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Měsíčník občanů města Horažďovice 
a přilehlých obcí.

Vážení spoluobčané,

přiblížil se konec roku, který jsme si 
představovali zcela jinak. Bohužel další 
covidová vlna zhatila množství plánova-
ných kulturních a společenských akcí. 
Rozsvícení vánočního stromu proběhlo 
bez kulturního programu a adventní 
koncert byl zrušen z důvodu onemoc-
nění interpreta. Jako náhradu za tento 
koncert bychom rádi zorganizovali 
v jarních měsících nový, pokud bude 
situace příznivější. Doufáme, že vás 
potěšila vánoční výzdoba města, která 
byla letos posílena andělem „strážným“ 
umístěným při výjezdu z náměstí. 
Určitě nad námi bude alespoň o Váno-
cích držet ochrannou ruku.

Na přelomu listopadu a prosince byly 
dokončeny a zprovozněny dvě největší 
letošní investice. V Peškově ulici se oby-
vatelé konečně dočkali nové komunika-
ce a kvalitního veřejného osvětlení. Její 
součástí bylo nejen nové vymezení vlast-
ní ulice, ale i zřízení parkovacích stání 
a nových chodníků. Zelené plochy byly 
pokryty novou výsadbou, která tuto uli-
ci v dalších letech esteticky pozvedne. 
Součástí byla kompletní výměna staré 
kanalizace a vodovodu a vybudování 
3 plynovodních přípojek do městských 
bytových domů pro budoucí kotelny. 

Pro obyvatele zadních bytových domů 
u Tržiště a zahrádek byl odstraněn 
nevhodný průjezd „mezi ploty“ novou 
křižovatkou, která umožní budoucí 
propojení s ulicí Za Tržištěm. Celková 
hodnota investice činila cca 32 mil. Kč 

Druhou akcí bylo dokončení rekon-
strukce Strakonické ulice a převede-
ní investice do režimu předčasného 
užívání. Stavební stroje odjely a skon-
čila dopravní objížďka při příjezdu ze 
Strakonic. Na jaře budou ještě dokon-
čeny drobné vady a nedodělky a prove-
dena kontrola zeleně. Pro nás je však 
důležité, že můžeme jezdit po nové 
silnici, kterou zrekonstruovala společ-
nost ŘSD ČR. Ta se ve výši 69 % podílela 
na nákladech nové kanalizace, která 
odvodňuje i silnice. Město financovalo 
zbylý díl a dále ze svého hradilo kom-
pletní výměnu vodovodů a veřejného 
osvětlení. Dále ze svého hradilo nové 
chodníky, úpravy křižovatky ke Sportu 
a k Jarovu. A co vidíme jako největší 
přínos? Na levé straně (směrem z města) 
byla zřízena společná stezka pro chodce 
a cyklisty. Ta je vedena celým novým 
úsekem od závor až po Lavičkovou polní 
cestu do Předměstí. Celkové náklady 
města byly cca 47 mil. Kč. 

Na cyklotrase okolo mlýnského náho-
nu směrem do Malých Hydčic pokra-
čuje vytěžování nebezpečných stromů, 

takže cesta bude celou zimu podle 
potřeb těžařů uzavřena. 

V prosinci už každoročně probíhají 
jednání s firmou Rumpold o fungování 
sběrného dvora a svozu komunální-
ho a tříděného odpadu. Ceny za tyto 
služby, jako snad dnes u všeho, stoupají 
nahoru, poplatek za odpady pro občany 
ale zůstává pro rok 2022 stejný, a to 
600 Kč. S firmou Čevak proběhlo jedná-
ní o cenách vodného a stočného a o cel-
kovém stavu vodovodní sítě. Cena vody 
se v roce 2022 zvyšuje ze současných 
78,53 Kč o 4,99 Kč na 83,52 Kč za m3, rea-
guje tak na zdražování energií, zvyšová-
ní platů i vyšší inflaci.

Město Horažďovice bude v lednu 
a únoru příštího roku hospodařit dle 
rozpočtového provizória, v březnu pak 
by měl být schválen rozpočet na rok 
2022 jako takový.

Přejeme vám klidné vánoční svátky 
a hodně zdraví v novém roce. A těšíme 
se na další setkávání s vámi.

• Ing. Michael Forman, starosta 

Ing. Hana Kalná, místostarostka
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Fotoreportáž
Rozsvícení 

V neděli 28. listopadu byl v 18 hodin rozsvícen vánoční strom na Mírovém náměstí a ostatní krásná výzdoba.

Farmářský trh

V sobotu 11. prosince se konal Prosincový farmářský trh na Mírovém náměstí.

2 Obzor • Horažďovice



   

Stezka s úkoly 
Pojď te s námi za zvířátky

Parkem Ostrov v říjnu a začátkem 
listopadu provedla návštěvníky parku 
vědomostní a soutěžní stezka. Stezka 
byla vytvořena k dřevěným zvířátkům, 
která jsou v parku umístěna. Odevzdáno 
bylo 190 odpovědních lístků, z nichž pan 
starosta Ing. Michael Forman vylosoval 
20 výherců, kterým byly předány dárky. 
Výhercům blahopřejeme. 

Něco málo z historie parku:
Přírodně-krajinářský zámecký park 

v anglickém stylu se rozkládá na ostrově 
mezi řekou Otavou a městským mlýn-
ským náhonem v části města, zvané 
Zářečí.

V 16. století, za doby panování rodu 
Švihovských z Rýzmberka, se tato lokalita 

označovala pomístním názvem „Luh“ 
a týkal se jí jeden z artikulů Theobalda 
Švihovského, vydaného roku 1596. Zaka-
zoval přístup do těchto míst za účelem 
kácení dříví a lovu ryb či perel pod tres-
tem ztráty hrdla. „Luh“ tak byl zarůstající 
pastvinou až do počátku 19. století.

V době, kdy Horažďovice drželi Ru-
mmerskirchové (1800–1834), zde došlo 
patrně k drobným romantickým úpra-
vám a místo bylo nazýváno „Karlovým 
údolím“.

7. září 1835 se v „Luhu“ konala slav-
nost vítání nové vrchnosti – Kinských. 
S prvními parkovými zásahy započal 
panský zahradník Schwarz, v jehož 
práci pokračoval Karl Haibl. Deinitivní 
úprava proběhla po roce 1868 na základě 
projektu dvorního zahradníka Kinských 
Friedricha Wunschera.

V minulosti vedla parkem veřejná 
cesta na Sušici, která byla posléze přelo-
žena. Uprostřed ostrova stávala hájovna 
a hajný zde choval pávy. Konalo se tu 
několik regionálních hospodářských vý-
stav. O třicet let později se tu uskutečnila 
„Krajinská národopisná výstava“, kterou 
ještě dlouho připomínal výstavní pavilon 
vybudovaný v těsném sousedství hájovny. 
V březnu roku 1920 se tu odehrál i první 
fotbalový zápas v Horažďovicích. Po roce 
1945 park, tehdy zvaný „Fučíkův“, pustl. 
Kompletně revitalizován byl park v roce 
2010 za pomocí evropských dotačních 
programů.

• Jitka Chalupná, odbor památkové péče, 

školství a kultury
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Rozvážíme testy  
do škol

Od začátku školního roku dobrovolní 
hasiči jednotek požární ochrany z Horaž-
ďovic a Boubína rozváží testovací sady 
antigenních testů určené do škol a škol-
ských zařízení v rámci ORP Horažďovice.

Antigenní testy školy jsou zabezpečeny 
Správou státních hmotných rezerv a do-
voz samotestovacích sad ze skladů Správy 
státních hmotných rezerv do krajů zajiš-
ťuje Hasičský záchranný sbor ČR. Násled-
nou distribuci a rozvoz do jednotlivých 

ORP zajišťuje HZS Plzeňského kraje 
a vlastní distribuci do základních škol 
v ORP Horažďovice zajišťují dobrovolní 
hasiči, obdobně jako na počátku pande-
mie či před rokem v případě distribuce 
roušek, respirátorů či dezinfekce.

Školy mohou žáky testovat i PCR testy, 
ty si ale musí zajistit samy. 

• Odbor kanceláře starosty, pracoviště 

bezpečnosti, OUI a krizového řízení

01 Hasiči JPO V Boubín rozváželi testy během 
Mikuláše

Rada města Horažďovice  
24. 11. 2021

• přijala nabídku účastníka Bíza Ar-
chitekti s.r.o., Praha 4, IČO: 02885026 na 
zpracování projektové dokumentace ke 
stavbě „Revitalizace sportovního areálu 
Lipky (vypracování DSP a DPS)“ za na-
bídkovou cenu 2 441 175 Kč vč. DPH
• rozhodla o výběru nejvhodnější na-
bídky účastníka ŠAFINVEST, s.r.o., Písek, 
IČO: 28078756 na stavební práce akce 
„Rekonstrukce kotelny zámku, Horaž-
ďovice – I. etapa“ za nabídkovou cenu 
12 931 785,41 Kč vč. DPH
• schválila výstavbu výrobny elektřiny 
v objektu kotelny CZT čp. 882 v Okružní 
ulici v Horažďovicích dle žádosti společ-
nosti ČEZ Energo, s.r.o., Duhová 1531/3, 
Praha 4 
• schválila Režim zacházení se sbírkou 
Městského muzea Horažďovice 

Rada města Horažďovice 6. 12. 2021

• rozhodla o výběru nejvhodnější na-
bídky účastníka Building – Investment, 
s.r.o., Doubravice, IČO: 65415680 na 
vypracování projektové dokumentace 
a provedení související inženýrské čin-
nosti s názvem Územní studie: část č. 1: 
Na Tržišti – zahrádky, část č. 2: Za Lo-
retou – zahrádky“ za nabídkovou cenu 
164 560 Kč vč. DPH
• schválila termíny pro konání sva-
tebních obřadů na radnici a na zámku 
v Horažďovicích v roce 2022
• jmenovala s platností od 1. 1. 2022 
pana Jaroslava Piheru vedoucím 
Aquaparku, organizační složky města 
Horažďovice
• schválila pravidla rozpočtového 
provizoria pro hospodaření města pro 
rok 2022

Výběr bodů z jednání rady města. Kom-
pletní usnesení z jednání rady města je 
zveřejněno na www.muhorazdovice.cz.

Upozornění
Závěrem roku 2021 v době vánočních 
svátků dojde k úpravě provozních 
hodin Městského úřadu a organizač-
ních složek města Horažďovice 
(bude zavřeno) následovně:

Městský úřad  31. 12. 2021
Technické služby 31. 12. 2021
Městské muzeum 
18. 12. 2021 – 2. 1. 2022
Městská knihovna 
27. 12. 2021 – 31. 12. 2021
Aquapark  
24. 12. – 25. 12. 2021 a 31. 12. 2021

Všichni pracovníci města vám přejí 
hezký zbytek roku, 
klidné prožití vánočních svátků
a v nadcházejícím novém roce 
především pevné zdraví.
I v příštím roce 2022 jsme tu pro vás! 

• Zaměstnanci města Horažďovice 

Vážení občané,

chtěli bychom Vás upozornit na blí-
žící se termín 30. 12. 2021, do kterého 
jsou žadatelé o pronájem obecního 
bytu povinni písemně nebo telefo-
nicky potvrdit svoji žádost a správ-
nost 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 se-
znamu vyřazen.

• Ing. Hana Špetová, Odbor investic, 

rozvoje a majetku města
01
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Kotlíkové dotace 
pro nízkopříjmové 
domácnosti

Opakovaně upozorňujeme občany na 
možnost získat dotaci od Plzeňského 
kraje na výměnu nevyhovujících kotlů 
na pevná paliva, jejichž provoz bude 
od 1. 9. 2022 zakázán. Týká se to kotlů 
1. a 2. emisní třídy dle ČSN EN 303-5.

Vyhlášení dotačního programu se 
připravuje na začátek roku 2022, protože 
je vázáno na přesné znění podmínek ze 
strany Ministerstva životního prostředí 
a v současné době tyto podmínky ještě 
nejsou upřesněny.

Již od 12. 10. 2021 je schválen dotační 
titul Předžádost – Pořízení ekologického 
vytápění pro nízkopříjmové občany“ a je 
určen pro nízkopříjmové skupiny obyva-
tel (důchodce, samoživitele apod). Zájem-
ci mohou od 15. 11. 2021 do 12. 1. 2022 nebo 
do vyčerpání alokace 270 mil. Kč vyplnit 

na webových stránkách v aplikaci eDo-
tace https://dotace.plzensky-kraj.cz/verej-
nost předběžnou žádost tzv. „předžádost“ 
se základními údaji o žadateli a novém 
zdroji vytápění.

Podáním �PŘEDŽÁDOSTI� si potenci-
onální žadatelé zajistí automatické elek-
tronické podání své žádosti (až se výzva 
v tom lednu vyhlásí, jejich předžádost se 
„přeleje“ do žádosti).

Dotační podpora je 95 % ze způsobilých 
výdajů, podpora bude poskytována na vý-
měny kotlů realizované po 1. 1. 2021. Ma-
ximální výše dotace je při výměně kotle 
za plynový kondenzační kotel 100 000 Kč, 
při výměně za kotel na biomasu s ručním 
přikládáním s akumulační nádobou, 
kotel na biomasu se samočinnou dodáv-
kou paliva anebo za tepelné čerpadlo je 
130 000 Kč.

Podmínkou je, že žadatel je vlastní-
kem nebo spoluvlastníkem nemovitosti, 
tedy rodinného domu, bytové jednotky 
v bytovém domě nebo trvale obývaného 
rekreačního objektu.

Kritériem pro určení, kdo může využít 
dotaci pro domácnosti s nižším příjmem 
je výše průměrného čistého příjmu na 
člena domácnosti, která v roce 2020 ne-
přesáhla 170 900 Kč, tj. 14 242 Kč čistého 
příjmu na osobu měsíčně (automaticky 
se to vztahuje na domácnosti složené 
z důchodců, ty nemusí prokazovat výši 
příjmů).

Administrace žádosti probíhá na kraj-
ském úřadě. Zde je kontakt na přísluš-
ného zaměstnance, který má kotlíkové 
dotace na starosti: Mgr. Lenka Platzová, 
e-mail: lenka.platzova@plzensky-kraj.
cz, tel. 377 195 485. Můžete se obrátit i na 
zdejší odbor životního prostředí (Ing. Va-
chušková, tel 371 430 549). Budeme se sna-
žit potencionálním žadatelům poradit, 
jak postupovat.

• Ing. Anna Vachušková,  

odbor životního prostředí

Jak třídit bioodpad? 
Bioodpad třídíme do hnědých kontejnerů. Patří tam pouze 
rostlinný bioodpad. Bioodpad, který se do kontejneru 
nevejde anebo při větším množství ho předáváme do 
sběrného dvoru. Neodkládáme ho mimo kontejner!

DO KONTEJNERU PATŘÍ
• Posekaná tráva v menším množství, plevel, 

zvadlé a uschlé květiny
• Zemina v menším množství, hlína z květináčů
• Podestýlka s trusem býložravých zvířat – králíci, 

drůbež, morčata, křečci ….
• Popel ze dřeva, piliny, peří, chlupy, vlasy, jehličí, šišky, 

větvičky, párátka
• Zbytky ovoce a zeleniny, kávová sedlina, čaj i se sáčky
• Skořápky ořechů a vaječné skořápky
• Bioplast pouze 100 % 

DO KONTEJNERU NEPATŘÍ
• Vařená jídla, zbytky masa, 

kosti, kůže
• Podestýlka s trusem ostatních zvířat 

– psi, kočky …
• Čajové sáčky plastové
• Popel z uhlí

Obzor • Horažďovice 5



Odpadové 
hospodářství – 
jednotné zavedení 
označení popelnic

Zastupitelstvo města na zasedání 
8. 11. 2021 vydalo dvě obecně závazné 
vyhlášky (dále jen OZV) týkající se proble-
matiky odpadů ve městě. První se stanoví 
obecní systém odpadového hospodářství 
a druhou místní poplatek za využívání to-
hoto systému. Přijetí nových OZV souvisí 
se změnou legislativy.

Pro občany se v podstatě nic nemě-
ní. Výše poplatku pro rok 2022 zůstává 
stejná, a to 600 Kč na osobu a rok. Rozsah 
třídění komunálního odpadu na papír, 
sklo, plasty, nápojový karton, kovy, rost-
linný BIO odpad, textil a olej z domác-
ností se rovněž nemění. Jedinou změnu, 
kterou přijetí OZV pro občany přináší, 
je povinnost označit známkou sběrové 
nádoby na směsný komunální odpad, 
tedy popelnice.
• PROČ TUTO POVINNOST MĚSTO ZAVÁDÍ?

Důvody jsou tři:
1. Prvním důvodem je skutečnost, že 

na území města poskytují služby v odpa-
dovém hospodářství (pro svoz směsného 
komunálního odpadu) tři svozové společ-
nosti, a to Marius Pedersen a.s., Pošumav-
ská odpadová s.r.o. a Rumpold – P, s.r.o. 
Všechny tři společnosti svým klientům 
(ti jsou z řad podnikatelských subjek-
tů) prodají známky, které si klienti pro 
příslušný kalendářní rok nalepí na své 
popelnice. A podle objednané frekvence 
svozu a počtu jsou klientům popelnice 
obsluhovány. Společnost Rumpold je též 
smluvním partnerem města a sváží popel-
nice se směsným odpadem od občanů. 
Tyto popelnice označené nemáme, a tak 
veškerý svezený odpad z neoznačených 
popelnic je brán jako odpad od občanů. 
Jeho původcem je ze zákona město, které 
za takto svezený odpad platí. Označením 
popelnic se město snaží eliminovat směs-
ný odpad od subjektů, které systém města 
zneužívají.

2. Druhým důvodem jsou tlaky legis-
lativy na omezování množství komunál-
ního odpadu ukládaného na skládky 
formou postupného zvyšování zákonného 
skládkovacího poplatku. Ten platí původ-
ce odpadu, tedy město a pro rok 2021 je ve 
výši 800 Kč za tunu, v roce 2022 to bude 
900 Kč za tunu…a v roce 2029 to bude 
1850 Kč za tunu. Je proto na místě množ-
ství směsného komunálního odpadu 
omezovat. S tím souvisí zákonem stanove-
né postupné zvyšování cílů pro vytříděné 

složky komunálního odpadu. Město je 
povinno zajistit, aby oddělené soustřeďo-
vané recyklovatelné složky komunálního 
odpadu (papír, sklo, plasty, kovy, bio 
odpad, textil) tvořily v kalendářním roce 
2025 a následujících alespoň 60 %, v ka-
lendářním roce 2030 a následujících 65 % 
a v kalendářním roce 2035 a následujících 
75 % z celkového množství komunálních 
odpadů, kterých je v daném kalendářním 
roce původcem. Čím více komunálních 
odpadů se vytřídí, tím méně bude směs-
ného odpadu, který bude potřeba ukládat 
na skládku.

3. Třetím důvodem je potřeba optima-
lizovat systém svozu směsného odpadu, 
kterého je město původcem. V roce 2020 
město vykázalo 1060 tun směsného odpa-
du (to je odpad z popelnic a odpadkových 
košů na veřejných místech). Na jednoho 
občana města tak připadá 202 kg směs-
ného komunálního odpadu. Svoz popel-
nic probíhá v týdenních intervalech, na 
vybraných místech je frekvence svozu 
dokonce 2× týdně.

Obecně dle statistických údajů člověk 
v průměru vyprodukuje za den 2–3 litry 
směsného odpadu, za měsíc je to 40–60 li-
trů. Čtyřčlenná domácnost tak za měsíc 
vyprodukuje 240 litrů směsného odpadu, 
to je jedna velká popelnice. Jednoduchým 
propočtem tak vychází, že čtyřčlenné 
domácnosti by měla stačit 120 litrová po-
pelnice při frekvenci svozu v 14 denním 
intervalu.
• JAK SE PROVEDE OZNAČENÍ POPEL-
NIC? Označení popelnic pro rok 2022 se 
provede jednotnou známkou, ve formě sa-
molepky, která se nalepí na plášť popelni-
ce (viz obrázek). Označení se týká popel-
nic u rodinných domů, bytových domů 
a rekreačních objektů. Známky budou 
k vyzvednutí v budově městského úřadu 
od 3. 1. 2022, v úřední dny (pondělí, středa 
v době 8.00–16.00, pátek 8.00–11.00).

Popelnice u rodinných domů a rekre-
ačních objektů si občané označí sami. 
Známka bude vydána poplatníkovi. Po-
platníkem se rozumí osoba, která městu 
platí místní poplatek za obecní systém 
nakládání s komunálním odpadem. Je-li 
u jednoho rodinného domu nebo rekre-
ačního objektu evidováno více poplatní-
ků, známka bude vydána jednomu z nich. 
Při vyzvednutí známky sdělí velikost 
(objem popelnice) a kolik osob ji užívá. 
Pokud jsou některé rekreační objekty 
užívány sezonně, lze známku vyzvednout 
později, až se s užíváním objektu pro 
tento rok započne. Není potřeba kvůli 
známce speciálně jezdit do Horažďovic, 
zejména pokud se nejedná o místní obča-
ny. Známku na popelnici k rekreačnímu 
objektu si vyžádejte pouze v případě, že 
tu popelnici potřebujete obsluhovat.

Vzhledem k tomu, že u bytových domů 
jsou popelnice užívány společně všemi 
obyvateli bytového domu, označí se násle-
dujícím způsobem:

Popelnice u bytových domů v majetku 
města si město označí samo.

Popelnice u bytových domů ve 
vlastnictví SVJ (popřípadě jiné formě 
spoluvlastnictví) si vlastníci označí sami. 
Známky na popelnice si vyzvedne statu-
tární zástupce, popřípadě jím pověřená 
osoba. Sdělí počet popelnic, jejich objem 
a počet uživatelů.

Povinnost označit popelnice se nevzta-
huje na místní podnikatelské subjekty. Ty 
mají povinnost zajistit si likvidaci odpadu 
na své vlastní náklady.
• DOKDY SE OZNAČENÍ POPELNIC PRO-
VEDE? Není potřeba, aby všichni jezdili 
na úřad pro známku na popelnici v první 
lednové dny. Prostor pro označení popel-
nic je do 31. 3. 2022.

Od 1. 4. 2022 se bude mít za to, že 
neoznačené popelnice nejsou součástí 
obecního systému odpadového hospodář-
ství města a svozová společnost je nebude 
vysypávat.

Město si od zavedení povinnosti ozna-
čit popelnice slibuje snížení množství 
směsného komunálního odpadu, které-
ho je původcem, a znemožnění jiným 
nepoctivým původcům zneužívat obecní 
systém odpadového hospodářství města. 
Informace o typech a množství obslu-
hovaných popelnic budou využity pro 
optimalizaci svozu v příštích letech.

• Ing. Anna Vachušková,  

odbor životního prostředí
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„Úložiště“ je pořád 
hrozbou

Na leden 2022 je plánován v Chanovicích 
pochod proti umístění úložiště radio-
aktivních odpadů na Horažďovicko. Byť 
doufám, že politici zvolení do vládních 
a poslaneckých postů v říjnových vol-
bách začnou přistupovat nově a ohle-
duplněji k našemu rodnému kraji a ke 
zdejším lidem. 

Do koaliční smlouvy vládních stran se 
podařilo dostat větu a postoj „Posílíme 
práva dotčených obcí při případném 
rozhodování o umístění hlubinného 
úložiště. Jsme otevřeni i jiným řešením, 
než je konečné hlubinné úložiště v ČR“. 
Za to patří poděkování především radní-
mu Plzeňského kraje a nově zvolenému 
poslanci Josefu Bernardovi. 

Ale nezapomínejme, že poslední rok 
byl pro naše Horažďovicko pod Práchní 
ve spojitosti s přípravou úložiště velice 
krutý. Malá rekapitulace:

Dne 22. 12. 2020 přišlo od ministra 
K. Havlíčka sdělení, že se tato lokalita 
dostala do užšího čtyřčlenného výběru. 
A to na základě usnesení Babišovy Vlády 
ČR z 21. 12. 2020.

Dne 15. 1. 2021 ředitel SÚRAO J. Prachař 
sdělil dalším čtyřem obcím na Horažďo-
vicku, že byly zahrnuty do území, o které 
MPO rozšiřuje tzv. lokalitu Březový potok. 

Rozšíření se týká obcí Břežany, Kovčín 
a Malý Bor a města Horažďovice a občanů 
jejich 15 sídel (vesnic a města).

Takže nově se problematika úložiště na 
Horažďovicku přímo týká 10 samospráv-
ných celků (9 obcí a 1 město) a obyvatel 
z jejich 32 sídel a zasáhne přibližně 
10 000 lidí zde trvale bydlících.

Všech 10 dotčených obcí nesouhlasí 
dlouhodobě se záměrem MPO umístit na 
jejich správním území hlubinné úložiště. 
Práva jsou nám upírána a vládní tlak sílí.

Aktuálně nově představená verze 
návrhu zákona o řízeních souvisejících 
s hlubinným úložištěm radioaktivního 
odpadu (původně o zapojení obcí do 

výběru úložiště) byla projednána Legis-
lativní radou vlády. Stále tam však chybí 
zapracování našich připomínek o větším 
posílení pravomocí samospráv.

Dotčené obce a lidé v nich žijící přece 
nemohou být naprosto opomíjeni v tak 
zásadním rozhodování o budoucnosti 
našeho Prácheňska.

Proto budeme rádi, když přijdete pod-
pořit společný boj proti úložišti. Díky.

• Petr Klásek, Chanovice

01 Mladým lidem není lhostejný rodný kraj 

Na jeden den mistry 
zvuku

ZŠ Blatenská se jako jediná základní škola 
Plzeňského kraje zapojila do vzdělávacího 
projektu neziskové organizace Post Be-
llum nazvaného Příběhy našich sousedů, 
jehož hlavním cílem je vytvořit krátký 
dokumentární ilm o životě místního 
pamětníka. Ačkoliv budou výsledky naší 
dlouhodobé práce zveřejněny na začátku 
nového roku, již nyní nám dovolte pood-
halit jeden ze zajímavých zážitků, kterého 
se nám ve společnosti několika gymnazi-
álních týmů dostalo. Tím bylo natáčení 
zvukové stopy v prostorách Českého roz-
hlasu Plzeň. Realizace mluveného slova 
se ujala žákyně Anička Listopadová z 9. B, 
jež byla zavedena do izolované natáčecí 
kóje. My ostatní jsme se pak přesunu-
li do místnosti režie, odkud jsme dali 
zvukovým signálem pokyn ke spuštění 
natáčení. Zatímco Anička předčítala svůj 
připravený scénář, ostatní žákyně přísně 
posuzovaly zvukové parametry u právě 
se rodící nahrávky typu zabarvení hlasu, 
intonace nebo výslovnosti. Že se jedna-

lo o práci náročnou, ale zároveň velmi 
inspirativní se můžete přesvědčit na do-
provodné fotograii. Již nyní se těšíme na 
odhalení našeho dokumentárního ilmu.

• Mgr. Petr Curko  

(učitel Př a Ch na ZŠ Blatenská)

01 Pohled do zákulisí Českého rozhlasu.  
Foto: Mgr. Petr Curko.

01
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Roky 2021 a 2022 v Městském muzeu 
v Horažďovicích
I v současnosti se lze setkat s nepěkným 
stereotypem, že muzejníci jen obchá-
zejí stálé výstavy a depozitáře a zbavují 
staré omšelé exponáty prachu. Představa 
muzejníka v dlouhém silonovém plášti 
pobíhajícího s prachovkou po horažďo-
vickém zámku je sice komická, ale není 
realistická hned ze dvou důvodů. Jednak 
mí kolegové kmitají tak, že si prach ani 
nestačí sednout, za druhé je naše pra-
covní doba vyplněná jinými činnostmi. 
A které to byly v roce 2021?

Koncem zimy jsme v parkánové zahra-
dě instalovali Geopark ve zdi. Za úspěch 
lze považovat už to, že dosud vydržel bez 
poškození vandaly. Přestěhovali jsme 
informační centrum, přeskupili prácheň-
ské marionety a instalovali výstavu kulis 
loutkového divadla. Letní sezóna pak 
proběhla s výstavou Obrazy kraje pod 
Práchní, kterou jsme završili souborný 
eklektický krajinářský diptych s účastí 
desítek malířů a dalších výtvarníků. Pro-
zatímně jsme veřejnosti otevřeli severní 
křídlo zámku, kde měl až donedávna své 
sídlo Dům dětí a mládeže Horažďovice. 
V severním křídle jsme veřejnost sezná-
mili s výsledky stavebně historického prů-
zkumu ve výstavě Archeologie prostoru. 
Hlavním tahákem léta pak byla výstava 
věnovaná horažďovickému Jitexu, na kte-
rou nám řada místních občanů věnovala 
či zapůjčila množství osobních předmětů.

Poslední výstavu, konanou v Městské 
galerii Horažďovice, připravili Miroslav 
Vondryska a Adelaide, kteří tak velmi 

důstojně završili její existenci. Pro gale-
rijní výstavy nalezneme vhodnější místo, 
a to především s prostornějšími sály 
a příznivějšími klimatickými a světel-
nými podmínkami, v souladu s plány 
na rekonstrukci zámku. V klenutých 
sklepích někdejšího informačního centra 
a Městské galerie si své místo nyní hledají 
poklady vyňaté z Otavy nebo horažďovic-
kého podzemí. Zkrátka na příští rok chys-
táme novou stálou expozici, která bude 
otevřena i mimo sezónu. Věnovat se bude 
místní mineralogii a dějinám hornictví 
dávným i soudobým. Věřím, že bude 
pokladem výstavnickým i badatelským, 
navazuje na dlouhodobé sbírkotvorné 
aktivity muzea, jmenovitě kurátora Aleše 
Červeného. Do přípravy je zapojena řada 
subjektů, mezi nimi Národní muzeum, 
Povodí Vltavy nebo graické studio Petra 
Koláře. Nové expozici se budeme obšírněji 
věnovat v příštích číslech Obzoru.

Na letní sezónu pak chystáme dvě krát-
kodobé výstavy. Zaprvé obuvnickou, kde 
se návštěvník seznámí s prací a výrobky 
místních ševců, příštipkářů, svrškařů 
a dřevěnkářů. Vystavíme výrobky i výrob-
ní nástroje tradiční i moderní. Některé 
kousky jsou ze sbírky starší, jiné jsou 
čerstvé akviziční, nově do sbírky získa-
né. Jelikož má místní vlastivěda a její 
popularizace své hranice a pro přespolní 
může být méně atraktivní, druhé výstavě 
jsme zvolili látku výrazně odlišnou, která 
má nejen nadregionální, ale (jazykem 
ilozoie) obecně holistický přesah. 
Vrchovatě nadělíme dějin výtvarného 
umění pomocí prací Radomila Klouzy, 
který přiblíží díla mj. Mistra Theodorika, 
Lucase Cranacha, Karla Škréty nebo Petra 
Brandla a Jana Kupeckého.

V příštím roce bychom se měli ve větší 
míře pouštět do restaurování a konzerva-
ce předmětů, abychom například mohli 
v nejbližší budoucnosti otevřít další 
místnosti zámecké rezidenční expozice 
a samozřejmě pokročit i v přípravě stálé 
muzejní expozice přibližující historii 
města a zdejšího kraje.

Po dvouleté odmlce bude snad možné 
připravit Muzejní noc, věřím, že znovu 
v režii Tyjátru. Den se starými řemesly se 
už v kalendářích zabydlel v polovině září 
jako oslava Dne evropského dědictví.

Už zkraje letošního roku jsme změnili 
ceník (s laskavým odsouhlasením městské 
rady), abychom vyšli vstříc školním skupi-
nám, které mají od letošního roku vstup 
do všech výstav a expozic zdarma. Přesto 

tržby stoupají, stejně jako návštěvnost. 
Od příštího roku se promění i otevírací 
doba muzea. V zimních měsících (pro-
sinec-únor) bude muzeum otevřeno od 
pondělí do pátku pouze pro objednané 
organizované skupiny. Pokud budou však 
návštěvníci Horažďovic nebo jiní zájem-
ci chtít koupit cokoliv ze sortimentu 
informačního centra, rádi samozřejmě ve 

stanoveném čase všedních dní vyhovíme 
i jednotlivcům. Mimo těchto zimních 
měsíců budeme IC i muzeum otevírat od 
úterý do neděle. V měsících letní sezóny 
– od června do září – muzeum otevírací 
dobu prodlouží a každý den bude končit 
o hodinu později než dosud, tedy v 17:00.

Těšíme se na vás v novém roce. Vy se 
těšte na to, co pro vás chystáme.

Za kolektiv muzea

• Zdeněk Polanský

01 Obuvnická kombinovačka; stroj na leštění 
a broušení svršků i kožených podrážek, do sbírky 
Městského muzea v roce 2021 daroval Robert 
Požárek

02 Momentka ze stavby stálé mineralogické 
expozice, říjen 2021

01

02
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Slyšte, slyšte, 
pastuškové...

V duhové mateřince na Vás dýchne 
vánoční atmosféra na každém kroku. 
Z jedné třídy jsou slyšet vánoční koledy, 
v jiné zase celí nedočkaví otevírají ad-
ventní kalendář a v další děti pilně tvoří 
ozdůbky na vánoční stromek či dáreček 
pro maminku. Před pár dny provoněly 
Ovečky celou školku, když se pustily do 
pečení medových perníčků.

Jako každý rok, tak i letos navštívil 
naši školku sv. Mikuláš s andělem. V ně-
kterých dětech možná byla malá dušička, 
protože občas každý zazlobí nebo se ne-
zachová zrovna fér ke svým kamarádům. 
Ale čerta nechal letos Mikuláš raději před 
branou školky, a tak se nikdo nemusel 
bát, že by ho čertík odnesl. Všechny děti 
dostaly od Mikuláše drobnou sladkost 
a celou návštěvu si náležitě užily. Už se na 
oba zase za rok moc těšíme. 

Děti si užívají nejen blížící se Vánoce, 
ale i sněhovou nadílku. Sotva se na zem 
snesou první sněhové vločky, už si plánu-
jí, kde a s kým budou sáňkovat a bobovat 
a jakého sněhuláka si postaví. Předškoláci 
už si užili i bobování na Loretě – poté 
sice vypadali jako ti sněhuláci, ale velmi 
šťastní sněhuláci!

Kéž bychom se všichni dokázali rado-
vat z prostých věcí tak, jako to umí jen 
bezstarostné děti!

K předvánočnímu času a přípravám na 
Štědrý večer neodmyslitelně patří ryby. 
Proto se děti vydaly na návštěvu místního 
rybářství pana Tichého, kde se dozvědě-
ly plno zajímavých informací o rybách, 
o tom jak se chovají a loví a které jsou 
nejlepší pro štědrovečerní večeři. Děti vi-
děly sumce, kapry, okouny i dravou štiku. 
Děkujeme panu Tichému a těšíme se zase 
za rok.

Pro rodiče a děti jsme přichystali před-
vánoční novinku – Slavnost světla. Při 
slavnosti budou děti setmělou zahradou 
provázet třeba svatá Lucie, svatá Barbora, 
svatý Mikuláš či andělé nebeští a budou 
jim pomáhat plnit přichystané úkoly. Až 
budete číst tyto řádky, pevně doufáme, 
že budeme moci říct „Slavnost světla se 
vydařila“.

Letošní rok se brzy stane rokem loň-
ským, a proto z celého srdce děkujeme 
všem našim příznivcům a nejen jim pře-
jeme, aby dny, měsíce a roky příští byly 
už jen lepší, abychom se ve zdraví mohli 
setkávat se svými blízkými, radovat se 
ze společných zážitků a žít obyčejný 
pokojný život.

Přejeme všem požehnané vánoční svát-
ky prožité ve zdraví s těmi, které máte rádi!

• kolektiv KMŠ DUHA

01 A máme upečeno

02 Práce v dílně

03 Není ryba, jako ryba

04 Sněhové hrátky na zahradě

Základní umělecká 
škola

Rok 2021 je skoro za námi a to je čas 
bilancování. Nerad bych se vracel do jar-
ních měsíců, které byly pro nás všechny 
velmi náročné. V novém školním roce 
zatím můžeme fungovat bez omezení. 
Samozřejmě v určitém slova smyslu. 
Vyučujeme prezenčně, nemusíme dělit 
skupiny žáků. Situace s karanténami nám 
práci určitě komplikuje, ale to se všechno 
dá zvládnout. 

Po dlouhých měsících jsme měli mož-
nost uspořádat společný koncert. Milá 

a přátelská atmosféra nás velmi potěšila 
a věřím, že jsme si to všichni náramně 
užili. I když je nutné dodržovat různá 
opatření, nechceme se kvůli tomu scho-
vat za dveře školy a neprezentovat práci 
našich žáků. Další možnost vidět naše 
žáky budete mít ve čtvrtek 20. ledna od 
17 hodin v Hotelu Prácheň.

Z celého srdce děkuji všem zaměstnan-
cům školy za celoroční práci, která ale 
není jen o výuce. Stali jsme se odborníky 
v IT oblasti (alespoň do určité míry), už 
víme, jaká dezinfekce je nejúčinnější, 
který test je nejpřesnější, který respi-
rátor nás nejméně omezuje, ale přesto 
plní svoji funkci. Hlavní poděkování 
samozřejmě musím směřovat za vedení 

výchovně-vzdělávacího procesu. Za odve-
denou práci si zaslouží poděkování také 
žáci, rodiče, prarodiče a všichni další, kte-
ří se na naší společné práci podílejí.

Jménem svým i jménem všech zaměst-
nanců školy přeji všem klidné prožití 
vánočních svátků a do roku 2022 hlavně 
hodně zdraví, štěstí, zdravého rozumu 
a pohody v osobním i pracovním (škol-
ním) životě. Společně věříme, že následu-
jící rok nebude složitější než rok právě 
končící, a budeme se tedy setkávat na 
společných akcích, které již nyní pro vás 
připravujeme. 

• Mgr. Martin Petrus,  

ředitel ZUŠ Horažďovice
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Florbalový listopad
Celý říjen a listopad jsme trénovali 
lorbal v hodinách tělesné výchovy a to 
se nám vyplatilo. 

V úterý 16. 11. získaly dívky 9. roční-
ku 1. místo na klatovském okresním 
inále, 25. 11. kluci z 5. tříd také 1. místo 
v okrese Klatovy a 1. 12. mladší dívky ze 
6. a 7. ročníku 2. místo. 

V pátek 26. 11. se starší dívky vydaly 
do Plzně, kde v hale Lokomotiva vyhrá-
ly 2. místo v Plzeňském kraji. Měli jsme 
všichni radost, že i v současné složité 
době alespoň něco funguje a turnaje se 
mohly odehrát a hráči si to mohli užít. 
Je moc důležité sportovat a posilovat 
si imunitu dobrou náladou v kolektivu 
kamarádů a kamarádek. 

Všem našim sportovcům gratuluje-
me a děkujeme za reprezentaci školy 
i města Horažďovice.

Složení úspěšného družstva dívek 
9. ročníku: Brankářka Viktorie Smolí-
ková, Lucie Černá, Kateřina Reindlová, 
Markéta Holečková, Daniela Ballonová, 
Veronika Kašová, Kateřina Růžičková, 
Lucie Kotišová, Ema Pintířová, Karolína 
Dvořáková, Simona Populová, Kateřina 
Pešková.

• J. Stichenwirthová 

ZŠ Komenského Horažďovice

01 Úspěšné družstvo dívek 9. ročníku

Ve znamení 
vítězství  
v jazykové soutěži

Ve výuce cizích jazyků využívá naše škola 
moderní technologie. Nyní jsme zkusili 
aplikaci Wocabee, v níž si žáci procvičují 
slovní zásobu. V říjnu jsme se zapojili do 
3. ročníku celostátní soutěže Jazykový 
WocaBee šampionát 2021. Ve všech jazy-
cích v ní soupeřilo 60 000 žáků základ-
ních a středních škol včetně gymnázií 
z Čech a Slovenska. V okrese Klatovy se 
zúčastnilo 24 tříd ze šesti škol. Naši žáci 
procvičovali slovíčka s velkým nasazením, 
a tak jsme nasbírali všechny tři medaile. 
Zlato si zaslouženě odnesla třída 9. A, 
která soutěžila v německém jazyce pod 
vedením Mgr. A. Jarešové. Odměnou za 

první místo je prodloužení licence Woca-
Bee zdarma o dva měsíce, slevy v rámci 
aplikace a online kurz angličtiny nebo 
němčiny v aplikaci LangBee. Pomyslné 
stříbro získali žáci 7. A, také v němčině. 
Na třetím místě se umístila v angličtině 
8. B pod vedením Mgr. B. Humlové. Skvělá 
přední místa obsadily i jiné třídy – 7. B 
v němčině a ve dvou jazycích soutěžila 
9. B a 8. B. Vítězná 9.A postoupila do kraj-
ského kola, které proběhlo v listopadu. 
Výborné výsledky i vynaložené úsilí se 
vyplatily a tým si vybojoval mezi okre-
sy Plzeňského kraje vynikající 2. místo. 
Všem výhercům i ostatním zúčastněným 
gratulujeme. 

• Mgr. Andrea Jarešová. 

učitelka NJ na ZŠ Blatenská

01 Fotograie vítězného týmu.  
Autor: Mgr. Andrea Jarešová.

Milý Ježíšku,

vzhledem k tomu, že se blíží vánoční čas, 
rozhodla jsem se Ti napsat naše přání 
pod stromeček. I spolky mohou mít přece 
svá přání, ne?

Jednak si moc přejeme, aby se v na-
šem městě (či blízkém okolí) našli noví 
zpěváci, kteří by posílili naše řady. Jinak 
by se totiž mohlo stát, že rok 2022, který 
bude rokem 160. výročí založení spolku 
a 30. výročí obnovení jeho činnosti, bude 
také jeho rokem posledním.

Jako další věc si přejeme, aby se nám 
naše zpívání dařilo. Aby nám všem stačil 
dech, hlasy ladily a oči a paměť sloužily. 

Za třetí bychom moc chtěli mít i do 
budoucna dostatek posluchačů, které 
by náš zpěv těšil, přinášel jim radost, 
uklidnění a příjemnou náladu. Protože 
zpěv funguje jen tehdy, když je na jedné 
straně tvořen a na straně druhé přijímán. 

Zpěv je totiž rozmluvou duše s duší, srdce 
se srdcem.

V neposlední řadě ale máme jedno 
veliké přání. Přání, které se netýká jen 
našeho spolku, ale úplně všech. Moc 
prosíme o to, abychom byli zase všichni 
zdraví. Aby ta bláznivá nemoc, která ničí 
naše životy, která rozeštvává přátele či 
členy jedné rodiny, která stojí šílené pe-
níze a nervy, co nejrychleji zmizela a svět 
mohl zase lépe dýchat.

Milý Ježíšku, moc Ti děkujeme za 
tvoje dárky, věříme, že jsme byli v pod-
statě všichni hodní, a tak nám naše čtyři 
nejvřelejší přání splníš. A my na všech 
našich koncertech – třeba hned ve středu 
29. prosince v horažďovickém klášterním 
kostele a o deset dní později v sobotu 
8. ledna v kostele v Pačejově – budeme 
zpívat i pro Tebe. 

• Za PS Prácheň Simča Sládková
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Nemelem, nemelem…
Horažďovický obzor z roku 1921: „Okres 
náš jest z největší části zemědělský. Větší-
ho průmyslu zde není. Tento zastoupen 
jest Družstevní škrobárnou v Horažďovi-
cích, vápenkou bratří Trnků ve Velkých 
Hydčicích a Jar. Chvoje v Horažďovicích. 
Dlouhá léta zahálí již bývalá sirkárna, kde 
měla se loni zříditi továrna na výrobu 
obuvi a koželuhárna, ale pro nastalou 
krisi v průmyslu kožařském podnik 
neuskutečněn. Kamenictví ve větším pro-
vozuje se dosud ve Volšanech, zaniká ve 
Slatině a obnovuje se v Břežanech. V dale-
kém okolí známo bylo strojnictví. Firmy 
Mezer, Březina, Barborka aj. znají dávno 
naši hospodáři. S nimi v čase posledním 
konkuruje iliálka hosp. družstva v Plzni 
svou hojnou nabídkou strojů různých 
irem. V poslední době velmi se uplatňuje 
velká parní pila V. Maška. Také živnost 
cementářskou sem zavedl přičinlivý živ-
nostník pan Drahokoupil.

Ode dávna známy byly Horažďovice 
svými velkými moderními mlýny, jimž 

bystrá řeka Otava dodává vhodnou 
a levnou hnací sílu. V Rábí je mlýn p. 
Spousty, v M. Hyčicích mlýn Panuškův, 
na Zářečí velkomlýn Karlíkův, pod 
ním moderně zřízený mlýn Jungrův 
(prostřední), dále známý mlýn Maškův 
(pod zámkem), menší mlýn Kordů (pod 
Brankou), velký mlýn Rosenauerův 
(papírna), velkomlýn s vodní pilou p. 
Mrskoše (Podmezský), níže pod měs-
tem mlýn Roučkův (Jarov), v Kozlově 
mlýn Cvachův, velkomlýn Hozmanův ve 
Střelohošticích a ještě dva mlýny v Horo 
a Dolo Poříčí: Kubšův a Bílého. Vedle 
těchto roztroušena jest řada menších 
nebo větších mlýnců po celém okrese, 
které odkázány jsou jen po většině na 
vodu rybničnou, které vyzbrojily se 
v poslední době různými motory. Mlýny 
takové mají Babiny, Svíratice, Lhota 
Horažďovická, Kotouň, Smrkovec, Hol-
kovice (dva), Cernec. O mletí máme tedy 
v okrese postaráno.“

A já jsem již také „domlel“.

Klidné Vánoce, zdraví a štěstí v roce 
2022 přeje, a dá-li Pán Bůh, u dalších člán-
ků v příštím roce se těší s vámi 

• Karel Halml. 

01 Karlíkův mlýn na Zářečí a jeho osazenstvo, 
poč. 20. století, ze sbírky Městského muzea 
Horažďovice

01
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Vánoce ve středověkých Horažďovicích
Současné Vánoce? Symbolicky trochu 
půstu na Štědrý den, večer pak rybí 
polévka, smažený kapr s bramborovým 
salátem, dobré pivo, vánoční cukroví. 
A ovšem ozdobený stromeček a pod ním 
dárky. V každé rodině je to pochopitelně 
třeba trochu jinak, ale většinou to tak 
chodí. Slavily se takhle vánoční svátky 
vždycky? Zkusme se vydat proti času a po-
dívat se, jak vypadaly Vánoce v Horažďo-
vicích před 700 lety.

Píše se rok 1321. V Čechách vládne 
Jan Lucemburský. No, vládne, je českým 
králem, ale znají ho více po Evropě než 
v Čechách. „Král cizinec“ mu tady říkají. 

Horažďovice jsou v té době městem pod-
danským, jejich správcem a vrchností je 
Vilém Bavor. Prosinec Léta Páně 1321. Měs-
to obklopené hradbami žije momentálně 
v časech poměrně poklidných. Blíží se Vá-
noce, svátek narození Spasitele. Pomalu 
končí advent. Příprava na Vánoce. Nejen 
ta duchovní, ale i pracovní. Úklid domu, 
příprava svátečních pokrmů. 

Den Narození Páně je, jak víme, až 
25. prosince, ale již ve středověku se 
slavila vigilie, tedy předvečer velkého 
svátku. Na Štědrý den se držel přísný 
půst, na paměť chudoby Marie a Josefa, 
rodičů Ježíšových. Křesťanská víra byla 
silná, a nikdo si nedovolil její příkazy 
porušovat. Teprve první večerní hvězda, 
kterou podle židovských zvyklostí už za-
čínal nový den, znamenala změnu. Podle 

původních církevních pravidel mělo po 
půstu následovat jen mírné občerstvení 
před slavným dnem. Ale to už se ve stře-
dověku tolik nedrželo. Štědrovečerní veče-
ře byla štědrá, považovala se za symbol 
blahobytu a nadbytku jídla. A to nejen 
pro bohaté, ale i pro chudé. Prý, kdo se 
na Štědrý večer dosyta nají, bude mít jídla 
dostatek po celý rok. Kdo vstane od stolu 
hladový, bude mít hlad po celý rok. A co 
měli horažďovičtí sousedé na štědrovečer-
ním stole? To, co lidé po celých Čechách. 

Večeře začínala oplatkou (nekvašený 
chléb) pokapanou medem. Hlavní součás-
tí večeře byla kaše. Obilná, jáhlová nebo 

pohanková, opět slazená medem. Kaše, 
která nabývala vařením na objemu, sym-
bolizovala hojnost, med pak znamenal 
zdraví a spokojenost. Jedlo se také hojně 
ovoce. Čerstvé, vařené, sušené se nabí-
zelo i čeledi a chudým. Z rozkrojených 
jablíček se už tehdy věštila budoucnost, 
zdraví či nemoc v nadcházejícím roce. 
To se ví, že všichni měli v rozkrojeném 
jablku hvězdičku štěstí. Po celé Vánoce 
ovšem nesměl na stole chybět chleba, aby 
si mohl kdokoli ukrojit. Pro tuto příle-
žitost se pekl speciální velký bochník 
bílého chleba. Pekla se i houska, jakási 
předchůdkyně vánočky, ať už pletená či 
ve tvaru veky. Ale ani ty středověké Váno-
ce nebyly vegetariánské. Jedlo se i maso, 
oproti dnešku spíše vepřové než rybí. 
Šlechta si samozřejmě dopřávala i dalších 

vybraných lahůdek, často dovážených. 
Rozinky, fíky, datle, pomeranče…Ale 
v chudých rodinách byli rádi i jen za to, 
že se všichni u stolu něčeho dosyta najed-
li. Pilo se pivo, bílé pšeničné nebo hořké 
z ječmenného sladu. V měšťanských rodi-
nách si dopřávali i medovinu či víno. 

Samozřejmě, že ke štědrovečerní večeři 
musela být místnost zvlášť slavnostně 
upravena, uklizena a na stůl se dával nej-
lepší ubrus a nejlepší nádobí. Tenhle zvyk 
přetrval do dneška. Co už se dnes asi běž-
ně nedělá, na stůl se dávaly i peníze a kle-
noty, aby byl jejich dostatek i v příštím 
roce. A co už je dnes úplně nemyslitelné, 
že se pod stůl nastlala sláma jako připo-
mínka, že se Ježíšek narodil v chlévě na 
slámě. Magickou dobu vánoční provázely 
i různé zvyky, hlavně všelijaké věštění 
budoucnosti, které pocházelo ještě z dob 
pohanských. 

Na rozdíl od vánočního stromečku, 
který se objevil až v 19. století, znali 
vánoční dárky lidé už i v této době. Ale 
byly to spíše drobnosti, jimiž se lidé 
obdarovávali. Nejen v rodině, ale i mezi 
sousedy. Dokonce se věřilo, že kdo ten 
večer nic nedaruje, zchudne dřív, než rok 
skončí. Chudí dostávali almužny v podo-
bě různých potravin. Po štědrovečerní 
hostině se zbožní uložili k odpočinku, ti 
méně zbožní se oddávali zábavě. Pak mše 
půlnoční a mše jitřní a denní v kostele 
slavnostně osvětleném a vyzdobeném na 
oslavu narození Ježíše. Boží hod 25. pro-
since byl věnovaný Bohu a bližním. Ne-
smělo se pracovat, den patřil modlitbám, 
kostelu, návštěvám příbuzných a přátel. 

Tak až půjdete v čase vánočním naším 
městem kolem starých domů a kostela, 
zkuste si na chvíli představit, jaké asi 
Vánoce mívali naši předkové, kteří tu žili 
dávno před námi.

• Jiří Wagner

01 Na rozdíl od dnešní doby měly ve středověku 
Vánoce význam především duchovní. – Na fotce 
výřez ze středověké deskové malby Narození 
Páně od Mistra Třeboňského. 
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Pokračujeme 
v netradiční 
tříkrálové koledě

Rok se pomalu blíží ke konci a s ním vždy 
vrcholí i přípravy na Tříkrálovou sbírku. 
Současná epidemiologická situace nám 
opět nepřeje, aby do vašich domácností 
mohly zavítat skupinky třech králů tak, 
jak jste byli zvyklí. S písničkou na rtech 
vám přinášeli radost, pokoj a požehnání. 
Abychom v průběhu nadcházejícího roč-
níku sbírky zajistili vaši bezpečnost doma 
a koledníky uchránili od zahalování do 
roušek a rukavic, budete je moci potkat 
jen na veřejných prostranstvích v Horaž-
ďovicích. 

Mírové náměstí, okolí supermarke-
tů Albert a Penny – ČTVRTEK 6. 1. 2022 
9.30–11.00, 14.30–16.00 

Hotovostí můžete přispět od čtvrtka 
6. 1. 2022 do pátku 14. 1. 2022 do zapeče-
těných tříkrálových pokladniček, které 
budou umístěny:

Lékárna Devětsil (náměstí)
Lékárna Panacea (Blatenská ulice)
Papírnictví Karel Lukeš Pekařství
Karel Rendl
ZKD Sušice – náměstí ZKD
Sušice – Šumavská ulice
V ordinacích praktických lékařů
Od poloviny prosince je na webu www.

trikralovasbirka.cz otevřena možnost 
darovat ONLINE podle konkrétní obce, 
kterou si vy zvolíte. Online darováním 
otevřete dveře koledníčkům, nepřijdete 
o zážitek z koledy a přijmete požehnání. 

Přispět můžete i bezhotovostně na účet 
číslo 66008822/0800 s variabilním symbo-
lem 777920601.

Můžete nám také pomoci tím, že vez-
mete pokladničku do své i rmy či pracov-
ního kolektivu. Stačí zavolat na číslo naší 
koordinátorky 733 755 947 a pokladničku 
Vám rádi poskytneme. 

Úspěch celé sbírky závisí na aktivitě 
mnoha lidí, kteří se rozhodnou pomoci 
dobré věci, a samozřejmě i na vás dárcích 
s dobrým srdcem. Podpoříte ty nejpo-
třebnější, a pomůžete nám tak naplňovat 
naše charitní poslání. Moc bychom si přá-
li, aby začátek nového roku odstartoval 
radostněji, zdravěji a mohli jsme se opět 
potkávat beze strachu a obav. 

Za OCH Horažďovice

• Olga Šulcová

Městské muzeum
7. 1. pátek • 17.00 a 18.00 • divadelní sál muzea 
Loutkové představení O Budulínkovi
Hraje TYJÁTR Horažďovice

21. 1. pátek • 17.00 a 18.00 • divadelní sál 
muzea 
Loutkové představení Tajemství hradu Helšaftu
Hraje TYJÁTR Horažďovice

DDM
23. 1. neděle • 14.00 • Přírodovědná stanice
Krmení a komentovaná prohlídka 
Rodinné odpoledne u zvířátek

Kavárna Šibule
8. 1. sobota • 15.00
Pekelné Vánoce Cliva Barkera
Poloscénické komediální čteníčko 
Připravili Petra Richter Kohutová a Vladimír 
Kalný z Karlových Varů. 

16. 1. neděle • 15.00
Dostaveníčko...
Lidové písničky s Pavlem Hlobíkem 
a Františkem Šimáčkem

29. 1. sobota • 19.00
The Čerti v Šibuli
2. poloakustický konČert 

Hotel Prácheň
20. 1. čtvrtek • 17.00 • sál hotelu Prácheň
Novoroční koncert
Koncert žáků ZUŠ

Ostatní
8. 1. sobota • 17.00 • kostel P. Marie Sněžné 
Tříkrálový koncert v Pačejově
Pěvecký spolek Prácheň

28. 12. úterý • 18.00 • kostel Sv. J. Křtitele
Vánoční koncert ve Velkém Boru
Pěvecký a chrámový sbor VELKOBOR

Trikralova

sbirka
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Stavební a umělecké práce na kostele 
svatého Jana Křtitele po roce 1700
(dokončení)

Významnou událostí pro kostel byla 
výroba nového hlavního oltáře. Celou akci 
svěřili radní řezbáři Pavlu Peškovi a jeho 
dílně. Oltář se stavěl v Horažďovicích 
od roku 1705, kdy je učiněn v městské 
knize první zápis, totiž že byla vyplace-
na záloha „na dílo nového oltáře, který 
od Magistrátu smluvený jest s řezbáři“ 
v celkové částce 200 zlatých. V roce 1706 
byly objednány dva oltářní obrazy. Za-
kázku provedl malíř Matěj Netl v Praze, 
který za ni dostal 40 zlatých. Zaplaceno 
dostal i nejmenovaný posel, „který takové 
obrazy z Prahy nesl“. Matěj Netl pra-
coval pro vrchnost Václava Vojtěcha ze 
Šternberka, který malíře zřejmě pro tuto 
realizaci doporučil. Od samého počátku 
byly s realizací oltáře potíže. Nejprve si 
stěžoval na řemeslníky Max Strobolius 
v zápise učiněném 1. srpna roku 1706, 
protože „majíce u sebe (doma) na dvě 
léta dva řezbáře, který oltář k Svatému 
Janu Křtiteli dělají, trpíce od nich velkou 
obtížnost a na světnici od třesení velikou 
škodu, aby mu dva sudy piva přivařeny 
byly“. Dne 4. února 1707 žádá řezbář Pavel 
Pešek pány radní o sud piva k svatbě, na-
čež se radní usnesli, „poněvadž k S. Janu 
oltář dělá“, že dostane sud piva, když 
odvede 2 strychy ječmene. Za manželku si 
řezbář Pešek bral dceru Jakuba Kozáka. 
Cenovou nabídku za oltář řezbáři zřejmě 
podhodnotili, „poněvadž sobě velmi při 
magistrátu stěžovali, že při jejich smlou-

vě obstáti nemohou, aby takový [oltář] 
dodělati mohli“. Dne 29. května 1709 byl 
předvolán Pavel Pešek řezbář, „aby za sebe 
rukojmí postavil, že oltář k svatému Janu 
co nejdříve zhotoviti chce, sice že ares-
tem k tomu přidržen bude“. Také písař 
v knize počtů kostela sv. Jana Křtitele si 
ještě téhož roku postěžoval, že řezbáři si 
již vybrali 207 zlatých a 37 grošů s tím, 
že potřebují ještě 11 týdnů s doplatkem 
11 zlatých. Dne 5. června roku 1711 opět 
uháněli radní řezbáře v příčině dokonče-
ní oltáře. Tím byl snad oltář dokončen, 
protože další urgence již nejsou známy. 
Na konci zmiňované knihy počtů kostela 
sv. Jana Křtitele z let 1693 – 1709 se nachá-
zí nejstarší doložený inventář vybavení 
tohoto kostela. Z výčtu vnitřního vybave-
ní se zde tehdy nacházelo z malířského či 
sochařského odvětví např. antependium 
„malovaný duhový barvy na plátně od 
budějovskýho malíře“. Dále oboustranně 
malované antependium s vyobrazením 
sv. Jana Křtitele, 10 rozličných obrazů na 
plátně, čtyři staré korouhve, keramický 
obraz Panny Marie Svatohorské, „obraz 
od sv. Lukáše Brněnský Panny Marie“, 
„obraz Bolestný Panny Marie od řezby“. 
V roce 1722 byla zakoupena pro kostel 
monstrance, která byla vyrobena v Augš-
purku a inancována z peněz norimber-
ského měšťana Michala Forsta, za částku 
201 zlatých. Následovaly další investice 
do nákupů vybavení, knih, liturgického 
náčiní a podobně. Pohromou pro kostel 

se stala reforma císaře Josefa II. z roku 
1781, kdy došlo ke zrušení neužitečných 
klášterů a vybraných kostelů. Došlo tak 
i na hřbitovní kostel. sv. Jana Křtitele. 
Na opakované žádosti města s potřebou 
pohřbívat byl ale znovu později obnoven. 
Ale než došlo k jeho obnově, odvezla se do 
jiných kostelů a kaplí většina vybavení to-
hoto kostela včetně monstrancí, kalichů, 
textilu, obrazů a soch. V soupisech těchto 
odvedených předmětů iguruje jako místo 
odevzdání také kostel v Hlavňovicích, 
kam byl v roce 1788 předán jistý kalich 
a patena (talířek), jak zmiňuje Soupis 
památek historických a uměleckých v po-
litickém okresu sušickém od autorů Karla 
Hostaše a Ferdinanda Vaňka. Zde se uvádí 
jeho popis: „Kalich stříbrný gotický, vyso-
ký 18 cm, číše kuželovitá, hladká průmě-
ru 11 cm a šířky 6,5 cm, stvol s ořechem 
o šesti routových výčnělcích s gotickým 
textem z 15. století. Později přidělané dva 
erby vedle sebe, levý hrabat z Maltzan, 
(manželka Václava Vojtěcha ze Šternber-
ka), pravý jest erb města Horažďovic“. 
Dále jsou zde také dva svícny rovněž se 
znakem Maltzanů a letopočtem 1710. Po-
dle historika PhDr. Jana Lhotáka ze Suši-
ce měl být kalich odevzdán počátkem 20. 
století z Hlavňovic do Národního muzea 
v Praze. Úplný soupis lokalit, kam bylo 
předáno vybavení ze zrušeného kostela sv. 
Jana Křtitele, se nachází v archivu města 
Horažďovic. Jedná se o Korkusovu Huť, 
kam byl převezen výše zmíněný „Obraz 
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Bolestný Panny Marie od řezby“. Podařilo 
se jej ztotožnit s mistrovským pozdně go-
tickým řezbářským dílem, známým dnes 
jako „Oplakávání Krista“ z Korkusovy 
Huti. Samostatně je zpracováno pro edici 
„Památky jižních Čech“, díl IV., vydanou 

NPÚ v Českých Budějovicích. Z dalších 
cílových lokalit se jedná o Neue Gebau 
(dnes zaniklá osada Nový Svět), Čichtice, 
České Žleby, Sedlec u Vodňan a Pačejov. 
Teprve v roce 1789 oznámila konsistoř 
z Českých Budějovic, že zbylé vybavení 

může v kostele zůstat. Bohužel bez toho 
nejcennějšího! V horažďovickém archivu 
se nachází řada dalších dokumentů, které 
by mohly objasnit přesuny mobiliárního 
vybavení nejen z kostela sv. Jana Křtite-
le, ale i ze zrušeného kláštera minoritů. 
Významnou přestavbou prošel kostel 
v roce 1853, kdy dostal dnešní podobu, 
včetně stavby věžičky nad presbytářem, 
kompletního zaklenutí kostelní lodě, 
které nahradilo původní kazetový strop 
a snížení střechy. 

•  MgA. Jindřich Šlechta

01 Nejstarší doložená fotograie interiéru kostela 
z konce 19. století (Muzeum Dr. Hostaše 
v Klatovech) V této době stály v kostele ještě oba 
boční oltáře. V levé části fotograie je zřetelný 
oltářní obraz s motivem Ukřižovaného Krista. 
Kam byly oltáře odstraněny, se mi nepodařilo 
dohledat.

02 Kalich původně z kostela sv. Jana Křtitele 
s podpisem „Jan Alexander Rábský, 
administrátor, farář Maloborskej“ s vyobrazením 
sv. Jana křtitele, z druhé strany umístěn městský 
znak, jako odkaz na vlastníka, dnes majetek 
římskokatolické farnosti Horažďovice

03 Detail městského znaku na kalichu

04 Oplakávání Krista z Korkusovy Huti, původně 
z kostela sv. Jana Křtitele, foto AJG Hluboká nad 
Vltavou

05 Plány na přestavbu kostela sv. Jana Křtitele 
z roku 1853, červeně značené nové konstrukce, 
Stavební úřad v Plzni, foto PhDr. Jan Lhoták, 
Muzeum Šumavy Sušice

05

06
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Zednictví – Jiří Svoboda
Provádíme zednické práce, úprava bytového jádra,
obklady a dlažby, sádrokartony, štukové a šlechtě-
né omítky, zateplovací systémy, zemní a výkopové 
práce.
Přijmu zedníka, brigádníka. Tel.: 725 763 582

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

Koupím Simson S51 Enduro, Elektronik 
stav nerozhoduje
Jawa pionýr, moped, pérák, ČZ 
a auto moto veteran díly. 
Tel. 776 822 803.

16 inzerce



Podlahy a bytové doplňky Krejčová
Havlíčkova 49, Horažďovice

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

PALIVOVÉ 
DŘEVO 

Dřevuška 
Tel: 737 290 440 

Fb: Palivové 

dřevo Dřevuška
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Vám přeje kolektiv irem
BOSCH Car Service

JANA VRÁNOVÁ a STK Horažďovice

Let
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Prejeme z MŠ Na Paloucku, Horaždovice

Krásné vánocní snení, at splní se, co chcete a není…

Příjemné prožití svátků
vánočních, pohodu, pevné

zdraví, 
osobní i pracovní úspěchy 

v roce 2022
přeje kolektiv 

ZŠ Horažďovice, 
Komenského 211

PF 2022

Muzeum • Horažďovice

Těšíme se na Vás v novém roce

Vy se těšte na to, co pro Vás chystáme



Gustav Vetterle, pohled na Horažďovice z Lorety, 1836, zvětšená reprodukce mědirytu, obrazová příloha časopisu Auřední list
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