
ROČNÍK XI . (XXIX) |  V HOR AŽĎOVICÍCH DNE 27. ČERVNA 2008 | ČÍSLO 6 |  NEPRODEJNÉ

HORAŽĎOVICKÝ
V Y B Í R Á M E  Z  O B S A H U

M Ě S Í Č N Í K  V Ě N O V A N Ý  H O S P O D Á Ř S K É M U ,  K U L T U R N Í M U  A  S P O L E Č E N S K É M U  P O V Z N E S E N Í  M Ě S T A

OBZOR
ČERVEN 2008

SLOVO STAROSTKY

28. května 2008 se uskutečnila návštěva 
města Regen a setkání se starostkou měs-
ta a jeho dalšími představiteli. Účelem 
tohoto jednání bylo navázání prvotních 
kontaktů v oblasti kultury, sportu a spol-
kové činnosti. Město Regen má zájem spo-
lupracovat se všemi obcemi v rámci mik-
roregionu Prácheňsko.

—
Již tradiční akce proběhla 30. května 
2008 v ulicích a na náměstí našeho města. 
V rámci oslav Dne dětí uspořádala ZŠ Bla-
tenská ul. Majáles s korunovací králů Ma-
jálesu. Veselý a pestrobarevný průvod byl 
plný nápaditých převleků a masek. Všem 
zúčastněným patří poděkování.

—
V letošním roce oslavuje Městské muze-
um 110. výročí svého založení. V tomto 
duchu se neslo i slavnostní zahájení mu-
zejní sezony 2008, které se konalo v so-
botu 31. května. Pracovníci muzea pod 
vedením pí Hany Smetanové připravili do 
nové sezony velice pěkné výstavy. Všem 
doporučuji jejich zhlédnutí.

—
Ve dnech 6. a 7. června 2008 Sbor dob-
rovolných hasičů v Horažďovicích oslavil 
130. výročí svého založení. Vzájemná spo-
lupráce mezi městem a sborem byla vždy 
velmi dobrá. Hasiči jsou nápomocni při ře-
šení všech krizových i zcela běžných situa-
cí ve městě a pomáhají, kde je třeba. Jejich 
činnosti i výchovy mladé generace hasičů 
si velice vážíme a blahopřejeme k význam-
nému jubileu.

—
11. června 2008 se konalo 10. zasedání 
zastupitelstva města. Tentokrát zastupi-
telé jednali v nově zrestaurovaném sále 
hotelu Prácheň. Na programu jednání 
bylo vydání nové Obecně závazné vyhláš-
ky o dani z nemovitosti. Stávající vyhláš-
ka platná od r. 1996 bude od 1. 1. 2009 ze 
zákona neplatná. Nově bylo k částem obce 
přiřazeno Předměstí, a tak v této lokali-
tě dochází k nejmenšímu navýšení daně 

Tematická příloha

(pouze o místní koefi cient). Od daně z po-
zemků jsou osvobozeny pozemky orné 
půdy, ovocných sadů a trvalých travních 
porostů. Zákon nově umožňuje obcím za-
vést i tzv. místní koefi cient, což je číslo od 
1 do 5, kterým se násobí daňová povinnost 
poplatníka za jednotlivé druhy pozemků, 
staveb, samostatných nebytových prosto-
rů a bytů. V Horažďovicích byl schválen 
místní koefi cient 2. Úplné znění vyhlášky 
najdete uvnitř Obzoru na straně 15.
Do Zásad tvorby a čerpání Fondu rozvoje 
bydlení města Horažďovice byly zapraco-
vány připomínky auditorské fi rmy. Nově 
byla zahrnuta a navýšena částka na čer-
pání pro opravy nemovitých kulturních 
památek, kde může být maximální výše 
půjčky a doba splatnosti až dvojnásobná 
a úroková sazba může být snížena až na 
polovinu. Pro všechny tituly platí, že šest 
měsíců od uzavření smlouvy je půjčka 
bezúročná.
Podle § 8 zák. č. 274/2001 (zákon o vo-
dovodech a kanalizacích) je vlastníkům 
vodovodů a kanalizací uložena povinnost 
zapracovat a následně realizovat Plán fi -
nancování obnovy vodovodů a kanalizací, 
a to nejméně na dobu 10 let. Jedním z cílů 
tohoto rozhodnutí je zabezpečit, aby uži-
vatel nesl náklady na zajišťování a užívání 
vody odrážející její skutečnou cenu. To by 

mělo v konečném důsledku vést k zave-
dení samofi nancování vodovodů a kana-
lizací. Minimální teoretické roční tempo 
obnovy v cenách z r. 2007 je kalkulováno 
na úrovni cca 7,98 mil. Kč/rok. Pokud by 
plán nebyl schválen do 31. 12. 2008, hro-
zila by městu pokuta až do výše 1 mil. Kč. 
Plány fi nancování obnovy vodovodů a ka-
nalizací pro město i přilehlé obce vypra-
coval provozovatel vodovodů a kanalizací 
1. JVS, České Budějovice, a byl zastupitel-
stvem schválen.

—
Ve dnech 13. a 14. června 2008 se na žá-
dost novinářů uskutečnila Press trip 
ATchJet – Czech Travell Press na Šumavě. 
V rámci této akce došlo v hotelu Prácheň 
k setkání s novináři a prezentaci turistic-
kých možností Horažďovicka.

Aktuálně 
V současné době probíhá rekonstrukce 
vnitřního nádvoří zámku, které nazývá-
me „jižní atrium“. Je to prostor, o kterém 
mnozí obyvatelé ani neví, protože ho 
ukrývají ze všech stran zdi. Přesto je toto 
zákoutí v těsné blízkosti náměstí a jeho 
úpravami dojde k rozšíření a zatraktiv-
nění zámeckých prostor v návaznosti na 
činnost muzea a galerie CALIFIA. Tento 

Pěvecký spolek Prácheň při zahájení muzejní sezony 31. května 2008. Foto: Ondřej Hurych.
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projekt je spolufi nancován z prostředků 
Ministerstva kultury ČR z Programu re-
generace městských památkových zón 
a rezervací.

—
V nejbližších týdnech dojde k zahájení 
výstavby Sběrného dvora odpadů, jeho re-
konstrukci a dovybavení. Objekt se bude 
nacházet ve stejném místě jako stávající 
dvůr, ale bude daleko lépe a moderněji 
vybaven. Na projekt byla získána dotace 
z Operačního programu životního pro-
středí v celkové výši 5,29 milionu Kč.

—
O prázdninách se bude stavět a budo-
vat především ve školách. V Křesťanské 
MŠ dojde k úpravě části bývalých jeslí 
na novou třídu za cenu 1 032 490,41 Kč. 
V ZŠ Komenského ul. došlo k havarijnímu 
stavu tělocvičny. Je nutná oprava stro-
pu a výměna osvětlení za celkovou cenu 
356 378 Kč. Největší investicí bude celko-
vá rekonstrukce kuchyně při ZŠ Blatenská 
ul. ve výši 8 686 178 Kč. Toto zařízení již 
mnoho let nesplňuje hygienické normy, 
proto se jeho úprava nedá již nadále od-
kládat.

—
Blíží se čas prázdnin a dovolených. Přeji 
Vám všem prázdninovou pohodu a hodně 
příjemných zážitků.

Mgr. Jindřiška Jůdová
starostka města

SPOLKY 

Sbor dobrovolných 
hasičů 
Letošní rok je pro náš sbor velmi význam-
ný. Uplynulo totiž 130 let od jeho založení 
v roce 1878, a proto bylo uspořádáno ně-
kolik akcí.
Tou první byla 24. května za krásného po-
časí okrsková hasičská soutěž na Zářečí 
v areálu Panské zahrady. Naše družstvo se 
umístilo na šestém místě a do dalšího kola 
postoupila družstva z Hejné a Kejnic.
6. června v podvečer bylo na starém hřbi-
tově vzpomenuto zakladatelů našeho 
sboru Stanislava a Matěje Mayerových 

a položen na hrob věnec. Tohoto aktu se 
zúčastnil i vnuk Matěje Mayera pan ing. 
Ladislav Mayer z Rokycan.
V zasedací síni hasičské zbrojnice se v so-
botu 7. června od 10 hod. konala slavnost-
ní schůze ke zmíněnému výročí. Při té bylo 
25 členů a členek našeho sboru odměněno 
různými vyznamenáními, počínaje čest-
ným uznáním místního sboru. Následo-
vala uznání okresní, krajská a z ústředí 
našeho svazu. Potom to byly medaile za 
příkladnou práci, za zásluhy, dále medaile 
sv. Floriána a jeden řád sv. Floriána. Pře-
dány byly i stužky za věrnost, a to od 10 do 
50 let.
Po schůzi se odhalovala deska umístěná 
na zbrojnici výše uvedeným zakladatelům 
a zároveň členům sboru, kteří položili své 
životy za druhého odboje. 
Odpoledne byly na školním hřišti vedle 
zbrojnice různé ukázky našich mladých 
hasičů, netradiční soutěž dospělých ha-
sičů, které se zúčastnilo i jedno družstvo 
z řad diváků.
Po celý den byla výstava staré i soudobé 
hasičské techniky, volná prohlídka zbroj-
nice a síně tradic. K tomu všemu vyhráva-
la hudba a každý se mohl občerstvit podle 
své chuti. Bylo z čeho vybírat. Vydány byly 
i různé suvenýry k tomuto výročí (pohled-
nice, odznaky, „štamprlátka“, sady zápa-
lek a almanach).
Naše výročí přijela pozdravit i početná de-
legace hasičů a hasiček z Králova Dvora, 
se kterými máme již 30 let družbu. Oslavy 
se podle mého zdařily, ale to nechám na 
uvážení vám, kteří jste se zúčastnili.
A je tady léto, čas dovolených a školních 
prázdnin. Dětem přejeme pěkná vysvědčení 
a dospělým vydařenou dovolenou.

Karel Halml 

P. S. Prácheň 
OTAVÁCI

Čištění Otavy
Začátkem června jsme se zúčastnili akce 
„Čištění břehu Otavy‘‘. Naši nejmenší, 
pod vedením několika chlapců, sbírali od-
padky od kempu ve Střelských Hošticích 
až za jez. Do Horažďovic pak pokračovali 
vedoucí, instruktoři a nejstarší Otaváci.

Šedý medvěd

Rabí plné dětí, noc na 
hradě a čištění Otavy
Rabijáda, akce na hradě Rabí určená dě-
tem, byla sice až v sobotu, ale my jsme jeli 
do Rabí už v pátek, abychom ještě s ně-
čím pomohli. V Rabí si nás vyzvedl To-
máš ze Šumařiny a ubytoval nás. Potom 
jsme šli na hrad připravit ještě nějaké věci 

Otaváci. Foto: Čeněk Zábranský.
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na sobotu. Ráno ještě před začátkem akce 
jsme připravili asi 14 stanovišť a domluvili 
se, kdo u kterého bude. 
Rabijáda začala v devět a už tam bylo plno 
rodičů s dětmi. Na stanovištích děti pozná-
valy, jak vypadalo stavitelství ve středově-
ku. Stanoviště byla různá, třeba cesta od-
vahy do podzemí hradu, bungee running, 
nebezpečná pavučina, střílení na cíl, lezení 
po žebříku a mnoho dalších. Ale nejvíce se 
dětem asi líbila lanová dráha, která vedla 
přes celé nádvoří. Tam bylo stále plno. Dětí 
přišlo hodně a i někteří rodiče si zkoušeli 
plnit úkoly na stanovištích. Rabijáda skon-
čila po čtvrté hodině. Tak jsme to tam po-
klidili, a pak už jenom odpočívali, protože 
nás to všechny dost zmohlo. 
Díky Tomášovi jsme mohli přespat na 
hradě. U ohně na nádvoří jsme si rozbalili 
spacáky, kdo chtěl, mohl při kytaře zpívat, 
a kdo byl unavený, usínal při pohledu na 
jasnou oblohu plnou hvězd. Pro všechny 
to byl hezký zážitek.
V neděli jsme opustili Rabí ještě před ote-
vřením a šli do Žichovic, kde jsme nasedli 
na loďky (pozn. půjčené od Bohouše Jež-
ků, kterému tímto děkujeme za ochotu), 
a vyrazili směrem na Horažďovice. Bylo 
hezky, takže se nám jelo dobře. Dojeli 
jsme do Horažďovic, kde jsme se najedli 
a pokračovali do Hoštic. Od Horažďovic 
jsme už začali čistit Otavu a její pravý 
břeh. Nejhorší úsek byl ještě v Horažďo-
vicích a kus za nimi. Tam jsme nacházeli 
pneumatiky, kusy železa, starý spacák, 
igelitky a fl ašky. Pak už odpadků bylo míň 
a my jsme dojeli až do Hoštic. Tam jsme 
naplněné pytle (celkem jich bylo asi devět) 
naložili do auta a jeli domů s dobrým poci-
tem, že jsme trochu té naší řece pomohli.

Janina Vorudová, 15 let (oddíl skautek) 

ŠKOLY

Ve dnech 6.–15. června se skutečnil týden-
ní pobyt dětí z MŠ Na Paloučku, Loretská 
ul. Horažďovice, v italském letovisku CU-
PRA MARITIMA na palmové riviéře.
Počasí nám přálo, sluníčka i teplé vody 
si děti užily dost. Ve středu jsme jeli do 
Říma, kde jsme viděli zajímavé památky 
a navštívili jsme i Vatikán.
Velký dík patří ředitelce paní Sládkové za 
dobrou organizaci zájezdu. Abychom ne-

měli hlad, tak se o nás staraly kuchařky 
paní Štěpánková a paní Mácalová. Vařily 
jako v nejlepší italské restauraci.
Poděkování patří také CK Tempo Tours 
Sušice a dopravci T. Višňák, Ústí nad La-
bem. 

Jirsa Josef, Horažďovice 

A opět máme konec 
školního roku… 
Blíží se konec školního roku a v této době 
si uvědomujeme, jak ten čas letí. Při po-
hledu na naše předškoláčky ani nevěříme 
tomu, že před pár měsíci děti přišly od ma-
minek a tatínků do nové „rodiny“, nechtě-
lo se jim od maminky a dnes jsou z nich 
předškoláčci se vším všudy.
Vždy máme radost, když se můžeme pře-
svědčit o tom, že naše práce není marná 
a léta, která prožijí děti ve školce nastartu-
jí další životní etapu dětí.
Před krátkou dobou nás navštívili žáci ze 
ZUŠ v Horažďovicích se svými pedagogy. 
Děti naší školky zhlédly velmi pěkný pro-
gram. Silnou zpětnou vazbou pro nás, uči-
telky mateřské školy, bylo to, že velká část 
žáků ZUŠ byla absolventy naší školičky. 
Další potěšení na nás čekalo na hřišti 

Chůzi proti větru představoval boj s bungee gumou. Foto Tomáš Pollak.

CUPRA MARITIMA. Foto: Josef Jirsa.
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ZŠ Komenského, kde mohly děti prožít 
pestré dopoledne věnované Mezinárodní-
mu dni dětí. To pro nás připravili opět žáci 
se svými pedagogy. Absolventi naší školky 
se hlásili k učitelkám i k dětem.
Chtěla bych poděkovat všem, kteří pro naše 
děti připravují krásné akce, všem těm, kte-
ří nám pomáhají a stávají se partnery naší 
školky. Velké poděkování patří rodičům 
dětí, které po prázdninách zasednou do 
školních lavic. Děkuji jménem MŠ Na Pa-
loučku za společně prožité chvíle, laskavou 
spolupráci a za veškerou pomoc, kterou ro-
diče věnovali celé školce. Poděkování patří 
rovněž rodičům, kteří budou dále se svými 
předškoláky navštěvovat školku.
Přeji všem pěkné léto a příjemně prožitou 
dovolenou.

Bc. Marie Sládková, 
ředitelka MŠ Na Paloučku

KŘESŤANSKÁ 
MATEŘSKÁ ŠKOLA

Hurá 
za dobrodružstvím
Je čtvrteční ráno. Pozorujeme oblohu, kte-
rá se po nočním dešti tváří ještě smutně. 
„Nazdar výletníci“, vítáme se na nádraží 
s předškoláky z celé KMŠ Duha. Nastu-
pujeme do vlaku, naposledy zamáváme 
maminkám a vyjíždíme směr Žichovice. 
Z nádraží jdeme pěšky k Čimickému jezír-
ku. Mladší děti se vezou autobusem a při-
jdou za námi. Cestou poznáváme léčivé 
byliny a Pavlík odstraňuje z cesty šnečky, 
abychom náhodou některého nezašlápli.
Najednou se před námi otevírá pohádková 
krajina s vysokými skálami a jezírkem. A už 
nám jdou naproti naši kamarádi Renátka, 
Libor a Jarda, kteří pro nás připravili aktivi-
ty a v noci je střežili, aby je nikdo nepoškodil. 
A tak děti čekalo dobrodružství v podobě 
lezení po lanech (samozřejmě v helmách), 
překonávání zavěšených pneumatik, lanové 
trampolíny, laserové pavučiny a pro potěše-
ní všech projížďka ve velikém člunu po je-
zírku. Mnohokrát děkujeme mamince paní 
Králové, která nám pomáhala a tyto aktivi-
ty sponzorovala. Rozloučili jsme se s kama-
rády, kteří se nám tak ochotně věnovali.
„To bylo dobrodružství. Ty jo, zvládl jsem 
úplně všechno,“ slyšeli jsme při zpáteč-

ní cestě. Tam nás čekalo ještě jedno pře-
kvapení. Maminka paní Roubalová všem 
školákům zakoupila dobroty na osvěžení. 
Děkujeme.
Kdyby existovala zlatá rybka v jezírku, řekla 
bych, že nám opravdu splnila tři přání. Pěkné 
počasí, krásnou přírodu a spokojené děti.

Za KMŠ Dana Boučková

ZŠ BLATENSKÁ

Žáci devátých tříd Základní školy Blaten-
ská děkují členům Hasičského záchranného 
sboru Plzeňského kraje, oblast Horažďovi-
ce, za velmi pěkné povídání a ukázky z jejich 
náročné a zároveň nebezpečné práce.

Fond Sidus
Žáci ZŠ Blatenská se i v letošním roce zú-
častnili sbírky Fondu Sidus, o. p. s., který si 
jako obecně prospěšná společnost klade za 
cíl dlouhodobě podporovat nemocné a po-
třebné, s prioritním cílem fi nančně a mate-
riálně pomáhat Pediatrické klinice pražské 
Fakultní nemocnice v Motole, Dětské klini-
ce Fakultní nemocnice Olomouc a indivi-
duálním pacientům. Díky organizátorkám 
Žanetě Strakové a Míše Horákové z 9. B se 
podařilo vybrat 2 370 Kč.

Majáles
Majáles se opět vydařil. V pestrém průvodu 
nešlo přehlédnout modré obláčky, husitské 
vojsko s bratrem Žižkou, lékaře a krásné 
sestřičky, Hnutí za dobrou snídani, hippies, 
mafi ány, uklízečky, Barbíny, bezdomovce, 
indiány, prasátka, hasiče, břišní tanečnice, 
zahalené muslimky a spoustu dalších zda-
řilých převleků. Králi Majálesu byli zvole-
ni Lukáš Berger a Aleš Vachuška. Oslavu 
Dne dětí jsme završili tradičně na školním 
hřišti soutěžemi. Vyhrané žetony mohly 
děti proměnit za drobné ceny. Děkuji všem 
učitelům, rodičům a sponzorům, že žákům 
umožnili prožít krásný den.

RNDr. Hana Mazancová, 
ředitelka ZŠ Blatenská 540

Foto: Dana Boučková.

Foto: RNDr. Hana Mazancová.
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Zájezd do Švýcarska
V době od 1. 6. do 7. 6. letošního roku pro-
žilo 22 žáků ZŠ Blatenská ul. krásný týden 
ve švýcarském Heimbergu – družební obci 
města Horažďovic.
Od roku 1996 to bylo již po čtvrté, kdy 
žáci, kteří si celý školní rok dopisovali, na-
vštívili Švýcarsko.
Všichni bydleli v hostitelských rodinách 
a po počáteční nedůvěře a strachu z jazy-
kové bariéry byli nakonec nadšeni. Měli 
možnost poznat školu svých kamarádů, 
kde je uvítali starosta města, ředitel školy 
a zástupci školské komise.
Společně navštívili mnoho zajímavých 
míst Švýcarska, ochutnali místní specia-
lity a v praxi si vyzkoušeli svoje jazykové 
dovednosti.
Velkým zážitkem byl výlet na jeden 
z vrcholků Alp – Schilthorn ve výšce 
2 978 m. Bohužel počasí nepřálo pěk-
ným výhledům, přesto jízda horským 
vláčkem a několika lanovkami byla ne-
zapomenutelná.
Velmi se všem líbil hrad Schillon a plav-
ba historickým parníkem po Ženevském 
jezeru. V hlavním městě Bernu zažili 
atmosféru příprav na fotbalové utkání 
ČR–Švýcarsko, o čemž svědčily všudy-
přítomné vlajky.
Týdenní pobyt ve švýcarském Heim-
bergu a jeho okolí velmi rychle uplynul. 
V deštivém počasí a s uplakanými tváře-
mi opouštěly děti své kamarády a jejich 
rodiny. Už teď se všichni těší na příští 
rok, kdy se setkají znovu, tentokrát v Ho-
ražďovicích.

Lydie Polanková a Marie Nešporová

ZŠ PRAKTICKÁ 
HORAŽĎOVICE
Ve středu 11. června 2008 jsme se zúčast-
nili besedy „Zoománie“, kterou vedl tisko-
vý mluvčí ZOO Plzeň pan Martin Vobruba. 
Velice zajímavým a poutavým vyprávěním 
ze života zvířat si získal pozornost všech 
posluchačů. Žáci se aktivně zapojovovali 
do diskuse a za správné odpovědi dostali 
odměny v podobě samolepek a brožurek 
o zvířatech. Pan Vobruba s sebou přivezl 
krajtu královskou a želvu suchozemskou. 
Přiblížil nám jejich život a všichni žáci si 
je mohli pohladit. Těšíme se opět na další 
zajímavé setkání.

Žáci a učitelé ZŠ praktická Horažďovice

KULTURA

Slavnostní zahájení 
v městském muzeu
31. května se konalo slavnostní otevření 
muzea na sezonu 2008 spojené se zaháje-
ním výstav. Přestože bylo krásné a horké 
počasí, přišlo velké množství návštěvníků 
a velice nás svým zájmem potěšili.
Vernisáž zahájil Pěvecký spolek Prácheň, 
který si připravil tři písničky ze Zpěvníku 
pochodových písní čsl. vojáka, vydaného 
roku 1919 v Irkustku. 
Dále následovala slavnostní řeč starostky 
Horažďovic paní Jindřišky Jůdové a poslé-
ze ředitelky muzea paní Hany Smetanové.
Ke 110. výročí otevření našeho muzea přijel 
na vernisáž také ing. Karel Jiří Němec z Pra-
hy a pronesl řeč, ve které vzpomínal na své 
dětství a mládí a na svůj vztah ke zdejšímu 

Foto: Ondřej Hurych.
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muzeu. Další slovo pak patřilo autorům 
výstav Aleši Červenému, Pavlu Jermanovi, 
Ondřeji Hurychovi a Pavlu Svobodovi.
K výročí založení muzea jsme vydali pub-
likaci Výlet proti času aneb dvě tváře jedné 
krajiny (foto na str. 5), kde jsou fotografi e 
Horažďovic a okolních vesnic z roku 1895 
a stejná místa znovu vyfotografovaná v ro-
ce 2007. Tato publikace je v prodeji u nás 
v muzeu.
Děkujeme všem, kdo nelitovali i v tak pěk-
ném počasí přijít a podpořit naše úsilí. 

Pracovníci muzea

Původně byla myšlenka projektu “věz” 
spojena s prostory zámecké věže v Horaž-
ďovicích. Tato věž má dvě patra, což se nám 
zdálo jako ideální pro myšlenku vytvoření 
konfrontačního prostoru, kde se v duchu 
snahy rozšířit si vzájemně obzory budou 
během muzejní sezony potkávat lidé tvo-
řící v regionu s lidmi, kteří tvoří mimo něj. 
BSW, neboli trojice hybatelů celé myšlenky 
se v roce 2004 snažila tento projekt nastar-
tovat dvojblokem fotografi ckých výstav, 
neboť fotografi e je médium, které má každý 
dospělý člověk v občanském průkazu. Byla 
vyjednána spolupráce se studenty škol, jako 
jsou Vysoká škola umělecko-průmyslová 
v Praze, Akademie výtvarných umění v Pra-
ze, Fakulta umění a designu Univerzity Jana 
Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. 
Většina semestrálních klauzurních prací ke 
škodě tvůrců i potenciálních diváků končí 
kdesi v „šuplících”. Chtěli jsme tyto práce 
do Horažďovic vozit a získat tak pro město 
snadný přístup ke kultuře, která většinou zů-
stává vyhrazena jen velkým metropolím. Po 
první sezoně však nebylo možné v projektu 
pokračovat, neboť plány muzea týkající se 
prostoru věže byly jiné. Protože však pova-
žujeme myšlenku za kvalitní a přínosnou, 
projekt “věz” bude existovat dál bez ohledu 

na prostor zámecké věže, pro který byl pů-
vodně vytvořen. Tolik ke značce “věz”.
V sezoně 2008 se podařilo získat výstavní 
prostor jednoho patra zámecké věže, kam se 
pokoušíme proniknout trojblokem výstav. 
První z nich byla foto-grafi cká výstava Spi-
rála, která skrz zaznamenávání projevů nej-
staršího všelidového street artu (stavby sně-
huláka) poukazovala na existenci projektu 
Spirála, který se nejen fenoménem sněhulá-
ků dlouhodobě zabývá. Jednalo se o unikát-
ní pětidenní výstavu (31. 5.–6. 6. 2008).
7. července byla otevřena výstava Philippine 
Spirit Shake. Na ní se můžete dotýkat pro-
storů, které jsou tvořeny pohyblivými hla-
dinami na sebe vrstvených fotografi ckých 

Spirála. Foto: Pavel Svoboda.

Philippine Spirit Shake. Foto: Pavel Svoboda.

obrazů nasbíraných jako mozaika záznamu 
pracovní cesty po fi lipínských ostrovech. 
17. července byla tato výstava zahuštěna do 
podoby tzv. Golden Edition. Výstava potrvá 
do 8. srpna. V měsíci srpnu a září je naplá-
nována skupinová výstava, která sezonu 
2008 projektu “věz” ve věži v Horažďovicích 
uzavře. BSW ukryti za krédem „očekávání 
zvyšuje rozkoš“ náplň výstavy pečlivě tají.
Pokud se chcete dozvědět více, můžeme 
vám doporučit návštěvu stránek www.alu-
minium.cz, zvláště pak sekcí www.alumini-
um.cz/vez a www.aluminium/spirala. BSW 
děkuje městskému muzeu za poskytnutí 
prostoru.

-BSW- 

PÁTEK 25. 7. 

19.00 České saxofonové kvarteto 
Koncert v sále městského muzea

SOBOTA 26. 7.

náměstí 
dechová hudba
   9.00–10.30  Hájenka 
10.30–12.00 Skalanka

Parkán
14.00–18.00
KOMEDIANTI
Orchestr Péro za kloboukem
Kejklíř Vojta Vrtek
Šípková Růženka 
(Teátr Víti Marčíka) 

JMENINY MĚSTA HORAŽĎOVICE 
Žonglérská dílna
Bajaja (Teátr Víti Marčíka)

20.30
Romeo a Julie 
– tragická komedie s prvky bale-
tu a zpěvohry 
(umělecká společnost Komedi-
anti pod režijním dohledem Víti 
Marčíka)

22.00
JAM4U 
– koncert

Nádvoří zámku
19.00
Swing Band Tábor 
– hudební vystoupení
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…A aby byl měšec plný po okraj, titul „Ry-
tíř Řádu čtenářského“ opravňuje všechny 
jeho držitele k tomu, aby se v průběhu ná-
sledujícího roku zdarma zaregistrovali do 
naší knihovny. 

Kolektiv knihovny

A protože by si, stejně jako pejsek a kočič-
ka, na takovém dortu asi moc nepochut-
naly, vyrobily si za tu dřinu vlastní kni-
hovnický minidortík ze sušeného ovoce 
a bonbónů…

…Kromě slibu, který se všichni budoucí 
rytíři naučili nazpaměť, předvedli také, 
jak se v prvním školním roce naučili číst…

…Akce byla pořádána v rámci projektu 
Děti a čtení, který již čtvrtý rok získal 
podporu Ministerstva kultury ČR, Města 
Horažďovice, Světa knihy v kampani Ros-
teme s knihou a řady sponzorů. Díky jejich 
štědrosti můžeme dětem pořídit pasovací 
listinu s vlastní fotografi í v dobovém kos-
týmu a kouzelný měšec plný drobných dá-
rečků. To bylo radosti…

Knihovna v obležení 
malých rytířů
V sále knihovny jsme 29. května přivítali 
téměř stovku horažďovických prvňáčků. 
Pasovacího meče se chopila paní starost-
ka města Mgr. Jindřiška Jůdová a vedoucí 
odboru kultury Plzeňského kraje Bc. Vla-
dimír Líbal. Zatímco jedna třída absolvo-
vala pasování…

…druhá navštívila dětské oddělení knihov-
ny. Tady děti hledaly pohádkové postavič-
ky, které k sobě patří a mohly si vyzkoušet 
kuchtění s pejskem a kočičkou tak, jak to 
znají z pohádky od Josefa Čapka. S velkou 
náruživostí házely do hrnce spolu s mou-
kou, cukrem, mlékem a čokoládou také 
myši, buřty, cibuli, česnek a kosti…

Městská knihovna Horažďovice 
vás zve na

PRÁZDNINOVÝ 
BAZAR KNIH

30. 6. 2008 
a dále pak každé 

PONDĚLÍ 
v červenci a v srpnu 

vždy od 12.00 do 
17.00 hod.

v sále městské knihovny

Jednotná cena 2 Kč za kus

Foto: Josef Chalupný, Petra Tomešová

SBÍREJ 
SAMOLEPKY 
PROJEKTU 
DĚTI A ČTENÍ 

(podrobnosti na www.knihovna.horazdovi-
ce.cz, na vývěsce knihovny a v Horažďovic-
kém obzoru)
Otázka měsíce č. 6–7:
6. 7. 1928 se narodila scenáristka a proza-
ička, povoláním magistra farmacie. Nejzná-
mější fi lm a knížka „Dívka na koštěti“ vyprá-
ví o mladé čarodějnici, která dala přednost 
životu mezi lidmi před výsadami nadpřiroze-
ných bytostí.
Jak se spisovatelka jmenuje?
Najdi v knihovně alespoň tři další 
knížky této autorky.

Na vaše odpovědi čekáme v městské 
knihovně do 31. 8. 2008.
Samolepku mohou získat i návštěvníci 
knihovny do 15 let, kteří v knihovně vyřeší 
křížovku, kvíz, hádanku nebo jiné úkoly.

PROVOZNÍ DOBA KNIHOVNY 
V ČERVENCI A V SRPNU

POUZE KAŽDÉ PONDĚLÍ 
oddělení pro dospělé

8.00–12.00    13.00–18.00
oddělení pro děti a mládež
8.00–11.00    12.00–17.00
28. 7. 2008    ZAVŘENO
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SPORT

43. ročník 
Horažďovické 
padesátky
Tradičně čtvrtou květnovou sobotu pro-
běhl letos již 43. ročník druhého nejstar-
šího, bez přestávky konaného, dálkového 
pochodu Horažďovická padesátka. Díky 
sponzorům, tj. Městu Horažďovice, fi r-
mě Elika, s. r. o., Horažďovice, a Oborové 
zdravotní pojišťovně, ve spolupráci s Klu-
bem českých turistů, jsme měli zajištěn 
dostatek fi nančních prostředků na tra-
diční suvenýrovou skleničku (pravidelní 
účastníci, kteří nemají výpadky v účasti 
a absolvovali alespoň od roku 1977 všech-
ny pochody, jich mají po letošku 25), pro 
každého účastníka pochodu popis trasy 
s mapkou a sušenkou, v cíli poté vedle 
skleničky ještě krásný diplom ve formě 
grafi ckého listu od p. Hořejšího. Podle 
zkušeností z předchozích ročníků jsme 
trasy vybírali jak pro pěší, tak i pro cyk-
loturisty, což se plně osvědčuje v účasti 
i na delších trasách. Také letos jsme zajis-
tili doprovodné akce – možnost návštěvy 
„Muzea Otavy a voroplavby“ ve Střelských 
Hošticích a možnost návštěvy Aquaparku 
za zvýhodněné vstupné.
Počasí se po propršeném týdnu zklidnilo. 
Bylo letos téměř ideální a podstatnou mě-
rou přispělo k letošní výtečné účasti. Na pěti 
trasách absolvovalo Horažďovickou pade-
sátku 379 ofi ciálně přihlášených účastníků, 
což je nejvyšší účast na akci od roku 1984 
a sedmá nejvyšší v celé historii pochodu.
Dobré obsazení měly tradičně kratší trasy 
– na trasách H15 a H7 celkem 172 účastní-
ků (H15 – 96, H7 – 76) z toho 21 cyklo, tra-
su H25 absolvovalo 105 účastníků, z toho 
86 cyklo a na trase H50 z 87 přihlášených 
už byli jen tři pěší. Letos jsme měli opět 
tři pěší „stovkaře“ – dlouholetého a pra-
videlného účastníka p. Františka Brože, 
horažďovického rodáka, a další dva, kteří 
ale do cíle nedošli, a k nim 12 cykloturistů. 
A když už jsme u čísel, podle dlouhodobé 
statistiky za 43 ročníků startovalo na Ho-
ražďovické padesátce 11 837 účastníků.
Letošní trasa směřovala po šesti letech na 
jih od města a byla velmi dobře hodnocena, 
zvláště od vzdálenějších účastníků pocho-
du, protože umožnila na několika místech 
překrásné rozhledy do krajiny. Snad jen 
některé promáčené úseky znepříjemnily 
pochod nebo jízdu.

Zpráva kulturního střediska
Jak se určuje vstupné do kina?
Ty tam jsou doby, kdy jsme chodili do kina 
za 8 Kč a na nedělní pohádky za 1 Kč. Vzrůs-
tající ceny energií, mzdových prostředků 
a ostatních nákladů zvedly pořizovací hod-
noty fi lmových kopií do závratných výšek. To 
se samozřejmě odrazilo i u cen vstupenek.
Horažďovické kino patří mezi menší kina. 
Nezávisí to na velikosti kina, ale počtu 
obyvatel ve městě. Na jednu stranu jsme 
v nevýhodě, protože „trháky“ nejdříve 
distributoři pustí do multikin, pak do vět-
ších kin a malá kina jsou až poslední. Na 
druhou stranu je ale zase výhoda, že máme 
nižší vstupné. Vstupné si neurčuje kino 
samo, ale stanoví ho distributor, který fi lm 
do kin uvádí. K tomuto vstupnému se musí 
připočítat příplatek 1 Kč a 9 % DPH.

Příklad: distributor určí cenu vstupenky 
69 Kč. K tomu připočítáme 1 Kč a 9 % DPH 
a máme stanovené vstupné 76 Kč. Toto 
vstupné nezůstává kinu, ale musí se odvést 
příplatek 1 Kč Unii fi lmových distributo-
rů, poplatek 0,5 % Ochrannému svazu au-
torskému, 50 % fi lmovému distributorovi 
+ 19 % DPH: Zbývající částka 30 Kč, ze které 
musíme odvést 9 % DPH,pak zůstává kinu.
U některých fi lmových kopií má distribu-
tor právo stanovit si fi xní půjčovné za fi lm. 
V tom případě se musí zaplatit tato fi xní 
částka, i když se třeba vůbec nehraje.
Z uvedených čísel je vidět, že kino není 
v žádném případě výdělečné. Proto je dů-
ležitá spolupráce s městem, které posky-
tuje dotaci na provoz kina Otava.

Za celý kolektiv kulturního střediska
Libuše Mužíková

Pěvecký spolek Prácheň

V sobotu 24. 5. se v Přešticích konalo setkání 
sborů západočeské oblasti, kterého se samo-
zřejmě zúčastnil i Pěvecký spolek Prácheň. 
V dopoledních hodinách se konal nácvik spo-
lečných skladeb, které zpívalo všech jedenáct 
zúčastněných sborů na náměstí. Po průvodu 
městem a přijetí zástupců sborů na radnici 
panem starostou se všechny sbory představily 
se společnými písněmi. Jednu z nich dirigoval 
i náš sbormistr. Odpoledne se konaly akustic-
ké zkoušky v kulturním zařízení a v Chrámu 
Nanebevzetí Panny Marie.
V podvečer jsme vystoupili se svým pro-
gramem v kulturním zařízení a po večer-
ním koncertě v kostele se všechny sbory 
opět sešly ke společnému zpěvu. Zazněly 
skladby Aleluja Petra Pálky a Missa brevis 
Zdeňka Lukáše. Pro nás všechny byl krás-

ný zážitek zpívat v takovém prostředí spo-
lu s dalšími desítkami zpěváků.
O týden později (v sobotu 31. 5.) jsme zazpí-
vali legionářské písně při zahájení muzejní 
sezony v horažďovickém muzeu. Repertoár 
byl veden tímto směrem úmyslně, neboť část 
expozice je věnována právě legionářům.
Ve čtvrtek 5. 6. se konal tradiční červno-
vý koncert, tentokrát v kostele sv. Jana 
Křtitele, na kterém se společně s námi 
představil Železnorudský smíšený sbor. 
Velmi slušně zaplněné hlediště ocenilo vý-
kony obou sborů i společně zpívané písně 
dlouhotrvajícím potleskem. Všichni jsme 
mohli být s výsledky naší práce spokojeni.
V první polovině července nás čekají ještě dvě 
vystoupení. 5. 7. se představíme v Chanovi-
cích na Dni řemesel, kde budeme v odpoled-
ních hodinách zpívat v bývalé konírně zámku 
celkem ve třech vstupech. 13. 7. zazpíváme 
v Husově sboru při příležitosti 80. výročí ote-
vření sboru Církve československé husitské 
v Horažďovicích. Pak už nás bude čekat pár 
týdnů zaslouženého volna. Od začátku září se 
však budeme opět pilně připravovat na naše 
podzimní a zimní vystupování.

Za PSP M. Petrus

Foto: Milan Hůda.
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Děkuji všem, kteří se podíleli jakýmkoliv 
způsobem na zajištění pochodu. Vedení 
města Horažďovice, Oborové zdravot-
ní pojišťovně, KČT a fi rmě Elika, s. r. o., 
za poskytnutý fi nanční příspěvek, kte-
rý umožnil udržet tradici suvenýrových 
skleniček. Pionýrské skupině „Otaváci“ 
za zajištění táboráku na opékání špekáč-
ků, malých soutěží pro nejmenší účastní-
ky a pochodu na obrátce trasy H7. Určitě 
přitažlivé bylo stanoviště Oborové zdra-
votní pojišťovny s možností změření tlaku 
a tepu, pro klienty OZP dárek v podobě 
vitaminových balíčků.
Nechci a nesmím zapomenout na mé nej-
bližší spoluorganizátory. Ať už za přípravu 
pochodu nebo za přímou spolupráci v den 
pochodu, dík jim, bez nich bych pochod 
nezabezpečil.
Věřím, že budeme v tradici pochodu po-
kračovat i v dalších letech, těšíme se na 
všechny, kterým se na pochodu líbilo, 
a doufám, že za rok přijdou zase a znovu 
uděláme vše pro to, aby náš pochod přitáhl 
do Horažďovic a okolí další návštěvníky.

Za Klub přátel Horažďovické padesátky
Ing. Rudolf Dvořák

Rovná stovka 
v nohách
Začíná se stmívat. Počasí se ustálilo. Blíží 
se desátá hodina večerní. Je nejvyšší čas 
vyrazit…
Toto není úvod do žádného strašidelného 
příběhu, to se jenom chystáme na noční 
část Horažďovické padesátky (letos se 
nekryje s Králem Šumavy). 23. května 
ve 22.00 se dvanáct nebojácných členů 
cyklistického klubu MTB Ježíkov schází 
na nádvoří zámku, kde se přihlašujeme 
a vyzvedáváme si mapy pro noční etapu. 
Všichni se však spoléháme na znalosti 
a orientaci našeho předsedy Maxíka, kte-
rý jistě trať dopředu nastudoval – od toho 
je přece předseda. 
Noční část se jede výhradně po silnici 
směrem na Pačejov, dále se pokračuje na 
Nalžovské Hory, odtud se cesta stáčí do 
Sušice a ze Sušice už nás čeká jen pár kilo-
metrů domů, do postýlek.
Po vyřešení největšího technického problé-
mu večera – jak dostat čelovky pod cyklis-
tické helmy, aniž bychom si při tom vyrazili 

oko a ještě nám čelovka svítila tím správ-
ným směrem – se můžeme vydat na trať.
Cesta ubíhá kupodivu velice rychle, ob-
zvláště do kopců se nám jede dobře, proto-
že vlastně ani nevidíme, jak moc jsou velké 
a nemáme z nich takový respekt. Z pohle-
du zepředu vypadáme jako roj obrovských 
světlušek, zezadu zase jako lampiono-
vý průvod. Ale to nám ani v nejmenším 
nevadí. Po cca třech hodinách výletním 
tempem se dostáváme zpět do Horažďovic 
s pocitem nevšedního zážitku.
A je sobota ráno, kdy se v 8 hodin schází 
první parta šesti členů, aby dokončili na-
čatou stovku. Dalších devět vyráží až v 10, 
noční výlet je trochu zmohl. Denní část se 
jede při řece do Strakonic, odkud cesta po-
kračuje na Makarov, Novosedly, Katovice, 
Mnichov a odtud zpět do Horažďovic.
Počasí se naštěstí i dnes umoudřilo a my 
se můžeme s chutí vydat na cestu. Ta pro-
bíhá bez potíží, bez defektů a s dobrou 
náladou. Ani nemusíme moc chvátat, aby-
chom stihli limit do návratu a bylo nám za-
počítáno 100 kilometrů. No, není to pěkný 
sportovní výkon?

Za MTB Ježíkov Gabča
(člen pro styk s veřejností)

VOLEJBALOVÉ KLÁNÍ
Jen krůček scházel k vítězství
V pátek 30. 5. 2008 se uskutečnil okresní 
přebor žen odboru SPV ve volejbale. Na hřiš-
ti s umělým povrchem v Mochtíně se utkala 
družstva žen z Mochtína, Klatov, Kolince 
a Horažďovic. Po vítězství s týmem Kolince 
a Klatov se horažďovické ženy držely na krás-
ném prvním místě. Remíza s Mochtínem 
způsobila ztrátu bodu a Horažďovice skon-
čily druhé. O tomto pořadí rozhodl pouze 
jeden míč ve prospěch Mochtína. I tak to byl 
pro ženy z Horažďovic velký úspěch a dobrá 
inspirace do dalších volejbalových akcí.
Konečné pořadí:
TJ Sokol Mochtín
TJ Sport Horažďovice
TJ Kolinec
TJ Klatovy

Tradiční volejbal v Břežanech
V sobotu 7. června 2008 se konal již 
6. ročník volejbalového turnaje v přírod-

ním areálu v Břežanech pořádaný ženami 
TJ Sport Horažďovice. Od minulých roč-
níků se lišil tím, že šlo pouze o turnaj žen. 
Sešlo se celkem devět družstev a hrálo se 
na tři skupiny. První místo vybojovaly 
ženy z Kolince a převzaly putovní pohár 
od loňských vítězů – Průchovců, kterými 
bylo letos obhájeno místo druhé. Velice 
překvapily mladé hráčky VC Baby z Ho-
ražďovic, které se umístily třetí.
Turnaj musel být sice na několik okamži-
ků přerušen z důvodu náhlého příchodu 
bouřky spojené s kroupami, ale i tak byl za 
mírného deště dohrán do konce. 
Konečné pořadí:
Kolinec
Průchovci – Horažďovice 
VC BABY – Horažďovice 
TJ Katovice
TJ Sport Horažďovice – Ale
TJ Sport Horažďovice – Luja
Strakonice
Pačejov – Mandarinky
Břežany

Velký dík patří sponzorům, za jejichž pod-
pory byly připraveny hodnotné ceny pro 
všechny zúčastněné týmy: 
Obec Břežany, TJ Sport Horažďovice, 
Sedláček – Zlatý jelen, ATRIUM, AU-
TOSPOL Plus, BARV Y Drázdovi, BIER-
HANZL Group, CIAO, COOP Centrum 
Praha, Divadlo Břežany, Elegance Staň-
ková, HASIT, Jatka Hradský, Kopáček 
Břežany, Lyckeby Amylex, Lyckeby Cu-
linar, MC Houba, Město Horažďovice, 
Mlýn Brabec, Mlýn Mrskoš, OVAG, PIZ-
ZERIA „V zámku“, Řezník Jára, STA-
HOF Brůžek, TERASO, TVAR Klatovy, 
Vinárna pod věží – Rosa, ZLATNICTVÍ 
Jar. Slámová.

Volejbalové družstvo žen 
TJ Sport Horažďovice
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XXX. Rally AGROPA 
2008 
„Rallye a Pačejov 
– Pačejov a rallye“ 
Jubilejní XXX. ročník Rally Agropa se stal 
impulzem pro celou řadu průvodních akcí, 
jimiž se snaží pořadatelé z AMK Pačejov 
vyšperkovat kulaté narozeniny jedné z nej-
starších automobilových soutěží, které se 
u nás jezdí. Jednou z nich je bezesporu vy-
dání krásné publikace „Rallye a Pačejov 
– Pačejov a rallye“, která v červnu spatřila 
světlo světa. Na 72 stránkách, včetně barev-
né obrazové přílohy, je zachycena historie 
předchozích 29 ročníků – od toho prvního 
v roce 1974 až po ten loňský devětadvacátý. 
Texty dokumentující průběh a výsledky jed-
notlivých ročníků jsou proloženy mnoha za-
jímavými fotografi emi, vzpomínkami a ko-
mentáři bývalých i těch současných jezdců, 
funkcionářů, činovníků či novinářů. 
Příznivci tohoto krásného odvětví auto-
mobilového sportu tak dostanou od po-
řadatelů Rally Agropa skutečně hodnotný 
a historicky cenný dárek.
Jubilejní XXX. ročník s sebou také přiná-
ší řadu průvodních akcí, jimiž pořadatelé 
z AMK Pačejov připomínají kulaté výro-
čí této významné automobilové soutěže 
a současně ukazují divácké veřejnosti ši-
roké spektrum své činnosti.
Rallye a Pačejov – Pačejov a rallye je ná-
zev knihy, kterou v pátek v podvečer na 
trati tradiční rychlostní zkoušky Rally Ag-
ropa „Muničák“ pokřtili se svými hosty 
a sponzory pačejovští pořadatelé. Kniha 
obsahuje vzpomínky pamětníků i ucele-
ný popis jednotlivých ročníků pačejovské 
rally a určitě upoutá svými zajímavými 
historickými fakty. Je zároveň i velmi vy-
povídajícím svědectvím o vývoji našeho 
motoristického sportu. Za devětadvacet 
ročníků pačejovské rally si tuto soutěž 
vyzkoušely téměř všechny posádky české 
„soutěžácké“ špičky a nejen jezdci a je-
jich navigátoři ve zmiňované publikaci 
vzpomínají. Křtu knihy se v pátek chopil 
předseda pačejovského automotoklubu 
Miroslav Žitník starší za vydatné spolu-
práce hostů a především pak tří kmotrů, 
náměstkyně hejtmana Plzeňského kraje 
Olgy Kalčíkové, poslance sněmovny Par-
lamentu České republiky Jiřího Papeže 
a dlouholetého účastníka pačejovské rally, 
mistra volantu ze Sedliště z jižního Plzeň-
ska Stanislava Šelmáta.
Druhou akcí byla oslava Dne dětí, kte-
rou AMK Pačejov ve spolupráci s Obec-
ním úřadem Pačejov a dalšími místními 
společenskými organizacemi pořádal 
v neděli v areálu hřiště TJ Sokol Pačejov. 
Bohatý a pestrý program se za krásného 

letního počasí těšil zcela nevídanému di-
váckému zájmu. Návštěvníci mohli vidět 
například ukázky výcviku služebních psů 
našich předních kynologů, letecké modely 
poté předvedli členové Aeroklubu Blatná. 
V druhé části zábavného odpoledne ná-
sledovala tradiční dětská pouť s mnoha 
zajímavými dětskými soutěžemi a branně 
sportovními atrakcemi, jako je jízda na 

motokáře a motorkách, střelba ze vzdu-
chovek, prohlídka závodního soutěžního 
automobilu nebo hasičské techniky, kte-
rou si mohly děti vyzkoušet přímo v akci. 
V rámci oslav Dne dětí byla pačejovské 
veřejnosti poprvé představena publikace 
„Rallye a Pačejov – Pačejov a rallye“.
Tomáš Cihlář, tiskové středisko Rally Agropa

Miroslav Žitník mladší, web zpravodaj

Starší přípravka dosáhla vysněného cíle, 
kterým bylo umístění na medailových 
pozicích. V okresním přeboru (OP) vy-
bojovala třetí místo z 18 celků. Navíc má 
dva nejlepší střelce OP ve starší příprav-
ce (Hlaváč, Motl) se shodným počtem 40 
vstřelených branek. V druhé části jarní se-
zony se tým potýkal s marodkou klíčových 
hráčů, a proto se nakonec rozhodovalo až 
v posledním zápase s Chanovicemi. Ho-
ražďovičtí mladíci v dramatickém utkání 
zvítězili 2:1. Přímo po utkání byly zástup-
cem OFS Klatovy předány hráčům bron-
zové medaile. Úspěch si mladí fotbalisté 
náležitě užili přímo na hrací ploše, proto-
že nechyběla sprcha šampaňským.
Sezonu jsme si prodloužili účastí na silně 
obsazeném turnaji starších přípravek ve 
Věšíně nedaleko Rožmitálu pod Třemší-
nem. Na turnaj vyrazily dva týmy dopl-

Starší přípravka FK Horažďovice
něné hráči mladší přípravky. Kvůli „akli-
matizaci“ jsme cestovali již o den dříve. 
Počasí nám příliš nepřálo, přesto věřím, 
že noc strávená pod stanem, pro mnohé 
první stanování bez rodičů, opékání vuř-
tů, trampolína, přípravný zápas s rodiči 
i samotný turnaj byl pro všechny příjem-
ným zážitkem.
Trenér starší přípravky děkuje všem hrá-
čům za jejich celoroční snahu na trénin-
cích, výkony předvedené v zápasech a tur-
najích. Vám, kteří odcházíte do žáků, ať 
se daří i tam. Všem hezké prázdniny a po 
nich na shledanou. Poděkování patří i ro-
dičům, již pravidelně pomáhali při utkání 
a s dopravou na zápasy. Zvlášť bych rád 
poděkoval rodičům, kteří s námi odcesto-
vali na turnaj do Věšína, kde vytvořili kva-
litní zázemí a s dětmi bezva partu. 

Motl Jiří, trenér starší přípravky

Sestava starší přípravky: ležící – David Chmelík, Adam Pena, sedící zleva – Jan Stulík, David 
Vaněček, Martin Ondrejička, Jiří Motl, vzadu zleva – trenér Jiří Motl, Jan Grolmus, Tomáš 
Pikeš, Milan Hlaváč, Jan Míčka, Martin Šašek, Tomáš Martínek, Pavel Stulík, Jindřich Rej-
šek (nepřítomní hráči: Miroslav Panuška, Jan Boček, Ladislav Sládek, Jakub Vondryska).

5. 7. 2008 TŘEBOMYSLICE
11. ročník turnaje v malé kopané

ATRIUM CUP 2008
Přihlášky do turnaje na tel. 606 683 915, trebomyslice@centrum.cz , 

případně na místě v den konání do 8.30 hod.

Po skončení turnaje pokračuje program v místním KD, kde zahraje od 20.00 hod. k tanci 

a poslechu KASA NA DRANC.

Třebomysličtí tímto srdečně zvou všechny příznivce sportu a zábavy.
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ZAJÍMAVOSTI

KLUB „NEBUĎ SÁM“ 
2. 7. středa
– Výlet na výstavu ve Velkém Boru 
Karel Klostermann – Stará Šumava. Spo-
lečně můžeme shlédnout: Stará vydání 
knih, historické pohlednice, obrazy Šu-
mavy 19. století, dobový nábytek a nástro-
je. Zájemci, hlaste se v kanceláři oblastní 
charity v DPS 1061.

10. 7. čtvrtek – Výlet na Šumavu
Prohlédneme si nově otevřené dřevařské 
muzeum na Modravě a projdeme se po 
okolí. Trasa autobusem povede přes Hart-
manice, Prášily, Srní atd. Zájemci, hlaste 
se v kanceláři oblastní charity. Odjezd 
v 8.00 hod. od DPS 1061.

17. 7. čtvrtek – Aranžování květin
Přijďte si vytvořit květinovou výzdobu 
z letních květin.
Dílna DPS 1061 ve 14.00 hod.

24. 7. čtvrtek 
– Procházka Panskou zahradou
Pojďte s námi obdivovat rostliny a stromy 
– ty vzácné i ty úplně obyčejné. Zájemci, 
hlaste se v kanceláři oblastní charity. Sraz 
před DPS 8.00 hod.

Každý čtvrtek je možnost se sejít při 
modlitbě ve společenské místnosti v pří-
zemí DPS.

Miluše Petříková

PODĚKOVÁNÍ
Slova chvály a poděkování patří kolektivu 
zaměstnanců DPS Horažďovice za vstříc-
nost a obětavou práci, kterou věnují mé 
mamince, Miluši Hörlové, Jiráskova 715.
S úctou

Josef Hörl

VZPOMÍNKA 
V červnu zemřel p. Václav Panuška, který 
stál několik let v čele našeho města. Všich-
ni, kdo jste ho znali, mu věnujte tichou 
vzpomínku.

MUDr. Daria Hlavsová

V Horažďovicích se 
připravuje počítačový 
kurz pro seniory
V rámci projektu „Senioři komunikují II“ 
se mohou v letním období starší občané 
seznámit se základní obsluhou počítače.

Máte chuť a odvahu se naučit trochu 
pracovat s počítačem? 
Jste úplní začátečníci v práci na počítači 
a jste v důchodovém věku? 
Chcete umět hledat informace na interne-
tu a psát elektronickou korespondenci?

Přesně Vám je určen bezplatný počítačo-
vý kurz, který se uskuteční v srpnu (pon-
dělí 4. 8. až pátek 8. 8.) v Horažďovicích. 
Realizátorem kurzu je Attavena, o. p. s. 
ve spolupráci s Domovem s pečovatel-
skou službou Horažďovice. Přihlásit se 
můžete na níže uvedeném čísle. Kapa-
cita kurzu je omezena deseti účastníky. 
Vzdělávání zahrnuje 14 vyučovacích 
hodin probíhající v jednom týdnu ve 3,5 
hodinových lekcích. Jako podpora během 
výuky slouží učební texty, dalším plusem 
je také pomocník při výuce (asistent vý-
uky). Osnova kurzu zahrnuje základy 
práce na počítači, psaní a úpravu textu, 
internet a emailovou komunikaci. Záro-
veň se seznámíte s ovládáním platební 
karty a mobilního telefonu. Projekt je 
financován z Nadačního fondu manželů 
Livie a Václava Klausových. Bližší infor-
mace a možnost se přihlásit získáte na 
č. 777 166 019, 385 340 579. 

Hořejší Lenka

80. výročí otevření 
Husova sboru CČSH 
v Horažďovicích
Vernisáží výstavy v neděli 15. června si 
připomněla náboženská obec Církve čes-
koslovenské husitské v Horažďovicích 
80. výročí otevření Husova sboru.
Ze stránek staré kroniky i z dobových fo-
tografi í se návštěvníci dověděli o velkém 
nadšení a elánu, se kterým se naši před-
kové pustili do budování sboru a nedali se 
odradit překážkami, které se jim stavěly 
do cesty. Mohli se na vlastní oči přesvěd-
čit, jak celé to dílo vznikalo ve složitých 
poměrech tehdejší doby a připomněli si 
i významné horažďovické osobnosti, které 
stály u zrodu náboženské obce.
Nové fotografi e pak svědčí o tom, že vzdor 
všem složitostem současné doby náš Hu-
sův sbor žije i dnes.
Ve svém pozdravu zmínila paní starost-
ka vzájemné dobré vztahy, které panují 
mezi naší náboženskou obcí a Městem 
Horažďovice, za jehož podpory bylo rea-
lizováno již několik projektů obnovy Hu-
sova sboru, a poděkovala místní farářce 
za její práci.
Ve zcela zaplněném sboru se o dobrou ná-
ladu všech přítomných postarala hudební 
skupina Zebedeus z Klatov. Jejich krásný 
koncert, složený ze spirituálů a jiných pís-
ní ve vícehlasých úpravách, byl provázen 
svěžím, odlehčeným a vtipným komentá-
řem jednoho z členů skupiny.
Rádi bychom horažďovickou veřejnost 
pozvali ještě na vyvrcholení našich oslav, 
kterým budou

Vernisáž výstavy v Husově sboru. Foto: Lucie Staňková.
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slavnostní bohoslužby
v neděli 13. července v 15 hod.

Vykoná je patriarcha církve ThDr. Tomáš 
Butta za spoluúčasti plzeňského biskupa 
Mgr. Michaela Moce. Bohoslužby obohatí 
svým zpěvem Pěvecký spolek Prácheň.
Kéž by Husův sbor byl i nadále místem, 
kam lidé mohou přicházet, aby čerpali 
sílu z Božího slova, ale i proto, aby potěši-
li svá srdce při různých kulturních akcích, 
jakými jsou např. koncerty, výstavy, před-
nášky, atd.

Miroslava Jarolímová

Zámecká Obora 
ležící, spící…
Tento známý slogan, původně patřící Járu 
Cimrmanovi, se k horažďovické Oboře 
hodí již jen částečně. Bývalá zámecká 
Obora ležící nedaleko našeho města už 
přes rok není spící. Téměř stovka dobro-
volníků se totiž během několika brigád, 
či samostatné práce pokoušela dobýt ale-
spoň část její krásy zpět zpoza bujících 
křovin. Díky této snaze dnes při jízdě na 
Třebomyslice opět vidíte po levé ruce ob-
vodovou zeď Obory a při nahlédnutí do 
jejího nitra zjistíte, že část orientovaná 
k Horažďovicím už zase připomíná park 
zvoucí k procházce. Bude skvělé, budou-li 
brigády i aktivity jednotlivců v Oboře po-
kračovat, stejně tak je ale patrné, že se blí-
ží doba, kdy bude třeba do Obory investo-
vat a vytvořit hlubší koncepci její obnovy. 
Díky této potřebě vzniklo partnerství 
Města s občanským sdružením Šumaři-
na, které se zavázalo stát se koordináto-

rem činností vedoucích k proměně Obory 
v místo určené k relaxaci obyvatel města 
a okolí, při současném zachování přírod-
ních hodnot, jimiž Obora oplývá. Město 
Horažďovice nechalo vypracovat projek-
tovou dokumentaci dalšího rozvoje celé 
lokality, jejíž fi nální podobu v současné 
době společně řešíme. Již dnes ale mů-
žeme prozradit, že během letošní sezony 
vysázíme podél cest vedoucích k Obo-
ře skoro 200 vysokokmenných stromků 
a v nejvlhčích partiích Obory vyhloubí-
me několik mělkých tůní určených k roz-
množování obojživelníků. Obě akce jsou 
fi nancovány z Programu péče o krajinu 
(Ministerstvo životního prostředí) a nijak 
nezatíží rozpočet Města. Se započetím 
prací v Oboře souvisí i osazení hlavních 
vjezdů zamykatelnými závorami, které 
mají bránit svévolnému vjezdu automobi-
lů – jejich instalace není v žádném případě 
namířena proti lidem, kteří chtějí Oboru 
navštívit pěšky či na kolech. 
Oproti zmíněným aktivitám věnovaným 
hlavně přírodě se v následujících letech po-
kusíme přiblížit a zpřístupnit Oboru pře-
devším lidem – na řadu přijde oprava cest, 
instalace naučné stezky s odpočinkovými 
místy i oprava drobných romantických 
staveb, které se na území Obory nachází. 
Někteří z pamětníků si určitě vzpomenou 
na dobu, kdy tamní jeskyně, sochy či neda-
leký Gloriet vypadaly ještě k světu a zdra-
vily návštěvníky veselejším tónem, nežli je 
tomu dnes. S tím souvisí prosba, kterou 
bychom chtěli adresovat všem, kteří 
mají ve svém rodinném archivu jakýkoliv 
záznam (fotku, kresbu, mapu aj.) týka-
jící se Obory v období před 2. sv. válkou 
a jsou ochotni nám jej zapůjčit. 
Přestože je Obora v podstatě umělým 
ekosystémem, který byl dlouho formován 
člověkem, patří trochu překvapivě k tomu 
nejcennějšímu, co nám v krajině Horažďo-
vicka zbylo. Najdeme v ní jak les, který se 
svým charakterem blíží původní dubohab-
řině, tak druhy ptáků a jiných živočichů, 
kterých dnes ubývá, a jsou proto chráněni 
zákonem. 
Byli bychom rádi, kdyby se Obora v bu-
doucnu stala místem, kde se budou lidé 
potkávat s krásnou a zachovalou příro-
dou a budou mít možnost v ní rozličnými 
způsoby trávit svůj volný čas. Pokud tedy 
nebudete vědět, kam vyrazit na nedělní 
vycházku, vydejte se do Obory. Budete 
příjemně překvapení tím, jak malebný 
a trochu tajemný kout se skrývá za zíd-
kou, kterou před staletími stavěly ruce 
našich předků. Ve věci starých záznamů 
či jakýchkoliv dotazů se, prosím, ob-
racejte na tel. 774 531 018 nebo e-mail 
sumarina@centrum.cz.

Tomáš Pollak, 
občanské sdružení Šumařina

Uměle vybudovaná jeskyně je zřejmě nejza-
chovalejším ze zbytků romantických staveb, 
které Oboru kdysi zkrášlovaly. 
Foto: Tomáš Pollak.

VÝZVA
Na přání členů Sdružení rodáků a přízniv-
ců Horažďovic uspořádá v posledním týd-
nu měsíce srpna v rámci každoroční letní 
školy Diplomatické akademie Minister-
stva zahraničních věcí ČR naše sdružení 
besedu s čestným občanem města a naším 
členem Prof. Ferdinandem Kinským.
Písemné otázky k jeho pobytu na horažďo-
vickém zámku k této besedě odevzdejte na 
poště P. O. Box 43, podatelně Městského 
úřadu pro redakci Horažďovického obzo-
ru nebo faxem na 376 513 137 nejpozději 
do 15. 8. 2008.

Za SRP Ing. A. Novák

Kulturní akce 
v horažďovické 
nemocnici
Stalo se již milým pravidlem a pro všech-
ny naše pacienty příjemným zpestřením 
jejich pobytu, že v naší nemocnici pořádá-
me různé kulturní akce.
Ve čtvrtek 5. 6. 2008 je zahřáli u srdce svý-
mi slavičími hlásky žáci ZŠ v Blatenské 
ulici pod vedením p. učitelky Cajthamlové. 
12. 6. 2008 opět ukázalo své umění Volné 
sdružení horažďovických zpěváků a muzi-
kantů. Libé tóny jejich hudebních nástrojů 
a zvučné hlasy naladily na radostnější notu 
i naše pacienty. Hudba se pomalu dostáva-
la pod kůži až ke konečkům prstů a mnohé 
samovolně donutila k pobrukování či ryt-
mickému podupávání a poťukávání.
Na konci pásma písniček všichni odcháze-
li spokojení a s úsměvem na tváři. Budeme 
se těšit na další hudební dýchánky.

Za Nemocnici následné péče 
LDN Horažďovice, s. r. o.

Labíková Markéta
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KVĚTNOVÉ POČASÍ NA HORAŽĎOVICKU
aneb pranostiky a skutečnost (5)

Měsíc květen má podle staročeského ka-
lendáře sedm klimatických období:
Floriánská chladna – Svatý Florián (4. 5.) 
si ještě může nasadit sněhový klobouk.
Stanislavské jaro – Svatý Stanislav (7. 5.) 
nejenom zahřeje, ale i napase.
Ledoví muži – Pan Serboni pálí stromy 
(Pankrác, Servác, Bonifác 12.–14. 5.).
Žofínské deště – Svatá Žofi e (15. 5.), po-
líčka zalije.
Izidorské jaro – Svatý Izidor (15. 5.) – létu 
blíž. Svatý Jan z Nepomuku (16. 5.), nata-
huje k létu ruku.
Malí ledoví muži – Urban (25. 5.) bývá 
studený pán. Filip a Beda (26.–27. 5.), 
může být běda.
Fortunátské jaro – O svatém Fortunátu 
(1. 6.), kapka deště má cenu dukátu.
A jak to s těmi pranostikami tentokrát do-
padlo?
Letošní květen fl oriánská chladna zcela 
pominul a začal rovnou stanislavským ja-

rem. Od začátku měsíce panovalo sluneč-
né počasí s teplotami 15 až 20 ˚ C, postup-
ně až 25 ˚ C. Zahrozily i dvě bouřky, ale 
vláha z nich nestála skoro za řeč.
Ledoví muži se k radosti zahrádkářů ne-
dostavili, noční minima klesala jen na 
5 ˚ C. Suché a slunečné počasí panovalo až 
do soboty 17. 5. Od následujícího dne jsme 
se dočkali (už potřebných) žofínských deš-
ťů: ochladilo se na teploty kolem 10 ˚ C a za 
čtyři dny napršelo 34 mm.
Se zpožděním nastoupilo od soboty 24. 5. 
opět teplé počasí izidorského jara: odpoled-
ní teploty se zase vyhouply nad 20 ˚ C. Malí 
ledoví muži (stejně jako ti velcí) si letos vzali 
dovolenou. Konec měsíce – od úterý 27. 5. 
– byl již zcela ve znamení fortunátského 
jara: v posledních dvou dnech jsme naměřili 
už i tropické teploty 30 ˚ C, resp. 31 ˚ C.
Průměrná měsíční teplota 14,1 ˚ C zařa-
dila květen 2008 k těm teplým květnům 
(normál 12,5 ̊  C). Co do vláhy musíme 

Také ve Velkém Boru si připomínají letoš-
ní 160. výročí narození a 85. výročí úmrtí 
šumavského spisovatele Karla Kloster-
manna. Jak se již stalo v této obci tradicí, 
obecní úřad uspořádal na toto téma výsta-
vu, která byla zahájena v pátek 27. červ-
na v 15.00 hod. Jsou zde k vidění obrazy 
malíře Jindřicha Bílka s náměty Šumavy 
19. století, historické pohlednice pana Bo-
huslava Šotoly se zaměřením na jednotli-
vá díla Karla Klostermanna, stará vydání 
spisovatelových knih a v neposlední řadě 
je zde umístěna putovní výstava zapůj-
čená Vlastivědným muzeem Dr. Hostaše 

Foto: Václav Drha.

hodnotit tento měsíc jako suchý: napršelo 
jen 42 mm – a to jsou sotva dvě třetiny ob-
vyklého přídělu (normál 67 mm).
KDYŽ MÁJ VLÁHY NEDÁ, ČERVEN SE 
PŘEDÁ, varuje jedna pranostika. Nu, tak 
v červnu uvidíme.

Jiří Wagner

Teplý květen přál májovkám… Foto: J. Wagner.

REGIONÁLNÍ INFORMAČNÍ
A MAPOVÉ CENTRUM
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 měsíci
(14. 7.–18. 7. 2008)
Pro občany Horažďovicka 
prvních 30 minut zdarma.

OZNÁMENÍ
Nabízím k adopci pejska slyšícího na jmé-
no Míša. Stáří psa asi 3 roky. Zájemci mo-
hou volat na tel. číslo 720 510 933.

v Klatovech. Celkový dojem staré Šumavy 
dotváří koutek s dobovým nábytkem a do-
bovými řemeslnými nástroji.
Návštěvníci si mohou tuto výstavu pro-
hlédnout až do 20. července, ve všední 
dny je přístupná od 7.00 do 15.00 hod., po 
dohodě do 17.00 hod. nebo o víkendech 
po předchozí domluvě na obecním úřadě 
nebo na telefonních číslech 376 514 378 
a 376 514 255.
Vydejte se spolu s námi cestami staré Šu-
mavy, po stopách knih Karla Klosterman-
na. Těšíme se na vaši návštěvu.

Václav Drha – starosta obce

Ve Velkém Boru si připomínají výročí Karla 
Klostermanna
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NÁZORY

Za město krásnější?!
Chceme město krásnější? Chceme město 
krásnější! Myslím, že většina obyvatel řek-
ne: „Ano, my chceme, aby město bylo krás-
né a dobře se nám tady žilo.“
Jak k tomu ale každý z nás přistupuje? Ně-
kdo svojí pílí, někdo se chová jako fl egma-
tik. Přitom bychom si měli uvědomit, že 
spousta věcí kolem nás, je nás všech – my 
jsme totiž všichni MĚSTO. Hlavně my si vy-
tváříme prostředí kolem sebe a hodně věcí 
můžeme sami ovlivnit.
Ten otazník a vykřičník se mně honí hlavou 
každé ráno, když jdu do kanceláře a vidím 
u schodiště rozkvetlé kytky. Teď už zase kve-
tou. Jaké ale bylo překvapení minulý týden, 
když jsme zjistili, že nám krásně rozkvetlé 
surfi nie někdo pěkně i se zemí vyrýpl a při-
vlastnil si je. Přivlastnil? Ne, ukradl! A to je 
pouze malá kapka z toho množství květin po 
městě. Všichni ti, co se starají o květiny a snaží 
se svojí pílí, abychom měli kolem sebe hezké 
prostředí, ti by mohli vyprávět o tom, jak jsou 
záhony a truhlíky v našem městě vykradené.
Chceme mít město krásnější? Ano, chceme! 
Měli by si to uvědomit i zloději a vandalové.

Libuše Mužíková

MĚSTSKÝ ÚŘAD

Rada města 
Horažďovice 
21. 5. 2008
SCHVÁLILA 
• výzvu k podání nabídky a prokázání kva-
lifi kace, návrh smlouvy o dílo, seznam 
oslovených společností, návrh na ustano-
vení hodnotící komise, pověření hodnotící 
komise na akci „Výstavba sběrného dvora 
odpadů – rekonstrukce, rozšíření a dovy-
bavení stávajícího sběrného dvora odpadů 
města Horažďovice“ 
• mandátní smlouvu na výkon autorského 
dozoru na akci „Zámek Horažďovice, sta-
vební úpravy vnitřního nádvoří v areálu 
zámku“ mezi Městem Horažďovice a spo-
lečností Šumavaplan, spol. s r. o.,Sušice
• smlouvu o hudební produkci s občanským 
sdružením SWING BAND Tábor v rámci 
programu Jmenin města 

• užití znaku města Horažďovice Českým 
včelařským svazem v Horažďovicích s plat-
ností do 31. 12. 2008, účelem použití zna-
ku bude prezentace města Horažďovice na 
propagačních materiálech
• příspěvek na organizaci oslav Dne dětí pro 
ZŠ Komenského ul. ve výši 2 000 Kč a pro 
ZŠ Blatenská ul. ve výši 2 000 Kč 
• darovací smlouvu mezi Městem Horaž-
ďovice a spol. Haas Fertigbau a darovací 
smlouvu mezi Městem Horažďovice a Dru-
so, spol. s r. o., Plzeň, na poskytnutí peněž-
ních darů pro organizační složku Městská 
knihovna na projekt Děti a čtení 2008 
• odpověď na dopis fi rmě AUTOSPOL 
PLUS, spol. s r. o., Horažďovice, týkající se 
vyjádření jednatele fi rmy k zamítnuté žádos-
ti ohledně výstavby čerpací stanice PHM 
• předložený povodňový plán města Horaž-
ďovice 

VZALA NA VĚDOMÍ 
• zápis z bytové komise ze dne 13. 5. 2008

JMENOVALA 
• předsedu redakční rady zpravodaje Horaž-
ďovický obzor: Ing. Ladislav Lenský – mís-
tostarosta města a další členy redakční rady: 
Ak. mal. Petr Mika, Lucie Staňková, Lenka 
Šimonová, Ing. Ivana Dušková, František 
Roubal, Josef Chalupný, Mgr. Andrea Krá-
lová, Ing. Michaela Vávrová

SOUHLASILA
• s umístěním výdejního mrazáku na zmrzli-
nu a stolků se židlemi v zádveří Aquaparku

NESOUHLASILA
• se zprůjezdněním chodníku od čp. 721/722 
podél Jiráskovy ulice 
• s poskytnutím individuální půjčky na re-
staurování fasády a průjezdu objektu čp. 57 
ul. Pobranská v Horažďovicích, doporučuje 
však žadatelům podat žádost do následují-
cího výběrového řízení na poskytování zvý-
hodněných půjček z FRB 

POVĚŘILA 
• MěÚ, odbor PPŠK předložit radě města 
Horažďovice návrh na pravidla pro užívání 
znaku města Horažďovice 

Rada města 
Horažďovice 
4. 6. 2008
SCHVÁLILA 
• cenovou nabídku a smlouvu o dílo na reali-
zaci akce „MŠ Jiřího z Poděbrad, Horažďovi-
ce, stavební úpravy části jeslí na novou třídu“ 
od společnosti KRÁL PM CENTRUM, s. r. o., 
Plzeň, za celkovou cenu 1 032  490,41 Kč
• cenovou nabídku a smlouvu o dílo fi rmy 

Miroslav Brůžek, Horažďovice, na opravu 
stropu za celkovou cenu 290 752,70 Kč
• výměnu osvětlení v tělocvičně za nabídko-
vou cenu 65 626,20 Kč s tím, že fi nancování 
výměny osvětlení bude z rezervního fondu 
ZŠ Komenského 
• pořízení dvou kusů kyslíkových sond včet-
ně montáže na čistírnu odpadních vod za 
celkovou cenu 94 446 Kč včetně DPH 
• z důvodu uzavírky silnice III/17210 v mís-
tě mostu v obci Střelské Hoštice vedení čás-
ti objízdné trasy přes zastavěné území obce 
Horažďovice, Boubín a Veřechov, a to v ter-
mínu do 28. 9. 2008 
• poskytnutí fi nančního příspěvku ve výši 
8 tis. Kč Jaroslavu Houdkovi, Horažďovice, 
na úhradu zvýšených nákladů na PHM pro 
zajištění zásobování pojízdné prodejny 
• rekonstrukci střech na domech čp. 701–
702, 707–708, 737 a 760 za celkovou cenu 
821 549 Kč realizovanou společností Ji-
hospol, a. s., Strakonice
• rekonstrukci střech čp. 715–716 a 717–718 
za celkovou cenu 550 472 Kč realizovanou 
fi rmou Rostislav Končel, Horažďovice
• valorizaci smluvního nájemného v obec-
ních bytech s platností od 1. 7. 2008 o 4,1 % 
míry infl ace stavebních prací roku 2007, 
v případě bytů v čp. 1073 a 1074 o 2,8 % 
(„startovací byty“)
• smlouvu o výpůjčce mezi Městem Horaž-
ďovice a fi rmou EKO-KOM, a. s., Praha, 
o poskytnutí 4 ks odpadkových kontejnerů 
pro oddělený sběr využitelných složek ko-
munálního odpadu v rámci projektu „In-
tenzifi kace systému separovaného sběru 
vytříděných složek komunálního odpadu 
v obcích Plzeňského kraje“
• smlouvu mezi Městem Horažďovice a Pl-
zeňským krajem o poskytnutí účelové dota-
ce na projekt „110. výročí Městského muzea 
v Horažďovicích“ 
• v rámci programu Slavností kaše smlou-
vu mezi Městem Horažďovice a Divadlem 
Klaunika, Brno na představení Don Quijo-
te de la Mancha 
• darovací smlouvu mezi Městem Ho-
ražďovice a společností Mlýn a krupárna 
MRSKOŠ, s. r. o., Horažďovice na poskyt-
nutí peněžního daru ve výši 2 000 Kč pro 
organizační složku Městská knihovna na 
projekt Děti a čtení 2008 

SOUHLASILA 
• s účastí Města Horažďovice na 4. ročníku 
Veletrhu cestovního ruchu Plzeňského kraje 
ITEP 2008 ve dnech 23.–25. října 2008 
• dle protokolu o hodnocení nabídek s poříze-
ním osobního automobilu Škoda Fabia Com-
bi, model Ambiente, 1,6 77 kW od fi rmy Karel 
Frolík – autoservis, Písek, za cenu 347 783 Kč 
(pro potřeby Městského úřadu Horažďovice) 
• s pořízením informačního radaru od fi r-
my Petr Chábera, Strakonice, za celkovou 
cenu 77 290 Kč 
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SEZNÁMILA SE 
• se strategií MAS Pošumaví, z. s. p. o., (Stra-
tegický plán a Fiche) na období 2008–2013

Zastupitelstvo města 
dne 11. 6. 2008
SCHVÁLILO 
• plnění rozpočtu k 30. 4. 2008 
• rozpočtovou změnu č. 2, tj. rozpočtová 
opatření 9–31/2008
• Zásady tvorby a čerpání „Fondu rozvoje 
bydlení města Horažďovice“ 
• Plán fi nancování a obnovy vodovodů a ka-
nalizací na období 2008–2018 pro Horaž-
ďovice, Plán fi nancování obnovy vodovo-
dů a kanalizací na období 2008–2018 pro 
Horažďovice Předměstí, Babín, Boubín, 
Horažďovická Lhota, Komušín, Svaté Pole, 
Třebomyslice, Veřechov a Plán fi nancování 
obnovy vodovodů a kanalizací na období 
2008 až 2018 pro ČOV – část určenou pro 
odpadní vody ze škrobáren
• Dohodu o odstoupení od Smlouvy o bu-
doucí smlouvě kupní ze dne 25. 3. 2008 se 
společností Lyckeby Culinar, a. s., s tím, že 
nebude uplatněna smluvní pokuta
• bezúplatný převod pozemku p. č. 2475/3 
v k. ú. Zářečí (chodník po levé straně Ko-
menského ul. ve směru na Klatovy za kři-
žovatkou na Třebomyslice) od Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech majetkových 
Klatovy do vlastnictví Města Horažďovice 

NESOUHLASILO 
• s návrhy řešení předložených společností 
Bögl a Krýsl, k. s., Praha 5, ve věci pískovna 
Horažďovice s ohledem na soudní řízení tý-
kající se nájemní smlouvy do doby, než bude 
odvolacím soudem rozhodnuto o platnosti 
či neplatnosti nájemní smlouvy

VYDALO 
• Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2008 
o stanovení koefi cientu pro výpočet daně 
z nemovitostí

Město Horažďovice vyhlašuje výběrové 
řízení na provozovatele kina. 
Bližší info na www.muhorazdovice.cz

Mgr. Jindřiška Jůdová, starostka města

Průkaz profesní způsobilosti řidiče (PPZŘ) 
se vydá řidiči, který je držitelem platného 
osvědčení profesní způsobilosti řidiče 
(OPZŘ) vydaného podle části páté zákona 
č. 247/2000 Sb., ve znění platném před 
1. 4. 2008. Osvědčení musí být platné v den 
podání žádosti. 

Žádost je povinen řidič podat v období od 
1. 4. do 1. 10. 2008, pokud platnost osvědče-
ní nekončí dříve. V případě podání žádosti 
po 1. 10. 2008 nelze PPZŘ vydat.
Ke dni podání žádosti musí mít řidič platné 
OPZŘ a být držitelem řidičského oprávnění 
alespoň některé ze skupin nebo podskupin 
uvedených v § 46 zákona č. 247/2000 Sb., ve 
znění zákona č. 374/2007 Sb. (C, C+E, C1, 
C1+E, D, D+E, D1, D1+E). Průkaz profesní 
způsobilosti nelze vydat např. řidiči, který je 
držitelem pouze řidičského oprávnění sku-
piny B!
Přezkoušení z odborné způsobilosti řidičů pod-
le § 48 zákona č. 247/2000 Sb., ve znění platném 
do 31. 3. 2008 (tzv. „prodlužování osvědčení“) 
bylo možné provádět pouze do 31. 3. 2008. 

UPOZORNĚNÍ PRO ŘIDIČE
Vydání Průkazu profesní způsobilosti řidiče na základě platného Osvědčení 
profesní způsobilosti řidiče

Pokud řidič předloží, že byl přezkoušen nebo 
proškolen ve smyslu tohoto ustanovení zákona 
po 31. 3. 2008, nelze toto přezkoušení ani pro-
školení považovat za platné.
Žadatel o průkaz profesní způsobilosti řidiče 
musí předložit:
– platný občanský průkaz
– platný řidičský průkaz 
– platné Osvědčení profesní způsobilosti řidiče
– 1× dokladovou fotografii o rozměrech
    45 × 35 mm
– správní poplatek ve výši 200 Kč v hotovosti 
Od 1. 7. 2008 se zahájí výroba PPZŘ, proto 
upozorňujeme řidiče, aby si přišli vyřídit žá-
dost již v tomto období a nenechali si vyřízení 
průkazu na konec září 2008.
Dále upozorňujeme, že v mezinárodním pro-
vozu může být Průkaz profesní způsobilos-
ti řidiče (nový doklad) vyžadován po řidiči 
osobní dopravy (držitelé skupin D1, D, D1+E, 
D+E) již ode dne 10. 9. 2008. Po řidiči náklad-
ní dopravy (držitelé skupin C1, C, C1+E, C+E) 
může být vyžadován až ode dne 10. 9. 2009. 

Miloslava Lišková, 
odbor dopravy a silničního hospodářství

Město Horažďovice
Obecně závazná vyhláška č. 1/2008 o stanovení 
koefi cientu pro výpočet daně z nemovitostí
Zastupitelstvo Města Horažďovice na svém 
zasedání dne 11. 6. 2008 rozhodlo vydat 
podle ustanovení § 4 odst. 1 písm. v), § 6 
odst. 4 písm. b), § 11 odst. 3 písm. a) a b), 
§ 12 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z ne-
movitostí, ve znění pozdějších předpisů, 
a § 84 odst. 2, písm. h) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 
tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Pozemky

1) U stavebních pozemků se v jednotlivých 
částech obce stanovuje koefi cient, kterým se 
násobí základní sazba daně, v následující výši:
koefi cient 1,0 části obce Babín, Boubín, 
Horažďovická Lhota, Komušín, Svaté 
Pole, Třebomyslice, Veřechov, Předměstí
koefi cient 1,6 část obce Horažďovice
2) Od daně z pozemků jsou osvobozeny 
pozemky uvedené v § 4 odst. 1 písm. v) 
(pozemky orné půdy, ovocných sadů a tr-
valých travních porostů)

Čl. 2
Stavby

1) U staveb uvedených v § 11 odst. 1 písm. 
a) a f) zákona č. 338/1992 Sb. (obytné 
domy; ostatní stavby tvořící příslušenství 
k obytným domům; byty a ostatní samo-
statné nebytové prostory) se stanovuje ko-
efi cient, kterým se násobí základní sazba 
daně, případně sazba daně zvýšená podle 

§ 11 odst. 2 zákona č. 338/1992 Sb., v jed-
notlivých částech obce, v následující výši:
koefi cient 1,0 části obce Babín, Boubín, 
Horažďovická Lhota, Komušín, Svaté 
Pole, Třebomyslice, Veřechov, Předměstí
koefi cient 1,6 část obce Horažďovice
2) U staveb uvedených v § 11 odst. 1 písm. b) 
až d) zákona č. 338/1992 Sb. se stanovuje koe-
fi cient, kterým se násobí základní sazba daně, 
případně sazba daně zvýšená podle § 11 odst. 
2 zákona č. 338/1992 Sb., ve výši 1,5.

Čl. 3
Místní koefi cient

Na území obce Horažďovice se stanovuje 
místní koefi cient, kterým se násobí da-
ňová povinnost poplatníka za jednotlivé 
druhy pozemků, staveb, samostatných 
nebytových prostorů a za byty, popřípadě 
jejich soubory, ve výši 2.

Čl. 4
Závěrečná ujednání

Obecně závazná vyhláška. č. 5/1996 o použití 
koefi cientu při stanovení sazby daně z nemo-
vitostí u pozemků a staveb se zrušuje. 

Čl. 5
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá 
účinnosti dnem 1. 1. 2009.

Mgr. Jindřiška Jůdová, starostka města
Ing. Ladislav Lenský, místostarosta 

Dne 16. 6. 2008 v 9.30 se ve velké zasedací 
místnosti Městského úřadu sešli zástupci 
vítězných kolektivů soutěže ve sběru hli-
níku, aby z rukou paní starostky převzali 
zasloužené odměny.
Vzhledem k tomu, že soutěž měla mezi ško-
láky velký ohlas, rozhodli jsme se pro příští 
školní rok připravit její pokračování.

Ing. Anna Vachušková,
Odbor životního prostředí



HORAŽĎOVICKÝ OBZOR č. 6/2008 | 16

na Vašich oslavách, 
svatbách, plesech. Písničky z 60.–90. let, 
moderní i lidové. www.duonatur.ic.cz
tel.: 774 237 238, 721 403 239

Zahrajeme

potoč

ANGLIČTINA, NĚMČINA, ŠPANĚLŠTINA, FRANCOUZŠTINA, 

ČEŠTINA PRO CIZINCE

Individuální hodiny nebo malé skupiny, prázdninové kurzy, 

doučování ke zkouškám.

Přihlášky a info: Ing. Petra Rohlíčková, 

Komenského 194, Horažďovice

Tel. 376 382 367, 721 462 575, e-mail: rohlickovapetra@seznam.cz

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

PVC POLO 150,–/m2

O zpětném odběru výrobků jsme se na 
tomto místě již určitě zmiňovali. Vzhle-
dem k tomu, že se stále jedná o aktuální 
problém, dovolím si malé zopakování, a to 
z pohledu elektrických a elektronických 
zařízení, pro zjednodušení budu používat 
termín elektrospotřebiče. 
Připomínám, že zpětným odběrem se 
rozumí odebírání použitých výrobků po-
vinnými osobami (to jsou výrobci a do-
vozci) od spotřebitelů (to znamená od nás 
- občanů) za účelem jejich využití nebo 
odstranění.
Povinnost zajistit zpětný odběr elektro-
spotřebičů je povinným osobám dána zá-
konem o odpadech. Prostě a jednoduše: 
povinné osoby mají zajistit, aby výrobky, 
které uvádějí na trh, bylo možné na konci 
jejich životnosti zpětně odebírat. Rovněž 
mají povinnost prostřednictvím prodejců 
informovat nás, spotřebitele, o tom, jakým 
způsobem je pro ten který výrobek zpětný 
odběr zajištěn.
Pro splnění této povinnosti si povinné 
osoby vytváří místa zpětného odběru 
a odtud jsou shromážděné vyslouži-
lé elektrospotřebiče distribuovány do 
zpracovatelských zařízení, kde probíhá 

samotná demontáž a recyklace. 
Stejným zákonem je uložená povinnost 
držitelům elektrozařízení (to znamená 
nám občanům) se vysloužilých elektroza-
řízení zbavovat předáním přímo zpraco-
vateli do „recyklačního zařízení“ anebo 
do míst zpětného odběru. Navíc by měly 
být odevzdávané elektrospotřebiče podle 
předchozí věty kompletní. Pouze v tom 
případě se nejedná o odpady, ale o zpětně 
odebírané výrobky a je nárok na bezplatný 
zpětný odběr. 
To, kde je nejbližší recyklační místo, pří-
padně ofi ciální místo zpětného odběru, 
by nám měl sdělit poslední prodejce při 
nákupu výrobku. Pokud tuto informaci 
neposkytne, má povinnost přímo v pro-
dejně vysloužilý výrobek odebrat bez ja-
kýchkoliv dalších poplatků na skladování 
a podobně. Rovněž tak může spotřebitel 
přímo v prodejně odevzdat vysloužilý vý-
robek při nákupu nového (např. kupuji ho-
licí strojek, starý mohu zanechat prodejci 
přímo v prodejně. Není důležité, že ten 
starý jsem před lety koupil třeba v Brně). 
Zde by měl fungovat princip „kus za kus“. 
Vzhledem k tomu, že při nákupu nového 
spotřebiče jsme si ještě nezvykli sebou 

nosit ten vysloužilý, stává se tak „neofi -
ciálním“ místem zpětného odběru místní 
sběrný dvůr. Praxe ukazuje, že ve sběr-
ném dvoru končí z elektrospotřebičů pou-
ze lednice, mrazáky, televize a počítače, 
resp. monitory. Z tohoto pohledu lze kon-
statovat, že i když se povinnost zpětného 
odběru vztahuje na veškeré elektrospo-
třebiče a povinnost vysloužilé spotřebiče 
odevzdávat v místech zpětného odběru 
nebo do recyklačních zařízení je dána 
spotřebiteli, tedy občanovi, dostane se na 
správné místo jen malá část toho, co by se 
tam dostat mělo. Vysvětlení je jasné. Vý-
robky, které jsou objemné a do popelnice 
se bohužel nebo spíše naštěstí nevejdou, 
a hlavně, doma překáží, tyto se dostanou 
tam, kam by měly. Drobnější spotřebiče je 
jednoduché, ale hlavně „pohodlné“ hodit 
do popelnice.
Ostatně, již v ceně při nákupu jsme zapla-
tili za to, že výrobek na konci životnosti 
bude ekologicky zlikvidován. Tím, že jsme 
ho „pohodlně“ vyhodili do popelnice, jsme 
mu cestu k ekologické likvidaci opravdu 
nepřipravili.

Ing. Anna Vachušková, 
Odbor životního prostředí

Vysloužilé elektrospotřebiče nepatří do popelnice…
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sekání trávy • úklidové 
a vyklízecí práce • čištění 

aut • malířské a natěračské 
práce • dokončovací práce 

v interiéru

Tel.: 731 168 490

Autobazar Horažďovice

Strakonická ulice

tel. 376 511 000

773 634 534

• stálý výkup za nejvyšší ceny

• komisní prodej

• úvěr – leasing

• převod vyřídíme za vás

• parkovné neúčtujeme

• nízké zaváděcí provize z prodeje

• dovozcům zvýhodněné provize

Naše vozy inzerujeme na internetu

www.autobazarkus.cz, www.cars.cz

Nevíte kam se svým miláčkem?

Potřebujete peníze?

Nabídněte svůj vůz do bazaru!

Provozní doba: 

Po–Pá 9–12, 13–17

So 9–12
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VÝPRODEJ ZIMNÍ KOLEKCE

Společnost VISHAY Electronic spol. s r. o., jeden 
z nějvětších světových výrobců elektronických 
součástek, hledá pro svůj výrobní závod ESTA, 
Paštická 1243, 388 01 Blatná, zaměstnance na ve-
doucí pozice:

• výrobní technolog  
  VŠ elektro-tech. zam.

znalost NJ, popř. AJ,

• manažer výrobního plánování 
VŠ technicko-ekon. zam.
podmínka aktivní znalost NJ
znalost SAP výhodou

Nástupní plat 20–30 tis. Kč dle praxe a zku-
šeností.

Zájemci mohou volat na tel. č. 383 455 511, 
nabídky se životopisem zasílejte na
jaroslav.zelenka@vishay.com

MARKÉTA POLANOVÁ, TEL. 606 486 923

NOVĚ OTEVŘENÉ KADEŘNICTVÍ 
DÁMSKÉ, PÁNSKÉ, DĚTSKÉ

(ZA KOSTELEM)
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ROSA Computers - provozovatel sítě RCnet
Prácheňská 35, 34101 Horažďovice
www.rcnet.cz, rosacom@rosacom.cz
tel.: 376 511 722, SIP: 378 774 143

Aktivace     1,- Kč
Tarify

RCnet VoIP    0,- Kč
 RCnet mini  350,- Kč
 RCnet maxi  495,- Kč
 RCnet profi  940,- Kč
Telefonování
 Aktivace    0,- Kč
 Přidělení tel. čísla   0,- Kč
 Měsíční paušál   0,- Kč
 Volání (pevná linka)   0,90/0,50 Kč
 Volání mobil   3,90 Kč

Chcete kvalitní internet?
Již vás nebaví nekonečné výmluvy vašeho poskytovatele?
Chcete se dovolat, když potřebujete?
Nechcete čekat na změny vaší přípojky?

Máme pro vás řešení:
nejmodernější technologie
nejširší nabídka služeb
většina změn prováděna okamžitě
nepřetržitý dohled sítě
opravy max do 24hod
dostupnost SLA 99,9%

rychlost až 10Mbps
veřejná IP zdarma
telefon již od 1,- Kč
www prostor zdarma
informujte se...

Nejširší spektrum služeb!
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Kino Otava – předprodej vstupenek
tel. 376 511 890

Otevírací doba:

Po, Út, St    9.30–12.30

Čt, Pá, So 16.30–20.30

MUZEUM
110 LET MUZEA
Výstava připomíná výročí otevření muzea pro 
veřejnost roku 1898, jeho zakládání a nadšení 
lidí při vytváření prvních sbírkových fondů.

Hana Smetanová

VÝLET PROTI ČASU ANEB DVĚ TVÁŘE 
JEDNÉ KRAJINY
Fotografi e Horažďovicka roku 1895 a 2007.

U příležitosti Národopisné výstavy česko-
slovanské v roce 1895 byly zdokumentovány 
Horažďovice a okolní obce fotografem K. Ji-
říčkem. Stejná místa jsou vyfotografována 
v roce 2007. Vzniklo tak zajímavé srovnání, 
jak se mění krajina a architektura.

Karel Jiříček, Ondřej Hurych, Hana Smetanová

LEGIONÁŘI NA HORAŽĎOVICKU
Výstava představí dosud nevystavené mate-
riály z tohoto období – jak písemné, tak foto-
grafi cké. Připomene rodáky z Horažďovicka, 
kteří bojovali a umírali na frontách 1. světové 
války.

Aleš Červený

POHLED JEDNÍM OKEM
Výstava černobílých fotografi í.

Pavel Jerman

PHILLIPPINO SPIRIT SHAKE
Černobílé fotografi e z cest po Filipínách.

Pavel Svoboda

KULTURNÍ LÉTO

11. 7. pátek 19.00 hod.
S KNIHAMI SE KAMARÁDÍM
Pořad o knihách a autorech s Jindřichem 
Krausem a jeho hosty. 

25. 7. pátek 19.00 hod.
OD ČESKÉ KLASIKY K JAZZU
Koncert Českého saxofonového kvarteta 
v rámci Jmenin města Horažďovice. Roman 
Fojtíček, Radim Kvasnica, Otakar Martinov-
ský, Zdenko Kašpar. 

26. 7. sobota 19.00 hod.
SWING BAND TÁBOR
Koncert jihočeského bandu v rámci Jmenin 
města Horažďovice. Na nádvoří zámku.

Městské muzeum
tel. 376 512 271

muzeumhd@seznam.cz

www.muzeumhd.cz

KNIHOVNA
UPOZORNĚNÍ

MĚSTSKÁ KNIHOVNA upozorňuje na 
ZMĚNU PROVOZNÍ DOBY

V ČERVENCI A  SRPNU

OTEVŘENO KAŽDÝ TÝDEN POUZE 

PONDĚLÍ 
8.00–12.00   13.00–18.00

28. 7. 2008 ZAVŘENO

KULTURNÍ DŮM

27. 7. sobota  15.00 hod.
POSEZENÍ S PÍSNIČKOU
K tanci a poslechu vyhrávají oblíbení Úter-
níci. Možnost rezervace vstupenek na neděli 
31. 8., kdy hraje a zpívá Miroslav CHODL. 

Změna programu vyhrazena.

KULTURNÍ STŘEDISKO PŘIPRAVUJE:

15. 8. pátek  
TRADIČNÍ POUŤOVÁ ZÁBAVA
Hraje opět populární kapela Parkán.

Upozornění kulturního střediska 
Od 1. června 2008 se vydávají přihlášky do 
Základního kurzu tance a společenské vý-
chovy pro rok 2008. Kurz povedou manželé 
Kociánovi z Klatov. Přihlášky spolu s rozpi-
sem kurzu si můžete vyzvednout v kanceláři 
kulturního střediska, tel. 376 512 237 nebo 
v kině Otava. 

KINO OTAVA

4. 7. pátek, 5. 7. sobota 20.00 hod.
27 ŠATŮ
USA – romantická komedie. 

11. 7. pátek 17.30 hod.
12. 7. sobota 20.00 hod.
LETOPISY NARNIE – PRINC KASPIAN
USA – dobrodružný fi lm, český dabing.

18. 7. pátek, 19. 7. sobota 20.00 hod.
SWEENEY TODD: ĎÁBELSKÝ HOLIČ 
Z FLEET STREET
USA – dramatický thriller.

TÝDEN ČESKÉHO FILMU

21. 7. pondělí 20.00 hod.
NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ
Dobrodružný thriller.

22. 7. úterý, 23. 7. středa  20.00 hod.
FRANTIŠEK JE DĚVKAŘ
Komedie.

24. 7. čtvrtek 20.00 hod.
VÁCLAV
Tragikomedie.

25. 7. pátek, 26. 7. sobota 20.00 hod.
O RODIČÍCH A DĚTECH
Komedie.

Změna programu vyhrazena.

JMENINY MĚSTA 
HORAŽĎOVICE

 pátek 25. 7. 

 19.00 České saxofonové kvarteto 
     Koncert v sále městského muzea.

 sobota 26. 7.

 NÁMĚSTÍ

 dechová hudba

  9.00–10.30  Hájenka 
 10.30–12.00 Skalanka

 PARKÁN

 14.00–18.00

 KOMEDIANTI
 Orchestr Péro za kloboukem
 Kejklíř Vojta Vrtek
 Šípková Růženka (Teátr Víti Marčíka) 

 Žonglérská dílna
 Bajaja (Teátr Víti Marčíka)

 20.30

 Romeo a Julie – tragická komedie s prvky 

 baletu a zpěvohry (umělecká společnost 

 Komedianti pod režijním dohledem Víti 

 Marčíka).

 22.00

 JAM4U – koncert.

 NÁDVOŘÍ ZÁMKU

 19.00

 Swing Band Tábor – hudební vystoupení.

TENIS KLUB

5.–6. 7.
TURNAJ VETERÁNŮ
11.–14. 7. 
PRÁCHEŇSKÝ TURNAJ 
Kategorie dospělí.

26.–29. 7. 
Kategorie mladší žáci.

2.–5. 8. 
Kategorie starší žáci.
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HISTORIE

První světová válka 
a Československé legie
Aleš Červený, městské muzeum

Po zdařeném sarajevském atentátu na následníka trůnu Fran-
tiška Ferdinanda d´ Este a jeho rodinu vypukla 28. července 
1914 první světová válka. Rakousko vyhlašuje válku Srbsku 
a přichází strašlivý válečný konflikt, který po mnohých hrů-
zách přinesl i nové uspořádání Evropy a světa.
Rychle se rozšiřuje počet válčících států. Rusko se staví na 
stranu Srbska. Německo podporuje Rakousko-Uhersko a vy-
povídá válku Rusku, přičemž současně Německo napadá Bel-
gii a Francii.
Podle dohodové smlouvy s Francií a Ruskem se do války zapo-
juje také Velká Británie.
K jádru válčících bloků se pak postupně přidávaly další evrop-
ské i mimoevropské země. Na podzim 1914 se bojující seskupe-
ní v podstatě stabilizovala. 
Válčí se na čtyřech frontách, kde se boje většinou odehrávají 
v zákopech a za zátarasy z ostnatého drátu.
1. srbská fronta
2. jižní fronta 
3. východní fronta
4. západní fronta 
Čeští a slovenští muži byli od počátku války nuceni rukovat a na-
sazovat životy za zájmy Rakousko-Uherské monarchie. Odpor 
vůči monarchii a obavy z příštích osudů českého a slovenského 
národa zapříčinily vznik odboje. V jeho čele stáli nejdříve před-
stavitelé krajanských spolků v Rusku, Francii a USA. Od roku 
1915–1916 se do čela postavila Československá národní rada 
vedená T. G. Masarykem, E. Benešem a M. R. Štefánikem. Bylo 
jasné, že vybudování vlastní armády bude trumfem při jednání 
s Dohodou o poválečném uspořádání Evropy.
Již roku 1914 vznikly malé dobrovolnické jednotky čs. krajanů 
ve Francii (Rota Nazdar) a v Rusku (Česká družina), ale zatím 
neměly vliv na další politický a vojenský vývoj – Rota Nazdar 
byla téměř vybita v bojích u Arrasu.
Legie v Rusku
Největší úspěchy při budování československé armády byly 
v Rusku, kde byly silné krajanské kolonie a také statisíce zajat-
ců rakousko-uherské armády. Česká družina se již roku 1916 
rozrostla na Československý střelecký pluk a poté na Čsl. stře-
leckou brigádu. Strhující úspěch Čsl. střelecké brigády v bitvě 
u Zborova a povolení masového náboru legionářů mezi zajatci 
umožnily zformovat celé dvě divize a vytvořit tak Českosloven-
ský sbor v Rusku.
Po bolševickém převratu roku 1917 zůstaly legie neutrální, 
snažily se dostat na frontu do Francie. Uzavření Brest-Litev-
ského míru a obsazení značné části Ruska německou armádou 
znemožnilo cestu přes Archangelsk a legie byly nuceny odjíždět 
přes Sibiř. Neustálý tlak a provokace bolševiků vyústily v boje 

legií proti sovětské moci. V bojích na Sibiři vzrostl sbor nábo-
rem dobrovolníků na 3 divize, silné dělostřelectvo, jezdectvo 
a celou řadu technických a týlových jednotek (celkem 20 plu-
ků). Na přelomu roku 1918–1919 byl sbor přeorganizován na 
Čsl. vojsko na Rusi a z dobrovolnického útvaru se stalo řádné 
vojsko s vlastními uniformami, výstrojí i vyznamenáními. Od 
konce roku 1919 do léta 1920 bylo vojsko postupně z Vladivos-
toku přes Ameriku evakuováno do vzniklého Československa.
Legie v Itálii
Italská vláda nejdříve nebyla nakloněna vytvoření čsl. jednotek. 
Po velkém úsilí byly r.1917 vytvořeny pracovní prapory a přímo 
na frontě malé jednotky rozvědčíků. Na jaře 1918 bylo konečně 
vytvořeno čsl. vojsko, složené převážně ze zajatců. Nejprve to 
byla divize o 4 plucích. Její úspěšné nasazení na frontě umož-
nilo další růst legií. Po vzniku ČSR, v listopadu a v prosinci 
1918, byl dotvořen celý čsl. armádní sbor v Itálii o 2 divizích, 
což bylo celkem 6 střeleckých a 2 dělostřelecké pluky. Z těch, 
kdo se přihlásili do čs. armády až po 28. říjnu, byly formovány 
tzv. domobranecké prapory – postupně jich vzniklo 53.
Francouzské legie
Ve Francii nebyli pro vytvoření větších jednotek zajatci a malá 
komunita krajanů (Rota Nazdar) byla téměř vybita již v r. 1915. 
Po odstranění administrativních překážek byl obnoven nábor 
dobrovolníků, přijely tři transporty legionářů z Ruska, zajatci 
z Itálie a Srbska i početné skupiny krajanů z USA.
V červnu 1918 vzniká Čsl. brigáda ve Francii o 2 plucích, která 
se úspěšně účastnila bojů na frontě. Po vzniku ČSR, v prosinci 
1918 byla přeorganizována na divizi a při odesílání do vlasti 
měla již 4 pluky.

Když na bojišti sněhy roztály – apokalyptický výjev z Ruské fronty. 
Foto: Archiv Vlastivědného muzea dr. Hostaše v Klatovech.

Čsl. legionář při průzkumu dobytého německého zákopu. 
Foto: Archiv Muzea Šumavy v Sušici. 

TEMATICK Á PŘÍLOHA
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Srbské legie
Zde sloužilo v různých oddílech několik set dobrovolníků již 
v letech 1914–1915. V letech 1916–1917 asi tisícovka dobro-
volníků vytvořila 1. srbskou dobrovolnickou divizi. Bylo to 
nejmenší zahraniční vojsko v rámci Srbské armády. Později 
většinou přešli k ruským nebo francouzským legiím.
Ostatní spojenecké armády 
Čeští a slovenští krajané žili v řadě států, které se zúčastnily 
války na straně Dohody. Nejvíce jich bylo v USA. Vláda zde 
však bránila vybudování čsl. jednotek a pouze umožnila odjezd 
dobrovolníků do Francie a Kanady. Roku 1917 USA vstoupily 

do války, ale čs. krajané sloužili rozptýleni v amerických útva-
rech. K vybudování samostatných jednotek už nedošlo, i když 
zde bylo přes 40 000 čs. krajanů. 
Ve Velké Británii bylo vytvoření čsl. jednotek odmítnuto již 
r. 1914. Krajané žijící v Anglii pak sloužili v běžných britských 
jednotkách, nebo v cizinecké legii.
V Kanadě vznikla jediná větší dobrovolnická jednotka, 223. Czech 
Canadian Batalion, nasazený od léta 1917 na západní frontě.
V ostatních spojeneckých armádách (Belgie, Rumunsko, Portu-
galsko, Řecko, Brazílie, Japonsko) sloužilo jen pár jednotlivců.
Italští a francouzští legionáři se vraceli do vlasti v zimě 1918–
19, což pro ně znamenalo opět bojovou pohotovost. Tentokrát 
na Těšínsku a na Slovensku, kde bojovali proti Rudým Maďa-
rům, kteří ohrožovali nově vzniklou republiku.
Ruští legionáři se vraceli až v roce 1920.
Do československých zahraničních vojsk se během 1. svět. války 
přihlásilo na 100 000 dobrovolníků. 5 405 jich padlo, tisíce bylo 
zraněno. Díky jejich bojové činnosti byl státy Dohody uznán samo-
statný Československý stát, který vznikl 28. 10. 1918. 
Celkem v 1. svět. válce padlo 138 128 českých a moravských vojáků. 
Bývalý Horažďovický okres měl v 1.sv. válce 3 306 aktivních 
vojínů, což bylo 16 % veškerého obyvatelstva okresu. Z nich 
padlo, či na následky války zemřelo 576. Dodnes je připomínají 
pomníky rozeseté v mnoha obcích Horažďovicka.
Legionářů, jen z Horažďovic bylo 75 (což nemusí být definitiv-
ní údaj) a z později připojené obce Zářečí jich bylo 12.

My si nyní připomeneme alespoň jednoho z těch, kteří se z pů-
sobení v československých legiích již domů nevrátili.

Čsl. legionář při průzkumu dobytého německého zákopu. 
Foto: Archiv Muzea Šumavy v Sušici. 

Čsl. legionáři ve Francii očekávají útok. Obsluha těžkého kulometu. Foto: Archiv Muzea Šumavy v Sušici. 
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LEGIONÁŘ V RUSKU JOSEF POUSTKA Z HORAŽĎOVIC

Narozen v Horažďovicích 11. 1. 1889. Do víru 1. světové války 
se dostal již na začátku srpna roku 1914, kdy s 11. pěším plu-
kem narukoval na srbskou frontu. Své válečné zážitky popisuje 
v pečlivě vedeném deníku, který v letech 1928–30 vyšel v měsíč-
níku Horažďovický obzor. Popisuje dlouhou cestu vlakem a lodí 
po řece přes Uhry k Srbským hranicím, kde se v hrozných ved-
rech účastní bojů u městečka Bjelina. Naturalisticky líčí hrůzy 
války: „Kamarád Švarc mrtev, jiní dva raněni, důstojník padá žíz-
ní a úpalem, …žízní zůstávám ležet také… Po chvíli mi dávají napít 
z louže… Ta žízeň, ta je horší než sebevětší hlad !“
„Praskot šrapnelů rostl jako lavina… Ze všech stran ozývá se 
zoufalé volání raněných o pomoc… Nastal boj na život a na smrt. 
Střílíme zběsile do nepřátelských zákopů… Krajina je zpustoše-
na, na všech stranách ohně, odevšad slyšíš sténání umírajících. 
Poručík Procházka od našeho praporu roztrhán je šrapnelem 
tak, že i kovové mince, které měl u sebe, jsou k nepoznání …“.
„Byla to chvíle hrozná, která se nezapomíná. Brigáda naše byla 
ze tří stran obklíčena. Skutečnost nedá se slovy popsati. Mnoho 
našich kamarádů nechalo tam své životy… Jeden druhého se hne-
dle bál, neboť vypadali jsme opravdu jako šílenci. Pud sebezácho-
vy pobízel každého, takže vydával poslení zbytky sil…“.
„24. srpna…..Po třech nedělích spal jsem tuto noc poprvé bez 
bot…“
„Celý se třesu neznámým strachem, píchá mě u srdce, mám ho-
rečku, k večeru se můj stav horší, odvádějí mě ze zákopů…“.
8. září je J. Poustka při bojích u řeky Drina raněn:
„…najednou mezi námi praskl nepřátelský šrapnel. Zmatek nad 
zmatek… Utíkáme za stromy… Rozbitá těla válí se v krvi, koně, 
z nichž visí kusy masa,… V tom: prásk !… Cítím bolest na hlavě, 
na pravé ucho neslyším… Na všech stranách ranění a mrtví… 
V tom cítím jako by mě někdo uhodil vší silou klackem přes prsty 
levé ruky. Krev stříká mi z rány…“
Poté je převezen do nemocnice v Záhřebu. Po uzdravení 

22. října dostává dovolenou a pobývá v Čechách. 15. března 
1915 je znovu povolán, tentokrát na ruskou frontu kam dorazil 
19. března. 
„Po čtyřech dnech cesty přišli jsme do zákopů. Hned jsem se 
sháněl po svém bratru Venoušovi,…, ale zde mně nikdo nemohl 
o něm říci nic určitého… stále jsem si namlouval, že je opravdu 
na druhé straně...“ 
(u Rusů ). 25. března J. Poustka onemocněl a v zákopu začíná 
přemýšlet o přeběhnutí na druhou stranu.
„…celé pluky našich hochů… odcházely do ruského zajetí. Právě 
před mým příchodem odešly prý dva pluky, 28. a 11., jak si hoši 
vyprávěli. A v nás… rostla touha dostati se na druhou stranu…“
8. dubna 1915 byl v Karpatech zajat Rusy. S ostatními zajat-
ci šel pěšky přes Halič do Ruska, odtud do zajateckého tábora 
v Moskvě. „…29. květen. Jedeme přes Murom do Melemek…“ 
zde deník Josefa Poustky končí. Další část zápisků se nezacho-
vala. Přes několik různých zajateckých táborů se pak Poustka 
dostal do Jekatěrinoslavi do Brjanského závodu. Zde se stal 
členem zajatecké organizace a 15. července 1917 je zařazen do 
legií. S ostatními dobrovolníky odjel do soustřeďovacího tábo-
ra v Borispoli na Ukrajině, kde byl začleněn do 6. roty 5. praž-
ského střeleckého pluku T. G. Masaryka. Zde se setkal se svým 
bratrem Václavem, se kterým pak byli ve stejné rotě.
V roce 1918 prodělávali spolu ústup spojený s mnohými boji na 
Ukrajině a cestu sibiřskou magistrálou do Vladivostoku, který 
byl 29. června českými legionáři obsazen. V červenci se účast-
nili těžkých bojů u Nikolska-Usurijského. Dále se účastnili bojů 
u Spasskoje, Krajevského rozjezdu, Šmakovky a Olechovky.
Od srpna do října je 5. pluk umístěn jako místní posádka 
v Charbině. 
17. října je pluk poslán opět na uralskou frontu. Bojů na Urale 
se J. Poustka kvůli nemoci nezúčastnil a pracoval jako krejčí 
v dílnách pluku. Pak se opět dobrovolně hlásí na frontu.Po po-
slením polním tažení proti bolševikům ve stanici Kamarčágy 
nocuje rota J. Poustky ve vesnici, kde řádily černé neštovice. 
O tom se však legionáři dověděli až druhý den.Po návratu 
J. Poustka touto těžkou nemocí onemocněl a i když byl ihned 
léčen po dvanácti dnech 10. června 1919 zemřel.
Pohřben byl se všemi poctami na hřbitově v Novonikolajevsku. 
„…Tam tedy spí svůj poslední spánek dobrý náš rodák, věrný 
a upřímný český hoch a Sokol, který také v oběť své vlasti dal ten 
nejvzácnější dar – svůj život…“ píše jeho bratr Václav Poustka.

Legionáře z Horažďovicka připomíná právě probíhající výsta-
va (do 30. 9.) v městském muzeu, kde se můžete dozvědět více. 
Děkujeme všem, kteří zapůjčili předměty a dokumenty k této 
výstavě, bez nichž by ani nemohla vzniknout.
 

Pokud jste i vy měli pradědečka legionáře, můžete si sami pod-
le jména a data narození vyhledat na www.vuapraha.army.cz 
základní údaje o jeho působení v legiích. 

Pozn. autora: Na fotografiích z fondu muzea v Sušici jsou zachy-
ceni čsl. legionáři ve Francii. Jelikož mají ruské uniformy, jed-
ná se velmi pravděpodobně o čsl. legionáře v Rusku, kteří v roce 
1917 ještě stihli projet do Francie. Projely tři transporty v roz-
mezí březen–říjen 1917. Pak byl legionářům přesun přes Evropu 
uzavřen.
Použitá literatura: 
Hus, M., Československé legie a vznik Československa, Sbor-
ník Západočeského muzea v Plzni, Plzeň 1998,s. 5–12.
Jirák, J., Legionáři (občané a rodáci) okresu Klatovy, Okresní 
muzeum Klatovy, Klatovy 2001.
Poustka, J.–Poustka, V., Moje vojna, měsíčník Horažďovický 
obzor, r. 1928–30, Horažďovice

Václav Poustka u hrobu svého bratra Josefa Poustky. Novonikola-
jevsk, 12. 6. 1919. Foto: Archiv Městského muzea Horažďovice.
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Historie městského muzea
Mgr. Hana Smetanová, Městské muzeum Horažďovice

K velkému rozmachu zakládání muzeí přispěly v 90. letech 
19. století dvě velké výstavy v Praze. Jednalo se o Jubilejní vý-
stavu v roce 1891 a Národopisnou výstavu Českoslovanskou 
v roce 1895. Bylo to vyvrcholení úsilí dokázat, že českoslovan-
ský národ má stejnou hodnotu jako ostatní a jeho historie je 
bohatá a významná. Pojem českoslovanský národ zahrnoval Če-
chy, Moravany, Slezany a Slováky. Těmto výstavám předcházel 
rozsáhlý sběr materiálů, které se nejdříve vystavovaly v místech 
sběrů na Krajinských hospodářsko-průmyslových a národopis-
ných výstavách.
V Horažďovicích byla Krajinská výstava otevřena 8. září 1894 
a konala se na panském ostrově a v městských budovách. Byl na 
ní vystaven obsáhlý materiál z celého Horažďovicka, který doklá-
dal velké bohatství lidové kultury a připomínal minulost města, 
které leželo ve středu bývalého Prácheňského kraje. Ke sbírání 
materiálů dal popud Okresní národopisný odbor ustavený v roce 
1893 výzvou k občanům aby pomohli při sběru národopisného 
materiálu. V čele dobrovolníků, kteří materiál sbírali, byl učitel 
Štěpán Karel Vydra, pozdější první správce a zakladatel muzea. 
Práce na přípravě výstav rozhodně nebyla jednoduchá, i když 
jistě nechyběla dobrá vůle. První schůze výkonného výboru ho-
ražďovického odboru byla dne 5. dubna 1892, byli zvoleni funk-
cionáři a výbor přijal 50 zlatých od okresního výboru určených 
na činnost spojenou s přípravou výstavy. Štěpán Vydra vzpomí-
ná, jak bylo obtížné dohodnout se na další činnosti a dodává, že 
„chybí vznět, který by všechny schopné síly zburcoval a přiměl 
ku práci.“ 1) Stěžuje si také, že je málo dobrovolníků na sběr 
a zpracování sesbíraných předmětů a svůj názor vyjadřuje tímto 
způsobem: „když nedělá nic ani x ani y a dobře se při tom má, ne-
budu dělat také nic. Prosím učiňme to takto, poněvadž x a y nic 
nedělá, ač by velice mohl, zbývá těch, kdo mají chuť k práci jen 
velmi málo a proto třeba jim pracovati za dva nebo za tři nebo za 
všechny.“ 1) Přes všechny potíže se podařilo najít dostatek ochot-
ných pracovníků a podle pokynů hlavního výboru byly ustaveny 
tyto odbory: antropologický, dámský, fotografický, hudební, 
krojový, statistický a stavební. Začaly pravidelné schůze a odbo-
ry byly rozděleny jednotlivým členům. Předseda okresního od-
boru MUDr. Depauli se stal zodpovědným za antropologickou 
sekci. Tato sekce měla za úkol měření dětí i dospělých, o pomoc 
byly požádány školy i různá sdružení, např. hasiči. Měřily se také 
kosti a lebky z vykopávek, snahou bylo vytvoření prototypu slo-
vanského člověka a jeho odlišení od neslovanských obyvatel.
Sekci literární měl na starost Š. K. Vydra, nebyla to ale jeho je-
diná práce, pomáhal i v jiných sekcích a kromě toho byl jednatel 
celého odboru a proto na něm ležela i povinnost vést veškerou ad-
ministrativu spojenou s touto činností. Tato sekce měla za úkol 
sebrat veškeré písemnosti, zdokumentovat jak se mluví v jednot-
livých vesnicích, dohledat zápisky vesnických písmáků.
Hudební sekci vedl Jan Karas, jejím úkolem byl sběr lidových pís-
ní, popis starých tanců a jejich jmen, sběr hudebních nástrojů.
Kroje a nářadí patřily J. V. Horovi. Úkolem bylo sestavit úplný 
inventář všech věcí, které se v okresu nalézají a daly by se použít 
na výstavu. Zvláště se má pátrat po původním nábytku, kout-
nicích, krojích a křestním prádle. Pokud nebudou k dispozici 
předměty, má se alespoň sehnat popis.
Sekci stavební vedl Daniel Majer a byla později sloučena s foto-
grafi ckou. Zdokumentovat se měly všechny zajímavé stavby, od 
chalup po kostely, kromě focení se měly pořídit i plány. Zazname-
nány měly být také křtitelnice, kazatelny, oltářní obrazy a boho-
služebné náčiní, v chalupách schodiště, klenby, pavlače, sýpky. 
Sekci dámskou vedla slečna Marie Böhmová.Dámy si vzaly za 

své vypracovat podrobný popis kroje selského starého a nyněj-
šího, včetně místních názvů jednotlivých částí oblečení. Pozor-
nost byla také věnována látkám používaným na kroje. Dalším 
bodem výzkumu se stala jména, popis a příprava jídel staré i no-
vé selské kuchyně a také kuchyně městské, zařízení domácnosti, 
popis nábytku, jména ženského náčiní při šití, pletení a jiných 
ryze dámských činnostech. Dokumentoval se také způsob za-
cházení s malými dětmi při narození, křtu a zvyky při svatbách 
a poutích.
Sekce fotografi cká, kterou vedl pan Šimr, se měla postarat o to, 
aby obce svým nákladem pořídily fotografie, které by zůstaly je-
jich majetkem a byly zapůjčeny na výstavu. Potíž vzniká hned 
na začátku, protože není fotograf, který by se úkolu ujal.Sekce 
žádá se o zjištění ceny za fotografa z Prahy. Jednání nepokraču-
jí dobře, nejsou peníze na zaplacení fotografa a je projednáván 
problém jeho občerstvení v případě špatného počasí, dále je jed-
náno s fotografem p. Příbramským. Ve chvíli, kdy se zdá, že foto-
grafie nebudou vůbec pořízeny je 21. října 1893 fotografováním 
pověřen místní fotograf Karel Jiříček.
Sekce statistická pod vedením Matěje Majera shromáždí tato 
data: počet obyvatel všech míst rozdělený na ženy, muže, svo-
bodné, ženaté a nemanželské dětí, dále se zjistí náboženství 
a národnost, druhy zaměstnání, rozsah majetku, výměra půdy, 
druh a velikost staveb. Zkoumání neunikly ani spolky a jejich 
účel, počet členů a spolkové jmění. Zaznamenán byl počet dětí 
ve školách a počet tříd. Další část tvořila statistika druhů rost-
lin, počet a výměra polí, lesů, luk, rybníků, cest a pastvišť. Sčítal 
se počet statků, chalup, domkářů a podruhů.Také se ke statistice 
počítalo duševní vzdělání, tiskárny noviny, knihovny a v nepo-
slední řadě požadavek zjistit „kteří vynikající mužové vyšli a vy-
nikli v okresu“. 2) Měla být také pořízena plastická mapa okresu.
Tito vedoucí sekcí měli k pomoci i ustanovené členy sekcí, ale 
vzhledem k tomu, že počet ochotných pracovníků byl omezen, 
opakují se stále stejná jména v různém pořadí. Současně s čin-
ností sekcí a soupajícím množstvím nasbíraného materiálu jak 
listinného, tak předmětů, je stále akutnější potřeba získání míst-
nosti na uložení sbírek. Je žádán kníže Kinský, aby poskytl míst-
nost v zámku. Nabídnutá místnost nevyhovuje, je malá a je v ní 
ještě složen nábytek. Hledá se tedy dále. Na obecní zastupitel-
stvo je vznesena žádost, aby opatřilo vhodnou místnost na ulo-
žení městského archivu,který je v nevyhovujících prostorách.
Nové uložení by také umožnilo členům odboru listiny studovat. 
Hledané prostory by také sloužily k uložení nasbíraných před-
mětů, které se stanou základem budoucího městského muzea. 
Tak se vlastně poprvé objevuje záměr zřídit muzeum, písemný 
doklad máme ze schůze 30. 4. 1893.
Jsou také vyzváni řemeslníci, aby věnovali cechovní památky, 
které doma opatrují.
Celá historie přípravy výstav je doprovázena stálým nedostat-
kem financí. Členové odboru platí roční příspěvek a jsou žádání 
i zastupitelé města o peněžní dary. Podle zápisů ze zasedání mů-
žeme usoudit, že v Horažďovicích byla horší situace než např. ve 
Strakonicích, kde radní města tyto snahy výrazně podporovali. 
Právě nedostatek peněz způsobil, že bylo rozhodnuto, aby se ve 
dnech 9.–11. září 1894 konala výstava národopisná společně 
s výstavou hospodářskou. Podle zápisu ze schůze dne 18. listo-
padu 1893 má výstavka národopisná „zobraziti život lidu z doby 
minulé, pokud se v paměti lidu a jednotlivých předmětech do-
choval a zároveň podati obraz a data o životě z doby přítomné.“ 2) 
Dámská sekce se ujala vyčištění a vyžehlení textilií, předměty 
ze dřeva a kovu si vzali na starost dobrovolníci truhláři a kováři. 
Společná výstava se uskutečnila, vzbudila velký zájem veřejnos-
ti. Výbor dále plynule pokračuje v přípravě účasti na Národopis-
né výstavě v Praze, píše soupis předmětů, řeší otázky finanční 
a organizační. Nakonec do Prahy výbor posílá 275 předmětů. 
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Národopisná výstava Českoslovanská, pořádaná roku 1895 na 
výstavišti byla svým rozsahem pro nás asi těžko představitelná. 
Stavěly se vesnické kostelíky, statky, mlýny a kapličky. Z celé 
republiky bylo představeno obrovské množství sebraných před-
mětů a zájem lidí byl veliký. Vystavené předměty z Horažďovicka 
byly velice kvalitní a tak po skončení výstavy žádá Národopisná 
společnost z Prahy, která zakládá Národopisné muzeum, o da-
rování nejlepších věcí do Prahy. Odbor z Horažďovic to odmítá, 
chce aby sbírky zůstaly pohromadě. Jediné, co jde do Prahy je 
opis lidových písní, které sebral a do not zapsal Š. K. Vydra. 
Okresní odbor národopisný věnuje sbrané předměty městu a vy-
zývá zastupitele, aby zřídilo muzeum a věnovalo místnosti na 
uložení sbírek. Končí také oficiálně činnost Okresního odboru 
a je nově založena Musejní společnost dne 17. 10. 1896. Pod-
le stanov společnosti se stává starosta města vždy předsedou 
a první obsazení výboru tedy dopadlo takto: 
Václav Naxera, starosta města, předseda společnosti, členové 
výboru: 
Štěpán Karel Vydra, učitel, jednatel a správce muzea, Karel Ča-
pek, správce mlýna a pekárny na Zářečí, MUDr. Quido Depauli, 
lékař, J. V. Hora, řídící učitel dívčí školy, Daniel Majer, technický 
stavitel, JUDr. Jan Melan zemský advokát, Eduard Münz, ob-
chodník, J. Roučka, koželuh, B. Schmiedl, soukromník, J. Va-
něček, řezník
Rozhodnutí o zřízení muzea padlo na schůzi městského zastu-
pitelstva 20. prosince 1895. Muzeu byly věnovány dvě místnosti 
v nově postavené měšťanské škole. 
Musejní společnost měla ve stanovách: “mravně i hmotně pod-
porovati městské muzeum.“ 3) Byly schváleny a posléze tiskem 
vydány Stanovy musejní společnosti. Před prvním správcem 
muzea stála nelehká práce se zapsáním, utříděním a uložením 
veškerého sebraného materiálu. Š. K. Vydra byl člověk velice 
obětavý a pilný a pro muzeum a kulturní život v Horažďovicích 
vykonal nepřehlédnutelný kus práce. Podrobně zpracoval a za-
psal veškeré sbírkové předměty, uspořádal archiv, který měl teh-
dy 5 000 položek, stále sbíral lidovou slovesnost.
Vlastní činnost muzea pro veřejnost byla zahájena 8. 9. 1898, 
otevřeno bylo v neděli dopoledne. Muzeum prospívalo a také 
přibývalo sbírkových předmětů, např. byla vytvořena ucelená 
sbírka cechovních památek. Tyto předměty darovali místní ře-
meslníci a vznikl tak soubor, kterým se dodnes můžeme chlubit. 
Vydra pokračoval ve své činnosti, zpracovával písemně obsah 
archivu a připravoval tak materiály k dějinám Horažďovic. Tyto 
práce, které vzbudily obdiv laiků i odborníků, měly být souborně 
vydány tiskem, ale autor se velice bránil publicitě. Vycházely jen 
v časopise Stráž na Šumavě. Nám se bohužel jeho rukopisy ne-
dochovaly, máme jen zlomky otištěné v různých časopisech. 
O muzeum a jeho sbírky se Š. K. Vydra, s pomocí Musejní spo-
lečnosti, staral vzorně, jak o tom svědčí i výroční zpráva společ-
nosti za léta 1896–1899. 
V roce 1911 uprostřed rozdělané práce Š. K. Vydra náhle umírá 
na tyfus.
Na jeho místo dočasně nastupuje učitel František Filip. Po něm 
se dalším správcem muzea se stává ředitel měšťanské školy Hy-
nek Brejcha. V roce 1919 vstupuje Musejní společnost do nově 
založeného Svazu československých muzeí a v souladu s kon-
cepčními záměry a pokyny Svazu se rozhodla nadále nerozši-
řovat přírodovědné sbírky a při pozdějším stěhování muzea po-
nechala tyto sbírky v kabinetu měšťanské školy. V témže v roce 
rezignoval Brejcha na svoji funkci, odešel do důchodu a novým 
správcem muzea se stal Karel Němec, který tuto funkci vykoná-
val až do roku 1972. 
Nové prostory pro stále se rozšiřující sbírky získává muzeum 
v zámku a stěhování probíhá v roce 1920, při této příležitosti 
byla také provedena první úplná inventarizace sbírkového fon-

du. Tři místnosti pro muzeum zdarma poskytl hrabě Kinský, 
vlastník panství. Koncem roku 1925 se muzeum opět stěhuje do 
jiných prostor, opět v zámku, v severním křídle. Toto stěhování 
bylo příležitostí k pořízení nových vitrín a skříní a za odborné 
pomoci dr Karla Hostaše z Klatov byla expozice nově upravena. 
Muzeum dostávalo peníze na provoz od města a také vždy žá-
dalo o subvenci stát. V roce 1928 odmítlo město dále přispívat 
a muzeum se ocitlo v obtížné situaci, která se pak řešila několik 
let. Musejní společnost vyjádřila nesouhlas s postojem města 
a připomínala, že všechny sbírkové předměty patří městu a bez 
jeho podpory není možné požadovat státní subvenci.
Karel Němec udržoval muzeum ve vzorném pořádku, pečoval 
o exponáty, opravoval je a konzervoval. O jeho kvalitní práci 
svědčí i revizní zpráva dr. Fridolína Macháčka z roku 1935, ve 
které je Horažďovické muzeum zařazeno mezi dobře vedená čes-
ká muzea. Muzeum prosperovalo, sbírky přibývaly. Musejní spo-
lečnost se pravidelně scházela a podporovala ze všech sil činnost 
muzea. Jména členů výboru se příliš nemění, do roku 1920 je 
předsedou Josef Šolar, po něm následuje Václav Malý, Vojtěch 
Ruda, pak se funkce ujímá JUDr. Karel Pták, dalšími členy jsou 
Karel Jiříček, Adolf Matzner, V. Mašek, J. Brejcha, L. Novotný, 
J. Křižan. Od roku 1938 je starostou města a předsedou Musejní 
společnosti František Listopad.
V době druhé světové války byla činnost muzea omezena, po-
vinně se vyřazovaly závadné předměty ze sbírek (např. seznamy 
legionářů, čsl. mince a další předměty). Také činnost Musejní 
společnosti byla omezena a hrozilo její úplné zrušení.V posled-
ních dvou letech války bylo muzeum z moci úřední uzavřeno, 
bylo možné pouze předměty konzervovat. Na konci války z oba-
vy před leteckými útoky byla většina sbírek z muzea odnesena 
a ukryta, ale ve výsledku byly muzejní sbírky v neutěšeném sta-
vu. Po válce, ještě před otevřením, se muzeum stěhovalo znovu. 
Byly mu poskytnuty prostory bývalého bytu hraběte Kinského, 
který po válce musel zámek opustit, byl mu zkonfiskován a stal 
se majetkem Národního výboru v Horažďovicích. Muzeum zís-
kalo sedm místností, v dalších prostorách byl umístěn městský 
archiv, který také spravoval K. Němec. K výstavním prostorám 
přibyl i velký sál. V roce 1946 také přišla revize ze Svazu muzeí 
a konstatovala, že „málokteré malé město má tak vhodné míst-
nosti pro muzeum jako Horažďovice“. Potíže ale neskončily, 
protože po přemístění sbírek, a přípravě na otevření přišlo na-
jednou rozhodnutí, aby byly sbírky opět vystěhovány a muzeum 
uvolnilo prostory pro ubytování vojska. Jenom díky úsilí Karla 
Němce a jeho výborné pověsti v muzejních kruzích bylo toto ne-
bezpečí odvráceno. Muzeum bylo otevřeno 29. června 1946. Zá-
roveň s prací na otevření probíhaly svozy a přesuny zabaveného 
a zkonfiskovaného majetku po odsunutých šlechtických rodech. 
Malá část těchto svozů se později stala sbírkovými předměty 
našeho muzea, větší část předmětů, hlavně kvalitnějších a draž-
ších, byla převezena do Prahy. Tím zámek v Horažďovicích při-
šel o gobelíny, nábytek, zbraně a o všechny předměty z drahých 
kovů.
Po celou dobu pracovala Musejní společnost, i když její činnost 
byla spíše symbolická. Od roku 1941 byl předsedou František 
Hoření, okresní strážmistr. Po válce se konala valná hromada 
dne 5. 4. 1946, která zhodnotila škody na sbírkách a dohodla 
se na další činnosti. Podle stanov se předsedou stává starosta, 
v tehdější situaci je to předseda Národního výboru Stanislav 
Bulvas, jednatelem a správcem muzea zůstává K. Němec. Další 
zlomové zasedání bylo v roce 1948, kdy Musejní společnost zří-
dila akční výbor, jehož předsedou se stal JUDr. K. Pták, a podle 
záznamu ze zasedání „provedla očistu“. Funkcionáři společnos-
ti jsou správce muzea Karel Němec, ředitel střední školy, Stani-
slav Roubal, předseda MNV, Jaroslav Modrák, ředitel záložny, 
Josefa Baborková, ředitelka střední školy a Václav Mašek. V roce 
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1950 je předsedou Stanislav Roubal a do výboru je zvolen Josef 
Šochman, pozdější správce muzea. Musejní společnosti už ale 
zbývá jen krátký čas, zápis z poslední schůze je z 12. dubna 1951, 
pak společnost končí se svou činností. Úředně společnost zani-
ká 9. 1. 1956 kdy se z Městského muzea stává Okresní muzeum 
v Horažďovicích a je převedeno pod správu Okresního národní-
ho výboru. 
V té době se také začíná měnit představa o náplni práce muzea. 
Nově se začaly opět budovat přírodovědné sbírky, začala zcela 
nová tradice – zachycování současného socialistického života 
regionu, průmyslu, urbanistického vývoje, společenské akce. 
Krátce se také uvažovalo o přeměně vlastivědného muzea na ze-
mědělské, naštěstí tato myšlenka neměla dlouhé trvání. Památ-
kou na toto období je sbírka modelů hub a ovoce a zeleniny. Stálá 
expozice muzea se několikrát měnila, ale od roku 1960 zůstala 
stejná až do uzavření muzea v roce 1978. Karel Němec pracoval 
v muzeu do svých 86 let, dále byl konzervátor Státní památkové 
péče, pořádal přednášky a vydal knihu Dějiny města Horažďovic. 
Po jeho smrti se stal vedoucím muzea Josef Šochman, který tuto 
funkci zastával do roku 1986. V této době se začaly projevovat 
stavební závady způsobené narušenou statikou objektu a zjistilo 
se rozsáhlé napadení dřevomorkou. V roce 1980 bylo muzeum 
uzavřeno a zůstalo tak až do roku 1991. V době uzavření sbírky 
velice utrpěly, byly chaoticky poskládány v místnostech kde se 
nevětralo a netopilo a to vedlo k jejich napadení plísní a červoto-
čem. Rozsáhlé opravy celého zámku, asanace dřevomorky a stá-
lé přemisťování sbírek už měla na starosti nová ředitelka muzea 
Mgr. Zdeňka Řezníčková, která nastoupila v roce 1986.Nový 
Městský úřad se zasloužil o to, že v roce 1991 byla část muzea 
znovu otevřena, přestože stavební práce neskončily. Místnos-
ti se postupně opravovaly a zpřístupňovaly pro veřejnost. Byly 
zpřístupněny dvě místnosti ve věži, otevřena zámecká kaple, byl 
zrestaurován malý sál, který byl dříve předělen příčkami. Dal-
šími ředitelkami muzea byly Irena Kratochvílová 1994–2000, 
Dagmar Blatská 2000–2003.
Od roku 2003 je ve vedoucí funkci Mgr. Hana Smetanová. V roce 
2004 byl zrestaurován velký freskový sál a byla otevřena zcela 
nová stálá expozice, která tvoří dějovou linku vývoje Horažďo-
vicka a je tématicky a časově rozdělena do jednotlivých místnos-
tí. Zcela nově přibyla do expozice mineralogická část a připo-
mínka židovské komunity. 
V letošním roce 110 výročí otevření můžeme jen s úctou hledět 
na obětavou práci našich předchůdců. Můžeme se také z celého 
srdce připojit ke slovům zakladatele muzea Š. K. Vydry, která 
napsal v první výroční zprávě o činnosti Musejní společnosti 
v roce 1899:
„Pokud bude o městské muzeum zdejší pečováno s takovou lás-
kou, péčí, ochotou a opravdovým porozuměním jako se dálo 
dosud, potud bude ono vzkvétati ku cti města našeho a budou-
cím bude nejlepším svědectvím lásky naší ku starým památkám 
a jasným obrazem naší činnosti.“

1) Národopisný věstník výstavy českoslovanské v Praze, 1., 
1893, č. 3, str. 22
2) Protokoly o schůzích komitétu a okresního odboru národo-
pisné výstavy v Horažďovicích 
3) Stanovy Musejní společnosti v Horažďovicích, 
Strakonice 1896 

Zápisy se schůzí Musejní společnosti 1895–1951
zápisy o jednání o převozu sbírek
seznamy svozů

Vše archiv Městského muzea Horažďovice

Kapitoly z dějin lázeňství 
v Horažďovicích
MgA. Jindřich Šlechta

Nejstarší zmínka o lázních v Horažďovicích je spojena s řá-
dem maltézských rytířů. Bratr Adam, plebán v Horažďovicích, 
pronajímá 3. července roku 1341 se souhlasem bratří zdejší 
komendy (řádového domu) lázeň ležící před městem se vším 
příslušenstvím na 3 roky lazebníku Goclínovi, jeho ženě a dě-
dicům za roční plat 1 kopy pražských grošů. Za to si vymiňuje 
jednou týdně bezplatnou koupel v této lázni s tím, že pokud 
by lázeň vinou Goclínovou vyhořela, byl by povinen ji na své 
náklady opravit. Rozmach městských lázní však spadá až do 
počátku 16. století. Obecně se jednalo o komplex budov, kde 
byly umístěny dřevěné vany. Obvykle byly ve městech jen jedny 
lázně. Ty spravoval lazebník. Lázně však nesloužily pouze ke 
koupání. Sloužili stejně jako krčmy k zábavě, lidé se zde bavili, 
popíjeli, hráli různé hry, zároveň se zde léčili, pouštěli si žilou 
nebo si přikládali baňky na tělo. Lazebníci tak plnili i funkci 
lékaře. Lázně bývaly společné pro muže i ženy. Proto bývali 
často lazebníci terčem nářku, ohledně nemravností páchaných 
v lázních. Nesměli proto také zasedat v jakýchkoliv postech 
na radnici. V Horažďovicích bývaly lázně v místech parčíku 
u železničního mostu přes Otavu. Ty jsou vyobrazeny na pe-
rokresbě Jana Willenberga z roku 1602 pod číslem 20. Kromě 
budov jsou zde patrné rovněž vahadlové studny. Nájemcem 
nebo vlastníkem těchto lázní byl v roce 1636 lazebník Baltazar. 
Ten léčil ve zmíněném roce „ve dvou nedělích“ zraněného Miku-
láše Jelínka. Pavel Bouda, který mu zranění způsobil, tak mu-
sel plně financovat jeho léčení. V roce 1676 byl přijat do města 
za lazebníka Tomáš Frniaus z královského města Rokycan. 
Povinnou lázeň měli členové cechů alespoň jednou za 14 dní. 
K tovaryšským mzdám náležela v 16. století také ta za teplou 
lázeň, kterou mistři platili za tovaryše, buď přímo lazebníkovi 
za určitou dobu nebo mistr vysázel učedníkovi vždy patřičný 
počet grošů, v jehož ceně bylo též pivo v lázni. Překážkou v živ-
nosti lazebníků byly pak soukromé lázničky v bytech měšťanů. 
V 16. století připadala v Slavkově domácí láznička na každý 
desátý dům. V Horažďovicích máme pro nedostatek pramenů 
z tohoto období jen jednu zprávu – z roku 1597, kdy purkmistr 
a rada města odevzdali knězi Janu Popelovi z kláštera sv. Mi-
chala místo k postavení lázničky, a to u řeky mezi zahradami 
Lidmily Drudové a Matouše mydláře. Lázně při městě zanikly 
zřejmě současně s výstavbou nových lázní při kapli sv. Anny.

Prameny textů a fotografi í:
Okresní archiv Klatovy:
Manuál radní z let 1634–1646
Manuál radní z let 1659–1692
Liber memorabilium z let 1371–1599

Národní archiv v Praze: Řád maltézských rytířů, 
řádová fara Horažďovice

Použitá literatura:
Zikmund Winter, Řemeslnictvo a živnosti XVI. Věku v Čechách. 
Praha 1909
Zikmund Winter, Český průmysl a obchod v XVI. Věku, 
Praha 1913
Josef Macek, Jagellonský věk v Českých zemích, ACADEMIA, 
Praha 2002
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Založení kaple svatého 
Jáchyma a svaté Anny a její 
přestavba v roce 1848
MgA. Jindřich Šlechta

O počátcích kaple svatého Jáchyma a svaté Anny nejlépe vypovídá 
dopis sládka ze Sedlice u Blatné Martina Čápa městské radě v Ho-
ražďovicích z roku 1698. „K Vaším opatrnostem se utíkajíce, posluš-
ně oznamuji, kterak nacházejíce se památka kapličky u vody svatov-
ské, do kterýžto kapličky před lety některými v křížové dny procesí 
vedena bývala, kdež umíníce já sobě pro nabyté zase zdraví od Boha 
všemohoucího, tůž kapličku ke cti a chvále Boží na památku mou dáti 
obnoviti a vyzdvihnouti. V ní oltář s obrazy Krista Ježíše, blahoslave-
né Panny Marie, sv. Josefa , sv. Jáchyma a sv. Anny dáti způsobiti“. 
V dopise dále žádá městskou radu o pomoc ve formě poskytnutého 
stavebního materiálu, cihel, vápna a dřeva z obecních lesů. Zmíně-
ného roku však Martin Čáp umírá a ve stavbě kaple a jejím hlavním 
fundátorem se stává Václav Kottnaur, sládek z Horažďovic. 2. 12. 
roku 1698 byla stavba kaple schválena konzistoří Arcibiskupství 
pražského. „Aby spuštěna kaple při městě Horažďovicích slove U sva-
té vody zase k vyzdvižení svému pod titulem sv. Jáchyma a sv. Anny, 
matky blahoslavené rodičky Panny Marie přijíti mohla“. Základní 
kámen kaple byl položen ještě před schválením pražské konzistoře 
dne 16. května roku 1698. Stavba byla dokončena v roce 1700. 15. 
března tohoto roku sepsal Václav Kottnaur nadační listinu, v níž vě-
noval kapli 100 zlatých. Částku rozdělil na dvě poloviny. Z 6 % roč-

ního úroku prvních 50 zlatých, tedy částkou 3 zlatých měla být kaple 
opravována. Z 6 % ročního úroku druhých 50 zlatých měly jít nákla-
dy na bohoslužby. Jmenovitě na pět bohoslužeb, na den sv. Jáchyma 
a sv. Anny, zbylé tři mše pak podle potřeb faráře za zakladatele jeho, 
Václava Kottnaura, a to „v letním čase“. Těchto 100 zlatých se tak 
stalo základním kapitálem fondu při kapli sv. Anny. Fond spravo-
vala obec a sloužila až do 2. světové války. O hospodaření, půjčkách 
a dluhopisech občanů, ale i vydání na opravy kaple nás spravují 
účetní knihy z let 1757–1938 a spisy z let 1698–1945. V závěti Vác-
lava Kottnaura ze 14. září roku 1703 zmiňuje zakladatele kaple: „Co 
se dotýče kapličky u Svaté vody ku kterej můj nebožtík syn Martin Ho-
řejší jakožto její fundátor a zakladatel jsouce dřívěji smrtí zatracen 
nežli kaplička k vystavění dokonalému přišla.“ Znamenalo by to tedy, 
že zakladatel kaple Martin Čáp byl totožný s Martinem Hořejším* 
uváděným na základním kameni dnes zazděným uvnitř kaple. Vác-
lav Kottnaur dále uvádí, že postupuje své fundátorství svému synu 
Janovi osedlému v Blatné. O tento patronát pak na městské radě 
žádá pozůstalá vdova Lumila Kottnaurová v únoru roku 1728. Tím 
končí vazby rodiny zakladatele ke kapli sv. Anny. 
První inventář vybavení kaple máme z roku 1715. Spravuje nás 
o původním vybavení kaple. Kromě mešních rouch a jejich částí 
nás zaujme množství liturgického náčiní, stříbrných kalichů, dále 
kalich pozlacený s drahými kameny, stříbrné pateny, stříbrný po-
zlacený kříž nebo velká stříbrná monstrance. Na zdi pak visela 
socha ukřižovaného Krista. Další inventáře kaple následují v le-
tech 1732 a 1742. V polovině 18. století se začíná s cílenou propa-
gací léčivé vody. Nechyběla psaná svědectví o uzdravení řeči nebo 
očí. (r. 1747). Odbornou analýzu prováděl v roce 1761 V. A. Butta 
ze Strakonic stejně jako Dr. Kr. Helbich v roce 1769. Po účincích 

Detail Willenbergovy kresby z roku 1602 - lázně v Horažďovicích.
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1. nerealizovaný návrh.

2. nerealizovaný návrh.

3. nerealizovaný návrh. Finální podoba kaple, čelní pohled.

Původní barokní podoba kaple, na originálním plánu datováno ro-
kem 1700.
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Místo bývalých lázní.

vody se tázal v roce 1773 i magistrát města Písku. V tomto roce je 
poprvé sv. Anna uváděna jako lázně, a to ve vysvědčení Josefa Leo-
polda Kratze, vojenského chirurga z Türkhaimu. Zároveň se touto 
dobou ustálilo pojmenování kaple z původního označení sv. Jáchy-
ma a sv. Anny jen na kapli svaté Anny. Časté spory pak byly vedeny 
o vykonávání bohoslužeb v této kapli. O tuto službu se v průběhu 
18. století ucházel městský farář, farář z Malého Boru nebo quardi-
án (představený) minoritů františkánského kláštera. Spor vyústil 
v žádost o ustanovení samostatného duchovního ke zmíněné kapli. 
Tomu zde měla být postavena v roce 1782 i fara. Dne 13. dubna toho 
roku píší obyvatelé Svatého Pole městské radě, že by byli „žádosti-
ví při kapli sv. Anny faru novou vyzdvihnouti, poněvadž oni do Hoš-
tic patříce. Od své fary ¾ hodiny a to přes vodu vzdálený jsou a včas 
velké povodně ani přístup k faře nebývá.“ Nakonec listu dosvědčují 
že „při stavění fary taky práci nápomocni být chtějí“. Fara nakonec 
postavena nebyla a duchovní správa kaple sv. Anny byla sloučena 
s kostelem sv. Jana Křtitele. Stavebních změn doznala nakonec sa-
motná kaple. Stavitel Josef Vaněček připravil v roce 1846 tři návrhy 
na rekonstrukci sešlé kaple z roku 1698. Radě města se však jeho 
návrhy příliš nezamlouvaly a vypracování projektu nakonec svěřila 
staviteli Mayerovi z Písku. Dispozice objektu zůstala zachována. 
Změny doznalo zejména průčelí objektu. Fasáda stejně jako interiér 
byla nově členěna štukovými prvky v duchu doznívajícího klasicis-
mu. Na tuto přestavbu upozorňuje letopočet 1848 umístěný v prů-
čelí kaple. Celý interiér byl čistě vybílen vápnem. Až roku 1881 byl 
uvnitř kaple nad oltářní menzou namalován malířem E. J. Vacikem 
nový iluzivní neogotický oltář. Po roce 1800 však byly tyto malby 
zabíleny a objeveny až v loňském roce. Jejich odkryv a restaurování 
se pro mě staly popudem k této práci o historii lázeňství ve městě, 
ale především historii samotné kaple sv. Anny.

Poznámky:
* Změny příjmení byly v této době běžné. V roce 1665 řeší napří-
klad Jakub Kotlaba jinak Nováček ze vsi Babin spor o dědinu slove 
„na Okrouhlici“. (Manuál purkmistrovský z let 1691–1694)

Prameny textů a fotografi í:
Okresní archiv Klatovy: 

Kaple sv. Anny, spisy z let 1698–1782
Kaple sv. Anny, spisy z let 1783–1945
Kniha počtů kaple sv. Anny z let 1757–1864
Kniha počtů kaple sv. Anny z let 1865–1916
Účty kaple sv. Anny z let 1880–1938
Pozůstalosti z let 1583–1642
Národní archiv v Praze: Řád maltézských rytířů, 
řádová fara Horažďovice

3. parní lázeň, ilustrace z knihy Bellifortis Konráda Kyesera z Eich-
stättu, dokončeno 1405.



HORAŽĎOVICKÝ OBZOR – PŘÍLOHA / červen 2008 | 10

Konstruktér Adolf Wagner 
(aneb na okraj jedné výstavy)
Jiří Wagner

V listopadu minulého roku proběhla v předsálí horažďovického 
kina Otava výstava „Horažďovické motorky“, která vyvolala za-
slouženou pozornost stovek návštěvníků. 
Výstava ukázala mimo jiné i dvě věci: jednak, že Horažďovice mají 
i v technických oborech své slavné rodáky, kteří přesáhli význam 
města a jednak, že o nich víme docela málo, nebo skoro nic.
Prvním z konstruktérů motocyklů v Horažďovicích byl Adolf 
Wagner. Protože jsem ho ještě osobně znal a z mládí si na něj pa-
matuji (byl bratrem mého dědy), dovoluji si uvést pro zájemce pár 
informací:
Tatínek Adolfa Wagnera se jmenoval František a pocházel z Ivan-
čic na Brněnsku z vinařského rodu. Vyučil se koželuhem a na teh-
dy běžném několikaletém tovaryšském vandru prošel Uhry, Srb-
sko, severní Itálii a Štýrsko až doputoval do Čech.
Do Ivančic se už ale nevrátil: na štaci v Prachaticích si odsko-
čil (pěšky) na tancovačku do Horažďovic, zde se seznámil s Te-
rezkou Krýzovou, dcerou zahradníka ze Zářečí a po svatbě s ní 
v Horažďovicích už zůstal.
Adolf se narodil jako nejmladší z pěti bratrů v roce 1900. Kro-
mě bratrů měl ještě čtyři sestry, ale ty zemřely v mladém věku, 
zřejmě na tehdy obávanou tuberkulózu. Na rozdíl od bratrů, kte-
ří se vyučili v Horažďovicích dostupným řemeslům (krejčí, číš-
ník , zahradník), projevoval Adolf od mládí zaujetí pro techniku, 
a tak mu rodiče dopřáli vyučení zámečníkem a elektromontérem 
v prestižní plzeňské Škodovce. Zde získal mladý Adolf nejen po-
třebné znalosti a dovednosti , ale i profesní kontakty, které poz-
ději využil při výrobě motorek.

Po návratu do Horažďovic zde založil Adolf Wagner malou zá-
mečnickou dílnu. Kromě běžných zámečnických zakázek vyráběl 
i bicykly – od nich byl už jenom krůček k motokolu a na přelomu 
dvacátých a třicátých let minulého století i k motocyklu.
V mé paměti je ale už jenom opuštěná dílna v padesátých letech, 
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kde měl „strejda Áda“, jak jsme mu doma říkali, ještě bylo plno 
rámů kol a jiných součástek.
Že tato dílna zažila i lepší chvíle, jsem se vlastně dověděl až po 
mnoha letech, kdy v motoristickém časopise (název si teď nevy-
bavuji) uveřejnil Zdeněk Bálek svůj objevný článek „Wagner je 
perla“, v němž poprvé informoval veřejnost o někdejší výrobě 
motocyklů v Horažďovicích. V článku jsou uvedeny technické 
parametry vyráběných motocyklů i další okolnosti jejich výro-
by – i to, že Adolfa Wagnera podporoval ve výrobě motorek jeho 
přítel elektrikář Brejcha. Mohu jen doplnit, že při výrobě motorů 
využil Adolf Wagner svých kontaktů v plzeňské Škodovce, kde si 
nechával zhotovit jejich lité části. 
Zajímavé informace motorkách zn. „Wagner“ obsahuje i „En-
cyklopedie českých motocyklů“ (autor Marián Šuman-Hreblay) 
z roku 2006. Zdrojem informací k této značce byl encyklopedii 
odborný časopis Motor Revue z let 1932–34, kde jsou publiková-
ny krátké popisy a ceníky motorek. Motorky zn. Wagner jsou zde 
nabízeny v sedmi modelech v obsahu motorů 250, 350 a 500 ccm 
v cenách od 5 100 do 10 500 Kč. Uvádí se také, že všechny stroje 
jsou vlastní konstrukce a výroby. Inzerovány jsou i univerzální 
pomocné motory o obsahu 100 ccm pro bicykly.
Autor encyklopedie glosuje v závěru článku: „…sortiment to byl 
slušný i pro velkou motocyklovou továrnu a dnes těžko posuzo-
vat, co byla skutečnost a co reklama.“
(Zmíněná kniha obsahuje samozřejmě i informace o motocy-
klech JAC, které začal vyrábět o něco později v Horažďovicích 
Jaroslav A. Cvach).
Ještě jedna velmi zajímavá zmínka: časopis Motor Revue z r. 1934 
připomíná 10leté jubileum od konstrukce prvního motocyklu 
zn. Wagner. To znamená, že první motorku zkonstruoval Adolf 
Wagner již jako 24 letý mladík, což svědčí o jeho nepopiratelném 

technickém talentu a zručnosti.
Nabízí se úvaha, kde mohl Adolf Wagner (a s ním možná i celé 
Horažďovice) být, kdyby měl tehdy dostatek kapitálu nebo třeba 
jen schopného obchodního manažera, který by včas pochopil, že 
rukodělná výroba nemá budoucnost a jedinou cestou k výrobě li-
dového levného motocyklu je sériová tovární výroba. Prorazit se 
nepodařilo ani zámožnějšímu J. Cvachovi. Pomalu nastávala zla-
tá doba motocyklů a jejich výroby se později chopila strakonická 
Zbrojovka. Zaručila si tím prosperitu na desítky let, světovou 
proslulost a významně ovlivnila i rozvoj sousedních Strakonic. 
Historie ale nezná kdyby: Adolf Wagner vyrobil zřejmě jen asi 
šest motocyklů. Dva z nich se dochovaly (zrekonstruované) díky 
panu Bálkovi. Mohli jsme je vidět na zmíněné výstavě.
Jaké byly další osudy Adolfa Wagnera? Někdy kolem roku 1930 
se oženil s Růženou Kulišanovou, narodila se jim jediná dcera 
Otilie, která v dospělosti žila v Plzni a pracovala jako zdravotní 
sestra. Domek a dílna Adolfa Wagnera se nacházely v uličce ve-
doucí z dnešní Komenského ulice k mlýnské stoce poblíž školy. 
Zámečnická dílna stejně jako jiné živnosti nepřežila rok 1948. Na 
přelomu padesátých a šedesátých let pamatuji „strejdu Ádu“, jak 
chodíval s malou aktovkou a v montérkách pracovat do tzv. „svíč-
kárny“ (tehdy Západočeské autodružstvo) vzniklé znárodněním 
pletárny jeho někdejšího motocyklového konkurenta J. Cvacha.
Adolf Wagner zemřel zapomenut ve svých 65 letech, jeho žena ho 
přežila ještě o 23 let. Dcera Otilie zemřela před pár lety bezdětná.
Výstava Horažďovické motorky byla zaslouženým připomenutím 
podnikatelských snah Adolfa Wagnera, samozřejmě i snah a zá-
sluh všech ostatních, kteří se kdy v Horažďovicích kolem motorek 
točili. Pořadatelé výstavy zaslouží opravdové uznání .
V té souvislosti ještě napadá otázka: najde se někdo, kdo zmapuje 
historii podnikání v Horažďovicích? 
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Další tematická příloha vyjde společně s Horažďovickým obzorem 26. září 2008.

Uzávěrka pro zasílání příspěvků bude 17. září 2008.

PŘÍRODA

Není med jako med
Jan Zroun, jednatel ZO ČSV

Med již v šedé dávnověkosti se těšil velké oblibě, proto staří ná-
rodové obětovali svým bohům co měli nejlepšího, mezi jinými 
i med. Bohové na Olympu pili nektar a jedli ambrósii, neboť 
med byl skvostný dárek Boží. Jak čas plynul, získával si med 
stále větší oblibu jak vlastní konzumací, tak pitím medoviny, 
která nesměla chybět na žádné oslavě ve středověku. Tato ob-
liba medu a dalších včelích produktů je známá až do dnešní 
doby. Zmíním se o významu medu jako důležité potravině pro 
náš organismus. Včely snášejí sladkou šťávu čili nektar nejví-
ce z květů rostlin. Nektar není ještě med, ten vzniká přemě-
nou v nektaru obsažených cukrů na cukr ovocný a hroznový, 
přebytečnou vodu včely odpařují. Medy vznikající z nektaru 
jsou medy květové a bývají světlé barvy a rychleji tuhnou. Dále 
jsou medy smíšené, které vznikají současným sběrem nektaru 
a medovice z jehličnatých a listnatých stromů. Pouze sběrem 
medovice z jehličnatých stromů vzniká med medovicový, který 
je tmavé barvy a tuhne pomaleji. Včelstva nepřináší jenom uži-
tek včelaři, ale také svou opylovací schopností celé společnosti. 
Matematicky vyjádřeno ze 100 % činnosti včel má společnost 
užitek 80 % a včelaři zůstane 20 %. Na trhu v naší republice 
jsou dva rozdílné druhy medu – med, který prodávají včelaři, 
je možné označit za pravý včelí med. Tento med za každých 
okolností dříve či později ztuhne. Druhý med lze koupit v ob-
chodech, marketech a o těchto medech chci napsat několik po-
známek. Toto je doslovný opis etikety ze sklenice ve které se 
med prodává: Med je směska medů zemí EU a zemí mimo EU, 
z regionů tropického klimatu. Vyrobeno v ČR pro Lidl České 
republiky. Med je čistý produkt včel, není výrobek – jako osob-
ní auto. Země EU jsou Francie, Rakousko, Řecko, Španělsko 
a další. Země mimo EU jsou Argentina, Kuba, Mexiko, Ameri-
ka, Čína a další. U takto dovezeného medu bylo v loňském roce 
provedeno 185 kontrol, odebráno 84 vzorků a zjištěno 25 zá-
vad. Nejčastěji byly shledány v obsahu medu rezidua veterinár-
ních léčiv, všechny tyto medy pocházely ze třetích zemích nebo 
byly původem z evropského společenství. Na základě tohoto 
vyšetření bylo staženo a zlikvidováno 4 567 kg medu, pozasta-
veno 20 794 kg medu a vráceno 24 572 kg medu. Ve správním 
řízení byly také uloženy pokuty. Možná, že některého čtenáře 
napadne, proč vás tímto obtěžuji, ale chtěl jsem upozornit na 
rozdíl kvality medu, který se prodává v obchodech a který lze 
koupit přímo u včelaře. Nedělám nikomu reklamu, ale zájem 
občanů kupovat med přímo od včelaře je malá, i když cena 
medu od včelaře je nižší než v obchodě. Mohu potvrdit, že med 
od včelaře je kvalitnější a prostý zbytků jakéhokoliv léčiva. My 
včelaři léčíme pouze nezávadným léčivem a jsme pod přísným 
dozorem veterinární správy. Bude záležet pouze na spotřebite-
li jaký med se rozhodne koupit. 

Na závěr chci potěšit hospodyňky receptem, který je opsán do-
slovně ze starých receptů.
Hubičky: vezmi 100 g cukru jemně utlučeného a utři s 2 žlout-
ky, přidej pak poznenáhla 200 g vychladlého medu, 20 g skoři-
ce, 20 g hřebíčku, 20 g kůry pomerančové a konečně tolik mou-
ky hladké, aby se utvořilo tuhé těsto, které se vyválí na malé 
kousky vykrájí, bílkem potře a pak na plechu voskem potřeném 
upéci nechá. 
Tento recept je staršího vydání, nové recepty najdete na 
www.medeu.cz. Přeji mnoho úspěchů v pečení a dobrou 
chuť! 
Končím sloganem, který stojí za zamyšlení: Každý člověk má 
svého lékaře, proč nemá také svého včelaře?


