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Měsíčník občanů města Horažďovice 
a přilehlých obcí.

Vážení spoluobčané,

listopadové počasí nastoupilo v plné 
parádě, mlha, pošmourno a déšť. K tomu 
hodinový posun na zimní čas a člověk má 
pocit, že prožívá polární noc. Jakmile ale 
sluníčko na chvíli vykoukne z šedé masy 
mraků, hned je veseleji.

Co na nás ale v plné parádě a trvaleji vy-
kouklo, je nová barevná fasáda Červené věže, 
jinak také Pražské. Konečně i svojí barevností 
dostála svému jménu a určitě upoutá i svým 
nově zrenovovaným městským znakem 
a výmalbou v průjezdu. Stačí jen při průcho-
du zvednout hlavu a podívat se. Barva byla 
vybrána na základě nalezených fragmentů 
a samozřejmě po dlouholeté diskuzi s památ-
káři. Rekonstrukce brány respektuje goti-
zační přestavbu dokončovanou přesně před 
sto lety, barevností se však blíží své barokní 
podobě, jakou brána měla do té doby.

V listopadu byla ukončena investiční 
akce Revitalizace sídliště Šumavská, kde 
vzniklo mnoho nových parkovacích míst, 
dětské hřiště a parkové úpravy se zelenými 
plochami. Teď se budou vychytávat případ-
né nedodělky a na jaře se uvidí, jak úspěšně 
se chytla nová výsadba. A pro změnu zapo-
čala nová investiční akce, a to Revitalizace 

sportovního areálu u ZŠ Blatenská. Dbejte 
prosím zvýšené pozornosti při výjezdu 
vozidel ze stavby v ulici Loretská poblíž 
prodejny Penny. V další části ulice Loret-
ská bylo nutné částečně rozkopat zelený 
pruh u chodníku a prostor pod stáním pro 
popelnice z důvodu poruchy elektrického 
vedení pro veřejné osvětlení. Závada byla 
nalezena a do konce měsíce bude místo 
v původním stavu. 

Do finále jde příprava rozpočtu pro 
rok 2023. Návrh rozpočtu by pak měl být 
schválen na letošním posledním prosin-
covém zasedání zastupitelstva. Vliv na 
rozpočet má i vodní hospodářství. Proběhlo 
jednání se společností Čevak, která v našem 
městě spravuje vodovodní a kanalizační 
síť. Každý rok se cena vody navyšuje, ale 
letos bude navýšení díky vysokým cenám 
energií markantní. Návrh, který půjde do 
zastupitelstva, je navýšení o 20,50 Kč/m3 na 
aktuální cenu 104 Kč/m3. Voda je čím dál 
více vzácnější komodita, a podle toho by se 
s ní mělo také hospodařit. 

Jeden listopadový den byla budova 
městského úřadu do slova vzhůru nohama. 
Probíhalo zde plánované cvičení integro-
vaného záchranného systému a především 
policie ČR. Celá akce a zásah složek byly tak 

věrohodné, až z toho šel mráz po zádech. 
Tak tohle určitě nikdo nechce zažít ve sku-
tečnosti. V každém případě to pro nás byla 
velmi zajímavá zkušenost.

Aktuálním tématem na úrovni schva-
lovacích orgánů je v současné době při-
pravovaná modernizace železniční trati 
v úseku Horažďovice-předměstí – Plzeň 
Koterov. Město připomínkovalo projekt pro 
územní rozhodnutí, aby rekonstrukce tratě 
pomohla zlepšit kvalitu veřejné hromadné 
dopravy v našem regionu. 

Koncem měsíce bylo ukončeno výběrové 
řízení na nového nájemce hotelu Prácheň. 
Nyní jsme jako město před podpisem smlou-
vy. Doufáme, že i v této nelehké době bude 
hotel nabízet dobré zázemí pro návštěvníky 
Horažďovic a společenský sál nové akce pro 
bohatší kulturní život v našem městě. 

Přejeme vám hodně duševních a fyzic-
kých sil na přežití předvánočního shonu. 
Zkuste si v klidu užít adventní čas. I proto 
vás zveme na akci Rozsvícení vánočního 
stromu na náměstí, dále pak na Advent-
ní jarmark a Adventní koncert v kostele 
sv. Petra a Pavla. 

• Ing. Michael Forman, starosta 
Ing. Hana Kalná, místostarostka
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Fotogalerie

Svatomartinský jarmark 12. 11. 2022

 – Mírové náměstí, kulturní program, 
vyřezávání dýní s Otaváky, projížďky na 
ponících, lampiónový průvod se sv. Mar-
tinem

Den Válečných veteránů 11. 11. 2022

 – pietní akt u Hrobu v dáli, Památníku 
osvobození Horažďovic a u památníku na 
Mírovém náměstí

Cvičení složek IZS 10. 11. 2022

 – cílem cvičení byl nácvik činností a ko-
ordinace všech složek integrovaného zá-
chranného systému při útoku aktivního 
střelce v administrativní budově (MěÚ), 
za kterým zůstává větší počet zraněných 
či mrtvých osob. Námětem TC tedy byla 
situace, kdy dojde v budově Městského 
úřadu Horažďovice k násilnému jedná-
ní směřovanému vůči zaměstnancům 
úřadu. Pachatel, ozbrojený střelnými 
zbraněmi a nožem vstoupí do budovy 
a bezprostředně po svém vstupu začne 
aktivně útočit na život a zdraví přítom-
ných osob.
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Město Horažďovice  
a Sbor pro občanské 
záležitosti pořádá  
Vítání občánků

Vážené maminky a tatínkové, naro-
dilo se vám miminko, máte trvalý 
pobyt v Horažďovicích a chcete se 
zúčastnit vítání občánků?

Přijďte se s rodným listem dítěte 
a občanským průkazem přihlásit 
na správní odbor Městského úřadu 
Horažďovice, 1. patro, č. dveří 121.

Přihlášky – souhlas dle záko-
na č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů lze najít na www.
mesto-horazdovice.cz nebo osobně 
vyzvednout na správním odboru.

Rada města Horažďovice 7. 11. 2022

• schválila záměr odprodeje bytové jed-
notky č. 878/12 v Palackého ulici v Horaž-
ďovicích o výměře 59,8 m2, nacházejícím 
se v bytovém domě čp. 877, 878 stojícím 
na stavební parcele parc. č. st. 1069/1 
v k. ú. Horažďovice se spoluvlastnickým 
podílem 598/12381 na společných částech 
domu čp. 877 a 878 a na stavební parcele 
parc. č. st. 1069/1 zastavěná plocha a ná-
dvoří o výměře 416 m2 v k. ú. Horažďovice 
veřejnou dvoukolovou soutěží za mini-
mální cenu ve výši 2 600 000 Kč 
• schválila záměr odprodeje bytové 
jednotky č. 933/8 v Palackého ulici v Ho-
ražďovicích o výměře 39,3 m2, nachá-
zejícím se v bytovém domě čp. 933, 934 
stojícím na stavební parcele parc.č.st. 1185 
v k. ú. Horažďovice se spoluvlastnickým 
podílem 393/22180 na společných částech 
domu čp. 933 a 934 a na stavební parcele 
parc. č. st. 1185 zastavěná plocha a nádvo-
ří o výměře 493 m2 v k. ú. Horažďovice ve-
řejnou dvoukolovou soutěží za minimální 
cenu ve výši 1 708 000 Kč 
• souhlasí s uzavřením Křesťanské 
MŠ DUHA a MŠ Na Paloučku v době od 
23. 12. 2022 do 31. 12. 2022
• schválila uzavření smlouvy o reklamě 
a propagaci v rámci akce „Rozsvěcení 
vánočního stromu Horažďovice“ mezi 
městem Horažďovice a ČEZ, a. s., Praha 4 
ve výši 20 000 Kč
• schválila uzavření Městské knihov-
ny Horažďovice v době 27.–30. 12. 2022 
a úpravu pracovní doby dne 23. 12. 2022: 
dospělé oddělení 8–12 a 13–15 hod., dětské 
oddělení 12–15 hod 
• schválila společný nákup el. energie 
pro potřeby města Horažďovice a zříze-
ných příspěvkových organizací (MŠ a ZŠ) 
na období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 
s využitím JŘBU, zrealizovaným prostřed-
nictvím Českomoravské komoditní burzy 
v Kladně

Rada města Horažďovice 21. 11. 2022

• schválila pronájem hotelu Prácheň 
čp. 152, 153 a 154 a zastavěných ploch 
a nádvoří na stavebních parcelách p. č. 
st. 218/1, 218/3, 218/4 v k. ú. Horažďovice 
společnosti Horest Group, s. r. o., IČ: 
14419793, Plovární 478/1, Plzeň s platností 
od 1. 1. 2023 na dobu neurčitou

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

Vážení občané,
chtěli bychom vás upozornit na 
blížící se termín 30. 12. 2022, do 
kterého jsou žadatelé o pronájem 
obecního bytu povinni písemně 
nebo telefonicky potvrdit svoji 
žádost a správnost údajů v ní 
uvedených (týká se to i žádosti 
o výměnu obecního bytu). Pod-
kladem 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.

• Jana Toráčová, odbor investic, 
rozvoje a majetku města

Vážení nájemci obecních bytů a nebytových prostor,

chtěli bychom vás upozornit, že v souvislosti s přechodem na nový program 
budou od roku 2023 na evidenčním listě uvedené pouze 2 položky: nájem a zálohy 
na služby. Zálohy na služby již nebudou detailně rozlišeny na vodné–stočné, teplo, 
služby – elektřina společných prostor, opravy společných prostor, atd. Dále bude 
vygenerován i nový variabilní symbol.

• Ing. Hana Špetová, odbor investic a rozvoje majetku

Aquapark
Změna otevírací doby – prosinec 2022

pondělí, úterý, středa, pátek, sobota, 
neděle
otevřeno od 9.00 hod. do 21.00 hod. 
čtvrtek otevřeno od 13.00 hod. 
do 21.00 hod.

I nadále Aquapark nabízí své služby 
široké veřejnosti.

Nevěřte prosím informacím, jak se 
v bazénech po celé ČR musí plavat v neo-
prenu, protože se v nich netopí. Stále 
zde máme velmi příjemné teploty, které 
jistě všechny z vás potěší. Po našem městě 
se také šíří informace, že se aquapark 
zavírá z důvodu vysokých cen energií. 
Chtěl bych uklidnit všechny naše věrné 
zákazníky, že se jedná o naprostý ne-
smysl. Doba určitě není jednoduchá, ale 
společně ji všichni zvládneme.

Přeji vám klidný předvánoční čas a tě-
ším se na vaši návštěvu.

• Jaroslav Pihera,  
vedoucí Aquaparku Horažďovice 

Město Horažďovice  
a Sbor pro občanské 
záležitosti oznamuje

Prožili jste v manželství přes 
všechny přízně i nepřízně osudů 
„50 či 60 let společného života“ 
a máte trvalý pobyt v Horažďo-
vicích?

Pokud chcete toto svatební 
výročí – zlatou či diamantovou 
svatbu oslavit obnovením manžel-
ského slibu na radnici či v do-
mácím prostředí, dostavte se na 
MěÚ, odbor správní, č. dveří 121, 
kde se domluvíme na termínu 
a průběhu svatby.
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Odpadové 
hospodářství 
– informace 
k bioodpadu a nové 
kontejnery na kovy

S ohledem na náklady spojené s od-
straněním rostlinného BIOODPADu ze 
zahrad žádáme občany, kteří tento odpad 
produkují, aby přednostně využívali 
sběrný dvůr! Vzhledem k tomu, že všichni 
platíme místní poplatek za obecní systém 

ve stejné výši a ne všichni občané zatěžují 
obecní systém rostlinným bioodpadem, 
je tato výzva určena především majitelům 
rozsáhlých zahrad. Nepochybně využití 
hnědého kontejneru je jednodušší a jistě 
pohodlnější, nicméně žádáme občany, 
aby zohlednili i ekonomickou stopu, 
kterou se na obecním systému nakládání 
s komunálním odpadem podílejí.

Náklady na odstranění 1 tuny rostlin-
ného BIODPADu ze sběrného dvora přijde 
město na 300–400 Kč, kdežto náklady na 
odstranění 1 tuny BIOODPADu z hnědých 
kontejnerů přijde město na asi 1 900 Kč.

Dále si dovoluji upozornit občany 
(pokud již sami nezaznamenali), že na 
stanoviště kontejnerů na separovaný 

odpad v Boubíně, Předměstí, Svatém 
Poli, Babíně a Horažďovické Lhotě byly 
v polovině listopadu doplněny kontejner 
na KOVY. Kontejner je určen pro odpady 
ze železných i neželezných kovů (zejména 
od nápojů a potravin). Velikost odkláda-
ného odpadu je limitovaná velikostí otvo-
ru. Plechovky od barev nebo chemikálií je 
nutné odevzdávat ve sběrném dvoře jako 
nebezpečný odpad. Nové stanoviště kon-
tejnerů (prozatím na PAPÍR a PLAST) se 
na přelomu listopadu a prosince připra-
vuje u bytových domů v Palackého ulici.

• Ing. Anna Vachušková,  
odbor životního prostředí

Informace o sociálních 
a souvisejících službách 
a institucích pro občany 
Horažďovicka – katalog a webová 
sekce „Sociální služby“

Občanům ORP Horažďovice je při řešení 
náročných životních situací k dispozici 
katalog sociálních a souvisejících služeb 
pro Horažďovicko. Katalog obsahuje 
informace o službách a institucích, které 
mohou občanům pomoci řešit životní 
situace jako je např. péče o nemohoucího 
člena rodiny, zadlužení, problémy v ro-
dinách, jako jsou kupříkladu výchovné 
problémy či rozvodové situace a další.

Katalog je jedním z výstupů projek-
tu komunitního plánování sociálních 
služeb (KPSS), který v regionu realizovala 
organizace Centrum pro komunitní práci 
západní Čechy v partnerské spolupráci 
s městem Horažďovice do května letošní-
ho roku. Katalog je pro občany postupně 
k dispozici zejména na obecních úřadech 
a také na veřejných místech jako jsou 
knihovny či informační centra. 

Služby jsou v katalogu rozčleněny po-
dle životních situací, které občané potře-
bují řešit (např. bydlení, psychická krize, 
stáří, umírání, zaměstnání aj.). Kromě 

kontaktů obsahuje katalog také informa-
ce o jednotlivých organizacích a stručný 
popis nabízené podpory. Občané v něm 
naleznou i kontakty na tísňové telefonní 
linky a krizové linky pro osoby v těžké 
životní situaci a v neposlední řadě též 
na sociální pracovníky Městského úřadu 
Horažďovice, kteří jsou také připraveni 
poskytnout občanům poradenství, zpro-
středkovat vhodné sociální a související 
služby a poskytnout další potřebnou 
podporu a pomoc. 

Snazší orientaci v sociální problema-
tice nově nabízí webová sekce Sociální 
služby, která je k dispozici na webových 
stránkách města Horažďovice (jedna ze 
záložek v levém menu). Občané zde nalez-
nou, stejně jako v tištěném katalogu, in-
formace o sociálních službách a úřadech 
dostupných pro občany Horažďovicka. 
K dispozici je také rozcestník životních 
situací, ve kterých mohou občanům jed-
notlivé služby pomoci, a katalog služeb 
v elektronické formě. Sekce přináší i in-
formace o komunitním plánování včetně 
výstupů z posledního procesu KPSS.

•  Lenka Vyčichlová, CPKP

Když Vánoce 
zaklepou  
na dveře…
Ve čtvrtek odpoledne 8. prosince 
2022 zaklepou na dveře  
ZŠ Komenského v Horažďovi-
cích VÁNOCE. Proletí tiše školou 
a všude zanechají svoji voňa-
vou stopu. Pokud máte chuť 
přivonět a vánočně se naladit, 
navštivte naši školu od 13.00 do 
17.00.
Uvidíte, uslyšíte, ucítíte, ucho-
píte, ochutnáte – zkrátka u nás 
prožijete Vánoce všemi smysly.

NA PŘÍJEMNÉ SETKÁNÍ 
SE TĚŠÍ 
ŽÁCI A ZAMĚSTNANCI  
ZŠ KOMENSKÉHO.

Tajemník MěÚ Horažďovice 
vyhlašuje výběrové řízení na pozici

investiční referent, energetik  
na odboru investic, rozvoje a majetku města

Termín podání přihlášek do 22. 12. 2022
Bližší informace na www.muhorazdovice.cz
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Jak na tablet a chytrý telefon

Již podruhé zavítal do knihovny zkuše-
ný lektor Lukáš Staněk, který ochotně 
odpověděl seniorům na dotazy týkající se 
mobilů a dalších digitálních zařízení.

Uživatelé odcházeli nabiti novými zna-
lostmi, např.: jak nastavit WiFi v mobilu, 
jak založit e-mailovou adresu, anebo jak 
stáhnout a instalovat jízdní řád. Získané 
dovednosti účastníkům jistě pomohou 
využít širší možnosti chytrých přístrojů.

Pro velký zájem pořádáme opětovně ve 
spolupráci s neziskovou organizací Moud-
rá Sovička tento seminář. Je vám více jak 
65 let a máte zájem rozšířit si znalosti 
ohledně funkcí ve vašich chytrých zaříze-
ních? Přidejte se k nám 26. 1. 2023 v sále 
Městské knihovny v Horažďovicích.

Moudrá sovička je partnerem Digi-
tálního vzdělávání pro seniory Nadace 
Vodafone.

• Jana Truhlářová

Přednáška 

O perlové panně (z Horažďovic) a mnoho 
dalších příběhů si poslechli milovníci 
pohádek a pověstí. Seniory v charitě 
navštívil principál plzeňských strašidel, 
hledač a vypravěč pohádkových příběhů, 
milovník Čech, Moravy a Slezska Zdeněk 
Zajíček se svou paní Renatou.

• Petra Tomešová

Zaniklé venkovské školy  
Plzeňského kraje

Víte, že v Plzeňském kraji zaniklo více jak 
300 škol, kam se žáci již nikdy nevrátí?
Je zajímavé sledovat, jaký byl jejich 
stavební vývoj a co se s těmito, mnohde 
význačnými budovami, v obcích stalo.

O historii školních budov v menších 
obcích plzeňského regionu si horažďo-
vičtí senioři povídali s vedoucím odbo-
ru regionální rozvoje Krajského úřadu 
Plzeňského kraje Ing. arch. Miloslavem 
Michalcem.

• Petra Tomešová

Barevný podzim
Máme moc rádi podzim, často chodíme 
ven užívat si podzimního sluníčka. Při 
našich vycházkách sbíráme šišky, větvič-
ky, různé plody a hlavně krásně barevné 
listy.

Letos jsme si z našich posbíraných 
pokladů vyrobili podzimní skřítky 
z brambor.

Hlídají nám družinu a hezké počasí. 
K podzimu patří také draci – „Fešáci“. Po-
užívali jsme odpadový materiál, kterého 
je všude dost, zbytky krepového papíru 
a fantazii. I když nelétají, moc jim to 
sluší.

U nás v družině se pořád něco děje, tak 
brzy na přečtenou! 

• Kolektiv ŠD Komenského

Městská knihovna
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Podzimní hrátky 
Na Paloučku
Podzimní příroda se zbarvila do pestré 
palety barev, stromy a keře nám odevzda-
ly své plody a pomalu se uložily k zimní-
mu spánku. Krásně zbarvené listy jsme 
nenechali jen tak ležet, ale využili jsme je 
k tvoření a zkrášlení prostorů naší školky. 
Děti vyráběly podzimníčky, dráčky, zvířát-
ka a experimentovaly s barvami. Podzim-
ní sluníčko hřálo a lákalo nás ven, a tak 
jsme využívali teplého počasí k vycház-
kám do přírody, pozorovali její proměny, 
brouzdali se v hromadách napadaného 
listí a nasbírali spoustu plodů. Předško-
láci vycestovali na výlet na farmu Pošu-
maví, a. s. ve Střelských Hošticích, kde si 
prohlédli zemědělské stroje, obdivovali 
malá telátka a dozvěděli se spoustu zají-
mavých informací o zpracování brambor, 
kukuřice a obilí. Připraveno bylo i bohaté 
občerstvení a dárečky v podobě sušeného 

ovoce a omalovánek. Za vše děkujeme 
mamince Aničky Sládkové, která pro naše 
děti všechno připravila. Ve všech třídách 
proběhly podzimní dílničky, ve kterých 
si děti s rodiči vyrobily dekorace pro 
zkrášlení svých domovů. Ve spolupráci 
s místní střední školou jsme pokračovali 
v polytechnické výchově. Nyní nás čeká 
nejkrásnější období roku – Vánoce. Bu-
deme se těšit na čerta a Mikuláše, zpívat 
vánoční koledy, děti z předškolních tříd 
připraví vánoční besídky pro rodiče 
a potěší svým hudebním vystoupením 
seniory v blízkém penzionu. Předvánoční 
dny si zpříjemníme pohádkami, vánoč-
ními zvyky a pak už se budeme těšit na 
Ježíška. Přejeme všem krásné a klidné 
adventní dny.

• Z MŠ Na Paloučku I. Polerecká

01 Dráčkování

02 Hra s listy

03 Vyrábíme podzimníčky

Výstup na Prácheň
Hora Prácheň a zde pozůstatky středově-
kého hradiště, později správního hradu 
Prácheň, i starobylý kostelík sv. Klimenta, 
jeden z prvních v Čechách, zlákaly žáky 
3. B k výstupu na tento významný vrch 
nad Horažďovicemi.

Ráno 20. 10. 2022 po pečlivém prostu-
dování trasy v turistické mapě prošli žáci 
středověkými uličkami Horažďovic až 
k řece Otavě. S paprsky slunce putovali 
podzimně zbarvenou krajinou kolem 
prácheňského statku až k vrcholu hory. 

Zbytky gotického kamenného hra-
du, který zde ve 14. století vybudoval 

Bavor III. ze Strakonic, žáci důkladně 
prozkoumali, obdivovali silné zdi paláců 
a věží, opatrně vyhlíželi z vysokých hra-
deb do údolí řeky Otavy. 

Panovala radostná nálada. Do nohou 
všech turistů přibylo 6,5 km.

Většina žáků navštívila Prácheň popr-
vé, určitě ne naposledy.

• Mgr. Marie Krejčová, tř. uč.,  
ZŠ Blatenská Horažďovice
 

01 3. B ZŠ Blatenská na Práchni
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Martin jede na koni, 
podkůvky mu 
zazvoní
Avšak Martin se spletl – místo svého krás-
ného bělouše osedlal zase ryzáka nebo 
hnědáka... Na třpytivé sněhové vločky 
si tedy budeme muset ještě nějaký čas 
počkat. My se na Martina ale nezlobíme 
a legendu o jeho dobrotivém srdci jsme si 
s dětmi připomněli ve všech třídách.

Ještě dříve jsme v naší mateřince vzpo-
menuli jiný památný den, a to Dušičky. 
Při procházce na hřbitov děti zapálily 
svíčky a některá místa posledního odpo-
činku vyzdobily i vlastnoručně zhotovený-
mi dušičkovými dekoracemi. Děti se také 
vydaly na návštěvu za sestrou Ancillou do 

kláštera. Měla pro ně připravený poutavý 
příběh „O starém stromu“, který byl po-
selstvím o tom, že vše na světě je pomíjivé 
a jednou končí. Závěr příběhu byl přesto 
i nadějí – končí-li něco, současně něco no-
vého začíná. A naděje je přece vždycky.

Třída Ptáčků navštívila městskou 
knihovnu. Pro mnohé z dětí to byl 
dozajista ohromný zážitek – vidět tolik 
krásných knih pohromadě a moci si je 
všechny prohlédnout!

Nezapomínáme ani na zvířátka. Pra-
videlně je navštěvujeme v přírodovědné 
stanici DDM a vždy jim doneseme i něco 
na zub. Broučkové se navíc vydali na ba-
datelskou expedici – v prostředí podzim-
ně zbarveného Ostrova pátrali po veverce 
Zrzečce – a byli úspěšní!

Den před Martinovým svátkem jsme 
se sešli s dětmi a jejich rodiči na naší 
zahradě, abychom ji společně uklidili 

a připravili k zimnímu odpočinku. 
Po dobře odvedené práci následovala 
i zasloužená odměna v podobě voňavé-
ho opečeného špekáčku a martinských 
rohlíčků napečených našimi báječnými 
paními kuchařkami. Celou akci jsme 
završili společným lampionovým průvo-
dem. Všem dětem i jejich rodičům, kteří 
nám pomáhali, z celého srdce děkujeme 
a vážíme si jejich přízně.

Ani jsme se nenadáli a je tu opět 
adventní čas. Měl by být časem klidu 
a rozjímání, časem pohody a těšení… My 
z duhové mateřinky přejeme všem, aby 
jejich advent opravdu takový byl!

• kolektiv KMŠ DUHA
 

01 Výlet na Ostrov

02 Zamykání zahrady

03 Dušičková návštěva hřbitova

Den otevřených 
dveří na Gymnáziu 
Sušice
Ředitel školy, pedagogický sbor i studenti 
sušického gymnázia srdečně zvou žáky 
ZŠ, jejich rodiče a širokou veřejnost na 
Den otevřených dveří, který začne ve čtvr-
tek 1. prosince od 11.55  hod. nahlédnutím 
do běžné výuky gymnázia. Druhá část 
začíná v 15.00 hod. 

Zájemci o studium si během čtvrteční-
ho odpoledne mohou prohlédnout školu 
a seznámit se s jednotlivými předměty 
vyučovanými na gymnáziu, ve Smetanově 
sále jim budou podány nejnovější infor-
mace ohledně přijímacího řízení a také je 
tam čeká malé překvapení. Pro návštěv-
níky jsou připraveny zajímavé soutěže, 
atraktivní přírodovědné pokusy, ukázky 
práce s roboty, létání s drony a mnoho 
dalších aktivit. Po celou dobu můžete dis-
kutovat o svých studijních představách 

se současnými žáky školy na otevřeném 
fóru. Stačí jen vstoupit.

I v letošním školním roce budeme ve 
druhé polovině ledna 2023 pro zájemce 
z řad žáků ZŠ pořádat přijímací zkoušky 
nanečisto. V únoru a březnu nabízíme 
všem uchazečům o studium z řad žáků 
5. a 9. tříd přípravné kurzy na přijímací 
zkoušky. Nespornou výhodou příprav-
ných kurzů je poznání prostředí školy, 
seznámení se s obsahem a formou testů 

a možnost včas odhalit případné nedo-
statky ve znalostech.

Bližší informace o studiu:  
http:// www. gymsusice.cz

Mimo Den otevřených dveří mohou 
zájemci navštívit školu kdykoliv po telefo-
nické domluvě (tel. 376 111 121, 376 111 101).

Přijďte, těšíme se na vás!

• Mgr. Jan Kratochvíl, ředitel školy
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Naše škola opět vítězí v mezinárodní 
soutěži Jazykový WocaBee šampionát
Ne nadarmo se říká: „Kolik řečí umíš, toli-
krát jsi člověkem.” A můžeme ještě dodat, 
tím více se před námi v životě otevře mož-
ností. Tímto duchem se poslední říjnový 
týden nechaly unášet čtyři třídy naší ško-
ly v rámci výuky německého jazyka. Vrhly 
se totiž s paní učitelkou Jarešovou do hor-
livého soutěžení v učení slovíček online 
aplikace WocaBee. Její výhodou je, že se 

děti zábavnou interaktivní formou naučí 
velké množství slovíček, frází, gramatiku, 
včetně výslovnosti a s chutí se zapojují 
všichni žáci ve třídě. Letošní čtvrtý ročník 
soutěže je vskutku napínavý. Atraktivní 
ceny výher přilákaly rekordní počet tříd 
všech ročníků základních a středních 
škol, tedy i jazykových a gymnázií z celé 
republiky. Konkurence v obou kolech 

byla značná – v okresním soutěžilo 
celkem 26 tříd. Vzájemná spolupráce, 
vytrvalost a podpora vymrštily všechny 
naše soutěžní týmy do čela tabulky. První 
místo vybojovala třída 8. B, třetí 8. A, 
čtvrté 7. B a páté obsadila 7. A. Vítězo-
vé postoupili do krajského kola, které 
proběhlo začátkem listopadu. I v něm do-
sáhli skvělého výsledku – obsadili 3. místo 
a odnášejí si motivační ceny společnosti 
WocaBee. Úspěch slavíme i v žebříčku 
TOP 100 – jednotlivci. Do něho se svojí 
pílí zařadila žákyně Adriana Godlová. Ze 
srdce a s radostí soutěžícím gratulujeme 
za vynikající výkony! 

• Mgr. Andrea Jarešová,  
učitelka NJ na ZŠ Blatenská

01 Vítězný tým 8. B

TJ Sokol STOTEN 
Horažďovice
Sport na zelených stolech má za sebou 
další utkání. Stolní tenisté Sokola Horaž-
ďovice pokračují ve skvělých výkonech. 
Jak jsme vás v minulém vydání informo-
vali, náš „A“ tým bohužel přišel vinou 
zranění o svou jedničku, Petra Láriše. Na 
situaci jsme se snažili okamžitě reagovat 
a posílit o hráče ze Sušice. Bohužel tato 
jednání nedopadla dobře, přesto si kluci 
poradili, svá utkání s přehledem vyhráli 
a s náskokem drží 1. příčku znamenající 
postup do divize, kam bezesporu stolní 
tenis v Horažďovicích patří. Navíc na 
další utkání již bude po zranění připra-
ven špičkový hráč Aleš Langer, který 
pochází z Blatné a přišel nás posílit ze 
Slavie Praha.

Také“ B“ tým prochází soutěží celkem 
v poklidu, kolektivním výkonem drží 
5. příčku, kdy čelo soutěže mají kluci na 

dosah. Poprvé nastoupil i Martin Buriá-
nek a kvalitním výkonem kluky podržel.

V okresním přeboru 1. třídy „C“ tým 
také dominuje celé soutěži. Po šesti ode-
hraných kolech vévodí tabulce a neo-
chvějně míří za postupem do KP 2. třídy. 
V neúplné tabulce okresního přeboru 
2. třídy, pak“ D“ tým hájí 3. pozici.

Mládež: Kluci odehráli již druhý 
republikový turnaj, tentokrát v Havířově 
(U15) a Ostravě (U17). Ve své kategorii U15 
se obě naše naděje (Marek Šimanovský 
a Lukáš Mandák) opět představili v elit-
ní skupině 48 nejlepších hráčů v ČR. Po 
boji se bohužel neprobojovali ze skupiny 
a skončili na nepostupovém třetím místě. 
Ve čtyřhře pak bylo pro kluky konečné 
druhé kolo. Druhý den v Ostravě v katego-
rii U17 hráli oba B-turnaj a oba bezpečně 
vyhráli svoji skupinu. Marek se dokon-
ce v pavouku dostal do čtvrtfinále, což 
znamená postup do elitní A skupiny pro 
další turnaj, který se koná v Lovosicích. 
O den dříve nastoupíme v kategorii U15 
ve Vlašimi.

V kraji máme za sebou již tři turnaje. 
Až na ten poslední v Plzni, kde se nám 
vůbec nedařilo, se oba kluci představili 
dokonce v A skupině, kde hraje 16 nejlep-
ších hráčů a hráček. Tyto turnaje se již 
pět let hrají bez rozdělení kategorií, kluci 
a děvčata dohromady. Takže našimi sou-
peři jsou běžně mnohem starší dorosten-
ci, kteří již nastupují v ligových soutěžích 
dospělých. Velkého úspěchu dosáhl na 
druhém krajském turnaji v Dobřanech 
Filip Šimanovský, teprve desetiletý talent, 
který vyhrál B kategorii a postoupil 
do elitní „A“ soutěže. Pro Filipa vzhle-
dem k jeho věku je to obrovský úspěch 
a v áčku je jednoznačně nejmladším 
účastníkem. 

Kompletní výsledky našich družstev 
můžete sledovat na této adrese: 
https://stis.ping-pong.cz/.

• TJ Sokol STOTEN Horažďovice

01

8 Obzor • Horažďovice



 

Podzim v Domě 
dětí a mládeže 
Horažďovice  
a co nás čeká?

Školní rok se rozběhl a my jsme během 
podzimních měsíců měli velmi napilno. 
Jednodenních výukových programů se 
zúčastnily téměř 4 desítky tříd ze škol 
celého regionu jihozápadních Čech. 
V PROUDU proběhlo 6 pobytových kurzů. 
Na rozdíl od jarních měsíců školy v pod-
zimním termínu preferovaly adaptační 
pobyty nebo kurzy s farmářskou temati-

kou, které se programově vážou ke konci 
hospodářské sezóny a vegetačního obdo-
bí. V říjnu se tradičně rozběhla pravidel-
ná zájmová činnost, tedy kroužky a kluby. 
Naši pedagogové během října a listopadu 
navštívili několik akcí dalšího vzdělávání, 
které jim pomohou s profesním růstem 
a nám do budoucna s přípravou kvalitní 
programové nabídky. Během podzimu 
také proběhlo několik akcí pro veřejnost, 
za všechny jmenujme např. Jablkobraní, 
přednášky Boba Kartouse či Tomáše Feřt-
ka, anebo 28. ročník Běhu kolem Práchně.

Pravidelná zájmová činnost (kroužky)
V případě, že jste se nestihli přihlásit do 
některého z našich kroužků či klubů, 
neházejte flintu do žita a pokuste se 
domluvit individuálně. Až na výjimky 
s plnou kapacitou je stále možnost se 
k činnosti vybraného zájmového kroužku 
připojit. Aktualizovanou nabídku pravi-
delné činnosti najdete na našem webu 
(www.ddm-hd.cz), případně na plakátech 
ve školách. 

Sportovní kluby
V září a říjnu se členové Klubu vodác-
kých aktivit zúčastnili dvou významných 
závodů. Prvním byl pražský Přes 3 jezy, 
kde jeli pouze dospělí v kategorie iSUP 

(nafukovací paddleboard). V říjnu pak 
proběhl 20. ročník Krumlovského vodác-
kého maratónu, který je pro nás velkým 
svátkem a de facto zakončením vodácké 
sezóny. Letos jsme se prezentovali v ka-
tegoriích paddleboard a mořský kajak. 
Činnost vodáckého klubu pokračuje od 
prosince tréninky v sušickém bazénu 
spolu s KVS Sušice.

Lukostřelci našeho LK RAVEN se v říj-
nu zúčastnili konečného turnaje sezóny 
v Radíkově. V rámci celoroční Lukostře-
lecké ligy Asociace tradiční lukostřelby 
jsme si odvezli několik medailí prakticky 
ze všech dětských kategorií. 

Výukové programy a pobytové kurzy
Již nyní se nám plní kalendář na jaro 
2023, a to jak v oblasti jednodenních vý-
ukových programů a terénních exkurzí, 
tak v případě pobytových kurzů probíha-
jících v PROUDU.

V listopadu jsme zveřejnili inovovanou 
nabídku výukových programů pro školy 
a v současnosti pracujeme na nových 
tématech pobytových kurzů. Vloni jsme 
úspěšně pilotně vyzkoušeli 3 vodácké 

pobytové kurzy, které jsme pro jaro 2023 
rozpracovali do více verzí a již nyní jsou 
téměř všechny termíny vodáckých kurzů 
obsazeny. K osvědčeným a oblíbeným 
titulům přibude zbrusu nový dějepis-
ně orientovaný 5denní pobytový kurz, 
který bychom ještě v tomto školním roce 
rádi odpilotovali, aby se stal od příštího 
školního roku standardní součástí naší 
programové nabídky.

Tábory 2023
První táborovou akcí roku 2023 bude pří-
městský tábor v termínu jarních prázd-
nin (6.–10. 3. 2023). Informace k němu 
zveřejníme v průběhu ledna. Nabídku 
letních táborů plánujeme zveřejnit, 
podobně jako v minulých letech, během 
ledna – února. Účastníci loňských táborů 
budou o nové táborové nabídce informo-
vání e-mailovou cestou. Obecně dopo-
ručujeme sledovat naše webové stránky 
a FB stránky.

Za celý tým horažďovického DDM vás 
zdraví a příjemný předvánoční čas přeje 

• Mgr. Tomáš Pollak

01 Publicista a pedagog Bob Kartous a prezentace 
jeho knihy No Future! To bylo téma říjnové 
přednášky v PROUDU

02 Tradiční Jablkobraní v přírodovědné stanici opět 
přilákalo několik desítek návštěvníků

03 Krumlovský vodácký maratón – řeka pod Vyšším 
Brodem byla nacpaná loděmi všech kategorií

01

03

02
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Středisková výprava na Železnou Rudu 
– Harry Potter 
21.–23. října 2022
Po pěti letech jsme se vrátili na faru 
v Železné Rudě a jako téma výpravy jsme 
zvolili školu čar a kouzel v Bradavicích. 
Po příjezdu a ubytování jsme se společně 
sešli v aule a rozdělili jsme studenty do 
kolejí. Následoval první blok stanovišť 
(škol), kde se studenti učili míchat elixíry, 
učili se také o tvorech, kteří žijí u školy, 
a pilovali týmovou spolupráci. 

Sobotní ráno začalo rozcvičkou a ná-
sledovaly další bloky škol, aby se všichni 
studenti naučili vše potřebné. Po obědě 

se uskutečnil famfrpálový turnaj mezi 
všemi kolejemi a poté jsme se vrátili na 
faru. Večer nás čekal kouzelnický bál se 
soutěžemi. Jednotlivé koleje nám před-
vedly scénky, které odpoledne natréno-
valy. Po bále následovala noční hra, při 
které studenti plnili různé dovednostní 
úkoly, a sobotní večer završili čarodějnic-
kým soubojem s lordem Voldemortem, ve 
kterém zvítězili! 

Nedělní dopoledne bylo v duchu 
úklidu fary a balení věcí. Koleje splnily 
poslední blok škol a všichni už se těšili na 

závěrečné vyhlášení. Havraspár ovládl vý-
pravu a zasloužil si dort pro vítěze, který 
nakonec potěšil všechny účastníky.

Za středisko Prácheň

• Jan Forman 

01 Famfrpálový zápas. Foto: Viktor Kučera 

02 Havraspár – vítězný tým. Foto: Lucie Janotová 

Koncerty 
Pěveckého 
a chrámového 
sboru Velkobor 

Na letošní adventní a vánoční čas si Pě-
vecký a chrámový sbor Velkobor připravil 
pro své posluchače opět slušnou dávku 
koncertů. Uslyšíte na nich tradiční české 
a moravské koledy a vánoční písně, ale 
také spirituály a koledy současné. 

Poprvé zazpíváme už první advent-
ní víkend při rozsvěcování vánočních 
stromečků – nejprve ve Svéradicích (pátek 
25. 11.) a poté ve Velké Boru (neděle 27. 11.), 
termíny ostatních koncertů vidíte níže. 

10. 12. 2022 (16.00) – Spolkový dům Rabí 
10. 12. 2022 (18.00) 
– kaple sv. Cyrila a Metoděje Čímice 
11. 12. 2022 (14.00) – kostel Narození Panny 
Marie Písek (dobročinný koncert)
11. 12. 2022 (18.00) 
– kostel Nejsvětější Trojice Lnáře
16. 12. 2022 (16.30) – DPS Horažďovice
16. 12. 2022 (18.30) 
– kostel sv. Ondřeje Bezděkov 
28. 12. 2022 (18.00) 
– kostel sv. Jana Křtitele Velký Bor 

Podrobnosti, fotografie a videa můžete 
zhlédnout na www. sborvelkobor.web-
node.cz nebo na našem facebookovém 
účtu. Všem svým příznivcům děkujeme 
za podporu, těšíme se na setkání na 
některém z našich koncertů a přejeme 
klidný advent a krásné Vánoce. 

• Velkobor

01 02

VOLNÉ SDRUŽENÍ 
HORAŽĎOVICKÝCH ZPĚVÁKŮ A MUZIKANTŮ 
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Historie domů v Horažďovicích  
v letech 1600–1800, vnitřní město
Dům čp. 5

Dům řečený Andresovský je zmíněn 
poprvé v roce 1624 v krátkém spisu 
označeném „šacuňk domů v městě Ho-
ražďějovicích kteréž J. M. Pán (Adam ze 
Šternberka) v držení míti ráčí“. Respekti-
ve šlo o domy, které po konfiskaci města 
rodu Švihovských připadli nové vrchosti. 
Zde se uvádí „dům slove Andresovský, 
ten jest též vypálený, toliko díl jeho 
nějaký pozůstává. Ten od jich milosti 
pánů komisařů zanechán k užívání místo 
rathausu. Poněvadž rathaus shořel“. Dům 
byl odhadnut na 200 zlatých. Dům zůstal 
v majetku vrchnosti, protože jej v roce 
1625 postupuje hraběnka Marie Maxmi-
liána ze Šternberka slovutnému Macha-
lovi Gabrielovi Kellerusovi, za osm let 
jeho věrné a poctivé služby preceptorské 
(domácí učitel Šternberků pozn.). Jako 
preceptor působil předtím v jiných blíže 
neuvedených zemích. Za manželku měl 
Evu, dceru Matesa zámečníka z města 
Bechyně. Dům je uváděn, že je „ohněm 
od lidu vojenského zkažený a zpustlý“. 
A jak si poznamenal radní písař Daniel 
Azaff k darovací smlouvě domu „origi-
nál psaní toho jest při právu opatřen 
a schován v kanceláři do truhlice, kdež 
kvitance všelijaké se chovají v přítruhlí, 

tam zůstává“. Po smrti Michala Kelleru-
sa se jeho manželka znovu provdala za 
hejtmana panství Martina Lipnického. 
Ten získává od hraběnky Šternberkové 
také dvůr řečený Floriánovský na před-
městí v roce 1628. Jako vlastník domu je 
zmíněn v roce 1641. V roce 1648 prodává 

Jiří Zálužský s vědomým manželky Žofie 
dům po dobré paměti Martinu Lipnic-
kým Alžbětě Hladíkové, vdově po Jakubo-
vi Hladíkovi. Součástí prodeje byl i dvůr 
řečený Floriánovský na předměstí, vše 
za cenu 1150 zlatých. Obratem ale v roce 
1653 prodává vdova Alžběta Hladíková 

Základní umělecká 
škola Horažďovice
Začíná advent. V tomto období všichni 
finišujeme s přípravami vánočních 
svátků, ale někdy je potřeba se na chví-
li zastavit a užít si chvilky klidu a po-
hody. My za sebou máme Strašidelný 
koncert a připravujeme se na koncert 
Vánoční. Ten se uskuteční v pondělí 
19. 12. od 17.00 hodin v sále hotelu 
Prácheň. Pokusíme se vám zpříjemnit 
předvánoční chvíle.

Třída elektronických klávesových 
nástrojů si připravuje také svoji be-
sídku, na které by se měli představit 
všichni žáci této třídy. A určitě nebude 
nouze o překvapení, na která se já 
osobně velmi těším.

Jménem svým i jménem všech peda-
gogů vám přeji klidně prožité adventní 
týdny. Všem dětem přejeme, aby to 
čekání na Ježíška, rozsvícený strome-
ček, všechny možné dobroty a hlavně 
vánoční pohodu utíkalo co nejrychleji. 
A těšíme se na setkávání s vámi, našimi 
posluchači, rodiči, prarodiči, známý-
mi, kamarády a fanoušky na našich 
akcích.

Jménem pedagogů ZUŠ Horažďovice 

• Mgr. Martin Petrus, ředitel školy
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dům řečený Lipnický svému zeti Adamo-
vi Vojtěchovi Mindlentovi Březnickému 
a jeho manželce Kateřině za 250 zlatých. 
Peníze mají být vyplaceny rovným dílem 
mezi sirotky po Jakubovi Hladíkovi, 
kromě Kateřiny provdané Mindlentové 
se jedná o Zachariáše, Alexandra, Maře-
nu a Magdalenu. Vdova Alžběta si pro 
sebe v domě vymiňuje „hořejší sejpku“ 
až do smrti k užívání. Po smrti Vojtěcha 
Mindlenta je jako majitel domu uveden 
syn zemřelé Alžběty Hladíkové Zachariáš 
působící jako městský písař s manželkou 
Ludmilou, zmíněn zde v roce 1685. Vdova 
Ludmila prodává dům v roce 1700 synu 
Janovi a manželce Dorotě za 300 zlatých. 
V roce 1702 žádá Jan pány radní o dřevo 
z obecních lesů na krov nad spilkou, kte-
ré mu bylo poskytnuto. V roce 1706 žádá 
radní tentokrát o jeden trám do „světnice 
dolejší“. Jan sepisuje v roce 1707 poslední 
vůli, ve které odkazuje dům manželce 
Dorotě. Ta má za úkol vydat Janově sestře 
Anně krávu, další krávu odkazuje Jan Ka-
teřině Kmochové za to, že u něj „v službě 
kolik let věrně se chovala“. Dorota získá 
i ostatní hovězí dobytek včetně páru 
volčat toho času ve vsi Slatině, dále lůj, 
svíčky a mýdla. Náležet ji budou rovněž 
veškeré ovce vyjma dvou bahnic, které 
by mohla směnit „za dva špalky včeliček“ 
a předat k záduší kostela sv. Jana Křtitele. 
Ony dva špalky včeliček znamenaly včelí 
úly dlabané do kmenu stromu. V roce 
1719 dům vyhořel. V roce 1738 odkázala 
Dorota Hladíková kšaftem a právem dě-
dickým dům v rynku Antonínu Tillerovi 
i s verštatem mydlářským, tedy dílnou 

na výrobu mýdel. V roce 1762 náleží dům 
Františkovi Šebestovi. Je zmíněn v rám-
ci lokace sousední nemovitosti. Po jeho 
smrti v roce 1779 náleží dům várečný 
v městě na rynku Petru Diesovi, mistru 
krejčovskému za kterého se znovu Anna 
Šebestová provdala. V tomto roce si smě-
nil dům s Antonínem Majerem. V roce 
1799 prodává dům Antonín Majer Josefu 
a Anně Schallerovým. Ti jej prodávají 
v roce 1817 perníkářskému mistru Karlu 
Hamplovi za 1500 zlatých. 

• MgA. Jindřich Šlechta

01 Fasáda průčelí domu na plánech z počátku 
19. století. Z anonymních vyobrazení nelze 
zjistit, zdali se jedná o původní podobu domu, 
nebo nerealizovaný návrh jeho předpokládané 
podoby. (Státní okresní archiv Klatovy, Archiv 
města Horažďovice) 

02 Kolorovaná fotografie z konce 19. století 
(Muzeum Horažďovice)

03 Současný stav objektu (rok 2015) 

Knižní novinka 
z regionu

Osudy ze šumavských chalup  
Jan Voldřich

Publikace navazuje na autorovu prvotinu 
„Příběhy ze šumavských chalup“, věno-
vanou popisu historie osídlení Šumavy, 
popisu dřívějších zemědělských prací na 
šumavských svazích a životním příběhům 
dřívějších obyvatel.

Osudy chalup byly posbírány z vy-
právění dosud žijících pamětníků, ze 
získaných dokumentů a genealogických 
zjištění. Publikace je doplněna velkým 
množstvím původních historických 
fotografií a dokumentů vztahujících se 
k jednotlivým příběhům, získaných od 
pamětníků, dále historickými mapami 

a srovnávacími dřívějšími a současnými 
fotografiemi.

Historické podklady a údaje o těchto 
dějinách pomáhal autorovi doplňovat 
zdejší občan Tomáš Kučera.

Knihu zakoupíte v knihkupectví  
– Mírové náměstí 15 – Horažďovice.

• Jana Kotrbová, knihkupectví

0302
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Jak se kdysi 
hodovalo
Jídlo měli lidé v oblibě vždycky, ale 
zlatým věkem hostin bylo 16. století. 
Klimatické podmínky tehdy lidem přály, 
probíhala právě teplá perioda, jídla býval 
dostatek. A tak se hodovalo, často natolik 
okázale, že i samo panstvo cítilo, že se to 
musí omezit. 

Třeba už v zápise rytířstva Plzeňské-
ho a Prácheňského kraje z roku 1497 
(jak uvádí Čeněk Zíbrt s odvoláním na 
Palackého) se rozkošnické a rozmařilé 
jídlo omezuje s tím, že žádný z pánů při 
žádném veselí nemá dávat hostům víc 
než šest krmí k večeři a nanejvýš sedm 
k obědu. Víc jídla že není nic než hřích, 
marná chlouba a útrata daremná. 

A co že se nosilo na stůl při takové pan-
ské hostině? Maso hovězí, telecí, vepřové, 
skopové, jehněčí, jelení, srnčí, divočák, 
zajíc, husy, kachny, kuřata, tetřevi, křepel-
ky, koroptve, ale i kvíčaly, kosové, drozdi. 
Ryb nepočítaně: štiky, kapři, úhoři, parmy, 
lososi, pstruzi, okouni, mníci a další, 
a všechno na mnoho způsobů. K tomu 
různé speciality jako raci, veverky, bobří 
ocasy, medvědí tlapy a mnohé jiného. Jako 
přílohy nejrůznější kaše slané i sladké, 
hrách, chléb…Pilo se hlavně pivo pšeničné 
neboli bílé a pak ječné, kterému se říkalo 
tmavé. Samozřejmě také víno, které bylo 
vyhrazeno šlechtě a bohatým měšťanům. 
Bílé i červené, dovezené i domácí. Oblí-
bené bylo též malvazí čili ovocné víno. 
A zvolna se také rozšiřovala kořalka pálená 
z piva či vína, Naproti tomu medovina už 
pomalu vycházela z módy. Není divu, že 
při takové nabídce ani vybízení moralistů 
ke střídmosti příliš nepomáhala. 

 A jako by to nestačilo, přišla nová 
móda. Například v roce 1588 si třeba 
Štelcar Želechovský trpce stěžuje, že páni, 
zemané i měšťané už ani nechtějí jísti 
po staročesku, ale jen po vlašsku: prý 

padesát, někdy i sto a někdy i více krmí 
vařených i pečených na stříbrných či zla-
cených mísách podávají, a divně pojme-
nované: alapatryky (luxusní husté masové 
polévky), dorty, pašteky, cukrpany (sladké 
koblihy) a další. Tolik že prý na stoly 
toho nastavějí, že ani třetinu toho sníst 
nemohou. A k tomu koláče divně strojené 
z mandlů, z cukru, koření… 

Pořádání různých hodokvasů ale také 
vyžadovalo pravidla, jak se mají hos-
té u stolu chovat. Mnohé z těch zásad 
přetrvaly do dneška, některé nás pobaví: 
zapovídalo se třeba opírat lokty o stůl či 
tělem o stěnu. Také se nehodilo v hlavě 
se poškubávat či dokonce po dobu jídla 
blechy lapat! Ke špatným způsobům též 
patřilo brát si navzájem lžíce nebo před-
loženou krmí pohrdat. A vůbec chtivě 
do mísy sahat, jen myslet na to, aby se 
host sám nacpal a na nic jiného nedbal. 
Také k nezdvořilostem patřilo, když host 
nezapnuté rukávy přes cizí talíře smýkal. 
Natož, aby vrchovatou lžíci nabíral a pak 
na ubrus či na sebe kydal. Neprskat a co 
svině nemlaskat. Taky prsty v omáčce 
nemáchat. Nevhodné bylo i chlebem talíř 
vytírat a tak z božího daru hadr dělat. Ne-
hodilo se ani kosti pod stůl házet psům, 
a jejich rvačku způsobit, lžíci oblizovat, 
o sukni ji otírat, jazykem lízat a v zubech 
se nožem párat... Na to byla „paradla“ 
z kosti slonové či z rohu jeleního nebo 
z čistého stříbra či zlata. I s rubínem, per-
lou či diamantem. Spaní při jídle se také 
považovalo za nevychovanost. Mytí rukou 
před jídlem a po jídle ovšem patřilo 
k dobrým způsobům. I vyplachování úst 
vodou po jídle. 

Šimon Lomnický z Budče přidal 
v r. 1597 i poučení mladým, jak u stolu 
konverzovat: Nemají svých nepřítomných 

bližních pomlouvat, přítomným se po-
smívat. Nemají řečí marných, oplzlých 
tlachat… A vždy Pánu Bohu za dary děko-
vat. „Pán Bůh rač požehnat,“ zněl obvyklý 
staročeský pozdrav při jídle. 

Celé 16. století vládl v Horažďovicích 
rod Švihovských z Rýzmberka. Jak asi 
probíhaly jejich hostiny na zámku, 
jsme si právě naznačili. Není pochyb, 
že i přední horažďovičtí měšťané rádi 
hodovali, podobně jako vrchnost, neboť 
ta byla jejich vzorem. Jen ve srovnání 
s panstvem asi o něco skromněji, úměrně 
svému měšci. 

A zajímavost na konec: víte, že se 
nám na ty hodokvasové časy zachovala 
jedna praktická památka? Jídelní lístek 
v restauracích! Z tehdejší nabídky jídel 
bylo totiž jasné, že hosté všechno nabíze-
né nejen sníst, ale ani okusit nemohou, 
a tak se před hostinou později začal poři-
zovat soupis jídel, aby si každý host mohl 
počkat právě na tu svou pochoutku. 
Chcete-li se tedy aspoň trochu vžít do úlo-
hy hosta na panské hostině v 16. století, 
zajděte si do restaurace a zkuste spořádat 
celý jídelní lístek během odpoledne. A ne-
stačí-li na to váš měšec, tedy si to aspoň 
představte. 

• Jiří Wagner

01 Být panským kuchařem v 16. století nebylo 
nic snadného: Jídlo se připravovalo ještě na 
otevřeném ohni, vařilo se v hrncích, maso 
se peklo na rožni. Tehdejší kuchyně spíš 
připomínala peklo. 

02 Někdy bylo oříškem, jak posadit hosty, aby se 
nikdo necítil na méně čestném místě. Ale i to 
se brzy vyřešilo. Zavedly se kulaté stoly, kde 
byla všechna místa stejně čestná. I když to 
nejčestnější bylo naproti dveřím. 

02
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28. říjen
104 roky republiky. 28. říjen je státním 
svátkem pod názvem Den vzniku samo-
statného československého státu 1918. 
Toho dne a roku vzniklo samostatné 
Československo, náš první společný stát. 
Dodnes se jedná o jeden z největších mil-
níků našich novodobých dějin.

Nový státní útvar, který v současnosti 
nazýváme „první republikou“, byl slav-
nostně vyhlášen 28. října 1918 na Václav-
ském náměstí v Praze členy Národního 
výboru, a to Antonínem Švehlou, Aloisem 
Rašínem, Jiřím Stříbrným, Františkem 
Soukupem a Slovákem Vavro Šrobárem. 
Toto vyhlášení by nebylo možné bez 
aktivit zahraničního odboje v čele s uni-
verzitním profesorem Tomášem Garri-
guem Masarykem, Edvardem Benešem 
a Milanem Rastislavem Štefánikem, který 
Masarykovi a Benešovi poskytl význam-
né kontakty na rozhodující činitele ve 
Francii a USA

První republika byla parlamentní 
demokracií reprezentovanou Poslanec-
kou sněmovnou a Senátem. Rozhodu-
jící silou ve státě byla agrární strana, 

jejíž představitel zastával do roku 1938 
většinou funkci předsedy vlády. Prvním 
prezidentem se stal T. G. Masaryk a po 
jeho abdikaci v prosinci 1935 byl novým 
prezidentem zvolen Edvard Beneš, rodák 
z Kožlan na Plzeňsku, který v letech 1918-
1935 zastával funkci ministra zahraničí. 

Nová republika se potýkala s některý-
mi zahraničně-politickými problémy, jako 
bylo uznání nového státu a přesné podo-
by hranic, protože k ČSR do jejího zániku 
patřila také Podkarpatská Rus a navíc 
zde byla velmi silná německá menšina 
(přes 3 miliony osob), která se při vzniku 
republiky pokusila odtrhnout pohra-
ničí a vyhlásit vlastní státní útvar, tzv. 
Deuttschböhmen. Podcenění pražskou 
vládou, především hospodářských pro-
blémů v pohraničí na konci 20. a počátku 
30. let 20. století, vedlo k radikalizaci části 
německého obyvatelstva pod vedením Su-
detoněmecké strany. Tato strana, ve které 
získal rozhodující vliv Konrad Henlein 
a Karl Hermann Frank, byla tajně finan-
cována nacistickým Německem a podílela 
se na rozbití republiky v září 1938. ČSR 
byla jediným demokratickým státem ve 
střední Evropě, v němž měly národnostní 
menšiny zaručena svá práva. ČSR se též 

opírala o spojeneckou Malou dohodu, 
jejímiž členy kromě Československa byla 
Jugoslávie a Rumunsko. Roku 1935 byla 
uzavřena spojenecká smlouva s Francií 
a Sovětským svazem.

Úspěšná byla republika i v oblasti 
národního hospodářství. Díky ministru 
financí Rašínovi a jeho měnové reformě 
r. 1919 se československá koruna stala 
jednou z nejstabilnějších měn na světě. 
Republika se v roce 1924 stala desátou 
nebohatší zemí na světě a o deset let poz-
ději i desátou průmyslově nejvyspělejší 
zemí na světě. Zároveň se snažila o setření 
hospodářských a sociálních rozdílů mezi 
českými zeměmi a Slovenskem. 

Pomoc mé paměti poskytla brožura 
100 let republiky. Příště o životním stylu.

2. listopadu byla památka zemřelých, 
lidově Dušičky. Je to příležitost vzpome-
nout na naše předky, díky kterým jsme 
se narodili, a napojit se na sílu života. 
Na dušičky vzpomínejme, (modlitbou) 
z Očistce jim pomáhejme, budou na nás 
vzpomínat, až my budem umírat! 

• Karel Halml 

 

 
 
 

Dětské pěvecké sbory při ZŠ Komenského 

Vás srdečně zvou na 
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Horažďovice • perla Otavy

Adventní 
jarmark 
sobota 10. prosince 2022 • 9.00–12.00 
Mírové náměstí • Horažďovice

řemeslný a farmářský jarmark
Lidový soubor PŠENIČKY
přehlídka dravců
občerstvení

Horažďovice • perla Otavy

Adventní 
koncert 
Martina Kociánová / zpěv
Kateřina Englichová / harfa

10. prosince 2022 • 18.00
Kostel sv. Petra a Pavla • Horažďovice

Vstupné: 150 Kč. Předprodej vstupenek od 1. 12. 2022 v podatelně 
MěÚ Horažďovice, Mírové náměstí 1 nebo na místě 30 minut před začátkem 
koncertu. (Kapacita míst omezena).

Horažďovice • perla Otavy

Staročeské 
Vánoce
hra na Ostrově
10 stanovišť = 10 úkolů

od pondělí 19. prosince do neděle 1. ledna
park Ostrov Horažďovice

Začátek a konec hry je u dřevěné infobudky na začátku parku 
Ostrov.
hnědá barva otázek – lehčí
zelená barva otázek – těžší
V infobudce najdete odpovědní kartičky a tužky (k zápisu odpovědí).  
Vyplněné kartičky bude možné vhodit v cíli do schránky. 
Kartičky slosujeme a 10 výherců budeme kontaktovat.

Přejeme krásné Vánoce..

Hrátky 
s pamětí
Nenechte svůj mozek zahálet!
Kvízy, testy a praktické ukázky trénování paměti
Přijď te mezi nás! A nezapomeňte na brýle!

čtvrtek 8. prosince 2022 • 14.30 hod.  
• sál Městské knihovny Horažďovice

Městská knihovna • Horažďovice

Horažďovice • perla Otavy
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DDěěkkuujjeemmee  vvššeemm  zzáákkaazznnííkkůůmm  zzaa  
pprroojjeevveennoouu  ppřříízzeeňň,,  ppřřeejjeemmee  hheezzkkéé  
vváánnooččnníí  ssvvááttkkyy,,  mmnnoohhoo  ššttěěssttíí,,  
kklliidduu,,  ppoohhooddyy  aa  ppeevvnnéé  zzddrraavvíí  vv  
nnoovvéémm  rrooccee  22002233..

PPFF  22002233

VVÁÁNNOOČČNNÍÍ
OOTTEEVVÍÍRRAACCÍÍ  DDOOBBAA

2233..1122  --  2266..1122..  ZZAAVVŘŘEENNOO
2277..1122..  ÚÚTT    77::0000  --  1155::3300
2288..1122..  SSTT    77::0000  --  1155::3300
2299..1122..  ČČTT    77::0000  --  1133::0000

3300..1122  --  0011..0011..  ZZAAVVŘŘEENNOO
0022..0011..  PPOO    77::0000  --  1155::3300

Chceme tímto poděkovat všem našim příznivcům 
za úžasnou podporu, které se nám letos dostalo po 
otevření našeho minipivovaru. 

Pro naše stálé, ale i nové zákazníky jsme uvařili speciální 
vánoční pivo – Prácheňské vánoční 13, které bude 
k dostání v druhé polovině prosince.

Pokud sháníte vánoční dárek, máme pro Vás připravené 
dárkové poukazy a speciální sady piv v dárkovém 
balení nebo jednorázové 10 litrové soudky, které Vám 
po domluvě naplníme typem piva dle Vašeho přání.

Obvykle máme otevřeno od 10.00 do 18.00, ale raději 
předem zavolejte 603 901 088 a přijďte si k nám pro 
klasické nebo speciální balení našich PET nebo KEG na 
adresu Strakonická 160, Horažďovice 

Rádi bychom všem popřáli krásné prožití vánočních 
svátků a do nového roku hodně zdraví a elánu.

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

16 inzerce
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Přijďte se podívat…
Blíží se čas Vánoc a my bychom vám chtěli v tuto před adventní dobu představit NOVĚ OTE-
VŘENÉ PROSTORY V PRODEJNĚ FERRUM MARKET v Horažďovicích v Loretské ulici. Chceme 
navázat na sortiment zboží, které jsme vám nabízeli v již v původní prodejně, ale díky velikos-
ti nově vybudovaných prostor budeme moci připravit ROZŠÍŘENOU NABÍDKU ZBOŽÍ. Přáli 
bychom si, aby větší prodejna posloužila našim zákazníkům k uspokojení jejich přání. Ať to 
už bude v doplnění vybavení zahrad, dílen, chalup a všeho co člověk může potřebovat, když 
má nápady a chce něco dělat nebo vyrábět. Nechybí tu ani oděvy s obuví i s ochrannými pro-
středky, aby vaše práce byla co nejbezpečnější.
Firemní zákazníci mohou využít i množstevních slev, které poskytujeme na základě registrace 
a následné dohody při domluvené výši odběrů. Je tu i možnost zakoupení dárkových pouka-
zů, pokud ještě nejste rozhodnuti, jaký dárek teď před Vánoci svým blízkým vybrat.
Budeme se těšit na vaši návštěvu a bude pro nás radostí, když se tyto návštěvy budou opako-
vat k oboustranné spokojenosti.
Kolektiv pracovníků Ferrumu

Ferrum Market
Loretská 1177
Tel: 376 513 254
Otevírací doba:  Po–Pá: 8.00–17.00 hod
   So: 8.00–12.00 hod

18 inzerce



RAKETOVÝ INTERNET
na 6 měsíců zdarma!

Rychlost 300 Mb/s

Instalace zdarma!

Ceny od 390 Kč měsíčně.
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Muzeum
Informační centrum a Muzejní expozice 
Myslí a kladivem, Diagnóza krystal 
a Prácheňské marionety
otevřené mimo pondělí denně 9.00 až 16.00
Návštěva interaktivní dílny na objednání  
(tel. 371 430 634)

2. 12. pátek • 17.00 a 18.00 • divadelní sál 
Loutkové představení Jak princ s vodníkem 
vytopili peklo
Hraje TYJÁTR Horažďovice

17. 12. až 2. 1. 2023
Muzeum a Informační centrum
UZAVŘENO

16. 12. pátek • 17.00 a 18.00 • divadelní sál 
Loutkové představení Sněhurka a 7 trpaslíků
Hraje TYJÁTR Horažďovice

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

Město Horažďovice
10. 12. • sobota • 9.00–12.00 • Mírové náměstí
Adventní jarmark s kulturním programem

10. 12. • sobota • 18.00 • Kostel sv. Petra 
a Pavla
Adventní koncert
Martina Kociánová a Kateřina Englichová
Vstupné 150 Kč. Předprodej vstupenek od 
1. 12. v podatelně MěÚ Horažďovice nebo na 
místě 30 minut před začátkem koncertu. 
Kapacita míst omezena.

19. 12. – 1. 1. • park Ostrov
Hra na Ostrově – Staročeské Vánoce
Plnění úkolů, samoobslužná

Kulturní dům
27. 11. neděle • 15.00 
Posezení s písničkou – Pošumavská muzika

10. 12. sobota • 20.00 
Vánoční ples TJ Sokol Hradešice

16. 12. pátek • 19.00 
Maturitní ples 4.SG + GD

18. 12. neděle • 18.00
Vánoční koncert
Volné sdružení horažďovických zpěváků 
a muzikantů

20. 12. úterý • 17.00
Vánoční koncert Poupata a Kvítek

25. 12. neděle • 20.00 
Vánoční Retro party 90‘+ 00‘ 

30. 12. pátek • 15.00 
Posezení s písničkou
Malá muzika Nauše Pepíka

Městská knihovna 
8. 12. čtvrtek 14.30 • sál knihovny
Hrátky s pamětí
Kvízy, testy a praktické ukázky trénování 
paměti

Půjčovní doba 23. 12. 2022 – 2. 1. 2023 
Oddělení pro dospělé
Pa 23. 12.  8.00–12.00 13.00–15.00
Po 26. 12.  SVÁTEK
St 28. 12.  ZAVŘENO
Pá 30. 12.  ZAVŘENO
Po 2. 1.  8.00–11.00  13.00–18.00

Oddělení pro děti
Pa 23. 12.  12.00–15.00
Po 26. 12.  SVÁTEK
St 28. 12.  ZAVŘENO
Pá 30. 12.  ZAVŘENO
Po 2. 1.  12.00–16.30

Kavárna Šibule
4. 12. neděle • 15.00
Mikulášské dostaveníčko...
Pro pobavení hraje lidovky Pínaband ze 
Sušice 

18. 12. neděle • 15.00 
Vánoce ve světě
Cestovatel a fotograf Jakub Greschl na svých 
toulkách

27. 12. úterý • 15.00
Předsilvestrovské posezení
Sváteční odpoledne se Zdeňkem Krýslem 
a jeho heligonkou

DDM
25. 12. neděle • 10.00–11.30 • Přírodovědná 
stanice
Vánoční krmení zvířátek 
Zvířátkům můžete vzít suché nesolené peči-
vo, ovoce a zeleninu jako malý vánoční dárek

Ostatní
7. 12. středa • 18.00 • Mírové náměstí
Česko zpívá koledy s Deníkem

15. 12. pátek • 18.00 • DPS Horažďovice
Vánoční koncert – PS Prácheň

16. 12. pátek • 16.30 • DPS Horažďovice
Vánoční koncert – Velkobor

19. 12. • pondělí • 17.00 • Hotel Prácheň
Vánoční koncert ZUŠ

23. 12. pátek • 16.30 • Mírové náměstí
Živý Betlém
Přijďte si poslechnout vánoční příběh tak, jak 
se skutečně stal a zazpívejte si s námi koledy.

26. 12. pondělí • 17.00 • vrch Prácheň
XXIV. Vánoční koncert na Práchni

29. 12. čtvrtek • 17.00 • Kostel Nanebevzetí 
P. Marie
Vánoční koncert PS Prácheň

Uzávěrka dalšího čísla je 13. prosince 2022 v 10.00 hod., 
vydání 22. prosince 2022. Redakce si vyhrazuje právo 
vybrat k otištění příspěvky pisatelů podle potřeb OBZORU. 
Příspěvky svým rozsahem delší než jeden list A4 budou 
redakčně kráceny. Náklad 2 700 výtisků. Distribuováno 
do každé rodiny horažďovického obvodu zdarma.  
Vydavatel a nakladatel Město Horažďovice, Mírové 
náměstí 1, IČO 00255513. Tel.: 371 430 557, e ‑mail: 
obzor@muhorazdovice.cz. Za věcnou a jazykovou 
správnost textu odpovídají autoři. Redakční rada: Ing. Hana 
Kalná, Mgr. Ing. Pavel Vondrys, Jitka Chalupná. Povoleno 
OkÚ Klatovy pod registrační značkou MK ČR E 11846. 
2788‑080X. Tisk: Dragon Press, Klatovy.
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