Vážení Hořičáci, v letošním roce oslavíme 750 let od založení Hořic. Je to významné výročí
našeho městyse a pro řadu z nás jediné v našem životě, neboť obce, tu na rozdíl od nás lidí,
přetrvávají celá staletí. Je ale pravdou, že každou obec musí tvořit a spravovat lidé. My
máme nyní tu čest a zároveň i povinnost starat se v této době o toto místo, ve kterém žijeme.
Po druhé světové válce a odsunu sudetských Němců nastala nová doba pro toto místo a do
Hořic přišli noví lidé, kteří mnohdy neměli a pochopitelně ani nemohli mít k tomuto místu
žádný vztah. Je jasné, že vytvořit si takový skutečný vztah trvá hodně dlouho, možná několik
generací. Poválečná doba neměla úctu k ničemu, co zde bylo za staletí vytvořeno. Mnoho
toho bylo nenávratně zničeno. Mnoho se také už bohužel nedá napravit.
Již delší dobu se snažíme zachránit alespoň to, co je ještě možné. Před dvěma lety jsme
opravovali kapličku v Šebanově a instalovali jsme do ní nový zvon (protože starý někdo
před mnoha lety ukradl). Tento zvon nechal odlít a daroval bývalý rodák ze Šebanova pan
Ernst Nodes. Zvon instaloval vynikající český zvonař pan Michal Votruba, se kterým jsme
řešili možnosti provedení elektrického zvonění v našem kostele. Při prohlídce a po následné
konzultaci s diecézním kampanologem, který vyhledal historii zvonů v archivu Biskupství
českobudějovickém, bylo mimo jiné zjištěno, že zvony v našem kostele byly v historii
mnohokrát zničeny požáry, nebo rekvírovány (zabaveny) pro válečné účely, ale vždy byly
vyrobeny nové a vráceny zpět. Naposledy byly tyto zvony rekvírovány pro válečné účely
v roce 1941, ale k jejich obnově už nikdy nedošlo. Největším překvapením tedy pro nás bylo
zjištění, že ty zvony, na které jsme chtěli instalovat elektrický pohon, vlastně nemáme.
V současnosti jsou sice v našem kostele tři zvony, ale jen jeden je bronzový, tak jak má
správný zvon být. Pochází z Českolipska, byl také za války rekvírován, ale poté navrácen do
ČSR v roce 1946. Pokud se výjimečně zvoní, tak právě pouze na tento zvon. Další dva zvony
jsou velice provizorní, jsou ocelové a ani zdaleka nedosahují kvality zvonů bronzových. Na
menší z nich se nyní zvoní umíráček a ten větší se nepoužívá vůbec. V žádném případě nelze
zazvonit ani na dva zvony společně, natož na všechny tři zvony naráz, aby byl vytvořen
souzvuk tak, jak se zvony běžně používají každý den a obzvlášť pak při slavnostních
příležitostech.
To nás vedlo k myšlence, že by bylo krásné nechat vyrobit dva zvony nové a po 81 letech
právě u příležitosti oslavy 750 - letého výročí založení Hořic je nechat opět rozeznít. Zvony
byly od nepaměti důležitým stmelujícím článkem mezi lidmi a jsou takovým pomyslným
srdcem každé obce. Abychom právě upevnili tu myšlenku vztahu a sounáležitosti k místu,
ve kterém již 77 let žijeme (jako noví dosídlenci), rozhodli jsme se uspořádat veřejnou
sbírku, z jejíž výtěžku bychom nové zvony pořídili. Aby se tak především každý Hořičák, ale

i každý, kdo to tu má rád, mohl spolupodílet na něčem, co tu přetrvá možná celá staletí. A
při každém zvonění si pak můžete uvědomit, že i díky Vám mohou tyto zvony znít.
Zvony mají také velkou duchovní sílu a je důležité i to, komu jsou zasvěceny. Náš současný
funkční a největší zvon je zasvěcen Panně Marii. Dva nové zvony, které necháváme vyrobit,
bychom po konzultaci s převorem Vyšebrodského kláštera zasvětili Archandělům
Michaelovi a Rafaelovi. Michael je ochránce a Rafael uzdravuje. Zvony budou ozdobeny
kromě reliéfů příslušných Archandělů také znakem našeho městyse a kromě dalších budou
také osazeny nápisem „Věnováno u příležitosti 750 let od založení Hořic na Šumavě L. P.
2022“. Možná je pro někoho důležité i sdělení, že tyto zvony zůstanou naším majetkem a
budou propůjčeny do kostela. Pan převor nám je posvětí při jejich odlévání a samozřejmě i
před slavnostním zavěšením do věže kostela.
Oslava 750 - letého výročí založení městyse, jejíž součástí bude právě posvěcení těchto
zvonů před naším kostelem sv. Kateřiny, se uskuteční v sobotu 25. 6. dopoledne. Odpoledne
bude pak pokračovat programem v amfiteátru. Zvony se slavnostně posvětí a poté se za
pomoci jeřábu umístí do věže kostela, zavěsí se, a ještě tentýž den se rozezvoní.
Každý, kdo by se chtěl podílet a přispět na výrobu těchto zvonů, může poslat příspěvek na
transparentní účet, který jsme za tímto účelem nechali zřídit u ČSOB. Číslo účtu je
334335337, kód banky 0300 nebo v hotovosti přinést tento příspěvek na úřad městyse a
složit ho u paní Blažencové. Účet je otevřen od 1. února do konce června.
Velice si vážíme každého, kdo se rozhodne přispět, a proto bychom chtěli, aby každý měl
také nějakou památku na to, že tak učinil. Nechali jsme proto vyrobit speciální pamětní
medaile a pamětní listy, které Vám budou tuto událost připomínat. Každý, kdo věnuje
částku vyšší než 200,- Kč obdrží pamětní list. Každý, kdo věnuje částku vyšší než 1000,- Kč
obdrží k tomuto pamětnímu listu také pamětní medaili. Tato medaile má ještě 3 varianty.
Kdo přispěje částkou od 1 000,- do 4 999,- Kč obdrží medaili s měděným povrchem, od 5
000,- do 9 999,- Kč je medaile stříbrná a od 10 000,- Kč výše je medaile zlatá (stříbřeny a
zlaceny jsou ryzím stříbrem a ryzím zlatem). Všichni, kdo přispějí, budou zapsáni do kroniky
městyse a držitelé pamětních medailí budou navíc následně zapsáni jako významní dárci na
kovové desce, která bude připevněna do věže kostela do prostoru zvonice. Všechny pamětní
listy a medaile budou slavnostně předány při oslavě 750 - letého výročí. Je však individuálně
možné zvolit i jinou formu předání.
Celková částka, kterou je potřeba vybrat na tyto dva zvony, včetně jejich automatického
zvonění, je zvláštně symbolická, protože je to právě 750 000,- Kč. Vypadá to možná jako
velká částka, ale my věříme, že to společně dokážeme dát dohromady. Rád bych ještě
podotknul, že stejně důležitý je příspěvek od každého z Vás, ať už jsou Vaše možnosti
jakékoliv. Pro někoho či pro nějakou firmu nemusí být problém věnovat i mnohotisícovou
částku a stejně tak si budeme vážit i malého příspěvku od člověka, který má opravdu
hluboko do kapsy. Bylo by pěkné, kdyby alespoň kousek energie každého z Nás byl v těch
zvonech přítomný. Jejich zvuk Nás bude doprovázet každý den a každou hodinu. Menší zvon
bude odbíjet čtvrthodiny, větší pak vždy v celou hodinu a společně se rozezvoní vždy
v poledne. Stále si tak budeme moci připomínat, že jsme se dokázali spojit pro něco
smysluplného, co tu přetrvá možná i celá staletí a toto výročí se tak mnohem více zapíše do
srdcí všech zúčastněných. Za veškeré příspěvky Vám všem dopředu opravdu velice
děkujeme a vážíme si jich.
Martin Madej

