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ROČNÍK X. (XXVIII.)

V HORAŽĎOVICÍCH DNE 31. SRPNA 2007

ČÍSLO 8

klad prohlídka hradu Rabí a koncert
v kostele Jana Nepomuckého na høbitovì, kde vystoupil další horaāïovický rodák pan František Moser.
()

Ministr zahranièí Karel Schwarzenberg na Letní škole evropských studií v Horaāïovicích.

Promìny Horaāïovic
Poslední èervencový víkend je jiā tradiènì spojován s akcemi probíhajícími v duchu oslav Jmenin Horaāïovic.
I letošní program byl bohatý a kaādý si
mohl najít to své „pravé oøechové“.
V pátek se uskuteènil koncert Classic
Brass Kvintet, v sobotu se na námìstí
konal tradièní øemeslný trh a zábavný
program. Soubìānì s ním probíhaly ve
skate parku závody s veèerním koncertem. Podìkování opìt patøí Lucii Staòkové a moderátorovi celého odpoledne
Karlu ŠRastnému, dále všem organizátorùm ve skate parku v èele s Honzou Šaš-

PŘÍŠTĚ ODPOVÍDÁ:

PHDr. Jan Kouba
obzor@muhorazdovice.cz
Otázky zasílejte nejpozdìji
do 15. záøí 2007.

kem a Ondøejem Mihalem, Technickým
sluābám mìsta za pøípravu a úklid námìstí.
()
V pondìlí 20. srpna 2007 ve Velkém
sále muzea za pøítomnosti ministra zahranièí Karla Schwarzenberga zahajovala svoji èinnost Letní škola Diplomatické
akademie Ministerstva zahranièí. Tradici, kterou pøed lety v našem mìstì zaloāil èestný obèan a rodák profesor Ferdinand Kinský, chceme i nadále rozvíjet.
Pøivádí totiā do Horaāïovic letos jiā 45
studentù z 15 zemí svìta i naší republiky, kteøí zde v rámci pøednášek svìtovì
proslulých odborníkù, rozvíjí své diplomatické schopnosti. Pan profesor Kinský
zaujal hosty i jako prùvodce po místnostech zámku a svými historkami z dìtství
všechny upøímnì bavil. Souèástí pìtidenního programu Letní školy byla napøí-

20. srpna 2007 se konalo 5. zasedání
zastupitelstva mìsta. Jednalo se o plnìní
rozpoètu k 30. 6. 2007, o obnovení kontokorentního úvìru ve výši 8 mil. Kè
z dùvodu zajištìní pøípadné další rezervy rozpoètu mìsta, o podmínkách
smlouvy o bezúplatném pøevodu budovy èp. 1082 v klášteru, která bude vyuāívána pro krizové øízení, sociální a humanitární úèely a skladování materiálu,
o budoucím odprodeji dalších pìti parcel v barákovém táboøe (zbývá poslední). Zastupitelé obdrāeli tabulku s výsledky zjišRování zájmu o koupi bytù ve
vlastnictví mìsta a povìøili RM (radu
mìsta) vypracováním Zásad prodeje bytù a zjištìním ceny vybraných obecních
bytù k prodeji. Do skupiny tìchto bytù
RM zahrnula pouze domy, kde se v odpovìdích nevyskytlo ani jednou NE
a vìtšina nájemníkù odpovìdìla ANO.
Konkrétní ulice a èísla domù najdete
v usnesení zastupitelstva.
V diskusi zaznìla otázka, jak daleko
je zámìr výstavby nového marketu vedle budovy Èeské spoøitelny. Pøedbìānì
jsou vyøešeny otázky týkající se dopravy
a umístìní stavby, otázky prodeje èi pronájmu potøebného pozemku, øešení pøístupové komunikace a parkovištì. Investor dále pracuje na svém zámìru
Pokraèování na další stranì.

Vybíráme z obsahu...




Dopravní omezení
v Horaāïovicích
Krouāky domu dìtí
a mládeāe
Boubínský husák
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a prùbìānì ho konzultuje s dotèenými orgány státní správy
obce i kraje.
Dìkuji všem obèanùm, kteøí se i v prázdninovém èase zasedání zúèastnili.
Mgr. Jindøiška Jùdová, starostka mìsta

è. 8/2007



Z usnesení 5. zasedání
Zastupitelstva mìsta (ZM):
ZM schválilo












plnìní rozpoètu mìsta k 30. 6. 2007
rozpoètovou zmìnu è. 2 na rok 2007, tj. rozpoètová opatøení
è. 18 – 51/2007
obnovení kontokorentního úvìru 8 mil. Kè se splatností jednoho roku od podpisu smlouvy o úvìru u Èeské spoøitelny, a. s., a zajištìní tohoto úvìru budoucími rozpoètovými
pøíjmy mìsta
odprodej podílu plynárenského zaøízení – páteøního STL
rozvodu z vlastnictví DSO RADINA (dobrovolný svazek
obcí – pozn. redakce) spoleènosti JÈP Distribuce, s. r. o.,
Èeské Budìjovice, Vrbenská
dar podílu plynárenského zaøízení – páteøního STL rozvodu
z vlastnictví DSO RADINA – spoleènosti JÈP Distribuce,
s. r. o., Èeské Budìjovice, Vrbenská
smlouvu mezi Èeskou republikou – Hasièským záchranným
sborem Plzeòského kraje – a Mìstem Horaāïovice o bezúplatném pøevodu budovy èp. 1082
Dodatek è. 1 ke Zøizovací listinì organizaèní sloāky Krytý
plavecký bazén týkající se zmìny názvu na Aquapark
Horaāïovice

Usnesení z rady mìsta:
Rada mìsta Horaāïovice 11. 7. 2007
schválila










ZM rozhodlo


v budoucnu odprodat
– p.è. 2821/6 manāelùm Milenì a Jaroslavu Pelechovým,
Horaāïovice
– p.è. 2821/16 manāelùm Zdeòkovi a Danì Tampírovým,
Horaāïovice
– p.è. 2821/17 manāelùm Veronice a Pavlu Mandákovým,
Horaāïovice
– p.è. 2821/9 manāelùm Janì a Romanovi Šlapákovým,
Horaāïovice
– p.è. 2821/10 manāelùm Zdeòce a Miloslavu Silovským,
Horaāïovice
pro stavbu rodinného domu, cena je stanovena sazbou 500,Kè/m2 a poplatky s prodejem souvisejícími

mìsta a pøípravou vypracování znaleckých posudkù ke
zjištìní ceny bytových jednotek u tìchto obecních domù:
Blatenská 530, 531, 737, 750/751, 766, Jiráskova 706,
707/708, Plzeòská 268, iākova 761
Zprávu o èinnosti MìP za období od 1. 1. 2007 do 30. 6.
2007
Mgr. Jindøiška Jùdová, starostka mìsta

pokácení 6 ks keøù v parèíku u nemocnice z dùvodu rekonstrukce Blatenské ulice
po dobu rekonstrukce Blatenské ulice – silnice II/139 v období 6. 8. – 4. 11. 2007 objízdné trasy po místních komunikacích úplnou uzavírku (1. a 2. etapa) ulice Tyršova,
Bezruèova, Blatenská (smìr Blatná); Blatenská, Bezruèova,
iākova, Smetanova, Tyršova (smìr do centra) a Šumavská,
Mayerova, Loretská (obousmìrná– Svéradice – centrum)
pøevod vysokozdviāného vozíku vèetnì hydraulické lopaty
s vidlemi na organizaèní sloāku Technické sluāby
registraci domény MESTO–HORAZDOVICE.CZ na dobu
2 let
poøez øeziva na výrobu 20 kusù øemeslných stánkù (øezivo
z vlastních zdrojù mìsta Horaāïovice, poøez pan J. Leško,
Svaté Pole) za cenu cca 20 000,- Kè s DPH a další výdaje
– vysoušení a hoblování øeziva, nátìrové hmoty, kování
a spojovací materiál, s tím, āe stánky bude vyrábìt organizaèní sloāka Technické sluāby
upravený Návštìvní øád Aquaparku Horaāïovice
dopis Ing. Šeflera s poāadavkem na pøedloāení finanèního
pøehledu investovaného majetku do pronajatých nemovitostí
mìsta (Jatka) a výhledu dalších nezbytných investic

vzala na vìdomí




Inspekèní zprávu z inspekce v Základní škole Horaāïovice, Blatenská ul. 540, provedené Èeskou školní inspekcí,
Plzeòským inspektorátem
zápis z bytové komise ze dne 3. 7. 2007

stanovila termín zasedání ZM dne 20. 8. 2007 v 18.00 hodin
(vzhledem k slavnostnímu zahájení Letní školy diplomatické
akademie byl zaèátek zastupitelstva pøesunut na 19.00 – pozn.
redakce)
Rada mìsta Horaāïovice 25. 7. 2007
schválila

ZM vzalo na vìdomí




zápis z jednání finanèního výboru ze dne 8. 8. 2007
informaci o roznesených dotaznících týkajících se zájmu
o odprodej obecních bytù – z 582 jich bylo vráceno 382,
z toho odpovìdìlo: 281 ANO, 82 NE, 19 NEVÍM, 200
nebylo odevzdáno – a povìøuje Radu mìsta Horaāïovice
vypracováním návrhu Zásad prodeje bytù ve vlastnictví





návrh výzvy k podání nabídky vèetnì návrhu smlouvy o dílo na akci: ,,Horaāïovice, Komenského a Tøebomyslická
ulice“ – vodovod, kanalizace, VO a chodníky a seznam
spoleèností, které budou touto výzvou osloveny
pøijetí nejvýhodnìjší cenové nabídky spoleènosti Silnice
Klatovy, a. s., Klatovy, za celkovou cenu 1.964.142,- Kè
vèetnì DPH na akci „Rekonstrukce Okruāní ulice, I. etapa“

è. 8/2007









Dohodu o plné moci mezi Mìstem Horaāïovice a spoleèností VH–TRES, spol. s r. o., Èeské Budìjovice, na zajištìní
ināenýrských èinností pro stavbu „Protipovodòová opatøení
Mìsta Horaāïovice“
rámcovou smlouvu o poskytování komplexních poradenských sluāeb spoleènosti RAVEN EU Advisory, a. s., Brno,
za cenu 1000,- Kè/mìsíc na dobu jednoho roku
ádost o pøidìlení zdrojù z programu Podpory rozvoje komunální infrastruktury
zadání veøejné neanonymní soutìāe na grafické zpracování
mìsíèníku Horaāïovický obzor vèetnì finanèního ocenìní
(odmìna za 1. místo 10.000,- Kè, za 2. místo 5.000,- Kè,
za 3. místo 1.000,-Kè), celkem 16.000,- Kè. Jmenovala hodnotící komisi v tomto sloāení: Ing. Ladislav Lenský, Petr
Koláø, Ak. mal. Petr Mika, Lenka Šimonová, Lucie Staòková
cenovou nabídku na zamìøení a následné vyhotovení geometrických plánù v k. ú. Záøeèí pro rozdìlení pozemkù za
úèelem odkupu pozemkù pro výstavbu cyklistické stezky
za cenu 28.560,- Kè vèetnì DPH
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nesouhlasí



vzala na vìdomí




oznámení Hasièského záchranného sboru Plzeòského kraje
o nepøidìlení dotace pro rok 2008 na poøízení varovacího
systému obyvatelstva
informace Ing. Martina Grolmuse týkající se aplikace
zákona è. 108/2006 Sb., o sociálních sluābách a zákona
è. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi v návaznosti
na výstupy Komunitního plánu sociálních sluāeb a z nìj
vycházejících priorit

starostku projednat s Mìstskou policií situaci v Horaāïovicích – ulice Pøedmìstí, zejména pøed budovou nádraāí
ÈD s tím, aby Mìstská policie pravidelnì dohlíāela na dodrāování stávajícího dopravního øešení

schválila




zrušila


z dùvodu neèinnosti ve smyslu § 102 odst. 2, písm. h) zákona
è. 128/2000 Sb. Komisi zdravotní a sociální ke dni 31. 7.
2007 a souèasnì odvolává pøedsedu této komise

Rada mìsta Horaāïovice 8. 8. 2007



schválila






nejvýhodnìjší nabídku na stavební práce „TI 50 BJ
Šumavská – Okruāní“ v Horaāïovicích – nabídku firmy
Swietelsky stavební, s. r. o., Èeské Budìjovice, ve výši
vèetnì DPH 9.478.331,- Kè vèetnì DPH
úplnou uzavírku èásti Okruāní ulice v Horaāïovicích v úseku od køiāovatky Šumavská – Okruāní aā po køiāovatku
Okruāní – Nad Nemocnicí za úèelem zhotovení díla „Rekonstrukce Okruāní ulice, I. etapa“ v termínu od 20. 8. 2007
do 15. 10. 2007
nabídku EKOMARS Bøíza a Vlèek, Klatovy, na dodávku
a montáā mìøení a regulace k rozvodu ÚT v objektu MŠ

s umístìním stoāáru o výšce 6 m a skøínì s potøebnou
technologií firmy MAXTEL, s. r. o., Sušice, k vysílání
signálu bezdrátového internetu na objektu mìstského vodojemu

Rada mìsta Horaāïovice 15. 8. 2007

povìøila


v Loretské ul. v Horaāïovicích za celkovou cenu 147.203,Kè vèetnì DPH
nabídku ATELIER Penta, s. r. o., Raisova 1004, Strakonice, na vypracování provádìcí projektové dokumentace na
stavbu „Rekonstrukce sociálù – ZŠ Blatenská v Horaāïovicích“ za celkovou cenu 86.870,- Kè vèetnì DPH
výjimeèné kácení 97 ks stromù rostoucích mimo les na pozemcích v k. ú. Záøeèí a v k. ú. Velké Hydèice v rámci
protipovodòových opatøení mìsta
nabídku firmy Václav Burda ELEKTROSLUBY, Horaāïovice, na zøízení elektrické pøípojky pro zvon v kapli
Babín za cenu max. 15.200,- Kè
darovací smlouvu s firmou Rosa Computers – Václav Rosa,
Horaāïovice, na poskytnutí finanèního daru ve výši 5.000,Kè na projekt Dìti a ètení 2007





Dodatek è. 4 ke Smlouvì o dílo ze dne 4. 5. 2006 na zhotovení stavby „Regionální centrum cestovního ruchu v Horaāïovicích“ pøedloāený spoleèností JIHOSPOL, s r. o.,
Strakonice – na základì zmìny rozsahu díla (elektroinstalace-zásuvky, ochrana do mokra, uzemnìní spotøebièù, napájení schodolezu, doplnìní kabeláāe, poāární odolnost, odvìtrávání, osvìtlení, demontáāní práce – komíny) zvýšení
ceny díla o 514.434,- Kè vèetnì DPH a termín plnìní –
termín dokonèení stavby do 30. 9. 2007
dodatky ke smlouvì o dílo s Jiøím Kašparem, Souvraw,
v souvislosti:
a) s rekonstrukcí schodištì restaurování barokní branky
v areálu zámku – parkán za cenu 52.794,- Kè vèetnì
DPH a cenovou nabídku na restaurátorské práce, které
jsou zásadního charakteru pro realizaci díla
b) s restaurováním zámecké kašny ve výši 14.017,50 Kè
vèetnì DPH
cenovou nabídku od spoleènosti Ing. Petr Kesl – konstruktérské práce, Nezvìstice, ve výši 74.970,- Kè vèetnì DPH
na zajištìní technického dozoru investora stavby „TI 50 BJ
Šumavská – Okruāní“
Smlouvu o dílo na výmìnu oken v èp. 781/782 a 787/788,
Pod Vodojemem, Horaāïovice, uzavøenou se spoleèností
PREISWERT, s. r. o., Horaāïovice, za cenu 1.216.925,Kè bez DPH
zvýšení regulovaného nájemného v obecních bytech dle zákona è. 107/2006 Sb. s platností od 1. 1. 2008 v maximální
výši dle Sdìlení MMR è. 151/2007 Sb. tj. I. kategorie 21,40
Kè/m2, II. kategorie 18,51 Kè/m2, III. kategorie 15,50/m2,
IV. kategorie 13,09 Kè/m2
Pokraèování na další stranì.
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Výroèní zprávu Oblastní charity Horaāïovice za rok 2006
a vyúètování peèovatelské sluāby za I. pololetí r. 2007
Zprávu o bezpeènostní situaci na teritoriu Obvodního
oddìlení PÈR Horaāïovice v I. pololetí roku 2007, stavu
kriminality a dopravní nehodovosti pøedloāenou OO PÈR
Horaāïovice.
Mgr. Jindøiška Jùdová, starostka mìsta

Otázka pro K. Š-astného
Jak zní „spoleèné programové prohlášení“ z odpovìdi
Ing. Arch. J. Kuèery v Horaāïovickém obzoru è. 8, str. 3
a o jaké „obì skupiny“ jde?
Za odpovìï za sebe i ètenáøe HO dìkuje
Ing. A. Novák, Horaāïovice Pøedmìstí 480

Zdravím ètenáøe HO a odpovídám na otázku.
Myslím si, āe odpovìï Ing. Arch. Kuèery byla docela srozumitelná, pøesto se pokusím Vám tuto „dohodu“ ještì pøiblíāit.
Pøednì bych chtìl zdùraznit, āe ing. Kuèera uāil správného
pojmenování, kdyā napsal „obou skupin“. Kaādý snad pochopil, āe mluvil o tázaných ÈSSD a NPH. A proè nenazval zmínìné stranami? Jednoduchá odpovìï – Nezávislí pro Horaāïovice jsou pouze sdruāením, tedy pouāití slova „stranami“
by bylo jistì chybné, pøestoāe ÈSSD stranou je. Ve slovníku
spisovné èeštiny pro školu a veøejnost (Ústav pro jazyk èeský
AVÈR) se mùāete doèíst, āe slovo skupina znamená nìkolik
jednotlivcù, jednotlivin pohromadì, tvoøících celek nebo spojení nìjakými vztahy, zájmy a vlastnostmi. Proto, dle mého
soudu, docela správné oznaèení.
Spoleèné programové prohlášení NPH a ÈSSD se dotýká
všech oblastí āivota mìsta a vyplývají z nìho úkoly pro toto
volební období, aby se podaøilo naplnit co nejvíce volební
programy „obou skupin“ (sdruāení a strany). Tento dokument
(z latin. doklad, osvìdèení, úøední písemnost podávající dùkazy o urèité skuteènosti) je pomìrnì obsáhlý, a proto si myslím, āe zmiòovat se o nìm podrobnìji v HO je zcela nevhodné.
Má-li nìkterý obèan zájem o bliāší seznámení s tímto spoleèným programem, je volnì dostupný. „Obì skupiny“ (sdruāení a strana) ho postupnì vyhodnocují a neustále se zabývají
moānostmi jeho realizace.
Snad jsem odpovìdìl srozumitelnì. Dìkuji za otázku.
Karel ŠFastný

Zmìna jízdního øádu
Na období od 9. 12. 2007 do 13. 12. 2008 jsou zpracovány návrhy āeleznièního jízdního øádu (návrhy jsou uveøejnìny na www.kr-plzensky.cz). Pøi dojíādìní do zamìstnání, školy, k lékaøi apod. je také dùleāitá návaznost
autobusových spojù. Proto Vás āádám o podání pøípadných
pøipomínek k øešení dopravy (autobusové i vlakové) na
podatelnu Mìstského úøadu Horaāïovice nebo e-mail:
lensky@muhorazdovice.cz.
Ing. Ladislav Lenský, místostarosta mìsta

Nové grafické zpracování
Horaāïovického obzoru
Mìsto Horaāïovice vyhlašuje veøejnou neanonymní soutìā
na grafické zpracování Horaāïovického obzoru. Pøedmìtem
soutìāe je nové grafické pojetí mìsíèníku Horaāïovický obzor
s moāností ètvrtletního rozšíøení o tematické pøílohy. Cílem
je zatraktivnit a zpøehlednit souèasnou podobu tak, aby více
odpovídala soudobému pojetí profesionálnì upravených informaèních tiskovin.
Soutìā je urèena všem zájemcùm – fyzickým i právnickým
osobám se zastoupením fyzických osob. Ze soutìāe jsou vylouèeni vyhlašovatelé, èlenové hodnotitelské komise a jejich
rodinní pøíslušníci.
Podmínky soutìāe – zájemci o úèast v soutìāi pøedloāí nejpozdìji do 25. 9. 2007, do 12.00 hodin, vyhlašovateli soutìāní
dílo splòující poāadavky zadání a øádnì vyplnìnou a podepsanou písemnou pøihlášku, která musí obsahovat v pøípadì
fyzické osoby jméno a pøíjmení, datum narození, bydlištì
a kontakt a v pøípadì právnické osoby název a sídlo, IÈ a jméno a pøíjmení zastupující fyzické osoby s uvedením funkce
a kontakt. Pøihláška spolu se soutìāní prací musí být do uvedené doby doruèena na adresu: Mìstský úøad Horaāïovice,
Mírové námìstí 1, 341 01 Horaāïovice, a to v uzavøené obálce
oznaèené nápisem „Neotvírat – Soutìā Horaāïovický obzor“.
Pøihlášku spolu se soutìāní prací je moāné doruèit osobnì
na podatelnu Mìstského úøadu.
Vítìzové soutìāe budou ocenìni, a to následujícím zpùsobem:
1. cena 10 000,- Kè
2. cena 5 000,- Kè • 3. cena 1 000,- Kè
Podrobné informace na tel.: 376 547 557.
Lucie Staòková, odbor památkové péèe, školství a kultury

Mìsto Horaāïovice oznamuje, āe dne 6. 8. 2007 byla
zahájena rekonstrukce Blatenské ulice.
Bliāší informace na tel. èísle: +420 376 547 558.
()

Bìhem rekonstrukce Blatenské ulice bude vstup do základní školy moāný pouze z ulice Mayerovy a pøístup do
mìstského zdravotnického zaøízení ze Smetanovy ulice.
Bliāší informace na tel. èísle: +420 376 547 558.
Majetkový odbor, Martina Benešová

Mìsto Horaāïovice ve smyslu § 39, odst. 1 zákona
è. 128/2000 Sb., o obcích zveøejòuje zámìr pronajmout
nebytové prostory v domì èp. 46, Havlíèkova ulice,
k. ú. Horaāïovice – bývalá prodejna podlahových krytin – celková plocha (prodejna, soc. zaøízení) 42 m2.
Informace na tel.: 376 547 570-2, 603 879 300.
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Upozornìní pro nájemníky bytù
Oznamujeme nájemníkùm v obecních domech s regulovaným nájemným (tj. ti nájemci, kterým se v záøí
2006 roznášelo zvýšení nájemného do bytù), āe výpoèet
nájemného s platností od 1. 1. 2008 je moāno pøevzít
na Mìstském úøadì v Horaāïovicích na odboru správy
majetku v termínu 3. 9. – 14. 9. 2007
ve dnech Po, St: 8.00 – 17.00 hod.
ve dnech Út, Èt, Pá: – 8.00 – 14.30 hod.
Na jiném termínu je moāno se dohodnout na tel.:
376 547 570-2.
Pøevzetí dokladu o zvýšení nájemného je nutno stvrdit
podpisem. V pøípadì spoleèného nájmu manāelù je nutný
podpis obou manāelù. Eva Bøezinová, odbor správy majetku

Oznámení pro obèany
Ve dnech 19. a 20. záøí 2007 probìhne druhá vlna informaèní kampanì zamìøené na podporu odpadového hospodáøství mìsta. Tato èást informaèní kampanì bude vìnovaná
biologicky rozloāitelným odpadùm.
Informaèní stánek bude umístìn na stejném místì jako v pøípadì první vlny informaèní kampanì vìnované zpìtnému odbìru výrobkù, tzn. vedle parkovištì u supermarketu Albert za
Domovem s peèovatelskou sluābou, v dobì od 9.30 do 16.00.
V této dobì nás mohou obèané navštívit ve stánku, kde obdrāí
informaèní letáky, mohou se zapojit do jednoduché soutìāe
s moāností výhry drobných vìcných cen, mohou získat informace
týkající se nakládání s odpady nebo jenom podiskutovat na dané
téma. Pro dìti je pøipraven zábavný program formou soutìāí.
Tìšíme se na vaši návštìvu!
Ing. Vachušková, odbor āivotního prostøedí

Školáci pozor!
Mìstský úøad Horaāïovice, odbor āivotního prostøedí, pøipravuje pro školní mládeā ekologickou soutìā ve sbìru „potravináøského“ hliníku. Uvítáme, kdyā se k nám pøipojí i dìti
a paní uèitelky mateøských škol.
Pravidla soutìāe a další podrobnosti obdrāí školy a školky
zaèátkem školního roku 2007/2008.
Ing. Vachušková, odbor āivotního prostøedí

Mìstská policie Horaāïovice informuje
V posledním období se stále více projevuje vandalismus,
a to pøedevším poškozování majetku mìsta. Od 5. do 20. srpna
2007 bylo øešeno 17 pøípadù, kdy vandalové v Horaāïovicích
poškodili, zneèistili nebo neoprávnìnì pøemístili dopravní znaèení. Tato èinnost byla provádìna pøedevším v noèních hodinách a zøejmì pod vlivem alkoholu. Nikdo z tìchto „ob-

èanù“ si neuvìdomuje, āe kvùli jejich pøestupkùm mùāe dojít
k váāným dopravním nehodám s následkem tìākých zranìní,
v horším pøípadì smrti úèastníkù silnièního provozu. Za toto
úmyslné protiprávní jednání hrozí pokuty dle zákona è.
200/1990 Sb., § 47, písm. e) ve výši do 3.000,- Kè. ádám
obèany, kteøí takovéto jednání zjistí, aby jej oznámili Policii
ÈR, linka 158 nebo na MP Horaāïovice, linka 376 547 539.
Vedoucí stráāník MP Zdenìk Petrovic

Oznámení o dopravních omezeních
1. Uzavírka MK ul. Okruāní
Z dùvodu provádìní stavebních prací byla v termínu od
20. 8. 2007 do 15. 10. 2007 povolena úplná uzavírka místní
komunikace ul. Okruāní v Horaāïovicích, v úseku od køiāovatky se silnicí III/1741 (ul. Šumavská) ke køiāovatce s místní
komunikací ul. Nad Nemocnicí.
Objízdná trasa není stanovena. Po dobu provádìní stavebních prací bude vjezd a výjezd z ul. Okruāní pøemístìn do
ul. Blatenské (II/188).
Z dùvodu zajištìní bezpeèného vjezdu a výjezdu z ul.
Okruāní, pøemístìného do ul. Blatenské (II/188), bude realizace
stavebních prací v ul. Okruāní koordinována s probíhající rekonstrukcí ul. Blatenské (II/188).

2. Cyklistický závod „Horaāïovické kolo“
Z dùvodu zajištìní bezpeènosti pøi poøádání cyklistického
závodu „Horaāïovické kolo“, dne 2. 9. 2007 v dobì od 13.30
hod. do 16.30 hod., byla povolena úplná uzavírka místních
komunikací v Horaāïovicích, v rozsahu dle navrāené trasy závodu.
Trasa závodu: ul. Plzeòská – Mírové námìstí – ulice
Záøeèská – Nábøeāní – Pøíèná – Podbranská – Trhová – Prácheòská – Hradební – Mírové námìstí – Havlíèkova – Prácheòská – Ševèíkova – Mírové námìstí, dle pøedloāené a odsouhlasené situace.
Sportovní akce bude dostateènì zajištìna poøadatelskou
sluābou, která bude øádnì pouèena a vybavena pøedepsaným
zpùsobem.
Jelikoā se jedná o støed mìsta, není moāno stanovit objízdnou trasu. Poøadatelská sluāba bìhem závodu zajistí odklon
vozidel na parkovací plochy na území mìsta.
V dobì konání závodu bude v pøípadì nouze uvolnìn vjezd
do uzavøených místních komunikací vozidlùm IZS.
Za odbor dopravy a SH M. Kotišová

Upozoròujeme ty obèany, kteøí uhradili místní poplatek z odpadu pouze za první pololetí roku 2007, na
povinnost uhradit tento poplatek za 2. pololetí roku
NEJPOZDÌJI DO 30. 9. 2007. Poplatky je moāné uhradit hotovì v pokladnì MìÚ Horaāïovice v úøedních
dnech pondìlí, støeda 8 – 17 hod. a pátek 8 – 11 hod.
nebo zaslanou poštovní poukázkou. Vèas nezaplacené
poplatky budou dle platné Vyhlášky navýšeny aā na
trojnásobek a bude pøistoupeno k jejich vymáhání.
Dana Havránková, finanèní odbor
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Informaèní kampanì projektu financovaného EU
podpoøily recyklaci odpadù v obcích
Obèané v 15 obcích a mìstech Plzeòského a Jihoèeského
kraje1 mají od srpna do øíjna 2007 pøíleāitost setkat se pøímo
v ulicích s pracovními týmy, které jim poradí jak správnì nakládat s odpady. Nosnou páteøí tìchto kampaní jsou informaèní stánky realizované v hlavních èástech obcí a mìst.
V Èernošínì a ve Švihovì se první informaèní stánky objevily
ve dnech 6. a 7. srpna.
Akce je souèástí projektu „Vzdìlávání a spolupráce v odpadovém hospodáøství“2 (zkrácená verze plného názvu projektu), jehoā cílem je podpora rozvoje odpadového hospodáøství (zejména recyklace) v zapojených obcích v obou krajích.
Nositelem projektu je CZ Biom – Èeské sdruāení pro biomasu3,
které jako jednu z hlavních cest pro udrāitelný rozvoj odpadového hospodáøství spatøuje v aktivním vzdìlávání a spolupráci.
V souèinnosti s firmou Ing. Pavel Novák, která je hlavním
odborným partnerem projektu, sdruāení CZ Biom pøipravilo
pro 15 zapojených obcí sérii tøí informaèních kampaní zamìøených na obèany ve vybrané èásti kaādé obce. V rámci
kaādé kampanì se provádí dotazníkové prùzkumy a zjiš]uje
se stav veøejného mínìní o nakládání s odpady. Hlavní pøíleāitost pro získání informací má veøejnost na informaèních
stáncích, které se ve 3. vlnách postupnì zamìøují na nejaktuálnìjší témata v oblasti odpadù. V prùbìhu srpna to byl zpìtný odbìr pouāitých zaøízení (lednice, TV, baterie, atd.), v záøí
bude nakládání s bioodpady a v øíjnu tøídìný sbìr, zejména
plastù, papíru a skla. V rámci kampaní se pro obèany pøipravily také série informaèních letákù popisujících aktuální
témata a praktické rady, jak mohou tøídìním odpadù zlepšit
stav āivotního prostøedí.
Cílem srpnové informaèní kampanì bylo poutavou i odbornou formou zvýšit povìdomí obèanù o moānostech bezplatného odevzdání elektrozaøízení a elektroodpadu na konkrétních místech v jejich obci. Doslouāilé spotøebièe by tak
jiā v āádném pøípadì nemìly konèit v pøíkopech a na skládkách, ale obèané je mohou zdarma pøedat k recyklaci a vyuāití. Pøímo na informaèní stánky mùāe kaādý zájemce pøinést
i pouāité malé (pøenosné) baterie a monoèlánky, pøipraveny
jsou také soutìāní otázky na téma zpìtný odbìr s moāností
získání ceny pro výherce a zároveò jsou pøipraveny hry
a drobné odmìny pro dìti.
Realizaci srpnových informaèních stánkù podpoøily také kolektivní systémy zpìtného odbìru Elektrowin, a. s., Ekolamp,
s. r. o., Asekol, s. r. o. a Retela, s. r. o. Partnerem projektu
je také Regionální rozvojová agentura Plzeòského kraje, o. p. s.
Poznámky:
1. V Plzeòském kraji jsou to tyto obce: Bezdruāice, Èernošín,
Kladruby, Horšovský Týn, Hradec, Pøeštice, Dobøany, Zruè
– Senec, Rokycany, Spálené Poøíèí, Blovice, Švihov, Ho-
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raāïovice. V Jihoèeském kraji jsou to tyto obce: Hartmanice a Mladá Voāice.
2. Celkové náklady projektu ve výši 11 mil. Kè jsou hrazeny
formou dotace z Operaèního programu Rozvoj lidských
zdrojù Evropského sociálního fondu se spoluúèastí národních zdrojù prostøednictvím Ministerstva āivotního
prostøedí (MP). Projekt byl podpoøen ve 3. výzvì grantového schématu „SíF environmentálních informaèních
a poradenských center“, vyhlášeného MP v rámci opatøení 4.2 Operaèního programu Rozvoj lidských zdrojù. Pøidìlená dotace je hrazena ze 75 % z prostøedkù ESF
a z 25 % z prostøedkù státního rozpoètu (MP).
3. CZ Biom – Èeské sdruāení pro biomasu je nevládní nezisková a profesní organizace podporující rozvoj vyuāívání
biomasy jako obnovitelné suroviny, rozvoj fytoenergetiky, kompostárenství a vyuāití bioplynu v Èeské republice
a propagující technologie pro udrāitelný rozvoj.
Èeské sdruāení pro biomasu, Drnovská 507, 161 06 Praha 6,

registr. u MV ÈR v odd. II/s–OS/1 pod è. 24309/94-R,
URL: www.biom.cz, korespondenèní adresa: Bystøická 2,
140 00 Praha 4
Kontaktní osoba: Ondøej Baèík, hlavní manaāer projektu
financovaného ESF, GSM: 604 631 563, tel.: 241 730 326,
e-mail: bacik@biom.cz

TISKOVÁ ZPRÁVA

Komunitní plán sociálních sluāeb reaguje na
potøeby obyvatel v Horaāïovicích a na Prácheòsku
– pokraèování z minulého èísla –
Problém špatné dopravní obsluānosti øeší senioøi i lidé
s postiāením tím, āe jezdí vlastním autem, za pomoci rodiny
a sousedù nebo vyuāitím veøejných dopravních prostøedkù.
Problém dopravy se odráāí i v dostupnosti sociálních sluāeb
a lékaøské péèe. Asi ètvrtina dotazovaných lidí s postiāením
vyuāívá k dopravì k lékaøi sanitku pøedepsanou lékaøem, pøípadnì sanitku soukromých firem. Pøekvapilo nás, āe asi 16 %
z dotazovaných nezná moānost dopravy sanitkou soukromých
firem. Problém dopravy je spojen s problémem bariérovosti
pøi nastupování a vystupování pøi pouāití veøejné dopravy.
Upozornili na to úèastníci schùze Svazu zdravotnì postiāených
a také starosta obce Rabí, který se domnívá, āe tento problém
by mìli øešit pøedevším dopravní firmy ÈSAD a ÈSD tam,
kde dosud není øešen nástup a výstup vozíèkáøù, ale i starých
obèanù, kteøí mají pøi nástupu a výstupu do autobusù a vlakù
problémy..
Pøi hledání øešení uvaāují obce na Prácheòsku o provozování vlastní dopravy. Zøízení dopravního systému na Prácheòsku je jednou z priorit komunitního plánu. Obce mají vìtšinou zájem o spolupráci pøi provozování vlastního mikrobusu
a 3 obce jiā uvaāují o zavedení této dopravy jako vlastní sluāby. V pøíštích mìsících budeme s vedením obcí Prácheòska
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jednat o konkrétní podobì dopravního a zásobovacího systému.
Problémy seniorù zpùsobené malou dostupností lékaøské péèe se týkají nejménì 500 seniorù. Tento problém je
navíc umocnìn špatnou dopravní obsluāností a malou dostupností ošetøovatelské péèe. Také rodiny pociEují jako nejvìtší
problém, āe nemohou seniorùm doma poskytovat zdravotnické
úkony a pøi zhoršení zdravotního stavu se senior ocitá v nemocnici. Tento problém se podle odhadu zastupitelù týká nejménì 170 rodin. Celkem si v posledních 5 letech podalo āádost
o umístìní do domova dùchodcù 90 seniorù z obcí na Prácheòsku. Na Prácheòsku však zcela chybí zaøízení, které nabízí
seniorùm sociální i zdravotní sluāby – domov pro seniory.
Léèebna dlouhodobì nemocných pøi Nemocnici Horaāïovice
nemùāe tuto situaci øešit. Tento problém si zastupitelé v obcích
Prácheòska dobøe uvìdomují a mají zájem na dohodì
s ostatními obcemi o spoleèné výstavbì domova pro seniory
v rámci potøeby mikroregionu. Zároveò mìsto Horaāïovice
jiā pøipravuje projekt pro výstavbu domova pro seniory. Jedná
se o prioritu komunitního plánu sociálních sluāeb. Alternativou by bylo poskytování ošetøovatelské a hospicové péèe
pøímo doma, ale pro tento systém nejsou v regionu zatím potøebné podmínky, zejména poskytovatel takové sluāby a kvalifikovaný personál.
Asi jedna ètvrtina dotazovaných potøebuje pomoc v péèi
o vlastní osobu, pøi drobných opravách v domácnostech,
pøi obsluze topení a obstarávání záleāitostí s úøady, dále
jsou to bìāné domácí práce a péèe o domácnost. To jsou
právì úkony, pøi kterých pomáhají seniorùm jejich rodiny nebo
peèovatelská sluāba.
Pøekvapilo nás, āe mnoho lidí s postiāením (více neā polovina dotázaných) potøebuje pomoci právì pøi drobných opravách v domácnosti. Tento problém nám pøiblíāila èlenka pracovní skupiny: „Pøedstavte si āe chodíte o berlích a máte tøeba
vymìnit āárovku. To jsou právì denní situace, se kterými se
èlovìk s omezením pohybu musí vypoøádat“.

Sbor dobrovolných hasièù
Noc hrùzy a zkázy

V prùbìhu mìsíce øíjna a listopadu budou na vytipovaná místa ve mìstì umísEovány kontejnery, do kterých mohou obèané uloāit listí, trávu a velkoobjemový
odpad. Podrobnìjší informace budou uvedeny v pøíštím
èísle Horaāïovického obzoru.
Za organizaèní sloāku Technické sluāby

Stále se pøesvìdèujeme, āe je to s tím
poèasím v poslední dobì nìjak nahnuté.
Meteorologové jsou si jisti tím, āe máme
jen špatnou pamìE. Je to docela moāné.
Ale èeho je moc, toho je pøíliš, øíkám
si, kdyā slyším v rádiu a televizi, āe se
lidé na nìkterých místech naší vlasti obávají pøívalových lijákù, vìtrù, krupobití, povodní, apod. VādyE
jsou místa a lidé, kteøí tyto hrùzy proāívali v roce 2002 i v dobách minulých. Sotva si své domovy po minulé povodni staèili
vysušit a opravit, aby se zas obávali, jak jim kalná voda opìt
promáèí svoje obydlí.
Chtìl bych ukázat na prospìšnou práci mnoha generací
hasièù, práci, která bývá nìkdy bohuāel docenìna aā tehdy,
kdyā slyšíme pronikavý zvuk sirén, vidíme blikavá modrá svìtla na hasièských autech. To jiā šlehají plameny znamenající
zkázu nebo tøeba mìsto suāuje nièivá povodeò.
Noc hrùzy a zkázy – tak lze nazvat nocí z 11. na 12. srpna
v roce 1925. V tehdejším tisku a kronice je zapsáno: Ve dnech
10. a 11. srpna panovalo velké vedro. Veèer 11. 8. 1925 zaèala
se obloha halit do temných mrakù. Asi ve 21.30 hod. spustily
se velké a mocné krùpìje. Po 22 hod. se mraky spojily, strhl
se prudký vítr a spousty vod hrnuly se z mrakù. Voda se hrnula ulicemi do níāe poloāených domù. Z polí odnášela snopy,
trávu, vše, co jí stálo v cestì. Záøeèí prodìlalo noc hrùzy.
Rybník v Chrástecké oboøe se protrhl. Voda zaplavila vše,
strhla zeï u Peèánkù (starý Sport), rovnìā protìjší zeï
byla náporem vody svalena. Ze dvorù bylo odplaveno døíví,
hospodáøské náøadí. Voda nevyhla se ani svezené úrodì,
kterou urvala ze stodol. Prùtrā mraèen zasáhla celý okres
horaāïovický od Hejný aā po Øesanice. Škody šly do miliónù. Úroda, která byla jedna z nejlepších za øadu let, byla
znièena nejen na poli, ale byla vyrvána i ze stodol. Výslednice noèní mùry – bylo 9 strāených mostù, vytrhání
silnièních povrchù. Znièena byla totálnì silnice do Komušína na Bøezové v délce 300 bm. Strāeny byly rybníky: Mlýnský v Èernièi, Nový rybník v Kotouni, Zbuzen u Smrkovce a rybník v Oboøe, který zpùsobil velkou vodu a tolik ryb.
Škoda na rybách byla pøeveliká, chudý lid mìl pochoutku. Mnoho lidí bylo pøivedeno na pokraj záhuby. Vláda
sice udìlala opatøení, které jen èásteènì krylo zpùsobené
škody.
I tehdy byli hasièi ze všech sil nápomocni. Také pro nì
nekonèil den spánkem, nýbrā se nastavoval pracovní nocí.
Kolikrát se nestaèili ani pøevléci a dlouhé hodiny pracovali
v promoèených oblecích a èvachtajících botách. Neodpoèinuli si, neváhali ani minutku a „jeli“. Stìhovat, èerpat, vyklízet, zachraòovat… zrovna tak jako hasièi dnešní.

Marcela Bryndová

Karel Halml

Tento projekt je spolufinancován Plzeòským krajem
a Evropskou unií v rámci Spoleèného regionálního
operaèního programu – grantové schéma
„Podpora sociální integrace v Plzeòském kraji“

Pozn. redakce k èlánku „Komunitní plán sociálních sluāeb
reaguje na potøeby obyvatel v Horaāïovicích a na Prácheòsku“.
Vzhledem k nìkolika odezvám ètenáøù uvádíme na pravou
míru skuteènost, týkající se spolufinancování zmínìné ve výše
uvedeném èlánku.
Spolufinancováno Plzeòským krajem a Evropskou unií není zásobování pojízdnou prodejnou, ale projekt Komunitní plánování sociálních sluāeb v Horaāïovicích a na Prácheòsku“
Pokraèování pøíštì
P. Oriniaková
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Sdruāení rodákù a pøátel
Horaāïovic
Po tøech velmi úspìšných zájezdech SRP – první na Orlík
a Zvíkov, druhý do bavorského Koetztingu s návštìvou zemské výstavy ve Zwieselu – 1500 let èeskobavorského sousedství a tøetí do Prášil a na Modravu – se sešli rodáci a pøíznivci mìsta na pouNovém posezení Na Parkánu. V úterý
21. srpna se uskuteènil velmi úspìšný koncert v kostele
sv. J. Køtitele poøádaný pro posluchaèe semináøe diplomatické
akademie a obèany mìsta. Z další èinnosti nutno upozornit
na dokonèení zeleného okruhu pøes Velké Hydèice, kdyā byla
otevøena nová lávka pøes Otavu. Na Práchni byla instalována
lavièka, kterou však staèili vandalové ihned ponièit. Stejnì
tak došlo k odzicení mapy u Èervené brány v Horaāïovicích.
Na podzim èlenové spolku za spolupráce KÈT provedou opravu znaèení èerveného okruhu a instalují na výhledovém místì
pod Svitníkem další lavièku. Na svátek sv. Václava, 28. záøí,
se pøipravuje autobusový zájezd do Bechynì, na kterém budou
mít i èlenové KÈT slevu na jízdném. Pøihlášky opìt u p. Hromádky – Plzeòská 236. Bliāší informace na vývìsce u Èervené
brány. Na 28. øíjna je jiā dohodnuta beseda s promítáním o velmi nároèné cyklotrase p. Františka Šestáka ze Sedlice u Blatné.
Èást této cesty vedla po tzv. Svatojakubské cestì. Tato beseda
se koná i jako podzimní setkání SRP a pøipomenutí výroèí
èeské státnosti.
Na všechny akce opìt zveme všechny horaāïovické obèany.
František Moser

40 000 skautù v Anglii
a sto let skautingu
Svìtové jamboree je desetidenní skautská
akce konající se jednou za ètyøi roky, na kterou se sjedou skauti ze všech kontinentù
a spoleènì se zde úèastní nejrozmanitìjších
aktivit (vaøení a ochutnávka tradièních jídel
kaādé zemì, horolezecké stìny, aquapark, školy tance, rukodìlek, poznávání cizích kultur, hudební koncerty atd.).
Letošní jamboree se konalo nedaleko Londýna a bylo ve
znamení oslav stého výroèí skautingu, zúèastnilo se ho 40 tisíc

skautù, z toho 300 z ÈR. Zahájení jamboree se zúèastnil
i princ William a vévoda z Kentu, který skautùm pøedal vzkaz
od královny. Setkání takového mnoāství lidí ze všech koutù
svìta, které spojuje jedna myšlenka, se nedá dost dobøe popsat
– to se musí zaāít.
Jamboree je výjimeèná akce, konalo se i v dobách, kdy
Evropu suāovaly války a nenávist mezi národy, ale tady dokázali být vedle sebe Èeši, Nìmci, Amerièani, Rusové, Japonci
a mnoho dalších bez sebemenších problémù.

Prázdninový report
Ètrnáct dní pod stanem, táborové hry (Putování vesmírem,
Mafie, Samurajové, Pravìk), dobrá nálada a plno netradièních
záāitkù, ale i tradièních táborových záleāitostí (táboráky, spaní
pod širým nebem, ...), tak by se dal ve zkratce charakterizovat
náš letošní tábor. Bylo to fajn a tìšíme se na pøíští rok.
1. srpna jsme na Práchni pøivítali druhé století skautingu.
Pozorováním svítání a obnovením skautského slibu, jenā vyjadøuje celoāivotní snahu být dobrým èlovìkem, jsme si pøipomnìli, co vše nás spojuje, kolik máme díky skautu pøátel
a moāností zaāít neobvyklé vìci.

Rádi mezi námi pøivítáme nové èleny
Kamarádi, jestli se neradi nudíte, chcete poznat nové
kamarády, jezdit na výlety a tábory, nauèit se ledacos vyrábìt, poznávat nové vìci, hrát hry ve mìstì i v pøírodì,
pøijïte se mezi nás podívat.
Milí rodièe,
chcete pro své dìti krouāek, na kterém se budou nejen
bavit, ale najdou si pøátele a nauèí se, āe āivot není jenom
o poflakování ve mìstì, koukání na televizi a vysedávání
u poèítaèe? Dejte je do skautu.
Kdy: kaādý pátek v 16.00 (pøesné èasy schùzek pro
dané vìkové kategorie se dozvíte zaèátkem záøí na
www.skauting.cz/prachen)
Kde: Panská zahrada
Sebou: pohodlné obleèení, dobrou náladu
Info: www.skauting.cz/prachen, janee@seznam.cz,
731 415 596 (Jana Mráèková)
Jana Mráèková, skautské støedisko Prácheò

Køes3anská mateøská škola
I kdyā jsme malí, mùāeme dokázat velké vìci…
Vstupem naší republiky do Evropské
unie se otevøely nové obzory mnoha firmám i lidem.
I naše mateøinka vyuāila této moānosti
a navázala kontakt se zahranièím. Spolupracuje jiā více neā rok s mateøskými školami v polském
Glogowì, na Maltì, ve Španìlsku a Skotsku. Dorozumívacím
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Potøebujete knihu ke studiu?

jazykem se nám stala
angliètina. V rámci naší
rozsáhlé spolupráce realizujeme dvouletý projekt „Malí prùzkumníci“. Ten je rozdìlen na
nìkolik èástí, napø. Èlovìk – souèást pøírody
(podnebí) nebo Malí objevitelé velkého vesmíru. Dìti i uèitelé všech zúèastnìných
škol (nebo i jednotlivé tøídy) sledovali v konkrétních týdnech
jednotlivých roèních období poèasí. U nás dìti napøíklad mìøily teplotu, zkoumaly, proè je ve stejnou hodinu a ve stejný
den jiná teplota na severní a na jiāní stranì naší školní budovy,
sledovaly úèinky vìtru, slunce. Seznamovaly se s orientací
podle kompasu, rozlišovaly svìtové strany, nauèily se je
oznaèit. Zabývaly se i sezónními èinnostmi, apod. Ze svých
výzkumù poøizovaly dokumentaci svými výkresy, pracovními
výtvory a pomocí fotoaparátu. Vše bylo poèítaèovì zpracováno do menších prezentací a zasláno spolupracujícím školám.
Jaké bylo pro naše dìti pøekvapení, kdyā nám pøicházela
obdobná dokumentace napøíklad aā ze vzdálené Malty. Dìti
tak sledovaly, kde v zimì dozrávají pomeranèe a naopak dìti
z Malty si jen touāebnì pøály vyjet na lyāe èi postavit snìhuláky. Zkusily to alespoò tak, āe si vyrobily v „lednici“ rùznì
veliké ledové koule. Zajímavosti trochu odlišného charakteru
docházely dìtem ze Skotska, Polska èi Španìlska.
Spolupráce pøinesla mnoho práce spolupracujícím uèitelùm,
ale i mnoho potìšení a zajímavostí všem dìtem. Národní podpùrné støedisko eTwinning v Praze udìlilo našemu zaøízení
za tento projekt Cenu kvality „LABEL“. Vzápìtí byl projekt
ocenìn i Evropskou cenou kvality. Z Èeské republiky tuto
cenu obdrāelo zatím jen 12 škol a projekt se objeví v pøíruèce
pro uèitele.
Za KMŠ
Alena Prùchová, Vìra Chaloupková
ZŠ Blatenská 540 pøijme školníka, nástup od
1. 10. 2007, platová tøída 4 dle pøílohy è. 1 naøízení
vlády è. 564/2006 Sb., pøíplatek za vedení, osobní
ohodnocení.
Kontakt: 376 512 514, zsblatenska@horazdovice.cz

Víte o tom, āe naše knihovna poskytuje svým ètenáøùm také meziknihovní výpùjèní sluābu (MVS)? Co
to pøesnì znamená? Pokud se vám nìkdy stane, āe knihu, kterou potøebujete,
nemùāete v naší knihovnì najít, mùāeme vám ji objednat z jiné
knihovny. Dokumenty získané z jiných knihoven se zpravidla
pùjèují na jeden mìsíc, stejnì jako je tomu u nás. Jedná-li
se o nìjakou skuteènì cennou knihu, pùjèuje se pouze prezenènì – v prostorách knihovny, popøípadì je moāno se s danou knihovnou dohodnout na zhotovení kopie. Ve spolupráci
s Národní knihovnou Èeské republiky v Praze vám naše
knihovna mùāe zprostøedkovat také výpùjèku ze zahranièí.
Prostøednictvím MVS lze objednávat pouze nauènou literaturu, nikoli beletrii. Za vyøízení jedné výpùjèky zaplatí ètenáø
40,- Kè a poplatky, které si úètuje pùjèující knihovna. Mezinárodní meziknihovní výpùjèní sluāba se øídí podle pravidel
stanovených Národní knihovnou ÈR.
Petra Tomešová, odd. pro dospìlé

Zmìna telefonních èísel
Od 1. záøí dochází v Mìstské knihovnì
Horaāïovice ke zmìnì a rozšíøení telefonních èísel.
Mìstská knihovna bude napojena na
ústøednu mìstského úøadu.
 vedoucí knihovny 376 547 591
 oddìlení pro dospìlé 376 547 593
 oddìlení pro dìti a mládeā 376 547 592
 oddìlení regionálních sluāeb 376 547 594
Staré telefonní èíslo bude ještì platit po nezbytnì nutnou
dobu.
Lenka Šimonová, vedoucí knihovny

„Sbírej samolepky
projektu Dìti a ètení!“
Otázka è. 7:

Které významné osobnosti
se pøezdívalo „Král kaše“?
(nápovìdu hledejte v Horaāïovickém obzoru nebo na
http://obzor.muhorazdovice.cz)
Odpovìdìt a získat samolepku mùāete 1. – 30. 9. 2007
v mìstské knihovnì.
Soutìā pokraèuje aā do 26. 11. 2007!!
Podrobnosti najdete na www.knihovna.horazdovice.cz

HRAJTE S NÁMI O HODNOTNÉ CENY!
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Rodièe nepøehlédnìte!
Všichni prvòáèci, kteøí byli 29. 5. 2007 pasováni na „Rytíøe
Øádu ètenáøského“, se mohou v Mìstské knihovnì v Horaāïovicích zaregistrovat a pùjèovat si jeden rok knihy zdarma.
Prvòáèci, kteøí jiā jsou na dìtském oddìlení zaregistrovaní,
budou mít zdarma roèní pøeregistraci po uplynutí registrace
na rok 2007. Nabídka registrace zdarma platí do 31. 5. 2008
a bude provedena po pøedloāení pasovací listiny „Rytíøe Øádu
ètenáøského.“
Eva Marešová, dìtské odd. knihovny

z Lodìnic. Dovoluji si Vás tímto pozvat na tento náš slavnostní koncert, kde si pøipomeneme naši 15letou práci.
Na závìr bych Vás chtìl upozornit, āe byly spuštìny
internetové stránky pìveckého spolku. Na stránkách
www.psprachen.cz si mùāete zjistit potøebné informace. Pøedem ale upozoròuji, āe stránky nejsou ještì plnì aktivní, takāe
nìkteré odkazy nebudou reagovat. Budeme se snaāit vše vèas
vyøešit. Dìkuji za pochopení a tìším se na shledání s Vámi
na našich koncertech.
Za PSP M. Petrus

Pìvecký spolek Prácheò

Základní umìlecká škola Horaāïovice

Nestihli jste v èervnu zápis?
NEVADÍ!
Pøijïte, máme pro vás ještì
volná místa v hudebním,
výtvarném nebo
literárnì-dramatickém oboru.

KONCERT
Vás srdeènì zve na

ke 145. výroèí zaloāení
a 15. výroèí obnovení èinnosti
Hostem bude

Pìvecký sbor Comodo

Kdy?
3. záøí 2007 v 10.00 hodin

o.s. Art Time Lodìnice
sbormistrynì TaLana Boèková

Kde?
v základní umìlecké škole

Koná se 21. záøí 2007 v 19.00 hodin
ve velkém zámeckém sále
Mìstského muzea v Horaāïovicích.

U nás se budete uèit hrát na klavír, keyboard, housle,
violu, akordeon, zobcovou flétnu, pøíènou flétnu
nebo zpívat v Prácheòáèku.
Malovat, kreslit a seznamovat se s rùznými výtvarnými
technikami se mùāete ve výtvarném oboru.
Základy dramatického umìní získáte
v literárnì-dramatickém oboru.

Historie Pìveckého spolku
Prácheò (1862 – 2007)

TÌŠÍME SE NA VÁS!

– pokraèování z minulého èísla –

Pìvecký spolek Prácheò
Po nìkolika týdnech volna se Pìvecký
spolek Prácheò opìt pustil do práce. V záøí
nás totiā èeká nìkolik vystoupení. 7. 9. zazpíváme dokonce dvakrát. Nejprve se sejdeme v 15 hod. v Domì s peèovatelskou
sluābou v Horaāïovicích, kde si pøipomeneme 10. výroèí otevøení tohoto domu. Po
vystoupení pojedeme do Lnáø, kde budeme mít v tamním zámku od 18 hod. koncert, na kterém jako náš host vystoupí eleznorudský smíšený sbor.
V sobotu 15. 9. vycestujeme do Štìknì, kde bude náš koncert souèástí celoroèních oslav narození hudebního skladatele
Františka Spilky, který pochází právì z této jihoèeské obce.
Koncert se uskuteèní v zámku od 17 hod.
Vrcholem našeho snaāení pak bude slavnostní koncert, který se uskuteèní 21. 9. v 19 hod. ve velkém zámeckém sále
v Horaāïovicích. Jako host vystoupí Pìvecký sbor Comodo

V roce 1997 bylo uspoøádáno nìkolik koncertù v rámci
oslav 135. výroèí zaloāení a 5. výroèí obnovení èinnosti Pìveckého spolku Prácheò. V kvìtnu se konaly dva spoleèné
koncerty se zahranièními hosty. Jeden s Jodlerklubem
(23. kvìtna ve Velkém Boru) a druhý ještì navíc s Hammarlövským sborem ze Švédska (24. kvìtna v Horaāïovicích).
V èervnu se pak konaly dva koncerty pouze v provedení
Práchnì (10. a 26. èervna). Jeden se konal v kulturním domì
a druhý v kostele sv. Petra a Pavla. Tam byl také na 26. èervence vysvìcen poslední zvon – sv. Gorazda. 4. øíjna se pak
Prácheò setkala na spoleèném koncertì se Svatoborem ze Sušice a Iuventusem z Velkého Meziøíèí. Všechny tyto koncerty
zanechaly v úèinkujících i posluchaèích jen samé krásné záāitky.
Tohoto roku také spolek absolvoval jubilejní stý koncert.
Jednalo se o vánoèní koncert, který se konal dne 11. prosince
v Chanovicích.
Rok 1998 se nesl ve znamení 80. výroèí vzniku Èeskoslovenské republiky. 24. ledna se konal v Horaāïovicích
1. Prácheòský reprezentaèní ples. Na jeho zahájení zazpíval
pìvecký spolek. Také z této akce se stala pro Prácheò tradice.
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Tradièní èervnový koncert byl posledním vystoupením pro
dlouholetou èlenku, klavírní doprovazeèku a obèasnou dirigentku Michaelu Petrusovou. Ta se louèila nejen se spolkem,
ale i s Horaāïovicemi. Koncert se konal v atriu zámku
24. èervna. Dokonce ani poèasí nebylo proti.
V øíjnu se pak konaly tøi koncerty k oslavám vzniku republiky. Zúèastnila se Prácheò, sušický Svatobor a také klatovský Šumavan. O poøadatelství se podìlila všechna tøi mìsta.
Zpívalo se tedy 19. øíjna v Klatovech, 21. øíjna v Sušici a závìreèný koncert byl 23. øíjna v Horaāïovicích. Zde také bylo
nachystáno spoleèné posezení a obèerstvení.
V prosinci se pak konaly tradièní, tentokrát jiā sedmé vánoèní koncerty v Horaāïovicích a okolí. Tento rok se sborem
zpíval jako host pan Milan Fiala, který mimo jiné úèinkoval
v roli Šimona v asi nejslavnìjším muzikálu Jesus Christ
Superstar.
Pokraèování pøíštì
MP

Upozornìní!

Termín tenisového turnaje Raketa
je pøesunut na 15. záøí 2007.
TK Horaāïovice

Novì vydané knihy
ze Šumavy a Pošumaví
Z edice Zmizelé Èechy

Od 3. 9. 2007 do 13. 9. 2007

ZAVØENO
Od 14. 9. 2007:
PO aā ÈT – 13.00 – 22.00 hod.
PÁ aā NE – 9.00 – 22.00 hod.

a) Støední Šumava
Vladimír Horpeniak
b) Sušice
Jana Bartošová
Šumavská dramata
Karel Klostermann
Prácheòský poklad II.
Ondøej Fibich

STRANA 12

è. 8/2007

infrastruktury, obèanské vybavenosti a sluāeb pro obyvatelstvo a zachování kulturního dìdictví venkovských
oblastí.
Znamená to také, āe byste mìl znát, jakým zpùsobem se
tak stalo. 98 obcí sdruāených v mikroregionech Kdyòsko, Bìleè, Støední Pošumaví, Pošumaví, Prácheòsko, Slavník, Plánicko, Mìèínsko a mìsto Klatovy se spojilo do Místní akèní
skupiny Pošumaví proto, aby mohlo poāádat o finanèní
podporu z prostøedkù EU. Úèet tìchto prostøedkù nese název
LEADER a byl ustaven Evropským parlamentem pøímo pro
pomoc venkovu celé Evropy.
Zásady pro pomoc z tohoto programu jsou jasné:
A) MAS – spolupráce všech, kteøí na venkovì āijí prostøednictvím místních akèních skupin
B) ROZVOJOVÁ STRATEGIE „Zlepšení kvality āivota
na území MAS Pošumaví“- jasná pøedstava o tom, co dané
území potøebuje, èím vylepšit āivot jeho obyvatel
C) PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ÈR NA OBDOBÍ
2007–13, jeho èást nazývaná OSA IV bude slouāit a pomáhat
vypoøádat se s takovými problémy venkova, jakými jsou zmìny v oblasti hospodáøské struktury, zamìstnanosti, dopravní
obsluānosti a vybavenosti obcí, nárokù na ochranu āivotního
prostøedí a v neposlední øadì se zmìnami zpùsobu āivota venkovského obyvatelstva.
Místní akèní skupina Pošumaví je tu pøedevším pro vás.
Zajímejte se o její práci, pomoāte jí svými nápady a námìty.
I tak dostává Evropská unie svùj pravý smysl.

Lucie Staòková

Spolufinancováno Evropskou unií
Evropským zemìdìlským orientaèním
a záruèním fondem (EAGGF)

Lenka Hoøejší

MAS Pošumaví, z. s. p. o.,
se pøedstavuje
Váāení ètenáøi, chtìli bychom Vás blíāe seznámit s èinností
MAS Pošumaví. To, āe právì ètete tyto øádky znamená, āe
i Vy osobnì jste prostøednictvím vaší obce èlenem této Místní Akèní Skupiny. Znamená to, āe i s Vaší pomocí bylo podpoøeno 18 úspìšných projektù obcí, zemìdìlských podnikatelù a neziskových organizací za více neā 11 miliónù korun.
Více o tìchto projektech, historii a èinnosti MAS Pošumaví
a další zajímavé informace z oblasti rozvoje venkova najdete
na internetových stránkách www.posumavi.jz.cz.
Znamená to, āe vlastnì i Vy jste pøispìl(a) k udrāení a tvorbì nových pracovních míst u nás v Pošumaví, k podpoøe
rozvoje venkovského cestovního ruchu, obnovì a rozvoji

Komplikují nám památkáøi
āivot?
Mìsto Horaāïovice tvoøí výjimeèný soubor památek a krajinných prvkù. Jejich mnoāství na relativnì malém prostoru
vytváøí z tohoto místa vzácnou symbiózu, kterou najdeme
v Èechách málokde. Vādyo které jiné mìsto mùāe nabídnout
pohromadì památky jako zachovalé historické jádro s hradbami i branami, kašny, morový sloup, øádovou faru s kostelem
maltézských rytíøù, zámek, masné krámy, pivovar, na pøedmìstí mìstský kostel, klášter, bývalé láznì, hrad, anglický park,
panskou zahradu, oboru, Loretánskou kapli a mnoho dalších.
Pøesto zùstávají Horaāïovice jakousi zapomenutou popelkou,
jeā nedokáāe své bohatství zatím turisticky „prodat“. Pøíliv
turistù pak automaticky zvedá trāby obchodníkùm i øemeslníkùm, na èemā opìt následnì vydìlá samotné mìsto. Horaāïovice mají ještì velikou šanci vytvoøit ze sebe opravdu
historické a zajímavé mìsto. Podíváme-li se napøíklad do Stra-
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konic na jejich kulturní památky, zjistíme, āe nemají kromì
hradu vlastnì co nabídnout.
Stejnì tak Vodòany nebo Sušice pomalu ztrácí svoji pùvodní
tváø. Jejich ulice lemují èím dál èastìji nové nebo nevhodnì
pøestavìné domy bez jakéhokoli øádu. Samozøejmì se dá pochopit rozpaèitost majitelù domù, kdyā je jim nabízena prostøednictvím èasopisù i televize nekoneèná škála inspirací pro
okna, dveøe, nebo jakési ušlechtilé omítky, vhodnìjší spíše
pro zahranièí neā pro zdejší region. A právì v tìchto pøípadech
by majitelùm domù mìli pomoci památkáøi prostøednictvím
odboru památkové péèe na mìstském úøadu. Ti by mìli sami
navrhnout vzhled oken, dveøí nebo krytiny. Samostatnou kapitolou je pak pøípadné dofinancování vhodnìjších materiálù.
Pøíklad – doplatek mezi dostupnìjší betonovou taškou a taškou
pálenou poāadovanou památkáøi. Pro celá historická mìsta se
pak vytváøejí takzvané regulaèní plány, kdy se dùm po domu
zpracuje s pouāitím starých fotografií a stavebnì historického
prùzkumu. Ten urèí ideální podobu domu. Na tyto projekty
pøispívá Plzeòský kraj. Mìstu Manìtín napøíklad zaplatil
plných 100% nákladù na takový projekt. Mìsto by pak mìlo
finanènì podpoøit majitele domù, jiā si zvolí nároènìjší památkovou verzi projektu.
Èasto se však stává, āe se pøi rekonstrukcích domù zámìrnì
zatajují památkáøùm hodnotné nálezy v domì jen proto, aby
mohla stavba co nejdøíve slouāit. Zcela se tím ale znièí pro
další generace zajímavé doklady o historii domu, konstrukèních prvcích, popøípadì výmalby místností nebo vnìjších fasád.
Právì fasády bývají nejvíce poškozovány napøíklad novými
otvory pro okna nebo záseky pro elektøinu. Je potom škoda,
kdyā se z nevìdomosti osekají celé stìny domu a nenávratnì
se znièí její tváø. Uvádím zde pøíklad, kdy se ve spolupráci
s památkáøi a restaurátory odbornì udìlal plošný prùzkum do

fasád øady domù v Prachaticích. Ve výsledku se pak zmìnily
nevzhledné a nezajímavé domy v krásné renesanèní a barokní
perly. Jak jednoduše a se státní dotací se pak zhodnotí cena
nemovitosti! Takovým pøíkladem je i zde uvádìný dùm na
trojici fotografií domu na Prachatickém námìstí. Moāná se
pak stanou Horaāïovice opìt výstavným historickým mìstem
po boku Prachatic nebo Èeského Krumlova.
MgA. Jindøich Šlechta

Dùm dìtí a mládeāe
Nabídka krouākù ve školním roce 2007/2008
Zájmové krouāky pro mládeā a dospìlé
Angliètina
Rozdìlení podle pokroèilosti.
Nìmèina
Rozdìlení podle pokroèilosti.
Orientální tance
Rozdìlení podle pokroèilosti.
Jóga
Palièkování
Keramika pro dospìlé
Poèítaèový kurz pro zaèáteèníky i pokroèilé
Základy ovládání, Windows, Word, Excel.
Kurz poèítaèù pro seniory

Prachatice, dùm èp. 36.
1. Stav pøed restaurováním v prùbìhu sondáāního prùzkumu omítkových vrstev
2. Stav po odkrytí renesanèního sgrafita
3. Stav po restaurování
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Zájmová èinnost Domu dìtí
a mládeāe v Horaāïovicích
Zápis do zájmových krouākù je od 3. záøí, pøihlášky si
mùāete vyzvednout v DDM, odevzdat nejpozdìji na zahajovací schùzce. Schùzky se konají v Domì dìtí a mládeāe
v zámku, pøírodovìdné krouāky v Pøírodovìdné stanici.
Zájemci se mohou zúèastnit Dne otevøených dveøí, který
se uskuteèní 12. záøí v 15 hodin v Domì dìtí, v 16 hodin
v Pøírodovìdné stanici. Dne otevøených dveøí se mohou
zúèastnit spolu s dìtmi téā i rodièe, mohou si prohlédnout
klubovny, dozví se podrobnosti o èinnosti obou zaøízení.





























Studio pohybu
taneèní krouāek výuka tance a pohybové kultury od 1. tøíd
aerobik – od l. tøíd ZŠ, MŠ
orientální tance pro dìti a dospìlé
jóga pro dospìlé
maāoretky – od 2. tøíd
hip hop
Studio hudby
kytara spoleèná výuka od 3. tøíd
hudební kurs výuka hry na klávesy od 2. tøíd
Studio techniky
poèítaèe – základní ovládání, programování v jazyce Karel,
Baltazar – od 1. tøíd
Logo – od 4. tøíd
výpoèetní technika – základy ovládání, OS, textový editor
od 5. tøíd
poèítaèová grafika, tvorba www – od 5. tøíd
poèítaèové hry, síZové hry – od 2. tøíd
rádio – vysílání, spojení pomocí vysílaèky, poèítaèe – od
2. tøíd
modeláøi leteètí, RC, lodní, āeleznièní, plastikoví, papíroví
– od 2. tøíd
autodráha – od 1. tøíd
elektronika – sestrojení jednoduchých zaøízení, pájení – od
4. tøíd
šikulka – práce se døevem, papírem, kovem – pro pøedškoláky, 1. tøídy
truhláø – základy práce se døevem – od 2. tøíd
kursy výpoèetní techniky pro dospìlé
modeláøi – klub pro dospìlé
Studio divadla
dramatický krouāek – od 3. tøíd
Studio jazykù
angliètina – od 1. tøídy, rozdìlení podle pokroèilosti
nìmèina – od 1. tøídy, rozdìlení podle pokroèilosti










































jazykové krouāky pro dospìlé – nìmèina, angliètina,
rozdìlení podle pokroèilosti
Studio módy
odívání – ušij si pro sebe – od 2. tøíd
Barbie klub – tvoøení nejen pro panenku – od 1. tøíd
rukodìlky – od 2. tøíd
Dívèí studio
dívèí klub – od 2. tøíd
vaøení a stolování – od 3. tøíd
aranāování – od 3. tøíd
palièkování a ruèní práce – od 4. tøíd
tvoøivá dílna – spoleèné tvoøení pro rodièe a dìti
palièkování pro dospìlé
Studio sportù
tenis – od 1. tøíd
stolní tenis – od 1. tøíd
karate – od 2. tøíd
šachy – od 1. tøíd
nohejbal – od 4. tøíd
floorbal – od 2. tøíd
hokejbal – od 2. tøíd
odbíjená – od 4. tøíd
plavání – skupina neplavcù, skupina plavcù
gymnastika – od 1. tøíd
potápìní – od 5. tøíd
horolezecká stìna – základy lezení na umìlé stìnì a v pøírodì – od 5. tøíd
cvièení rodièe a dìti
vodácký krouāek – jízda na lodích, vodní turistika
– od 4. tøíd
kurzy lyāování, snowboard
skateboard, INLINE – klub
TAI CHI
Studio pastelka
výtvarný krouāek – od 2. tøíd, pøedškoláci
keramika – od 1. tøíd
keramika pro dospìlé
Pøírodovìda
rybáøi – od 2. tøíd
hrátky se zvíøátky – 1. a 2. tøída
kamarádi zvíøat – 3. aā 5. tøída
hraví medvídci – od 1. tøíd
pøátelé pøírody – od 6. tøíd
terarista – 4. – 6. tøída
pøíroda a āivotní prostøedí Horaāïovic – 5. aā 7. tøída
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Program Denního centra
Oblastní charity HD
na záøí 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. „Pro šikovné ruce“
Poèátkem záøí budou vrcholit pøípravy na Den otevøených
dveøí Oblastní charity Horaāïovice. Pokud máte zájem pomoci pøi jeho pøípravách, jste srdeènì zváni do dílny DPS
1061 na pøípravy této události. V úterý 4. záøí od 10.00
hod. v dílnì DPS 1061.
4. „Aranāování āivých kvìtin“
Pokud máte zájem a chuR pomoci pøi výzdobì penzionu
nebo by jste si rádi s naší pomocí vytvoøili dekoraci z āivých kvìtin do bytu, pøijïte za námi do dílny v DPS 1061.
Ve ètvrtek 6. záøí v 10.00 hod. v dílnì DPS 1061.
5. „Oslava 10. výroèí zaloāení“
Oblastní Charita Horaāïovice slaví 10. výroèí svého zaloāení. Pøijïte s námi spoleènì slavit „Dnem otevøených
dveøí Oblastní charity Horaāïovice“. V pátek 7. záøí od
14.00 hod. v prostorách DPS 1061.
6. „Pro radost“
Po prázdninové pauze nás tradiènì pøijde v klubu seniorù
se svými písnièkami a harmonikou potìšit pan K. ŠRastný.
V úterý 11. záøí od 15.00 hod. v Denním centru DPS 1061.
7. „Procházka na Ostrov“
Babí léto je jedno z nejkrásnìjších období v roce. Pokud
nám poèasí bude naklonìné, procházka na Ostrovì v záøí
jistì kaādého úèastníka potìší a pøíjemnì rozptýlí. Ve støedu 12. záøí sraz pøed penzionem 1061 ve 13.15 hod.
8. „Pro zdraví“
Pøednáška paní Friedecké „Zdraví z pøírody“. V úterý 18.
záøí v 17.00 hod. v jídelnì DPS 1061.

9. „Pro zdraví“
Pøednáška rehabilitaèní sestry paní Jordánové na téma
„Dùleāitost rehabilitace a vhodného pohybu po úrazech
konèetin“. Ve støedu 26. záøí ve 13.00 hod. v Denním centru
DPS 1061.
Oblastní charita Horaāïovice

Regionální informaèní a mapové
centrum Prácheòska
Vás informuje…
Letošní turistická sezóna v Regionálním informaèním centru v horaāïovickém zámku byla opravdu plná „turistického ruchu“ a āivota. Dveøe se celé léto
témìø nestaèily zavøít. V hlavních mìsících, tedy v èervnu, èervenci a srpnu, nás navštívilo kolem 8.330 návštìvníkù!!! Dotazy turistù byly rùznorodé. Pro Vaši pøedstavu jsme údaje
zaznamenali do níāe uvedené tabulky, kde naleznete nejen porovnání návštìvnosti s minulými léty, ale také se dozvíte, o jaké
informace je v jednotlivých mìsících nejvìtší zájem.
Nejvìtší poptávka byla – jako ostatnì kaādou sezónu – po
turistických èi výroèních známkách, štítcích na hole, turistických a jiných speciálních mapách – jsme samozøejmì zároveò
mapovým centrem se stovkami map a kniāních prùvodcù pro
Vás. Pohledy Horaāïovic jsou také velmi oblíbeným suvenýrem. Zmínit bychom mohli kromì klasické pohlednice také
kreslený tzv. „pidifrk“ èi velmi atraktivní døevìnou pohlednici.
Nevíte, o co se jedná? Pøijïte se podívat.
Nìkteøí turisté k nám zavítali pro informaèní broāuru
o Horaāïovicích a okolí, aby si mohli pøeèíst nìco o souèasnosti i dìjinách mìsta a o zdejších zajímavostech. Mnoho
dotazù také smìøovalo ke kulturnímu a sportovnímu vyāití
v našem mìsteèku – na tìchto informacích spolupracujeme
s pøíslušnými institucemi, zejména s muzeem, knihovnou,
aquaparkem, kulturním støediskem a úøadem mìsta. Další
Pokraèování na další stranì.

Den otevřených dveří
Srdeènì Vás zveme na

poøádaný u pøíleāitosti oslav 10. výroèí zaloāení Charity v Horaāïovicích
V pátek 7. záøí 2007 od 14.00 do 18.00 hod. se na Vás tìšíme v Domì s peèovatelskou
sluābou, Palackého 1061 v Horaāïovicích.
Program k setkání:
Zahájení ve 14.00 hod.
Mše svatá
Smìs lidových písní v podání Pìveckého spolku Prácheò z Horaāïovic
Vystoupení taneèního páru – Taneèní klub Sokolov
V prùbìhu celého odpoledne si budete moci prohlédnout prostory a prezentaci
èinnosti Oblastní charity Horaāïovice v období let 1997 – 2007
Zajištìno malé obèerstvení.
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oblastí bylo získání informací o ubytování a stravování a také k vyhledávání dopravních spojù. V této souvislosti opakovanì prosím všechny podnikatele v oboru ubytování a stravování, kteøí mají zájem o spolupráci s námi, aby se s námi
co nejdøíve spojili – pošleme Vám hosty do Vaší restaurace,
penzionu, hotelu…
Tuto sezónu jsme také rozdali nespoèetné mnoāství razítek
s logem informaèního centra, otavské plavby, pohádkového
kapøíka s „otavskou perlou“ a také nového razítka slavnosti
kaše, které se konaly poslední týden v èervnu a na které se
mùāeme v pøíští sezónì tìšit znovu. Razítka si turisté sbírají
do „turistických cestovních pasù“, do turistických kníāek zvaných „vandrbuch“ nebo jen na pohledy, aby mìli památku
na návštìvu našeho mìsta.
Kateøina Svatošová, IC Horaāïovice

Pøehled návštìvnosti v uplynulé sezónì
Sezóna

Poèet návštìvníkù

2005

6 500

2006

7 250

2007

8 330
ke 20.8.07

Procentní srovnání nejèastìji kladených
dotazù turistù v IC
Nejèastìji kladené dotazy v IC

èerven èervenec

srpen

pøírodní a historické památky

20 %

24 %

28 %

typy na výlety

18 %

19 %

15 %

5 %

6 %

4 %

dopravní spojení

16 %

17 %

15 %

ubytování

11 %

14 %

12 %

stravování

7 %

5 %

8 %

15 %

13 %

14 %

8 %

2 %

4 %

aquapark

kulturní a sportovní akce
ostatní dotazy

Boubínský husák
První èervencovou sobotu se v Boubínì konal jiā desátý
roèník turnaje v malé kopané. Akci poøádal místní sbor dobrovolných hasièù. Zúèastnilo se sedm týmù, hrálo se systémem
kaādý s kaādým 2 x 7 minut. Na jediném høišti se odehrálo
celkem 21 zápasù, kaādý tým tedy pobýval na høišti hodinu
a pùl èistého èasu a na nìkterých jedincích to bylo ke konci
zápolení znát. Úvodní výkop byl v 10.00, ukonèení a pøedání
hodnotných cen probìhlo v pùl páté odpoledne.
Startovné èinilo na dnešní dobu pouhých a nevídaných
100,- Kè. Oproti tomu se podaøilo zajistit od štìdrých sponzorù
ceny v hodnotì okolo 6000,- Kè. Mezi tìmito sponzory se
letos angaāoval i místní Sbor dobrovolných hasièù, který
vìnoval do turnaje 50 litrù zlatavého moku.
Po tuhých bojích se na prvním místì umístilo druāstvo
HAKU VOLYNÌ. Na druhém místì skonèili ÈERVENÍ
JEZDCI, tøetí místo obsadilo druāstvo z dalekého JESENÍKU.
Na ètvrtém místì skonèili mladíci z VELKÝCH HYDÈIC,
páté místo patøilo domácím kanonýrùm, šesté místo zbylo na
oddíl z VEØECHOVA. Tento tým je velice úspìšný v mistrovských fotbalových soutìāích, ale na turnaj pøijel s B týmem.
Nekompromisnì poslední zùstal tým SACÍ ICHOVICE.
Závìrem je nutné podìkovat následujícím sponzorùm –
Autodílny a pøíslušenství KOLÁØ FR., pí Silovská PENZION BÍLÁ RÙE, SDH BOUBÍN, ZÁMECKÁ PIZZERIE,
pí Otáhalová – restaurace ZLATÝ JELEN, MLÝN JOSEF
BRABEC ZÁØEÈÍ, MLÝN MRSKOŠ, TVAR, v. d. KLATOVY, HAAS CHANOVICE, p. Zach – restaurace ZÁØEÈÍ.
SDH Boubín
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Soukromá a jazyková hudební škola
v Horaāïovicích
Výuka cizích jazykù:
angliètina, nìmèina, španìlština
Výuka hry na kytaru, keyboard, klavír
Kontakt:
Ing. Petra Rohlíèková
Komenského 194, Horaāïovice
Tel. 376 382 367, 721 462 575

Štìdré léto od jednièky
na trhu se stavebním spoøení

Využijte prázdninové prémie ve výši až
1 500 Kč při uzavření nové nebo
následné smlouvy o stavebním spoření.
Nabídka platí do konce září.

Českomoravská stavební spořitelna
— kancelář MÚ Horažïovice úterý 9 — 14.30 hod.
Volejte kdykoliv 603 478 755

K D

PO D L A H Y

Havlíèkova 46, Horaāïovice • tel.: 737 291 755
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
Prostøedky k ošetøování a èištìní
všech typù podlahových krytin

VELKÝ VÝBÌR SOKLOVÝCH
A PØECHODOVÝCH LIŠT SKLADEM!
Prodejní doba:
Po – Pá 9 – 12, 13 – 16.30 hod., So 9 – 11 hod.

Podloāky do vany a sprchových koutù.

VISHAY Electronic
spol. s r. o., závod 25
Blatná — ESTA
přijme

muāe a āeny do vícesmìnného provozu
– elektromontáāe výkonových kondenzátorù
Nástup možný ihned. Příplatek pro ženy 20 %
Kontakt: Tel.: 383 455 502, 603 168 777
e-mail: vitezslav.vanac@vishay.com

Nabízíme uplatnění na pozici

TESAŘ, TRUHLÁŘ

Požadujeme: spolehlivost

Zatím jednosměnný, výhledově dvousměnný provoz - ranní, odpolední

Nabízíme:
dobré mzdové podmínky • práce v kvalitním týmu
Nástup: po domluvě
Kontaktní osoba:

Marcela Brůžková • Mobil: 606 621 100
Tel.: 376 547 211 • e-mail: atrium@atrium.cz

STRANA 18

è. 8/2007

Máte nìkolik kilogramù navíc
a máte chu5 s tím nìco udìlat?
Po prázdninách jsem pro Vás pøipravila ještì jeden
cyklus pøednášek na téma:

Hubnutí s úsmìvem
bez diety, namáhavých cvikù a koneènì natrvalo
5. 9. Hubnutí s úsmìvem • 12. 9. Nesnáším slovo DIETA
19. 9. Hubnìte bez posilovny a rotopedu
opìt v sále Mìstské knihovny vādy od 18.30 hod.
Vtipnou a zajímavou formou se dozvíte jak lze bìhem roku
zhubnout klidnì 30 kg bez omezování, v pohodì
a s úsmìvem. Vlastní zkušenosti.

Kontakt: Ing. Petra Šustová tel: 602 387 261;
e-mail: petra.sustova@mpss.cz

A navíc od 26. 9. 2007 zahajuji:

PODZIMNÍ KURZ HUBNUTÍ
REALITNÍ KANCELÁŘ IRENA ŠMATOVÁ
www.sumavanemovitosti.cz

Chceme uspokojit poptávku našich klientù.
HLEDÁME rodinný dùm, chalupu, chatu,
pozemek, byt NA PRODEJ!

Volejte: 721 606 495, 603 354 758

Pøihlášky na pøednáškách nebo v kanceláøi Modré pyramidy
u Èervené brány. Hubnutí bez diety v pohodì a s úsmìvem.
Co Vás v našem kurzu èeká? Bìhem 12 lekcí 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.

Kontakt: Ing. Petra Šustová – tel: 602 387 261
e-mail: petra.sustova@mpss.cz

è. 8/2007
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Oceòování nemovitostí

V pátek 21. záøí 2007

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

se na námìstí koná trh.

DVC Ilona Herzová, Sušice, mobil 608 117 789

OBJEKTIVNÍ MAJETKOVÉ PORADENSTVÍ

HYPOTÉKY — Stavíte, kupujete, rekonstruujete?

Zajistíme Vám hypotéku či úvěr ze stavebního spoření. Najdeme pro Vás nejvýhodnější řešení.
Umíme zajistit mnohdy i výhodnější nabídku než na přepážkách bankovních domů.

PØEÚVÌROVÁNÍ NEVÝHODNÝCH PÙJÈEK A ÚVÌRÙ
NeplaŅte víc než musíte! Vymyslíme pro Vás levnější řešení.

VEŠKERÁ POJIŠTÌNÍ — Slevové programy

Poradenství a konzultace zdarma, u Vás v místě bydliště nebo u nás v kanceláři. Pošlete SMS nebo
zavolejte, rádi se Vám ozveme.

Zastupujeme tyto společnosti:

Českou spořitelnu, ČMSS, Wüstenrot, Raiffeisen, Hypoteční banku, Volksbank, HSBC, HVB bank,
Českou pojišŅovnu, Generali, Kooperativu, Uniqa, Allianz, ČSOB, ČPP, ING, Amcico, Deutscher Ring,
Aviva, AXA, SFM, Conceq, ČP-invest, Pioneer Investment.

Kontakt:

Jiří Liška — tel.: 728 989 802, jiri.liska@ovbmail.cz
Ing.Pavla Králová — tel.: 731 446 058, pavla.kralova@ovbmail.cz
Kancelář: Plzeňská 265 — u starého hřbitova (dříve prodejna obuvi)
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SPORTOVNÍ DEN HORAÏOVICE: 31. 8. – 2. 9. 2007
Program sportovního víkendu
PÁTEK 31. 8. 2007
název

obsah

kde

zaèátek

konec

14.00

17.30

17.30

19.00

19.00

20.30

20.30

20.45

hry okolo ohnì: napø. zpívání, stezka odvahy

20.45

22.00

pøenocování v indiánských tee pee

22.30

skautské zábavné hry a cestování èasem: napø.
indiánský ping pong, lakros, luky, vázání uzlù,
výroba náramkù, výroba z hlíny, lanová lávka
100
podob
dobrodruāství

speciality na ohni: napø. peèení „hadù“,
banány v èokoládì, vejce v pomeranèi
spoleèné veèerní hry: napø. indiánský fotbal,
molekuly, hutututu
slavnostní zapálení skautského ohnì

Panská
zahrada
nebo
Ostrov,
základna
a informace
v Panské

pro koho

všechny
dìti
samostatnì
nebo
v doprovodu
dospìlých

Informace pro rodièe:
– aktivity jsou volnì pøístupné po celý den podle èasového rozvrhu, mùāete se zúèastnit celého dne stejnì jako pouze
vybraných èástí
– speciality na ohni: s sebou vejce, chleba, pomeranèe, atd., prostì cokoli na oheò
– v pøípadì pøenocování venku s sebou spacák, karimatka, obleèení na spaní, baterka. O dìti se pøes noc postaráme,
rodièe mohou venku pøespat také.
– na veèerní program s sebou baterku

Parkán:
hudba,
zahájení,
informace,
zábava,
show

āivá hudba, taneèní parket pøímo v zahradì

18.30

23.00

informace k programu,èinnosti sportovní komise,
k programu, jednotlivým sportovním klubùm

19.00

21.00

19.00

21.30

pohybová fantazie èlenù sportovní komise

21.15

21.40

pùlnoèní pouW na Prácheò

23.00

āonglování

Parkán

flat land bike show
karate: kata muāi a āeny, souboj

pro
všechny

bungee running

Tenis

Prezentace pro úèast v otevøeném turnaji TK
Horaāïovice, dvouhry i ètyøhry

Lipky

16.00

21.00

zaèátek

konec

10.00

10.30

11.00

14.00

15.00

15.30

20.00

do rána

14.00

15.00

SOBOTA 1. 9. 2007
název

obsah

kde

pro koho

Prezentace pro úèast
Záreèák

start závodu,
závod: kolo, bìh, kanoe, pøelanìní, støelba

MC Houba
pro
všechny
od 15 let

vyhlášení výsledkù
hudební veèer a spoleèná kalba

Neckyáda

jízda kuriózních plavidel
– start: stará lodìnice za bazénem
– cíl: u āeleznièního mostu, prùjezd pøes jez
Na Lipkách

lodìnice
– āeleznièní
most

è. 8/2007
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název

obsah

kde

zaèátek

konec

9.00

do nevidím

8.30

9.00

9.00

do nevidím

12.00

13.00

13.30

17.00

vyhlášení výsledkù

19.30

20.00

hudební nášup na Lipkách

20.00

0.00.00

16.00

18.00

zaèátek

konec

Panská
zahrada

9.00

11.00

Parkán,
po 14.00
na námìstí

13.00

13.45

14.00

14.45

15.00

16.00

17.00

do rána

8.30

9.00

9.00

do nevidím

9.00

do nevidím

Otevøený turnaj TK Horaāïovice,
dvouhry i ètyøhry

Tenis

pro koho

Lipky – tenis

Prezentace
Nohejbal

Otevøený turnaj nohejbalového klubu s úèastí
ligových týmù

Lipky
pro
všechny

prezentace pro všechno a všechny
Skate
park
show

trojboj: street ball, hokejbal, malá kopaná
skate
park

skate závody
exhibice freestyle

Babí léto

spoleèná vyjíāïka 30 km pøi Otavì,
pøilba nutná pro všechny do 18 let

Cyklo

od Hlaváèkù

NEDÌLE 2. 9. 2007
název

obsah

Psí spøeāení

ukázka s moāností svezení

prezentace
Horaāïovické
kolo

start hlavního závodu centrem mìsta

kde

námìstí

start závodu pro dìti do 15 let

Volejbal:
Prùcha Open
Cup
Tenis

vyhlášení výsledkù

Parkán

prezentace:
pøihlášky do 29. 8. vèetnì!!

Lipky

pro koho

pro
všechny

otevøený turnaj
Otevøený turnaj TK Horaāïovice,
dvouhry i ètyøhry

Lipky – tenis

CK HORAŽĎOVICE A MTB JEŽÍKOV

TENIS KLUB

SOBOTNÍ SPORTOVNÍ ODPOLEDNE
Cyklistický výlet kaādou sobotu - odjezd od Hlaváèkù.
13.00 hod.
(výjimka – 1. 9. odjezd v 16.00)

31. 8. – 2. 9.
ODDÍLOVÝ TURNAJ TK HORAÏOVICE
Spojeno se sportovním víkendem, øeditel turnaje Petr Šlajs.
15. 9. sobota
RAKETA
Druhý roèník turnaje, øeditel turnaje MgA. Pavel Svoboda.

STØEDEÈNÍ SPORTOVNÍ ODPOLEDNE
Cyklistický výlet kaādou støedu – odjezd od Hlaváèkù.
17.15 hod.
Zmìna termínu vyhrazena.

NOHEJBAL KLUB
8. 9. sobota
2. LIGA MUÙ
Mistrovské utkání s Bajdou Kromìøíā
na høišti za sokolovnou.
10.00 hod.

MOTOCROSS KLUB HORAŽĎOVICE

15. 9. sobota
PØEBOR SMS PRAHA V MOTOCROSSU
– VVL CUP 2007
Tøídy: 50 ccm, 65 ccm, 85 ccm, 125 ccm, OPEN,
Hobby, veterán, ÈZ.
28. 9. pátek
JIHOÈESKÝ KRAJSKÝ PØEBOR V MOTOKROSU
Tøídy: 85 ccm, 125 ccm, OPEN, Hobby, ÈZ.

Mìsíèník vìnovaný hospodáøskému, kulturnímu a spoleèenskému povznesení mìsta

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

KINO OTAVA
1. 9. sobota
HOSTEL II
USA – horor.
Zaèátek v 20.00 hod.
5. 9. støeda, 6. 9. ètvrtek
SIMPSONOVI VE FILMU
USA – komedie.
Zaèátek v 17.30 hod.
7. 9. pátek, 8. 9. sobota
JEDNOTKA PØÍLIŠ RYCHLÉHO
NASAZENÍ
Velká Británie – komedie.
Zaèátek ve 20.00 hod.
12. 9. støeda, 13. 9. ètvrtek
RANDE MÌSÍCE
USA – romantická komedie.
Zaèátek ve 20.00 hod.
14. 9. pátek, 15. 9. sobota
SMRTONOSNÁ PAST 4.0
USA – akèní thriller.
Zaèátek ve 20.00 hod.
19. 9. støeda, 20. 9. ètvrtek
SKRYTÁ IDENTITA
USA – kriminální thriller.
Zaèátek ve 20.00 hod.
21. 9. pátek, 22. 9. sobota
SHREK TØETÍ
USA – animovaná komedie.
Zaèátek v 17.30 hod.
26. 9. støeda, 27. 9. ètvrtek
EDITH PIAF
Francie/Anglie/ÈR – drama.
Zaèátek ve 20.00 hod.
28. 9. pátek, 29. 9. sobota
DIVOKÉ VLNY
USA – rodinná animovaná komedie.
Zaèátek v 17.30 hod.
Zmìna programu vyhrazena.

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
11. 9. úterý
POSTAV SI DRAKA
V klubovnì DDM.
Zaèátek v 15.00 hod.
12. 9. støeda
DEN OTEVØENÝCH DVEØÍ
V sále DDM – 15.00 hod.
V pøírodovìdné stanici Záøeèí – 16.00 hod.
15. 9. sobota
O HORAÏOVICKOU HOKEJKU
Turnaj v hokejbale
– ve skate parku Na Lipkách.
Zaèátek v 9.00 hod.
29. 9. sobota
VOLNÁ SOUTÌ
LETECKÝCH MODELÁØÙ
Na louce u Týnce.

Zaèátek v 10.00 hod.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
HUBNUTÍ S ÚSMÌVEM,
BEZ DIETY,
NAMÁHAVÝCH CVIKÙ
A KONEÈNÌ NATRVALO
Cyklus pøednášek:
5. 9. støeda
Hubnutí s úsmìvem
12. 9. støeda
Nesnáším slovo dieta
19. 9. støeda
Hubnu bez posilovny a rotopedu
V sále knihovny vādy od 18.30 hod.
()

SBÍREJ
SAMOLEPKY PROJEKTU
DÌTI A ÈTENÍ
Soutìā pokraèuje.
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 2007

OSTATNÍ INFORMACE
Muzeum
(tel.: 376 512 271,
e-mail: muzeumhd@seznam.cz
www.sumavanet.cz/muzeumhd)
èerven – záøí Út – Ne 9.00 – 16.00
Kino Otava – pøedprodej vstupenek KS
(tel.: 376 511 890)
Po, Út, St 9.30 – 12.30,
Èt, Pá, So 16.30 – 20.30
Mìstská knihovna
– oddìlení pro dospìlé
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

MĚSTSKÉ MUZEUM
VÝSTAVY 2007
ZAPOMENUTÁ KRÁSA
Hana Smetanová
ZBRANÌ A ZBROJ
V HISTORII HORAÏOVIC
Ondøej Hurych, Vojtìch Pùlpán
ISLAND A LOFOTY
Lukáš Hejtman
KYRILL – OZVÌNY PROMÌN,
PROMÌNY OZVÌN
Petr Mika
()
Ètvrtek 20. záøí
ZAPOMENUTÁ KRÁSA
Pøednáška ke stejnojmenné výstavì
s komentovanou prohlídkou výstavy.
Zaèátek v 17.30 hod.

KULTURNÍ DŮM
3. 9. pondìlí
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ
ŠKOLNÍHO ROKU 2007/2008
Støední škola v Horaāïovicích.
Zaèátek v 10.00 hod.
21. 9. pátek, 22. 9. sobota
PODZIMNÍ VELETRH SPAR
26. 9. støeda
KOCOUR MODROOÈKO
Divadelní pøedstavení pro mateøské
školy a 1. stupeò ZŠ.
Zaèátek v 10.00 hod.
28. 9. pátek
ZAHÁJENÍ ZÁKLADNÍHO KURZU
TANCE A SPOLEÈENSKÉ
VÝCHOVY 2007
Od 18.00 se v kulturním domì vydávají
prùkazky pro āáky kurzu.
Zaèátek v 19.00 hod.
30. 9. nedìle
POSEZENÍ S PÍSNIÈKOU
K tanci a poslechu vyhrává Solovaèka.
Moānost rezervace vstupenek na nedìli
28. 10. (B–Quintet – muzikanti z Budvarky).
Od pondìlí 1. 10. pøedprodej vstupenek
v kinì Otava.

– oddìlení pro dìti

Zaèátek v 15.00 hod.

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

Zmìna programu vyhrazena.
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