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ÚVODNÍ SLOVO

Vážení přátelé,

je za námi další rok činnosti spolku, rok, který byl po všech stránkách velmi
náročný.  Věnovali  jsme  se  celé  řadě  nejrůznějších  problémů  v  oblasti  ochrany
kulturního dědictví, osvětové činnosti i fyzické práci při záchraně památek. Největší
část práce byla věnována aktivitě na záchranu Hrnčířova mlýna v Českém Meziříčí.
Jak jistě dobře víte, letošní sněm přijal usnesení, aby náš spolek odkoupil a převzal
do  své  péče  tuto  významnou  technickou  památku.  Členové  výboru  po  celý  rok
absolvovali v tomto směru množství nejrůznějších jednání a schůzek a dnes se dá říci,
že jsme u cíle prvního kroku, a to u podpisu kupních smluv. Chtěl jsem touto cestou
poděkovat  všem  členům  výboru  za  spolupráci.  Přistupujeme  k  této  věci  se  vší
pokorou a zodpovědností. Co všechno jsme za uplynulý rok pro tuto památku učinili
a co nás čeká v nejbližší době, to se dozvíte na stránkách tohoto Zpravodaje. 

Na začátku měsíce listopadu jsem měl možnost zúčastnit se velmi zajímavé,
inspirativní  a  příjemné  akce.  Jednalo  se  o  konferenci  PROPAMÁTKY o  obnově
a využívání staveb zaměřenou na textilní továrny, kterou pořádal Institut pro památky
a  kulturu.  Poznal  jsem  celou  řadu  zajímavých  osobností  a  vyslechnul  spoustu
poutavých  přednášek.  Industriální  architektura  je  velice  zajímavá,  a  přitom často
a neprávem  společností  opomíjená.  Bohužel  ani  zástupci  státní  správy  a  místní
samosprávy jí nevěnují patřičnou pozornost. Přitom se jedná také o součást našeho
kulturního  dědictví,  o  odkaz  našich  předků,  o  připomínku  prosperity  tehdejších
průmyslníků a v neposlední řadě se jedná o stavby s kvalitní architekturou, které jsou
součástí urbanistického řešení daného místa. 

Řada velice zajímavých a krásných areálů továren, textilek, pivovarů, komínů
podlehla demolici.  A můžeme se ptát,  co po nich zůstalo? Nebo co je nahradilo?
Odpovědi na tyto otázky nalézáme doslova na každém kroku okolo sebe. Prázdná
místa,  parkoviště,  nákupní  centra...  Přitom  vždy  existuje  možnost  na  vhodnou
konverzi těchto bývalých průmyslových areálů a na jejich zapojení do současného
života dané lokality. Jedná se jistě o složitý problém. Nalézt vhodné řešení a finanční
prostředky  není  vůbec  jednoduché.  Jsem ale  přesvědčen,  že  se  jedná  především
o záležitost  vůle  a  snahy  taková  řešení  hledat,  je  to  umění  dialogu  a  hledání
kompromisů.  Mnoho měst  by  pak mohlo  být  právem hrdé  na  tyto  revitalizované
areály.  Jako  pozitivní  příklady  jmenuji  např.  bývalou Walzelovu  továrnu  (nynější
Centrum  Walzel)  v  Meziměstí,  bývalý  Vertex  (dnešní  Centrum  celoživotního
vzdělávání)  v  Hradci  Králové,  bývalou  odpadovou  přádelnu  „Ida“  (nynější  sídlo
městského úřadu) v Semilech nebo v Praze – Ďáblicích bývalou Battistovu cihelnu
(nynější restaurace). Stačí jen chtít a dát industriální architektuře šanci.

Blíží  se  nám  konec  roku,  proto  mi  dovolte  popřát  všem  příjemné  prožití
vánočních  svátků,  klid,  pohodu a  vše  nejlepší  do  nového roku.  Budu  se  těšit  na
viděnou s vámi na některé z akcí našeho spolku.

Rudolf Khol
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ZPRÁVY Z VÝBORU:

VEŘEJNÁ SBÍRKA NA ZÁCHRANU A OPRAVU HRNČÍŘOVA MLÝNA
Krajský  úřad  Královéhradeckého  kraje  osvědčil  přijetí  oznámení  našeho  spolku
o konání veřejné sbírky na záchranu a opravu Hrnčířova mlýna v Českém Meziříčí.
Sbírka  se  koná  od  1.  září  2018  na  dobu  neurčitou.  Zájemci  mohou  přispět  na
transparentní účet č. 804014002/5500. 

VÝSTAVA MATERIÁLŮ O HRNČÍŘOVU MLÝNU
Členové spolku uspořádali  v rámci oslav 100. výročí  republiky výstavu materiálů
o historii  mlýna  v  Českém  Meziříčí  a  představili  také  vizi  na  jeho  záchranu
a postupnou obnovu. Celkem osm panelů bude vystaveno v lednu 2019 v městském
informačním centru v Opočně.

PROHLÁŠENÍ  HAJNIŠOVA  MLÝNA  ZA  KULTURNÍ  PAMÁTKU  BYLO
PODRUHÉ ZRUŠENO 
Již druhý ministr kultury zrušil  prohlášení Hajnišova mlýna v Třebechovicích pod
Orebem za kulturní památku. Ministerstvo kultury ČR řeší tuto záležitost od dubna
roku 2016. Dojde tak zřejmě k novému projednání ve správním řízení.  

ŽÁDOST O DOTACI NA ČINNOST SPOLKU
Spolek podal v listopadu žádost o dotaci v programu Činnost kulturních organizací
u statutárního města Hradec Králové.  

STANOVISKO K AREÁLU BÝVALÉ KOŽELUŽNY V HRADCI KRÁLOVÉ
Výbor spolku zaslal stanovisko ve věci areálu bývalé koželužny v Hradci Králové –
Kuklenách Radě města Hradec Králové. Z areálu se dochovala tzv. malá hala a 35 m
vysoký  tovární  komín.  Obě  budovy  měly  být  podle  původních  plánů  po  své
revitalizaci  zakomponovány  do  projektu  Nové  Kukleny.  Výbor  spolku  usiluje
o vyvolání jednání se zástupci městské samosprávy o budoucnosti a revitalizaci této
industriální architektury.

VÝSTAVY PAMÁTKY A JEJICH OSUDY V POLICI NAD METUJÍ
Výstava Památky a jejich osudy se stala skutečně výstavou putovní. Po tom, co byla
postupně úspěšně prezentována v Hradci Králové a v Trutnově, bude na jaře 2019
umístěna ve výstavních prostorách Muzea Náchodska v Polici nad Metují.

VÝSTAVA PAMÁTNÁ MÍSTA KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
Dne 5.  prosince  byla ve Studijní  a  vědecké knihovně v Hradci  Králové zahájena
velmi zajímavá výstava NPÚ, ÚOP v Josefově mapující pomníky padlým ve velké
válce  a  lípy  svobody  v  našem  kraji. Putovní  výstavu si zde zájemci  mohou
prohlédnout do konce letošního roku. Poté se výstava přesune na další místa. Více
informací najdete na webu NPÚ nebo FB Památkám naproti.
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ČLÁNKY A STUDIE:

Josef Havrda: Výklenková kaplička u Semonic

V posledním Zpravodaji č. 1 – 4 / 2017 je na straně 18 informace od Ing. Jiřího
Balského o problémech této kapličky v souvislosti s komunikací třetí třídy, která kříží
nově budovanou dálnici. Kaplička na tomto místě stojí nejméně dvě století, dvě lípy
vedle ní nejméně sto let. Jedná se o dva mohutné, stoprocentně zdravé stromy. Spor
o zachování kapličky spočívá ve vyřešení zvýšené, cca o jeden metr, nově upravené
kolem vedoucí komunikace. O zachování kapličky proběhla řada jednání i návrhů,
které jsou popsány ve výše uvedeném článku Ing. Balského.

Pokácené lípy u výklenkové kapličky u Semonic

Konečným výsledkem těchto jednání je barbarské pokácení obou stromů dne
29. 10. 2018, kdy se ani nepočkalo několik dnů do oficiálního vegetačního klidu. Do
dnešního dne (článek píši 26. 11. 2018) tam jsou oba pařezy i pahýly kmenů na zemi. 
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Jsem přesvědčen, že v tomto případě selhala na celé čáře památková péče, a to
jak na Odboru výstavby v Jaroměři, tak NPÚ, ÚOP v Josefově. Přestože existovaly
informace, že se projektant silnice se záchranou kapličky a stromů vypořádá, nestalo
se  tak.  Tlak  na  něho  byl  asi  minimální,  nebo  žádný.  Nějaké  řešení  by  se  určitě
nalezlo. Stávající komunikace doposud slouží bez jakýchkoliv střetů s kapličkou. Dle
mého názoru bylo možno zvážit zvětšení sklonu rekonstruované komunikace z mostu
přes dálnici o jeden až dva stupně, tím by se snížila výška násypu, případně zde byla
možnost  mírně  odklonit  osu  komunikace,  v  kombinaci  s  výklenkem  v  zemním
násypu, zpevněném nízkou opěrnou zdí. 

Pařez pokácené lípy u výklenkové kapličky u Semonic

Nestalo  se,  historická  kaplička  se  dvěma  lípami,  které  tvoří  významný
krajinotvorný prvek v prázdné okolní zemědělské krajině, s historickým vzhledem
a pamětí místa, byla zničena.

Kolem záchrany kapličky bylo proneseno mnoho vzletných slov, žádné zřejmě
nepadlo na úrodnou půdu na žádné památkové instituci a necitelní technokrati měli
volné ruce k tomuto barbarskému činu. 
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Vlastimil Šimek: Ve stínu cukrovaru. „Objevená“ technická památka 
Hrnčířův mlýn v Českém Meziříčí potřetí. 

Po dalším půl roce bychom Vás rádi opět informovali o stavu situace týkající
se Hrnčířova mlýna v Českém Meziříčí, jehož převod na náš spolek byl v březnu
tohoto roku odhlasován Sněmem. Dle našeho původního předpokladu jsme počítali
s podpisem kupní smlouvy a převodem nemovitostí na naši  Společnost do poloviny
roku 2018. Tento termín se bohužel nepodařilo naplnit mimo jiné z důvodu delšího
připomínkování návrhů smluv a současně z důvodu řešení některých dílčích změn
v katastru nemovitostí souvisejících s převáděnou budovou.   

Nicméně s  ohledem na výše  napsané  jsme se  rozhodli  v  létě  a  na  podzim
zorganizovat několik pracovních brigád stále tedy ještě na majetku společnosti Tereos
TTD,  a.s.  Dohodli  jsme  se  s  vlastníkem,  že  nás  do  objektu  a  jeho  okolí  vpustí,
abychom mohli provést úklid okolí a vnitřních prostor, a zároveň že bychom vizuálně
ověřili technický stav některých konstrukčních prvků.

První brigáda na mlýně. Odstranění náletových dřevin směrem k silnici.

První brigáda proběhla 9. července v odpoledních hodinách, kdy jsme se vydali
objekt vysvobodit z náletových dřevin. Sešlo se zde několik členů Společnosti. Vedle
toho,  že  jsme  odstranili  náletové  dřeviny  od  fasády  orientované  k  hlavní  silnici,
dr. Němeček  s místopředsedou  ing.  Danem  Jezberou  umístili  na  štítovou  stěnu
sádrové terče, abychom zjistili, do jaké míry dochází k rozrušování této stěny, která
vykazuje  největší  poškození.  Utěšeně  můžeme  dodat,  že  v  těchto  dnech,  kdy  již
probíhá cca  dva měsíce  řepná kampaň v místním cukrovaru  a  silnice  je  zatížena

5



velikým provozem nákladních automobilů, cementové terče zatím neprokazují další
destrukci zdiva. To nic nemění na skutečnosti, že stěna je výrazně rozrušena.

Nepořádek v mlýnici před úklidem, který proběhl v letních měsících.

Další brigády proběhly zanedlouho, a to 31. července a následně hned 4. srpna.
Účelem těchto  brigád  bylo  především poklidit  interiér  a  následně  odvézt  veškeré
možné haraburdí do sběrného dvora. Jednalo se o všemožné již současné věci, které
neměly  sběratelskou hodnotu a  pocházely  z  nedávné minulosti.  Tato brigáda byla
rovněž  publikována  na  facebookovém profilu  mlýna  a  přišlo  nám pomoci  také  i
několik osob z Českého Meziříčí. Celkem se nás za tyto dva dny sešlo cca 15 osob a
bylo kumulativně odpracováno 90 hodin. S brigádou nám mimo jiné pomohl náš člen
Roman Kuzník, který je zároveň členem Sdružení pro Vízmburk, z.s. Za tyto dva dny
se podařilo téměř „dočista“ poklidit přízemí mlýnice a celou obytnou část mlýna.

Vše  jsme  směřovali  k  tomu,  že  objekt  mimořádně  zpřístupníme  během
zářijových Dnů evropského dědictví.

Bohužel  situace  se  smlouvami  se  postupně  natahovala  a  bylo  jasné,  že
k podpisu smlouvy a převodu objektu nedojde do termínu konání akce. Proto jsme
požádali vlastníka o to, že bychom chtěli mlýn částečně zpřístupnit pro tento jeden
víkend. Bohužel nám vlastník konání akce neumožnil a sice s odkazem na bezpečnost
možných návštěvníků.

6



Několik členů letní brigády včetně místních nadšenců. 

Spojovací chodba (předsíň) v přízemí. Napravo je vidět staré ústřední topení. 

Zatím poslední brigáda proběhla 22. října, kdy jsme provedli podzimní úklid
kolem  objektu.  Hrabání  listí  spadaného  ze  dvou  statných  lip  nám  zabralo  celé
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odpoledne.  Dne  28.  října  proběhly  ve  většině  měst  a  obcí  České  republiky
vzpomínkové akce ke 100. výročí  vzniku ČSR. České Meziříčí  nebylo výjimkou.
Proto jsme v rámci konaných akcí za Společnost připravili malou výstavu věnovanou
Hrnčířově mlýnu a jednomu z otců mlynářů Karlu Hrnčířovi,  mimo jiné sokolovi
a prvorepublikovému buditeli.  Výstava byla umístěna sváteční odpoledne v místní
Sokolovně. 

Přízemí mlýna. Tento zaklenutý prostor byl původně zřejmě „krámem“. 

V nedávné  době  proběhla  již  poslední  připomínkovací  kola  ohledně  smluv.
V rámci  připomínek  se  nám  podařilo  pro  Společnost zajistit  co  možná  nejlepší
výchozí podmínky. Na konci listopadu pak byla podepsána oběma stranami Smlouva
o smlouvě budoucí kupní. Nyní by mělo Ministerstvo kultury ČR objekt prohlásit za
kulturní památku. Podpis této smlouvy byl podmínku MK ČR, o které si můžeme
myslet  své.  Následně  by  mělo  dojít  k  podpisu  finální  kupní  smlouvy  a  převodu
objektu  s  přilehlými  pozemky  na  naši  Společnost.  Tím bude  zahájena  nová  fáze
celého projektu, kdy se budeme moci pustit do obnovy památky a naplňovat ji novým
obsahem pro další generace. 

Už  jen  krátce.  Během  podzimu  byly  zprovozněny  nové  webové  stránky:
www.hrnciruvmlyn-cz.webnode.cz,  které  budou  naším  dalším  komunikačním
kanálem. Vedle nich existuje zájmová skupina na sociální síti Facebook:  Hrnčířův
mlýn České Meziříčí. Na obou kanálech publikujeme záměr renovace mlýna, různé
aktuality a jiné zprávy. 

Zcela  na  závěr  velice  důležitá  informace.  V souvislosti  s  mlýnem jsme  se
rozhodli vyhlásit veřejnou sbírku, pomocí níž bychom rádi shromáždili alespoň část
prostředků na některé dílčí opravy objektu. O tom Vás již informoval předseda Khol
na  jiném  místě  tohoto  Zpravodaje.  Dovolte,  abych  Vám  poděkoval  za  podporu
a popřál Vám vše dobré do blížícího se nového roku.
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Malá výstava během 28. 10. 2018 v Sokolovně v Českém Meziříčí.
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Rudolf Khol: Za textilkami do Lomnice nad Popelkou

Textilní  továrny  jako  součást  našeho  kulturního  dědictví.  Co  s  bývalými
továrními objekty? Jaké jsou možnosti jejich využití? Má vůbec smysl bývalé
textilní  továrny  uchovávat?  Jaký  je  pohled  památkové  péče  na  tento  typ
architektury? To všechno jsou otázky, na které mohla zájemcům odpovědět akce
pořádaná ve dnech 7. – 9. listopadu. 
    

Do  Lomnice  nad  Popelkou  sjelo  přes  sto  zájemců  o  textilní  továrny,
industriální architekturu, historii nebo památkovou péči. Konferenci PROPAMÁTKY
o obnově a  využívání  staveb zaměřenou na textilky  pořádal  Institut  pro památky
a kulturu.

Továrna Mastných v Lomnici nad Popelkou

Jednalo se již o 11. ročník akce tohoto typu. V předešlých letech byl prostor
věnován  např.  klášterům,  sýpkám,  pivovarům,  větrným  mlýnům  nebo  radnicím.
V tom letošním roce  byla  pozornost  věnována  textilním továrnám,  jejich  obnově
a novému využití. 

Místo  konání  konference  bylo  zvoleno  více  než  vhodně.  Nynější  oblast
Libereckého  kraje  byla  kdysi  proslulá  svojí  textilní  výrobou  a  koncentrace
průmyslových továren byla doslova nevídaná. V samotné Lomnici na Popelkou se
jich do dnešních dnů dochovalo několik. A právě v jedné bývalé textilní továrně se
konala i tato konference. V úžasných autentických prostorách Továrny Mastných byla
7. listopadu v podvečer také zahájena. Tento den byl věnován regionálnímu bloku.
V prvním příspěvku nás Mgr. Dana Grabcová z FF Univerzity Pardubice provedla
historií  továrny  Mastných.  Dalším přednášejícím byl  dr.  Tomáš  Chvátal  z Muzea
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Interiér Továrny Mastných – místo konání konference

Bývalá mechanická Šlechtova tkalcovna v Lomnici nad Popelkou

a  Pojizerské  galerie  Semily,  p.o.,  který  nás  seznámil  s  vývojem  města  Semily
v souvislosti  s  průmyslovou  revolucí.  Následující  příspěvek  přednesli  Ing.  Martin
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Vonka a Mgr. Michal Horáček z FSv ČVUT v Praze, kteří se ve svých výzkumech
mj.  věnují  továrním komínům.  První  konferenční  den  uzavřel  dr.  Petr  Freiwillig
z NPÚ  s  prezentací  Frýdlantsko  –  od  mlýnů  k  továrnám.  Večer  následovalo
neformální setkání účastníků konference u piva.

Účastníci exkurze u mechanické tkalcovny v Lomnici nad Popelkou

Hlavní konferenční den byl slavnostně zahájen několika zástupci státní správy
a  samosprávy.  První  přednáškou  pak  byla  prezentace  prof.  Ing.  arch.  Tomáše
Šenbergera z FSv ČVUT v Praze, který nás seznámil se stavebním vývojem textilních
továren od 18. do 20. století. také uvedl několik zdařilých konverzí bývalých továren
ze zahraničí. Následoval zajímavý a smutný příspěvek dr. Jana Zikmunda z VCPD,
FA ČVUT  v  Praze  o  průmyslových  stavbách  nedoceněného  architekta  Zdeňka
Plesníka.  Proč  smutný?  Architekt  Plesník  projektoval  celkem tři  zajímavé  stavby
textilních továren. Dvě z nich byly zcela zbytečně a záměrně zbourány. Ta poslední
stále ještě stojí. Dopolední přednáškový blok uzavřel Mgr. Michal Horáček z Ústavu
hospodářských a sociálních dějin FF UK se svojí přínosnou prezentací o stavební
dokumentaci k textilním továrnám. Účastníci se tak mohli dozvědět, kde všude může
být taková dokumentace uložena, co z ní lze vyčíst, jaká je její vypovídající hodnota
a jak jí lze interpretovat.

Další  blok  přednášek  zahájily  Ing.  arch.  Tereza  Bartošíková  a  Mgr.  Naďa
Kirinovičová  z  Pamiatkového  úradu  Slovenskej  republiky.  Ve  svém příspěvku  se
zabývaly textilními továrnami na Slovensku, jejich historií, památkovou ochranou,
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Interiér konvertované odpadové přádelny v Semilech

Areál bývalé přádelny bavlny a mechanické tkalcovny Franze Schmitta v Semilech
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obnovou  a  způsobem  využití.  Následovaly  vystoupení  Mgr.  Michaely  Ryškové
z NPÚ a Ing. Bohumila Michalíka a Pavla Starosty ze společnosti G4D, s.r.o. Tato
společnost se zabývá laserovým a fotogrammetrickým 3D skenováním nejrůznějších
objektů.  Seznámili  přítomné  s  možnostmi  využití  této  technologie  při  obnově
průmyslových staveb.

Areál bývalé přádelny bavlny a mechanické tkalcovny Franze Schmitta v Semilech 

Po přestávce na oběd se účastníci konference sešli na poslední přednáškový
blok konference, který byl věnovaný konkrétním pozitivním příkladům praxe obnovy
a  nového  využití  bývalých  průmyslových  objektů.  Postupně  byly  představeny
projekty  8smička  (bývalá  továrna  na  vlněné  látky)  v  Humpolci  (více  na
http://8smicka.com/),  objekt  bývalé  papírny  Nová  Perla  –  Kyjov  (více  na
http://divus.cc/praha/cs/),  dále  Továrna  Mastných  (více  na  http://www.tovarna-
mastnych.eu/)  a  možnosti  jejího  využití  a  nakonec  Muzeum  starých  strojů
a technologií  v  bývalé  textilní  továrně  Vonwiller  v  Žamberku  (více  na
www.starestroje.cz).  Následoval  příspěvek  Mgr.  Michaely  Ryškové  z  NPÚ,  která
přítomné  seznámila  s  velice  smutným  osudem  Karnolny  v  Krnově.  Objekt
s dochovanou  původní  technologií,  se  vzorníky  textilií,  ve  stavu  posledního
pracovního  dne  (zcela  oprávněně  prohlášený  za  národní  kulturní  památku)  byl
bohužel  úmyslně  zapálen  a  vzniklá  škoda  je  v  mnoha  směrech  nenahraditelná.
Poslední příspěvek celé konference přednesl Mgr. Bohumír Bernášek z Prácheňského
muzea v Písku, a to na téma Písek – Jitex, poválečná textilní továrna v provozu.

Po ukončení přednášek měli zájemci možnost zúčastnit se večerní prohlídky
města s výkladem o jeho památkách s kronikářkou města Mgr. Lenkou Morávkovou.
Kdo se zúčastnil, určitě nelitoval. Toto malé a nenápadné město překvapí množstvím
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velice zajímavých míst a staveb. Díky úsilí starosty města a zastupitelstva tak má
město  návštěvníkům  opravdu  co  nabídnout.  Město  působí  útulným  dojmem
a jednotlivé památky jsou opravené.  Co jsme tedy prošli?  Vesnickou památkovou
rezervaci  Karlov  s  roubenými  domy,  městská  památkovou  zónu  –  náměstí
s novogotickou radnicí, mariánským morovým sloupem a sochou Mistra Jana Husa.
Na místním hřbitově jsme pak navštívili dřevěnou zvonici ze 16. století, ve které se
nacházejí tři velké zvony. Jeden z roku 1591 (přelitý roku 1756) a dva nově odlité
z roku 2017. V opravené márnici je pak umístěna výstava o lomnických zvonech.
Procházka  pokračovala  okolo  secesní  Bártovi  vily  (kulturní  památka)  k  Tylovu
divadlu a městské spořitelně. Obě tyto posledně jmenované budovy byly postaveny
ve 20. letech 20. století podle projektů architekta Oldřicha Lisky. Poté jsme navštívili
čerstvě  zrekonstruovanou  budovu  kina,  která  se  stala  Víceúčelovým vzdělávacím
centrem. Interiér kina je vyzdoben motivy z filmu Alois Nebel,  jehož autory jsou
výtvarník  Jaromír  99  (Jaromír  Švejdík,  frontman  skupiny  Priessnitz)  a  lomnický
rodák  a  spisovatel  Jaroslav  Rudiš.  Večerní  prohlídka  města  byla  zakončena  před
barokní zámeckou budovou, která byla zrekonstruována v roce 2010. Docela dost
zajímavých míst na jedno malé městečko nemyslíte?

Interiér Galerie Kotelna v Železném Brodě

Čtvrteční program konference ovšem ještě nekončil. Na opravdové nadšence
čekala  na  závěr  skutečná  lahůdka.  Noční  prohlídka  areálu  Továrny  Mastných
s výkladem  jejího  majitele  Pavla  Doležela.  Musím  říci,  že  se  jednalo
nezapomenutelný zážitek!  Pan Doležal  nás  provedl  všemi  patry  interiéru  továrny,
zájemci  se  mohli  svézt  nákladním výtahem a  také  si  mohli  prohlédnout  naprosto
unikátní sbírku historických motocyklů a kol anglické značky Raleigh.
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V pátek ráno se účastníci konference sešli před budovami bývalé mechanické
tkalcovny  P.  A.  Šlechty  z  roku  1910.  Objekt  s  hodinovou  věží  byl  postaven
v novogotickém slohu. První zastávkou exkurze byl objekt bývalé odpadové přádelny
„Ida“  v  Semilech.  V roce  2004 byl  konvertován na  sídlo  městského úřadu podle
projektu  architektů  Jana  Dudy  a  Filipa  Horatschkeho.  Přeměna  odkryla
a respektovala původní stav budovy a byly do ní citlivě doplněny nové konstrukční
prvky.  Další  zastávkou  v  tomto  městě  byly  objekty  bývalé  přádelny  bavlny
a mechanické  tkalcovny  továrníka  Franze  Schmitta  v  Semilech  z  let  1861-1865.
Areálem nás provedl dr. Lukáš Beran z Výzkumného centra průmyslového dědictví
při Fakultě architektury ČVUT, který se ujal také odborného výkladu po celou dobu
exkurze. Tento areál je naprosto ojedinělý, jelikož se dochoval v celém svém rozsahu
až do dnešní doby. 

Bývalá přádelna Johanna Priebsche Erbena ve Smržovce

Po  přesunu  do  města  Železný  Brod  jsme  navštívili  přádelnu  bavlny  firmy
Johann  Liebig  a  spol.,  a  to  především  zrekonstruovaný  objekt  bývalého  areálu
Hybler/Kolora – Galerii  Kotelna.  Cestou směrem do Liberce jsme se zastavili  ve
Smržovce  u  budovy  bývalé  přádelny  Johanna  Priebsche  Erbena.  Stavba  je
opravdovou perlou industriální architektury a jejím autorem je zřejmě stavitel Carl
Daut, který je podepsaný na většině dokumentů. Exkurze, a tím i celá konference
byla zakončena v Liberci, v objektu bývalé barevny a apretury Otto Stadlera, který
dnes slouží pro potřeby restaurace a posilovny.

Závěrem  svého  příspěvku  bych  rád  poděkoval  celému  realizačnímu  týmu
konference za její skvělou organizaci, příjemnou atmosféru a za jedinečnou exkurzi.
Stejným dílem patří také poděkování majiteli Továrny Mastných panu Doležalovi.
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Jiří Němeček: V mé paměti zůstalo … (2006–2008)

Rok 2006 
Na počátku roku jsme vydali s více jak půlročním zpožděním Sborník z naší

druhé celostátní konference pod názvem Kulturní dědictví – využití památek.1 Na jaře
jsme  pomáhali  při  rozebírání  roubené  školy  ve  Všestarech  před  transferem  do
skanzenu v Krňovicích (Jezbera, Němeček, Žlábková). Z naší iniciativy a především
za  finančního  přispění  z  Fondu  T  –  Mobile  jsme  nechali  opravit  poškozený
pískovcový kříž na Pouchově v Hradci Králové. Na opravě se podíleli tehdejší naši
členové kamenosochaři Hynek Bláha a Luděk Špatenka. Opravený kříž slavnostně
vysvětil  tehdejší  královéhradecký biskup Dominik Duka 13. června 2006. Většina
návštěvníků se pak zúčastnila mše v pouchovském kostele sv. Pavla.

Vysvěcení kříže biskupem Dominikem Dukou OP

V tomto roce se někteří naši členové zúčastnili tzv. kulatých stolů v hradeckém
rozhlase (Jezbera, Němeček, Pražák). Debaty se týkaly především památkové péče
v Hradci Králové. Svými příspěvky jsme se prosadili  v regionálních i celostátních
novinách. Dopisem hejtmanovi Královéhradeckého kraje jsme upozornili na možné
využití barokní sýpky (původně renesanční tvrze) v Dohalicích.2 Dopisem vedoucí

1 V našem skladu publikací máme všech pět sborníků z celostátních konferencí, které jsme v rozmezí let 2003–2010   
pořádali. Je možné je za symbolickou cenu zakoupit.

2 Sýpka byla na náš návrh zapsána do seznamu památek nemovitého kulturního dědictví a v roce 1998 jsme finančně 
přispěli na opravu.
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odboru  školství  a  kultury  Královéhradeckého  kraje  (Ing.  Stehlíková)  jsme
vyjmenovali ohrožené nemovité kulturní památky v kraji, kterými by se měl úřad
kraje zabývat a hledat řešení na jejich záchranu.

I v tomto roce jsme uspořádali  vlastivědné výlety.  V létě do Orlických hor
a předvánoční výlet do Dohalic.

Náročnou akcí  v  tomto roce  bylo uspořádání  III.  celostátní  konference  pod
názvem  Kulturní  dědictví  v  současnosti,  která  se  konala  již  tradičně  v  Muzeu
východních Čech v Hradci Králové 9. listopadu 2006 (cca 150 účastníků). Předešlý
den večer se konala přednáška našeho člena docenta PhDr. Vladimíra Hrubého na
téma Renesanční památky v Královéhradecké diecézi.

Rok 2007 
Tento rok byl ve znamení boje za záchranu vily Aničky v Hradci Králové. Po

zjištění, že představitelé města v tichosti slíbili pojišťovně Generali, a. s. demolici
vily Aničky. 

Protest před vilou Aničkou

Náš návrh MK ČR na zapsání tohoto objektu do Státního seznamu památek
nemovitého  kulturního  dědictví  má  datum  14.  únor  2007,  za  Společnost  jsou
podepsáni Václav Pražák a Ludmila Žlábková.3

Protestní akce spojené s podpisovou akcí na záchranu vily Aničky započaly již
3 Potřebnou většinu v zastupitelstvu 19 hlasů měla ODS. Na jednání zastupitelstva vystoupil s naším stanoviskem 

doktor Daniel Jezbera. A na dalším MUDr. Olga Procházková.
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21.  února  před  vilou,  kde  s  dvěma  transparenty  a  podpisovými  archy  stáli  naši
členové Hynek Bláha a Zbyněk Cabicar. Podpisová akce probíhala po celý rok na
různých místech Hradce Králové. Mezi signatáři byli například známé osobnosti jako
Václav  Cílek,  David  Vávra,  Zdeněk  Lukeš,  Karel  Kuča.  Přes  velkou  podporu
veřejnosti bylo jasné, že v případě zapsání „Aničky“ do seznamu využije pojišťovna
a představitelé města všech zákonných odvolání, bez ohledu na petici proti bourání,
která měla nakonec téměř 12 tisíc signatářů. Petiční archy jsem osobně odvezl do
Prahy na ředitelství Generali a při rozhovoru s tiskovým mluvčím jsem se dozvěděl,
že pojišťovna bude čekat, jak dopadne jejich žádost o demolici. Poslední jejich nadějí
byl tehdejší ministr kultury Václav Jehlička (KDU-ČSL). Ten však kladné stanovisko
svých úředníků potvrdil. Psal se rok 2009, červenec. Odpůrci se však nevzdávali. Ze
zákona mohli rozhodnutí ministra napadnout již jen soudně, což také udělali. Městský
soud odvolání vyhověl s odůvodněním na procesní chyby. Proti soudnímu rozhodnutí
se MK ČR odvolalo a vyžádalo si opětovně stanovisko od NPÚ Josefov, které napsal
Mgr. Miloš Buroň a bylo opět souhlasné, tj. zapsat vilu do seznamu. Zklamáním bylo
stanovisko odboru památkové péče v Hradci  Králové Ing.  arch.  Jana Falty,  který
vystřídal ve funkci Ing. Zdeňka Čermáka. Falta uvedl několik nedostatků původního
stavu objektu. Například plastové okénko v suterénu. Je třeba říci, že Ing. arch. Falta,
ještě jako pracovník nerozděleného reg. pracoviště NPÚ v Pardubicích, nás v roce
2007 upozornil na hrozbu demolice vily Aničky. Na konečný verdikt – zapsání do
seznamu se čekalo až do února 2010, což byl pro nás „dárek“ k 20. výročí založení
naší Společnosti. Zájemci o historii boje o Vilu Aničku si mohou přečíst podrobně
popsané události v příspěvku Ing. Bohumila Spejchala otištěné ve sborníku Dvacet
let Společnosti ochránců památek ve východních Čechách, Balustráda 2010, s. 100–
122.

Protest  proti  bourání  vily  nebyl  v  tomto  roce  jediný.  Nesouhlasili  jsme
s nevhodnou úpravou budovy magistrátu a také s výstavbou rozhledny a restaurace na
vrcholu kopce Žalý. Obojí se podařilo odvrátit.  Důležitý byl náš návrh na změnu
hranice  městské  památkové  zóny  ve  Střelecké  ulici  v  Hradci  Králové.  Stávající
hranice  končila  ploty  u  prvorepublikových  vil,  které  tak  nebyly  chráněné  před
demolicemi,  s  výjimkou  tří  vil  zapsaných  do  seznamu  nemovitých  kulturních
památek.  Počítalo  se  v  nedaleké  budoucnosti  s  vysokopodlažní  zástavbou.  Ta  by
vytvořila úzký koridor obchvatu města, v němž tehdy projíždělo 24 000 aut denně.
Dnes je to ještě větší počet. Ministerstvo kultury náš návrh akceptovalo a změnilo
hranici městské památkové zóny.

Podpořili  jsme  také  petici  občanů  Starých  Hradů  proti  prodeji  zámku  do
soukromých rukou. To se nepodařilo. Zastupitelstvo města Libáň, kam správně obec
Staré Hrady patřila, odsouhlasila prodej zámku, za který se stavěl především starosta
Libáně.

Náš aktivní člen Ing. Josef Havrda se dlouhodobě staral o opravy kostela sv.
Václava na Chloumku v katastru obce Habřina. V tomto roce se mu podařilo získat
grant na opravu kostela.

Také  jsme  brigádně  pomáhali  ve  skanzenu  Kapounka  v  Krňovicích  při
spárování  roubených staveb.  I  tento rok jsme uspořádali  zdařilý vlastivědný výlet
s návštěvou kláštera v Plasích, kde nám zasvěcenou průvodkyní byla tehdejší naše

19



členka Radka Lomíčková.
Tehdejší  královéhradecký  biskup  Dominik  Duka  požádal  naše  sdružení

o pomoc při organizování oslav 700 let katedrály Sv. Ducha v Hradci Králové. Do
příprav  se  pak  zapojili  naši  členové  Václav  Hovorka,  Daniel  Jezbera,  Pavla
Laštůvková, Jiří Němeček, Josef Ptáček, Jaroslav Šůla a Ludmila Žlábková.

Rok 2008  
Výročí  700  let  katedrály  Svatého  Ducha  v  Hradci  Králové  podpořilo  naše

sdružení aktivním zapojením do oslav, které probíhaly od jara až do listopadu. Sedm
našich  členů  přispělo  ke  zdárnému  připomenutí  tohoto  výročí.  Jmenovitě  Daniel
Jezbera  byl  garantem  literární  soutěže  a  měl  na  starosti  finanční  hospodaření
vytvořeného občanského sdružení Katedrála, Václav Hovorka připravoval fotografie
pro  výstavu  v  muzeu,  Pavla  Laštůvková  byla  kurátorkou  výstavy  Od chrámu  ke
katedrále v muzeu a autorkou tří kapitol v publikaci Chrám Svatého Ducha v životě
města  a  proměnách   času  (Bílá  věž,  Kaple  sv.  Klimenta).  Vladimír  Hrubý  byl
spoluautorem výstavy v muzeu a také autorem hlavní kapitoly Chrám Sv. Ducha výše
zmíněné publikace. Jiří Němeček byl editorem publikace a autorem kapitol Radnice,

Vyklízení půdy a celého hostince v Záměli

Děkanství, Katedrální kapitula ve výše zmíněné publikaci, garantem a spoluautorem
výstavy Církevní  medaile,  garantem výtvarné soutěže  středních  škol,  fotografické
soutěže,  dějepisné  soutěže,  edukativního  programu  pro  školy  a  zajistil  vydání
filatelistického pamětního listu. Jaroslav Šůla byl garantem vydání pamětní medaile
společně s Olgou Procházkovou. Ludmila Žlábková autorkou kapitoly Regiocentrum
Nový pivovar, zpracovatelkou katalogu Církevní medaile. Podíl našeho sdružení na
úspěchu oslav je patrný z uvedeného výčtu.

Společnost se nezabývala jen oslavami. Iniciativou našich dvou nových členů
Rudolfa  Khola  a  Pavla  Bareše  jsme  upřeli  svou  pozornost  na  hrad  Frymburk
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u Nového Hrádku. Ten byl v restituci vrácen (1992) Josefu Bartoňovi z Dobenína. Již
v roce 1991 zásluhou paní  Jany Ptáčkové vznikl  spolek  Kruh na záchranu hradu
Frymburku, jehož jsem byl členem a snažil se zapojit  do záchrany naše sdružení.
Proběhl I. ročník Frymburských slavností.4 V roce 2008 jsme se v Novém Městě nad
Metují sešli s panem Bartoněm a domluvili spolupráci. On především souhlasil, že
můžeme  na  hradě  Frymburk  provádět  odstraňování  náletových  dřevin,  což  jsme
v následujícím roce provedli s vydatnou pomocí členů Sdružení pro záchranu hradu
Kumburku. Více viz poznámka pod čarou.

Povolení v Záměli na záchranu objektu ještě není, ale propagace již běží…

Navázali jsme kontakt se Sdružením Bělá – Biely, které se zaměřilo na obnovu
kostela  sv.  Jana  Nepomuckého  v  obci  Bělá  –  Liberk.  Uspořádali  jsme  tam výlet
s prohlídkou  zajímavého  kostela.  Také  jsme  zahájili  spolupráci  s  občanským
sdružením  Má  vlast  –  můj  domov  v  Záměli  u  Potštejna,  které  zachraňuje
a revitalizuje starou roubenou Fajfrovu hospodu. Hlavním aktérem záchrany, vedle
bývalé starostky obce Marie Trejtnarové, je náš člen Robert Müller.

O velikonočních svátcích jsme uspořádali dvoudenní výlet do Horní Lužice,
abychom shlédli tradiční velikonoční jízdu křižáků. Byl to pro nás silný zážitek vidět
jak malý národ Lužických Srbů dodržuje své tradice. 

Pomáhali  jsme  v  krňovickém  skanzenu  Kapounka  při  vymazávání  spár
roubeného špýcharu. Potěšující bylo, že brigády se zúčastnilo devět našich členů.

Byli  jsme  aktivní  i  ve  vydávání  publikací.  V  tomto  roce  jsme  v  našem
nakladatelství  Balustráda  vydali  výstavní  katalog  Církevních  medailí  a  publikaci
autora Jana Horáka Klášter Svaté Pole. 

Poslední  naší  akcí  v  tomto  roce  byl  předvánoční  výlet  do  Rychnova  nad
Kněžnou, kde jsme si prohlédli rozsáhlou výstavu betlémů.

4 Podrobně  srov. Rudolf KHOL, Hrad Frymburk u Nového Hrádku. In: Dvacet let Společnosti ochránců památek ve  
východních Čechách, Hradec Králové 2010, s. 91 – 98.
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RŮZNÉ:

Životní jubileum historika umění Václava Pražáka

V letošním roce oslavil 90. narozeniny zakládající člen naší Společnosti pan
Václav Pražák. V práci pro náš spolek, ale především v ochraně památek zanechal
určitě výraznou stopu.

Jeho život se ubírá klikatou cestou, stejně jako naše občanská společnost. Před
srpnem 1968 byl pracovníkem krajské památkové péče, dnes regionální pracoviště
NPÚ Pardubice a krátce před prověrkami jako památkář Vč KNV v Hradci Králové.
Pomstychtivost  normalizačních  komunistů  neznala  mezí,  a  tak  skončil  jako  lepič
filmových plakátů. Trvalo nějaký čas, než se stal pracovníkem Filmového podniku
v Hradci Králové. Po listopadu 1989 se na krátký čas vrátil na krajský národní výbor,
kde až do jeho zrušení na podzim 1990 v rámci decentralizace státní správy přešel
jako památkář  na Okresní  úřad v Hradci  Králové.  Při  další  reformě státní  správy
v roce 2000 odešel  sice do důchodu, ale památkám se věnoval i nadále.

Jubilanta Václava jsem poznal již koncem šedesátých let, kdy jsem trénoval
jeho dceru Zuzanu coby nadějnou atletku (druhá nejlepší vícebojařka v republice).
Bylo pak jen logické, že jsem se v roce 1990 s nápadem založit spolek na ochranu
památek obrátil na něho.

Z návštěvy v Hořicích. Pan Pražák je uprostřed vlevo.

Jako  nechanický  rodák  má  stále  vřelý  vztah  nejen  ke  svému  rodišti,  ale
k celému  Novobydžovsku,  kde  také  zná  téměř  všechny  památky,  včetně  i  těch
drobných,  stojících  někde   při  polních  cestách.  Pro  Nechanice  napsal  dvě  knihy

22



o historii  tohoto městečka,  které bylo rodištěm hudebního skladatele Jana Křtitele
Vaňhala, malíře Jana Novopackého a Aloise Rašína. První kniha vyšla při příležitosti
770 let od první písemné zmínky o Nechanicích a druhá v letošním roce (790 let).

Náš  jubilant  úspěšně  navrhl  několik  desítek  památek  do  státního  seznamu
kulturního  dědictví  a  byl  odvážným  a  nekompromisním  obhájcem  památek,
ohrožených  dravostí  developerů.  I  v  důchodu  pracoval  v  několika  odborných
komisích, například v Památkové radě regionálního pracoviště NPÚ Josefov.

Dlouhá léta pracoval ve výboru našeho spolku a účastníci  našich výročních
sněmů ho znají jako předsedu návrhové komise, kde přicházel s realistickými návrhy
na  zkvalitnění  naší  činnosti.  Do  našeho  informačního  bulletinu  Zpravodaj  napsal
velké množství odborných článků a příspěvků.

Milý Václave, myslím, že mluvím za všechny naše členy, když ti chci popřát
zdraví a stálou aktivitu v oboru, který jsi měl a stále máš rád.  

Jiří Němeček

Výstava obrazů a grafik v Záměli

Ukončení výstavy a pečení chleba v Záměli

Z iniciativy našeho člena Roberta Müllera byla v letních měsících uspořádána
v historické Fajfrově hospodě v Záměli výstava obrazů a grafik dvou umělců. Josefa
Korejse Blatinského a malíře a grafika Karla Kratochvíla. Výstava byla tématicky
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zaměřena na lidovou architekturu. Vzhledem k mizející vesnické zástavbě jsou pak
mnohé  objekty  zachyceny  již  jen  na  těchto  obrázcích.  Poděkování  za  realizaci
zajímavé expozice,  vedle již zmíněného Roberta  Müllera,  patří  Marii  Trejtnarové,
předsedkyni spolku Má vlast – můj domov, která je rovněž členkou naší Společnosti.

Výstava obrazů Karla Kratochvíla v Červeném Kostelci

Pobočka Galerie výtvarného umění Náchod v Červeném Kostelci uspořádala
výstavu z díla Karla Kratochvíla u příležitosti 20 let od jeho úmrtí. Expozice byla ve
výstavní síni Městského úřadu v Červeném Kostelci  ve dnech 7. září až 27. října
2018. Větší část exponátů poskytl náš bývalý předseda Jiří Němeček. Výstava byla
důstojným  připomenutím  jednoho  z  našich  prvních  členů,  který  pro  náš  spolek
vytvořil  téměř  200  perokreseb,  které  ještě  stále  využíváme  pro  náš  informační
bulletin Zpravodaj.

Z výstavy obrazů v Červeném Kostelci

Smutná zpráva pro příznivce historie a památek

     V pátek 26. října letošního roku jsme se v kapli sv. Klimenta v Hradci Králové
rozloučili  s  naší  dlouholetou  členkou  paní  Jarmilou  Sibalovou.  Byla  hradeckou
patriotkou s láskou k historii a také ke hradeckým památkám. Bylo jen logické, že
v roce 1995 stála při obnově Spolku Za Starý Hradec Králové a byla dvacet let jeho
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předsedkyní.  Tím pomohla navázat  na spolek založený v
roce 1928. Paní Jarmila Sibalová pracovala až do odchodu
do důchodu na Lékařské fakultě UK v Hradci Králové jako
dokumentaristka.  Jako  překladatelka  a tlumočnice
anglického  jazyka  se  často  věnovala  anglicky  mluvícím
návštěvníkům  Hradce  Králové,  kde  je  seznamovala  s
historií a památkami města a propagovala tak své rodiště.
Pro náš spolek prováděla bez nároku na odměnu překlady
do angličtiny. Jako příklad uvádím námi vydanou publikaci
Putování  po  hradeckých  středověkých  kostelech  a
klášterech  (Touring  Hradec  Králové  medieval  Churches

and Monasteries) autora Radka Bláhy. Paní Sibalová za svoji nezištnou práci získala
v roce 2014 hradeckou cenu Primus inter pares. Osobně jsem se znal s naší členkou
dlouhá léta (učil jsem její dceru Martinu) a vždy jsem se těšil na její vzpomínky na
významné hradecké rodáky, se kterými se osobně znala. Byla pravidelnou účastnicí
našich  pondělních  setkání  tzv.  „Spolku  za  týden“,  kde  jsme  se  s  ní  mohli  ještě
naposledy setkat čtrnáct dní před úmrtím. Se smutkem musím přiznat, že nám tento
srdečný a vlídný člověk bude chybět. Zůstane určitě v našich vzpomínkách. Kdo jste
ji znal, prosím, věnujte ji tichou vzpomínku.

Z lednových oslav Stolní společnosti. Paní Sibalová je druhá zleva.

Jiří Němeček
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Hronovský betlém Karla Kratochvíla

Do  třetice  Karel  Kratochvíl.  V  listopadu  byl  vydán  vystřihovací  papírový
betlém  s  motivem  hronovské  zvonice.  Je  vytištěn  na  pěti  arších  formátu  A3.
Výtvarnou úroveň můžete posoudit dle fotografií  a můžete si ho také zakoupit za
členskou cenu 70 Kč. Je to již druhý betlém Karla Kratochvíla, který byl vytištěn
zásluhou našeho spolku. Byl vytištěn na dvou arších A2 s motivem Hradce Králové.

Sestavený Hronovský betlém
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ZPRÁVY Z MÉDIÍ:

Požár zámku v Horním Maršově zničil střechu a část stropů

I  přes  rozsáhlé  poškození  zůstávají  památkové  hodnoty  zachovány.  Míru
poškození se bude snažit josefovské pracoviště zdokumentovat v příštích týdnech.
Maršovský zámek nechal  v roce 1792 postavit  na místě  panského domu císařský
komoří Jan Bethold Schaffgotsch v pozdně barokním slohu s prvky nastupujícího
klasicismu.  Betholdův  pravnuk  Alfons  Aichelburg  zámek  v  roce  1869  rozšířil
a přestavěl  v novorenesančním stylu. Při této stavební úpravě byla také postavena
asymetricky umístěná věž na jihozápadním nároží. Při poslední větší stavební úpravě
nechali tehdejší majitelé Czernin-Morzinové v letech 1906–1910 přistavět centrální
schodiště na jižním průčelí. 

Zámek v Horním Maršově po požáru

Od roku 1940 byla část zámku využívána Hitlerjugend. V roce 1945 byl zámek
konfiskován,  mobiliář  byl  odvezen do sběrny  Národní  kulturní  komise,  odkud se
později některé předměty dostaly do zpřístupněných státních zámků. V roce 1947 jej
získal  místní  národní  výbor  pro  kulturní  potřeby.  V zámku byla  nakonec  zřízena
internátní škola v přírodě, která ho využívala až do konce 80. let minulého století.

Zámek se stal kulturní památkou v roce 1964. Obec Horní Maršov jej prodala
v roce 1997 do soukromých rukou. Po většinu doby byl nabízen k prodeji zájemcům
s různými záměry na jeho využití, žádný se však nepodařilo realizovat. V posledních
letech už byl zámek nejen bez využití, ale i bez základní údržby. Nicméně stavebně-
technický stav zámku zůstal relativně dobrý, do objektu nezatékalo, okenní i dveřní
výplně plnily svou funkci.

Požár, který vypukl v neděli 19. srpna ráno, zcela zničil veškeré střechy a část
stropů.  Národní  památkový  ústav  se  po  zajištění  zámku  hasiči  a  policií  bude
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soustředit na zdokumentování stávajícího stavu památky a zjištění míry poškození
jeho  památkových  hodnot.  Bude  také  všemožně  napomáhat  tomu,  aby  byly  co
nejdříve  zahájeny  práce  na  zajištění  poškozených  budov  před  zatékáním  i  před
vstupem nepovolaných osob.

I když došlo k velmi silnému poškození zámku, je zřejmé, že historické zdivo,
fasády a velmi pravděpodobně i řada prvků vnitřního vybavení zůstane zachována
a stane  se  tak  základem  pro  žádoucí  a  nezbytnou  obnovu  zámku.  Základní
podmínkou  úspěšné  záchrany  zámku  v  Horním  Maršově  je  nyní  aktivní  přístup
vlastníka  k  rychlému  řešení  nastalé  situace,  především obnově  zastřešení,  neboť
v horském  regionu  lze  očekávat  relativně  brzký  nástup  vlhkého  podzimního
a zimního  počasí.  Z  dlouhodobého  hlediska  bude  klíčové  nalezení  adekvátního
využití.

Zdroj: webové stránky NPÚ, ÚOP v Josefově                                Foto: Jiří Balský

Hořice mají hotový projekt na dostavbu Masarykovy věže

       Město Hořice na Jičínsku má hotový projekt pro získání stavebního povolení na
dostavbu Masarykovy věže samostatnosti. Z projektu vyplývá, že náklady by se měly
pohybovat kolem 18 milionů korun.
      „Nejdéle do jara příštího roku chce město vypsat soutěž na stavební firmu, aby se
v roce 2019 začalo stavět. Otevření dostavěné věže by mohlo vyjít na 28. října 2020,“
řekl místostarosta Hořic Martin Pour (Hořičtí patrioti).
       Věž samostatnosti  se na Hořickém chlumu nad Hořicemi začala stavět  10.
července 1926 a u položení základního kamene byl tehdy prezident Tomáš Garrigue
Masaryk. Do roku 1938 byla věž postavena do výšky 25 metrů, pak stavba skončila.
Nyní  by  měla  být  věž  podle  původního  projektu  architekta  Františka  Blažka
dostavěna do dříve plánované výšky 40 metrů. O dostavbě věže se v Hořicích začalo
mluvit více než před rokem.
      Financování  dostavby  mají  devítitisícové  Hořice  z  větší  části  zajištěné.
Královéhradecký kraj dá na dostavbu věže šest milionů korun a se stejnou sumou
počítají Hořice ve svém rozpočtu. Zbylé peníze chce město podle Poura sehnat od
různých institucí, například od památkářů, od ministerstev pro místní rozvoj, kultury
či obrany. „Počítá se i s veřejnou sbírkou mezi občany a firmami. Na stavbu již jako
první přispěli turisté,“ řekl Pour.
      Věž je postavena z pískovce, v přízemí je muzeum a pietní síň se jmény obětí
válek  z  hořického  regionu.  Na  vrcholu  je  vyhlídkový  ochoz,  ze  kterého
je vidět panorama Krkonoš. Vrchol věže je zakrytý hvězdářskou kopulí. Na bočních
křídlech budovy jsou vlastenecké reliéfy znázorňující například boje legií za první
světové války. Kulturní památkou je věž od roku 2014.
      Z významné části je podle Poura již hotová dokumentace pro výběr dodavatele
dostavby. „Z 90 procent to je o kamenických prvcích, které již máme rozkreslené po
jednotlivých blocích,“ uvedl. 
     Podle Poura má dostavba věže v době výročí 100 let vzniku Československa
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velkou symboliku a  silný  příběh,  kterých v  Česku moc  není.  Podle  představitelů
Královéhradeckého  kraje  se  dostavba  věže  stane  symbolickým  sepjetím  první
republiky s dnešní dobou. Kraj věří, že dostavěná věž bude i významným turistickým
cílem.

Zdroj: www.lidovky.cz

NABÍDKA PUBLIKACÍ:

Církevní památky ….………………………………………………..........     30,- Kč

Dějiny biskupství ….................................………………………………..     30,- Kč

Chlumecko, Novobydžovsko II. díl   (Kuča, K.) ………………...............         40,- Kč

K. V. Rais   (Hladký, M.) ….……………….………………................…….     20,- Kč

Katedrála  Sv. Ducha v životě města a v proměnách času (kol.) …..............    300,- Kč

KIA – Příběh válečného pilota RAF Benigna Štefana   (Trojan, J.)….......   150,- Kč

Klášter Svaté pole  (Horák, J.) ….………………………….……….........     30,- Kč

Kostel sv. Antonína a sv. Jana Křtitele na Novém Hradci Králové………..     260,- Kč

Lidé hradeckého spektra  II. ….…………………….………………...........      20,- Kč

Lidé Hradeckého spektra III. ….…………………..............…………….....     10,- Kč

Putování po hradeckých středověkých kostelech a klášterech (Bláha, R.) ...     20,- Kč

Stojí buk vprostřed luk (Žlábková, L.) ………………………………..........     40,- Kč
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Sborníky:

Sborník Kulturní dědictví (2003) ….………………………………........     20,- Kč

Sborník Využití památek (2005) ….…………………,…,………….......     20,- Kč

Sborník Opomíjené památky (2006) ….…………………,…………......     20,- Kč

Sborník referátů 4. konference Kulturní dědictví současnosti (2010) …........    20,- Kč

Dvacet let Společnosti ochránců památek ve východních Čechách (2010) …   40,- Kč

Ad honorem: sborník vydaný při příležitosti sedmdesátých narozenin 

PhDr. Jiřího Němečka (2013) ….……………………….………..................     90,- Kč

Sborník o historii hradeckého školství ….………………….………............     20,- Kč

Ostatní:

Církevní motivy na medailích – katalog (Brádle, V. - Němeček, J.) ...........     10,- Kč

Katedrála v Chartres – katalog výstavy, Chrudim 2009 (Hrubý, V.) ……...     30,- Kč

Pohlednice (veduta)  Hradec Králové 1602 – Willenberg ….……...............       5,- Kč

Pohlednice (nakladatelství Beatris) hrad  Frymburk ………………............       7,- Kč
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Pohlednice hrad Frymburk …….……………..............................................        2,- Kč

Pohlednice kaple sv. Klimenta – 4 druhy (5 Kč/ks) ……………….............      20,- Kč

Staré pohlednice Hradce Králové Kalendář 2010 ………….………...........     20,- Kč

Veduta Hradce Králové r. 1602, velký formát ……………………….........     30,- Kč

Zapomenuté poklady z církevních sbírek: 1664-2014: 350 let Biskupství

královéhradeckého – průvodce výstavou ……………..………..................       25,- Kč

Hradecký papírový vystřihovací betlém ….…………………..……..........     20,- Kč

Hronovský papírový vystřihovací betlém ….………………………..........     80,- Kč
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