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Vážení spoluobčané,
měsíc prosinec nás dovedl do konce roku
2019. Zatím bez sněhu a větších mrazů,
ale už nás pozlobil inverzí a silnou vich‑
řicí. Naštěstí to naše vánoční výzdoba
přežila bez větší úhony. V jiné dny bylo
zase teplo jako na jaře. Díky mírnému
zimnímu počasí bylo možné dodělat
ještě pár terénních úprav – osazení a zad‑
láždění posledního krytu na popelnice
v ulici Pod Vodojemem, úprava plochy
při vjezdu do zahrady KMŠ a stále běží
rekonstrukce ulice Třebomyslická.
Další investiční akce se rozběhnou až
v jarních měsících po ukončení výběro‑
vých řízení. Největší akcí příštího roku
2020 by měly být: rekonstrukce ulice
Strakonická ve směru od závor ke sběr‑
nému dvoru, rekonstrukce Peškovy ulice,
revitalizace zámecké zahrady Parkán.
Další investiční akce jsou zatím ve fázi
studie nebo přípravy různých stupňů
projektové dokumentace.
Aktuální stále zůstává výstavba Domu
pro seniory. Během posledních měsíců
proběhlo několik pracovních schůzek
s jedním z provozovatelů těchto zařízení
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v České republice. Tento náš záměr
v sociální oblasti řešíme i ve spolupráci
s hejtmanem Plzeňského kraje Josefem
Bernardem. O dalším vývoji vás budeme
průběžně informovat během příštích
měsíců.
Měsíc prosinec je časem bilancování,
přátelských návštěv a společenských
setkání. V předvánočním období jsme se
setkali s vedením města Blatná. Hodně
věcí mají naše města společného a v řadě
oblastí se mohou navzájem inspirovat.
Ať je to fungování sběrného dvora, so‑
ciálních služeb nebo kulturní činnost.
Srdečné bylo také setkání s hudebníky
a členy Ševčíkovy akademie na komor‑
ním koncertu v Praze. Velmi nás potě‑
šilo, jak tito umělci na Horažďovice vzpo‑
mínají a těší se, stejně jako my, na další
ročník této kulturní akce.
Po rozsvícení vánočního stromu,
adventním jarmarku a adventním kon‑
certu nás do konce prosince čeká ještě
rozdávání betlémského světla a další
předvánoční a povánoční koncerty pě‑
veckých spolků.
Uprostřed prosincového čísla vám
přinášíme na závěr roku malé zpestření,
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a sice roční kalendář 2020 se znakem
našeho města. Jedná se o nejstarší barev‑
ný dochovaný znak města Horažďovic
z roku 1495. Zajímavostí je barva pole,
zelenou v novější době vystřídala modrá.
Na druhé straně jsou pak praktické in‑
formace od společnosti POVED k novému
rozmístění zastávek na autobusovém
nádraží.
Městský úřad tajně doufá, že dostane
k Vánocům dokončenou výměnu oken.
Zatím asi marně. Vám ať Ježíšek přine‑
se, co si přejete a co vám udělá radost.
Nezapomeňte na své nejbližší, přátele
a známé. Společné setkání a popovídání
je někdy mnohem víc než kupy dárků
pod stromečkem. A ve zdraví přežijte
oslavu Silvestra a příchod Nového roku.
Těšíme se na další spolupráci a setkávání
s vámi.
Přejeme vám klidné vánoční svátky
a hodně zdraví a spokojenosti v novém
roce 2020.
• Ing. Michael Forman, starosta
Ing. Hana Kalná, místostarostka
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Adventní koncert a jarmark
01

02

04

05

03

01 Adventní koncert – Marian Vojtko – foto Jitka Chalupná
02 Kostel sv. Petra a Pavla – foto Jitka Chalupná
03 Adventní jarmark - dřevěný betlém – foto Jitka Chalupná
04 Práchenští trubači – foto Jitka Chalupná
05 Oblastní charita – foto Jitka Chalupná
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Z radnice
Rada města Horažďovice 2. 12. 2019
• schvaluje pronájem části pozem‑
ku p. č. 2808 ostatní plocha o výměře
cca 120 m2 v k.ú. Horažďovice za účelem
prodeje vánočních stromků a uzavření
nájemní smlouvy mezi městem Horažďo‑
vice a Milenou Urbanovou Horažďovice
za nájemné ve výši 9 Kč/m2 + DPH na
dobu určitou od 3. 12. 2019 do 31. 12. 2019
• schvaluje poskytnutí sponzorského
daru Oblastní charitě Horažďovice do
maximální výše 300 ks volných vstupenek
pro děti do 15 let na jednu hodinu do
Aquaparku Horažďovice účelově pro děti
účastnící se Tříkrálové sbírky 2020

Babičko, zavolej

• schvaluje konání akce rozdávání bet‑
lémského světla skautskou skupinou Ju‑
nák – Svaz skautů a skautek ČR, středisko
Prácheň Horažďovice a postavení tee‑pee
v prostoru na Mírovém náměstí u Mari‑
ánského sloupu dne 23. 12. 2019 v době od
14.00 do 17.00 hod.
• schvaluje realizaci nových webových
stránek města dle návrhu zadání. Termín
dokončení a předání díla do 31. 7. 2020.
• rozhodla o výběru nabídky Petr Kolář,
Kolář & Kutálek, Grafické studio, Kvilda 19
na tvorbu webových stránek za nabídko‑
vou cenu 217 800 Kč vč. DPH

• Výběr bodů z jednání Rady města.
Kompletní usnesení z jednání Rady města
je zveřejněno na www.muhorazdovice.cz.

Oznámení
Městský úřad Horažďovice
bude v úterý 31. 12. 2019
uzavřen.
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Horažďovické seniorky mají zájem
dozvědět se něco nového o moderních
komunikačních prostředcích. Přesvědčila
nás o tom hojná účast na přednášce pana
Václava Rosy v oblastní charitě. Povídali
jsme si o vlastnostech a funkcích chyt‑
rých telefonů, tabletů, počítačů a note‑
booků.
Akce proběhla v rámci projektu „Senio‑
rům Dokořán“
• Petra Tomešová, Městská knihovna
Horažďovice
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O nezbedné čertici
Na adventní náladu se naladily děti ze ZŠ při
besedě se spisovatelkou Petrou Martiškovou.
Připomněly si adventní a vánoční tradice,
které se dodržují u nás i v ostatních zemích.
Některé tradice a pokrmy děti znají, jiné je
překvapily. K vánoční atmosféře si mohly do‑
slova přivonět – podle vůně poznávaly koření.
Beseda byla nazvána podle knížky O nezbedné čertici. Vypráví o malé čertici Lily a je‑
jím kamarádovi Jonášovi a o tom, co se stane,
když se malí čertíci dostanou nedopatřením
do světa lidí. Děti si odnášely kromě adventní
nálady také pracovní listy ke knížce.
• Eva Marešová, Městská knihovna Horažďovice
01 Babičko zavolej – foto Petra Tomešová
02 Děti poznávají vůně koření – foto Petra Tomešová
03 Spisovatelka Petra Martišková – foto Petra
Tomešová
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Wakizaši – příběh předmětu
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Městské muzeum Horažďovice vlastní
množství předmětů, se kterými jsou spoje‑
ny zajímavé příběhy, které je činí unikát‑
ními a do velké míry vytvářejí jejich histo‑
rickou hodnotu. V tomto článku bych rád
jeden takový předmět představil.
Pod inventárním číslem Mch 36 se
v muzejní podsbírce Militaria chladná
nachází meč wakizaši (možný je též přepis
wakizashi) pocházející až ze vzdáleného
Japonska. Tento exemplář je krásnou
ukázkou řemeslného a uměleckého mis‑
trovství, kterého dosáhli japonští mečíři.
Meč wakizaši má jednosečnou mírně
prohnutou čepel s hřbetním hrotem. Za
povšimnutí stojí ostří, které je zakale‑
no do vysoké tvrdosti (suguha‑hamon).
Zbytek čepele není kalený, aby meč nebyl
příliš křehký a zamezilo se tak jeho zlo‑
mení v boji. Rukojeť (cuka) a pochva (saja)
jsou vyrobené z měkkého dřeva magnólie.
Rukojeť je potažena žraločí kůží a je opat‑
řena opletem (cukaito), který je z bavlny
a má kosočtverečný vzor. Pod opletem
jsou po obou stranách rukojeti vloženy
dva kusy menuki (drobné plastiky), které
mají nejen dekorační a rituální funkci, ale
v noci též signalizují hmatem bojovníkovi
polohu ostří. Záštita a horní část rukojeti

jsou zdobeny zlaceným a stříbřeným flo‑
rálním motivem a plastikami leknínových
listů a vodních ptáků jeřábů. Wakizaši je
zbraň střední délky (kratší je dýka tantó,
delší meč katana). Od patnáctého do
devatenáctého století tvořil wakizaši spolu
s katanou základní výzbroj samuraje. Tato
dvojce zbraní se nazývala Daišó a směli jí
užívat pouze samurajové. Zatímco katana
sloužila k boji v otevřeném prostoru,
kratší wakizaši byl používán v boji uvnitř
domů a jako zbraň záložní. Wakizaši byl
rovněž zbraň, kterou samuraj podstupo‑
val seppuku, tedy rituální sebevraždu.
V Evropě se někdy pro tento rituál použí‑
vá nepřesný a hanlivý název harakiri.
Náš konkrétní exemplář pochází ze
sbírky rytíře Karla von Tascheka, maji‑
tele panství Kladruby. Tento diplomat
a cestovatel si oblíbil zvláště Dálný východ
a na svých cestách nashromáždil vskutku
obdivuhodnou sbírku orientálií. V roce
1945 došlo k zabavení panství Kladru‑
by a ke konfiskaci sbírky, jejíž část byla
předána Městskému muzeu Horažďovice,
mezi nimi i množství orientálních zbraní.
Muzeum tehdy fungovalo do značné míry
jako otevřený depozitář, což se v kombina‑
ci s nedostatečným zabezpečením a velmi

nedokonalou evidencí předmětů na stavu
sbírky neblaze podepsalo. Nemá cenu se
pouštět do spekulací či nepodložených
obvinění, nicméně je fakt, že drtivá vět‑
šina sbírky orientálních zbraní se dnes
již v muzeu nenachází, respektive byla
postupně z muzea odcizena či ztracena.
V tomto článku popisovaný wakizaši je
poslední japonskou a celkově jednou
z devíti zbraní Taschekovy sbírky, které se
v muzeu dochovaly do dnešních dní.
Jak již bylo zmíněno na začátku,
příběh je ta nejcennější část historické
hodnoty, kterou daný předmět má. Příběh
wakizaši je možná zajímavý, ale daleko
zajímavější příběh by mohl být vyprávěn,
kdyby se nějaký předmět ze sbírky rytíře
von Tascheka podařilo do muzea navrátit.
Za pomoc při určování a popisu orien‑
tálních zbraní ze sbírek městského muzea
bych rád poděkoval panu Bohumilu
Plankovi, PhD. ze Společnosti pro studium
japonského meče, odborné sekce Česko
‑japonské společnosti.
• Mgr. Adam Hanus
Prameny a literatura: Městské muzeum
Horažďovice, Inventární kniha I • Městské
muzeum Horažďovice, Městské muzeum
v Horažďovicích, seznam předmětů 1895–
1950 • Městské muzeum Horažďovice,
Konfiskátní seznam předmětů ze zámku
Kladruby • KUBŮ, František, Kladruby
(Pošumavské zámečky – 9.), in: Zpravodaj
prachatického muzea 1–2, Prachatice
2015, (str. 6–8) • Meče a dýky japonských
samurajů, [online zdroj] http://www.
japonsko‑v-cechach.cz/, citováno dne
31. 10. 2019. • PLANKA, Bohumil, Nihonto
‑japonský meč, [online zdroj], https://
nihonto.japan.cz/japonsky‑mec/nihonto
‑japonsky‑mec, citováno dne 31. 10. 2019.
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Čím byl pro nás rok 2019?
Rok 2019 uběhl jako voda a mě napadá
jen jedno slovo: „Díky!” Díky vám všem,
vedoucím, kteří přípravě programu věnu‑
jí spoustu času, rodičům a dětem, jejichž
úsměv je tím nejlepším doplněním ener‑
gie, všem bývalým i současným členům
našeho střediska, jejichž počet každým
4

rokem stoupá, našemu městu a kraji
a všem našim sponzorům, kteří nás v naší
činnosti podporují, a to nejen po finanč‑
ní stránce, i díky nim mohla naše klubov‑
na v minulém roce projít rekonstrukcí.
Rok 2019 pro nás tedy byl 2322 hodin
strávených na schůzkách, 342 hodin na

táboře, 240 hodin na výpravách a spousta
zážitků a nových zkušeností. Takže díky
za všechen tento čas, který jsme spolu
mohli strávit. Ať je pro vás rok 2020 ales‑
poň tak skvělý, jako byl pro nás rok 2019.
• Johana Matějková – vedoucí světlušek
Obzor • Horažďovice

Adventní čas Na Paloučku
01

Těšíme se na Vánoce, nejkrásnější svátky
v roce. Už, už aby tady byly, aby se nám
nezpozdily…
U nás Na Paloučku už se nemůžeme
příchodu Vánoc a Ježíška dočkat. Než ale
zazvoní zvoneček, snažíme se připravit
radost a překvapení také pro ostatní. Náš
pěvecký kroužek Sluníčko vystupuje se
svým vánočním programem a přináší
sváteční náladu kamarádům i hostům
v MŠ. Zpěváčci již tradičně kouzlí úsměvy
na tvářích seniorů v DPS a co všechno už
dovedou, předvádějí i v obou horažďovic‑
kých ZŠ. Ze všech školkových tříd se linou
melodie zimních a čertovských písní
a vánočních koled. Na Mikuláše vždy
netrpělivě očekáváme důležitou návštěvu,
tu pravou pekelnou. Všichni, malí i velcí,
oslavujeme adventní čas také přípravou
besídek pro naše blízké, které s nadšením
vítáme v jednotlivých třídách. Děkujeme
za spolupráci všem partnerům naší MŠ
a s radostí je obdarováváme. Zkrášlujeme
všechny prostory okolo nás. Zdobíme
stromečky ve třídách i venku před vchody
školních pavilonů. Než přijde Ježíšek se
svými balíčky, užíváme si pohody nad
milými dárečky od rodičů v podobě na‑
pečeného vánočního cukroví a perníčků,
zářivých adventních věnců… Všech těchto
nápaditých překvapení si velmi vážíme
a mnohokrát děkujeme. Naše poděkování
patří také za veškerou spolupráci, pomoc,
uznání, milá slova i úsměvy.
Z MŠ Na Paloučku vám všem přejeme
mnoho štěstí, zdraví a splněných přání,
ať už je najdete pod stromečkem nebo ve
svém srdíčku. Krásné Vánoce i celý nový
rok!
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• Eva Málková, učitelka MŠ Na Paloučku
01 Berušky z Paloučku zdobí venkovní stromeček –
foto Ivana Jelínková
02 Pekelná návštěva Na Paloučku – foto Ivana
Jelínková

Církev křesťanská společenství sbor Horažďovice, vás zve na:
Bohoslužby: neděle od 9.00 hod
Modlitební setkání: pátek od 18.45 hod
Mateřské centrum: čtvrtek od 9.30 do 12.00 hod, pro maminky s dětmi
Všechny výše uvedené aktivity se konají v budově č. p. 19 na Mírovém náměstí
v Horažďovicích ve 2. podlaží. Další informace najdete na FB Křesťanské spo‑
lečenství Horažďovice, FB mateřské centrum Horažďovice nebo ve vestibulu
budovy č. p. 19, případně na tel. 720 977 007
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Úspěch v soutěži Brloh
Celá řada institucí motivuje žáky přípra‑
vou soutěží, v nichž se mohou porovnat
školáci od Aše po Jablunkov. Jedna z těch
nejspecifičtějších je dle mého názoru
Brloh – Brněnská logická hra, kterou
organizuje tým pod záštitou Masarykovy
univerzity. Zatímco v běžných vědomost‑
ních olympiádách potřebujete být vyba‑
vení souborem faktů, v Brlohu musí mít
člověk za ušima. A jak může takový běžný
úkol Brlohu vypadat? Například tak‑
to – zadání: „Najdi italský tuk, otevřený.
Nově všechno kopíruj. Kopíruj italsky!“
Nápověda: kontrolní. Tak co, dokázali
byste soutěž pokořit? V tomto případě je
zapotřebí odhalit princip, který je zalo‑
žen na klávesových zkratkách s využitím
tlačítka Ctrl – najdi (Ctrl+F), italský (jde
o font italika, Ctrl+I), tuk (tučné písmo,
Ctrl+B) a tak dále. Z jednotlivých písmen
pak sestavíme řešení FIBONACCI. S po‑
dobnými typy úkolů se skvěle popasovali
žáci ZŠ Blatenská Štěpán Závacký (8. B),
Ondřej Faust, Zuzana Malíková a Lukáš
Poskočil (9. B), kteří v konkurenci více
než dvou stovek týmů z celé ČR obsadili
první místo v našem kraji a desáté místo
celkem. Gratulujeme.
• Mgr. Petr Curko, ZŠ Blatenská
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01 Na snímku zleva Zuzana Malíková, Ondřej Faust, Lukáš Poskočil a Štěpán Závacký – foto Mgr. Petr Curko.

Vánoční trhy 2019
3. prosince 2019 se konala na naší škole
ZŠ Komenského velká akce, která je zde
jednou za dva roky. Jsou to vánoční trhy
spojené se dnem otevřených dveří.
Přípravy na trhy probíhaly ve všech
třídách školy. Žáci pilně vyráběli s velkou
pomocí všech učitelů i některých rodičů.
Moc jsme se těšili na den konání trhů, až
to všechno budeme prodávat. Výrobky
jsme nacenili a rozdělili jsme si služby na
prodejním stánku.
Návštěvníci se jen hrnuli. Adventní atmo‑
sféru dotvářelo vystoupení žáků pátých
tříd s flétnami, vůně vánočního punče
a vánočky z kavárničky a hlavně všudy‑
přítomná sváteční nálada.
Podle mého názoru se tato akce velmi
vydařila a za dva roky se těšíme opět na
shledanou.
• Tadeáš Polan, 5.B
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Mikulášská
laťka
Ve čtvrtek 5. prosince 2019 proběhla na
naší škole tradiční Mikulášská laťka, na
niž se nejvíce těšili žáci 9. tříd, neboť se
převlékli za anděly, čerty a Mikuláše a je‑
jich velký den mohl začít.
Nejprve se však všichni shromáždili
v tělocvičně, kde se úvodního proslovu
ujala paní ředitelka, která všechny přiví‑
tala a popřála všem krásný den. Poté si
převzala mikrofon paní učitelka Jandová
a pozvala na scénu mažoretky, po nichž
následovala další taneční vystoupení.
Po představení se děti z prvního stupně
vrátily do svých tříd, kde byl pro ně při‑
praven další program, především výro‑
ba vánočních ozdob, přání, dekorací…
Samozřejmě se zpočátku nemohly moct
soustředit, protože netrpělivě očekávaly
příchod Mikuláše, čertů a andělů. I žáci
z druhého stupně měli na výběr z mnoha
stanovišť, například v kuchyňce se pekly
perníčky, v chemii se prováděly různé za‑
jímavé pokusy, zlatily se mince, v hudeb‑
ně si zazpívali vánoční písně, v dílnách
si žáci vyrobili nádherné věnce a kromě
toho si také mohli zahrát stolní fotbálek
nebo ping pong.
Mezitím se v tělocvičně skokani
pokoušeli o své nejlepší výkony a žáci
devátých tříd ve svých maskách obcházeli
nejen nejmladší děti, ale zavítali i k paní
ředitelce a také k našim skvělým kuchař‑
kám. Ve třídách se od dětí naučili nějaké
básničky, zazpívali si písničky… A pak
se konečně i někteří z nich převlékli do
sportovního a zapojili se do překonávání
osobních i cizích rekordů.
Poslední hodinu proběhlo vyhlášení
nejlepších skokanů, kteří byli obdarováni
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sladkými odměnami. Na prvním místě
v kategorii 6. a 7. tříd skončila Veronika
Švambergová, z chlapců Tomáš Holý;
v kategorii 8. a 9. tříd se na prvním místě
umístila Anna Arnoldová, z chlapců Mi‑
chal Chejlava.

Mikulášská laťka se opět vydařila,
všichni se pobavili a mohou se těšit na
další rok.
• Michaela Pechlátová – žákyně 9. třídy
ZŠ Blatenská

Na zkušené v Anglii
Za krásami gastronomie a kulinářskými
zajímavostmi se vydali gastronomové
horažďovické střední školy do Spojeného
království. Přímo v Londýně, srdci Anglie,
jsme měli možnost ochutnat ostrovní
speciality i tradiční anglickou kuchyni.
Kachní krokety s červeným zelím, křepel‑
čí vajíčko v chorizu doplněné čekanko‑
vým pukem nebo pomalu tažený bůček
s opečenou krustou chutnají výtečně.

Obzor • Horažďovice

A stranou nezůstala ani kultura.
Obdivovali jsme i takové historické
skvosty jako je Buckinghamský palác,
sídlo Jejího Veličenstva královny Alžběty,
Westminsterský palác a opatství, To‑
wer Bridge, světoznámý Big Ben na věži
budovy britského parlamentu, Trafalgar
Squere i Národní galerii plnou starých
originálů slavných mistrů malířského
plátna, štětců a barev. Leonardo Da Vinci,

Rembrandt nebo Giovanni Bellini dokáza‑
li vést své štětce tahem nesmrtelnosti.
Naše cesta byla poučná, zajímavá,
ale i trochu dobrodružná. Pro většinu
z nás byl let letadlem silným zážitkem
a první zkušeností s tímto dopravním
prostředkem.
• Miloslav Turek, zástupce ředitele, SŠ
Horažďovice
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Modernizace odborného
vzdělávání ve Střední
škole v Oselcích
V tomto roce pokračujeme v trendu
modernizace školy a jako partneři
Plzeňského kraje realizujeme projekt,
Podpora odborného vzdělávání v Plzeň‑
ském kraji“.
Hlavním přínosem pro školu je mo‑
dernizace výuky praktického vyučování
a odborných předmětů díky pořízení
autodiagnostiky, strojů na obrábění
dřeva a kovů, ale i gastronomických
strojů (Celková dotace projektu činí
cca 5 500 000 Kč). Takto vybavené odbor‑
né učebny a dílny odborného výcviku
poskytují žákům všech oborů větší mož‑
nost uplatnění na trhu práce a škola má
větší konkurenceschopnost mezi podob‑
ně zaměřenými středními školami.
Na nových strojích pracují studenti
maturitních uměleckořemeslných obo‑
rů: Uměleckořemeslné zpracování kovů
a Uměleckořemeslné zpracování dřeva,
ale i žáci tříletých učebních oborů:
Truhlář, Mechanik opravář motorových
vozidel (dříve název Automechanik),
Opravář zemědělských strojů, Umělecký
kovář a zámečník.
Stroje umožňují našim žákům sezná‑
mit se s novou autodiagnostikou, moder‑
ními stroji na obrábění dřeva a kovů.
Do odborných předmětů je začleněna
výuka programování, rýsování výkresů
na počítači, seřizování a práce na těchto

strojích. Největší přínos spočívá v jejich
využívání při odborném výcviku.
Přijeďte se na nás podívat 11. 1. 2020
od 9–13 hodin, kdy se koná Den otevře‑
ných dveří. Rádi Vás provedeme a po‑
skytneme veškeré informace o provozu
i mimo dny otevřených dveří – po
domluvě na telefonním čísle 371 595 168.
Podrobné informace naleznete na www.
stredniskolaoselce.cz. Těšíme na Vaši
návštěvu.
• Ing. Miroslav Lávička, zástupce ředitele
Střední školy a Základní školy, Oselce

Základní umělecká
škola
Rok 2019 se nezadržitelně blíží ke svému
konci a to je vždy čas k bilancování. Jaký
byl rok končící a jaký bude rok nadchá‑
zející. Zažili jsme mnoho radosti, mnoho
krásných zážitků a mnohokrát jsme mohli
být na naše žáky, pedagogy a celou školu
opravdu pyšní.
Vyrazili jsme se smíšeným a dechovým
orchestrem na první vícedenní zájezd
a hráli v Basileji a ve Vaduzu. Jindřich
Šlechta vyhrál národní kolo výtvarné
soutěže a jeho práce byla vystavena v Praze
a v Tokiu. Bernardeta Bučoková se zapojila
do orchestru Paměti národa a hrála při slav‑
nostním udílení cen Paměti národa v Ná‑
rodním divadle v Praze. Spolupodíleli jsme
se na organizaci mezinárodní Ševčíkovy
akademie, která letos zažila svoji premiéru
v Horažďovicích. Stali jsme se partnerem
nové knihy „Klatovsko z nebe“, která se
před několika dny objevila v prodeji. A tak‑
to bych mohl vyjmenovat všech téměř 60
akcí, kterých jsme se letos zúčastnili, proto‑
že na každé z nich si někdo prožil své malé
či velké vítězství a získal další zkušenost.
A co příští rok? I na rok 2020 plánu‑
jeme aktivity, které zajisté osloví širokou
veřejnost. Rádi bychom pokračovali
v tradičních aktivitách a prezentovali se
v Horažďovicích, ale i v okolí. Plánujeme se
zapojovat do soutěží vyhlašovaných MŠMT,
ale i jinými organizacemi. Zapojíme se do
aktivit regionálního významu, pokusí‑
me se prosadit naše žáky do celostátních
projektů, určitě podpoříme druhý ročník
Ševčíkovy akademie a opět připravujeme
zahraniční zájezd. Není toho málo, ale když
máte kolem sebe skvělé lidi, tak jde skoro
všechno. První koncert uspořádáme velmi
brzy – již v pondělí 13. ledna v 17.00 hodin
se uskuteční v sále hotelu Prácheň Novoroč‑
ní koncert, na kterém se představí hlavně
naši starší žáci.
Proto mi dovolte moc a moc poděkovat
všem kolegům za skvělou práci a ještě lepší
spolupráci, všem žákům za výbornou repre‑
zentaci a propagaci školy, všem rodičům,
prarodičům i dalším členům rodin našich
žáků za podporu (které si opravdu velmi vá‑
žíme) a všem našim příznivcům za přízeň,
kterou nám projevujete.
Jménem svým i celého pedagogického
přeji všem výše uvedeným i všem dalším
čtenářům krásně prožitý zbytek adventu,
klidné a spokojené svátky vánoční a do
roku 2020 hlavně hodně zdraví, klidu,
pohody a úspěchů v osobním, pracovním či
školním životě.
• Mgr. Martin Petrus, ředitel ZUŠ
Horažďovice
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Tříkrálová sbírka 2020
proběhne v Horažďovicích 6. ledna 2020
v době od 10 do 13 hod. a od 15 do 18 hod.,
v okolních obcích 4.–5. ledna 2020 v době
od 10 do 17 hod.
Jako v minulých letech bude část zís‑
kaných finančních prostředků použito na
zkvalitnění služeb, které Oblastní charita
Horažďovice nabízí, na úhradu nákla‑
dů spojených s poskytováním charitní
ošetřovatelsko‑pečovatelské služby a bez‑
platné občanské poradny. Dále budou
finanční prostředky věnovány na volno‑
časové aktivity pro seniory a aktivizační
činnosti při Oblastní charitě v Horažďovi‑
cích. Prostřednictvím této sbírky bychom
opět rádi podpořili dětský domov v Cha‑
novicích. A chceme znovu rozšířit finanč‑
ní prostředky krizového fondu na pomoc
lidem z Horažďovicka v krizové situaci
způsobené přírodními vlivy.
Kromě využití sbírky v našem regionu,
kde byly prostředky získány, je část peněz
zasílána na charitní účely zajišťující
likvidaci následků živelných katastrof
a pohrom, na pomoc lidem na okraji
společnosti a mnoha dalším, jakkoliv
strádajícím u nás i v zahraničí prostřed‑
nictvím diecézních projektů a projektů
Charita Česká republika.
Rádi mezi koledníčky a vedoucími sku‑
pinek přivítáme i nové tváře – pokud by

Vánoční tradice
S adventním a vánočním časem se pojí
mnoho krásných zvyků. V dnešní době
jich ale dodržujeme jen velmi málo. Samo‑
zřejmě většina z nás zasedne 24. prosince
ke štědrovečerní večeři, zapaluje svíčky
na adventním věnci nebo si doma pověsí
jmelí, ale dokázali bychom si vzpomenout,
proč to vlastně děláme? Dodržujeme
správně štědrovečerní stolování? A co další
zvyky a tradice? Možná je čas na malé
„opáčko“ a také na seznámení s méně zná‑
mými adventními a vánočními činnostmi.
Štědrovečerní večeře se tradičně začíná
modlitbou a skládá se z rybí polévky
a bramborového salátu s kaprem. Pro‑
střít bychom měli o jeden talíř více pro
nečekanou návštěvu, pod talíř schovat
kapří šupinku nebo minci, abychom měli
v následujícím roce hodně peněz, a v prů‑
běhu večeře by se měla od stolu vzdalovat
v případě potřeby pouze hospodyně.
Jmelí, stále zelená cizopasná rostlina
bývala považována za posvátnou již za Kel‑
tů. Má mít kouzelné účinky; například má
Obzor • Horažďovice

se chtěl kdokoli aktivně zapojit do sbírky,
kontaktujte nás prosím – tel: 376 512 596,
mail: charita.horazdovice@tiscali.cz.
Tato dobročinná sbírka se již stala,
troufám si říci, tradicí a vřele přijíma‑
nou součástí svátečních dnů, spojenou
s radostnou zvěstí vánočních svátků. Tři
králové nepřicházejí do vašich domovů
s prázdnou, ale obdarovávají každého

svým zpěvem a krásným zážitkem z toho‑
to setkání. Předávají i drobnou pozornost
pro všechny lidi dobré vůle.
Věříme ve Vaši podporu i při Tříkrálo‑
vé sbírce 2020 a velice děkujeme za Vámi
poskytnutý dar!!!

i věda. Obsahuje látky snižující krevní tlak
a roztahuje cévy. Podle legendy bylo kdysi
stromem. Když byl z jeho dřeva zhotoven
Kristův kříž, strom prý hanbou uschl
a změnil se v rostlinu. Ta má Ježíšovo
utrpení vykoupit tak, že zahrne dobrem
všechny, kdo pod ní projdou.
Lití olova. Nad plamenem roztavíme
kousek olova. Připravíme nádobu s vodou
a do ní olovo opatrně vlijeme. Odlitek, kte‑
rý vznikne, věští budoucnost. Například
odlitek ve tvaru hvězdy znamená úspěch
nebo uznání.
Pouštění lodiček. Připravíme si lavor
s vodou, svíčičky, rozpůlené prázdné
skořápky z vlašských ořechů, do kterých
postavíme svíčičky a takto připravené
lodičky necháme plout. Majitele lodičky,
která vydrží nejdéle svítit a nepotopí se,
čeká dlouhý a šťastný život. Pokud se
lodička drží na kraji nádoby, její držitel se
bude celý rok držet doma. Jestliže lodička
pluje ke středu nádoby, vydá se do světa.
Krájení jablka. Po štědrovečerní večeři
se nožem přepůlí jablíčko. Řez se musí
vést kolmo ke stopce. Pokud má vnitřní
část s jádry tvar hvězdy, sejdou se všichni

kříže, pak někdo z rodiny těžce onemocní
nebo dokonce zemře.
Střevíc. Svobodné dívky házejí střeví‑
cem přes hlavu. Obrátí‑li se špičkou ke
dveřím, následujícího roku se provdají
a z domova odejdou.
Knedlíky. Pokud se dívka rozhoduje
mezi nápadníky, napíše na papírky jejich
jména, ty dá pak do knedlíků, které
připravuje. Vybere si toho, jehož knedlík
rozkrojí první.
Zápalky. Svobodná dívka zapíchne do
jablka tři zápalky. Všechny současně zapá‑
lí. Ta, která hoří nejdéle, představuje toho,
za něhož se má vdát.
Jablečná kouzla. Dvanáct jader dáme
do misky s vodou. Kolik jich vyplave na
hladinu, tolik bude v příštím roce suchých
měsíců.
Mohl bych ještě pokračovat, ale myslím,
že i vy máte své zvyky, tak si je pěkně
prožijte a já vám přeji bohatou nadílku od
Ježíška, láskou a porozuměním naplněné
svátky vánoční, zdraví, štěstí a úspěchy
v novém roce 2020, ale nejen v něm…

• Bc. Olga Šulcová – koordinátor TS 2020

• Karel Halml
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Dům dětí a mládeže Horažďovice
– Vánoce a tábory
Dvě slova, dva významy – v obou přípa‑
dech zdánlivě neslučitelná. Ale není tomu
tak! Právě Vánoce 2019 můžete strávit
mimo jiné tím, že se zasníte nad tábory
v létě 2020. Podobně jako vloni vám totiž
přinášíme ve vánočním čísle Obzoru
přehled chystaných táborů s tím, že vše
můžete v klidu rozmyslet, než se v lednu
roztočí kolo přihlašovacího systému. Jde
o stručné informace, více o jednotlivých
akcích se lze dozvědět na www.ddm‑hd.cz
či FB profilu Domu dětí a mládeže Horaž‑
ďovice.
1.–10. 7. — Soumrak keltského meče – sta‑
nový, pro 3.–9. tř. ZŠ, Plácek
6.–10. 7. — S babi a dědou na prázdninách – pobytový pro prarodiče s vnouča‑
ty, PROUD
7.–10. 7. — Alchymista – badatelský pří‑
městský pro 1. – 5. tř. ZŠ, přírodovědná
stanice
12.–17. 7. — Svobodné město – LARP poby‑
tový pro 3.–9. tř. ZŠ, PROUD
13.–17. 7. — Chovatel – příměstský pro
1.–9. tř. ZŠ, přírodovědná stanice (tábor je
primárně určen členům chovatelských
kroužků)
13.–17. 7. — Indiánské léto – stanový pro
rodiče s dětmi v předškolním věku, Plá‑
cek
26.–31. 7. — Noc v laboratoři – badatelský
pobytový pro 3.–7. tř. ZŠ, PROUD
27.–31. 7. — Týden se zvířaty – příměstský
pro 1.–9. tř. ZŠ, přírodovědná stanice
27.–31. 7. — KŘEČ – kreativně‑řemeslný
příměstský pro 1.–6. tř. ZŠ, zámek (tábor
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je primárně určen členům kroužku Kreativní dílna)
11.–15. 8. — Lukostřelecký kemp – příměst‑
ský a pobytový pro pokročilé lukostřelce,
Horažďovice a Hrádeček u Netolic
24.–28. 8. — Vodácký kemp – putovní pro
začínající i pokročilé vodáky, řeka Ohře
V novém táborovém Zpravodaji našeho
DDM najdete podrobnosti k jednotlivým
akcím. Už teď vás můžeme potěšit novin‑
kou – přihlašování na tábory spustíme
závěrem ledna a bude se nově odehrávat

skrze elektronický přihlašovací systém,
vše tedy zvládnete z tepla svého domova.
Krásné Vánoce a v novém roce správ‑
nou nohou vpřed!
• Za kolegyně a kolegy z Domu dětí
a mládeže Horažďovice Tom Pollak, ředitel
01 Těšíme se na táborníky v létě 2020 (nejen) na
Plácku. Autor: DDM Horažďovice

Regionální informační centrum Prácheňska
a cestovní kancelář Ciao... Horažďovice
Vám i Vašim rodinám přeje
krásné prožití svátků vánočních,
mnoho zdraví, štěstí a pohody
v roce 2020
Vánoční otevírací doba:
16.12. 9.00 - 12.00 12.30 - 17.00
17.12. 8.00 - 12.00 12.30 - 16.00
18.12. 9.00 - 12.00 12.30 - 16.30
19.12. 9.00 - 12.00 12.30 - 16.30
20.12. 9.00 - 12.00 12.30 - 16.30
23.12. 9.00 - 12.00 12.30 - 15.00
24.12. - 1.1.
ZAVŘENO
2.1.2020 8.00 - 12.00 12.30 - 16.00
3.1.2020 8.00 - 12.00 12.30 - 16.00
Potřebujete-li naše služby ve dnech 27. a 30.12.,
volejte tel.: 383 323 600, 737 285 544.
Ve dnech volna jsme pro Vás na mailu: ladislav.havel@ciao.cz
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HORAŽĎOVICE

P
I

Stanoviště linek veřejné dopravy v zastávce
Horažďovice,žel.st. (od 15.12.2019)
Nástupiště
Platform
Bussteig

1

2

Linka

Line
Linie

143440
143442
143444
380050
380800
143443
433600

Směr

Direction
Richtung

Sušice, Strakonice, Praha
Sušice, Modrava; Strakonice, Praha
Klatovy, České Budějovice
Strakonice
Záboří
Březnice, Praha
Rabí, Hradešice

432030 Plánice, Klatovy
434110 Nalžovské Hory, Těchonice
434100 Svaté Pole

3

434041 Hejná
434020 Chanovice, Oselce
434060 Slatina, Chanovice

4

434030 Pačejov, Štipoklasy
434040 Nezamyslice
434070 Pačejov, Kvášňovice

7

A

QR
zp

Sca
Hor

Lese
Abf

Prosinec I December I Dezember 2019
Obzor • Horažďovice
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nihy Štěpána z Krumlova z roku 1495 (SoKA Klatovy, AM Horažďovice)

So Ne
4 5
11 12
18 19
25 26

Po Út St Čt Pá So Ne
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Po Út St Čt Pá So Ne
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Horažďovice • perla Otavy

Srpen

Červenec

Po Út St Čt Pá So Ne
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29

Pá
3
10
17
24
31

Po Út St
1
6 7 8
13 14 15
20 21 22
27 28 29

Čt
2
9
16
23
30

Únor

Leden

2020

Po Út St Čt Pá So Ne
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

Září

Po Út St Čt Pá So Ne
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Březen

Po Út St Čt Pá So Ne
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Listopad
Po Út St Čt Pá So Ne
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

Říjen
Po Út St Čt Pá So Ne
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Květen

Po Út St Čt Pá So Ne
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

Duben

Po Út St Čt Pá So Ne
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Prosinec

Po Út St Čt Pá So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

Červen

Nejstarší barevné vyobrazení městského znaku z Právní

Přestupní uzel
Interchange I Umsteigepunkt

Plzeňský organizátor veřejné dopravy

7

Aktuální odjezdy I Departures I Abfahrt
QR kódy zobrazí informace o aktuálních odjezdech autobusů,
z přestupního uzlu Horažďovice,žel.st.
Scan QR Code to see current departures from
Horažďovice,žel.st.
Lesen Sieden QR Code für aktuelle Informationen über
Abfahrtszeiten von Horažďovice,žel.st. ein.

www.poved.cz
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Prosinec – vlčenec

Dnes máme konec roku spojený spíše s idy‑
lou klidných Vánoc, se Silvestrem a s pří‑
chodem nového roku. Ale naši předkové
mívali i jiné starosti. Útoky vlků! Vlci bý‑
vali kdysi v Čechách hojní. Působili nejen
četné škody na lesní zvěři, na domácích
zvířatech, ale napadali i lidi. Že vlci byli
nejen v Čechách běžnou realitou venkov‑
ského života, dokazují i různé pohádky.
Vzpomeňme třeba pohádku „O Červené
karkulce“, kde zlý vlk hraje hlavní roli.
Nebo pohádku O vlku a sedmi kůzlátkách.
Zatímco během roku se vlci drželi spolu
jen v rámci svých vlčích rodin v lesích,
v zimě bylo jinak. S příchodem mrazu
a sněhu se hladoví vlci houfovali do počet‑
nějších smeček, vycházeli z lesů, přibližo‑
vali se lidským obydlím a jejich útočnost se
zvětšovala. A protože opravdová zima začí‑
nala v prosinci, říkávalo se tomuto měsíci
tenkrát také „vlčenec“. V pranostikách se

dodnes udržely pojmy „vlčí počasí“ či „vlčí
mlha“, kdy se vlci nejsnadněji mohli nepo‑
zorovaně přiblížit ke své kořisti. Zejména
po třicetileté válce se ve zpustošeném kraji
vlci rozmohli. Pronikali do vesnic i do
měst a páchali zde velké škody na dobytku,
zejména na ovcích a drůbeži.
Lidé se samozřejmě bránili. V různých
kronikách a letopisech jsou o tom dodnes
záznamy. Třeba, že král Přemysl Otakar II.
přikázal roku 1268 u všech vsí vykopat vlčí
jámy. Co to bylo? Jámy o ploše cca 3 x 3 m
(někdy kruhové) aspoň 4 m hluboké, stěny
s výdřevou nebo vyzděné, pokryté lehce
chvojím, jímž se vlk jdoucí za kořistí pro‑
padl. Na dno jámy nebo na chvojový kryt
se totiž dávala návnada – husa, kachna,
sele, kůzle, jehně, a. p., která vlky přilá‑
kala. Problém byl však v tom, že vlčí jámy
byly nebezpečné i pro lidi, kteří do nich
spadli. Ostatně tak vzniklo i přísloví: „Kdo

jinému jámu kopá, sám do ní padá!“ V 16.
století se začaly vlčí jámy zakazovat jako
nebezpečné. Proto se pak oplocovaly, aby
se vlk jen oplocením protáhl, ale jiné zvíře
nebo člověk do jámy nespadli. Jak takové
vlčí jámy vypadaly, můžeme dodnes vidět –
např. v lokalitě Vávrův les nad osadou
Vojetice u Petrovic u Sušice.
Důmyslnou pastí byly později také vlčí
zahrádky – oplocený prostor s návnadou.
Když do něj vlk vběhl, dvířka za ním
zapadla. Postupem času zkoušeli lidé vlky
také lovit do tenat (síť s oky). Také do želez
a samostříly, ale to byla zařízení příliš
nebezpečná a byla zakazována. Teprve
s příchodem střelných zbraní v 18. století,
které se ukázaly proti vlkům jako účinné,
byli vlci postupně vyhubeni. V polovi‑
ně 19. století se už v Čechách prakticky
nevyskytovali.
O někdejší bojích člověka s vlky svědčí
dodnes mnohé místní názvy odkazující
buď přímo na vlčí jámy, nebo na výskyt
vlků. Abychom nechodili daleko: třeba osa‑
da Vlkonice, 8 km jihozápadně od Horaž‑
ďovic. Stejného názvu je i osada u Vacova.
Jižně od Zavlekova je osada Vlčince a vrch
mezi Sušicí a Podmokly má název U vlčí
jámy. Zalesněný vrch nad Předními Zboro‑
vicemi u Strakonic se zase nazývá Vlčiny.
A ještě více se vlčí názvy porůznu dostaly
do jmen pomístních v naší krajině. Krom
toho i lidská příjmení Vlk, Vlček jsou do‑
dnes docela běžná.
• Jiří Wagner
01 Zejména v zimě bývali vlci pro venkovské
obyvatele velkým nebezpečím.
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Historie domů v Horažďovicích
v letech 1600–1800, vnitřní město
Dům č. p. 63
Původně byly na místě tohoto domu
hospodářské budovy náležející k objektu
č. p. 65 (Bílá růže). Z tohoto důvodu také
nemá tento dům dodnes vlastní pozemek
ve dvorním traktu. Vzhledem k tomu, že
dům č. p. 65 (Bílá růže) náležel ve druhé
polovině 17. století židovským vlastní‑
kům, byly i příslušné hospodářské bu‑
dovy, dnes domy č. p. 63 a 64, odprodány
židům. Nejstarší doložený majitel domu
Obzor • Horažďovice

byl v roce 1687 žid Šimon Marek. Majitel
je zmíněn v rámci lokace sousední nemo‑
vitosti č. p. 62. V roce 1693 je zde zmíněn
žid Eliáš Marek. V roce 1725 následuje
jako vlastník žid Löbl Šťastný. Nejpozději
v roce 1730 náleží dům Kateřině Holeč‑
kové, dům je zmíněn v rámci lokace sou‑
sední nemovitosti. V kterém roce získala
dům Kateřina Holečková, se mi zjistit ne‑
podařilo. V roce 1759 kupuje Jan Procház‑
ka dům řečený Holečkovský za 70 zlatých.
V roce 1766 upřesňuje Jan Procházka

podmínky koupě domu od sirotků po
zemřelém Kašparu Dio v ceně 70 zlatých.
Dům várečný je umístěn mezi domy Anny
Orenusové a domem Martina Kozáka stra‑
ny druhé. Polovinu domu zapisuje Jan
Procházka své manželce Kateřině, dceři
Anny, ovdovělé Diové. V roce 1780 Kate‑
řina rozená Dio, ovdovělá Procházková,
postupuje dům várečný a nezávadný blíž
masných krámů svému bratru Kašpa‑
ru Diovi v odhadnuté ceně 70 zlatých.
Kateřina si za to vymiňuje dožití v domě
15

Záhada IR 11
Co tahle záhadná zkratka znamená? To dnes už asi ví jen málokdo. Ale
ještě před sto lety jí rozuměl v Horažďovicích přinejmenším každý muž,
který prošel vojenským výcvikem. Infanterie Regiment No. 11, ve zkratce IR
11 – neboli 11. pěší pluk. Skoro všichni naši dědové a pradědové jím prošli,
protože pro brance z Prácheňska, resp. z Horažďovic byl plukem, k němuž
většinou rukovali.
Začátkem 20. století sídlil tento pluk v Písku. V té době to ovšem nebyl
v rámci rakousko‑uherské armády pluk ledajaký – ale pluk ze všech nej‑
starší! Založen byl už samotným Albrechtem z Valdštejna roku 1629 – tedy
právě před 390 lety – v Kolbergu ve Slezsku. Tehdy bylo zvykem pojmenová‑
vat pluky jménem jejich majitelů, takže i tento pluk postupně nosil jména
šlechticů, kteří ho vlastnili. Prvním majitelem pluku byl plukovník hrabě
Julius Harberg. Po něm postupně další šlechtici.
Teprve od roku 1769 dostaly pluky rakouské armády svoje čísla – tedy
pěší pluk č. 11. Spolu s majiteli měnil pluk také svoje působiště. Praha,
Kolín, Josefov, Hradec Králové, Plzeň, České Budějovice, Prachatice… Od
r. 1899 sídlil pluk v Písku (velitelství ale měl v Praze). Avšak už od r. 1854
byl doplňován jen branci z Píseckého kraje (z Prácheňska). Za své dlouhé
historie prošel pluk také mnoha bitvami a taženími. Kolik mladých mužů
v jeho uniformě za tu dobu dostalo od nepřítele „olověnou medaili“, jak se
s trpkou ironií říkalo nepřátelské kulce…
Pro nás je ovšem nejzajímavější jeho písecké působení. V tomto pluku
totiž prodělali mnozí horažďovičtí mladíci také 1. světovou válku: nejprve
tažení do Srbska (pluk odjel na srbskou frontu 2. 8. 1914), pak do Haliče
(v únoru 1915 přesunut na ruskou frontu) a nejdelší část války (od listopa‑
du 1915) pak na italské frontě. Na Soči a na Piavě.
Po rozpadu Rakouska‑Uherska se pluk vrátil do Písku, v listopadu 1918
se účastnil vojenského obsazení jižních Čech ve službách nově vzniklé
ČSR (vyslán do Vimperka), pak v následujícím roce bojů o Těšínsko a na
Slovensku. V roce 1921 byl pluk sloučen s legionářským 11. střeleckým
plukem Františka Palackého. To trvalo až do r. 1939, kdy byl rozpuštěn. Pak
byl v r. 1945 ještě obnoven, ale v dalších reorganizacích už přišel takříkajíc
o svou identitu. V r. 1950 byl přesunut do Stříbra, postupně zde přeměněn
na 57. motostřelecký pluk. V květnu 1975 byl „poctěn“ čestným názvem
„Čs. – kubánského přátelství“. Větší absurdnost si snad už ani nelze před‑
stavit. V r. 1994 z něj vzniklo 33. výcvikové středisko ve Stříbře. K 31. 12. 2005
tento vojenský útvar zanikl – po 376 letech své existence.

01

01 Být vojákem IR 11 – pro mladé muže z Horažďovic kdysi
prestižní věc. V roce 1907, z něhož je tato fotka, však na válku
ještě nikdo nepomyslel.

• Jiří Wagner
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na náklady bratra Kašpara. Za to mu za‑
nechává veškerý nábytek a svršky v domě
včetně kotle „k pálení kořalky“. V roce
1793 postupuje dům várečný Kašpar Dio
Františku Lochmanovi a Alžbětě manžel‑
ce za 290 zlatých. Na manžele Lochmano‑
vy přechází ještě dluh 10 zlatých Kašpara
Dio zapůjčených z fondu kostela sv. Jana
Křtitele. V roce 1799 postupuje František
Lochman s manželkou Alžbětou dům Vác‑
lavu Janu Tillerovi a manželce Anně za
285 zlatých. Ale již v roce 1802 prodávají
dům manželé Tillerovi Františku Orenu‑
sovi, toho času na vojně, za 450 zlatých.
Obratem prodává dům várečný František
Orenus ve stejném roce Josefu Rábskému
a manželce Kateřině za 400 zlatých. Dal‑
ším majitelem domu se stávají v roce 1804
Jan a Magdalena Prunerovi skrze svého

prostředníka Jana Deabundio, měštění‑
na a mistra provaznického královského
města Sušice za 500 zlatých.
• MgA. Jindřich Šlechta

01 Současná podoba objektu (rok 2019)
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31. 1. 2020 | 20.00
Kulturní dům Horažďovice
K tanci hraje SCÉNA Strakonice
Úvodní defilé a bohatá tombola
Vstupné 150 Kč. Předprodej cestovní kancelář Ciao...na náměstí

Muzeum • Horažďovice

Přednáška Aleše Červeného

Za krystaly na Mont Blanc
pátek 31. 1. 2020 • 18.00
divadelní sál muzea

Horažďovice • perla Otavy

inzerce17

Vždycky existuje cesta

PF 2020

Muzeum • Horažďovice

Ciao…
Internet zdarma
Regionální informační a mapové centrum
Vám poskytuje veřejný internet zdarma
Po, St, Pá 9.00–12.00, 12.30–17.00,
Út, Čt 8.00–12.00, 12.30–16.00
e‑mail: horazdovice@ciao.cz
3. týden v lednu
20. 1.–24. 1. 2020
prvních 30 min denně zdarma.

Příjemné prožití svátků vánočních, pohodu,
pevné zdraví, osobní i pracovní úspěchy v roce 2020
přeje kolektiv ZŠ
Základní škola Komenského • Horažďovice

18inzerce
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Firma HASIT s.r.o.
Tradiční výrobce suchých maltových směsí PŘIJME do svého provozu ve Velkých Hydčicích:

Pracovníky: obsluha balicí a paletovací linky
Požadavky:
Výhodou:

práce ve dvousměnném provozu
průkaz řidiče VZV

Pracovníky: topič na kotelně / obsluha hydrátovny
Požadavky:
Výhodou:

vyučení
práce v nepřetržitém provozu – 12 hod. směny
topičský průkaz

Elektrikáře
Požadavky:
Výhodou:

vyučení v oboru
osvědčení o znalostech vyhlášky č. 50
praxe v oboru
základy práce na PC

Zámečníky – obsluha mlýnů vápence a vápna
Požadavky:

vyučení
práce ve vícesměnném provozu

Nabízíme:

zázemí velké a stabilní společnosti
dobré platové ohodnocení
týden dodatkové dovolené navíc
závodní stravování

Kontakty:

Ladislav Kolařík, tel.: 602 369 077
e-mail:

ladislav.kolarik@hasit.cz
personal@hasit.cz

Kontaktní telefon: 722 905 684
Email: D. Havlena@AK-Havlena.cz, www.ak-havlena.cz
adresa pobočky: Ševčíkova čp. 32, Horažďovice
Úřední hodiny Středa 09:00-17:00 hod.
Pátek: 09:00-13:00 hod.
- právní služby ze všech oblastí práva, včetně zastupování před soudy
a jinými úřady
- sepisování všech druhů smluv-kupní, darovací, směnné apod.
- návrhy na povolení oddlužení, pokud se nacházíte v neřešitelné
finanční situaci
- vymáhání pohledávek

PALIVOVÉ
DŘEVO
od 400 Kč
Tel: 737 290 440
E‑mail: drevolesysalak@seznam.cz
Facebook: DŘEVO, LESY Salák

HASIT Šumavské vápenice a omítkárny, s.r.o.
Velké Hydčice
341 01 Horažďovice

www.drevolesysalak@seznam.cz

Více na www.hasit.cz

Zednictví – Jiří Svoboda
Provádíme veškeré zednické práce
úprava bytového jádra, sádrokartony, štuky,
zateplování fasád, zemní a výkopové práce.
Přijmu zedníka. tel.: 725 763 582

Jídelna „GRAMER“ má od 1. 11. 2019 NOVÉ MAJITELE.
Momentálně nabízíme rozvoz obědů do Vaší obce.
OD BŘEZNA 2020 pro Vás také otevřeme JÍDELNU pro veřejnost
tel.: 602 184 828, e‑mail: jídelna.gramer@gmail.com
Strakonická 371, 341 01 Horažďovice
Areál Lochmann Industries, s. r. o.
web: www.jidelnagramer.com

Cukrárna Kavárna Segafredo
v Blatné – firma Martina Zdvořáčková
PŘIJME
PRODAVAČKU – SERVÍRKU
Měsíční příjem 19 000 ÷ 23 000 Kč
Nevyučené v oboru zaučíme. Mezi směnami možnost
ubytování. Příspěvek na dopravu, stravu a další benefity. Nabídka zařízeného služebního bytu 1+0 ZDARMA.
Přijmeme brigádnice na víkendy, tj. SOBOTY a NEDĚLE – studenty o víkendech i mimo ně, v době jejich volna.
Možnost přivýdělku na vedlejší pracovní poměr. Kontakt:
Osobně v cukrárně v Blatné, nebo na tel.: 602 659 545,
resp. 608 939 373

20inzerce

Vám přeje kolektiv firem BOSCH Car Service JANA VRÁNOVÁ a STK Horažďovice
PF_2020_BCS_180x65_Vranova.indd 1
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2020 - pojeďte se podívat J

Strakonická 365, 341 01 Horažďovice

Jednodenní relaxace a poznání, v klidu a v pohodě...
ODJEZDY STRAKONICE, BLATNÁ,

informace o dalších odjezdových místech v CK Ciao…

25. ledna 2020

Bad Füssing – Europa Therme

22. února 2020

Bad Füssing – Therme I

21. března 2020
4. dubna 2020
1. května 2020
16. května 2020
23. května 2020
30. května 2020
6. června 2020
20. června 2020
27. června 2020
29. srpna 2020
12. září 2020

Relaxace v termálních lázních

730,- Kč
Relaxace v termálních lázních
Bad Füssing - – Europa Therme 690,- Kč
Relaxace v termálních lázních
Bad Füssing a pštrosí farma 730,- Kč
Relaxace v termálních lázních s návštěvou pštrosí farmy
a ochutnávkou pštrosího vaječného likéru
Bad Füssing - Johannesbad 750,- Kč
Relaxace v termálních lázních
Regensburg – Kelheim 830,- Kč
Projížďka lodí po Dunaji a celé odpoledne v Regensburgu
Jen Váš je celý den ve Vídni 830,- Kč
Jarní atmosféra v metropoli na Dunaji
Orlí hnízdo - Berchtesgaden 850,- Kč
Horské scenérie, jezero Königsee, pravý bavorský Enzian J
Kittenbergerovy zahrady a Svět ametystů 750,- Kč
40 zážitkových zahrad a největší zpřístupněná ametystového
žíla na světě
Zahrady v Tullnu a plavba po Dunaji 750,- Kč
Procházka více než 60 zahradami a plavba půvabným Wachau
Orlí hnízdo - Berchtesgaden 850,- Kč
Horské scenérie, jezero Königsee, pravý bavorský Enzian J
Orlí hnízdo - Berchtesgaden 850,- Kč
Horské scenérie, jezero Königsee, pravý bavorský Enzian J
Orlí hnízdo - Berchtesgaden 850,- Kč
Horské scenérie, jezero Königsee, pravý bavorský Enzian J

Ciao…, cestovní kancelář, s.r.o.
U Sv. Markéty 58
STRAKONICE
tel: 383 323 450
strakonice@ciao.cz

Zámek 1
STRAKONICE
tel: 383 323 400
ciao@ciao.cz

Přijmeme nové pracovníky pro provoz v Horažďovicích a Sušici

690,- Kč

na pozice:

PRACOVNÍK MONTÁŽE
LAKÝRNÍK
(mokré, práškové lakování)

KALKULANT
Nabízíme:
-

Dobré platové podmínky
5 týdnů dovolené
Pracovní doba 37,5 hod/týden
Vánoční prémie
Příspěvek na penzijní spoření (po roce)
Příspěvek na stravování

Bližší informace : Šárka Zíbarová, tel.: 376 33 44 42, zibarova@otavstroj.cz

Mírové nám. 15
HORAŽĎOVICE
tel: 376 511 999
horazdovice@ciao.cz
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Hotel Prácheň

Kulturní dům

DDM

13. 1. pondělí • 17.00 •
Novoroční koncert žáků ZUŠ Horažďovice

9. 1. čtvrtek • 19.00
Petr Čtvrtníček + Jiří Lábus
Hvězdy jak je neznáte – zábavná talkshow

12. 1. neděle • 14.00 • park Ostrov
Venčíme!
Tipy na venkovní aktivity pro rodiče s dětmi.
Více na www.envicentrum.eu.

Muzeum
10. 1. pátek • 17. 00 a 18.00 • divadelní sál
muzea
Loutkové představení Budulínek
Tyjátr Horažďovice
24. 1. pátek • 17. 00 a 18.00 • divadelní sál
muzea
Loutkové představení Vzduchoplavci
Tyjátr Horažďovice
31. 1. pátek • 18.00 • divadelní sál muzea
Za krystaly na Mont Blanc
Přednáška Aleše Červeného
1. 10.–31. 1. 2020 • divadelní sál muzea
Elke Busching – Černobílé fotografie loutek

Galerie
2. 11.–20. 2. 2020 • galerie
Jan Devera
Portrét a akt technikou Van Dyke.
Vernisáž. Výstava do 20. 2. 2020
Aleš Červený – Diagnóza krystal
Upravená expozice alpských minerálů bude
znovu otevřena od 1. 2. 2020.

Charita
13. 1. pondělí • 13.30 • jídelna DPS Palackého 1061
Holky v akci
Tentokrát: Hrnková mňamka s tvarohem
14. 1. úterý • 15.00 • jídelna DPS Palackého 1061
Posezení s harmonikou
K tanci a poslechu hrají Úterníci

11. 1. sobota • 19.00
Maturitní ples SOŠ Oselce
17. 1. pátek • 20.00
Partička - zábavná talkshow
18. 1. sobota • 20.00
23. Prácheňský ples
Taneční orchestr, raut, iluzionista, fotokoutek
25. 1. sobota • 20.00
Jetenovický ples - bohatá tombola
26. 1. neděle • 15.00
Posezení s písničkou - Rytmix

26. 1. neděle • 14.00 • Přírodovědná stanice
Krmení a komentovaná prohlídka
Rodinné odpoledne u zvířátek.
29. 1. středa • 17.00 a 19.00 Envicentrum
PROUD
Ozvěny Ekofilmu
Promítání snímků ze 45. ročníku mezinárodního filmového festivalu.
17.00 Udržitelný Palacký (CZ znění)
Češi zachraňují… zubry v Česku (CZ znění)
19.00 Návrat vlků (CZ titulky)
Tajný život krav – touha v srdci (CZ titulky)

31. 1. pátek • 20.00
Divadelní bál aneb život na zámku
Bohatá tombola, hraje kapela Scéna, tematické kostýmy vítány!
1. 2. sobota • 20.00
Debustrol + Mortifilia

Kavárna Šibule
11. 1. sobota • 15.00
Start do nového roku
Jak správně vykročit? Povídání s paní Libuší
Žákovou.
19. 1. neděle • 15.00
Dostaveníčko, aneb kavárnička dříve
narozených
S harmonikou a lidovými písničkami pana
Miroslava Němce.
Otevírací doba: út–pá 14.00–18.00, so otevřeno pouze při akci, ne-po zavřeno
Kontakt: Libuše Mužíková, tel. 732 930 360.

22. 1. středa • 9.45 • jídelna DPS Palackého 1061
Setkání s dětmi z KMŠ
Společné tvoření a povídání
28. 1. středa • 16.30 • jídelna DPS Palackého 1061
Vystoupení Babského sboru z Poříčí
29. 1. středa • 13.00 • dílna DPS Palackého 1061
Tvůrčí dílna
Nápadité dekorace ze sádry
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