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Radostné Vánoce a šťastný nový rok
Frohe Weihnachten und ein gutes Neues Jahr
Merry Christmas and Happy New Year
Město • Horažďovice

PF 2021
Vážení spoluobčané,
měsíc prosinec uzavírá letošní „velmi
zvláštní“ rok 2020. Hezké číslo, ale divná
doba. Díky všem možným protiepidemickým opatřením byl společenský a kulturní život v našem městě i nadále omezen.
Konal se pouze adventní jarmark a na
poslední předvánoční víkend je naplánován / v době uzávěrky Obzoru / průvod
akrobatů a žonglérů naším městem. Má
to být malá náplast za všechny zrušené
a odvolané akce v tomto měsíci.
Jedna z radostí, která nás čeká v brzké
době, je dokončení fasády na budově čp.
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19 na našem náměstí. Po dokončení prací
a odstranění lešení to bude určitě nejhezčí dům na našem rynku.
Z lešení se už vyloupl obecní dům s pečovatelskou službou u prodejny Albert.
Nyní ještě zbývá úprava okolního terénu
poničeného během stavby. Pokud by to
počasí nedovolilo, budou práce kolem
budovy dokončeny na jaře.
Hodně diskutovanou investicí je oprava průtahu městem v ulici Strakonická.
Nyní běží zimní technologická odstávka,
takže je komunikace oboustranně průjezdná. Dbejte prosím zvýšené opatrnosti, protože v některých částech ještě

probíhají práce na infrastruktuře a na
silnici mohou být lokální dopravní omezení. Provoz blízké čerpací stanice Robin
Oil není ničím omezen. Stavební práce na
průtahu by měly ve velkém pokračovat
od dubna 2021. Před započetím jarních
prací vás opět budeme o této skutečnosti
informovat.
Přežijte adventní a vánoční svátky
v dobrém zdraví tělesném i duševním
a neztrácejte víru v lepší časy. Těšíme se
na vás v novém roce 2021.
• Ing. Michael Forman, starosta
Ing. Hana Kalná, místostarostka
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Adventní jarmark
Po delší odmlce se konal 12.12. na Mírovém náměstí.
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Rada města Horažďovice
23. 11. 2020
• rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky účastníka COLAS CZ, a.s., Praha 9, IČO: 26177005 v záležitosti veřejné zakázky „Rekonstrukce Peškovy
ulice – I. etapa“ za nabídkovou cenu 32 524 800 Kč
vč. DPH
• schvaluje poskytnutí slevy na nájmu ve výši
50 % na období říjen, listopad, prosinec 2020
nájemcům nebytových prostor, kteří museli kvůli
krizovým mimořádným opatřením v souvislosti
s pandemií onemocnění covid-19 omezit provoz
nebo dočasně uzavřít provozovny pro maloobchodní činnost a poskytování služeb zákazníkům
alespoň v části období od 14. 10. 2020 do 31. 12. 2020
• schvaluje uzavření provozu Městského úřadu
Horažďovice a organizační složky Technické služby dne 31. 12. 2020

Rada města Horažďovice
7. 12. 2020
• souhlasí s povolením zvláštního užívání veřejného prostranství naproti obchodu v Loretské
ul. 1069 v Horažďovicích k prodeji vánočních
stromků od 1. 12. 2020
• schvaluje pronájem nebytových prostor
o výměře 155,60 m2, Blatenská 311, Horažďovice
Zdravotnické záchranné službě Plzeňského kraje,
příspěvkové organizaci, Klatovská třída 2960/200i,
Plzeň, IČO: 45333009 za účelem provozování zdravotnického zařízení – záchranné služby na dobu
určitou od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 s tříměsíční
výpovědní lhůtou za nájemné ve výši 31 116 Kč/rok
• schvaluje poskytnutí sponzorského daru Oblastní charitě Horažďovice formou volných vstupenek do maximální výše 300 ks pro děti do 15 let na
jednu hodinu do Aquaparku Horažďovice, účelově
pro děti účastnící se Tříkrálové sbírky 2021
• schvaluje konání akce rozdávání betlémského
světla skautskou skupinou Junák – Svaz skautů
a skautek ČR, středisko Prácheň Horažďovice
a postavení tee-pee v prostoru na Mírovém
náměstí u Mariánského sloupu dne 23. 12. 2020
v době od 14.00 do 17.00 hod
• schvaluje účast města Horažďovice v projektu
DSO Horažďovicko na pořízení kompostérů pro
občany
Výběr bodů z jednání rady města. Kompletní
usnesení z jednání rady města je zveřejněno na
www.muhorazdovice.cz.

Městský úřad Horažďovice
a organizační složka Technické služby
budou dne 31. 12. 2020 uzavřeny

Obzor • Horažďovice

3

Knihovnické ohlédnutí
Letošní rok nebyl lehký pro nikoho z nás.
Vládní nařízení ovlivnila naše životy
ve všech oborech. Uzavření se bohužel
nevyhnulo ani knihovnám, přestože své
služby poskytovaly ještě nějaký čas poté,
co se uzavřely obchody, restaurace, služby
a školy. Nicméně poslední říjnový týden
došlo i na nás. Knihovna bez čtenářů je
smutná. Práce je tu ale stále dost. Uzavření jsme využili k výraznějšímu přeznačení některých žánrů, jako jsou detektivky,
historické romány, sci-i. Mnoho knih
jsme zbavili starých a opotřebovaných
obalů a oblékli je do nových. Především
jsme ale nakoupili a zpracovali velké
množství novinek. Možnost půjčovat alespoň přes výdejní okénko jsme využili od
prvního dne. Čtenáři si knihy objednávali
telefonicky, e-mailem, ale také využívali
službu odložení z poličky, pro kterou
je potřeba přihlásit se do čtenářského
konta. Během necelých 2 týdnů využilo
výdejní okénko 161 čtenářů a domů si
odnesli 477 knih.
Všem našim čtenářům přejeme šťastné
vykročení do nového roku, hodně příjemných chvil strávených s dobrými knihami
a těšíme se na setkání nejen v prostorách
knihovny, ale také při různých besedách, přednáškách, setkáních, zkrátka
akcích, o které jsme byli v letošním roce
ochuzeni.

Úvěry z fondu rozvoje bydlení nově
Upozorňujeme zájemce o získání zvýhodněných úvěrů z fondu rozvoje bydlení
města Horažďovice na zvelebení obytných budov nebo bytů, že město vyhlásilo
11. listopadu 2020 výběrové řízení na jejich poskytování.
Podmínky výběrového řízení jsou zveřejněny na úřední desce a na internetových
stránkách města na adrese: http://www.muhorazdovice.cz/muhd/ Žádost o úvěr se
podává na závazném formuláři, který je k dispozici na Finančním odboru města
Horažďovice (číslo tel. 371 430 550) nebo na internetových stránkách města ve složce
formuláře pro podání – odbor inanční.
Z fondu se poskytují úvěry na tyto tituly:
Titul

Název / účel

Roky

Úrok
p. a.

Max. výše
úvěru

01

Obnova střechy
(krytina + konstrukce)

5 let

1%

120 tis. Kč

02

Zřízení ekologického topení

4 roky

1%

100 tis. Kč

03

Pořízení tepelného čerpadla

5 let

1%

100 tis. Kč

04

Napojení na veřejnou kanalizaci nebo jiný
způsob likvidace odpad. vod pouze v případě,
že napojení na veřejnou kanalizaci není
možné

4 roky

1%

60 tis. Kč

05

Bezbariérové vstupy a úprava bytu pro
osoby s omezenou pohybovou schopností
a orientací pohybu

5 let

1%

80 tis. Kč

06

Obnova fasády a obnova klempířských prvků
domů starších 10 let

5 let

1%

120 tis. Kč

07

Zateplení domu staršího 10 let

4 roky

1%

80 tis. Kč
/ 1 byt

• Petra Tomešová,
Městská knihovna Horažďovice

08

Výměna vnějších dveří u domů a výměna
oken

4 roky

1,5 %

80 tis. Kč

01 Pro naše čtenáře jsme připravili celou řadu
novinek

09

Rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu, vody,
kanalizace a ústředního topení, včetně zřízení
přípojek

4 roky

1,5 %

80 tis. Kč

10

Stavební úpravy bytu, zřízení nebo obnova
sociálního zařízení, dodatečná izolace domu
staršího 10 let proti zemní vlhkosti

4 roky

1,5 %

80 tis. Kč

11

Výstavba či oprava oplocení a zpevněných
ploch

4 roky

1,5 %

50 tis. Kč

12

Půdní vestavba bytu nebo zřízení bytové
jednotky z nebyt. prostor, vestavba bytu ve
stávajícím domě

8 let

2%

150 tis. Kč

13

Nástavba bytu na stávající dům

8 let

2%

200 tis. Kč

14

Rekonstrukce nebo zřízení výtahu

8 let

2%

200 tis. Kč

01

Jednotlivé tituly úvěrů lze kumulovat. Nelze poskytnout úvěr v kombinaci titulů
02+03 a 06+07 na jeden objekt. U titulů 01 a 06 v případě obnovy bytového domu
– nemovité kulturní památky – může být maximální výše úvěru a doba splatnosti
až dvojnásobná. Úvěr nelze získat opakovaně na jeden titul u jednoho domu či
bytu. Úvěr lze též čerpat na spoluinancování výměny kotlů v rámci tzv. „kotlíkových dotací“ z titulu 02. Dále lze úvěr čerpat na vybudování nových kanalizačních
přípojek z titulu 04. Bližší informace poskytne Ing. Marie Velková, tel. 371 430 550,
velkova@muhorazdovice.cz.
Lhůta na podání žádosti končí dne 18. 1. 2021 v 9 hod.
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Sběratel Filip Huda,
zapomenutý rodák ze Svéradic
V letošním roce bychom si měli připomenout 110 let od úmrtí jednoho zajímavého
muže, který se právem řadí do zástupu
významných osobností Horažďovicka,
i když byl celý život pouze ryzím amatérem a samoukem. Jmenoval se Filip
Huda (1849–1910), kutnohorský cestmistr,
amatérský geolog, sběratel přírodnin,
který svými vzorky hornin i minerálů
zásoboval soukromé, školní, a především
velké muzejní sbírky. Jeho klientelu tvořila nejvýznamnější česká, moravská, ale
i evropská muzea.
Narodil se do rodiny chudého chalupníka ve Svéradicích čp. 4. Prožil zde
dětství, absolvoval obecnou školu a pak
„rodnou hroudu“ opustil. Odešel do
města, kde se vyučil sedlářem a vydal se
na vandr. Jako sedlářský tovaryš a později voják zcestoval území dnešního
01

Chorvatska. Pak pracoval jako četník v neklidné Bosně a Hercegovině, kde právě
probíhala protirakouská povstání.
Po návratu do Čech pobýval v Dolních
Královicích, Čáslavi, až nakonec zakotvil
v Kutné Hoře, kde působil jako vrchní
cestmistr. V té době se nejspíš začala formovat jeho záliba v geologii, mineralogii
a paleontologii. Jako cestmistr pracovně
navštěvoval lomy, kde se lámal kámen pro
stavbu silnic. Jelikož se tenkrát štěrkovalo
převážně ručně, prohlížel tento čerstvě rozbitý materiál a jeho zvídavé oko
v něm ledacos zaujalo. Zajímavé vzorky si
začal nosit domů a tvořit z nich kolekce.
Nejprve se zaměřil na horniny, později na
minerály a fosilie. Nálezy mu pomáhali
určovat odborníci z Národního muzea
a Karlovy univerzity v Praze. Poradili mu,
jak horniny formatizovat, a Huda začal

sestavovat soubory typických hornin z širšího okolí Kutné Hory, o něž měly zájem
muzea i školy. Se stejným zápalem se věnoval minerálům a zkamenělinám, které
sbíral nejenom na Kutnohorsku, ale i na
Čáslavsku. Sbírku z kutnohorských lokalit měl Huda údajně nejucelenější a byla
jeho chloubou. Na shromážděné poklady
se k němu často jezdili dívat profesoři
Frič, Počta, Jahn, dvorní rada Vrba a další. Svými dary a prodeji Huda zásadním
způsobem obohatil mnohé sbírky muzeí
nebo škol. Jen Národní muzeum od něho
získalo nejméně 150 ukázek nerostů, a to
většinou darem. V odborných kruzích se
Huda proslavil nálezem minerálu anatasu
(1897), a především brookitu (1898), který
byl u nás nalezen vůbec poprvé.
Abychom jen nechválili, také učinil
dva „objevy“, kdy to moc nevyšlo. Jednak
skleněné kuličky považované za tektity
a domnělé fosilie v rule, které se ukázaly
být houbou, která do skály zapadla. Oba
omyly však zmátly i několik odborníků
a v podstatě potvrdily Hudovu všímavost.
V roce 1901 byl jmenován činným
členem Společnosti muzea království
Českého a roku 1903 zakládajícím členem
Klubu přírodovědeckého v Praze. Určitě
v tom hrály roli dodávky jeho skvělých
kolekcí hornin. Často také vzpomínal na
své rodné Svéradice, kam poslal sbírky
a stovku knih pro tamní knihovnu. Jindy
si vzpomněl na pustá, nevyužívaná lada
u obce. Tehdy nakoupil několik tisíc sazenic topolů a poslal je do Svéradic s tím, že
z prodeje dřeva bude mít obec v budoucnu pěkný zisk. V roce 1907 prodělal Huda
záchvat mrtvice, z kterého se již nikdy
nezotavil, naopak chřadl a po třech letech
trápení zemřel roku 1910 v Praze, kam se
krátce před tím přestěhoval.
Před smrtí napsal příteli Jahnovi:
„Nerad, velice nerad se připravuji na tu
cestu do neznáma a věčné tmy. S těžkostí
a lítostí budu opouštěti ten krásný svět,
plný divů, záhad a krás. Přeškoda, že již
musím na věky odejíti. Co jsem toho chtěl
ještě provésti či vykonati…“ Napsal Filip
Huda.
• Aleš Červený, Městské muzeum
Horažďovice
Literatura: Minerál, časopis, XXIV., 2016/5,
Jihočeský mineralogický klub o. s., České
Budějovice 2016
01 Filip Huda
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Městská policie Horažďovice
Vzhledem k vyhlášení nouzového stavu došlo na jednání u starosty města
Ing. Michaela Formana až počátkem
listopadu k pravidelnému vyhodnocení
úkolů, bilančnímu zhodnocení situace
a činnosti Městské policie (MP) Horažďovice, a to za období ¾ roku 2020, a především s pohledem na uplynulé prázdninové měsíce ve městě Horažďovice.
MP Horažďovice plní základní úkol, tj.
zajišťování místních záležitostí veřejného
pořádku, zajišťování veřejné služby občanům. Týdně je s pracovištěm bezpečnosti
prováděna identiikace, analýza a vyhodnocení rizik, na které se reaguje při
úkolech na další týden, společně s úkoly
starosty města. Pokud to hygienicko-epidemiologická situace dovolí, je analýza
stavu prováděna v úzké součinnosti se
všemi subjekty na úseku veřejného pořádku, které se na jeho stavu podílejí přímo
anebo nepřímo.
Činnost MP Horažďovice a zaměření
do různých oblastí ovlivňuje stav veřejného pořádku, kriminality a dopravně
bezpečnostní situaci ve městě a v činnosti hlídek městské policie se promítá
maximální snaha o jejich „viditelnost
a demonstrace přítomnosti v terénu“ ve
městě a o pozitivní otevřenou komunikaci s veřejností.
Základním článkem prvního zásahu
na místě je vždy hlídková služba, která je
veřejností velmi žádána a která v místě
a čase zvyšuje pocit bezpečí občanů. Zajišťuje co nejužší komunikaci s veřejností.
Strážníci disponují velmi dobrou místní
a osobní znalostí, která byla v mnoha případech uplatněna při součinnosti se složkami IZS. Dlouhodobě je na velmi dobré
úrovni spolupráce s HZS. Městská policie
jako další složka IZS se účastní, tam, kde
je přizvána, převážné většiny zásahů IZS.
Strážníci plní celou řadu úkolů, zejména zabezpečování míst zásahů. Častá je
pomoc strážníků hlavně v oblasti spolupůsobení při řízení dopravy u mimořádných událostí, dopravních nehod, havárií
nebo poškození komunikací.
Strážníci v průběhu prázdninových
měsíců a po prázdninách vyřešili mnoho
přestupkových jednání, která narušovala veřejný pořádek, a zadrželi pachatele
protiprávních jednání. Mimo základních
úkolů se MP Horažďovice podílela i na významných událostech ve městě k zajištění
pořádku, kde lze ve větší míře předpokládat rizika v oblasti bezpečnosti.
Činnost byla zaměřena na každodenní
úkoly, vždy odvislé od aktuálního stavu,
aktuálních problematik, na které bylo
nezbytné se zaměřit. Ke každodenní
6

činnosti MP Horažďovice patří trvalé
vyhodnocování veřejného pořádku, reagovat na vývoj a ihned přijímat adekvátní opatření. Byla realizována opatření
k eliminaci jednotlivých problematik,
zejména k omezení případů porušování
obecně závazných právních předpisů na
úseku čistoty města, tj. například porušování obecně závazné vyhlášky města o pohybu psů a jiného zvířectva na veřejných
prostranstvích, znečišťování veřejného
prostranství odpadky a exkrementy, na
úseku ochrany městského mobiliáře, na
úseku kontroly poplatkové povinnosti,
na úseku ochrany, na úseku bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních
komunikacích. MP Horažďovice též řešila

8 případů odchytu zvířat, převážně psů,
jejich případné umístění do záchytných
kotců a následné předání. Toto za pomoci
dobrovolníků, kteří se ve volném čase
o psy starají a velmi intenzivně pomáhají
s nálezem majitelů nebo majitelů náhradních. Mimo tyto základní úkoly byly
v průběhu léta a podzimu plněny a kontrolovány úkoly uložené starostou města
především k veřejnému pořádku a čistotě
ve městě, k odstraňování tzv. autovraků
z pozemku města, k ochraně bezpečnosti
osob a majetku, k ochraně zdraví před
škodlivými účinky návykových látek, jako
je popíjení alkoholu osobami mladistvými, nebo ke správnému parkování vozidel
v jednotlivých částech města.
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V průběhu léta nedošlo k významným
událostem, které by vážně narušily veřejný pořádek a jeho pokojný stav.
Během uvedené doby, tj. od 1. 7. 2020
do 31. 10. 2020, MP Horažďovice řešila
215 záležitostí a zjistila 104 přestupky. Za
uvedené přestupky strážníci uložili pokuty v souhrnné výši 14 800 Kč.
Během letních měsíců se strážníci
podíleli společně s policisty OO PČR
Horažďovice na 5 jimi organizovaných
dopravně bezpečnostních akcích (DBA)
zaměřených na dodržování stanovených
rychlostních limitů, způsob jízdy, používání bezpečnostních pásů a zádržných
systémů, zákaz požívání alkoholických
nápojů a jiných návykových látek řidiči
vozidel před jízdou a během ní, telefonování za jízdy, technický stav motorových
vozidel, doklady předepsané pro řízení
motorových vozidel a dodržování ostatních obecně platných ustanovení zákona
o silničním provozu. Poslední DBA proběhla dne 16. 9. 2020. Předpokládáme, že
uvedené DBA budou po skončení nouzového stavu pokračovat.

V průběhu léta bylo provedeno též
mnoho preventivních akcí – kontrola
zaparkovaných vozidel a cenností v nich
ponechaných, kontrola zabezpečení bytových domů, kontrola zahradních kolonií,
kontrola cyklistů zaměřená na technický
stav, používání stanoveného osvětlení za
snížené viditelnosti a používání ochranných přileb osobami mladšími 18 let.
Preventivní činnost významně ovlivňuje oblasti veřejného pořádku, částečně
kriminality, a také i bezpečnost dopravy
ve městě.
S cizineckou policií byla provedena
kontrola ubytoven na katastru města.
V rámci organizace, řízení a kontroly
se nemusely u MP Horažďovice řešit zásadní či mimořádné problémy a též proběhla bezproblémově kontrola ze strany
Policie ČR na úseku zbraní a střeliva.
Činnost obecní policie patří mezi
nejžádanější služby, které jsou občanům poskytovány z prostředků obecního rozpočtu. Průměrně v ČR je na
jednoho strážníka přímého výkonu
služby 888 obyvatel. V našem městě je

na jednoho strážníka v přímém výkonu
služby 1048 obyvatel.
Stále platí pro MP Horažďovice, že
hlavním úkolem je zajištění veřejné služby občanům, zajištění místních záležitostí veřejného pořádku, cílem je bezpečné
prostředí, spokojení občané.
K naplnění cílů a vize jsou nezbytné
podmínky. Poděkování patří celému
vedení města, zastupitelstvu, za vytváření
příznivých podmínek pro plnění úkolů. V neposlední řadě patří poděkování
strážníkům za plnění mnohdy nelehkých
úkolů.
• Odbor kanceláře starosty, pracoviště
bezpečnosti, OUI a krizového řízení
Městská policie Horažďovice
01 Městská policie
02 Křižovatka Prácheňská X Ševčíkova ulice

Odpadové hospodářství
Vážení občané,
od 1. 1. 2021 vstupuje v platnost nový
zákon o odpadech. Kromě řady změn
zásadním způsobem zvyšuje poplatek
za ukládání komunálních odpadů na
skládku. Doposud byl poplatek z každé
tuny komunálních odpadů uložených
na skládku 500 Kč. V roce 2021 bude
poplatek 800 Kč. Poplatek se bude každý
rok navyšovat až na 1850 Kč za jednu
tunu v roce 2029.
Skládkování odpadu je v ČR jedním
z nejvíce využívaných způsobů likvidace
komunálního odpadu. Razantní navýšení poplatku za skládkování je jedním
z nástrojů státu, jak skládkování odpadu
znevýhodnit oproti jiným způsobům
využití nebo odstranění odpadů. Cílem
je skládkování do roku 2030 postupně
omezit opravdu pouze na odpady, které
není možné využít. Zmírnit dopad navýšení poplatku za skládkování na obecní
a městské rozpočty má na přechodné
období (do 2029) „recyklační sleva“ se
sazbou poplatku za tunu ve výši 500 Kč.
Sleva se bude vztahovat pouze na
skládkovaný odpad v množství 200 kg
ročně na občana. Postupně se bude toto
množství snižovat o 10 kg ročně a v roce
2029 to bude jenom 120 kg na občana.
Obzor • Horažďovice

Všechno, co bude nad toto množství, bude skládkováno se zvýšeným
poplatkem.
Vzhledem k tomu, že se jedná o zákonný poplatek a za každou uloženou
tunu musí být poplatek odveden, městu
se toto navýšení samozřejmě promítne
do nákladů za odpadové hospodářství.
Přestože příjmy města od občanů za
využívání stávajícího systému nakládání s komunálním odpadem již nyní
náklady na odpadové hospodářství
města nepokryjí a zhruba 40 % se
doplácí z městského rozpočtu, město
v roce 2021 zvýšení poplatku od občanů
neplánuje. Zůstává na úrovni 600 Kč na
občana za rok.
Je proto důležité více než kdy jindy
snížit množství skládkovaných odpadů,
a to důsledným tříděním využitelných
komodit. Nejlépe však předcházením
vzniku odpadů. To je požadavek na každého jednotlivce.
Město má pro občany vybudovaný dostupný systém nakládání s komunálním
odpadem. Je tady v provozu sběrný dvůr
a relativně hustá síť sběrných stanovišť
kontejnerů pro využitelné komodity.
Že třídění odpadů není věnována potřebná důslednost, je možno

zaznamenat ve svozové dny směsného
komunálního odpadu, tedy popelnic. I když je frekvence vývozu častá
(1× týdně), popelnice jsou přeplněné,
plné plastových a papírových obalů,
často i kovů, skla, rostlinných odpadů
ze zahrad apod. Na některých místech
je tento scénář bohužel pravidelný.
Proto město zvažuje v případě nutnosti
i namátkovou kontrolu úrovně vytřídění odpadu v popelnicích. V případě, že
popelnice bude obsahovat odpad zjevně
nevytříděný, svozová společnost takovou
popelnici nevysype a informaci předá
městskému úřadu.
Žádáme občany, aby do popelnic
skutečně dávali jenom to, co tam patří,
nezneužívali městský systém pro odpady živnostenské a jiné nekomunální.
V příštím roce připravujeme intenzivnější osvětu nakládání s komunálním
odpadem, abychom eliminovali chyby
při třídění odpadů v důsledku absence
potřebných informací.
• Ing. Anna Vachušková,
odbor životního prostředí
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Hvězda výuky na dálku
učí v Horažďovicích
01

na badatelskou hodinu chemie, pohovořil
s paní ředitelkou a podíval se na tvorbu
výukového videa určeného pro distanční
vzdělávání. V průběhu natáčení se úplně
všichni shodli na tom, že i přes příjemné
úspěchy školy není nad klasické vzdělávání. Do nového roku si tedy přejme co
nejrychlejší návrat do běžného režimu
bez distanční výuky.
• Pracovní kolektiv ZŠ Blatenská

Rok 2020 se s velkou pravděpodobností
stane letopočtem, o kterém se jednou
bude psát nejen v učebnicích dějepisu.
Když se totiž ohlédneme do nejbližší
historie, jen stěží budeme hledat události,
jež zkomplikovaly náš každodenní život
stejně jako epidemie nového typu koronaviru. Asi se shodneme na tom, že jednou
z nejvíce zasažených oblastí se bezesporu
stalo vzdělávání. Školní budovy se neprodyšně uzavřely, žáci zůstali sedět doma
a mnoho rodičů bylo doslova ze dne na
den vrženo do nesmírně těžké situace.
Téměř okamžitě se ale našli učitelé, kteří
nejen že se na nové podmínky adaptovali doslova rychlostí blesku, ale navíc se
v průběhu distanční výuky stali oporou
pro žáky, rodiče a své kolegy. K ocenění
práce nejen těchto pedagogů byla v průběhu roku mediálním domem Economia
a redakcí Aktuálně.cz vyhlášena celostátní anketa s názvem Hvězdy výuky na dálku, do níž bylo ve své první fázi nominováno téměř 500 srdcařů. Odborná porota
následně vybrala 12 inalistů v kategoriích pomoc a podpora, výuková videa, mimořádný výkon a péče o duši, pro které
následně mohla hlasovat široká veřejnost.
S velkým potěšením můžeme oznámit, že
náš kolega Mgr. Petr Curko obsadil první
místo v kategorii výuková videa a navíc
se s 58,3 % hlasů stal celkovým vítězem
ankety. Jeho vzdělávací videa zveřejňovaná na platformě Youtube se podle všeho
stala oblíbenou pomůckou při získávání
nových vědomostí, o čemž svědčí i nedávné překonání milníku jednoho milionu
zhlédnutí. Několik dní po vyhlášení
vítězů ankety dorazil na ZŠ Blatenská štáb
České televize z pořadu Události v regionech, který se zaměřil na porovnání
prezenční a distanční výuky. Štáb vedený
paní magistrou Danielou Tunklovou
zavítal do nově zrekonstruované učebny
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Pro doplnění informací také
přikládáme vyjádření pana učitele:
„Uzavření českých škol na jaře bylo událostí, na kterou se asi nikdo z nás nemohl
plnohodnotně přichystat. Jedním z úkolů
našeho školství posledních let je ovšem
příprava žáků na život plný nejistoty a turbulentních změn tak, aby byli
schopní rychle se adaptovat na neustále
se měnící životní podmínky. Těsně po
odchodu žáků na distanční výuku mi

02

03
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hlavou proběhla myšlenka, že nyní bude
na učitelích, aby si také otestovali míru
své vlastní adaptability. Ihned od prvního
dne distanční výuky jsem věděl, že rozhodně nechci učit pouze stylem: „Otevři
učebnici a vypiš si poznámky.“ A tak jsem
začal natáčet svá výuková videa. I když
se z dnešního pohledu za technickou
kvalitu své prvotní tvorby stydím, samotní žáci začali materiál sdílet se svými
známými. Z desítek diváků denně jsem se
poměrně rychle dostal k desetitisícovým
číslům. V tu chvíli mi došlo, že mám před
sebou velký závazek. U prvních videí jsem
zaznamenal pochvaly na jejich obsahovou
stránku, ale všiml jsem si, že se mnoha
lidem nepozdává složka zvuková. Na jeden den jsem se tedy uzavřel do pracovny,
abych si nastudoval informace potřeb-

Tak trochu jiné
Vánoce v MŠ
Na Paloučku
Každým rokem v zimní čas přichází
k nám Mikuláš – tak říkáváme s dětmi
ve známé besídkové básničce. Přestože
jsme si i letos návštěvu Mikuláše s jeho
družinou Na Paloučku doopravdy užili,
očekávání příchodu vánočních svátků
a nového roku prožíváme v neobvyklé
atmosféře. Z preventivních důvodů byla
zrušena všechna dětská kulturní představení v MŠ i mimo ni, taktéž našich
tradičních tvořivých dílniček a vánočních
besídek za účasti rodičů jsme se museli
vzdát. Místo společně roznášených dětských přáníček tvoříme a rozesíláme letos
elektronická. Ani náš pěvecký soubor
Sluníčko nemohl veřejnosti předvést svůj
každoročně pečlivě nacvičovaný vánoční program. A tak se teď, více než kdy
jindy, učíme být ještě více právě spolu.
Ve slavnostně vyzdobených třídách jsme
kromě zmiňovaného Mikuláše prožívali příjezd Martina na bílém koni, před
vystavěnými pekelnými branami proběhl
i čertí rej a poslední prosincové dny v MŠ
vesele tančíme, zpíváme u rozsvícených
stromečků a radujeme se z nadělených
dárků. Vážíme si veškeré podpory,
vstřícnosti a pochopení, kterých se nám
i v této nelehké době dostává, mnohokrát
děkujeme. Všichni společně se učíme
zvládat nové, nenadálé situace, a to nejen
děti, ale i my, dospělí. Kolegové z předškolních tříd v případě potřeby pracují
na distančním vzdělávání, pedagogové
z celé MŠ s veškerým potřebným vybavením zastupují nepřítomné paní uklízečky
a provozní zaměstnanci se nezdráhají
Obzor • Horažďovice

né pro zlepšení. Výsledkem byl nákup
graického tabletu, externího mikrofonu
a také nainstalování poloprofesionálního
softwaru. K mnoha rolím, které by měl
dobrý pedagog zvládat, tak přibyla i role
youtubera.
Celou situaci kolem distanční výuky
bych přirovnal k parní lokomotivě,
která pelášila kupředu nehledě nalevo
či napravo. Najednou přišel otřes, koleje
se pokroutily a lokomotiva byla nucena
téměř zastavit. A právě takové chvíle jsou
naprosto ideální pro plánování další
cesty. Zjistili jsme, že některé koleje jsou
slepé, jiné zrezlé či zastaralé. Během několika měsíců došlo k modernizaci, která
by za normálních okolností trvala bez
nadsázky roky. Většina učitelů si konečně
uvědomila, že školství musí relektovat
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svět kolem nás a že ve škole často odmítané moderní technologie mohou být
úžasným nástrojem. Ještě intenzivněji se
začalo diskutovat o významu probírané
látky a pokud budu hovořit za naši školu,
došlo k ohromnému stmelení známého trojúhelníku žák, rodič, škola. A to
nejlepší na závěr – žáci se začali do školy
těšit jako snad nikdy před tím. Když to
tedy shrnu, myslím, že pozitiva převládla
nad všemi těžkostmi, kterými jsme si my
všichni museli projít.“
01 Logo ankety Hvězdy výuky na dálku.
Foto: Aktuálně.cz.
02 Mgr. Daniela Tunklová a Mgr. Petr Curko.
Foto: štáb ČT
03 Mgr. Petr Curko

02

03

04

měnit své posty za jiné, právě potřebnější.
Zdoláváme mnohá anticovidová opatření a újmy, které nám současná situace
štědře nadělila, vyvažujeme je semknutím
a vzájemnou pomocí. Všichni netrpělivě
vyhlížíme čas, kdy budeme opět moci
svobodně vykročit do dalšího období. Krizovými stavy někdy vyčerpáni, o mnohé
snad i posíleni, a hlavně zdrávi. Hodně
sil a zdraví v nových časech přejeme z MŠ
na Paloučku i vám všem. Krásné Vánoce
i celý nový rok!

01 Berušky zpívají ve svém malém peklíčku
02 Připravujeme se na čertovský rej
03 Na Paloučku máme opravdového čerta
04 Stromeček zdobíme těmi nejkrásnějšími
ozdobičkami

• Eva Málková, učitelka MŠ Na Paloučku
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Zdravý životní styl
6.B
Konečně zase sedíme po distanční výuce
ve škole se všemi spolužáky. A tento týden
nás kromě učení čekala přednáška na
téma „Zdravý životní styl“. Ve třídě nás
navštívily paní Zuzka a Věrka z Proudu.
Připravily si pro nás hru s kostkami, ve
které se nám snažily přiblížit, co je zdravý
životní styl. Hra spočívala v tom, že jsme
se vtělili do různých postav. Vymýšleli
jsme, co bychom přes den dělali třeba
jako sportovec, kamarád nebo předseda.
Poté jsme házeli dvacetistrannou kostkou
a podle čísla, které padlo, se vyvinula
s životem naší vymyšlené postavy situace,
která jeden den buď byla příjemným zážitkem, anebo naopak druhý den postava
onemocněla a my jsme proti nemoci museli bojovat. Hody kostkou tak rozhodovaly, zda se nemoci ubráníme nebo budeme
mít trvalé následky či nemoci podlehneme. Život je jako na houpačce, stejně jako
hod kostkou, hodíš vysoké číslo a den je
krásný, vše vychází, nebo ti padne číslo
nízké a ty sotva vstaneš z postele a je ti

fakt nanic. Moc děkujeme Zuzce a Věrce
za jejich trpělivost a přejeme jim jen vysoká čísla v hodu kostkou i v životě.

• Žáci 6. B, ZŠ Horažďovice, Komenského 211.
Napsala Daniela Hlaváčová

Covidová sezóna TKHD
Tato sezóna byla prazvláštní, nicméně
se větším nepřítelem než covid-19 opět
ukázalo počasí, které některé turnaje či
mistráky velmi poznamenalo. Na své si po

celou sezonu přišli jak tenisté registrovaní, tak amatérští, děti i rodiče a v neposlední řadě i návštěvníci našeho areálu.
Kvalitním servisem se o to postarala paní

Staňková, která zásobovala všechny přítomné hosty širokou škálou občerstvení.
Dále si velmi vážíme letošní zkušenosti
s ilmem. Náš areál si totiž vybral režisér Petr Zahrádka a prostory využil pro
natáčení nového ilmu Láska na špičkách,
který přijde do kin následující rok.
Rádi bychom řekli, že jsme se nastěhovali do hal, ale vládní PES tomu nepřeje,
a tak zdravíme aspoň přiloženou fotograií našeho A-mužstva. Doufáme, že
sezóna následující bude alespoň taková
jako letošní a že nebudeme muset na síti
smečovat v respirátoru či dokonce v kombinaci s celoobličejovým štítem.
Tenisový klub by touto cestou chtěl
poděkovat všem, kteří nás v tomto nelehkém období podporují. Především všem
našim sponzorům, městu Horažďovice
a návštěvníkům našeho areálu.
Za TKHD
• Jan Svoboda
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Přání babičkám
a dědečkům
Když byly Světlušky na podzim opět nuceny ke zrušení pravidelných schůzek, naše
aktivita se přesunula do internetového
prostředí. Při naší poslední online schůzce před návratem k tradičním schůzkám “na živo” jsme se rozhodly potěšit
babičky a dědečky v okolních domovech
důchodců. Se Světluškami jsme nakreslily
vánoční přání, vyrobily jsme si i vlastní
obálky a rozdělily si adresy domovů seniorů v Horažďovicích, Strakonicích, Sušici,

Blatné a Klatovech. Naučily jsme se díky
tomu posílat dopis, s čímž se dnes už moc
často nesetkáváme. Doufáme, že naše přání potěšila srdce nejen zaměstnanců, ale
hlavně starých lidí, kteří se teď s vlastními vnoučaty a rodinou nemohou stýkat.
Šťastný nový rok přejeme i vám všem!

Model klub
Horažďovice

Veškeré činnosti při práci v kroužku jsou
pojištěny.
Vstupní poplatek včas oznámíme, ale
předpokládáme, že se bude pohybovat do
300 Kč za jeden školní rok. Protože začínáme až od 1. ledna 2021, bude poplatek
150 Kč.
Hotové výrobky si děti za malý poplatek
mohou odnést domů.
Zahájení všech kroužků předpokládáme
začátkem roku 2021. Další informace rádi
poskytneme na níže uvedené kontaktní
adrese.
Případní zájemci se mohou předběžně
přihlásit na níže uvedených kontaktech.

Model klub Horažďovice si pronajal bývalé prostory domu dětí a nabízí širokou
škálu technických kroužků.
Hledáme zájemce o níže vyjmenované
kroužky:
Lodní a letecký modelář
Stavba lodí a letadel
Robotika
Programování, sestavování a dálkové ovládání multifunkčních zařízení
Ovládání NC strojů
Programování a práce na NC strojích,
soustruh, fréza, řezačka polystyrénu
Kroužky povedou zkušení vedoucí s mnoholetou zkušeností.
Model klub je registrován v republikové
organizaci.
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• vedoucí oddílu Hvězdiček
Johana Matějková

Základní
umělecká škola
Končí velmi podivný rok. Po jarních
problémech jsme museli podobné
situace řešit i nyní na podzim. Nakonec jsme se vrátili do alespoň částečně normálního režimu a můžeme
pokračovat v prezenční výuce. Tady je
na místě velké poděkování všem, kteří
nás podporovali a společně s námi
pomohli svým dětem překonat toto
velmi nejisté období. Velké poděkování
samozřejmě patří všem kolegům, kteří
se s nastalou situací velmi statečně
popasovali a pomohli všem dětem a rodičům projít těmito neveselými týdny.
Mnoho akcí jsme museli zrušit
již na jaře a podzim nebyl výjimkou.
Pokud to bude jen trochu možné, rádi
bychom uspořádali alespoň Novoroční koncert, který je naplánován na
18. ledna 2021 od 17.00 hodin v hotelu
Prácheň. Snad nám to situace dovolí.
Na rok 2021 plánujeme opět množství aktivit, které chceme přinést
nejen našim žákům, ale celé široké
veřejnosti. O aktuální situaci vás budeme průběžně informovat.
Co říci závěrem. Ještě jednou
musím moc poděkovat všem pracovníkům školy za skvělou práci a přístup
a zodpovědný postoj k novým a novým
situacím. Děkuji všem žákům za práci
v dobách, kdy ani nemohli docházet
do školy a vše se řešilo přes počítač či
telefon. Opravdu to není jednoduché
pro nikoho. O to víc jsme si všichni užívali ty chvíle ve škole. Děkuji
rodičům a prarodičům za spolupráci
a pomoc dětem. A samozřejmě i všem
ostatním, kteří nás podporovali.
Jménem svým, i jménem celého
pedagogického sboru, přeji všem krásně prožité svátky vánoční a do roku
2021 pak přejeme hlavně moc a moc
zdraví, klidu, pohody. Pevně věříme,
že se bude situace lepšit a budeme
moci dále dělat svoji práci a společně
se setkávat na krásných uměleckých
akcích, které pro vás připravujeme.
• Mgr. Martin Petrus,
ředitel ZUŠ Horažďovice

Zájemci kontaktujte:
Ing. Zdeněk Bláha
telefon: 723 122 622
E-mail: zblaha@duo.cz
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Vážení čtenáři
Obzoru,
dovolte mi, abych vás touto cestou poprvé
a rád oslovil. Jmenuji se Mariusz Piwowarczyk. Od července 2019 jsem místním administrátorem v Horažďovicích
a dalších pěti farnostech. Jsem římskokatolickým knězem, oblátem Panny Marie
Neposkvrněné, pracujícím v Českobudějovické diecézi, kde je biskupem Mons.
Thdr. Vlastimil Kročil. V kněžské službě
jsem už 22 let.
Dovolte mi, že na počátku poděkuji
P. Ing. Petrovi Koutskému, mému předchůdci, za jeho milé uvítání na faře v Horažďovicích a přízeň, jakou mi prokázal
na počátku mého působení zde. Děkuji
mu za jeho působení zde a za to, že ho
máte rádi a ještě radši jeho kněžskou
službu.
V České republice působím od roku
2001. Pocházím z 5 sourozenců a moje
rodiště se nachází na severovýchodě
Polska, v oblasti krásných Mazurských
jezer. Působil jsem v Kroměříži, v Táboře,
v Přerově a nyní v Pošumaví. Pošumaví je
nádhernou krajinou, kopce a hory jsou
mi citově blízké. V několika farnostech,
kde jsem působil, bylo zapotřebí vstoupit do oprav kostelů. Myslím si, že to byl
úkol svěřený mi Bohem. Měl jsem vždy
krásnou spolupráci s vedením v obcích
a s lidmi, které jsem se snažil spojovat, vytvářeli jsme dobré společenství.

Horažďovice se velmi odlišují od mých
minulých působišť. Musím si přiznat,
že mi pomáhají posunout se v osobním
životě o krůček dál. Vidím zde úctu ke
kněžství, i když jsou nějaké překvapující
incidenty, které až zarážejí. Jsem ustanoven knězem, abych byl ve službě pro vás
všechny a pro církev. Modlím se za vás, za
vaše starosti a za vaše zdraví v průběhu
pandemie. Prosil bych vás o modlitbu
k mému Bohu a – tak jak jen se umíte
modlit – i za mě. Moje služba obnáší službu Kristu skrze svátosti, nynější čas nám
tu službu skrze přirozený kontakt hodně
omezil. Moje činnost je spojena také se
setkáním s lidmi za různých příležitostí,
nejen skrze činnost vyplývající ze svátostného působení.
V mém zdejším působišti mám
zatím na starosti devět kostelů. Říká se
v Česku to, co velmi dobře znáte: „práce
jak na kostele.“ Někdy mi lidé říkají,
že bych se neměl o to vůbec zajímat.
Bohužel realita je taková, že mám za
to všechno zodpovědnost. Začali jsme
od nachystané smlouvy, která byla už
mnou podepsaná, týkající se zahrádky,
která je dnes zpřístupněna a krásně
udělaná pro veřejnost. Další úkol, se kterým jsem tento rok ani nepočítal, byla
oprava horní zahrady za farou. Opravili
jsme zeď, na kterou biskupství poskytlo
inance a dalo nám 192 990 Kč. Práce
byly neustále spojeny s kontrolními dny
a děkuji jak biskupství za poskytnutou
pomoc, tak i městu a panu Ing. Tůmovi
z památkového oddělení Plzeňského

01

kraje a paní Ing. Radce Kočí za velkou
podporu a pomoc spojenou s pracemi.
Kostel sv. Petra a Pavla na náměstí
byl za dvě letní sezóny, které jsem tady
strávil, vždy nejvíc foceným objektem
vodáky a jinými návštěvníky Perly Otavy.
Je mi líto, že ještě nemáme, mimo mše
sv., zpřístupněný kostel. Rád bych také
udělal, s pomocí vás farníků, internetové
stránky, skrze které byste byli víc informovaní o událostech, které zde v kostelích probíhají. Tento rok jsme částečně
opravili 3/5 střechy boční lodi od strany
náměstí. Práce probíhala velice svižně,
i když byla započata s dlouhou prodlevou

02
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kvůli nemoci covid19. Na opravu, která přišla na 800 000 Kč, jsme dostali
městem Horažďovice zprostředkovanou
dotaci z Ministerstva kultury 400 000 Kč,
a samotné město skrze vedení a radu
odsouhlasilo přispět na kostel částkou
80 000 Kč. Město, i při tom malém, co
samo dostalo z ministerstva, věnovalo
tuto částku vcelku na opravu kostela.
Zbývající část nákladů je hrazena ze
zdrojů farnosti, tedy darů konkrétních
lidí. Děkujeme všem, kdo během roku na
opravu kostela přispěli. Příští rok máme
pro pokračování v opravách městem
přislíbenou částku, která není ještě stanovena. Zájem města o krásu Perly Otavy
je velmi uklidňující. Když jsem přijel,
oslovilo mě mnoho věcí, které město má,
poněvadž v Polsku, při tak malé kapacitě
lidí, si obce nemohly dovolit např. bazén.
Je to jenom příklad. Moje návštěvy, které
přijížděly z celé republiky, byly nadšené
čistotou a klidem, Nádherně vysazenými

květinami a krásným anglickým parkem.
Chtěl jsem tím říci, že, ačkoli jsem si to
nezasloužil, žiji skoro v ráji. Chtěl jsem
poděkovat panu starostovi Ing. M. Formanovi a paní místostarostce Ing. H. Kalné
za spolupráci, jejíž plody dnes vidíme
skrze opravy, které už proběhly na kostele. Jednou jsem udělal přirovnání, že na
náměstí máme jako v zubech dva kazy.
Ukázalo se, že na jednom zubu vedle
městského úřadu se kaz opravil a máme
nádhernou stavbu. Počítám s tím, že
ačkoliv kostel má mnohem větší kaz,
časem, s Boží pomocí, bude opravený při
pokračující dobré spolupráci s městem
a spoluobčany. Je velice milé, že každý
občan může hovořit s vedením města
na zasedáních o tom, jak je možné víc
zvelebit místo, kde žijeme a upozornit
na něco, co je velice důležité. Vždycky
tu možnost využívám a děkuji za osobní
setkání na magistrátu. Naposledy děkuji
také všem nejmenovaným dobrodincům
03
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našich chrámů a všem, kteří se o kostel
starají.
Dovolte mi, že i touto cestou vás
poprosím o pomoc s opravou kostela
na náměstí v příštím roce. Číslo účtu je:
821850379/0800. Dárcům můžeme vystavit
potvrzení o daru, uplatnitelné pro odečet
daní. Kostel je otevřený pro všechny, využívaný nejen k bohoslužbám, ale i např.
pro koncerty…
Nakonec bych vám chtěl popřát
šťastný a požehnaný nový rok 2021 a bez
koronaviru.
• P. Mariusz Piwowarczyk
01 oprava terasy za kostelem
02 oprava střechy boční lodi
03 oprava střechy boční lodi
04 oprava střechy boční lodi
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Horažďovičtí pastýři
Nebýt vánočních tradic, asi bychom na ně
už dávno zapomněli. Na pastýře, ochránce stád. Být pastýřem bylo povolání
pradávné. Od doby, kdy člověka provázela
domácí zvířata, bylo třeba se o ně starat,
zajišťovat jim potravu, chránit je před
dravou zvěří. Ale posuňme se ze starověku do minulosti relativně nedávné: do
18. století, kdy pastýři byli ještě zcela nezbytní pro každou obec. Pro sedláka bylo
nemyslitelné postávat s několika kusy
svého dobytka celý den někde na pastvě.
Proto v každé obci byl pastýř, člověk, který pásal domácí zvířata, především krávy,

apod. Nebylo divu, že pastýřům byla často
přisuzována i čarovná moc. Jinou jeho
povinností bylo, že musel pro plemenné
účely držet býka, kance, kozla…. K jejich
obživě míval od obce pronajatou louku
zvanou „bejkovka“. Kde byla obec větší a zvířat více, měl pastýř k ruce ještě
pasáka.
Pastýř nebyl usedlým obyvatelem obce,
nevlastnil zde žádný majetek. Byl zaměstnancem sedláků. Ti mu za jeho práci platili zčásti penězi, zčásti naturáliemi, zpravidla obilím (tzv. sejpka – na sv. Ondřeje
30. 11.), a každý rok rozhodovali, zda jsou
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ale samozřejmě i ovce, prasata i kozy pro
celou ves. Po ranním dojení se vyháněl
dobytek z jednotlivých chalup k pastýři,
který ho odváděl na pastvu a v poledne
zase přihnal celé vesnické stádo zpět na
náves. O třetí odpolední se hnalo na pastvu znovu. K pastvě sloužila tzv. „draha“,
což byly obecní louky na neúrodných
pozemcích. Páslo se podle přání jednotlivých hospodářů i na jejich úhorech, což
byla při trojpolním hospodaření pole,
která ležela ladem, aby si „odpočinula“.
Pastva dobytka na úhorech byla vítaná,
protože pasoucí se dobytek při tom také
pole pohnojil. Povinností pastýře bylo
i dohlížet, aby dobytek neudělal na polích škody. K tomu míval pastýř bič, hůl
a hlavně psa, který pomohl stádo ohlídat. Páslo se od 1. května do 16. října (do
sv. Havla). K povinnostem pastýře patřilo
i léčit nemocný dobytek, uřezávat nebezpečné rohy, pomáhat při rození mláďat
14

s pastýřem spokojeni a jeho angažmá zase
o rok prodlouží nebo se poohlédnou po
pastýři jiném. Z tohoto důvodu se později
pastýřům říkalo „slouha“, popř. „obecní
slouha“. Toto označení také napovídá
o sociálním postavení pastýře: byl vlastně
na úrovni zemědělského dělníka. Bydlel
v obecní pastoušce. K užívání míval políčko, loučku. Snadno tedy mohl střídat svá
působiště, což se někdy stávalo, ale jindy
byl jeden pastýř v obci třeba celý život.
Celkem si dovedeme představit, že
svého pastýře měla každá vesnice. Měly
svého pastýře i Horažďovice? Určitě
měly. Ještě v 18. století byly Horažďovice
nevelkým venkovským městečkem vymezeným hradbami, jen část domů byla za
severními hradbami při silnici (tzv. Předměstí). Měšťané se sice živili řemeslem,
což byla jejich městská výsada, ale k tomu
měli i svá hospodářství s polnostmi
kolem města a samozřejmě s domácím

dobytkem. Na vesnici často stačil pastýř
jeden, větší obce mívaly pastýřů více,
často ještě s pomocníky.
Že Horažďovice měly své pastýře, na
jejichž práci město i dohlíželo, svědčí třeba rozdělení povinností konšelů v r. 1708:
Václav Beneš a Florian Herites byli ustanoveni „úředníky nad pastejři“. Na jižním
okraji města na břehu řeky (naproti
Mrskošovu mlýnu) je dodnes místo, kde
se odedávna říkalo V Pastuškách, popř.
Pastušky. Dnes je toto místo součástí
Nábřežní ulice. A ve starých pomístních
názvech Horažďovic se vyskytovalo označení „Za pastušky větrovné“ a „Za pastušky v jámách“. Konec pastýřů v Čechách
přinesl přechod z trojpolního na střídavé
hospodaření začátkem 19. století. Dobytek
byl už trvale ustájen a ani pást ve velkém
nebylo kde. Pastýři ještě dožívali, ale během 19. století prakticky zmizeli.
A k čemu vlastně měli ti pastýři trouby,
které patří k symbolům Vánoc? Vytrubováním upozorňovali, že se žene na pastvu
nebo příchod z pastvy. Pastýřské trouby
byly z kravských či volských rohů. Tyto
trouby vydávaly jeden, nanejvýš několik
tónů. A patřilo k vánočním zvykům, že na
Štědrý večer obcházel pastýř za vytrubování dům od domu celou obec. Jednak
proto, že býval obdarováván malou vánočkou či koledou, a jednak na památku
toho, že o Ježíšově narození se jako první
dověděli od anděla dávní pastýři.
„Pastýři, vstávejte,
pospěšte k Betlému,
zprávu tu povězte
na cestě každému“.
Pastýři pověděli a přinesli malému Ježíškovi dárky pro radost a aby neměl nouzi. A jejich tehdejší nápad s dárky ctíme
pod vánočním stromkem dodnes.
• Jiří Wagner
01 Ti muži v tlustém kožichu s troubou, popř.
s halapartnou či svítilnou na Ladových
vánočních pohlednicích už nejsou pastýři.
To jsou ponocní, kteří v noci hlídali obec před
nenadálou škodou. Ale trochu nám s těmi pastýři
časem splynuli.
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Tři králové přijdou
aneb koleda trochu jinak
I na začátek příštího roku chystáme
Tříkrálovou sbírku, která ale vlivem
epidemie bude mít přeci jen trochu jinou
podobu, než jak ji známe.
V Horažďovicích a okolních obcích
vyrazí koledníci do ulic za dodržení
přísných hygienických opatření, s rouškami a rozestupy, ale tradičně s dobrou
náladou a poselstvím o lidské solidaritě
a soudržnosti, které je dnes potřeba více
než kdy jindy. Kvůli zajištění bezpečnosti
koledníků i dárců se nebude koledovat ve vnitřních prostorách. Protože
je ochrana zdraví pro nás prioritou,
nebudou tentokrát koledníci zvonit u vás
doma, ale můžete je potkat na veřejných
prostranstvích:

PŘIDRUŽENÉ OBCE
Na návsích – SOBOTA nebo NEDĚLE
9.00–11.00 (konkrétní čas bude vyvěšen
na obvyklých místech)
Protože doba koledování bude kratší,
bude možnost přispět hotovostí do tříkrálových kasiček od středy 6. 1. 2021 do
pátku 8. 1. 2021 na těchto místech:
Lékárna Devětsil (náměstí)
Lékárna Panacea (Blatenská ulice)
Papírnictví Karel Lukeš
Pekařství Karel Rendl
ROSA COMPUTERS
F-MOBIL
Čerpací stanice Robin Oil
Čerpací stanice BENZINA
Potraviny Mandák

HORAŽĎOVICE
Mírové náměstí, okolí supermarketů
Albert a Penny – STŘEDA 6. 1. 2021
9.30–11.00; 14.30–16.00

Rozhodně vás však nechceme připravit
o zážitek z koledování. A nyní už víme,
že o něj nepřijdete. Rádi bychom tak
oslovili své věrné příznivce i ONLINE.
Chceme tímto vyzvat zejména vás, mladší

– pomozte svým rodičům a prarodičům
přispět do online kasičky na webu
www.trikralovasbirka.cz od poloviny
prosince, umožňuje vám darovat podle
konkrétní obce, kterou si vy zvolíte.
Přispět můžete i bezhotovostně na účet
číslo 66008822/0800 s variabilním symbolem 77702006.
A tak, pokud tři králové nezazvoní
přímo u vás, otevřete jim ONLINE dveře
a zažijte stejně krásný pocit, jako když
na vašem prahu zpívá parta zmrzlých
koledníčků jen pro vás. Obdarujte je
a přijměte požehnání. Skrze vás darují
pomoc těm nejpotřebnějším.
•

Za OCH Horaždovice
Mgr. Šárka Čáňová
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Historie domů v Horažďovicích v letech
1600–1800, vnitřní město
Dům čp. 94–95
V roce 1628 náležel dům Ondřeji
Křenkovi. Zpráva je nepřímá a je zmíněn v rámci lokace sousední nemovitosti. V roce 1641 dochází po jeho smrti
k dělení pozůstalosti. (Vlastnil rovněž
sousední dům čp. 93, který získala
vdova Mariána pozn.) Ve své závěti
odkazuje dům synu Václavovi, jak uvádí
zápis „dům s druhou polovicí workafu
Václavovi synu zanechává (forkaf =
workaf, z německého Vorkauf, předem
zboží koupené k zpracování). Však aby
týž Václav z toho domu byl povinen něco
jí Mariáně (matce) nejmenujíc co a jak
mnoho vydati, stodoly ve dvoře všickni
aby užívali a o jiný statek rovným dílem
se podělili“. V roce 1651 prodává Václav Křenek dům Teobaldu Majerovi
pocházejícímu z města Žebrák a jeho
manželce Dorotě za 235 kop. Dům leží
mezi domy Mariány Šlechtové a Jakuba
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Malkovského. Dům byl splácen až do
roku 1660. V berní rule z roku 1654 je
u jeho jména uvedeno „pivo vaří a šenkuje“. Dům tedy sloužil nějakou dobu
jako hospoda. V roce 1674 prodává dům
Teobald Majer s povolením vrchnosti
Mojžíšovi Löwovi židu za 155 zlatých. To
potvrzuje i revizitace berní ruly z roku
1675, kde je u jeho jména poznámka „ten
dům Mojžíšovi židu prodán jest“. Mojžíš
žid je zde zmíněn nepřímo jako majitel
v letech 1679 a 1684 v rámci lokace sousední nemovitosti. V letech 1714–1733 je
zde zmíněn Marek Löwy žid, zřejmě syn
Mojžíše Löwyho. Ten rozdělil dům na
dvě poloviny pro své syny. Dům v Trhové ulici ujal v roce 1737 Abraham David
Löwy. Ve dvorním traktu v nově vystavěném domě se usadil Löbl Markus. Když
ujímá polovici domu Doubaldovského,
jak byl pojmenován původně celý dům
před rozdělením na dvě části po smrti Marka Löwyho, „dům (respektive
jeho polovina) pravený Doubaldovský

dědičně tak jak stojí a on jej užíval“ a na
který má příslušný dekret. Dům leží
„v ulici nad trhem zadní díl, polovic
dvoru, v něm obzvláště pak svobodným
průchodem do ulice trhové skrze přední
díl domu téhož a polovici sklepu spodního neb lochu se vším tím a celou spravedlností, jak jej jeho otec užíval“. V letech
1760–1776 je zde zmíněn jako majitel žid
Abraham Vodňanský. V roce 1788 je zde
zmíněn žid Abraham Stern. Dva židovské domy označené římskou číslicí X.
a XI. jsou zaznamenány ještě na plánu
města z roku 1837. Zřejmě proto má objekt dodnes dvě čísla popisná. Židovské
trhové knihy založené v roce 1775 nebyly do mapování historie začleněny.
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Městské muzeum
Pokud to umožní aktuální podmínky krizových opatření:
8. 1. pátek • 17.00 a 18.00 • divadelní sál muzea
Loutkové představení Budulínek
Hraje TYJÁTR Horažďovice
22. 1. pátek • 17.00 a 18.00 • divadelní sál muzea
Loutkové představení Tajemství hradu Helšaftu
Hraje TYJÁTR Horažďovice

Vážení spoluobčané,
zveme vás na veřejné projednání studie

Spolkový dům • Horažďovice

Upozorňujeme, že v měsíci lednu a únoru bude muzeum uzavřeno.
Interaktivní dílna, včetně výstavy Prácheňských marionet a výstavy
ZUŠ „Jak jsme kreslili horažďovické marionety“, bude otevřena pro
objednané skupiny.

Kino • středa 20. 1. 2021 • 17.00
S ohledem k měnícím se podmínkám omezující
shromažďování osob sledujte prosím v den konání
aktuální informace na facebooku města.
Děkujeme za Vaše připomínky a náměty.
Ing. Michael Forman
starosta města

Horažďovice • perla Otavy

Městská galerie
denně mimo pondělí • 9.00 až 16.00
A. Červený: Diagnóza krystal
Stálá expozice alpských minerálů.
denně mimo pondělí • 9.00 až 16.00
100 let skautingu v Horažďovicích
Výstava bude prodloužena podle aktuálních krizových opatření

Upozornění
Tyto akce mohou být z důvodu epidemiologické situace zrušeny.
Sledujte Facebook města (https://www.facebook.com/horazdovice)

✂••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Oprava k historii předešlého domu
čp. 93
Vzhledem k malému množství písemných
materiálů došlo u počátků historie domu
čp. 93 k záměně u osoby Jana Hrbka, který vlastnil ještě jiný dům ve městě, a byla
tak nechtěně sledována linie majitelů
jiného domu. Chybně je jen počátek historie domu do roku 1684, odtud již jsou
informace odpovídající. Správné počátky
domu tedy jsou:
V roce 1628 kupuje domovní spáleniště
řečené Hrazákovské Ondřej Křenek od
Daniela Pulce pro Zuzanu, dceru zemřelého Tobiáše Hrazáka. Dům leží mezi domy
Josefa Kožišníka a téhož Ondřeje Křenka
strany druhé za 30 kop. Domem nakonec
disponuje sám a po jeho smrti jej v roce
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1641 ujímá vdova Mariána. Ondřej Křenek
nezanechal za svého života závěť, a tak
po jeho smrti zařizoval pozůstalost jeho
bratr Jan. Mariána Křenková ujímá toto
spáleniště domu řečené Hrazákovské
i s komorou k jeho domu připojenou
a polovicí workafu a polí. Vdova Mariána
se znovu provdala za hejtmana nalžovského panství Pavla Šlechtu Zahrádeckého, za kterým se odstěhovala. Po jeho
smrti v roce 1647 se vrací do Horažďovic
a v berní rule z roku 1654 je zmíněna jako
Mariána Šlechtová s poznámkou u živnosti „pálený pálí“. V roce 1665 přechází dům
po zemřelé Mariáně Šlechtové na rychtáře Václava Vojtu. Ještě téhož roku ale
prodává Václav Vojta dům za 90 zlatých
Janu Markovi. V roce 1679 si vyměňuje
Eva Marková (psáno Marečková) dům
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s Janem Hrbkem. Ten jí doplácí ještě
8 zlatých jako rozdíl cen nemovitostí.
V roce 1684 ale prodává Jan Hrbek dům
vlastní a nezávadný ležící mezi domy
Alexandra Soboteckého a domem Mojžíše
žida Janu Mindlentovi s manželkou Dorotou za 95 zlatých.
• MgA. Jindřich Šlechta
01 Objekty dvou židovských domů označených
římskými čísly X. a XI. na plánu města z roku
1837
02 Současná podoba objektu (rok 2019)

Kdo máte STARÝ VOSK nebo SVÍČKY,
nabídněte – vyměním za novou svíčku.
Email: voskasvicky@seznam.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

Koupím Simson S51 Enduro, Elektronik
stav nerozhoduje
dále Jawa pionýr, moped
a auto moto veterán díly.

Tel.: 776 822 803

Koupím
štěně boloňského psíka.
Tel. 607 839 779

inzerce
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XAVER
A HOST
pondělí–čtvrtek
13.00–14.00
Horažďovice
102.4 FM | R-PLZEN
18

Talk

show
!
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