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SLOVO STAROSTKY

Dne 21. 11. 2008 bylo při příležitosti 
110. výročí narození pana Jana Duchoně 
před loutkovým představením jeho hry 
Kašpárkovo dobrodružství u loupežní-
ků, slavnostně předáno vdově po synovci 
p. Duchoně paní Gutwirthové čestné ob-
čanství, které mu bylo uděleno na zářijo-
vém zasedání zastupitelstva.
Pro připomenutí uvádím jména všech čest-
ných občanů Horažďovic:
Msgr. Karel Fořt (1992)
Margith Wenger (1992)
W. V. Valek – Ladislav Valek (1996)
Prof. Ing. Dr. Jaroslav Němec, Dr. Sc. (1996)
Ing. Karel Jiří Němec, Csc. (1999)
Prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc. (1999)
Prof. Dr. Ferdinand Kinský (1999)
Josef Pavel (1999)
Jan Duchoň (2008)

—
28. 11. 2008 proběhlo slavnostní otevření 
nově vybudovaného sběrného dvora odpa-
dů. Ten se nachází na původním místě, ale je 
co se týká plochy zdvojnásoben, kompletně 
nově postaven a vybaven. Jedná se o pátý 
dokončený sběrný dvůr odpadů z prostřed-
ků Operačního programu Životní prostředí 
v Plzeňském kraji. Celkové uznatelné nákla-
dy projektu vlastní výstavby nového sběr-
ného dvora pro město Horažďovice jsou 
5,846 miliónů Kč a Evropská unie (konkrét-
ně Fond soudržnosti EU) spolu se Státním 
fondem životního prostředí v rámci Ope-
račního programu životní prostředí přispě-
la téměř 90 % těchto prostředků, konkrétně 
5,262 miliónu Kč. Zbylých 584 tisíc Kč ná-
kladů výstavby sběrného dvora jsme uhra-
dili ze svého rozpočtu.

—
30. 11. 2008 stejně jako v loňském roce 
proběhla v rámci první adventní neděle 
velmi zdařilá akce pod názvem Den pro 
dětskou knihu. Městská knihovna pod ve-
dením pí Lenky Šimonové připravila celo-
denní program pro děti i pro dospělé, který 
byl zakončen požehnáním a rozsvícením 
vánočního stromu na náměstí. Děkuji pí 

DEN PRO DĚTSKOU KNIHU str. 1–2
JAN DUCHOŇ str. 3
Z RADNICE str. 5–9    TEMATICKÁ PŘÍLOHA

Šimonové, všem jejím pomocníkům, dále 
Karlu Šťastnému a Honzovi Šaškovi za 
moderování programu a všem sponzorům, 
kteří akci podpořili.

—
V pondělí 1. 12. 2008 se konalo 12. zasedání 
zastupitelstva města. Zabývalo se plněním 
rozpočtu , byly schváleny tři půjčky z Fondu 
rozvoje bydlení, upřesněno zadání územní-
ho plánu města, schválen Plán společných 
zařízení v rámci pozemkových úprav v k. ú. 
Horažďovice. Dále zastupitelé rozhodli 
o udělení pokuty fi rmě Penny Market z dů-
vodu nedodržení podmínek smlouvy s tím, 
že smlouva se neruší, ale pouze upravuje 
dodatkem posunutí termínu pro podání 
stavebního povolení. Zastupitelé byli ujiš-
těni zástupcem fi rmy, že ze strany Penny 
Market trvá dál záměr stavby jejich prodej-
ny v našem městě. Byly schváleny upravené 
zásady prodeje bytů, které naleznete v tom-
to čísle HO v části Z radnice a na stránkách 
www.sumavanet.cz/horazdovice. 

Mgr. Jindřiška Jůdová, starostka města

Slavnostní otevření nově vybudovaného sběrného dvora odpadů, foto: J. Chalupná 

Vážení a milí občané,
děkuji za práci, podporu a ochotu pomá-
hat při rozvoji Horažďovic.
Přeji Vám všem klidné prožití Vánoc, 
v novém roce 2009 hodně zdraví, osobní 
spokojenosti a pracovních úspěchů. 

Mgr. Jindřiška Jůdová, starostka města

STALO SE

Den pro dětskou 
knihu aneb Vánoční 
kouzlení s Čapky 
Dne 30. 11. 2008 se v Horažďovicích 
uskutečnil 2. ročník Dne pro dětskou 
knihu, který pořádala Městská knihovna 
ve spolupráci s Městským úřadem. Ten-
tokrát provázela malé i velké návštěvníky 
čapkovská tematika zdařile naaranžovaná 
studenty Střední školy, oboru aranžérství. 
Přízemí obsadily v hojné míře prodejní 
stánky jednotlivých nakladatelství a bal-
kon zase patřil tvůrčím dílnám s ukázka-
mi vánočních dekorací, soutěžím a hrám. 
Program byl opravdu bohatý, a tak celou 
akci odstartovalo již v 9 hodin duo mode-
rátorů za vydatné pomoci Emánka – bílé 
fretky, které očividně pozornost publika 
svědčila. Návštěvníky přivítal jako první 
dětský pěvecký sbor Cvrčci. Maximálně 
zajímavé pojetí minimalistického Diva-
délka do kufříku mimořádně zasáhlo fan-
tazii přítomných dětí pohádkou O smutné 
princezně.
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…Nato navázala autorským čtením z kni-
hy Dárek pro Sáru spisovatelka Ivona Bře-
zinová. Velmi zdařilé zpestření v podobě 
vědomostní soutěže Co, jak, proč? připra-
vilo nakladatelství Fraus, které promítalo 
otázky přes dataprojektor. 
Dalším zajímavým hostem byla spisovatel-
ka Miroslava Kuntzmannová z Plzně, která 
divákům spolu se třemi dívkami předsta-
vila světově ojedinělý projekt Kluci, holky, 
kastrůlky. Autorka, která svojí tvorbu za-
měřila na psaní kuchařek, při něm vařila 
za asistence 54 dětí. Vznikly tak ojedinělé 
recepty podle vybraných dětských chutí. 
Těžko uvěřit, že na prvním místě zvítězila 
chuť špenátu a druhém zase mrkve. Sou-
bor těch nejlepších receptů obstaral Anděl 
kuchařský, ústřední motiv knihy Anděl-
ská kuchařka, kterou ilustroval pan Petr 
Marek z Domova pro osoby se zdravotním 
postižením ze Stodu.
Program dále obohatilo vystoupení sou-
boru Fidlifuk a krátká pohádka z Divadél-
ka do kufříku. Následovalo další autorské 
čtení, tentokrát v podání spisovatelky Pet-
ry Braunové. Poslední popletenou pohád-
ku pro malé diváky obstaral horažďovický 
Tyjátr. Součástí programu bylo i vyhod-
nocení soutěže Sbírej samolepky. Ze 13 
zúčastněných dětí vyhrál Jiří Motl, který 
obdržel hodnotné ceny.
Další předvánočním časem inspirova-
ná soutěž, které se zúčastnilo 25 dětí a 1 
kolektiv, nesla název Vánoční strom pro 
Helenu Zmatlíkovou. Soutěž proběhla ve 
třech věkových kategoriích, za nejmladší 
zvítězila Adélka Soukupová, za starší do 
10 let Radka Jindřichová a za nejstarší 
opět Jiří Motl.
Během celého dne si mohly děti vyzkou-
šet u několika stánků tradiční vánoční 
dekorace. Za svůj výrobek pak získaly že-
ton, který si mohly směnit v „opravdické“ 
prodejně za nějakou protihodnotu. Nutno 
podotknout, že tvůrčí dílny se opravdu 
povedly a mistři, jež děti zaučovali byli 
velmi trpěliví. Děti si tak mohly pod ve-
dením Dagmar Blatské ozdobit perníček, 
vyzkoušet si za dozoru ZŠ Chanovice pa-
ličkování, namalovat za asistence paní 
Malíkové přáníčko z hedvábí, vyrobit 
originální splétanou krabičku z papíru 
a u paní Urbanové zase vytvořit vánoční 

svícínek. K vidění byly i výrobky ze slámy.
Stánek Charity Horažďovice nabízel drát-
kování, aranžování svíček z včelího vosku 
a výrobu košíků z papírových brček. Za 
symbolické podpory bratří Čapků vze-
šly z dílen skautů, Otaváků a Městské 
knihovny HD ještě takové stánky jako byla 
Vánoční pošta pošťáka Kolbaby aneb Píše-
me Ježíškovi, Kouzlíme s Magiášem aneb 
výroba zvonečků, Loupežnická dílna Lot-
randa a Zubejdy aneb výroba papírových 
sněhuláků a Chytrák Dr. Voštěp, který 
motal dětem hlavy hlavolamy ze sirek…

…Po celou dobu konání akce si bylo mož-
né prohlédnout a zakoupit nejnovější na-
bídku knih z jednotlivých nakladatelství. 
Prodejní stánek tu měli i pozvaní umělci: 
spisovatel Ondřej Fibich, již zmíněná Pet-
ra Braunová, Ivona Březinová a Miroslava 
Kuntzmannová…

…Všichni významní hosté poskytovali bě-
hem dne autogramiádu.
Asi největšímu zájmu diváků se však těšily 
deskové hry, které bylo možné osobně si 
vyzkoušet u 9 hracích stolů…

…Vánočního kouzlení se dočkaly děti 
z Dětského domova Kašperské Hory, 
buňka Chanovice, pro které vydražilo, 
bohužel, jen velmi málo zúčastněných, 
nádherných 11 470 Kč. Dražilo se 19 kusů 
umělecky pojatých krabic, krabiček, ška-
tulí i čehosi, co jen krabici vzdáleně při-

pomínalo od významných umělecky zalo-
žených osobností Horažďovic a tentokrát 
i hostů zvenku. Nejvyšší sumou 1 700 Kč 
ohodnotili dražitelé perníkovou krabici 
Dagmar Blatské, 1 300 Kč věnovali za 
nádherně ilustrovanou Andělskou krabici 
pana Petra Marka…

…a 1 000 Kč vynesla pokladnička v podobě 
plechového jehlanu od Martina Kožnara. 
Bohatý program zakončil zvonkový prů-
vod na náměstí k vánočnímu stromu, 
kde mu tradičně požehnal vikář Miroslav 
Nikola. Starostka města pak dala pokyn 
k slavnostnímu rozsvícení. Vánoční atmo-
sféru dotvořil soubor skládající se ze tří 
horažďovických pěveckých sborů. 
Co říct na závěr? Že Den pro dětskou kni-
hu byla zase opět jedna vydařená akce. 
Nashledanou za rok.

Mgr. Andrea Králová

Foto Jitka Chalupná, Petra Tomešová
Celý článek a další fotografi e najdete na 
www.knihovna.horazdovice.cz

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji všem, kteří se podíleli na přípra-
vě a realizaci 2. ročníku Dne pro dět-
skou knihu, sponzorům, partnerům, 
všem, kteří odvedli skvělou práci, zvláš-
tě studentům Střední školy pod vedením 
Petry Kolářové, Renaty Hechtbergerové 
a Jitky Petrášové, Honzovi a Karlovi za 
moderování. Děkuji všem, kteří nelito-
vali svůj čas a věnovali své dílo do „Ška-
tulení“ i těm, kteří se, i za cenu toho, 
že je někdo pomluví, pustili do dražby 
a vydražili 11 470,– Kč pro děti, které 
neměly to štěstí narodit se a žít v úplné 
rodině. V neposlední řadě děkuji i Vám, 
kteří jste se přišli podívat a společně 
s námi tak přivítali adventní čas.

Lenka Šimonová
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Vánoční strom na náměstí Vandalismus u kina 

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

Redakční rada

KULTURA

JAN DUCHOŇ – ČESTNÝ OBČAN 
MĚSTA HORAŽĎOVIC 
Pátek 21. listopadu 2008 se stal pro Tyjátr 
Horažďovice jedním z nejvýznamnějších. 
Na návrh našeho souboru udělilo Město 
Horažďovice Čestné občanství in memori-
am zakladateli loutkového divadla v Horaž-
ďovicích, panu Janu Duchoňovi, jenž by le-
tos v listopadu oslavil své 110. narozeniny. 
V tento den se konalo slavnostní předání 
tohoto titulu jeho nejbližším příbuzným, 
jmenovitě paní Zdeňce Gutwirthové z Blat-
né, manželce Duchoňova synovce, a celé 
její rodině. Pamětní list jí jménem Horaž-
ďovic předala paní starostka a obě k publi-
ku pronesly milý a dojemný proslov, který 
dojal nejen mnohé pamětníky, ale i otrlé 
divadelní kulisáky. Jako vzpomínku potom 
uvedl loutkoherecký soubor autorskou po-
hádku pana Duchoně: „Kašpárkovo dob-
rodružství u loupežníků“. I když se jednalo 
o večer plný vzpomínek a návratů do dávné 
kulturní historie, atmosféra byla úžasná 
a o úsměvy žádná nouze. Proto jsme také 
vydrželi oslavovat dlouho do noci a naslou-
chat pamětníkům, rodinným i hereckým, 
kteří na Duchoně vzpomínají jen a jen s ve-
likou láskou. Jsme rádi, že jsme mezi sebou 
mohli přivítat i posledního pamětníka pů-

vodního Duchoňova souboru p. Rybáčka 
a potomky ostatních kolegů – loutkářů.
Jan Duchoň byl místním rodákem, který 
svůj život zasvětil zdejšímu městu. Celý ži-
vot pracoval pro horažďovický fotbal a ze-
jména divadlo, hlavně to loutkové. Ihned 
po návratu z vojny stál u zrodu první ma-
rionetové scény v hospodě Na formance 
hotelu Modrá Hvězda a v průběhu násle-
dujících let i v dalších, modernějších – ki-
nosále Na Modré a později v nové sokolov-
ně. Pro zdejší loutkové divadlo byl, spolu 
se svými sestrami, duší celého ansámblu 
a mnohdy zvládl odehrát pohádku i sám. 
Maloval kulisy, vylepšoval konstrukci scé-
ny, vyráběl rekvizity, vymýšlel nové a ná-
padité iluze pohádkových výprav a napsal 
na padesát loutkových her, z nichž některé 
se hrají do dneška. Za zmínku stojí jeho 
dvě historické hry „Žižka u hradu Rabí“ 
a „Obléhání města Horažďovic“, která 
pojednává o smrti Rudolfa Habsburské-
ho před horažďovickými branami. Vedl si 
korespondenci s předními českými lout-
káři, přispíval do odborného loutkového 
časopisu a udržoval v loutkoherecké práci 
krok s dobou. Podle odborníků z Divadel-
ního ústavu v Praze se J. Duchoň řadí stále 
mezi nejvýznamnější desítku amatérských 
loutkových autorů. O jeho múzickém daru 
umění malovat se jistě ani zmiňovat ne-
musíme – mnoho horažďovických rodin 
stále ještě vlastní nejeden jeho obraz. 
Jsme rádi za ocenění, kterého se našemu 
zakladateli dostalo, neboť jméno Jana Du-
choně stále ještě nezapomněli ani Horaž-
ďovice, ani celý český loutkářský svět.
Děkujeme Vám za vše, pane Jane Duchoni!

Stále Váš Tyjátr Horažďovice
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Tak máme za sebou první vánoční koncer-
ty. Už 23. 11. jsme poprvé v historii vystou-
pili v Německu, konkrétně ve Frauenau. Na 
společném koncertu se železnorudským 
smíšeným sborem jsme představili několik 
koled a vánočních písní. Hlavní část pro-
gramu však tvořila Rybova mše „Hej, mi-
stře“, kterou jsme zazpívali za doprovodu 
orchestru. Naše společné vystoupení bylo 
přijato velice krásně a na závěr na nás čeka-
lo milé překvapení. Dlouhotrvající potlesk 
ve stoje, doprovázený výkřiky „bravo“, nás 
všechny přesvědčil, že jsme zanechali vý-
borný dojem. 

Druhý společný koncert se konal 29. 11. 
v Hojsově Stráži, kde jsme představili podob-
ný program jako ve Frauenau. Pouze místo 
orchestru nás při Rybově mši doprovodil jen 
zvuk varhan. O den později jsme zazpívali na 
hodně zaplněném horažďovickém náměstí 
při slavnostním rozsvícení vánočního stro-
mu. Několik vánočních písní jsme zazpívali 
společně s Original Bandem a Volným sdru-
žením horažďovických zpěváků a muzikan-
tů. O dalších našich vánočních koncertech 
Vás budu informovat v dalším čísle. 
Na závěr bych Vám všem chtěl popřát krásně 
prožité svátky vánoční a do roku 2009 vše, 
co si jen budete přát. Hodně zdraví, štěstí, 
pohody a úspěchů v osobním i pracovním ži-
votě. A my si přejeme, abychom se s Vámi se-
tkávali na našich koncertech i v příštím roce. 
O novinkách budeme informovat na našich 
webových stránkách: www.psprachen.cz.

Za PSP Martin Petrus

Pěvecký spolek 
Prácheň

Regionální informační 
a mapové centrum 
cestovní kanceláře 
Ciao… informuje 

Dovolte nám, abychom Vám co nejsr-
dečněji poděkovali za Vaše zvídavé ná-
vštěvy městského infocentra v letošním 
roce. Jménem cestovní kanceláře a in-
formačního centra přejeme Vám všem 
příjemné prožití vánočních svátků, 
šťastné přivítání Nového roku a v tomto 
období přejeme zejména hlavně hodně 
zdraví, štěstí, radost, pohodu a mnoho 
spokojenosti.
Pokud ještě nevíte a nemáte dáreček pro 
své nejbližší a necháváte to na poslední 
chvíli, neváhejte a přijďte se inspirovat 
k nám do informačního centra a cestovní 
kanceláře. Rádi Vám pomůžeme vybrat 
a nabídneme vhodný dárek. 
Naleznete u nás plno zajímavých knih 
z oboru cestování, knižních průvodců 
a map. Zmínit bych chtěla např. nově vy-
danou edici průvodců Merian, nové vý-
letní knihy od nakladatelství Marco Polo 
s malými kapesními průvodci, které určitě 
potěší jak milovníky turistiky tak cyk-
loturistiky. Dále jsme pro Vás připravili 
zajímavé předvánoční slevy některých 
knižních publikacích, atlasů a map (např. 
kniha 333 památných míst ČR, 444 his-
torických měst a městeček ČR, 555 pa-
mátek lidové architektury, Kamera na 
cestách, Cestománie...). Zakoupit u nás 
můžete zimní pohledy, svíčky s motivem 
Horažďovic, drobné ručně vyráběné 
dřevěné suvenýry či krásné nástěnné 
mapy a glóbusy, které jsou také jednou 
z inspirací pod vánoční stromeček. 
Velmi oblíbeným dárkem se stává mož-
nost předplatit svým nejbližším a nejmi-
lejším zážitky v podobě cestování. Zájezd 
můžete vybrat sami nebo volbu necháte 
na svých blízkých. Nabízíme i tuto vari-
antu a to v podobě dárkových poukazů, 
které můžete věnovat v jakékoliv hodnotě 
i s prodlouženou dobou platnosti. 
A na co se můžete ještě těšit?
• připravujeme cestovatelskou přednáš-
ku o Albánii. Přednášet bude pan Milo-
slav Martan 19. ledna 2009 od 18.00 hod. 
v kině Otava. 
• V. cestovatelský ples. Koná se v pátek dne 
13. února 2009 od 20.00 hod. v kulturním 
domě v Horažďovicích a rádi bychom Vás 
všechny srdečně pozvali. Čeká na Vás ve-
čer plný hudby, tance, soutěží a zábavy. Již 

nyní si můžete u nás v infocentru a cestovní 
kanceláři zakoupit vstupenky (informace na 
telefonním čísle 376 511 999).
Velice se těšíme na Vaši návštěvu. Se sr-
dečným pozdravem a přáním všeho nej-
lepšího
Kolektiv Regionálního informačního centra 

Prácheňska a CK Ciao… Horažďovice

SPORT

Oddíl stolního tenisu 
TJ Sokol Horažďovice 
HAPON
srdečně zve všechny sportovce na

7. ROČNÍK 
PODNIKOVÉ LIGY STOLNÍHO TENISU
Po úspěchu minulých ročníků náš oddíl 
znovu organizuje „Podnikovou ligu stol-
ního tenisu“ jako dík našim sponzorům 
za fi nanční a materiální podporu rozvoje 
stolního tenisu v Horažďovicích.
Stalo se již tradicí, že soutěž otevíráme 
i skupinám sportovců, kteří nemusí být 
sdruženi v podniku, který se do soutěže 
přihlásil.
Oslovte své známé a přihlaste se do sou-
těže, která začíná v polovině ledna a bude 
se hrát zhruba do března vždy ve středu od 
18.00 hodin v sokolovně.
Termín odevzdání přihlášek 
do 31. 12. 2008 
přihlášky a více informací na tel.: 720 248 
161, e-mail: pavel.mandak@tiscali.cz

Pavel Mandák

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 lednu
(19.–23. 1. 2008)

Pro občany Horažďovicka 
prvních 30 minut zdarma.

ZDARMA
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Z RADNICE

Zastupitelstvo města 
dne 1. 12. 2008
SCHVÁLILO 
• plnění rozpočtu města k 30. 10. 2008
• rozpočtovou změnu č. 4 na rok 2008, tj. 
rozpočtová opatření 50–81/2008
• rozpočtový výhled na r. 2009–2013
• pravidla rozpočtového provizoria na rok 
2009:
Město Horažďovice bude hradit pouze 
platby základních provozních výdajů nut-
ných k zajištění plynulosti hospodaření 
města, jeho organizačních složek a pří-
spěvkových organizací a výdajů, které 
jsou k dnešnímu dni smluvně podloženy 
a smlouvy byly projednány v radě města 
nebo zastupitelstvu města
• rozpočet Svazku obcí Radina na rok 
2009
• předání drobného dlouhodobého hmot-
ného majetku a dlouhodobého hmotného 
investičního majetku v celkové hodnotě 
2 725 415 Kč příspěvkové organizaci Zá-
kladní škola Horažďovice, Blatenská ulice 
do správy k jejímu vlastnímu hospodář-
skému využití
• Protokol o výběrovém řízení pro po-
skytování zvýhodněných půjček z Fondu 
rozvoje bydlení města Horažďovice ze dne 
18. 11. 2008, tj.: 

ROZHODLO: 
• o poskytnutí půjčky p. Lukešovi, Horaž-
ďovice ve výši 100 tis. Kč (5 let, 2 %)
• o poskytnutí půjčky p. Hanzíkovi, Horaž-
ďovice ve výši 160 tis. Kč (10 let, 1,5 %) 
• o poskytnutí půjčky p. Hlaváčové, Ho-
ražďovice ve výši 100 tis. Kč (5 let, 2 %). 

SCHVÁLILO: 
• Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině Městské 
knihovny, organizační složky města
• rozpracované a upřesněné zásady, po-
stupy a požadavky zadání územního plá-
nu jako východisko pro další postup zpra-
covatele při zpracování návrhu územního 
plánu 
• předložený Plán společných zařízení, 
který byl vyhotoven v rámci provádění 
komplexní pozemkové úpravy v katastrál-
ním území Horažďovice 
• směnu pozemků mezi Václavem a Janou 
Trčkovými a Městem Horažďovice z důvo-
du vypořádání části pozemku dlouhodobě 
užívaném Mysliveckým sdružením. Měs-
to Horažďovice směňuje nově vzniklou 

p. č. 780/3 o výměře 235 m2 (původně p. č. 
792PK) v k. ú. Horažďovice za p. č. 792/2, 
p. č. 792/3, p.č. 784/10, p.č. 784/11 o cel-
kové výměře 311 m2 v k. ú. Horažďovice, ve 
vlastnictví manželů Trčkových 
• společnosti A + R s. r. o. Jirny prodlou-
žení data pro podání žádosti o vydání 
stavebního povolení k výstavbě prodejny 
Penny Market na pozemku p. č. 166 v k. ú. 
Horažďovice do 30. 9. 2008, ponechání 
zálohy ve výši 200 000 Kč jako smluvní 
pokuty Městu Horažďovice a platbu nové 
zálohy ve výši 200 000 Kč do 15. 11. 2008

NEPROMINULO
• smluvní pokutu ve výši 200 000 Kč vy-
plývající z uzavřené Smlouvy o budoucí 
smlouvě kupní ze dne 13. 12. 2007

REVOKOVALO 
• usnesení z 8. zasedání ZM, bod č. 9 ze 
dne 18. 2. 2008 – Zásady postupu při pro-
deji bytů

SCHVÁLILO 
• Zásady postupu při prodeji bytů a byto-
vých domů v majetku města Horažďovice 
včetně přílohy č. 1 a přílohy č. 2

Rada města 
Horažďovice dne 
19. 11. 2008
SCHVÁLILA 
• zařazení pořízení akustického nástroje 
(klavíru, resp. piana) do prostor hotelu 
Prácheň za maximální cenu 60 000 Kč do 
rozpočtu roku 2009 
• nabídku Miroslava Vondrysky na renova-
ci uvítacích tabulí umístěných při příjezdu 
do města za celkovou cenu 4 560 Kč 
• prezentaci města v brožuře Poznávej-
te kraje České republiky ve vydání roku 
2009 za cenu propagace mapa 14 600 Kč 
+ DPH, propagace pohlednice 17 400 Kč 
+ DPH
• Dodatek č. 1 k Pravidlům ke stanovení 
postupu orgánů města Horažďovice při 
zajištění práva fyzických a právnických 
osob na poskytnutí informací, který nově 
upravuje v čl. 6 odstavec 3 odvolací orgán, 
v případě podání stížnosti na postup při 
vyřizování žádosti o informaci ve věcech 
samostatné působnosti města
• uzavření provozu organizační složky 
Technické služby, Městské muzeum, Měst-
ská knihovna a Městský úřad Horažďo-
vice dne 31. 12. 2008, organizační složky 
Aquapark dne 24. 12. 2008–25. 12. 2008 
a dne 31. 12. 2008–1. 1. 2009 
• kácení 2 ks smrků a 1 ks lípy v Komušíně 
(smrky pokácí TS, lípa bude pokácena do-

davatelským způsobem odborně způsobi-
lou fi rmou), kácení 175 ks topolů v lokalitě 
Jarov, kácení bude provedeno dodavatel-
sky odborně způsobilou fi rmou, kácení 
6 ks tují v okolí kulturního domu v Horaž-
ďovicích organizační složkou Technické 
služby, kácení bude provedeno v době ve-
getačního klidu do 30. 3. 2009 
• pořadník na přidělování bytů: byty 2+1 
a byty 1+1 nad 40 m2

SOUHLASILA
• s bezplatným poskytnutím prostor sálu 
hotelu Prácheň pro koncerty žáků ZUŠ 
Horažďovice v termínech 18. 6. 2009, 
3. 12. 2009, 16. 12. 2009 (vždy cca od 
13.30 hod. do 18.30 hod.)

VZALA NA VĚDOMÍ 
• zprávu o činnosti občanského sdružení 
Šumařina v areálu Obory u Horažďovic 
• zápis z bytové komise ze dne 
18. 11. 2008

Rada města 
Horažďovice 
dne 1. 12. 2008
SCHVÁLILA
• návrh právního zástupce JUDr. Jiří-
ho Nesvedy podat odvolání proti roz-
sudku Okresního soudu Klatovy ze dne 
27. 11. 2008 týkající se platnosti nájemní 
smlouvy a určení neplatnosti výpovědi ná-
jemní smlouvy s fi rmou Bögl a Krýsl 
• cenový dodatek na rok 2009 ke Smlou-
vě o zabezpečení sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních 
odpadů se společností RUMPOLD–P 
Plzeň, provozovna Sušice 
• Dohodu o náhradě za užívání stavby sil-
nice I. třídy bez právního důvodu k připo-
jení a zřízení sjezdu ke sběrnému dvoru 
mezi Městem Horažďovice a Ředitelstvím 
silnic a dálnic Plzeň
• darovací smlouvu s p. Vladimírem Mi-
šákem, (dárcem) a Městem Horažďovice 
(obdarovaným) na poskytnutí peněžní-
ho daru 6 tis. Kč na fi nancování činnosti 
Městského muzea 
• zpracování rešerše a přihlášení ochranné 
známky Horažďovice Perla Otavy včetně 
kalkulace na zpracování rešerše a přihlá-
šení ochranné známky Perla Otavy ve výši 
11 600 Kč + DPH 
• odpověď Ing. Novákovi – přešetření stíž-
nosti na postup Městské policie s tím, že 
stížnost byla shledána jako nedůvodná 

ROZHODLA 
• o přijetí cenové nabídky a schválila 
dodatek smlouvy o dílo společnosti PL-
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ZEŇSKÝ PROJEKTOVÝ A ARCHITEK-
TONICKÝ ATELIER s. r. o., Plzeň na roz-
šíření rozsahu projektové dokumentace 
stavby „Řadové domy 6+4, Nad Nemoc-
nicí, Horažďovice“ o další 4 řadové domy 
na pozemku parc. č. st. 577/12 v kat. ú. 
Horažďovice (Nad Nemocnicí) ve výši 
83 347,60 Kč

JMENOVALA 
• členy školské rady za zřizovatele – Ing. 
Ladislav Lenský, Blanka Jagriková, Bo-
huslava Kodýdková pro školskou radu při 
ZŠ Komenského ul. a ZŠ Blatenská ul.

SOUHLASILA 
• s uzavřením Křesťanské MŠ a MŠ Lo-
retská ul. v době od 22. prosince 2008 do 
2. ledna 2009 
• aby schvalování grafi ckých návrhů po-
užívaných pro propagační účely Města 
Horažďovice bylo v kompetenci MěÚ, 
OPPŠK 

STANOVILA 
• odměny ředitelům příspěvkových orga-
nizací MŠ Loretská ul., Křesťanské MŠ, 
ZŠ Blatenská ul. a ZŠ Komenského ul.

ULOŽILA
• místostarostovi doplnit ve věci dodava-
tele informačního systému v Horažďovi-
cích konkrétní specifi kaci – cena pro od-
běratele, umožnění pozice pro město do 
31. 12. 2008 

Zásady postupu 
při prodeji bytů 
a bytových domů 
v majetku Města 
Horažďovice
Zastupitelstvo města Horažďovice schvá-
lilo svým usnesením č. 22 dne 1. 12. 2008 
tyto Zásady postupu při prodeji bytů a by-
tových domů v majetku Města Horažďovi-
ce (dále jen zásady). 
I. Základní ustanovení
Účelem zásad je stanovit podmínky pro 
prodej bytů a bytových domů v majetku 
Města Horažďovice. 
II. Vymezení pojmů
 Bytem se rozumí místnost nebo soubor 
místností, které jsou podle rozhodnutí 
stavebního úřadu určeny k bydlení. 
 Příslušenstvím bytu se rozumí místnosti 
a prostory určené k užívání spolu s bytem.
 Společnými částmi domu se rozumí čás-
ti domu, určené pro společné užívání, ze-
jména základy, střecha, hlavní svislé a vo-

dorovné konstrukce, vchody, schodiště, 
chodby, balkony přístupné ze společných 
prostor domu, prádelny, sušárny, kočár-
kárny, rozvody teplé a studené vody, kana-
lizace, rozvody plynu, elektřiny, vzducho-
techniky, výtahy, hromosvody, společné 
antény a společná zařízení domu.
 Bytovým domem pro účely těchto zásad 
se rozumí dům s nájemními byty, příslu-
šenstvím bytů a společnými částmi domu. 
 Nájemcem bytu se rozumí fyzická osoba, 
která byt užívá ke dni rozhodnutí o prodeji 
na základě platné nájemní smlouvy. 
III. Předmět prodeje
 Zastupitelstvo města Horažďovice se 
usneslo provádět prodej bytů a celých by-
tových domů ve vlastnictví města po eta-
pách a v rozsahu podle skutečných potřeb 
a zájmů města. 
 Předmětem prodeje podle těchto zásad 
jsou byty ( jednotky) a odpovídající podíly 
na společných částech domu a pozemku 
(stavební parcele) podle z. č. 72/1994 Sb., 
nebo celé bytové domy s pozemkem (sta-
vební parcelou), s předností pro současné 
nájemce. 
 Seznam domů určených k prodeji pod-
le těchto zásad předkládá rada města ke 
schválení zastupitelstvu města. Seznam 
domů pro I. etapu prodeje je součástí těch-
to zásad (příl. č. 1). Tento seznam může být 
na návrh rady města průběžně doplňován. 
 Do prodeje nebudou zahrnuty městské 
domy, ve kterých jsou zajišťovány sociální, 
zdravotní a jiné specifi cké služby a domy, 
které si Město Horažďovice podle svého 
uvážení ponechá pro potřebu přidělování 
bytů občanům a domy, kde se uvažuje se 
zhotovením půdních nástaveb a vestaveb 
do doby jejich zhotovení. 
IV. Postup prodeje
 O zahájení prodeje v jednotlivých do-
mech, na které byl vyhlášen záměr prode-
je, rozhodne rada města.
1. Prodej bytu podle z. č. 72/1994 Sb.: 
 a) Předběžný průzkum: 
 V domech určených k prodeji uskuteční 
prodávající předběžný průzkum u součas-
ných nájemců, vysvětlí jim postup prode-
je podle zákona č. 72/1994 Sb. v platném 
znění, a těchto zásad a předá jim sdělení 
Města Horažďovice s informacemi o po-
stupu prodeje, stanovení kupní ceny a pla-
tebních podmínkách. Nájemci budou zá-
roveň vyzváni, aby ve lhůtě do 15 dnů od 
převzetí sdělení písemně informovali, zda 
mají o koupi bytu zájem. Kupující má po-
vinnost uhradit zálohu na budoucí nákla-
dy prodávajícího s prodejem souvisejícími 
ve výši 5 000,– Kč. Tato záloha v případě 
neuzavření kupní smlouvy ze strany kupu-
jícího připadne celá ve prospěch prodáva-
jícího na úhradu vynaložených nákladů. 
 b) Nabídka nájemcům:
 V případě, že se předběžným průzku-

mem zjistí, že současní nájemci mají zájem 
o odkoupení bytů v domě, posoudí počet 
zájemců v domě rada města a na základě 
schválení prodeje bytu, předá prodávající 
do 90 dnů po jeho ukončení všem nájem-
cům závaznou písemnou nabídku.
 Nabídka bude obsahovat vymeze-
ní prodávaného bytu podle § 6, odst. 1 
z. č. 72/1994 Sb., výši kupní ceny a plateb-
ní podmínky, poučení podle § 22, odst. 1 
a 2 z. č. 72/1994 Sb. o předkupním právu 
nájemce, zásady budoucích smluvních 
vztahů mezi kupujícím a prodávajícím 
a upozornění na právo prodávajícího 
zrušit bez náhrady podanou nabídku. 
Od data převzetí nabídky počne nájem-
cům běžet podle ustanovení § 22, odst. 1 
z. č. 72/1994 Sb. zákonná lhůta 6 měsíců 
pro její přijetí. Tato lhůta může být ukon-
čena dříve v případě přijetí nabídky všemi 
nájemci. Po uplynutí lhůty 6 měsíců má 
nájemce podle ustanovení § 22, odst. 2 zá-
kona č. 72/1994 Sb. ještě po dobu 1 roku 
právo na přednostní nabytí bytu ve smyslu 
§ 606 Občanského zákoníku, tj. jestliže 
přijme nabízené podmínky. Přitom je po-
vinen uzavřít kupní smlouvu do 3 měsíců 
od doručení nabídky.
 c) Neprodané byty: 
 Pronajaté byty, jejichž nájemci nepři-
jali nabídku do 6 měsíců ode dne jejího 
doručení mohou být po projednání v radě 
města nabídnuty k prodeji ve výběrovém 
řízení s minimální nabídkovou cenou dle 
znaleckého posudku se stanovením ceny 
v místě a čase obvyklé. 
 d) Byty bez nájemního vztahu: 
 Byty bez nájemního vztahu v domě, kde 
probíhá prodej, budou nabídnuty k prodeji 
ve výběrovém řízení s minimální nabídko-
vou cenou dle znaleckého posudku (cena 
v místě a čase obvyklá). 
 e) Výměny bytů: 
 Výměny bytů v době prodejního řízení 
v domě lze realizovat. Výměny bytů, kde 
jedna ze stran dohody o výměně je účast-
níkem probíhajícího prodejního řízení 
a druhá nikoliv, budou posuzovány indivi-
duálně.
 f) Prodej pozemku: 
 Spolu s prodejem bytu a odpovídajícího 
podílu na společných částech domu, bude 
prodán i podíl na zastavěné části (půdo-
rysu) příslušné stavební parcely. Pokud 
zastavěná část tvoří pouze část stavební 
parcely, bude zbytek stavební parcely ře-
šen individuálně, se zřetelem na konkrétní 
místní situaci a zájmy Města Horažďovice, 
v návaznosti na územní plán a na základě 
rozhodnutí městského zastupitelstva. 
 g) Omezení prodeje: 
 Kupní smlouvu s nájemcem bytu vůči 
kterému má prodávající pohledávky za 
nezaplacené nájemné a služby spojené 
s užíváním bytu lze uzavřít až po zapla-
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cení dluhu. Kupní smlouvu nelze uzavřít 
s nájemcem bytu, který jej bez vážného 
důvodu neužívá a proto mu byla již dříve 
dána výpověď z nájmu. 
2. Prodej celého domu současným nájem-
cům:
 Druhou rovnocennou variantou je pro-
dej celého domu současným nájemcům 
bytů 
a) právnické osobě, tvořené současnými 
nájemci – družstvo,
b) do podílového vlastnictví nájemců. 
V. Stanovení kupní ceny
1. Kupní cena bytu včetně spoluvlastnického 
podílu na společných částech domu, prodá-
vaného současnému nájemci, se stanoví:
a) celková podlahová plocha je pro potřeby 
těchto zásad stanovena jako součet podla-
hové plochy bytu a podlahové plochy pro-
storů mimo byt užívaných výhradně ná-
jemcem bytu (balkon, lodžie, komora, …
nepatří sem však sklepy a sklepní kóje)
b) u místností tvořících společné příslu-
šenství pro více bytů se zjistí jejich podíl 
náležející konkrétnímu bytu jako poměr 
podlahové plochy místností tvořících 
toto společné příslušenství k poměru cel-
kové podlahové plochy bytu zjištěné dle 
písm. a) shora
c) základní cena bytu za 1 m2 takto zjiště-
né celkové podlahové plochy bytu a podí-
lu na podlahové ploše místností tvořících 
společné příslušenství pro více bytů činí:
u bytů I. kategorie………5 000,– Kč/m2 
u bytů II. kategorie……..4 500,– Kč/m2

u bytů III. kategorie…….4 000,– Kč/m2 
přičemž kategorie bytů byly stanoveny dle 
původně platné vyhlášky č.176/1993 Sb.
d) k takto stanovené základní ceně bytu se 
připočítává cena za sklepní prostory tak, 
že základní cena za 1 m2 podlahové plochy 
bytu se násobí celkovou výměrou sklep-
ních prostor užívaných výhradně nájem-
cem a koefi cientem 0.20.
e) k takto stanovené základní ceně bytu 
a sklepních prostor se dále připočítává 
cena za opravy v domě. Tato cena se vy-
počte z celkových nákladů vynaložených 
na opravy domu a bytů za posledních 15 let 
před schválením prodeje bytů v orgánech 
města (tj. zastupitelstvem města) jako 
hodnota odpovídající poměru podlaho-
vé plochy prodávaného bytu k podlahové 
ploše všech bytů v domě snížená o amorti-
zaci. Amortizace bude stanovena celkovou 
základní životností konstrukce dle zákona 
č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku ve 
znění pozdějších změn a příslušné prová-
děcí vyhlášky (v době schvalování těchto 
zásad jde o vyhlášku č. 3/2008 Sb).
2. Byty s nájemci, kde stávající nájemce neproje-
ví o koupi bytu zájem, mohou být po projednání 
v radě města nabídnuty k prodeji ve výběrovém 
řízení s minimální nabídkovou cenou dle znalec-
kého posudku (cena v místě a čase obvyklá).

3. Byty bez nájemního vztahu v domech, kde 
probíhá prodej, budou prodány ve výběro-
vém řízení s minimální nabídkovou cenou 
podle znaleckého posudku (cena v místě 
a čase obvyklá). 
4. K ceně za prodávanou jednotku se při-
počte cena odpovídajícího podílu na pozem-
ku (stavební parcele) ve smyslu ustanovení § 
21, odst. 1 zákona č. 72/1994 Sb., která se 
vypočte minimálně z ceny pozemku stanove-
né znaleckým posudkem. 
5. Kupní cena bytového domu, prodávaného 
nájemcům podle č. IV, bodu 2 těchto zásad, 
se stanoví znaleckým posudkem. K ceně 
domu se připočte cena pozemku (stavební 
parcely) podle znaleckého posudku. 
6. Daň z převodu nemovitosti hradí prodá-
vající. 
7. Všechny ostatní náklady spojené s realiza-
cí prodeje (pořízení znaleckých posudků, pro-
hlášení vlastníka, zpracování smluv, vklad 
do katastru a jiné) snížené o složenou zálohu 
hradí kupující před podpisem smlouvy. 
VI. Platební podmínky
Dohodnutou kupní cenu uhradí kupující 
v plné výši zásadně před podpisem kupní 
smlouvy. Kupní smlouvy, týkající se jednot-
livého domu, musí být podepsány současně. 
VII. Závěrečná ustanovení
1. Při prodeji bytů a podílu ke společným 
částem bytu a pozemku se zřizuje před-
kupní právo prodávajícího na dobu 5 let 
ode dne vkladu kupní smlouvy do katastru 
nemovitostí za stejnou kupní cenu. 
2. V odůvodněných případech může rada 
města doporučit zastupitelstvu města pro 
prodej bytového domu zvláštní podmínky 
nad rámec těchto zásad. 
3. Výběrové řízení se provede zpravidla 
formou předání nabídkové ceny v zalepené 
obálce (tzv. obálková metoda). Výsledky 
výběrového řízení schvaluje rada města. 
4. Zastupitelstvo města si vyhrazuje právo 
změnit přijaté zásady. 
5. Každý prodej domu nebo bytu musí 
schválit zastupitelstvo města. 
6. Na prodej bytu nebo domu není právní 
nárok. 
VIII. Nabytí účinnosti
Tyto zásady nabývají účinnosti dnem je-
jich schválení zastupitelstvem města. 
V Horažďovicích dne 1. 12. 2008 

Ing. Ladislav Lenský
místostarosta města

Mgr. Jindřiška Jůdová 
starostka města 

PŘÍLOHA č. 1 
k Zásadám postupu při prodeji bytů a byto-
vých domů v majetku Města Horažďovice.
I. etapa nabídky bytů k prodeji 
Bytový dům č. p. 781 a 782 
ul. Pod Vodojemem

18 bytových jednotek

Bytový dům č. p. 783 a 784 ul. Mayerova  
18 bytových jednotek

Bytový dům č. p. 785 a 786 ul. Mayerova 
18 bytových jednotek

Bytový dům č. p. 787 a 788 ul. Pod Vodo-
jemem        18 bytových jednotek
Bytový dům č. p. 789 a 790 ul. Šumavská

18 bytových jednotek
Bytový dům č. p. 929 a 930 ul. Loretská

24 bytových jednotek
Bytový dům č. p. 268 ul. Plzeňská 

9 bytových jednotek 
Bytový dům č. p. 220 ul. Jiráskova 

12 bytových jednotek 
Bytový dům č. p. 91 ul. Trhová

4 bytových jednotek
Bytový dům č. p. 105 ul. Trhová

 6 bytových jednotek 
Bytový dům č. p. 839, 840, 841 a 842 
ul. Pod Vodojemem 

32 bytových jednotek 
Bytový dům č. p. 877 a 878 ul. Palackého

24 bytových jednotek 
Bytový dům č. p. 933 a 934 ul. Palackého

36 bytových jednotek 
CELKEM:

237 bytových jednotek

PŘÍLOHA č. 2 
k Zásadám postupu při prodeji bytů a byto-
vých domů v majetku Města Horažďovice.
Stanovení kupní ceny pro jednotlivé kate-
gorie bytů bylo provedeno postupem dle 
zákona č. 151/1997 Sb., ve znění zákona 
č. 121/2000 Sb., podle kterého je obvyk-
lá cena zjištěna jedině analýzou trhu. Po 
provedení této analýzy v různých místech 
republiky (např. Strakonice, Klatovy, 
Blatná, Karlovy Vary, Břeclav, a řada dal-
ších) a porovnání cen prodávaných bytů 
byla stanovena obvyklá cena pro prodej 
bytů v majetku Města Horažďovice s při-
počtením amortizované ceny technického 
zhodnocení provedené v posledních zhru-
ba patnácti letech.
Při odhadování obvyklé ceny bytů bylo 
zejména přihlíženo k počtu bytů nabíze-
ných k prodeji na trhu s byty a k zákonné 
povinnosti prodeje bytů ne komukoliv, ale 
přednostně stávajícím nájemcům. Přitom 
bylo nutné přihlédnout k tomu, že cena 
nemovitosti (bytu) se odvíjí od nabídky 
a poptávky na trhu a že v nemovitosti – 
bytovém domě je nejvýhodnější prodat 
pokud možno všechny bytové jednotky, 
nebo alespoň jejich větší část. 

Oznamujeme všem občanům, že ve středu 
31. 12. 2008 bude Městský úřad v Horaž-
ďovicích uzavřen.
Městské muzeum Horažďovice bude uza-
vřeno od 23. 12. 2008 do 4. 1. 2009.

Ing. Ivana Dušková, tajemnice MěÚ 
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Rekonstrukce 
sběrného dvora byla 
úspěšně dokončena... 
…a 28. 11. 2008 proběhlo slavnostní ote-
vření sběrného dvora odpadů ve Strako-
nické ulici. Akci se městu podařilo zrea-
lizovat v rámci jednoho z dotačních titulů 
z Operačního programu Životní prostředí. 
Finanční prostředky na tento projekt byly 
ze značné míry poskytnuty z Fondu sou-
držnosti Evropské unie. Při otevření se na 
půdě staronového sběrného dvora sešlo 
mnoho významných lidí jak z řad dodava-
tele stavby, projektanta zástupců města, 
Státního fondu životního prostředí, Regi-
onální rozvojové agentury a dalších.
Se střiháním pásky pomohly děti ze Zá-
kladní školy v Komenského ulici. Nutno 
říci, že se této důležité role zhostily velmi 
zodpovědně.

Rekonstrukcí se náš malý a hlavně nepříliš 
zabezpečený sběrný dvůr změnil v moder-
ní středisko pro odpadové hospodářství 
města. Pro občany bude největším bonu-
sem podstatné rozšíření týdenní provozní 
doby ze 6 na 20 hodin.
Již od začátku prosince je sběrný dvůr pro 
občany otevřen:
ÚT: 09.00–12.00, 14.00–18.00
ČT:         14.00–18.00
SO: 09.00–12.00, 14.00–18.00
V souvislosti se změnami v provozu sběrné-
ho dvoru jsme pro občany připravili infor-
mační leták. Pro domácnosti přilehlých obcí 
(Babín, Boubín, Horažďovice-Předměstí, 
Horažďovická Lhota, Komušín, Svaté Pole, 
Třebomyslice, Veřechov) bude informační 
leták distribuován společně s tímto číslem 
Horažďovického obzoru. Pro občany města 
distribuci provede Česká pošta.
Na závěr bych nám všem do nového roku 
popřála hodně spokojenosti, tolerance, 
osobních a pracovních úspěchů, a to neje-
nom při využívání služeb sběrného dvora. 

Ing. Anna Vachušková, 
Odbor životního prostředí

Prodej známek na 
popelnice pro rok 
2009
fi rmy RUMPOLD-P, s. r. o. pro podnika-
jící subjekty se uskuteční v prostoru kina 
Otava ve dnech
15. 01. 2009 v době od 13.30 do 16.30
22. 01. 2009 v době od 09.00 do 14.00
nebo si je mohou zakoupit v provozovně 
fi rmy RUMPOLD–P, s. r. o. na adrese 
Nová 240, 342 01 Sušice, denně v době: 
07.00–11.00 a 12.00–15.00 hod.

Ing. Pokorný, RUMPOLD-P, s.r.o.

Město Horažďovice vyhlašuje výběrové řízení na PROVOZ VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ 
Případní zájemci o provozování VH od 1. února 2009 – předloží nejpozději do 15. 1. 2009 zpracovanou nabídku s koncepcí provozování VH 
včetně představy fi nančních požadavků, provozní doby apod. Vaši nabídku prosím doručte v uzavřené obálce, označené zřetelně nápisem „ne-
otevírat – VH“ na adresu: Město Horažďovice, Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice. Bližší informace na tel. 376 547 557. 

Jitka Chalupná, odbor památkové péče, školství a kultury

MĚSTO HORAŽĎOVICE 
organizační složka 

TECHNICKÉ SLUŽBY 
nabízí k prodeji

KROPÍCÍ AUTOMOBIL 
ŠKODA 706 RTH AKVE

rok výroby 1974, najeto 23 000 km
TP platná do 5/2009

cena: 99 000 Kč
Bližší informace 

p. Pajer, tel.: 603 963 054

Sdělení Odboru 
sociálních věcí 
a Městské policie...
Vzhledem k nárůstu výskytu závadového 
chování a konzumace návykových látek 
mezi dětmi a mladistvými, zvýšila Měst-
ská policie Horažďovice dohled nad mlá-
deží vyhledávaných míst a zařízení. Po-
slední kontrola většího rozsahu proběhla 
v podvečerních hodinách dne 5. 12. 2008. 
V případě zjištění jednání, které se neslu-
čuje s dodržováním zákona, bude celá věc 
oznámena k dalšímu šetření odboru soci-
álních věcí, popřípadě Policie ČR.
Odbor sociálních věcí mohou oslovit tak-
též rodiče, jež mají podezření na požívání 
drog nebo nevhodné chování u svých dětí. 
Těmto rodičům bude poskytnuta indivi-
duální pomoc a odborné poradenství. Na 
tento odbor se mohou obrátit i samotné 
děti, které pociťují potřebu pomoci. Řeše-
na budou taktéž anonymní oznámení. 

Petra Janečková, 
Odbor soc. věcí a zdravotnictví

Blanka Špatná, 
Městská policie Horažďovice

Městská policie 
informuje
V měsíci listopadu 2008 Městská policie 
Horažďovice řešila celkem 47 přestupků, 
převážně v dopravě, dále bylo projednáno 
10 oznámení, 4 stížnosti, zjištěno 11 zá-
borů veřejného prostranství, 4 nálezy 
a celkem bylo odchyceno 5 psů. Všechny 
se podařilo vrátit majitelům. Další činnost 
spočívala v zabezpečování místních záleži-
tostí veřejného pořádku.
Dne 2. 11. v nočních hodinách telefonicky 
oznámila občanka výtržnictví třech osob 
na autobusové zastávce v ulici Komenské-
ho, zřejmě pod vlivem omamných látek. 
Předáno k řešení na PČR Horažďovice.
Dne 10. 11. byla zjištěna černá skládka 
v prostoru bývalého statku, kde se nachá-
zely 3 palety plné eternitu, který je veden 
jako nebezpečný odpad. Vše předáno 
k prošetření na MěÚ Horažďovice, odboru 
životního prostředí.
Dne 11. 10. v ranních hodinách v ulici Ma-
yerově zjištěna olejová skvrna pod stojícím 
vozidlem. Hlášeno hasičům v Horažďovi-
cích, kteří provedli odstranění.
Dne 12. 11. přivolána hlídka MP do LDN, 
kde občan budil veřejné pohoršení. Vyře-
šen blokovou pokutou a vykázán z prosto-
ru nemocnice.
Dne 20. 11. zastaven řidič v ul. Blatenská 
v prostoru bývalých kasáren. Na vozidle 
BMW byly kradené registrační značky. Na 
místo byla přivolaná hlídka PČR.
Dne 25. 11. v ranních hodinách v Ševčí-
kově ulici zastaven řidič s vozidlem, které 
nesvítilo a dále bylo zjištěno, že u vozidla je 
šest měsíců neplatná technická kontrola. 
Přestupek předán k vyřešení na Správní 
odbor MěÚ Horažďovice.
Dne 26. 11. bylo nahlášeno na MP, že na 
pozemku města provádí fi rma výkopové 
práce bez povolení, činnost byla zastavena 
a vše předáno k dořešení na Odbor inves-
tic, rozvoje a správy majetku města Horaž-
ďovice.
Dne 27. 11. byla řešena osoba, která vyvez-
la bioodpad ze zahrady a vysypala jej do 
strouhy v Plzeňské ulici naproti garážím. 
Sdělila, že odpad na dané místo vyváží pra-
videlně. Bylo jí oznámeno, že se dopustila 
přestupku a vyřešena blokovou pokutou.
28. 11. v ranních hodinách prováděla MP 
dopravně bezpečnostní akci v ulici Ko-
menského, zaměřenou na vozidla a cyk-
listy, kteří páchají přestupky v dopravě. 
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Z celkového počtu se pouze dva cyklisté 
dopustili přestupku v dopravě a to tím, že 
neměli předepsané osvětlení. Vyřešeno na 
místě blokově.
V posledních měsících se ve městě rozmá-
há zábor veřejného prostranství. V mě-
síci říjnu bylo 8 a v listopadu 11 případů 
záborů veřejného prostranství. Obecně 
závazná vyhláška č. 1/2003 o místních po-
platcích stanovuje, že za místo ohraničené 
výměrou a dobou použití pro výkopové 
práce, dočasné umístění skládky atd. je 
sazba za 1m2 a den 0,50 Kč. Co to je veřejné 
prostranství? Jsou to všechna náměstí, sil-
nice, místní komunikace, chodníky, tržiš-
tě, veřejná zeleň, parky, průchody a další 
prostory přístupné každému bez omezení, 
které slouží k obecnému využívání a to bez 
ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem obča-
nům tohoto města za připomínky, upozor-
nění a náměty k naší práci.

Zdeněk Petrovic, 
vedoucí strážník MP Horažďovice 

FINANČNÍ ÚŘAD 
V HORAŽĎOVICÍCH 
OZNAMUJE
DANĚ V ROCE 2009
Upozornění na nejdůležitější změny v da-
ních, u nichž termín podání daňového při-
znání je 31. ledna 2009
DAŇ Z NEMOVITOSTÍ – daňové přizná-
ní se podává na zdaňovací období 2009, ke 
stavu platnému k 1. 1. 2009
Město Horažďovice stanovilo pro rok 2009 
obecně závaznou vyhláškou č. 1/2008 ná-
sledující výši koefi cientů pro jednotlivé 
druhy nemovitostí : 
– koefi cient 1,6 (pro části obce Horažďo-
vice a Zářečí) a koefi cient 1,0 (pro části 
obce Babín, Boubín, Horažďovická Lhota, 
Komušín, Svaté Pole, Třebomyslice, Veře-
chov, Předměstí) platný pro stavební po-
zemky, obytné domy, stavby tvořící příslu-
šenství k obytným domům, byty a ostatní 
samostatné nebytové prostory 
– koefi cient 1,5 platný pro stavby pro indi-
viduální rekreaci, rodinné domy využíva-
né pro individuální rekreaci, garáže, stav-
by užívané pro podnikatelskou činnost
– místní koefi cient 2, kterým se násobí 
daňová povinnost poplatníka za jednotli-
vé druhy pozemků, staveb, samostatných 
nebytových prostorů a za byty. 
Obecně závazná vyhláška zároveň osvo-
bozuje od daně z nemovitostí pozemky 
orné půdy, ovocných sadů a trvalých trav-
ních porostů. 
Změnou pro rok 2009 je také nová vyhláš-
ka o stanovení seznamu katastrálních 

území s přiřazenými průměrnými základ-
ními cenami zemědělských pozemků, kte-
rá mění ceny pozemků při výpočtu daně 
z pozemků u orné půdy, chmelnic, vinic, 
zahrad, ovocných sadů a trvalých travních 
porostů.
Z důvodu zachycení výše uvedených změn 
je pro rok 2009 vydán nový formulář 
přiznání k dani z nemovitostí, předchozí 
formuláře daňových přiznání nelze nadále 
používat.
Poplatníkům, kteří nemají povinnost po-
dat přiznání k dani z nemovitostí (např. 
z důvodu koupě či prodeje nemovitosti) 
na rok 2009, provede přepočet daňové 
povinnosti fi nanční úřad se zohledněním 
zvýšení koefi cientů, uplatnění místního 
koefi cientu a změny cen zemědělských 
pozemků. Pro uplatnění osvobození od 
daně z pozemků (orná půda, ovocný sad 
a trvalý travní porost) je však nutné, aby 
poplatník podal daňové přiznání sám 
a v něm osvobození uplatnil.
Předpokládá se, že dosavadní praxe, týka-
jící se rozesílání bezplatných poštovních 
poukázek určených k úhradě této daně, 
zůstane pro rok 2009 zachována.
DAŇ SILNIČNÍ – daňové přiznání se po-
dává za zdaňovací období roku 2008
Nový systém snížení sazeb daně, platný 
pro všechna vozidla včetně osobních auto-
mobilů, která jsou používána k podnikání, 
nahrazuje dosavadní systém snížení daně 
pro vozidla plnící příslušné emisní normy 
EURO. 
Od 1. 1. 2008 se sazba daně u všech vozi-
del snižuje o 48 % po dobu následujících 
36 kalendářních měsíců od data jejich 
první registrace, o 40 % po dobu násle-
dujících dalších 36 kalendářních měsíců 
a o 25 % po dobu následujících dalších 
36 kalendářních měsíců. 
Nárok na příslušné snížení sazby daně 
vzniká počínaje kalendářním měsícem 
prvé registrace vozidla, poplatník jeho 
uplatnění prokáže údajem o registraci 
uvedeným v technickém průkaze, přičemž 
není podstatné, zda k první registraci vo-
zidla došlo v ČR nebo v zahraničí. 
S ohledem na tyto změny nelze pro rok 
2008 použít předchozí formuláře daňo-
vých přiznání k dani silniční, v novém 
tiskopise je taktéž změněn způsob vy-
kazování používání vozidla k podnikání 
pouze v některých měsících zdaňovacího 
období.

FÚ v Horažďovicích

ŠKOLY

KŘESŤANSKÁ 
MATEŘSKÁ ŠKOLA

Krátká adventní
Na adventním věnci hořely čtyři svíce. 
V místnosti bylo naprosté ticho, že bylo 
slyšet, co si ty čtyři svíce vyprávěly. První 
vzdychla a řekla:„Já se jmenuji POKOJ, 
moje světlo svítí, ale lidé nemají pokoj 
a bojují mezi sebou. Nechtějí mír.“ Její 
světlo se zmenšovalo, až zhaslo doce-
la. Druhá svíce zablikala a řekla: „Já se 
jmenuji VÍRA, ale jsem přebytečná. Lidé 
nechtějí o Bohu nic vědět. Nemá smysl, 
abych dál svítila.“Místností se přehnal 
průvan a druhá svíce zhasla. Potichu 
a smutně se přihlásila o slovo třetí svíce: 
„Já se jmenuji LÁSKA. Už nemám sílu 
dál hořet. Lidé mě dávají stranou. Vidí jen 
sami sebe a ne druhé, které by měli mi-
lovat.“ A svíce zablikala naposled.Vtom 
přišlo do místnosti dítě. Pohlédlo na sví-
ce a řeklo: „ Ale proč nesvítíte?“ A bylo 
mu skoro do pláče. Tu promluvila čtvrtá 
svíce: „Neboj se! Pokud hořím já, může-
me zapálit i ostatní svíce. Já se jmenuji 
NADĚJE.“ A dítě zapálilo pomocí této 
svíce znovu ostatní.Plamen NADĚJE by 
neměl nikdy v našem životě zhasnout. 
A každý z nás by měl plameny POKOJE, 
VÍRY, LÁSKY a NADĚJE neustále udr-
žovat.Na adventním věnci už hoří všech-
ny čtyři svíce a to nám připomíná, že se 
blíží narození pána Ježíše Krista. Na jeho 
příchod se těšme a společně jej oslavme.
Z křesťanské mateřinky přejeme všichni, 
POKOJEM, VÍROU, LÁSKOU a NADĚ-
JÍ prodchnutou dobu adventní a vánoční, 
všem lidem dobré vůle.    

Bc. Alena Průchová
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Mateřská škola 
Na Paloučku

Z Paloučku posíláme pozdrav pro všechny 
naše děti, rodiče, přátele, sponzory a další 
příznivce. 

Přejeme všem krásné prožití vánočních 
svátků a šťastné vykročení do nového 
roku.

Bc. Marie Sládková, MŠ Na Paloučku

MATEŘSKÉ CENTRUM 
DRÁČKOV 3, o. s.

Prostory Křesťanské mateřské školy, 
ul. J. z Poděbrad, Horažďovice,

 vchod zezadu (bývalé Jesle)

Milé maminky a děti přijďte si po-
hrát do našeho Mateřského centra
každé pondělí a každý lichý pátek 
od 15.00 do 18.00.
Pro děti předškolního resp. předškol-
kového věku máme připravenou vel-
kou hernu se spoustou hraček, bude-
me společně kreslit, lepit, modelovat, 
číst, zpívat a jednoduše dělat vše, co 
mají děti rády.
a kromě toho:
· každou středu JÓGA
· každý čtvrtek od 18.30 Rehabilitační 

cvičení, ukázka automasáží – vhod-
né i pro těhotné

Otevíráme opět 5. ledna 2009
na únor připravujeme: 
Jak na dětské zoubky 
– přednáší Mudr. Michal Vurm
Přejeme Vám všem klidné a šťastné 
Vánoce plné radosti, smíchu a splně-
ných přání a do nového roku jen to 
nejlepší.

Vaše Dračice
Kontakt: 
Lucie Listopadová 724 276 722
Martina Šůsová   602 464 447

Věřím ve Vánoce
O Vánocích věřím všemu, čemu věří děti.

Věřím jako anglické děti, že cesmína 
v okně ochrání naše domovy před zlými 
silami.

Věřím jako švýcarské děti, že dotknete-li 
se protěže, zaplanete láskou.

Věřím jako italské děti, že Befana není oš-
klivá loutka, ale dobrá víla, která každého 
potěší.

Věřím jako řecké děti, že mince schovaná 
v bochníku čerstvě upečeného chleba při-
nese štěstí tomu, kdo ji najde.

Věřím jako německé děti, že pohled na 
vánoční stromeček překoná nepřátelství 
mezi dospělými.

Věřím jako francouzské děti, že čočka na-
močená a zasazená do misky vzbudí nadě-
ji ve všech, kdo už ji ztratili.

Věřím jako holandské děti, že oblohou pře-
letí kůň Sleipner a přinese na zem radost.

Věřím jako švédské děti, že přijde Jultom-
te a přinese dárečky bohatým i chudým.

Věřím jako fi nské děti, že večírek na svaté-
ho Štěpána rozptýlí všechen smutek.

Věřím jako dánské děti, že hudba orchest-
ru hrajícího na věži kostela dá všem lidem 
sílu.

Věřím jako bulharské děti, že jiskry z kme-
ne vánočního stromku zahřejí lidskou 
duši.

Věřím jako americké děti, že vánoční po-
hlednice upevňují přátelství.

Věřím se všemi dětmi, že bude na zemi 
mír.

A já věřím, že náš český Ježíšek udělá ra-
dost všem dětem a že naše přání potěší 
všechny spoluobčany.

Veselé Vánoce chceme Vám přát,
aby měl člověk člověka rád.

Aby jeden druhému, více štěstí přál,
Aby ten rok 2009 určitě za to stál.

Za žáky a zaměstnance, 
ZŠ praktické, Blatenská 310, 

přeje Mgr. Naďa Chládková 

Střední průmyslová 
škola strojní 
a stavební Tábor
Hledáte pro své dítě vhodnou střední školu 
a obáváte se kolik to bude stát? Nemusíte. 
Střední průmyslová škola strojní a staveb-
ní Tábor přichází s mimořádnou nabídkou 
dotovaného studia. Vyučení žáků pro sta-
vební a strojní profese je nadstandardně 
fi nancované fi rmou přední českou staveb-
ní fi rmou Metrostav a. s., Praha. Celková 
výše fi nanční podpory pro jednoho žáka 
může přesáhnout částku 100 000 Kč. Ná-
bor do tříd probíhá již nyní.

Nadstandardní podmínky, zajišťované 
společností Metrostav a. s., mají podobu 
měsíčního stipendia, příspěvku na měst-
skou nebo linkovou hromadnou dopravu, 
fi nanční pomoci při zakoupení učebních 
pomůcek, bezplatného poskytnutí pra-
covního oblečení a potřebného profesního 
nářadí, příspěvku na stravování, ubyto-
vání a v nástupovém platovém bonusu ve 
výši 10 000 Kč. Podmínkou pro poskytnu-
tí podpory je vykonání závěrečné zkoušky 
v daném oboru a setrvání u společnosti 
Metrostav a. s. po dobu nejméně 2 let od 
vykonání závěrečné zkoušky.
SPŠ Tábor nabízí maturitní i učební obory, 
má vlastní domov mládeže a jídelnu v are-
álu školy. Máte-li zájem o více informací, 
navštivte Den otevřených dveří 17. ledna 
2009, volejte 381 500 011 nebo navštivte 
www.sps-tabor.cz

Martin Klíma
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SPOLKY 

Sbor dobrovolných 
hasičů

KURIÓZNÍ ZÁSAHY HASIČŮ 
V ROCE 2007
V loňském roce zlikvidovali hasiči dese-
titisíce požárů, zasahovali u desetitisíců 
dopravních nehod a vyjeli k mnoha dalším 
mimořádným událostem. I když se hasiči 
při své práci mnohdy setkávají s utrpením 
a bolestí, vyskytly se i zásahy, které vzbu-
zují úsměv a které stojí za to si připome-
nout. Uvádím proto některé neobvyklé 
případy z archívu generálního ředitelství 
Hasičského záchranného sboru ČR, u kte-
rých hasiči loni zasahovali.
Na českých silnicích hoří každoročně při-
bližně 2 000 automobilů. Příčiny těchto 
požárů jsou někdy dosti kuriózní. Zmíním 
případ ze 7. 1., kdy hasiči v Peci pod Sněž-
kou likvidovali požár osobního automobi-
lu. Ten způsobil sněhový řetěz na předním 
kole, který se utrhl, vletěl do motorového 
prostoru a poškodil tak přívod paliva. 
Tímto došlo k úniku pohonných hmot 
a následnému požáru. Výsledkem byl zce-
la zničený automobil.
Jiný problém způsobila obyčejná matrace 
s kovovými pružinami, na kterou najela ři-
dička na Zlínsku. Matrace se pod autem při-
chytila a nic netušící motoristka s ní ujela 
ještě asi kilometr. Poté začala matrace hořet 
a požár se rozšířil i na část automobilu. 
Ještě mnohem hůře dopadli hasiči, kte-
ří rovněž v březnu vyjeli k požáru bytu 
v Třinci. Ze dveří bytu na nahlášené adrese 
skutečně unikal kouř a když nikdo neotví-
ral, nezbylo hasičům nic jiného, než dveře 
násilně otevřít. Hasiče, držícího proudnici 
bez jakéhokoliv varování napadl kladivem 
uživatel bytu a opět se v bytě zavřel. Po dru-
hém otevření bytu se pokusil vzteklý muž 
napadnout statnějšího velitele hasičského 
zásahu, ale ten jej po krátké potyčce zvládl. 
Požár v předsíni bytu pak záchranáři uha-
sili. Útočník byl předán strážníkům Měst-
ské police a poté Policii ČR. Muž skončil 
v třinecké cele předběžného zadržení. Oba 
napadení hasiči museli záhy vyhledat od-
bornou pomoc v nemocnici. Tento případ 

se vymyká opravdu běžným zkušenostem.
Pomoc hasičů v polovině října odmítal opilý 
muž, který balancoval na žebříku vysokého 
komína Moravských železáren v Olomouci. 
„Hru na schovávanou“ hrál výtečník s při-
volanými hasiči a policisty. Pro jistotu byla 
pod komínem natažena záchranná plachta. 
Nakonec jeden z hasičů nepozorovaně vy-
šplhal na komín z druhé strany a „skřípnu-
tý“ muž pak poslušně slezl dolů. 
Nejen malé děti si počínají tak nešikovně, 
že je musí zachraňovat hasiči. Ti vysvobo-
dili staršího muže, který v Semilech zapadl 
do záchodové mísy tak dokonale, že kvůli 
vytvořenému podtlaku nemohl vstát.
Zhruba před rokem spadlo do vypuštěné-
ho bazénu asi 50 kg divoké prase na zahra-
dě rodinného domu ve Švihově. Stresova-
né zvíře pobíhalo po bazénu a zuřilo. Vlézt 
ke zvířeti bylo nebezpečné, takže nezbylo, 
než aby myslivec, po nezbytném povolení 
nešťastné zvíře zastřelil a hasiči jej pak 
z bazénu vyprostili. 
I když jsou tyto neobvyklé případy ze 
zpětného pohledu úsměvné, postiženým 
osobám tehdy bezpochyby tak směšné ne-
připadaly. Proto se snažte, aby jste se do 
podobné nouze nedostali a nepotřebovali 
pomoc hasičů ani jiných záchranářů

Karel Halml 

Oslava v Babíně 
V listopadu oslavil své 60. narozeniny pan 
Josef Soukup z Babína. Mnozí občané z Ho-
ražďovic a okolí jej znáte, neboť hodně let 
jezdil se sanitkou a nyní pracuje v Lyckeby 
Amylex Horažďovice. Oslava jeho naroze-
nin se konala v Babíně, ve mlýně u Belgi-
čanů. Jeho kamarádi, jak ze vsi, tak z okolí, 
mu přichystali veselou scénku, při které 
si vzpomněl na své mládí a vojenské časy. 
Pogratulovat mu přišla jeho rodina, kama-
rádi, spolupracovníci i přátelé z Belgie. Tak 
ještě jednou – přejeme hodně zdraví.

Jirsa Josef a Babiňáci 

Poděkování 
sponzorům
Český svaz včelařů Horažďovice děkuje 
všem sponzorům, kteří přispěli fi nanční 
částkou na zakoupená léčiva na ozdravění 
včelstev. Takto mohou včelaři zvýšit opylo-
vací činnosti svých včelstev, která jsou po-
třebná pro všechny obyvatele. Děkujeme 
sponzorům: Město Horažďovice,Lyckeby 
Amylex, a. s., čerpací stanice Robin Oil, 
s. r. o., Mlýn a krupárna Mrskoš, s. r. o., 
Jatky Horažďovice, Kovaltos, s. r. o., Elika 
spol. s r. o., Teraso, s. r. o., Liberty-Victo-
ry, s. r. o., Josef Brabec, mlýn Horažďovice 
- Zářečí, Agropa, a. s., Olšany.
 Přeji všem šťastné a spokojené svátky vá-
noční, hodně zdraví a osobních úspěchů 
v roce 2009.

Jan Zroun

Svaz zdravotně 
postižených 
Horažďovice 
přeje všem příjemně prožité vánoční 
svátky a šťastné vykročení do nového 
roku! 
Děkujeme Městu Horažďovice za spon-
zorský dar, pí Mužíkové za poskytnutí 
prostor v KD a neposlední řadě i dětem 
z pěveckého sboru Sluníčko z Mateřské 
školy Na Paloučku za hezká vystoupení 
během našich setkávání.

Svaz zdravotně postižených Horažďovice

ZAJÍMAVOSTI

Klub „Nebuď sám“
5. a 6. 1. – pondělí, úterý: 
Tříkrálová sbírka
Přivítejte prosím ve svých domovech malé 
koledníčky a přispějte jakoukoli částkou 
na pomoc potřebným.
14. 1. – středa
Putování Prácheňskem
Slovem i obrazem provází p. Tichý,
stacionář DPS 1061 od 14.00 hod.
20. 1. – úterý 
„Česko – otázky a odpovědi“
První setkání nad zábavnou, soutěžní 
hrou. Pokud bude zájem, sejdeme se kaž-
dý měsíc. Jídelna DPS 1061 od 14.00 hod.
25. 1. – neděle 
Čtyři obrazy ze života sv. Pavla sehrají 
děti pod vedením školských sester de Notre 
Dame. Jídelna DPS 1061 od 13.30 hod.
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28. 1. – středa 
Cvičení s paní M. Jordánovou
RHC pomůcky na cvičení.
DPS 1061 od 13.30 hod.

Každé úterý ve 14.00 hod. probíhá ve spo-
lečenské místnosti v přízemí DPS 1061 
posezení v klubu důchodců.

Každý čtvrtek je možnost se sejít při 
modlitbě ve společenské místnosti v pří-
zemí DPS 1061 od 15.00 hod.

M. Petříková, 
Oblastní Charita Horažďovice

Tříkrálová sbírka 
2009

Sdružení Česká katolická charita vyhlá-
sila v pořadí již devátý ročník Tříkrálové 
sbírky.
Tříkrálová sbírka 2009 proběhne:
• v okolních obcích Horažďovic v sobotu 
3. ledna 2009
• v Horažďovicích 5.–6. ledna 2009 
v době od 10–18 hod.
Výtěžek sbírky bude věnován na úhradu 
nákladů spojených s poskytováním Cha-
ritní ošetřovatelské a pečovatelské služ-
by a dále na úhradu nákladů spojených 
s pořádáním různých přednášek, dílen, 
koncertů, zájezdů a dalších volnočaso-
vých aktivit při Oblastní charitě v Ho-
ražďovicích.
Rozsvícené stromy na náměstích a před-
vánoční nálada v ulicích nás pomalu, ale 
jistě provází posledním měsícem roku 
2008 – tak se nám opět přiblížila chví-
le, kdy na Vaše dveře zaťukají tři králové 
a dětské hlasy koledou popřejí klid a mír 
Vašemu domu
…My tři králové jdeme k Vám, štěstí, zdra-
ví – vinšujeme Vám..

Štědrý den
souvisel těsně s následujícím svátkem – 
Božím hodem vánočním, dnem narození 
Ježíška. Liturgicky se Štědrý den ozna-
čuje jako vigilie, tedy předvečer slavnosti. 
Byl dnem postu a přípravy, doprovázený 
řadou lidových zvyků, od rozmanitých 
pověr až po poetické obyčeje, které zlid-
šťují liturgickou podobu vánoc. Během 
dne se dříve měl dodržovat přísný půst, 
rodiče slibovali dětem, že uvidí večer zlaté 

prasátko, pokud půst dodrží. V některých 
horských krajích chodívali s koledou pas-
týři, jinde koledoval ponocný. Pastýři i po-
nocný před vstupem do domu troubili na 
dlouhé rohy, zpívali rozličné koledy, mezi 
nimi i proslulou „Neseme ván noviny, ra-
dujte se“. Hospodyně je štědře obdarovala 
vánočkou, koláči, ovocem a někdy i peně-
zi. Advent končil o Štědrém večeru s vý-
chodem první hvězdy. Teprve tehdy zase-
dala rodina ke slavnostní večeři, posadit 
se však směla, až hospodyně oznámila, 
že má vše připraveno. Lidé věřili, že počet 
sedících u štědrovečerního stolu nesmí 
být lichý, proto předem zvali hosty, aby se 
tomuto nebezpečí vyhnuli. Před večeří se 
společně pomodlili, děkovali za vše dobré 
z předchozího roku a prosili za požehnání 
do roku příštího. Časté bylo přání, aby se 
všichni stolovníci opět spolu sešli u příští 
štědrovečerní tabule. Večeře měla obvyk-
le několik chodů. Tradiční česká vánoční 
jídla byla jiná, než jaká známe dnes. Ob-
jevoval se kuba, muzika, pukance s má-
kem a medem, hrachová nebo čočková 
polévka, hubník a řada dalších. Někdy se 
také jedla ryba, ale oblíbená příliš nebyla, 
protože v 16. a 17. století platila za postní 
jídlo. Teprve v 19. stolení se kapr stal pokr-
mem vánočních tabulí.
Vybráno z knihy Církevní rok a lidové obyčeje, 

Karel Halml 

Vážení a milí spoluobčané,
vychází poslední číslo Horažďovického 
obzoru v roce 2008. Čas neúprosně běží 
a zdá se mi, že to bylo nedávno, co jsme 
oslavili začátek roku. Ale za několik dní 
budeme vítat rok nový a mladý, plni oče-
kávání, co nám nachystá. Také já, stejně 
jako mnoho jiných Vašich přátel, Vám chci 
popřát co nejkrásnější vánoce, klid a po-
koj v duši, těm kteří věří, co nejvroucněji 
setkání s naším Pánem a všem ostatním 
radost z rodin, blízkých přátel, nebo jen 
z toho, že je klid, mír, na stole voní kapr 
a jehličí. Věřím, že přicházející rok nám 
všem přinese co nejvíce toho dobrého 
a nejméně toho špatného. Vám i sobě pak 
přeji, aby něco z té krásy a klidu vánoc nás 
provázelo i celým novým rokem.
Veselé vánoce a šťastný nový rok 2009 

Vám přeje Karel Halml

Odstoupení předsedy 
sportovní komise
Dovolte mi, abych zdůvodnil své rozhodnutí.
Činnost předsedy komise musí probíhat 
v úzké součinnosti s vedením města a za-
městnanci MÚ. Níže uvádím argumenty, 
které z mého pohledu tuto součinnost ne-
umožňují.

Současné vedení města není bohužel 
z mého pohledu váženou autoritou pro ob-
čany a ani pro své zaměstnance. Není proto 
schopné ovlivňovat trvalé zlepšování slu-
žeb úřadu a obrazu města na veřejnosti.
Vedení města neuplatňuje základní princi-
py otevřené komunikace, nepodporuje ob-
čanskou a podnikatelskou aktivitu. Navrhl 
jsem konkrétní změny, které by tuto situaci 
mohly zlepšit. Na tyto skutečnosti jsem 
opakovaně, konkrétně a bez zjevné reakce 
upozorňoval jak radní tak paní starostku. 
Zároveň chci vyvrátit nařčení a předejít je-
jímu stupňování, že jsem činnost předse-
dy sportovní komise vykonával za účelem 
osobního prospěchu. Vždy jsem se snažil 
o průhledné, čestné a nezaujaté prosazo-
vání zájmů sportovních a tělovýchovných 
organizací. 
Protože jsem kromě formálního předse-
dání sportovní komisi také občanem toho-
to města, cítím v této situaci potřebu za-
ujmout jednoznačné stanovisko a vyjádřit 
osobní postoj. 
Nejsem schopen bez podpory a součin-
nosti zodpovědně plnit roli předsedy spor-
tovní komise. 
Bohužel musím konstatovat, že rezignuji 
s pocitem, že být aktivním se v tomto měs-
tě nevyplácí.
Chci poděkovat všem členům sportov-
ní komise za práci, kterou jsme společně 
udělali. 
Zdůvodnění své rezignace předám v této 
podobě i členům sportovní komise. Re-
dakční radě Horažďovického obzoru pře-
dám tento text ke zvážení jeho zveřejnění.
Veškeré dokumenty související s činností 
komise jsem Vám průběžně předával pí-
semnou formou. Na podatelnu doručím do 
5. 12. 2008 zálohu veškerých dokumentů. 
V Horažďovicích dne 4. 12. 2008 

Petr Král, 
Komenského 213, 341 01 Horažďovice

Reakce na článek 
Odstoupení předsedy 
sportovní komise
V článku pana Krále jsou směšovány dvě 
věci. Úřad a sportovní komise. 
Úřad, v tomto případě především odbor 
dopravy. 
Jsem ráda, že v rámci rady proběhlo pro-
jednávání, kde si členové rady udělali kaž-
dý svůj úsudek a měli možnost vyslech-
nout obě strany p.Krále i p. Radu. Ani od 
jednoho člena rady jsem nezaznamenala 
podnět na to, že by odbor dopravy postu-
poval vůči p. Královi nesprávně. Nevím, 
zda za současné vedení města považuje p. 
Král pouze mou osobu nebo i radu města. 
„Vážená autorita pro občany a pro své za-
městnance“, kterou podle p. Krále nejsem 
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(nejsme), nikdy zatím neprosazovala svoje 
osobní zájmy nad zájmy města, což o něm 
bohužel po jeho rezignaci nemohu říct. 
Protože je z mého pohledu pouze jediný 
důvod jeho odstoupení a to je naše „neo-
chota“ podporovat jeho podnikatelskou 
aktivitu nad rámec zákona.
Sportovní komise. 
Vždy jsme se spolu dohodli a kromě ko-
munikačního problému při letošním cyk-
listickém závodě v rámci sportovního ví-
kendu, nebyl problém. Aspoň tak jsem to 
vnímala. Sportovní komise dostala v rám-
ci rozdělování příspěvků největší část.
Z mého pohledu měl p. Král jako předse-
da sportovní komise měl ze strany města 
veškerou podporu. Proto odmítám, že 
„není schopen bez podpory a součinnosti 
zodpovědně plnit roli předsedy sportovní 
komise“ a „že být aktivní se v tomto městě 
nevyplácí“. Nabízí se otázka. Co se tedy 
v tomto městě vyplácí? Má být cílem ak-
tivity a podpory města vlastní prospěch? 
Ano. Tak to je špatná odpověď.
Bezesporu má p. Král organizační schop-
nosti a dokázal jsi dát dohromady tým 
lidí, který udělal pro veřejnost velice pěk-
né akce, ale nevím už, kdo to řekl „…sám 
nejsi nic…“, bez podpory města, bez jed-
notlivých členů sportovních oddílů, bez 
účastníků soutěží, bylo by něco?
Sportovní komise byla v uplynulých dvou 
letech z mého pohledu nejlépe pracují-
cí komisí rady města a za ten kus práce 
p. Královi děkuji.

Mgr. Jindřiška Jůdová, starostka města

Již od 18. listopadu vysílá hlavní místní 
televizní vysílač Svatobor nad Sušicí také 
v digitální podobě. Na kanále 49 ve stan-
dardním pásmu UHF vysílá z tohoto vysí-
lače veřejnoprávní Multiplex 1, který ob-
sahuje programy ČT1, ČT2, zpravodajský 
ČT24 a sportovní ČT4. Součástí této tele-
vizní digitální nabídky je zároveň i 7 okru-
hů Českého rozhlasu. Nutno podotknout, 
že vyzařovaný výkon tohoto Multiplexu 
má obdivuhodných 100kW ERP a tak 
k jeho zachycení stačí dosavadní televizní 
antény a nebo i antény pokojové. Co potře-
bujete k jeho příjmu? Plně dostačující je 
standardní set-top-box! A protože mám, 
jako maloobchodní prodejce set-top-bo-
xů, letité zkušenosti z domažlicka, kde 
působím, rozhodl jsem se Vám trochu po-
moci v rozhodování.
Domažlický vysílač Vraní vrch vysílal 
program ČT2 na frekvenci, která úzce 
ovlivňovala kvalitu digitálního rozhlasu 
v Bavorsku. Proto byl právě tento vysílač 
určen jako první k vypnutí. Analogové vy-
sílání programů ČT1, ČT2 a TV Nova tak 

bylo ukončeno a zároveň nahrazeno vysí-
láním digitálním. Dnes již Vraní vrch vysí-
lá i Multiplex 2, na kterém jsou Nova s Pri-
mou a brzy se k nim přidá i Nova Cinema, 
TV Barrandov a druhý program Primy. To 
samé se samozřejmě chystá i na Váš sušic-
ký vysílač Svatobor. On dokonce bude mít 
tu výhodu, že bude vysílat i Multiplex 3, 
na kterém je hudební stanice Óčko, zpra-
vodajská Z1 a Public TV.
Pořízením set-top-boxu samozřejmě ob-
držíte mnohonásobně vyšší kvalitu obra-
zu i zvuku, nežádoucí zrnění či duchy se 
tím vyřeší nadobro. A nejen to. Set-top-
box nabídne i další své vymoženosti mo-
derní domácnosti: programový televizní 
průvodce Vám detailně zobrazí přehled 
budoucích pořadů a proto nebude nutné 
kupovat televizní magazíny s programem. 
Teletext s rychlým stránkováním, hry 
nebo zastavování obrazu jen příjemně do-
plňují ovládání přijímače. 
Jsem velice rád, že Vás touto cestou mohu 
informovat o zřízení malé pobočky mého 
specializovaného obchodu s prodejem set-

top-boxů a příslušenství v Horažďovicích. 
Na základě dohodnuté spolupráce s fi r-
mou Elika spol. s r.o., bych Vás rád pozval 
do příjemného malého obchodu, který je 
v areálu uvedené společnosti. Vyškolená 
odborná obsluha a možnost parkování 
přímo v objektu zcela jistě přispěje k Vaše-
mu pohodlnému nákupu.
V polovině prosince se vysílač Svatobor 
nadobro rozloučí s vysíláním analogové-
ho programu ČT2. Pořízením set-top-bo-
xu nejen získáte ztracený program ČT2 
zpět, ale navíc i programy ČT 1, ČT24 
a ČT4Sport a mnohdy i programy z Bavor-
ska. Již příští rok zahájí vysílač Svatobor 
další dva Multiplexy s komerční progra-
movou nabídkou. Digitální televizní éra 
začala i na Sušicku, konečně!
Adresa prodeje set-top-boxů: ELIKA, 
spol. s r. o., Strakonická 363, 341 01 Ho-
ražďovice. Ve spolupráci s fi rmou David 
Rácz – Digitální Chodsko, nám. Míru 101, 
344 01 Domažlice, www.digitalnichod-
sko.cz.

David Rácz

Konečně k nám dorazila digitální televize! 
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Začátkem listopadu končí defi nitivně 
vegetační období a příroda se již připra-
vuje na zimu. Tento měsíc také vykazuje 
největší oblačnost ze všech měsíců v roce 
a nejmenší počet jasných dnů.

V listopadu rozlišujeme tato klimatická 
období:
Léto Všech svatých – Okolo Všech svatých 
(1. 11.) bývá ještě malé léto několik dní.
Martinské ochlazení – Svatý Martin 
(11. 11.) přijíždí na bílém koni.
Klimentské oteplení – Svatý Kliment 
(23. 11.) zimu oblevuje.
Kateřinská chladna – Na Svatou Kateři-
nu (24. 11.), před zimou pod peřinu.

Porovnejme tedy s pranostikami letošní 
listopadové počasí:

Po deštivém konci října nastaly od za-
čátku listopadu příjemné dny v souladu 
s pranostikou. Teploty kolem 10 ̊ C, pokud 
vysvitlo slunce i vyšší: v pondělí 3. 11. bylo 
15 ̊ C, 5.11. pak 16 ̊ C a 10. 11. dokonce 
17 ̊ C. V martinském termínu se sice ochla-
dilo, ale pouze nevýrazně. Místo sněhu ve 
dnech 12. až 13. 11. jen zapršelo (9 mm) 
a teploty pohybovaly kolem 5 ̊ C. Ve dnech 
15. a 16. 11. zase ještě 10 ̊ C. Výraznější 
mráz (–5 ̊ C ) jsme naměřili v úterý 18. 11.
Teprve v pátek 21. 11. odpoledne zprud-
ka přicválal Martin na svém bílém koni. 
Po předchozím dešti se přihnala do Čech 
sněhová metelice s bouřkami. Zůstalo 
ležet 2 cm sněhu a počasí nabralo zimní 
ráz. V dalších dnech většinou slabě mrz-

LISTOPADOVÉ POČASÍ NA HORAŽĎOVICKU 
aneb pranostiky a skutečnost (11) 

lo, jen přes den, pokud vykouklo sluníč-
ko, se teplota přehoupla pár stupňů nad 
nulu. Klimentské oteplení se nekonalo 
a po opožděném martinském ochlazení se 
ujala vlády nad koncem měsíce rovnou už 
chladna kateřinská.

Průměrná teplota v listopadu 2008 činila 
4,1 ̊ C. Srovnáme-li s dlouhodobým prů-
měrem (3,1 ̊ C), můžeme letošní listopad 
zařadit k těm teplejším. Srážek ať už deš-
ťových či sněhových se nashromáždilo za 

tento měsíc 46 mm a to je mírně nad nor-
málem (32 mm). Většina listopadových 
srážek spadla ve dnech 19.–22. 11. (35 
mm).

Z listopadových pranostických věštění 
připomínám to nejznámější: KATEŘINA 
(25. 11.) NA LEDĚ – KOLEDA (VÁNO-
CE) NA BLÁTĚ. A letos na Kateřinu mrz-
lo – sice jen slabě, ale mrzlo.

Jiří Wagner

První sníh dlouho nepoleží. Foto Jiří Wagner
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PF 2009
Příjemné prožití vánočních svátků 

a v novém roce 2009 pevné zdraví 

a mnoho šťastných kilometrů vám 

přeje kolektiv zaměstnanců fi rem
STK Horažďovice

a 
Jana Vránová – Auto Service

PROČ S NÁMI?
Zajistíme Vám kompletní a profesionální servis s pro-

dejem, pronájmem či koupí nemovitosti, čímž Vám 
ušetříme mnoho času i fi nancí.

S NÁMI KUPCE NAJDETE

Pro naše klienty hledáme:

BYTY       RODINNÉ DOMY

CHATY      CHALUPY

POZEMKY   NEBYTOVÉ PROSTORY

Tyršova 115
339 01  Klatovy 4
tel.: +420 777 722 903
www.pro-real.cz
info@pro-real.cz

Černobílá verze Barevná verze
Rozměr inzerátu Cena Cena
(výška x šířka)cm

26x19 2800,- Kč 4500,- Kč
13x19 1400,- Kč 2000,- Kč
13x9 700,- Kč 1000,- Kč
6,5x9 350,- Kč 500,- Kč
3x9 150,- Kč 250,- Kč

HORAŽĎOVICKÝ

OBZOR
Ceník barevné a černobílé inzerce

2 600 výtisků 

7 000 čtenářů

distribuce do domácností

V LEDNU PŮJČOVNÉ

ZA VYSAVAČ

250,- KČ NA DEN
Děkujeme všem našim milým 

zákazníkům za přízeň v letošním 
roce a do nového roku 2009 
přejeme vše jen to nejlepší, 

rodinnou pohodu, pevné zdraví, 
hodně štěstí
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SonyEricsson T280i
199 Kč

Samsung SGH-E250 
599 Kč

Nokia 2600
599 Kč 

Samsung B130
1 Kč

S tarifem

Mých5 HIT

jen za 1 Kč.

S tarifem

Mých5 HIT

jen za 1 Kč.

Při uzavření Účastnické smlouvy na 24 měsíců získáte telefon za dotovanou cenu i výhodné volání ve verzi HIT.
Pro volání za 0 Kč/ min je třeba uzavřít smlouvu do konce roku 2008 a na dobu 24 měsíců.
Volání zdarma si začnete užívat od Nového roku (od 1.1.2009).
Nabídku nelze využít s HIT na zkoušku a s tarifem Kredit 150 HIT. Ceny telefonů jsou uvedeny včetně DPH.
Nabídka telefonů platí do 31.12. 2008 nebo do vyprodání zásob.

pro všechny nové i stávající tarifní zákazníky
navíc telefony za zvýhodněnou cenu již od 1 Kč
lze využít i při převodu z Twistu
nevyčerpaný kredit Vám bude vždy převeden

Volání zdarma v síti T-Mobile od 1. 1. 2009

Horažďovice, Husovo nám. 147
Tel.: 376 382 008

Samsung B100
1 Kč 

+ nebo

mobil
za výhodnou

cenu
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Veselé Vánoce a
 š�astný nový  rok 

2009

Veselé Vánoce a
 š�astný nový  rok 

2009

Vám pøejí 

Poštovní spoøitelna
a pošta Horažïovice
Poštovní spoøitelna
a pošta Horažïovice

Vám pøejí 

®

800 27 00 27

Firma ATRIUM s.r.o.
– DOMY NOVÉ GENERACE
děkuje všem svým zaměst-
nancům a spolupracovníkům 
za dobře vykonanou práci, 
a to nejen v uplynulém roce 
2008. Přejeme Vám i všem 
Vašim blízkým příjemné 
prožití vánočních svátků 
a v novém roce 2009
pevné zdraví, mnoho štěstí 
a spokojenosti.

ATRIUM, s.r.o.
Strakonická 1056, 341 01 Horažďovice
tel.: 376 547 211, fax: 376 513 013
e-mail: atrium@atrium.cz

www.atrium.cz

Pour Féliciter 2009
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AKCE KINO OTAVA
2. 1. pátek  20.00
3. 1. sobota 17.30
KOZÍ PŘÍBĚH – POVĚSTI STARÉ PRAHY
ČR – Staré pražské legendy v prvním českém 
3D animovaném fi lmu. Vstupné 65 Kč. 

9. 1. pátek, 10. 1. sobota 20.00 
ANGLICKÉ JAHODY
ČR – PŘÍLIŠ HORKÝ SRPEN 1968. 

Drama do 12 let nevhodné. Vstupné 88 Kč.

16. 1. pátek, 17. 1. sobota 20.00
VY NÁM TAKY, ŠÉFE!
ČR – Jedeme v tom všichni. 

Nová česká komedie. Vstupné 68 Kč.

23. 1. pátek, 24. 1. sobota 20.00
HLÍDAČ Č. 47
ČR – KAREL RODEN v milostném příběhu 
o lásce, vášni, smrti a trestu, do 15 let ne-
vhodný. Vstupné 88 Kč.

29. 1. čtvrtek, 30. 1. pátek 17.30
MADAGASKAR 2
USA – Stále spolu. Stále ztracení. Animova-
ná komedie pro celou rodinu v českém znění. 
Vstupné 65 Kč. 

31. 1. sobota 20.00
KATYŇ
Polsko – Příběh o zločinu, který měl zůstat 
zapomenut. Titulky. Drama do 15 let ne-
vhodné. Vstupné 68 Kč. 

POZOR: Jediné představení ve 20.00!!!

Změna programu vyhrazena.
KINO OTAVA HORAŽĎOVICE 

hlavní vchod: předprodej vstupenek, kopírová-
ní, příjem plakátů pro výlep, tel. 376 511 890

Otevírací doba: 

pondělí, úterý, středa     9.30–12.30

čtvrtek, pátek, sobota  16.30–20.30

Výlepové dny: úterý a čtvrtek

DALŠÍ AKCE V KINĚ OTAVA
19. 1. pondělí 18.00
ALBÁNIE – Cestovatelská přednáška pana 
Miloslava Martana z cyklu „TERRA INCO-
GNITA“.

LOUTKOVÉ DIVADLO V KINĚ OTAVA
9. 1. pátek 17.00
O BUDULÍNKOVI
23. 1. pátek 17.00
ŽABKA CAREVNA

KNIHOVNA
ZMĚNA PŮJČOVNÍ DOBY 
OD 22. 12. 2008 DO 2. 1. 2009
ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ:
Po 22. 12. 2008 8.00–11.00 13.00–18.00
St 24. 12. 2008 ZAVŘENO
Pá 26. 12. 2008 ZAVŘENO
Po 29. 12. 2008 8.00–12.00 13.00–16.00
St 31. 12. 2008 ZAVŘENO
Pá 2. 1. 2009  8.00–12.00 13.00–16.00

ODDĚLENÍ PRO DĚTI:
Po 22. 12. 2008 8.00–11.00 12.00–16.30
St 24. 12. 2008 ZAVŘENO

Pá 26. 12. 2008 ZAVŘENO
Po 29. 12. 2008 8.00–11.00 12.00–15.00
St 31. 12. 2008 ZAVŘENO
Pá   2. 1. 2009  8.00–11.00 12.00–16.00

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
15. 1. čtvrtek 16.00 – klubovna DDM
MALUJEME NA DLAŽDICE
16. 1. pátek 16.00
 MALUJEME NA HEDVÁBÍ 
– tvořivá dílna – malujeme šály, šátky, 
ubrousky technikou akvarel a vosková bati-
ka, poplatek za materiál

20. 1. úterý 15.00 – klubovna DDM
SVÍČKOVÁNÍ
– výroba svíček

23. 1. pátek 16.00 – klubovna DDM
ŠPERKAŘSKÁ DÍLNA
– vitráže – náušnice, náhrdelníky (poplatek) 

ZÁVODY NA SANÍCH A SNĚHULEMI 
(stavby ze sněhu)

– termín bude vyhlášen podle sněhových 
podmínek.

LYŽAŘSKÁ ŠKOLA
Otvíráme další ročník lyžařské školy pro děti 
i dospělé na Modravě. V 6 lekcích o sobotách 
a nedělích se budete učit pod vedením in-
struktorů základům lyžování, bezpečnému 
pohybu na sněhu a v horách, závodit.

Termín zahajovací lekce bude podle počasí 
zveřejněn na nástěnce DDM a všem přihláše-
ným dětem bude ohlášen ve škole.

ORIENTÁLNÍ TANCE
Připravujeme od 6. ledna pokračování kurzu 
orientálního tance pro začátečníky i pokroči-
lé pod vedením paní Hanigerové. Zájemci se 
mohou hlásit v domě dětí.

21. 1. středa 17.00
KERAMIKA
Svoji fantazii a šikovnost si můžete ověřit při 
práci s hlínou, modelování glazování, točení 
na kruhu v kurzu keramiky. Kurz je určen 
mládeži a dospělým.

Připravujeme na únor:

KURZ VÝPOČETNÍ TECHNIKY 
PRO DOSPĚLÉ

GALERIE CALIFIA 
24. 9. 2008–20. 12. 2008 
SONIC SENSE
Jennifer Parker, Barney Haynes (San Fran-
cisco, Kalifornie) s instalací Davida Hrivnac-
kého (Praha) 

Instalace s názvem Sonic Sense je všeobjíma-
jící zvukový prostor, zaměstnávající diváky 
jako mezičlánek k přerušované produkci ši-
rokého spektra zvuků skrze sochařské objek-
ty/hliníkové kokony.

KULTURNÍ DŮM
3. 1. sobota 15.00
TANEČNÍ KURZ PRO DOSPĚLÉ
1. lekce.

4. 1. neděle 15.00
TANEČNÍ KURZ PRO DOSPĚLÉ
2. lekce.

10. 1. sobota 20.00
12. PRÁCHEŇSKÝ REPREZENTAČNÍ 
PLES
Pořádá Město Horažďovice a kulturní stře-
disko. Bohatý program. Předprodej vstu-
penek od 18. 12. 2008 v kině Otava, tel. 
376 511 890

11. 1. neděle 15.00
TANEČNÍ KURZ PRO DOSPĚLÉ
3. lekce.

14. 1. středa 19.30
TO BYL TEDA SILVESTR! 
Komedii ze současnosti uvádí Divadelní spo-
lečnost HÁTA Olgy Želenské. Skvělé herec-
ké obsazení! Předplatné skupiny A/1, zbylé 
vstupenky v předprodeji kina Otava, 

tel. 376 511 890.

15. 1. čtvrtek 10.00
JAK KRAKONOŠ PEKAŘKU JÍŘU 
NAPRAVIL
Divadelní představení pro MŠ, 1.–3. třídy ZŠ.

17. 1. sobota 20.00
HASIČSKÝ PLES
Pořádá SDH Jetenovice. K tanci a poslechu 
hraje FATIMA. Předtančení, tombola, před-
prodej vstupenek v kině Otava od 5. 1. 2009.

18. 1. neděle 15.00
TANEČNÍ KURZ PRO DOSPĚLÉ
4. lekce.

24. 1. sobota 20.00
MYSLIVECKÝ PLES
Pořádá Myslivecké sdružení ARTEMIS Vel-
ký Bor. K tanci a poslechu hraje Malá muzi-
ka Nauše Pepíka. Předtančení, myslivecká 
tombola, předprodej vstupenek od 5. 1. 2009 
v kině Otava, tel. 376 511 890.

25. 1. neděle 15.00
POSEZENÍ S PÍSNIČKOU
Pro dobrou náladu vyhrává OPLOVO DE-
CHOVKA. Vstupenky možno rezervovat od 
5. 1. 2009 v předprodeji kina Otava, 

tel. 376 511 890.

30. 1. pátek 20.00
PLES ŠKROBAŘŮ
K tanci a poslechu hraje CROSS Strakonice, 
host večera PETRA ČERNOCKÁ. Předtan-
čení, bohatá tombola, předprodej vstupenek 
v Lyckeby Amylex Horažďovice, 

tel. 376 532 244.

Změna programu vyhrazena.

KULTURNÍ DŮM HORAŽĎOVICE 

– TEL. 376 512 436

KINO OTAVA HORAŽĎOVICE 

– TEL. 376 511 890
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HISTORIE

Jan Duchoň 
Růžena Hůdová, Horažďovice 

Jan Duchoň se narodil 18. listopadu 1898 v Horažďovicích, ze-
mřel 1. února 1977 v sušické nemocnici ve věku 78 let. Nejlep-
ší léta svého života věnoval loutkovému divadlu. V roce 1923, 
když se vrátil z vojny, založil pod tělovýchovnou jednotou Sokol 
v Horažďovicích kroužek loutkového divadla. Začali v podstatě 
z ničeho. Sami členové loutkového divadla vyrobili za tím účelem 
konstrukci samotného loutkového divadla a vyřezali první dřevě-
né marionety. I pan Jan Duchoň vyrobil sám několik loutek, ma-
lování kulis bylo jeho výhradní záležitostí, sháněl a rozepisoval 
scénáře. Pro loutkové divadlo psal pan Duchoň sám i divadelní 
hry. Devět jich vyšlo tiskem ve vydavatelství Antonína Münz-
berga v Praze, který vydával časopis Naše loutky. Duchoňovu 
hru Žižka u hradu Rábí vysílal i Československý rozhlas v Praze 
a v Bratislavě a jako slavnostní představení ji uvedlo v říjnu roku 
1930 pražské divadlo Na Slupi. Jeho hra Obležení Horažďovic 
je z doby 4. července 1307, kdy při obléhání Horažďovic zemřel 
v ležení u Jarova (tehdy na Větrově) král Rudolf Habsburský. Bě-
hem let, která pan Duchoň věnoval loutkovému divadlu, napsal 
a upravil na padesát loutkových her, vesměs veseloher, jejichž hr-
dinou byl především Kašpárek nebo se jednalo o vlastenecké hry 
s historickým námětem. Své hry půjčoval i jiným loutkářským 
spolkům v republice, uveřejňoval články v časopisu Naše loutky. 
Zkušenosti získával u loutkáře Josefa Skupy, se kterým se osob-
ně stýkal a vyměňoval korespondenci. Byl ve styku i s dalšími 
loutkáři – profesorem akademickým malířem Otto Bubeníčkem, 
akademickým malířem Vítem Skálou, profesorem sochařem Su-
chardou, profesorem Jindřichem Veselým, organizátorem české-
ho loutkového divadelnictví, a divadelním historikem Jaroslavem 
Bartošem. 
Mnoho času stálo členy loutkového divadla budování nových scén. 
První scénu postavili v roce 1923 ve formance na Modré, v roce 
1926 postavili novou scénu také na Modré, ale v zahradním sále. 
Potřetí se stěhovali v roce 1936 na další působiště do nově posta-
vené sokolovny, kde hráli do roku 1940. Tady je zastihla druhá 
světová válka, Sokol byl rozpuštěn, německé úřady chtěli loutko-
vé divadlo odvézt do Německa, ale k tomu nedošlo. To nejcenněj-
ší z divadla sokolové schovali u pana Josefa Zahnbauera na půdě, 
co zůstalo v sokolovně, kde vzniklo skladiště německého vojska, 
bylo za války zničeno nebo odcizeno. Na podzim roku 1953 byl 
pan Duchoň požádán vedoucím tehdejšího pionýrského domu 
panem Heřmanem, aby loutkové divadlo v sokolovně obnovil. 
A tak za vydatné pomoci pana Heřmana, pana Františka Sekyry 
a pana Františka Rybáčka se podařilo divadlo vzkřísit a v únoru 
1954 se znovu začalo v sokolovně hrát loutkové divadlo. 
Pan Duchoň byl osobou, na které činnost loutkového divadla 
byla závislá. Když ostatní členové souboru nepřišli, byl schopný 
loutkové představení odehrát sám se svojí sestrou. Nebylo možné 
zrušit ohlášené představení. Návštěvnost divadla byla velká, ne-
byla televize, zpočátku ani biograf, bylo to jediné kulturní vyžití 

pro dětského diváka. V kronice loutkového divadla pan Duchoň 
vzpomíná, jak bylo pro něho těžké udržet činnost divadla třeba 
v době, když ostatní ztráceli zájem. Do roku 1936 mu s výrobou 
divadelních dekorací pomáhal jeho tatínek, ale po jeho smrti pan 
Duchoň musel převzít ještě vedení jejich obchodu a fi nančně 
zajistit své sourozence a matku. Po válce nastoupil do Jednoty 
v Horažďovicích, koncem padesátých let dojížděl do Jednoty do 
Sušice. Na divadlo už nezbývalo tolik času, a tak se loutky znovu 
na krátkou dobu odmlčely, aby se v roce 1965 naposledy s panem 
Duchoněm předvedly v plné kráse ve dvou úspěšných estrádách 
a třech loutkových pohádkách. 
Pan Duchoň se angažoval nejen v loutkovém divadle, ale 
i u ochotníků. Největší láskou bylo přece jen loutkové divadlo, 
jehož kouzlu beznadějně propadl a jak sám napsal v kronice, už 
se z té pavučiny do konce života nevymotal. Druhou zálibou bylo 
malování, mnozí místní občané vlastní jeho obrázky s náměty 
z okolí Horažďovic. Dochovaly se také kulisy pro loutkové diva-
dlo, které namaloval.
Pan Jan Duchoň se zasloužil o rozvoj společenského života v Ho-
ražďovicích, především o kulturní výchovu dětí. Činnost míst-
ního loutkového divadla propagoval všemi tehdy možnými pro-
středky po celé republice. Byl to člověk skromný a velice obětavý 
a jeho práce přinesla prospěch nejen občanům Horažďovic, ale 
i samotnému městu v oblasti veřejného života.
Na závěr chci ještě připomenout, že v roce 1987 jsme činnost 
loutkového divadla znovu obnovili a bez přestávky hrajeme už 
21 let. Jak je vidět, tak zájem o loutkové divadlo i přes veške-
rá lákadla, která nabízí dnešní doba, stále trvá. Díky příjem-
nému kulturnímu prostředí, které divákům poskytuje zdejší 
kino, se návštěvnost loutkového divadla neustále zvyšuje. 
A mimochodem, kdyby se našlo několik šikovných místních 
tatínků nebo dědečků, kteří by se chtěli loutkovému divadlu 
věnovat, přijďte mezi nás, potřebujeme doplnit členskou zá-
kladu.

Vzpomínka 
na Josefa Šochmana 
Karel Lukeš

14. prosince 2008 uplynulo 100 let od narození pana Josefa 
Šochmana, učitele v Horažďovicích. Narodil se v Benešově Hoře 
nedaleko Vacova a Šumava formovala jeho charakter. Po studi-
ích vyučoval na několika působištích a v roce 1936 nastoupil do 
chlapecké měšťanské školy v Horažďovicích. Ve stejné budově, ve 
stejném povolání, ve škole s různými názvy setrval až do odcho-
du do důchodu. 
Patřil do skupiny pedagogů, kteří v době, kdy povolání učitele 
bylo velmi vážené, formovali několik generací obyvatel Horažďo-
vic a okolí. Tito učitelé – muži byli určitě svérázní, autoritativní, 
ale ještě dnešní generací šedesátníků a sedmdesátníků uznávaní 
a s úsměvem vzpomínaní. Říkával: „Naučím vás kupecké počty, 
abyste se v životě neztratili!“ Spojení „kupecké počty“ často za-
znívá na setkáních bývalých žáků dnešní Základní školy Komen-
ského ulice v Horažďovicích.
Josef Šochman byl členem mnoha spolků, např. od 1. ledna 1936 
byl „činným“ členem Pěveckého spolku Prácheň, zúčastnil se ak-
tivně zdejšího veřejného života, ale nejvíce jej zajímala historie 
a turistika. Stal se velkým horažďovickým patriotem. Spolupra-
coval s Karlem Němcem, tvůrcem novodobého Městského muzea, 
a po jeho smrti v roce 1972 se stal vedoucím muzea a kronikářem 
města. Bylo to v době, kdy v roce 1980 bylo muzeum uzavřeno 

TEMATICK Á PŘÍLOHA
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z důvodu nezbytně nutných oprav, sbírky byly uskladněny v ma-
lých prostorech a situace byla velmi komplikovaná. V roce 1986 
Josef Šochman v muzeu, o které pečoval s velkou láskou, musel 
ze zdravotních důvodů skončit.
Turistika – těžko říci, zda byla na prvním, nebo na druhém mís-
tě zájmu. Byl předsedou odboru turistiky TJ Sport Horažďovice, 
zorganizoval stovky výletů půldenních, denních i delších. Sám 
nachodil tisíce kilometrů, podílel se na organizování i celostát-
ních akcí. Ve druhé polovině šedesátých let, kdy v tehdejším 
Československu pomalu začínala móda dálkových pochodů, do-
slova vydupal ze země Horažďovickou padesátku, jejíž 43. roč-
ník proběhl v letošním roce a která má již nezaměnitelné jméno 
v každoročním plánu dálkových pochodů ČR. V současnosti je 
po „Prčicích“ druhým nejstarším v nepřetržité řadě pořádaným 
turistickým pochodem.
Pan učitel Josef Šochman si jistě zaslouží tichou vzpomínku 
těch, kteří ho znali ze školy, z muzea, z turistiky či z jiných oblastí 
horažďovického života. Čest jeho památce!

Knihtisk a příbuzné obory 
v Horažďovicích
MgA. Jindřich Šlechta

V samotných Horažďovicích patrně nikdy tiskárna nebyla. Přes-
to zde vzniklo počátkem 16. století významné kulturní prostředí 
okolo Jindřicha Švihovského z Rýzmberka. Samotné centrum 
vzdělanosti bylo ve zdejším klášteře františkánů – observantů již 
od svého založení v roce 1489. Ke stavbě nového kláštera tehdy 
zakoupil příslušné městské pozemky Jindřichův otec Půta Švi-
hovský z Rýzmberka. V čele klášterního skriptoria stanul písař 
Štěpán z Krumlova, autor knihy Městských práv z roku 1495 
a patrně také tzv. Prácheňského kancionálu. Je rovněž autorem 
lékařského rukopisu doplněném o bohaté iluminace a dřevořezy. 
Dnes je tento rukopis uložen v Národní knihovně v Praze. 
Na tohoto autora navázal další významný člen řádu františkánů, 
Jan Vodňanský, činný později v dalších františkánských klášte-
rech v Bechyni a Jindřichově Hradci. Svým učením bojoval proti 
Jednotě bratrské. Jako zastánce katolické víry podporoval mari-
ánský kult. Díky tomu zde také vznikla v letech 1500–1530 řada 

výtvarných děl zejména sochařské produkce s tématem Panny 
Marie. Pro Jindřicha Švihovského napsal mravní ponaučení 
formou dialogu s názvem „Traktát o početí přečistém a neposk-
vrněném důstojné Panny Marie“ datované rokem 1509. (Tiskem 
jej vydal Dr. Antonín Podlaha, Sbírka pramenů církevních dějin 
Českých stol. XV.–XVIII., číslo III.). Jan Vodňanský nepracoval 
pouze jako písař klášterního skriptoria. Některá svá díla vydával 
tiskem v plzeňské tiskárně Mikuláše Bakaláře. Z této produkce 
známe dílo „Proti bludům a potupeným artykulóm pikhartským“ 
vytištěným v roce 1510. Nebo první latinsko-český slovník vy-
tištěn zde v roce 1511. Literární produkce Jana Vodňanského je 
rozsáhlá a bude samostatně pojednána v jedné z příštích příloh 
Horažďovického obzoru. Rokem 1540 skončila zlatá éra kláštera. 
Švihovští prodávají díky značným dluhům hrady Švihov i Rabí 
a klášter ztrácí svého vlivného příznivce Jindřicha Švihovského. 
Poslední úder dostal klášter v roce 1619 kdy byl vyrabován voj-
sky Karla Bonaventury Buquoye. Přesto, že byl klášter zrušen až 
v roce 1814, nedosáhl již takové úrovně a kvality kulturního pro-
středí. Do dnešních dnů se nám zachoval inventář knih klášterní 
knihovny. Je v něm zastoupeno 406 exemplářů z celé Evropy z let 
1506–1800. Knihy pocházeli z tiskáren v Antverpách, Kolíně nad 
Rýnem, Norimberku, Benátkách, Veroně, Boloni, Neapoli a dal-
ších. Knihovna, stejně jako mobiliář kláštera byl rozprodán po 
zmíněném zrušení kláštera v roce 1814.

Zdroj papíru a knižní vazba
Knihařská dílna byla patrně součástí klášterní písařské dílny v le-
tech 1500–1530. Vyšla z ní zřejmě i vazba tzv. Prácheňského kan-
cionálu. Kované doplňky s motivem prosekávaného gotického 
písma na vazbě pak svědčí o zručnosti rytce kovů v tomto kláš-
teře. Knihvazačská dílna v Horažďovicích v následujících letech 
až do roku 1700 patrně nebyla. (archivní prameny z následujících 
let nemám ještě zpracované) V roce 1696 nechávala městská rada 
svázat knihu pro kostelní účty kostela sv. Jana Křtitele až v Praze. 

Knihtiskařský lis na dřevorytu datovaným rokem 1515, V těchto 
letech tiskne Jan Vodňanský svá díla v plzeňské knihtiskárně Mi-
kuláše Bakaláře
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Právní kniha Štěpána z Krumlova z roku 1495, bohatě iluminovaný rukopis z produkce klášterního skriptoria
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Tištěná podoba latinsko-českého slovníku Jana Vodňanského z plzeňské tiskárny Mikuláše Bakaláře z roku 1511



HORAŽĎOVICKÝ OBZOR – PŘÍLOHA / prosinec 2008 | 5

V Horažďovicích je mi zatím znám pouze knihař Jan Dolberger 
činný v domě čp. 58 v 1. polovině 19. století. 
V 17. století sice již fungovala v Horažďovicích papírna, ale kva-
lita papíru nebyla dobrá, jak se o ni zmiňuje v roce 1680 správce 
Horažďovického panství Beneda v dopise Václavovi Vojtěchovi 
ze Šternberka. Proto se papír objednával v Sušici. Každoročně se 
tak objednávaly pro účetnictví kostela sv. Jana Křtitele „2–3 kni-
hy papíru“ Každá „kniha“ měla 24 archů psacího papíru. 

Jonata Bohutský z Hranic
Výraznou postavou v dějinách knihtisku byl Jonata Bohutský 
z Hranic. Rodák z Horažďovic odešel jako mladý roku 1586 do Pra-
hy. Nejprve byl zaměstnán v jedné z nejvýznamnějších tiskáren 
té doby v Praze u Daniela Adama z Veleslavína. Po smrti Daniela 
Adama v roce 1599 vedl dílnu sám. V letech 1599–1607 jménem 
„dědiců Daniela Adama z Veleslavína“ vytiskl na 70 drobných pu-
blikací. Vesměs šlo o krátké latinské básně nebo reedice Adamovi 
překladové literatury. Roku 1605 si vzal Jonata Bohutský vdovu 
Po Adamovi Annu. Po její brzké smrti se stává Bohutský správ-
cem tiskárny do dosažení zletilosti syna Samuela Adama. Do té 
doby se v knihách označuje jako „dědic Daniela Adama“. Z toho-
to období je znám například cestopis Krištofa Haranta z Polžic 
a Bezdružic nazvaný „Putování aneb Cesta z Království českého 
do Benátek“ (Praha 1608) Tiskárna pro ni objednala u Egidia 

Sadelera ml. Harantovu podobiznu která je nejstarším mědiry-
tovým portrétem v jazykově česky tištěné knize. Poté co Samuel 
Adam dosáhl zletilosti, musel Bohutský opustit tuto tiskárnu. 
Roku 1609 si bere za manželku Alžbětu Černou z Braitenberku, 
vdovu po tiskaři a majiteli další významné tiskárny Jiřím Černém 
z Černého Mostu řečeného též Nigrin. Tím Bohutský obnovuje 
provoz Nigrinovské tiskárny. Krátce na to Bohutský ovdověl a po 
třetí se oženil roku 1616. Tiskárnu provozoval až do roku 1620 
kdy musel práce zanechat pro protihabsburské smýšlení. Roku 
1628 emigruje do saského Freiberku. Za své samostatné činnosti 
vydal Bohutský vletech 1609–1620 na sto latinských, německých 
a českých publikací. V reedici Jana Kapity „Postilla to jest. kázá-
ní, kteráž na řeči boží …činěna bývají“ (Praha 1615) otiskl svůj 
erb získaný roku 1614. 

Tiskárny v nejbližším okolí Horažďovic do roku 1800
Klatovy – Podle starší literatury zde zřídil první tiskárnu Václav 
Urban Suchý roku 1730. 
Pocházel z Prahy, v letech 1728–30 dohlížel na chod Pileciovi tis-
kárny v Příbrami. Údaje o jeho tiskárně v Klatovech se však ještě 
nepodařilo potvrdit. Za prvního tiskaře je tak považován až Josef 
Jan Morgensailer který si zde zřídil fi liálku své plzeňské tiskárny 
v roce 1790.
Prachatice – Knihtisk je zde spojován s městským písařem Vác-
lavem jemuž se připisuje výroba dvou tisků z let 1529 a 1536.
Vimperk – V roce 1484 zde krátce působil Johann Alacraw. Další 
tiskárna a nakladatelství zde byly otevřeny až v roce 1875.
Vodňany – Krátce zde provozovoval tiskárnu v roce 1731 Jan 
Petr Kyncl z knihtiskařské rodiny v Kutné Hoře. Byl zakladate-
lem knihtisku v Českých Budějovicích v letech 1728–1733.

Prameny a literatura:
SOkA Klatovy, Archiv města Horažďovic
 Kniha počtů kostela sv. Jana Křtitele z let 1693–1709
 Kniha městských práv, 1495
 Inventarium archivy civitatis Horažďiovicy 1779
SOA Klatovy, pobočka Nepomuk
 Rodinný archiv Šternberků, korespondence 
 Václava Vojtěcha ze Šternberka z let 1680–1720
SOA Plzeň, Horažďovice 
 Matrika narozených z let 1856–1865
Národní Archiv v Praze 
 České gubernium, publikum, zrušení kláštera minoritů 
 v Horažďovicích  
 1806–1815, č. kart. 2519, inv. č. 126–10
Petr Voit, Encyklopedie knihy, LIBRI, Praha 2006
Jiří Fajt, Gotika v západních Čechách (1230–1530), katalog vý-
stavy, díl I.
Fotografi cká příloha ze zmíněné literatury a ze SokA Klatovy, 
Právní kniha Štěpána z Krumlova

Daniel Adam z Veleslavína, Majitel slavné pražské tiskárny, kde se 
vyučil Jonata Bohutský a kterou na čas po Adamově smrti vedl. 
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II. Léčivá voda svatoanenská 
(pokračování z Přílohy H. O. – září 2008) 
Jiří Wagner

Vznik lázní a první rozbory vody
Silný pramen vyvěrající z úpatí vrchu se starodávným názvem 
Slavník pod vesničkou Svaté Pole u Horažďovic je natolik jedi-
nečným úkazem v krajině, že zákonitě vždy přitahoval pozornost 
lidí z blízkého okolí.
„LETA 1698 KE CTU A CHWALE DAROVAL SEM TO FUT-
RO HONZ.PAUR“
Tímto nápisem na kamenném překladu nad zázračnou studán-
kou vděčný Jan Paur před více než třemi sty lety odstartoval lé-
čivou slávu tohoto pramene. Lidé sem přicházeli získat ztracené 
zdraví – ať už šlo o úrazy, zrak a snad prý i řeč jisté nešťastnici 
zdejší voda navrátila. Sedm takových zázračných uzdravení je ve 
spisech zaznamenáno. Věhlas, který studánka získala v 1. polovi-
ně 18. století vedla Horažďovické zřejmě roku 1751 až k založení 
lázní. Aby bylo lázním dodáno na vážnosti, objednány byly, jak 
velelo tehdejší nastupující osvícenství, i vědecké rozbory vody. 
Jako první „vizitíroval“ vodu roku v srpnu 1761 slovutný Vaczlav 
Alois Butta, fi losofi e a medicíny doktor, kraje Prácheňského přísež-
ný zemský fyzikus. Chemickou zkouškou vyzkoumal, „že voda sůl 
alkalickou silně s přimíšenou rudou vápenatou v sobě má a nese“.
„Chirurgickými“ zkouškami zjistil řadu neduhů, které voda léčí: 
že šlemovitou krev rozptyluje, zatvrzelý život otvírá, uznal ji dob-
rou a chvalitebnou i na bolesti podagry, suchého lámání v údech, 
nadýmání, tvrdosti jater, sleziny, na kameny ledvinové, na kře-
čové žíly a hemoroidy i vhodnou při potížích ženského měsíční-
ho času (ovšem „při poctivých osobách“). Voda dále měla léčit 
bolesti hlavy, rýmu, třesavku. Otoky, opuchliny, studené ruce 
a nohy, prašivinu všelijakou, trudovité tváře.

Snad mi doktor Butta, blahé paměti, promine, že všechny jeho 
nálezy zde nestačím vyjmenovat.
Svou na třech listech psanou zprávu stvrdil její autor podáním 
ruky a pečetí svou ve Strakonicích 31. srpna 1761.
Ale jako by to nestačilo, městští radní požádali v r. 1766 (Buttova 
nástupce v úřadě ?) Krištofa Gelbicha, taktéž fi losofi e i medicíny 
doktora a přísežného fyzika Prácheňského kraje o další posudek. 
A ten už stál za to: na 24 stránkách se dr. Gelbich rozepsal o vlast-
nostech vody a o nemocech, které se touto vodou léčiti mohou. 
Tahle zpráva je už ale nad rozsah tohoto článku, neboť, jak kdysi 
vtipně poznamenal historik Karel Němec, autor se zde „vyzpoví-
dal z celé své vědy“. (Tato kurentem německy psaná zpráva – ru-
kopisem mimochodem dosti nedbalým – na podrobné přeložení 
a na své badatele ještě čeká). Ale i doktor Gelbich shledal svatoa-
nenskou vodu nadmíru prospěšnou a léčící plno nemocí.

Jakými metodami a s jakým přístrojovým vybavením oba věd-
ci vodu zkoumali, mi není známo, ale je jisto, že v té době byla 
fyzikální věda v plenkách a chemie jako věda dokonce na své 
pojmenování teprve čekala. Avšak neposmívejme se tehdejším 
vědeckým kapacitám, svůj úkol brali jistě vážně a dělali, co bylo 
v jejich silách i v silách tehdejší vědy. A koneckonců jejich nálezy 
v zásadě odpovídají i současným chemickým rozborům vody.

Současné rozbory vody
Od doby pánů Butty a Gelbicha před dvěma sty padesáti lety pak 
už kupodivu zřejmě nikdo neměl potřebu složením vody se dál 
nějak zabývat. Teprve v posledních deseti letech bylo z různých 
důvodů provedeno hned několik rozborů vody odbornými insti-
tucemi, ať už iniciativy ČHMÚ, z iniciativy mé, či města.
Výsledky těchto rozborů provedených v letech 1997, 1998, 2000?, 
a 2006 jsou srovnatelné a výsledky se liší zřejmě jen tím, že vzor-
ky vody byly odebírány v různých ročních obdobích a za nestejné 
vydatnosti pramene.

Z hlediska praktického se zmíním jen o nejvýznamnějších para-
metrech vody.
Především zaujme vysoký obsah vápníku (kolem 135 mg/l), což 
se dá, vzhledem ke krystalickému vápencovému podloží, z něhož 
voda vytéká, očekávat. Spolu vápníkem určuje tvrdost vody také 
hořčík, kterého voda příliš neobsahuje (kolem 15 mg/l). Tvrdost 
vody se pohybuje kolem hodnoty 3,7–3,8, jde tedy tzv. tvrdou 
vodu. Z hlediska lidského zdraví je vápník ve vodě minerálem žá-
daným, (z hlediska usazování v kotlích a potrubích nežádoucím). 
Minerálním složením lze vodu srovnat s některými druhy mine-
rálek nabízených v obchodech.

Výtoková roura pramene (v pozadí nad dvířky kamenný překlad od 
Honzy Paura z r. 1698), foto Jiří Wagner

Kaple Sv. Anny s vytékajícím potůčkem, foto Jiří Wagner
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Chemická reakce vody má hodnotu 7,2 pH, a to znamená vodu 
mírně zásaditou. 
Z ostatních chemických látek stojí za zmínku obsah obávaných 
dusičňanů. Rozbory ukazují hodnoty 38–40 mg/l, což splňuje 
požadavky na kvalitní pitnou vodu (limit do 50 mg/l), ale po-
žadavky na tzv. „kojeneckou vodu“, kde je dusičňanový limit 
do 15 mg/l, už ne. Zajímavý je ještě vyšší obsah síranů ve vodě 
(kolem 100 mg/l), zřejmě v souvislosti s geologickým podložím. 
Chemické látky, které bychom mohli označit jako závadné, pra-
men neobsahuje. Pokud jde o jeho radioaktivitu i ta je pod pří-
pustnou mezní normou. Po stránce chemické je tedy možno vodu 
označit za kvalitní. Zda má ale svatoanenská voda nějaké mimo-
řádné léčebné účinky, nelze pouze z hlediska chemického složení 
říci. Avšak znalci kávy prý říkají, že nad kávu připravenou z této 
vody není!

Po stránce mikrobiologické ale bohužel v současné době voda po-
žadavkům na pitnou vodu nevyhovuje. Podle rozborů obsahuje 
nadlimitní množství bakterií, především bakterií koliformních 
(54 KTJ/10 ml, přičemž nesmí obsahovat žádné). Hygienici tedy 
doporučují používat tuto vodu jako pitnou až po převaření. Fak-
tem je, že lidé si k pramenu pro vodu jezdí, nepochybně ji i konzu-
mují a zřejmě žádnou újmu zatím jejím pitím neutrpěli. I já jsem 
tuto vodu mnohokrát pil – vždy bez jakýchkoli problémů. Riziko 
je zřejmě skryto spíše ve skladování a pozdější konzumaci vody, 
kdy se za vyšších teplot mohou koliformní bakterie nebezpečně 
pomnožit a zažívací obtíže způsobit.
Vzhledem k hlubinnému charakteru pramene je celkem podivné, 
jak mohlo k mikrobiologickému znečistění pramene dojít, když 
tento druh znečistění pocházející především z výkalů zvířat či lidí 
je charakteristický spíše pro znečistění povrchové.
Ale vysvětlení je možná docela prosté. Jímka, do níž voda z pra-
mene vytéká, bohužel sloužila před lety (nebo ještě i teď?) pro 
čerpání vody do cisteren pro napájení zvířat v kravíně. Pamatuji, 
že cisternové vozy a hlavně hadice, která se nořila do vody, nebyly 
příliš čisté, ba že i cisterny (fekální ?!) byly na místě vyplachová-
ny(!) – a je pravděpodobné, že koliformní bakterie z kravína byly 
takto do jímky a odsud do pramene zavlečeny. Je však možné, že 
příčiny mikrobiologické kontaminace jsou i jiné, např. uhynutí 
drobného zvířete v prostorách pramenu.

Náprava.
Kdyby šlo o studánku bez odtoku, bylo by možné mikrobiologic-
ké znečistění poměrně snadno odstranit desinfekcí. Ale protože 
jde o pramen, od něhož dále vytéká potůček (povrchová voda), je 
situace i vzhledem k vodoprávnímu řízení mnohem složitější.

Každopádně okolí pramene u Svaté Anny by si zasloužilo kom-
plexní asanaci: kdyby byla odstraněna i nevzhledná a již se rozpa-
dající cihlová jímka (černá stavba?) a celý prostor před kaplí byl 
citlivě architektonicky upraven, byl by to záslužný čin, za nějž by 
byly vděčné i budoucí generace.

(příště: III. Pozorování pramene u Svaté Anny)

MINERALOGIE

Nález pěkných krystalů 
křemene u Pačejova-nádraží
Aleš Červený, Městské muzeum Horažďovice

Na jaře roku 2007 jsem při průzkumu křemenných žil s polyme-
talickým zrudněním (Pb, Zn) u Pačejova narazil na žílu, která 
byla sice bez zrudnění, zato však s pěkně vyvinutými krystaly 
mléčného křemene až křišťálu. V říjnu a listopadu stejného roku 
jsme s Petrem Hofmanem ze Sušice tuto žílu lokalizovali a ote-
vřeli ji výkopem.
Obec Pačejov-nádraží leží při jihozápadním okraji chanovické-
ho výběžku středočeského plutonu, který je zde budován bio-
titickým granodioritem s amfi bolem, s hojnými tělesy žilných 
hornin, včetně zájmových křemenných žil. Již zmíněná hydroter-
mální křemenná žíla se nachází přesně na rozhraní pole a lesa asi 
500 metrů západně od Pačejova-nádraží (resp. Olšany – U Ná-
draží), na jihovýchodním úpatí bezejmenného vrchu s kótou 
573,6 m. Má směr S–J, délku okolo 30 metrů a její mocnost kolísá 
mezi 5 až max. 30 centimetry. V hloubce 0,5–1 metr pod povr-
chem žíla vyklínila. Granodiorit v bezprostředním okolí žíly byl 
silně hydrotermálně alterovaný. Žílu na povrchu prozrazovalo 
nápadně žlutavé zabarvení ornice, množství úlomků křemene 
a sem tam nějaký ten krystal. Po vykopání tří malých sond jsme 
si udělali jasnější představu o jejím průběhu a odkryli jsme žílu 
výkopem po celé její délce. Při menší mocnosti se žíla jevila jako 
kompaktní. Zhruba od mocnosti nad 10 cm měla ve svém středu 
plochou dutinu s drúzovým vývojem krystalů křemene po obou 
stranách. V místě křížení hlavní žíly s malými žilkami kolmými na 
její směr naduřovala až k 30 centimetrům. V těchto místech byly 
vyvinuty trochu rozměrnější drúzové dutiny (často zborcené) vy-
plněné žlutavým jílem a velmi pěknými prizmatickými krystaly 
křemene až do velikosti 7 centimetrů. Jejich barva je mléčně še-
dobílá, krystalové plochy lesklé a špičky jsou občas i průhledné. 
Menší drúzy s mléčnými krystaly do 1 cm jsou nezřídka tvořeny 
také křišťálem. Zajímavostí byl rozbrázděný (voštinový) křemen 
a velmi estetické pseudomorfózy křemene po kalcitu. Jednalo se 
původně o pěkně vyvinuté skalenoedry kalcitu do 3cm, které byly 
při hydrotermálních procesech pokryty vrstvou křemene a kalcit 
byl následně vyloužen. Zůstaly tak velmi pěkné „skalenoedry“ 
tvořené 1–2 mm silnou slupkou křemene a geodovou dutinou 
vyplněnou 1–2 mm velkými krystalky křištálu a světlé záhnědy. 
Nejkvalitnější nalezené vzorky jsou uloženy v horažďovickém 
muzeu, kde budou výhledově k vidění v mineralogické expozici.
V území mezi Pačejovem-nádraží a Stražovicemi jsou křemenné 
žíly celkem četné, proto je zde nález žíly s pěknými krystaly kře-
mene nadále možný a aktuální. Svědčí o tom i úlomky křemene 
a drůz v pískovně nedaleko popisované křemenné žíly.

Čirost skla a svatoanenské vody v ladném souladu, foto Jiří Wagner 
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Ukázky krystalů a drúz křemene z Pa-
čejova, největší krystal má rozměry 6,5 

× 4.5 × 3,8 cm.

Dutina pseudomorfózy vyplněná křiš-
ťálky, velikost vzorku 2 cm.

Mapa lokality, šipkou označena křemenná žíla.

Literatura, prameny:
Černý,P.–Litochleb,J.–Šrein,V., Nález polymetalického zrudnění 
u Pačejova na Horažďovicku, Sborník Jihočeského muzea v Čes-
kých Budějovicích, Přírodní vědy, Č. Budějovice 1993

Vejnar,Z. a kol., 22–13 Nepomuk, geologická mapa ČSR, Úúg 
1988


