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OBZOR
ZÁŘÍ 2008

SLOVO STAROSTKY

V týdnu od 25. 8. do 29. 8. 2008 se v Ho-
ražďovicích již tradičně uskutečnil další roč-
ník Letní školy Diplomatické akademie Mi-
nisterstva zahraničí. Slavnostní zahájení se 
konalo ve Velkém sále muzea za přítomnosti 
ministra zahraničí ČR Karla Schwarzenber-
ga a bylo velice potěšující, že nás opět navští-
vil i pan Ferdinand Kinský. V našem měs-
tě strávilo příjemný týden 57 studentů Di-
plomatické akademie, kteří přijeli z dvaceti 
zemí světa. Musí nás těšit, že ředitelka DA 
PhDr. Ludmila Krasnická, vyjádřila dě-
kovným dopisem svou spokojenost se služ-
bami poskytovanými našimi podnikateli. 
Poděkování tak patří provozovatelům pen-
zionu Houba, Bílé růže, hotelu Prácheň 
i hotelu Zlatý Jelen. Stejně tak se velice líbil 
úterní koncert Volného sdružení horažďo-
vických muzikantů v kostele sv. Jana Křti-
tele na hřbitově.

—
V pátek 29. 8. 2008 proběhla velká akce 
všech čtyř měst ležících na řece Otavě. Za-
stupitelé Sušice, Horažďovic, Strakonic 
i Písku a představitelé obou krajů, Plzeň-
ského i Jihočeského, v rámci propagace pro-
jektu Otavská plavba, spluli Otavu v úseku 
Sušice Horažďovice. Na vlastní kůži si tak 
vyzkoušeli splavnost řeky i jednotlivých jezů 
a dále pak úroveň služeb, které jsou zde po-
skytovány.

—
Poslední prázdninový víkend stejně jako 
v loňském roce byl v Horažďovicích ve zna-
mení sportu. Děkuji všem, kteří se zapojili 
do organizování sportovních soutěží. Jsou 
to především členové sportovní komise a je-
jí předseda Petr Král. Zároveň děkuji všem 
sponzorům, kteří věnovali fi nanční částky 
na zajištění programu. 

—
3. září 2008 se konalo 11. zasedání zastupi-
telstva města. 
Zastupitelé schválili plnění rozpočtu příjmů 
a čerpáním rozpočtu k 31. 7. 2008 a jednali 
o výsledcích výběrového řízení na poskyto-
vání zvýhodněných půjček z fondu rozvoje 

TEMATICKÁ PŘÍLOHA

bydlení, které vyhlásilo město v souladu 
s platnými Zásadami tvorby a čerpání FRB 
města Horažďovice dne 1. července 2008 se 
lhůtou pro podání žádostí do 22. 8. 2008. 
V řádném termínu byla podána jedna žádost, 
kterou posoudila komise fondu a navrhla 
půjčku neposkytnout pro nesplnění podmí-
nek výběrového řízení. Disponibilní zůstatek 
fondu k 25. 8. 2008 je 1 072 627,07 Kč. 
 Rada města doporučila ZM poskytnout 
půjčku o. s. ŠUMAŘINA, které podalo žá-
dost o dotaci v rámci Programu péče o kraji-
nu v roce 2008 – Podprogram péče o krajinu 
– na projekt „Výsadba krajových a starých 
odrůd ovocných stromů a listnatých stro-
mů“ (výsadba na pozemkových parcelách 
p. č. 2472/1 a 2473 v k. ú. Zářečí u Horaž-
ďovic – cesta do Obory, které jsou v majetku 
města) a byla jim přiznána dotace ve výši 
147 tis. Kč, tj. krytí 100 % uznatelných ná-
kladů. Projekt musí dle podmínek Rozhod-
nutí Ministerstva životního prostředí být re-
alizován nejpozději do 31. října 2008 včetně 
profi nancování a vyúčtování vynaložených 
nákladů a převzetí prací Agenturou ochrany 
přírody a krajiny České republiky, středis-
kem Plzeň nejpozději do 15. 11. 2008. Mi-
nisterstvo neposkytuje na akci zálohu a pře-
vede státní prostředky na účet realizátora až 
po její realizaci, nejpozději 10. 12. 2008. Za-
stupitelstvo rozhodlo Šumařině poskytnout 
půjčku ve výši 100 000 Kč.
Dále byl schválen předložený návrh zadání 
územního plánu Města Horažďovice.

Sportovní víkend – Horažďovické kolo aneb Velká cena Haponu

V letošním roce oslavuje SDH Horažďovi-
ce 130. výročí svého založení. Dobrovolní 
hasiči jsou důležitou součástí záchranného 
systému, podílejí se na výchově mládeže 
a zapojují se i do kulturně-společenského 
života města. V souvislosti s tím byl udělen 
Pamětní list těmto členům sboru – Sboru 
SDH Horažďovice, Jiřímu Chalušovi, Karlu 
Halmlovi, Karlu Lukešovi, Václavu Melko-
vi st., Václavu Melkovi ml., Karlu Němečko-
vi, Petru Pintířovi, Václavu Pintířovi, Jiřímu 
Šulcovi, Karlu Štěpánovi.
Zastupitelstvo města na návrh divadelního 
spolku TYJÁTR udělilo čestné občanství in 
memoriam panu Janu Duchoňovi, který byl 
velkým přínosem pro tehdejší i současnou 
loutkářskou činnost nejen v Horažďovicích, 
ale i v celém regionu. Ve zdejším muzeu je 
možné nahlédnout do loutkářské kroniky, 
kterou založil a vedl. Pan Duchoň byl ne-
pochybně výraznou a významnou osobností 
našeho města.
Na závěr mi dovolte společně se všemi čte-
náři Horažďovického obzoru vyslovit po-
děkování Lucii Staňkové za její dlouholetou 
činnost v oblasti kulturně-společenského ži-
vota v našem městě. Lucka se rozhodla vy-
měnit úřednickou práci za práci pedagoga 
a změnila i místo svého působení. Popřejme 
jí hodně úspěchů v nové práci i v životě. 

Mgr. Jindřiška Jůdová
starostka města
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STALO SE 

Sportovní víkend
Poslední prázdninový víkend proběhl v Ho-
ražďovicích ve sportovním duchu. Již 2. ro-
kem se členům sportovní komise města po-
dařilo zorganizovat skvělou akci nazvanou 
Sportovní víkend, která probíhala od pátku 
do neděle na různých sportovištích ale i na 
místech, kde byste sportující nadšence stěží 
hledali. Počasí přálo, a tak se v Horažďovi-
cích sešlo téměř 300 sportovců. 
Sportovní víkend zahájili v páteční odpo-
ledne v Panské zahradě skauti „Cestou ko-
lem světa“ za účasti asi 50 dětí. Splněním 
netradičních úkolů – lanová kladka, lávka, 
jízda v lodi, kuželky, střelba z luku atd. se 
mohly podívat mezi Indiány a do Japon-
ska. V Japonsku děti uvítaly pravé gejši, 
které pro ně měly připravené tradiční zá-
pasy sumo. V Americe potkaly opravdické 
Indiány, kteří je vyzkoušeli z orientace ve 
tmě. U klubovny na děti i rodiče čekala 
ochutnávka jídel z Itálie, Francie a Španěl-
ska. Hrála se i skautská bojovka, indián-
ský fotbal. Večer se zapálil oheň, zpívalo 
se a nechyběla samozřejmě ani stezka od-
vahy. Několik malých odvážlivců přespalo 
pod dozorem starších u ohně.
Ofi ciální zahájení proběhlo ve večerních 
hodinách v Parkánu, kde předseda sportov-
ní komise Petr Král seznámil všechny příz-
nivce s programem Sportovního víkendu. 
Prvního vystoupení se ujali karatisté 
z SK karate Horažďovice, kteří předved-
li výborně připravenou exhibici. Chlapci 
(9–10 let) začínali ukázkou žákovské kata 
a aplikací na techniky v ní prováděné. Kara-
tisté o kategorii starší zvládli skvělou ukáz-

ku mistrovské kata a taktéž její aplikaci do 
praxe. Ti nejzkušenější předvedli skutečný 
boj proti noži a boj proti jednomu nepříteli 
(obrana proti škrcení, úderům a kopům). 
Obtížnou ukázku přerážecí techniky, kdy 
je potřeba prokázat velké soustředění si ne-
chali na závěr opět ti nejmladší. 
O opravdickou show se za svitu loučí a ha-
logenové lampy postarala skupina Horaž-
ďovických mažoretů, kteří pod zkušeným 
vedením svojí „drezúr mamá“ předvedli 
originální pohybovou fantazii s prvky ba-
letu, sokolského cvičení, spartakiádního 
vystoupení, aerobických kroků a nekroků 
a ždibcem estrádního nevkusu. Jednomu 
baleťákovi se do vystoupení připletla louče 
a musel ji proto z pečlivě vyměřeného středu 
vytrhnout a za jásotu diváků s ní několik 
okamžiků tančit. Za bouřlivého potlesku 
museli mažoreti přidat ještě jeden výstup. 
Svým mimořádným výkonem uvedli divá-
ky tak do varu, že hudební skupina Expe-
riment, která akci kulturně obohacovala po 
celý večer, neměla o tanečníky nouzi. 
Sobotní ráno posvítilo na sportovní areál 
Lipky, kde se v průběhu celého dne konalo 
sportovní klání ve volejbalu, tenisu a stol-
ním tenisu. Sportovní atmosféru a poho-
dový průběh však narušovalo stavění pódia 
a vlastní megakoncert popových a rocko-
vých hvězd na fotbalovém hřišti 
Průcha Open Cup zahájilo v 9 hodin již 
4. ročníkem 8 volejbalových družstev. 
Hrálo se ve dvou skupinách na 2 sety do 21 
(výhra 3 body, aktivní remíza 2 b, pasivní 
remíza 1 b, prohra 0 b). Podle výsledků 
skupin pak byla vytvořena fi nálová skupina 
a skupina o umístění. Bednu obsadili jako 
1. Sněhurka, 2. Průchovci, 3. Katovice. Na 
turnaji byla udělena i individuální ocenění.
Vedlejší tenisové kurty obsadilo celkem 
36 hráčů. Hrálo se od rána do večera v sobo-
tu i v neděli, protože v případě prohry bylo 
možné se přihlásit do tzv. „útěchy“. Ve dvou-

hře obsadil 1. místo Jiří Halml ml., 2. Karel 
Jirásek a na 3.–4. místě skončil Jan Jehlík 
a Petr Šlajs. Ve čtyřhře zvítězila dvojice Jeh-
lík – Křesák nad Malým – Kaisrem. Velmi 
vysokou obsazenost měla dětská kategorie, 
což pořadatelé kvitovali s nadšením.
Turnaj ve stolním tenise probíhal vedle teni-
sových kurtů u tréninkové zdi. Zúčastnilo se 
celkem 16 hráčů a hráček, kteří hráli vyřa-
zovacím způsobem až do fi nále. Z celkového 
vítězství se radoval Zdeněk Tůma, 2. skončil 
Pavel Mandák a třetí Vojtěch Křesák (všich-
ni TJ Sokol Horažďovice HAPON).
Několik příznivců hry petangue, která pat-
ří spíše k volnočasovým aktivitám, si přišlo 
vyzkoušet svůj odhad vzdálenosti v odho-
dech blyštivých koulí po krásně střiženém 
trávníku v Parkánu. Hráči byli rozděleni do 
dvou skupin. Do posledních chvil nebylo 
jasné, jestli zvítězí mladá hbitost a mršt-
nost nebo starší trpělivost a zkušenost.
To, že v této hře na věku opravdu nezáleží, 
potvrdil i jeden z vítězů, pan Jaroslav Král, 
který patří do seniorské kategorie. A jeho 
dojmy? „Byl bych velmi rád, kdyby v Ho-
ražďovicích vznikla skupina, která by se 
této hře věnovala pravidelně. Je to skvělé 
sportovní a zároveň společenské vyžití.“ 
Ze zcela jiného soudku probíhal v prosto-
rách Ostrova a okolních cyklotrasách již 6. 
ročník Zářečského železného muže, který se 
jel v nezměněné podobě - horské kolo 22 km, 
1 km loď, přelanění, běh 3 km a střelba ze 
vzduchovky. Závodu se zúčastnilo 22 mužů 
a 3 ženy. Úžasně divácky atraktivní mo-
mentky zajistila disciplína přelanění, kde se 
odhadem 1/

5
 závodníků neudržela a bohužel 

se vymáchala v nepříliš teplé vodě otavské-
ho náhonu. Všichni účastníci absolvovali 
celý závod ve vynikajících časech a pohár si 
domů odnesli vítěz mužské kategorie Víťa 
Průcha s časem 1:12:06 a vítězka ženské ka-
tegorie Gábina Panušková s časem 1:43:06. 
Na 2. místě skončil Fr. Kojzar a jako 3. stál Přerážecí technika karate

Mažoreti v noci
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na stupních vítězů Martin Korch. Všechny 
ženy měly vítězná místa vzhledem k jejich 
účasti posichrovaná, a tak si na 2. stupínek 
stoupla Martina Anderlová a 3. příčku obsa-
dila Klára Chodová.
Nedělní dopoledne patřilo na Ostrově 
Martinu Kotišovi a jeho 4 věrným psím 
kamarádům. Natěšení husky se nemoh-
li dočkat až Martin zapřáhne speciálně 
zkonstruované tažné kolo a vydají se na 
cestu. Husky si to nejdříve rozdali zá-
vodním tempem s dvoukolem, které bylo 
speciálně vybráno pro tyto závody, aby se 
dostatečně vyrovnaly hmotnosti. První 
úsek závodního kola vedli psi, ale zhruba 
v půlce trati přerušila závod technická zá-
vada v podobě prasklého řetězu. Na delší 
vzdálenosti se projevila převaha lidského 
faktoru, a tak jako první dojeli do cíle cyk-
listé. Odborný výklad doprovázely krátké 
ukázky s možností svezení, v jejichž cíli 
dostali psíci každý svou nerezovou misku 
s granulovaným pamlskem.

Volejbalový turnaj

Střelba ze vzduchovky

Milda Svatoš jistí závodníky z vody

Paralelně s psím spřežením probíhal na 
Lipkách 1. ročník otevřeného turnaje ve 
fl orbalu pořádaný ŠSK při ZŠ Komenské-
ho Horažďovice. Proti jedinému přihláše-
nému družstvu FASTFINGERS nastou-
pili zájemci z řad přihlížejících diváků. 
Hráči se promísili a rozdělili na dva týmy. 
Rozpoutalo se špičkové utkání, ve kterém 
střídala jedna kombinace druhou a o stře-
ly a góly nebyla nouze. Hráči předvedli 
brilantní techniku i schopnost vytvářet 
chytrou a rychlou hru, ve které nakonec 
zvítězili 15:8 FASTFINGERS. 
Prezentace do Horažďovického kola aneb 
Velké ceny Haponu vypovídala už v dopo-
ledních hodinách o velké účasti, která do-
padla nad očekávání. Účastnilo se celkem 
107 závodníků a nutno dodat, že závod byl 
součástí seriálu Pošumavská liga horských 
kol a jezdci brali závod zodpovědně a na 
startu se objevili opravdu nadupaní borci. 
Trať byla velmi atraktivní jak pro závodní-
ky, tak i pro diváky, vedla totiž historickým 

centrem města. Okruh měřil 2 200 m, muži 
kategorie Elite jeli závod na 10 kol, veterá-
ni 6 kol, mládež 2 kola a děti jely zkrácený 
okruh. Zpestřením pro diváky byla zbudo-
vaná přejezdová rampa na náměstí, která 
byla nepovinná. Závod pro děti byl určen 
i pro ty úplně nejmenší, kteří po horažďo-
vickém náměstí závodily jak na kolech, tak 
i na odstrkovadlech a tříkolkách. Bohužel 
nové kategorie běhu malých slečen s kočár-
kem se nikdo nezúčastnil. Mezi oceněné, 
kteří reprezentovali Horažďovice byli Jiří 
Motl (3. místo, ml. žáci), Jana Spěváčková 
(1. místo, st. žákyně), Gabriela Panušková 
(2. místo, ženy), Lenka Šourová (3. místo, 
ženy), Jiří Chod (3. místo, veteráni).
Na závěr nutno dodat, že celý víkend byl 
opravdu pestrý a sportovci podali kvalit-
ní výkony. Sportovní komise města touto 
cestou děkuje i všem sponzorům, kteří na 
jednotlivé sportovní akce přispěli věcnými 
cenami, fi nančními dary nebo zapůjčením 
materiálu. Sportovní víkend byl velmi vy-
dařenou akcí a doufám, že si v Horažďovi-
cích zaslouženě udrží tradici.

Mgr. Andrea Králová 

VÝZVA
Najde se nějaký sportovní příznivec, kte-
rý navštívil vystoupení mužských mažo-
retů v páteční večer v Parkánu v rámci 
Sportovního víkendu, který by toto vy-
stoupení natáčel na videokameru? 
Ozvěte se, prosím, na tel. 731 44 60 80, 
p. Králová.
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SBÍREJ 
SAMOLEPKY 
PROJEKTU 
DĚTI A ČTENÍ 

Otázka měsíce č. 9: 

Proč slavíme 28. 10. státní svátek?

Na vaše odpovědi čekáme v městské 
knihovně do 31. 1. 2008.
Samolepku mohou získat i návštěvníci 
knihovny do 15 let, kteří v knihovně vyře-
ší křížovku, kvíz, hádanku nebo jiné úkoly 
(podrobnosti na www.knihovna.horazdo-
vice.cz, na vývěsce knihovny a v Horažďo-
vickém obzoru).

KULTURA

Svaz knihovníků a informačních pracov-
níků ČR a Klub dětských knihoven SKIP 

vyhlašují 
2. ročník soutěže o nejlepší knihovnu 
pro děti (= oddělení pro děti ve veřejné 

knihovně) s názvem

V letošním roce se do této soutěže zapo-
jila také Městská knihovna Horažďovice 
a proto přijďte a vypište nám „vysvědče-
ní“na předtištěný formulář. Děti mohou 
knihovně „vysvědčení“ udělit, ať jsou 
uživateli knihovny, nebo ne; musí však 
knihovnu navštívit. Každý, kdo oznám-
kuje dětské oddělení naší knihovny, ob-
drží v knihovně drobný dárek od generál-

ního partnera projektu. 
Počet a způsob zpracování těchto „vy-
svědčení“ bude základem hodnocení 
jednoho ze soutěžních kritérií. Každé 
dítě může poskytnout pouze 1 „vy-
svědčení“ (nejsou anonymní). Vyplněné 
a podepsané „vysvědčení“ děti odevzdají 
v knihovně a knihovna je poté hromadně 

odešle.
Podrobnosti najdete na 

www.knihovna.horazdovice.cz

Městská knihovna Horažďovice 
vyhlašuje výtvarnou soutěž 

VÁNOČNÍ STROM 
PRO HELENU ZMATLÍKOVOU

Máte rádi laskavé ilustrace Heleny Zmatlí-
kové? Letos 19. 11. by tato malířka oslavila 

85. narozeniny.
Jako dárek pro ni můžete namalovat nebo 
vytvořit jakoukoli technikou vánoční strom.

Vaše práce odevzdejte v knihovně do 14. 11. 
2008. Všichni účastníci této soutěže obdrží 
samolepku v rámci celoroční soutěže „Sbí-
rej samolepky“ a ti nejlepší dostanou i ma-
lou odměnu. Všechny práce budou vystave-
ny na oddělení pro děti a na webu knihovny 

www.knihovna.horazdovice.cz. 
Vyhodnocení soutěže: 30. 11. 2008 ve 14.00 hod 

na Dni pro dětskou knihu v kulturním domě
Soutěž je vyhlášena v rámci projektů „Děti 
a čtení“ a „Rosteme s knihou“, pod zášti-
tou MK ČR a Svazu českých knihkupců 

a nakladatelů

Městská knihovna Horažďovice vás zve na 
autorské čtení z knihy

 POZOROVATELKA
od spisovatelky Petry Braunové

Přijďte si poslechnout příběh šestnáctile-
té Natálie, která je po prodělané mozkové 
obrně upoutána na invalidní vozík. Sta-
tečná dívka se umí se životem prát, a díky 
osobitému humoru zvládá situace mnohé-

mu člověku nepřekonatelné.

Ve čtvrtek 23. 10. 2008 od 17.00 hod. 
v sále městské knihovny

Vstup zdarma

Pěvecký spolek Prácheň

Po krátké odmlce jsem pro Vás připravil 
nějaké novinky z činnosti Pěveckého spol-
ku Prácheň. Od poloviny srpna se spolek 
pečlivě připravuje na podzimní koncerto-
vání. A naše činnost bude opět bohatá.
Na začátku října nás čekají dva koncer-
ty. Ten první se uskuteční v sobotu 4. 10. 
ve Svatém Janu pod Skalou v kostele sv. 

Jana Křtitele. Bude se jednat o společný 
koncert Práchně a pěveckého sdružení Co-
modo z Loděnic, které jste mohli vidět tady 
u nás v Horažďovicích na podzim loňského 
roku. Jsme moc rádi, že se uskuteční tento 
výměnný koncert a my si tak budeme moci 
zazpívat v nádherném kostele ve Sv. Janu.
Většinu času na zkouškách nám však v sou-
časné době zabírá příprava na náš druhý 
říjnový koncert. V sobotu 11. 10. se zúčast-
níme oslav 584. výročí úmrtí Jana Žižky 
z Trocnova, které se budou konat u mohyly 
J. Žižky nedaleko Sudoměře. Připravuje-
me se na dva pěvecké vstupy, při kterých 
zazní převážně husitské písně. Museli jsme 
se tedy v poměrně krátkém čase naučit tyto 
nové písně, ale troufám si říci, že se nám 
to podařilo velice dobře v takovém čase, 
že nemusíme nic honit úplně na poslední 
chvíli. A to je dobře. Klid v posledních týd-
nech před koncerty je velice důležitý.
Ještě mi dovolte na tomto místě poděkovat 
panu ing. J. K. Němcovi, který mi poslal 
velmi zajímavý dokument spojený se slav-
nostním převozem kamene z Práchně do 
základů Národního divadla. Tento dopis 
bude uložen mezi cenné přílohy pěvec-
ké kroniky a pomůže nám tak dotvořit si 
obrázek o činnosti spolku v dobách minu-
lých. Ještě jednou děkuji. 
A ještě připomínka jedné historické udá-
losti, o které se možná tolik neví, ale v živo-
tě spolku byla velmi významná. Ve dnech 
12. – 13 . 9. 1868 byl v Horažďovicích vy-
svěcen původní spolkový prapor, který je 
dnes umístěn v městském muzeu. Při této 
příležitosti se do města sjelo několik pě-
veckých spolků a mnoho a mnoho hostů. 
V té době to byla opravdu velká událost. 
Některé podrobnosti ohledně této slav-
nosti, ale i dalších historických událostech 
můžete najít na našich stránkách: www.
psprachen.cz pod odkazem historie.

Za PSP Martin Petrus

Horažďovické kino, 
velký otazník?!
Chtěla bych tímto reagovat na článek 
v Horažďovickém obzoru a také na „neru-
dovskou“ otázku „co s ním“?
V první řadě musím ale vysvětlit situaci 
výběrového řízení. Mnozí občané si totiž 
myslí, že výběrové řízení na provoz kina 
bylo vypsáno z toho důvodu, že se již dále 
nechci provozem kina Otava zabývat. Ale 
není tomu tak. Rada města rozhodla vy-
psat výběrové řízení, ale se mnou smlou-
vu z roku 1995 nezrušila. Tím se zároveň 
vysvětluje i otázka, proč jsem se do výbě-
rového řízení nepřihlásila i já, jako fyzická 
osoba. Myslím si, že z důvodu zcela po-
chopitelného. Vždyť smlouva mezi mnou 
a městem nadále trvá, a to na dobu neur-
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čitou s roční výpovědní lhůtou. V článku 
je uvedeno kolikrát proběhla fi lmová pro-
jekce, kolik diváků shlédlo fi lmová před-
stavení, jaká byla průměrná návštěvnost. 
Zde musím podotknout, že se horažďovic-
ké kino řadí mezi kina s lepším průměrem 
návštěvnosti. Dále v článku je připomenu-
to také loutkové divadlo. To zde funguje již 
od roku 2006 a návštěvnost pohádek neu-
stále stoupá. K tomu samozřejmě přispívá 
i prostředí a sestupné hlediště, kde vidí 
i ten nejmenší divák. Určitě by si loutkové 
divadlo zasloužilo lepší zázemí. To lze ale 
pouze v případě, že bude mít svoji stálou 
scénu. V současné době, ale hraní v kině, 
je jedinečné řešení. 
Co není v článku uvedeno?! Že se kino vy-
užívá i k dalším akcím. Každým rokem se 
kino využívá při divadelních představe-
ních a koncertech pro školy, na přednášky, 
školení apod. Jenom návštěvnost dětí zá-
kladních škol a mateřinek na uvedených 
akcích překročila číslo 3 000. A to přece 
není málo. 
Kino je prodělečné! Ano, to je. Ale kolik 
kulturních akcí a také organizací v na-
šem městě je prodělečných? Kromě kina 
jsou také prodělečná divadla, koncerty 
a spousta jiných kulturních aktivit. Bude-
me se snažit tohle vše podporovat anebo 
uvažovat o jejich zrušení?
V současné době má naše kino jedinečnou 
nabídku zařadit se do projektu „Digitali-
zace kin“. Je to samozřejmě zase otázka 
fi nancování. Teď je zpracovaná nabídka 
na novou technologii 3D, na vybavení sálu 
s novými sedadly ve výši cca 7 mil. Kč, 
a to za celkovou rekonstrukci sálu i nové 
technologie. Takže vyvstala otázka. In-
vestovat 7 mil. Kč do kina stávajícího, či 
budovat kino nové v jiném prostředí za cca 
70 mil. Kč?
Nechci být nostalgická, ale chtějí občané 
vůbec nějakou kulturu?

Libuše Mužíková 

Xavier Baumaxa 
xenofobii hasící písní 
a básní
V pátek 5. 9. 2008 se stala dosud nevída-
ná (neslýchaná) věc. Třebomysličtí hasiči 
v čele s Honzou Kotišem pozvali do sálu 
tamější hospody hudebníka Xaviera Bau-
maxu, aby zde v rámci svého putování 
pozdněletní Šumavou udeřil hřebíky na 
hlavičky. Baumaxa je druh svého druhu. 
Jeho nadání není jen ryze hudební, ale má 
cosi z poťouchlého trubadůra a všestran-
ného prudiče. Je právem proslulý nevybí-
ravými útoky na, pod slupkou pokrytectví 
ukryté, mindráky svých posluchačů, umí 
improvizovat a jeho oblíbenou formou jak 

vtáhnout lid do hry, je šlápnout mu na kuří 
oko vztahovačnosti. To vše dokáže do po-
ezie balenou mluvou dlaždičů. Jak to tedy 
probíhalo? 
Do Třebomyslic jsme se sjížděli pozvolna, 
vzduch směrem k Třebomyslicím houst-
nul. Aby ne! Očekávalo se, že někdo z da-
vu neustojí na sebe vztažené verše a bude 
bitka. V sále vládla atmosféra skorovánoč-
ní, koncert byl nachystán na poslech vse-
dě, publikum věkově obsáhlo všechny le-
tokruhy. Xavier začal velmi jemně, je to 
profesionál, ví, že nejdříve je třeba dav 
získat, než se do něj foukne ostřejšího vě-
tru. Strategie výborně zafunguje a přes 
počáteční tápání posluchačů si může vy-
chutnávat stupňující se odezvy nadšení, 
které odráží lakonickým: „Senxs“. Leckdo 
však správně tuší, že písně jsou minimál-
ně dvousečné a tak je cítit i vidět jisté roz-
paky. Stav světa, který Xavier bravurně 
vykresluje je hodně neveselý, což mrazivě 
kontrastuje se skotačivým podáním, pro-
kládaným krátkými vstupy z básnických 
střepů chvílemi ublíženého mačistického 
génia–pseudonymu M. Rudénka. 
K jisté krizi dochází ve chvíli, kdy Xavier 
pronese cosi ve smyslu, že v sále se určitě 
najde pár buranů z vesnice, kterým tedy 
zahraje další píseň. Oprýmkovaný po-
starší hasič se vzpírá té drzosti celkem ha-
lasně; a protože už se jednou nechal jako 
husa potrefi t, má snahu kocert drzouna 
zpestřit několika vlastními čísly. Xavier 
ho tedy vyzve: „Tak pojď zahrát C-dur, fra-
jere,“ a je chvíli klid. Další jiskření nastává 
ve chvíli, kdy Xavier zapojí do textů tro-
cha hodně kostrbaté angličtiny. Starý ha-
sič se opět zlobí. Na rozdíl od některých 
totiž nerozumí, čemu se smějí. Xavier vra-
cí úder a přidává něco jako italštinu, něco 
jako němčinu a končí u jakéhosi vlastního 
esperanta. Bravurně přitom navazuje jed-

Xavier Baumaxa v akci

nu žánrovou tkaničku za druhou, parodu-
je snahu všech vážných hudebních es stát 
se legendami a pořádně to nandavá všem 
xenofobům a rasistům. Energie koncertu 
je zcela mimo diskuzi zatraceně silná, náš 
rozlobený hasič v jeden moment leze v ná-
valu studu pod stůl, ale nakonec tleská 
a ryčí jako všichni ostatní. 
Nedokáži přesně říct jak dlouho koncert 
trval, kolik písní zaznělo, jak se všechny 
jmenovaly… ale to není podstatné. S kyta-
rou a trochou beatboxu jsme mohli chvíle-
mi slyšet bručícího Johnyho Cashe, kach-
ní dikci Boba Marleyho nebo bučícího Ed-
dieho Vedera. Xavier tenhle zvěřinec vel-
mi dobře zná a díky nebojácným (a pro 
tento moment liberálním) hasičům z Tře-
bomyslic jsme mohli tuhle parádu zažít. 
Honzo, díky!

 -Svoboda- 

SPORT

Starší přípravka 
FK Horažďovice
Ještě než se 30. srpna ozvala píšťalka roz-
hodčího a než horažďovická starší pří-
pravka vstoupila do nového ročníku okres-
ního přeboru starších přípravek, sehrála 
několik přípravných zápasů. Jejich cílem 
bylo zapojit do mužstva nově příchozí hrá-
če (K. Bučok, L. Valovič, M. Heimlich), 
prověřit kondici po prázdninové přestáv-
ce, nacvičit některé standardní situace 
a upevnit dobrou partu. 
Po počátečních rozpacích se horažďovičtí 
mladí fotbalisté chopili příležitosti a se-
hráli pěkné přípravné utkání s týmem Su-
šice. Oba celky si zaslouží uznání za to, že 
ve třicetistupňovém vedru zápas nevzdaly. 
Hrálo se 19. 8. na Lipkách. Horažďovičtí 
zvítězili 6:2 .
V sobotu 23. 8. se fotbalová starší pří-
pravka zúčastnila 2. ročníku turnaje „Ka-
sejovický cup“. Hrálo se systémem každý 
s každým. Naši postupně porazili všechny 
soupeře: HD–Chanovice 1:0, HD–Kasejo-
vice 5:1, HD - Mochtín 3:0, HD–Rokyca-
ny 4:2, HD–Nepomuk 2:0. Po celou dobu 
turnaje bránil horažďovickou bránu Adam 
Pena. Pohár, medaile a sladkosti byly mla-
dým fotbalistům odměnou za dobře odve-
denou hru.
V úterý 26. 8. sehrála horažďovická star-
ší přípravka přátelské utkání se stejně sta-
rými fotbalisty Blatné a vyhrála 2:0. 
 Plánem číslo jedna je postoupit mezi šes-
tici nejlepších starších přípravek v okrese 
Klatovy.
První mistrovské utkání sehráli mladí fot-
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balisté v Mochtíně a porazili domácí celek 
vysoko 9:2. Nejvíce se v tomto zápase stře-
lecky dařilo Davidu Vaněčkovi, který za-
tížil soupeřovo konto čtyřmi góly. 
Další tři body si horažďovičtí připsali za 
domácí vítězství nad celkem Chanovic 5:1. 
V neděli 14. 9. je od bojovnosti neodradilo 
velmi chladné počasí a z Bolešin přivezli 
výhru 7:0. 
Konečně se podařilo najít prostor pro vývěs-
ku horažďovických přípravek a pro vybojo-
vané poháry a diplomy. Velké poděkování 
patří majiteli prodejny elektro Němec-Něm-
cová za poskytnutí výkladní skříně.

NEPŘEHLÉDNĚTE !
Trénink mladší a starší přípravky se koná 
v úterý a ve čtvrtek na Lipkách od 16.00 do 
17.30 hodin. Uvítáme nové zájemce (roč-
ník 1998 a mladší).

Trenér starší přípravky, Jiří Motl

KARATE 
HORAŽĎOVICE
Začíná nový školní rok a členové karate 
Horažďovice se opět vrací na tréninky do 
tělocvičny ve „staré škole“. 

Jako každoročně pořádáme nábor do oddí-
lu Karate Horažďovice pro děti (od 6 let), 
mládež a seniory, kteří se nebojí zkusit 
něco nového a netradičního. 
Nabízíme cvičení karate, gymnastiku, se-
beobranu, strečink, posilování a soutěže. 
Přijďte si s námi zacvičit či se jen podívat. 
Nábor se koná do konce října.

Tréninky – tělocvična „stará škola“
Pondělí 17.30–19.00 hod
Úterý 17.30–19.00 hod
Čtvrtek 18.00–19.30 hod

Zdeněk Holub

Raketa 2008
Tenisový turnaj Raketa zaznamenal dne 
13. září 2008 svou tříletou existenci. Tento 
jubilejní ročník se musel potýkat s velkou 
nepřízní okolností, kdy mnoho z tradič-
ních hráčů z řad celebrit kulturního života 
a VIPů z řad nastupující hospodářské eli-
ty jen s velkými komplikacemi prosazova-
lo do svých nabitých diářů (dnes většinou 
v podobě revolučního iPhone) možnost si 
na turnaji zahrát. Vedení turnaje tak bylo 
nuceno omluvit designéra Mikyho Ha-
zuchu (babička slavila 90 let), typografa 

Sestava: Sedící z leva – Lukáš Valovič, Ladislav Sládek, Jiří Motl, Jan Stulík, Kryštof Bučok, 
Adam Pena. V zadu z leva – Jan Boček, Tomáš Martínek, David Vaněček, Tomáš Pikeš, Ma-
těj Heimlich, trenér. 
Vítězství nás potěšilo, ale stálo dost sil, proto úsměv bude až příště.

Tomáše Brousila (špatně se doma dohodl 
se snoubenkou), producenta a promotéra 
Marka Čuleňa (pořádal koncert dvou ka-
pel jedoucí turné pod záštitou jeho nakla-
datelství Tamizdat), scénografa a grafi ka 
Pavla Kodedu (skládal kapitánské zkouš-
ky, abychom mohli na tu jachtu jezdit tak, 
jak si zasloužíme), konceptuálního uměl-
ce Vladimíra Peška (toho času s Kateřinou 
Svobodovou na cestě do Mongolska), foto-
grafy Patrika Boreckého, Honzu Bigase, 
Petera Faba a Tomáše Železného (zavaleni 
prací, poslední jmenovaný již 3 měsíce ne-
zvěstný), cestovatele a fotografa Josefa 
Chalupného ( jel na výstavu nožů a ani se 
k tomu nepřiznal), Ondru Mihala (celý den 
zvažoval na kterou skejtovou exhibici po-
jede, až nakonec neodjel), Jindřicha Krále 
(začala mu šipková sezona), Michala Kon-
šela a Zdenku Tlapkovou ( jeli závody ko-
loběžek) a množství dalších popletů a vý-

mluvek. Přes to všechno byla Raketa 2008 
vynikajícím turnajem.
Turnaj každoročně začíná soustředěním 
hráčů a hráček ve „Stodole“ u penzionu 
Houba v předvečer turnaje. Vyměňují se 
vizitky, mluví se o kurzech na světových 
burzách, rozebírá se pozadí politických 
kauz a provolává sláva Raketě. Turnaj 
byl dotován stejně jako v minulých letech 
slušnou částkou 40 000 liber šterlinků 
v podobě krytého šeku a měl tento rok 
svého nového fi nančního víceprezidenta 
(Ing. Arch. Norbert Gáfrik). Ten byl nako-
nec nucen 10 000 z dotační částky použít 
na zařízení kvalitního počasí, takže vítěz 
bral stejné peníze jako v prvním ročníku 
turnaje.
V sobotu, v den turnaje, vypadalo počasí 
na špatný investiční tah od víceprezidenta, 
ale mělo docházet k postupným změnám 
až k naprosto dokonalému počasí. Arnošt 
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Kaisr, správce areálu, vysvětlil všem pří-
mo z „empajru“, co se při turnaji smí a co 
nikoliv, vyfotili jsme se a rozlosovali do 
dvou skupin, z nichž jedna byla vražedná, 
ale nakonec z ní vzešli oba fi nalisté. Turnaj 
navštívil i fagotista FOK a zároveň držitel 
dvou předešlých vítězných trofejí Jarda 
Jedlička, který jako správný gentleman ví, 
že vítězství třetí v řadě je trapné a tak se 
účastnil turnaje pouze jako divák a nako-
nec spolu s prezidentem Tenis klubu pře-
dával trofej vítězovi Tonnymu Truckerovi 
Šubovi. Stejně tak dosavadní držitelka 
ocenění „Módes Róbes“ Hanka Haranto-
vá předávala tuto cenu Radomilu Švecovi 
(odehrál turnaj v sukni). Cenu „Férplej“ 
dostal Arnošt Kaisr za svou férovost ve 
chvílích, kdy bylo nutné řešit kontroverz-
ní okamžiky turnaje. A cenu „Bizárbol“ 
si odnášel Ing. Radek Zigler PhD. Rake-
ta potvrdila, že ji jen tak nějaká nepřízeň 
osudu nezlomí, což je konstatování na zá-
věr více než uspokojivé. Ať žije Raketa!

– BSW – Všech 10 účastníků, kteří hájili existenci turnaje. (foto: Arnošt Kaisr)

Z RADNICE

Rada města 
Horažďovice 
27. 8. 2008
ROZHODLA 
• přijmout na provozování sběrného dvo-
ra odpadů nejvýhodnější nabídku spo-
lečnosti RUMPOLD – P, s. r. o., Plzeň, 
schvaluje smlouvu o provozování sběrné-
ho dvora odpadů 
• poskytnout příspěvek 3 tis. Kč Českému 
svazu včelařů, o. s., základní organizaci 
Horažďovice na zvýšené náklady vyna-
kládané na léčbu včelstev v roce 2008. 

SCHVÁLILA 
• nabídku a smlouvu o dílo spol. STAFIS-
KT, s. r. o., Pačejov, na realizaci staveb 
„Oprava návesní kaple ve Svatém Poli“ 
a „Oprava návesní kaple v Komušíně“ ve 
výši celkem 366.458,– Kč včetně DPH 
• kácení stromů mimo les v rámci výstav-
by sběrného dvora odpadů na pozemku 
p.č. 1775/10, 1775/6 v k. ú. Horažďovice 
• smlouvy o reklamě na zajištění reklam 
objednatelům při akci Sportovní víkend 
v Horažďovicích ve dnech 29. – 31. srpna 
2008 dle předložených návrhů 
• Pravidla ke stanovení postupu orgánů 
Města Horažďovice při zajištění práva fy-

zických a právnických osob na poskytnutí 
informací
• opakované prodlužování nájemních 
smluv k výše uvedeným bytům v do-
mech čp. 1073 a 1074 Horažďovice o 2 ro-
ky s podmínkou, že nájemníci nemají ne-
splacený jakýkoliv závazek vůči městu. Při 
uzavírání nové nájemní smlouvy zůstávají 
v platnosti podmínky dle výše uvedeného 
dotačního titulu. 

NESOUHLASÍ 
• s pořízením sekačky v tomto období, 
schvaluje její pořízení do rozpočtu na rok 
2009 

VZALA NA VĚDOMÍ 
• Výsledky kontrol a metodické pomoci 
Krajského úřadu Plzeňského kraje prove-
dených u Městského úřadu Horažďovice, 
a to na odboru výstavby a územního plá-
nování, sociálních věcí a zdravotnictví, 
správního odboru a odboru dopravy. 

UPOZORNĚNÍ
Upozorňujeme zájemce o získání zvýhod-
něných půjček na zvelebení obytných 
budov nebo bytů z fondu rozvoje bydlení 
Města Horažďovice, že město v průběhu 
měsíce října 2008 vyhlásí výběrové řízení 

na jejich poskytování.
Podmínky výběrového řízení budou zve-
řejněny na úřední desce a na interneto-

vých stránkách města na adrese: 
http://www.sumavanet.cz/muhd/

Žádost o půjčku se podává na závazném 
formuláři, který je k dispozici na Finanč-
ním odboru města Horažďovice (číslo tel. 
376 547 554 p. Valovičová) nebo na inter-
netových stránkách města ve složce for-
muláře pro podání – odbor fi nanční. 
Lhůta pro podání žádostí bude končit dne 
14. 11. 2008.

Blanka Jagriková, 
vedoucí fi nančního odboru

Město Horažďovice, Mírové náměstí 1, 
341 01 Horažďovice nabízí k budoucímu 
odprodeji stavební parcelu číslo 577/12 
o výměře 1 500m2 v k. ú. Horažďovice pro 
výstavbu bytového domu (areál bývalého 
barákového tábora směr Babín – ulice Nad 
Nemocnicí v Horažďovicích). 
Informace na telefonu 
376 547 558, 376 547 559.

Odbor investic, rozvoje a majetku města
Martina Benešová, vedoucí odboru
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Město Horažďovice
starostka města vyhlašuje 

výběrové řízení na obsazení funkce 
VEDOUCÍHO 

ORGANIZAČNÍ SLOŽKY 
TECHNICKÉ SLUŽBY 

MĚSTA HORAŽĎOVICE

Místo výkonu práce: Horažďovice
Druh práce: vedoucí Technických služeb - 
organizační složky Města Horažďovice
Pracovní poměr na dobu neurčitou, se 
zkušební dobou na 3 měsíce
Předpokládaný datum nástupu: 1. 11. 2008 

Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
• předpoklady: osoba, která je státním ob-

čanem ČR, popřípadě fyzická osoba, 
která je cizím státním občanem a má 
v ČR trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, 
je způsobilá k právním úkonům, je bez-
úhonná.

Další požadavky: 
• minimálně střední vzdělání s maturitní 

zkouškou 
• velmi dobré organizační a komunikační 

schopnosti
• uživatelská znalost práce s PC 
   (MS Offi ce, Windows, Excel, Internet)
• umění jednat s lidmi
• samostatnost, spolehlivost, fl exibilita,     
   zodpovědnost, iniciativa
• velmi dobrá komunikace
• řidičské oprávnění sk. B
výhodou:
• znalost místních podmínek
• praxe jako vedoucí zaměstnanec

Přihláška musí obsahovat tyto náležitosti:
• jméno, příjmení a titul
• datum a místo narození

• státní příslušnost
• místo trvalého pobytu včetně 
   telefonního spojení
• číslo OP
• datum možného nástupu
• datum a podpis uchazeče

K přihlášce se připojí tyto doklady:
•  životopis zaměřený na průběh dosavadní 

praxe a odborné znalosti a dovednosti
•  výpis z evidence Rejstříku trestů ne star-

ší než 3 měsíce
• ověřená kopie dokladu o nejvyšším do-

saženém vzdělání

Platové podmínky: 
•  odměňování podle zák. č. 262/2006 Sb., 

NV č. 564/2006 Sb. a NV č. 469/2002 
Sb., v platném znění

• platová třída odpovídající druhu vykon-
vané pr áce: 9 

Přihlášky do výběrového řízení:
Písemné přihlášky s uvedenými doklady 
v zalepené obálce lze podávat v termínu do 
8. 10. 2008 do 12 hod. na adresu: Měst-
ský úřad Horažďovice, Mírové náměstí 1, 
341 01 Horažďovice, nebo osobně v téže 
lhůtě do podatelny MěÚ Horažďovice. 

Obálku označte heslem: 
„Výběrové řízení – TS.“

Bližší informace poskytne: 
Ing. Dušková, tel. 376 547 577, 
duskova@muhorazdovice.cz

Navštivte naše internetové stránky: 
www.muhorazdovice.cz

Mgr. Jindřiška Jůdová,
starostka města 

V Horažďovicích dne 22. 9. 2008

Stavěli tesaři…
Zastupitelstvo města Horažďovice schvá-
lilo na svém veřejném zasedání dne 
3. 9. 2008 zadání územního plánu měs-
ta Horažďovice. Tímto krokem byla za-
vršena první etapa na cestě města k no-
vému územnímu plánu. Co je to „zadání“ 
za dokument a oč v něm vlastně běží? Jed-
ná se o vytýčení úkolů a problémů, které ve 
městě máme, které se snažili jeho zástupci 
popsat, vymezit a předat je se svými zá-
kladními představami o možnostech jejich 
řešení zpracovateli – projektantovi. Návrh 
zadání byl projednán s dotčenými orgány 
státní správy, které uplatnily řadu podmí-
nek a podnětů, které považují ze svých po-
hledů za významné a ve smyslu těchto při-
pomínek bylo zadání upraveno. 
A co se bude dít dál? 
Vybraný zpracovatel, kterým je archi-
tektonická kancelář Ing. arch Kouckého 
bude nyní v rámci schváleného zadání 
zpracovávat, tedy tvořit návrh dalšího 
rozvoje města a řešit jeho problémy. Je 
přitom nutno si uvědomit, že návrhy ře-
šení se budou týkat především vymezení 
potřebných ploch a jejich účelu, tedy ni-
koliv vlastního stavebně technického ře-
šení problému. Jako příklad je možno 
uvést řešení dopravy obchvatem měs-
ta, kde bude vymezen potřebný koridor 
do něhož bude trasa obchvatu umístěna. 
Nebude však řešeno konstrukční uspo-
řádání vlastní komunikace ani detaily je-
jího vybavení. 
Co by měl nyní učinit občan, kterému 
není další rozvoj jeho města lhostejný 
a který má právo hájit své zájmy? V pr-
vé řadě by měl sledovat veřejné sdělovací 
prostředky města, tj. úřední desku, tisk 
a zejména programy zastupitelstva. 
Jakmile bude návrh zpracován, bude nej-
prve posouzen zástupci města, poté na-
stane jeho projednávání, které bude mít 
dvě po sobě následujíc fáze. 
V prvé se k návrhu řešení budou opět vy-
jadřovat dotčené orgány státní správy, 
které mají výsadní práva v tom, že jejich 
požadavky je nutno respektovat, neboť 
hájí veřejné zájmy společnosti. 
Po úpravě dokumentace ve smyslu po-
žadavků dotčených orgánů pak nastane 
nejvíce očekávaný krok, to jest projedná-
ní územního plánu s veřejností. O tomto 
kroku bude veřejnost včas a velmi zřetel-
ně informována prostřednictvím již uve-
dených sdělovacích prostředků. 
To je totiž okamžik, kdy vstupují občané, 
právnické osoby, vlastníci nemovitostí 
apod. do hry a budou mít možnost vzná-
šet své námitky i připomínky ve smyslu 
stavebního zákona. 
Námitky a připomínky budou následně 
vyhodnoceny, seznámí se s nimi zastupi-
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telstvo města a bude o nich na veřejném 
zasedání jednat a rozhodovat. 
Po schválení územního plánu, které pro-
běhne formou vydání opatření obecné 
povahy, zanikne platnost starého územ-
ního plánu a nový územní plán se stane 
závazným na řadu let pro další rozvoj 
města Horažďovice. 

Ing. J. Kotlaba VÚP 

Když se spaluje odpad 
doma…
I když za posledních pár let řada do-
mácností přešla z ekonomického pohle-
du sice na nákladnější, ale ekologičtější 
způsob vytápění zemním plynem a elek-
třinou, statistické údaje uvádí, že v sou-
vislosti s rostoucími cenami plynu se 
opět někteří z nich začínají vracet k tra-
dičním a hlavně cenově dostupnějším 
palivům jako jsou uhlí a dřevo. Někte-
ří se, bohužel pro všechny, uchylují ke 
spoluspalování domovního odpadu, ze-
jména různých druhů plastů, aniž by si 
uvědomovali, čím vším zamořují ovzdu-
ší, a nejen to. Většině lidí tento způsob li-
kvidace odpadu nepřipadá nijak zvlášt-
ní, spíše naopak., „ekonomický“. Od-
pady lze podle platné legislativy spalovat 
nebo spoluspalovat pouze ve spalovnách 
odpadu. 
V čem vlastně spočívá podstatný roz-
díl při spalování odpadu v zařízeních 
k tomu vybavených a v domácích pod-
mínkách?
Na rozdíl od spaloven odpadu, kde je od-
pad téměř dokonale spalován při tep-
lotě kolem 1 200–1 800 ˚C a je do spa-
lovacího procesu speciálně přiváděno 
velké množství kyslíku k tomu, aby došlo 
k rozložení nebezpečných chemických 
látek, spalovací proces v lokálních to-
peništích probíhá nejčastěji při teplotě 
kolem 800 ˚C. Spalovny odpadu jsou vy-
baveny účinným systémem filtrace spa-
lin, provozovatelé provádí měření kon-
centrací znečišťujících látek, které jsou 
do ovzduší vypouštěny. Lokální topeniš-
tě nejsou vybaveny žádnými filtry a od-
lučovači, které by zamezily vniku škod-
livin do ovzduší a rozhodně nelze po-
čítat s tím, že všechno v kamnech sho-
ří dokonale bez vzniku toxických spalin. 
Navíc složení spalin a hlavně obsah to-
xických látek v nich bude silně závislý na 
podmínkách hoření, a toto přímo úměr-
ně závisí od kvality paliva.
Začíná topná sezona a při pohledu z ok-
na na kouřící komíny, se zamysleme, co 
takový kouř obsahuje. Při spalování kla-
sických tuhých paliv spaliny obsahují 
hlavně oxid uhelnatý, oxid siřičitý, oxi-

dy dusíku a tuhé znečišťující látky (po-
pílek, saze).
Už tyto látky kvalitu ovzduší ovlivňují 
a pokud jsou rozptylové podmínky ne-
příznivé, všichni víme, jak se nám dý-
chá. Pokud je palivo nekvalitní, navlhlé 
a podobně, k těmto znečišťujícím lát-
kám se přidají další. No a pokud k to-
mu palivu přihodíme nějakou tu PET lá-
hev, barevné časopisy na lesklém papíře, 
polystyrén, kousek PVC, staré holinky 
nebo starý rozbitý nábytek, vzniká celá 
řada nebezpečných látek jako polyaro-
matické uhlovodíky, formaldehyd, těžké 
kovy, dehty, dioxiny. To jsou jen některé 
z nich. Ty poslední vyjmenované jsou ra-
kovinotvorné a poškozují imunitní sys-
tém a hormonální soustavu.
Polyaromatické uhlovodíky mají podob-
ný účinek jako cigaretový kouř. Vážou se 
na prach a jsou bioakumulativní.
Těžké kovy obsažené např. v tiskařských 
barvách mohou vyvolat u dětí vrozené 
vady a rakovinu. Spalováním polystyré-
nu vzniká nebezpečný styrén, akutní ex-
pozice kterého vyvolává dýchací problé-
my a podráždění očí a má také vliv na za-
žívací trakt. Některé zdroje uvádějí po-
dezření na karcinogenní působení.
O formaldehydu se v odborných kruzích 
mluví jako o jedné z možných příčin ato-
pického ekzému, na zvířatech byly pro-
kázány rakovinotvorné účinky. Přítom-
nost formaldehydu v prostředí vyvolává 
pálení sliznic a očí již při koncentraci 
0,1–1 mg/m³ vzduchu. 
Mnohé z těchto látek jsou bezbarvé, vět-
šinou je poznáváme jen podle nepříjem-
ného zápachu, některé ani nezapáchají. 
Nejsou rozpustné ve vodě, vyznačují se 
vysokou stabilitou, akumulují se v orga-
nizmech a v prostředí, pronikají do po-
travinových řetězců. 
V našich podmínkách není nutné zba-
vovat se odpadu spalováním doma, kaž-
dý z nás zaplatil místní poplatek za to, 
že využívá systém nakládání s komunál-
ním odpadem. Tak ho využívejme! Po-
kud k vytápění používáme kotle na tuhá 
paliva, spalujme v nich pouze to, co vý-
robce jako palivo doporučuje. Dbejme na 
to, aby palivo nebylo vlhké. V otevřených 
ohništích a v zahradních krbech je mož-
né spalovat pouze suché rostlinné ma-
teriály, dřevo, dřevěné uhlí. 
A zvažme, prosím, zda teplo, které spo-
luspalování odpadu přinese do Vaši do-
mácnosti odpovídá tomu, co ve formě 
zplodin a emisí přineseme našemu ži-
votnímu prostředí, našemu zdraví, zdra-
ví naších dětí a budoucích generací.

Ing. Anna Vachušková, 
Odbor životního prostředí

ŠKOLY

KŘESŤANSKÁ 
MATEŘSKÁ ŠKOLA

V měsíci dubnu jsme v našem příspěvku 
upozorňovali na celorepublikovou výtvar-
nou soutěž v kreslení. Vyhlašovatel soutě-
že Happy Time sdružení se sídlem v Praze 
obdržel 1 425 obrázků z 314 MŠ ze 13 kra-
jů České republiky a jako vítězný byl vy-
brán obrázek Markétky Novákové z naší 
mateřské školy. Markétka obdržela krás-
nou medaili a měla možnost vyzkoušet 
mateřskou školu v Praze, kde na ní paní 
učitelky mluvily v anglickém jazyce. 

Blahopřejeme nejmladší úspěšné výtvar-
nici v Horažďovicích a přejeme jí hodně 
dalších úspěchů jak ve výtvarném oboru, 
tak ve výuce cizích jazyků.

Za KMŠ Věra Chaloupková

Na Paloučku se žije

Po prázdninách se „rozkvetl“ Palouček. 
Třídy jsou plné veselých dětí a paní učitel-
ky se snaží co nejvíce zpříjemnit všem za-
čátek nového školního roku.
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Mateřské centrum
DRÁČKOV 3, o. s.

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

vchod zezadu (bývalé Jesle)

Milé maminky, rády bychom Vás informo-
valy, že vzhledem k nečekaným technic-
kým problémům s rekonstrukcí prostor, 
jsme nuceny posunout datum znovuote-
vření našeho MC. Ale nebojte se. Nekon-
číme. O novém datu Vás budeme včas in-

formovat. Děkujeme za pochopení 
Vaše Dračice

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

O prázdninách jsme nelenili. Ve školce se ma-
lovalo, opravovaly se zdi, prováděly se nové 
nátěry, obměňovalo se vybavení tříd a školní 
kuchyně, upravovala se školní zahrada… Pro-
stě tam, kde jsou děti, je stále co vylepšovat.
Na konci prázdnin jsme se sešli, abychom 
připravili pro děti co nejvhodnější program, 
který je blízký jejich dětskému světu a pod-
poruje rozvoj dětské osobnosti v předškol-
ním věku. Připravili jsme tématické části, 
které se dotýkají všech oblastí rozvoje dí-
těte a vychází především ze zaměření ško-
ly, kterým je podpora zdraví, rozvoj estetic-
kého cítění a environmentální vzdělávání. 
Dále jsme pro nový školní rok zařadili prv-
ky alternativních oblastí, ve kterých se paní 

To je naše Induška

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
4. 10. sobota 14.00

na Loretě Pod Vodojemem
DRAČÍ ZÁVOD – zájemci s postavenými 
i koupenými draky si mohou zalétat 

8. 10. středa 14.00 kuchyně DDM
O POSVÍCENÍ PĚKNĚ TO VONÍ – výroba 
ozdob na hnětynky 

11. 10. sobota 10.00 louka u Týnce
SOUTĚŽ LETECKÝCH MODELÁŘŮ
Házedla, větroně, ukázky RC modlů a para-
glidingu. Zveme všechny příznivce létání.

25. 10. sobota 14.30 keramická dílna DDM
PODZIMNÍ TVOŘIVÁ DÍLNA – keramika 
pro rodiče a děti

29. 10. středa 10.00 v zámku
VESELÉ STRAŠENÍ – jak může vypadat 
Halloween, výroba dýňových strašidel, svě-
týlek a lampionů. Kdo má dýni, přinese si 
s sebou, na sebe něco pracovního. 

29. 10. středa 10.00 dílna DDM
ZIMNÍ POMOC PTÁKŮM VE VOLNÉ 
PŘÍRODĚ – výroba krmítek

Dům dětí a mládeže v Horažďovicích Vás 
zve v novém školním roce
Zájmové kroužky pro mládež a dospělé
ANGLIČTINA
Rozdělení podle pokročilosti. Zahájení pon-
dělí 6. 10. v 17 hod.

NĚMČINA
Rozdělení podle pokročilosti. Zahájení úterý 
7. 10. v 17 hod.

KURZ ORIENTÁLNÍCH TANCŮ
Rozdělení podle pokročilosti. 12 lekcí, zahá-
jení úterý 7. 10. v 17 hod.

KURZ JÓGY
12 lekcí – zahájení středa 8. 10. v 17 hod.

PALIČKOVÁNÍ
Zahájení středa 8. 10. v 17 hod.

KURZ KERAMIKY PRO DOSPĚLÁKY
12 lekcí – zahájení středa 8. 10. 17 hod. 

KURZ NA POČÍTAČE Základy ovládání, 
Windows, Word, Excel – začátečníci, pokro-
čilí. zahájení úterý 14. 10. 17 hod.

KURZ NA POČÍTAČE PRO SENIORY
Základy ovládání počítače, internet, mail. 
Zahájení středa 15. 10. 17 hod. 

MODELÁŘSKÝ KLUB
Zahájení středa 8. 10. 17 hod.

KURZ TAI-CHI
Zahájení pondělí 29. 9. v 17 hod.

KURZ VITRÁŽE – TIFFANY TECHNIKA
10 lekcí – zahájení pondělí 6. 10. v 17.30 hod.

SPINNING
Zahájení pondělí 6. 10. v 17 hod.

Na těchto schůzkách bude dohodnut pevný 
termín. Informaci o zájmové činnosti dětí ob-
drželi děti v září ve svých třídách. Konečný 
rozvrh bude zveřejněn na začátku října.

Internetová studovna

Každé pondělí od 16 hodin je možné využít 
bezplatný přístup na internet pro žáky ZŠ 
a SŠ ke studijním účelům. K dispozici je tis-
kárna, kopírka.

učitelky již vzdělávaly, anebo se vzdělávají. 
Patří sem arteterapie, muzikoterapie, jóga, 
grafomotorika, logopedie, seznamování s ně-
meckým jazykem .
Protože jsme měli zastoupení na letní škole 
alternativního programu Začít spolu, která 
se konala celý týden o prázdninách v Havlíč-
kově Brodu, budeme při práci s dětmi využí-
vat prvky tohoto velmi vhodného programu.
Nesmíme zapomínat ani na naše vzdálené 
kamarády. O prázdninách jsme dostali po-
zdrav z Indie od naší adoptované „ Induš-
ky“. Dostali jsme informace o tom, jak se jí 
daří, jaké má výsledky ve škole a zjistili jsme, 
že by se chtěla stát lékařkou. Chtěli bychom 
dále pomáhat naší Indušce v jejím životě, 
a tak chceme opět shromáždit fi nanční pro-
středky a dále být adoptivními rodiči.
Držte nám palce, ať se nám všechny naše 
plány podaří naplnit.

Z MŠ Na Paloučku, Marie Sládková
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SPOLKY 

Sbor dobrovolných 
hasičů

Léto je nejen dobou dovolených a prázdnin, 
ale i dobou hasičských oslav. Na mnoha 
místech po celé vlasti si hasiči připomínají 
výročí svého založení. Nejinak tomu bylo 
i v našem okolí, 100 let si připomněli v Hej-
né, 110 let v Nalžovských Horách, 120 let 
sbory Žichovice a Malý Bor. Od posledních 
dvou jmenovaných jsme obdrželi po stuze 
k našemu historickému praporu. V Malém 
Boru bylo toto hasičské výročí spojeno se 
setkáním rodáků a výročím 765 let založení 
obce. Při průvodu obcí jel v čele „sv. Florián“ 
se svým doprovodem na koních v dobovém 
oblečení. Nesl prapor, který byl požehnán 
a předán tamnímu hasičskému sboru. Před 
tímto byla slavnostní schůze a ocenění hasi-
čů svazovými vyznamenáními. Odpoledne 
patřilo různým hasičským ukázkám. 

ZAJÍMAVOSTI

Klub „Nebuď sám“
1. 10. středa – Dílna
Výroba ozdobných knofl íků.
Dílna DPS 1061 ve 14.00 hod.

9. 10. čtvrtek – výlet do Nepomuka.
Navštívíme Městské muzeum a galerii 
s expozicí „Zelená Hora a Černí baroni“. 
Zakončíme cukrárnou.
Zájemci hlaste se v kanceláři DPS 1061. 
Odjezd v 8.00 hod.

14. 10. úterý – Zdobení „Hnětynek“
Možnost ozdobení vlastních výrobků v jí-
delně
DPS 1061 od 14.00 hod.

22. 10. středa – „Křeslo pro hosta“.
Vyprávění a vzpomínky MuDr. Hlavsové 
o životě lékaře. Stacionář DPS 1061 od 
14.00 hod.

23. 10. čtvrtek – Výroba dušičkových 
věnců.
Dílna v DPS 1061 od 14.00 hod.

29. 10. středa – cvičení s p. Jordánovou
Téma: Podzimní a zimní obuv.
DPS 1061 od 13.30 hod.

30. 10. čtvrtek – Výroba dušičkových 
věnců.
Dílna v DPS 1061 od 14.00 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 mod-
litbě ve společenské místnosti v přízemí 
DPS 1061. 

M. Petříková 
Oblastní Charita Horažďovice

Zajímavosti
Svátek sv. Václava uctívá celá země. Konají 
se slavnostní mše i lidové veselice, poutě, 
posvícení. Den sv. Václava je státním svát-
kem a v minulosti byl i významným datem 
hospodářského roku. V některých krajích 
končila toho dne služba čeledi a uzavíra-
ly se smlouvy na následující rok, i když se 
toto odbývalo většinou až na sv. Martina. 
V kopcovitých krajích končila obvykle toho 
dne pastva na salaších a stáda se vracela 
do chlévů do níže položených vsí k přezi-
mování. Od sv. Václava bývalo na venkově 

Program na podzim 2008:

12. 9. 
Austrálie ve fotografi i p. Kavaleho

10. 10. 
Potápění v mořských hlubinách 

p. Svatoš
14. 11. 

O horažďovických loutkách 
s p. Šťastným

12. 12. 
Holky v akci 

o vaření, pečení – výměna receptů 
a ochutnávka výrobků. 

Začátek vždy v 19,00 hod.

Koncem srpna uspořádalo Okresní sdru-
žení hasičů spolu s vedením klubu Zaslou-
žilých hasičů pro své členy a rodinné pří-
slušníky dvoudenní zájezd. První den byla 
prohlídka hradu Kámen, kde je též výstava 
historických kol a motocyklů. Pokračova-
lo se do Přibyslavi, kde byla prohlídka nej-
většího hasičského muzea v ČR. Večeře, 
společné posezení a nocleh byl v nově zre-
konstruovaném hotelu s názvem Přibyslav 
(dříve Garni) patřící Hasičské vzájemné 
pojišťovně. Po krátké noci se snídaní jsme 
navštívili města Havlíčkův Brod, Žďár nad 
Sázavou a Sezimovo Ústí, kde odpočívá ve 
své rezidenci v parku druhý president Dr. 
Edvard Beneš se svou chotí. Od jeho úmr-
tí uplynulo letos 60 let.

Při čištění studny u pana Jana Stulíka na 
Zářečí č. p. 635 byla dne 25. května 2008 
nalezena pamětní hasičská medaile s tím-
to textem: UPOMÍNKA NA SJEZD HA-
SIČSKÉ ŽUPY NA ČESKÉM JIHOZÁ-
PADĚ Č. 4 V ZÁŘEČÍ U HORAŽĎOVIC 
14. 7. 1912. Text na druhé straně je násle-
dující: JEDEN ZA VŠECHNY A VŠICHNI 
ZA JEDNOHO. Obě strany jsou zdobeny 
lipovými listy a hasičskými symboly.

Karel Halml

V sobotu 18. října 
se na náměstí koná 

HAVELSKÝ 
JARMARK
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Na začátku srpna probíhal v Horažďovi-
cích v rámci projektu Senioři komunikují 
počítačový kurz. Zúčastnilo se jej deset 
seniorů, kteří dosud neměli možnost se 
s počítačem seznámit. Školení probíhalo 
na mobilní počítačové učebně připojené 
na internet v přátelském prostředí Domo-
va s pečovatelskou službou Horažďovice. 
Výuka měla 14 vyučovacích hodin a pro-
bíhala od 4. srpna každé dopoledne po 
dobu jednoho týdne. Účastníci se krátce 
seznámili s fyzickým zařízením počítače, 
hardwarem a „oživením“ počítače (soft-
warem) a poté se pustili do samotného ob-
jevování počítače. „Nejprve se senioři uči-
li pohybu na klávesnici, správnému držení 
myši, nebo dělání „dvojkliků“. Dále jsme 
dělali základní úpravy textu a psaní tex-
tu v programu MS-Word,“ uvedla lektorka 
kurzu, Lenka Smržová. Asistentka, slečna 
Hořejší, dodává: „Poté následoval internet 
a e-mail, které byly oblíbenými kapitola-

mi a přicházely po těžším tématu, kterým 
byla například základní práce se složkami 
a soubory. „Důraz byl kladen na opaková-
ní a procvičování probrané látky. Dvě ho-
diny byly věnovány výuce platebních karet 
a používání mobilního telefonu.
Kurz úspěšně skončil a podle ohlasů sa-
motných účastníků byl pro ně přínosem. 
Nyní je na absolventech, jak se budou dále 
v tomto směru rozvíjet. Někdo z nich bude 
využívat počítač, který obdržel jako dá-
rek, jiný si chce počítač koupit a další bude 
chodit do knihovny, kde je internetové 
pracoviště, přístupné veřejnosti.
Projekt „Senioři komunikují“ je fi nan-
cován Nadačním fondem manželů Livie 
a Václava Klausových. Realizátorem kur-
zu byla Attavena, o. p. s. ve spolupráci 
s Domovem s pečovatelskou službou Ho-
ražďovice.

Lenka Hořejší
projektová koordinátora

Senioři se seznamovali s počítačem

pást dobytek i na strništích, úhorech a dal-
ších místech. Na Plzeňsku se toho dne od-
býval svátek hospodářské čeledi. Čeledíni 
a děvečky volili na návsi chudého krále, 
chudou královnu a dvořany. Jejich průvod 
pak obešel se zpěvem ves a prosil hospodá-
ře o dárek. Z výslužky se večer uspořádala 
v šenku společná hostina. 

Vybráno z knihy Církevní a lidové obyčeje
Karel Halml

V horažďovické 
nemocnici počtvrté 
obhájili certifi kát při 
periodickém auditu
V roce 2004 získal poprvé celý komple-
ment nemocnice v Horažďovicích na tři 
roky certifikát systému managementu 
jakosti dle EN ISO 9001:2000, od firmy 
Det Norske Veritas (DNV) s holandskou 
akreditační značkou RvA. V roce 2007 
tento certifikát na další tři roky získa-
lo kromě biochemické a hematologické 
laboratoře a radiodiagnostického od-
dělení též oddělení rehabilitace, a také 
koncem roku 2007 získala celá nemoc-
nice akreditaci od Spojené akreditační 
komise ČR.
Zdálo by se tedy, že již v horažďovické 
nemocnici není co vylepšovat. Ale z kaž-
dého auditu vždy vzejdou od komise ur-
čitá doporučení do budoucna, která sice 
nejsou nijak závazná, ale která se vedení 
nemocnice vždy snažilo v rámci zlepše-
ní kvality poskytované zdravotní péče 
i zrealizovat.

Z těchto doporučení byly mj. klimatizo-
vány prostory biochemické a hemato-
logické laboratoře, pořízeny nové ana-
lyzátory – biochemický KONE 20i, he-
matologický koagulometr Auto-Clot 
a analyzátor na vyšetření glykémie Bio 
C-line, na oddělení RDG byl zakoupen 
negatoskop a vyvolávací automat Fomei, 
a na oddělení rehabilitace byla pořízena 
celá škála fyzioterapeutických a vodo-
léčebných přístrojů, a řadu pomůcek ke 
cvičení, jako je např. motodlaha K-2, ba-
lanční plochy BOSU aj. Od roku 2008 již 
také zasílá laboratoř v horažďovické ne-
mocnici ihned po zpracování vzorků vý-
sledky příslušným praktickým a odbor-
ným lékařům elektronicky. 
A protože čas plyne velmi rychle, počát-

Paní Kočová zakládá vzorky do hematolo-
gického koagulometru.

kem měsíce září 2008 čekalo celý kom-
plement a rehabilitační oddělení obha-
jování v loni získaného certifikátu, který 
je sice platný až do roku 2010, ale který 
se každoročně obhajuje při periodických 
auditech. 
Vzhledem k zodpovědnému přístupu 
všech zaměstnanců komplementu a re-
habilitace, ale i díky zrealizování všech 
doporučení od akreditačních komisařů, 
se opět podařilo získanou certifikaci dle 
normy ISO 9001 : 2000 obhájit, a tím pá-
dem je možné v horažďovické nemocnici 
nadále poskytovat všem pacientům pří-
slušnou odbornou diagnostickou či lé-
čebnou péči ve vysoké kvalitě.

za NNP LDN Horažďovice, s. r. o.
Ing. Martin Grolmus
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SRPNOVÉ POČASÍ NA HORAŽĎOVICKU
aneb pranostiky a skutečnost (8)
V polovině srpna už podle staročeského 
kalendáře končí léto a začíná tzv. „pole-
tí“. Charakteristickým obdobím srpna 
je především tzv. „bartolomějské léto“ 
s příznačnými výkyvy teplot a pověstnými 
bouřkami i s krupobitím.

Srpen celkově dělíme na tato klimatické 
období:
Z července ještě přechází
léto Svaté Anny – Srpen začíná, kde čer-
venec skončil.
Následuje poslední medardovská vlna 
zvaná
petrské deště – Prší-li na Svatého Pe-
tra(1. 8.), bude pršet ještě sedm dní.
Další období, které již přináší chladná 
rána a bouřky se nazývá
bartolomějské léto – Svatý Vavřinec (10. 8.), 
jest první podzimec. – Kolem Svatého Barto-
loměje (24. 8.) se všechny bouřky stěhují do 
zimní síně, a proto jich nejvíc bývá.
V závěru srpna se počasí ustaluje a nastává
augustinské léto – Ještě Svatý Augustin 
(28. 8.), rád vyhledává stín.

A jak ty srpnové pranostiky letos vyšly?

V první srpnové dekádě opravdu ještě v pl-
né síle pokračovalo léto Svaté Anny: Od-
polední teploty od 25 do 30 ̊ C, ve dnech 
1. 8. a 7. 8. dokonce 34 ̊ C!
Následná noční bouřka (18 mm) na dva 
dny přinesla výrazné ochlazení (20 ̊ C) 
a toto krátké období odpovídalo petrským 
dešťům, byť jen v nevýrazné variantě 
(vzpomeňme na extrémní povodňové pe-
trské deště v roce 2002!).

Počasí od 10. 8. do 24. 8. už vcelku od-
povídalo výkyvům bartolomějského léta. 
Odpolední teploty kolem 25 ̊ C, několikrát 
ke třicítce, ale také pod 20 ̊ C. Výrazný byl 
vpád chladného vzduchu s dešťovými pře-
háňkami ve dnech 15.–16. 8., kdy denní 
maxima dosahovala jen 15 ˚C. 
Do srážkové bilance srpna letos význam-
ně zasáhly bartolomějské bouřky (bylo 
jich 6) s vydatnými dešti: 7. 8. (18 mm), 
10. 8. – dvakrát (30 mm), 15. 8. (9 mm), 
19. 8. (17 mm), 22. 8. (19 mm).
Augustinské léto na konci měsíce přineslo 
očekávané počasí: bouřky ustaly, vyjasni-
lo se a teploty se zase dostaly až na 29 ̊ C 
(ve středu 27. 8.)

S průměrnou teplotou 18,3 ̊ C se srpen 
2008 zařadil k těm teplejším (normál 
17,0 ̊ C).
Díky bouřkám napršelo v tomto měsíci 
115,5 mm, což je skoro o polovinu víc, než 
dlouhodobý srpnový průměr (79 mm). 
Vzhledem k předchozím sušším měsícům 
však zem deště dychtivě přijala a na Ota-
vě se tento zvýšený příděl vody prakticky 
neprojevil.

A co nám letošní srpnové počasí napovídá 
do budoucna? JE-LI OD PETROVA DNE 
(1. 8.) DO SVATÉHO VAVŘINCE (10. 8.) 
PARNO, PŘICHÁZÍVÁ TUHÁ A SNĚŽI-
VÁ ZIMA. A také: KDYŽ V SRPNU MNO-
HO HŘÍMÁ, PŘIJDE DLOUHÁ SNĚŽ-
NÁ ZIMA.
Parna byla, hromy taky – tak se mějme 
před letošní zimou radši na pozoru.

Jiří Wagner

Svatý Bartoloměj pase berany (= bouřkové mraky). Foto Jiří Wagner

REGIONÁLNÍ INFORMAČNÍ
A MAPOVÉ CENTRUM
Vám poskytuje

VEŘEJNÝ INTERNET
Po–Pá 9.00–12.00, 12.30–17.00

So 9.00–12.00
Rezervujte si čas na telefonu 

376 511 999, e-mail: horazdovice@ciao.cz 

3. týden v říjnu
(13. 10.–19. 10. 2008)

Pro občany Horažďovicka 
prvních 30 minut zdarma.

Městský úřad  376 547 521
         376 547 522

Městská knihovna (internet) 
376 547 591–594

Městská policie  376 547 539

Městské muzeum  376 512 271

Policie ČR  376 512 401, 158

Kulturní středisko  376 512 237

Kino Otava  376 511 890

Kulturní dům  376 512 436

Hasiči  150

MěÚ Horažďovice, Správa bytů
376 547 570
603 879 300

Záchranná služba  155

Informační centrum  376 511 999

Aquapark  376 511 481

Nádraží ČD Horažďovice  972 523 502
(výpravčí)

Nádraží ČD Předměstí  972 523 512
(pokladna)

ČSAD – informace  376 513 438 
(pracovní dny 6.00–14.00) 

Elektřina – ZČE Klatovy 371 101 111
371 106 333

Plyn – Zpč. Plynárenská, a.s. Klatovy
376 339 511

Voda – 1. JVS Horažďovice 602 184 267

Topení – Bytservis Sušice 603 838 401

Veřejné osvětlení, městský rozhlas
Václav Burda – Elektroslužby

376 511 501
602 491 905

Důležitá telefonní 
čísla
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Tak už je to i u nás. V srpnu tohoto roku byl 
uveden do chodu další vysílač zemního di-
gitálního vysílání televize (DVB-T) v Plz-
ni (Krašov, 34 kanál) o výkonu 100kW, 
jehož signál je možné v dobré kvalitě za-
chytit venkovní anténou i na Horažďovic-
ku, pokud je nasměrována na Plzeň. Mimo 
to, stejný výkon bude od října vyzařovat 
i z vysílače u Č. Budějovic (Kleť, 49 kanál) 
a s poněkud slabším výkonem začne v listo-
padu vysílat i Sušice (Svatobor, 49 kanál). 
Zájemce o DVB-T si tedy bude moci vy-
brat z kterého vysílače pomocí tzv. set-top 
boxu (STB) zachytí signál v lepší kvalitě. 
DVB-T signál má oproti analogovému vy-
sílání tu výhodu, že je vždy kvalitní (pokud 
je síla signálu příznivá), nezná „duchy“, 
má kvalitní digitální zvuk a je současně vy-
sílán i „programový průvodce“ (EPG), tak-
že na TV obrazovce máme k dispozici pře-
hled o programech na jednotlivých sta-
nicích. Díky kompresním možnostem di-
gitálního signálu formátu MPEG-2, lze na 
jednom kanálu, multiplexem přenášet sou-
časně 4 TV programy a k tomu i rádiové po-
řady. Protože počet přidělených TV kanálů 
v České republice je omezený, vznikne díky 
multiplexům prostor pro 4-krát více pro-
gramů než dosud. Z uvedených hlavních 

vysílačů, které bude možné zachytit na Ho-
ražďovicku, bude veřejno-právní Česká te-
levize na multiplexu 1 (mpx. 1) vysílat pro-
gramy ČT1, ČT2, ČT4-sport, ČT24 a k to-
mu 7 rozhlasových stanic Českého roz-
hlasu. Bohužel komerční TV Nova (mpx. 
2) a Prima (mpx. 3) jsou (z různých příčin) 
s budováním DVB-T pozadu v naší lokalitě. 
Nejnovější zprávy však říkají, že by Nova 
z Krašova a Prima ze Svatoboru měly začít 
vysílat již letos v listopadu. Plně by měly za-
čít s vysíláním během příštího roku.
K úplnému vypnutí všech analogových vy-
sílačů dojde v letech 2010 až 2012. V sou-
časnosti je možné z Německa zachytit také 
asi 12 německých a rakouských TV kanálů.
Jak na to. 
Pokud již divák nemá doma televizor 
umožňující příjem DVB-T, musí si zakou-
pit set-top box (STB) a to ke každému star-
šímu analogovému televizoru, na kterém 
chce zachytit digitální vysílání. Ceny STB 
začínají již na 700,– Kč podle vybavení 
(displej, konektory, Hard disk atd..). Co se 
týče citlivosti a kvality příjmu signálu, lze 
důvěřovat i těm nejlacinějším STB, pokud 
bude divákovi stačit jeho konektorové vy-
bavení pro propojení s TV nebo VHS mag-
netofonem a dalším vybavením. Ty nejla-

Možnosti příjmu zemního digitálního vysílání televize DVB–T 
na Horažďovicku

cinější STB mají např. jen jeden konektor 
SCART a vstup a výstup antény. Tento 
průchozí výstup antény je dobře využi-
telný pro propojení antény i do analogové 
televize, právě pro přechodné období, než 
Nova a Prima začne také vysílat digitálně. 
Lepší STB pak mají běžně dva konektory 
SCART, tzv. Cinch konektory pro výstup 
zvuku (levý a pravý kanál) a výstup videa. 
Některé mají i moderní konektor HDMI. 
STB se tedy s televizorem propojí buď 
kabelem SCART nebo kabelem Cinch. 
Každý STB je vybaven softwarem s mož-
ností automatického naladění TV kanálů, 
pokud jsou dostatečně silné. Téměř každý 
STB disponuje po stisknutí tlačítka INFO, 
na dálkovém ovládání, také sloupcovým 
indikátorem síly a kvality signálu na obra-
zovce (dokonce i s akustickým signálem). 
To umožňuje optimálně nasměrovat an-
ténu a zabránit tzv. kostičkování obrazu. 
Vymožeností ve výbavě STB, oproti ana-
logovému příjmu, je ještě mnohem více, 
ale to by bylo již za rámcem tohoto infor-
mativního sdělení. Mnohem více informa-
cí o STB a o budování sítě DVB-T lze najít 
na internetu, jako např. www.digizone.cz 
nebo www.digitalnitelevize.cz . 

Ing. Jan Lexa, CSc. 
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koberce | lina | korek 
plovoucí podlahy

PRODEJ • POKLÁDKA
UBRUSY • PROSTÍRÁNÍ • PODSEDÁKY

GARNÝŽE • ŽABKY • LIŠTY • LEPIDLA 

KOUPELNOVÉ PŘEDLOŽKY A ZÁVĚSY 

POVLEČENÍ • MICRO DEKY • PŘEHOZY

 POLŠTÁŘKY • TAPETY • ROHOŽE

VLNĚNÉ DEKY ZA 1590,- 
DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB

NOVINKA
zápůjčka čistícího 
stroje na koberce 

a čalounění

kvalitní moderní stroj 
PUZZI 200

vysoký výkon
příznivá cena + čistící 

prostředek

ROSA Computers - provozovatel sít  RCnet
Práche ská 35, 34101 Horaž ovice
www.rcnet.cz, rosacom@rosacom.cz
tel.: 376 511 722, SIP: 378 774 143

Aktivace     1,- K
Tarify

RCnet VoIP    0,- K
 RCnet mini  350,- K
 RCnet maxi  495,- K
 RCnet profi  940,- K
Telefonování
 Aktivace    0,- K
 P id lení tel. ísla   0,- K
 M sí ní paušál   0,- K
 Volání (pevná linka)   0,90/0,50 K
 Volání mobil   3,90 K

Prázdniny nekon í!!
                P i aktivaci RCnet
             internetu v období
1.9. - 31.12. získáte až do
konce roku platební prázdniny!

rychlost až 10Mbps
ve ejná IP zdarma
telefon již od 1,- K
www prostor zdarma
informujte se...

Nejširší spektrum služeb!

Prodej settop box  zahájen

První fakturu za internet dostanete až p íští rok
Platí p i dodržení t chto podmínek:
* Nevztahuje se na aktiva ní poplatek * Minimální doba závazku je 12 m síc .
* Do závazku se nepo ítají m síce zdarma.

699,- s DPH
Již od

Odborná montáž k dispozici.

Autorizovaný partner T-mobile
Zažij tupravouTEXTÁZI!

SMSkuj 5 kámoš mzdarma a volej jimjenza 2,90 K /m
do všechmobilnícha pevnýchsítí
Je ti 6–26? JdidonovéhotarifuBAV SE s Mých5 a užij si S
na 5 íseldo jakékolimobilní sít . Pod l se s kámošiovše
žiješ, jenza 99 K m sí n s výhodnousmlouvouna 1 ne
K tarifusi rovnouvybertelefonza zvýhodn noucenu
s vychytanouaplikacíMých5 a m jsvoup tkupodpalcem
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V pátek 24. října se na 
náměstí koná trh.

Českomoravská stavební spořitelna

Vám nabízí:

Zajistěte si státní podporu až 3000 Kč 
ročně na celou dobu spoření.

Bez ohledu na možné a pravděpodobné změny ve stavebním 
spoření v roce 2009, Vám nabízíme smlouvu za současně 
platných podmínek, tedy se státní podporou 15 % a úrokem 
2 %. Tyto podmínky zaručujeme po celou dobu spoření

Co proto udělat?
Uzavřít novou smlouvu o stavebním spoření, nebo navýšit 
stávající.

Jak to udělat?
Navštívit nás v úterý 
od 9 do 14,30 hod v kanceláři 
MÚ Horažďovice-přízemí.
Nebo volat kdykoliv 603 478 755 
a navštívíme Vás.
Stanislav Říkovský finanční 
poradce ČMSS

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

Zahrajeme
sekání trávy • úklidové 

a vyklízecí práce • čištění 
aut • malířské a natěračské 
práce • dokončovací práce 

v interiéru

Tel.: 731 168 490

Prodám zděnou chatu 
2 + KK

včetně zahrady v chatové oblasti 
u rybníka v Blatné.
Okres Strakonice

Cena: 395 000 Kč

Tel.: 603 116 019
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INSTALATÉR A TOPENÁŘ – JOSEF KŮRKA

PROVÁDÍME: MONTÁŽ, VODOINSTALACE, 
TOPENÍ…
Tel. číslo 607 634 824

O NVT ÍŠ SPO OP ØS IÍ TEN LÁ NV OA ULP

AQUAPARK HORAŽÏOVICE

Poštovní spoøitelna a Aquapark Horažïovice Vás zvou
na VOLNÉ PLAVÁNÍ!!!

dne 27.10. 2008 od 13.00 - 18.00

Pro neklienty Poštovní spoøitelny máme pøipravený
drobný dárek.

TÌŠÍME SE NA VÁS!

Pøijïte s  nebo
klubovou kartou Ètyølístek a dostanete od nás

Maxkartou Poštovní spoøitelny

HODINU PLAVÁNÍ ZDARMA!!!

Sportovní 1052, Horažïovice

Využijte možnosti založit si
s kontokorentem a kreditní kartou

a jako pozornost od nás obdržíte .
Stejnì tak mùžete  podat žádost o

Postžirový úèet

dárek dle vlastního výbìru
ZDARMA Spotøebitelské úvìry.

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

26×19 2 800,– Kč 4 500,– Kč
13×19 1 400,– Kč 2 000,– Kč
13×9 700,– Kč 1 000,– Kč
6,5×9 350,– Kč 500,– Kč
3×9 150,– Kč 250,– Kč

HORAŽĎOVICKÝ

OBZOR
Využijte možnosti 
plošné barevné 
a černobílé inzerce

2 600 výtisků 

7 000 čtenářů

distribuce do domácností
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RUMPOLD–P s. r. o., provozovna Sušice
Nová 240, 342 01 Sušice

Vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa: 

OBSLUHA PŘEKLADIŠTĚ HORAŽĎOVICE

Rozsah práce: 
40 hodin týdně

Požadujeme: 
bydliště v Horažďovicích nebo nejbližším okolí
průkaz strojníka – obsluha kolového nakladače nebo rypadla
řidičký průkaz T nebo C
praxi s nakladačem 
SO vzdělání technického směru
schopnost práce na PC 
zodpovědnost
časovou flexibilitu

Nabízíme:
trvalý pracovní poměr 
(předpokládaný termín nástupu 1. 1. 2009)
perspektivní práci
dobré platové podmínky
 

Přihlášky označené „Obsluha překladiště Horažďovice“ a profes-
ní životopis zašlete v obálce do 15. 10. 2008 na výše uvedenou 
adresu. Vybraní uchazeči budou pozváni k osobnímu pohovoru.

RUMPOLD–P s. r. o., provozovna Sušice
Nová 240, 342 01 Sušice

Vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa: 

OBSLUHA SBĚRNÉHO DVORA HORAŽĎOVICE

Rozsah práce: 
20 hodin týdně (úterý, čtvrtek, sobota) 
celodenní sobotní provoz
větší fyzická námaha

Požadujeme: 
bydliště v Horažďovicích nebo nejbližším okolí
ÚSO nebo SO vzdělání technického směru
praxi v oboru nakládání s odpady
schopnost práce na PC 
komunikační schopnosti
zodpovědnost
    
Nabízíme: 
trvalý pracovní poměr 
(předpokládaný termín nástupu 1. 12. 2008)
perspektivní práci
dobré platové podmínky
 

Přihlášky označené „Obsluha SD Horažďovice“ a profesní živo-
topis zašlete v obálce do 15. 10. 2008 na výše uvedenou adresu. 
Vybraní uchazeči budou pozváni k osobnímu pohovoru.
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Navštivte naši prodejnu

Při uzavření Účastnické smlouvy na 24 měsíců získáte dva telefony za dotovanou cenu i výhodné volání ve verzi HIT. Nabídku nelze využít s HIT na 
zkoušku a s tarifem Kredit 150 HIT. Ceny telefonů jsou uvedeny včetně DPH. Nabídka telefonů platí do 30.10. 2008 nebo do vyprodání zásob.

Nyní získáte dva telefony
Zaplatíme za Vás 1. měsíční paušál při aktivaci  tarifu  Kredit 250 HIT a Kredit 450 HIT
Lze využít i při převodu z Twistu

Aktivace tarifů
Převod z Twistu
Výměny SIM
Prodlužování smluv
Převod smluv
Optimalizace tarifů
Prodej telefonů a
příslušenství

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

Nokia 1650
1 Kč

mobil
za výhodnou

cenu

Nokia 2600
1 Kč

Samsung E250
1 Kč s tarifem Mých5
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AKCE
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KINO OTAVA
2. 10. čtvrtek, 3. 10. pátek pouze v 17.30
KUNG FU PANDA
USA – animovaná rodinná komedie. 

Český dabing. Vstupné 68 Kč.

3. 10. pátek, 4. 10. sobota 20.00
STALO SE
USA – Mohli jsme to vycítit… Viděli jsme 
znamení…

Thriller s temnou atmosférou do 15 let ne-
vhodný. Titulky. Vstupné 68 Kč.

10. 10. pátek, 11. 10. sobota 20.00
ROLLING STONES
USA – sex, drogy, rock ń ŕoll. Hudební doku-
ment slavné skupiny. Titulky.

Vstupné 78 Kč.

16. 10. čtvrtek, 17. 10. pátek 20.00
TOBRUK
ČR – Příběh československých vojáků, kteří 
bojovali za druhé světové války v severoafric-
kém Tobruku. Do 12 let nevhodné. Vstupné 
78 Kč.

18. 10. sobota 20.00
ANNIE LEIBOVITZ: 
ŽIVOT OBJEKTIVEM
USA – fascinující dokumentární portrét pro-
slulé americké fotografky. Film do 15 let ne-
vhodný. Titulky. Vstupné 68 Kč. 

POZOR – pouze jediné představení !!!

22. 10. středa, 23. 10. čtvrtek 17.30
VESMÍRNÍ OPIČÁCI
USA - hravé mimozemské dobrodružství. Ro-
dinná animovaná komedie. Vstupné 60 Kč.

24. 10. pátek, 25. 10. sobota 20.00
BATHORY
SR/ČR – vzkříšení čachtické vládkyně. His-
torický thriller do 12 let nevhodný. 

Vstupné 68 Kč.

31. 10. pátek, 1. 11. sobota 20.00
RUDÝ BARON
Německo/Anglie – epizoda ze života popu-
lární letecké legendy v první světové válce .

Titulky. Vstupné 78 Kč.

Změna programu vyhrazena.

DALŠÍ AKCE V KINĚ OTAVA
15. 10. středa 9.00
PLANETA ZEMĚ – BRAZÍLIE
Představení pro školy. 

28. 10. úterý 14.00
AMERIČANÉ V ZÁPADNÍCH ČECHÁCH 
A NA ŠUMAVĚ
Pořádá Spolek rodáků Horažďovice, přednáší p. 
Milan Jíša, ředitel muzea gen. Pattona v Plzni.

LOUTKOVÉ DIVADLO V KINĚ OTAVA
17. 10. pátek 17.00
POPELKA
31. 10. pátek 17.00
DOBRÁ VÍLA JARMILKA

KNIHOVNA
6.–10. ŘÍJNA 2008
PROGRAM TÝDNE KNIHOVEN

6. 10. pondělí 9.15 sál pro 8. tř. ZŠ
KLUCI NA ŘETĚZU
Beseda se spisovatelkou Ivonou Březinovou

6. 10. pondělí 18.30
ZÁVISLOSTI
Beseda se spisovatelkou Ivonou Březinovou, 
Domov mládeže SŠ Horažďovice

7. 10. úterý 8.00–11.00
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 

Exkurze studentů SŠ Horažďovice

7. 10. úterý 8.00 sál
STRÁŽCI SVĚTLA
Beseda se spisovatelkou Ivonou Březinovou, 
pro 3. a 4. tř. ZŠ

7. 10. úterý 9.00 sál, pro 7. tř. ZŠ
10.00 sál, pro studenty SŠ Horažďovice

JAK JSEM POTKAL DROGY
Beseda s novináři Klatovského deníku

8. 10. středa 9.00 a 10.30 sál, pro 9. tř. ZŠ
HLEDÁNÍ CESTY 
– KUDY A KAM V HORAŽĎOVICÍCH
Beseda s paní starostkou Jindřiškou Jůdovou

9. 10. čtvrtek 9.00 a 10.00 sál, pro MŠ
ČERTOVSKÉ POHÁDKY 
ANEB KDO SE S ČERTY KAMARÁDÍ...
Pohádka v provedení loutkoherecké skupiny 
Tyjátr

10. 10. pátek 8.15 sál, pro 5. a 6. tř. ZŠ
HORAŽĎOVICKÉ POVĚSTI
Beseda se spisovatelem Ondřejem Fibichem

Na všechny akce zveme i ostatní zájemce. 
V rámci Týdne knihoven bude pro čtenáře, 
kteří mají problémy s včasným vracením 
knih, vyhlášena AMNESTIE. 
V Týdnu knihoven nabízíme novým čtená-
řům REGISTRACI ZDARMA. 
Pro děti jsme připravili soutěž Vánoční 
strom pro Helenu Zmatlíkovou.
Akce pro děti probíhají za podpory Mi-
nisterstva kultury ČR v rámci projektu 
Knihovna 21. století – Děti a čtení 2008.

PŘIPRAVUJEME:
23. 10. čvtrtek 9.30 sál, pro 5. a 6. tř. ZŠ
ZTRACENI NEJEN V ČASE
Beseda se spisovatelkou Petrou Braunovou

23. 10. čvtrtek 17.00 sál, pro veřejnost
POZOROVATELKA
Autorské čtení spisovatelky Petry Braunové

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

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

vernisáž 24. 9. 2008 od 18 hodin

KULTURNÍ DŮM
3. 10. pátek 19.00 
ZÁKLADNÍ KURZ TANCE 
A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY
2. lekce.

4. 10. sobota 21.00
SIFON
Rocková zábava. 

7. 10. úterý 16.00
VÝROBA CUKROVÝCH OZDOB
Ukázka přípravy – výroba. Omezený počet 
přihlášených. Zájemci se mohou hlásit do 
3. 10. 2008 na tel. 376 512 237 v dopoledních 
hodinách

10. 10. pátek 19.00
ZÁKLADNÍ KURZ TANCE 
A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY
3. lekce.

11. 10. sobota 21.00
EXTRABAND REVIVAL
Rocková zábava.

17. 10. pátek 19.00
ZÁKLADNÍ KURZ TANCE 
A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY
4. lekce – zahájen předprodej vstupenek na 
1. prodlouženou.

18. 10. sobota 21.00
ZVLÁŠŇÝ ŠKOLA
Rocková zábava.

20. 10. pondělí 10.00
PUTOVÁNÍ STAROVĚKÝM ŘECKEM
Představení pro 2. stupeň ZŠ.

24. 10. pátek 10.00
ZÁKLADNÍ KURZ TANCE 
A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY
5. lekce – 1. prodloužená.

26. 10. neděle 15.00
POSEZENÍ S PÍSNIČKOU
K tanci a poslechu hraje B-Quintet 

(muzikanti z Budvarky). 

Možnost rezervace vstupenek na neděli 
23.11. – hrají Úterníci.

28. 10. úterý 16.00
KONCERT KE STÁTNÍMU SVÁTKU
Účinkuje Univerzální orchestr při ZUŠ Jose-
fa Kličky Klatovy. 

Z bohatého repertoáru si vybere tu „svou“ 
skladbu každý návštěvník.

Na sále stolové uspořádání – vstupné 50 Kč.

29. 10. středa 19.30
MILION LIBER
Anglickou krimikomedii uvádí 

Docela velké divadlo. 

Hrají: Dana Morávková a Jan Révaie. Před-
platné skupiny A/1.

Předprodej v kině Otava, tel. 376 511 890.

31. 10. pátek 19.00
ZÁKLADNÍ KURZ TANCE 
A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY
6. lekce. 

Změna programu vyhrazena. Informace z DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE na 
straně 10.
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HISTORIE

I. Historie lázní a hostince 
u Svaté Anny
Jiří Wagner

Prvním stavebním počinem v okolí pramene, který vyvěrá 
pod vrchem Slavníkem nedaleko Svatého Pole, bylo postavení 
kapličky nad pramenem. Zřejmě již v první polovině 17. století 
zde stála. V roce 1667 byla kaplička přestavěna nákladem obce 
Horažďovické a několika sousedů. Z léta 1698 pochází kamen-
ný překlad, který sem „ke ctu a chvále“ věnoval vděčný Honza 
Paur při výstavbě nové kaple, jež byla dokončena v roce 1700. 
Současnou podobu získala kaple v roce 1848, zevrubně byla 
opravována v letech 1881, 1903 a 2006.
Kaple dodávala prameni věhlasu, vědomost o zázračně 
uzdravující vodě se také šířila a tak se město Horažďovice 
rozhodlo vybudovat zde léčivé lázně. Nic divného, neboť 
18. a 19. století bylo zlatým věkem českého lázeňství. U kaž-
dého významnějšího pramene v té době vrchnost, města, 
obce i soukromé osoby lázně zřizovaly – byl to takový tehdejší 
módní trend a do jisté míry i společenská prestiž. A také vidina 
zbohatnutí. Konečně i církev tyto aktivity podporovala v rám-
ci tzv. mariánského kultu a ochotně prohlašovala prameny za 
zázračné a léčivé.
Lázeňská budova byla vystavěna kousek od kaple, tam, kde 
současná obytná budova stojí dnes. Stalo se tak zřejmě roku 
1751 – alespoň dr. Butta ve své zprávě o léčivosti pramene 
z r. 1761 zmiňuje desetileté trvání lázní. Léčba lázeňská spo-
čívala, jak bylo tehdy běžné, v pití vody a v koupelích. Údaj-
ně měl lázeňský dům tři koupelové kabiny.
Příjmy z lázní, které už máme doloženy v roce 1753 a ještě 
z pěti let dalších ukazují, že roční příjmy se pohybovaly mezi 
20 až 40 zlatými. To ale bylo zřejmě méně, než se čekalo. 
A proto obec horažďovická, zřejmě aby dodala lázním větší váhy, 
nechala v r. 1761 zpracovat odborný posudek vody již zmíněným 
doktorem fi losofi e a medicíny V. A. Buttou ze Strakonic, takto 
přísežným fyzikem Prácheňského kraje. V roce 1766 udělal další 
a ještě podrobnější rozbor doktor fi losofi e a medicíny a též pří-
sežný fyzik Prácheňského kraje Krištof Gelbich. Ač protokoly 
obou kapacit chválou na léčivost vody nešetřily, přece to nestači-
lo a lázně asi dost nevynášely. V roce 1773 se krajský úřad v Písku 
dotazuje na vlastnosti vody a horažďovický magistrát neotálí se 
zprávou. Do třetice v témže roce dává vysvědčení svatoanenské 
vodě i vojenský chirurg Josef Leopold Kratz z Turkheimu, ale 
všechno málo platné. Lázně jsou přinejmenším už v roce 1791 
zadluženy a jejich sláva, zdá se, poněkud upadá.

PRODEJ LÁZNÍ JANU VANĚČKOVI
V roce 1792 tedy město Horažďovice prodává ve veřejné licitaci 
objekt lázní Janu Vaněčkovi (z Plzně?) za 412,5 zlatých a roční 
povinný plat 8 zlatých. Jan Vaněček stvrzuje „Licitations Pro-

thokoll“ místo podpisu třemi křížky – a je hotovo. Od této chví-
le držel rod Vaněčků tuto nemovitost přes dvě století.
Z dochovaného licitačního protokolu však vyplývá, že objekt 
lázní se zase nezdál až tak marnou investicí: veřejné dražby 
neboli licitace ze zúčastnilo sedm zájemců, kteří spolu svedli 
o koupi lázní urputný boj. K vyvolávací ceně 240 zl. se 41 krát 
přihazovalo, až se nakonec vyšplhala prodejní cena na oněch 
zmíněných 412,5 zl. 
 Lázeňská činnost v objektu po roce 1792 tedy nepochybně 
dál pokračovala, souběžně s ní i související živnost hostin-
ská (s povinností šenkovat jen horažďovické pivo). Ještě v roce 
1831 jsou v Katalogu minerálních vod známých v Čechách (Ča-
sopis českého národního muzea) mezi deseti lázněmi v Prá-
cheňském kraji uváděny lázně Sv. Anny u Horažďovic na prv-
ním místě a jsou vyznačeny i v „Mapě vod minerálních a láz-
ních českých“ věhlasného lékaře a profesora pražské lékařské 
fakulty Antonína Jungmanna. 
Roku 1845 žádá tehdejší majitel Tomáš Vaněček „Slavný Ma-
gistrát“ horažďovický o povolení stavby stodoly. A svou žádost 
zdůvodňuje takto: „Skrze pohodlí pro hosty, kteří mou lázeň 
navštěvujou a jejich koně a vozy (se) nikdejž skrýti nemohou, 
jsem přinucený mou nynější stodolu na hostinskou marstal 
a kolnu pro kočáry předělat, což mi nejvíce nutí novou stodolu 
stavět.“ Zdá se tedy, že v polovině 19. století lázně stále docela 
prosperovaly a panoval zde celkem čilý ruch.
K žádosti přikládá Tomáš Vaněček i stavební a situační plán. Tyto 
plány jsou pro nás cenným zdrojem informací, jak vlastně nemo-
vitost lázní, resp. hostince, alespoň půdorysně, vypadala. 
V půdorysu dnešní budovy stála i tenkrát obytná budova, v níž 
byla zřejmě i část lázeňská a hostinská. Naproti přes dvorek ve 
stráni byl vybudován sklep, jehož prostory (zřejmě zmenšené) 
se také zachovaly do dneška. Dál ve dvoře se nacházela hos-
podářská budova a za ní i nová stodola. Na opačné straně mezi 
potůčkem a budovami se rozkládal nevelký ovocný sad. Takto 
vyhlížela nemovitost ještě do začátku 20. století.

SPOR O BUDOVU BÝVALÝCH LÁZNÍ
Když se roce 1880 se rozhořel mezi městem Horažďovice a obcí 
Veřechov na dlouhá léta spor, komu z hlediska správního patří 
objekt, mluví se zde již o bývalých lázních. Z toho lze soudit, že 
v té době byl v provozu zřejmě už jen hostinec.
A o čemže byl ten spor? Objekt ležel těsně při hranici katastru 
horažďovického a katastru veřechovského, k němuž patřilo od 
r. 1849 i Svatopole. Zatímco horažďovičtí radní mínili, že když je 
budova na pozemku zapsaném do jejich katastru, musí i budova 

Sitační plán objektu lázní u Sv. Anny z r. 1845

TEMATICK Á PŘÍLOHA
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býti zapsána do stejného katastru, veřechovští zastupitelé trvali 
na zapsání budovy bývalých lázní do svého katastru, neboť vůči 
obyvatelům vykonávali od r. 1849 správu. A Horažďovičtí kont-
rovali, že majitelé hostince se hlásili k Veřechovu jen proto, aby 
platili menší daně, ale jinak že klidně posílali dítky do horažďo-
vické školy a „mrtvoly pohřbívali“ také v Horažďovicích. Žádosti, 
rozhodnutí a odvolání putovaly tam a zpět mezi horaždovickým 

purkmistrovským úřadem či obcí Veřechov a c. k. okresním sou-
dem v Horažďovicích a c. k. okresním hejtmanstvím ve Strakoni-
cích, ba i Vysoké místodržitelství a Veleslavný zemský výbor krá-
lovství Českého v Praze tu malichernou při řešily. Až po 15 letech 
sporů, roku 1895 byla nemovitost zapsána do katastrální obce 
Svatopole, tedy k Veřechovu.
Ze stížností a přípisů je pro nás zajímavou informací, že 
v r. 1880 vlastnil lázně, resp.dům obytný i s budovami vedlejší-
mi, Josef Vaněček (Waneček) a jeho žena Apolena a že v té době 
obývalo dům 5–6 lidí (zřejmě uvedeny jen dospělé osoby).

NOVÁ BUDOVA
V roce 1914 vydal horažďovický nakladatel A.Duchoň dvojpohled-
nici „Od Svaté Anny v Horažďovicích pozdrav posílá A. Duchoň “ 
a ta je asi prvním a jediným zobrazením objektu bývalých lázní.
Vedle pohlednice kaple je na vedlejším snímku průčelí budo-
vy. Těžko říci, zda ještě vidíme původní budovu lázní z poloviny 
18. století, či už budovu po nějaké pozdější přestavbě . Skupina asi 
10 lidí stojící v popředí tvořila v té době patrně osazenstvo domu.
Stará budova však zřejmě brzy po 1. světové válce vzala za své. 
Po vzniku ČSR, patrně někdy v polovině dvacátých let došlo k zá-
sadní přestavbě celého objektu do dnešní podoby. Na půdorysu 
starých lázní byl vystaven patrový dům. Přední část budovy tvoří 
přízemní sál vystavěný z tzv. hrázděného zdiva (dřevěné trámy, 
zdění jen na jednu cihlu asi nepočítalo se zimním vytápěním), což 
napovídá, že podnikatelský záměr byl vybudovat spíše letovisko, 
restauraci pro letní hosty. Není bez zajímavosti, že v projektu sálu 
je zakresleno i malé jeviště – patrně se počítalo s hudební pro-

Budova bývalých lázní a hostince v r. 1914 (Foto A. Duchoň)

Budova bývalých lázní a hostince v r. 2008 (Foto J. Wagner)



HORAŽĎOVICKÝ OBZOR – PŘÍLOHA / září 2008 | 3

dukcí, možná i s jinou kulturou. K přestavbě budovy došlo zřejmě 
v roce 1926, neboť v listopadu předchozího roku (jak patrno ze 
zápisů v katastru) si berou tehdejší majitelé Karel Vaněček a Alž-
běta Pincová u Spořitelny města Horažďovic hypotéční půjčku 
80 000 Kč. Nepochybně na tuto stavební investici.
Od pamětníků vím, že za „první republiky“ byla restaurace cílem 
nedělních rodinných vycházek občanů Horažďovic a že pro děti 
se zde dala koupit i limonáda či nějaká sladkost. A patrně sloužila 
i jako hospoda pro Svatopolské. 
Válka a změna politických poměrů po roce 1948 dovedly hostinské 
podnikání ke zkáze. Hostinec dle pamětníků zde ještě dosluhoval 
do konce padesátých let minulého století a pak byl „znárodněn“. 
V prosinci 1960 převedl fi nanční odbor ONV v Klatovech vlast-
nické právo k objektu a k pozemkům na Jednotu - spotřební lidové 
družstvo v Klatovech se sídlem v Sušici. Začátkem šedesátých let 
už pamatuji budovu jako opuštěnou. V roce 1963 zde byl zřízen 
pionýrský tábor pro děti zaměstnanců ČSD (Československé stát-
ní dráhy) – lokomotivní depo Sokolov a nemovitost přešla na tuto 
organizaci. Na přilehlé louce naproti kapli bylo umístěno něko-
lik desítek dřevěných chatek pro děti a z obytné budovy se stala 
správní budova tábora s kuchyní a jídelnou. Vzadu ve dvoře na 
místě někdejších hospodářských budov vyrostly necitlivě vyhlíže-
jící „břízolitové“ koupelny, jímka na odpadní vody a před budovou 
poblíž kaple časem i ohyzdná plechová garáž.

SOUČASNOST
Po „sametové revoluci“ v r. 1989 byly nemovitosti bývalých 
lázní v restituci vráceny potomkům někdejších majitelů. Pio-
nýrský tábor byl zrušen, z louky zmizely dřevěné chatky, zmi-
zela i plechová garáž. Dům zůstal prázdný, opuštěný a začal 
pustnout. Po nějaké době našel sice nové majitele, mladé lidi, 
kteří zde několik let bydleli, ale pak se odstěhovali. Objekt zase 
několik let chátral dál a čekal na toho, kdo mu opět vdechne ži-
vot a vrátí někdejší důstojnost. V létě 2008 se stal jeho novým 
majitelem pan Tomáš Pollak. Doufejme tedy zase v lepší časy 
tohoto domu a místa. Zaslouží si je.

(příště: II. Léčivá voda svatoanenská)

Rozsáhlé přesuny movitých 
památek na Horažďovicku 
v letech 1938 a 1947
MgA. Jindřich Šlechta

K PRODEJI KNIHOVNÍHO FONDU HRABĚTE EDUARDA 
TAAFFEHO NA ZÁMKU V NALŽOVECH 
Poslední majitel zámku a panství Nalžovy, Eduard Taaffe, musel 
krátce před 2. světovou válkou v roce 1937 prodat své zadlužené 
panství. Součástí tohoto prodeje bylo rovněž zařízení zámku. 
Nemůžeme již tak obdivovat obrazy v zámeckých sálech od Gio-
vanniho Paola Panniniho, Giandomenica Cerriniho nebo grafi-
ky Lassalleho či Ridingera, jak je popisuje v knize „Soupis histo-
rických a uměleckých památek v politickém okrese Klatovském“ 
Dr. Karel Hostaš v roce 1899. V okresním archivu v Klatovech je 
u fondu Velkostatek Nalžovy přiložen aukční katalog knihovny 
Eduarda Taaffeho, rakouského ministerského předsedy a majite-
le panství. Kompletně jsou zde popsány jednotlivé knihy, listiny 
a alba. Toto vybavení bylo prodáno v Praze na aukci, která pro-
běhla ve dnech 14. až 16. 3. 1938. Ze zámecké knihovny v Nalžo-
vech tak navždy zmizela a byla prodána vzácná díla, jakými byly 

prvotisky Latinské Bible z roku 1478 nebo Bible Pražské z roku 
1488. Součástí bylo i několik svazků farní knihovny v Kotouni ze 
17. a 18. století, knihy Erasma Rotterdamského, Martina Luthe-
ra, Bohuslava Balbína a dalších. Byly zde zastoupeny alba grafik 
a rytin 18. a 19. století, různé smlouvy na pergamenu nebo ko-
respondence Mikoláše Alše, Jakuba Arbese, Svatopluka Čecha, 
Antona Pavloviče Čechova, Julia Zeyera a řady dalších. Celkem 
tak bylo odvezeno 1 106 knih nebo jiných vzácných dokumentů 
z 15. až 20. století. Není vyloučeno, že budou časem objeveny 
další katalogy nábytku nebo obrazů, které se rovněž staly před-
mětem aukčního prodeje. Edeuard Taafe prodal své zadlužené 
panství Františku a Karlu Műllerovým a vrátil se zpět do Irska, 
odkud předkové jeho rodu pochází.

POVÁLEČNÉ KONFISKACE RODOVÉHO MAJETKU KINSKÝCH 
NA ZÁMKU V HORAŽĎOVICÍCH
V Národním archivu v Praze na Chodovci jsou uloženy seznamy 
poválečných konfiskátů z českých hradů a zámků. Soupisy před-
mětů z Horažďovic jsou vedeny pod názvem: „Zámek Horažďo-
vice (sběrna Žichovice), konfiskát podle dekretu č.12/1945 sbír-
ky“. A dále: „Podle hlášení zprávy zámku Kozel č. 4259/51 bylo 
převzato dne 14. 10. 1947 63 předmětů z Horažďovic“. Na stát-
ním zámku Kozel tak skončil soubor černého leštěného empíro-

Nábytek z Horažďovic, dnes v expozici na zámku Kozel
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vého nábytku z doby kolem roku 1800. Nábytek je zde umístěn 
ve dvou pokojích se žlutou a modrou výmalbou stěn. Z dalších 
konfiskovaných předmětů putoval soubor 15 japonských dře-
vořezů do Náprstkova muzea v Praze, 3 pistole na křesadlový 
zámek z 18. století skončily ve Vojenském historickém muzeu 
v Praze. Zřejmě největší ztrátou pro Horažďovice byl odvoz je-
denácti gobelínů. Deset jich bylo umístěno v Umělecko-průmys-
lovém muzeu v Praze, zbývající jeden následně v budově Minis-
terstva zahraničních věcí v Černínském paláci v Praze. Vesměs 
se jedná o barokní francouzské a bruselské práce o úctyhodných 
rozměrech 4 m × 3,5 m. Gobelíny znázorňují zejména antické 
motivy. Od Le Clerca je to cyklus 4 gobelínů ze života Caesarova, 
následují témata Oslavení Diany, Bohové na Olympu, Ze živo-
ta Alexandra Makedonského nebo Pastorální výjevy. Z dalších 
předmětů odvezených na zámek Kozel je třeba zmínit komodu 
vykládanou slonovou kostí, zdobenou rytím, dále soubory obra-
zů, grafik nebo litografií, jakou je například dílo s vyobrazením 
4 bratrů Kinských nebo pozdně gotický dřevoryt Kristus pod 
křížem z roku 1517. Jsou zde uváděny i zlacené lustry ze dřeva, 
kovaná mříž ze 17. století nebo pozdně gotická reliéfní řezba 
pocházející z hradu Rabí. Následuje řada dalších děl, nábytku 
a hodin. Kompletní opis konfiskátů z Národního archivu v Praze 
je možné shlédnout i v Městském muzeu v Horažďovicích. 

Denník pro čas války
Jiří Wagner

V sobotu 26. července uplynulo už 94 let od vzniku 1. světové 
války. Na jejím počátku byla mobilizační vyhláška „Mým ná-
rodům“. Válka rakousko – srbská brzy přerostla ve světový vá-
lečný konflikt, ale to v létě roku 1914 ještě nikdo nevěděl.
O průběhu této války byly napsány tisíce stránek a zdálo by se, 
že nelze už dodat nic nového. Ale přesto se i dnes může objevit 
věc, která stojí za pozornost.
Takovou je i válečný deník z pozůstalosti horažďovického občana 
Rudolfa Šebesty (1886–1969). Vyučen řezníkem v Kagran u Víd-
ně, zůstal ve vojenské službě v hodnosti šikovatele a vyhlášení vál-
ky ho zastihlo v Praze v plukovní kanceláři píseckého 11. pěšího 
pluku . Jako voják z povolání se dověděl o vyhlášení mobilizace už 
večer předchozího dne – a pohotově si začal vývoj událostí oka-
mžitě zaznamenávat. Jeho zápisky nazvané „Denník pro čas války 
Rakousko-Srbské r. 1914/15 pak ruské“ mají pro nás cenu i pro-
to, že 11. pěší pluk (regiment) v Písku byl tím, k němuž nastu-
povali do války mladí muži i z Horažďovic. A tak zápisky ši-
kovatele Rudolfa Šebesty jsou autentickým záznamem toho, co 
mladí muži z Horažďovicka před 94 lety zažívali.
První dny války ještě nikdo nevěděl, do čeho jde. Nad obavami 
převládalo vzrušení a optimistická víra, že všichni zase budou 
„do švestek“ v pořádku doma.
Pro lepší porozumění následujícímu textu dodávám, že tehdej-
ší písecký 11. pěší pluk měl velitelství v Praze. K tomuto plu-
ku nastupovali ihned po vyhlášení mobilizace mladší muži. Ti 
starší rukovali o něco později také do Písku, ale k zeměbraně 
(Landwehr), což byly pracovní oddíly, dnes bychom řekli že-
nisté. Zatímco 11. pěší pluk byl nasazen nejprve na srbskou 
frontu (později na ruskou a nakonec na italskou), zeměbrana 
byla nasazena v srpnu do Haliče na frontu ruskou. 
Ale otevřeme již deník Rudolfa Šebesty a začtěme se do jeho zápis-
ků, které zrcadlí atmosféru a zajímavé detaily těch vzrušených dnů.

25/7 sobota
8 h večer vyhlášení částečné mobilizace.
Celou noc služba v kanceláři, přípravy, povolávání záložních dů-

stojníků atd.
26/7 neděle
všeobecné přípravy, celý den vydávání šatů a výzbroje.

27/7 pondělí
další přípravy, skládání kanceláře.

28/7 úterý
první mobilizační den. Odnášení celého kancelářského zařízení 
do beden ve sklepě. – večer první oblékání šedé uniformy, přípra-
va výzbroje a loučení se známými.

29/7 středa
ve 3 hod. ráno budíček, přípravy, v 8h 30 dop. pluk na dvoře sesta-
ven, modlitba a odchod s hudbou na nádraží Smíchov.- Se strany ci-
vilního obyvatelstva velké ovace a srdečné loučení až k nádraží.
V ½ 10 hod. dop. odjezd vlakem do Písku. – Po celé cestě srdečné 
loučení na nádražích.
V – hod. příjezd do Písku, odchod z nádraží do města při velkém 
zástupu obyvatelstva. Ubytování v jednotlivých školách.

30/7 čtvrtek
celý den velké přípravy, doplňování setnin.

31/7 pátek
to samé.

1/8 sobota
6 h. večer polní mše a přísaha na náměstí.

2/8 neděle
8 h 30 ráno odjezd z Písku,...
Jízda po dojemném rozloučení se na nádraží v Písku, velice krás-
ná, krásné počasí a po cestě všude milé přivítání i loučení.
12 hod. v Táboře, tam oběd.
V 1 hod. odjezd z Tábora, dále přes Gmund. – Po cestě na nádra-
žích přes Čechy dojemné loučení, srdečné a bolestné. Na poslední 
české stanici zahrála hudba „kde domov můj“, která vyvolala sr-
dečné a zároveň bolestné pohnutí. – Nezapomenutelné. –
Nastal večer a vlak unášel nás v trudných vzpomínkách dále do 
Gmunda.
Zde večeře a krátký pobyt na nádraží.
Pak cesta po celou noc k Vídni, kam přijeli jsme v 8 h. ráno.

3/8 pondělí
Zde přejížděli jsme z jednoho nádraží na druhé, všude velké nad-
šení a pohoštění.-
v 6 hod. večer odjezd z jižního nádraží.
v 8 hod. večer příjezd do Pressburka, zde večeře a delší odpoči-
nek. – Pak odjezd k Budapešti.

4/8 úterý
příjezd do Budapešti, zde snídaně a celopolední odpočinek.
V poledne odjezd dále.
Večer srážka jednoho vojenského vlaku.

5/8 středa
Ráno ve 4 hod. příjezd do Županje (Slavonie). Zde vystupování 
a odchod 1 hod. cesty k přístavu k řece Sávě. V 7 hod. ráno odjezd 
parníkem po Sávě za velkého vedra do Jaminy. Zde vystupování 
a pochod za hromného vedra a nesnesitelné žízně přes V. Cbar-
sku do Bjeliny. Po cestě delší odpočinky a první známky válečných 
útrap.
V 6 h. příchod do Bjeliny a ubytování v jednom statku.
Spali jsme na zemi, ale spali jsme po únavném , dlouhém pocho-
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du velice dobře.
6/8 čtvrtek
Zařizování kanceláře a po celý den stále mnoho práce.

7/8 pátek
Stále mnoho práce, přípravy.

8/8 sobota
to samé

9/8 neděle
dtto

10/8 pondělí
dtto

11/8 úterý
Sestavení trénu, naložení kanceláře a v 9 hod. odchod z Bjeliny 
do Kovanluku.
Zde přibyli jsme v 10 hod. večer a usadili se v jedné osamělé cha-
lupě. Spali jsme u vozu a na půdě v plevách.

12/8 středa
Celý den v Kovanluku.

13/8 čtvrtek
Ve 3 hod ráno hrozná palba z děl od Driny, která dělala dojem 
prudké bouře a vichru.
Děsný pocit. ...........

Deník Rudolfa Šebesty pokračuje dál. Děsné pocity z války 
byly od toho dne na denním pořádku. Ale to už jsou další smut-

né kapitoly...
Válka teprve začínala a díky Rudolfovi Šebestovi máme svě-
dectví o tom, s jakými pocity on a ostatní mladí muži z Horaž-
ďovicka do této války odcházeli.
(Podle Kroniky obce Horažďovice narukovalo ihned po mobi-
lizaci do války z Horažďovic 213 mužů, během války bylo od-
vedeno dalších 272. Padlo 27 mužů, 26 zemřelo a 15 navždy 
nezvěstných. Raněno bylo 111 mužů, z nich 41 zůstalo váleč-
nými invalidy.)

První světová válka 
a Československé legie
Aleš Červený, městské muzeum

V návaznosti na článek v červnové příloze vás seznámím s osu-
dy tří občanů Horažďovicka, kteří byli účastníky 1. světové války 
a legionáři.

ITALSKÝ LEGIONÁŘ KAREL NOVÁČEK Z BŘEŽAN
Narodil se 15. 10. 1879 v Břežanech u Horažďovic. Byl rolní-
kem a otcem 4 dětí. V 1. světové válce narukoval až v roce 1916 
k 11. pěšímu pluku a nasazen byl na italské frontě. Zajat byl 
Italy 2. listopadu 1916 u Monte Faiti a 28. 4. 1918 se přihlásil 
jako dobrovolník do italských legií. 13. 5. 1918 byl v Padule za-
řazen k 32. pěšímu pluku čsl. italských legionářů. Poté byl pře-
řazen k 33. střeleckému pluku s nímž se jako vojín účastnil bojů 
u jezera Garda. 21. září 1918 v ranních hodinách podniklo ra-
kouské vojsko prudký výpad proti 33. a 34. pluku čsl. italských 
legionářů, kteří měli své pozice na výšině Doss Alto. Legionáři 

Deník pro čas války.
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byli zpočátku útokem zaskočeni a ustupovali přesile. „…Leč 
hrdinští naši legionáři, vzpamatovavše se z prvního překvape-
ní, postavili se proti několikanásobné přesile útočníků v boj na 
nůž, vybili Rakušany ze zákopů a posléze… vyrazilo naše vojsko 
k protiútoku před zákopy, …nemohouc stříleti z kulometů, vyra-
zilo svým bratřím na pomoc s noži a karabinami dobylo rozhodné 
vítězství. Jsem hrd, že velím Čechům znělo krátce, ale významně 
uznání generála Graziona…“.
Tohoto boje se účastnil i Karel Nováček v malé předsunuté de-
setičlenné hlídce. „…Dva padli při hájení bratra podporučíka, 
aby nepadl do zajetí… Bili se na nůž, kolem leželo několik mrt-
vých nepřátel a oni sami nepustili dýku ani po smrti…“ Dva zra-
nění vojíni se stáhli na začátku útoku, pět dalších a podporu-
čík byli zajati, třem se podařilo uprchnout a podporučík raději 
spáchal sebevraždu. Nováček a Slovák Badinka byli zajati.
Karel Nováček, sám zraněn na hlavě, byl zajat beze zbraně, 
když jako vojín – zdravotník obvazoval své zraněné kolegy. Byl 
souzen vojenským soudem a 22. září 1918 byl se 3 dalšími brat-
ry legionáři oběšen v olivovém háji v Areu u Rivi ve věku 39 let. 
Když byl u soudu dotazován, řekl jen: „Vím, že budu oběšen, 
a proto je jedno ať odpovím, nebo ne “.
Před popravou údajně Nováček zvolal : „Jsem nevinen, umírám 
za svobodu vlasti.“
V roce 1921 byly ostatky popravených legionářů převezeny do 
vlasti a slavnostně pohřbeny na Olšanském hřbitově.

LEGIONÁŘ V RUSKU PETR ROB Z HORAŽĎOVIC
Narozen 17. 7. 1879 v Horažďovicích. Byl oficiálem zdejšího 
okresního výboru. Roku 1914 narukoval do rakousko – uher-
ské armády a jako četař se s 28. pěším plukem účastnil bojů na 
východní frontě. 8. 9. 1914 byl u Opole zajat. V zajetí na Sibiři 
strávil 3 roky. Zde se ihned aktivně zapojil do našeho zahra-
ničního odboje a byl jedním z těch, kteří připravovali osamo-

statnění našeho národa. V Naděždinském závodě se stal sekre-
tářem okresního důvěrníka Odbočky Československé národní 
rady na Rusi.„…Svojí pracovitostí, povahou, tichostí a skrom-
ností získal lásku všech bratří v organizaci…“
Brzy se stal předsedou Národní rady v Naděžďinském závodě. 
20. 2. 1918 je v Borispolu zařazen do legií a to k 10. pluku Jana Kozi-
ny Sladkého, s nímž se po obsazení Nižního Udinska účastní všech 
dalších bojů proti bolševikům až do Irkutska. 21. června 1918 je při 
boji na železniční stanici Chudojelanskaja raněn do nohy a spolu 
s dalšími 11 legionáři je zajat bolševiky, kteří je nelidsky mučili. Při 
opětném obsazení stanice našli legionáři 11 zohavených těl svých 
spolubojovníků. Petr Rob byl mezi nimi. Je pohřben na legionář-
ském hřbitůvku v Nižně Udinsku, na stráni nad nádražím.
„…Zemřel jako hrdina a mučedník za myšlenku naší svobody. 
Patří mezi nejlepší, kteří sice osvobození připravovali, ale do 
osvobozené vlasti se nevracejí.“

FRANCOUZKÝ LEGIONÁŘ KAREL BOUŠE Z HORAŽĎOVICKÉ 
LHOTY
Narozen 30. 8. 1881 v Horažďovické Lhotě. Před 1. světo-
vou válkou byl učitelem. Ihned po jejím vypuknutí narukoval 
1. srpna 1914 do Písku k 11. pěšímu pluku. O svých válečných 
zážitcích později sepsal vzpomínky, které vycházely v měsíč-
níku Horažďovický obzor v roce 1936. Byl přidělen k sanitní 
službě jako nosič zraněných.
„…Byl jsem rád, že jsem se dostal k sanitnímu oddělení proto, 
že půjdu do fronty bez pušky a nebudu tak přinucen stříleti proti 
bratrům Srbům nebo Rusům…“
V září 1914 odjíždí z Prahy s II. polním oddílem na Srbskou 
frontu a od začátku je odhodlán přeběhnout k Srbům. 26. září 
nastoupil Boušův oddíl do prvních linií u ústí řeky Driny, kde 
se poprvé seznámil s hrůzami války.„…Blízko našich zákopů 
byly kopy mrtvých vojáků. Těla byla již v rozkladu a nebylo 
možno vydržeti v zákopech pro mrtvolný zápach…“. 27. října 
zažil K. Bouše prudký bodákový útok Srbů „na 160 kroků“.
„…První náš oddíl, který po žebřících vylézal ze zákopů byl celý 

Pamětní deska z rodného domu K. Nováčka, 
dnes je uložena na OÚ v Břežanech.

„V plynových maskách“, nedatováno.         
Archiv Muzea Šumavy Sušice
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smeten a mnozí z vojínů zvrátili se mrtví do zákopu…“
Účastnil se bojů v Parašnice, Černé Báry, řeky Kolumbary. 
U vsi Vlajkovače řady jejich pluku po tuhém boji natolik proříd-
ly, že byl stažen do zálohy. Pak se až do prosince 1914 K. Bouše 
účastnil několika dalších ozbrojených střetů. 
4. prosince 1914 dostává s 3 dalšími zdravotníky za úkol pře-
nést těžce zraněného vojína na obvaziště vzdálené asi 4 hodiny, 
čehož všichni využili k přeběhnutí.
„…Raněného jsme odnesli a k rotě se více nevrátili. Skryli jsme 
se v jedné kůči a čekali, až si Srbové pro nás přijdou…“. 10. pro-
since se K. Bouše dostal do srbského zajetí. Zde prošel několik 
menších táborů až se dostal do zajateckého tábora v Smeredev-
ské Palánce, kde byl 10 měsíců. Naučil se zde srbsky číst i psát 
a dařilo se mu zde dobře. V Srbsku se mu velmi líbilo a chtěl zde 
po válce i zůstat. „…od 1. listopadu 1915 jsem měl nastoupiti 
učitelské místo v Čupriji a po válce do Bělehradu…“.
Získal i legitimaci, tzv. „dozvolu“, se kterou se mohl zcela svo-
bodně pohybovat po Palánce i v okolí. Na srbské obyvatelstvo 
vzpomínal také jen v dobrém.
Počátkem r. 1915 se v Srbsku rozmohly infekční nemoci jako 
tyfus a také neštovice.
„…Abych se nákaze uchránil, dělal jsem všechno možné, hlavně dr-
žel čistotu. Každého dne jsem se myl petrolejem,…, a pil jsem slivo-
vici…“. V září 1915 začalo Srbsko podléhat nepřátelskému tlaku. 
„…Nepřátelská vojska byla již jen 4 hodiny od Palánky…“.
16. října přichází rozkaz stáhnout zajatce do Nového Srbska. 
Přes varování před pekelnou cestou Albánií se K. Bouše roz-
hodl v Palánce nezůstat, nechtěl se znovu dostat do rakous-
ké armády. 17. října se rozloučil se srbskými přáteli a vyrazil 
s ostatními na cestu do Kragujevce a dále do Vrnačské Bani. 
Museli chvátat, protože Rakušané také postupovali velmi rych-
le. Prošli Prištinou, Kosovským Polem, viděli utíkat srbského 
krále i s družinou. „…Až sem nám cesta ušla,… Byli jsme cestou 
i veselí a zpívali si do pochodu. Teprve od Prizenu nastala pro nás 
pravá cesta křížová…“
Zajatcům zde došly skromné zásoby peněz i jídla a Srbové ne-

měli jídlo ani pro své vojáky, natož pro zajatce. K tomu nastu-
povala zima a zajatcům chybělo teplé oblečení. „…hladem a zi-
mou se naše řady tenčily…“. Když se přiblížili k nějaké vesnici, 
Albánci po nich stříleli. „…Přes Albánii šel jsem s 5 kamarády. 
Koupili jsme si 2 oka fazol, tj. něco přes 2 kg. Denně, a to vždy 
ráno, v poledne a večer, napočítali jsme každému do šálku pět 
fazol, které jsme uvařili v neslané vodě. To bylo naše jídlo asi 
1 a půl měsíce…“
„…Z Čuksu táhli jsme jako stádo plaché zvěře, jako rota proklat-
ců, němí a mlčenliví,…“.
V hornaté podzimní krajině se putování stává utrpením. Na 
noc se zajatci shlukovali kolem pracně rozdělaných ohňů. 
„…Žhavý popel se pak rozhrnul a na něm jsme přespali… Hůře 
bylo, nepodařilo-li se nám ohně zapáliti…“ Z Elbasanu putovali 
k městu Tiranu dále k Drači a Valoně. „…hlad nás mořil čím 
dál více. Jedli jsme vše, co žaludek mohl snésti: psy, želvy, trávu, 
zdechliny, bodlák, i kukuřici z oslích trusů jsme vybírali. Sám no-
sil jsem po 14 dní zadní čtvrt psa, kterého jsme náhodou chytli… 
Šetřil jsem i kostmi, jež jsem roztloukal kamenem. A jak mi po-
lévka chutnala!…“
„…Šli jsme již jako stádo šílenců a mřeli houfem. Padl jeden, dva, 
tři skočili a dělili se o jeho cáry. Nastaly pro nás časy přímo zou-
falé…“.
Po hrozných útrapách se dostali k říčce Vojusa, na jejímž pro-
tějším břehu bylo již italské vojsko, které si mělo zajatce pře-
vzít. Zde však ještě 11 dní čekali, nežli k tomu došlo.
„…Zde dostoupil hlad a utrpení naše vrcholu. Proslýchalo se…, 
že zoufalci jedli již i mrtvoly. Trpěli jsme nejen my, ale i srbské 
vojsko, které s námi bylo na ústupu…“. 24. 12. 1915 se K. Bouše 
konečně dostal k Italům a po dvou a půl měsíci se opět najedl. 
Zajatci byli odvedeni do Valony. Zde se nalodili na loď a odpluli 
na ostrov Asinara, kde byl zajatecký tábor. Už při plavbě pro-
pukla na lodi epidemie cholery, která se na ostrově rychle roz-
šířila. „…Byli jsme již tak slabí, že již po 5 krocích jsme se potá-
celi. Ráno skoro z každého stanu vynášeli až 3 nebožtíky, některý 
stan vymřel přes noc zcela…“. Po 14 dnech epidemie ustoupila 

Českoslovenští zajatci v Itálii před vstupem do legií, K. Nováček je označen +++. 
Archiv Muzea Šumavy Sušice
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a zajatci začali dostávat normální stravu. „…Z cholerového tá-
bora Fornelli zůstala po nás hrobka, do níž padlo asi – 4000 lid-
ských životů… …Ze 70 000 rakouských zajatců v Srbsku vydalo 
se na cestu Albánií 65 000. Do Francie jich přišlo 12 000…“
24. května 1916 byli zajatci z Asinary převezeni obchodní lodí 
„Drome“ do Francie.
K. Bouše byl přidělen do tábora Cevaseur u Rouenu, kde pra-
coval v přístavu. Při nebezpečné práci, překládání litiny, utr-
pěl zranění a byl převezen do nemocnice v Rouenu. Dále prošel 
tábory v Sent Aubin, Carpentras a pak byl na polních pracech 
v okolí města Nice. 27. 5. 1917 se K. Bouše přihlásil do čs. le-
gií v táboře Carpiagne. Pak odjel do Cognacu, kde prošel vo-
jenským výcvikem. 9. 6. 1918 byl zařazen do 23. pěšího pluku 
Československých legií ve Francii. Bojů na frontě se již nezú-
častnil, neboť bylo s Německem podepsáno příměří.
19. 1. 1919 se přes Itálii vrátil do svobodného Československa. 
V Praze pobyl pouhý týden a pak celý 23. pluk odjel do Brna, kde 
se očekávaly německé bouře. Po uklidnění situace byl pluk ode-
slán na Slovensko, bránit jej před Maďary. „…Zde utkali jsme se 
s Maďary v tuhém boji a zabrali jsme Čop dne 1. května 1919…“
27. 5. 1919 je K. Bouše demobilisován a vrací se ke svému po-
volání učitele. 

Literatura, prameny:
– Jirák.J.,Legionáři (občané a rodáci) okresu Klatovy, Okresní 
muzeum Klatovy, Klatovy 2001
– Horažďovický obzor, r.1936–37
– www.vuapraha.army.cz

Bitva u Horažďovic 
12. 10 .1420
Jan Vlasák

Katoličtí páni i královské hotovosti v krajích dostaly z Kutné 
Hory příkaz potírat „rušitele míru“, čili ničit venkovská sídla 
husitství. Oldřich Rožmberský zakázal na svém panství při-
jímání pod obojí a nechal zajmout husitské kněze. Jan Žižka se 
proto rozhodl pro trestnou výpravu po severních državách Ro-
žmberkova panství. Horažďovice dobyl 10. října 1420 a odtáhl 
k Panskému Boru (dnes Malý Bor). Tam dobyl a vypálil tvrz.
Zvědové hlásili, že se blíží katolické vojsko. Proběhl přesun od 
tvrze k románskému kostelíku z r. 1200 sv. Máří Magdaleny, 
nacházející se nad vsí. Zde postavili vozovou hradbu a čekali 
na nepřítele. Vozová hradba byla na vyvýšeném místě a ne-
přítel musel útočit do kopce a výškový rozdíl zvýšil účinnost 
dostřelu děl. Nadcházejícímu střetnutí velel Jan Žižka a Chval 
Řepický z Machovic.
Proti husitům se spojilo město Plzeň s katolickými pány a utvo-
řilo krajský svaz panstva tzv. plzeňský landfrýd. Jeho vojsku 
se zahraničními žoldnéři, které mělo početní převahu velel Ol-
dřich z Rožmberka, Bohuslav ze Švamberka, chotětovský pro-
bošt a budějovický hejtman Lipold Krajíř z Krajku.
Vojsko katolické šlechty zaujalo bitevní postavení na poli proti 
kostelu (dnes je tam odchovna prasat).
Když vyrazili do útoku a první jezdci byli asi 200 metrů od vo-
zové hradby, vystřelila děla, hákovnice, píšťaly a kuše. Ztráty 
způsobené střelbou nebyly velké, ale někteří jezdci a koně spad-
li, což vyvolalo zmatek znásobený hlukem výstřelů, při čemž se 
plašili koně. Když dorazili první z jezdců k vozové hradbě, ne-
dokázali ve zmatku zasáhnout kopím protivníka stojícího na 
voze. Stačilo, aby uskočil nebo se sehnul. Pro boj mečem ne-
byli dostatečně blízko, museli natočit koně na bok, a tím přišli 
o možnost chránit se štítem nebo sekali přes něj. Mnohem del-
ší husitské zbraně, především sudlice a cepy, dosáhly dál a byly 
účinnější. Na jezdce bojující u vozů se navíc tlačili zezadu další 
bojovníci, což zvyšovalo zmatek. Opakované útoky Žižka roz-
prášil dělostřelbou. 
Ve chvíli, kdy začal útok slábnout a nepřítel se dal na ústup, byl 
odtažen jeden z vozů na boku vozové hradby a průchodem vy-
jela jízda a vyběhla pěchota. Dostaly se nepříteli překvapivě do 
boku. Po tuhém boji jezdectva a pěchot obou stran bylo kato-
lické vojsko poraženo. V závěru bitvy bylo pronásledování pr-
chajících, pobíjení a zajímání zajatců. Udává se na panské stra-
ně 800 mrtvých oproti 400 táborských. Vítězství husitů upev-
nilo jejich postavení v kraji a 18. 11. 1420 Oldřich z Rožmberka 
uzavřel příměří a zavázal se na svém panství dodržovat po-
žadavky čtyř artikul.

Karel Bouše na svatební fotografi i, nedatováno.
Zapůjčil K. Šťastný


