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ho vyuāila nejprve pro letce, pak pro
pohranièní stráā a nakonec zde pobývali vojáci pracovnì-technické posádky.
V roce 1999 se stalo jeho vlastníkem
Mìsto Horaāïovice. Postupnì v tìchto
místech vznikne jistì krásná a klidná
ètvr^, která by mìla mít i odpovídající
název. Není dobré za kaādou cenu vymýšlet názvy umìlé, které by lidem „nešly z úst“, ale moāná by nás spoleènì
napadlo nìco zvukovì pøíjemného i pro
nové usedlíky. Svoje nápady mùāete
posílat do redakce Obzoru na adresu
Mìstský úøad Horaāïovice, Mírové námìstí 1, 341 01 Horaāïovice nebo na
obzor@muhorazdovice.cz.
()

Pìvecký spolek Prácheò oslavil 15. výroèí obnovení èinnosti.

Promìny Horaāïovic
Letošní školní rok zaèal pro všechny
školáky 3. záøí. Na obou základních
školách paní uèitelky pøivítaly ve školních lavicích celkem 88 prvòáèkù.
Od nového školního roku mají Horaāïovice i støední školu, která byla zøízena pøi stávajícím odborném uèilišti. Je
to pro naše dìti krok vedoucí k moānosti
získání støedního vzdìlání i v místì
bydlištì. Pøi této pøíleāitosti probìhlo
v kulturním domì slavnostní zahájení
školního roku 2007/2008 za pøítomnosti
zástupce zøizovatele školy, kterým je
Plzeòský kraj.
()

PŘÍŠTĚ ODPOVÍDÁ:

Ing. Radomír Vanìèek
obzor@muhorazdovice.cz
Otázky zasílejte nejpozdìji
do 15. øíjna 2007.

V souèasné dobì probíhají v našem
mìstì kromì celkové rekonstrukce Blatenské ulice i opravy dalších komunikací. Je to èást Okruāní ul. pøed kotelnou a s ní spojená úprava pøechodu.
S pokraèováním rekonstrukce celé
Okruāní ul. se poèítá v pøíštím roce, podaøí-li se sehnat potøebné peníze z pøipravovaných dotaèních titulù EU.
V návaznosti na budoucí prodej parcel a výstavbu rodinných domù v bývalém „barákovém táboøe“ se zde buduje
i nová technická infrastruktura, která je
provádìna v souladu s platnými dopravními poāadavky.
Pøi této pøíleāitosti bych se chtìla spoleènì s vámi zamyslet nad oznaèením
„barákový tábor“. Tento název vznikl
v souvislosti s ubytováním a stravováním zamìstnancù uranových dolù, kterých bylo v okolí Horaāïovic nìkolik.
Poté pøevzala toto území armáda, která

Jak jsem vás pøed èasem informovala,
Mìsto Horaāïovice zadalo vypracování
nového územního plánu architektonické
kanceláøi doc. Ing. arch. Romana Kouckého. Rada mìsta, stavební komise a odbor výstavby a územního plánování
MìÚ vypracovaly návrh poāadavkù na
rozvoj území našeho mìsta. Patøí tam napøíklad:
MÌSTO
 Plochy pro výstavbu bytových domù
(nových bytù pro cca 200 obyvatel)
a rodinných domù (cca 50 domù)
lokalizované v severní a centrální
(proluky) èásti mìsta
 Plochy pro výrobu (lehký prùmysl,
āivnostníci) lokalizované ve východní
a severovýchodní èásti
 Plochy pro obchod – markety (2 øetìzce – potraviny, domácnost, zahrada)
 Severní obchvat mìsta (revize trasy)
– obchvat by mìl tvoøit hranici rozPokraèování na další stranì.

Vybíráme z obsahu...




Sportovní víkend
Memoriál Slávka Šimka
Komunitní plánování
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voje, s výjimkou východní èásti mìsta – tam se pøedpokládá
v pøípadì rozšíøení prùmyslové zóny trasa obchvatu jako
páteøní
Dopravní spojení ulic Plzeòská – Klatovská, tzv. „malý
obchvat“ (odlehèení centrální dopravy ve smìru Klatovy
– Plzeò)
Rezervní plochy pro výstavbu situovat do západní èásti
mìsta (Chrástecká cesta a Tøebomyslická ulice)
Sportovištì dle souèasného stavu doplnit o zálohu na sportovní halu a kluzištì
Areál Panská – volnoèasové aktivity a ekologická výchova
(ZOO)
Cyklostezka (Strakonice – Sušice)
Významné turistické pìší trasy s vyuāitím pøírodních parkù
(Ostrov, Obora) a cílù (Prácheò, Sv. Anna, Gloriet)
Areál kláštera – klidová zóna
Horaāïovice Pøedmìstí rozšiøovat pouze k āeleznièní trati
(Horaāïovice Pøedmìstí – Sušice)
PØILEHLÉ OBCE



rozvoj pøedevším individuálního bydlení – dle velikosti obce
3 – 15 parcel pro rodinné domy
 rozšíøení ploch pro produkci (podle specifikace jednotlivých
obcí)
 budování infrastruktury (ÈOV, vodovod)
Samozøejmì jsou projednávány i individuální poāadavky
obèanù a podnikù, kterých se sešlo nìkolik desítek. V této
dobì se dokonèují prùzkumy a rozbory a seznamují se s nimi
zastupitelé.
V mìsíci záøí vyvrcholily oslavy 145. výroèí zaloāení
a 15. výroèí obnovení èinnosti Pìveckého spolku Prácheò,
který za tuto dobu potìšil a rozezpíval mnoho lidí. Dìkuji
všem jeho souèasným i bývalým èlenùm za to, āe vìnují nebo
vìnovali znaènou èást svého volného èasu této krásné èinnosti. Velký dík patøí sbormistrovi Janu Petrusovi za jeho
dlouholeté odborné vedení Práchnì a pøedsedovi spolku Václavu Trèkovi, který se stará mimo jiné o organizaèní zajištìní
spolku. Do dalších let spoleèné práce jim popøejme hodnì
vìrných posluchaèù, hudební inspirace a pìveckého nadšení.
Mgr. Jindøiška Jùdová, starostka mìsta











a stavební povolení pøi pøípravì stavby „Horaāïovice,
Komenského a Tøebomyslická ulice“ v rozsahu a výši:
a) IÈ k ÚR 77.350,-Kè vèetnì DPH
b) IÈ k SP 35.700,-Kè vèetnì DPH
cena celkem 113.050,- Kè vèetnì DPH
smlouvu o spolupráci pøi pøípravì, realizaci a uvedení
plynárenského zaøízení do provozu – ulice Komenského
a Tøebomyslická vèetnì návrhu finanèního pøíspìvku Mìsta
Horaāïovice v max. výši 2.650.000,- Kè spoleènosti ZPÈ
Net, s. r. o, Plzeò
nabídku spoleènosti Elektrosluāby, Václav Burda, Horaāïovice, na dokonèení veøejného osvìtlení v bývalém
barákovém táboøe v rámci akce „TI 50 BJ Šumavská –
Okruāní za celkovou cenu 163.928,13 vèetnì DPH
zveøejnìní zámìru pronájmu pozemku pè. 754/2 (cvièištì
Kynologického spolku) v k. ú. Horaāïovice za úèelem zøízení psí školy pro nájemce Romanu Krásnou, Sobìšice
sloāení povodòové komise Obce s rozšíøenou pùsobností
Horaāïovice dle návrhu pøedloāeného MìÚ, odborem āivotního prostøedí
èleny povodòové komise mìsta Horaāïovice v tomto sloāení: pøedseda – Mgr. Jùdová Jindøiška, místopøedseda –
Ing. Lenský Ladislav, tajemník – Ing. Arch. Kuèera Jiøí,
èlenové: Ing. Vanìèek Radomír, Koláø Petr, Blahout Vladimír, Kuba Vladimír, ostatní èlenové dle návrhu pøedloāeného MìÚ, odborem āivotního prostøedí

vyhlašuje
 ekologicky zamìøenou soutìā pro Základní školy v Horaāïovicích ve sbìru „potravináøského hliníku“ pro školní rok
2007/2008 jako souèást ekologické výchovy mládeāe
vzala na vìdomí
 zápis z bytové komise ze dne 14. 8. 2007
 rezignaci na mandát èlenky zastupitelstva mìsta Martiny
Kovaèové ke dni 21. 8. 2007. Rada mìsta Horaāïovice
v souladu s § 56 zákona è. 491/2001 Sb. pøedává osvìdèení o nastoupení do funkce èlena zastupitelstva mìsta Radomíru Vanìèkovi
Rada mìsta Horaāïovice 12. 9. 2007
schválila

Usnesení z rady mìsta:
Rada mìsta Horaāïovice 29. 8. 2007
schválila






dodatek è.1 ke smlouvì o dílo se spoleèností RE, s r. o.,
Praha, na zakonzervování novì objevených plošných výzdob stìn s florálními motivy na stìnách secesního sálu
Regionálního centra cestovního ruchu ve výši 120.750,- Kè
vèetnì DPH a prodlouāení termínu plnìní do 20. 9. 2007
nabídku spoleènosti Libor Boula, Plzeò, na vypracování projektové dokumentace „Horaāïovice, Komenského a Tøebomyslická ulice“ ve výši 362.950,- Kè vèetnì DPH
nabídky spoleènosti GPL – invest, s. r. o., Èeské Budìjovice,
na zajištìní ināenýrských èinností pro územní rozhodnutí










Rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci Regionálního centra
cestovního ruchu – tj. doba realizace akce do 31. 10. 2007,
doba ukonèení projektu 30. 11. 2007, vytvoøená hrubá pracovní místa: muāi 4 osoby, āeny 4 osoby
Dodatek è. 5 mezi Mìstem Horaāïovice a Jihospolem, a. s.,
Strakonice, s termínem dokonèení stavby 31. 10. 2007
Smlouvu mezi ÈEZ Distribuce, a. s., Dìèín 4, a Mìstem
Horaāïovice na realizaci pøipojení odbìrného zaøízení āadatele (Mìsta Horaāïovice) za 128.000,- Kè v rámci pøípravy Úpravny vody Horaāïovice
Smlouvu o podmínkách zøízení stavby a provozu „Optická
sís Blatenská ulice Horaāïovice“ a budoucí smlouvu o zøízení vìcného bøemene uzavøenou mezi Mìstem Horaāïovice
a spoleèností Šumava Net, s. r. o., Horaāïovice
nabídku spoleènosti Silnice Klatovy, a. s., Klatovy, na vytvoøení zpevnìného povrchu z recyklátu na místní komu-
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nikaci v sídlišti nad ZŠ Blatenská mezi domy èp. 777, 778,
779 a 780 za celkovou cenu 34.877,- Kè vèetnì DPH
zhotovení tøetí venkovní mapy dle nabídky Pavla Nìmce,
Hradec Králové (umístìní pøed kinem)
podání āádosti o nadaèní pøíspìvek v rámci Nadaèního fondu obìtem holocaustu – programu Pøipomínka k vydání
publikace „Koøeny rodiny Fischlù, aneb idé v Horaāïovicích“
Mgr. Jindøiška Jùdová, starostka mìsta

ije mezi námi
Pro ètenáøe tohoto èísla jsem poāádala o pøíspìvek p. Václava Malého, kterého vìtšina z nás zná jako
asistenta ve veterinární ordinaci
MVDr. Maleèka, ale uā ménì víme
o jeho úspìších v oblasti leteckého
modeláøství.
Václav Malý a modeláøství
Letecké modeláøství mì uchvátilo ještì jako juniora. S pøíchodem radiových souprav do øízení modelù jsem se plnì oddal
tomuto pøekrásnému koníèku. Modeláøství v Horaāïovicích
má velmi dlouhou tradici, ale klub LMK jsme zaloāili teprve
v prosinci 1974. Kromì letectví jsme mìli v LMK i ostatní
kategorie: lodní modely – pan Kalèík Karel a auto modely
pan Hùla Bohumír. Veškeré modeláøské kategorie – vìtronì,
akrobatické modely a pro mne kdysi tak velmi úspìšnou kategorii radiem øízených vrtulníkù, ke které mì pøivedl strakonický modeláø pan Nepeøený Alois, létám velmi rád. Tato
poslední disciplína, rádiem øízený vrtulník, byla tehdy v zaèátcích. Povedlo se nám ji v této prácheòské oblasti dostat
na velmi solidní úroveò. Souèástky se tehdy vyrábìly témìø
na koleni, tak se naši soustruāníci (p. Chlebovec), frézaø
(p. Kalèík) a ostatní zapotili. Laminování trupù jsme zvládli
osobnì. Zaèal jsem se zúèastòovat tuzemských soutìāí. Po
èase jsem dostal tu èest stát se státním trenérem v kategorii
modelù vrtulníkù. Se svým modelem se mi podaøilo 3. 4. 1977
vytvoøit èeskoslovenský rekord v trvání letu modelu vrtulníku,
a to èasem 26 minut 52 sec. Dnes je to moāná úsmìvná doba,
ale tehdy nekoneènì dlouhá. Byla to prostì paráda.
Naše pilotní úroveò se neustále zlepšovala, a tak jsme se
zúèastnili s kolegou Lojzíkem Nepeøených mezinárodní soutìāe rádiem øízených vrtulníkù 2. a 3. záøí 1978 ve švýcarském
Lausanne. 16. místo v 52èlenném startovním poli bylo pro
mne úāasným úspìchem. Vlastní soutìā byla pro nás āivotním
záāitkem a obrovskou zkušeností. Nastartovaný tímto úspìchem jsem se pokusil na strakonickém letišti za pøítomnosti
sboru rozhodèích vytvoøit nový svìtový rekord ve vzdálenosti
letu na bázi 500 metrù. Dne 14. listopadu 1978 se mi podaøilo
ulétnout vzdálenost 20 km. Tento let byl zaslán ke schválení
komisi FAI do Paøíāe. Ustanovený rekord byl uznán platným.
Tato událost je urèitì mým modeláøským vrcholem. Stále
se vìnuji modeláøství, snad èím dál víc. Ale létám hlavnì pro
radost svoji, ostatních a hlavnì pro radost dìtí (Modeláøské
dny). Mým dvìma vnukùm se snaāím postupnì pøedávat své

zkušenosti. Volný let mì uchvátil natolik, āe jsem si pøed
10 lety udìlal pilotní zkoušky na paragliding (létání na klouzavých padácích) a motorový paragliding a s kolektivem pilotù Paradelta klubu Sušice létám volným letem ptákù nad
Šumavou, v Beskydech a po ostatních, hlavnì alpských kopcích. Je to úāasný záāitek, ale to uā je jiná kapitola.
Pøeji hodnì zdaru všem pøíznivcùm modeláøství a téā letectví
– sportùm, které miluji a kterým jsem zasvìtil vìtšinu volného
èasu svého āivota. Chtìl bych zdùraznit, āe oba tyto sporty
(modeláøství i letectví) jsou sporty kolektivními a úspìchy jedincù, byl jsou høejivé, jsou pøeváānì dílem dobré party a obrovské zodpovìdnosti ke svým kamarádùm.
Václav Malý
Dìkuji za krásné vyznání a spolu se ètenáøi pøeji ještì hodnì dalších āivotních radostí.
J. Jùdová

Otázka pro PhDr. J. Koubu
Které konkrétní body Programu NPH + ÈSSD, který nebyl
NPH pøijat, se nedaøí ÈSSD realizovat?
Za odpovìï za sebe i ètenáøe Horaāïovického obzoru dìkuje
Ing. A. Novák, Horaāïovice–Pøedmìstí
Od komunálních voleb neuplynul ještì ani rok a všechny
body programu se ÈSSD zatím daøí v rámci reálných moāností
ve spolupráci s NPH realizovat.
PhDr. Jan Kouba

Oznámení pro obèany
Upozoròujeme obèany, āe ve dnech 22. a 23. øíjna 2007 probìhne tøetí vlna informaèní kampanì. Probíhající kampaò je zamìøená na podporu odpadového hospodáøství mìsta. Tentokrát
se zamìøíme na tøídìný sbìr komunálního odpadu. V pilotní obPokraèování na další stranì.
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lasti, kterou jsme pro potøeby kampanì stanovili, budou do poštovních schránek umístìny letáky, prostøednictvím kterých se lze
zúèastnit soutìāe o hmotné ceny – samozøejmì v pøípadì zájmu.
Informaèní stánek bude jiā tradiènì umístìn vedle parkovištì u supermarketu Albert za Domovem s peèovatelskou
sluābou, v dobì od 9.00 do 16.00 hod. V této dobì nás mohou
obèané navštívit ve stánku, kde obdrāí informaèní letáky, získají informace týkající se nakládání s odpady, mohou zde sdìlit problémy, se kterými se pøi nakládání s odpady potýkají
nebo jenom podiskutovat na dané téma.
Pro dìti je pøipraven zábavný program, mohou se zapojit
do jednoduché soutìāe s moāností výhry drobné vìcné ceny.
Tìšíme se na vaši návštìvu!
Ing. Vachušková, Odbor āivotního prostøedí

Upozornìní pro obèany
Poradenské dny pracovnice Okresní správy sociálního zabezpeèení Klatovy (p. Nováèková) – vādy první
støeda v mìsíci, malá zasedací místnost v pøízemí MìÚ,
Mírové námìstí 1, Horaāïovice, 8.00 – 14.30 hodin.
Odbor sociálních vìcí a zdravotnictví, E. Slavíèková

Rozmístìní kontejnerù na odpad
Za úèelem omezení vzniku èerných skládek zahájí v pátek
5. 10. 2007 v cca 14 hodin pracovníci organizaèní sloāky
Technické sluāby rozvoz kontejnerù na listí, trávu, vìtve a velkoobjemový odpad (dále jen odpad).
Kontejner na odpad bude odváāen vādy v sobotu v cca
8 hodin, ostatní kontejnery v pondìlí ráno.
ROZPIS UMÍSTÌNÍ KONTEJNERÙ NA ODPAD
ÈÁST MÌSTA

Oznámení o dopravních omezeních
Pøi pokraèující realizaci stavby s názvem „II/139 prùtah
Horaāïovice, Blatenská ulice“ a stavby s názvem „Blatenská ulice Horaāïovice – stavební úpravy vodovodu, kanalizace“ jsou v termínu od 24. 9. 2007 do 4. 11. 2007
provedena tato dopravní omezení:
1. Úplná uzavírka silnice II/139 (ul. Blatenská) v úseku
od køiāovatky se silnicí I/22 (ul. Strakonická) ke køiāovatce s místní komunikací ul. Hornická v Horaāïovicích.
2. Úplná uzavírka silnice III/1741 (ul. Šumavská) v úseku
od køiāovatky se silnicí II/139 (ul. Blatenská) za køiāovatku s místní komunikací ul. Mayerova.
Trasy objíādìk:
1. Obousmìrná objízdná trasa pro veškerou dopravu ve
smìru Horaāïovice – Svéradice je vedena následovnì:
silnice I/22 (ul. Strakonická) – MK ul. Loretská – MK
ul. Palackého – silnice III/1741 (ul. Šumavská) a opaènì.
2. Objízdná trasa pro veškerou dopravu ve smìru Horaāïovice – Horaāïovice Pøedmìstí je vedena následovnì:
silnice I/22 (ul. Strakonická) – MK ul. Tyršova – MK
ul. Bezruèova – MK ul. iākova – MK ul. Hornická
– silnice II/139 (ul. Blatenská).
3. Objízdná trasa pro veškerou dopravu ve smìru Horaāïovice Pøedmìstí – Horaāïovice je vedena následovnì:
silnice II/139 (ul. Blatenská) – MK ul. Hornická – MK
ul. iākova – MK ul. Smetanova – MK ul. Tyršova
– silnice I/22 (ul. Strakonická).
Pozn.: obousmìrná èást objíāïky v ul. iākova, v úseku
mezi ul. Bezruèova a ul. Hornická, bude øízena svìtelnými signály.
Za odbor dopravy a silnièního hospodáøství M. Kotišová

DATUM

Otavská ul. – u èp. 1048

5. 10. – 7. 10.

Záøeèská ul. – panelová plocha
vedle lávky na Ostrov

5. 10. – 7. 10.

Komenského ul. – pøed prodejnou
Auto diesel servis

12. 10. – 14. 10.

Jiráskova ul. – vedle školní jídelny

12. 10. – 14. 10.

Trāištì

19. 10. – 21. 10.

Loretská ul. – na køiāovatce s ul. Mírová

19. 10. – 21. 10.

Palackého ul. – travnatá plocha
na boku domu èp. 931

26. 10. – 28. 10.

Šumavská ul. – za veterinární ošetøovnou

26. 10. – 28. 10.

iākova ul. – vedle katastrálního úøadu

2. 11. – 4. 11.

Okruāní ul. – vedle èp. 573

2. 11. – 4. 11.

Prácheòská ul. – travnatá plocha
za zdí bývalé trānice

9. 11. – 11. 11.

Nábøeāní ul. – u mìstských hradeb

9. 11. – 11. 11.

Rybáøská ul. – vedle prodejny Autospolu

16. 11. – 18. 11.

Zahrádky u Tvaru

16. 11. – 18. 11.

Za organizaèní sloāku Technické sluāby Marcela Bryndová

TISKOVÁ ZPRÁVA

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

Pomáhají hlavnì rodiny
Velmi cennou hodnotou, která drāí celý systém sociální
péèe o starší obèany a lidi s postiāením na Prácheòsku, je
pomoc rodin. Rodiny pomáhají v naprosté vìtšinì pøípadù.
Peèovatelskou sluābu, která dochází k seniorùm domù,
vyuāívá jen 3 % – 5 % seniorù. Dvakrát více vyuāívají peèovatelskou sluābu lidé se zdravotním postiāením. Peèovatelskou sluābu poskytuje v regionu zejména Oblastní charita
Horaāïovice, Oblastní charita Sušice, obec Kasejovice a obec
Paèejov. Jedním z cílù komunitního plánování je udrāet
poskytování peèovatelské sluāby alespoò v souèasném roz-
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sahu. „Poskytování peèovatelské sluāby je závislé na dotacích
státu, pøíspìvku od mìsta Horaāïovice a obcí, a také na pøíspìvcích od klientù. Nejvìtší a zásadní mìrou pøispívá na peèovatelskou sluābu mìsto Horaāïovice.
V roce 2007 se však zmìnil systém financování sociálních
sluāeb v ÈR, a proto je velmi obtíāné plánovat další rozvoj
peèovatelské sluāby,“ vysvìtluje øeditelka Oblastní charity
Horaāïovice.

Volný èas seniorù
Nejèastìji tráví senioøi v obcích svùj volný èas návštìvou
kulturních aktivit, kostela, posezením s pøáteli v hospodì nebo
úèastí na sportovních aktivitách. Nìkteøí dotazovaní senioøi
nás pøímo pøekvapili svými pracovními i volnoèasovými aktivitami a pestrostí zájmù aā do vysokého vìku.
Na druhou stranu by senioøi uvítali asi trochu jinou nabídku
– mají nejvìtší zájem trávit svùj èas pøi setkáních seniorù,
úèastnit se pøednášek o zdraví a chodit na výlety. V obcích
však chybí èasto organizátor takových aktivit a vhodné zázemí
nebo nemají senioøi o nabízené aktivity zájem.
Zjistili jsme zároveò, āe je pociVována zvyšující se osamìlost
seniorù a omezení jejich moāností scházet se, mluvit spolu,
zapojovat se. To se dìje napøíklad v dùsledku omezení prodejen v malých obcích, které byly pøirozeným místem setkávání, zhoršení dopravní obsluānosti, nutností èlenù rodiny
odjíādìt z obcí za prací. Osamìlost seniorù vidí jako problém
zastupitelé jedenácti obcí a odhadují, āe se tento problém týká
asi dvìstešedesáti osob.

Bariéry
Architektonické bariéry, tedy obrubníky, schody, úzké dveøe, chybìjící zábradlí brání pohybu nejen lidem s postiāením,
ale i maminkám s koèárkem nebo jen krátkodobì lidem, kteøí
si zlomí nohu. Pøekonávat pøekáāky na cestì na úøady, na
nákup, za kulturou nebo do restaurace musí dennì všichni
lidé s omezením pohybu.
V Horaāïovicích i ve všech obcích mají tento problém.
Nejvìtším poètem bezbariérových pøístupù do veøejných budov
se mùāe pochlubit obec Paèejov a Velký Bor. Ve všech obcích
si však dotázaní lidé s postiāením i zastupitelé shodnì uvìdomují, āe je nutné situaci stále zlepšovat.
Napøíklad v Horaāïovicích v gesci odboru majetku mìsta
vznikl plán, jak upravit chodníky a pøechody pro chodce tak,
aby pohyb po mìstì byl jednodušší. V pøíštích mìsících bude
tento plán „Mobilita pro všechny“ posuzovat zastupitelstvo.
„Realizaci by mohl podpoøit stát v rámci Národního plánu
mobility,“ vysvìtlila paní Benešová (odbor majetku mìsta Horaāïovice). Øídící skupina pro komunitní plánování se shodla
na tom, āe tento plán jednoznaènì podpoøí.
Tento projekt je spolufinancován Plzeòským krajem a Evropskou
unií v rámci Spoleèného regionálního operaèního programu
– grantové schéma „Podpora sociální integrace v Plzeòském kraji“

Pokraèování pøíštì.

P. Oriniaková

SOCIÁLNÍ SLUBY – KAM CHCEME DOSPÌT?
Nejste spokojeni se sociálními sluābami ve své obci?
Chcete vyjádøit svùj názor?
Pøijïte se podílet na plánování sociálních sluāeb!
V rámci projektu Komunitní plánování na území správního
obvodu obce Horaāïovice a mikroregionu Prácheòsko probìhne dne 17. øíjna 2007 od 15.00 hod. ve velké zasedací
místnosti Mìstského úøadu Horaāïovice veøejné pøipomínkování Komunitního plánu na téma: Jak se budou rozvíjet
sociální sluāby v Horaāïovicích a na Prácheòsku.
Tento projekt je spolufinancován Plzeòským krajem a Evropskou
unií v rámci Spoleèného regionálního operaèního programu
– grantové schéma „Podpora sociální integrace v Plzeòském kraji“
Koordinátor projektu, AgAkcent, s. r. o.

Sbor dobrovolných hasièù
11. a 12. srpen patøil k výcviku hasièù
na vodì. Ten se provádìl na rybníku u Bøeāan s prùmìrnou úèastí 25 lidí. Pøi tomto
výcviku byla provìøena i rùzná hasièská
èerpadla. Nechybìlo ani tradièní opékání
vuøtù. Škoda jen, āe poèasí moc nepøálo.
Sdruāení hasièù Èech, Moravy a Slezska – okr. Klatovy
– uspoøádalo 28. srpna zájezd pro èleny klubu Zaslouāilých
hasièù na zámek Ohrada a na Zemi āivitelku. Na zpáteèní
cestì bylo posezení v Drahonicích, ke kterému nám zahráli
ètyøi muzikanti z našich øad. Zájezd byl zdaøilý a zúèastnilo
se ho 95 èlenù.
Za pìkného slunného odpoledne jsme byli úèastníky slavnostního zahájení Mistrovství Èeské republiky v Poāárním
sportu. To se konalo v pátek 14. záøí na námìstí v Plzni. V èele
prùvodu šlo 21 praporù (vèetnì našeho) a za prapory všechna
soutìāící druāstva a rozhodèí. Kaādý kraj zastupovalo jedno
poāární druāstvo āen a jedno druāstvo muāù, které obsadilo
v krajských soutìāích první místa. Za Plzeòský kraj to bylo
druāstvo muāù z Hradce u Stoda, okr. Plzeò–jih a āeny byly
z SDH Mrtník, okr. Plzeò–sever. Soutìāilo se na 100 metrù
s pøekáākami, štafeta 4x100 m a poāární útok. Soutìāe probíhaly 15. a 16. záøí na stadionu ve Štruncových sadech
a zúèastnilo se jich 2x16 druāstev z celé ÈR.
()

28. záøí – státní svátek a Den èeské státnosti. Kult svatého
Václava, svìtce, patrona a ochránce èeské zemì provází naše
dìjiny jiā témìø tisíc jedno sto let. Od samotné násilné smrti
Pokraèování na další stranì.
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kníāete se vine naší historií duchovní klenot sjednocující národní pospolitost.
Legendy hovoøí o èeském gotickém rytíøstvu, jemuā se
pøed bitvou zjevuje v oblacích svìtec ve skvìlé zbroji, aby
dodal bojujícím šikùm pod jeho praporem odvahu k boji. Svatý
Václav jako ochránce národa a všech trpících, osvoboditel
otrokù a muèedníkù za Boāí pravdu, k nìmuā se obrací Èeši
v dobách ohroāení i míru. V èele Blanických rytíøù pøiharcuje
na koni, aā bude naší zemi nejhùøe.
V novodobých dìjinách jeho jméno nesly pluky našich legií
a jednotlivé generace si pøedávaly svatováclavské poselství.
Pod Myslbekovým sousoším v Praze na Václavském námìstí
se scházely – a doufám, āe i nadále scházet budou – vādy
zástupy lidí, aby se pøihlásily k odkazu našeho vévody. Velké
úctì se tìší i svatováclavské ostatky a korunovaèní klenoty.
Karel Halml

Køes0anská mateøská škola
U pøíleāitosti 40. výroèí zaloāení školy
vás zveme na

DEN OTEVØENÝCH DVEØÍ
v Køes&anské mateøské škole Horaāïovice
Koná se v sobotu 13. 10. 2007 ve 14.00 hod.
Zajištìno:
kulturní program • zábava pro dìti • obèerstvení

Opìt ve školce…
Prázdniny jsou za námi a èeká na
nás nový školní rok. Ten jsme v naší školièce pøivítali v novém prostøedí. Celé prázdniny jsme se se
spoustou øemeslníkù snaāili, abychom vše do zahájení nového školního roku staèili. V celé mateøské
škole došlo k výmìnì vytápìní, ve školní kuchyni byla nainstalována vzduchotechnika, jejíā parametry odpovídají pøísným poāadavkùm. V mateøské škole se malovalo a vše pøipravovalo pro pøíchod dìtí. Nìkteré dìti pøišly za svými
kamarády bez rozpakù, ty, které šly do školièky poprvé, uronily
pár slzièek. To vše uā se ale srovnává a všichni se ve školièce
rychle „zabydlují“, seznamují se s novým prostøedím, novými
kamarády a zvykají si na to, āe musí jiā také vydrāet pár
chvil bez maminky. VādyS vstupem do mateøské školy zaèala
nová epocha v āivotì dìtí – zaèaly se vzdìlávat v prvním
èlánku školské soustavy, v pøedškolním vzdìlávání.
MŠ Na Palouèku

Zájezd do Chorvatska
se vydaøil
Jiā tøetím rokem zorganizovala KMŠ v létì zájezd do Chorvatska. Cílem naší cesty byl letos ostrov Krk, konkrétnì lázeòské mìsto Baška, známé pro výborné klimatické podmínky
k léèbì chorob horních cest dýchacích, alergií a chorob kùāe.
Mìli jsme moānost pøesvìdèit se o kráse zdejší krajiny nejen výhledem od moøe, z pláāe poseté hladkými kamínky, ale
i pøi turistických výletech po okolí. Znaèené turistické cesty
se tu rozbíhají do všech stran a je moāné si vybrat podle stupnì
obtíānosti. Nádherný pohled na krajinu se nám naskytl i z paluby výletní lodi, kterou jsme absolvovali výlet podél pobøeāí.
Tento záāitek byl navíc posílen poutavým vyprávìním èeského
prùvodce.
Poèasí nám opravdu pøálo. Zaāili jsme zde teplouèko, jak
to má u moøe být. Jen jeden den nám jinak naprosto klidné
moøe ukázalo, āe umí i velké vlny. Jinak jsme celé dny trávili
u moøe, uāívali sluníèka a bavili se koupáním, opalováním,
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Týden knihoven
aneb Knihovnická bašta
stavbou hradù z písku a oblázkù, jízdou na šlapadlech nebo
v nafukovacím èlunu, ti odváānìjší na tobogánu. Veèer byl
pak pøipraven pro malé i velké úèastníky program. Nebyl-li
naplánován spoleèný výlet po okolí, bavily se dìti i dospìlí
soutìāemi, zpíváním, kreslením, a to vše bylo po zásluze odmìnìno poslední den diplomy. Veèery pak patøily návštìvì
krásného mìsta Baška.
Domù jsme se vrátili všichni v poøádku s trochu hnìdší
kùāí a bohatší o záāitky. A tak zase nìkdy (moāná i s vámi)
nashledanou.
Za KMŠ Jitka Èerná

Nový školní rok je tu!
Nejkrásnìjší období roku se stalo vzpomínkami a v horaāïovické støední škole to opìt oāilo. První školní den, 3. záøí,
byl netradiènì zahájen v místním kulturním domì. Pozváni
byli nejen āáci, kteøí budou pokraèovat ve studiu ve 2. a 3.
roènících, ale hlavnì āáci, nastupující do 1. roèníkù uèebních
a studijních oborù a jejich rodièe. Pøítomni byli i milí hosté,
p. starostka mìsta Horaāïovice Mgr. Jindøiška Jùdová, vedoucí
odboru památkové péèe, školství a kultury ak. mal. Petr Mika,
pracovník odboru školství, mládeāe a sportu Krajského úøadu
Plzeòského kraje Ing. Josef Vacikar, zástupkynì Úøadu práce
v Klatovech PhDr. Dana Miškovièová.
Všichni pøítomní si se zájmem prohlédli výrobky studené
kuchynì, výrobky cukráøù a aranāérù. Souèástí slavnostního
zahájení byl také raut v kavárnì kulturního domu, kde si všichni, kteøí se zahájení zúèastnili, mohli dopøát malé obèerstvení.
Obsluhy se ujali, jak jinak, āáci školy. Atmosféru slavnostního
dne dotváøela pøíjemná hudba.
S napìtím oèekáváme, co nový školní rok pøinese. Pøáním
všech pracovníkù školy je, aby se k nám āáci, kteøí se zde
pøipravují na své povolání, ale i ti, kteøí jiā vzdìlání ukonèili,
rádi vraceli. A aby ti, kteøí letos zasedli do lavic v 9. tøídách
základních škol a budou øešit svoji budoucnost, naši školu
navštívili, tøeba pøi dnech otevøených dveøí, a to 9. øíjna 2007,
14. 12. 2007 nebo 11. 1. 2008.
Rozhodnì jim máme co nabídnout.
Blanka Roubalová, asistentka øeditele

Tak tu zase máme podzim. Dny se pomalu krátí, veèery prodluāují a to je èas,
který je jako stvoøený pro nìjakou pìknou
kníāku.
Právì øíjen si vybrali knihovníci pro
svùj „Týden knihoven“. Letošní se nese
v duchu knihovnické bašty. „Bašta“ je
podle nauèného slovníku èást opevnìní hradu nebo rybníka,
všichni ji ale známe i v podobì bájeèného pokrmu, zkrátka
bašty. I my chceme svým ètenáøùm v Týdnu knihoven pøipravit takovou baštu. Pøijïte tedy i vy ve dnech 1. – 5. øíjna
nahlédnout do naší knihovnické kuchynì. V pondìlí 1. 10.
jsou dveøe otevøené všem, kteøí se chtìjí dozvìdìt nìco, co
se zpravidla vaøí pod poklièkou. Co kolik stálo, jaké máme
plány, kdo mùāe za výbìr knih, kde, jak a podle èeho nakupujeme…? Pro ostatní dny jsme pøipravili pøedevším pro
dìti nìkolik lahùdek v podobì spisovatelek Ivony Bøezinové
a Petry Braunové a celostátní soutìāe pro dìti i dospélé
„Dokreslete VHRSTIHO“. V nabídce nebude ani letos chybìt
tradièní Bazar knih, setkání s novináøi Klatovského deníku,
amnestie a registrace zdarma. Jako specialitu nabízíme poprvé
besedu s paní starostkou Mgr. Jindøiškou Jùdovou.
Pøijïte si uāít pøipravenou baštu, a pokud se na vás nedostane zrovna v Týdnu knihoven, pøijïte jindy. Knihovna
je otevøena kaādé pondìlí, støedu a pátek, pokud není zrovna
svátek.
M. Lešková a L. Šimonová

„Sbírej samolepky
projektu Dìti a ètení!“
Otázka è. 8:
Co mají spoleèného Lasse,
Bosse, Anna, Britta, Karkulín,
Emil, Lotta, Pipi a Madynka?
Odpovìdìt a získat samolepku mùāete
1. – 31. 10. 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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Zmìna telefonních èísel v Mìstké knihovnì



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

Tyjátr Horaāïovice
zahajuje novou sezonu
Nastává nám zase podzim a horaāïoviètí divadelníci se
opìt pouští s chutí do nové práce. Letošní rok však pro mnoho z nás znamenal i aktivity skoro pøes celé prázdniny a my
nemìli ani trochu èasu si v klidu odpoèinout a nabrat nových sil.
Znaènou mìrou jsme pøispìli k prùbìhu prvních horaāïovických Slavností Kaše a vedle historických vstupù povìstného obléhání našeho mìsta jsme obsadili i dvì soutìāní, kaši
vaøící druāstva, která obsadila pøední pøíèky tohoto boje o nejlepší recept.
Loutkáøi bìhem prázdnin navštívili jiā tradièní štace –
Chanovice a dvakrát Pole, kde jsme pøedvedli nejen dìtská pøedstavení, ale i inscenaci pro dospìlé. Všude jsme se
setkali s výborným publikem, které nešetøilo chválou a uznáním.
V souèasné dobì jiā pilnì cvièíme a plánujeme novou
premiéru. Po období èeské klasiky, èerné detektivní komedie
a pohádky pro dìti i dospìlé jsme tentokrát sáhli po ztøeštìné
anglické komedii Raye Cooneyho „Prachy? Prachy!“, kterou
v Horaāïovicích poprvé uvedeme 2. a 3. listopadu 2007,
vādy od 19.30 hodin v Kulturním domì v Horaāïovicích. Jméno autora tohoto titulu je jistì našim stálým pøíznivcùm uā dostateènì známé. Loni jsme od nìj s úspìchem pøedstavili jeho další skvìlou komedii „Rodina je základ
státu“.
Zatímco v ostatních Cooneyho fraškách jde o nevìru,
díky které postavy zabøedávají do trapných situací, v komedii „Prachy? Prachy!“ se do mlýnu ztøeštìností dostávají
kvùli neèekanému nálezu. Kuføík s obrovskou èástkou 735
000 liber rozmetá poklidný āivot spoøádaného manāelského
páru. Vidina bohatství nastartuje rozpory nejen v rodinì samotné, ale do problému postupnì vtahuje i ostatní aktéry hry.
Geometrickou øadou narùstá øetìzec lāí, úskokù, výmluv a vydírání. Napìtí se stupòuje a s ním graduje i humor celého
pøíbìhu.
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V první polovinì zkoušek se všichni zúèastnìní stále nadmíru baví pointami celé frašky, a pokud vše vyjde tak, jak
si pøejeme, nebude v divadle o dvì hodiny pøíjemné zábavy
nouze. Vstupenky si mùāete zajistit od 17. øíjna 2007 v kinì
Otava. Všichni jste co nejsrdeènìji zváni!
Také dìtská loutková pøedstavení v kinì zaèínají jiā od øíjna, a to 12. øíjna Vodníkova Hanièka a 26. øíjna Jak švec
s Kašpárkem ošidili èerta; vādy od 17.00 hodin. Pro dospìlé
publikum ještì jednou zopakujeme hru Járy Cimrmana
„Vizionáø“ s úvodním semináøem „Posel z Liptákova“ v sobotu 13. øíjna v prostorách zámeckého pivovaru v 17.00 hod.
Kdo jste toto pøedstavení ještì nevidìli a patøíte ke znaènému
zástupu pøíznivcù tohoto „skromného èeského giganta“,
nenechte si ujít zajímavé pøedstavení ztvárnìné døevìnými
herci!
Proāití krásného podzimu pøeje a na shledání pøi nìkteré
z našich akcí se tìší Tyjátr Horaāïovice.
Karel Š'astný
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V letošním roce jsme si tak spoleènì zazpívali jiā podruhé
(poprvé v rámci našeho jarního soustøedìní v elezné Rudì).
Po koncertì nás èekalo milé pøekvapení. Jeden ze spolumajitelù, p. ing. Kurz, nás provedl èástí zámku. Byly to krásné
chvíle.
Druhým slavnostním koncertem pak bylo vystoupení ve
Štìkni (v sobotu 15. 9.). Všichni jsme se domnívali, āe se
ve zdejším zámku pøedstavíme poprvé v naší historii. To ale
byl omyl. Jak jsme se dozvìdìli na místì samém, Prácheò
zde jiā zpívala: „Pìvecký spolek Prácheò 3. záøí 1905 zpíval
ve Štìkni císaøi Františku Josefu I. pøi pøíleāitosti vojenských
manévrù „Kde domov mùj?“. Spolu s Volyòským pìveckým
druāstvem pøipravili mocnáøi krásnou veèerní serenádu. Ten
po ukonèení ještì jednou vyšel na terasu štìkeòského zámku
a èesky jim podìkoval.“ (dle dobového tisku). Tato, pro
spolek velice zajímavá informace, byla nám všem skryta.
Pøitom se jedná o jednu z nejvýznamnìjších událostí v historii spolku.
V dobì, kdy budete èíst tyto øádky, bude jiā historií i náš
další výroèní koncert. Tentokrát v horaāïovickém zámku
s námi vystoupil Pìvecký sbor Comodo z Lodìnic. O tomto
koncertu vás ale budu informovat aā v pøíštím èísle.
Na schodišti z titulní strany tohoto èísla Obzoru poslouchal Pìvecký spolek Prácheò František Josef I.
Za PSP M. Petrus

Pìvecký spolek Prácheò
V mìsíci záøí zatím vystoupil Pìvecký
spolek Prácheò (v dobì do uzávìrky tohoto
èísla) zatím na tøech akcích. V pátek 7. 9.
jsme se zúèastnili slavnostního odpoledne
v Domì s peèovatelskou sluābou, kde své
10. výroèí slavila místní Oblastní charita.
Hned po vystoupení jsme odjeli do Lnáø ke
slavnostnímu koncertu.
Ve lnáøském zámku jsme vystoupili podruhé v naší novodobé historii. Spoleènì s námi se pøedstavil také āeleznorudský smíšený sbor.
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Sportovní víkend v Horaāïovicích
31. 8. – 2. 9. 2007
Sportovní víkend vznikl z iniciativy èlenù sportovní komise.
Pøípravy a realizace programu se úèastnily tyto kluby, spolky a osoby:
Tenisový klub: Pavel Svoboda, Nohejbal: Jirka Jungr,
Volejbal: Lucie Jùdová, Záøeèák: Milda Svatoš, Skate, āonglování, flat land bike, Babí léto: Jan Šašek, Filip Koneèný
a Martin Hlaváè, Skaut – 100 podob dobrodruāství: Lukáš
Zábranský a Jana Mráèková, Cyklistika: Pepa Maxa, Psí
spøeāení: Martin Kotiš, Karate klub: Josef Rendl, Pohybová
fantazie: 7 ks bezejmenných hrdinù a mistrù estetického
pohybu pod vedením krotitelky Mgr. Andrey Králové.
Celkem se zúèastnilo odhadem 290 aktivních úèastníkù,
z toho 90 dìtí.
Odhadujeme, āe program v prùbìhu tøí dnù shlédlo 900
osob, prostøednictvím kampanì v rádiích, na vývìskách, novinách (Horaāïovický obzor, Klatovský deník, Mladá fronta)
se o aktivitì Horaāïovic doslechly další stovky osob.
Náklady na celý program, nepoèítáme-li odvozené, èasto
osobní nebo klubové, dosáhly 3000,- Kè.
Omlouváme se za zpoādìnou informovanost o Sportovním
víkendu a zrušení neckyády.
Tu uskuteèníme s dùkladnou pøípravou v pøíštím roce jako
samostatný program.
Samozøejmì poèítáme s opakováním Sportovního víkendu
v pøíštím roce. Vìøíme, āe se nám podaøí zajistit i místo v nabitém kalendáøi vystoupení èlenù Pohybové fantazie. Z kuloárù se proslýchá, āe èlenové zvaāují secvièení a následné
pøedvedení programu akvabel.
Rádi bychom znovu obnovili vodáckou tréninkovou dráhu
u „Ostrova“. Prozatím se jeví nejvìtším problémem to, āe nemáme trenéra, který by se vìnoval tréninku dìtí.
Budeme i nadále usilovat o jednoznaèné, prùhledné, neelitáøské, nezpolitizované a pro všechny rovné podmínky pøi
rozdìlování penìz sportovním klubùm z obecního rozpoètu.
Budeme se snaāit pøesvìdèit radu mìsta a zastupitelstvo o tom,

INFORMACE IVNOSTENSKÉHO ODBORU
1. Bezúhonnost a odborná zpùsobilost zemìdìlských
podnikatelù
Novelou zákona è. 252/1997 Sb., o zemìdìlství, ve znìní
pozdìjších pøedpisù, byly s úèinností od 1. 5. 2004 stanoveny poāadavky na bezúhonnost a odbornou zpùsobilost
zemìdìlských podnikatelù. Pøedevším podmínka dokládání odborné zpùsobilosti ztìāovala pøístup fyzických osob
k podnikání v zemìdìlství a znamenala v nìkterých pøípadech pøekáāku pro výkon zemìdìlské èinnosti. Ústavní
soud svým nálezem vyhlášeným ve Sbírce zákonù pod
è. 409/2006 Sb. zrušil na návrh skupiny poslancù a sku-

piny senátorù Parlamentu ÈR nìkterá ustanovení zákona
o zemìdìlství, mimo jiné téā podmínku bezúhonnosti
(od 18. 8. 2006) a dnem 30. 6. 2007 zrušil podmínku odborné zpùsobilosti zemìdìlských podnikatelù.
ivnostenský úøad vydá osvìdèení o zápisu do evidence
zemìdìlského podnikatele na základì vyplnìné āádosti
a zaplacení správního poplatku 1000,- Kè.
2. Rejstøík trestù
Pro úèely āivnostenského podnikání jiā nepoāadují
āivnostenské úøady výpis rejstøíku trestù u fyzických
osob a odpovìdných zástupcù v písemné formì. Ten si
āivnostenský úøad vyāádá elektronicky podle § 72 āivnostenského zákona.
M. Šolcová, ivnostenský odbor
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āe investovat do sportu a tìlovýchovy ve mìstì je dobrou,
pro mìsto výhodnou, støednìdobou investicí. Pøíspìvek na èinnost všech sportovních klubù v tomto roce ze strany mìsta
byl dosud 60 000 Kè.
Rád bych pøipomnìl, āe podle informací jednotlivých sportovních klubù v Horaāïovicích a pøilehlých obcích aktivnì
sportuje cca 1500 obyvatel.
Ve mìstì pùsobí mnoho registrovaných i neregistrovaných
sportovních a tìlovýchovných klubù a uskupení, jejichā èlenové se ve svém volném èase a èasto na vlastní náklady starají
o tìlo i ducha nejen dospìlých, ale pøedevším dìtí.
Vìøíme, āe atraktivní nabídka trávení volného èasu, dostateèné
mnoāství pøíleāitostí se pobavit a setkávat aktivizuje, vytváøí pøíznivé klima v obci a pomáhá posouvat dobré myšlenky kupøedu.
Naším cílem bylo pobavit, informovat a ukázat, āe je-li
dobrá vùle, trocha odhodlání a nadšení, lze s minimem finanèních prostøedkù zvládnout zajímavou vícedenní akci.
Snad se nám zámìr podaøilo i pøes nepøízeò poèasí naplnit.
V pøíštím èísle vás budeme informovat o jednotlivých sportovních disciplínách v tomto èísle uvádíme reportáā z úvodního veèera v Parkánì.
Dìkuji všem partnerùm, sponzorùm, pøátelùm, pomáhajícím, Lucii Staòkové za spolupráci pøi propagaci programu, paní starostce Jindøišce Jùdové za nejrùznìjší podporu, panu Panuškovi a paní Bryndové z technických
sluāeb za zapùjèení pódia pro flat land bike a vysekání
Panské zahrady, Martinu Rosovi za toleranci pøi rejdìní
na vlastnoruènì opeèovávané chloubì – trávníku a poskytnutí prostor, bezejmenným hrdinùm, kteøí nemìli strach
pøedvést svá vysportovaná tìla pøi Pohybové fantazii, Šnekovi za panáky pro èleny Pohybové fantazie k dodání odvahy a zvìtšení kloubního rozsahu, všem, kteøí vìnovali
svùj èas pøípravì a realizaci programu, Áje, Benymu, Badovi, Andymu, psùm Martina Kotiše za trpìlivost pøi obíhání koleèka v Panské zahradì a všem divákùm za úèast.
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hybovì uboāejší, neā se oèekávalo. Sehrála tedy roli jakési
pohybové nápovìdy. Zaèátek vystoupení nevyšel ideálnì. Hudební doprovod, který vycházel z klavírního koncertu Petra
Iljièe Èajkovského, nebylo dost slyšet, takāe cvièenci nestihli
zareagovat na pøedehru. Na druhý pokus uā vše vyšlo. Pak
uā následoval pouze vír více èi ménì koordinovaných pohybù,
kterými se cvièenci pokoušeli simulovat estetický pohyb
s gymnasticko-baletními prvky. Snad vystoupení nezpùsobilo
nikomu újmu na duši.
Po odchodu cvièencù nastoupil āonglér. Podle vlastních slov
pøedvedl to, co se mu ještì nikdy nepovedlo.
Hudba hrála, jedlíci jedli a pijáci pili vnì i uvnitø v bodré
atmosféøe aā do pozdních hodin.
Program shlédlo celkem cca 150 osob.
Sportu, Horaāïovicím a pøilehlým obcím zdar.
Petr Král, pøedseda sportovní komise

Pøípravky FK Horaāïovice
Fotbalovou sezónu 2007/2008 zahájila mladší a starší pøípravka FK Horaāïovice. Nejmladší fotbalové nadìje si teprve
zvykají na soutìāní zápasy. Úèastní se okresního pøeboru mladších pøípravek. Velkým úspìchem byla remíza se stejnì starými fotbalisty Klatov (2:2). Kádr starší pøípravky tvoøí 18
hráèù. Pøed zahájením soutìāe okresního pøeboru se starší pøípravka zúèastnila dvou turnajù. Velkého úspìchu dosáhli na
turnaji v Blatné, konaného za úèasti 10 muāstev. Ve své skupinì sehráli naši tyto zápasy a zaznamenali následující výsledky: FK Horaāïovice – Hradištì 5:1, FK Horaāïovice –
Mirotice 5:0, FK Horaāïovice – Tempo Praha 6:0, FK Horaāïovice – Vodòany 4:0. Skupinu tedy s pøehledem vyhráli
a èekalo je finále s vítìzem druhé skupiny Sepekovem. Horaāïoviètí mladíci našli pøemoāitele aā ve finále, které prohráli
0:2. Velký vliv na výkonu ve finále mìlo teplé poèasí, únava
a svaèina (párky). Všechny hráèe je tøeba pochválit za pøed-

Úvodní veèer v Parkánì
Veèerní program sportovního víkendu odstartovalo hudební tìleso Experiment, následovalo nìkolik informací k programu a pak uā se šlo skuteènì „na vìc“.
Vystoupili karatisté s ukázkami kat dívek i chlapcù, následovaly simulované souboje a na závìr pøeráāecí techniky. Vystoupení odbornì komentoval Pepa Rendl, vedoucí karatistického oddílu. Vstoupení flat land bikera, jak myslím, vìtšina
pøihlíāejících dosud nepobrala, protoāe toèil a mrskal kolem
sebe kolem v naprosto absurdních antigravitaèních pózách.
Chvilku napìtí pøed vystoupením cvièených cvièencù pohybové fantazie zpùsobila zpráva o zpoādìní nìkterých èlenù
týmu, kteøí odmítli na místo dorazit jinak neā limuzínou a za
tuèný honoráø. Vše se nakonec podaøilo v dobré obrátit slibem
nìkolika hltù èehosi ostøejší. A pak uā se jen rozsvítil magický
kruh louèí, do kterého vpochodovali cvièení krojovaní muāi
v poètu 7 ks vedení krotitelkou (1 ks). Ta pùvodnì nemìla
muāe vùbec doprovázet, ale ukázalo se, āe jsou cvièenci po-

Sestava: vpøedu zleva – Honza Stulík, Martin Ondrejièka, Jirka
Motl, Honza Míèka, Míra Panuška,
vzadu – Láïa Sládek, David Vanìèek, David Chmelík, Tomáš
Martínek, Martin Šašek, Pavel Stulík, Jindra Rejšek
Pokraèování na další stranì.
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vedenou hru a bojovnost. Tým na památku obdrāel sklenìnou
trofej ve tvaru míèe, medaile, diplom a sladkosti. Jirka Motl
byl vyhlášen nejlepším støelcem celého turnaje a Martin
Ondrejièka nejlepším hráèem týmu Horaāïovic. Bìhem turnaje se vytvoøila v muāstvu dobrá nálada a postupnì i kamarádství s hráèi ostatních muāstev.
Výbornì zaèali naši mladíci i v okresním pøeboru, kde
s pøehledem poráāí jednoho soupeøe za druhým. FK Horaāïovice – Nalāovské Hory 4:1, Chanovice – FK Horaāïovice
0:6, FK Horaāïovice – Bolešiny 14:0. I kdyā bude soutìā
ještì dlouhá, vìøím, āe se kluci budou peèlivì pøipravovat,
nepodcení soupeøe, vytvoøí pevnou partu, která ukáāe, āe umí
hrát fotbal.
Trenér starší pøípravky

Vítìzové memoriálu s trofejemi Richard Hlavsa a Petr Mazanec.

2. roèník Memoriálu
Slávka Šimka
V sobotu 25. 9. 2007 uspoøádal Tenisový klub Horaāïovice
ve spolupráci s rodinou Šimkových a mìstem Horaāïovice
jiā 2. roèník Memoriálu Slávka Šimka. Tento amatérský turnaj
ve ètyøhøe se stal krásnou vzpomínkou na legendárního bavièe
a vynikajícího hráèe tenisu Slávka Šimka, který zdejší kraj,
i s jeho pøírodou a lidmi, miloval.
Na proslunìných kurtech letos (stejnì jako loni) svádìly boje tenisové páry z øad celebrit, èlenù klubu a také pøátel a lékaøù rodiny Šimkových. Z jiā zmínìných slavných osobností
mohli diváci spatøit mimo jiné Marii Retkovou (která se ujala
moderování celé akce), Petra Vondráèka, Pavla Richtera,
Lubomíra Ryse a další. Vítìzem celého turnaje se nakonec stal pár Petr Mazanec – Richard Hlavsa, který ve finále
zdolal dvojici Lubomír Rys – Zdenìk Tíāek. Soubìānì s turnajem dospìlých probíhal i turnaj dìtí zúèastnìných borcù,

Reprezentanti s moderátorkou Marií Retkovou.

jehoā vítìzem se stal David Voráèek. V prùbìhu turnaje
jsme mohli vidìt exhibièní hru reprezentantù ÈR Hájka
a Ulihracha.
Pøíjemné posezení všech zúèastnìných ve stodole Music
clubu Houba pak jen podtrhlo vynikající atmosféru celého
turnaje.
Na závìr bychom chtìli jménem TK Horaāïovice vyslovit
dík majitelùm Zámecké pizzerie, kteøí vìnovali èástku 2000,korun, vybraných pøi pøíleāitosti mìstských slavností, na rozvoj
mládeānického tenisu v našem klubu.
Za TK Horaāïovice Lucie Jùdová

RAKETA 2007

Úèastníci turnaje dìtí. Vítìz David Voráèek zcela vlevo.

Neboli 2. roèník tenisového turnaje
zaèínajících celebrit se tentokrát uskuteènil 14. a 15. záøí – tedy o celých 14 dní
døíve neā v roce pøedchozím. Dùvody byly jasné. Poèasí a nedoèkavost celebritek.
Turnaj je poøádán hlavnì proto, aby se potkaly elity mìsta a elity mìst jiných, pøièemā si zmìøily vzájemnì své síly hrou elitní a zároveò pro kaādého – tenisem.
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Hráèky se soustøedí v pøedveèer turnaje v MC Houba
(foto: kdosi).

Ak.mal. Vladimír Pešek gratuluje Ing. arch. Norbertu Gáfrikovi
k prohøe. V pozadí si vykraèuje Tonny Trucker (foto: Zigi).

Vítìzka ceny Módes Róbes Hanka Harant, v pozadí finalista
a drāitel ceny Bizzare Ball Ing. Steklík (foto: Zigi).

Tím si vlastnì i uvìdomily, āe elitnost je pouze vratký pojem.
Øady úèastníkù se tentokrát krásnì rozestoupily za obzor, stejnì tak seznam partnerù turnaje. Vše podstatné zaèíná kaādoroènì spoleèným soustøedìním v pøedveèer samotného turnaje, kdy jsou lordi a dámy nejen podle vzhledu rozdìleni
do velmi zarovnaných skupin. Tento rok zde byly skupiny
tøi: skupina východní, skupina západní a skupina noèní. Je
zcela zbyteèné vyjmenovávat na tomto místì dojíādìjící celebrity, proto vzpomeòme alespoò ty, které ètenáø Obzoru
znát by mìl: šikovný skejtsnouvejvbadybórd kejklíø Ondøej
(vítìz ceny Fair Play), Lucka Batoch (odstoupivší šampiónka
zlákaná Øeckem), Jindøich (pruāný znalec líného tenisu), Lucie
(v knihách se vyzná), Radomil (se snímatelným tetováním),
Jarda (fagotista, a proto i cestovatel), Martin (kdo o nìm nìco ví?), Kateøina (pøijde a odejde), Pavel (poctìný pøezdívkou
Kvašòák), Lovìna (proud ji sem snáší a nepopiratelnì vítìzí
v kategorii Módes Róbes výstupem na stùl), Tonny (táta má
pade), Terezka (hraje a miluje). V tomto odstavci je však
nezbytné vyjmenovat i celebrity, které navzdory pøekáākám
stále se zrychlujícího āivotního stylu cestu do klidu našly:
Bára (charismaticky; samozøejmì v klidu a s výstrahou),
Steklík (finalista a drāitel ceny Bizzare Ball, ne však náhodou),

Martina (Módes Róbes skuteènì po celou dobu turnaje – škoda
té závìreèné prchlivosti), Vladimír (muā barev a vùní, tedy
malíø), Hanièka (ergonometrie pohybù a znalosti psychologie
sportù), Lucinka (vytrvalost, klid), Eploò (za]atý touhou poráāet), Noro (sobìstateènost), Zigy (hraje a fotí, fotí a hraje
si), Ziky (miluje saka).
Zúèastnìní se shodli, āe tenisový areál Horaāïovic patøí
mezi skuteèné skvosty. Turnajem provázel Arnošt a sám byl
provázen svou bájeènou āenou. Turnaj dále morálnì, fyzicky,
psychicky atp. podporují: visualarch, SuticaseTypeFoundry,
Aluminium, MC Houba, Starcastic, Designjesvoboda, poèasí
a tedy asi i Bùh. V závìru jen konstatujme, āe RAKETA 2007
byla prostì skvìlá.
(bsw)

Nohejbal klub Horaāïovice
vás zve na

POSVÍCENECKÝ
TURNAJ
Pøijïte si zahrát
v sobotu 13. øíjna 2007 od 9.00 hod.
na høištì za sokolovnou.
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Program Denního centra
Oblastní charity HD
na øíjen 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. „Vystoupení Babského sboru z Poøíèí“
Pøijïte se potìšit pásmem lidových písní v podání „Babského sboru z Poøíèí“. Ve ètvrtek 4. øíjna v 16.15 hod.
v jídelnì DPS 1061.
4. „Pro radost“
Kdo má rád veselé písnièky a harmoniku, pøijïte si s námi
zazpívat v klubu seniorù za doprovodu harmoniky pana
K. ŠUastného. V úterý 9. øíjna od 15.00 hod. v denním centru DPS 1061.
5. „Procházka na Ostrov“
Pøedbìānì dle rozmaru poèasí plánujeme v øíjnu procházku
na Ostrovì – zmìna termínu bude pøípadnì vypsaná pøed
kanceláøí charity. Ve støedu 10. øíjna sraz pøed penzionem
1061 ve 13.15 hod.
6. „Výroba hnìtynek“
Pøijïte se potìšit pøi zdobení hnìtynek na havelské posvícení. Ve ètvrtek 18. øíjna ve 13.15 hod. v jídelnì DPS 1061.
7. „Pro zdraví“
Pøednáška paní Friedecké „Zdraví z pøírody“. V úterý 16.
øíjna v 17.00 hod. v jídelnì DPS 1061.
8. „Pro zdraví“
Pøednáška rehabilitaèní sestry paní Jordánové na téma „krèní páteø, její zátìā a moānosti cvièení a rehabilitace“. Ve
støedu 24. øíjna ve 13.00 hod. v Denním centru DPS 1061.
9. „Pro pouèení – fimo“
Dílna s moāností prohlédnout si zcela netradièní výrobu
šperkù, broāí èi originálních knoflíkù paní J. Liškové –
jistì pøinese inspiraci pro vlastní tvoøivost. Ve støedu 31.
øíjna ve 14 hod. v dílnì DPS 1061.
Oblastní charita Horaāïovice

Oblastní charita
Horaāïovice oslavovala
V pátek 7. záøí 2007 v odpoledních hodinách oāil krásnou
hudbou, zpìvem, vyprávìním a smíchem Dùm s peèovatelskou sluābou v Palackého ulici. Bylo co oslavovat. V tomto

domì totiā sídlí organizace, která jiā 10 let pùsobí v Horaāïovicích a pomáhá zvládnout všední āivot a nástrahy stáøí
všem, kteøí se ocitli v tìāké āivotní situaci.
Pøed 10 lety jste poprvé mohli zaslechnout v Horaāïovicích slovo „Charita“. Byl to pojem neznámý, cizí. Tímto slavnostním setkáním jsme chtìli pøipomenout právì ty zaèátky
naší práce, vzpomenout na dùleāité okamāiky a mìli jsme
velkou pøíleāitost podìkovat všem, kteøí nás v prùbìhu tìch
deseti let provázeli, kteøí se velkou mìrou nebo tøeba jen sebemenším pøièinìním zaslouāili o to, āe jsme tady a mùāeme
pomáhat. AU uā to byli zamìstnanci, klienti, dárci, sponzoøi,
dobrovolníci èi naši pøíznivci a pøátelé. Nesmím samozøejmì
zapomenout ani na ty, kteøí stáli na úplném zaèátku všeho
dìní, a díky kterým jsme mohli vùbec oslavovat 10 let naší
práce.
Pøipravený program a krásná výzdoba zpøíjemnila všem
návštìvníkùm, kterých bylo opravdu hodnì, celé odpoledne.
Celou slavnost jsme zahájili Mší svatou na podìkování za
uplynulá léta naší práce a za naši èinnost, kterou slouāil
Msgr. Karel Foøt spoleènì s P. Stanislavem Buštou z Velkého
Boru.
Poté v hale zaznìlo nìkolik písní v podání místního Pìveckého souboru Prácheò pod vedením pana Petruse. Mezitím
se naše jídelna promìnila v malý taneèní sál, kde nám svùj
taneèní um pøedvedl mladý pár z Taneèního klubu v Sokolovì. V rytmu latinskoamerických tancù se pøedstavili sleèna
Martina Hollá a pan Jan Onak. Po spoleèném programu si
mohli všichni pøítomní prohlédnout fotografie, Zprávy o èinnosti a Výroèní zprávy z minulých let, které byly vystaveny
v prostorách Domu s peèovatelskou sluābou v pøízemí i v su-
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terénu. Mohli nahlédnout do prostor a zázemí organizace –
kanceláøe, místnosti pro peèovatele a zdravotní sestry, pracovny pedikúry, dílny s mnoha vystavenými výrobky, které
vzešli ze šikovných rukou našich klientù a nebo se mohli zastavit a delší èas posedìt pøed televizní obrazovkou, kde probíhala prezentace fotografií poøízených v prùbìhu èinnosti
Charity. Celé odpoledne bylo opravdu na co se dívat. Na závìr
jsme pro všechny díky štìdrosti firem z Horaāïovic a okolí
pøipravili malé obèerstvení. Touto cestou tedy ještì jednou
dìkujeme sponzorùm Øeznictví Václav Trnka & spol., Horaāïovice, Øeznictví u Øíhù, Horaāïovice, Cukrárna p. Velíšek, Pneuconex, s. r. o., Horaāïovice, Pekárny a cukrárny
Klatovy, a. s., provozovna Olšany, Západoèeské konzumní
druāstvo Sušice, UNITED BAKERIES, a. s., Strakonice, Prácheòská cukrárna, s. r. o., Strakonice.
Závìrem bych chtìla podìkovat všem pracovníkùm
Oblastní charity Horaāïovice a našim dlouhodobým spolupracovníkùm a pøátelùm, kteøí se podíleli na pøípravách celého
odpoledne a našim hostùm pøipravili pøíjemné prostøedí. Stálo
nás to mnoho sil a èasu, ale vìøím, āe to stálo za to.
Naší Charitì bych chtìla popøát do dalších let hodnì Boāího
poāehnání a pomoc naší práci, mnoho spokojených klientù
a mnoho dobrých lidí kolem. Aby sluāby, které nabízíme, byly
kvalitní oporou āivota našich spoluobèanù a byly i nadále alternativou plnohodnotného āivota.
Za Oblastní charitu Horaāïovice
Bc. Olga Šulcová – øeditelka

kdy rada mìsta nechala vystavit rozpoèet na její opravu, ze kterého tehdy vyplývalo, āe vìā byla zcela zøícena a jakási døevìná nástavba ztrouchnivìlá. Nìjaký díl ještì hrozil zøícením
a bylo zapotøebí jej odstranit neā poškodí støechu a kostel vùbec. Rada mìsta se pak usnesla postavit novou pevnou vìā.
Na tu mìlo být pouāito 3000 cihel, kámen, písek, vápno, prkna,
døevo, høebíky, kramle, kozy a náøadí. Nechybìl výkaz za platy
zedníkùm a podavaèùm. Za tímto projektem byl podepsán ve
výše zmínìném roce 1770 Vít Medlin, mistr zednický s celkovými náklady na 1411 zlatých a 12 krejcarù. Technický
stav a nedostatek penìz zøejmì zpùsobil, āe byly ruiny vìāe
nakonec bez náhrady strāeny a odstranìny.
MgA. Jindøich Šlechta

Pøijïte si zasadit strom!
O zaniklé vìāi u kostela
sv. Jana Køtitele
Kostel sv. Jana Køtitele byl
postaven na pøedmìstí Horaāïovic krátce pøed rokem 1600,
snad na místì starší kaple.
Nejstarší vyobrazení kostela
známe z perokresby Jana
Willenberga z roku 1602, kde
je kostel uvádìn jako nový.
Na této kresbì ještì není patrná āádná kostelní vìā. Buï
ještì nestála, nebo archivní
dokumenty patøí jiné, dnes jiā
neexistující vysoké vìāièce
nad støedem hlavní lodi kostela. Pokud vznikla v tìsné blízkosti kostela nìjaká vìā, pak
muselo k její stavbì dojít nìkdy mezi lety 1602 a 1610. Toho
roku je totiā zmiòována v archivních pramenech hned dvakrát,
a to 22. 6. 1610 v listu odeslaném mìstskou radou v Horaāïovicích k arcibiskupství Praāskému, kde se mimo jiné cituje „…kostel na pøedmìstí vynachází se s velikou vìāí…“
a „…jest na tom krchovì vìā vysoká s jedním zvonem, kterýā
to zvon Florián Malkovský koupil.“ Z tìchto zpráv je zøejmé,
āe kostelní vìā byla pomìrnì veliká. Vìā stála do roku 1770,

Ovocné stromy v krajinì
Horaāïovicko patøí mezi oblasti, kde se pìstování ovoce
vādycky daøilo. I tady však platí, āe sadaøství je dnes spíše
výsadou našincù, kteøí neváhají utrácet svùj volný èas pøi ošetøování nìkolika stromù na svých zahradách èi ve svých sadech.
Ovocné stromy ve volné krajinì jsou na tom o poznání hùøe
– o vìtšinu z nich není prakticky vùbec postaráno a jednotlivé
stromy, ale i celé aleje stárnou, chøadnou a zasychají.
To je i pøípad aleje lemující cestu, po které snad kaādý
obyvatel Horaāïovic, Velkých Hydèic, ale nejspíš i jiných
okolních obcí, jiā nìkdy kráèel. Nìkteøí ze ètenáøù si dokonce
moāná pamatují, kdyā byly dnes mohutné hrušnì a pøestárlé
jablonì ještì malými stromky – èást z nich je totiā okolo 60
let stará. Hovoøíme o cestì vedoucí od starého horaāïovického
mostu pøes Otavu k vrchu Práchni, populárnímu kopci s kostelíkem Sv. Klimenta a hradní zøíceninou.

Stromy na sklonku āivota
Kaādý pozornìjší kolemjdoucí si povšimne ulámaných, anebo suchých vìtví èi porùznu jinak poškozených stromù. Skuteèný stav aleje je však daleko horší. Letos v létì jsme poprosili
o odborné posouzení zdravotního stavu stromù podél cesty,
zejména pak jabloní, vedoucího Pøírodovìdecké stanice v Horaāïovicích pana Karla Prùchu. Jeho zpráva jasnì øíká, āe drtivá vìtšina stromù je napadena chorobami, houbami èi døePokraèování na další stranì.
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prácheòskou cestu nad Rosenauerùv mlýn. Tam dostanete vše
potøebné – svùj stromek, náøadí a štítek s vaším jménem, který
bude posléze na stromì pøipevnìn. Zajištìno bude skromné
obèerstvení. A protoāe i stromy zùstávají a rostou venku za
deštì i slunka, probìhne akce za kaādého poèasí (neb ani lidé
nejsou z cukru).
Za obèanské sdruāení Šumaøina a partnery akce, kterými
jsou Mìsto Horaāïovice a Junák – svaz skautù a skautek ÈR,
støedisko Horaāïovice, se tìší na vidìnou Tomáš Pollak, pøedseda Šumaøina, o. s.

Psí škola Sírius
– novì také v Horaāïovicích
vokazným hmyzem v takovém mìøítku, āe konec jejich āivota je otázkou nìkolika málo let. Souèasnì se obáváme, āe
letošní extrémnì suchý a teplý rok byl pro èást z nich
povìstným „posledním høebíèkem do rakve“.
Pøedtím však, neā se zaèneme pokoušet o záchranu
zmínìné aleje formou ošetøování starých stromù nebo jejich nahrazování mladými stromky, rozhodli jsme se vyuāít
„prázdných“ míst ve stávajících stromoøadích k vysázení nových mladých stromù. Protoāe bychom rádi vysázeli takové
odrùdy stromù, které do pošumavské krajiny patøí a kterým
se v ní bude daøit, navázali jsme spolupráci s Výzkumným
ústavem ovocnáøským v Holovousech u Prahy. Cílem letošního podzimu je vysázet zhruba 60 vysokokmenných sazenic
starých a krajových odrùd ovocných stromù, pøedevším pak
jabloní.

Chcete mít u cesty k Práchni „svùj“ stromek?
Od získání prostøedkù, pøes rozlièná povolení a sehnání
vhodných stromkù jsme se koneènì dostali k okamāiku, kdy
zmínìná výsadba stromù pøestává být vìcí nìkolika lidí, kteøí
na projektu pracovali a stává se výzvou pro všechny obyvatele
Horaāïovic, Velkých Hydèic a okolí.
Rádi bychom vás totiā tímto pozvali na velkou sázecí akci,
pøi níā si kaādý zájemce (jednotlivec, rodina, apod.) mùāe
zasadit svùj strom u cesty vedoucí na Prácheò. Kromì chuti
pomoct dobré vìci k tomu nepotøebujete vùbec nic – staèí
pøijít v sobotu 3. listopadu kdykoliv od 10 do 15 hodin na

Pejskù chovaných v domácnostech pøibývá. Chovatelù, kteøí vyuāívají psy k tomu, na co byli po staletí šlechtìni, tedy
k práci, a] uā je to ochrana lidí èi majetku, pomoc pøi lovu
zvìøe èi napøíklad tahání nákladù, je uā opravdu málo. Bez
ohledu na plemennou pøíslušnost pøebírají dnes psi pøedevším
úlohu spoleèenskou, oèekáváme od nich, āe nám budou milými
a pøíjemnými partnery, āe nás budou doprovázet na vycházkách nejen do pøírody, ale patøiènì reprezentovat také ve spoleènosti, a v neposlední øadì nám tøeba pomùāou navázat kontakt s jinými, podobnì „postiāenými“ lidmi.
Aby naši pejskové splnili všechna tato oèekávání, aby pro
kaādého majitele byl jeho pes tím vysnìným kamarádem, který
mu bude dìlat jen radost, je potøeba pejsky správnì vychovávat
a najít jim nìjaké to zamìstnání.
Pro ty, kteøí potøebují s tímto nelehkým úkolem trochu pomoci, mají chu] si se svým psem hrát, a chtìjí trávit volný
èas v prima partì, pro ty všechny je urèena nová psí škola
v Horaāïovicích. Informace na www.sirius.zaluzi.cz nebo
tel.: 728 963 083.
V závìru bych chtìla ještì jednou vyjádøit veliký dík paní
starostce Mgr. Jindøišce Jùdové, panu Ing. Ladislavovi Lenskému a všem, kteøí se na vybudování psí školy podíleli. Bez
jejich vydatné pomoci bychom vám tuto novou sluābu tìāko
mohli nabídnout.
Romana Krásná
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Prùjezd od pivovaru a zaniklý objekt sladovny
– archiv mìstského muzea.

K historii budov kníāecího
pivovaru v Horaāïovicích
Kníāecímu pivovaru, jak jej známe dnes, pøedcházel pivovar
panský. Byl zaloāen v roce 1570 za Václava Švihovského
z Rýzmberka a mimo jiné mìl konkurovat obecnímu pivovaru.
Z tohoto období se do dnešních dnù zachovala pouze vstupní
brána, která mìla ještì v roce 1960 sgrafitovou renesanèní
výzdobu. Souèasná podoba pivovaru je z roku 1869. Øeditelství
velkostatku Horaāïovice podalo tehdy āádost o povolení stavby lednice a sklepù podél hlavní silnice na místì takzvaného
parkánu. Došlo tedy k rozšíøení pivovarského dvora za mìstské
hradby. Budova byla postavena v módním historizujícím slohu.
Do štítu byl vloāen erb stavitele Ferdinanda Kinského a opatøen
letopoètem 1869. V tomto slohu byla postavena øada podobných technických objektù charakteristických zejména pro rod
Schwarzenberkù na jejich sídlech v jiāních Èechách (Hluboká,
Orlík, Èeský Krumlov). Veškeré technické vybavení pivovaru
bylo bohuāel v minulosti odstranìno, pøesto se nám zachoval
popis objektu a jeho zaøízení z roku 1903. „Varná síò nalezena
dláādìná kamennými plotnami a stroj prkny zašalován. Nad
pánví ku vaøení piva nalézá se nádrāka ku høátí vody na āelezných nosièích, vedle umístìna jest místnost pro finanèní
stráāe, která jest pøístupná po mùstku kolem pánve. Schodištì
do sklepù a ku stokùm jest dvouramenné, jednak kamenné i døevìné. Vedle āelezného stoku pod støechou sklepù umístìného
nalézá se malá místnosH šrotovník zvaná. Sklepy leāácké, jakoā
i kvasné s vedle umístìnou pøedìlanou lednicí, jakoā i sklepy
zásobní i pøíruèní jsou spatøeny ventilacemi, rovnìā dvoje humna s novými máèírnami a nad nimi umístìné sýpky a zásobárny
vìtšinou s novými podlahami, jsou náleāitì spraveny a starý
hvozd jest patentním topeništìm opatøen.“ I pøes odstranìné
zaøízení je tato budova nadále významnou technickou a stavební památkou na území mìsta. Kdysi tvoøil souèást pivovaru
také objekt sladovny. Byl však zboøen v rámci pøestavby domu
èp. 13 v letech 1958 – 1961. Pokud máte nìjaké fotografie
a jiné materiály k dnes jiā neexistujícím objektùm pivovaru nebo jeho interiéru, nabídnìte je prosím ke zpracování na
e-mail obozor@muhorazdovice.cz
MgA. Jindøich Šlechta







Pozvánka do Chanovic
záøí aā prosinec 2007
Sobota 6. øíjna „Den brambor“
od 10.00 do 18.00 hodin, akce v chanovickém skanzenu vìnovaná pìstování, historii a vyuāití brambor v Pošumaví (Vlastivìdné muzeum Dr. Hostaše
v Klatovech, Obec Chanovice).
Sobota 6. øíjna „Toulky krajinou na Chanovicku“
od 13.00 hodin, zahájení výstavy výtvarných prací studentek
oboru modeláøství a návrháøství, vernisáā s módní pøehlídkou
(Integrovaná stø. škola āivnostenská v Plzni, Obec Chanovice).
Sobota 10. listopadu „Obec a její lidé“
od 15.00 hodin, osmý roèník soutìāní fotogr. výstavy z území
mezi mìsty Horaāïovice – Blatná – Nepomuk, fotografie lze
pøedkládat do konce øíjna (Panoráma, ZŠaMŠ Chanovice).
Sobota 15. prosince koncert pìveckého souboru Prácheò
od 18.00 hodin, vánoèní koncert sborového tìlesa z Horaāïovic (Panoráma, Obec Chanovice).
Sobota 22. prosince koncert Volného sdruāení horaāïovických zpìvákù a muzikantù
od 18.00 hodin, vánoèní koncert sdruāení z Horaāïovic
a okolí (Panoráma, Obec Chanovice).
Støeda 26. prosince koncert Sester Strolených
od 18.00 hodin, vánoèní koncert rodinného tìlesa z Kvášòovic (Panoráma, Obec Chanovice).
Informace na OÚ Chanovice, tel.: 376 514 353.
Stálé výstavy: „Expozice lidových øemesel Pošumaví“,
„Historická místnost zámku Chanovice“,
„Galerie Nositelù tradice lidových øemesel“
a „Expozice lidové architektury jihozápadních Èech“.
Na všechny akce jste srdeènì zváni.
Pøijïte si odpoèinout, pobavit se a setkat se s pøáteli.

Svatovavøinecká pou?
v Tøebomyslicích 2007
O víkendu 11. a 12. srpna se v Tøebomyslicích konala tradièní Svatovavøinecká poup a místní obèané k této slavnostní
pøíleāitosti pøipravili opìt pestrý kulturní a sportovní program.
Na sobotní odpoledne zorganizoval místní hasièský sbor
jiā 3. roèník poupového turnaje v nohejbale trojic. Všechna
klání se odehrála na místním víceúèelovém høišti „na panské“,
které bylo pøed 3 lety vybudováno v akci „Z“ s pomocí Mìsta
Horaāïovice.
Turnaje se zúèastnily 4 týmy z Tøebomyslic, 1 z Horaāïovické Lhoty a 1 tým západoèeské smìsky firmy Strom.
Hrálo se v jedné skupinì, systémem kaādý s kaādým. Kaādý souboj se odehrál na 2 vítìzné sety.
K vidìní bylo mnoho zajímavých duelù a mnoho pøekvapivých výsledkù.
Turnaj nakonec zaslouāenì vyhrál tým Bùèkù pøed nejtechniètìjším týmem turnaje S.S.S. se smeèaøem Pandou.
Pokraèování na další stranì.
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Obora a Prácheò
Parková èást bývalé zámecké Obory a zøíceniny hradu Prácheò byly pøi podzimních a jarních akcích oèištìny od zelenì, která je zaèínala pohlcovat. S koncem
záøí konèí i vegetaèní období a v øíjnu chceme základní
oèistu od suchých stromù a náletových døevin dokonèit.
Kdo tyto lokality v posledních mìsících vidìl, ví, jak
jim tyto práce prospìly. V Oboøe se jedná pøedevším
o drobný podrost, na Práchni pak pøedevším o tøi
padlé stromy a suché borovice.
Tìšíme se, āe se s Vaší pomocí a dobrou náladou
dostanou tato krásná místa tváø, jaká jim náleāí.
13. 10. sobota 8.00 hod. – Obora
27. 10. sobota 8.00 hod. – Prácheò
Bìhem turnaje bylo zajištìno bohaté obèerstvení formou nápojù všeho druhu, lahodných klobásek na grilu a šCavnatého bùèku.
Kláním pøihlíāelo bezmála 30 spokojených divákù.
Celkové poøadí turnaje:
1. BÙÈEK Tøebomyslice – 10 bodù
2. S.S.S. Tøebomyslice – 6 bodù (sety 3:2)
3. WYCOMBE Horaāïovická Lhota – 6 bodù (sety 2:2)
4. PSYCHO Tøebomyslice – 6 bodù (sety 2:3)
5. VÈELAØI Tøebomyslice – 2 body
6. STROM Západní Èechy – 0 bodù
V nedìli byla nejprve v dopoledních hodinách v místní
kaplièce odslouāena slavnostní Svatovavøinecká pouCová mše.
Závìr celého pouCového víkendu probìhl v místním pohostinství, kde se v nedìli v podveèer hrálo a zpívalo aā do
pozdních noèních hodin. O hudební produkci se postaral pan
Kadanì z Komušína se svou harmonikáøskou kapelou a ostatní hosté hospùdky mu s nadšením pomohli se zpívanou èástí
lidových písní.
Celý víkend se tedy nadmíru vyvedl a jiā nyní se všichni
tìší na pøíští Svatovavøineckou pouC v Tøebomyslicích v roce
2008. Hasièi z Tøebomyslic chtìjí podìkovat všem, kteøí se
na pøípravì jednotlivých akcí podíleli.
Za všechny obèany Tøebomyslic:
Vlastimil Makovec, trebomyslice@centrum.cz

Jiøí Kuèera

ZÁJMOVÉ KROUKY PRO MLÁDE A DOSPÌLÉ
v DDM HORAÏOVICE
1. 10. pondìlí od 17.00 hod.
Angliètina – Rozdìlení podle pokroèilosti.
TAI-CHI
2. 10. úterý od 17.00 hod.
Nìmèina – Rozdìlení podle pokroèilosti.
Orientální tance – Rozdìlení podle pokroèilosti.
3. 10. støeda od 17.00 hod.
Jóga
Palièkování
Modeláøi – Uèeno pro všechny zájemce, kteøí mají zájem
o letadla, lodì, āeleznici, plastiky.
9. 10. úterý od 17.00 hod.
Kurz na poèítaèe – Základy ovládání PC, Windows,
Word, Excel – zaèáteèníci, pokroèilí.
10. 10. støeda od 17.00 hod.
Keramika pro dospìláky
Kurz na poèítaèe pro seniory
– Základy ovládání PC, internetu, e-mailu.
Na tìchto schùzkách bude dohodnut pevný termín.

DÙLEITÁ TELEFONNÍ ÈÍSLA
Mìstský úøad
Mìstská policie
Policie ÈR
Hasièi
Záchranná sluāba
Informaèní centrum
Mìstská knihovna (internet)
Mìstské muzeum
Kulturní støedisko,
Kino Otava,
Kulturní dùm
MìÚ Horaāïovice,
odbor správy majetku

376 547 521
376 547 522
376 547 539
376 512 401, 158
150
155
376 513 666 – 667
376 512 632
376 512 271
376 512 237
376 511 890
376 512 436
376 547 570
603 879 300

Aquapark
Nádraāí ÈD
ÈSAD – informace
Elektøina – ZÈE Klatovy
Plyn – Zpè. Plynárenská, a.s. Klatovy
Voda – 1.JVS Horaāïovice
Topení – Bytservis Sušice
Veøejné osvìtlení, mìstský rozhlas
Václav Burda – Elektrosluāby
Lékaøská pohotovostní sluāba
(So, Ne, svátky – 8.00 – 16.00)

376
972
376
371
371
376
376
602
376
603
376
602

511
523
513
101
106
339
512
184
523
838
511
491

481
529
438
111
333
511
444
267
321
401
501,
905

376 512 222
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Havlíèkova 46, Horaāïovice • tel.: 737 291 755
– PRODEJNA PØEMÍSTÌNA (pøes ulici) –

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

REALITNÍ KANCELÁŘ IRENA ŠMATOVÁ

Nabízíme uplatnění na pozici

TESAØ, TRUHLÁØ pro pracovištì v Oselcích
Strakonická 1056
341 01 Horažïovice

Nástup:
možný ihned

Poāadujeme: spolehlivost
— nevyučené zaučíme — dvousměnný provoz

Nabízíme: dobré mzdové podmínky, 13. a 14. plat
— možnost stravování s příspěvkem

Kontakt: M. Brůžková, tel.: 376 547 211, 606 621 100

Klatovy, Vídeňská 181, tel.: 376 324 094
Nýrsko, Náměstí 767, tel.: 376 570 022
www. zpma.cz

NOVINKY PRO KLIENTY
Klient přivede klienta — pokud přivedete
nového klienta, získáte poukázku do lékárny
v hodnotě 300,- Kč a nový klient v hodnotě 600,- Kč.

Novinky od září 2007:
Plavání zdarma v Klatovech a v Horažïovicích
Příspěvek pro děti na kurzy plavání
Příspěvek na rehabilitační cvičení
Mimořádné prevent. očkování proti klíšŅové
encefal. — až 500,- Kč nad roční příspěvek
Příspěvek na masáže podle délky trvání pojistného vztahu
300,- — 600,- Kč

Očkování proti rakovině děložního čípku — dívky 15 — 17 let — 2.000,- Kč
Poukázky do lékáren na antikoncepci nebo vitamíny
Příspěvky na očkování

Stomatologická prevence — pro děti balíček produktů Walmark

Program pro gravidní ženy — DVD + příspěvek na vit. přípravek
Regionální program a podrobnosti na www.sumavanet.cz
Slevy ve vybraných zařízeních

Koberce – bytové a zátìāové
PVC – šíøe: 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 3,6; 4; 5
Plovoucí podlahy – korkové, døevìné, laminátové
Parkety – klasické, MOZAIKA
Garnýāe – døevìné, kovové
Vitráāky, krouāky, āabky, rolety
Vlnìné zboāí – MERINO
Koupelnové pøedloāky, koupelnová PVC
Teflonové ubrusy, korkové prostírání
Stìrky, lepidla, èistící prostøedky na podlahy

NOVÌ
Omyvatelné ubrusy, samolepící tapety,
dekorativní prostírání, BORDURY

VELKÝ VÝBÌR LIŠT SKLADEM!
Prodejní doba:
Po – Pá 9 – 12, 13 – 16.30 hod., So 9 – 11 hod.
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Oceòování nemovitostí
– pro prodej, darovací smlouvu,
dìdické øízení, úvìr, hypotéku, úèetnictví apod.
Kvalitnì a rychle.

DVC Ilona Herzová, Sušice, mobil 608 117 789

V pátek 26. øíjna 2007
se na námìstí koná trh.
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Mìsíèník vìnovaný hospodáøskému, kulturnímu a spoleèenskému povznesení mìsta

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

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

KINO OTAVA
5. 10. pátek FANTASTICKÁ
6. 10. sobota ÈTYØKA

17.30

A SILVER SURFER
USA – akèní sci-fi.
12. 10. pátek CESTA BOJOVNÍKA
13. 10. sobota USA – akèní drama.

20.00

19. 10. pátek RATATOUILLE
20. 10. sobota USA – animovaná rodinná

17.30

PROGRAM
TÝDNE
KNIHOVEN
1. 10. pondìlí

komedie.
26. 10. pátek MEDVÍDEK
27. 10. sobota ÈR – èerná komedie.

20.00

2. 10. úterý

DALŠÍ AKCE:
17. 10. støeda

PLANETA ZEMÌ:
8.15
a 10.00
„AUSTRÁLIE
– KOUZELNÝ SVÌT
PROTINOCÙ“
Vzdìlávací program pro āáky
základních škol.

LOUTKOVÉ DIVADLO
– TYJÁTR HORAÏOVICE:
12. 10. pátek

VODNÍKOVA HANIÈKA 17.00

26. 10. pátek

JAK ŠVEC
ÈERTA OŠIDIL

3. 10. støeda

17.00

Zmìna programu vyhrazena.

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
6. 10. sobota

8. 10. pondìlí

DRAÈÍ SLET
14.00
Soutìā o ceny za nejkrásnìjšího
vlastnoruènì vyrobeného draka
a o draka nejlépe létajícího – na
Loretì pod vodojemem.

4. 10. ètvrtek

O POSVÍCENÍ
15.00
TO PÌKNÌ VONÍ
Výroba ozdob na hnìtynky
– v kuchyni DDM.

5. 10. pátek

20. 10. sobota JAK HLÍNA

14.30

PROMLUVILA
Tvoøivá dílna pro rodièe a dìti
– v keramické dílnì DDM.
25. 10. ètvrtek VESELÉ STRAŠENÍ

10.00

Výroba strašidel z dýní a jiného
pøírodního materiálu. Kdo má,
pøinese dýni s sebou. Pro
plovoucí svìtýlka si pøineste
nízkou sklenku, pro drátìné
svícínky kámen na základ.
25. 10. ètvrtek ZIMNÍ POMOC

10.00

PTÁKÙM VE VOLNÉ
PØÍRODÌ
Výroba krmítek – v dílnì DDM.

Pøehled zájmových krouākù pøinášíme
uvnitø èísla na stranì 18.

DEN
8.00 – 11.00
OTEVØENÝCH DVEØÍ
Exkurze studentù SOU.
VII. BAZAR
9.00 – 11.30,
12.30 – 16.00
KNIH
– v sále knihovny.
ROŠÁK
9.00
OLIVER
Beseda se spisovatelkou Petrou
Braunovou – v sále knihovny,
pro 3. – 4. tø. ZŠ.
BORÙVKOVÉ
10.30
LÉTO
S TEREZOU
Beseda se spisovatelkou Petrou
Braunovou – v sále knihovny,
pro 7. – 8. tø. ZŠ.
DOBRODRUSTVÍ
9.00
MEZI ØÁDKY
Beseda s novináøi Klatovského
deníku – v sále knihovny, pro
studenty SOU.
UKÁZKA
9.00 – 11.00,
15.00 – 17.00
NOVÝCH
INFORMAÈNÍCH
TECHNOLOGIÍ
Seznámení s automatizovaným
výpùjèním systémem Clavius
– pro knihovníky.
ZAÈAROVANÁ TØÍDA 9.30
Beseda se spisovatelkou Ivonou
Bøezinovou – v sále knihovny,
pro 5. – 6. tø. ZŠ.
CO VY NA TO,
9.00 a 10.00
PANÍ STAROSTKO?
Beseda s paní starostkou
Mgr. Jindøiškou Jùdovou –
v sále knihovny, pro 9. tø. ZŠ.

Na všechny akce zveme i ostatní zájemce. V rámci Týdne
knihoven bude pro ètenáøe, kteøí mají problémy s vèasným vracením knih, vyhlášena AMNESTIE. V Týdnu
knihoven nabízíme novým ètenáøùm REGISTRACI
ZDARMA. Akce pro dìti probíhají za podpory Ministerstva kultury ÈR v rámci projektu Knihovna 21. století
– Dìti a ètení 2007.

()

SBÍREJ SAMOLEPKY
PROJEKTU DÌTI A ÈTENÍ
Soutìā pokraèuje. Otázku mìsíce najdete na str. 7.
Získané samolepky bude moāno vymìnit za hodnotné
ceny. Hrajeme o poukázku na zájezd v hodnotì 1000,Kè, volné vstupenky do ZOO, knihy a další ceny.
Vyhodnocení soutìāe probìhne dne 2. prosince na Dni
pro dìtskou knihu.

KULTURNÍ DŮM
5. 10. pátek

ZÁKLADNÍ KURZ
19.00
TANCE A SPOLEÈENSKÉ
VÝCHOVY
2. lekce.

6. 10. sobota SIFON

21.00

Rocková zábava.
11. 10. ètvrtek SOLASIDO

10.00 – pro školy

18.30 – pro veøejnost
Pìvecká
soutìā pro āáky
základních škol.

12. 10. pátek

ZÁKLADNÍ KURZ
19.00
TANCE A SPOLEÈENSKÉ
VÝCHOVY
3. lekce.

13. 10. sobota EXTRABAND

21.00

REVIVAL
Rocková zábava.
18. 10. ètvrtek KACHNA

19.30

NA POMERANÈÍCH
Klatovské divadlo. Divadelní
pøedstavení s Veronikou
ilkovou a Martinem
Stropnickým v hl. roli.
Pøedplatné skupiny A/1. Odvoz
autobusem do Klatov ZDARMA
– platí pouze pro pøedplatitele.
19. 10. pátek

ZÁKLADNÍ KURZ
19.00
TANCE A SPOLEÈENSKÉ
VÝCHOVY
4. lekce.

20. 10. sobota ZVLÁŠÒÝ

21.00

ŠKOLA
Rocková zábava.
22. 10. pondìlí BYLO NÁS

10.00

PÌT
Divadelní pøedstavení
pro 4. – 9. tøídy ZŠ.
26. 10. pátek

ZÁKLADNÍ KURZ
19.00
TANCE A SPOLEÈENSKÉ
VÝCHOVY
5. lekce – 1. prodlouāená.

27. 10. sobota ZÁKLADNÍ KURZ

15.00

TANCE A SPOLEÈENSKÉ
VÝCHOVY
6. lekce.
28. 10. nedìle POSEZENÍ

15.00

S PÍSNIÈKOU
K tanci a poslechu hraje
B–QUINTET
(muzikanti z Budvarky).
Moānost rezervace vstupenek na
nedìli 25. 11. (budou hrát
Úterníci).
Od pondìlí 29. 10. pøedprodej
v kinì Otava.
Zmìna programu vyhrazena.
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