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SLOVO STAROSTKY
Visegrádský fond
18. 2. 2009 se za přítomnosti hejtmanky
Plzeňského kraje doc. MUDr. Milady Emmerové, CSc. konal seminář o možnostech čerpání ﬁnančních prostředků z tzv.
Visegradského fondu. Mezinárodní visegrádský fond (IVF) je organizace založená v roce 2000 vládami zemí Visegrádské
čtyřky (Česká republika, Maďarsko, Polsko, Slovensko), která prostřednictvím
grantů a stipendijních programů podporuje každoročně stovky projektů především v oblasti kultury, vzdělání, vědy, podpory turistiky či výměny mládeže.
—

Otavská plavba
V pátek 20. 2. 2009 proběhlo tentokrát
v Sušici za přítomnosti starostů ze Sušice, Horažďovic, Písku a místostarostky
ze Strakonic - další jednání v rámci společného projektu Otavská plavba. Na
programu jednání bylo vyhodnocení důvodů neschválení projektu Regionálního operačního programu a návrh dalšího postupu, způsob propagace projektu
Otavská plavba v roce 2009, akce Otavské plavby v roce 2009, Otavská cyklistická stezka – fáze realizace na jednotlivých úsecích.
—

Prodej bytů
23. 2. 2009 se sešli členové rady města,
členové bytové komise a úředníci MěÚ
odboru investic, rozvoje a majetku města
a jednali o dalším postupu prodeje bytů.
Dohodli se o umožnění výměn bytů zejména v těchto případech:

předání ocenění „Horažďovická perla“ k 80. narozeninám panu Vlastimilu Ondráčkovi, nestorovi divadelní přehlídky
1) výměna bytů v rámci prodávaných
domů (větší za menší, podlaží apod.)
2) výměna bytů, kdy jeden z nájemníků prodávaných bytů byt nechce koupit
a smění ho s nájemníkem z neprodávaných bytů, který má zájem koupit (cena
vždy zůstává na bytě)
Byty, které v současné době jsou bez nájemního vztahu, se budou prodávat na volném trhu.
Na jednání RM 11. 3. 2009 bylo vybráno
osm domů s celkovým počtem 145 bytů.
Z toho byl předběžným průzkumem zjištěn zájem u 111 nájemníků. Kritériem pro
zařazení domu do prodeje bylo nejméně
65% zájmu v celém domě (ne ve vchodu).
Jedná se o tyto domy: Trhová čp. 91, Jiráskova čp. 220, Plzeňská čp. 268, Pod Vodojemem čp. 781–782, Mayerova čp. 785–

786, Palackého čp. 877–878, Loretská čp.
929–930 , Palackého čp. 933–934. Všichni nájemníci těchto domů obdrží závazné
nabídky dle Zásad prodeje.
—

Rallye Agropa
Ve večerních hodinách se konalo v Nalžovkých Horách přátelské setkání s organizátory RALLYE AGROPA, kteří informovali přítomné, že letošní ročník této významné motoristické akce se neuskuteční. Bude
nahrazena Mistrovstvím ČR v automobilovém slalomu. Pořadatelé však předpokládají, že příští ročník se rallye opět
uskuteční.
—

Povodňový plán
24. 2. 2009 proběhlo na Krajském úřadě Plzeňského kraje školení povodňových

Akce Otavské plavby pro rok 2009
Název akce
Odemykání Otavy

Termín

Způsob participace OP

4. 4.

kemp Sušice – Žichovice

Čištění řeky

25. 4.

společná propagace akce, konkrétní realizaci akce si zajistí města na svém úseku samostatně

Dračí lodě

17. 5.

společná loď OP – soutěž v plavbě na rychlost – Písek

Dny Otavské plavby

3.–5. 7.

stánek v kempu s propagačními předměty, dotazník Co by se mělo na Otavě změnit? – každé město samostatně

Společné splouvání řeky

21.–22. 8.

zastupitelé a vedení měst splouvání Otavy, Sušice–Horažďovice, Horažďovice - Strakonice

Zamykání Otavy

10. 10.

kemp Sušice - Žichovice, společná propagace na webu OP
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orgánů v souvislosti s přechodem na digitální povodňový plán, který by měl časem
umožnit lepší komunikaci mezi obcemi
v rámci mimořádných událostí.
—

Domov důchodců
V pondělí 2. 3. 2009 se konala schůzka se
senátorem Ing. Jiřím Šnebergerem o plánované výstavbě domova důchodců v Horažďovicích. Jednali jsme o přípravách
projektové dokumentace ke stavbě a možnostech získání ﬁnančních prostředků na
tuto, pro náš region, velmi významnou
akci.
—

Lyckeby Amylex, a. s.
5. 3. 2009 se sešlo vedení města, zástupci provozovatele vodovodů a kanalizací
ve městě 1. JVS, a. s. s představiteli společnosti LYCKEBY AMYLEX, a. s. v čele
s novým generálním ředitelem ﬁrmy Tomasem Sättlinem. Společnost LYCKEBY
získala svůj vlastní zdroj vody, který tak
částečně pokrývá její odběr. Ve stejném
duchu uvažuje i o likvidaci odpadních
vod, které stejně jako v ostatních zemích
chtějí využívat jako hnojivo a zapravovat
ho zpátky do půdy. Jednoznačným důvodem těchto rozhodnutí jsou úsporná opatření ﬁrmy.
—

GRAMMER CZ, s. r. o., závod
Horažďovice
11. 3. 2009 informoval jednatel pobočky společnosti GRAMMER v Horažďovicích Ing. Michal Herman o situaci ohledně
zrušení této pobočky, která je největším
zaměstnavatelem v našem městě. Důvody, které vedly k tomuto kroku, jsou podle pana Hermana v tom, že se společnost

rozhodla z úsporných důvodů zredukovat
svoji výrobu v naší republice pouze do tří
poboček. Zároveň jsme se shodli, že pracovní morálka v této pobočce patřila mezi
nejlepší a na místní lidi se mohla společnost pracovně vždy spolehnout.
—

Územní plán
Ve čtvrtek 12. 3. 2009 se uskutečnilo další jednání pracovní skupiny ohledně návrhu nového územního plánu a řešily se požadavky dotčených orgánů státní správy,
především stanovisko památkové péče.
V návaznosti na to se jednalo o vhodnosti
vytvoření urbanistické studie Městské památkové zóny Horažďovice s důrazem na
koncipování veřejných prostranství a parků. Cílem této studie by bylo i dopracování podmínek zastavitelnosti proluk ležících v MPZ a řešení volných ploch. Zpracovatel územního plánu architektonická
kancelář Ing. arch. Romana Kouckého má
návrh územního plánu odevzdat do konce
března.
—

XXVI. Západočeská divadelní přehlídka
Od čtvrtka 12. 3. do neděle 15. 3. 2009 se
opět v našem městě setkala amatérská divadla v rámci XXVI. Západočeské divadelní přehlídky. Všichni, kdo jste shlédli některé ze sedmi představení, společně oceníme práci souborů a zároveň i práci hlavního pořadatele této akce pí. Libuše
Mužíkové. Více o této přehlídce otiskneme
v příštím čísle Obzoru.
—
Letošní svátky jara – Velikonoce připadly
na druhý dubnový víkend. Přeji Vám jejich
příjemné prožití.
Mgr. Jindřiška Antropiusová,
starostka města

STALO SE
Slavné osobnosti
v Horažďovicích
V pátek 20. února se díky Tyjátru Horažďovice sjely do místního stánku kultury celebrity a osobnosti celého světa, aby
se spolu pěkně pobavily a zatančily si při
dobré muzice.
Jak se již stalo každoroční tradicí, místní ochotníci pořádali divadelní bál, letos
již třetí v pořadí. A co by to bylo za bál pořádaný komedianty, kdyby nebyl v převlecích. Jelikož jsme se v předešlých létech
už dost namlsali módních stylů a historických rázů (doba Rakousko-uherská a prvorepubliková), nechali jsme účastníkům
plesu volnější ruku a větší možnost výběru kostýmu. Zvolili jsme téma „Ples slavných, aneb Hádej, kdo jsem!“ a každý návštěvník si mohl vybrat z nepřeberného
množství jmen nezapomenutelných osobností naší planety, za které měl jedinečnou
možnost se vydat.

PLUS/MINUS
Vážení spoluobčané, připravili jsme pro Vás novinku: rubriku Plus/minus, ve které budeme uveřejňovat fotograﬁe zachycující, co se
nám líbí a nelíbí v našem městě. Byli bychom rádi, kdybyste nám přispívali Vašimi fotograﬁemi včetně popisu místa. Velice Vám děkujeme a těšíme se na Vaše příspěvky, které můžete zasílat na email: chalupna@muhorazdovice.cz. U jednotlivých fotograﬁí zveřejníme
na přání jméno autora.
Redakční rada

rekonstrukce domu ul. Podbranská

otrávený orel mořský u Velkého Boru
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KULTURA
BMKI – první
ohlédnutí

K našemu překvapení přišlo na bál mnoho zajímavých tváří. Nemohu nevzpomenout anglické královny Alžběty, prezidenta Masaryka, kněžny Libuše s Kazi, Tetou
a Bivojem. Dalšími skvělými maskami jistě určitě byli B. Smetana s E. Krásnohorskou, gen. G. S. Patton se svým konvojem,
M. a J. Jacksonovi, Madame de Pompadour, A. Bathory – čachtická paní (dokonce ve dvou osobách) a pán Transylvánie Dracula, královna Kleopatra (také dvě)
a císař římský Caesar, L. Bílá, Ch. Chaplin,
G. Cassanova, M. Monroe, M. Curie Sklodowska, Al Capone, M. D. Rettigová (opět
ve dvou verzích), Paní Perchta z Rožmberka, M. Diettrich, kriminální agenti Bodie
a Doyl, H. Pawlovská, Dan Nekonečný
a company, J. Jánošík, A. Einstein a L. Olšovský. Je zajímavé, že oproti hercům, zpěvákům a vědcům se mezi námi objevili jen
dva politici, z toho současný český nebyl

ani jeden. Inu, asi ještě stále nejsou v našich očích těmi správnými osobnostmi,
kterými se mnohdy někteří cítí…
Slavnostní večer zahájila populární dvojice Bohdalová–Dvořák a díky ﬁlmové projekci mohli všichni v sále sledovat zářivý příjezd všech hvězd před červený koberec u foyeru kulturního domu. Hned nato
byli všichni veřejně představeni a přivítáni
a společně připili na hladký průběh a hluboký zážitek z nadcházejícího večera, během kterého k tanci a poslechu opět vyhrá-

vala Klatovská kapela, jenž si od letošního
roku začala říkat KT–band. Všichni se moc
příjemně bavili, hojně využívali občerstvení chlebíčků a zákusků a v rychlosti skoupili všechny květiny dámské volenky.
Za zmínku jistě stojí i horké bulvární číslo
divadelních novin z místního světa showbyznysu nesoucí název Plesk, který se Tyjátru opravdu povedl. Škoda jen, že kvůli svému malému nákladu stál opravdu hodně.

Na druhou stranu – za ty peníze určitě stál!
Děkujeme všem návštěvníkům, kteří nás
přišli svou účastí podpořit. Zvláště pak
chceme poděkovat našim stálým sponzorům (Teraso Horažďovice, Mlýn a krupárna MRSKOŠ, Lyckeby Amylex a Lyckeby
Culinar, Stavby J. Vichr, ELIKA a ATRIUM), díky nimž se v Horažďovicích ochotnická tradice ještě udržela. Zároveň mnoho děkování zaslouží i paní Hanka Šebestová, která se postarala o květinovou výzdobu celého sálu. Všem patří náš srdečný dík!
Bohužel, jako má vše začátek, má také konec a i divadelní bál musel jednou skončit.
I když přiznávám, že jeho stálé ukončování nebralo konce a lidé se chtěli stále bavit
a vydržet snad až do rána. Takováto nálada je však na divadelním bále asi již také
tradicí, a proto jsme rozhodnuti v jeho pořádání pokračovat i v budoucnu. Již dneska vás proto zveme na 4. divadelní bál,
který se koná v pátek 19. února 2010!
Váš TYJÁTR Horažďovice

Březen měsíc knihy je v době uzávěrky
ještě v plném proudu a tak vám, milí čtenáři, nabízíme jen první ohlédnutí za akcemi, které v naší knihovně proběhly.

28. února uplynulo 120 let od narození významného horažďovického občana, rodáka z nedalekých Velkých Hydčic, spisovatele a pedagoga Josefa Pavla. Toto výročí si v knihovně připomněli
studenti střední školy. Součástí besedy
byla i výstava spisovatelových knih, které knihovna vlastní a které jsou v rámci
zachování kulturního dědictví, společně
s dalšími vzácnými dokumenty, digitalizovány v projektu Prácheňsko digitálně.

Dalšími, kdo si na J. Pavla zavzpomínali,
byli naši senioři, které navštívily pracovnice knihovny v domě s pečovatelskou
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službou. Setkání to bylo velmi příjemné, lehce okořeněné osobními vzpomínkami některých přítomných, kteří si na
pana Pavla ještě pamatují. Ze zajímavého vyprávění historek z mládí se dalo vytušit, že setkání s tímto významným mužem v nich zanechalo mnoho dobrého, na
co se nezapomíná.
Studenti střední školy se v knihovně dozvěděli, kde na internetu naleznou užitečné informace, které jim pomohou při
studiu.

Jak se celým jménem jmenoval
autor mnoha pohádek, který se
narodil 2. 4. 1805 v Dánsku
a na jeho počest slavíme 2. 4.
Mezinárodní den dětské
knihy?

Original Band už si
zpívá pro radost 5 let!
SBÍREJ SAMOLEPKY
PROJEKTU DĚTI
A ČTENÍ
Na vaše odpovědi čekáme
v Městské knihovně
Horažďovice do 30. 4. 2009.

Proč mluvíme česky? Začali jste se učit
anglicky a připadá vám divné, že totéž
slovo může v různých jazycích označovat různé věci? Mohou jít slova do důchodu? Jak cizí slova z dalekých krajů
pronikají do češtiny? Kdy a proč se začala používat příjmení? Na tyto otázky
odpověděla dětem spisovatelka Daniela
Krolupperová. Ukázala dětem, že čeština není vůbec žádný strašák, ale že pátrání po původu a významu slov může být
i docela zábavné…
Prostor dostaly i děti se svými dotazy
a nechybělo představení dalších knížek
autorky a autogramiáda.
Eva Marešová, Petra Tomešová

Zvolte i vy knihu svého srdce
Ve dnech 4.–19. dubna na

www.knihasrdce.cz.
nebo v Městské knihovně Horažďovice
Celonárodní anketa o nejoblíbenější knihu českých čtenářů otevírá svou
první kapitolu!
Přímý přenos zahajovacího večera
4. dubna uvádí Jaroslav Dušek na ČT1.

sledující zkoušku přišla další posila. Pokud i Vy máte zájem s námi zpívat, přijďte mezi nás. Velmi rádi Vás přivítáme
na našich pravidelných zkouškách, které se konají vždy v pondělí v 18.00 hodin
v sále ZUŠ. Případné kontakty můžete
také najít na internetových stránkách.
Za PSP Martin Petrus

Samolepku mohou získat
i návštěvníci knihovny do 15ti let,
kteří v knihovně vyřeší křížovku,
kvíz, hádanku, napíší kousek
„Nekonečného příběhu“ našich
čtenářů, vyplní „Pohádkový
dotazník“ nebo splní jiné úkoly.
Více na www.knihovna.
horazdovice.cz, na vývěskách
knihovny a v Horažďovickém obzoru.

V březnu 2004 při přípravách dětské pěvecké soutěže jsme se rozhodli při Základní škole Komenského v Horažďovicích založit učitelský pěvecký sbor. K tomuto rozhodnutí nás dovedla obrovská
chuť zpívat a při tom na chvíli zapomenout na všední starosti kolem nás. Podařilo se, vznikl Original Band.
Jako pěvecký sbor máme trochu netradiční složení – 15 učitelek a 1 učitel (počet se průběžně mění podle toho, kolik
z nás si plní své mateřské povinnosti),
a tak zpíváme zkrátka vše, co nám sedne a co se nám líbí. Náš repertoár je velmi široký, nejraději máme vícehlasé spirituály, swingové kánony, ale s chutí si
zazpíváme i koledy, lidové nebo folkové písničky. Zpíváme převážně písničky původem z Čech, pro inspiraci si „za-

Pěvecký spolek
Prácheň

V pátek 27. 2. se konala tradiční valná
hromada, na které jsme zhodnotili minulý rok a nastínili své představy pro rok letošní. Ten bychom chtěli mít trochu volnější, než byl ten loňský, kdy jsme vystupovali opravdu velice často. Přesto už
máme naplánováno několik vystoupení,
o jejichž termínech Vás budu včas informovat zde v Horažďovickém obzoru, stejně jako na našich internetových stránkách: www.psprachen.cz.
Na programu jednání valné hromady
bylo také doplnění výboru spolku, který byl již delší čas oslaben, neboť jedna
členka přestala chodit zpívat. Nyní jsme
opět v plné síle a připraveni pracovat.
Velice milou povinností v průběhu jednání bylo také přijetí dvou nových členek. Jsme opravdu moc rádi, že stále přicházejí nové a nové tváře, a ne že jen odcházejí stávající členové. A navíc na ná-

jdeme“ i do Irska, Katalánska nebo až za
oceán. Pravidelně připravujeme vánoční a letní koncerty, na které si vždy zveme nějakého milého hosta. Během naší
pětileté existence už jsme zpívali při
různých akcích, ať už to bylo v kulturním domě, v muzeu, na zámku, v kostele
i pod širým nebem.
Rádi bychom touto cestou poděkovali Sdružení horažďovických zpěváků
a muzikantů, díky nimž jsme si poprvé
mohli zazpívat před publikem. Na podzim roku 2004 si nás pozvali jako hosty na svůj koncert do tehdy ještě neopraveného sálu hotelu Modrá hvězda. Nyní
jsme moc rádi, že oni přijali tentokrát
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naše pozvání a společně s námi a dalšími hosty vystoupí na našem koncertě.
Pokud si chcete poslechnout to nejlepší
z našeho repertoáru, zveme Vás srdečně na náš koncert dne 19. dubna 2009 od
18 hodin do společenského sálu hotelu
Modrá hvězda.
Těšíme se na Vás!
Original Band

Volné sdružení
horažďovických
zpěváků a muzikantů
Tento rok 2009 to bude dvacáté vánoční období, ve kterém – budeme-li živi
a zdrávi – budeme připravovat vánoční koncerty. Letní koncerty, se vznikem rozšířeného tělesa sboru s tímto s dlouhým názvem (kratší jsme zatím nevymysleli), bývají pravidelně od
roku 1996. Od té doby sbor prošel častými personálními proměnami, především v dívčí části. Na koncertech bývá
přítomno dvacet až třicet účinkujících
včetně hostů.
Na konci loňského roku jsme nechtěli zklamat většinu těch, kteří nás požádali o zpívání a hraní, a nakonec z toho
bylo pět krátkých adventních vystoupení a deset vánočních koncertů. Za každé pozvání děkujeme, i za nádhernou atmosféru, která na těchto vánočních akcích byla a kterou si – myslím – všichni členové sboru užívali. Myslím však,
že vzhledem k různosti našich členů
a množství jejich dalších aktivit je tento
počet koncertů nadále organizačně nerealizovatelný, ale uvidíme.
V letoším roce připravujeme zatím teprve čtvrtý velikonoční program, na nějž vás
tímto co nejsrdečněji zveme. Téma koncertů je jasné – dva tisíce let starý příběh,
který je slaven právě o Velikonocích. Několik písní má postní atmosféru a ostatní
jsou jazzové a rockové skladby popisující
velikonoční radost z různých úhlů pohledu, avšak vždy strhujícím způsobem.
Muzikantská sekce bude – jako častokrát – obohacena o hosty. Zpěv bude
částečně ozvučen.
Termíny a místa koncertů
Velikonoce 2009:
neděle 12. dubna, 16 hod.
CHANOVICE – ZÁMEK
neděle 12. dubna, 19 hod.
HORAŽĎOVICE – KULTURNÍ DŮM
pondělí 13. dubna, 16 hod.
KLATOVY – SBOR ČESKOBR. CÍRKVE
pondělí 13. dubna,19 hod.
SUŠICE – SMETANOVA SÍŇ
Jiří Kučera
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Václav Koubík: Temno
Je večer. Stmívá se. Otevírám došlý mail
z Institutu umění s nabídkou recipročního pobytu pro fotografy v Mexiku a někde mezi odkazy na další zajímavosti
z oblasti umění na mne najednou vykukuje titulek, ze kterého se mi zatmí před
očima: Vyjádření Uměleckohistorické
společnosti v českých zemích k odvolání Marcela Fišera z pozice ředitele Galerie Klatovy/Klenová. Začínám se tedy
nervozně proklikávat odkazy a pomalu
se mi skládá před očima obraz, který je
temnější než tma za okny.
Nový krajský radní pro kulturu Václav
Koubík bez udání důvodu odvolal Marcela Fišera z pozice ředitele Galerie Klatovy/Klenová. Ze zákona není radní povinen uvádět důvody takového odvolání.
Pokud není člověk elementárně slušný,
může si znění zákona vysvětlit i tak, že
není-li povinen sdělovat veřejnosti důvody svého konání, nemusí ani žádné
důvody k takovému konání existovat (to
je samozřejmě hloupost) a nebo mohou
být tyto důvody tak přízemní, že by jinak bylo hanba. Mám silný pocit, že důvody odvolání jsou skutečně tak velice
přízemní, až by bylo hanba a proto nebyly uvedeny ani v odvolání ani v médiích.
Marcel Fišer z regionální Galerie Klatovy/Klenová vypiplal galerii, která má respekt naší umělecké špičky a v odborných kruzích má „zvuk“. Velice usiloval o to, aby v Horažďovicích vznikla stálá expozice současného umění v objektu chátrajícího mlýna „Pod kocourem“.
Tento mlýn kraj (tedy stát, my všichni, ty
i já) koupil s tím, že objekt bude zrekonstruován některou z osobností současné
české architektury a budou zde umístěna díla sbírky současného umění, které
jsou nyní v depozitáři galerie a tedy víceméně nepřístupná veřejnosti. Projekt
velice zaujal architekta Josefa Pleskota,
který má s podobnou rekonstrukcí skvělé zkušenosti z Litomyšle a patří skutečně mezi respektované osobnosti současné architektury. Podle toho, co se dá vysledovat z dění na internetu a v novinách, posloužil záměr s mlýnem některým osobám jako argument pro obhajobu odvolání. I kdyby tomu tak skutečně
bylo, je to velice zajímavé: Marcel Fišer
se rozhodne, že pomůže zachránit historickou stavbu před devastací, pokouší se
na tuto práci angažovat kvalitního architekta, chce budově vdechnout nový význam, chce tím nemalým způsobem kulturně zatraktivnit město Horažďovice,
chce otevřít depozitář galerie veřejnosti. Podle lidí, kteří jsou placeni z našich

Marcel Fišek při předávání cen Start Point,
detail fotograﬁe, zdroj web GKK
daní za to, aby takové záměry pomáhali
realizovat, je třeba Marcela Fišera za takové nápady potrestat.
Pokud si člověk prohlédne profesní profil a dosažené vzdělání současného radního pro kulturu, je mu jasné, že má sice
politickou moc ničit, odvolávat a zakazovat, ale už nemá moc vytvářet, budovat,
inspirovat. Jedná se samozřejmě o politickou funkci, odborné předpoklady tedy
až takovou roli nehrají. O to více Marcelů Fišerů však takový člověk bude potřebovat k tomu, aby se kultura udržela alespoň na té úrovni, na kterou se jí dosud
v kraji podařilo dostat. Ale na druhou
stranu je třeba to brát s nadhledem. Stejně jako kvalitní kulturu mám rád i pivo.
Takže až zase příště půjdu místo do galerie na pivo, můžu se šťastně šklebit, že
je klika, že se Venca Koubíků nestal šéfem plzeňského pivovaru. Je to totiž evidentně ten tip člověka, který by okamžitě
vyhodil vrchního sládka, protože „špatně
komunikuje“. Více najdete na internetu a
v médiích např. na www.artalkweb.wordpress.com. Kauza žije na www.zagkk.cz.
– Svoboda –

POZVÁNKA
Český svaz včelařů Horažďovice
zve občany a příznivce včelařů
na přednášku, která se koná
v sobotu dne 4. dubna 2009 od 9.30 hod.
v restauraci Houba na Zářečí.
Přednášku provede učitel včelařství
p. Toman z Nýrska. Téma bude

CHOV MATEK A JEJICH VYUŽITÍ.
Srdečně zveme
na tuto hodnotnou přednášku.
ZOČSV Horažďovice
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SPORT
Nohejbalisté se
chystají na novou
sezonu
Nohejbalová sezona 2009 klepe na dveře
a připravují se na ni i nohejbalisté NC Hapon Horažďovice. Oddíl nohejbalu budou
v nadcházejícím soutěžním ročníku reprezentovat 4 družstva mužů a 2 mládežnické celky, čímž se zařazuje mezi 3 největší
kluby v západních Čechách. V únoru byl
na valné hromadě zvolen nový šestičlenný
výbor oddílu, který pracuje ve složení Ing
Petr Voruda (předseda), Jiří Jungr (místopředseda), Ladislav Barák (sekretář), David Boška (šéftrenér, mládež), Luboš Benedikt a Radek Hokr (ﬁnanční kontrola).
Mužské áčko, které je výkladní skříní oddílu zachránilo na podzim v posledním
duelu v Táboře druhou ligu, takže se v této
kvalitní soutěži představí i letos. Cílem je
klidný střed tabulky. Novou posilou družstva je loňský juniorský mistr světa Jan
Vondrášek, který přichází na hostování
z Dynama České Budějovice. Kromě něj
se tým bude opírat o zkušené smečaře Roberta Buzka a Pavla Grubera. Dalšími členy kádru jsou Zbyněk Novotný (hrající
kouč), Lukáš Nedelkov, Jan Jůzek a Petr
Nový. Elitní sestavu mohou v případě potřeby plnohodnotně doplnit ﬂuktuanti ze
záložních týmů.
Program domácích druholigových zápasů NC Hapon Horažďovice A: 11. dubna
– AC Zruč/Senec, 2. května – Start VD Plzeň, 16. května – SK Liapor WITTE Karlovy Vary B, 23. května – SK Start Praha, 6.
června – TJ Sokol Semily, 13. června – TJ
Kombinát Vřesová, 29. srpna – TJ Pankrác.
Všechna utkání se hrají v sobotu od 14 hodin na hřišti za Sokolovnou. V případě nepříznivého počasí v tělocvičně ZŠ Blatenská. Zveme všechny sportovní příznivce!
B tým se loni zachránil v okresním přeboru
Strakonicka. Pod vedením nejlepšího hráče Radka Průchy bude mít stejné cíle i letos. Céčko mužů bude startovat krajském
přeboru Plzeňského kraje. Tady by se měli
vedle zkušenějších spoluhráčů otrkávat ti
nejlepší z mládežnické základny oddílu.
A konečně D tým bude hrát okresní přebor
dospělých na Klatovsku. I zde budou dostávat příležitost hlavně dorostenci a žáci.
Mládež už letos o mistrovské body bojovala. Seriál celorepublikových turnajů Pohár Českého nohejbalového svazu dorostu odstartoval úvodním dílem právě v našem městě. 14. února se v tělocvičně ZŠ

Blatenská sešla kompletní česká dorostenecká elita, aby se utkala „O pohár města
Horažďovice“. Vítězství si z turnaje špičkové úrovně odvezla dvojice Dynama České Budějovice v sestavě s novou posilou
Haponu Janem Vondráškem. Druhé a třetí místo obsadil Sokol I Prostějov, čtvrtá
skončila Kotlářka Praha. Naši zástupci se
mezi nejlepší osmičku nepodívali. Pohár
pokračoval první březnovou neděli v Novém Veselí na Vysočině. Tady zároveň rozehráli svou pohárovou soutěž i žáci. Horažďovické duo Petr Voruda a Milan Knebl obsadilo mezi žákovskou špičkou z celé
republiky třetí místo. Další dvojice Haponu Lukáš Hokr a Josef Smitka vypadla ve
čtvrtﬁnále. V průběžném hodnocení žákovského poháru patří Horažďovicím zatím druhá příčka. Žáky i dorostence čekají také krajské soutěže. Žáci jsou jasnými favority krajského přeboru, kde obhajují loňské vítězství a uspět chtějí poté i na
republikových šampionátech. I dorost se
bude pokoušet o vítězství v kraji a postup
do dorostenecké ligy.
Na přelomu léta a podzimu chystá klub
turnaj pro širokou veřejnost v rámci Sportovních dnů města Horažďovice.
Nohejbalový klub děkuje ﬁrmám Hapon
s. r. o. (generální sponzor oddílu), VYNK
design s. r. o. (hlavní partner mládeže) za
výraznou podporu a spolupráci. Za dosavadní i příští spolupráci patří dík také
městu Horažďovice.
Oznámení:
Oddíl nohejbalu NC Hapon Horažďovice připravuje na jaro NÁBOR MLADŠÍCH ŽÁKŮ OD 7 DO 9 LET.
Bližší informace u trenéra mládeže Davida Bošky na tel. 739 632 280.

s umělou trávou 3. generace byla pro hráče příznivější v přechodu na klasickou trávu. Dlouhodobý turnaj se skládal ze čtyř
dílčích turnajů, celkem tedy 16 zápasů po
24 minutách. Horažďovičtí mladíci prošli
turnajem bez ztráty bodu s impozantním
skórem 84:8. Na úspěchu se podíleli tyto
hráči: Adam Pena, Jan Boček, Tomáš Pikeš, Jan Stulík, Tomáš Martínek, Kryštof
Bučok, David Vaněček, Jirka Motl, David
Chmelík, Matěj Heimlich, Lukáš Valovič,
Ladislav Sládek a Tomáš Macoun. Nejlepším střelcem byl vyhlášen Jirka Motl, který zatížil 33 brankami skóre soupeřů. Odměnou za první místo v turnaji byl velký dort ve tvaru poháru, míč EURO a pro
podporu vitality taška plná ovoce.
V Oseku jsme sehráli ještě přátelský
80 minutový zápas s celkem Strakonic.
Naši chlapci soupeře porazili 8:5. Věřím,
že tato zimní příprava byla ku prospěchu
a že se v dobrém projeví v jarní části sezóny v boji ve ﬁnálové skupině okresního přeboru, kde kluci obhajují loňské třetí místo. Všichni věříme, že se kluci umístí na medailovém místě. Starší přípravka začala trénovat od 11. března už venku
na trávě tradičně každé úterý a čtvrtek od
16.00 do 17.30 hodin na Lipkách.

Trenér starší přípravky, Jiří Motl

Kouč mládeže David Boška udílí pokyny
svým svěřencům během únorového Poháru
Českého nohejbalového svazu dorostu v Horažďovicích.

Zimní příprava
starší přípravky
FK Horažďovice
Po dobu zimní přestávky hráči starší přípravky pravidelně trénovali v tělocvičně,
účastnili se dlouhodobého halového turnaje v malé kopané v Oseku. Krytá hala

AMK Pačejov se dívá
do budoucna
Na společné schůzce se v pondělí 23. února sešli v Nalžovských Horách zástupci
AMK Pačejov se členy organizačního výboru Rally Agropa v čele s předsedou zemědělského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ing. Jiřím
Papežem, s vedením podniku Agropa a. s.
Olšany a se zástupci městských a obecních úřadů, s nimiž pořadatelé úzce spolupracují při zajišťování této tradiční populární automobilové soutěže.
Po stručném zhodnocení bezesporu
úspěšného jubilejního 30. ročníku Rally Agropa obrátili všichni přítomní svou
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pozornost do budoucna. Nový systém
rotace jednotlivých soutěží ve sprintrally umožní Pačejovským během letošního
roku v klidu přepracovat celkovou koncepci Rally Agropa a dobře se připravit
na rok 2010, v němž načnou již čtvrtou
desítku jedné z nejstarších tuzemských
automobilových soutěží.
V letošním roce však pořadatelé z AMK
Pačejov rozhodně nebudou zahálet, neboť
se rozhodli uspořádat jeden podnik mistrovství České republiky v automobilovém
slalomu. Tato soutěž se uskuteční 8. května v areálu bývalého letiště poblíž obce
Lnáře. Současně bude vypsán i „Pošumavský pohár“ v automobilovém slalomu.
Jednání na Nalžovských Horách proběhlo
v přátelské a nesmírně pozitivní atmosféře. Všechny zúčastněné subjekty projevily nespornou vůli a ochotu spolupodílet se
na organizaci a zabezpečení XXXI. ročníku Rally Agropa v příštím roce.
Tomáš Cihlář,
tiskové středisko Rally Agropa

Z RADNICE
Rada města
25. 2. 2009
ROZHODLA
• o přijetí cenové nabídky Josefa Jáchima, Strakonice na zpracování návrhu
„Vyregulování otopné soustavy ZŠ Blatenská“ ve výši 37.900,– Kč
• o přijetí cenové nabídky Václava Bur-

dy, Horažďovice na provedení opravy
části rozvodů veřejného osvětlení v obci
Boubín v rámci rekonstrukce vzdušného
vedení NN ve výši 15.262,60 Kč vč. DPH
• o výběru nejvhodnější nabídky společnosti FLOP – dopravní značení, s. r. o.,
Líně na realizaci díla „Město Horažďovice – úprava pasportu dopravního značení“ s nabídkovou cenou ve výši celkem
91.619,– Kč včetně DPH

SCHVÁLILA
• cenovou nabídku Ing. Pavla Koreckého,
Plzeň na zpracování projektové dokumentace STL plynovodu v Komenského ulici
v Horažďovicích vč. související inženýrské
činnosti ve výši 94.843,– Kč vč. DPH
• Dohodu o ukončení nájemní smlouvy s AUTOBAZAREM, Bohumil Kůs –
SORTMIX na část pozemku pč. 1780/2
v k. ú. Horažďovice ke dni 28. 2. 2009
• nájemní smlouvu mezi Městem Horažďovice a společností BORGA s. r. o.
Troubsko, za účelem zřízení pobočky
společnosti, ke skladování profilovaných plechů a doplňků ke střechám, na
pronájem části pozemků p.č. 1780/2,
1780/6 v k.ú. Horažďovice od 1.3.2009
• neuplatnění valorizace nájemného z nebytových prostor za druhé, třetí
a čtvrté čtvrtletí roku 2009 ve výši 6,3
% míry inflace zveřejněné Českým statistickým úřadem ČR s platností od 1. 4.
2009
• Cenovou doložku č. 2/2009 ke smlouvě 4/2002 s firmou Bytservis Sušice
spol. s r.o., kterou se zvyšuje zálohová
cena tepla plynové kotelny Loretská 235
(hasiči) na 490,– Kč včetně DPH a u plynové kotelny muzeum na 485,– Kč včetně DPH
• Přílohu č. 2 ke smlouvě o provozování sběrného dvora odpadů pro Město Ho-
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ražďovice a Dodatky č. 45, 46, 47, 48, 49,
50, 51 a 52 ke Smlouvě o zabezpečení sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů uzavřené se
společností RUMPOLD-P Plzeň, provozovna Sušice
• Ceník inzerce v Horažďovickém obzoru pro rok 2009 a Ceník prodávaných
sortimentů dřevní hmoty pro rok 2009
• spoluúčast Města Horažďovice při konání XXVI. ročníku Západočeské oblastní přehlídky amatérského divadla ve
dnech 12.–15. 3. 2009: věnování hlavní ceny Horažďovické perly, přijetí zástupců souborů, odborné poroty a hostů
v sobotu 14. 3. 2009 (11.30–12.30 hod.)
radou města , spolupráce OPPŠK při vypisování diplomů a dalších ocenění
• likvidaci nepohyblivých materiálních
zásob ze skladů organizační složky Technické služby dle přiloženého seznamu
• smlouvu na odchyt zdivočelých holubů mezi Městem Horažďovice a Ing. Jaroslavem Lainzem, Žamberk

SOUHLASILA
• s navýšením kapacity Křesťanské mateřské školy Horažďovice ze současného
počtu 92 na 105 dětí
• s přijetím finanční dotace pro projekt
ZŠ Komenského ul. s názvem „Sportuji s kamarády“ z grantového programu
Plzeňského kraje „Podpora preventivních aktivit a výchovy k toleranci v roce
2009“

VZALA NA VĚDOMÍ
• zápis ze 14. jednání kulturní komise
• požadavky FK Horažďovice na opravy
v areálu Na Lipkách
• Zprávu o činnosti organizační složky
Městského Muzea za rok 2008

Rada města
11. 3. 2009
ROZHODLA
• o výběru nejvhodnější nabídky společnosti STAFIS-KT s. r. o., Pačejov na
realizaci díla „Stavební úpravy objektu garáží MěÚ Horažďovice“ s nabídkovou cenou ve výši celkem 1.539.701,– Kč
včetně DPH
• o výběru nejvhodnější nabídky společnosti Dopravně inženýrská kancelář, s.
r. o. , Hradec Králové na realizaci díla
„Otavská cyklostezka – úsek v mikroregionu Prácheňsko č. 1 – Svaté Pole –
č. 4 – Zářečí“ s nabídkovou cenou ve výši
292.740,– Kč včetně DPH

USTANOVILA
• hodnotící komisi včetně náhradníků
členů hodnotící komise a pověřila hodnotící komisi všemi úkony souvisejícími
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s otevíráním obálek, posouzením kvalifikace a hodnocením nabídek v otevřeném řízení v rámci zadávání nadlimitní
veřejné zakázky na služby na akci: „Revitalizace a rekonstrukce anglického
parku Ostrov v Horažďovicích“

SCHVÁLILA
• záměr odprodeje bytů v domech čp. 91,
220, 268, 781–782, 785–786, 877–878,
929–930, 933–934 a ukládá MěÚ odboru investic, rozvoje a majetku města přípravu realizace odprodeje bytů ve smyslu výše uvedených zásad
• v souvislosti s odprodejem bytů z majetku Města Horažďovice a ve smyslu
Zásad postupu při prodeji bytů a bytových domů z majetku Města Horažďovice
a) schvaluje započtení nákladů na rekonstrukce domů (rekonstrukce střech,
výměna oken a vchodových dveří, zateplení obvodového pláště, oprava balkónů,
rekonstrukce stoupaček vody a kanalizace) a bytů (rekonstrukce elektroinstalace včetně revize, dodání a montáž poměrových měřičů tepla, rekonstrukce
koupelen včetně obkladů, dlažby, zařizovacích předmětů, doplatek zařizovacích předmětů, které jsou spláceny v nájemném) do prodejní ceny bytů
b) pověřuje Technické služby Strakonice s. r. o., správou bytů v domech určených na prodej
• dodatky k nájemním smlouvám o navýšení nájmu o 19 % DPH s platností od 1. 4. 2009 všem nájemcům garáží, schválila dodatky u ostatních nájemců nebytových prostor, kteří jsou plátci
DPH
• platové výměry ředitelům škol
– Mgr. Petru Mazancovi, Bc. Aleně Průchové, Bc. Marii Sládkové dle přílohy
s účinností od 1. dubna 2009
• opravené termíny jarmarků: Petropavelský jarmark – 20. června 2009, Havelský jarmark – 17. října 2009
• honorář panu Vladimírovi Zajícovi,
Horažďovice, za organizaci květnových
oslav ve výši 10.000,– Kč
• kupní smlouvu mezi Městem Horažďovice (kupující) a Janem Radvanem,
Těchonice na tkalcovský stav s žakárovým nástavcem z pol. 19. století včetně
mechanického sestavení za sjednanou
cenu 30.000,– Kč
• zaslání žádosti na Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy k projednání a případnému provedení změny jízdního řádu linky č. 434070 a ukládá MěÚ
odboru dopravy přípravu žádosti k odeslání do 31. 3. 2009
• zvýšení počtu zaměstnanců organizační
složky Technické služby o 6 na dobu max. 6
měsíců s podmínkou, že bude na tyto zaměstnance poskytnuta dotace od Úřadu práce

• kupní smlouvu mezi Městem Horažďovice a AGROCAR s. r. o. Kopřivnice
na nákup samojízdné sekačky za cenu
420.000,– Kč včetně DPH
• finanční vyrovnání za provedené úpravy v bytě č. 3, Hollarova 719, Horažďovice v celkové výši 37.560,– Kč

ULOŽILA
• místostarostovi Ing. Lenskému projednat opravy komunikací v Třebomyslicích a opravu komunikace spojující
obec s obcí Malý Bor s organizační složkou TS a s ostatními vlastníky komunikací do 15. dubna 2009

SOUHLASILA
• se záměrem pronájmu pozemků p. č.
1782/12 a p. č. 1775/6 v k. ú. Horažďovice(na stávajícím místě) za účelem recyklace stavebního materiálu
• s vytvořením dočasné deponie stavební suti ve sběrném dvoře do 30. 6. 2009
• se záměrem výstavby rodinných domů
v lokalitě Nad nemocnicí
• s použitím areálu zámku v Horažďovicích (malé nádvoří a jeho pravé podloubí) jako místo startu a cíle dálkového
pochodu Horažďovická padesátka dne
23. 5. 2009
• s uspořádáním regionálního setkání
provozovatelů bazénů a saun z ČR v Horažďovicích pod záštitou Asociace bazénů a saun České republiky (ABAS ČR)
• s přemístěním a přestavbou dětského hřiště Lipky do prostoru za fotbalové
hřiště. Přemístění a přestavba bude provedena organizační složkou Technické
služby za odborného dozoru firmy PROLEMAX

NESOUHLASÍ
• do doby provedení oprav masných krámů s pronájmem masného krámu na st.
p. č. 114 v k. ú. Horažďovice
• se záměrem odprodeje pozemku pč.
2486/1 – zahrada o výměře 302 m 2 v k. ú.
Zářečí u Horažďovic do doby zpracování
projektové přípravy cyklostezky
• s prominutím úhrady nájemného za
prodejnu potravin v čp.758 Horažďovice a souhlasí s podnájmem s tím, že nejprve bude předložen návrh podnájemní
smlouvy
• se snížením nájemného za pronájem nebytových prostor v čp. 35 Horažďovice

VZALA NA VĚDOMÍ
• zápis z jednání sportovní komise ze
dne 26. 2. 2009

V YDALA
• Nařízení č. 1/2009 kterým se stanovují maximální ceny za pronájem hřbitovních míst a ceny hřbitovních služeb
poskytované v souvislosti s pronájmem
a užíváním hrobového místa

JEDNALA
o pronájmech bytových a nebytových
prostor

Zastupitelstvo města
25. 2. 2009
SCHVÁLILO
• rozpočet města na rok 2009, a to rozpočet příjmů, financování, provozních a investičních výdajů, fondů města
a plán hospodářské činnosti
• Protokol o výběrovém řízení pro poskytování zvýhodněných půjček z Fondu rozvoje bydlení města Horažďovice ze dne 16. 2. 2009, tj.: rozhodlo o poskytnutí půjčky p. Marii Mihalové, Horažďovice ve výši 100 tis. Kč (5 let, 2 %)
• Statut Fondu Městského muzea Horažďovice, který nahrazuje s účinností od 25. 2. 2009 Statut Fondu Městského muzea Horažďovice ze dne 19. ledna
2005)
• prodej pozemků mezi Hanou a Václavem Kožnarovými, Horažďovice (kupující) a Městem Horažďovice (prodávající). Město Horažďovice prodává nově vzniklou p. č. 1509/6 o výměře 16 m 2 (původně p. č. 1508 PK a p. č.
1509/1PK) v k. ú. Horažďovice za cenu
100,– Kč/m 2 + poplatky s prodejem související. Kupní cena bude zaplacena před
podpisem smlouvy
• dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí
smlouvě kupní mezi Městem Horažďovice (budoucí prodávající) a Mgr. Petrem Roubalem, (budoucí kupující) a pověřuje starostku města podpisem, taktéž ZM pověřuje starostku města odstoupením od budoucí smlouvy kupní
pokud nebude zaplacena smluvní pokuta 30.000,– Kč do 15. 3. 2009
• v rámci Integrovaného operačního
programu „E-Government v obcích –
Czech POINT“ Podmínky Rozhodnutí
o poskytnutí dotace na projekt „E-Government v obcích – Czech POINT“ Prioritní osa: 2 – Zavádění ICT v územní
veřejné správě

ZMOCNILO
• Radu města Horažďovice k provádění
rozpočtových opatření
– z investiční rezervy města na akce:
– Okružní ulice II. etapa
– ZŠ Komenského zateplení
– ZŠ Komenského bezbariérovost
– ZŠ Blatenská zateplení
– Domov důchodců – projektová
dokumentace
– Hasičská cisterna
– z důvodů přijetí dotací a darů
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– ostatní v rozsahu max. 300 tis. Kč
v jednotlivém případě

V YDALO
• Směrnici č. 1/2009 O ﬁnanční kontrole
• opatření obecné povahy (na základě
předchozích projednání změny doposud
platného územního plánu), kterým se
mění plocha p. p. č. 795/2 dle KN v k. ú.
Horažďovice na plochu pro výstavbu rodinného domu

Upozorňujeme všechny majitele psů,
že v průběhu měsíce dubna 2009 mají
možnost využít hromadného očkování proti vzteklině.
Toto očkování je pro psy nad 6 měsíců
věku povinné.
veterinární služba Horažďovice

Město Horažďovice zve své občany na
VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA
Ve středu 22. 4. 2009 od 18.00
v Kulturním domě v Horažďovicích.
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Rozmístění
kontejnerů na odpad
Dne 4. dubna 2009 cca ve 14 hod. zahájí pracovníci organizační složky Technické služby Horažďovice rozvoz kontejnerů na biologicky rozložitelný odpad (listí, trávu, větve ) a objemný odpad (koberce, nábytek, televizory,elektronika, pneumatiky). Na místech uvedených v tabulce
budou každý pátek umístěny 2 označené
kontejnery a odváženy budou vždy v pondělí ráno. K uložení jednotlivých kategorií
odpadů, využijte kontejner k tomu určený.
Do kontejnerů nevhazujte nebezpečný odpad (zbytky barev, ředidel, olejů, léčiva, zářivky, autobaterie). K likvidaci nebezpečného odpadu využijte služeb sběrného dvora ve Strakonické ulici v Horažďovicích.
Za organizační složku Technické služby,
Marcela Benešová

Město Horažďovice
Nařízení města č. 1/2009
ze dne 11. 3. 2009
kterým se stanovují maximální ceny za pronájem hřbitovních
míst a služby hřbitovní poskytované v souvislosti s pronájmem
a užíváním hrobového místa

ROZPIS UMÍSTĚNÍ KONTEJNERŮ NA ODPAD
ČÁST MĚSTA

DATUM

Otavská ul. – u čp. 1048

3. 4.–5. 4. 2009

Zářečská ul. – panelová plocha

3. 4.–5. 4. 2009

vedle lávky na Ostrov
Komenského ul. – před prodej-

Rada města Horažďovice vydává na základě ustanovení § 4a odst. 1 zákona č.
265/1991 Sb., o působnosti orgánů České
republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanoveními
§ 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, svým
usnesením č. 64/28 ze dne 11.3.2009, toto
nařízení města:
Čl. 1
Nájemné
1) Maximální roční nájemné za pronájem
hřbitovních míst na hřbitově v Horažďovicích se stanovuje na
9,00 Kč/m2.
Čl. 2
Služby hřbitovní
1) Maximální roční cena za služby hřbitovní poskytované v souvislosti s pronájmem a užíváním hřbitovního místa na
hřbitově v Horažďovicích se stanovuje na:
u malého hrobu, jednohrobu, dvojhrobu,
trojhrobu, čtyřhrobu , hrobky a urnového
místa 100,00 Kč/m2.
2) Maximální roční cena za služby hřbitovní v kolumbáriu v Horažďovicích se
stanovuje na: 100,00 Kč/místo.
3) Maximální cena zahrnuje podíl nákladů na služby nutné k zajištění řádného
provozu pohřebiště (např. správu a údržbu
veřejného pohřebiště a jeho zařízení včet-

ně komunikací a okolní zeleně v areálu pohřebiště, úklid sněhu, sečení a úklid trávy,
odvoz a likvidaci odpadu, spotřebu vody,
odemykání a zamykání hřbitova, údržbu
elektrického osvětlení, informační služby,
vedení související evidence o hrobových
místech a o uložení lidských ostatků).
4) Do těchto služeb nepatří služby za individuální požadavky nájemce, které jsou
nebo by mohly být vykonávány přímo na
pronajatém hrobovém místě nebo hrobovém zařízení.
5) Uvedené ceny jsou včetně DPH v platné výši.
Čl. 3
Placení
1) Nájemné za pronájem hřbitovních
míst se platí dopředu na dobu 12 let, služby hřbitovní poskytované v souvislosti
s pronájmem a užíváním hrobového místa se platí dopředu na dobu 4 let.
2) Pro platby uskutečněné před účinností
tohoto nařízení platí dosavadní předpisy.
Čl. 4
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti 1. 4. 2009.
Mgr. Jindřiška Antropiusová, starostka
Ing. Ladislav Lenský, místostarosta
Vyvěšeno dne: 14. 3. 2009
Sejmuto dne:

3. 4.–5. 4. 2009

nou Auto diesel servis
Jiráskova ul.

17. 4.–19. 4. 2009

– vedle školní jídelny
Tržiště

17. 4.–19. 4. 2009

Loretská ul.

17. 4.–19. 4. 2009

– na křižovatce s ulicí Mírová
Palackého ul. – travnatá plo-

24. 4.–26. 4. 2009

cha na boku domu čp. 931
Šumavská ul.

24. 4.–26. 4. 2009

– za veterinární ošetřovnou
Žižkova ul. – vedle katastrál-

24. 4.–26. 4. 2009

ního úřadu
Okružní ul. – vedle čp. 573

1. 5.–3. 5. 2009

Prácheňská ul. – travnatá plo-

1. 5.–3. 5. 2009

cha za zdí bývalé tržnice
Nábřežní ul.

1. 5.–3. 5. 2009

– u městských hradeb
Rybářská ul.

8. 5.–10. 5. 2009

– vedle prodejny Autospolu
Zahrádky u Tvaru

8. 5.–10. 5. 2009

Horažďovice předměstí – pro-

8. 5.–10. 5. 2009

stor před vlakovým nádražím
Komušín

15. 5.–17. 5. 2009

– na návsi vedle prodejny
Třebomyslice – vedle hospody

15. 5.–17. 5. 2009

Horažďovická Lhota

15. 5.–17. 5. 2009

– před obecní budovou
Babín – na návsi

22. 5.–24. 5. 2009

Boubín – u obecní budovy

22. 5.–24. 5. 2009

Veřechov – vedle hospody

22. 5.–24. 5. 2009

Svaté Pole – u kapličky

29. 5.–31. 5. 2009

9
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ŠKOLY
KŘESŤANSKÁ
MATEŘSKÁ ŠKOLA

Předjaří v křesťanské
duhové mateřince
Naše křesťanská mateřská škola nese svůj
název od 1. 9. 1990 a odtud se odvíjí i její
koncepce. Školička má dlouholetou tradici
ve spolupráci s místním vikariátem a řádovými školskými sestrami de Notre Dame,
prostřednictvím jejichž pomoci může snáze naplňovat svůj křesťanský záměr. Proto
se snažíme i o pravidelná setkávání.

Měsíc utekl jako voda a my opět vyrážíme na návštěvu k sestřičkám do kláštera. Moc se těšíme, co si pro naše setkání
tentokrát připravily. Vždy se zde naučíme
něco nového a důležitého pro náš život ve
společnosti. Tentokrát je to téma „BUDEME SI POMÁHAT“. Nenásilnou cestou,
formou hry, nás učí sestřička Gracia, jak
bychom se k sobě měli chovat a jak si v určitých situacích můžeme navzájem pomoci. Jak se nenechat zlákat „SSSYČÁKEM“
jinak také „POKUŠITELEM“, který nám
našeptává samé špatné věci, ale poslouchat raději svého „ANDĚLA“, kterého má
každý člověk, a který to s námi myslí vždy
dobře. Z této návštěvy odcházíme opět
plni dojmů a slibů, že si budeme navzájem
pomáhat a nebudeme si ubližovat. Přejeme si všichni, aby nám tato předsevzetí
dlouho vydržela a nevyprchala ihned při
prvním konﬂiktu s kamarádem.
Za křesťanskou mateřinku
Jaroslava Panáčková

Mateřská škola
Na Paloučku
NOVÉ ZPRÁVIČKY Z PALOUČKU

Na Paloučku se nikdo nenudí. Děti si
v pestrém programu všech tříd užívají
a poznávají stále něco nového. Na sklonku
února se ve všech třídách konal maškarní
karneval. Maminky připravily překrásné
masky, některé i občerstvení, paní učitelky pestrý program a dětem nezbývalo nic
jiného, než si tuto chvíli pořádně užít.
Motýlci obohatili svůj program o návštěvu hasičů. Obě paní učitelky děkují horažďovickým hasičům za připravený program a perfektní přístup k dětem při návštěvě hasičské zbrojnice.
Berušky už netrpělivě očekávají jaro, a tak
se již rozloučily se zimou. Připravily si
„Bílý den“. V tento den děti mohly přijít do
školky v bílém oblečení, mohly si přinést
z domova bílou hračku a celý den si hrály
a prováděly „bílé“ činnosti (hry s cukrem,
moukou, bílými korálky…). Do bílé barvy
se naladily i paní kuchařky a připravily dětem jak bílou svačinu, tak bílý oběd.
Včeličky se zaměřují na hudební a pohybový rozvoj a tak využily nabídky Katky Pulterové, která převážně děvčátka začíná seznamovat s orientálními tanečky, které mají
posílit správné držení těla a ladný pohyb při
hudbě. Pro kluky (a nejen pro ně) chystáme
také překvapení. Ale o tom až někdy příště.
Hvězdičky pilně navštěvují knihovnu a keramiku a tak si plní cíle, které si daly na
začátku roku. V plánu mají další návštěvu
solné jeskyně.

O naši školku mají již tradičně zájem studentky ze středních, vyšších i vysokých
škol, které se připravují na profesionální
dráhu předškolního pedagoga. Jsme rádi,
že si u nás mohou obohacovat své teoretické poznatky ze studia s praxí.
Prostě Na Paloučku se nikdo nenudí.
A tak zde má určitě své místo i pravidlo, že
KDO SI HRAJE NEZLOBÍ.
Za celý Palouček Marie Sládková

Mateřské centrum
Dráčkov 3, o.s.
CO NÁS ČEKÁ:
Po 6. 4. Dětský second-hand + nové
zboží
Přijďte si doplnit jarní šatník pro svoje
nejmenší. Od 16.00 do 18.00 hod.
(prodej zajišťuje p. Sládková)
Po 20. 4. Just + Nahrin
Opět si necháme představit výrobky vysoké kvality, které již mnozí z nás vyzkoušeli a potvrdili jejich účinky. Přijďte ochutnat koření a bujony značky Nahrin, které nejen chutnají, ale jsou
i zdravé a vhodné pro naše nejmenší. Začátek v 16.00 hod.
POZOR ZMĚNA !!!
Od 1. 4. bude rehabilitační cvičení
vždy ve středu od 17.30 hod.
Cvičení je vhodné pro všechny včetně
budoucích maminek.
Srdečně zveme.
Otevírací doba:
pondělí
15.00–18.00 hod
lichý pátek 15.00–18.00 hod
Kontakt: www.drackov.cz
drackov3@seznam.cz
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ZPRÁVY ZE ZUŠ

Vážení čtenáři,
opět po měsíci jsem zde s novými zprávami o dění na naší ZUŠ.
Jak jsem již minule zmínila, první víkend v dubnu absolvují členové smyčcových i smíšených souborů soustředění před krajským kolem soutěže ve hře
smyčc. souborů, které se bude konat
v sobotu 25. dubna v Domažlicích. Svá
vystoupení si v předpremiéře vyzkouší 16. dubna v Sušici spolu se souborem
ZUŠ Sušice. Děti se v těchto dnech pilně připravují pod vedením p. uč. Radky
Panuškové a p. uč. Magdaleny Vránové.
Držme jim tedy pěsti, aby se jejich úsilí
úspěšně završilo. O dosažených výsledcích Vás budu informovat v příštím čísle
Horažďovického obzoru.
V měsíci dubnu proběhnou na ZUŠ přehrávky všech oddělení. Konají se v těchto termínech – 1. 4., 8. 4., 22. 4., 28. 4.
a 30. 4. – vždy v sále ZUŠ Horažďovice,
obvykle od 16.00 hodin, 30. 4. od 15.30
hodin. Žáci tak předvedou naši dosavadní společnou práci.
Nejen hudební, ale i výtvarný obor bude
v následujících dnech prezentovat výsledky své činnosti. V Domě s pečovatelskou službou nainstalují žákyně II. cyklu
studia výtvarného oboru výstavu svých
prací. Její vernisáž je plánována na pátek 17. 4. od 15.00 hodin ve výše zmíněných prostorách. Tímto děkuji p. ředitelce Věře Medkové za vstřícnost, se
kterou nám vychází při pořádání těchto
akcí vstříc.
Ve spolupráci s DDM a literárně-dramatickým kroužkem ZŠ Velhartice pořádá ZUŠ Horažďovice projekt „Divadlo od dětí dětem“. Pro žáky 3.–4. tříd
ZŠ připravily děti z Velhartic divadelní
představení pod vedením p. uč. Ivy Faltusové, která od II. pololetí působí též
na naší škole. Dne 23. 4. v dopoledních
hodinách odehrají mladí divadelníci svá
představení v sále DDM, za jehož propůjčení pro tuto příležitost děkujeme
manželům Bláhovým.
Další kolo akcí se rozběhne v měsíci
květnu. Připravujeme program pro děti
mateřských i základních škol, den otevřených dveří a další, ale o tom blíže až
v následujícím vydání HO. Na uvedené akce jste samozřejmě všichni srdečně zváni!

Vážení čtenáři, za celý kolektiv pedagogů ZUŠ Vám přejeme veselé Velikonoce, s novým jarem mnoho zdraví, pohody a sluníčka a těšíme se na shledanou
příště.
Eva Tichá Šelerová

SPOLKY
Sbor dobrovolných
hasičů

Výroční valná hromada okrsku č. 8 Horažďovice se konala 21. února v restauraci Na Zářečí. Do tohoto okrsku patří
celkem 10 sborů včetně našeho. Všechny
přítomné přivítal člen výboru pan Jirků.
Z hostů byl přítomen pan Jíra za Krajské sdružení hasičů, Okresní zastupoval
pan Zelenka a Hasičskou vzájemnou pojišťovnu pan Mudra. Náš sbor zastupovali pánové: starosta pan Havlík a velitel
pan Štěpán. Škoda, že nepřišla starostka města nebo některý jiný zástupce, doplnil velitel okrsku pan Balíček.
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Hlavní zprávu za minulý rok přednesl
starosta okrsku pan Klečka. Bylo zmíněno o hasičských soutěžích družstev
v Horažďovicích, Hejné, Velkých Hydčicích a 8. Okresního plesu v našem
městě. Opravovaly se hasičské nádrže
v Komušíně a Horažďovické Lhotě.
Následovala zpráva o hospodaření
a zpráva revizní. Byl schválen plán práce
a činnosti na letošní rok, z kterého hlavně připomínám okrskovou soutěž, která se letos bude konat 23. května v Třebomyslicích. Závěrem byla bouřlivá diskuse.
V roce 2008 došlo na Klatovsku ke
135 požárům, při nichž vznikla škoda ve
výši 8 880 300 Kč. Díky zásahům hasičských jednotek byly uchráněny hodnoty
za více než 43 348 500 Kč. Při požárech
byla 1 osoba usmrcena, 5 dalších zraněno, 26 osob evakuována a 5 zachráněno.
Nejčastější příčinou vzniku požárů byla
technická závada na výrobcích či zařízeních a to ve 24 případech. Další příčinou bylo úmyslné zapálení, kam patří
ve 4 případech hra dětí. Ve 14 případech
bylo nedbalostí jednání se škodou 456
000 Kč, u kterého převažuje zanedbání bezpečnostních předpisů, zakládání
ohňů v přírodě spolu s vypalováním porostů nebo kouření. Následující komíny
se škodou 300 000 Kč, po jednom případu samovznícení a také úder blesku.
Naše řady opustil náš dlouholetý člen
pan Josef Mayer. Do sboru vstoupil hned
po ukončení druhé světové války v roce
1945 a tudíž byl našemu sboru věrný
skoro 64 roků. Byl spoluzakladatelem
Síně tradic ve zdejší zbrojnici. Čest jeho
památce.
Jednotka dobrovolných hasičů byla od
začátku roku povolána k pěti událostem.
Jednou se jednalo o technickou pomoc.
Dvakrát čerpání vody ze sklepa a dvou
požárů kotelen. Šest členů výjezdové
jednotky se zúčastnilo výcviku s dýchací
technikou 7. 2. 09 v polygonu na centrální stanici HZS PK Košutka. Tam nejdřív
tahali na lanku kladivo, které váží asi 15
kg a vystoupali 30 metrů na konečném
žebříku. Když prošli přípravou, tak potom procházeli polygonem. Polygon se
skládá z drátěných klecí, kde jsou různé překážky, pouští zvuky, snížení viditelnosti zakouřením, prolézají rourou
o průměru 50 cm a délky 3 metrů. Dále
tam jsou uzávěry vody, plynu, obytné
místnosti kde se vyhledává pohřešovaná osoba atd. Výcvik připravuje hasiče
na reálné události.
Členové zásahové jednotky se zúčastňují
výcviku a školení na motorové pily, které
probíhá na stanici HZS Klatovy.
Karel Halml, Jiří Chaluš

HOR A ŽĎOVICK Ý OBZOR č. 3/2009
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rané, či postižené aj.). Jak přispět? Jednoduše – kupte si od našich skautských
dětí jejich velikonoční výrobky a ozdoby. Na České televizi můžete během
těchto týdnů sledovat pořad Kde peníze
pomáhají a vidět tak konkrétní výsledky projektu. Další informace na www.
pomoztedetem.cz. Všem, kteří přispějí,
předem děkujeme.
Skautské středisko Prácheň

Kroužek
Mladých hasičů

Ještě jednou se vrátím k soutěži MH,
která se konala v Klatovech. Po uzávěrce obzoru jsme obdrželi výsledky jednotlivců a byli jsme překvapeni. Tomáš
Pour obsadil první místo a Standa Kovařík se umístil hned za ním. Ještě jednou
jim děkujeme a blahopřejeme.
Schůzky máme každý čtvrtek od půl
čtvrté. Zatím nám počasí nepřeje, aby-

zleva Tomáš Pour a Standa Kovařík
chom jsme začali s přípravou na jarní kolo hry plamen. Hrajeme zatím hry
v prostorách hasičské zbrojnice. Nabídka na přijetí nových členů do kroužku
pořád platí.
Vedoucí MH

P. S. PRÁCHEŇ
(OTAVÁCI)
LYŽOVÁNÍ ZELENÁ LHOTA

Letošní jarní prázdniny Otaváci zahájili víkendem na Zelené Lhotě. První den
jsme se ubytovali a udělali bojovou pora-

ZAJÍMAVOSTI
du na druhý den. Ráno bylo ve znamení
třídění účastníků, lyží a bobů do tří skupin. Nejlepší lyžaři pod vedením K. Chodové a L. Zábranské jeli na Špičák,
ostatním lyžařům velel Čenda, P.a J. Homolkovi. Poslední party bobařů se ujal
sám J. Stulík a Z. Klempíř. Den byl krásný a rychle utekl. Večer se všechny party
vrátily zdravě hladové na Zelenou Lhotu. Poslední den byl už ve znamení balení věcí, které ne a ne se vejít zpět do batohů. Ještě oběd a hurá na vlak domů.
Myslím, že výlet se povedl a Otaváci si
užili sněhu. K dobré pohodě přispěl i náš
kuchař L. Ráž a pan J. Portašík, který
pomohl s přepravou materiálu.
Šedý medvěd

Velikonoční
skautské kuřátko
10. dubna

aneb opět „Děti pomáhají dětem“. V pátek před Velikonocemi, tj. 10. dubna, od
10.00 do 15.00 proběhne v ulicích Horažďovic akce Velikonoční skautské kuřátko. Jedná se o sbírku v rámci projektu
Pomozte dětem, který je určen potřebným dětem v ČR (děti bez rodiny, děti tý-

Klub „Nebuď sám“
1.–2. 4. středa, čtvrtek
Dílna – výroba velikonočních dekorací.
6. 4. pondělí
Jarní besídka školní družiny ZŠ Blatenská. Jídelna DPS 1061 od 13.30 hod.
7. 4. úterý
Posezení s harmonikou. K poslechu
i k tanci zahraje pan Polata a Hlobík. Jídelna DPS 1061 od 15.00 hod.
8. 4. středa
Malování kraslic.
Jídelna DPS 1061 od 13.00 hod.
15. 4. středa
Čas velikonoc. Lidové zvyky související s obdobím jara. Přednáška ředitelky
muzea pí. Hany Smetanové. Stacionář
v suterénu DPS 1061 od 14.00 hod.
17. 4. pátek
Vernisáž výstavy žáků 2. cyklu studia
výtvarného oboru ZUŠ Horažďovice,
provázena hudebním vystoupením. Jídelna DPS 1061 od 15.00 hod.
23. 4. čtvrtek
Česko – otázky a odpovědi. Přijďte si
s námi zahrát zábavnou soutěžní hru. Jídelna DPS 1061 od 14.00 hod.
27. 4. pondělí
Procházka na sv. Annu. (Pouze za příznivého počasí.) Sraz ve 13.15 hod před DPS
1061.
29. 4. středa
Přednáška pí M. Jordánové na téma:
Jarní pohybový a stravovací režim.
Společenská místnost 4. p. DPS 1061 od
13.30 hod.
Každé úterý ve 14.00 hod. probíhá ve
společenské místnosti v přízemí DPS
1061 posezení v klubu seniorů.
Každý čtvrtek je možnost se sejít při
modlitbě ve společenské místnosti
v přízemí DPS 1061 od 15.00 hod.
M. Petříková,
Oblastní Charita Horažďovice

HOR A ŽĎOVICK Ý OBZOR č. 3/2009

Co vás čeká, až koupíte byt.
Dnes, kdy někteří nájemníci obecních bytů
kupují tyto byty do osobního vlastnictví se
budou muset řídit zejména zákonem č. 72
z roku 1994 Sb., v platném znění. Dovolím
si vás seznámit s některými skutečnostmi,
které vás čekají po nabytí vlastnictví.
Vlastníky bytu a spoluvlastníky společných
částí domu se stanete dnem zápisu vlastnictví do příslušného katastru nemovitostí.
Co vás následně čeká?
Budete muset založit společenství vlastníků jednotek. Společenství vlastníků jednotek je právnická osoba, která je způsobilá vykonávat práva a zavazovat se pouze
ve věcech spojených se správou, provozem
a opravami společných částí domu, popřípadě vykonávat činnosti v rozsahu citovaného zákona a činnosti související s provozováním společných částí domu. Společenství může nabývat věci, práva, jiné majetkové hodnoty, byty nebo nebytové prostory pouze k účelům uvedeným v úvodu.
Členství ve společenství vzniká a zaniká současně s převodem nebo přechodem
vlastnictví jednotky. Spoluvlastníci jednotky jsou společnými členy společenství.
Orgány společenství jsou
a) shromáždění vlastníků jednotek,
b) výbor společenství nebo ten vlastník
jednotek, kterého v případě, že není zvolen výbor, shromáždění pověří výkonem
funkce výboru,
c)další orgány podle stanov společenství.
Shromáždění je nejvyšším orgánem společenství. První schůze shromáždění se
musí konat nejdéle do 60 dnů po vzniku
společenství; svolá ji původní vlastník budovy, tj. město. Na této schůzi shromáždění schvaluje stanovy společenství a volí
orgány společenství. Tato schůze se může
konat jen za účasti notáře, který o jejím
průběhu, volbě a složení orgánů společenství a schvalování stanov pořídí notářský
zápis, jehož přílohu tvoří schválené stanovy společenství. Náklady na činnost orgánů společenství se považují za náklady
společenství spojené se správou domu.
Výbor je výkonným orgánem společenství; musí mít alespoň 3 členy. Výbor nebo
pověřený vlastník rozhodují o věcech spojených se správou domu, pokud si rozhodnutí v těchto věcech nevyhradí shromáždění. Funkční období výboru nebo pověřeného vlastníka určují stanovy, nesmí
však přesáhnout 5 let.
Statutárním orgánem společenství je výbor nebo pověřený vlastník. Za výbor jedná navenek jeho předseda, kterého výbor
zvolí z řad členů výboru.
Společenství se zapisuje do rejstříku společenství vlastníků jednotek vedené-

ho soudem určeným zvláštním zákonem
k vedení obchodního rejstříku, tj. Krajským soudem v Plzni.
Dále si budete muset vybrat společnost,
která vám bude provádět správu společných prostor, povede účetnictví, bude pomáhat se servisem společných prostor,
jako je servis výtahu, osvětlení, rozvodů vody, protipožárních opatření. Může
vám pomáhat se zajištěním oprav střechy
a opláštění domu, vyhledávat dotační tituly na zvelebení domu atd. Může vám poskytovat servis v právních záležitostech,
jako je např. převod bytu v režimu kupní
smlouvy, darovací smlouvy nebo připravit
nájemní případně podnájemní smlouvu.
Nabytí bytu v domě o více bytech není
shodné s vlastnictvím samostatné nemovitosti. Je vhodnější delegovat problematiku spojenou s užíváním bytu a společných
částí domu odborníkům. Jsme připraveni spolu s Ing. Karlem Vávrou, ekonomem
s letitými zkušenostmi se správou, poskytnout od počátku potřebný servis. Pomoci
vám se zajištěním přítomnosti notáře, sepsáním stanov, provedením zápisu SVJ do
obchodního rejstříku, vedením účetnictví,
správou společných částí domu, poskytováním potřebného právního poradenství
a další potřebné činnosti a to jako osoby
bydlící v Horažďovicích prostřednictvím
spol. Elka Servis s.r.o., která vám bude každý den k dispozici v Horažďovicích a nebudete muset nikam jezdit.
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nách čítajících maximálně šest psů, aby
byl zajištěn individuální přístup.
Majitelé se k nám mohou přihlásit s pejskem jakéhokoliv plemene a věku, ale ideální je samozřejmě přijít a začít s výchovou už u malého štěněte, neboť i zde platí „Co se v mládí naučíš...“.
Totéž se dá říci i o lidech, proto jsou také
děti v psí škole vždy vítány a mají-li vhodného pejska, bývají velmi šikovné.
A výsledky naší činosti?
Nemůžu hodnotit to, jak se „žákům“ u nás
líbí, to nechám na nich.
Faktem ale je, že náš „Hvězdný tým“ má
už 7 členů. Sedm těch nejlepších jezdí
se svými psy na závody agility, přičemž
třem z nich ještě nebylo 15 let, a někteří
už mají doma sbírku medailí. Tímto vám
chci, Evo, Lenko, Jano, Julčo, Ivo, Nikolko
a Ivane poděkovat za to, že dokážete nejen
tvrdě trénovat, a to za každého počasí, ale
ještě je s vámi srandy kopec...
A teď k tomu dárku: U příležitosti 4. výročí založení psí školy se uskuteční Dny
otevřených vrátek. V Sušici budou vrátka otevřena v sobotu 4. dubna od 14,00
do 17,30 hod, v Horažďovicích v neděli
5. dubna ve stejném čase.

Mgr. František Reisner

Dárek
pro majitele psů
Psí škola Sírius oslaví letos v březnu čtvrté
výročí svého založení.
Za tu dobu prošlo našimi kurzy přes
200 psů, a také se ledacos změnilo.
Majitelé psů z Horažďovicka již například
nemusejí dojíždět do Sušice, ale navštěvují cvičiště v Horažďovicích na Loretě. Naši
sušickou základnu pak najdete v Nádražní ulici. Pro ty, kteří nemohou docházet na
pravidelné výcvikové lekce, jsme rozšířili
nabídku o intenzivní třídenní kurzy. Účastníci kurzů si mohou v naší „školní knihovně“ půjčit knihu nebo DVD s kynologickou tématikou. Nabízíme samozřejmě také
soukromé lekce a poradenskou činnost.
Naše psí škola je zaměřena na výchovu
a základní výcvik rodinných psů, a agility.
Výuka probíhá jednou týdně, ve skupi-

Chtěla bych pozvat pejskaře aby s námi
přišli naše výročí oslavit, vítáni budou
všichni kteří si chtějí se svým psem zadovádět na „psích prolézačkách“ a vyzkoušet zda náhodou nemají doma skrytý talent, také ti kteří třeba potřebují s pejskem trochu poradit, ale i ti kdo o koupi
pejska teprve uvažují a nejsou si jisti který
bude ten pravý, a také vy, kteří chcete jen
okouknout jak to v takové psí škole vlastně
vypadá. Vstup je zdarma, navíc každý pejsek dostane malý dáreček.
Na závěr bych ráda poděkovala všem, kteří jsou ochotni překonat lenost a snaží se
pro svého psa něco udělat, a také všem
dobrým lidem kteří nám fandí, výčet jmen
musím bohužel vzdát, protože by to vydalo na další článek...
Romana Krásná

HOR A ŽĎOVICK Ý OBZOR č. 3/2009
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ZELENÝ SLOUPEK
Je jaro a žáby opět
umírají. Často
zbytečně.
Se železnou pravidelností se každoročně
v březnu a dubnu vydávají ze zimovišť na
svou pouť ropuchy, skokani, blatnice a jiné
druhy obojživelníků. Jde o tzv. jarní tah a
cílem těchto migrujících živočichů bývá
obvykle rybník či jiná vodní plocha, v níž
se rozmnožují. Postupem doby však zkřížil
člověk tyto trasy řadou překážek – tou nejproblematičtější jsou frekventované silnice. Ročně na nich zahynou tisíce žab a čolků, mimo nich však celoročně umírá na silnicích mnoho jiných zvířat včetně ptáků.

Čolek obecný (foto T. Sojková)
Pro obojživelníky migrující hromadně po
stejných trasách naštěstí existuje řešení.
Dokladem toho je letošní akce sdružení
Šumařina, které u Karloveckého rybníka
nedaleko Horažďovic instalovalo migrační

bariéry a padací pasti. O smysluplnosti celé
akce jsme se přesvědčili krátce po instalaci zábran – za první tři dny se do padacích
pastí nachytalo 52 čolků obecných, na které červený seznam ohrožených druhů pamatuje jako na „silně ohrožené“. Ti „naši“
svou cestu přežili – vyložili jsme je z pastí
přímo na břeh rybníka, kde se mohou v klidu reprodukovat.
Podobných akcí by ale bylo zapotřebí daleko více, neboť kolizních úseků silnic, na
nichž obojživelníci zbytečně umírají, je
mnoho. Proto bychom rádi všem čtenářům
Horažďovického Obzoru adresovali následující výzvu: Zkuste si vzpomenout, kde ve
vašem okolí dochází k velkému (min. desítky kusů) úhynu žab nebo čolků na silnici a
obraťte se na nás – pokusíme se v budoucnu zajistit živočichům transfer k místu jejich reprodukce. Tipy na rizikové lokality
pište, prosím, na e-mail: zachranzabu@
centrum.cz, příp.ve formě SMS, nebo telefonicky na číslo 774 531 018. Pomůžete
tím dobré věci, děkujeme!
Mgr. Tomáš Pollak

AUTOMOTO KLUB PAČE JOV V AČR POŘ ÁDÁ

IV. PAČEJOVSK Ý
AUTOMOBILOV Ý SL ALOM
Mistrovství ČR v automobilovém slalomu
VIP CUP v automobilovém slalomu
Volný automobilový slalom CUP 2009
8.K VĚ TNA 2009 OD 9.00 HOD.

Jaro
Tak už je tady zase jaro. Příroda se začala
probouzet ze zimního spánku, objevila se
čerstvá, krásně zelená travička a rozkvétající stromy. Hřejivé paprsky slunce nám
vhánějí úsměv do tváří a všechno kolem
začíná být nádherně barevné. A právě takové jsou svátky jara – Velikonoce.
Krásné Velikonoce, veselou náladu a bohatou pomlázku Vám přeje Karel Halml.

REGIONÁLNÍ INFORMAČNÍ A MAPOVÉ
CENTRUM

A
ZDA R M
Vám poskytuje
VEŘEJNÝ INTERNET

Po–Pá 9.00–12.00, 12.30–17.00
Rezervujte si čas na telefonu 376 511 999,
e-mail: horazdovice@ciao.cz

3. týden v dubnu (13.–17. 4. 2009)
Pro občany Horažďovicka
prvních 30 minut denně zdarma.

MÍSTO: LE TIŠTĚ POLE

K účasti je nutná motoristická přilba.
PŘIJĎTE SI V Y ZKOUŠE T SVÉ ŘIDIČSKÉ UMĚNÍ!

HOR A ŽĎOVICK Ý OBZOR č. 3/2009

PRODEJ BIOPOTRAVIN
Široký sortiment biopotravin včetně
masných výrobků.
Potraviny pro bezlepkovou dietu.
Poradenství, ochutnávky.
Kino OTAVA Horažďovice
Dne: 6. a 20. dubna 2009
od 9.30 do 17.00 hodin

|
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OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ
- pro prodej, darovací smlouvu, dědické řízení, úvěr, hypotéku, účetnictví apod.
Kvalitně a rychle.

Ilona Herzová, Sušice, mobil 608 117 789

Ing. Alena Mičáková, Makarov 8,
tel.: 607 980 428
CENY A ODHADY
Znalecké posudky na lesy, lesní a zemědělské
pozemky za účelem prodeje, dědictví apod.
Vám vypracuje:
Jan Zelenka, Lipová 910, Horažďovice
Tel. 721 825 145, 376 323 264

V pátek 24. dubna 2009 se
Sběrna:
Horažďovice – Dům nábytku, Strakonická 1105, tel.: 376 387 128

na náměstí koná trh.

HOR A ŽĎOVICK Ý OBZOR č. 3/2009
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VELIKONOČNÍ
ZÁBAVA

KATOVICE
pátek 10. 4.

HOR A ŽĎOVICK Ý OBZOR č. 3/2009
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koberce | lina | korek | plovoucí podlahy

PRODEJ • POKLÁDKA
UBRUSY • PROSTÍRÁNÍ • PODSEDÁKY
GARNÝŽE • ŽABKY • LIŠTY • LEPIDLA
KOUPELNOVÉ PŘEDLOŽKY A ZÁVĚSY
POVLEČENÍ • MICRO DEKY • PŘEHOZY
POLŠTÁŘKY • TAPETY • ROHOŽE
PŮJČOVNA VYSAVAČŮ
na koberce a čalounění
vysoce výkonný stroj KÄRCHER PUZZI 200
originál čistící prostředek na hloubkové čištění
příznivá cena

SPAR NA URANU vyhlašuje velkou hru ODMĚNA ZA VĚRNOST
Vážení zákazníci,nedávno jsme pro Vás otevřeli zcela novou SPAR prodejnu v tradičních prostorách prodejny
potravin v Žižkově ulici. Jsme rádi, že se naše prodejna setkává s pozitivními ohlasy a proto jsme se rozhodli
uspořádat pro Vás, všechny věrné zákazníky, velkou jarní hru „Odměna za věrnost“. Každý z Vás obdrží
v našem obchodě, nebo najde ve své schránce SPAR věrnostní kartu, kde bude náš personál zaznamenávat
razítka za nákupy, které přesáhnou hodnotu 100,-Kč. Za 20 takových nákupů získáte okamžitě poukázku na
odběr jakéhokoli zboží v hodnotě 50,-Kč!!! Samozřejmě bude-li nákup v hodnotě 200,-Kč, získáváte 2 razítka,
atd. Jedinou podmínkou zisku Vašeho bonusu je vyplnit hrací kartu na 20 nákupů za 40 dnů. Každá vyplněná
karta se navíc dostává do závěrečného slosování o 30 zajímavých cen!!!

PŘIJĎTE SI DO SPAR NA URANU PRO PENÍZE!!! HRAJEME OD 18. března do 30. června !!!
A jako bonus jsme pro Vás připravili několik vyjímečných cen top výrobků, které se budou vždy každých 14 dnů
po celou dobu hry měnit:
Milkin

Alimpex

Kostelecké uzeniny

Masokombinát Klatovy

MÁSLO
18, 90 250g

EIDAM
77, 90 1Kg

PRS. ŘÍZKY
52, 90 500g

JUNIOR
39, 90 1Kg

OTEVÍRACÍ DOBA SPAR NA URANU: Po–Ne: 7. 00–19. 00!!!
poškozená hrací karta pozbývá platnosti, do soutěže se nepočítá nákup telef. kuponu, bonusy na hrací kartu nelze zaznamenat po platbě stravenkou

17
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Přátelé v síti
neomezené volání a SMS na 5 čísel ZDARMA v síti T-Mobile
volání a SMS ZDARMA je bez časových omezení, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce

Přátelé síť nesíť
neomezené volání a SMS na 5 čísel ZDARMA do všech sítí v ČR
volání a SMS ZDARMA je bez časových omezení, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce

Přátelé síť nesíť+
neomezené volání a SMS na 5 čísel ZDARMA do všech sítí v ČR
volání a SMS ZDARMA je bez časových omezení, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce
navíc super sazba na volání i mimo svých 5 čísel

Měsíční paušál
Volný kredit v HIT variantě
Volání na 5 čísel
Volání ostatní čísla
SMS na 5 čísel
SMS ostatní čísla
Cena MMS

Přátelé v síti

Přátelé síť nesíť

Přátelé síť nesíť+

300 Kč
60 Kč
0 Kč*
4,90 Kč
0 Kč*
1,20 Kč
4,90 Kč

500 Kč
100 Kč
0 Kč*
3,90 Kč
0 Kč*
1,20 Kč
4,90 Kč

750 Kč
150 Kč
0 Kč*
1,90 Kč
0 Kč*
1,20 Kč
4,90 Kč

Při uzavření nové Účastnické smlouvy u nás získáte dárek.

* Volání a SMS na 5 čísel pouze v síti T-Mobile. Nabídka platí do konce roku pro nové zákazníky při uzavření účastnické smlouvy na 2 roky s minutovým či
kreditním tarifem. Při uzavření účastnické smlouvy na 24 měsíců získáte telefon za dotovanou cenu i výhodné volání ve verzi HIT. Nabídku nelze využít s HIT
na zkoušku a s tarifem Kredit 150 HIT.

Více informací v této prodejně
Horažďovice,
Husovo nám. 147
Tel.: 376 382 008

HOR A ŽĎOVICK Ý OBZOR č. 3/2009
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* informujte se na podmínky akce
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9. 4. čtvrtek

AKCE
KULTURNÍ DŮM
2. 4. čtvrtek

17.00

VELIKONOČNÍ DEKORACE
Ukázky, výroba, prodej
– uvádí Mistr ﬂorista – Hana Šebestová.

4. 4. sobota

21.00

SIFON
Rocková zábava.

8. 4. středa

19.30

„NĚKDO TO RÁD HORKÉ!“
Nejznámější pražská travesti skupina HANKY PANKY poprvé v Horažďovicích s dvouhodinovým programem, ve kterém uvidíte hvězdy českého i zahraničního hudebního nebe. Předprodej vstupenek v kině Otava.

10. 4. pátek

19.30

TRUCBÁBY
Veselohra v podání ochotnického spolku „ZA
OPONOU“ při Stálé divadelní scéně Klatovy.
Předprodej vstupenek v kině Otava.

11. 4. sobota

21.00

KEČUP
Rocková zábava.

10. 4. pátek, 11. 4. sobota

19.00

VELIKONOČNÍ KONCERT
Účinkuje Volné sdružení horažďovických
zpěváků a muzikantů.

18. 4. sobota

21.00

ZVLÁŠŇÝ ŠKOLA
Rocková zábava.

22. 4. středa

18.00

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA

17.30

SALVE CARITAS – SALVE VITA
Koncert pro školy v rámci strakonického festivalu hudebních souborů.

23. 4. čtvrtek

19.30

SKVRNY NA SLUNCI
Uvádí Divadelní agentura SophiaArt, v hl.
roli Tereza Kostková a Jan Révai. Předplatné
skupiny A/1, zbylé vstupenky v předprodeji

26. 4. neděle

15.00

POSEZENÍ S PÍSNIČKOU
K tanci a poslechu vyhrává STAROŠUMAVSKÁ PĚTKA. Možnost rezervace vstupenek
na neděli 31. 5. – Malá muzika Nauše Pepíka.

Změna programu vyhrazena.

3. 4.
DROBNOSTI PRO HEZKÉ A VESELÉ JARO
(zdobení kraslic, výroba přáníček a výzdoby
do bytu) – klubovna DDM od 16 hodin

9. 4.
BĚH ZA VELIKONOČNÍM ZAJÍCEM
od 10 hodin. Kategorie MŠ–9 třída.

10. 4. pátek, 11. 4. sobota

15. 4.

20.00

CHE GUEVARA–REVOLUCE
USA/Francie/Španělsko – 26. listopad 1956.
Fidel Castro se plaví na Kubu s osmdesáti povstalci. Válečné drama do 15 let nevhodné.
Titulky. Vstupné 75 Kč.

17. 4. pátek, 18. 4. sobota

20.00

RŮŽOVÝ PANTER 2
USA – Steve Martin je zpět jako inspektor
CLOUSEAU. Přístupná komedie. Titulky.
Vstupné 85 Kč.

24. 4. pátek

20.00

VALKÝRA
USA – Skutečný příběh protinacistického
spiknutí z roku 1944. Drama do 12 let nevhodné. Titulky.
Vstupné 65 Kč. Pouze jediné představení !!!

20.00

POCHYBY
USA – Meryl Streep v hl. roli dramatu do
12 let nevhodného. 5 Oscarových nominací.
Titulky.
Vstupné 85 Kč. Pouze jediné představení !!!

Změna programu vyhrazena.
LOUTKOVÉ DIVADLO V KINĚ OTAVA
3. 4. pátek
20.00
VZDUCHOPLAVCI

8.15 a 10.00

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE

POHÁDKY NA DOBROU NOC
USA – Dobrodružná komedie pro celou rodinu. Český dabing. Vstupné 77 Kč.

25. 4. sobota

12. 4. neděle

23. 4. čtvrtek

20.00

ZAMILOVANÁ ZVÍŘATA
Francie – Rok co rok celá naše země zní milostným voláním zvířat. Unikátní dokument.
Titulky. Vstupné 75 Kč. Pouze jediné představení!!!

KINO OTAVA HORAŽĎOVICE
hlavní vchod: předprodej vstupenek, kopírování, příjem plakátů pro výlep, tel. 376 511 890
Otevírací doba:
pondělí, úterý, středa 9.30–12.30
čtvrtek, pátek, sobota 16.30–20.30
Výlepové dny: úterý a čtvrtek

DROGOVÁ PREVENCE PRO RODIČE
– sál DDM od 17 hodin

17. 4.
JARNÍ MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ
– od 16 hodin v klubovně keramiky.

23. 4.
PAPÍROVÁNÍ – RUČNÍ VÝROBA PAPÍRU
– ve 15 hodin v klubovně DDM.

24. 4.
KURZ SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY
pro žáky 8. a 9. tříd a adekvátních ročníků
gymnázia – kulturní dům v 16 hodin. Termín
bude upřesněn.

25. 4.
Okresní kolo soutěže leteckých modelářů na
louce u Týnce.

30. 4.
Slet čarodějnic – přehlídka čarodějnic spojená s volbou nejzajímavější čarodějnice. Akce
je určena malým i velkým čarodějnicím – slet
zámek 15 hodin
Připomínáme, že soutěž o nejkrásnější kraslici nebo pomlázku je nutné odevzdat do
3. dubna, 8. dubna bude provedeno vyhodnocení.

GALERIE CALIFIA
duben–květen

KNIHOVNA
7. 4. úterý
Jak se žije… rodinám v jihovýchodní Asii
– zážitky z cest vypravuje Josef Chalupný
(pro SŠ Horažďovice)

IS THIS REAL LIFE? …LONG AGO OR
FAR AWAY FROM LOS ANGELES.
Výstava je inspirována písní „Bohemia
Rhapsody“ britské skupiny Queen a díly
umělců z Los Angeles, jež obsahují biografické a narativní prvky narážející na přítomnost i minulost.

28. 4. úterý
KULTURNÍ DŮM HORAŽĎOVICE
TEL. 376 512 436
KINO OTAVA HORAŽĎOVICE
TEL. 376 511 890

TAJEMNÁ VÝPRAVA DO STAROVĚKU
– pro ty, co se již v dějepisu vyznají. Starověké Řecko, Řím a Egypt – vyprávění inspirované edicí „Zločinu na stopě“ z nakladatelství THOVT, do které patří příběhy s kriminální zápletkou, které se odehrávají v historii – spojeno s nabídkou knih (pro 7. třídy ZŠ)

KINO OTAVA
3. 4. pátek, 4. 4. sobota

20.00

KAMARÁDOVA HOLKA
USA – Jedna žena, dva muži a hra bez pravidel. Komedie do 15 let nevhodná. Titulky.
Vstupné 65 Kč.

Akce se konají v rámci projektů Děti a čtení
2009.
Podrobnější informace najdete na
www.knihovna.horazdovice.cz
nebo na nástěnce v areálu zámku.

MUZEUM
Od června 2009 bude v Městském muzeu
v Horažďovicích otevřena interaktivní rukodělná dílna „NÁVRAT K TRADICÍM“. Více
informací naleznete na stránkách www.muzeumhd.cz nebo www.muzeumhd.cz/navrat. Těšíme se, že si přijdete vyzkoušet stará
řemesla z Pošumaví.

Uzávěrka dalšího čísla je 15. 4. 2009, vydání 24. 4. 2009. Redakce si vyhrazuje právo vybrat k otištění příspěvky pisatelů podle potřeb HO. Příspěvky svým rozsahem delší než jeden list A4 budou redakčně kráceny. Náklad 2 700 výtisků. Distribuováno do každé rodiny horažďovického obvodu zdarma. Vydavatel a nakladatel Město Horažďovice, Mírové náměstí 1, IČ 00255513. Redakční rada: Ing. Ladislav Lenský, Ing. Michaela Vávrová, František Roubal, Ing. Ivana Dušková, ak. mal. Petr Mika, Lenka Šimonová, Mgr. Andrea Králová, Josef Chalupný, Jitka Chalupná. Korektura: Jitka Chalupná, tel. 376 547 557, fax 376 547 529,
e-mail: obzor@muhorazdovice.cz. Za věcnou a jazykovou správnost textu odpovídají autoři. Povoleno OkÚ Klatovy pod registrační značkou MK ČR E 11878. ISSN 1802-7741. Sazba a tisk: Dragon Press, Klatovy.
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HISTORIE
III. Pozorování pramene
u Svaté Anny
(dokončení z Přílohy H. O. z prosince 2008)
Jiří Wagner
HISTORIE POZOROVÁNÍ
Silný pramen vyvěrající na úpatí vrchu Slavník u Horažďovic
poutal pozornost lidí již odedávna. Nejen svojí čirou chladnou
vodu, která však ani v největších mrazech nezamrzá. Svou mocností a stálostí nemá v širokém okolí obdoby.
Pramenu byly v minulosti přisuzovány i léčebné účinky, dodnes
je nad pramenem zazděné kamenné „futro“ z roku 1698 s nápisem, v němž Honza Paur vzdává pramenu čest a chválu.
Vědeckému zkoumání tehdejšími slovutnými kapacitami byl pramen podroben v 18. století dr. Gelbichem, dr. Buttou, v obou případech však šlo především o zkoumání míry léčebných vlastností vody.
Po stránce hydrologické a hydrogeologické se pramenem kupodivu nikdo v minulosti nezabýval. Alespoň před časem, při svém
pátrání v horažďovickém muzeu ani v klatovském okresním archivu jsem na nic nenarazil.
Teprve v letech 1966–70 zde ČHMÚ (Čs. hydrometeorologický
ústav) prováděl měření vydatnosti pramene a pak v roce 1974
zřídil v potůčku 50 m pod pramenem měrné zařízení a vydatnost
a teplota vody je od té doby pravidelně jednou za týden sledována.

|

ní tok, který sledoval. Podzemní tok se od vrcholu stáčel k jihozápadu směrem k obci, pak obloukem změnil směr až k severozápadu a vyústil k povrchu na úpatí Slavníku v nadmořské výšce 430 m. n. m. pod kaplí Svaté Anny jako pramen, který vyvěrá
přímo pod oltářem.
CHARAKTERISTIKA PRAMENE
Pramen lze charakterizovat jako tzv.sestupný, neboť voda volně
vytéká na povrch bez přetlaku samospádem. Vápenatá mineralizace, téměř stálá teplota a poměrně stálá vydatnost nasvědčuje,
že jde o pramen hlubinný krasového typu, tj. že pramen je celkem
rovnoměrně napájen z nějaké podzemní vápencové jeskyně, kde
se dešťová voda hromadí. I když pramen dnes nemá vodárenské
ani lázeňské využití, je ukazatelem režimu podzemní vody.
Velká vydatnost pramene a čirost jeho vody je skutečně nápadná. Charakteristická pro hlubinný pramen je také celoročně téměř stálá teplota vody pramene a to kolem 9,5 °C. Ta způsobuje,
že ani v zimních měsících potůček vytékající z kaple až do svého
vtoku do Otavy (410 m. n. m.) nezamrzá. Napadne-li sníh, dokonce v nejbližším okolí potůčku brzy taje a objevuje se i zelená tráva.
Tuto nápadnou zajímavost zaznamenal i (již v předchozích článcích zmíněný) dr. Butta ze Strakonic, někdejší fyzik Prácheňského kraje, který zkoumal v roce 1761 léčivost pramene:
„K tomu pramenu té lázně jsem se vypravil, spatřil takovou mezi
dvouma vrchy slunci zezadu(?) ležící: levý vrch pak skalnatý a vápenatý, z kterého svůj průchod neb tok podzemní má, dost velký,
silný a stálý jest. Voda ta v sobě čistá jako křišťál, žádné vůně od
siné neb jiné rudy při ní se nenachází… Z pozorování divného co
jest při ní, jest toto, že tok její z vršku dále než blíže (do řeky Wattavy tak nazvané) táhnoucí, jak daleko a široko v řece se rozlívá
a roztahuje, ten díl řeky nikdy nezamrzne…“.
(z popisu je zřejmé, že dr. Butta situoval svůj popis z pohledu
k jihu od budovy někdejších lázní: skalnatý vápenatým vrchem je
nepochybně vrch Slavník, druhým vrchem je vzdálenější Šibeník)

HYDROGEOLOGICKÉ POMĚRY
Při pohledu na geologickou mapu Horažďovicka vidíme, že v severní části (hranicí je zhruba tok Otavy) převládají hlubinné vyvřeliny žulového typu (žuly, grandiority, syenity), které svými výběžky zasahují ještě do oblasti jižní tvořené pararulami neboli krystalickými břidlicemi. V této struktuře se pak objevují větší či menší
ostrůvky krystalického vápence (zejména Žichovicko, Hejná).
Také vrch Slavník (521 m. n. m) je právě takovým vápencovým
ostrovem ohraničeným horninami žulovými na východě a na
jihu. Na západě pak pararulou a na severu podél řeky Otavy pak
štěrky a písky.
Vápenatá mineralizace vody pramene tedy napovídá, že pramen
je napájen z oblasti vrchu Slavníku. Výskyt mimořádně silného
vývěru je umožněn intenzivním rozpukáním krystalického vápence, kdy puklinami prosakuje dešťová voda do hloubky několika desítek metrů. V této puklinové zóně je pravděpodobná i existence tzv. krasových jevů ( dutiny, jeskyně), kde se voda hromadí
a tvoří jakýsi rezervoár pro pramen.
Tyto teoretické úvahy potvrdily na podzim 2008 i průzkumy,
které prováděl pan Petřík (f. Hydrovrt). Při hledání podzemní
vody pro studnu na Svatém Poli (pracoval s kovovou virgulí) narazil na vrcholu Slavníku v hloubce asi 40 m na silný podzem-

Působení vody na vápenec – vrch Slavník (foto Jiří Wagner)
MĚŘENÍ VYDATNOSTI PRAMENE A TEPLOTY JEHO VODY
Pro měření vydatnosti pramene je vybudováno v potůčku 50 m
pod pramenem speciální měrné zařízení v majetku ČHMÚ. Cihlová nádržka je zakončena typizovaným přelivem z ocelové desky, kdy voda protéká průřezem ve tvaru písmena „V“ (Typ Thomson). Přepadající proud vody se jímá do plechové nádoby o objemu 21 litrů a stopkami se měří doba naplnění. Výpočtem se pak
stanovuje vydatnost v litrech za sekundu. Teplota vody je měřena
teploměrem ve speciálním plastovém pouzdře s přesností 0,2 °C
Následující údaje vycházejí z měření, které jsem prováděl v letech 1996–2008.
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Teplota pramene je po celý rok prakticky stejná: po většinu roku 9,3–
9,5 °C v tuhé zimě 9,0 °C, v parném létě 9,7 °C, větší výkyvy nejsou.
Tyto teploty jsou měřené u výtoku pramene do jímky před kaplí.
Vodu z pramene tak vnímáme v létě jako osvěživě chladivou, ve
zmrzlé a zasněžené krajině jako projev života.
Z výsledků měření ve sledovaném období lze soudit, že vydatnost pramene je značná a poměrně stálá. V měsíčních průměrech kolísá od
2,8 l/s (leden) do 3,6 l/s (květen). Z přehledu týdenních měření je však
patrné, že vydatnost pramene kolísá více. Přes závislost na množství
srážek a venkovní teplotě má vydatnost pramene do jisté míry svůj
pravidelný roční chod. Nejnižší stavy mívá pramen v lednu (zmrzlá
půda, srážky zůstávají na povrchu ve formě sněhu). Od února se vydatnost pramene zvolna zvyšuje (tání, déšť) až do začátku června (trvalejší jarní vydatné deště při nižších teplotách). Potom nastává pozvolný pokles až do konce roku (v létě větší odpar teplem, přívalové
srážky, které rychleji odtečou po povrchu, méně srážek na podzim).
Zajímavou anomálií je i zvýšení hodnot vydatnosti (asi o 10 až 20 %)
na podzim, kdy je vypouštěn rybník Velký Šibeník u Boubína. Potůček z rybníka ústí do potůčku pramene těsně pod měrným místem.
Je možné, že toto přechodné zvýšení vydatnosti způsobují průsaky
nad měrným místem, vlastního pramene se tento jev spíše netýká.
Pravidelný roční průběh vydatnosti pramene však do jisté míry
ovlivňují především extrémní srážky a dlouhodobá sucha. Krajní hodnoty vydatnosti v týdenních měřeních se pohybovaly od
0,9 l/s do 10 l/s, vždy jako důsledek dlouhodobého sucha (minima) či kalamitních dešťů.(maxima)
Průměrná vydatnost pramene v letech 1996–2008 činí 3,2 l/s.
Nejmenší hodnota ročního průměru 1,5 l/s byla naměřena v roce
1998, nejvyšší roční průměr 5,3 l/s v povodňovém roce 2002.
Je třeba ale.říci, že dlouhodobý roční průměr je hodnota poněkud ﬁktivní. V deštivějších letech bývá vydatnost pramene kolem
4–5 l/s, v těch suchých letech tak kolem 2 l/s.
(Pro srovnání: ve vysvětlivkách ke geologické mapě Horažďovicka je uvedena vydatnost pramenu 0,66–4,94 l/s s odkazem na
měření ČHMÚ v letech 1966–70).
V souvislosti s měřenou vydatností je zajímavá výše uvedená
zmínka dr. Butty, že v místech, kde se potůček z pramene vlévá
do Otavy, zřetelný díl řeky nezamrzá. Při mých zimních pozorování v současné době jsem však nic podobného v takovém rozsahu nezaznamenal. Vtok potůčku do řeky je za mrazů zřetelný jen
na malé ploše (nanejvýš několik metrů), kde kousek řeky u břehu
nezamrzá. Tento rozpor lze trochu vysvětlit tím, že pohyb vody
z pramene k řece je dnes zbrzděn soustavou rybníčků (bohužel
velmi zanedbaných), kde voda vychládá. (V zimních měsících má
potůček při svém vtoku do Otavy teplotu 2 až 3 °C). A nebo tím,
že v době před 250 lety byla vydatnost pramene mnohem větší.

JEDINEČNOST PRAMENE
Z hlediska hydrologického je pramen u Svaté Anny zajímavou
a cennou přírodní zvláštností Horažďovicka, která nemá obdobu
v širokém okolí a které bychom si měli vážit a co nejvíce ji chránit.
Snad by si pramen s nejbližším okolím zasloužil i zvláštní ochranu vyhlášením přírodní památkou.

Zařízení k měření vydatnosti pramene (foto Jiří Wagner)

Prostor prameniště pod kaplí Sv. Anny (foto Jiří Wagner)

ZAJÍMAVÁ ČÍSLA Z LET 1996–2008
Nejnižší hodnota vydatnosti pramene v důsledku dlouhodobého
sucha byla naměřena 24. 10. 1998 – a to 0,9 l/s. Nejvyšší vydatnost jsem zaznamenal 5. 10. 2002, kdy kulminoval podzemní odtok srpnových povodňových dešťů a vydatného deště z konce září
t. r. Hodnota 10 l/s byla naměřena bohužel jen přibližně u výtoku
z kaple, protože měrné místo bylo tehdy zaplaveno povrchovou
vodou z rozvodněného potůčku z rybníka Velký Šibeník.
Největší týdenní vzestup vydatnosti pramene byl zaznamenán po
povodňových deštích dne 18.8. 2002 a to o 4,8 l/s (ze 4,0 na 8,8 l/s).
Největší týdenní pokles vydatnosti pramene také souvisel s povodňovou vlnou, s jejím povrchovým odezníváním: Dne 14. 9. 2008
činil tento pokles od předchozího měření 1,3 l/s (z 8,3 na 7,0 l/s).
Při průměrné roční vydatnosti 3,2 l/s vyprodukuje pramen za rok
přes 100 000 kubíků čiré vody, která vlastně bez užitku odteče do
nedaleké řeky Otavy. Kdybychom si tuto vodu představili v jediné kulové kapce, měla by tato obrovitá kapka průměr téměř 60 m.

Vlastní pramen má podobu původní studánky (foto Jiří Wagner)
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Rok 2009 – 100. výročí
výstavby mostu přes řeku
Otavu v Horažďovicích.
10. 5. 1908 žádá obec místodržitelství o subvenci na nový most
nákladem 108 140 K.
Stavba mostu zadána:
1. spodní stavba Václavu Benediktovi, staviteli z Horažďovic
2. vrchní stavba (železná konstrukce) Leopoldu Schifauerovi z Klatov.
Pilíře byly založeny pouze do žulové skály. Střední pilíř 2,76 m
pod normální vodu, levý břehový 2,20 m, pravý 1,5 m po normální vodu. Základové zdivo bylo z cementového betonu, zdivo nad
základy v líci ze žulových kvádrů.
Most se sestával ze 2 polí o rozpětí 27 m a jízdní dráha měřila
5 m. Při rovnoměrném zatížení 400 kg na 1 m2, může celkové
břemeno obnášeti 54 000 kg.

|

12. 2. 1909 byl most hotov a byl podroben zatěžkávací zkoušce. Dle
zjištění vážily přepravní cihly po 5 kg a bylo přepraveno 10 000 kusů,
tedy 50 000 kg. Toto břemeno způsobilo prohnutí 4,1 mm nosiče
proti vodě a 5,8 mm po vodě. Též byl brán ohled na teplotu (12 °C).
Kolaudační komise uznala most za správný a solidní (Karel Grunst,
zem. inženýr) a byl předán k dopravě. Železná konstrukce váží
90 956 kg, z toho počítáno s 8 bednami nýtů (723 kg).
použit opis J. Šochmana z neznámých dokumentů (pravděpod. archiv), Archiv Městského muzea v Horažďovicích

stavba 1908–1909

1907

tabulka na mostě

POČASÍ

stavba 1908–1909

POČASÍ NA HORAŽĎOVICKU
V ROCE 2008
Průběh počasí
Jiří Wagner
ZIMA
Začátkem loňského roku vládlo zimní počasí s mírnými mrazy (do
–8 °C), ale odpolední teploty se dostávaly i pár stupňů nad nulu.
V druhé polovině ledna se však výrazně oteplilo ( až 10 °C) a místo
zimy jsme měli spíš jaro. Stejně tak i v únoru. Mráz –11 °C v nedě-
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li 17. 2. byl spíše výjimkou. Když jsme o týden později naměřili ve
stínu 20 °C, ani jsme se moc nedivili. Sněhu bylo jen pár centimetrů začátkem roku, jinak občas trochu deště, ale celkově spíš sucho.
Hned první březnový den se přihnal vichr – dozvuky vichřice
Emma v západní Evropě. Den předtím na Šumavě vydatně zapršelo a vzápětí se Otava vylila z břehů, naštěstí jen nakrátko
a beze škod. Deštivé dny 12.–14. 3. (23 mm) předznamenaly návrat zimy, který už jsme nečekali. V úterý 18. 3. se ochladilo na
nulu a sněhové chumelenice a přeháňky nás deptaly téměř denně až do konce měsíce.
JARO
Duben zpočátku chladný zůstal teplotně i srážkově na normálu. Za
to květen začal velkolepě: téměř letní počasí s odpoledními teplotami 20 až 26 °C. Ve dnech 18.–21. se nakrátko ochladilo na 10 °C a vydatně zapršelo (34 mm). Ale pak se letní dny zase vrátily.Poslední
dva dny května jsme zakusili už tropické teploty 30 °C, resp. 31 °C.
Červnové počasí nebylo nijak výjimečné, teploty kolem 20 °C, občas
nevýrazná bouřka. Až nástup astronomického léta přinesl zase letní dny: 25 až 30 °C, v neděli 22. 6. dokonce 34 °C a o tři dny později
ještě 32 °C. Zase pár bouřek, ale deště nemnoho. Stále spíše sucho.
LÉTO
Prázdniny zahájil červenec proměnlivě, letní počasí střídala
ochlazení, s deštěm nebo bouřkou. Od soboty 26. 7. udeřila vedra roku: teploměr denně překonával třicítku, několikrát až 34 °C.
Od 2.8. třicítková vedra trochu ustoupila (kolem 25 °C), aby se
ještě 6. až 7. 8 ještě vrátila. Po následné noční bouřce se srpnové
počasí dostalo k normálu. Léto se přehouplo do druhé poloviny
za hřmění častých místních bouřek. Díky jim přinesl srpen daleko nejvíc vláhy ze všech měsíců! Celkem 116 mm, které však vyschlá země ochotně vsákla.
PODZIM
Ještě začátkem září jsme měli pěkné letní počasí.(6. 9. dokonce 32 °C). S tím však byl v půli měsíce náhle konec: výrazně se
ochladilo, vydatně zapršelo (20 mm) a na horách se objevil už
sníh! Odpolední teploty se držely jen na hodnotách kolem 10 °C
a ve dnech 18. a 19. 9. se objevily už první podzimní mrazíky.
Skoro celý říjen vládlo příjemné počasí babího léta (ještě 21. 10.
bylo 23 °C), které ukončily až deštivé dny na konci měsíce.
ZIMA
I listopad byl poměrně teplý s odpoledními teplotami kolem
10 °C. Trochu výraznější mráz (–5 °C) se ukázal až 18. 11. a po
několika deštivých dnech jsme se dočkali 21. 11. prvního sněhu
(sněhová metelice s bouřkou!) Teploty pak většinou kolísaly kolem nuly. Předvánoční oteplení (až 8 °C) vystřídalo teprve o Vánocích zimní počasí. Započaly sice mírné, ale celodenní mrazy,
které až do konce roku pomalu přituhovaly.

Pokud jde o srážky: napršelo a nasněžilo celkem jen 577 mm –
a to je mírně pod dlouhodobým normálem (pro srovnání: v předchozím roce 2007 to bylo 735 mm).
Vydatnost pramene u Sv. Anny se pohybovala mezi 3,3 l/s (duben) a 1,5 l/s (září), což není příliš velká vydatnost pro tento pramen – zásoby podzemní vody tedy zřejmě nebyly nijak velké.
Nejchladnějším měsícem roku se stal prosinec (0,6 °C), nejteplejším pak červenec (18,8 °C). O primát nejteplejšího dne roku se
podělily hned tři dny: 22. 6., 2. 7. a 30. 7. vždy s denním průměrem 24,3 °C. Nejvyšší teplotu roku jsme zaznamenali také hned
několikrát: 22. 6.,28., 29., 30. 7. a ještě 1. a 7. 8., vždy úctyhodných 34 °C. Naopak nejchladnějším dnem roku byl Silvestr ( denní průměr – 6,8 °C) a nejnižší teplotu –11 °C ukázal teploměr ve
dnech 17. 2. a 30. 12.
Nejdeštivějším měsícem roku na Horažďovicku byl srpen se
116 mm. Většina srážek spadla v místních bouřkách- a tak jiné
oblasti ČR mají v tomto měsíci srážkové hodnoty docela odlišné. Nejvíce za jediný den napršelo za večerní bouřky dne 10. 8.
a to 30 mm. V souvislých vícedenních deštích napršelo nejvíc ve
dnech 18.–21. 5. (34 mm) a pak 19.–21. 11. (33 mm –déšť a sníh)
a 7.–13. 6. (32 mm). Je vidět, že ani tyto úhrny srážek nebyly nijak
extrémní a půda je vždy bez problémů stačila pojmout.
Z ostatních zajímavostí: dne 7. 1. náledí, 1. 3. silný vítr (až 126 km/h)
s bouřkou a v důsledky vydatných dešťů na Šumavě (50 mm) a tání
sněhu i rozvodněná Otava. Poslední jarní sníh 7. 4. (metelice s bouřkou), poslední jarní mrazík –1 °C dne 18. 4. Dne 7. 6. v bouřce chvilku kroupy velikosti hrachu. První podzimní mrazík –2 °C už 18. 9.
a první podzimní sněhové vločky až 21. 11.
Nevyšší sněhová pokrývka jen 5 cm a to 18. 12.
GLOBÁLNÍ OTEPLOVÁNÍ
Stejně jako v předchozích letech pokračovaly loni ve světě i u nás
debaty o globálním oteplování. Kde škodě věci, byly slyšet zase
jen spíše názory politiků, méně už klimatologů. V té souvislosti je zajímavý také jeden fakt: Podle paleogeologů, kteří se zabývají geologickou minulostí naší planety, se průměrná teplota její
atmosféry za posledních 500 milionů let pohybovala většinou kolem 22 °C. Jen v několika poměrně „krátkých“ mezidobích (řádově v desítkách miliónů let) se průměr ochlazoval až na 12 °C.
Zhruba před 40 miliony let se začalo naposledy zvolna ochlazovat z 22 °C na 12 °C. V současné době se nacházíme ve fázi „kousek“ za největším poklesem (12 °C), který vrcholil před několika miliony let. V roce 2008 byla dle tisku průměrná teplota Země
14 °C. Jistěže pohled v měřítku stamiliónů let je pro naše současné otazníky ohledně globálních změn klimatu trochu hrubé měřítko. Ale v diskusích o vývoji a budoucnosti zemského klimatu
by i pohled do geologické minulosti Země měl mít své místo.

TROCHU STATISTIKY
Průměrná teplota roku 2008 činí 9,3 °C (na desetinu stejná jako
v předchozím roce). Rok byl tedy ve svém úhrnu teplý. Ne že by
léto bylo nějak mimořádné, ale proto, že zima byla velmi mírná.
Dlužno dodat, že střední Evropa leží na hranici oceánského vlivu (mírné zimy, chladná léta) a vlivu kontinentálního (tuhé zimy,
horká léta). Toto rozhraní je však dost pohyblivé a tak se o naše
území oba vlivy každoročně přetahují. Loni tedy převládal spíše oceánský vliv.

Ze všech hydrometeorologických jevů v loňském roce připoutala
naši pozornost nejvíce asi povodeň na Otavě dne 1. 3. 2008.
(Foto Jiří Wagner)

