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ROČNÍK X. (XXVIII.)

V HORAŽĎOVICÍCH DNE 2. BŘEZNA 2007

I v Horaāïovicích, tak jako na jiných místech, po sobì zanechal orkán Kyrill rozsáhlé škody.

Promìny Horaāïovic
Ve dnech 18. a 19. ledna 2007 postihl
èást našeho státu orkán, nazvaný Kyrill,
a nechával za sebou spouš. Vyvracel
stromy, lámal je jako sirky, zvedal a odnášel støechy domù, nièil elektrická vedení, zavinil pøerušení dodávek vody
a mnohým z nás pøinesl bezesné noci.
V dùsledku toho je na území mìsta
nutné odtìāit pøibliānì 4 365 m3 døevní
hmoty. Majitelé nemovitostí museli
opravit ponièené støechy. Lidé v nìkterých obcích byli nìkolik dní bez elektøiny a nejen z jejich pohledu je nutné
apelovat na vedení ÈEZu za jejich pøístup k øešení krizové situace. Na mnoha
místech totiā staèilo pouze malou ma-
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nipulací dodávku elektøiny obnovit. Pracovníci firmy Veolia se s maximálním
úsilím snaāili zajistit dodávku vody tak,
jak jim to ukládá smlouva. Dìkuji za
obìtavou práci hasièskému záchrannému sboru i všem dobrovolníkùm, kteøí
v rámci svých moāností pomáhali.
Stejnì jako po povodních v roce 2002
jsme si i nyní opìt všichni uvìdomili,
jak naše bytí ovlivòují rozmary pøírody.
Naštìstí tento āivel v našem okolí nedosáhl na to nejcennìjší, na āivoty lidí.
()

Mgr. Jindøiška Jùdová, starostka mìsta

Market Ano èi Ne
Od doby, kdy v našem mìstì vyrostl
první a zatím jediný market, uplynulo jiā
hodnì vody. Zvaāovalo se, zda je pro
obèany dostaèující, nebo zda je nutný
další. Èas vyøeší mnoho vìcí a pro vìt-
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šinu obyvatel vyøešil i tuto otázku.
V Horaāïovicích chybí konkurenèní
prostøedí. Mnohým nevyhovuje sortiment a omezená nabídka zboāí jednoho
jediného marketu, a tak vyjíādìjí do
okolních mìst. Logicky tam nenakupují
pouze potraviny, ale zajdou i do jiných
obchodù.
V poslední dobì se snaāí øetìzce prodejen dostat pøedevším do mìst naší velikosti, jinde se zdá být trh nasycen. Pozemek, který za tímto úèelem vytipovalo
minulé vedení mìsta, se nachází za èerpací stanicí Robin Oil smìrem na Strakonice. Nìkolikrát jiā bylo pøed podpisem smlouvy, vādy však nakonec
z prodeje sešlo.
I nová rada mìsta zatím bezúspìšnì
nabízí rùzným developerským spoleènostem tento pozemek. Na otázku, proè
sem nechtìjí, firmy odpovídají vādy
stejnì:
l pozemek neleāí u hlavní silnice
l z pohledu obyvatel Horaāïovic je za
āeleznièním pøejezdem – závory
l je daleko od centra i obytné zóny –
omezená dostupnost pro pìší zákazníky
Chceme Vás seznámit s další moāností. Jedna ze spoleèností má zájem
postavit u nás nový market (PENNY) na
soukromém pozemku vedle spoøitelny
(Strakonická ul., èp. 169). Mìsto by mìlo prodat nebo pronajmout pozemky pod
parkovištì (bylo by volnì pøístupné nejen pro návštìvníky marketu). Týkalo by
Pokraèování na další stranì.

Pøíspìvková komise:
ádosti o pøíspìvky na
kulturní, sportovní a ostatní
akce nebo èinnost v roce 2007
je moāné podat nejpozdìji
do 31. bøezna.
Informace: 376 547 557.
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se to stávajícího parkovištì a pozemku, který dnes uāívají technické sluāby (za kinem). V tìchto místech by pøi pøípadné
realizaci probíhala komunikace nebo cesta pro chodce.
První podmínka, kterou si vedení mìsta stanovilo, je zachování stávajícího domu, aby zde nevznikla další nesmyslná
proluka jako je tomu napø. u kina. Naším zájmem i ve vztahu
k novì tvoøenému územnímu plánu mìsta je naopak tyto proluky zastavovat. Druhou podmínkou je dopravní øešení v souvislosti s výjezdem na silnici I/22.
Obyvatelé a návštìvníci Horaāïovic by mohli v novém
Rada mìsta
marketu nakupovat jiā pøed Vánocemi.

Jednání rady mìsta

è. 2/2007
l

l

l
l

l

17. 1. 2007 Rada mìsta
l

l

l

l

l

l

l

l
l

Jmenovala Ing. Ladislava Lenského zástupcem Mìsta Horaāïovice ve výkonném výboru sdruāení „Jaderný odpad
– dìkujeme, nechceme!“.

l

Schválila nabídku na zhotovení projektové dokumentace
na køiāovatku Modrá hvìzda a na pøeøešení parkovištì
u Aquaparku Ing. Petrem Keslem, Šáhlavice.

l

Schválila podání āádosti o poskytnutí dotace z dotaèního
programu „Zachování a obnova kulturních památek Plzeòského kraje“ pro rok 2007 na akci „Kašna na zámku Horaāïovice“.
Na āádost obèanù Veøechova souhlasí s osazením svítidel
VO a opravami povrchu místní komunikace a zjištìním poāadavkù opravy kulturního domu.
Seznámila se s cenovými nabídkami na vypracování projektové dokumentace na akci „Rekonstrukce kuchynì – ZŠ
Blatenská v Horaāïovicích“ zájemcù o zpracování projektové dokumentace: Atelier PENTA, s. r. o. Strakonice,
Šumavaplan, spol. s r. o. Sušice, Ing. Petr Meduna,
Horaāïovice, STA Strakonice. Jako nejvýhodnìjší nabídku schválila nabídku spoleènosti PENTA, s. r. o. Strakonice.
Souhlasí s podáním nabídky na realizaci stavby „Rekonstrukce Okruāní ulice, I. etapa“ tìmto uchazeèùm: SWIETELSKY stavební, s. r. o. Sušice, Silnice Klatovy, a. s.,
ZNAKON, a. s. Sousedovice, SILBA silnièní údrāba, a. s.
Klatovy – Luby.
Rozhodla zveøejnit zámìr pronájmu prostranství na trāišti
k umístìní prodejních stánkù v dobì konání pouti ve dnech
18. a 19. srpna 2007.
Souhlasí s pokácením javoru ve Veøechovì na parcele
è. 1543/1.
Schválila smlouvu o dílo s firmou Geoing, s. r. o. Plzeò,
na „Zpracování pasportu místních komunikací ve mìstì
Horaāïovice a jeho èástech a úèelových komunikací ve
vlastnictví Mìsta Horaāïovice“.

l
l
l

l

l

Rozhodla v návaznosti na døívìjší jednání zastupitelstva
mìsta zveøejnit zámìr budoucího odprodeje parcely è.
1483/14, 1480/11, 1484/21 v k. ú. Horaāïovice k úèelu
výstavby marketu.
S platností od 1. ledna 2007 schvaluje platový výmìr øeditelù ZŠ Blatenská, ZŠ Komenského, MŠ Loretská, KMŠ
Jiøího z Podìbrad.
S platností od 1. ledna 2007 stanovila plat vedoucím organizaèních sloāek mìsta.
Na āádost Bohumila Flachse, Plzeò, souhlasí s poøádáním
páteèních trhù v tìchto termínech roku 2007: 26. 1., 23.
2., 23. 3., 20. 4., 25. 5., 20. 7., 24. 8., 21. 9., 26. 10.,
23. 11.
V návaznosti na dopis EKOKOM Praha týkající se vyhlášení garanèního reāimu pro sbìr, úpravu a zpracování
nápojových kartonù pro období od 1. 1. 2007 schválila povìøení svozové firmy k uplatòování garanèního
reāimu.
Schvaluje nabídku na zhotovení projektové dokumentace
„Komunikaèní napojení recyklaèního centra AZS 98 Plzeò
zpracovanou Ing. Petrem Keslem, Šáhlavice.
Jmenovala èleny komise tìlovýchovy a sportu: Josef Rendl,
Ing. Ivan Breindl, Ing. Michal Forman, Ing. Václav Vachuška, Pavel Svoboda, Karel Novotný, Ing. Jaromír
Hnídek, Miloslav Svatoš, Martin Hlaváè, Václav Štìpán,
Lukáš Zábranský, Josef Maxa.
Souhlasí s poøádáním 38. Prácheòské výstavy holubù, králíkù a drùbeāe ve dnech 20. a 21. ledna 2007.
Vzala na vìdomí zápis z bytové komise ze dne 10. 1. 2007
a vyúètování Tøíkrálové sbírky.
Na návrh bytové komise schválila s platností od 1. 2. 2007
Zásady hospodaøení s byty ve vlastnictví Mìsta Horaāïovice.
Jednala o pronájmech bytových a nebytových prostor.
Stanovila termín ZM na 7. bøezna 2007 v 18.00 hod.

31. 1. 2007 Rada mìsta
l

l

l

l

Souhlasí s umístìním mobilní buòky o rozmìrech 5 x
2,5 m na pozemku pè. 1668 pro Èeský rybáøský svaz,
místní organizaci Horaāïovice.
Schválila návrh Smlouvy o dílo na zhotovení projektové
dokumentace pro stavební povolení na akci „Køiāovatka
Modrá hvìzda“.
Schválila podání āádosti o poskytnutí dotace Plzeòského
kraje z dotaèního programu „Program stabilizace a obnovy
venkova Plzeòského kraje“ pro rok 2007 na akci „Oprava
místních komunikací – Boubín“.
Seznámila se s cenovými nabídkami na organizaèní zajištìní výbìrového øízení na zhotovitele stavby „Rekonstrukce
Blatenské ulice v Horaāïovicích“ následujících spoleèností:
INGEM ināenýrská, a. s. Plzeò, GPL – INVEST, s. r. o.
Èeské Budìjovice, GORDION, s. r. o. Praha, Stavební

è. 2/2007

l
l

l
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l

l

l
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l
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poradna Èeské Budìjovice. Schválila nabídku firmy
GORDION, s. r. o. Praha.
Seznámila se s peticí ze dne 22. 1. 2007 týkající se protipovodòových opatøení na øece Otavì v Horaāïovicích.

STRANA 3
l

l

Jednala o návrhu rozpoètu roku 2007.
Schválila výzvu k podání nabídky, jejíā souèástí je návrh
smlouvy o dílo na realizaci stavby „Rekonstrukce Okruāní
ulice, I. etapa“.
Schválila výši poplatku za provoz systému shromaāïování,
sbìru, tøídìní a odstraòování komunálního odpadu v mìstském zdravotnickém zaøízení v Blatenské ul. èp. 311 pro
období od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2007.
Schválila nákup autobusové èekárny pro Veøechov.

l

l

Vzala na vìdomí informace o probíhajícím „Komunitním plánování sociálních sluāeb na území správního
obvodu obce Horaāïovice a mikroregionu Prácheòsko“ –
2. etapa.

l

Schválila navrhované sloāení povodòové komise správního obvodu obce s rozšíøenou pùsobností a Mìsta Horaāïovice.

l

Schválila darovací smlouvu s firmou DRUSO, spol. s r. o.
Plzeò, na poskytnutí daru ve výši 5.000,- Kè pro Mìstskou
knihovnu Horaāïovice.
Souhlasí s pouāitím malého nádvoøí zámku a jeho pravého podloubí jako místa startu a cíle pochodu pøi organizaci 42. roèníku Horaāïovické padesátky dne 26. kvìtna
2007.
Bere na vìdomí zápis z bytové komise ze dne 24. 1. 2007.

l

l

Jednala o pronájmech bytových a nebytových prostor.

l

Souhlasí s propagací mìsta v rámci ètyø veletrhù v SRN,
samostatný stánek spolu s mìsty Klatovy a Sušice a vydání
propagaèních materiálù.

l

14. 2. 2007 Rada mìsta
l

l

l

l

l

Vzala na vìdomí Zprávu o èinnosti Mìstského muzea
za rok 2006 a pøedpoklad èinnosti v roce 2007. Vyjádøila
podìkování za èinnost organizaèní sloāky Mìstské muzeum.
Souhlasí se zámìrem výstavby bytového domu na èásti
st. pè. 263/1 v k. ú. Horaāïovice s tím, āe po podání āádosti
bude odprodej pozemku pøedloāen ZM.
Schválila podání āádosti o poskytnutí dotace z rozpoètu
Plzeòského kraje z dotaèního programu „Ekologické projekty“ pro rok 2007 na projektovou dokumentaci akce „Blatenská ulice Horaāïovice“.
Schválila podání āádosti o poskytnutí dotace z rozpoètu
Plzeòského kraje z dotaèního programu „Ekologické projekty“ pro rok 2007 na projektovou dokumentaci akce
„Revitalizace a rekonstrukce Anglického parku Ostrov
v Horaāïovicích“.
Schválila nabídku Ak. sochaøe Jiøího Kašpara, Mostek,
týkající se realizace stavby „Restaurování kašny zámek
Horaāïovice“.

l

Schválila nabídky na zhotovení technické dokumentace pro
plánované opravy vodních nádrāí v Komušínì a v Horaāïovické Lhotì.
Seznámila se se zámìrem výstavby marketu v Loretské ulici a soupisem pozemkù týkajícím se dotèených pozemkù
ve vlastnictví Mìsta Horaāïovice. Nesouhlasí s realizací
marketu v Loretské ulici do pøedloāení návrhu øešení dopravní situace.
Souhlasí s omezením výmìny zaøizovacích pøedmìtù
v bytech a se zrušením pøíspìvku na výmìnu prošlých
kuchyòských linek a podlahových krytin v pokojích v nájemních bytech ve vlastnictví Mìsta Horaāïovice.
Schvaluje Smlouvu o dílo na zajištìní deratizaèních a desinsekèních prací s Liborem Èihákem.
S platností od 15. 2. 2007 schválila dodatky týkající se
ceny v roce 2007 za sluāby komplexního zabezpeèení
likvidace komunálních odpadù dle smlouvy s firmou
RUMPOLD–P, s. r. o.
Na návrh MìÚ, OPPŠK vyplývající z jednání sportovní komise týkající se výpovìdi smlouvy o zajištìní provozu víceúèelového høištì FK Horaāïovice schválila výpovìï
o provozování víceúèelového høištì k 28. 2. 2007 s tøímìsíèní výpovìdní lhùtou.
Schválila āádost o dotaci na projekty „Prácheòsko digitálnì“, „Slavnosti kaše“, „Nový výstavní prostor Mìstského
muzea v Horaāïovicích“, „Informaèní systém Mìsta Horaāïovice“.
Schválila vypsání výbìrového øízení na akci „Dodání komponenty informaèního systému mìsta – spisové sluāby“.
Schválila ošetøení lípy na pozemku KN pè. 372 v k. ú.
Boubín Ing. Janem Spìváèkem, Týnec.
Projednala otevøený dopis Volného sdruāení zahrádkáøù
Loreta ze dne 31. 1. 2007 týkající se zmìny regulativù zahrádek v lokalitì Loreta. Vzhledem k tomu, āe Mìsto
Horaāïovice v souèasné dobì pøipravuje zpracování nového
územního plánu, nesouhlasí s projednáváním jakýchkoliv
zmìn. Podnìt bude poskytnut zpracovateli nového územního plánu.
Vzala na vìdomí zápis z komise pro sport a tìlovýchovu
a zápis z kulturní komise. Souhlasí s termínem konání
Slavností kaše – 700 let od smrti Rudolfa Habsburského
pøi dobývání Horaāïovic dne 29. a 30. èervna 2007 a s termínem Jmenin mìsta dne 28. a 29. èervence 2007.
Mgr. Jindøiška Jùdová, starostka mìsta

Mìsto Horaāïovice zve obèany na

ZASEDÁNÍ MÌSTSKÉHO
ZASTUPITELSTVA
Koná se 7. bøezna 2007 v 18.00 hodin
v Kulturním domì Horaāïovice.
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è. 2/2007

ijí mezi námi
Ve ètvrtek 25. ledna 2007 se konal slavnostní ceremoniál
udílení architektonické soutìāe Ceny Petra Parléøe 2006.
Naše mìsto se v jejím rámci zapojilo do soutìāe mìst
(z 252 oslovených úèast potvrdilo pouze 30 mìst). Do druhé
èásti soutìāe – tvùrcù – se pøihlásilo 32 autorù, a ti odevzdali
24 návrhù. Z nich pak vzešly tøi ocenìné práce.
Jednu z cen, Cenu Staveb silnic a āeleznic za pøínos k rozvoji architektury mìst, získali horaāïoviètí autoøi Martin
Koānar a Petr Koláø za návrh Revitalizace Mírového námìstí. Na stejném tématu mimo dalších pracovali ještì Michal
Dub a Ing. arch. Ondøej Busta. Jejich díla nebyla porotou
vyhodnocena, ale jistì je ocení naši obèané.
Vyhodnocení probìhlo v historických prostorách rezidence
primátora hlavního mìsta Prahy. Slavnostní pøedávání cen provázela slovem Martina Kociánová a mezi hosty byl napøíklad
primátor hlavního mìsta Prahy MUDr. Pavel Bém, senátor
a pøedseda Správní rady Spoleènosti Petra Parléøe Jiøí Oberfalzer a další partneøi projektu.
Ocenìným blahopøeji k úspìchu a dìkuji za propagaci Horaāïovic.

Martin Koānar
V letech 1998 – 2000 studoval Fakultu stavební (ÈVUT
Praha) a poté pokraèoval studiem Fakulty architektury (ateliér Romana Kouckého, ateliér Jana Šépky a Petra Hájka).
V r. 2003 – 2004 byl náèelníkem Spolku posluchaèù architektury FA ÈVUT. V r. 2004 zorganizoval workshop
SYMBIOSIS 2004 – Horaāïovice.

Petr Koláø
Absolvoval SPŠ strojní v Táboøe a SPŠG v Hellichovì
ulici v Praze. Od r. 1992 vlastní grafické studio, od r. 2000
āije s rodinou v Horaāïovicích. V souèasné dobì je zapojen
do vedení mìsta jako èlen rady.

Jak si budoucnost našeho námìstí pøedstavují zmínìní, ale
i jiní autoøi, se budete moci podívat v rámci plánované výstavy
jejich prací.
Mgr. Jindøiška Jùdová, starostka mìstka

Odpovìdi na otázky:
1) Proè se na údrābu Obory neèerpaly āádné dotaèní
programy? Proè nebylo zveøejnìné, āe toto území je
chránìné (nebo se mýlím)? A hlavnì, kdo mìl celou
záleāitost na starosti?
Obora je místem mých kaādodenních procházek se psem,
sousedím s ní pozemkem, mám rád její prostøedí – faunu i flóru, potùèek, rybník, umìlou „jeskyni“, vzrostlé, pøeváānì listnaté stromy a v neposlední øadì i pìkný výhled z ní na naše
mìsto.
e je území bývalé zámecké obory (respektive jeho èást)
zapsáno jako registrovaný významný krajinný prvek, jsem se
dozvìdìl pøed nedávnem z úst paní starostky.
Takových krajinných celkù je v okolí našeho mìsta více,
napøíklad „èást“ území Ostrova, mùāe to však být i rybník,
èást lesa nebo území s neobvyklou flórou èi faunou. Pokud
potom na takovýchto územích dochází napøíklad k lesní tìābì
èi jiným èinnostem, musí být tyto èinnosti schváleny odborem āivotního prostøedí.
Nechci pátrat po tom, zda bylo v minulosti moāné na tuto
lokalitu vyuāít peníze z nìkterých dotaèních titulù ani kdo se
o toto mìl pøípadnì starat. Avšak ten, kdo Oboru navštíví
(a takových návštìvníkù zde potkávám mnoho) a prodírá se
zde zarostlými cestièkami kolem rybníka plného vìtví a popadaných stromù, podél zbytkù kamenného ohrazení narušeného nálety døevin, koøeny èi vìtvemi stromù, si jistì poloāí otázku – Proè toto území s pozùstatky rùzných staveb, se
zbytky soch a bohatou historií je takto zanedbané a neupravené?
Souèasná rada mìsta se se stavem Obory seznámila a pøipravuje opatøení vedoucí k nápravì tohoto stavu.
V souvislosti s tím bych chtìl upozornit na plánované akce
týkající se Obory, na které jste zváni v tomto èísle Horaāïovického obzoru.
2) Kolik m2 zastavìné plochy mìsto v souladu se stavebním zákonem povolí a jaké další dùleāité podmínky
platí pro majitele zahrad v lokalitì Loreta.?
Mìsto Horaāïovice v souèasné dobì pøipravuje zpracování
nového územního plánu, tento podnìt bude poskytnut zpracovateli plánu.
3) Jaký bude postup Rady mìsta ohlednì „otevøení“ pískovny?
Mìsto Horaāïovice uzavøelo v r. 2001 s firmou B&K
smlouvu o nájmu nemovitosti na tìāební prostor.

è. 2/2007

STRANA 5

Nové zastupitelstvo mìsta na svém 2. zasedání konaném
dne 19. 12. 2006 doporuèilo radì mìsta jednat s firmou B&K
o ukonèení výše uvedené nájemní smlouvy. Rada mìsta na
základì výše uvedeného doporuèení zastupitelstva koná další
kroky k ukonèení nájemní smlouvy.

Nejèastìji dávaná jména narozeným dìtem
v roce 2006:
Chlapci:
Ondøej (2), David (2), Filip (2), Petr (2), Dominik (2)
Dìvèata:
Karolína (4), Natálie (3), Kristýna (3), Kateøina (2),
Adéla (2), Aneta (2)

Odpovídal èlen Rady mìsta Mgr. Roman Krejèí.

Poèet uzavøených sòatkù v matrièním obvodu
Horaāïovice:
v Horaāïovicích:
40 (39 sòatkù civilních, 1 sòatek církevní)

Upozornìní
Upozoròujeme obèany na povinnost uhradit nejpozdìji
do 31. 3. 2007 místní poplatek ze psù za rok 2007 a místní
poplatek z odpadu za 1. pololetí roku 2007. Dle nové
Obecnì závazné vyhlášky platné od 1. 2. 2007 èiní poplatek z odpadu na letošní rok 475,- Kè/osoba/rok.
Poplatky je moāno zaplatit zaslanou poštovní poukázkou nebo hotovì v pokladnì MìÚ v pøízemí budovy radnice v úøedních dnech pondìlí, støeda 8 – 17 hod a pátek
8 – 11 hod. Vèas nezaplacené poplatky mohou být dle
platné Vyhlášky zvýšeny aā na trojnásobek.
Finanèní odbor, Dana Havránková

Poèet obyvatel k 31. 12. 2006
celkem

z toho dìti
do 15 let

Babín

46

2

Boubín

93

13

5012

770

Horaāïovická Lhota

69

9

Komušín

98

12

Svaté Pole

60

9

Tøebomyslice

178

21

Veøechov

114

15

5670

851

Horaāïovice

celkem

Z toho 2737 muāù a 2 933 āen.
Poèet obyvatel
v r. 2006 pøistìhovaných

76

Poèet obyvatel
v r. 2006 odstìhovaných

112

Poèet zmìn trvalého pobytu v rámci
Horaāïovic

99

Poèet úmrtí v r. 2006

46

Poèet narozených v r. 2006

53
(32 dìvèat,
21 chlapcù)

ve Velkém Boru:
3 (církevní)
Jitka Stulíková, správní odbor MìÚ Horaāïovice

Z èasových dùvodù se nám nepodaøilo v minulém èísle
zveøejnit tiskovou zprávu k probíhajícímu projektu „Budování
kapacit pro podporu plnìní plánu odpadového hospodáøství
obcí a kraje s úèastí veøejnosti v Plzeòském a Jihoèeském
kraji“ financovaného z prostøedkù evropského sociálního fondu. Tiskovou zprávu poskytlo Èeské sdruāení pro biomasu,
jakoāto garant a nositel projektu. Mìsto Horaāïovice je partnerem tohoto projektu.
Ing. Vachušková, odbor āivotního prostøedí

PROJEKT FINANCOVANÝ EU
ZAHAJUJE ŠKOLENÍ DESÍTEK LIDÍ
V ODPADOVÉM HOSPODÁØSTVÍ
V pondìlí 22. 1. 2007 byl v hotelu Ve dvoøe ve Spáleném
Poøíèí zahájen 1. blok školení nìkolika desítek lidí na téma
odpadové hospodáøství. Akce je souèástí významného projektu „Vzdìlávání a spolupráce v odpadovém hospodáøství“ (zkrácená verze plného názvu projektu), jehoā cílem je
podpora rozvoje odpadového hospodáøství v zapojených obcích v Plzeòském a Jihoèeském kraji.
Nositelem projektu je sdruāení CZ Biom – Èeské sdruāení
pro biomasu, které jako jednu z cest pro udrāitelný rozvoj
odpadového hospodáøství spatøuje v aktivním vzdìlávání
a spolupráci. Ve vzájemné spolupráci s firmou Ing. Pavel
Pokraèování na další stranì.
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Novák, která je hlavním odborným partnerem projektu, proto
sdruāení pøipravilo pro zapojené obce a mìsta rozsáhlý vzdìlávací program. V prùbìhu školení úèastníci získají komplexní
pøehled o aktuálním stavu a vývoji v oboru a zároveò moānost
pøipravit konkrétní opatøení ke zlepšení systému nakládání
s odpady ve vlastních obcích.
Vzdìlávací program bude realizován prùbìānì v období jednoho roku (leden 2007 aā leden 2008) a bude rozdìlen do
ètyø samostatných školících blokù. Kaādý z nich potrvá jeden
pracovní týden a bude vìnován urèitému dùleāitému tématu.
První blok školení, realizovaný ve dnech 22. – 26. ledna 2007,
byl zamìøen na „Techniky prevence a shromaāïování odpadù
v obcích“. Úèastníci školení tak získali odpovìdi na zásadní
otázky, zejména jak prakticky pøedcházet vzniku odpadù v obcích a jak správnì nastavit systémy tøídìného sbìru nejen papíru, skla èi plastù, ale i bioodpadù a elektrošrotu za úèelem
zvyšování recyklace tìchto odpadù. O teoretické, ale i praktické informace a zkušenosti se s úèastníky podìlili odborní
lektoøi z øad CZ Biom, firmy Ing. Pavel Novák, Regionální
rozvojové agentury Plzeòského kraje, o. p. s., spoleèností specializovaných na zpìtný odbìr elektrozaøízení a elektroodpadu
a dalších.
Zbývající tøi bloky školení se uskuteèní opìt ve Spáleném Poøíèí v prùbìhu dubna a èervna 2007 a v lednu 2008.
Úèastníkùm nabídnou navíc praktické ukázky technologií v oblasti nakládání s odpady, napøíklad provoz skládky a zejména
pak technologie na recyklaci vytøídìných odpadù.
A co je velmi podstatné, v návaznosti na výstupy ze školení
se ve všech zapojených obcích budou realizovat praktické pilotní projekty se zamìøením na informaèní kampanì pro obèany.
Poznámka:
1) 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 „Sí 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).
2) 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,
registrováno u MV ÈR v odd. II/s-OS/1 pod è. 24309/94-R,
URL: www.biom.cz
Kontaktní osoba:
Ondøej Baèík, hlavní manaāer projektu ESF,
tel.: 604 631 563, tel.: +420 241 730 326,
e-mail: bacik@biom.cz
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Otevírací doba sbìrného dvora:
Úterý:

15.00 – 17.00
14.00 – 16.00 – v zimním období

Sobota:

09.00 – 11.00

Jiā více neā dva mìsíce funguje v našem státì nový stavební zákon è. 183/2006 sb., aèkoliv je otázkou, zda slovo
funguje vystihuje daný stav vìci. Také proto jsme slíbili
veøejnosti, āe ji alespoò rámcovì s novými pøedpisy seznámíme.
A protoāe se jedna z prvních āádostí v novém roce týkala
umístìní reklamy a oznaèení budov, budeme se tedy dnes zabývat touto problematikou.
Bude-li tedy naše reklamní zaøízení velikosti do 0,6 m2 a nebude-li leāet v ochranném pásmu komunikace, pøípadnì v památkové zónì, potom toto zaøízení nevyāaduje rozhodnutí
o umístìní stavby ani územní souhlas. Rovnìā nevyāaduje ani
ohlášení, ani stavební povolení. Informaci o tom, zda do pásma komunikace zasáhneme a zda se nacházíme v památkové
zónì, nám poskytnou odbory dopravy a kultury zdejšího mìstského úøadu.
Územní rozhodnutí ani souhlas rovnìā nevyāadují oznaèení
budov státních orgánù, orgánù veøejné správy, staveb právnických a fyzických osob, které obsahují údaje specifikované
āivnostenským zákonem, avšak pouze za podmínky, āe nebudou umístìny na objektu, který je kulturní památkou. Informaci poskytne opìt jmenovaný odbor kultury.
Pokud se jedná o zaøízení reklamní, pøesahující uvedenou
velikost (0,6 m2), nebo nacházející se v ochranném pásmu
komunikace èi v památkové zónì, je nutno podat āádost
o umístìní reklamního zaøízení u zdejšího odboru výstavby
a územního plánování. Svou āádost pak musíte doloāit m.j.
stanoviskem pøíslušného odboru (dopravy, resp. kultury).
Zaøízení pøesahující velikost 0,6 m2 a stavby urèené pro reklamu podléhají navíc ještì ohlášení stavebnímu úøadu.
Opìt pøipomínáme zásadu, kterou je nutno vādy dodrāovat,
a to podávat āádosti výhradnì na zákonem stanovených formuláøích. V opaèném pøípadì nebude Vaše āádost povaāována
za podání, budete zbyteènì zatìāovat úøedníka, který mohl
vyøídit āádost nìkoho jiného, nehledì na to, āe si sami prodlouāíte lhùtu pro vyøízení Vaší āádosti.
Závìrem bychom chtìli pøipomenout, āe tento èlánek není výkladem stavebního zákona, a proto existuje v kaādém
ze zmínìných pøípadù øada výjimek a upøesnìní, takāe doporuèujeme obrátit se v konkrétním pøípadì radìji na stavební
úøad.
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Je však nutno pøipomenout, āe poāadovanou konkrétní odpovìï mùāete obdrāet jen tehdy, pokud budete mít jiā zcela
jasno o tom, jaké zaøízení (velikost, barva, text, provedení
apod.) a kde (rozmìrové umístìní na konkrétním pozemku èi
Ing. J. Kotlaba VÚP
stavbì) chcete povolit.

Šance promluvit
do sociálních sluāeb
Projekt „Komunitní plánování na území správního obvodu obce Horaāïovice a mikroregionu Prácheòsko“ úspìšnì
vstoupilo do druhé poloviny. Z pouhého seznamování a informování se nyní postoupilo ke konkrétním výsledkùm.
Øídící skupina uā zpracovala sociálnì demografickou analýzu a nyní pøipravuje broāuru, která by mìla poskytnout pøehled všech sociálních sluāeb na sledovaném území. Neomezí
se na pouhý výèet, ale obohatí ho kontakty i navazujícími
informacemi. Publikace by se mìla do konce dubna dostat
do kaādé domácnosti, pokud ji nìkdo pøece jen neobdrāí, mùāe
si ji vyzvednout v pøízemí MÚ Horaāïovice. Souèástí broāury
se stane dotazník, který doporuèujeme vyplnit. Je v zájmu
kaādého obèana, aby dal v oblasti sociálních sluāeb najevo
své zkušenosti a svá pøání, aby pomohl sestavit pøehled āádaných a chybìjících sluāeb. Vyplnìné formuláøe je tøeba odevzdat ve sbìrných místech, jejichā pøehled bude v broāuøe
rovnìā uveden. Ve vybraných lokalitách navíc budou pracovat
proškolení tazatelé, jejichā úkolem je získat názory obèanù
pomocí osobních rozhovorù. Zjištìné skuteènosti pak øídící
skupina spolu s odborníky projektu vyhodnotí a vyuāije pro
další postup v komunitním plánování. Protoāe úspìch celého
projektu spoèívá právì v zájmu a zapojení veøejnosti, uā nyní
upozoròujeme na chystaný semináø o kvalitì sociálních sluāeb,
jejich zákonu a novì zavádìných standardech. Termín a místo
konání „Semináøe k problematice standardù kvality sociálních
sluāeb a kontroly jejich naplòování“ bude vèas zveøejnìno na
www.www.cz, kde je moāné získat bliāší informace o právì
probíhajícím komunitním plánování sociálních sluāeb na naAgAkcent, s. r. o. – koordinátor projektu
šem území.

Sbor dobrovolných hasièù
Stalo se uā dobrým zvykem, āe na poèátku nového roku bilancujeme rok minulý.
Výroèní valná hromada (VVH) našeho Sboru
dobrovolných hasièù se uskuteènila v zasedací síni naší zbrojnice v pátek 19. ledna
2007 od 19 hod.
Pøítomno bylo 37 èlenù a èlenek z celkového poètu 66 dospìlých. Sbor má dále 22 mladých hasièù a dvì dorostenky.
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Z hostù to byl mjr. Josef Grossl, který zastupoval Hasièský
záchranný sbor v Klatovech, za mìsto to byl místostarosta
ing. Ladislav Lenský a byl také pozván bývalý starosta mìsta
pan Václav Trèka, který obdrāel od sboru podìkování za dobrou spolupráci v minulých letech. Dále to byla pí Marie Hùlová za Lyckeby Amylex (škrobárna) a za mlýn „Mrskoš“
p. Martin Melzer. Oba zmínìné podniky jsou našimi sponzory.
Malá úèast na VVH byla ovlivnìna āivlem nazvaným orkán
Kyrill, který se ve ètvrtek 18. 1. a v pátek 19. 1. pøehnal
pøes Èeskou republiku, zanechala všude spouš a naplno zamìstnal hasièe. Pøi zásazích byl nasazen nejvìtší poèet hasièù
od povodní, které postihly naši zemi v roce 2002.
Po pøivítání všech pøítomných byla pøednesena zpráva starostou sboru panem Václavem Havlíkem, která obsahovala
hlavnì èinnost sboru v minulém roce. Poté následovala zpráva
o èinnosti mladých hasièù a zpráva Kontrolní a revizní rady.
Potom byla diskuze, ve které vystoupilo osm diskutujících.
Po jejím skonèení byl pøednesen a odsouhlasen plán èinnosti
sboru na rok 2007, který obsahuje dvanáct bodù, z nichā tím
hlavním je pøíprava oslav 130. výroèí zaloāení sboru v pøíštím
roce.
Závìr naší VVH provedl mjr. Grossl. Po ukonèení bylo
podáno obèerstvení a posedìlo se v druāných besedách.
Karel Halml

Mladí hasièi SDH
Horaāïovice
V sobotu 17. 2. 2007 se mladí hasièi
z SDH Horaāïovice zúèastnili Zimního setkání, které probìhlo ve sportovní hale v Klatovech. Náš sbor reprezentovaly celkem tøi pìtièlenné hlídky, které mìly za úkol plnit cca
15 disciplín. Jednalo se jak o soutìāe ze hry Plamen, tak o rùzné táborové úkoly. Jedna naše hlídka se umístila na krásném
pátém místì, za coā si odnesla cenu – dort jeāka. Soutìāe
se zúèastnilo asi 300 dìtí z celého Klatovska. Dìtem se na
akci moc líbilo a uā nyní se tìší na další závody, které pro–kl–
bìhnou v kvìtnu.
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Z Á PI S
do Mateøské školy Horaāïovice, Loretská ul. 935
se bude konat ve dnech

Kolektiv Køesanské mateøské školy Horaāïovice,
Jiøího z Podìbrad 724 zve na akci:

3. a 4. dubna 2007 vādy od 13 do 16 hodin.

TÝDEN OTEVØENÝCH DVEØÍ

Místem konání zápisu bude tøída Hvìzdièky

ve dnech 27. 3. – 3. 4. 2007 v dobì provozu,
tj. 6.30 – 16.30 hod.

(vchod z Loretské ul.).

ZÁPIS DO KØESANSKÉ MATEØSKÉ ŠKOLY
se uskuteèní 3. 4. 2007 od 13.00 do 16.30 hodin
na tøídì Ptáèata.

Pro všechny dìti, které nás navštíví,
pøipravil krteèek odmìnu.

Ve tøídì Motýlci bude pro nové pøedškoláèky
(a nejen pro nì) pøipraveno pøekvapení.
V uvedenou dobu je moāné prohlédnout si
i ostatní prostory MŠ.
Srdeènì Vás zveme!

Køesanská mateøská škola
Horaāïovice
První pololetí školního roku je za námi
a my jsme v tomto období v MŠ absolvovali mnoho zajímavých aktivit. Jednou
z nich je i nedávná návštìva pana Kotiše,
který nám zpøíjemnil odpoledne ukázkou svých psù, sibiøských
husky. Pøedstavili se nám Endy, Bady, Ája a Beny. Dìti mìly
moānost si pejsky prohlédnout a pohladit, dozvìdìly se hodnì
zajímavých informací a byly jim prostøednictvím pana Kotiše
zodpovìzeny všechny dotazy. Dozvìdìli jsme se také, āe pana
Kotiše a psy èeká etapový závod saòových psù v Orlických
horách – Šediváèkùv long 2007. Slíbili jsme tedy, āe budeme
drāet palce a drāeli jsme opravdu poctivì. V nároèném závodu
s 39 úèastníky, z èehoā 14 z nich závod vzdalo, byl pan Kotiš
velmi úspìšný. Umístil se ve své kategorii (tzn. spøeāení do
ètyø psù) na 3. místì. Pøejeme do budoucna mnoho dalších
úspìchù.
Netradièní aktivitu – vyjíāïku se psy, kterou dìti jistì ocení,
máte moānost absolvovat po telefonické domluvì s panem
Za KMŠ Eva Pavlíèková
Kotišem. Kontakt 607 536 752.

XXIV. ZÁPADOÈESKÁ OBLASTNÍ
PØEHLÍDKA AMATÉRSKÉHO DIVADLA
8. 3. – 11. 3. 2007
8. 3. ètvrtek
N. Robbins:
HROBKA S VYHLÍDKOU
Èerná detektivní komedie pro dospìlé.
Tyjátr Horaāïovice.
20.00 hod.
9. 3. pátek
Slawomir Mroāek:
LETNÍ DEN
Hra plná ambicí, nadìjí a pøání.
Divácká adresa od 12 do 100 let.
Spodina Plzeò.
14.00 hod.
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9. 3. pátek

11. 3. nedìle

Antonín Hodek:
… A JINÉ HRY
Tragikomické pøíbìhy o tom, āe není obtíāné nebýt normální.
Divácká adresa od 12 do 100 let.
Podividlo aāaāAš.
17.00 hod.

Závìr pøehlídky
Hodnocení a nominace na Národní pøehlídku v Tøebíèi
a Dìèínì.
15.00 hod.
Na kaādé pøedstavení je jednotné vstupné 30,- Kè.
Prodej na místì v KD.

9. 3. pátek
J. P. Sartre:
S VYLOUÈENÍM VEØEJNOSTI
Hra, která vznikla jako varování pøed námi samými.
Divácká adresa od 14 do 100 let.
Divadlo bez zákulisí Sokolov.
20.00 hod.
10. 3. sobota
Na motivy W. Saroyana:
TEATRUM MUNDUS – DIVADLO SVÌT
„… existuje pouze jedno jediné divadlo: SVÌT…“.
Divácká adresa od 12 do 100 let.
Studio Divadla Dagmar.
10.00 hod.
10. 3. sobota
P. Merimée:
KOÈÁR NEJSVÌTÌJŠÍ SVÁTOSTI
Stalo se za vlády francouzského císaøe Napoleona III.
Divácká adresa od 12 do 100 let.
Spodina Plzeò.
13.30 hod.
10. 3. sobota
Dodo Gombár:
HUGO KARAS
Nastudováno v pùvodním slovenském znìní.
Divácká adresa od 15 do 100 let.
Divadelní studio D 3 Karlovy Vary.
17.00 hod.

10. Prácheòský ples
v Horaāïovicích
V sobotu dne 6. ledna 2007 se v horaāïovickém kulturním domì uskuteènil
jubilejní 10. Prácheòský reprezentaèní
ples. Poøadatelem tohoto plesu, jako
v pøedcházejících letech, bylo Mìsto
Horaāïovice a kulturní støedisko. Mìsto
Horaāïovice se stalo spolupoøadatelem
jiā pøi 1. plesu, který se konal 24. ledna
1998. Od této doby Mìsto Horaāïovice, jako spolupoøadatel, pøispívalo finanèní èástkou na poøádání Prácheòského reprezentaèního plesu. Veškerou pøípravu, organizaci a finanèní riziko vādy ale neslo Kulturní støedisko
v Horaāïovicích. Protoāe v tomto roce, jak uā jsem zmínila, to byl ples jubilejní, byl i program bohatší. Kulturní
støedisko obdrāelo od Mìsta Horaāïovice 20.000,- Kè. Vyúètování této èástky bylo pøedloāeno Radì mìsta a Finanènímu odboru MìÚ Horaāïovice. Podrobný rozpoèet
lze nalézt na www.sumavanet.cz/muhd v odkazu „Zprávy pro obèany“ nebo na vývìsní tabuli u Kulturního
domu.
Za kulturní støedisko
Libuše Muāíková, tel.: 376 512 237

10. 3. sobota
Liz Lochhead:
PERFECT DAYS
Trochu lechtivá komedie.
Divácká adresa od 12 do 100 let.
DS umbera Plzeò (tvùrèí skupina Skoronarváno).
20.00 hod.
11. 3. nedìle
Miroslav Horníèek:
DVA MUI V ŠACHU
Známá Horníèkova komedie.
Divácká adresa od 12 do 100 let.
Jezírko Plzeò.
10.00 hod.

Zpráva o èinnosti
Mìstského muzea
za rok 2006
Pøíprava na otevøení muzea byla ztíāena tím, āe se velice špatnì pracovalo
v nevytápìných prostorách expozice
a zima trvala aā do konce dubna. Stejný
problém nás trápil ještì celý èerven, kdy
teploty v muzeu dosahovaly v lepším
pøípadì 15° C. Stálá expozice doznala
Pokraèování na další stranì.
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zmìny. Byla v ní umístìna restaurovaná renesanèní skøíò
z kostela sv. Jana, kde nejsou vhodné podmínky pro její umístìní. V oddìlení 19. století byly novì vystaveny restaurované
korzety. Nejvìtší zmìny doznala mineralogická èást. Ve tøech
dalších vitrínách byly vystaveny sbìry Aleše Èerveného od
roku 2003, vèetnì unikátních nálezù turmalínù.
Sezónní výstavy byly tøi. V horním patøe vìāe byla výstava Letecká archeologie Horaāïovicka, zapùjèená od
pracovníkù archeologického oddìlení Vlastivìdného muzea Dr. Karla Hostaše v Klatovech. V prvním patøe byla
výstava Za alpskými minerály jako rekapitulace deseti let
konání mineralogických expedic. Celý soubor exponátù je
soukromou sbírkou A. Èerveného, také celá instalace výstavy byla jeho práce. V chodbì muzea byla instalována výstava Barokní knihy a obrazy. Veškeré exponáty pocházely
z našich sbírek, vystaveny byly i velice vzácné knihy,
napø. Mathilolliho herbáø, atlasy a lékaøské knihy. Autor
Hana Smetanová. Kromì Letecké archeologie jsme všechny výstavy a zmìny ve stálé expozici zajišovali vlastními silami.
V bøeznu a v dubnu jsme také pracovali na chystané publikaci o mìstském muzeu, kterou se podaøilo vydat v èervnu
a tìšila se velkému zájmu návštìvníkù. Pro cizojazyèné návštìvníky máme pøeloāené prùvodce, kde je popsána historie
zámku a podrobnosti o velkém sále. V expozici byly jen èeské texty, ale díky ochotì a práci paní Motlové a Lucie Staòkové máme texty pøeloāeny do nìmèiny. V publikaci o muzeu
jsou texty o expozici i v angliètinì. Velice nám pomohl pan
Fishl, který nám pøeloāil do hebrejštiny veškeré texty v èásti
pøipomínající āidovskou komunitu v Horaāïovicích. Vzhledem k tomu, āe máme návštìvníky i z Izraele, setkal se tento
poèin s velkým uznáním. Díky ochotným pomocníkùm se nám
tak podaøilo vyøešit jazykovou pøístupnost vlastními silami
a bez vynaloāení finanèních prostøedkù.
Naše výstavní aktivity se stále rozrùstají, a proto bylo nutné
øešit vitríny. Do vìāe jsme nechali vyrobit pìt vitrín, které
se dají rozebrat, protoāe po schodech na vìā se nedá projít
s hotovým nábytkem. Do stále expozice, hlavnì do oddìlení
mineralogie, jsme svépomocí repasovali ètyøi staré registraèní
skøínì.
V roce 2006 navštívilo muzeum celkem 3 328 návštìvníkù.
I u nás se projevil propad návštìvnosti v èervenci, kdy byla
veliká vedra. Jmeniny mìsta, kdy byl volný vstup, vyuāilo
k prohlídce 500 návštìvníkù. Tyto dva dny jsme také vystavovali Prácheòský kancionál a Bibli z roku 1486.

Badatelé
Osobnì v muzeu bylo 46 badatelù, ve vìtšinì pøípadech
se jednalo o rozsáhlé hledání materiálù, které zabralo nìkolik
hodin. Stále vysoký je poèet dotazù pøes internet. Tazatelé
bohuāel pøedpokládají, āe je muzeum schopno poāadované materiály najít, zhodnotit, naskenovat a odeslat. Na to naše kapacity nestaèí, proto vyøizujeme jen jednoduché dotazy, v jiných pøípadech zveme badatele na návštìvu.

Pøednášky
Pokraèovali jsme v pøednáškách pro školy, které si samy
vybírají témata. Další pøednášky se také uskuteènily pro Charitu Horaāïovice a Charitu Sušice. Do domù seniorù dojíādíme, pøípadnì se jim vìnujeme pøi jejich návštìvì muzea.
Celkem pøednášky navštívilo 101 zájemcù.

Další akce v muzeu
Pokraèoval další roèník Zámeckého hudebního léta. Uskuteènilo se pìt koncertù, a stejnì jako v loòském roce, byl zájem posluchaèù malý. Celkem na všechny koncerty pøišlo 158
zájemcù. Je to škoda, vzhledem k tomu, āe interpreti byli kvalitní a výdaje na poøádání jsou znaèné.
Koncert v muzeu mìlo Pìvecké sdruāení Prácheò, v našich
prostorách probìhla i oslava firmy Lyckeby Amylex.

Práce se sbírkami:
Stále pokraèujeme v zapisování pùvodních sbírkových
pøedmìtù do nových platných seznamù muzea. Vzhledem k tomu, āe se jednalo o stovky pøedmìtù, stále ještì nejsme hotovi.
Zapsali jsme 315 pøedmìtù. Pokraèujeme také v katalogizaci
sbírkových pøedmìtù v digitální podobì, celkem jsme napsali
580 katalogizaèních karet. Stále pøed námi zùstávají stovky
poloāek, jde o práci na nìkolik let. Ministerstvo kultury trvá
na digitální podobì, stejnì jako na zapisování do CESu v digitální formì. Práce je natolik èasovì nároèná, āe vìtší muzea
zøizují funkci dokumentaristy.

Dary:
Muzeum obdrāelo øadu darù od 21 dárcù. Dostali jsme
knihy, textil, zaøízení domácnosti a dílen, porcelán, keramiku,
nejvìtší dar je od V. Klukana, obsahuje celý soubor pøedmìtù
z pozùstalosti. Celkem jsme obdrāeli 289 pøedmìtù. Všem
dárcùm dìkujeme.
V roce 2006 jsme āádné pøedmìty nekupovali, ale v roce
2005 jsme zakoupili latinskou bibli. Po bliāším zkoumání odborníky se zjistilo, āe se jedná o prvotisk z roku 1486. Výrazným zpùsobem jsme tak obohatili naši sbírku starých tiskù.

Restaurování a konzervování
Restaurovány byly dva dámské korzety z konce 19. století
a døevìný vyøezávaný erb mìsta Horaāïovic z roku 1701.
Všechny restaurované pøedmìty byly vystaveny v muzeu. Restaurování probíhalo mimo pracovní dobu protoāe v muzeu není
potøebné vybavení ani prostory.
Od léta probíhalo konzervování pøedmìtù z daru V. Klukana. Jedná se o desítky pøedmìtù ze døeva a kovu, které byly
oèištìny a prùbìānì jsou chemicky ošetøovány.

Mineralogický prùzkum
Leden – bøezen 2006:
– pokraèování prùzkumu starého vápencového lomeèku Na

Hrádku u Horaāïovic, nález tøí vìtších dutin s unikátními
krystaly køemene (køišál, svìtlá záhnìda) a kalcit.
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– pokraèování prùzkumu lomu ve Velkých Hydèicích, nález

nových minerálù k zaøazení do muzejních sbírek (wolastonit, titanit)
– prùzkum hald bývalých uranových dolù – lokalita Damìtice
a Ústaleè: získání vzorkù sekundárních uranových minerálù
autunitu a torbenitu z Damìtic, vzorky uraninitu, clausthalitu a liebegitu z Ústalèe
– ovìøení zrudnìní v køemenných āilách pod vrchem Prácheò, nalezeny závalky sulfidù v okolí staré prospekèní
štoly
– mapování hydrotermálních køemenných āil na vrchu Stohlavec u Horaāïovic a v jeho okolí

Bøezen mìsíc
knihy
a internetu
6. bøezen

Publikace:
Hejná historie obce, èlánek na str. 24 – 30
Nerostné bohatství Horaāïovicka, str. 28, 88
Spolupráce s RNDr. Jiøím Litochlebem, Národní muzeum
Praha a s RNDr. Stanislavem Vránou, Èeská geologická
sluāba

Plán výstav na letošní rok:

Rytíøovo kopí – Beseda se spisovatelkou Martinou Drijverovou doplnìná o āivé ilustrování Vojtìcha Otèenáška pro
5. tø. ZŠ, ZŠ – praktickou, ZŠ Chanovice
Dobrodruāství na síti – internet pro nejmenší
Jak na webovky – školení pro knihovníky

1. – 31. bøezen
Záhada hlavolamu – testy, hlavolamy, kvízy pro všechny

1. bøezen – 20. duben

Zapomenutá krása
Výstava církevních textilií, které se po II. vatikánském
koncilu jiā nepouāívají. Vystavované pøedmìty jsou zapùjèeny
z kostelù a far v Horaāïovicích a okolí, podaøilo se vypùjèit
jedineèný konvolut 75 kusù, který ukazuje vývoj církevních
textilií od baroka aā po 20. léta 20. století. Instalaci výstavy
musí pøedcházet restaurátorský zásah na všech pøedmìtech,
protoāe byly sbírány po pùdách, pod hromadami omítky, ve
vlhkém prostøedí, všechny jsou zašpinìné, zaprášené a jinak
poškozené. Autor Hana Smetanová
Zbranì a zbroje v historii Horaāïovic
Váleèné konflikty na Horaāïovicku v obrazu dìjin, vystaveny budou zbranì, zbroj, fotografie, podrobné popisy
pouāití zbraní. Autor Ondøej Hurych, èlen skupiny historického šermu.
Ve vìāi by mìla být výtvarná výstava paní Jiøiny Kafkové
z Furth im Waldu, zatím jednáme.
V øíjnu aā prosinci jsme mnoho hodin vìnovali práci na
pùdách. Aleš Èervený se aktivnì podílel na úklidu prostoru
nad velkým sálem pøed pokládáním tepelné izolace. Další
ètyøi dny strávil sanací døevomorky, která se objevila na
pùdì nad špatnì vyvedeným odvìtráním.
Mgr. Hana Smetanová

Malované dobrodruāství – výtvarná soutìā na téma dobrodruāství pøi pøíleāitosti 100. výroèí nar. Jaroslava Foglara

27. bøezen
Dobrodruāství na cestách aneb Cesta za dobrodruāstvím
– beseda nad cestopisnými knihami z Nakladatelství Cykloknihy – Lucie Kovaøíková a Michal Jon vypráví o svých cestách – pro studenty SOU
Internet zdarma pro dìti do 15 let
Podrobnosti na www.knihovna.horazdovice.cz
Lenka Šimonová

Sbírej samolepky projektu
Dìti a ètení
(Podrobnosti na vývìsce knihovny a v Horaāïovickém
obzoru è. 1)

Otázka mìsíce è. 1:

Jaké skautské jméno pouāíval
Jaroslav Foglar?
Na vaše odpovìdi èekáme v Mìstské
knihovnì Horaāïovice do 31. 3. 2007.
Další samolepku mùāe získat kaādý, kdo do konce bøezna
vypátrá nìjakou zajímavost o historii skautingu, o lidech, kteøí
stáli u poèátkù skautingu v Horaāïovicích, nebo kdo pøinese
Pokraèování na další stranì.
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dokumenty a fotografie, které bychom mohli v knihovnì vystavit pøi pøíleāitosti 100 let skautingu v Horaāïovicích.
Samolepku mohou získat i návštìvníci knihovny do 15 let,
kteøí v knihovnì splní nìkterého z našich „knihovnických
bobøíkù“ (vyøeší hlavolam, hádanku nebo jiné úkoly).
Eva Marešová

Mìstská knihovna
Horaāïovice
vyhlašuje v rámci projektu

„Dìti a ètení 2007“
pøi pøíleāitosti 100. výroèí
narození Jaroslava Foglara

VÝTVARNOU SOUTÌ
PRO VŠECHNY ŠIKOVNÉ DÌTI

Malované dobrodruāství
Jakoukoli výtvarnou technikou mùāete namalovat
nebo vyrobit jeāka v kleci, totem, bobøíka strachu,
odvahy, pamìti, mlèení... nebo jiný symbol, který se
vám vybaví pøi slovì „dobrodruāství“.
Kaādý úèastník získá samolepku do celoroèní soutìāe
„Sbírej samolepky projektu Dìti a ètení“ Nejlepší nápady
oznaèené jménem a vìkem autora (autorky) budou odmìnìny a vystaveny v prostorách knihovny.
Na vaše nápady èekáme v mìstské knihovnì do
20. 4. 2007 do 17.00. Vyhodnocení soutìāe a pøedání
odmìn se uskuteèní 27. 4. 2007 ve 14.00 hod. na dìtEva Marešová
ském oddìlení.

Historie Pìveckého spolku
Prácheò (1862 – 2007)
– pokraèování z minulého èísla –
V nedìli 13. záøí byla spoleèná zkouška pìveckých sborù a v 9 hodin zaèalo
shromaāïování na Lipkách ke slavnostnímu prùvodu. Poté prùvod odešel
na námìstí, kde se slavnosti zúèastnilo
témìø 15 tisíc lidí. Po projevu pøedsedy
zazpíval spolek píseò „Sv. Vojtìch“
a také „Chorál národa èeského“ Karla
Bendla. V dìkanském chrámu, kde
probìhlo svìcení horaāïovickým dìkanem, zaznìla mše
Jana Karase „Te Deum“. Odpoledne se konala hudební aka-

demie v zámeckém sále, kde vystoupili hosté z Vodòan
a Písku.
Spolek mìl v tomto roce 125 èlenù, 31x vystoupil, provedl
celkem 103 skladby a 33 jich novì nacvièil. Rok 1868 byl
vyvrcholením prvního období èinnosti spolku Prácheò.
Po tìchto významných letech zaèíná zájem o èinnost spolku upadat. Ubývá veøejných vystoupení. Chybìly peníze na
notový materiál, a proto se noty hlavnì pøepisovaly. Velký
problém nastal se zkoušením, nebo spolek nemìl vyhovující prostory. Spolek se nerozpadl jen díky nezmìrnému úsilí
nìkterých jedincù. V roce 1874 zakoupil spolek nové pianino, které stálo 324 zlatých. Na konci roku 1876 mìl spolek
jen dvacet dva èlenù a jejich èinnost byla opravdu velmi
chudá.
K urèité stabilizaci dochází aā ke konci 70. let. Pøedsedou
spolku byl prof. Josef Majer a øeditelem se stal øídící uèitel
Josef Václav Hora. Spolek pokraèoval ve své èinnosti
i v dobì, kdy se ve mìstì zakládalo nìkolik jiných spolkù.
Pomalu, ale jistì ubývala oblíbená zastaveníèka, ale také spoleèné výlety, které èlenové spolku kdysi poøádali. Pokrokem ale bylo, āe spolek poøádal více koncertù a zábav. Poèet
èlenù v této dobì kolísal. Na poèátku 80. let bylo pøijato nìkolik èestných èlenù. Patøí mezi nì napø. kníāe Ferdinand
Kinský, horaāïovický rodák a houslový pedagog Otakar
Ševèík, hudební skladatel Dr. Ludovít Procházka a 22. dubna
1882 se stal èestným èlenem také Bedøich Smetana.
V této dobì byly kaādoroènì poøádány Cecilské zábavy
(v listopadu), vìtšinou s programy váāné hudby. Jednalo se
napøíklad o sbory „Vlaštovièky“ a „Èeská píseò“ od Bedøicha
Smetany, dále pak „Slovanské tance“ (ètyøruèní klavír) Antonína Dvoøáka nebo sbor z opery „V studni“ Viléma Blodka.
Také se konaly silvestrovské zábavy s programem veselejším
a rozvernìjším. Zpíval se napøíklad duet Jeníka a Kecala
z Prodané nevìsty Bedøicha Smetany, úvodní sbor z téāe opery, rùzné āertovné písnì, scénky a kuplety.
Na zkoušky spolku zaèaly docházet také āeny, nebo
13. listopadu 1884 byl zaloāen āenský sbor. Prvními èlenkami
byly: Fr. Køiāanová, Fr. Opplová, M. Karasová, M. Jakešová,
M. Mìøièková, B. Celerinová, J. Jirkovská, M. Majerová
a K. Hansbergrová. Stále však pøetrvávaly problémy s místností na zkoušení. Pozdìji byla pronajata místnost v pivovaøe. Kvùli zmínìným problémùm byla dokonce zrušena oslava
dvacátého výroèí zaloāení. Slavilo se tedy aā v roce 1887 dvacáté páté výroèí. Tato oslava se konala ve dnech 20. a 21.
srpna 1887. Zúèastnily se pìvecké spolky Hlahol z Plznì,
Sv. Václav ze Sušice, Zvon ze Strakonic a dále spolky z Písku, Netolic, Vodòan a Blatné. Oslava to byla velkolepá, ale
skonèila deficitem. Finanèní problémy tak pronásledovaly
spolek dál.
Také další období se vyznaèuje støídáním úspìchù a neúspìchù. Funkci sbormistra pøevzal v roce 1893 odborný uèitel
Ferdinand Fischer. Ten se velkou mìrou podílel na uvedení
nìkolika oper. Byly mezi nimi takové jako opera Viléma
Blodka „V studni“, „Prodaná nevìsta“ Bedøicha Smetany,
„Edip král“ Karla Kovaøovice a nìkteré další. Na úspìšném
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provedení oper má jistì velký podíl také orchestr, který byl
zaloāen v roce 1894 a jehoā dirigování se ujal Jan Karas.
Prvními èleny orchestru byli: J. V. Hora, A. Pánek, páter
J. Šmíka, F. Fischer, T. Veselský, Š. K.Vydra, MUDr. J. Matoušek, A. Schrabal, F. Kuèera, K. Pruner, A. Tejc, F. Chadim
a V. Augusta. Toto tìleso poprvé vystoupilo na veøejnosti 26. bøezna 1894. F. Fischer zaloāil na konci 19. století
školu zaèáteèníkù, která mìla vychovávat nové èleny pro
spolek.
Pokraèování pøíštì

MP

Halový turnaj mladších
pøípravek v Sušici
Dne 4. 2. 2007 se uskuteènil halový turnaj mladších pøípravek v Sušici. Turnaje se zúèastnilo 6 muāstev, hrálo se
15 minut kaādý s kaādým. Pro horaāïovické mladíky to byl
první turnaj v hale. Právì proto byla na nìkterých vidìt nervozita a respekt ze soupeøù. S pøibývajícím èasem získávala
hra horaāïovických na jistotì, nebýt pøestávky na svaèinu,
mohl být celkový výsledek ještì lepší. Postupnì naši sehráli
tyto zápasy a zaznamenali následující výsledky: FK Horaāïovice – Klatovy 4:3 (Sládek 2x, Motl 2x), FK Horaāïovice
– Sušice „A“ 3:3 (Sládek 2x, Martínek), FK Horaāïovice –
Sušice „B“ 1:1 (Martínek), FK Horaāïovice – Blatná 4:0 (Motl
2x, Martínek, Chmelík), FK Horaāïovice – Nýrsko 0:3. Celkovì se naši mladíci umístili v turnaji na pìkném tøetím místì
za Sušicí „A“ a Nýrskem. Hlavní podíl na úspìchu mají tito
hráèi: Pena, Martínek, Boèek, Sládek, Motl. Tým na památku
získal diplom, medaile a spoustu sladkostí. Hoši si pøivezli
mnoho záāitkù. Vìøme, āe dobrý kolektivní výkon posílí jejich sebevìdomí a budou z nìj vycházet i v nadcházející èásti sezóny.
Horaāïoviètí mladíci hráli ve sloāení: Pena Adam, Martínek Tomáš, Boèek Jan, Sládek Ladislav, Motl Jiøí, Chmelík
David, Pikeš Tomáš, Macoun Tomáš, Heimlich Matyáš,
Trenéøi pøípravky
Špièka Vojtìch.

Starší pøípravka – turnaje
Hráèi starší pøípravky FK Horaāïovice odehráli dne 10. 2.
2007 další dva zápasy v dlouhodobém turnaji v Praze Bìchovicích. Jejich soupeøem byly týmy Dolní Chabry a FK
Újezd nad Lesy A. Dolní Chabry naši chlapci pøehráli v pomìru 18:2 a celek poøádajícího týmu porazili 9:4. Prùbìānou
tabulku naše fotbalové nadìje stále vedou. Za zmínku stojí
obdivuhodný poèet vstøelených branek za dva zápasy Rudou
Kvìtonìm. Dosáhl èísla 10.
Hráèi se zúèastnili dalšího turnaje dne 17. února 2007 v Sušici za úèasti celkù, a to Sušice A a B, Nýrska, Blatné. Turnaj
vyhrál celek Blatné. Hráèi starší pøípravky skonèili 3. za Sušicí
A. Oba turnajové dny hráèi sehráli v sestavì: Panuška Miroslav, Greger Tomáš, Dumský David, Reisner Jiøí, Vachuška
Aleš, Vrzal Václav, Kvìtoò Rudolf, Hlaváè Milan, Motl Jiøí,
Šašek Martin.
Dále musíme podìkovat spoleènosti Polatex Karla Pivnièky za zajištìní klubových šusákových bund pro āáky a obì
pøípravky. Na poøízení bund se podílela dále spoleènost Kotiš
CNC opracování plechù a Teraso, s. r. o. Dofinancování je
bohuāel spojeno i s finanèní spoluúèastí rodièù dìtí.
Další podrobnìjší informace z FK Horaāïovice se mùāete
dozvìdìt z internetových stránek klubu www.fotbal-horazdoTrenéøi pøípravky
vice.cz.

Krajský pøebor seniorù
a 1. kolo KL JèSKe 2007
Dne 17. 2. 2007 se uskuteènil krajský pøebor seniorù
a 1. kolo krajské ligy JèSKe (jihoèeského svazu karate)
v Èeských Budìjovicích ve sportovní hale Slávie.
Pokraèování na další stranì.
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Nejúspìšnìjší sportovec
pošumavského sdruāení za rok 2006
Dne 16. 2. 2007 se uskuteènilo v Klatovech v kulturním
domì Druāba vyhlášení nejúspìšnìjšího sportovce pošumavského sportovního sdruāení za rok 2006.
Za sport karate si odnesla trofej a èestnou listinu naše nejúspìšnìjší závodnice Edita Holubová. Tímto jí dìkujeme za
skvìlou reprezentaci a pøejeme nejen jí, ale všem sportovcùm
mn
mnoho dalších úspìchù.

Náš oddíl vyslal do závodního kolotoèe šest závodníkù,
kteøí soutìāili v kategorii kata (sestavy).
Jako první nastoupil Petr Schoø ve vìkové kategorii starší
āáci. Tato kategorie byla obsazena 18 závodníky. V prvním
kole Petr zvítìzil se svojí katou Heian Sandan, ale druhé kolo
mu jiā nevyšlo a s katou Heian Jondan nepostoupil dále, a tím
pro nìho závody skonèily.
Témìø souèasnì nastoupil v kategorii mladší dorostenci
Jan Magoèi, který proti 20 úèastníkùm se svojí katou Heian
Sandan nevyhrál a také jemu se uzavøel postup do dalších
kol.
Edita Holubová nastupovala v kategorii starší dorostenky
s mistrovskou katou Jion. Bohuāel prohrála, ale v repasáāi
si vybojovala s katou Basai Dai souboj o tøetí místo, který
nešastnì prohrála s katou Kanku Dai, a tak skonèila na ètvrté
pøíèce.
V kategorii āeny nastoupila Hana Loberšínerová s katou
Jion. Tento souboj prohrála, pøesto si domù pøivezla støíbrnou
medaili.
V kategorii muāi nastoupili Michal Novák a Jiøí Kandr.
Oba cvièili shodnì katu Jion a oba téā skonèili v prvním kole
a do dalších si soubojù jiā nezasáhli.
Závìrem bychom rádi podìkovali soutìāícím za reprezentaci našeho mìsta, i kdyā výše zmínìné výsledky na tomto
turnaji kromì Hanky nepøinesly āádné medailové trofeje. Nemalý podíl na neúspìchu má také zavedení nových pravidel,
mn
o kterých jsme nebyli pøedem seznámeni.

Pøehled sportovních akcí
v bøeznu 2007
Tenis
10. 3. sobota • 11. 3. nedìle
Halový pøebor okresu Klatovy – āeny
Tìlocvièna u Základní školy Blatenská ul.
8.00 hod.

Stolní tenis
4. 3. nedìle
Okresní bodovací turnaj
Okresní finále mladších āákù.
9.00 hod.
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10. 3. sobota
Krajská soutìā II. tøídy - muāi
TJ S. Horaāïovice „C“ x Sokol Lhùta.
8.00 hod.

24. 3. sobota
3. národní liga – muāi
TJ S. Horaāïovice „A“ x Slavoj Praha.
16.00 hod.

TJ S. Horaāïovice „C“ x Sk Nevid.
12.00 hod.

25. 3. nedìle
3. národní liga – muāi
TJ S. Horaāïovice „A“ x EL Niòo Praha.
10.00 hod.

10. 3. sobota
3. národní liga – muāi
TJ S. Horaāïovice „A“ x KST Rakovník.
16.00 hod.
11. 3. nedìle
3. národní liga – muāi
TJ S. Horaāïovice „A“ x Edison Šanov.
10.00 hod.

Akce se konají v malém sále sokolovny, Tyršova 352
Celoroèní pøehled sportovních akcí naleznete na
www.sumavanet.cz/horazdovice,
v rubrice sport a turistika.

18. 3. nedìle
Okresní bodovací turnaj
Okresní finále dorostu.
9.00 hod.
24. 3. sobota
Krajská soutìā II. tøídy - muāi
TJ S. Horaāïovice „C“ x Horní Bìlá „A“.
8.00 hod.
TJ S. Horaāïovice „C“ x Horní Bìlá „B“.
12.00 hod.

Program Denního centra Oblastní
charity HD na bøezen 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 pouèení“
Beseda nad videokazetou paní Fourové „Promìny Horaāïovic“. Ve ètvrtek 1. bøezna ve 13.30 hod. v denním centru
DPS 1061.
4. „Pro duši“
Koncert āákù základní umìlecké školy v Horaāïovicích.
Pod vedením pana Petruse ve støedu 7. bøezna ve 14.00
hod.
5. „Posezení nad videokazetou – „Ochotnické divadlo
v Horaāïovicích“
Všichni pøíznivci ochotnického divadla mají pøíleāitost vrátit se zpátky a zavzpomínat nad ukázkami ze starých her...
Ve ètvrtek 8. bøezna ve 13.30 hod. v denním centru DPS
1061.
6. „Aloe Vera – krok k vašemu zdraví“
Pøednáška paní S. Šimánové o zdravot. úèincích Aloe Vera.
Ve støedu 14. bøezna ve 14.00 hod. v denním centru DPS
1061.
7. „Pro zdraví“
Pøednáška rehabilitaèní sestry paní Jordánové „Péèe o nohy po zimì“. V pondìlí 19. bøezna ve 13.00 hod. v denním
centru DPS 1061.
Pokraèování na další stranì.
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8. „Jarní procházka na Ostrov“
Po zimní pøestávce bychom rádi opìt vyšli obdivovat krásu
probouzející se pøírody v horaāïovickém parku.
Ve støedu 21. bøezna od 13.15 hod. pøed DPS 1061 – pøeprava automobilem zajištìna.
9. „Jarní a velikonoèní výzdoba“
Tvùrèí dílna na téma blíāících se Velikonoc.
V úterý 27. bøezna v 10.00 hod. v dílnì DPS 1061.
10. „Jarní zahrada – práce s ní spojená a její kouzlo“
Pøednáška mìstského zahradníka pana Hejlíka spojená
s moāností zodpovìdìní Vašich dotazù.
Ve støedu 28. bøezna od 13.30 hod.
Oblastní charita Horaāïovice

Roman Václav Voøíšek
Knìz, spisovatel a historik. Narodil se 9. srpna 1821 v Horaāïovicích. Vystudoval gymnázium a bohosloví v Èeských
Budìjovicích. Zde byl vysvìcen na knìze 22. 7. 1845. Po
krátkém pùsobení v Øímovì získal místo kaplana u Lobkovicù
na zámku v inkovech. Jako knìz a vlastenec se vìnoval historii a zejména genealogii (rodokmenùm) šlechtických rodù
Horaāïovicka a Nepomucka. Napsal topografii „Horaāïovice
a Prácheò“. Jako spisovatel uveøejòoval své èlánky v Kvìtech,
Bohemii, Národních novinách, Lumíru, Blahovìstu a dalších.
Vìnoval se slovanské mytologii, zabýval se pøeklady z angliètiny a nìmèiny. Za svého pobytu v inkovech a Nepomuku
významnì zasáhl do dìjin Libušina soudu. Takto byl nazýván
padìlek popisující nejstarší dìjiny Èech na pøelomu 8. – 9.
století. Rukopis byl napsán poèátkem 19. století. Autory byli
pravdìpodobnì knihovník a archiváø Èeského muzea Václav
Hanka a novináø Josef Linda, pøestoāe se jejich autorství nikdy
nepodaøilo prokázat. Libušin soud nalezl dùchodní zelenohorského panství Josef Kováø a ve strachu z vrchnosti Jeronýma
Colloredo-Mansfelda jej anonymnì zaslal Národnímu muzeu.
Aā roku 1858 byla vyslovena pochybnost o pravosti tohoto
rukopisu. Bylo zapotøebí zjistit místo nálezu. A právì na nález
Libušina soudu na Zelené hoøe u Nepomuka upozornil Václav
Voøíšek. Od tohoto roku je zmínìný rukopis nazýván Rukopisem zelenohorským a Václavu Voøíškovi vynesl tento nález
èlenství v archeologickém a literárnì vìdeckém sboru Národního muzea v Praze. Na stáøí se Václav Voøíšek odstìhoval
na Køivoklát, kde roku 1893 zemøel. V jeho pozùstalosti se
zachovaly dopisy K. J. Erbena, historika Wáclava Wladivoje
Tomka a dalších. Zajímavým dokladem jsou také archiválie
øeznického cechu v Radomyšli z let 1720 – 1850 a jiné. Úplný
soupis pozùstalosti je v elektronické podobì uloāen v Mìstském muzeu v Horaāïovicích, samotné archiválie pak v Národním archivu v Praze pod znaèkou „genealogická sbírka Voøíšek“.
Jindøich Šlechta

Po Práchni Obora
Všechny obèany, které zaujalo vyklizení Prácheòského hradu od souší a náletù, zveme na podobnou akci v areálu bývalé
Obory. Jedná se pøedevším o èást napravo od cesty za hlavním
vstupem a v okolí rybníku. Pozemky jsou ve vlastnictví Mìsta
Horaāïovice. Vzhledem k tomu, āe se jedná o významný krajinný prvek, zajišuje pøípravu a odborné vedení akce pan Karel Prùcha. Znovu se bude jednat pøedevším o vyøezání souší
a náletù ve zmínìné èásti obory a pøi jejím zchátralém oplocení. Do budoucna je uvaāováno o opravì tohoto oplocení
vèetnì vjezdových vrat.
Termín akce je naplánovaný na dvì bøeznové soboty –
17. 3. a 24. 3. 2007. Sraz vādy v 8.00 hod. u vstupu do Obory (od Nového Dvoru). Vítána je motorová pila a køovinoøez, potøebné mohou být i sadové kleštì, pilky, sekyrky, hrábì èi vidle, ale hodnì práce zbývá na ochotné holé ruce.
Vezmeme si i svaèinu a dobrou náladu. Štìpkovaèku poskytne
opìt Obec Velké Hydèice. Tìšíme se na shledanou na jaøe
v Oboøe.
Na èerven je uvaāováno s oèistou bøehù Otavy od odpadkù
a vyklizením záøeèského pøepadového ramene a bøeāní lavice
Jiøí Kuèera
za tribunami na Lipkách.

Regionální informaèní
a mapové centrum
Prácheòska
Vás informuje

Shrnutí sezóny 2006
V loòském roce 2006 Regionální infocentrum Prácheòska navštívilo kolem
7 250 návštìvníkù. Témìø 75 % tvoøili
èeští turisté. Mezi nejèastìjší zahranièní hosty, kteøí objevují krásy našeho mìsta, patøili Holanïané.
Ti tvoøili témìø polovinu z celkového poètu cizincù (12 %).
Dalších 7 % patøilo Nìmcùm a Rakušanùm a o zbylých 6 %
se dìlily další národy, zejména Anglièané, Amerièané, Francouzi, Rusové èi Japonci. Zøetelnì stoupá podíl Slovákù.
Mezi nejèastìjší dotazy patøila a stále patøí moānost ubytování a stravování v našem mìstì. I v následujícím období
budeme nadále hledat nové objekty ke spolupráci, zdarma
vyvìsíme jejich prezentaci na internetu, vlastníme stránky.
Další èasté dotazy jsou na moānosti kulturního a sportovního
vyāití v Horaāïovicích a v blízkém okolí.
Velký úspìch sklidily nové broāurky Vítáme Vás a Mìstské
muzeum, které byly v roce 2006 vydány nejen v èeské verzi,
ale i v jazykových mutacích, a to v nìmèinì a angliètinì.
Upoutaly pozornost zejména zahranièních návštìvníkù.
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Nejoblíbenìjší upomínkou èeských turistù byly opìt
turistické známky Horaāïovic, pohledy a štítky na turistické
hole.
Bìhem celého roku byla velká poptávka po turistických
a cykloturistických mapách. V letních mìsících pøevládal
prodej vodáckých map, zejména øeky Otavy, která protéká
naším mìstem. V souèasné dobì patøí vodní turistika k trendùm v oblasti cestovního ruchu a zaèíná silnì konkurovat oblíbené cykloturistice. I z tohoto dùvodu byly velmi āádané broāurky Otavské plavby, DVD Otavská plavba, pohledy a další
propagaèní materiály vztahující se k tomuto tématu.
Velký zájem, zejména místních obyvatel, ale také turistù,
byl o novì vydané kniāní tituly. Na prvním místì bych zmínila
publikaci O Prácheòský poklad, Nerostné bohatství Horaāïovicka èi knihu Vzpomínky na Šumavu.
V uplynulém roce jsme spolupracovali se základními školami. V následujícím roce se jim chystáme opìt nabídnout své
sluāby. Umíme zajistit levnou autobusovou dopravu s jakýmkoli poètem míst (8, 20, 26, 36, 45, 49, 53, 55, 65, 74).
Zaøídíme celý výlet èi exkurzi „na klíè“ s naším prùvodcem.
Zajistíme vstupy, skupinové slevy, zarezervujeme èasy návštìv
jednotlivých pamìtihodností. Po dohodì pøipravíme i tématickou exkurzi ze všech vyuèovacích pøedmìtù, jejíā náplò
koresponduje s osnovami a uèebním plánem.
V minulém roce jsme opìt pøipravovali cestovatelské pøednášky v rámci cyklu Terra Incognita ve spolupráci s kinem
Otava. Oblíbené byly zejména mezi místními obyvateli. I pro
tento rok chystáme zajímavá témata a máme se na co tìšit.
Ve dnech 11. aā 14. 1. 2007 se v Brnì konal tradiènì veletrh
Regiontour, kde jsme pro Vás opìt nashromáādili mnoho informací a ve spolupráci s AgAkcent prezentovali naše mìsto
Horaāïovice.
Za kolektiv Regionálního informaèního centra Prácheòska
Kateøina Svatošová
v Horaāïovicích
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Mezinárodní veletrh cestovního ruchu v Praze:
Holiday World 2007
V areálu holešovického výstavištì
probìhl ve dnech 15. – 18. února 2007
16. støedoevropský veletrh cestovního
ruchu Holiday World. Úvodní den byl
vyhrazen pouze pro odborníky, ale následující dny se pavilony
otevøely i široké veøejnosti. Návštìvnost byla vyšší neā v loòském roce. Více neā 35 000 lidí pøišlo shlédnout zajímavé
expozice z oboru cestovního ruchu..
Návštìvníky èekala prezentace spoleèností z klasických oblastí, jako jsou cestovní kanceláøe, hotely, láznì, stravovací
sluāby, prùvodcovské sluāby, letecká nebo autobusová doprava
a rovnìā se také pøedstavily asociace – naše kanceláø je èlenem AÈCKA (Asociace èeských cestovních kanceláøí a agentur) a A.T.I.C (Asociace turistických informaèních center
s provozovnou Strakonice), rùzné zájmové organizace, vydavatelství a nakladatelství. Zajímavé byly i doprovodné programy, výstavy a projekce z rùzných koutù svìta se zajímavými
publicisty a cestovateli. Na veletrhu se úèastnilo mnoho domácích i zahranièních hostù.
Veøejnost obdivovala také prezentace jednotlivých krajù.
V rámci expozice Jihoèeské centrály cestovních ruchu se zapojilo i naše mìsto. K nejāádanìjším materiálùm Horaāïovic
patøila broāura Vítáme Vás, kterou Vám rádi osobnì pøedvedeme v infocentru. Pøetrvávajícím trendem opìt zùstala cykloturistika, pìší turistika a také vodní turistika. I z tohoto dùvodu sklidila úspìch broāura „Prácheòskem na kole a Otavská
Pokraèování na další stranì.
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Postní doba
Postní doba – tedy období ètyøiceti dnù pøed Velikonocemi
– byla vādy èasem, který výraznì formoval āivot našich pøedkù.
Zvláštní postavení v tomto období mají nedìle, které nikdy nebyly povaāovány za postní dny ve vlastním slova smyslu, a proto
pozorný ètenáø napoèítá od Popeleèní støedy (letos 21. února)
do Bílé soboty pøed Velikonocemi dnù ètyøicet šest. Odpoèítáme-li šest postních nedìl, dostaneme ètyøicet skuteènì postních
všedních dnù. Nedìle tohoto období mají svùj zvláštní charakter.
Šesti postním nedìlím v pøedvelikonoèní dobì se v lidové
víøe pøidkládal zvláštní význam podle toho, na jaké úkony
(úkazy) se mìli lidé soustøedit. Napø. druhá nedìle postní se
nazývala „Praāná“, tøetí „Kýchavá“, další „Druāebná“, pøedposlední – pátá „Smrtná“, také „Èerná“ a šestá – poslední
se nazývá dodnes „Kvìtná“. A pak jiā nadešel pašijový týden,
který vyvrcholil Velikonoèní nedìlí (Hodem Boāím).
Karel Halml

plavba“. Na stánku byla také pøedstavena publikace „Mìstské
muzeum Horaāïovice“, která pøitahovala pozornost zejména
u milovníkù historie a kulturních památek.
Všechny tyto materiály jsou k dostání v Regionálním informaèním centru Prácheòska.
Pìkné dny Vám pøeje a s pozdravem …dovolte si dovolenou Vás do Regionálního turistického informaèního centra v zámku srdeènì zve
Kateøina Svatošová a Ladislav Havel

V pátek 23. bøezna 2007 se na námìstí koná

JARMARK
Kaādé první pondìlí v mìsíci navštìvuje Mìstský
úøad Horaāïovice senátor za Horaāïovicko pan Ing.
Jiøí Šneberger. Na Vaše dotazy bude odpovídat od 15.00
do 16.00 hod. v malé zasedací místnosti v prvním patøe
radnice.

DÙLEITÁ TELEFONNÍ ÈÍSLA
Mìstský úøad

376 547 521
376 547 522

Mìstská policie

376 547 539

Policie ÈR

376 512 401, 158

Hasièi

150

Záchranná sluāba

155

Informaèní centrum

Aquapark

376 511 481

Nádraāí ÈD

972 523 529

ÈSAD – informace

376 513 438

Elektøina – ZÈE Klatovy

371 101 111
371 106 333

Plyn – Zpè. Plynárenská, a.s.
Klatovy

376 339 511

376 513 666 – 667
Voda – 1.JVS Horaāïovice

376 512 444
602 184 267

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

Mìstská knihovna (internet)

376 512 632

Mìstské muzeum
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ZIPOZ servis KŘIŽAN

Komenského 203, 341 01 Horažïovice

Volná místa

SOUSTRUNÍK
FRÉZAØ
NA CNC SOUSTRUH
A FRÉZKU
S ODMÌØOVÁNÍM
Nástup možný ihned.

Ing. František Křižan, ZIPOZ servis
Komenského 203, 34101 Horažïovice
Tel./fax: 376 513 313, GSM: 603 814 334
e-mail: krizan@zipoz.cz, www.zipoz.cz

STRANA 20

è. 2/2007

Oceòování nemovitostí
– pro prodej, darovací smlouvu,
dìdické øízení, úvìr, hypotéku, úèetnictví apod.
Kvalitnì a rychle.
DVC Ilona Herzová, Sušice, mobil 608 117 789

è. 2/2007

STRANA 21

STRANA 22

è. 2/2007

è. 2/2007

STRANA 23

Mìsíèník vìnovaný hospodáøskému, kulturnímu a spoleèenskému povznesení mìsta

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

KINO OTAVA

KULTURNÍ DŮM
DÌTSKÝ MAŠKARNÍ
14.00
KARNEVAL
Soutìāe, hry, tanec, pøehlídka
nejlepších masek. Poøádá DDM.
10.00
5. 3. pondìlí TØI POHÁDKY
Divadelní pøedstavení pro MŠ,
1. – 3. tøídy ZŠ.
7. 3. støeda VEØEJNÉ ZASEDÁNÍ
18.00
ZASTUPITELSTVA MÌSTA
()

XXIV. ZÁPADOÈESKÁ OBLASTNÍ
PØEHLÍDKA AMATÉRSKÉHO DIVADLA

3. 3. sobota

8. 3. ètvrtek

9. 3. pátek

9. 3. pátek

9. 3. pátek

10. 3. sobota

10. 3. sobota

10. 3. sobota

10. 3. sobota

11. 3. nedìle

11. 3. nedìle

8. 3. – 11. 3. 2007
20.00
N. Robbins:
HROBKA S VYHLÍDKOU
Tyjátr Horaāïovice.
Slawomir Mroāek:
14.00
LETNÍ DEN
Spodina Plzeò.
Antonín Hodek:
17.00
… A JINÉ HRY
Podividlo aāaāAš.
20.00
J. P. Sartre:
S VYLOUÈENÍM
VEØEJNOSTI
Divadlo bez zákulisí Sokolov.
10.00
Na motivy W. Saroyana:
TEATRUM MUNDUS
– DIVADLO SVÌT
Studio Divadla Dagmar.
13.30
P. Merimée:
KOÈÁR NEJSVÌTÌJŠÍ
SVÁTOSTI
Spodina Plzeò.
17.00
Dodo Gombár:
HUGO KARAS
Divadelní studio
D 3 Karlovy Vary.
Liz Lochhead:
20.00
PERFECT DAYS
DS umbera Plzeò
(tvùrèí skupina Skoronarváno).
Miroslav Horníèek:
10.00
DVA MUI V ŠACHU
Jezírko Plzeò.
15.00
ZÁVÌR PØEHLÍDKY
Hodnocení a nominace
na Národní pøehlídku v Tøebíèi
a Dìèínì.

Na kaādé pøedstavení je jednotné vstupné 30,Kè. Prodej na místì v KD.
()
16. 3. pátek
17. 3. sobota

JARNÍ VELETRH
SPAR

25. 3. nedìle

POSEZENÍ S PÍSNIÈKOU 15.00
K tanci a poslechu hrají
„ÚTERNÍCI“ – oblíbení lidoví
muzikanti.

Zmìna programu vyhrazena.

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE

SAW 3
USA – psychothriller.

20.00

9. 3. pátek
10. 3. sobota

ODSOUZENI ZEMØÍT
SRN/USA – thriller podle
skuteèné události.

20.00

16. 3. pátek
17. 3. sobota

OBSLUHOVAL JSEM
ANGLICKÉHO KRÁLE
ÈR – komedie.

20.00

23. 3. pátek
24. 3. sobota

ŠTÌSTÍ NA DOSAH
USA – komedie.

20.00

30. 3. pátek
31. 3. sobota

NOC V MUZEU
USA – komedie.

2. 3. pátek
3. 3. sobota

Pátek – 20.00
Sobota – 17.30

TYJÁTR HORAÏOVICE
– LOUTKOVÉ DIVADLO V KINÌ
2. 3. pátek

ZLATOVLÁSKA

17.00

16. 3. pátek

JAK ŠVEC
ÈERTA OŠIDIL

17.00

30. 3. pátek

TAJEMSTVÍ HRADU
HELŠAFTU

17.00

12. 3. pondìlí

18.00
Z INDICKÉ
POUŠTÌ THÁR
POD VRCHOLKY HIMALÁJÍ
Pøednáška z cyklu
„TERRA INCOGNITA“
– Ing. Vít Èenovský.

1. 3. ètvrtek
8. 3. ètvrtek

13.30
KOMU SE
NELENÍ
Výroba a zdobení kvìtináèù.

3. 3. sobota

DÌSTSKÝ MAŠKARNÍ
KARNEVAL
V Kulturním domì.

14.00

27. 3. úterý

LOUÈENÍ
SE ZIMOU
Topení smrtky v Otavì.
Sraz v zámku.

15.00

28. 3. støeda

VELIKONOÈNÍ
DÍLNA
Zdobení kraslic, zhotovení
velikonoèních vìncù.

15.00

31. 3. sobota

VÍTÁME JARO
Pochod pro rodièe a dìti
– Ostrov, Hydèice, Prácheò.
Sraz v zámku

14.00

MÙJ HRNEÈEK
Vyhlašujeme soutìā o nejkrásnìjší vlastnoruènì
vyrobený nebo vlastnoruènì vyzdobený hrnek.
Kategorie:
Pøedškolní dìti • 1. – 4. tøída • 5. – 9. tøída
30. 3. pátek

Zmìna programu vyhrazena.

UZÁVÌRKA SOUTÌE
„MÙJ HRNEÈEK“
Autoøi nejlepších hrneèkù
dostanou diplom.

FILMOVÁ PØEDSTAVENÍ

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

9. 3. pátek
23. 3. pátek

BØEZEN
MÌSÍC KNIHY A INTERNETU
6. 3. úterý

9.00
RYTÍØOVO KOPÍ
Beseda se spisovatelkou Martinou
Drijverovou doplnìná o āivé
ilustrování Vojtìcha Otèenáška,
pro 5. tø. ZŠ, ZŠ – praktickou,
ZŠ Chanovice.

27. 3. úterý

18.30
DOBRODRUSTVÍ
NA CESTÁCH ANEB CESTA
ZA DOBRODRUSTVÍM
Beseda nad cestopisnými knihami.

SOUTÌE
1. 3. – 20. 4.

1. 3. – 31. 3.

MALOVANÉ
DOBRODRUSTVÍ
Výtvarná soutìā.
ZÁHADA HLAVOLAMU
Testy a kvízy pro bystré hlavy.

Soutìāní otázka na mìsíc bøezen je uvedena
uvnitø listu.
Za úèast v soutìāích obdrāíte samolepky do
soutìāe Sbírej samolepky projektu Dìti a ètení,
která potrvá po celý rok.

NEMO
Kreslená pohádka.

16.00

POTKALI SE
U KOLÍNA
Pásmo pohádek.

16.00

PØIPRAVUJEME
13. 4. pátek

KURZ SPOLEÈENSKÉ
VÝCHOVY
Pro āáky 8. – 9. tøíd.

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
Aquapark (tel.: 376 511 481)
otevøeno dennì Po – Èt 13.00 – 22.00
otevøeno dennì Pá – Ne 9.00 – 22.00
Pøírodovìdná stanice
otevøeno dennì, návštìvy na tel.: 376 512 654

Uzávìrka pøíštího èísla je 21. bøezna 2007. Redakce si vyhrazuje právo vybrat k otištìní pøíspìvky pisatelù podle potøeb HO. Pøíspìvky svým rozsahem delší neā jeden list A4 budou redakènì kráceny.
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