
OBZOR 12
Obzor • Horažďovice 
Prosinec 2022 • ročník XXV. (XLIII) • číslo 12 
Měsíčník občanů města Horažďovice 
a přilehlých obcí.

Radostné Vánoce  
a šťastný a zdravý nový rok

• Ing. Michael Forman, starosta 

Ing. Hana Kalná, místostarostka
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Fotogalerie
Adventní jarmark 10. 12. 2022
– řemeslný a farmářský jarmark, vystoupil lidový soubor Pšenič-
ky, byli k vidění i dravci

Adventní koncert 10. 12. 2022
– koncert v kostele sv. Petra a Pavla, adventní atmosféru vytvořily Martina Kociánová a Kateřina Englichová
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Rada města Horažďovice 28. 11. 2022

• schválila termíny pro konání sva-
tebních obřadů na radnici a na zámku 
v Horažďovicích v roce 2023 
• zřizuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. 
h) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích na vo-
lební období 2022–2026 tyto komise rady 
obce a jmenuje předsedy jednotlivých 
komisí:  
Komise zástupců částí obce – Ing. Hana 
Kalná 
Komise bytová – Josef Vítovec 
Komise školská – Ing. Hana Kalná 
SPOZ – Mgr. Alena Průchová  
Komise příspěvková – Ing. Hana Kalná 
Komise stavební – Bc. Michal Šedivý
• schválila nový Ceník služeb Aquapar-
ku Horažďovice s platností od  1. 1. 2023
• schválila nový Ceník vstupu, programů 
a pronájmů prostor Městského muzea 
v Horažďovicích s platností od 1. 1. 2023

Rada města Horažďovice 12. 12. 2022

• schválila podání žádosti o dotaci na 
akci „Revitalizace části zámku – zřízení de-
pozitáře“ do Integrovaného regionálního 
operačního programu 2021–2027 MMR ČR
• schválila podání žádosti o dotaci na 
akci „Odstranění havarijního stavu his-
torické elektroinstalace MŠ Loretská“ do 
programu Podpora rozvoje a obnovy ma-
teriálně technické základny regionálního 
školství Ministerstva inancí ČR

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

Ze srdce děkujeme  
AUTOMOTO KLUBU Pačejov 

za sbírku pro Charitu Horažďovice, 
která se konala při besedě se závodníky 
rally Janem Kopeckým a Janem Hlouš-
kem během letošního ročníku Invelt 
Rally Pačejov. 
Během besedy se dražily závodnické 
rukavice pana Kopeckého, který vydra-
ženou částku zdvojnásobil a AUTOMO-
TO KLUB Pačejov ještě přidal výtěžek 
z dobrovolného vstupného. 
Celková částka sbírky se vyšplhala na 
krásných 25 000 Kč, za které děkujeme 
a přejeme vydařený i příští ročník rally.

Tajemník MěÚ Horažďovice vyhlašuje výběrové řízení na pozici

INVESTIČNÍ REFERENT na odboru IRM
Nabízíme: 10. platová třída, 5 týdnů dovolené + 4 dny na zotavenou, 
stravenkový paušál,možnost řešení bytové situace, příspěvek na PP

Bližší informace naleznete na www.muhorazdovice.cz 

Starosta města Horažďovice vyhlašuje

Výběrové řízení na pozici

STRÁŽNÍK 
MĚSTSKÉ POLICIE
Nabízíme:
• plat dle praxe až 35 000 Kč/měsíc
• pracovní poměr na dobu neurčitou
• zajímavá a pestrá práce u jedné  
     ze složek IZS
• příspěvek zaměstnavatele na stravné 
• 5 týdnů dovolené + 4 dny na zotavenou
• možné řešení bytové situace 
• neomezený vstup do itness centra  
    JPO a HZS v Horažďovicích

Bližší informace naleznete na   
www.muhorazdovice.cz

Známky na popelnice 
na rok 2023
Vážení občané,
známky na popelnice pro rok 2023 bude 
možné si vyzvednout v budově Městské-
ho úřadu od 2. 1. 2023 osobně, zaslání 
známky poštou není možné. 

Známky budou vydávány v úřední 
dny (po, st, pá) na odboru životního 
prostředí, v neúřední dny (út, čt) v po-
datelně úřadu, tedy stejným způsobem 
jako v roce 2022.

Co se týče počtu známek, které lze 
k jednotlivým objektům požadovat: 

Počet vydaných známek na jednu 
adresu nerovná se počtu zaplacených 
poplatků!

Vychází se z předpokladu, že pro-
dukce směsného komunálu na osobu je 
v průměru 15–20 litrů týdně. 

U rodinných domů se předpokládá, že 
bude nejčastěji jedna popelnice objemu 
(110–120) litrů. V odůvodněných přípa-
dech lze požadovat jiný počet známek. 

U bytových domů se zohlední počet 
uživatelů (nájemníku).

Popelnice objemu (110–120) litrů se 
označí jednou známkou, stejně tak 
kontejnery objemu 1100 litrů. Popelnice 
objemu 240 litrů musí mít známky dvě!

Popelnice u bytových domů v majet-
ku města si město označí samo.

Popelnice u bytových domů ve 
vlastnictví SVJ (popřípadě jiné formy 
spoluvlastnictví) si vlastníci označí 
sami. Známky na popelnice si vyzved-
ne statutární zástupce, popřípadě jim 
pověřená osoba. Sdělí počet popelnic, 
jejich objem a počet uživatelů.

Popelnice u rodinných domů a re-
kreačních objektů si občané ozna-
čí sami. Známky si vyzvedne jeden 
zástupce.

Žádáme občany, aby označení popel-
nic provedly do 28. 2. 2023. 

U objektů, které jsou využívány se-
zonně, je možné si známku vyzvednout, 
až vznikne potřeba popelnici vysypávat. 

Od 1. 3. 2022 se bude mít zato, že 
neoznačené popelnice známkou na 
rok 2023 připravené k vysypání, nejsou 
součástí obecního systému odpadového 
hospodářství města a svozová společnost 
Rumpold je nebude vysypávat.

• Ing. Anna Vachušková,  

odbor životního prostředí
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Zpívejte dítky 
koledy….
V naší školce Na Paloučku zněly ze všech 
tříd koledy, vonělo jehličí a dýchala na 
nás vánoční atmosféra. Dětem zářily oči 
při pohledu na sněhové vločky, které 
znamenaly příchod nejkrásnějších svátků 
v roce – Vánoc. Všichni vyráběli, tvořili, 
pekli, aby tu pravou vánoční atmosféru 
ještě více umocnili. Děti se těšily, co jim 
Ježíšek pod stromečkem nadělí. Jejich 
bezstarostnost a milé úsměvy přinesly 
radost nám všem. 

Jako každý rok na začátku prosince navští-
vil naši školku čert s Mikulášem a andělem. 
Cinkot zvonečku a čertovské „budliky“ 
přinesly některým dětem trochu obav, ale 
brzy všichni zjistili, že našeho čerta se bát 
nemusejí a za básničku či písničku dostali 
od Mikuláše bohatou nadílku. 
Předškolní třídy se zúčastnily Dne ote-
vřených dveří, který pořádala Střední 
škola Horažďovice. Pro děti byl připraven 
bohatý program. Mohly si prohlédnout 
prostory školy a také si něco vyrobit. Dě-
kujeme vedení školy za pozvání. 
Prosinec nám zpříjemnil pěvecký sbor 
Sluníčko, který svým vystoupením roz-
veselil nejen děti ve školce, ale i rodiče 
a seniory v penzionu. Děti zazpívaly vá-

noční a zimní písničky, svým programem 
potěšily všechny přítomné. 
Tuto dobu si děti užívaly nejen s pedago-
gy, ale i s rodiči, které jsme přivítali na 
vánočních dílničkách. Děti si společně 
s rodiči vyrobili něco pro radost a zpes-
třili si tak čekání na Ježíška. Nesmíme 
zapomenout ani na vánoční besídky 
předškolních tříd, které jsme mohli po 
odmlce opět uspořádat. 
Zhlédli jsme divadelní představení v kul-
turním domě a navštívili místní knihovnu. 
Přejeme všem hodně zdraví a štěstí v no-
vém roce. 
Za kolektiv MŠ Na Paloučku 

• Libuše Stupková

01 Čertovská návštěva

02 Vánoční vyrábění

Neztratíme se 
v kyberprostoru?
Milí rodiče, víte, na jakých sociálních 
sítích se vaše děti pohybují?

Dnešní doba nabízí mnohá lákadla. 
Mezi ně patří také internet. Přináší 
neskutečné

množství zdrojů a informací, ale také 
skrývá nebezpečí. Tuto odvrácenou tvář 

si nepřipouštějí zejména děti. Naše ško-
la se aktivně zapojuje do preventivních 

programů. Žáci 3. tříd získali v říjnu 
základní informace na téma orientace 
v kyberprostoru. 

Programy podobného zaměření na 
sebe navazují i v následujících ročnících.

Přejeme dětem i rodičům bezpečný 
pohyb nejen na silnici, ale i ve světě 
internetu.

Za proškolené žáky 3. tříd 

• Mgr. Marie Buchtová a Mgr. Jana Renčová, 

třídní učitelky
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Veselé vánoční 
hody…
… o tom, co se vskutku stalo, že se lidem 
narodilo děťátko. Nejen tato, ale i další 
krásné koledy a vánoční písničky znějí 
v těchto dnech ve třídách naší školičky. 
Vánoce na nás prostě dýchají z každého 
koutku.  

Vše jsme započali už poslední listo-
padový den – to se u nás konaly tradiční 
adventní tvořivé dílny. Ve všech třídách 
si děti s rodiči mohli vyrobit nějakou 
vánoční parádu – tu svícen z ořechových 
skořápek, tu andělíčka a jinde třeba 
krásné papírové ozdoby na stromeček. 
A ti nejpilnější a nejšikovnější zvládli za 
odpoledne úplně všechno.

Začátkem prosince nás poctil svojí 
návštěvou svatý Mikuláš v doprovodu an-
děla nebeského. Děti mu statečně a beze 
strachu zazpívaly či přednesly básničku 
a Mikuláš je odměnil dobrotami.

V předvánočním čase si s dětmi připo-
mínáme dávné tradice spojené s vánoč-
ními svátky, pečeme cukroví, vyrábíme 
dárečky či přáníčka pro rodiče. Chystáme 
se opět i na návštěvu kapříků a jiných ryb 
na sádkách pana Tichého.

Adventní čas si tradičně zpestřujeme 
vždy milým setkáním s babičkami a dě-
dečky z horažďovického domu s pečova-
telskou službou. Tentokrát se uskuteční 
v environmentálním centru Proud. 
Připravené je společné vánoční tvoření 
i malý koncert našeho pěvecko-recitační-
ho sboru Duháček.

Chystá se Slavnost světla, kterou si při-
pomeneme betlémský příběh o narození 
Ježíška a která se v loňském roce velmi 
vydařila. Až budete číst tento článek, 
bude, doufáme, úspěšně za námi.

S blížícím se koncem roku bychom 
rádi poděkovali všem dětem za to, že 
nás každý den odměňují svými úsmě-
vy a s bezprostředností jim vlastní nás 
učí vidět svět svýma očima, radovat se 

i z maličkostí a vítat každý nový den. 
Všem rodičům děkujeme za jejich ochotu 
a porozumění. Stejně tak všem přátelům 
a příznivcům naší duhové mateřinky za 
jejich přízeň a podporu. Velice si toho 
vážíme. Vám všem přejeme z celého srdce 
krásné, pokojné a požehnané vánoční 
svátky. Do nového roku pak pevné zdraví, 
spoustu radosti a úsměvů a splnění i těch 
nejtajnějších přání!

• kolektiv KMŠ DUHA

01 Svatý Mikuláš u Oveček

02 Vánoční dílničky

03 Vánoční dílničky

Vánoce ve školní družině

Už je to tu! Adventní čas nastal i u nás ve školní družině. 
Je to nejkrásnější období roku, na které se vždy těšíme. 
Zdobíme třídy, Ježíškovi jsme napsali, přečkali jsme čerty, 
při Dnu otevřených dveří jsme si nazdobili keramické 
perníčky. Keramika nás velmi baví, vyrábíme dárečky pro 
naše nejbližší.

Pořád je co dělat, aby nám čekání na Štědrý den utíka-
lo, máme ještě mnoho plánů na výzdobu a dárečky. 

Do nového roku přejeme všem mnoho zdraví, štěstí 
a spokojenosti. Tak brzy zase na přečtenou! 

• Kolektiv ŠD Komenského
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Den otevřených dveří  
v ZŠ Komenského  
s vánoční tematikou 

01 Různé druhy vánočních stromečků

02 Kapr

03 Malování 3D perem

04 Využití 3D tiskárny ve škole

05 Různé adventní věnce

06 Sbory Poupata a Kvítek zazpívaly návštěvníkům 

• Ing. Jitka Bracháčková, ZŠ Komenského
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ZŠ Blatenská  
má talent
Dne 16. 11. 2022 na naší škole proběhl Den 
otevřených dveří, který se nesl v duchu 
ZŠ Blatenská má talent. Hosté mohli 
zhlédnout představení od 14.00 a od 16.30. 
Celým odpolednem nás provázeli Josef 
Behenský a Veronika Švambergová, téměř 
dokonalá moderátorská dvojka. 

Do soutěže se tentokrát zapojily 
všechny třídy. Diváci si mohli vychutnat 
nejen taneční a pěvecká čísla domácích 
i zahraničních osobností, vplout do 
pohádkového světa, prožít i živý komiks 
podle Dykova Krysaře, ale poznat i vlastní 

tvorbu jedné z pátých tříd. Vše bedlivě 
sledovala přísným okem porota složená 
ze žáků naší školy. Svá místa v ní zaujali 
Kristýna Kadaňová a Jan Panuška, žáci 
9. B, Eva Möstlová, žákyně 7. A, Štěpán 
Huml, nejmladší porotce z 5. B., kteří 
se své role zhostili velmi zodpovědně. 
Jednotlivá vystoupení spravedlivě ohod-
notili, nebáli se vyzdvihnout perfektní 
výkony, ale upozornit i na malé nedo-
statky. Neměli jednoduchý úkol, přesto 
dokázali improvizovat, diváky zaujmout 
a občas i rozesmát. Připravená čísla byla 
ještě zpestřena hudebními perličkami 
našich žáků. Na létnu zahrála Patricie 
Petrusová, na harmoniku Štěpán Stupka, 
na housle Miroslav Kadaně a na kytaru 
Jakub Slanec. A jak to všechno dopadlo? 

Na prvních třech místech se umístili 
všichni žáci naší školy, neboť ZŠ Blaten-
ská má talent!

Kromě představení si návštěvníci 
mohli hned u vstupu zakoupit dárečky 
vyrobené našimi talenty. 

Nakonec bych ráda poděkovala nejen 
moderátorům, porotcům, vystupujícím, 
ale úplně všem, kteří se našeho odpo-
ledne, a doufám příjemně stráveného, 
zúčastnili. Moc děkuji.

• Mgr. Petra Jánská

01 Moderátoři programu Josef Behenský 
a Veronika Švambergová

02 Žáci ZŠ Blatenská při nácviku vystoupení

O technické 
kroužky začíná být 
větší zájem

Po dvouleté přestávce nečinnosti technic-
kých kroužků (v důsledku koronaviru) se 
karta začíná pomalu obracet.

V loňském školním roce Modelklub 
Horažďovice otevřel jeden kroužek mode-
lářů s počtem 6 dětí.

V letošním školním roce pak to jsou již 
dva kroužky leteckých a lodních mode-
lářů, kam dochází celkem 14 dětí. Děti se 
scházejí ve středu a v pátek na 2 hodiny 
od 14 hodin. Další kroužek, který jsme 
letos otevřeli, je robotika a CNC. Zájemci 
se scházejí ve čtvrtek od 15 hodin, zde je 
počet nižší – 5 dětí. V klubu jsou zapojeny 
nejen děti, ale i 11 dospělých, většinou 
starších. Rádi uvítáme další zájemce z řad 
dětí i dospělých. 

Modelklub Horažďovice má prostory 
bývalých dílen DDM pronajaté od města. 

Touto cestou bychom chtěli poděkovat 
MěÚ Horažďovice za vstřícnost, a hlavně 
za velikou podporu v naší činnosti.

V případě zájmu kontaktujte: mail: 
zblaha@duo.cz, telefon: 723 122 622

• Zdeněk Bláha, Modelklub Horažďovice

01 Modeláři

02 Mechatronika
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Glückauf!
Právě tímto starým německým hornic-
kým pozdravem jsme zahájili další ze 
série poznávacích zájezdů do německy 
mluvících zemí, které již tradičně organi-
zuje Základní škola Blatenská. Tentokrát 
jsme zvolili rakouskou metropoli Vídeň. 
Ve spolupráci s CK JH Travel a pod vede-
ním Mgr. A. Jarešové a Mgr. P. Curka se 
účastníky zájezdu stali vybraní žáci 7. až 
9. ročníku. Program byl vskutku pestrý 

a nabitý. Nejdříve jsme odhalovali tajem-
ství Seegrotte – největšího podzemního 
jezera Evropy, které vzniklo zatopením 
bývalého sádrovcového dolu. Přírodověd-
ně-historické muzeum nám po opuštění 
podzemí nabídlo ke zhlédnutí obrovskou 
sbírku pozoruhodných exponátů pravě-
kých kultur či věrné repliky a modely 
zvířat. V Císařské kapucínské hrobce 
jsme měli možnost stanout před bohatě 
zdobenými sarkofágy členů habsburské 
dynastie, do kterých byly uloženy ostatky 
Marie Terezie, Josefa II. nebo Františ-
ka Josefa a jeho manželky Sissi. Jako 

mávnutím kouzelného proutku jsme se 
následující den ocitli pod hladinou moře. 
V Domě moří vybudovaném v bývalé 
vídeňské dělostřelecké věži totiž doslova 
kolem nás plavali žraloci, rejnoci a celá 
řada nádherně zbarvených obyvatel moří, 
řek a jezer. Po celou dobu naší dvouden-
ní návštěvy města jsme pochopitelně 
věnovali pozornost i jeho historickému 
centru, stavbám, jako je palácový kom-
plex Hofburg, Stephansdom, Parlament 
či okolním prestižním ulicím. Lákavou 
nabídkou umění byl pro nás až psychede-

licky působící Hundertwasserhaus a jeho 
přilehlé romantické nákupní centrum. 
Před odjezdem domů jsme se vrhli i do 
víru zábavy, kterou poskytuje zábav-
ní park Prátr. Zde jsme si samozřejmě 
nenechali ujít jízdu na nejstarším obřím 
kole na světě, které nás vyneslo do výšky 
65 metrů, odkud se nám naskytl úchvatný 
výhled na vídeňská panorámata. Podve-
černí adventní atmosféru jsme si užívali 
na punčem provoněných tržištích Chris-
tkindlmarktu a Stephansplatze, kde jsme 
využili příležitost ochutnat místní typic-
ké cukrovinky včetně známé čokolády 

Heindl. Návštěvu srdce Rakouska završila 
projížďka Dunajským ostrovem, ozdobe-
ným odrazy světel na hladině široké řeky. 
V duchu jsme se rozloučili se soumrakem 
zalitou Vídní a plně nabiti dojmy jsme se 
vydali vstříc našim domovům. Už nyní se 
ale opět těšíme, až naplníme peněženky 
a vypravíme se za dalšími jedinečnými 
zážitky z cest.

• Mgr. A. Jarešová, Mgr. P. Curko 

01 Po celou dobu s úsměvem na tváři.  
Foto: Mgr. Petr Curko.

02 Před vstupem do podzemí.  
Foto: Mgr. Petr Curko.

03  Obklopeni exotickou zvířenou.  
Foto: Mgr. Petr Curko.

04 Předvánoční atmosféra ve Vídni.  
Foto: Mgr. Petr Curko.
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Stolní tenis
Okresní přebor mužů 2022/2023 hostily 
i letos Horažďovice. V turnaji nejlepších 
hráčů okresu Klatovy se odehrála spousta 
zajímavých utkání. Okresní přebor byl 
zároveň nominačním turnajem na kraj-
ský přebor, který se bude konat 28. ledna 
2023 v Nezvěsticích. Horažďovičtí hráči 
se předvedli ve vynikajícím světle, a to 
především díky Marku Šimanovskému, 
který obsadil konečné skvělé 2. místo. 

Okresním přeborníkem se stal Lukáš 
Zahradník z oddílu KST Klatovy.
Konečné pořadí:
1. Zahradník Lukáš 
(KST Klatovy)
2. Šimanovský Marek 
(TJ STOTEN Horažďovice)
3. Mandák Pavel 
(TJ STOTEN Horažďovice)
3. Jehlík Miroslav 
(KST Klatovy)

Dále samozřejmě pokračovala utkání 
dlouhodobých mistrovských soutěží. 

V krajském přeboru první třídy si náš 
„A“ tým vede nadále znamenitě, upevnil 
si vedení v soutěži a po polovině soutěže 
dále míří s jistotou za postupem do divi-
ze. Také béčko své poslední letošní utkání 
zvládlo a přezimuje na pěkném šestém 
místě.
Kompletní výsledky našich družstev na-
leznete na stránkách  
https://stis.ping-pong.cz/

• TJ STOTEN Horažďovice

Nastává zas vánoční čas…
Končí advent – čas očekávání – a začína-
jí Vánoce. I když podle toho, co od září 
zpíváme, jak je vyzdobené město nebo co 
nabízejí obchody, jsme ve vánoční době 
dávno až po uši. Pravda, i naši předci 
dodržovali od sv. Martina do Štědrého 
dne tradiční čtyřicetidenní přípravu na 
Vánoce. Ale oni se připravovali půstem 
a my spíše nákupy a pečením. Obojí je 
však důkazem toho, že se připravujeme 
na něco opravdu významného.

Hned na úvod prosince měl 
PS Prácheň dvě tradiční akce. Zpívání pro 
radost se konalo teprve potřetí a jeho té-
matem byly pochopitelně koledy. Další se 
bude konat hned první pondělí v lednu 
– tedy 2. ledna 2023 – a tématem budou 
koně, valaši, vraníci či kobylky. Pokud 
máte chuť, přijďte si zazpívat s námi do 
DPS Palackého v 15 hodin.

Druhá prosincová akce byla „Čes-
ko zpívá koledy“. Ve středu 7. prosince 
jsme se sešli s občany již podvanácté na 
horažďovickém náměstí a zazpívali jsme 
si společně nejznámější koledy. V neděli 
11. prosince jsme již počtvrté vystoupili 
na charitativním koncertě v píseckém 
kostele Narození Panny Marie. Ve čtvrtek 
15. prosince jsme měli v plánu navštívit 
naše seniory v DPS v Palackého ulici, kde 
zpíváme každoročně od roku 1999 (prv-
ních 7 let činnosti spolku jsme chodívali 
do LDN). Museli jsme vynechat v minu-
lých dvou covidových letech a letos nám 
vystoupení zhatila vysoká nemocnost 
v našich řadách. 

Na konci roku nás čeká to nejlepší – vá-
noční koncert. Všechny tedy srdečně zve-
me na 17. hodinu dne 29. prosince 2022 
do klášterního kostela Nanebevzetí Panny 

Marie v Horažďovicích. Doufáme, že vás 
náš zpěv potěší a přispěje ke sváteční 
náladě. Pro ty, kterým by více vyhovoval 
termín pozdější, ještě nabízíme možnost 
poslechnout si nás na našem tradičním 
„Tříkrálovém koncertě“ v překrásném pa-
čejovském kostele dne 7. ledna 2023 také 
od 17 hodin. 

Moc se těšíme, že se i v následujícím 
roce budeme s vámi – našimi posluchači – 
při nejrůznějších příležitostech setkávat. 
Hodně zdraví, pohody, lásky, klidu a míru 
přejeme všem v roce 2023.

Za Pěvecký spolek Prácheň 

• Simča Sládková

01 Z koncertu v Písku
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FK Horažďovice  
– velké úspěchy našich žáků
Mladší žáci – podzimní mistr 
krajského i okresního přeboru

Jako i v minulém roce pokračuje úspěš-
ná spolupráce mezi týmy Horažďovic 
a Hrádku pod názvem Horažďovice/
Hrádek. V kategorii mladších žáků máme 
společně 32 hráčů. Tímto jsme si v poho-
dě mohli dovolit účast ve dvou soutěžích, 
v krajském přeboru nás reprezentoval 
„A“ tým a v okresním přeboru „B“ tým. 
Ještě před samotnou podzimní částí jsme 
absolvovali v Žinkovech povedené letní 
soustředění a odehráli i několik příprav-
ných zápasů.

Nejprve bych začal hodnocením „A“ 
týmu, který hrál krajský přebor. Soutěž 
jsme zahájili 21. srpna, poté jsme hráli 
každý týden až do 13. listopadu. Postupně 
jsme naráželi na kvalitativně různé sou-
peře. Jmenovitě bych vypíchl pět soupe-
řů, s kterými jsme odehráli velmi kvalitní 
zápasy. Jednalo se o Luby, Klatovy, Tachov, 
Sušici a Domažlice. Zbylých 7 soupeřů 
jsme jasně přehráli. Podzimem jsme pro-
šli bez ztráty kytičky. S 36 získanými body 

a skóre 83:12 jsme s velkým přehledem 
vyhráli podzimní část krajského přeboru. 
Celkové hitparádě střelců vévodí náš hráč 
Kuba Vacík, který vsítil za podzim 25 gólů.

Výsledky FK HD/Hrádek (krajský přebor):
Přeštice 6:1, Křimice 6:0, Vejprnice 22:0, 
Luby „A“ 3:1, Stříbro 5:3, Nýrsko 8:1, 
Klatovy 4:2, Rapid Plzeň 8:2, Košutka 5:0, 
Tachov 5:1, Sušice „A“ 8:0, Domažlice 3:1.

Náš „B“ tým zahájil soutěž 4. září 
a poslední zápas odehrál 29. října. Celkem 
jsme odehráli deset zápasů, s každým 
týmem dvakrát. Mezi naše nejpovedeněj-
ší zápasy patřily určitě ty doma, proti 
Lubům „B“ a Sušici „B“. Celkově jsme 
z deseti zápasů osmkrát vyhráli a dvakrát 
prohráli. I náš „B“ tým přezimuje na prv-
ním místě podzimní tabulky s celkovým 
počtem 24 bodů a skóre 55:20.

Výsledky FK HD/Hrádek „B“ (okresní 
přebor):
Luby „B“ 4:3, Bolešiny 5:0, Sušice „B“ 2:6, 
Strážov 7:2, Chanovice 3:1, Luby „B“ 10:1, 

Bolešiny 11:0, Sušice „B“ 6:2, Strážov 6:1, 
Chanovice 1:4.

Závěrem chceme jménem klubu všem 
našim svěřencům poděkovat za skvělou 
reprezentaci města a doufáme, že i na 
jaře navážeme na tyto skvělé výsledky.

Jmenovitě nás reprezentovali: Jakub 
Vacík, Vojtěch Kočí, Antonín Věchtík, 
Martin Pančenko, Václav Kotiš, Štěpán 
Zemen, Radek Borovič, Vlastimil Otá-
hal, Dominik Blahuta, Petr Frýzek, Jan 
Pilek, Vojtěch Janeček, Filip Šimanovský, 
Matyáš Končal, Ondřej Bereneyi, Matyáš 
Kopnický, Marek Melka, Václav Šebesta, 
David Holeček, Šimon Holeček, Václav 
Ryba, Patrik Procházka, Filip Beránek, 
Jan Pavelec, Pavel Němec, Vojtěch Prexl, 
Viktor Czerwek, Jakub Kolář, Pavel Míka, 
Václav Kubal, Matyáš Kubal, Jakub Kou-
ba, Max Hermanchak, Adam Svoboda.

• Jiří Frýzek, trenér FK HD – mladší žáci

Starší žáci – podzimní mistr 
krajského přeboru

Podzimní část mistrovských soutěží jsme 
završili skvělým vítězstvím 4:2 v Domaž-
licích, které nás nakonec katapultovalo 
na konečné 1. místo podzimní části 
krajského přeboru starších žáků. Jedná 
se o obrovský úspěch žákovského fotbalu 
v Horažďovicích! Za tímto úspěchem je 
poctivá a kvalitní práce všech, kteří se na 
rozvoji dětí v uplynulých letech podíleli! 
Nesmíme zapomenout také na rodiče, 
kteří své děti od prvních fotbalových 
krůčků podporují a vytvářejí jim tolik 
potřebný servis.

Vše podstatné v této sezóně začalo 
4denním soustředěním v Žinkovech. Ve 
známém prostředí jsme měli vynikající 
podmínky a vše do sebe pomalu začalo 
zapadat. Následně jsme skvěle zvládli 
i 3 přípravné zápasy a věřili jsme, že by 
mohl tento rok být pro nás úspěšný.

Je určitě důležité zmínit, jakým způ-
sobem se tým během podzimní soutěže 
připravoval. Děti absolvovaly týdně 
3 tréninkové jednotky, plus 1× za 2 týdny 
chodily na plavání. Jelikož se jedná 
o kategorii starších žáků, je pro nás na 
prvním místě pracovat na celkovém 
rozvoji jednotlivců. Koneckonců progres 
jednotlivců znamená i progres týmo-
vého výkonu… Rád bych tímto všem 
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dětem poděkoval za skvělou tréninko-
vou účast během celého podzimu.

Mistrovskou soutěž jsme zahájili zápa-
sem s Přešticemi a výrazným vítězstvím 
9:1 jsme tak započali skvělý fotbalový 
podzim. Odehráli jsme 12 utkání a v 10 zá-
pasech jsme dokázali zvítězit. Body jsme 
ztratili pouze na hřišti Rapidu Plzeň, kde 
jsme si vybrali slabší chvilku a zaslouženě 
domácím podlehli 0:2. Druhou, a posled-
ní ztrátou, bylo remízové utkání v Ta-
chově, kde jsme byli lepším týmem a do 
75. minuty vedli 2:0. Bohužel, v posled-
ních 5 minutách jsme o vítězství přišli. 
Z vítězných zápasů si nejvíce ceníme 
předvedených výkonů s Nýrskem, Košut-
kou Plzeň a Domažlicemi, tedy s týmy, 
které s námi v tabulce bezprostředně sou-
sedí. Ve 12 utkáních jsme obdrželi pouze 
13 gólů, což je nejméně inkasovaných 
gólů v soutěži. I s 54 vstřelenými góly 
jsme velmi spokojení, jen 3 týmy dokázaly 
vstřelit branek více. Sečteno a podtrženo, 
konečné 1. místo!

Týmový úspěch je jistě skvělá věc, 
nicméně nejvíce nás musí těšit výkon-
nostní progres hráčů! Každý z nich se 
svým dílem podílel na tomto vynikajícím 
fotbalovém podzimu.

Naši starší žáci: Jakub Lávička, Ondřej 
Korbel, Jakub Matějka, Kristián Mlnařík, 
Jan Vacík, Dora Šůsová, Matěj Soukup, 
Martin Faltys, Vladimír Šlechta, Jan 

Makovec, Jakub Sládek, Jindřich Jane-
ček, Martin Polomis, Ondřej Pavelec, Jan 
Boř, Václav Benda, Miroslav Končal, Luca 
Zajíček, Filip Čonka, Tomáš Prexl, Micha-
el Šašek, Matyáš Holeček, Martin Mužík.

Pro nás tímto fotbalová práce nekončí 
a i v zimním období se budeme pocti-
vě připravovat. Využívat budeme jak 
tělocvičny v našem městě, tak i venkovní 
sportoviště s umělou trávou v nedalekých 
Střelských Hošticích. V současné době je 
ve výstavbě hřiště s umělým povrchem 
i u nás v Horažďovicích a v kombinaci 
s již dokončeným tréninkovým hřištěm 
za Aquaparkem budou tréninkové pod-
mínky v příštím roce v našem městě na 
skvělé úrovni. Všichni už se těšíme, děti si 
to bezesporu zaslouží!

• Josef Korbel

Vážení čtenáři, přejeme vám krásné 
prožití vánočních svátků, pevné zdraví, 
hodně úspěchů a krásných setkání nejen 
při sportu v novém roce 2023.

• FK Horažďovice

01 Zápas v Domažlicích – mladší žáci

02 Zápas v Domažlicích – starší žáci

VU3V
Virtuální univerzita třetího věku 
ukončila sérii přednášek na téma 
Arménie blízká i vzdálená 6. prosince 
2022. V dalším semestru VU3V nabídne 
možnost studovat Dějiny odívání 3. díl 
a Kouzelnou geometrii.

Zajímají vás nové informace o odívá-
ní, popř. o tom, jak geometrie ovlivňu-
je náš každodenní život, jste důchod-
ce nebo pobíráte invalidní důchod 
a chcete poznat nové přátele? Nevá-
hejte a přijďte mezi nás. Další semestr 
zahájíme 31. ledna 2023 v sále Městské 
knihovny Horažďovice. Bližší infor-
mace se dozvíte na webu knihovny, na 
nástěnce nebo u p. Miluše Haškové na 
tel. č. 371 430 594.

Všem současným i budoucím stu-
dentům přejeme klidné Vánoce a hod-
ně štěstí a zdraví v novém roce.

• Za MěK Horažďovice Miluše Hašková

02
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O tom, že i strašení 
může být veselé
Halloween není zatím v českých zemích 
příliš zdomácnělý svátek, ale přesto je 
dětmi stále více vyhledáván. Tento svátek 
může být pro někoho rozporuplný, ale 
pokud je pečlivě promyšlen a připraven, 

pak to může být velice zábavný i poučný 
rodinný svátek.

Potom nemusí nikomu vadit, ale 
naopak může dospělým nabídnout pří-
ležitost užít si společně s dětmi hezkou 
zábavu a jinak vnímat dušičkový čas,

A přesně tak se nám to podařilo 
poslední říjnový víkend v komušínské 
knihovně, prostřednictvím podzimní 
akce, kterou opět perfektně připravil 
Spolek přátel Komušína společně s místní 
knihovnou.

Vydlabané dýně či tuříny se svíčkami, 
strašidelné tváře duchů a dalších tajem-
ných postav, čarodějnice s neuvěřitelnou 
mocí a černými kočkami, podivné masky, 
neznámé kostýmy, vlající pavučiny s pa-
vouky, netopýři, blikající lucerny a řada 
dalších nezvyklých věcí! To jsou symboly 
halloweenu.

A přesně v tomto duchu se neslo v Ko-
mušíně pozdní říjnové odpoledne, které 

se protáhlo až do večera. Velká skupina 
dětí včetně dospělých tak mohla postup-
ně proniknout do hlubin potemnělého 
sklepa obecní budovy a prožívat vše tak, 
jak si lidé i v jiných zemích již přibližně 
od roku 1745 připomínají své zesnulé 
předky a jejich duše.

A co mají Dušičky a Halloween 
společného?

Oba svátky spojují stejné kořeny 
a u obou se vždy vzpomíná na zesnulé, 
i když se v každé zemi zachovaly jiné 

zvyky. Americká verze je trochu netradič-
ní v porovnání s Dušičkami neboli Památ-
kou zesnulých, která je spíše smutným 
dnem. Ale v obou případech jde o úctu 
a vzpomínání!

A nám se v Komušíně podařilo, díky 
obětavým lidem, oba svátky propojit, 
dětem připravit tajemné odpoledne, 
přiblížit jim různé tradice a všem velmi 
příjemně připomenout vzpomínku na 

zesnulé. Závěr celého „ halloweensko – 
dušičkového“ večera se totiž přenesl do 
společného besedování a vzpomínání 
na všechny, které jsme měli rádi a stále 
máme!

Všem aktérům i všem přítomným dě-
kuji za příjemně prožité chvíle. 

• Mgr. Naďa Chládková

Rok 2022 ve Lhotě
Po dvou smutných covidových letech 
jsme si s příchodem jara konečně mohli 
vydechnout. I my, Lhoťáci, jsme odhodili 
roušky a začali jsme se těšit na normální 
život bez omezení. Zažili jsme legraci – to 
když jsme na konci dubna již tradičně 
přivítali čarodějnice s jejich veleúspěš-
ným tancem. Zažili jsme spokojenost 
– když jsme se o pouti na konci června 
mohli bez obav sejít se svými příbuzný-
mi a známými. Zažili jsme napětí – to 
když na konci září naší vesnicí projížděli 
závodníci INVELT RALLY Pačejov a my 
jsme čekali, ve které zahrádce jejich 
auta přistanou. A zažili jsme posvátné 

okamžiky – to když jsme se sešli před 
adventem u kapličky, rozsvítili vánoční 
stromeček a společně jsme si zazpívali, 
popili svařené víno a popovídali. Byly to 
obyčejné chvíle, kdy jsme si udělali čas na 
své sousedy, popovídali jsme si a snad i za-
vzpomínali na blízké, kteří už tyto oka-
mžiky s námi nemohou prožít. Doufám, 
že tyto obyčejné chvíle už budeme zažívat 
i v příštích letech.

Přejeme všem spoluobčanům krásné 
vánoční svátky prožité v pohodě v kruhu 
rodinném a do nového roku hlavně pevné 
zdraví, radost, spokojenost a klid v duši.

• Eva Zoubková
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Svaz zdravotně 
postižených 
Horažďovice

V této adventní době se sešli členové SZP 
Horažďovice na své členské schůzi v Kul-
turním domě v Horažďovicích. Předvá-
noční doba je dost působivá na to, aby 
roztály všechny ledy v lidských srdcích. 
Tak to probíhalo i při tomto setkání. Byla 
zde velmi příjemná atmosféra. Vzájemně 
se všichni pozdravili a sdělili si, jak slouží 
zdraví a jaká je pohoda. Všichni jsme se 
těšili na vystoupení dětí z družiny Základ-
ní školy Blatenská. Představily se pásmem 
především vánočních písniček a scének, 
které s nimi nacvičily paní učitelky. Vy-
stoupení bylo moc pěkné, což dokazoval 
potlesk přítomných. Byl to pro nás první 
vánoční dárek. Jako pozornost dostaly 
propisku a paní učitelky karaiát. Ani 
děti nepřišly s prázdnou. Přítomní byli 
obdarováni papírovou závěsnou ozdobou.

Jako další byla pozvána z Úřadu práce 
Horažďovice Mgr. Eva Dušková.

Informovala přítomné o situaci a zá-
roveň odpovídala na dotazy týkající se 
příspěvků, např. na bydlení. 

Poté zazněly zprávy o činnosti v le-
tošním roce a o hospodaření. Ve zprávě 
o činnosti byli zveřejněni také sponzoři, 
kteří přispívají inančně na naši činnost. 
Je to město Horažďovice, okolní obce 
a irmy. Patří jim velké poděkování. 

Jako vždy jsme popřáli členům k je-
jich významnému životnímu jubileu. 

Vzpomínku jsme věnovali také členům, 
kteří už nejsou mezi námi. Také jsme 
naplánovali činnost na rok 2023.

Nakonec při kafíčku jsme sledovali 
písničky v podání našeho člena Pavla 
Hlobíka a jeho kamarádů.

Hodně zdraví, lásky a pohody do nové-
ho roku.

• Behenská Božena
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Třebomyslice
Konec roku Třebomysličtí zakončili 
kulturou i sportem. V říjnu v naší obcí 
proběhlo dlabání dýní. V listopadu nás 
navštívili divadelní ochotníci z Břežan 
s divadelní hrou „Habaďůra“, zaplnil se 
celý sál v KD. Hra byla velmi vtipná, byl to 
příjemný sobotní večer. Ve středu 23. 11. 
odjeli naši kluci do Strakonic na šipkový 
turnaj, vedli si dobře, ostudu neudělali. 
26. 11. jsme rozsvítili na návsi vanoční 
stromek, sešlo se nás u stromečku hodně. 
Zazpívali jsme koledy, popili svařáček, 
ani se nám domů nechtělo. Ke stromečku 
přišli i Mikuláš, anděl a čert. Do prosinco-
vé akce „Česko zpívá koledy“ jsme se 7. 12. 
též zapojili a zazpívali jsme u stromečku. 
Bylo nás 12. Nyní si užíváme adventní čas, 

těšíme se na vánoční svátky a silvestrov-
ské posezení a přivítání nového roku. 

28. 12. ještě proběhne amatérský šip-
kový turnaj v naší hospůdce – zahraje si 
každý amatér.

Všem přeje hezký konec roku 
kronikářka 

• Božena Hošková

01 Divadelní hra Habaďůra

02 Rozsvícení vánočního stromku

03 Šipkaři ve Strakonicích

04 Česko zpívá koledy v Třebomyslicích

02

03

04

01

14 Obzor • Horažďovice



Historie domů v Horažďovicích  
v letech 1600–1800, vnitřní město
Dům čp. 6

Dům řečený Vojtovský je zmíněn poprvé 
v roce 1624 v krátkém spisu označeném 
„šacuňk domů v městě Horaždějovicích 
kteréž J. M. Pán (Adam ze Šternberka) 
v držení míti ráčí“. Respektive šlo o domy, 
které po koniskaci města rodu Švihov-
ských připadly nové vrchosti. Zde se 
uvádí „dům Vojtovský spálený, v němž 
zase nyní krám, žlaby, též trámy vnově 
vloženy jsou od Kateřiny Šípkový, šacován 
za 220 kop. Jest puštěn od pana regenta 
Jiříkovi Šípkovi a jeho manželce Kate-
řině“. V berní rule z roku 1654 je Jiřík 
Šípek uveden jako pekař s poznámkou 
šenkuje. Obhospodařoval 34 strychů 
polí, choval 4 voly, 2 krávy, jalovici 
a 17 ovcí. V roce 1662 sepisuje Jiří starší 
Šípek poslední vůli. V ní odkazuje dům, 
ležící při ulici jdoucí k brance a z druhé 
strany domu Zachariáše Hladíka, man-
želce Dorotě a dceři Kateřině i s dvěma 
krámy v témže domě. Dcery Magdalena 
a Mařena dostanou pole a louku u jeho 
rybníčku. Syn Tomáš dostane dům na 
předměstí se vším příslušenstvím ležící 
mezi domy Tomáše Eberleho a Jindřicha 
Khýna. Všem společně odkazuje dvůr 
řečený V zahradách vedle dvora Frydry-
cha Švoba. Z tohoto dvora odkazuje své 

vnučce Evičce Bedrníčkové 30 kop. Dále 
si ponechává Jiří starší Šípek rybníček 
ležící nad rybníčkem řečeným Balatý pro 
sebe až do smrti. Dalším majitelem domu 
je uveden Matouš Beran, dům koupil od 
radních za 400 zlatých bez uvedení data 
koupě. V roce 1685 prodávají poručníci 
po Matouši Beranovi dům řečený Šípkov-
ský Jakubu Malkovskému za 330 zlatých. 
Dům je situován mezi domy Zachariáše 
Hladíka a obecní uličkou při domě Kate-
řiny Radvanické. Jakub Malkovský si při 
koupi domu vymínil, aby byly odstraněny 
krámy pekařské i židovské, které při jeho 
domě stojí. Jakub Malkovský ale brzy 
zemřel a v roce 1692 prodávají purkmis-
tr a páni radní spáleniště domu řečené 

Beranovské na místě sirotků Beranov-
ských Bartoloměji Segovi a jeho manželce 
Alžbětě za 240 zlatých. Bartoloměj Sega 
sepisuje v roce 1694 poslední vůli a dům 
řečený Beranovský s pekárnou postupuje 
za 500 zlatých svému synu Janovi, které-
ho dal vyučit pekařskému řemeslu. V roce 
1699 si směnil dům řečený Beranovský se 
svým bratrem Antonínem a stěhuje se do 
jeho domu řečeného Vlasákovský ležící 
mezi domy Jana Zahrádeckého a domem 
Alžběty Klečkové. V roce 1726 prodává 

Vánoční čas 
Vánoce jsou svátkem, který dnes slaví 
společně katolíci, protestanti, bezvěr-
ci i jinověrci. Vnímáme je jako svátky 
pokoje, rodiny a lásky, bez ohledu na své 
náboženské přesvědčení. Připravme se na 
ně v klidu a pohodě. 

První záznamy oslav Vánoc křesťany 
pocházejí již ze čtvrtého století z Říma, 
kde začali lidé oslavovat narození Ježíše 
Krista. Dodnes patří Vánoce k nejvý-
znamnějším křesťanským svátkům po 
Velikonocích. 

Mnozí z nás si jistě nedokážeme 
představit předvánoční čas bez vůně 
linoucí se z kuchyně, kde se peče vánoční 
cukroví. To se někdy povede a je zařazeno 
do seznamu oblíbených vánočních cuk-
rovinek. Jindy je to ovšem iasko a krásně 

nafocený kousek podle recepisu z časopi-
su letí i s receptem do koše. 

Vánoční stromeček je vedle jesliček 
nejznámějším symbolem Vánoc. V Čes-
ku však nemá velkou tradici. Poprvé jej 
postavil pro své přátele v roce 1812 ředitel 
pražského Stavovského divadla Jan Karel 
Liebich na svém libeňském zámečku 
Šilboch. Nový zvyk se však začal prosa-
zovat jen pozvolna, a to až ve 40. letech 
19. století v bohatých pražských měšťan-
ských rodinách. Do venkovských stavení 
pronikaly ozdobené vánoční stromečky 
ještě pomaleji. Až do první světové války 
v mnoha domácnostech bývala pouze 
ozdobená smrková nebo jedlová větev. 
Dnes však patří do každé rodiny a Vánoce 
si bez něho nedokážeme představit. 

A již zbývá zařídit to poslední a tím 
jsou vánoční dárky. Důkaz o vyměňová-
ní dárků existuje již z 16. století, kdy se 

nadělovaly mezi přáteli a příbuznými. 
Nejvíce dárků dostávaly samozřejmě 
děti. Bývalo zvykem, že se dárky začaly 
rozbalovat až v okamžiku, když se objevila 
na obloze první hvězdička – ale to muselo 
být jasno. Ta symbolizovala betlémskou 
hvězdu, která zazářila nad Betlémem 
v okamžiku zrození Ježíška. V našich ze-
mích dárky původně nosil svatý Mikuláš, 
Ježíšek se k nám dostal až v 19. století 
z Německa. 

Barvy použité při adventní výzdobě 
mají svůj význam spojený s vánočním 
časem. Červená symbolizuje lásku, krev 
a oheň, zelená značí věčný život. Větve 
jehličnanů jsou neopadavé, a jsou tedy 
považované za stále živé. Zlatá barva je 
považována za symbol slunce, ušlech-
tilosti, velkorysosti, moudrosti nebo 
bohatství a hojnosti. Bílá zase vyjadřuje 
nevinnost a čistotu. Fialová je barvou 

✂ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

01

02

Obzor • Horažďovice 15



dům Antonín Sega Janu Adamu Malkov-
skému a Lidmile manželce za 500 zlatých. 
Dům leží mezi domy Doroty Hladíkové 
a zlatou brankou blíž domu Pangrá-
covského. Zlatou brankou byl nazýva-
ný vstup do ulice Podbranské. Branka 
musela být kdysi bohatě zdobena, aby si 
vysloužila takto honosné pojmenování. 
Fotograie z konce 19. století ukazují ještě 
zbytky nástěnných maleb v jednotlivých 
dílech tohoto štítu, včetně městského 
znaku. V roce 1758 převádí Jan Adam 
Malkovský dům na manželku Alžbětu. 
Součástí převodu kromě várečného domu 
na náměstí je ještě chalupa se zahradou 
a stodolou na předměstí směrem k Lore-
tě a masný krám. Kromě množství polí 
a luk získala Alžběta s dcerami Annou 
a Lidmilou například cínové nádobí, kte-

ré obsahovalo 18 talířů, 14 plochých mis, 
dále jsou zmíněny 2 kameninové džbánky 
s víčkem, 2 majolikové zelené džbánky, 
strakatý džbánek s víčkem, 3 džbánky 
bez víčka. Následovaly obrazy s náměty 
např. sv. Jana Křtitele na plátně, Ježíška, 
sv. Vojtěcha, sv. Norberta, Panny Marie, sv. 
Barbory, sv. Kateřiny, Panny Marie Stříbr-
ské a další. Z nábytku jsou uvedeny truh-
ly, almary, židle, stůl potažený černým 
plátnem či hodiny železné vysuté. Dům 
získala následně dcera Anna, provdaná 
Šímová. V roce 1813 odprodává od svého 
domu zadní příčnou maštal Martinu 
Malkovskému za 200 zlatých. V roce 1816 
prodává dům várečný Karlovi Malkovské-
mu, důchodnímu písaři panství Horažďo-
vic. Není vyloučeno, že právě on nechal 
vymalovat na fasádě svého domu krále 
Davida v boji s Goliášem, jehož předobraz 
visí dodnes v expozicích zámku a kde jej 
jako zaměstnanec mohl denně vídat. 

• MgA. Jindřich Šlechta

01 Podoba domu kolem roku 1880. Dům měl tehdy 
tři domovní renesanční štíty, přičemž pravý 
menší se jediný dochoval do dnešních dnů 
a prochází se jím do Podbranské ulice. Tato 
branka byla pro úplnost domovního průčelí 
vložena do fotograie dodatečně.

02 Podoba domu na výřezu z veduty Jana 
Willenberga z roku 1602, dům má ještě vysokou 
pozdně gotickou střechu. Dnešní iluzivní 
domovní štít, tvořící vstup do Podbranské 
ulice, měl tehdy podobu hranolové věže 
s polovalbovou střechou. Teprve po vzniku 
veduty v roce 1602 došlo ke zboření obou 
objektů a vystavění nového honosného 
renesančního domu.

03 Podoba branky z konce 19. století. Ve vnitřních 
polích lze ještě sledovat zbytky freskové 
výzdoby a městského znaku. K roku 1726 je 
doloženo pojmenování Zlatá branka. V roce 
1919 byla branka opravována irmou stavitele 
Jindřicha Bubly. Z obsáhlé korespondence 
uložené v archivu je zřejmé, že se oprava 
nepovedla a omítky necitlivě otlučeny až na 
cihelné zdivo, jak dokazují stížnosti okresního 
konzervátora Jana Dyka a konzervátorského 
úřadu v Praze. 

04 Současná podoba objektu (rok 2022)

postu a pokání za hříchy. Růžová sym-
bolizuje radost a modrá nadpozemskost 
nebeskost, ale také víru a klid. 

Přeji vám příjemné prožití vánočních 
svátků, úspěšný vstup do nového roku, 
hodně štěstí, zdraví, Božího požehnání, 
osobních a pracovních úspěchů.

• Karel Halml 
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Trhy výroční a jiné
Dneska chodíme nakupovat do super-
marketů. Většinou na okraji města. Dříve 
tomu bylo naopak: nakupovat se chodilo 
a jezdilo do centra města. Přirozeným 
středem všeho dění ve městě bylo náměstí 
neboli rynk. Jednak proto, že na náměstí 
byly nejvýstavnější a nejdůležitější domy 
jako radnice či kostel, a jednak proto, že 
se na rynku konaly všechny trhy.

Trhy byly několikeré: ty největší a nej-
slavnější se původně konaly jen jednou do 
roka, a říkalo se jim jarmark – z německé-
ho Jahr Markt, neboli roční, resp. výroční 
trh. Právo konat výroční trh bylo ovšem 
výsadou, kterou městu uděloval sám 
panovník. Později si obchodní potřeba vy-
nutila jarmarků do roka několik. Jarmark 
byl pro město událostí, sjížděli se obchod-
níci z blízkého okolí. Nejen obchodníci, 
ale i nakupující. Jarmarky se orientovaly 
především na prodej zboží řemeslníků, ale 
také zemědělských přebytků, prodával se 
tu dobytek i potraviny. I lecjaké cizokrajné 
zboží: např. pomeranče, citrony, mandle, 
rozinky, fíky… Jarmarky trvaly více dnů, 
někdy i celý týden. 

Zorganizovat takový jarmark nebylo 
jen tak: do města přijely stovky cizích lidí, 
bylo potřeba postarat se nejen o bezpeč-
nost osob, ale i o tu požární. Na to byli ur-
čeni biřici, později městští strážníci. Pro 
město byl samozřejmě důležitý rozlehlý 
rynk, aby se na něj všichni prodejci vešli. 
Často se boudy trhovců vyskytovaly i ve 
vedlejších ulicích. Městští tesaři postavili 
jednoduché boudy, někteří trhovci prodá-
vali přímo z vozů, na nichž zboží přivezli. 
Jarmarky měly ještě tu zvláštnost, že na 
nich mohl prodávat každý, tedy domácí 
i cizinec. Ovšem poctivě: míry a váhy pro-
dávajících kontrolovali městští úředníci. 
Krom obchodního významu měly jarmar-
ky také význam pro městskou pokladnu: 
různé poplatky, cla a mýta byly vítaným 
příjmem pro město. A mimo to měl jar-
mark význam i společenský: lidé se zde 
dovídali různé novinky a zprávy. 

A jak to bylo s trhy v samotných Ho-
ražďovicích? Prvního privilegia pořádat 
jarmark se dostalo městu v r. 1318 od 
krále Jana Lucemburského. Podzimní 
jarmark svatohavelský. V roce 1586 císař 
Rudolf II. udělil městu právo druhého 
jarmarku o sv. Petru a Pavlu, tedy jarmark 
svatopavelský, resp. svatopetrský. Tak 
tomu bylo ještě za císaře Josefa II., který 
tyto dva jarmarky městu stvrdil v r. 1786. 
Pak ale rychle přibývaly další. V Orthově-
-Sládkově Slovníku Čech z r. 1870 je už 
v našem městě uvedeno šest jarmarků: 
úterý před Septuagesima (zimní, přesněji 
70 dnů před Velikonocemi), úterý před 

Květnou nedělí (neděle před Velikono-
cemi). Pak v létě čtvrtek před sv. Petrem 
a Pavlem (29. 6.) a v den Porciunkuli (fran-
tiškánský a kapucínský svátek 2. 8.), což 
bylo blízko termínu poutě. Na podzim se 
konal jarmark v úterý před sv. Havlem 
(16. 10.) a nakonec zimní jarmark na sv. 
Barboru (5. 12.), tedy už předvánoční. 
Jarmark byl pro město nejen obchodní, 
ale i společenskou událostí, na kterou 
se všichni předem těšili. Vždyť přijeli 
i vzdálenější známí a příbuzní! O rozsahu 
trhů ve městě svědčí i to, že nestačilo jen 
náměstí. Název nedaleké ulice Trhová 
svědčí o tom, že se trhy konaly i zde. Na 
plánu města z 19. století se ta ulice jmenu-
je Viehmarktgasse, neboli Dobytčí trhová 
ulička. Později byl dobytčí trh přesunut 
na Tržiště pod Loretou. 

Krom jarmarků se ovšem konaly ve 
městech i pravidelné týdenní trhy. V Ho-
ražďovicích každou středu. Na rozdíl od 
jarmarků sloužily tyto trhy k běžnému zá-
sobování městského obyvatelstva denní-
mi potřebami, hlavně potravinami: např. 
vejce, máslo, sýry, tvaroh, drůbež, zvěřina, 
maso, ryby, ovoce, zelenina, oblíbené byly 
třeba sušené švestky a další zemědělské 

přebytky, jejichž dodavateli byli zpravidla 
sedláci z okolních vesnic. Na trhu se dala 
koupit i hotová jídla jako kysané zelí, 
vařená vejce, uzené ryby apod. Anebo 
třeba pálenka. Své místo zde měly ovšem 
i výrobky městských řemeslníků: nádobí, 
košíkářské zboží, nářadí, mýdlo, oděvy, 
byť ne v takové míře jako na jarmarku. 
Kdo mohl, hleděl prodat své zboží a něco 
utržit. Městské paničky a hospodyně 
nakupovaly, ovšemže vybíravě: třeba než 
koupily liberku másla, obešly celý trh 
a všude vícekrát ochutnaly, než si vybraly. 
S ostatním zbožím to bylo podobně. 

Čas už slávu jarmarků odvál, ani jim 
se pokrok nevyhnul. Zboží se přesunulo 
do „kamenných“ obchodů. Po roce 1948 
jarmarky a trhy prakticky zanikly, proto-
že nebylo soukromníků, kteří by mohli 
a směli své přebytky prodávat. Veškerý 
obchod byl socialistický. Po roce 1990 se 
jarmarky leckde obnovily, i v našem měs-
tě. Dokonce i v těch termínech jako kdysi. 
Ale dnešní jarmarky už plní spíše jen 
funkci zábavní, společenskou. Tu zásobo-
vací už dávno převzaly obchody a v dneš-
ní době především supermarkety. Čas 
nezastavíš, říkali moudří. Ostatně i nad-
cházející nový rok nám to připomíná. 

• Jiří Wagner

01 Jarmark v Horažďovicích na náměstí před 
stoletím – v r. 1923, v době, kdy ještě plnil svou 
zásobovací funkci. Fotka zachycuje pouze část 
jarmarku. 

02 Už jen název ulice Trhová připomíná, že i zde se 
konávaly trhy. Ty dobytčí. Foto J. Wagner
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