednu soupeøku. Ta ji však
v katách tìsnì porazila.
Jediný zástupce v kumite byla Edita. Opìt proti sobì mìla
stejnou soupeøku, která ji porazila v kata. Zápas zaèal lépe pro
soupeøku, která po chvíli dvakrát po sobì bodovala. Edita se však
vzchopila a svojí nejsilnìjší zbraní kopy mae geri doplnìnou
Pokraèování na další stranì.
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kombinací úderù rukou celkovì zvítìzila devìt šest na body. Tím
si zajistila postup na mistrovství ÈR.
Blahopøejeme a pøejeme mnoho úspìchù.
Vlastimil Makovec

Oddíl stolního tenisu TJ Sokol Horaāïovice
poøádá

Nábor dìtí do oddílu stolního tenisu
Nábor se koná v úterý 6. listopadu
a ve ètvrtek 8. listopadu 2007 vādy od 17.00 hodin
Pøihlašte své dìti do oddílu s obrovskou tradicí, kvalitním
zázemím a podpoøte zájem Vašich ratolestí vìnovat se tomuto
krásnému, bezkontaktnímu a hlavnì bezpeènému sportu.
Èekáme na Vás v sokolovnì, kde je pro Vaše dìti pøipravena zrekonstruovaná herna se šesti stoly, urèená jen pro
potøeby stolního tenisu.
Prosíme rodièe, aby respektovali, āe nábor se týká pouze
dìtí roèníku narození 1999 a mladší.
Pøezùvky s sebou, pálku a míèek zapùjèíme.
Tìšíme se na Vás!!!
()

VI. roèník
Podnikové ligy stolního tenisu 2007/2008
Opìt po roce poøádá náš oddíl „Podnikovou ligu stolního
tenisu“, která zahájí jiā svùj šestý roèník. Do soutìāe se pøihlašují nejen týmy podnikù, které finanènì pøispìly na chod
oddílu stolního tenisu, ale také skupiny sportovcù, kteøí chtìjí
aktivnì vyuāít svùj volný èas.
Pøihlašte se do naší soutìāe, která bude probíhat od prosince do konce února v sokolovnì!!!
Soutìāe se zúèastní trojèlenná druāstva, vklad do soutìāe
je 1.000,- Kè/tým, hracím dnem je vādy støeda od 18.00 hod.
Pøihlášky zasílejte nebo volejte do 18. 11. 2007.

z III. ligy. Do týmu se vrací zkušený Zdenìk Tùma. Základní
sestava na sezónu 2007/2008: Pavel Mandák, Zdenìk Tùma, Vojtìch Køesák, Jakub Pergler.
Béèko bude letos pùsobit v krajské soutìāi II. tøídy, posilou
jistì bude Kamil Rzychard Sikora, polský hráè, který pracuje
v Grammeru a stolní tenis hraje na vynikající úrovni. Jistì tohoto
hráèe vyuāijeme i v prvním týmu. Novou tváøí je Filip Pinker,
který k nám pøišel z oddílu TJ Sokol Kdynì. Základní sestava:
Miloš Soukup, Filip Pinker, Karel Holeèek, František Kandr,
Kamil Rzychard Sikora.
Dále má náš oddíl zastoupení v Okresní soutìāi I. tøídy –
týmy C a D, Okresní soutìāi II. tøídy – týmy E a F a Okresní
soutìāi III. tøídy – tým G.
V kategorii āen hrají naše dìvèata divizi. V této soutìāi pùsobí
dvì naše obrovské nadìje, Iva Šourová a Michaela Raèáková,
které, aè vìkem āákynì, dosahují pozoruhodných výsledkù mezi
āenami a je jen otázkou èasu, kdy se v Horaāïovicích bude hrát
vyšší ligová soutìā tak, jak tomu bylo za slavné éry sedmdesátých
let, kdy se v Horaāïovicích úspìšnì hrála pod vedením pana
Koce II. celostátní liga āen. V druāstvu dále úspìšnì pùsobí Ivana
Køesáková a Eva Vlèková. Na hostování z TJ Sokol Pocinovice
má tým moānost vyuāívat sluāeb talentované Petry Jehlíkové.
Mládeā: V kategorii mládeāe je nutné se v první øadì zmínit
o Ivì Šourové, která jiā absolvovala dva republikové turnaje,
první v srpnu v Praze, v hale Sparty Praha a nedávno v Havíøovì. Na obou turnajích Iva dosáhla vynikajících výsledkù
a celkové 15. místo v prùbìāném āebøíèku ÈR mladších āákyò
hovoøí za vše. Turnaje v Praze se zúèastnila i Michaela Raèáková, které patøí prùbìāné 48. místo v ÈR.
Krajské turnaje se teprve rozjíādìjí, na první turnaj do Plznì
poprvé povezeme naše malé nadìje, Elišku Kropáèkovou, Aneāku
Hromíøovou, Ivanu Raèákovou, Lukáše Kocka. Spoleènì s nimi
odjíādìjí i jiā ostøílení starší āáci Petr Voruda, Milan Knebl, Petr
Stulík.
Závìrem bych rád podìkoval našim sponzorùm, díky kterým
se mùāeme našim nadìjím vìnovat se vším úsilím. Podìkování
patøí pøedevším firmì Mlýn a krupárna Mrskoš a firmì HAPON.
Ještì jednou dìkujeme.
Pavel Mandák, sekretáø oddílu TJ Sokol Horaāïovice

Tel.: 720 248 161 • e-mail: pavel.mandak@tiscali.cz
Pavel Mandák, sekretáø oddílu st. tenisu TJ Sokol Horaāïovice

Zahájena sezóna stolních tenistù
Sezóna 2007/2008 stolního tenisu je jiā v plném proudu, proto
se pøíznivci ping-pongu mají na co tìšit. Stejnì jako v minulém
roce i letos zasáhne do bojù o mistrovské body osm seniorských
týmù, z toho sedm muāských a jedno āenské druāstvo.
Áèko po loòském sestupu ze III. celostátní ligy do divize zmìnilo svou tváø, do Klatov se po pìti letech pùsobení v Horaāïovicích vrací Daniel Javorský, se kterým odchází i jeho bratr
David Javorský, který hrál za „B tým“ v krajské soutìāi I. tøídy.
Klub dále opustil Lukáš Mazura, nejvìtší talent stolního tenisu
Plzeòského kraje, který odešel na roèní hostování do oddílu Union
Plzeò, hrající III. ligu. Naopak se podaøilo úspìšnì uzavøít jednání
o øádném pøestupu Jakuba Perglera z TJ Klatovy a udrāet v týmu Vojtìcha Køesáka, o kterého se zajímal oddíl ÈZ Strakonice

Program Denního centra Oblastní
charity HD na listopad 2007
1. „Pro setkání“
Kaādé úterý Klub seniorù v denním centru od 14.00 hod.
2. „Pro duši“
Kaādý ètvrtek setkání pøi modlitbì v denním centru od 15.00
hod.
3. „Procházka na Ostrov“
Pokud listopadové poèasí dovolí, plánujeme procházku na
Ostrov – moānost vyuāití automobilu, zmìna termínu bude
pøípadnì vypsaná pøed kanceláøí charity. V pondìlí 5. listopadu
sraz pøed penzionem 1061 ve 13.15 hod.
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4. „Vystoupení dìtského souboru ZUŠ ze Strakonic“
Národní i populární písnièky v podání dechových nástrojù
nám jiā dvakrát rozproudily krev v āilách. Nyní jste opìt zváni na koncert malých umìlcù. Ve ètvrtek 8. listopadu ve 14.30
hod. v hale DPS 1061.
5. „Pro radost“
Veselé písnièky a harmonika pana K. ŠMastného nám kaādé
druhé úterý v mìsíci navodí atmosféru pohody a radosti.
Pøijïte si s námi zazpívat a popovídat v klubu seniorù. V úterý 13. listopadu od 15.00 hod. v denním centru DPS 1061.
6. „Kardiovaskulární choroby a moānosti jejich pøedcházení“
Pøednáška s odborníkem nejpovolanìjším, s MUDr. Cajthamlem. Ve støedu 14. listopadu v 16.00 hod. v denním centru DPS.
7. „Pro zdraví“
Pøednáška paní Friedecké „Zdraví z pøírody“. V úterý 20. listopadu v 17.00 hod. v jídelnì DPS 1061.
8. „Pro pouèení“
Pøednáška rehabilitaèní sestry paní Jordánové na témata, která
Vás zajímají. Ve støedu 21. listopadu ve 13.00 hod. v Denním
centru DPS 1061.

Oblastní charita Horaāïovice hledá pracovníka pro rozvoz obìdù ve dnech pracovního volna (So, Ne, svátky).
Více informací v sídle Oblastní charity Horaāïovice
v Domì s peèovatelskou sluābou, Palackého 1061, nebo
na telefonu 376 512 596.

9. „Pro zamyšlení“
koncem køesManského roku je ten pravý èas na posezení s duchovním a zamyšlení se nad naší uspìchanou dobou. Beseda
s faráøkou husitské církve paní Jarolímovou nás jistì správnì
naladí a pomùāe vnímat dobu adventní z duchovního pohledu.
Ve ètvrtek 29. listopadu ve 14.00 hod. v Denním centru DPS
1061.
Oblastní charita Horaāïovice

Pozvánka na

TRADIČNÍ ROZSVÍCENÍ
A POŽEHNÁNÍ
VÁNOČNÍHO STROMU
Koná se v nedìli 2. prosince 2007
v 17.15 hodin
na Mírovém námìstí v Horaāïovicích.
Od 17.00 hodin se mùāete úèastnit
zvonkového prùvodu, který se vydá
od kulturního domu na námìstí.
Zvonky si pøineste s sebou.

Pøijïte a proāijte
Pøijïte a proāijte bylo mottem letošního veletrhu cestovního
ruchu v Plzni ITEP, který se konal ve dnech 4. – 6. øíjna v Domì
kultury INWEST – K. Pøed kulturním domem se návštìvníci mohli projet na koních, zapojit se do èinnosti Hasièského záchranného
sboru Plzeòského kraje nebo vyzkoušet adrenalinový sport – Zorbing.
Uvnitø domu kultury byla prezentaèní místa jednotlivých obcí,
mìst, mikroregionù a podnikatelù v cestovním ruchu. A o co byl
nejvìtší zájem v Horaāïovicích? Samozøejmì o Aquapark a trochu pøekvapivì o Rosenauerùv mlýn. O nezapomenutelné záāitky z návštìvy mlýna a pøedevším z pøednášky jeho majitele
„mladého pana Rosenauera“, Josefa Kotlaby, se dennì pøišlo podìlit nìkolik desítek lidí.
Protoāe nejlepší reklamou je vādy osobní doporuèení a právì
k tomu jsou veletrhy urèeny, vìøím, āe po letošním veletrhu si
cestu pod Prácheò a do Horaāïovic najde ještì více návštìvníkù.
Lucie Staòková, odbor památkové péèe, školství a kultury

Podìkování
Váāení spoluobèané, āiji s Vámi v tomto mìstì skoro
50 let. Nikdy jsem netušila, āe mì má rádo tolik lidí, kteøí
mi posílali pozdravy po dobu mé hospitalizace v nemocnici. Velký dík patøí tìm, kteøí vìnovali své modlitby za mé
uzdravení.
Kamila Dubová
Všem srdeèné „zaplaG Pán Bùh“
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O výzdobì vìāe kostela
sv. Petra a Pavla
na námìstí
Mezi obcí Horaāïovice a maltézským øádem vznikaly
v minulosti èasté spory o vlastnictví vìāe u kostela sv. Petra
a Pavla. Díky tìmto sporùm se z nìkolika zpráv dovídáme o výzdobì jak vìāe, tak klenuté vstupní branky na dnes jiā neexistující høbitov kolem kostela. Nejobsáhlejší zprávu nám
podává svìdectví Adama Václava Dlouhoveského z Dlouhé Vsi
a Jana Václava Cikána z Grünthalu v roce 1711. Jejich popis výzdoby vìāe mìl za úkol dosvìdèit, āe není na vìāi namalován znak maltézského øádu, a tím vyvrátit nároky tohoto
øádu na vìā.
Z popisu vyplývalo, āe po obou stranách velkých otvorù ke
zvonùm stály postavy sv. Petra a Pavla s latinským nápisem
SUBTUUM PRAESIDIUM CONFUGIMUS – „Pod tvou
ochranu se utíkáme“. Pod otvorem na zvony byl pùvodnì ciferník
hodin z obou stran nesený andìly. Uprostøed ciferníku pak byl
umístìn znak mìsta o dvou vìāích se šesticípou hvìzdou mezi
nimi. Po obou stranách ciferníku následovaly erby horaāïovické
vrchnosti Šternberkù a pánù z Øíèan.
Stejnou dvojici erbù nacházíme vytesanou v nadpraāí krbu
v zámecké chodbì. Šternberský erb se znamením zlaté hvìzdy
na modrém pozadí patøil Františku Karlu Matyáši ze Šternberka.
Druhý patøil jeho manāelce Ludmile Benignì rozené Kavkové
z Øíèan. Ti mìli v erbu tøi støíbrná lekna (lekníny) na èerveném
poli. V Horaāïovicích jsou jako vrchnost spoleènì doloāeni mezi
lety 1635 – 1648, èímā mùāeme spolehlivì datovat vznik výzdoby
vìāe do tìchto let.
Jiným dokumentem mapujícím tuto výzdobu je dopis
z 13. bøezna 1711. Jaroslav Florián Švihovský z Rýzmberka na
Nalāovech tehdy obeslal mìstskou radu v Horaāïovicích s naøízením, aby znak øádu maltézských rytíøù, který na protest za-
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malovali nad brankou na høbitovì na námìstí, nechali na stejném místì „dùkladnìji vymalovati“. Nato mìstská rada odpovìdìla „āe jest krchov jejich a kolikrát tam køíā budou (maltézští rytíøi) malovati tolikrát, āe ho smaāou a āe tak èinili jejich
pøedkové“. Kdyā nato opìt maltézští rytíøi namalovali znak
køíāe na kostelní vìā, šli si páni radní stìāovat na zámek
k vrchnosti „a sobì stìāovali na pana faráøe mìstskýho a hned
jsou pøednesli āe na dokázání, āe oni āádnej jinší erb nechtìjí
trpiti kromì hvìzdu šternberskou a āe dají to ihned smazati
a tudy dokázati lásku kterou k své vrchnosti chovají“.
V posledním listu z 25. kvìtna 1715 si velkopøevor øádu
maltézských rytíøù Ferdinand Dubský z Tøebomyslic stìāuje na
poèínání magistrátu mìsta Horaāïovic.
Zejména pak „Proè a jakým povolením erby staré pánùv pøedkùv napravo na vìāi malované vymazati dal a potupiv jich a na
místì nich Šternberský a mìstský horaāïovský vnovì sobì namalovat dáti se opováāili“. Dále se pak táāe proè „týā senát
køíāe maltézské nad dveømi krchova farního od starodávna namalované a to sice v noci vymazati dal.“
Výše zmínìné dopisy nám sice dávají pøedstavu, jaká byla
výzdoba, nic však neøíkají o tom, jaká strana vìāe k námìstí,
zdali širší nebo uāší, byla takto vymalována. Na pøiloāených fotografiích ukazuji nejpravdìpodobnìjší øešení výzdoby vìāe vèetnì støešní bánì, jak vypadala v roce 1781, kdy zednický mistr
Vít Medlin popisuje katastrofální stav této bánì „plechem opatøenou a èervenì natøenou“ a navrhuje její odstranìní.
MgA. Jindøich Šlechta

Letní sezóna je za námi
a máme tady podzim!
Turistická sezóna skonèila a my jsme pøivítali barevné období
podzimu. Ani letošní rok není výjimkou a listy stromù hrají tìmi
nejkrásnìjšími barvami. Zkrátka podzim je tak trochu umìleckým
dílem pøírody.
Naše infocentrum navštívilo mnoho turistù i v prvních mìsících školního roku
a i dnes se objevují návštìvníci, kterým
nevadí støídavé podzimní poèasí a nebrání
jim v návštìvì našeho mìsteèka a v poznávání zdejšího kraje. Velmi nás tìší, āe
se kaādoroènì objevuje øada „tradièních“
návštìvníkù Horaāïovic, kteøí k nám zavítají opakovanì.
Nejèastìjší dotazy se týkaly zejména
otevíracích dob muzeí, hradù a zámkù,
které jsou v tomto období stále otevøené.
Nejvìtší zájem byl o horaāïovické muzeum a náš aquapark, kde je široké vyāití
jak pro milovníky relaxace, tak pro oblíbence aktivního odpoèinku.
I pøesto, āe je podzim krásnì barevný,
pro nìkteré z nás je spíše obdobím, kdy
na nás padá únava a lehká nostalgie.
V tomto pøípadì máme pro Vás pøipra-
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1. listopadu slavíme svátek Všech svatých a 2. listopadu
Památku zesnulých – Dušièky. Nastala doba podzimního
vzpomínání. Vzpomínáme na ty, které jsme mìli rádi a kteøí jiā
odešli tam, odkud není návratu. Co ale vadí, je barbarství tìch,
kteøí beztrestnì okrádají naše mrtvé o kvìtinovou výzdobu a cílenì naše hroby znesvìcují a pustoší. Jít dnes v Èesku na høbitov,
znamená jít tam s obavami.

vené øešení: jednoduchý recept pøinášíme v podobì nabídky
relaxace a lázeòských sluāeb, která je u nás více neā pestrá.
Jasným favoritem se letos staly termální láznì Slovenska
a Maïarska, kam jezdíme na víkendové i týdenní pobyty, spojené
s poznáním okolí. Pro ty, kteøí se radìji vìnují aktivnímu
odpoèinku, rádi poradíme èi doporuèíme z širokého mnoāství
vhodných výletù èi poznávacích zájezdù.
Rádi bychom Vás pozvali do našeho informaèního centra
a cestovní kanceláøe, kde naleznete širokou nabídku propagaèních materiálù z blízkého okolí, map, prùvodcù, knih èi turistických èasopisù, které si oblíbili nejen turisté, ale i obyvatelé
Horaāïovic. Chtìla bych zmínit zejména oblíbený turistický èasopis TIM, který vychází v dvojjazyèné verzi. Nejen, āe se zde
nìco zajímavého dozvíme, ale zároveò si i procvièíme anglický
jazyk, který je v dnešní dobì více neā nutností.
Ráda bych téā upozornila na zajímavé kniāní tituly, které je
moāné u nás zakoupit a které jsou zajímavým nápadem, jak potìšit naše blízké. Jedná se napø. o knihu „Úsmìvy z našeho Pošumaví“, Šumavská dramata nebo dílo známého cestovatele
Františka Šestáka Z Èech aā na konec svìta.
Dále bych ráda nabídla moānost pøedplatit Vašim nejbliāším
a nejmilejším zájezd jiā na pøíští sezónu. Vánoce se jiā blíāí!!!?
Mùāete vybrat sami nebo volbu nechat pouze na svých blízkých.
Nabízíme Vám dárkové poukazy v jakékoliv hodnotì. Vybírat mùāete z tisícù zájezdù a z nabídky témìø 200 katalogù èeských
i zahranièních cestovních kanceláøí.
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...

28. øíjen
28. øíjen pøinesl pøed 89 roky Èechùm a Slovákùm vlastní
samostatný stát. Tento den se pomalu, ale jistì stává dnem, na
který vzpomíná a oslavuje jej hlavnì nejstarší generace. Svìdèí
o tom i úèasti na vzpomínkových slavnostech.

17. listopad je dnem výroèí osvobození našeho národa od
totalitního komunistického reāimu. Od té doby jiā vyrostla
nová generace. Bude lepší, kdyā se narodila jiā ve svobodné
zemi? K 17. listopadu se váāí i události z roku 1939, kdy bez
odsouzení bylo zastøeleno devìt studentù v kasárnách v Ruzyni. Pohøeb studenta medicíny Jana Opletala pøerostl ve velkou
manifestaci vysokoškolákù. Hitler vydal rozkaz, aby za kaādého zranìného Nìmce pøi demonstraci byli zastøeleni tøi vysokoškoláci. Tento den byl vyhlášen Mezinárodním dnen studentstva.
Karel Halml

Doprava skibusy do
lyāaøských støedisek bude
fungovat i v letošní sezónì
Stejnì jako v loòské zimní sezónì, tak i letos pro Vás spoleènost Snowhill pøipravuje oblíbenou sluābu, a to dopravu skibusy do lyāaøských støedisek po celé Èeské republice. Díky pravidelným linkám autobusù se lyāaøi, ale i pøíznivci ostatních
zimních radovánek mohou pohodlnì dopravit do novì zmodernizovaných lyāaøských areálù.
Skibusy pøedstavují velice komfortní a rychlou dopravu do
lyāaøských oblastí bez klasických problémù se zaparkováním, strachováním se o vlastní automobil aj. Ve skibusech
si opìt budete moci zakoupit permanentky, uschovat svá zavazadla, obèerstvit se bìhem jízdy, ale také obdrāet denní
tisk, èasopisy, popøípadì i jiné dárky, které Vám hostesky nabídnou.
V letošní zimì se mùāete tìšit na spoustu novinek – v Kašperských Horách novì pøibude snowtubing s novou dráhou plnou
záhybù a otáèek, chystají se nové pøekáāky pro snowpark, areál
nabídne skvìle upravené bìāecké tratì, které budou pohodlnì dostupné pøímo z parkovištì ski areálu.
Sluāba pro obèany mìsta bude k dispozici od 14. prosince
2007, kdy bude zahájena sezóna veèerním lyāováním. Ceny jízdného na letošní zimní sezónu 2007/2008 se nemìní, lyāaøi proto
mohou poèítat s pøíznivými cenami permanentek i v letošním
roce.
Bìhem zimní sezóny budou areály v provozu dennì od
8.30 hod. do 16.00 hod. pro denní lyāování a pro veèerní od
18.00 hod. do 21.00 hod. Bliāší informace o jednotlivých
areálech, pøipravovaných akcích, odjezdových místech a zpùsobech rezervace najdete na adrese www.snowhill.cz nebo na
tel.: 737 222 456.
Miluše Kropáèková, skiareál Kašperské Hory
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Na parkurech se tedy potkávají nejen psi všech plemen a vìku,
ale mùāete zde vidìt klidnì dùchodce vedle školou povinného
dítka.
Agility se mùāete vìnovat jak rekreaènì, tak závodnì. Psí škola
Sírius má momentálnì 3 závodní týmy a nìkolik velmi nadìjných
dvojic se na soutìāe pøipravuje.
Máte-li tedy doma pejska, který je temperamentní, nebojte se
pøijít do psí školy a agility zkusit, tøeba právì vy máte pøes sebou
Romana Krásná
skvìlou závodní kariéru!

Podzimní výstava
ve Velkém Boru
Co je to agility, aneb
– nebojte se psích sportù
V èlánku minulého èísla obzoru jsem se v souvislosti s naší
psí školou zmínila nìkolikrát o psím sportu jménem Agility, a cítím tedy povinnost vysvìtlit, o co vlastnì kráèí.
Agility je sport, pøi kterém pes bez obojku a vodítka pøekonává pod vedením psovoda pøekáāky (kladina, houpaèka, skokové pøekáāky, tunel, slalom). Poøadí pøekáāek je vādy pøedem
dané, na závodech je takovýchto pøekáāek aā 20, a bìhá se samozøejmì na èas. Aby to bylo spravedlivé, jsou psi rozdìleni
podle výšky do 3 skupin, a samozøejmì také pøekáāky jsou velikosti psù pøizpùsobovány.
Agility je tedy sport pro velmi dobøe sehrané týmy, a krásné
na nìm je to, āe v nìm neexistují āádná omezení, soutìāit mùāe
kaādý, kdo má chuM a radost z pohybu.

Obecní úøad ve Velkém Boru pokraèuje v nìkolikaleté
tradici poøádání výstav s rùzným zamìøením. Tentokrát je
v místní výstavní síni „U Trèkù“ instalována expozice s názvem
„KRÁSY JINÍCH ÈECH“. K vidìní zde jsou fotografie pana
Pavla Hanzlíka z Blatné, svoji kolekci historických pohlednic
z oblasti blatenska, kasejovicka a sedlicka pro tuto pøíleāitost
pøipravil jejich sbìratel pan Bohuslav Šotola z Nepomuka. Pro
zpestøení a navození dušièkové, adventní a pøedvánoèní atmosféry sestavily svoje exponáty pracovnice kvìtináøství „SLUNEÈNICE“ z Kasejovic. Jedná se o kvìtinové a suché vazby
pro uvedená období, které budou jistì vhodnou inspirací pro vyzdobení domácností návštìvníkù výstavy. Aā do 25. listopadu
ji mohou zájemci shlédnout ve všední dny od 7.00 do 15.00
hodin, na víkendy je nutno návštìvu dohodnout na tel.:
376 514 378 nebo 376 514 255.
Organizátoøi srdeènì zvou všechny zájemce z blízkého i vzdáleného okolí a vìøí, āe budou tak jako pøi minulých výstavách
Václav Drha – starosta obce
odcházet spokojeni.

DÙLEITÁ TELEFONNÍ ÈÍSLA
Mìstský úøad

376 547 521
376 547 522

Mìstská policie

376 547 539

Policie ÈR

376 512 401, 158

Aquapark

376 511 481

Nádraāí ÈD

972 523 529

ÈSAD – informace

376 513 438

Hasièi

150

Elektøina – ZÈE Klatovy

371 101 111
371 106 333

Záchranná sluāba

155

Plyn – Zpè. Plynárenská, a.s. Klatovy

376 339 511

Voda – 1.JVS Horaāïovice

376 512 444
602 184 267

Informaèní centrum
Mìstská knihovna (internet)

376 513 666 – 667
376 547 591 – 594

Mìstské muzeum

376 512 271

Topení – Bytservis Sušice

376 523 321
603 838 401

Kulturní støedisko,
Kino Otava,
Kulturní dùm

376 512 237
376 511 890
376 512 436

Veøejné osvìtlení, mìstský rozhlas
Václav Burda – Elektrosluāby

376 511 501,
602 491 905

MìÚ Horaāïovice,
odbor správy majetku

376 547 570
603 879 300

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

376 512 222
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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.

18.00 – 19.00

INSTR.

19.30 – 20.30

INSTR.

PO

spalovaèka

Jana

klasik
mírnì pokr.

Vlastík

ÚT

klasik
mírnì pokr.

Anna

spalovaèka

Libèa

ST

spalovaèka

Láïa

Bosu fitness

Anna
Vlastík
Libèa

ÈT

spalovaèka

Anna

klasik
pokroèilí

PÁ

spalovaèka

Anna

klasik
mírnì pokr.
20.00 – 21.00

NE

spalovaèka

Anna

*spalovaèka + klasik mírnì pokroèilí lekce vhodné i pro úplné zaèáteèníky

PRO KADÉHO PRVNÍ LEKCE ZDARMA!
VYZKOUŠEJTE!
PODZIMNÍ NOVINKA BOSU FITNESS
– posilující a protahující cvièení vycházející
z rehabilitace. Spojeno spalování a posilování.

STRANA 20

PRODÁTE?
DÙM, CHALUPU, BYT, CHATU?
Pøijedeme za Vámi!
Volejte: 721 606 495 nebo 603 354 758
WWW.SUMAVANEMOVITOSTI.CZ

REALITNÍ KANCELÁŘ IRENA ŠMATOVÁ
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V pátek 23. listopadu 2007
se na námìstí koná trh.
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Mìsíèník vìnovaný hospodáøskému, kulturnímu a spoleèenskému povznesení mìsta

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

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Výtvarná a literární soutìā

Vánoce tradiènì i netradiènì
(aneb Vánoce u vás doma)
Uzávìrka soutìāe: 16. 11. 2007
Vyhodnocení:
2. 12. 2007 v rámci akce
„Den pro dìtskou knihu“
v kulturním domì v Horaāïovicích
Podrobnosti na www.knihovna.horazdovice.cz
()

2. 12. 2007
nedìle

13.00 – 19.00
DEN PRO
DÌTSKOU KNIHU
Program uvnitø obzoru na str. 10.

()

Soutìā pokraèuje. Otázku mìsíce najdete na
str. 11. Získané samolepky bude moāno vymìnit
za hodnotné ceny. Hrajeme o poukázku na zájezd
v hodnotì 1000,- Kè, volné vstupenky do ZOO,
knihy a další ceny. Vyhodnocení soutìāe probìhne dne 2. prosince na Dni pro dìtskou knihu.

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
9.30

PØEDSTAVENÍ
Pro MŠ – v sále DDM.

22. 11. ètvrtek HRNKOVÉ

MIKULÁŠSKÉ
PERNÍKY
Peèení a zdobení perníkù,
poplatek 10,- Kè.

RAY COONEY
19.30
PRACHY? PRACHY!
Bláznivá komedie v podání
divadelního souboru TYJÁTR
Horaāïovice.
Reāie: Karel Štastný ml.,
pøedprodej v kinì Otava
– od 17. øíjna.

9. 11. pátek

ZÁKLADNÍ KURZ
19.00
TANCE A SPOLEÈENSKÉ
VÝCHOVY
7. lekce.

17.30

USA/Velká Británie
– pátý díl potterovské série.
23. 11. pátek MR. BROOKS
20.00
24. 11. sobota USA – krimi thriller.
30. 11. pátek DISTURBIA
20.00
1. 12. sobota USA – thriller.

10. 11. sobota PARKÁN

Zmìna programu vyhrazena.

15.30

DALŠÍ AKCE

12. 11. pondìlí VEØEJNÉ

UNIKÁTNÍ VÝSTAVA
MOTOCYKLÙ A DALŠÍCH
ZAJÍMAVOSTÍ
Po – Pá 8.00 – 18.00
So – Ne 9.00 – 17.00
10.00
8. 11. ètvrtek KAMARÁDI
NA VÝLETÌ
Divadelní pøedstavení
pro MŠ a 1. – 3. tøídy ZŠ.
26. 11. pondìlí IVÝ BETLÉM
27. 11. úterý Divadelní pøedstavení,
ve kterém úèinkují āáci ZŠ
Blatenská a studenti SŠ.
Po – pro veøejnost – 16.00
Út – pro školy
a školky – dopoledne

PERNÍKOVÁ
CHALOUPKA

17.00

23. 11. pátek

MÍÈEK FLÍÈEK

17.00

30. 11. pátek

ÈERVENÁ KARKULKA 17.00

15.30

14. 11. støeda

ROZMARNÝ DUCH
19.30
Anglická duchaøská komedie
se skvìlým hereckým
obsazením v provedení
divadelní spoleènosti Háta.
Pøedplatné skupiny A/1.
Zbylé vstupenky v pøedprodeji
kina Otava.

16. 11. pátek

ZÁKLADNÍ KURZ
19.00
TANCE A SPOLEÈENSKÉ
VÝCHOVY
8. lekce.

17. 11. sobota ZÁKLADNÍ KURZ

23. 11. pátek

ZÁKLADNÍ KURZ
19.00
TANCE A SPOLEÈENSKÉ
VÝCHOVY
10. lekce.

16.00

– oddìlení pro dìti

15.00

S PÍSNIÈKOU
K tanci a poslechu hrají
oblíbení ÚTERNÍCI.
Pøedprodej místenek v kinì
Otava, tel.: 376 511 890.
Také moānost rezervace
vstupenek na nedìli 30. 12. 2007
– Malá muzika Nauše Pepíka.

Mìstská knihovna

Po, St 12.00 – 16.30, Pá 12.00 – 17.00.

20.00

PLES
Poøádá 2. AN
Støední škola Horaāïovice.

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

Po 8.00 – 11.00, 13.00 – 18.00
St 8.00 – 12.00, 13.00 – 18.00
Pá 8.00 – 12.00, 13.00 – 18.00

19.00

TANCE A SPOLEÈENSKÉ
VÝCHOVY
9. lekce – 2. prodlouāená.

OSTATNÍ INFORMACE

– oddìlení pro dospìlé

18.00

ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA
MÌSTA

25. 11. nedìle POSEZENÍ
16.00

21.00

Rocková zábava.

24. 11. sobota MATURITNÍ

SYMPOZIUM
Malování hrnkù, poplatek
20,- Kè, materiál zajištìn.
23. 11. pátek

16. 11. pátek HARRY POTTER
17. 11. sobota A FÉNIXÙV ØÁD

2. 11. pátek
– premiéra
3. 11. sobota
– repríza

Zmìna programu vyhrazena.

TVOØENÍ
Výroba knoflíkù z hlíny,
v keramické dílnì DDM.
HEDVÁBNÉ
ADVENTNÍ VÌNCE
Maximálnì šest úèastníkù,
nutno pøihlásit se pøedem,
poplatek za materiál.

9. 11. pátek HEZKÉ SNY
20.00
10. 11. sobota USA – romantická komedie.

9. 11. pátek

Kategorie dìtí pøedškolní
i školní – bìh zámkem,
start v 9.00 v zámku.
Kategorie dospìlých
start 10.00 v zámku.
Poøádáno ve spolupráci
s horaāïovickými turisty.

16. 11. pátek

20.00

LOUTKOVÉ DIVADLO

3. 11. sobota BÌH KOLEM PRÁCHNÌ

8. 11. ètvrtek KNOFLÍKOVÉ

2. 11. pátek GYMPL
3. 11. sobota ÈR – komedie.

1. 11.
– 30. 11.

SBÍREJ SAMOLEPKY
PROJEKTU DÌTI A ÈTENÍ

1. 11. ètvrtek FILMOVÉ

KULTURNÍ DŮM

KINO OTAVA

28. 11. støeda

VÁNOÈNÍ
DEKORACE
– MISTR FLORISTA
HANA ŠEBESTOVÁ
Ukázky, výroba, prodej.

17.30

Zmìna programu vyhrazena.
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