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Vážení spoluobčané,
snad nejsmutnější měsíc v roce, nevlídný
listopad, je pomalu za námi. Dny se výrazně krátí, počasí je pošmourné a do toho
všeho další covidová vlna. Proto přinášíme malou, pozitivní rekapitulaci toho,
co se za poslední měsíc v našem městě
událo. První listopadovou sobotu, kdy se
konal Svatomartinský jarmark, nám počasí kupodivu přálo. Na bílém koni přijel
večer na náměstí symbolicky sv. Martin,
aby odvedl naše nejmenší v lampiónovém
průvodu až na Lipky. Všichni zúčastnění
měli poslední příležitost opéci si nad ohněm něco dobrého. V ten samý den probíhala oslava 100. výročí narození Msg.
Karla Fořta, čestného občana Horažďovic.
Msg. Karel Fořt strávil dětství v Horažďovicích, zde poznal skauting a zůstal mu
věrný celý život. Mnohokrát za svůj život
musel utíkat. Nejprve před nacisty do
Afriky a později před komunisty do Mnichova. Tam již zůstal v Rádiu Svobodná
Evropa jako redaktor.
Dalším významným listopadovým
dnem byl Mezinárodní den veteránů. Při
této příležitosti byly položeny květinové
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věnce k památníku u kina, k Hrobu
v dáli na starém hřbitově a k památníku
u kostela sv. Petra a Pavla. A už tady byl
17. listopad, Den boje za demokracii. Při
této příležitosti jste mohli zavzpomínat
a zapálit svíčky u morového sloupu na
náměstí. V předvečer tohoto státního
svátku se konal v hotelu Prácheň koncert
houslisty Pavla Šporcla.
A čím bychom vás chtěli potěšit v příštích dnech? Tajně doufáme, že se společně setkáme poslední listopadovou sobotu
při rozsvěcování vánočního stromu
a veškeré vánoční výzdoby vůbec. Vánoční strom byl letos opět přivezen z přidružené obce Boubín. Stále počítáme s konáním adventního jarmarku a adventního
koncertu v kostele sv. Petra a Pavla, který
musel být v loňském roce zrušen.
Možná jste zaznamenali, že došlo
k vymalování společných prostor v poliklinice. Zdi ještě čekají na novou výzdobu
v podobě velkoformátových fotograií
z našeho města. Pokud už musíme k lékaři, určitě nás potěší, že čekáme v příjemném a čistém prostředí.
V rámci sestavování rozpočtu na příští
rok jsme prošli obě školky a základní
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školy, abychom zjistili aktuální investiční
a provozní požadavky těchto příspěvkových organizací. Výše inančních příspěvků jednotlivým organizacím je pak
zahrnuta do rozpočtových výdajů a je většinou kompromisem mezi požadavky škol
a inančními možnostmi města. V příštím
roce v případě získání dotace by měla začít rozsáhlá rekonstrukce školního hřiště
u Základní školy Blatenská. Po dokončení
rekonstrukce by mělo sportoviště sloužit
nejen žákům při hodinách tělocviku, ale
odpoledne, o víkendech a o prázdninách
také široké veřejnosti. V první etapě se
počítá s vybudováním běžeckého oválu,
doskočiště a víceúčelového hřiště.
V nejbližších dnech nás čeká i s naším
panem farářem jednání na biskupství
v Českých Budějovicích o možnostech postupných oprav kostela sv. Pavla a Petra.
Ten je dominantou náměstí a určitě by
si zasloužila opravit alespoň kostelní věž
a venkovní omítky.
Přejeme vám stále pevné zdraví, klidný
advent a pevnou víru v lepší časy.
• Ing. Michael Forman, starosta
Ing. Hana Kalná, místostarostka
1

Fotoreportáž
První listopadová sobota 6. 11. byla dnem plných společenských akcí. Na náměstí se konal Svatomartinský jarmark, probíhaly oslavy 100. výročí narození čestného občana Msg. Karla Fořta a večer přijel Martin na bílém koni.
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Rada města Horažďovice
8. 11. 2021
• schválila Smlouvu o poskytnutí
účelové dotace z rozpočtu Plzeňského
kraje v rámci programu „Mikrogranty
Plzeňského kraje na podporu a oživení
kulturních a uměleckých aktivit pro
rok 2021“ ve výši 10 000 Kč na projekt
„Den Seniorů“
• vzala na vědomí výstupy z první fáze
komunitního plánování sociálních
služeb
• schválila nový ceník služeb Aquaparku Horažďovice s platností od 1. 1. 2022
• schválila poskytnutí dotace Simoně
Sládkové Horažďovice ve výši 47 000 Kč
na inancování koncertu Pavla Šporcla
k 32. výročí „Sametové revoluce“
• schválila poskytnutí dotace Kateřině
Švarcové Sušice, IČO: 07075898 na provoz pojízdné prodejny v měsících leden–
prosinec 2022 ve výši 48 000 Kč (1 000 Kč
na jednu zastávku/měsíc – Veřechov,
Boubín, Sv. Pole, HD Lhota)
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• schválila poskytnutí dotace ve výši
20 000 Kč obci Maňovice na úhradu
nákladů tradiční protestní akce proti
„Na kole a pěšky proti HÚJO“, která se
konala 10. 7. 2021

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

Zasedání zastupitelstva města

Vážení občané,
chtěli bychom Vás upozornit na blížící
se termín 30. 12. 2021, do kterého jsou
žadatelé o pronájem obecního bytu
povinni písemně nebo telefonicky (tel. č.
371 430 574) potvrdit svoji žádost a správnost údajů v ní uvedených (týká se to i žádosti o výměnu obecního bytu). Podkladem pro toto upozornění je čl. 3 odst. 5.
v Zásadách pronájmu obecních bytů ve
vlastnictví města Horažďovice. V případě
nesplnění této povinnosti bude žadatel ze
seznamu vyřazen.
• Ing. Hana Špetová,
odbor investic, rozvoje a majetku města

se bude konat 20. 12. 2021
od 18 hodin ve velké zasedací
místnosti MěÚ.
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11. listopad – Den válečných veteránů
Tak jak poslední léta, také město Horažďovice pod záštitou p. místostarostky
Hany Kalné si připomenulo a vzdalo úctu
položením věnce padlým ve světových
válkách a všem válečným veteránům,
a to u Památníku osvobození u kina, poté
u Hrobu v dáli na hřbitově, u Památníku obětem světových válek na Mírovém
náměstí a také položením kytice u pamětní desky tragicky zemřelého vojáka
US ARMY po skončení 2. světové války.
Z důvodu hygienických a epidemických
opatření proběhl pietní akt jen v malé
skupině.
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Na polích ve Flandrech divoké máky
rostou,
tam mezi kříži, řada za řadou.
Zde ležíme. Nahoře mezi červánky,
je možná slyšet zpívat skřivánky,
zde dole kanóny jen svoji píseň řvou.
Je to právě báseň kanadského válečného lékaře, podplukovníka Johna McCrae
„Na landerských polích“, ze které vychází
symbol Dne válečných veteránů: vlčí mák
a nošením tohoto symbolu si připomínáme oběti válek a vojáky, kteří v nich
bojovali. Zajímavostí básně je, že vznikla
po smrti Johnova přítele a bývalého žáka,
poručíka Alexise Helmera. Podplukovník
John McCrae svou bolest vepsal do básně,
ale papírek s ní zahodil. Kolemjdoucí
důstojník jej však zvedl a poslal do Anglie.
Časopis Punch publikoval báseň 8. prosince 1915.
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Tento významný den, Den válečných
veteránu či Den vzpomínek, si začali lidé
v západních zemích připomínat po konci
první světové války 11. listopadu 1918
a jeho uznání se dočkal i v České republice v roce 2001. Den veteránů uctívá všechny, kteří sloužili zemi ve válce nebo míru
– mrtví nebo živí – ačkoliv je primárně
určen jako poděkování žijícím veteránům
za jejich oběti.
• Odbor kanceláře starosty, pracoviště
bezpečnosti, OUI a krizového řízení

01 Nezapomeneme
02 Pamětní deska tragicky zemřelého vojáka
US ARMY po osvobození města Horažďovice
v roce 1945
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Nadešel zas
adventu čas…

01

Tak jako voda v řece, ubíhají i dny jeden
za druhým. Než jsme se stačili ve školce
pořádně rozkoukat, už nám na dveře
ťuká doba adventu. Ale nezahálíme a snažíme se naplno využít každého dne, který
je alespoň trochu prosvícený podzimním
sluníčkem.
Třídy postupně jedna po druhé
navštěvují přírodovědnou stanici, kde
s dětmi pozorujeme, jak se i zvířátka
pomalu chystají na nadcházející chladné zimní dny, přinesli jsme jim něco
na zub a povídali si o tom, jak se mění
celá zahrada v tak trochu chmurnou
a tichou.
Na výpravy za poznáním usínající
přírody se vypravují i naši předškoláci.
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Dobrodružné cesty na náš horažďovický
„Ostrov“ jim pomáhají porozumět, proč
v našich končinách příroda mění svoji
tvář a připravuje se tím na zimu. Cestou
sbírali spadané suché listí, pomocí kterého pak v teple školky zkoušeli techniku
frotáže, kdy se nám malým kouzlem ukázal na papíru obrázek listu.
K podzimu také samozřejmě neodmyslitelně patří pouštění draků, takže
Obzor • Horažďovice
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jakmile se trochu rozfoukal vítr, naši
nejmenší Mravenečci vypustili každý
svého dráčka a sledovali, jak ve větru
dovádí. Naštěstí nikomu žádný neuletěl a ani žádný drak neodnesl žádného
našeho Mravenečka.
Začátkem listopadu si ve všech třídách
zavzpomínali na všechny, kteří už s námi
nejsou, a při návštěvě hřbitova zapálili
svíčku tam, kde už se dlouho nikdo nezastavil, aby zavzpomínal.
O několik dní později jsme s napětím
očekávali příjezd svatého Martina na
bílém koni. Letos měl jeho koník trochu
jinou barvu, ale nám to nevadilo. Legenda o dobrosrdečném Martinovi byla
pro všechny třídy inspirací k různému
tvoření, např. vytvoření obrázku bílého koníka, upečení svatomartinských
rohlíčků nebo práce s příběhem pomocí
pedagogiky Franze Ketta.
V listopadu se v naší duhové MŠ konal
ve spolupráci s MAS Pošumaví, z. s.
z Klatov seminář Pedagogiky F. Ketta
pro pedagogy naší i ostatních škol z ORP

Horažďovice. Všichni zúčastnění se mohli seznámit s touto formou pedagogiky,
kterou používáme ke vzdělávání dětí
u nás v MŠ.
Po dlouhé době se opět uskutečnila
tradiční akce Zamykání zahrady. Setkali jsme se při ní s rodiči „našich“ dětí
i s dětmi samotnými a společně jsme
naši zahradu uložili k zimnímu spánku.
Všem zúčastněným za jejich pomoc velice
děkujeme. Odměnou za vykonanou práci
byl voňavý opečený špekáček a následně
i lampiónový průvod. Ani nevíme, co zářilo víc – lampióny, nebo dětská očka?
Všem přejeme pevné zdraví a doufáme, že se i nadále budeme potkávat při
dalších společných akcích.
• kolektiv KMŠ DUHA
01 Svatomartinské pečení
02 Lampionový průvod
03 Kamarádi ze stanice
04 Pouštění draků
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Padá na zem suché
listí, stromy půjdou
brzy spát, každý
přece snadno
zjistí, že už nastal
listopad
A opravdu po barevném říjnu začínají
být dny stále kratší, tmy přibývá, smutný
je pohled na holé větve stromů a uplakané počasí. Každým dnem lze očekávat
příchod zimy.
Na začátku listopadu pro nás připravilo Karlovarské hudební divadlo interaktivní pohádku se zpěvy s ekologickou
tematikou „Jak Lesíčkovi uletěly včelky
do Bavorského lesa“. Pohádky se zúčastnily děti z předškolních tříd, zopakovaly si, jak správně třídit odpad a co lze
z roztříděného odpadu vyrobit a získat.
V tomto tématu jsme pokračovali na
akci „Den odpadu“ na Mírovém náměstí
v rámci programu Dobrovolného svazku
obcí Horažďovicko „Třídím pro Horažďovicko“. Akce byla velmi pěkně, poutavě
a odborně připravena. Organizátoři akce
připravili program přizpůsobený věku
dětí. Děti skládaly velké puzzle s ekologickou tematikou, házely barevné míčky
do kontejnerů podle barev (modrý, žlutý,
zelený, oranžový), dozvěděly se, jak se recykluje plast, sklo, papír, proč je správné
třídit odpad a jak ho třídit. V naší MŠ
vedeme děti k ochraně životního prostředí během celého školního roku, děti
byly organizátory akce za svoje vědomosti
a výkony pochváleny a za odměnu dostaly

01

6

omalovánky, přívěsek, píšťalku a bonbon.
Na závěr děti s radostí panu starostovi na
novou píšťalku zapískaly. S DSO spolupracujeme dlouhodobě, programy bývají
vždy zajímavě připraveny, a tak se těšíme
na další spolupráci.
Nezapomínáme ani na tradice a zvyky.
Hallowen jsme si připomněli prořezáváním dýní a dýňohrátkami, legendu
o svatém Martinovi a jeho dobrém skutku
situační a námětovou hrou. Na svatou
Barboru – dáme do vody třešňové větvičky
„ barborky“ a v naší školce nás tradičně
navštíví Mikuláš s mikulášskou nadílkou,
možná i s andělem a čertíkem, a pak už
nás čeká adventní období.
1. 12. mají děti možnost se jednotlivě
vyfotit na téma „Vločky“ a udělat tak
radost prarodičům a blízkým dárkem,
vlastní fotograií.
Bohužel další naplánované akce
(tvořivé dílny, divadla, besídky) jsme

z preventivních důvodů prozatím zrušili,
ochrana zdraví dětí je pro nás prioritou.
V dohledné době se blíží Vánoce –
doba, kdy se v lidských srdcích hromadí
láska a štědrost (vnitřní světlo a teplo)
– přejeme všem klidné a radostné prožití
adventního času a vánočních svátků, splnění svých přání, štěstí, a hlavně zdraví.
• Za kolektiv MŠ Na Paloučku
Eva Smetanová
01 Podzim u Zajíčků, Eva Smetanová
02 Dýňování u Ptáčků, Lenka Vlčková
03 Třídím pro Horažďovicko, Eva Smetanová

02

03

Obzor • Horažďovice

Historie sirkařství
Účastníci přednášky Mgr. Tomáše Cihláře, autora knih „Pošumavské pivovary“
a „Pošumavské sirkárny“, zavzpomínali
na staré dobré časy, kdy „sušickou sirku“
znali lidé po celém světě. Povídali jsme si
nejen o historii sirkařství v Horažďovicích, ale v celém Pošumaví, o zakladatelích sirkáren, prohlédli jsme si fotograie
starých objektů, kde se zápalky tehdy vyráběly, ale také překrásných historických
etiket, které se s těmi dnešními těžko
porovnávají. Dozvěděli jsme se, že práce
v sirkárně nebyla vůbec jednoduchá, naopak zdraví velmi ohrožující. Pan Cihlář
část své přednášky věnoval vzpomínce na
své otce, od kterého načichl láskou nejen
ke starým zápalkovým nálepkám, ale také
ke starým pivním lahvím s litými nápisy
a dalším zálibám.
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01 Historie sirkařství na Horažďovicku – přednáška
Mgr. Tomáše Cihláře v oblastní charitě

• Petra Tomešová,
Městská knihovna Horažďovice

Přespolní běh

Za krásami vesmíru…

20. 9. 2021 se konalo školní kolo přespolního běhu na Ostrově. Účastnilo se 64 žáků
a ti nejlepší z nich se jeli předvést ve čtvrtek 24. 10. na okresní inále do Nýrska.
I po covidové pauze se kondička našich
běžců nezhroutila a domů si vezli celkem
tři medaile.
Petr Frýzek získal zlato ve své kategorii jako jednotlivec, Julia Maria Cottier
bronz. Velký úspěch slavily naše deváťačky, které v týmové soutěži obsadily
stříbrnou pozici.
Všem účastníkům děkujeme
a gratulujeme.

V hodinách přírodovědy se žáci 5. tříd blíže seznamují se sluneční soustavou a se
vším, co k tomu patří. Aby bylo učení zajímavější, rozhodli jsme se s dětmi v pátek
22. října opustit školní lavice a vydat se na exkurzi do plzeňského 3D planetária za
krásami vesmíru.
Nejprve nám v promítacím sále pustili projekci ilmu s názvem Země, Měsíc
a Slunce. Potom jsme si mohli poslechnout vyprávění o tom, jak se žije kosmonautům na vesmírné stanici. Prohlédli jsme si i další prostory planetária, u jednotlivých stanovišť jsme si vše mohli osahat a vyzkoušet. Naše cesta skončila v infocentru Techmánie, kde si děti nakoupily suvenýry na památku.
Během návštěvy planetária se žáci dověděli mnoho nového a věříme, že exkurze
byla pro děti zážitkem a zároveň učením.
• J. Frančíková, ZŠ Horažďovice, Komenského 211

• J. Stichenwirthová,
ZŠ Horažďovice Komenského

Obzor • Horažďovice

7

Šesťáci
v Centru robotiky
Přibližně v polovině října jsme se vydali
na jednu z posledních exkurzí aktuálního
kalendářního roku. Počasí si udržovalo
letní nádech, koronavirová čísla byla stále
ještě na relativně rozumné úrovni a touha žáků prožívat nespočet společných
zážitků po návratu z distanční výuky
téměř nezná hranic. Žádné školní exkurzi
by samozřejmě neměl chybět vzdělávací
cíl a nejinak tomu bylo i teď. Veškerý
komfort pro učení hrou nám tentokrát
nabídlo plzeňské Centrum robotiky, které
je součástí Správy informačních technologií města. V průběhu několika hodin si
naši žáci mohli vyzkoušet vzdělávací aktivity za využití výdobytků naší doby. V prvním bloku jsme z kapes vytáhli mobilní
telefony a zapnuli aplikaci Actionbound,
která nás provedla plzeňským centrem.
Při našem putování jsme se dozvěděli nespočet zajímavostí. Asi nejvíce nás zaujal
příběh zajatého velblouda. Pokud ho ještě
neznáte, určitě si o něm přečtěte. Během
dalších aktivit jsme měli možnost nasadit
si brýle virtuální reality nebo si vyzkoušet
editaci graiky. Výlet do Centra robotiky
jsme si užili a určitě se sem zase někdy
vrátíme.

01

02

• Mgr. Petr Curko, Mgr. Tereza Jandová,
třídní učitelé 6. ročníků ZŠ Blatenská
01 Putování centrem Plzně. Foto: Mgr. Petr Curko.
02 Setkání s humanoidním robotem.
Foto: Mgr. Petr Curko.

Základní umělecká škola
Máme za sebou první tři měsíce nového
školního roku. Zatím můžeme vyučovat
bez zásadnějších omezení, za což jsme
velmi rádi. Stále také ještě můžeme nabídnout pár posledních volných míst ve
vybraných oborech a předmětech. I přes
mnohé komplikace pilně připravujeme
mnohé akce, na které se všichni moc
těšíme.
Přehrávka pěveckého a části klavírního oddělení se uskutečnila v pondělí
22. 11. v Chanovicích. Společně se pak těšíme na dva prosincové koncerty. Mikulášský koncert se bude konat ve středu
8. 12. od 17 hodin v sále hotelu Prácheň
a Vánoční koncert pak v pondělí 20. 12.
taktéž od 17 hodin v kulturním domě.
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Pevně věříme, že budeme moci oba koncerty uspořádat a sejít se tak po dlouhé
době opět s vámi, našimi posluchači
a fanoušky. Přesto prosíme, sledujte
naše webové stránky či facebook, kde
budeme informovat o případných
změnách. Situace se často mění během pár dní, a proto i my musíme být
připraveni na různé scénáře. Na obou
koncertech bude samozřejmě nutné
dodržovat aktuální hygienická nařízení. Věříme, že se akce podaří uspořádat
a vše proběhne ke spokojenosti všech
zúčastněných.
Na závěr bych vám všem rád popřál
klidně prožitý advent. Užívejme si tento
krásný čas v klidu, pohodě, bez různých

osobních omezení, a hlavně ve zdraví.
Velmi se těšíme na společná setkání.
Jménem zaměstnanců
ZUŠ Horažďovice
• Mgr. Martin Petrus, ředitel školy
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Odpoledne s Foglarem
První listopadové odpoledne se budova
prvního stupně na dvě hodiny proměnila
v tajemná Stínadla. V rámci oblíbené akce
Noc s Andersenem, kterou tradičně pořádá školní knihovna, si třídní učitelé pátých tříd, Mgr. Peroutková a Mgr. Skolek,
připravili zážitkové čtenářské Odpoledne
s Foglarem. Dvacet páťáků se tak aspoň
na chvíli ponořilo do světa Rychlých šípů,
v němž není o napětí a dobrodružství
nouze. Museli najít a sestavit naléhavý
vzkaz od Velkého Vonta, zkusili vyndat
ježka z klece, zjistili, jak obtížné je domluvit se pomocí světelných nebo zvukových
signálů a používat Morseovu abecedu.
S panem učitelem Skolkem skládali tangramy, obrázky z geometrických tvarů,
a řešili případy s detektivem Štikou.
Nezapomněli samozřejmě ani na knížky.
Každý si přinesl svou oblíbenou a alespoň
někteří spolužákům představili nějaký
dobrodružný příběh. Ukázalo se, že čtení
a vyprávění neztrácejí na přitažlivosti ani
v době digitální zábavy a některé příběhy
prostě nestárnou.
• Mgr. Bohumila Humlová
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01 Odpoledne s Foglarem
02 Žáci 5. třídy při plnění úkolů

Malí dobrodruzi na ZŠ Blatenská
Znáte pověst z našeho kraje o černém
psovi, který střeží poklad Půty Švihovského?
Dokážete složit mapu rozstříhanou na
malé kousky a pak podle ní najít správnou cestu?
Byli jste někdy zavření ve Zlaté bráně?
Pomáhali jste africkým domorodcům
zahnat divokého lva? A už jste si někdy
sami vyrobili hudební nástroj? Kroutíte
hlavou, že ne? Tak to vám nezbývá nic
Obzor • Horažďovice

jiného, než se zeptat malých dobrodruhů,
jak to všechno vlastně je.
Vždy ve čtvrtek, když skončí vyučování, žáci odejdou a škola utichne,
přichází k nám malí návštěvníci. Přihlásili se do kroužku HLEDÁME MALÉ
DOBRODRUHY.
Každý týden je čeká odpoledne plné
her, zábavy a poznávání. Plní zadané
úkoly, objevují, řeší záhady, spolupracují,
prozkoumávají prostory v naší škole. Jsou

to opravdoví dobrodruzi, kteří se ničeho
nezaleknou.
Veškeré potřeby a pomůcky mají děti
připravené. Stejně tak na ně čeká svačinka, pití a ovoce.
Pokud seberete odvahu, můžete se
k našim dobrodruhům připojit a užít si
stejně jako oni. Rádi vás u nás uvítáme.
• Kolektiv ZŠ Blatenská, Horažďovice
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Podzim v Domě dětí a mládeže
Horažďovice
Během října se rozběhla pravidelná zájmová činnost – pod naší hlavičkou zahájilo svou činnost přes 30 kroužků a klubů,
přičemž většina z nich poběží standardně
do konce května. V naší nabídce najdete
i několik kurzů pro dospělé, od 2. pololetí poběží jazykové (AJ, NJ) lekce pod
vedením zkušených lektorů (p. Slavíková
a p. Müller). Až to epidemická situace dovolí, rádi bychom nově otevřeli keramický
program pro seniory.

Spolupráce se školami
v mikroregionu
Díky podpoře a ve spolupráci s MAS Pošumaví a DSO Horažďovicko jsme připravili
a realizovali přes 2 desítky výukových
programů tematicky orientovaných na
primární prevenci (on-line bezpečnost
a zdravý životní styl) a předcházení
vzniku odpadů. Programy byly hrazeny
uvedenými spolupracujícími organizacemi a zúčastnili se jich žáci z horažďovické
ZŠ Komenského, jakož i školy z okolních
střediskových obcí (N. Hory, Pačejov, Chanovice či Žihobce).

Mezinárodní spolupráce aneb
francouzští dobrovolníci v PROUDU
Od 12. do 26. října 2021 hostil PROUD –
Envicentrum Podbranský mlýn skupinu
francouzských dobrovolníků z regionu
01
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l´Ardéche. Během pobytu se tato 10členná skupina zapojila do činnosti envicentra a přírodovědné stanice. Pomáhali
se zazimováním zahrady, s moštováním
jablek, ale připravili i program pro
Lesní klub Ostrůvek a naše chovatelské
kroužky probíhající v přírodovědné
stanici.
„Dobrovolníci stihli udělat spoustu
užitečné práce, moc jim za pomoc děkujeme“, zdůraznila Katka Trnková, vedoucí
přírodovědné stanice. Mezi smysluplné
činnosti dobrovolníků patřila mj. i dosadba aleje ovocných stromů mezi Velkým
Borem a Babínem.
Projekt a celý pobyt dobrovolníků byl
podpořen Evropským sborem solidarity
a byl realizován společně s organizacemi
Inex Sdružení dobrovolných aktivit z. s.
a francouzskou organizací Concordia.

Listopad přál sportu

Akce pro veřejnost – pozvánka
Koncem listopadu (neděle 28. 11., 14.00)
proběhne tradiční komentovaná prohlídka přírodovědné stanice, tentokráte
kvůli covidovým opatřením pouze ve
venkovním prostředí (tedy pouze domácí
a hospodářská zvířata).
Pro rodiny s dětmi jsme připravili
Vánoční dílnu, která proběhne v sobotu
18. prosince od 14 do 17 hodin v zámku
(sál a keramická dílna). Účastníky čeká
tvoření vánočních ozdob z vlny, kartonu,
dřeva a jiných materiálů. Akci vedou lektorky našich rukodělných kroužků Kateřina Červená Křížová a Zdeňka Blahutová.
Poslední akcí roku 2021 bude tradičně
Vánoční krmení zvířátek, které proběhne
v přírodovědné stanici v sobotu 25. prosince od 10 hodin.
Pevné zdraví vám přeje
• kolektiv DDM Horažďovice.

V první listopadovou sobotu zorganizoval
náš lukostřelecký klub RAVEN historicky
1. ročník turnaje v tradiční lukostřelbě
na hradě Kašperku, kterého se zúčastnilo
60 střelců z celé republiky. Oproti tomu
již tradičním je Běh kolem Práchně, jehož
27. ročníku se 13. listopadu zúčastnilo
37 běžců a který se letos poprvé běžel
v drobně prodloužené verzi (5,5 km), aby
se trať závodu vyhnula neprůchozímu
přechodu kolejí u Rosenauerova mlýna.
02

01 Střelba z okna hradní věže (turnaj tradiční
lukostřelby na Kašperku)
02 Výsadba ovocných stromů podél obnovené polní
cesty z V. Boru do Babína
03 Vyhlášení výsledků Běhu kolem Práchně
proběhlo tradičně na malém zámeckém nádvoří
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Zajímavosti ze života Charity
v Horažďovicích – podzim 2021
Dovolte mi využít těchto stránek k poděkování (a snad i trochu pochlubení) za
práci našich zaměstnanců nejen v uplynulém roce.
V rámci slavnostního ceremoniálu
předávání Ceny Charity převzala naše kolegyně a bývalá vrchní sestra domácí zdravotní péče, paní Ivanka Petrusová 19. října
v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha
ocenění za rok 2021. Cena je poděkováním
a uznáním za obětavou práci vynikajících
pracovníků, dobrovolníků či podporovatelů Charity z celé republiky. Současně
je připomínkou svátku patrona charitní
práce sv. Vincence z Pauly (27. září).
Paní Petrusová získala ocenění za svoji
práci zdravotní sestry po svém odchodu
do důchodu. Našim sestrám pomáhá
se zajištěním péče již 13 let! Je pro nás
vzorem nejen jako zdravotník, ale i člověk
a spolupracovník. Je stále aktivní nejen
u nás, ale i v řadě spolků, a tak jí (i sobě)
přejeme, aby tato spolupráce trvala ještě
hodně dlouho.
Na konci listopadu si u nás také připomeneme 10. výročí fungování občanské poradny. Jedná se o profesionálně
poskytovanou službu – odborné sociální
poradenství. Jsme rádi, že si získala důvěru nejen místních obyvatel, ale i místní
samosprávy a státní správy.
Je důležitým článkem v systému
místně poskytovaných služeb. V regionu
je jedinou bezplatnou službou pomoci
lidem, kteří se ocitli ve složité životní
situaci. Získají tady informace a podporu

k tomu, aby mohli svou situaci aktivně
řešit. Během desetiletí se lidé nejčastěji
obraceli s dotazy z oblasti majetkoprávních vztahů, sociálních dávek, důchodového a nemocenského pojištění, ale
i partnerských vztahů a bydlení. Kvalitu
služby se snažíme udržet díky spolupráci
s Občanskou poradnou Plzeň, o. p. s.
Poradna je od roku 2018 akreditována
pro poskytování služeb v oblasti oddlužení u Ministerstva spravedlnosti ČR,
proto je jednou z oblastí poskytování
služeb pomoc s dluhovou problematikou při insolvenčním řízení. Za poslední 3 roky měla kolegyně každoročně víc
jak 50 setkání (konzultací) s lidmi, kteří
řešili své inanční starosti. Poradna
funguje zatím jen 1 den v týdnu (úterý
9.30–11.30; 12.30–16.00), takže jsme na
tato čísla hrdí. Je potřeba zmínit, že
návrh na oddlužení není možné zpracovat „na počkání“. Je potřeba shromáždit
potřebné dokumenty a role poradce je
pouze podpůrná, takže poradce s jedním klientem pracuje opakovaně a konzultace trvají několik hodin.
Další podpůrnou, které se věnujeme
od roku 2014, je provoz potravinové
banky, která pomáhá v podobě potravinových balíčků a drogerie rodinám
i jednotlivcům ohroženým chudobou
a sociálně slabým občanům. Zdroje
potravin máme hlavně v pravidelných
potravinových sbírkách (vždy na jaře a na
podzim), které se konají po celé republice (letos poprvé bylo možné přispět

i u nás v Horažďovicích v supermarketu
Penny). Opakovaný výdej materiální
pomoci je poskytován na doporučení
sociálních pracovnic Městského úřadu
v Horažďovicích.
Již brzy díky spolupráci s Městem
Horažďovice spustíme také projekt
podporovaného bydlení, které je určeno
k řešení obtížné životní situace podnájemníka spojené s bydlením – nízké
nájemné a pravidelná podpora umožňují
uživateli např. splácení dluhů, spoření
inančních prostředků na kauci, stabilizaci rodinného zázemí apod. Velkou
inanční podporu nám teď na začátku
projektu věnovala Diecézní charita České
Budějovice z výnosu Postní almužna 2021
v celé českobudějovické diecézi. Díky ní je
byt vybaven základními a současně úsporným vybavením.
Děkujeme za dlouhodobou přízeň
poradně nejen Plzeňskému kraji, ale
i Městu Horažďovice. Jejich přispěním se
v Horažďovicích může pomocí ověřené
informace, rady, aktivní poradenské podpory pomáhat opravdu každému. Za stálé
nadšení pro věc a kreativní přístup pak
děkuji našim kolegyním.
Služba je poskytována ambulantně
(na adrese Palackého 1061, Horažďovice)
i v terénní formě (můžeme přijet i k vám
domů).
Kontakt:
telefon: 730 551 603
e-mail: poradna@horazdovice.charita.cz
Za Oblastní charitu Horažďovice
• Mgr. Šárka Čáňová

Aktuálně hledáme nové
kolegy/ kolegyně na tyto pozice:
•
•
•
•
•

Sestra domácí zdravotní péče na HPP
Všeobecný/á účetní + PR pracovník na HPP
Pečovatelka na HPP
Pečovatelka na DPP
Pracovník volnočasových aktivit na DPP

Bližší informace na našich webových
stránkách www.horazdovice.charita.cz
nebo na tel. +420 376 512 596

Obzor • Horažďovice
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Listopadové
přemítání
V právě skončeném měsíci jsme měli opět
příležitost jednou vystoupit. Nešlo o klasický koncert, ale o zpěv na vzpomínkové mši k nedožitým 100. narozeninám
Msgr. Karla Fořta, známého více jako Otec
Karel. Vzhledem k tomu, že náš spolek
zpíval například při svěcení zvonu, který
Otec Karel našemu městu daroval, při
instalaci jemu věnované pamětní desky
na Mírovém náměstí nebo při přejmenování uličky z náměstí k Červené bráně na
ulici Msgr. Karla Fořta, zdálo se nám více
než vhodné, abychom zazpívali i při této
příležitosti.
Plány na následující měsíc máme – pochopitelně – také, jen nevíme, zda a v jaké

míře je bude možno uskutečnit. Snad se
ale situace trochu stabilizuje. 12. prosince bychom měli zpívat na charitativní
akci v Písku. V Horažďovicích nás budete
moci slyšet v klášterním kostele Nanebevzetí Panny Marie ve středu 29. prosince
od 16 hodin. Také plánujeme tradiční
Tříkrálový koncert v pačejovském kostele
v sobotu 8. ledna.

Budeme se na vás těšit a doufáme, že se
všechny naše chystané akce budou moci
uskutečnit.
• Za PS Prácheň Simča Sládková
01 PS Prácheň na kůru
02 Cestou na kůr

01

02

Dýňové strašidlo
V sobotu 30. 10. se v Třebomyslicích
konala soutěž ve vyřezávání dýňového
strašidla. Děti s rodiči se sešli v sále kulturního domu, vybrali si dýni a začalo to.
Rodiče urputně vyřezávali, děti dlabaly
a ve volných chvílích využívaly přichystanou tvořivou dílnu, kde si mohly vytvořit z ruličky toaletního papíru, z tácku,
spoustu dalších tematických příšerek. Po
vyhlášení a odměnění nejhezčí dýně byl
pro děti připraven táborák, kde si děti
opekly buřtíky. Poté prošel naší vesničkou
lampiónový průvod. To vše připravila
pí Lucka Borgová.
• Božena Hošková, Třebomyslice
12
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Den odpadu
Horažďovice
10. 11. 2021
V rámci posílení osvěty v oblasti odpadového hospodářství mezi
občany Horažďovic se konal ve středu 10. 11. 2021 na horažďovickém náměstí Den odpadu, který organizoval Dobrovolný svazek
obcí Horažďovicko ve spolupráci s městem Horažďovice.
Součástí této osvětové kampaně bylo i několik stanovišť, kde si
mohl kdokoli hravou a soutěžní formou osvěžit poznatky z oblasti předcházení vzniku odpadů, správného nakládání s nimi
a správného třídění.

Děti z MŠ a vzdělávací program Tonda Obal

Tuto doprovodnou akci „Tonda Obal“ jako součást vzdělávání
v odpadovém hospodářství pro nás zajistil EKO-KOM. Třídění
odpadu je dobrý návyk, který by měly děti získávat a osvojit si
již od útlého věku. Vzhledem k současné pandemické situaci
nebyla účast škol tak vysoká, jak jsme si představovali, o to větší
prostor zůstal těm, kteří se akce zúčastnili.

Děti z MŠ a vzdělávací program
Tonda Obal

V průběhu „Dne odpadu“ jsme pro občany měli připravené informace o tom, jak si vedeme v odpadovém hospodářství ve srovnání
s jinými regiony našeho kraje a na celostátní úrovni. Zároveň jsme prezentovali projekt vybudování nového sběrného dvora, jehož
cílem je obsluhovat na základě férové spolupráce všechny obce Dobrovolného svazku obcí Horažďovicko, bez nichž by projekt takového rozsahu nebylo možné realizovat.

LEGENDA PLOCH
OBJEKTŮ A PROVOZU:

SBĚRNÝ DVŮR
HORAŽĎOVICE
FORMÁT A1

M 1:400

Popelnice 1100 l před vytříděním

Jedním z cílů Dne odpadu byl rozbor namátkově vybrané popelnice na veřejném prostranství, abychom získali
představu o tom, jak občané Horažďovic skutečně třídí
odpad. Pro demonstraci byla vybrána popelnice o objemu 1100 l od bytového domu v den vývozu.

Název

kg

%

Směsný komunální odpad

29,3

34,5

Bioodpad

15,2

17,9

Papír

10,6

12,5

Potraviny

8,3

9,8

Sklo

5,6

6,6

Plast

5

5,9

Textil

4,6

5,4

Elektroodpad

2,6

3,1

Kov

1,5

1,8

Mrtvá kachna

0,7

0,8

Potravinový olej

0,6

0,7

Léky

0,5

0,6

Nápojové kartony

0,4

0,5

84,9

100

Před rozborem popelnice jsme byli připraveni na různá „překvapení“, ale výsledky nás doslova šokovaly. Z celkového množství odpadu
vysypaného z popelnice (84,9 kg) bylo skutečně odděleného směsného
komunálního odpadu jen 29,3 kg, tj. pouze 34,5 %!
To znamená, že přibližně 2/3 hmotnosti popelnice tvoří složky, které je
možné dál vytřídit a pro které máme vytvořený systém.

Kov 1,8%
Elektroodpad 3,1%

Textil 5,4%

Mrtvé zvíře 0,8%

Potravinový olej 0,7%
Léky 0,6%
Nápojové kartony 0,5%

Plast 5,9%
Sklo 6,6%

Směsný komunální
odpad 34,5%

Potraviny 9,8%
Papír 12,5%
Bioodpad 17,9%

PODÍL JEDNOTLIVÝCH SLOŽEK KOMUNÁLNÍHO ODPADU
POPELNICE 1100 L HORAŽĎOVICE, BYTOVÝ DŮM, 10.11.2021

Pokud by občané, vhazující směsný komunální odpad do této popelnice třídili
odpad správně, bylo by možné vytřídit ještě
další podíl zejména papíru a plastu, který
byl znehodnocen tím, že byl vyhozen do
popelnice společně s dalším odpadem a tím
znečištěn pro další recyklaci.
Některá zjištění byla skutečným překvapením. Ve městě je k dispozici síť hnědých
kontejnerů a sběrný dvůr, kam je možné
odkládat bioodpad. Přesto byl jeho podíl
v popelnici nepředstavitelných 17,9 %.

Bioodpad 17,9 %
Nevytříděný papír tvořil v popelnici 12,5 %,
přitom v některých případech byl pečlivě
vytříděn v jiném obalu, jen nedůsledností
a lenivostí nedoputoval do modrého kontejneru. Z fotograie je vidět, že papírové krabice jsou vhazovány do nádob nesešlápnuté.
Ale krabice do popelnice vůbec nepatří
a sešlapují se proto, že se zmenší jejich objem a do kontejneru na papír se toho potom
vejde více, ten se nemusí tak často vyvážet,
a tak dochází ke snížení nákladů spojených
s likvidací tříděného papíru.

Papír 12,5 %

Dalším velkým překvapením byl podíl
vyhozených potravin. Z celkové hmotnosti
popelnice se jich vytřídilo 9,8 %! Je šokující,
v jakém rozsahu se plýtvá jídlem. Některé
potraviny byly neotevřené, a dokonce ještě
v záruční lhůtě.

Potraviny 9,8 %
V našem povědomí panuje názor, že si jako
občané ČR vedeme velmi dobře i ve třídění
plastů. Jejich zjištěný podíl byl po vytřídění
popelnice ještě 5,9 %. Jedná se opět o obrovské množství, zvláště když žluté kontejnery
na plasty můžeme potkat téměř na „každém rohu“. Některé plasty nejsou, stejně
jako papír, ani sešlápnuté. I zde je vidět,
že se máme stále co učit. Když se dostane
nesešlápnutý obal do kontejneru na plasty,
zabírá místo dalším vytříděným plastům,
kontejner se musí častěji vyvážet a náklady
na likvidaci plastu rostou.

Plasty 5,9 %

Poměrně velký objem v popelnici tvořil
textil. Některé oblečení bylo vyhozené čisté
a mohlo být odložené do bílého kontejneru na textil. Protože však v popelnici bylo
dodatečně znečištěno muselo se nechat ve
směsném odpadu. Dva objemné polštáře
patří do sběrného dvora.

Textil 5,4 %
Čistý textil a boty patří do bílého kontejneru, ostatní a znečištěný do sběrného dvora
Dále byly v popelnici objeveny nezmenšené kovové obaly od nápojů, které patří do
šedých kontejnerů a skleněné nádoby, které
patří do kontejnerů na sklo. Mezi nimi byly
dokonce i vratné lahve od piva.

Kovové obaly patří do šedých kontejnerů

Skleněné lahve patří do kontejneru na sklo nebo do obchodu

Samostatnou kapitolou byl nalezený vysavač
a další drobné elektrospotřebiče, pro které
jsou určeny červené kontejnery. V případě,
že se tam nevejdou, je možné je odložit do
sběrného dvora. Pro veškeré elektrospotřebiče existuje vybudovaný systém likvidace
a zpětného odběru, do popelnice rozhodně
nepatří, stejně tak jako baterie, které se mohou odevzdávat přímo v prodejnách a nebo
také do sběrného dvora.

Elektroodpad patří do červených kontejnerů nebo do sběrného dvora
V malém množství byly nalezeny v popelnici
zbytky léků, které tam rozhodně nepatří a je
možné je odnést do lékáren, případně do
sběrného dvora.

Lékovky patří do lékárny nebo do sběrného dvora
Z popelnice byl ještě vytříděn jedlý tuk. Pro
tento odpad je v Horažďovicích síť zelených
popelnic, ale do nich se olej vhazuje pouze
v plastových uzavíratelných obalech, aby
nedošlo k případnému rozbití skla, následnému znečištění nádob a okolí, nebo ke
zranění obsluhy. Takže jedlý tuk byl v domácnosti správně oddělen a nebyl vylit do
odpadu, protože by zbytečně zatěžoval čistírnu odpadních vod. Byl však nalit do skleněné láhve a vyhozen na nesprávné místo.

Jako poslední se zmíníme o mrtvé divoké kachně, ze které byly obratně vyjmuty
lahodné kousky masa a zbytek vhozen do
popelnice.

Jedlý olej v plastu patří do zelené popelnice

Rozborem popelnice bylo zjištěno, že si
pouze myslíme, že umíme správně třídit
odpad. Určitě ne všichni, ale jako občané
máme ještě velké rezervy. Nakládání s odpady je potřeba věnovat velkou pozornost
a přistupovat k němu zodpovědně. Určitě
je potřebné vzniku odpadu předcházet.
Pokud odpad nevznikne, nemusím ho
likvidovat. Když už vznikne, musím s ním
nakládat podle stanovených pravidel, aby
jeho likvidace byla co nejefektivnější.

V současné době jsme pod obrovským
tlakem, který nás nutí snižovat množství
komunálního odpadu. Pokud nebudeme
postupně redukovat jeho množství, cena
jeho likvidace poroste nejenom zvyšující
se cenou za skládkování, ale i pokutami,
které budou spojeny s tím, jak nebudeme
dosahovat jeho postupné zákonem nastavené snižování.
Pokud budeme i nadále třídit tak, jak
bylo 10. 11. 2021 zjištěno rozborem na-

mátkové popelnice, čeká nás ještě hodně
práce a bude nás to všechny stát hodně
peněz.
Vezměme si z této zkušenosti každý nějaké ponaučení, zamysleme se, jakým způsobem se k nakládání s odpady stavíme
a začněme společně lépe.

Směsný komunální odpad
Oděvy
Potraviny
Kov
Mrtvé zvíře
Plast

Elektroodpad

Bioodpad

Nápojové kartony

Lékovky
Sklo
Jedlý olej

Papír

Rozbor popelnice

DSO Horažďovicko
Město Horažďovice
MÚ Horažďovice, odbor životního prostředí
Arnika, z. s.
EKO-KOM a. s.

Bez čeho se zima neobešla
Víte, co je to kadečka? Někdo ještě ví,
ale mnozí už nejspíš ani neví. A přitom
tohle slovo kdysi znalo každé malé dítě,
dokonce se i do příjmení některých
lidí dostalo. Kdybychom se podívali do
matrik, jistě bychom tam nějaké Kadečky
a Kadečkové našli. Kadečky byly dříve
nedílnou součástí každé domácnosti. I té
horažďovické. Kadečky, tedy malé kádě,
se nazývaly keramické nádoby, nejčastěji 50litrové, a nakládalo se do nich zelí.
A co mělo zelí společného se zimou? No,
hodně. Ještě před stoletím se žádná zima
v horažďovické domácnosti bez naloženého zelí neobešla: zelí ve sklepě, brambory
v lochu, jablka v seně a mouka ve spíži.
To byl základ. Kdo měl ještě kravičku
a prasátko – na toho bída už nemohla!
Nakládané zelí bylo jednou ze základních
surovin, které sloužily k přípravě zimních pokrmů. A krom toho mělo kvašené
zelí ještě jednu neocenitelnou hodnotu:
bylo totiž důležitým zdrojem vitaminu C,
v zimě tak důležitého!
Zelí k nám údajně přišlo se Středomoří, znali a cenili si ho už staří Římané.
Postupně bylo vyšlechtěno do velkých
hlávek. Ovšem k jeho rozšíření přispělo
hlavně to, že se dalo snadno konzervovat
kvašením. To z něj udělalo důležitou
potravinu zejména pro země na severu,
kde zimy byly, na rozdíl od Středomoří, dlouhé a tuhé. Nedílnou součástí
zimního jídelníčku bylo nakládané
zelí v Rakousku, Maďarsku, Německu,
Polsku, na Ukrajině, v Rusku, ve skandinávských zemích. Pochopitelně i na
Slovensku, na Moravě a v Čechách. Tedy
i v Horažďovicích.
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Součástí každého měšťanského domu
bylo i několik hektarů polí za městem.
Kousek pole byl vyhrazen i pro zelí. Jeho
pěstování bylo nenáročné, jen vláhy
muselo mít zelí dostatek. A dobře vyhnojenou půdu. Ovšem bylo třeba, aby se
do něj nepustili bělásci nebo dřepčíci.
Nebo zajíci. Na podzim se zelí sklidilo:
hlávky, které mívaly kolem 4 kg i více, se
uřízly, očistily od vrchních listů a odvezly
se z pole. A pak přišly ke slovu kadečky:
hlávky se nakrájely na čtvrtky, vykrojily
se tvrdé košťály, zelí se najemno nakrouhalo a připravily se přísady: sůl, kmín,
cibule, popř. kopr, jablka. Někdy se přidávaly i další speciality, třeba vinný list
aj. A potom přišlo to hlavní: do kadečky
se sypalo nakrouhané zelí ve vrstvách,
přidávaly se přísady – a šlapalo se. Nohy
šlapajícího musely být ovšem čisté, řádně
omyté a jejich úkolem bylo obsah kadečky řádně stlačit, aby v něm nezůstal
žádný vzduch a kvašení probíhalo, jak
má. Zelí pustilo šťávu, kadečka se zakryla
dřevěným víkem, zatížila kameny a bylo
v podstatě hotovo. A za měsíc už se mohlo
kysané zelí brát.
Že se zelí používalo k přípravě řady
zimních pokrmů, už bylo řečeno: nejen
nejznámějšího knedlo-vepřo-zelo. Nepřekonatelné bývaly i husté polévky zelnice,
které v zimě nejen zasytily, ale hlavně
také zahřály. Segedínský guláš, zelné
závitky, zelné karbanátky, pirohy, boršč…
Kuchařky nejrůznějších zemí nabízejí
jídel ze zelí nepřeberně.
A pokud někdo pole na zelí neměl
nebo se s ním nechtěl pěstovat? Takovým
sloužily na podzim tzv. zelné trhy, kde se

sklizené zelí prodávalo k dalšímu zpracování v domácnostech. V Horažďovicích
bývaly zelné trhy na náměstí. V některých
městech patřily zelné trhy ke koloritu
města natolik, že se dodnes zachovaly
v názvu ulic a náměstí. Za všechny asi
nejznámější náměstí Zelný trh v Brně.
Na pěstování a zpracování zelí se později
specializovali někteří podnikatelé a jejich
produkce získala i širší věhlas. Nejznámější u nás bylo křimické zelí z nedalekého
Plzeňska. Nebo klokotské zelí z Táborska.
Dneska už sláva domácího pěstování
a zpracování zelí pominula. Z potřeby
přežít zimu už dnes nenakládá zelí nikdo.
A pokud má někdo doma malou kadečku
s vlastnoručně naloženým zelím, je to
jenom ze záliby k tradici. Všichni ostatní,
když dostanou chuť na kysané zelí, zaběhnou do nejbližšího supermarketu.
• Jiří Wagner
01 Výřez z obrazu Karla Němce zachycuje prodej
zelí na horažďovickém náměstí na začátku
20. století. – Reprofoto J. Wagner
02 Zelí – stálice na jídelníčku našich předků.
Foto J. Wagner
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Stavební
a umělecké práce
na kostele svatého
Jana Křtitele za
Šternberků v letech
1619–1719
(pokračování z minulého čísla HO)
V roce 1619 vtrhla do města vojska generála Karla Bonaventury Buquoye. Tehdy
došlo i k poškození kostela sv. Jana Křtitele. Dle popisu pamětníka této události,
městského písaře Daniele Azafa Boleslavského, je uvedeno „…a v kostele obecním
dva kusy střelby velký (děla pozn.) obecní
švihovský městský též vzali a pryč odvezli“. Po vypálení města se pomalu začalo
i s obnovou kostela. Nepřímo se o tom
zmiňuje například kšaft Václava Racka
z roku 1622, kde odkazuje kostelu „když
se stavěti a dodělávati bude pomoci na
klenutí 10 kop“. Významnou podporou
pro obnovu kostela po této události byl
odkaz postřihače Václava Rožberského
v podobě 81 strychů polí a dvou domů ve
městě v roce 1625. Postupně se tak navyšovalo jmění kostela. V roce 1625 odkazuje
kostelu Matěj Rábský pole U lesa o rozloze
7 strychů. Podobné odkazy učinil v roce
1634 Matěj Kryspach a v roce 1664 Tomáš
Hynek. V rámci vydrancování kostela
došlo zřejmě k poškození či odcizení
hlavního oltáře, který nahradila oltářní
archa vyrobená v roce 1646 na náklady
měšťana Tomáše Hynka. Tohoto roku
učinili radní zápis dne 22. června, že
„archu (skříňový oltář pozn.), kterouž na
svůj náklad dal udělati do Nového kostela
(kostel sv. Jana Křtitele pozn.), aby páni
dali ji dřív než by postavena byla, malovati“. Teprve 21. září roku 1652 byl kostel
povolen pražskou konsistoří k službám
božím a vysvěcen. V rámci osazení nové
věže nad sakristií dle plánů z roku 1853
vznikl pamětní spis se stručnou historií
kostela. V ní se uvádí již neexistující dřevěný strop „tabulkový (kazetový pozn.),
řezbářskou prací okrášlený malovaný
strop též na obecní útraty v roce 1685
od zdejšího truhlářského mistra Matěje
Švorce zhotoven“. Dřevěný kazetový strop
hlavní lodi kostela byl nahrazen v roce
1853 současnými klenbami. V roce 1692 se
usnesla obec přelít blíže neurčený zvon
z tohoto kostela u zvonaře v Klatovech.
Od roku 1693 probíhají v kostele intenzivní stavební práce. Mezi ně náleží stavba
nové sakristie. Stavba započata v roce
1693, jak ukazuje vročení a šternberská
hvězda na kamenném ostění vstupu do
presbytáře, dokončena byla v roce násle13
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val stoleček, na kterým se svíčky prodávají“, dále zlatil schůdky s řezbou „při
tabernaculum“. Na ni padla 1 kniha zlata
v ceně 3 zlatých a 15 grošů. V roce 1704
v tomto kostele maloval pozitiv včetně
zlacení a stříbření trub plátkovým kovem.
Kniha stříbra „k pozitivu na trouby“ zde
stála 42 grošů. Varhany byly vyrobeny
varhanářem v městě Stříbře, kompletace
včetně doplňků dělány na místě jak místními řemeslníky (zámečník, truhlář), tak
varhanářem samotným. Tehdy koupeny
do varhan v Praze zvonečky. Dále maloval
Jan Nekl schody vedoucí na kůr. Početní
kniha kostela sv. Jana Křtitele pro léta
1693–1709 je unikátním dokumentem
mapující každý detail investic v tomto
kostele. (pokračování příště)
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• MgA. Jindřich Šlechta
01 Podoba kostela na vyobrazení z doby krátce
po roce 1742 dle číslování (1) kostel sv. Jana
Křtitele (2), dům čp. 266 (3), dům čp. 264, dříve
hospoda Na Vrčeni. Na snímku je zřetelná
vstupní klenutá brána na hřbitov. Dům čp. 265
vedle této brány ještě nestál.
02 Vyobrazení kostela ze severní strany na vedutě
z roku 1760. Zelená barva věžičky je doložena
k roku 1699.
03 Nejstarší doložený plán půdorysu kostela,
polovina 18. století

dujícím. Zdi sakristie, stejně jako obvodové zdi hřbitova, stavěli zedníci z Tyrol
v květnu roku 1693. Krov vyzdvihl tesař
Pavel Hladotín, střechu přikrýval tesař
Martin Straka. Bartoloměj Sega dodal
pro okno 13 holí železa na mříž. Truhlář z Nalžovských Hor Jan Kaisler dělal
dveře do sakristie, dále nespeciikovanou
tabuli, jak uvádí kniha počtů kostela
„truhláři nalžovskýmu od udělání almary
do sakristie na vornáty a jiné věci, od přivezení tý almary, za klih a jiné přísady za
napouštění tý almary, od dělání nových
lavic do sakristie“. Tato skříň je dnes zrestaurována a umístěna ve sbírkách Městského muzea v Horažďovicích. Mříž do
okna vyráběl následujícího roku nejmenovaný zámečník a následně je doloženo
i její pomalování malířem. Účetní kniha
kostela svatého Jana Křtitele z této doby
jde do takových podrobností jako nákup
pasti na myši do nové sakristie. Podobně
nákup liščích ohonů na ometání prachu
z oltářů. Významnou osobností, která se
podílela na výzdobě kostela, byl malíř Jan
Näckel, rodák z Kirchbergu v Horních
Rakousích. Šestého června roku 1692
si zažádal, aby mu mohlo být uděleno
městské právo. Jméno bylo postupně
zkomoleno na Jan Nekl. V roce 1693 je poprvé zmiňován v rámci stavebních prací
prováděných na kostela sv. Jana Křtitele,
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kde vyzdobil kazatelnu igurální malbou
čtyř apoštolů. Dodnes je to jediné dílo,
které lze prokazatelně spojit s tímto autorem. V roce 1694 opravoval blíže neznámý
obraz visící nad vchodem do sakristie.
Dále prováděl malířské práce na kazatelně včetně zlacení. V roce 1699 se účastnil v kostele další velké akce. Tou byly
malířské a pozlacovačské práce věže nad
sakristií. Jmenovitě věžní báně, kterou
musel nejdříve vyspravit „klomfař“, protože „někdy prostřílena byla“. Báň včetně
železného kříže vyzlatil Jan Nekl. Zajímavou zmínkou je nákup příslušného pigmentu pro malířské užití. V tomto případě byl zakoupen u žida Lebla „pergkryn“
jinak verditer zelený (umělý malachit,
též nazývaný horská zeleň pozn.), kterým
byla zmíněná věž natřena. K utření pigmentu a jako médium pro nátěr posloužil
lněný olej. Pro tyto práce bylo nakoupeno
rovněž zlato a „pleveys“ (olovnatá běloba).
Žid Lebl je rovněž zmíněn, když dodával
salmiak na stavbu nových varhan v kostele sv. Petra a Pavla v roce 1702, aniž by
bylo řečeno, k jakému úkonu byl použit.
Pro hřbitovní kostel dodával Lebl rovněž
plátkové zlato a stříbro. Bohužel nelze
určit, zdali alespoň některé zmíněné produkty připravoval zde v Horažďovicích
nebo je nakupoval jinde a dovážel. V roce
1701 postříbřil Jan Nekl kruciix a „malo-
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Vážení čtenáři
Obzoru,
žijeme v nelehkém období, kdy společně
překonáváme pandemii, která zasáhla
hlavně právě nás – seniory, ke kterým se
také řadím. Uvědomuji si, že v budoucnu
můžeme překonat krize různého charakteru, pokud bude celá naše společnost
soudržná (např. očkování na covid). Přeji
si žít také v občanské společnosti, která se
nebude rozdělovat na mladé a staré, ale
ve které budou všechny generace „táhnout za jeden provaz“ ke stejnému cíli.
Zalíbil se mi jeden citát: „Neptej se, co
společnost dělá pro tebe, ale co ty pro ni
můžeš udělat“. Senior chce být užitečným
pro rodinu, okolí a společnost a předávat
jí své znalosti, životní zkušenosti a hodnoty, a to pochopitelně ve spolupráci
s druhými. Jsem přesvědčen, že kvalita
života spočívá nejenom na materiálních,
ale i na duchovních potřebách každého
jednotlivce. Problémem dneška je rozsah
a dostupnost sociálních a zdravotnických
služeb, bydlení, garance důchodů, poradenské služby a další. Pro nově zvolené
poslance to představuje velké výzvy.
Za věkovitou lipou – HO, roč 1921. Byla
vévodkyní Ostrova. Jako pevnost stál
její šedý, hluboce vrásčitý, 1 ½ m široký
kmen a nad ním rozkládala se královská

Knižní novinka
horažďovické
rodačky
Češka v Anglii – Alena Damijo
Alena Damijo /pro místní Alenka
Dudová/ své čtenáře nikdy nezklame.
Její texty jsou plné jemného humoru a načichlé nenásilnou ironií se
závanem nevtíravé osvěty. Tentokrát se vydává i se svou rodinou na
výlety a její t(r)ipy za všechny prachy
opravdu stojí za to. Přináší třicet šest
fejetonů o cestování po britských
ostrovech a jeden bonusový o cestě
do Španělska. Města, hrady a zámky, památky, kavárny a restaurace,
dopravní prostředky, okolní krajina,
počasí – to vše s vámi prozkoumá
a samozřejmě nezapomíná ani na
všechny historky a pocity, které dané
cesty doprovázely. Tak na co ještě
čekáte? Hurá balit!
Knihu zakoupíte v knihkupectví
na Mírovém náměstí.
•
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Jana Kotrbová

koruna. Zkrášlovala pohled do zeleně našeho nádherného sadu hned při vstupu
a vlídně kynula všem na pozdrav větvemi staré své hlavy jako tehdy, snad před
100 lety, když vítala tehdejší návštěvníky
Ostrova radostným šelestem mladých
a svěžích listů.
A kolik vzpomínek váže se k památnému stromu? Vzpomínají bývalí studenti
horažďovičtí na „studentskou“ lípu,
v jejímž širokém stínu mívali o prázdninách svou spolkovou místnost. Na sta
vzpomínek letí pod korunou věkovité lípy
od všech těch, jež tam užívali za parného léta milého útulku, kteří trávili tam
v oddechu mnohou šťastnou chvíli přátelského rozhovoru nebo blahého snění za
koncertu bzučivých včelek, zpěvu ptáčků
a temného hukotu nedalekého splavu
otavského.
Od doby, kdy stromovitý obr potřeboval k záchraně své kovového obvazu,
věděli jsme, že léta jeho života jsou
spočítána. Od ledna roku letošního, kdy
vichru padla třetina celé lípy-starušky, od
té chvíle bylo jasno, že dnů jejích jest na
mále. Na lavičce pod lipou sedávala v létě
s bílou hlavou typická postava našeho
váženého spoluobčana p. St. Mayera, jenž
si hověl na lavičce s dýmčičkou v ústech.
Padla nejednou otázka: „Která z těch dvou
mohutných postav skloní se dříve v zem?“
Los padl na strom. Stářím a ranami
zesláblý obr neodolal 7. listopadu roku

1921 prudkému nárazu vichřice. Hlava
zasténala, v hrudi zapraskalo a vévodkyně
Ostrova padla. Ladné skupiny ztepilých
smrků okolních zapěly v bouřné noci píseň pohřební. A smutno je teď při vstupu
na Ostrov.
Doslov: Po dlouhých 97 letech – při
vstupu na Ostrov – již nás opět vítá nová,
mladá lipka, u níž je deska připevněná na
kámen s nápisem: Strom státnosti 1918.
Vysazeno městem Horažďovice ku 100. výročí založení republiky. Nezapomínejme
na své kořeny! Horažďovice 28. října 2018.
Nechť roste a sílí strom, který je symbolem všech Čechů a Slovanů!
A kdože to byl výše zmíněný Stanislav
Mayer? Od založení zdejšího hasičského
sboru v roce 1878 byl jeho velitelem až do
roku 1901 a potom do r. 1924 jeho starostou… Funkci starosty města vykonával
v letech 1877–1895. Byl členem Českého
zemského sněmu, okresního zastupitelstva, Obchodní a živnostenské komory
v Plzni, ve státní železniční radě a v České
agrární straně. Kromě hasičů byl také členem Sokola, Pěveckého spolku Prácheň,
Národní pošumavské jednoty a dalších.
Zemřel roku 1924 ve věku 83 roků. Byl
to plodný život! Čest jeho památce! Vám
všem hodně zdraví a pěkný zbytek podzimu přeje
• Karel Halml

Horažďovická stopa
tragického příběhu z války
V den výročí, kdy byla známá divadelní
a ilmová herečka Anna Letenská 24. října
1942 popravena v Mauthausenu, odhalili
jí v rodných Nýřanech u Plzně bustu.
V tisku i v televizi byla rovněž zmínka
o jejím manželovi Vladislavu Čalounovi,
který byl popraven o tři měsíce později.
Oba se provinili tím, že byli zapojeni do
takzvané „akce Kubiš“. Pomáhali parašutistům, kteří 27. května téhož roku
provedli atentát na zastupujícího protektora Reinharda Heydricha. Vladislav
Čaloun ukrýval lékaře Břetislava Lyčku,
který ošetřoval jednoho z atentátníků,
Jana Kubiše. Proč zmiňuji tento tragický příběh? Vladislav Čaloun se narodil
Marii Čalounové, rozené Loucké, a učiteli
Františku Čalounovi. Žil s rodiči nedříve
v Hejné a později v Horažďovicích v domku u krejčího Metličky. Marie Čalounová, která po rozvodu změnila jméno, je

pochována na zdejším hřbitově. Zemřela
dříve a tragické smrti svého syna a snachy se nedožila. Na náhrobku, který jí
nechaly postavit její děti, Vladislav a Alena Čalounovi, je nápis: „Drahé mamince
Alena a Vláďa“. Každý rok v den Památky
zesnulých chodím na hrob zapalovat
svíčku nejen zapomenutému hrdinovi
Vladislavu Čalounovi, ale i jeho matce
Marii Loucké, Podrobněji je celý příběh
Anny Letenské a Vladislava Čalouna popsán v knize Stanislava Motla „Mraky nad
Barrandovem“.
28. října 2021
• Pavla Králová

Obzor • Horažďovice

Připomínka
17. listopadu
V předvečer státního svátku Dne boje za
svobodu a demokracii jsme měli příležitost užít si v impozantním secesním sále
horažďovického hotelu Prácheň svátek
krásné hudby.
Zhruba z poloviny zaplněný sál – obavy
ze stoupající křivky nákazy se bohužel
podepsaly i na této akci – přivítal populárního virtuózního českého houslistu
Pavla Šporcla s jeho hostem, kytaristou
Lukášem Sommerem. V rámci jejich nového projektu Paganiniána zazněly virtuózní skladby Alfreda Schnittkeho, Nathana
Milsteina a Nocolló Paganiniho. Součástí
programu byly i virtuózní variace na
píseň Kde domov můj, kterými P. Šporcl
vyjádřil svou národní hrdost. Neboť jak
jinak by měl mluvit hudebník, když ne
hudbou? Na závěr koncertu bylo možné
zakoupit si CD s vlastnoručním podpisem Pavla Šporcla.
Diváci odměnili oba interprety dlouhotrvajícím potleskem a po koncertě šli zapálit svíčky na Mírové náměstí, kde bylo
připraveno malé pietní místo k 32. výročí
sametové revoluce.
Myslím, že město Horažďovice si připomnělo toto výročí důstojně, s radostí
a nadějí do dalších dní.
• Simča Sládková
01 Koncert Pavla Šporcla
02 Pietní místo na Mírovém náměstí

Obzor • Horažďovice
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Městská knihovna • Horažďovice

Městská knihovna • Horažďovice

Hrátky
s pamětí

Dílnička
s příběhem

Nenechte svůj mozek zahálet!
Kvízy, testy a praktické ukázky trénování paměti
Přijď te mezi nás! A nezapomeňte na brýle!
pondělí 13. prosince 2021 • 14.30 hod.
• sál Městské knihovny Horažďovice

vánoční tvoření
rukodělné tvoření s příběhem pro děti od 3 do 10 let
se Žanetou Soukupovou
1. prosince 2021 • 15.00 hod. • sál městské knihovny

Prosíme všechny účastníky o dodržování aktuálních bezpečnostních opatření.

Zájem hlaste na e-mail: dilnickaspribehem@seznam.cz
Prosíme všechny účastníky o dodržování aktuálních bezpečnostních opatření

Horažďovice • perla Otavy

1

Horažďovice • perla Otavy

ierce

Adventní
koncert
Martina Kociánová / zpěv
Kateřina Englichová / harfa
11. prosince 2021 • 18.00
Kostel sv. Petra a Pavla • Horažďovice

Adventní
jarmark
sobota 11. prosince 2021 • 9–12 h
Mírové náměstí • Horažďovice
Řemeslný a farmářský jarmark, představení živých
dravců Milanem Zalešem, hudba, občerstvení

Vstupné: 150 Kč. Předprodej vstupenek od 1. 12. 2021 v podatelně
MěÚ Horažďovice, Mírové náměstí 1 nebo na místě 30 minut před začátkem
koncertu. Vstup na koncert se bude řídit dle aktuálních vládních nařízení.

Horažďovice • perla Otavy
inzerce

Horažďovice • perla Otavy
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Provádím veškeré ZEDNICKÉ PRÁCE
— omítky, malířské práce, kompletní
rekonstrukce bytového jádra, obklady, dlažby,
bourací práce a další práce dle domluvy.
Tel: 721 757 399

Zednictví – Jiří Svoboda
Cukrárna Kavárna Segafredo
v Blatné – firma Martina Zdvořáčková

Provádíme zednické práce, úprava bytového jádra,
obklady a dlažby, sádrokartony, štukové a šlechtěné omítky, zateplovací systémy, zemní a výkopové
práce.
Přijmu zedníka, brigádníka. Tel.: 725 763 582

PŘIJME

PRODAVAČKU – SERVÍRKU







Čistý měsíční
příjem
000
25000,000 KčKč
Měsíční
příjem
19 20
000
÷ ÷23

Nevyučené v oboru zaučíme.
Mezi směnami možnost ubytování.
Příspěvek na dopravu, stravu a další benefity.
Nabídka zařízeného služebního bytu 1+0
Přijmeme brigádnice na víkendy, tj. SOBOTY a NEDĚLE –
studenty o víkendech i mimo ně, v době jejich volna.
Možnost přivýdělku na vedlejší pracovní poměr.

obně v cukrárně v Blatné, nebo na
Kontakt: Oso
tel.: 602 659 545, resp. 608 939 373
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Koupím Simson S51 Enduro, Elektronik
stav nerozhoduje
Jawa pionýr, moped, pérák, ČZ
a auto moto veteran díly.
Tel. 776 822 803.

inzerce

Humoriáda – zasmějte se s námi
pondělí–pátek | 16.00–17.00 hodin
Horažďovice 102.4 FM | R-PLZEN

inzerce

www.humoriada.cz
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inzerce

PALIVOVÉ
DŘEVO
Dřevuška
Tel: 737 290 440
Fb: Palivové
dřevo Dřevuška

PF 2022

Podlahy a bytové doplňky Krejčová
Havlíčkova 49, Horažďovice

Nakupte vánoční dárky v předstihu
a za starý vosk získejte svíčku zdarma
www.podlahyhorazdovice.cz

inzerce

D ěk u j em e v šem z á k a z n íkům
z a p roj ev en ou p říz eň , p řejeme
h ez k é v á n očn í sv á tk y, m noho
štěstí, k lid u , p oh od y a p evné
z d ra v í v n ov ém roce 2 0 2 2.
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Muzeum

Městská knihovna

DDM

2. 12. čtvrtek • 19.00 • divadelní sál muzea
Křesťan a peníze
Je možné úspěšně podnikat dle biblických
principů?
Přednáška Mgr. Vladimíra Ledviny, ekologa,
krajinářského architekta a podnikatele

1. 12. středa • 15.00 • sál knihovny
Dílnička s příběhem – vánoční tvoření
Rukodělné tvoření s příběhem pro děti od
3 do 10 let s Žanetou Soukupovou
Zájem hlaste na e-mail:
dilnickaspribehem@seznam.cz

28. 11. neděle • 14.00 • Přírodovědná stanice
Komentovaná prohlídka venkovních chovů PS
Tradiční prohlídka chovaných živočichů
s výkladem (pouze venkovní chovy – domácí
a hospodářská zvířata).

3. 12. pátek • 17.00 a 18.00 • divadelní sál
muzea
Loutkové představení Čerti na hradě
Hraje TYJÁTR Horažďovice

13. 12. pondělí • 14.30 • sál knihovny
Hrátky s pamětí
Kvízy, testy a praktické ukázky trénování
paměti

9. 12. čtvrtek • 19.00 • divadelní sál muzea
Co kdyby čas a peníze nebyly problém? aneb
Jak pomoci planetě i sobě?
Domácí ekologie vs. ekonomie domácnosti
Přednáška Mgr. Vladimíra Ledviny, ekologa,
krajinářského architekta a podnikatele

Půjčovní doba 20. 12. 2021 – 3. 1. 2022
Oddělení pro dospělé
Po 20. 12. 8.00–11.00 / 13.00–18.00
St 22. 12. 8.00–12.00 / 13.00–17.00
Pá 24. 12. SVÁTEK
Po 27. 12. ZAVŘENO
St 29. 12. ZAVŘENO
Pá 31. 12. ZAVŘENO
Po 3. 1. 8.00–11.00 / 13.00–18.00

17. 12. pátek • 17.00 a 18.00 • divadelní sál
muzea
Loutkové představení Vánoční pohádka
Hraje TYJÁTR Horažďovice

Kavárna Šibule
1. 12. středa • 14.00–18.00
Vánoční tvořivá dílna
Malujeme trička, vyrábíme dárečky i vánoční
dekoraci.
6. 12. pondělí • 17.00–19.00
Život s Pěti Tibeťany
Jak si udržet kondici a zdraví.
12. 12. neděle • 15.00
Dostaveníčko…
Lidové písničky s pp. Hlobíkem a Šimáčkem.
18. 12. sobota • 15.00
Předvánoční zastavení
… s Libuší Žákovou z Písku.
27. 12. pondělí • 15.00
Předsilvestrovský dýchánek
Veselí s Edou Červeným a jeho h armonikou.

Kulturní dům
19. 12. neděle • 18.00
Vánoční koncert
Volné sdružení horažďovických zpěváků
a muzikantů

Půjčovní doba 20. 12. 2021 – 3. 1. 2022
Oddělení pro děti a mládež
Po 20. 12. 12.00–16.30
St 22. 12. 12.00–16.30
Pá 24. 12. SVÁTEK
Po 27. 12. ZAVŘENO
St 29. 12. ZAVŘENO
Pá 31. 12. ZAVŘENO
Po 3. 1. 12.00–16.30
Prosíme všechny účastníky o dodržování
aktuálních bezpečnostních opatření.

Město Horažďovice
11. 12. sobota • 9.00 – 12.00 • Mírové náměstí
Adventní jarmark
Farmářský a řemeslný jarmark s kulturním
programem.
11. 12. sobota • 18.00 • kostel sv. Petra a Pavla
na Mírovém náměstí
Adventní koncert
Martina Kociánová – zpěv,
Kateřina Englichová – harfa

Hotel Prácheň

18. 12. sobota • 14.00–17.00 • dílna keramiky +
sál, Zámek
Vánoční dílna pro rodiny s dětmi
Tvorba vánočních ozdob z vlny, kartonu, dřeva, aj. materiálů s K. Červenou a Z. Blahutovou.
25. 12. sobota • 10.00 • Přírodovědná stanice
Vánoční krmení zvířátek.

Ostatní
4. 12. sobota • 19.00–23.30 • Mashtal Pub HD
Mashtal PUNK
Taktika kyselejch hroznů, P.V.A., Prášek proti
blbosti
18. 12. sobota • 17.00 • Mírové náměstí
Pietní setkání u příležitosti 10. výročí úmrtí
Václava Havla
29. 12. středa • 16.00 • Kostel Nanebevzetí
Panny Marie
Vánoční koncert
Pěvecký spolek Prácheň
Koncerty Velkoboru
Pěvecký a chrámový sbor Velkobor vás o letošním adventním a vánočním období potěší
8 koncerty. Samozřejmě pokud současná situace dovolí, a proto sleduje naše FB stránky.
11. 12. sobota • 16.00 • Společenský dům Rabí
11. 12. sobota • 18.00 • kostel sv. Cyrila a Metoděje Čímice
12. 12. neděle • 14.00 • kostel Narození P. Marie
Písek
17. 12. pátek • 16.30 • DPS Horažďovice
17. 12. pátek • 18.30 • KD Olšany
18. 12. sobota • 18.00 • kostel sv. Ondřeje
Bezděkov
22. 12. středa • 18.00 • kostel sv. Petra a Pavla
Záboří
28. 12. úterý • 18.00 • kostel sv. Jana Křtitele
Velký Bor

8. 12. středa • 17.00
Mikulášský koncert žáků ZUŠ Horažďovice

20. 12. pondělí • 17.00
Vánoční koncert žáků ZUŠ Horažďovice
25. 12. pátek • 20.00
Kabát revival
celovečerní bigbít
30. 12. čtvrtek • 15.00
Posezení s písničkou
Malá muzika Nauše Pepíka
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