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Měsíčník občanů města Horažďovice 
a přilehlých obcí.

Vážení spoluobčané,

začátek letošního roku běží i nadále pod 
kuratelou protiepidemických opatření. 
Poslední kulturní akcí byl prosincový 
průvod akrobatů městem (viz fotogalerie), 
a od té doby opět ticho po pěšině. Město 
proto v nejbližší době neplánuje žádné 
společenské a kulturní akce. Divadelní 
přehlídka, která se kvůli covidu nekonala 
ani v minulém roce, se zatím překládá 
z březnového termínu na konec května. 

Město nyní hospodaří v rámci rozpoč-
tového provizoria a čeká na schválení 
rozpočtu na nejbližším zasedání zastupi-
telstva. Jak už jsme vás informovali, re-
konstrukce Strakonické ulice poběží ještě 
v zimním režimu a naplno se opět rozje-
de až v dubnu. S tím bude opět spojená 
objížďka přes Předměstí. Další dopravní 
omezení čeká obyvatele Peškovy ulice, kde 
začne dlouho očekávaná rekonstrukce 
komunikace, a to již v měsíci březnu. 

V rámci opravy nádražní budovy nás 
České dráhy požádaly o spolupráci. Město 

se bude inančně účastnit na opravě obec-
ních ploch před nádražím. Vytvoří se tak 
uživatelsky příjemný prostor nejen pro 
návštěvníky našeho města, kteří přijedou 
po železnici, ale i pro nás místní. Součástí 
nového prostoru bude i rampa pro hen-
dikepované osoby.

Další jarní investiční akcí bude de-
molice komínu u bývalé uhelné kotel-
ny v Okružní ulici. V blízké zahradě 
pod kotelnou se stále plánuje výstavba 
domova pro seniory. V současné době se 
připravuje ke schválení smlouva o zříze-
ní stavebního práva na tomto pozemku 
pro irmu SeneCura Holding s. r. o. Tajně 
doufáme, že by se mohlo na konci roku 
2021 začít stavět.

Vizuálně nejhezčí investiční akce 
loňského roku „Oprava č. p. 19 na Míro-
vém náměstí“ byla přihlášena do soutěže 
„Cena za nejlepší realizaci programu 
regenerace městských zón“ a do soutěže 
„Památka roku 2020“. Uvidíme, zda se 
nám v některé soutěži zadaří, a dojde tím 
i k zajímavé propagaci našeho města.

Neustálé střídání dešťových a sněho-
vých srážek se slunečními momenty vy-
tváří na našich chodnících a pozemních 
komunikacích nevyzpytatelný povrch. 
Dbejte prosím zvýšené pozornosti při 
pohybu na venkovních plochách. V přípa-
dě posypem neošetřených ploch prosím 
kontaktujte vedoucí technických služeb 
paní Benešovou na telefonním čísle 
608 448 698. Nedá se vše zvládnout najed-
nou, ale čím více informací, tím lépe. 

Aktuálním tématem těchto dní je 
očkování proti covidu. Všechny potřebné 
informace jsou uveřejněny na webu měs-
ta. Pokud by senioři potřebovali pomoci 
s registrací očkování, mohou se obrátit na 
Oblastní charitu Horažďovice, která sídlí 
v domě s pečovatelskou službou v Palac-
kého ulici nedaleko prodejny Albert. 

Přejeme vám pevné zdraví a trpělivost 
se současným světem. Stále věříme v lepší 
zítřky.

• Ing. Michael Forman, starosta 

Ing. Hana Kalná, místostarostka
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Fotoreportáž
Průvod žonglérů a akrobatů městem 

Dne 19. 12. se konal průvod žonglérů a akrobatů městem. Účinkující prošli 6 km trasu po městě s 9 zastaveními. Adventní čas 2020 
jsme oslavili společně, ale bezkontaktně.
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Rada města Horažďovice 
21. 12. 2020 
• schválila podání žádosti o dotaci do výzvy 
č. 3/2020 v rámci programu Národního programu 
Životní prostředí na akci pod názvem „Horažďo-
vice – vodovody, kanalizace a likvidace odpadních 
vod v místních částech města“ 
• schválila záměr odprodeje pozemku p. č. 832/70 
zahrada o výměře 1 125 m2 v k. ú. Horažďovice 
veřejnou dvoukolovou soutěží za minimální cenu 
ve výši 900 Kč/m2 pozemku + DPH v zákonem 
stanovené sazbě 
• schválila pronájem části nebytových prostor 
o výměře 105 m2 v prvním nadzemním podlaží 
Mírové náměstí 11, Horažďovice (zámek) spolku 
Modelklub Horažďovice p. s. za účelem provozo-
vání zájmových kroužků dětí a vlastní činnosti 
dospělých s platností od 1. 1. 2021 na dobu neurči-
tou s tříměsíční výpovědní lhůtou 
• schválila ceník za pronájem hřbitovních míst 
a služby poskytované v souvislosti s pronájmem 
a užíváním hrobového místa s platností od 
1. 1. 2021 

Rada města Horažďovice 
11. 1. 2021
• schválila s ohledem na mimořádná epidemio-
logická opatření neuplatňovat v roce 2021 valo-
rizaci nájemného z nebytových prostor ve výši 
průměrné roční míry inlace za rok 2020
• schválila v roce 2021 uplatnění valorizace ná-
jemného z pozemků ve výši průměrné roční míry 
inlace za rok 2020 
• schválila Pravidla dotačního programu města 
Horažďovice pro rok 2021 – „Podpora volnoča-
sových aktivit a podpora činnosti neziskových 
organizací v roce 2021“
• schválila Ceník vstupu, programů a pronájmů 
prostorů Městského muzea Horažďovice s plat-
ností od 1. 2. 2021 

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

Předání hasičského štítu na budovu hasičárny v Boubíně 
a předání v Horažďovicích
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Město Horažďovice 
oznamuje, 
že na úřední desce a stránkách města 
je zveřejněný záměr odprodeje staveb-
ních pozemků p. č. 36/5 o výměře 935 
m2 a p. č. 36/6 o výměře 992 m2 v k. ú. 
Boubín veřejnou dvoukolovou soutěží 
včetně návrhu kupní smlouvy. Minimální 
kupní cena pozemků je stanovena ve výši 
400 Kč/m2 + 21 % DPH. Bližší informace 
podá odbor investic, rozvoje a majetku 
města, paní Jana Králová, 
telefon 371 430 559, 
e-mail: kralova@muhorazdovice.cz.

Nabídka práce
Město Horažďovice, organizační složka 
Technické služby, hledá  
pracovníka/pracovnici s náplní práce:

úklidové práce, úklid a údržba veřejných 
WC, vyvážení odpadkových košů, odstra-
ňovaní nečistot od obrubníků, úpravy 
terénu travních ploch, sečení porostu 
samochodnou sekačkou, pomocné práce 
– hrabání listí, trávy, úklidové práce po 
kácení dřevin, obsluha vysavače listí, 
nátěry městského mobiliáře, zálivka výsa-
deb a drobné zahradnické práce

Výhodou: Řidičské oprávnění skupiny B.

V případě zájmu o zaměstnání, lze životo-
pis zaslat na e-mail mbenesova@muho-
razdovice.cz nebo kontaktovat na tel. 
čísle 608 448 698 v pracovní dny, v době 
od 9.00 do 11.00 hodin.

Jak platit místní poplatky  
v roce 2021?

Chceme touto cestou informovat občany 
o možnostech úhrady místních po-
platků. Poplatky za psy i poplatky za 
odpady můžete uhradit bezhotovostně 
bankovním převodem na účet číslo 19-
821898399/0800 se stejným variabilním 
symbolem jako v roce 2020, nebo poplat-
ky můžete uhradit hotově v pokladně 
či na podatelně města. Prosím v dnešní 
době preferujte bezhotovostní styk. Na 
platby si můžete zřídit trvalý příkaz, 
protože variabilní symbol zůstává stejný 
jako v loňském roce. V průběhu jarních 
měsíců se připravuje možnost platby 
prostřednictvím SIPO. Splatnost poplat-
ku ze psů je 31. 3. v příslušném roce. 
Poplatek za odpad již není rozdělen na 
pololetí, ale je splatný jednorázově do 
31. 5. za celý kalendářní rok. Povinností 
každého občana je poplatek uhradit dle 
daných splatností.
Občané si mohou také sjednat slou-
čení poplatku v jedné domácnosti, za 
kterou pak odvádí poplatky společný 
zástupce. V tomto případě vícečlen-
ná rodina zaplatí za pátého a dalšího 
člena polovinu roční sazby. Formulář 
ke sloučení poplatku je k dispozici 
na webových stránkách města v sekci 
formuláře FO.
Prosíme též občany, aby veškeré změny, 
které nastanou během roku, nahlašo-
vali včas městskému úřadu a tímto při-
spěli k dobré spolupráci mezi městem 
a občany.

Platební údaje a veškeré další informace 
lze sdělit telefonicky na tel. 371 430 552 
nebo e-mailu havrankova@muhorazdo-
vice.cz. V případě potřeby kontaktujte 
paní Danu Havránkovou na výše uvede-
ných kontaktech.

• Finanční odbor Měú Horaždovice

Podání žádostí o dotaci 
z dotačního programu 

Město Horažďovice vyhlásilo dotační 
program „Podpora volnočasových akti-
vit a podpora činnosti neziskových or-
ganizací v roce 2021“. Program je určen 
na podporu činnosti spolků a dalších 
nestátních neziskových organizací pů-
sobících ve městě Horažďovice. Žádost 
musí být podána v řádném termínu 
a na předepsaném formuláři pro rok 
2021 s uvedením závazného účelu použi-
tí dotace. Jeden žadatel může do tohoto 
programu podat nejvýše 1 žádost. Ter-
mín ukončení podání žádostí je 31. 3. 
2021. Veškeré dokumenty jsou volně ke 
stažení na webových stránkách Měst-
ského úřadu Horažďovice https://www.
mesto-horazdovice.cz/muhd/dotace_po-
skytovane_info.asp nebo v kanceláři od-
boru památkové péče, školství a kultury 
– II. patro, č. dveří 219, popř. informace 
poskytneme na tel. čísle 371 430 556. 

• Bohuslava Kodýdková, odbor PPŠK

k 31. 12. 2020 celkem  věk 0–14 let věk 15–64 věk 65 a více

Babín 62  10 38 14 

Boubín  103  12  57 34

Horažďovice  4 519  648 2775 1096 

Horažďovická Lhota 79 10 53 16

Komušín 78  7 45 26 

Svaté Pole 51  3  38 10 

Třebomyslice 144  12 93 39 

Veřechov 103  11 65 27 

celkem 5 139  713 3164 1262

r. 2020: z toho mužů: 2 504 průměrný věk: muži: 44,3

žen: 2 635 ženy: 47,9

Přehled počtu občanů ČR s trvalým pobytem v Horažďovicích
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110 let výročí secesní podoby  
objektu č. p. 19
Letos je tomu přesně 110 let, kdy jeden 
z nejvýraznějších domů na náměstí dostal 
svoji secesní podobu. K tomuto kulatému 
výročí se dům ke své výstavní podobě 
opět vrátil. Historie domu však sahá do 
daleké minulosti. První zmínky se datují 
k roku 1600. V té době byl dům vystavěn 
v renesančním stylu s bohatým atikovým 
renesančním štítem. V druhé polovině 
17. století byl objekt přestavěn do barokní 
podoby. Tato podoba vydržela až do roku 
1911, kdy byl dům zbořen a na jeho místě 
byla vystavěna novostavba domu s boha-
tou štukovou výzdobou v secesním stylu.

V poválečných letech minulého století 
však docházelo k různým úpravám uliční 
fasády. Postupně mizely zdobné prvky, 
až nakonec počátkem 70. let minulého 
století byla provedena generální oprava 
fasády, v jejímž průběhu byl odstraněn 
středový arkýř, zbylá část bohaté štukové 
výzdoby fasády, oblouková okna. Veškeré 
okenní výplně byly nahrazeny okenními 
výplněmi a výkladci v normalizačním sty-
lu. Průčelí domu se tak stalo nevýrazným. 
Naštěstí se zachovala alespoň část výzdo-
by v nejvyšších partiích fasád středového 
štítu se sedlovým zastřešením.

Pro obnovu fasády objektu byla zvole-
na její prvorepubliková varianta. Oproti 
provedení z roku 1911 byla zvýrazněna 
státní symbolika na objektu. 

Je zajímavé porovnat fotodokumenta-
ci z roku 1911, tedy z období monarchie, 
a z první republiky. Přestože fasáda 
vytvořená v roce 1911 nesla znak českého 
lva, ten nebyl v rámci fasády nikterak 
zvýrazněn, nebyl umístěn na erbu, 

štukové doplňky v sousedství znaku byly 
zvýrazněny. 

Naopak v prvorepublikovém prove-
dení fasády je znát snaha o vyzdvižení 
národní symboliky. Znak českého lva byl 
zvýrazněn na erbu s červenou plochou, 
barevné pojednání štukových doplňků 
okolo znaku bylo naopak potlačeno, znak 
se stal na fasádě dominantní. Fasáda byla 
navíc vybavena kovovými držáky na vlaj-
ky, které též nesly znaky české státnosti. 
Do dnešní doby se zachoval fragment 
z jednoho držáku. Do budoucna je pláno-
vána výroba replik těchto držáků a jejich 
zpětné umístění na fasádu objektu. 

Podkladem pro zpracování projektové 
dokumentace byla pouze dobová fotodo-
kumentace a stavebně technický prů-
zkum. Z původní projektové dokumenta-
ce se zachovaly bohužel jen dokumenty 
po roce 1970. 

Na základě zjištěných skutečností se 
předpokládalo, že bohatá výzdoba byla 
dílem malířským. V průběhu provádění 
stavebních prací byl ze strany Národního 
památkového ústavu proveden rámco-
vý průzkum fasády, který přinesl velké 
překvapení. Tím byla skutečnost, že do-
mnělé malby na fasádách byly provedeny 
důmyslnou technikou sgraita. Fragmen-
ty této výzdoby byly nalezeny pod silnou 
novodobou vrstvou omítky. Více o tomto 
tématu v Obzoru listopad 2020, autor 
článku Mgr. David Tuma, Ph.D.

Velice zajímavé bylo dopřesňování 
štukových zdobných prvků, jejichž vy-
obrazení bylo zřejmé pouze na původní 
fotograii. Jako příklad lze zmínit hledání 
přesného ztvárnění motivu v nejvyšší 
partii středové věžičky. Přestože byla pou-
žita fotograie uložená s poměrně velkým 
rozlišením, po přiblížení se motiv jevil 
jako hra geometrických tvarů. Nebylo 
jasné, co je stín, vystupující či ustupující 
prvek. Postupným skládáním vyobrazení 
na monitorech s velkým rozlišením byl 
nakonec vytvořen model zemědělského 
motivu s vyobrazením ruchadla, kosy, 
cepu a svázané otepi obiloviny. 

02

02

01
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Stejným způsobem bylo řešeno prove-
dení korouhví a maskaronů nad oblouko-
vými okny v přízemí.

Téměř detektivní bylo pak určení 
přesného provedení štukového prvku 
nad okny v arkýři a vedle arkýře. V prů-
běhu upřesňování jsme se posouvali 
mezi motivy anděla, mouchy, padaly 
i návrhy s botanickou tematikou. Velice 
vážným adeptem na vyobrazení byl 
bourec morušový – viz citace odborného 
textu: Bourec morušový (latinsky: Bom-
byx mori – „hedvábný motýl“) vytváří 
hedvábné vlákno. Dospělý jedinec žije 
asi jen tři dny, ve kterých snese okolo 
300 vajíček. Roku 1882 bylo v českých 
zemích napočítáno na 105 tisíc morušo-
vých stromků. V této době bylo založeno 
několik textilních podniků, které se 
zabývaly výhradně zpracováním hed-
vábí a tato oblast se stala významným 

střediskem hedvábnictví pro celé 
tehdejší Rakousko-Uhersko a pozdější 
Československo.

Stavba těla bource a složení křídel 
nejvíce odpovídalo motivu zachycenému 
na dobových fotograiích. 

Rozluštění bylo nakonec nalezeno 
v tehdejší funkci budovy. S ohledem na 
poslání budovy jako záložny se hodnověr-
ným motivem ukázala včela. Pilná včela, 
která významově navazuje na čtyřlístek 
a zmíněný zemědělský motiv. Navíc bylo 
zjištěno, že motiv včely byl po určitou 
dobu vyobrazen i na vkladních knížkách 
této záložny. 

Důvodem, proč není včela jednoznač-
ně vyobrazena, je její stylizované provede-
ní. Toto provedení se nejspíše inspirovalo 
podobnými stylizovanými vyobrazeními, 
například na objektu původní záložny 
v Nepomuku a jiných secesních staveb 
v Plzni.

Součástí výzdoby fasády je také atypic-
ká tašková krytina a zdobné hřebenáče 
věžiček ústředního štítu objektu. Nově 
provedená krytina a hřebenáče této části 
jsou věrnou kopií původních. Tyto prvky 
byly vyrobeny specializovanou irmou 
na základě demontovaných vzorků této 
maloformátové, zeleně glazované tašky 
a hřebenáče.

V průběhu stavby se řešilo mnoho 
dalších technických dopřesnění a stavbě 
se nevyhnula ani koronavirová epidemie. 
Přes všechna úskalí byla stavba dokonče-
na tak, jak bylo předpokládáno.

Věřme, že tato staronová podoba fasá-
dy, která prosvítila naše náměstí, bude 
světlem i pro budoucí doby.

Velké poděkování patří všem zúčastně-
ným, zejména pak poctivému řemeslu, 
kterého bohužel začíná být na stavbách 
jako šafránu. 

• Ing. Martin Liška, technický dozor 

investora (projektant, TDI)

Zdroje: 
http://www.restauratorstvislechta.cz/ – 
Historie domů v Horažďovicích v letech 
1600–1800, vnitřní město

01 Podoba domu s bohatým atikovým 
renesančním štítem na kresbě Jana 
Willenberga z roku 1602.

02 Barokní podoba z druhé poloviny 17. století, 
od Bartoloměje Sega. Tato podoba vydržela až 
do roku 1911.

03 Secesní podoba z roku 1911, kdy v objektu 
sídlila Okresní hospodářská záložna, okresní 
výbor a byla provozována Záloženská 
restaurace.

04 Prvorepubliková podoba objektu, která se 
stala výchozí pro obnovu fasády.

05 Výchozí stav před opravou – léto 2020 

06 Stav po opravě – prosinec 2020
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Roky 2020 a 2021 v Městském muzeu 
Horažďovice
Náčelník meziválečné Polské republiky 
Józef Piłsudski často svůj program a čin-
nost ospravedlňoval výlučnou zodpověd-
ností k Bohu a dějinám. To my v měst-
ském muzeu se zodpovídáme především 
městu a jeho občanům. Naší povinností je 
proto zpravit čtenáře Obzoru o nedávné 
činnosti muzea a o budoucích plánech.

Ačkoliv byla velká část roku 2020 
narušena epidemií a častými omezení-
mi provozu, ve zdech horažďovického 
zámku probíhala standardní muzejní 
práce. Letní sezóny se omezení ani příliš 
nedotkla. Pohled na závěrečné součty 
návštěvnosti a tržeb nebyl na konci roku 
nijak nepříjemný. 

Místním i turistům se podařilo před-
stavit tři vlastní sezónní výstavy: Prácheň 
pohledem archeologie, galerijní výstavu 
„Obrazy Horažďovic“, na jejíž realizaci 
vydatně přispělo Ministerstvo kultury 
ČR, a etnograickou perníkářskou výsta-
vu „Od Šillera po Hampla“. Tuto výstavu 
přijela natáčet např. i japonská veřejno-
právní televize. S existencí horažďovic-
kého muzea a s výrobou perníku se tak 
mohlo seznámit několik milionů diváků 
v Japonsku v předvánočním díle oblíbe-
ného cestovatelsko-kulinářského pořa-
du. Své obecenstvo si našly i připravené 
letní programy: rýžování zlata a večerní 
prohlídky města, osvědčila se spolupráce 
s Archeologickým ústavem Akademie 
věd ČR při Dnech archeologie, kdy se 
podařilo propojit plánované vycházky 
na Prácheň s návštěvou muzea a komen-
tovanou prohlídkou výstavy o prácheň-
ském hradišti a hradě.

Vcelku utěšeně se rozvíjela spoluprá-
ce s kolegy z jiných muzeí, zvláště na 
výstavu Obrazy Horažďovic jsme si půjčili 
předměty od více jak deseti subjektů. 
Naopak o předměty z naší sbírky projevili 
zájem v Prachaticích, kam jsme za účelem 
vystavení zapůjčili několik kusů dámské-
ho oblečení z konce 19. století a mnohé 
oděvní doplňky. Do muzea ve Volyni pak 
putovaly předměty na výstavu věnovanou 
puškaři a vynálezci Silvestru Krnkovi, 
repliky ovoce, zeleniny a hub zase pou-
žilo Muzeum Českého krasu v Berouně. 
Písecké muzeum v budoucnu otevře naši 
výstavu o Práchni spolu s částí výstavy 
Obrazy Horažďovic. Část naší perníkářské 
výstavy si vypůjčilo muzeum v Brandýse 
nad Labem.

Značné množství energie jsme 
věnovali péči o sbírku. Sepsány jsou 
stovky nových katalogových listů, velké 

množství sbírkových předmětů je ur-
čeno nově a přesněji, necelá čtvrtina 
sbírky (více jak 3000 předmětů) prošla 
inventurou. 

Snaha rozšiřovat a obohatit sbír-
ku o nové přírůstky nepolevovala ani 
v loňském roce. Akviziční cesty jsou 
různé: v roce 2020 jsme těžili z vlastních 
průzkumů (především mineralogie), 
vlastních sběrů, výjimečně jsme sbírku 
obohatili nákupy. Nejvíce přírůstků se do 
naší muzejní sbírky dostává již tradičně 
jako dary od místních. Touto cestou jsme 
zhodnotili sbírku o velmi různorodý sou-
bor předmětů: mj. o dámské plesové šaty 
šité a nošené v Horažďovicích v 60. letech 
20. století, středověký městský typář, 
strojek na zmrzlinu, cukrářské formy, 
městský mezník z 18. století, fotograie 
autorské i dokumentační, fragment 
lustru ze zdejší synagogy, skleněnou 
lahev z likérky Münzů, čisticí fukar na 
obilí atd. atd. Historicky i dokumentačně 
cenných darů není málo. Svých příznivců 
a dárců si velmi vážíme. Drobnou odmě-
nou pro dárce může být volný vstup do 
zámeckých expozic a muzejních výstav.

Řešíme i mnohé badatelské dotazy. 
Kdokoliv se na nás totiž může obrátit 
s otázkou, požádat o konzultaci v případě 
tvorby studentských prací, rodokmenu 
nebo prostě z čistého zájmu o věc.

Pro následující rok počítáme s pokra-
čováním osvědčených formátů výstav 
i programů pro veřejnost. Věříme, že brzy 
budeme moci obnovit i cyklus předná-
šek a že bude znovu možné uspořádat ve 
spolupráci s Tyjátrem muzejní noc. Doba 
je méně předvídatelná, než se kdykoliv 
dříve mohlo zdát. Nestihnou-li nás nějaké 
zásadnější těžkosti, těšme se na rok plný 
pestré vlastivědné práce.

V roce 2021 nás v první řadě čeká 
otevření infocentra v nových prostorách 
a představení nové podoby expozice 
Prácheňské marionety. Již brzy veřej-
nosti odhalíme náš dlouho připravova-
ný „Geopark ve zdi“. V galerii otevřeme 
mj. výstavu Miroslava Vondrysky nebo 
výstavu věnovanou historii fotbalu 
v Horažďovicích. V letní sezóně budeme 
veřejnost zvát k návštěvě výstavy Obrazů 
kraje pod Práchní, navazující na Obrazy 
Horažďovic, kde se tentokrát zaměříme 
na krajinomalbu zobrazující širší okolí. 
Znovu otevřeme zámecký pokoj ve věži, 
kde představíme nádhernou zrestaurova-
nou fresku ze 17. století s novou instalací 
nábytku, skla a obrazů. 

Do nedávné minulosti se bude obracet 
výstava Jitex, o níž píše kolega Adam Ha-
nus na jiném místě tohoto čísla Obzoru. 
K cíli se budeme snažit posunout nejvý-
znamnější a nejpracnější projekt připra-
vovaný pro rok 2021, a sice novou stálou 
geologickou a mineralogickou expozici. 
Její realizace v tomto roce se nicméně 
odvine od vstřícnosti a solventnosti Mini-
sterstva kultury ČR. Snaha tvůrčího týmu 
v čele s Alešem Červeným nevede tuto no-
vou expozici jako záležitost čistě přírodo-
vědnou, ale představuje i historické a jiné 
společenskovědní souvislosti. Bohatství 
naší mineralogické a geologické sbírky 
a pádnost tématu předurčuje velkorysé 
pojetí expozice, především odpovídající 
prostor, osvětlení a obecně technické 
a výtvarné řešení. 

Těšíme se na vaši přízeň v roce 2021 
a věříme, že vás oslovíme nějakou ze 
svých připravovaných výstav či akcí a že 
vás budeme moci zase v muzeu přivítat. 
Těší se na vás i restaurované antické 
postavy, které nově shlížejí ze stropu 
zámeckého pokoje ve věži. Přece jen 
v porovnání s délkou doby, kdy se dívaly 
pouze na odvrácenou stranu omítky, je 
čas veškerých protiepidemických uzávěr 
v loňském i letošním roce jen krátkým 
okamžikem v historii Horažďovic, zámku 
a zdejší hodnotné muzejní sbírky.

• Zdeněk Polanský 

Městské muzeum Horažďovice 

Výstava letní sezóny  

29. 5. 2021–3. 10. 2021

Muzeum • Horažďovice

Obrazy kraje  

pod Práchní
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Pletenina do každé rodiny! 
Možná si na tento slogan: „Pletenina do 
každé rodiny!“ ještě vzpomenete. Dopro-
vázel reklamy státního podniku Jitex 
Písek. Tento podnik byl se svými poboč-
kami dominantním závodem pletařského 
průmyslu v ČSR. Vyráběl širokou paletu 
oděvů od spodního prádla, přes halenky, 
šaty, košile, dětské oblečení, teplákové 
soupravy, úbory na spartakiádu, oděvy 
z plyše, silonu, froté látky až po patento-
vané plenkové kalhotky „Sandra“, které 
svého času způsobily malou revoluci 
v péči o děti. Do prodejny pletařského 
průmyslu v Písku jezdili zákazníci z celé-
ho Československa a mnoho návštěvníků, 
a hlavně návštěvnic, jistě vzpomene na 
módní přehlídky, které Jitex pořádal. 

Městské muzeum Horažďovice získalo 
pro nadcházející sezonu výpravnou a oce-
ňovanou výstavu Prácheňského muzea 
v Písku, která před dvěma lety vznikla 
u příležitosti sedmdesátého výročí Jitexu. 
Tato výstava vzbudila velký ohlas u široké 
veřejnosti i médií, a tak jsme nesmír-
ně rádi, že ji budeme moci představit 
i v Horažďovicích. Výstava bude věnová-
na jak centrále Jitexu v Písku, tak jeho 
horažďovické pobočce. Její historie sahá 
do roku 1928, kdy Josef Měřička založil 
soukromý pletařský závod. Ten byl po 

komunistickém převratu znárodněn 
a v roce 1949 začleněn do státního podni-
ku Jitex. Pobočka v Horažďovicích sídlila 
v rozlehlém továrním komplexu na pra-
vém břehu Otavy a patřila mezi význam-
né místní zaměstnavatele. Například 
v roce 1988 zde pracovalo 560 zaměstnan-
ců a 75 učnic. Po revoluci ale nedokázal 
Jitex vzdorovat levnější konkurenci z Asie 
a byl donucen k restrukturalizaci pod-
niku a rušení poboček. V Horažďovicích 
utichly šicí stroje v roce 2004. 

Při příležitosti chystané výstavy 
bychom jménem muzea rádi oslovili 
všechny bývalé zaměstnance i širokou ve-
řejnost se žádostí o zapůjčení či darování 
jakýchkoliv výrobků Jitexu, dále nás zají-
mají fotograie, plakáty, reklamy a v ne-
poslední řadě též osobní vzpomínky 
bývalých zaměstnanců a zaměstnankyň. 
Tak prosím provětrejte šatníky, proberte 
staré oblečení, a to s cedulkou Jitex, n. p. 
přineste do muzea. S trochou nadsázky 
bychom tento článek mohli zakončit 
výzvou: Pletenina od každé rodiny! 

• Mgr. Adam Hanus,  

Městské muzeum Horažďovice

01 Modelka Jitexu, 80. léta.  
Prácheňské muzeum v Písku

02 Poznáváte? Prácheňské muzeum v Písku nám 
v rámci příprav výstavy poslalo fotograii 
s žádostí o určení, zda se jedná o pobočku 
Jitexu v Horažďovicích. Proto prosíme, pokud 
poznáváte interiér nebo jste identiikovali 
nějakou kolegyni (nebo sebe), kontaktujte 
muzeum: historik@muzeumhd.cz, 371 430 631. 

01

02
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Novoroční novinky 
z duhové mateřinky
V duhové mateřince je konečně zase 
rušno. Děti vyprávějí o svých vánočních 
dárcích a oči jim při tom svítí jako samot-
ný stromeček. Nebo jako hvězda, která 
přivedla Kašpara, Melichara a Baltazara 
do Betléma ke chlévu s malým Ježíškem – 
i tento příběh jsme si s dětmi připomína-
li v prvních dnech nového roku.

Před prázdninami jsme bohužel nebyli 
k zastižení, proto nás Ježíšek navštívil až 
po Novém roce. Nadělil dárky každému 
zvlášť i společné do třídy. A nastalo nové 
radování a také zkoumání – Jak se skládá 
tahle stavebnice? K čemu slouží ty barev-
né krabičky? Jak asi malují tyto barvičky? 
Nezbylo, než to všechno vyzkoušet. 

Ježíšek k velké radosti všech dětí nadě-
loval i venku – krásnou sněhovou peřinu, 
na které se báječně řádí. A tak řádíme 
a jsme šťastní, že můžeme být zase spolu.

A to samé přejeme i vám – ať jste v no-
vém roce šťastní, zdraví a veselí a můžete 
si plnými doušky užívat všeho, co vás těší 
s těmi, které máte rádi!

• Kolektiv KMŠ DUHA

01 Tři králové

02 Sáňkování 

02

01
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Sněhové a další radovánky Na Paloučku
Leden jsme přivítali tříkrálovou oslavou 
a jako za odměnu po dlouhém čekání 
k nám přijel Martin na bílém koni. Sně-
hové radovánky nebraly konců. Sjížděli 
jsme všechny vyvýšeniny a kopce na 
lopatách, bobech, dokonce i učitelé s dět-
mi na saních. Zahradu jsme vyzdobili 
několika andělíčky, sněhuláky. Nechyběla 
ani stavba iglú nebo klasická koulovačka. 
Sníh nám vydržel, měli jsme mnoho pří-
ležitostí dělat pokusy. Kde sníh nejdříve 
roztaje, na chodbě, v šatně nebo ve třídě? 
Propustí sníh barvu? A kterou nejdříve, 
vodovou nebo temperovou? Když sníh 
roztaje, je stále tak čistý, jak zprvu venku 
vypadá? Děti jsme zapojili do sčítání ptáč-
ků, kteří jsou v našem okolí. U nás to jsou 
nejvíce kosáci, vrabčáci, hrdličky a sýkor-
ky. Co u vás? Věděli jste, že když necháte 
vychladit jogurt za oknem, sýkorky se po 
čase naučí do něj dostat? Celý měsíc nás 
provázela pohádka O dvanácti měsíčkách. 
S dětmi jsme se naučili zazpívat a zahrát 
krátkou operku od Z. Svěráka a J. Uhlíře. 
Putovali jsme zimní zasněženou a zledo-
vatělou krajinou a zkoušeli jsme si Maru-
ščiny útrapy při cestování k měsíčkům. 
Radost ze zdolání byla veliká. Nebyly to je-

diné chvilky, kdy se děti radovaly. Velice je 
potěšila návštěva pana starosty Formana 
a zástupkyně z odboru životního prostře-
dí paní Vachuškové, kteří přišli s dárečky 
a rozdali je třídě Zajíčci za 3. místo v sou-
těži „Sběr hliníku“. Leden jsme si náležitě 
užili a už se těšíme na příští měsíc, který 
bude plný masopustních tradic.

• Stanislav Jílek, pedagog, MŠ Na Paloučku

01 Děti pod Loretou. Foto: Stanislav Jílek

02 Děti sáňkují na Loretě. Foto: Stanislav Jílek

03 Předávání cen za výhru v soutěži ve sběru 
hliníku. Foto: Jaroslava Maxová

01 02

03
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Konečně zase spolu
Ještě před Vánoci nikdo z nás netušil, co 
následující rok s sebou přinese. Všichni 
jsme si přáli, abychom se ve školních 
lavicích zase společně sešli. Bohužel, ne 
každý měl takové štěstí. Přání se vyplnilo 
pouze prvňáčkům a druháčkům, kteří po 
návratu do školy neskrývali svou radost 
setkat se se svými kamarády, podělit se 
o zážitky z vánočních prázdnin a znovu 
zasednout do svých lavic. Také paní uči-
telky byly moc rády, že těmto třídám byla 
umožněna opět prezenční výuka. Pro tyto 
děti je výuka z domova obtížná a neo-
bejdou se bez pomoci rodičů. Všichni si 
přejeme, aby brzy nastoupily i ostatní 
ročníky. 
Na závěr bychom všem chtěli popřát pev-
né zdraví, hodně štěstí a optimismu. Ať je 
rok 2021 pro všechny klidný a pohodový.
Ani v této složité době naše škola neza-
hálí. Třídy se zapojily do sběru hliníku, 
který se již u nás stal tradicí. V letošním 
roce jsme obsadili hned dvě první vítězné 
příčky. Třída 4. B získala první místo 
a těsně za ní se umístila třída 2. B. Ceny 
dodatečně předal starosta Ing. Michael 
Forman a Ing. Anna Vachušková.

• učitelky 1. a 2. tříd

01 Předání cen – sběr hliníku

Soutěžní úlovek 
na konci roku
Během mého působení na ZŠ Blaten-
ská jsme si se žáky oblíbili celou řadu 
biologických soutěží, kterých se pravidel-
ně a s velkou chutí účastníme. K našim 
favoritům posledních let určitě patří 
korespondenční soutěž rybářských vědo-
mostí od Střední školy rybářské a vodo-
hospodářské Jakuba Krčína v Třeboni. 
I když se na první pohled může zdát, že 
korespondenční odpovídání na záludné 

otázky má oproti běžnému testování nižší 
vypovídající hodnotu, u této velmi úzce 
zaměřené soutěže tomu tak určitě není. 
Nejen že zúčastnění žáci musí být pro pří-
padný úspěch zapálenými rybáři, ale také 
se od nich očekává schopnost umět vy-
hledat poměrně speciické informace. Asi 
málokdo běžně ví, kolik kg obilovin musí 
sežrat kapr na kilogramový přírůstek 
nebo která naše ryba má největší jikry. 
Nejen s těmito otázkami se dokázala po-
pasovat žákyně Míša Kubaňová z 9. B, jež 
obsadila krásné 7. místo na republikové 
úrovni. Míša si vybojovala výhru v podobě 
rybářského víkendu v Třeboni. Věříme, že 
do léta se epidemiologická situace zlepší 
natolik, aby si na jihu Čech zarybařila 
tak, jak se sluší a patří. Gratulujeme.

• Mgr. Petr Curko  

(učitel Př a Ch, ZŠ Blatenská)

01 Míša Kubaňová se svým úlovkem.  
Foto: Jan Kubaň.

Virtuální 
univerzita 3. věku
Letní semestr VU3V bude věnován 
přednáškám na téma „Mistři evrop-
ského barokního malířství 17. století“. 
V tomto tematickém kurzu se postup-
ně seznámíte s šesti nejvýraznějšími 
osobnostmi evropské malířské scény 
17. století, jejich životem a dílem, kte-
ré se nesmazatelně vrylo do světových 
dějin umění.

Kurz bude zahájen 2. února 2021. 
Bližší informace u paní Miluše Haš-

kové na oddělení pro dospělé nebo na 
tel. 371 430 594 nebo na e-mailu  
region@knihovna.horazdovice.cz

• Miluše Hašková,  

Městská knihovna Horažďovice

01

01
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Trochu vzpomínání…
Vždy na počátku roku píši pár statistic-
kých údajů a krátké zhodnocení předcho-
zího roku. Tentokrát jsem váhala, protože 
se v minulém roce naplnila Krylova slova 
„Byl smutný tento stát, když musel jsi se 
dívat, jak zakázali hrát a zakázali zpívat“. 
Nebylo o čem psát. V roce 2020 se uskuteč-
nilo nejméně koncertů v historii – pouhé 
3 z plánovaných 18. Stav členské základny 
zůstal 19, já ale stále věřím, že třeba přijde 
někdo nový, kdo naše řady posílí. A také, 
že nám všem už zpívání velmi chybí.

Nejistotu zda psát, ukončila znač-
ně opožděná zpráva o úmrtí hraběte 
Ferdinanda Kinského (*1934). Nejstarší 

syn posledního majitele horažďovického 
panství, profesor Evropského institutu 
mezinárodních vysokoškolských studií 
v Nice, vydavatel časopisu „Formování 
Evropy“, autor řady knih, mnoha článků 
a bezpočtu přednášek zemřel 22. listopa-
du 2020. 

Narodil se v Praze a dlouho žil v Ně-
mecku, ve Francii či Rakousku. Jeho titul 
zněl „ze Vchynic a Tetova“, on sám se ale 
vždy cítil „z Horažďovic“. Ke své rodné 
zemi a našemu městu se stále hrdě hlásil. 
Často se sem vracel, založil zde tradici 
letních seminářů o evropské spolupráci 
a Diplomatickou akademii Ministerstva 

zahraničí. A také se nezapomenutelně 
zapsal do historie našeho spolku. Dne 
25. září 1993 byly na horažďovickém 
náměstí svěceny zvony kostela sv. Petra 
a Pavla a také prapor PS Prácheň. Pro-
fesor Kinský byl přítomen a náš zpěv 
ho zaujal tak, že nás pozval na Festival 
chrámové hudby do Le Val v Provence. 
Rok na to byl jmenován Čestným členem 
PS Prácheň, od roku 1999 je Čestným ob-
čanem města Horažďovic. Ministerstvem 
zahraničních věcí mu byla 4. 6. 2002 udě-
lena cena Jana Masaryka „Gratias agit“ 
za šíření dobrého jména České republiky 
v zahraničí.

Měla jsem několikrát příležitost se 
s panem Ferdinandem Kinským s chotí 
setkat. Jeho přehled, vzdělání, erudice 
v mnoha oborech a vrozená noblesa byly 
umocněny úžasným smyslem pro humor, 
skromným vystupováním a vstřícností, se 
kterou nám vyprávěl různé – pro nás až 
neuvěřitelně znějící – příhody z dětství. 
Ta, jak si v jeden deštivý den, kdy nesměli 
jít s bratrem ven, kopali s míčem v rozleh-
lém sále, je asi v Horažďovicích notoricky 
známá. Při jednom kopu silná rána odra-
zila kus bíle omítnuté zdi, a na chlapce 
vykoukla hlava Turka. Díky této „rošťár-
ně“, za kterou nebyli otcem rozhodně 
pochváleni, byly odhaleny a následně 
zrestaurovány dodnes obdivované fresky 
na stěnách Velkého sálu.

A touto úsměvnou historkou chci 
dnešní vzpomínání ukončit. Abychom 
na Ferdinanda Eugena Franze von Assisi 
Bonaventura Maria Theresia hraběte 
Kinského z Vchynic a Tetova vzpomínali 
jako na milého člověka, kterému nic 
lidského nebylo cizí. Jako na člověka, 
který měl v oblibě humor, hudbu a zpěv. 
Jako na někoho, kdo měl naše město 
skutečně rád.

• Za Pěvecký spolek Prácheň 

Simča Sládková

01 Zpěváci PS Prácheň s hrabětem Kinským večer 
po koncertě v Le Val

02  Hrabě Kinský a jeho paní nad starými školními 
fotograiemi z Horažďovic

03 List z kroniky PS Prácheň s udělením Čestného 
členství hraběti Kinskému. Autor kresby 
J. Hořejší.
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Historie domů v Horažďovicích  
v letech 1600–1800, vnitřní město

Dům čp. 96
V roce 1619 náležel dům Brikcímu Mal-
kovskému, je zmíněn v soupisu poho-
řalých osob po vypálení města vojskem 
Karla Bonaventury Buquoye, kdy mu bylo 
na nový krov přiděleno 40 kmenů dřeva. 
Škoda na domě odhadnuta na 740 kop. 
V roce 1605 přijal Brikcí Malkovský, 
řezník, do řeznického cechu svého syna 
Jakuba. Ten se stává po otcově smrti ma-
jitelem domu. Kromě řeznického řemesla 
zastával v rámci obce další rozličné úřady. 
V roce 1638 je volen jako úředník k vybí-
rání obecního mýta. Mezi lety 1636–1649 
je uveden společně s Janem Netvíkem 
jako kostelník při kostele sv. Jana Křtite-
le. V roce 1646 zastával funkci úředníka 
nad panskými rybami. V berní rule v roce 

1654 uveden jako řezník, osíval 48 strychů 
polí, choval tři krávy, pět jalovic, 38 ovcí 
a sedm sviní. V roce 1663 sepisuje Jakub 
Malkovský poslední vůli, ve které od-
kazuje dům synu Janovi za 150 zlatých. 
Ten se má se svými sourozenci Václa-
vem, Šimonem a Kateřinou, provdanou 
Velenovskou, podělit o vybavení domu, 
mezi které náleželo i cínové nádobí, kotel 
na ryby, hmoždířek, peřiny, dále pole 
a louky. Pro sebe si Jakub Malkovský 
ponechává dvůr na předměstí se stodolou 
a zahradou, „krávu domácí, bejčka dvou-
letýho domácího, jalovici tříletou, vepříka 
domácího, ovec 23 a jehňat 13“, k tomu 
louku Na stráži pod tři vozy sena a dal-
ší pole. Jan provozoval stejně jako otec 
řeznické řemeslo. V roce 1714 sepisuje Jan 
Malkovský poslední vůli, ve které odkazu-
je dům synu Janovi za 200 zlatých se vším 

nábytkem, co se v domě vynachází. Dům 
leží mezi domy Jiřího Vrkala a domem 
Marka žida. Bratru Matějovi vydal Jan 
100 zlatých z této částky. Kromě množství 
polí přejímá ještě 14 ovcí a jalovici tříle-
tou. V roce 1739 sepisuje poslední vůli. Ke 
kostelu sv. Jana Křtitele odkazuje 50 zla-
tých na sloužení každoročně čtyř mší 
svatých, první za duši svých rodičů Jana 
a Doroty Malkovských, dále za duši rodi-
čů manželky Jakuba a Kateřiny Radvanic-
kých, za bratra Matěje, Václava, Šimona 
a celý rod Malkovských. Dalších 50 zla-
tých odkazuje kostelu sv. Petra a Pavla 
na další 4 mše. Stejnou částku odkazuje 
klášteru sv. Michala, 20 zlatých ke kapli 
sv. Anny. Dům v Trhové ulici ležící mezi 
domy Nüderovským a židovským spolu 
s masným krámem v sumě 140 zlatých 
odkazuje dceři Kateřině a jejímu manželu 

Zasedání Bezpečnostní rady 
obce s rozšířenou působností 
Horažďovice

Pravidelná Bezpečnostní rada obce 
s rozšířenou působností Horažďovice 

(BR ORP Horažďovice) zasedala na rad-
nici 10. prosince 2020.

Bezpečnostní rada ORP je zřízena jako 
poradní a koordinační orgán starosty 
ORP pro přípravu na krizové situace. 
Předsedou bezpečnostní rady obce určené 

je starosta příslušné obce, který jmenuje 
členy bezpečnostní rady obce. Na jednání 
BR ORP se projednává a posuzuje stav za-
bezpečení a stav připravenosti na krizové 
situace na území správního obvodu ORP.

Na uvedeném jednání byla vyhod-
nocena činnost všech složek v BR ORP 
Horažďovice zastoupených: pracoviště 
bezpečnosti a krizového řízení MěÚ 
Horažďovice, Policie ČR, Hasičského 
záchranného sboru ČR (HZS), Jednotky 
dobrovolných hasičů III Horažďovice, 
Městské policie Horažďovice a vedení 
města Horažďovice. Hlavním tématem 
byla opatření proti šíření koronaviru 
a dále se projednával stav připravenosti 
složek integrovaného záchranného systé-
mu dislokovaných ve správním obvodu 
obce s rozšířenou působností a BR ORP 
Horažďovice schválila Krizový plán obce 
s rozšířenou působností pro rok 2021, jejž 
předkládal k projednání HZS, územní 
odbor Klatovy. Předseda BR ORP Horaž-
ďovice Ing. Michael Forman na závěr 
konstatoval: „Podařilo se zvládnout I. vlnu 
pandemie a nyní složky BR ORP Horaž-
ďovice spolu s dalšími dobře zvládají 
i II. vlnu. Za to bych všem v ORP Horažďo-
vice chtěl vyjádřit mnoho díků.“

• Odbor kanceláře starosty, pracoviště 

bezpečnosti, OUI a krizového řízení

01 Graf vývoje pandemie v ORP Horažďovice 
v období od 1. 9. 2020 do 18. 1. 2021

02 Graf vývoje pandemie v ORP Horažďovice 
v období od 18. 12. 2020 do 18. 1. 2021
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Janu Gregorovi. Synu Desideriovi, který 
vstoupil do františkánského řádu, odka-
zuje příslušná pole. Děvečce Magdaleně 
„která u mě přes 24 leta v službě zůstává 
a věrně a spravedlivě sloužila“ odkazu-
je krávu. V roce 1740 se oiciálně stává 
Jan Gregor majitelem domu poté, co jej 
vyženil s Kateřinou, rozenou Malkovskou, 
včetně polovice krámu masného. V roce 
1775 prodává Jan Gregor dům Janovi 
Segovi a manželce Marii Anně za 325 zla-
tých. Dům leží v koňském trhu mezi 
domy Veroniky Nüderové a domem žida 
Vodňanského. Ještě téhož roku ale kupuje 
dům od Jana Segy Mates Maršát. 

• MgA. Jindřich Šlechta

01 Současná podoba objektu (rok 2020)

Bezkontaktní 
půjčování
5. stupeň PES nás obohatil o nové zku-
šenosti. Nařízení vlády v tomto případě 
neumožňuje obsloužení čtenáře ani pro-
střednictvím výdejního okénka. Jediné 
řešení je bezkontaktní půjčování. Což je 
v našem případě tak trochu zapeklitá věc. 

Po celou dobu uzavření knihovny stále 
platí, že si mohou čtenáři knihy objedná-
vat, ať už telefonicky, e-mailem, nebo pro-
střednictvím služby odložení z poličky. 
Ale možnost vyzvednutí byla v nedohled-
nu. Přemýšleli jsme proto, jak čtenářům 
bezkontaktně umožnit knihy vyzvednout. 
Jako schůdné řešení se ukázala mož-
nost domluvit si telefonicky přesný čas 
vyzvednutí. Knihy má tedy čtenář již na-
čtené na svém kontě a v domluvený čas si 
knihy pouze odebere. Pokud se domluve-
ný čas dodrží, zabrání se shromažďování 
lidí před knihovnou, převzetí knih trvá 
minimální dobu, ale hlavně se alespoň 
část knih dostane ke čtenářům. Je nám 
samozřejmě jasné, že takovéto půjčování 
nemůže nikdy nahradit možnost, kdy si 
sami čtenáři v klidu vybírají v prostorách 
knihovny. Není nad to, v knize zalistovat, 
přečíst anotaci, zjistit, jak velká písmena 
v knize jsou. Je to zkrátka taková „nou-
zovka“. Možná ale někomu zpříjemní 
to dlouhé období, kdy je nám odepřená 
jakákoli zábava, rozptýlení, kultura. 

Každého už nemusí bavit sledovat tele-
vizi, lidé se chtějí zabývat také něčím 
jiným, než je pandemie. Také někteří 
studenti mohou možnost bezkontaktního 
půjčování ocenit. Bohužel jim ale mů-
žeme nabídnout pouze to, co se v dané 
chvíli v knihovně nachází, a to z toho 
důvodu, že v pátém stupni není umožně-
no čtenářům vrácení vypůjčených knih. 
Je proto lépe si předem v našem on-line 
katalogu zjistit, co je právě k dispozici. 

Výpůjční doba se po celou dobu uzavření 
všem čtenářům automaticky prodlužuje.

Děkujeme všem našim čtenářům za 
trpělivost, za dodržování všech podmí-
nek, ke kterým jsme museli přistoupit, 
abychom mohli alespoň v omezeném 
režimu poskytovat výpůjční služby. 

Přejeme vám hodně zdraví, pevné ner-
vy a těšíme se na setkání v knihovně.

• Petra Tomešová, Městská knihovna 

Horažďovice
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Počasí v Horažďovicích v roce 2020
Zájemcům o počasí nabízím klimatický 
přehled za loňský rok. 

Průběh počasí

Zima. Leden klidný, teplý, bez větších 
mrazů, nejnižší teplota jen –8 °C, zato 
nejvyšší 13 °C! Bez sněhu, sucho. Únor 
byl však velmi teplý, téměř bez mrazů. 
Nejnižší teplota jen –4 °C, ale nejvyšší tep-
loty až 16 °C! Měsíc neklidný (2× bouřka), 
větrný (silný vítr 10.–12. 2. a 24. 2.), na deš-
ťové srážky bohatý. Koncem měsíce přišel 
i sníh (10 cm). Celkově zima velmi teplá, 
srážek díky únoru nadprůměrně. 
Jaro. Březen teplotně i srážkově nor-
mální, duben teplotně také, ale suchý. 
Překvapil sníh na první jarní den (7 cm) 
a následné ranní mrazy až do začátku 
dubna (až –8 °C). Květen chladnější. V jeho 
první polovině sucho už bylo znepokoji-
vé, ale 10. 5. přišel zvrat: bouřky a vydatné 
srážky v dalších dnech pole zachránily. 
Celkově jaro teplotně i srážkově mírně 
nad průměrem. 
Léto. Červen teplejší, srážkově vydatný. 
Červenec průměrný, srážek méně. Teprve 
srpen přinesl teplé léto a zase vydatné 
srážky. Za pouhé první tři dny měsíce na-
pršelo 77 mm, což vydalo za celý srpnový 
průměr. Léto tedy celkově teplotně prů-
měrné, srážek nadprůměr. Po několika 
horkých létech tentokrát normální léto.
Podzim. V září stále doznívaly letní dny, 
ještě 15. 9. jsme naměřili teplotu 30 °C! 
Změnu počasí přinesl koncem měsíce vy-

datný déšť. Od poloviny října už nastou-
pil podzim. V listopadu panovalo sušší 
počasí, ale často s inverzními mlhami. Na 
Šumavě však svítilo sluníčko a bylo výraz-
ně tepleji. V souhrnu byl podzim teplotně 
i srážkově normální. 
Zima. Poslední měsíc roku byl teplý, 
srážek méně. Na začátku měsíce napadlo 
trochu sněhu, který brzy zmizel. A zase 
panovalo inverzní počasí s teplotami 
kolem 0 °C, zatímco Šumava se těšila ze 
slunce a bylo tam až o 10 °C tepleji. Při 
obvyklém vánočním oteplení (22.–24. 12.) 
dosahovaly teploty až 13 °C.

Klimatická statistika

Průměrná roční teplota byla 9,4 °C 
(v r. 2019 průměr 9,9 °C) a roční úhrn srá-
žek činil 744 mm (v r. 2019 jen 519 mm). 
Rok 2020 byl tedy opět teplý a tentokrát 
srážkově nadprůměrný. O vyšší průměr-
nou roční teplotu se zasloužily hlavně 
teplé zimní měsíce, o vítaný příděl 
srážek, který zmírnil sucho minulých let, 
zase květen, červen, srpen. 

Nejteplejším měsícem se stal srpen 
s průměrnou teplotou 19,0 °C. Nejchlad-
nějším pak leden s průměrnou teplotou 
0,8 °C. Nejvyšší teplota byla zaznamenána 
21. 8., a to 33,6 °C. Nejnižší teplota naopak 
2. ledna –8,4 °C. Kuriózní bylo, že třetí 
nejnižší teplotu roku –8,0 °C přinesl jarní 
měsíc duben (1. 4.). Nejteplejším dnem 
byl 21. srpen s průměrnou denní teplo-
tou 23,3 °C, nejchladnějším 3. prosinec 

s průměrnou teplotou –3,8 °C. Nejdešti-
vějším měsícem se stal červen se 156 mm 
srážek, hned za ním srpen 123 mm a kvě-
ten 121 mm. Nejsušším z měsíců byl leden: 
pouze 10 mm srážek. Nejvíce napršelo za 
jeden den 44,5 mm (11. května). Nejvíce 
souvislých srážek jsme naměřili ve dnech 
2.–4. 8., celkem 77,5 mm. Dnů s bouřkou 
jsme napočítali 16, a pak ještě v dalších 
dnech 6 bouřek v dálce. Vydatná bouřka 
přišla 14. 6. – napršelo 33 mm. Posled-
ní sníh zimy napadl ještě 31. 3. (0,5 cm) 
a poslední jarní mráz přišel 6. 5. (–0,6 °C). 
První podzimní mrazík se dostavil 20. 10. 
(–0,7 °C), první sníh začínající zimy se 
objevil až v noci na 3. 12. (1,5 cm). Nejvíce 
sněhu (10 cm) jsme zaznamenali 28. 2., ten 
však brzy roztál. Silný vítr řádil ve dnech 
10.–12. 2. (dozvuky orkánu Sabina) a znovu 
24. 2. (vichřice Julie). Zatímco jinde v ČR 
způsobily oba vichry četné škody (popada-
né stromy na silnice, železnice, el. vedení), 
v Horažďovicích se vítr obešel bez větších 
škod. Krátce v nárazech zadul silný vítr 
i před příchodem bouřky 28. srpna. 

Prameny a vodní toky 

Dlouhodobé sucho posledních let přece 
jen rok 2020 částečně napravil. Ale jenom 
částečně. Díky nadprůměrným srážkám 
ve vegetační době půdní sucho k radosti 
zemědělců zmizelo. Dokonce se dostalo 
i na podzemní vody, které přece jen tro-
chu ožily. Dobře to bylo vidět na prame-
nu u sv. Anny: ještě začátkem května měl 
vydatnost na kritickém minimu 0,3 l/s, 
květnové a červnové deště zvedly vydat-
nost na 1,7 l/s, po srpnových deštích už 
na 2,5 l/s, začátkem října na 2,9 l/s. Ale od 
té doby už vydatnost zase klesala až na 
1,0 l/s koncem roku. Dlužno říci, že i přes 
výrazný vzestup nedosáhla vydatnost 
hodnot dlouhodobých a na konci roku 
představovala už zase jen sotva třetinu 
dlouhodobého prosincového průměru. 
Otavě ale větší srážky nějaké viditelné 
zlepšení nepřinesly. V souvislosti s tá-
ním sněhu na Šumavě dosáhla Otava 
dne 3. února 2. SPA a pak ještě 24. února 
1. SPA. A potom vlivem srpnových dešťů 
1. SPA, to bylo 4. srpna. Tyhle zvýšené 
průtoky trvaly jen krátce. Jinak ale po 
většinu roku se průtok na Otavě pohybo-
val jen těsně nad hranicí sucha. Menší 
toky na tom byly obdobně. 

• Jiří Wagner

01 Obloha občas přináší zajímavou podívanou. 
Tahle fotograie je z 2. června. – podvečerní 
obzor na východě. Foto J. Wagner

Obzor • Horažďovice 15



Zednictví – Jiří Svoboda
Provádíme veškeré zednické práce

úprava bytového jádra, sádrokartony, štuky,
zateplování fasád, zemní a výkopové práce.

Přijmu zedníka. tel.: 725 763 582

Koupím 
štěně boloňského psíka.
Tel. 607 839 779

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

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

Tel.: 776 822 803
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www.kotis-sro.cz

KOTIŠ s. r. o. přijme pro provoz Třebomyslice  
do svého kolektivu pracovníky  

těchto profesí:

operátor CNC strojů

svářeč 

zámečník 

Nabízíme: dobré platové podmínky,  
dotované stravování, zaměstnanecké beneity,  

příspěvek na životní pojistku

Třebomyslice 94, 341 01 Horažďovice
tel: 376 502 511, e-mail: info@kotis-sro.cz
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