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NĚKOLIK SLOV NA ÚVOD
Vážení přátelé,
vždy na jaře se setkáváme v Hradci Králové na každoročním sněmu Společnosti. Je
to příležitost bilancovat, plánovat i neformálně přátelsky popovídat. Snad je to pro
každého z nás jednou z příležitostí načerpat optimismus mezi lidmi podobného
smýšlení, kteří považují ochranu památkového fondu za významný úkol, jímž jsme
povinni k minulosti i našim potomkům.
Na letošní rok se neplánuje žádná organizačně náročná akce. To však neznamená,
že bychom ztratili rok odpočinkem. Nejdůležitějším úkolem následujícího období
totiž bude příprava oslav dvacátého výročí existence naší Společnosti. Z hlediska
historie jsou dvě desetiletí jen kapkou v moři věčnosti, z hlediska lidského života
se jedná o významné období. Bude to příležitost, jak upozornit veřejnost na naši
činnost, rozšířit povědomí o existenci sdružení a zejména upozornit na památky
jako takové.
Je to současně příležitost pro všechny členy naší Společnosti, aby se do příprav
oslav zapojili. V této fázi zejména nápady, jak a čím program naplnit. Opět po
několika letech by bylo příhodné připravit fotografickou výstavu, která by v
případě zájmu mohla být putovní (v posledních letech se takto podařilo připravit
výstavu snímků zděných klasicistních štítů na Královéhradecku a výstavu dvojice
snímků památek z minulosti a současnosti). Těšíme se proto na nápady, o čem by
výstava měla pojednávat.
Další myšlenkou je uspořádání soutěže pro žáky královéhradeckých škol. Měla by
u nich aktivovat zájem o historický a zejména architektonický vývoj města, v němž
žijí, pomoci jim poznat prostředí, které je obklopuje a přimět je začít se koukat
kolem sebe.
Roční předstih je dostatečná doba, jak jednotlivé akce v klidu připravit. Neměli
bychom ji však promeškat. Už proto abychom mohli včas žádat o finanční
příspěvky na případné programy. Zapomenout bychom neměli ani na praktickou
pomoc vybrané památce. Máte-li v okolí nějakou drobnou památku, která by si
zasloužila opravu, a je-li taková oprava v mezích možností naší Společnosti,
prosím ozvěte se s tipem (nejlépe na e-mailovou adresu sopvc@seznam.cz).
Ludmila Žlábková
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INFORMACE Z VÝBORU SPOLEČNOSTI:
- BRIGÁDA NA FRYMBURKU. Společnost ochránců památek ve spolupráci
se Sdružením na záchranu hradu Kumburku, úřadem městyse Nový Hrádek a
laskavým svolením majitele J. M. Bartoně - Dobenína pořádá ve dnech 25.- 26.
dubna 2009 druhou brigádu na hradě Frymburk. Tentokráte bude zaměřena
na odstranění náletových dřevin z vnějšího prostoru hradeb a věže a rovněž
jarní úklid vnitřního prostoru hradu. Více informací případně na:
bary72@seznam.cz.
- INFORMAČNÍ LETÁKY SPOLEČNOSTI. Jako účinná pobídka pro nové
zájemce o práci v naší společnosti se v dobrém světle ukazují informační letáky.
Prosíme proto členy Společnosti, kteří mají možnost tyto letáky umístit na
příslušná místa v okolí svého bydliště (infocentra, muzea, knihovny), zda by tak
neučinili. Potřebné letáky dodáme. Jistě to je cesta, jak získat nové pomocníky při
záchraně památek v našem regionu a jak zvýšit povědomí o našem sdružení v
oblastech, kde žádné členy nemáme. Zájemci o pomoc s distribucí letáků se mohou
hlásit na níže uvedenou emailovou adresu, kam lze také směřovat materiály do
obnovené vývěsní skřínky SOPVC (v Hradci Králové, podchod ul. Karla IV).
Kontakt : bary72@seznam.cz
- POZVÁNKA NA VÝLET DO HORNÍ LUŽICE. Ve dnech 13. až 14. června
se uskuteční výlet našeho občanského sdružení do Horní Lužice u příležitosti
oslav svatodušních svátků. Prosíme všechny zájemce o účast, aby se přihlásili
na e-mailovou adresu sopvc@seznam.cz nebo na telefon dr. Němečka či dr.
Jezbery, a to nejlépe do 15. dubna. Vzhledem k nutnosti zajistit ubytování a
dopravu prosíme všechny přihlášené, aby se skutečně výletu zúčastnili. Stojí to
za to, jak mohou potvrdit všichni, kdo loni viděli velikonoční „jízdu křižáků“.
- ZAČÍNÁ STAVBA BĚLEČSKÉHO MLÝNA. Po několika letech příprav se
letos začne v areálu Podorlického skanzenu v Krňovicích stavět objekt roubeného
patrového mlýna, transferovaného sem z Bělče nad Orlicí. Jak uvedl Václav
Záruba st. začátkem letošního roku bylo vydáno stavební povolení. Mlýn bude
uveden do podoby před rokem 1918. Pohon mlecího zařízení turbínou bude
nahrazen vodním kolem na vrchní vodu o průměru 3,6 metru. Mlýn se začne stavět
i přesto, že finančních prostředků k jeho výstavbě je stále nedostatek. Schází také
dostatek opracovaného pískovce - byly by potřeba bloky, kvádry i sloupy.
Správa skanzenu se proto obrací na veřejnost a příznivce lidové architektury,
zda by nám nemohli odprodat či věnovat kámen na stavbu mlýna. Více
informací na www.kapounka.cz nebo na telefonním čísle 495 591 633. Běžný
návštěvnický provoz začne ve skanzenu opět v květnu, první májový víkend. První
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akcí bude jarmark původních lidových řemesel.

XX. výroční sněm Společnosti ochránců památek
ve východních Čechách
Jubilejní XX. výroční sněm naší Společnosti se konal 7.3. 2009 již tradičně v
aule Biskupského gymnázia Bohuslava Balbína v Hradci Králové. Dostavilo se na
něj celkem 31 členů našeho sdružení, což je necelá polovina členské základny.
Jednání se zúčastnilo i několik hostů, jmenovitě šlo o zástupce ze Sdružení na
záchranu hradu Kumburku (SPZHK), dále o.s. Má vlast - Můj domov z obce Záměl
a také nedávno založené o.s. Nádraží nedáme!
Sněm zahájil moderátor Václav Hovorka, který v úvodní řeči mimo jiné
připomenul památku zesnulého Dr. Samšiňáka ze Sobotky na Jičínsku. Poté byli
zvoleni členové mandátové (Havrda, Ptáček, Soppe) a návrhové komise (Pražák,
Žlábková, Khol) a schválen program sněmu. Předseda společnosti dr. Jiří Němeček
přednesl výroční zprávu o činnosti za uplynulé období (od XIX. sněmu) a znovu
vyzval členstvo, aby přemýšlelo nad jménem nového předsedy, neboť na příštím
volebním sněmu hodlá svoji funkci po dvaceti letech složit. Následovala informace
o pokladní a revizní zprávě.
Kolegové Pavel Bareš a Rudolf Khol připravili pro účastníky sněmu podrobnou
zprávu a fotografickou prezentaci aktivit Společnosti, týkající se hradní zříceniny
Frymburk v Novém Hrádku na Náchodsku. Nešlo pouze o rekapitulaci historie
objektu a uskutečněných akcí na jeho záchranu, ale zejména i o nástin dalšího
možného vývoje této unikátní hradní zříceniny. Ve spolupráci s kolegy ze SPZHK
se podařilo pro názornost promítnout fotografie z uskutečněné brigády, která
proběhla v září 2008.
Hostem sněmu byl rovněž M. J. Kadrman z o.s. Nádraží nedáme! Referoval o
dnes již velmi známe kauze plánované demolice a s ní související petice na
záchranu historické budovy nádraží v Ústí nad Orlicí. (Blíže v textu předneseného
referátu, který je zveřejněn v další části Zpravodaje.
V diskusi, která následovala po zhruba hodinové přestávce vyplněné
neformálními rozhovory, zaznělo několik informací, mimo jiné také apel na širší
zapojení členů do příprav oslav 20. výročí existence Společnosti, které připadají na
příští rok 2010. Aby toto jedinečné výročí dostalo důstojný rámec, bude nutné
rozložit tíhu příprav na více členů, tak aby vše nezůstalo pouze na bedrech několika
jednotlivců. Stejně tak výzva členské základně na hledání především drobných,
často absolutně opomíjených památek, které si zasluhují lepší péči a větší
pozornost než se jim v mnoha případech dostává.
Nejen výše vybrané, ale i vše další podstatné je detailně obsaženo v usnesení z
XX. výročního sněmu. Do sněmu příštího je tedy rozhodně na čem stavět, a pokud
se podaří tak jako za poslední rok splnit valnou většinu z usnesení sněmu
předcházejícího, bude to rozhodně dobrá vyhlídka na další úspěšnou existenci naší
Společnosti.
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Zaznamenali Pavel Bareš a Ludmila Žlábková

Usnesení XX. Sněmu Společnosti ochránců památek
ve východních Čechách
přijaté 7. března 2009
XX. sněm schvaluje:
Zprávu o činnosti za období od XIX. sněmu, tj. od 5. dubna 2008 do 7. března
2009 přednesenou předsedou Společnosti.
− Zprávu o hospodaření Společnosti za rok 2008, přednesenou pokladníkem
Společnosti.
−

XX. sněm zavazuje členy Společnosti:
Nadále získávat zájemce o členství a práci ve Společnosti, především mezi
mládeží, a trvale rozšiřovat členskou základnu.
− Propagovat, dle svých možností, práci a činnost Společnosti.
− Přispívat do informačního Bulletinu Zpravodaj články o památkách ve vlastním
regionu, odbornými články z vlastního oboru, pokud se týkají památek či historie,
informovat o stavu památek a jejich ochraně v místě svého bydliště
− Spolupracovat podle vlastních možností s ostatními občanskými neziskovými
organizacemi a s odbornými pracovišti památkové péče, se školami, státní
správou a samosprávou.
− Propagovat a zajišťovat prodej publikací vydaných naším nakladatelstvím
Balustráda a touto cestou získávat finanční prostředky do pokladny Společnosti,
což umožní rozšířit naši činnost, včetně vydávání dalších publikací, které by
z ekonomických důvodů jiná nakladatelství nevydala.
−

XX. sněm ukládá Společnosti:
A/ V publikační a osvětové činnosti
- Nadále vydávat informační bulletin Zpravodaj (čtyři čísla v roce)
- Vydat publikaci Lidové zvyky na Královéhradecku a připravit v rámci
dvacátého výročí Společnosti monografii o sochařích Václavu a Josefu
Škodových s podporou města Hradec Králové
− Ve dnech 16. – 17. června 2009 uspořádat vlastivědný zájezd do Horní
Lužice a Polska.
− Navázat spolupráci s katedrou výtvarné kultury Univerzity Hradec Králové a
navrhovat téma pro diplomové práce z oboru památek
− Opětovně oslovit představitele města Hradec Králové v souvislosti s nutnou
opravou nárožního domu v ul. Bratří Čapků, který jako první ze svých prací
realizovaných v Hradci Králové projektoval Josef Gočár (příští rok uplyne
130 let od jeho narození)
− Posílat na naše webové stránky aktuální příspěvky z dění v oblasti
památkové péče
− Poskytovat
informační a propagační materiály do vývěsní skříňky
5

v podchodu Karla IV.
− Ve spolupráci se školským odborem zorganizovat soutěž pro žáky
základních a středních škol o historii svého města či obce a o jejich
památkách, případně zdokumentovat výtvarné prvky v architektuře, jako jsou
plastiky, reliéfy, maskarony, apod.
− Připravit tradiční předvánoční výlet po dohodě se členy Společnosti
− Vytvořit pracovní skupinu pro organizaci oslav 20. výročí Společnosti, která
předloží prostřednictvím našeho informačního bulletinu návrhy na jednotlivé
akce, např. výstavu, upomínkové předměty a další.
B/ Na úseku aktivní péče o památky
− Podílet se brigádnicky na záchraně historické Fajfrovy hospody v Záměli nad
Orlicí, včetně odborných konzultací.
− Aktivně pomáhat při opravě zvonice při kostele sv. Václava na Chloumku
(obec Habřina)
− Pokračovat v záchranných pracích a obnově zříceniny hradu Frymburk
− Podle návrhu členů opravit nějakou vybranou chátrající drobnou památku
v kraji
− Pokračovat v brigádnické pomoci ve skanzenu Kapounka.
− Na základě iniciativy výboru společnosti odeslat dopis Vládě ČR a MK s
výzvou na zvýšenou obnovu nemovitých památek v souvislosti s řešením
současné ekonomické krize prostřednictvím státních zakázek.
− Podporovat podle aktuálních podmínek občanské sdružení Nádraží nedáme,
usilující o záchranu nádražní budovy v Ústí nad Orlicí.
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Pokladní zpráva za rok 2008
Příjmy
Příjmy z prodeje publikací
Příjmy z členských příspěvků
Ostatní příjmy
Příjmy celkem

21 191,- Kč
4 550,- Kč
23 004,- Kč
48 745,- Kč

Výdaje
Za grafické a tiskárenské práce
(KIA, Sborník, Katalog medailí, Brožura Vys. Újezd,
Klášter Svaté Pole)
Zájezd Horní Lužice
Občerstvení
Poštovné
Ostatní výdaje

142 168,- Kč
7 580,- Kč
1 790,50 Kč
1 650,- Kč
6 350,- Kč

Hotovost v pokladně k 31. 12. 2008
Na bankovním účtu k 31. 12. 2008

7 742,- Kč
4 282,- Kč

V Hradci Králové 15. ledna 2009
Společnosti

Jarmila Sibalová – pokladní

Kontrolní a revizní zpráva za rok 2008
Ke dni 24. února 2009 byla provedena kontrola hospodaření Společnosti ochránců
památek ve východních Čechách se sídlem v Hradci Králové za rok 2008. Byla
provedena kontrola následujících ekonomických dokladů:
výpisy z účtu č. 1016000618 vedeného u Raiffeisen Bank č. 1 – 12
příjmové pokladní doklady č. 1 – 39
výdajové pokladní doklady č. 1 – 32
peněžní deník za dobu od 3. 1. do 31. 12. 2008
inventuru pokladny ze dne 31 12. 2008
faktury přijaté – čísla 1 – 10, včetně soupisu
faktury vydané – kopie č. 1 – 13, včetně soupisu
Revizní komise konstatuje, že v hospodaření a ve vedení povinných dokladů
nebyly shledány žádné závady.
V Hradci Králové 24. února 2009
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ZPRÁVY A ZAJÍMAVOSTI:
OBSAZENÍ KRAJSKÉHO VÝBORU PRO KULTURU. V souvislosti s
výsledky podzimních krajských voleb se změnilo i obsazení jednotlivých výborů,
zřizovaných při Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje. Výboru pro kulturu a
památkovou péči nyní přesedá uvolněná předsedkyně Václava Domšová (SNKED). Členy jsou:
Vladimír Derner (KDU-ČSL), Marek Dvorský, Jan Falta, Jiří Gangur (KSČM),
Věra Hlostová (ODS), Josef Lukášek (KSČM), Vladimír Pejřil, Marta Pohnerová,
Josef Šimurda (ODS), Jiří Štěpán (ČSSD), Karel Švenka (ČSSD), Jiří Žák.
Tajemnicí výboru je Jaroslava Vydarená z odboru regionálního rozvoje, cestovního
ruchu a kultury.
JIČÍN UPOZORNÍ NA HROBY VÝZNAMNÝCH OSOBNOSTÍ. Hroby lidí,
kteří výrazněji zasáhli do společenského nebo kulturního života republiky, hodlá na
jičínském hřbitově zvýraznit zdejší radnice. Návštěvníkům Jičína i místním má
připomenout místo posledního odpočinku význačných českých osobností seznam
umístěný na tabuli před hřbitovem. Málokdo například doposud ví, že na jičínském
hřbitově leží mj. prvorepubliková komediální herečka Věra Ferbasová nebo Ema
Pechová, matka člena činohry Národního divadla filmového a divadelního herce
Ladislava Peška. Hřbitov kromě řady celebrit skrývá i mnoho umělecky cenných
pomníků, mezi nimiž vyniká hrobka rodiny Hrubých z roku 1913 od pražského
sochaře Františka Bílka.
ROZŠÍŘENÍ EXPOZICE NA SVOJANOVĚ. Po loni nově zpřístupněné
interiérové expozici v paláci hradu Svojanov nekončí s novinkami správa objektu
ani letos. Od května bude zpřístupněn druhý prohlídkový okruh, během kterého se
návštěvníci podívají do sklepení s výstavou postav z legend hradu. Nově upravena
byla i stylová hradní kuchyně, nechybí výstava grafitu, mučírna nebo prohlídka
dříve nepřístupného Domu zbrojnošů s výstavou historických dveří z Poličska.
Během zimní přestávky byly do stylu počátku 20. století také upraveny pokoje
zdejšího rekreačního zařízení pro veřejnost a připravuje se renovace fasád dalších
hradních objektů.
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Jiří Starý:
Několik nových a obnovených staveb ve východních Čechách
Nová knihovna v Hradci Králové
Studijní a vědecká knihovna dostala prvé ocenění, a to od České betonářské
společnosti. Ocenění „potvrzuje správnost smělých plánů autorů projektu ze
společnosti Projektil architekti s.r.o. vytvořit v sídelním městě Královéhradeckého
kraje novou dominantu, která s sebou přinese punc originality v moderním pojetí“
(Stavebnictví a interiér 4 2008 ročník 16). Stavba je typickou ukázkou agresivního
přístupu současné architektury k veřejnému prostoru. Punc originality získá
stavba, která je vidět, z formulace ocenění vyplývá, že smyslem architektury je
vytvořit dominantu, a to v pojetí, které se vymyká měřítkům a vazbám na okolí, ať
je to město nebo krajina. Knihovna je důkazem postřehu urbanisty Jiřího Hrůzy, že
prostor krajiny i města byl naposledy ctěn v baroku. Jediný možný komentář:
špatná stavba na špatném místě, pokus o rozbití pohledu na panoráma historického
města, originalita za každou cenu, herostrateský pokus o vyniknutí a vykradení
veřejného prostoru. Útěcha: beton jde poměrně snadno recyklovat.
Něco podobného ze zahraničí se šťastnějším koncem: Architektka Zaha Hadid
navrhla expresivní hasičskou zbrojnici, která má poskytovat silný estetický zážitek
prostorovým uspořádáním i dynamickým vedením linií, ale samotní požárnící ji po
pár měsících raději opustili kvůli neadekvátnímu řešení, které se neslučovalo se
specifickými podmínkami jejich provozu (jinak řečeno: budova byla pro hasiče
naprosto nepoužitelná).
(In: V. Hnídková: Skanzen moderní architektury (Weil am Rhein.) Vesmír 7 2008.)
Chrašice, kostel svatého Martina
Kostel v Chrašicích (městská část Chrástu u Chrudimi) byl výrazně přestavěn
Santinim kolem roku 1720. Do lodi kostela vložil čtverec, který byl vykrojením
zdi původní lodi změněn na šestiúhelník. V lodi byly dřevěné klenby, střecha nad
lodí je mansardová, věžička je jehlanec nakoso postavený se čtyřbokou lucernou.
Dřevěné klenby byly zničeny a nahrazeny dřevěným stropem na poměrně velké
rozpětí, ten byl zavěšen na konstrukci krovu. Poškození trámů krovu vedlo k
lokálním opravám, posléze k úpravě konstrukce lucerny. Na přelomu tisíciletí byly
strop i krov ve velmi špatném stavu, průhyb stropu dosahoval 30 cm.
Na opravu krovu a stropu byla vypracováno projektová dokumentace, původní
klenby nemohly být obnoveny, ale opraven byl krov a do původní podoby
zrekonstruována lucerna. Projektant, Petr Rohlíček z firmy INRECO, ze
zachovaných stop tesařských spojů rekonstruoval konstrukci i tvar původní
lucerny.
V původním konstrukčním modelu byla dřevěná klenba spojena s krovem v
samostatný nosný celek, krov bez kleneb již nebyl dostatečně stabilní. Pro
umožnění rekonstrukce krovu byly do něj vsunuty čtyři dřevěné rámy, které
umožnily opravit krov, rámy slouží pro zesílení krovu a pro bezpečné provádění
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prací i dalších možných oprav. Těžká krytina, která krov nadměrně zatěžovala,
byla odstraněna a nahrazena šindelem. Tvarové zaoblení šindelové střechy v
měkkých tvarech dalo vyniknout Santiniho architektuře.
Kostel je na hřbitově, doporučuji se na něj podívat.
Železný Brod, zvonice
Zvonice v Železném Brodě v roce 2007 vyhořela, zbyly jen hlavní nosné trámy.
Zbytky zvonice byly zaměřeny, byl zpracován první předběžný stavebně historický
průzkum. Ohořelá zvonice se pomalu rozpadala, ale město chtělo zvonici obnovit.
Byla vypracována projektová dokumentace, v které bylo navrženo zachování
některých poškozených prvků, protože podmínkou možné dotace bylo zachování
alespoň několika původních částí zvonice. Oprava a znovupostavení zvonice byly
svěřeny Stavební huti Slavonice. Firma má za sebou realizace historických staveb
včetně podzemí v Slavonicích, v Liege a v Trnavě ve spolupráci se zvonařem
Manouškem.
Zvonice byla demontována, v Slavonicích se vybraly a ošetřily ohořelé trámy;
problémem byly požárem zničené tesařské spoje, ale i ty byly restaurovány.
Všechny nové prvky byly tesány, hrubá konstrukce zvonice byla smontována v
Slavonicích. Poté smontované díly byly převezeny do Železného Brodu a za tři
dny byla zvonice postavena a pokryta šindelem, takže město má opět svou lokální
dominantu.
Byl zavěšen prvý zvon a 23. prosince 2008 se poprvé zvonilo. Interiér zvonice není
přístupný, ale po dohodě s Městským úřadem je možné zvonici navštívit, práce
Slavonické hutě stojí za to.
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Občanské sdružení Santiniho Trinitas
RYCHNOV NAD KNĚŽNOU
Také letos pořádají členové sdružení Santiniho Trinitas na kolowratském zámku
v Rychnově nad Kněžnou řadu zajímavých koncertů, kterými chtějí přispět ke
povýšení umělecké úrovně místního prostředí, ale současně míní pomoci dobré
věci - jde totiž vesměs o nekomerční akce, jejichž výtěžek bude následně použit na
přípravné práce pro rekonstrukci Santiniho kostela Nejsvětější Trojice.
Když se octnete před kostelem Nejsvětější Trojice, jste nejen uchváceni
nádherným průčelím, které zcela ve stylu svého proslulého stavitele Jana Blažeje
Santiniho – Aichela dává do pohybu celou stavbu kostela, ale také zaraženi
současným stavem tak vzácné kulturní památky. Zničené fasády a poškozená okna
jsou nejen dědictvím předchozího režimu, ale i obětí doposud přetrvávajícího
nevyjasněného vztahu naší společnosti k šlechtickému a církevnímu majetku.
Exteriér této významné architektonické památky v majetku rodu Kolowratů
Krakowských chátrá natolik, že mu bez rychlého zásahu hrozí další výrazná
devastace.
A tak v červnu 2008 se dala dohromady parta nadšenců, kteří se rozhodli tuto
vzácnou památku zachránit. Vzniklo občanské sdružení s názvem Santiniho
Trinitas, které chce nejen upozorňovat veřejnost na potřebu záchrany tohoto
kulturního a architektonického dědictví, ale samo pomoci s organizací zahájením
samotné rekonstrukce. Sdružení za tímto účelem získává peněžní prostředky z
vlastní činnosti, jakož i z dotačních a grantových programů. Jmenovitě se chce
věnovat organizování kulturních, osvětových a společenských pořadů, spjatých s
objektem Kolowratského zámku v Rychnově nad Kněžnou, zvláště Santiniho
kostela Nejsvětější Trojice. Více na www.kolowrat.com
PROGRAM NA ROK 2008 - koncerty v Rychnově nad Kněžnou
Středa 8. 4. 2009, zač. 19 hodin: Passio Domini - unikátní provedení pašijí (Schola
Gregoriana Pragensis), zámecký kostel Nejsvětější Trojice
Sobota 30. 5. 2009, zač. 20 hodin: Chvění - komponovaný program (Hradišťan, G.
Beňačková, Filharmonie Hradec Králové), I. nádvoří kolowratského zámku
Neděle 7. 6. 2009, zač. 20 hodin: Pouť Lucie Bílé (Lucie Bílá, Petr Malásek), I. nádvoří
kolowratského zámku
Pátek 11. 9. 2009, zač. 19.30 hodin: Pocta Paganinimu (Pavel Šporcl), zámecký kostel
Nejsvětější Trojice.
Sobota 12. 9. 2009, zač. 20 hodin: Vše nejlepší k svátku (Marie Rottrová, Neřež), I.
nádvoří kolowratského zámku.
Ještě neupřesněn je termín koncertu Královská harfa, na němž vystoupí harfenistka
Kateřina Englichová.
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Historická sekce FSv ČVUT Praha, DIANA s.r.o –Hrádek u Rokycan, O.s. OKS
Turnov, Hana Talli Hlubučková, regionální poradce v oboru památková péče a
ochrany přírody v občanské společnosti
zvou malé výtvarníky k soutěži

CO JEDL PAN KRÁL
aneb
stravovací návyky našich předků
Soutěž doprovází Kolokvium Střípky z historie pitných režimů a stravovacích
návyků zemí Koruny české - STŘÍBRO 2009
Malí výtvarníci se nemusejí omezovat určenou výtvarnou technikou, neboť
povoleno je téměř vše - malba, kresba, koláž, suchá jehla a další. Limitem je pouze
formát výkresů, a to maximální velikost A3.
Vyhlášeny jsou čtyři kategorie:
1 - mateřské školy
2 - první .stupeň základních škol
3 - druhý stupeň základních škol a nižší třídy víceletých gymnázií
4 - středoškoláci – od prvního ročníku po maturanty
Hotové práce se jménem a příjmením autora, uvedením kategorie zasílejte do úterý
12. května 2009 na adresu:
Os.OKS
Zelená cesta 1704
511 01 Turnov
nebo lze odevzdat osobně na hradě Rotštejn v návštěvní dny do 17. května 2009.
Vítězové budou vyhlášeni během kolokvia Střípky z historie pitných režimů a
stravovacích návyků zemí Koruny české, které se uskuteční ve dnech 19. až 21.
června 2009 ve Stříbře.
Vítězné práce pak budou vystaveny na hradě Rotštejn během Dnů svaté Markéty,
tedy ve dnech od 13. července do 8. srpna 2009 a rovněž budou zveřejněny na
www.Rajnet.cz.
Hana Talli Hlubučková,
hlavní koordinátor projektu
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ČLÁNKY:
Ludmila Žlábková:
Prezident podepsal Úmluvu, masopust na Hlinecku
má šanci stát se částí světového kulturního dědictví
Skanzen Vysočina na Hlinecku zahájil letošní sezonu v sobotu 7. února
tradiční akcí Masopust na Veselém kopci. Příležitost zhlédnout masopustní
obchůzku si nenechalo ujít na patnáct set návštěvníků. Je to největší počet od
roku 1994, kdy se tu masopust začal slavit.
Těsně před koncem roku, 22. prosince 2008, prezident Václav Klaus ratifikoval
Úmluvu o kulturním dědictví lidstva, čímž otevřel cestu k zápisu dochovaných
lidových zvyků a obyčejů i z našeho území na prestižní seznam jevů světového
nehmotného bohatství. Úmluva má charakter zákonné normy a její agendu bude
spravovat Národní ústav lidové kultury ve Strážnici.
Česká republika byla jednou ze zemí, která přijetí Úmluvy o kulturním dědictví
lidstva iniciovala, bohužel k ratifikaci došlo až po třech letech. Proces registrace
České republiky by měl být dokončen v květnu, aby země mohla oficiálně k
dokumentu přistoupit a podat první nominační zápis. Tím by měla být právě žádost
o zápis masopustní obchůzky na Hlinecku.
Masopustní obchůzka by tak mohla doplnit slovácký verbuňk, zapsaný v rámci
jakéhosi pilotního projektu ještě před tím, než byla Úmluva roku 2005 přijata.
Přihláška musí být vypracována a podána do konce srpna, poté bude zahájeno
schvalovací řízení. Výsledek by mohl být znám zhruba za rok. Celkem je v
současné době zapsáno 90 tradičních zvyků z celého světa (například Slovensko
reprezentuje hra na fujaru), dalších 30 má zažádáno. Dalším českým želízkem v
ohni by měla být Jízda králů, jejíž přihláška má následovat po masopustu.
Masopust na Hlinecku je unikátní v tom, že v některých vesnicích se obchůzka
zachovala ve své původní podobě. „Obyčej tu byl předáván z generace na generaci.
Existují popisy masopustu z konce 19. století a jednotlivé masky se od současných
liší jen v detailech. Ale stále se udržuje stejný typ masek, jejich počet i funkce, celá
obchůzka má stále stejný charakter. A není to karneval, ale skutečný obchůzkový
obyčej, spojený s pradávnými představami o zachování plodnosti a prosperity, se
zvyky zajišťujícími zachování blaha pro celou vesnici i jednotlivé hospodáře,“
upozornila ředitelka skanzenu Ilona Vojancová. Ojedinělé a významné je podle ní i
to, že obyvatelé těchto vesnic mají dodnes aktivní povědomí o původní funkci a
významu masek. „Potvrdil to i náš nedávný výzkum. I mladí lidé tu vědí, co má
která maska dělat, nebo naopak co dělat nesmí,“ vysvětlila, proč má zdejší
masopustní obchůzka šanci na zápis. I ve skanzenu se tak pravidelně střídají
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vesnické skupiny ze Studnice u Hlinska a z Vortové, kteří se představili i letos.
Masopust se na Veselém kopci koná pravidelně v dřívějším termínu, než by
správně měl. To proto, že se jedná o částečně stylizovanou obchůzku, a zejména o
pozvánku k tomu pravému masopustnímu reji v různých vesnicích na Hlinecku,
odkud jednotlivé skupiny pocházejí. „V těchto vesnicích mají masky víc funkcí a
úkolů než se ukazuje v areálu skanzenu, kam přijíždějí návštěvníci, kteří třeba ani
nevědí o pravém významu masopustu. Tuto akci proto chápeme jako seznámení s
původními lidovými zvyky a chceme ji přiblížit co nejširšímu spektru lidí. V tom
pravém termínu, což letos bude před popeleční středou připadající na 25. února, se
pak uskuteční masopustní obchůzky v původním prostředí v jednotlivých
vesnicích,“ vysvětlila PhDr. Ilona Vojancová. Ještě koncem 60. let 20. století se
masopust konal skutečně v masopustní úterý, ale vzhledem k těžkostem, které to
přináší (například se zajištěním dovolené), se obchůzka přesunula na nejbližší
víkend před masopustní úterý.
Jak již bylo připomenuto, masopust byl první letošní akcí na Veselém kopci.
Vlastní sezona začne až 11. dubna na Bílou sobotu rovněž tradičními
Velikonocemi. V průběhu roku se uskuteční řada tradičních akcí, které mají
přiblížit venkovský život našich předků. Chybět tak nebude například
veselokopecký jarmark, den řemesel nebo ukázky zpracování úrody.
Na květen je naplánována novinka - program věnovaný bylinkám, jejich využití v
kuchyni, v lidovém léčitelství i medicíně.

Z informačního letáku Skanzenu Vysočina, text PhDr. I. Vojancová
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VZNIK O.S. NÁDRAŽÍ NEDÁME!
V sobotu 28. února 2009 se v konala ustavující schůze občanského sdružení
Nádraží nedáme!, kterou svolal iniciátor petice na záchranu historické budovy
nádraží v Ústí nad Orlicí Martin J. Kadrman. Ustavující schůze se symbolicky
konala v nádražní restauraci a zájem byl opravdu převeliký. Z dorazivších lidí,
kterým není lhostejný osud tzv. „staré dámy“, se členy nově vzniklého sdružení
stalo celkem 55 osob.
Po nezbytných procedurách na začátku (schválení stanov) bylo přistoupeno
k volbám. Předsedou byl jednomyslně zvolen Martin J. Kadrman, statutární první
místopředsedkyní se stala známá dokumentaristka Olga Sommerová a druhým
místopředsedou prof. Pavel Kovář. Zároveň byl vytvořen Expertní tým, jehož
prioritou je předložit alternativní plán výstavby železničního koridoru přes Ústí n.
Orl., který by nejen počítal se zachováním historické nádražní budovy, ale i se
zachováním jejího využití, tj. zůstane budovou výpravní. Expertní tým, který
mimochodem začal ihned pilně pracovat, tvoří respektované osobnosti - mj. již
zmíněný prof. Kovář (děkan Přírodovědecké fakulty UK) nebo prof. J. Suchomel
(proděkan fakulty umění a architektury Technické univerzity v Liberci).
Ze známých osobností se ustavující schůze zúčastnil folkový písničkář Slávek
Janoušek, senátor Jaromír Štětina a další. O to více se podivuji, že si na tuto akci
nenašly cestu místní politické struktury, zvláště zarážející je to u starosty
samotného Ústí R. Peška. Z jejich absence je snadné vyčíst, že jim osud kulturního
dědictví v jejich působnosti mnohé neříká. Však když v říjnu 2008 petice proti
demolici této nádherné a vzácně zachovalé budovy nádraží odstartovala, z jejich
úst jsme mohli slyšet slova o rezignaci a zbytečnosti snahy cokoli ještě v této „prý“
rozhodnuté věci udělat.
A ejhle, jak se věci mohou měnit a také mění, když se začne doslova „pár“ lidí
zajímat a věřit, ještě není vše ztraceno. Nejprve únorová návštěva ministra dopravy
Petra Bendla, který se vyjádřil v tom smyslu, že by se budova nutně demolovat
nemusela, vyjádření investora výstavby železničního koridoru Správy železniční
dopravní cesty, s. p. J. Komárka o existenci více variant výstavby, z nichž se
najednou počítá se zachováním stávající budovy nádraží, atd. Ono totiž hlas více
jak 15.300 signatářů petice (stav k 7. 3. 2009) nejde jen tak přeslechnout!
Od začátku roku 2009 se situace okolo této causy začíná měnit. Myslím, že v tuto
chvíli již lze tvrdit, že historická budova nádraží, byť trestuhodně zanedbaná, má
čím dál větší šanci po důkladné a citlivé rekonstrukci na další dlouhá léta existence.
Samozřejmě se statutem kulturní památky, který jí prozatím bohužel nenáleží.
V kontextu nedaleké secesní budovy železniční stanice v Ústí n. Orl. - město, která
je již památkově chráněna, by to bylo určitě zasloužené.
Nakonec by bylo dobré ještě zmínit vystoupení prof. F. Musila, který je
mimochodem dlouholetým členem naší společnosti. Ve svém osobitém příspěvku
zdůraznil fakt, že město Ústí n. Orl. se stalo moderním městem právě díky
železnici, a proto by se k těmto technickým památkám mělo náležitě také
přistupovat. Celé jeho vyjádření lze najít na webu www.orlicky.denik.cz.
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Závěrem ještě nutno zmínit petiční web www.stop-demolici.wz.cz, kde lze petici
podepsat, případně stáhnout petiční archy, zjistit chronologii celé causy či přímo
aktuální informace. Nejžhavější z novinek je určitě zpráva o březnové návštěvě
evropské komisařky pro regionální politiku Danuty Hübnerové, která se velmi
podivila nad plánovanou demolicí této historické budovy.
Činnost partnerského o.s. Nádraží nedáme! bude naše společnosti bedlivě
sledovat a v mezích svých možností se připojí k úsilí o zachování této památky.
Úvodní kontakty jsou již navázány. Na XX. výročním sněmu SOPVC byl čerstvý
předseda M. J. Kadrman pozván jako host a ve svém vystoupení v široké rovině
načrtl nejen dosavadní činnost okolo záchrany této budovy, ale i směr, kterým se
budou další aktivity ubírat.
Naše sdružení má ve svém názvu označení „ve východních Čechách“. Ústí nad
Orlicích tuto zeměpisnou podmínku splňuje, proto bude více než vhodné, aby naše
rozvětvené členstvo tuto aktivitu sledovalo i nadále.
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Z projevu Martina J. Kadrmana na sněmu Společnosti ochránců
památek, přednesený v sobotu 7. března 2009
Vážený pane předsedo, vážené dámy a pánové
na úvod bych Vám rád poděkoval za pozvání na Váš Sněm a je mi velkou ctí
Vám tlumočit srdečný pozdrav od Olgy Sommerové, profesora Kováře
z Přírodovědecké fakulty UK v Praze, proděkana Technické univerzity v Liberci
pana profesora Suchomela, senátora Jaromíra Štětiny a dalších členů sdružení
Nádraží nedáme!, které jsme před týdnem v Ústí nad Orlicí založili.
Vaše sdružení, stejně jako naše, si vzalo za svůj hlavní a jediný , přesto
ctihodný cíl – záchranu památek před jejich nevratným znehodnocením, které je
takřka vždy způsobeno bezohledným, ignorantským a krátkozrakým
materialistickým přístupem.
Když se lobbyistické a většinou nadnárodní skupiny rozhodnou realizovat
svůj projekt, který v některých případech znamená trvalé znehodnocení odkazu
našich předků, snaží se svůj záměr do poslední chvíle utajit. Je alarmující, že velmi
často jim v tomto utajování pomáhají české úřady, na kterých pracují Češi, jejichž
předci se přímo nebo nepřímo podíleli na stavbě či provozu těchto budov. Otázka,
jak se mohlo stát, že náš národ přestává vnímat svoji identitu, přestává chránit své
kulturní dědictví, je otázka složitá a čas, který mi byl pro můj výstup poskytnut, by
nestačil.
Mnoho z Vás se jistě setkalo s odevzdaností většinové populace, která říká:
„Je to marná snaha tuto památku zachránit. Už je rozhodnuto. Už je pozdě. Vzdejte
to. Jste moc malí páni“. S tímto názorem jsem byl konfrontován řadu měsíců i já.
To když jsem se rozhodl, že zachráním ojedinělou stavbu v Pardubickém kraji –
železniční nádraží v Ústí nad Orlicí, postavené v roce 1874. Snad celé mé okolí, a
bohužel i moje rodina mně od mého úsilí zrazovali a říkali: „Martine, nemáš šanci,
v modernizaci trati se točí miliardy. Ty jsi sám a peníze žádné nemáš. Není
možnost, jak je porazit. Úředníci proti vlivným skupinám nepůjdou, a lidé Ti
nepomohou.“
Ano, měli pravdu, jenom samotná přestavba nádraží a kolejiště v Ústí nad
Orlicí bude stát 2,4 miliardy korun, měli pravdu, když říkali, že jsem sám, protože
jsem byl opravdu sám, měli pravdu, když říkali, že se v tom točí velké peníze a já
žádné nemám. V čem se však mýlili byla pomoc ostatních.
Trvalo to dlouho, vlastně rok, kdy jsem byl ve svém boji sám. Kdy jsem
nikomu nemohl říct své sny o záchraně této krásné staré dámy, protože bych byl
označen za snílka.
Vše začalo tím, že jsem se úplnou náhodou dozvěděl o záměru zdemolovat
nádražní budovu, s čímž bohužel souhlasilo i město Ústí nad Orlicí. V listopadu
2007 jsem sepsal podnět na prohlášení budovy za kulturní památku. Správní řízení
bylo zahájeno v dubnu 2008 a trvalo půl roku. Všechny organizace se vyjádřily ve
prospěch prohlášení, odpor vyjádřil majitel objektu – České dráhy, a.s. a investor Správa železniční dopravní cesty, s.o. V srpnu 2008 bylo správní řízení skončeno a
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má žádost zamítnuta. Ministerstvo kultury uznalo, že budova splňuje požadavky na
prohlášení, ale je ve veřejném zájmu ji zdemolovat. Co je však veřejný zájem? Kdo
ho určuje? Stavební koncerny? Úřednice na MK mi řekla: „Pane Kadrmane, ani
nevíte, jak těžce se mi zamítnutí psalo. Ale nešlo to jinak.“ Uvědomil jsem si, že
tlak na MK musel být obrovský, když i úřednice , které jsem poznal jako skutečné
bojovnice, tlaku podlehly. Propadl jsem skepsi a smířil se s tím, že budově už není
pomoci. Na Britských listech jsem si četl o problematice rozhodování na MK a
redaktorovi Štěpánu Kotrbovi jsem poslal podklady. Okamžitě mi volal a vrátil mi
naději natolik, že jsem do měsíce zorganizoval petici a začal boj nanovo.
Budova má být nahrazena novou, nikdo však v říjnu 2008 nevěděl, jak bude
budova vypadat. Jediná informace, která byla k dispozici, bylo vyjádření starosty
Ústí nad Orlicí, který řekl, a teď mi prosím dámy odpusťte, ale cituji doslova, že to
„vypadá jako Tesco znásilněné Penny Marketem.“
Akreditovaný novinář volal na Správu železniční dopravní cesty, tam mu
řekli, že mu vizualizaci nové budovy nepředají a odmítli mu ji dát i k nahlédnutí.
Podoba nové budovy byla do poslední chvíle tajena, a vlastně do dnešního dne
nebyla oficiálně zveřejněna. Postoj k SŽDC byl k celé věci skandální, ale moji
zvědavost to probudilo natolik, že jsem doslova partyzánským způsobem tuto
vizualizaci získal a ihned zveřejnil. Obyvatelé našeho kraje, a později celé
republiky byli šokováni. Počet odpůrců demolice se během jednoho dne
ztrojnásobil. Díky novinářům, kteří svoji roli splnili a plní doposud na výbornou, se
o celé kauze dozvěděla široká veřejnost. V průběhu listopadu mně začaly oslovovat
jednotlivé osobnosti a já v nich po čase získal takovou oporu, že jsme společně
mohli založit občanské sdružení, které se více nadějně, odhodlaně a neústupně
nemůže jmenovat – Nádraží nedáme!
Nádraží není zdaleka zachráněno, protože nám nejde o to, aby zůstalo stát,
ale aby sloužilo nadále svému účelu. Pokud bude závislé pouze na kulturních či
turistiku podporujících projektech, je zde reálné riziko, že se za pět, deset let změní
rozpočtové priority a najednou nebudou peníze ani na činnost, ani na údržbu.
K celé kauze přistupujeme velmi odpovědně, proto jsme jmenovali expertní
tým, jehož předsedou je proděkan Technické univerzity v Liberci profesor Jiří
Suchomel. Vy, kteří jste již měli tu milou povinnost bojovat za krásné a staré jistě
víte, že ta největší práce není na první pohled vidět. V našem případě to byly již
nespočitatelné schůzky s úředníky, poslanci, senátory a další skupinu bych zde rád
vyzdvihl – se zaměstnanci Českých drah, Správy železniční dopravní cesty, se
zaměstnanci ministerstva dopravy, kultury a lidmi svými známostmi napojenými
na Poslaneckou sněmovnu. To jsou lidé, jejichž jména z důvodu ochrany jejich
pracovního poměru ve jmenovaných úřadech nebudu moct asi pěknou řádku let
uvést. Jsou to lidé, kteří přinášeli informace o skutečném stavu věci, poukazovali
na věci, na které jsme se měli soustředit a zabývat se jimi. To jsou hrdinové této
kauzy – neznali mně, přesto mi pod rizikem ztráty zaměstnání důvěřovali a
přinášeli klíčové informace.
Počátek tohoto roku je v projektu záchrany nádražní budovy v Ústí nad
Orlicí prozatím úspěšný – generální ředitel Správy železniční dopravní cesty Jan
Komárek veřejně sdělil, že „ani on není nadšen z navrhované podoby budovy. Ta
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však vychází vstříc požadavku města.“ 20.února navštívil starou dámu ministr
dopravy Petr Bendl, který řekl, že „budovu není nutné demolovat.“ Doplnil ho
ředitel Komárek, který řekl, že „existuje varianta zachování budovy jako
výpravní.“ České dráhy i ministerstvo dopravy, stejně tak Správa železniční
dopravní cesty podle dostupných informací již počítají se zachováním budovy.
Bohužel ji však využívat nechtějí a úředníci SŽDC říkají, že „ředitel při setkání
s ministrem Bendlem moc mluvil.“ Další vývoj ukáže, zda má pan ředitel Komárek
kontrolu nad svým úřadem, nebo ne.
Jistě máte velké zkušenosti z kauzy „Vila Anička“ či jiných projektů, proto
víte, že pokud máte nad silným protivníkem zvítězit, nesmíte se ohlížet a musíte jít
systematicky za svým cílem.
Aby člověk mohl porazit úředního šimla, velké koncerny i politiky na místní
úrovni, kteří těmto kulturním zločinům mlčky přihlížejí, nebo jim, jako v našem
případě aktivně napomáhají, nestačí jen chtít. Musíte být připraveni obětovat své
peníze, čas, kariéru i zdraví. Pokud bych v uplynulém roce a půl svůj život snaze
záchrany budovy naprosto nepodřídil, asi bych tu dnes nestál, protože by nebylo o
čem hovořit, a to by jistě bylo líto i Vám…
Když mi po několikaměsíčním boji začaly loni v listopadu docházet síly,
z čistého nebe se objevil Milan Mikolecký (vydavatel Českotřebovského
zpravodaje), následně prof. Kovář z PřF UK, Olga Sommerová, Petr Šefl
z Českého muzea hudby, písničkář Slávek Janoušek, který na svých koncertech
dává papírovou verzi petice podepsat. Těmto a dalším lidem patří velký dík.
Petici k dnešnímu dni podepsalo takřka 15 500 občanů z ČR, Slovenska,
Polska, Německa, Belgie, Čechů žijících v Anglii, USA, Novém Zélandu,
Španělska, Francii, Brazílii i v Panamě.
Z nezajímavého místního problému se nám díky novinářům a lidem, kteří
odkaz na tuto petici rozesílali svým známým, podařilo udělat národní kauzu, ze
které jsme připraveni, bude-li to třeba, udělat kauzu evropského formátu.
Ve čtvrtek navštívila Českou Třebovou eurokomisařka pro regionální
politiku Danuta Hübner, které byl předán můj osobní dopis v jejím rodném jazyce
v polštině – kde byla o problému informována. Sama se podivila nad tím, že by
z evropských prostředků měla být hrazena demolice této krásné památky.
Z plánované demolice nádražní budovy uděláme evropskou kauzu v případě, že se
v České republice nedočkáme přístupu odpovědného nejen k odkazu našich předků,
ale i ve vztahu ke generacím, které nás nahradí.
Posuďte sami: Co je jeden rok jednoho malého člověka proti 130ti letům
staré budovy, která, pokud bude zachráněna, může stát další stovku, nebo dvě stě
let? Co je život jednoho člověka ze 6 miliard, člověka, po němž se za několik
desítek let slehne zem, proti budově, která pamatuje časy, o kterých můžeme číst
už jen v kronikách… která zná příběhy lidí, kteří se již dávno obrátili v prach?
Mým velkým vzorem je pan docent Čuba, bývalý dlouholetý ředitel
agrokombinátu Slušovice, po Tomáši Baťovi největší geniální průmyslník, který
jednou řekl, že člověk může být sebe schopnější, ale „pokud nedokáže obudit lidi
kolem, nedokáže nic.“ Má svatou pravdu.
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Pavel Bareš:
CÍTOLIBY – barokní klenotnice Lounska
Při svých výpravách jsem se v říjnu 2008 vydal do severočeského městyse
Cítoliby, součásti mikroregionu Lounské Podlesí. Leží 3 km jižně od Loun, v
nadmořské výšce kolem 236 metrů. Dnes zde žije zhruba 990 obyvatel.
Místní mohou být opravdu pyšní na významné památky, dodnes krášlící jejich
městys. Byť jich v minulosti bylo ještě více. Cítoliby sice neleží v oblasti zájmu
naší Společnosti, ale vzhledem k jejich kráse a zajímavosti by bylo škoda si je
nepřipomenout. Třeba jako tip na zastavení či samostatný výlet.
Historie
Z hlediska historického významu, kulturní tradice a uměleckých památek jsou
Cítoliby bezpochyby nejvýznamnější venkovskou lokalitou na Lounsku. První
písemná zmínka pochází z r. 1325. Tehdy král Jan Lucemburský, kterému vesnice
patřila, garantoval lounským měšťanům jejich tamní majetky. Později se Cítoliby
staly vlastnictvím předního šlechtického rodu Koldiců, naposledy je vztah Koldiců
a Cítolib doložen v r. 1430.
Panské sídlo se v obci uvádí v r. 1462 za Bavora z Třebívlic, je však
pravděpodobné, že stálo již před husitskými válkami. S jistotou to lze tvrdit o
kostelu, protože u něho je již k roku 1379 uvedeno jméno faráře. V 16. století
patřily Cítoliby postupně Kunešům z Lukovec a Hruškům z Března. V té době zde
již stál zámek a na návsi pivovar, kde se vařilo pivo až do r. 1879. Roku 1651
koupili Cítoliby manželé Markéta Blandina a Arnošt Schützovi z Leopoldsheimu,
příslušníci předního panského rodu, a pro obec začalo období rozkvětu. Schützovi
vytvořili z válkou zpustlé obce barokní rezidenci s bažantnicí, s výstavným
zámkem, obklopeným francouzskou zahradou. Začali i se stavbou nového kostela.
V jejich koncepci pokračoval uměnímilovný rod Pachtů z Rájova, který získal
Cítoliby r. 1720. Především zásluhou Arnošta Karla Pachty vznikla v Cítolibech
mimořádná skladatelská škola, znovuobjevená v polovině minulého století. R. 1797
na Cítolibech skončila éra Pachtů a o šest let později panství zakoupili
Schwarzenbergové, kteří vlastnili zámek a půdu, k němu náležející, až do
pozemkové reformy roku 1924. V r. 1879 byly Cítoliby povýšeny na městečko a
v r. 2006 byl tento status obnoven. Cítoliby se dočkaly i dvou knižních zpracování
své historie, v letech 1930 a 2003. Druhé z nich lze stále koupit na obecním úřadu.
Památky:
Předně je třeba připomenout, že dnešní památkový fond v Cítolibech tvoří jen
torzo z toho, co bylo možné spatřit ještě kolem r. 1900. Zámek je opuštěný a
chátrá, nádherná zahrada plná soch neexistuje, plastiky na zámecké ohradní zdi
byly před nedávnem odcizeny, bažantnice zanikla, renesanční pivovar na návsi byl
zbořen a sochy z průčelí kostela sv. Jakuba odstraněny. Přesto je stále co
obdivovat.
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Prvořadou památkou je kostel sv. Jakuba, postavený zatím neznámým architektem,
dokončený r. 1715. Pravým klenotem je jeho interiér. Sochařská výzdoba pochází
z dílny Matyáše Bernarda Brauna, oltářní obrazy namaloval Václav Vavřinec
Reiner. Na zbytku ohradní zdi ze zrušeného hřbitova před kostelem jsou umístěny
plastiky – alegorie Víry a Času, rovněž díla Braunova. Uplývající čas představuje
stařec s vrásčitým obličejem a vyhaslýma očima s přesýpacími hodinami
v žilnatých rukou. Víra je symbolizována mladou dívkou s kalichem. Obě plastiky
jsou dnes nahrazeny novodobými, nicméně věrnými kopiemi.
Trojiční sloup mezi kostelem a zámkem navrhoval pravděpodobně Maxmilián
Kaňka. Vznikl ve stejné době jako kostel a rovněž on je výtvorem Braunovy dílny.
Tři barokní plastiky vpravo od kostela do původní výbavy cítolibského baroka
nepatří, stejně jako socha sv. Václava před farou. Památkáři je sem přemístili
z jiných obcí na lounském okrese. Naopak původními cítolibskými plastikami jsou
sv. Linhart s beránkem, Prokop s ďáblem spoutaným řetězem a Barbora
s kalichem. Všechny nalezneme na rozlehlé návsi, stejně tak jako nejstarší
cítolibskou plastiku, sloup Svaté Trojice z r. 1680. Nechala ho vztyčit Markéta
Blandina jako dík za to, že se obci vyhnula morová epidemie. Tento starší
z trojičních sloupů stál původně na křižovatce silnic na Chlumčany a Louny,
zatímco sv. Barbora při cestě do bažantnice. Poslední z barokních soch je plastika
sv. Jana Nepomuckého z r. 1770, umístěná na rozcestí silnic na Líšťany a Brloh.
Zámek je dílem dvou stavebních etap. Ze 16. stol. pochází průčelí a polovina
severního křídla. Dochovaly se smlouvy s vlašskými kameníky, kteří stavbu
projektovali a prováděli (r. 1665 s G. Passarinim a Fr. Torrem). Autor projektu
není znám, stavbu vedl G. B. Bolla a od r. 1678 T. Pinchetti. Zámek rozšířen a
přestavěn r. 1717 a za regentství Jana Jáchyma Pachty z Rájova v letech 1731 –
1732. Stavitel M. T. Losch tehdy vypracoval plán na dostavbu čtvrtého (západního)
křídla zámku, která se však nikdy neuskutečnila. V této době byl vystavěn i
skleník, jako stavitel je uváděn V. Süssmilch a vyzdoben především hl. sál
nástropní malbou a mramorovým krbem. Zadní trakt původně čtyřkřídlého zámku
byl v polovině 18. století zbořen. Kolem zámku založil v 80. letech 17. století
architekt Jan Tulipán zahradu, která byla za Pachtů doplněna množstvím soch opět
z Braunovy dílny. Roku 1907 je majitel panství, kníže Schwanzenberg, nechal
odvézt do Vídně na restaurování. Do Cítolib se již naštěstí nevrátily, protože by
sotva přečkaly dobu socialistického hospodaření. Dnes zdobí zahradu zámku
Neuwaldegg ve Vídni.
Z barokního období pocházejí ještě i dvě další památky. Unikátní stavbou je
vodárna s jehlancovou střechou na návsi. Zachycuje ji už plánek obce z r. 1727.
Bývala vybavena čerpadlem, které podzemním kanálem zásobovalo nejen zámek,
ale i selské usedlosti na návsi. Jednou z dominant obce je i mohutná kontribuční
sýpka v areálu statku. Její vznik můžeme zřejmě klást zhruba do poloviny 18.
století. Selské baroko zastupují usedlosti č.p. 47 na návsi a č.p. 26 po levé straně
silnice na Zeměchy. Naproti nepomucenské plastice stojí č.p. 60 s mansardovou
střechou, což byl původně špitál a později obydlí vrchnostenských úředníků. Při
něm vlevo zahýbá cesta, která vede do bývalé bažantnice. Po pravé ruce je možné
spatřit zbytky ohradní zdi a původní domek správce. Cesta nás přivede k rybníčku,
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který je spolu s barokním mostkem jediným pozůstatkem bažantnice. Z moderní
architektury stojí za pozornost čtvrť rodinných domků, které v r. 1920 projektoval
přední pražský architekt František Vahala. Rozprostírá se na levé straně silnice na
Chlumčany.
Významní rodáci:
Mimořádných osobností, které se v Cítolibech narodily nebo v ní pobývaly, je
řada. V první řadě je třeba zmínit mimořádný kulturní fenomén, pro nějž se vžil
název cítolibská skladatelská škola. Po vzoru jiných šlechticů své doby si hrabě
Pachta zřídil zámeckou kapelu, jejíž členové nejen aktivně muzicírovali, ale také
skládali hudbu. Některým ze svých nadaných poddaných poskytl hudební vzdělání
v Praze a ti pak předávali své znalosti dále. Zakladatelskou osobností byl syn
mlynáře z Brloha Václav Kopřiva (1708–1789), který v letech 1730–1778 působil
ve vsi jako kantor a regenschori. Jeho mimořádně nadaný syn Karel Blažej (17561785) byl varhanní virtuos a skladatel duchovní hudby, který v kompozičních
principech dospěl z místních skladatelů nejdále. Jeho bratr Jan Jáchym (1754–
1792) byl rovněž nadaným skladatelem a otcovým nástupcem v povolání kantora.
Jan Nepomuk Vent (1745–1801), excelentní hráč na hoboj a anglický roh, se
dokonce prosadil ve Vídni, kde se stal členem císařské dvorní kapely.
Z cítolibských mistrů dosáhl za svého života největšího uznání. Ředitelem zámecké
hudby byl Jan Adam Gallina (1724–1773), jeho nástupcem Jakub Lokaj (*1752),
skladatel děl s nevšední melodikou. Zatím se nepodařilo zjistit, jaké byly jeho další
osudy po rozpuštění Pachtovy kapely. Hudbu cítolibských skladatelů znovuobjevil
a propaguje další zdejší rodák, přední soudobý skladatel Zdeněk Šesták (*1925).
Z dalších význačných rodáků je architekt Josef Mocker (1835–1899). V Čechách
se podílel na regotizaci mnoha staveb, především kostelů. Nejznámějšími jeho díly
jsou úprava hradu Karlštejn, Prašné brány v Praze a dostavba svatovítské katedrály.
Její západní průčelí se dvěma věžemi je jeho dílem. Ve svém rodišti navrhl
rodinnou hrobku na hřbitově a posuzoval projekt školy, otevřené v r. 1887.
Několik měsíců po Mockerovi se v obci narodil Edmund Kaizl (1836–1900),
přední pražský advokát, literát, za staročeskou stranu zasedal v zemském sněmu.
Překládal díla anglických a francouzských romantiků. V Památníku národního
písemnictví v Praze je uloženo 18 svazků jeho deníků z let 1851 – 1900, které si již
jako šestnáctiletý psal v sedmi jazycích.
V Cítolibech žili také bratři Sochorové. Eduard Sochor (1862–1947) byl
významný architekt, který stejně jako Mocker v puristickém duchu opravoval
památky. Václav Sochor (1855 – 1935) byl malíř zejména vojenských výjevů a
portrétů. Dokázal se prosadit i v Paříži, kde se stýkal s Alfonsem Muchou. Vojtěch
Hynais ho vypodobnil jako jednu z postav na oponě Národního divadla.
Počátkem 19. století byl cítolibským farářem básník Antonín Puchmajer (1769 –
1820), od r. 1947 zde žil přední český konstruktivistický výtvarník Vladislav
Mirvald (1921 – 2003). Cítolibští občané na své slavné rodáky pamatují. Dokládají
to pamětní desky, které v obci připomínají památky rodiny Kopřivů, bratry
Sochory, Josefa Mockera i Edmunda Kaizla.
Zdroj: materiály úřadu městyse Cítoliby.
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DOKUMENTY:
V Novém Městě nad Metují
Dne 27. února 2009
Vážený pane Khole,
děkuji za přání k novému roku, také Vám přeji vše nejlepší, pevné zdraví a
hodně úspěchů.
V minulém týdnu jsme s panem Češkou konzultovali záležitosti uvedené ve
Vašem dopisu, který jste mu zaslal elektronickou poštou.
Mohu Vás i kolegy ze Společnosti ochránců památek východních Čech ujistit,
že můj zájem o spolupráci se Společností na uchování a průběžné údržbě zříceniny
hradu Frymburku u Nového Hrádku stále trvá.
Jak mne informoval pan Češka, bohužel, s velkou pravděpodobností
nebudeme mít k dispozici předlohu nebo vzor nějaké smlouvy o spolupráci mezi
NPÚ a dobrovolníky, případně obcí, tedy budeme muset sami vytvořit tento
dokument k uzavření naší dohody. V této souvislosti Vás prosím, jestli byste mohl
opatřit nějaký vzor podobné smlouvy o spolupráci nebo o pronájmu objektu, který
je kulturní památkou a obhospodařují jej dobrovolníci na základě nájemního
vztahu. Pamatuji se, že jste s kolegy hovořili o podobně fungujících spřátelených
občanských sdruženích a jejich práci na jiných objektech. Předpokládám tedy, že
by pro Vás nemuselo být problémem nějakou předlohu opatřit, kterou bychom
převedli na naše podmínky, společně precizovali a pro dobro věci uzavřeli.
Dále k záležitosti mýcení náletových dřevin v okolí hradu. Tato věc se také
trochu komplikuje, ale s vedoucím mé lesní správy od konce ledna 2009 problém
řešíme. Pozemky vně hradu jsou totiž lesní půdou a vše co na nich roste i veškeré
zacházení s nimi podléhá lesnímu zákonu. Jednáme již o udělení výjimky, aby
údržba porostu, mýcení náletů apod. přešly do mírnějšího režimu a bylo možno
konat za příznivějších legislativních podmínek. V souvislosti s tím prosím o
trpělivost, kterou si vyřízení této záležitosti orgány státní správy vyžádá.
Domnívám se, že v poslední dekádě měsíce dubna, na kdy uvažujete svou brigádu,
by již mohlo být vše vyřízeno, doufejme, že ke spokojenosti všech zúčastněných
stran.
Pane Khole, ještě jednou Vám i Vašim kolegům ve Společnosti ochránců
památek východních Čech děkuji za spolupráci a těším se na další.
S pozdravem
Josef M. Bartoň – Dobenín
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Společnost ochránců památek ve východních Čechách
Orlické nábř. 1, 500 03 Hradec Králové

Vládě České republiky
9. března 2009
Vážení členové české vlády,
obracíme se na Vás v současné nelehké době a věříme, že náš názor rozšíří
možné pohledy na řešení aktuálních společenských a zejména ekonomických
problémů.
Členové občanského sdružení Společnost ochránců památek ve východních
Čechách, sídlícího v Hradci Králové, se na svém XX. výročním sněmu dne 7.
března 2009 kromě jiného zabývali současným stavem ohrožených a poškozených
památek v našem regionu. V souvislosti se současnou ekonomickou krizí, kterou
státní orgány řeší mj. formou většího počtu státních zakázek, což je jistě účinné
řešení jak eliminovat nepříznivé dopady hospodářské recese. Dovolujeme si
navrhnout a doporučit, aby byly zvýšenou měrou zadávány státní zakázky na
opravy vybraných památkových objektů, a to prostřednictvím dostatečného přísunu
finančních příspěvků jednak cestou přes orgány státní památkové péče, tak
finančními příspěvky formou grantů MK ČR a finanční podporou projektů EU.
Jsme přesvědčeni, že tímto způsobem budou investiční prostředky účelně
využity k záchraně hodnot, jež jsou součástí našeho národního kulturního dědictví.
V tomto kontextu se nejedná o prosté zadlužování státu, ale o účinnou pomoc při
řešení současné ekonomické a sociální krize, kde výsledkem bude také záchrana
kulturního odkazu našich předků dalším generacím. Záchrana našeho nemovitého
kulturního dědictví je také cesta vedoucí k rozvoji cestovního ruchu a propagaci
České republiky a jejich regionů.
Obracíme se proto na Vás v dobré víře, že se naším podnětem budete
zabývat. Text dopisu byl členy Společnosti ochránců památek přijat jednomyslně.
Děkujeme předem za všechna kladná rozhodnutí, která prospějí našim
občanům a našemu kulturnímu dědictví.

Za účastníky XX. výročního sněmu

PhDr. Jiří Němeček
předseda občanského sdružení
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