OZNÁMENÍ

Z HISTORIE
Jak jsem urazil Komunistickou stranu Èeskoslovenska
Vzpomínka na dobu, kdy u nás vládli stalinisté
(9. pokraèování)
Léèení mého plícního nálezu trvalo témìø ètyøi roky a skonèilo 1. kvìtna 1962. Pøestal jsem užívat
antituberkulotika, ale zdráv jsem ještì nebyl. Trpìl jsem tìžkou neurastenií, kterou zpùsobilo nadmìrné
užívání antituberkulotik, která mìla vedlejší nežádoucí úèinky a ty musely být léèeny dalšími léky. Od
9. èervence 1958 do 1. kvìtna 1962 jsem užíval tyto léky: INH (izonicid a nidrazid) celkem 7 371 tablet,
PAS 12 159 tablet, streptomycin 94,5 gramù, benzacyl 410 tablet a tebrazid 270 tablet.
Na neurastenii jsem užíval: pangamin 3 158 gramù, kyselinu glutaminovou 2 000 gramù, pyridoxin 730
tablet a B – komplex 280 tablet. Mìl jsem èasto tyto zdravotní potíže: bolesti hlavy, v køíži a mezi
lopatkami, brnìní v dolních konèetinách a pøi zmìnì polohy hlavy jsem dostával závratì. Byl jsem
nervózní a pøecitlivìlý. Zvláštì po rozèilení jsem trpìl nespavostí, malátností a nechutenstvím. V této
dobì jsem vyvinul maximální úsilí o upevnìní svého zdraví, dennì jsem cvièil, bìhal, otužoval se
plaváním a pìstoval turistiku.
Vedoucí sociálního odboru soudruh Krèma mì nutil, abych šel do práce. Tvrdil, že jsem nezamìstnatelný,
protože nechci dìlat. Zdùrazòoval, že kdo chce dìlat dìlá všechno! Marnì jsem žádal školský a sociální
odbor o pøimìøené zamìstnání, marnì jsem hledal místo po celých Domažlicích, nikdo mì nechtìl
zamìstnat. Teprve 5. èervna 1962 jsem v Domažlicích ve Vodní ulici ve skladu odìvù objevil místo
reklamaèního pracovníka na plný úvazek s hrubým platem 850 Kè mìsíènì. O vadách na oblecích a jejich
øešení jsem nemìl ani ponìtí. Moji spolupracovníci se brzy dozvìdìli, že jsem mìl TBC a chovali se ke
mnì tak nepøátelsky, že jsem z toho nervovì onemocnìl a byl jsem od 17. èervna do 8. èervence 1962
uznán lékaøem práce neschopným. Za tìchto okolností skonèilo moje první zamìstnání již ve zkušební
dobì. Po uzdravení jsem marnì shánìl práci. Sociální odbor mi opatøil místo mzdového uèetního
v provozovnì Svazu invalidù v Domažlicích. Nastoupil jsem 20. zaøí 1962 v tmavé a studené kanceláøi
bez oken. Když nastaly mrazy byla tam nesnesitelná zima, protože elektrická akumulaèní kamna velmi
málo høála. Pøi úèetní uzávìrce platù jsem musel pracovat až 12 hodin dennì a tøásl jsem se zimou.
Oznámil jsem to sociálnímu odboru, ale nedostal jsem žádnou odpovìï. Vzhledem k tomu, že bylo
bezprostøednì ohroženo moje zdraví, rozvázal jsem 31. prosince 1962 pracovní pomìr.
Nové zamìstnání jsem získal až 5. srpna 1963. Byl to výpomocný pracovní pomìr po dobu mateøské
dovolené paní Marie Boudové, která zastávala funkci úøednice pro evidenci, statistiku a hospodaøení na
sekretariátu okresního výboru Èeskoslovenského svazu požární ochrany v Domažlicích. Stanovená
hrubá mzda èinila 900 Kè a byla pro mne zachována.
Stanislav Gryc
Pokraèování pøíštì

Na besedì s 93 letým autorem : Ïáblovy dilny“, p. Adolfem Burgerem
Za celkovì nevlídného a víceménì deštivého dne – 26. dubna 2010 – jsem prožil na pražském
Spoøilovì velice pìkné a povzbudivé chvilky s 93 letým bývalým politickým vìznìm ještì z dob
II. svìtové války, panem Adolfem Burgerem.
Spøátelili jsme se 12. listopadu 2008 právì „u nás v Horšovském Týnì“ , na poslední jeho veøejné besedì
se studenty i dospìlými, kterou se podaøilo uspoøádat už jen velkým úsilím místní obèanky, paní Libuše
Popelkové z Klubu èeského pohranièí. Pan Adolf Burger a s ním ještì celá øádka jeho pøátel pøežili
vyhlazovací nacisticko – fašistický „koncentrák“ jen díky Burgerovým mimoøádným tiskaøským znalostem
a schopnostem! Vládci Hitlerovy „Øíše“ je totiž dokázali dokonale zneužívat pro padìlání všech
soudobých „tvrdých“ svìtových mìn, obzvláštì amerických dolarù, britských šterlinkù, francouzských
frankù a ještì dalších valut!
Pøi horšovskotýnské besedì jsme si mohli velmi levnì zakoupit i nechat podepsat neobyèejnì výmluvnou
knihu „Ïáblova dílna“ o neobvyklém „podniku“ pana V. Burgera. Jeho „podnikání“ bylo ovšem o to
nebezpeènìjší a v podstatì „úplnì ztracené“, ponìvadž je plnokrevný Žid ze slovenských Tater…
Pøi našem dubnovém setkání ve spoøilovské vilce pana Burgera jsme s nemalými obavami také hovoøili
o souèasném „probouzení“ a „oživování“ navýsost nebezpeèných nacisticko – fašistických myšlének
a zároveò už i „skutkù v náznacích“ u krajnì pravicovì vychovávané a falešnì
informované èásti naší mládeže, jakou dennì potkávám i v našem kraji(!) Nebo
alespoò mnohde ètu rùzné „výtvarné projevy“ nejrùznìjších jejích „pøedstavitelù“,
zejména po zdech a na sloupech dnes už dlouhodobì zrušených nádražích
a zastávek ÈD.Musím, i z vlastních èetných zkušeností malého školáka, který
nacisticko – fašistickou zlobu také pøežil plnì souhlasit s naléhavým provoláním
pana A. B. : „Jste ještì pomìrnì mladý èlovìk, žádám Vás abyste udìlal vše co
je ve Vašich silách pro naprosté zastavení a pøerušení tìch nejzhoubnìjších
výstøelkù, které se už tolik rozbujely v naší èeské spoleènosti, ale jsou vládami
a politiky Èeska zatím úplnì pøehlíženy a umožòovány!“ (K mínìní pana V. B.
musím ještì jen poznamenat, že mé „pomìrné mládí“ není až tak „jednoznaèné“
– za nìkolik dní totiž dosáhnu 73 let).
Své ètenáøe moc prosím o poshovìní! XXII. – XXIII. díl pedagogického seriálu dokonèím ihned po nálezu
zbytku dopisu J. E. Kramaty.

Mgr. Jan Prokop Holý, Hostouò

Zpravodaj mìsta Horšovský Týn
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Oznamujeme, že 23. dubna
zemøela naše maminka
Anna Štefánková
v nedožitých 97 letech.
Jana Štefánková

Vìra Zodlová

50 let od zániku okresu
Horšovský Týn
Jsou výroèí, která si rádi pøipomínáme stále,
ale jsou i výroèí, na které se zapomíná, i když
významným zpùsobem ovlivnila život mnoha
lidí. Takovým zapomenutým výroèím, které se
však podstatnì dotklo postavení našeho mìsta
a jeho dalšího vývoje, je 50.výroèí vydání
zákona è.36/1960 Sb. z 9. dubna 1960, který
zavedl nové územní èlenìní státu. Paragraf 6
tohoto zákona znamenal ve svých dùsledcích
zrušení okresu Horšovský Týn a jeho zaèlenìní
do novì vzniklého okresu Domažlice.
Horšovský Týn tak pøestal být okresním
mìstem.
Reorganizace státní správy souvisela
s vydáním nové ústavy z 11. èervence 1960,
která mimo jiné mìnila název státu na
Èeskoslovenskou socialistickou republliku a
zavedla poprvé do ústavního systému èlánek o
vedouí úloze komunistické strany. Jediným
pozitivním jevem souvisejícícm s pøijetím
ústavy byla rozsáhlá amnestie, která
znamenala propuštìní témìø pìti tisíc
politických vìzòù z procesù v 50. letech. Velká
èást z nich však ve vìzení zùstávala dál.
Pro vìtšinu lidí z Horšovského Týna
znamenala reorganizace státní správy pouze
komplikace v bìžném životì. Za tím, co døíve
mohli vyøídit v místì bydlištì, museli nyní jezdit
do Domažlic. Pro mìsto samotné pak zrušení
statutu okresního mìsta pøineslo jeho
degradaci na úroveò druhoøadého sídla
a výrazné pøibzdìní dalšího rozvoje.
Okresním mìstem se Horšovský Týn stal
zaèátkem roku 1850. Revoluèní rok 1848
pøinesl zrušení vrchnostenské správy a její
nahrazení správou státní. Ta byla rozdìlena na
správu politickou a správu soudní. Hranice
soudních a poltických okresù nemusely být
totožné. Zpravidla byl politický okres vìtší než
okresy soudní, z kterých se pak skládal.
Politický okres Horšovký Týn se skládal ze tøí
soudních okresù : Horšovský Týn, Pobìžovice
a Hostouò. Toto územnì správní èlenìní
vydrželo až do øíjna roku 1938, do zabrání
pohranièí nacistickým Nìmeckem v dùledku
mnichovké dohody. Po válce se už soudní
okresy neobnovily. Zato hranice politického
okresu Horšovský Týn byly pøevzaty i do další
reformy územní správy v roce 1948 a zùstaly
nezmìnìny až do roku 1960. Byl to okres co do
územní rozlohy srovnatelný se sousedním
politickým okresem Domažlice. Poètem
obyvatelstva až do transferu nìmeckého
obyvatelstva v letch 1946 – 1947 dokonce
domažlický okres pøevyšoval. Snad tady jsou
poèátky jisté øevnivosti mezi obìma mìsty.
Vlastní státní správu politického okresu
Horšovský Týn vykonával úøad okresního
hejtmana, soudní správu pak okresní soud.
Obì instituce sídlily od roku 1864 v novì
postavené úøední budovì na spodní stranì
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