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NĚKOLIK SLOV NA ÚVOD
Vážení členové a příznivci,
dostáváte poslední číslo našeho informačního bulletinu roku 2009 s mírným
zpožděním, které bylo zaviněno tím, že dva naši členové, na kterých je vydávání
našeho Zpravodaje závislé, byli na konci roku vytížení jinou prací ve prospěch
našeho sdružení. Abych byl konkrétní, tak doktorka Žlábková přípravou výstavy
v Pileticích a doktor Hovorka grafickou úpravou publikace, kterou jsme těsně před
vánočními svátky vydali.
Jsme na prahu Nového roku, do kterého vám a vašim rodinám přeji hodně
pohody, zdraví a radosti z vykonávané práce. Jsme v roce, kdy v březnu dovrší
naše občanské sdružení 20 let své existence. O počátcích činnosti si můžete přečíst
na jiném místě bulletinu, kde jsem doslovně přepsal druhé číslo našeho Zpravodaje
z roku 1990 a uvedl také seznam členů v časovém pořadí, jak se zájemci přihlásili
za členy Společnosti ochránců památek. První číslo by bylo nezajímavé, protože
obsahovalo pouze výzvu k občanům a uvádělo navržené stanovy.
O některých připravovaných akcích v jubilejním roce se dočtete v přehledu
informací. Na tomto místě vám již můžeme sdělit termín konání sněmu našeho
sdružení. Bude to v sobotu 17. dubna 2010 v přednáškovém sále hradeckého
muzea, kde se konal před dvaceti lety náš ustavující sněm. Chceme, aby toto
setkání mělo slavnostnější ráz a chceme pozvat i bývalé členy a také hosty z oblasti
samosprávy, státní správy a z odborných pracovišť památkové péče. Více se
dočtete v první letošním čísle Zpravodaje.
Letošní sněm ale bude také sněmem volebním. Jak jsem již při volbě výboru
před dvěma lety oznámil, budu letos, po dvaceti letech, končit s funkcí předsedy
našeho sdružení. Tím se nezříkám práce ve prospěch našeho kulturního dědictví a
určitě budu novému předsedovi pomáhat, především zpočátku. Věřím, že se najde
předseda, který bude pokračovat s novým výborem v práci, kterou jsme s prvními
členy před dvaceti lety zahájili. Nebude to mít v dnešní době tak lehké, jako jsem
to měl v polistopadové euforii já i první výbor Společnosti ochránců památek.
Bude záležet na aktivitě každého člena.
S přáním všeho dobrého

Jiří Němeček – předseda
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INFORMACE Z VÝBORU SPOLEČNOSTI:
- poslední
loňská
schůze se
konala v
úterý 1.
prosince
2009
v patrovém
roubeném
Šámkově
statku
v Pileticích,
součástí
bylo
příjemné přátelské předvánoční posezení s občerstvením, kterého se
zúčastnilo 22 členů a 5 hostů
- výstava betlémů, spojená s prezentací našeho občanského sdružení, se
uskutečnila v sobotu 12. prosince 2009, večer pak již tradičně pořádaný
vánoční koncert v kostele sv. Jakuba na Vysokém Újezdě, organizovaný
našim členem Hynkem Bláhou
- také jsme uskutečnili již tradiční předvánoční výlet do Rychnova nad
Kněžnou, kde se konala výstava betlémů
- těsně před vánočními svátky jsme vydali publikaci Karel V. Rais a Hlinecko,
autorem je Martin Hladký. Velký dík patří našemu členovi doktoru
Hovorkovi za grafické zpracování publikace, díky čemuž jsme ušetřili
několik tisíc za grafické práce
- v současné době připravujeme podklady pro vyhlášení celostátní sbírky na
záchranu hradu Frymburk, fyzickou osobou pověřenou prováděním sbírky
byl určen Ing. Petr Nožička
- Magistrátu města Hradec Králové byla podána žádost o grant na činnost
Společnosti pro rok 2010. Je to poprvé, kdy žádáme o tuto finanční podporu
- Dr. Ptáček rezignoval na redaktora Sborníku k 20. výročí Společnosti
s odůvodněním, že když se Sborník nebude tisknout v Kostelci nad O.,
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nemůže nést odpovědnost za grafické práce a vytištění publikace. Příspěvky
do Sborníku dodat do konce ledna dr. Žlábkové, fotografický a obrazový
materiál odděleně
- náš člen Ing. Jiří Krejčík připravuje výstavu nerealizovaných projektů Josefa
Gočára, součástí budou i trojrozměrné modely, mezi nerealizované projekty
patří např. Městská galerie. O termínu a místě výstavy budeme informovat
- jak nás informoval náš člen Ing. Josef Havrda, byla dokončena oprava
střechy zvonice při kostele sv. Václava na Chlumku – Habřině
- po dlouhé době se opět pracovalo na hradě Štěpanice, kde se vyzdívala
koruna dolní zdi hradu
- Zájemci o publikaci Karel V. Rais a Hlinecko ji mohou získat za cenu 50,Kč, k doprodeji zbývá ještě 100 ks kalendáře na rok 2010 (Hradec na starých
pohlednicích), stále je ještě možné zakoupit obrazovou publikaci Chrám Sv.
Ducha za 350 Kč a Starý Hradec Králové za 400,- Kč
- Novinky ve vývěsce Společnosti. Vývěsní skříňka v podchodu u Centrálu v
Hradci Králové stále čeká na Vaše příspěvky. Proto prosíme členy
Společnosti i ostatní, aby nám posílali náměty, připomínky či přímo
materiály ke zveřejnění ve vývěsní skříňce. Kontakt: bary72@seznam.cz.
- Kromě opakované prosby o příspěvky do vývěsky znovu upozorňujeme na
internetové stránky, které si nenechte ujít na www.sopvc.cz. Těšíme se na
podnětné připomínky k obsahu, ale zejména na nové příspěvky ke
zveřejnění. Zasílat je můžete na e-mail Společnosti: sopvc@seznam.cz.

***
VÝROČNÍ SNĚM

***
V souvislosti s oslavami dvacátého výročí vzniku našeho
občanského sdružení se letošní sněm Společnosti zřejmě
uskuteční ve slavnostnějších prostorách - předběžně v
Muzeu východních Čech v Hradci Králové. I proto, že se
právě zde na jaře 1990 konal sněm první.
Sněm se uskuteční v sobotu 17. dubna 2010.

***
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Předvánoční výlet za Betlémy z kraje Orlických hor
V sobotu 19. prosince 2009 vyrazila Společnost ochránců památek ve
východních Čechách na tradiční předvánoční výlet za betlémy. Tentokráte (již
podruhé) do Rychnova nad Kněžnou na třináctý ročník regionální výstavy Betlémy
z kraje Orlických hor. Není asi náhodou, že v předvánočním čase se výletu
účastnili pouze pánové (podle abecedy Jezbera, Koudelka, Němeček, Ptáček,
Trejtnar), které i přes třesknutý mráz dovezly České dráhy spolehlivě a včas do
Rychnova nad Kněžnou.
Výstava se jako tradičně konala ve velkém sále Společenského centra.
Vystaveno tu bylo mnoho desítek betlémů různého stáří, od historických až po
současné. Byly vyrobeny z různých materiálů: ze dřeva, papíru, těsta, krajek a
dalších i netradičních. Autory byli jak nadšení amatéři, někdy i dětského věku, tak i
profesionální špičkoví tvůrci. Celému sálu vévodil mohutný historický betlém
z kostela z Liberka, který byl nedávno objeven na půdě a pracně restaurován.
Šťastnou náhodou zde byl přítomen kurátor výstavy dr. Jan Tydlitát, který výpravu
provedl výstavou a přednesl zasvěcenou přednášku. Kdo si chtěl odnést i nějakou
památku, kromě pěkné vstupenky, si mohl zakoupit něco z řady pohlednic,
kalendářů, knih a hlavně vystřihovacích Betlémů.
A protože každý výlet má mít také část společenskou, zašli jeho účastníci do
pivnice hotelu Havel na pár výborných rychnovských dvanáctek. A zde také
rozebrali své kulturní zážitky z krásné výstavy. Nakonec se opět vlakem, ještě za
světla, vrátili do Hradce Králové, spokojeni z pěkně prožité adventní soboty.
Daniel Jezbera, Hradec Králové

Kostelní betlém, Plotiště nad Labem,
foto L. Žlábková (z výstavy na Šrámkově statku).
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Jiří Němeček:

Návrat do Šrámkova statku

Před devatenácti lety jsme v roubeném Šrámkově statku v Pileticích uspořádali
první Staročeské vánoce. Tehdy, vedle vystavených betlémů a výrobků Klubu
lidové tvorby,
zpestřily akci
hradecké folklorní
soubory Červánek a
Kvítek. Tradice
pokračovala i
v následujících
letech, kdy jsme
přidali prezentaci
velikonočních
tradic. Výstavy
betlémů se v době opravy Šrámkova statku přesunuly do prostor Gymnázia B.
Němcové, později do Gymnázia B. Balbína.
Letos se naše Společnost vrátila do areálu v Pileticích, kde jsme v rámci akce
Vánoční těšení aneb Malý advent,
pořádané Hradeckou kulturní a
vzdělávací společností, uspořádali
výstavu betlémů v patře roubenky,
doplněnou malou prezentací našeho
sdružení. Součástí byla i výstavka
fotografií hradeckých kostelních
betlémů, které nafotila Ludmila
Žlábková, a prodej našich publikací.
Za pomoc při instalaci výstavy
betlémů musím poděkovat našim
členům, jmenovitě Pavlu Barešovi,
Salmě Soppe a již jmenované Lídě Žlábkové. Poděkování také patří Václavu
Hovorkovi za zhotovení zvětšenin fotografií betlémů.
Akce se uskutečnila v sobotu 12.
prosince 2009 a cestu do Piletic si
našlo
přes
600
návštěvníků.
Vystaveno bylo 84 betlémů z mé
soukromé sbírky, které vyvolaly
velkou radost především u dětí. Byla
jen škoda, že výstava trvala pouze
jeden den (šest hodin), což bylo málo
vzhledem k mnohonásobně delšímu
času příprav. Přesto však nelituji
vynaložené námahy. Byla to příležitost představit naše neziskové sdružení v rámci
dvacátého výročí jeho založení.
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ZPRÁVY A ZAJÍMAVOSTI:
ZMĚNA V LITOMYŠLI. Na základě výběrového řízení byla do funkce vedoucí
správy Národní kulturní památky státní zámek v Litomyšli jmenována Jana
Sehnalová. Její jmenování do funkce vedoucí správy objektu SZ Litomyšl bylo 15.
prosince 2009 potvrzeno generální ředitelkou Národního památkového ústavu Ing.
arch. Naděždou Goryczkovou a bude účinné od 1. ledna 2010.
Sborník Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v
Pardubicích, za rok 2008. Sborník, který uspořádal Oldřich
Vaňura a Irena Kučerová, je určen nejen odborné veřejnosti, ale i
dalším zájemcům, kteří se zajímají o památky a historii.
Každoročně seznamuje s novými poznatky pracovníků ústavu i
dalších odborníků podílejících se na výzkumných projektech.
Letošní sborník obsahuje na 109 stranách 11 pozoruhodných
příspěvků doplněných fotografiemi a další bibliografií.
Zájemci si mohou sborník zdarma vyzvednout v podatelně NPÚ-ÚOP v
Pardubicích, budova Bělobranské nám. 2, přízemí.
Informace: I. Maryšková, tel. 466 797 726, maryskova@pardubice.npu.cz
Obsah: ČURDA, Tomáš: Pardubický Příhrádek – zajišťování statiky a
archeologický dohled; SKALICKÝ, Alexandr st., VAKULOVÁ, Marie: Realizace
architekta Jindřicha Freiwalda v rodném kraji ; PAUKRT, Václav: Gotické malby
v kostele sv. Mikuláše ve Starém Svojanově; PANOCH, Pavel: Křížová cesta v
Nových Hradech u Vysokého Mýta. Neznámé dílo litomyšlských sochařů
Bartoloměje a Václava Hendrichů (Henrichů)?; VAŇURA, Oldřich: Úloha
školství, knižní produkce a charitativní činnost v období protireformace (bývalý
Královéhradecký kraj v letech 1621-1740); TETŘEV, Jan: Zbraně opočenské
národní gardy ve sbírkách státního zámku Opočno; ŠTĚPÁN, Luděk, PRAŽAN,
Jaromír: Silnice v Pardubickém kraji – Historie a současnost (ukázka z
připravované knihy); ŠTĚPÁN, Luděk: Nejstarší poznané vápenky na Chrudimsku;
URBÁNEK, Radim:
Mlýn Betlém čp. 35 v Zálší (UO) a vývoj jeho technologického vybavení; VTÍPIL,
Jan: Vznik sušárenských družstev na Pardubicku; VOJANCOVÁ, Ilona: Výroba
žinilky na Hlinecku
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Pavel Bareš:
Šestá mezinárodní konference
Památková péče v občanské společnosti
Trosky 2009
Již tradiční setkání zástupců státní správy, samosprávy, občanských sdružení a
dalších subjektů, kterým je blízká problematika ochrany krajiny a památek kolem
nás, se letos konala netradičně v obci Koberovy v penzionu Hamštejn. Záštitu nad
konferencí převzala starostka Turnova PhDr. Hana Mairová, původním povoláním
historička. Ve svém úvodním slově zdůraznila důležitost občanské angažovanosti
občanů, zejména těch mladých. V podobném duchu později hovořil i zúčastněný
senátor PČR PhDr. Jaromír Jermář, též původním povoláním historik. Lze s nimi
samozřejmě souhlasit, ovšem ne zcela bezvýhradně. Pokud sám stát, potažmo
politici sami neomezí různé lobistické či klientilistické tlaky, nenastaví jasné
priority a nepůjdou sami příkladem, nelze čekat masivnější zájem občanů na dění
ve výše uvedených oblastech. Takřka denně může dnes občan ČR sledovat
prosazování různých zájmů developerů, kteří buď programově či nevědomky ničí
cenné prvky naší krajiny a památek. Problém samozřejmě nevyřeší jedna
konference, byť mezinárodní, ale alespoň dává podnět a otevírá možnou diskusi
nad různými nešvary, s kterými se oblasti ochrany přírody a památek dlouhodobě
potýkají. Svým vkladem k tomu určitě může přispět Společnost ochránců památek
ve vých. Čechách.
Bohužel v termínu 16.- 18. 10. 2009, kdy se konference Trosky 2009 konala,
přišlo do naší krajiny opravdu škaredé počasí, včetně první sněhové nadílky. Díky
tomu nedorazili všichni přednášející, takže konference byla v tomto ochuzena. Naši
čtyřčlennou ekipu, která za naši Společnost do Koberov dorazila, zejména mrzelo,
že se neuskutečnila přednáška "Průzkum a dokumentace hradů", kterou měla
konference začínat. Tento nevděčný úkol tedy připadl na nás. Členové Rudolf Khol
a Ing. Petr Nožička prezentovali naše aktivity na záchranu hradu Frymburk a to
nejen slovně, ale i díky promítaným fotografiím. Pozitivní je, že náš příspěvek
sklidil ohlas a povědomí o této málo známé hradní památce se zase rozšířilo o kus
dál.
Následovala koalice občanských sdružení S.O.S. Český ráj, která zde uvedla
aktuální informace o připravované komunikaci R 35, která, v případě realizace,
nenávratně poškodí tuto jedinečnou lokalitu. U tohoto příspěvku se v sále
rozpoutala opravdu bouřlivá diskuse. Boj nekončí, stále ještě není žádná ze tří
uvažovaných variant definitivně upřednostněna. Doufejme, že nakonec zvítězí
zdravý rozum a cit k naší krajině a Český ráj nebude rozpůlen asfaltovou jizvou.
Další zajímavou přednáškou byl díky Petru Křičenskému z o.s. Ochrana
Klokočských skal "Informační systém hradu Rotštejn - památka je opravená a co
dál?". Bohužel díky zhoršenému počasií se nedalo na nedaleký hrad Rotštejn
podívat, což měli "domácí" původně v plánu. Dalším inspirativním příspěvkem
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byla "Funerální architektura - pojem ne-známý" od prof. h.c. Václava Lišky.
Bohužel náš čas se krátil a příspěvek "Obnova turnovské synagogy (mimochodem
Nejlepší stavba roku 2009 Libereckého kraje) jsme museli kvůli dlouhé cestě zpět
oželet.
Z konference je, jako každoročně, vydán sborník příspěvků. Příští rok by bylo
určitě vhodné, aby se naše Společnost opět prezentovala svými aktivitami. Je to
jedna z cest, jak naši Společnost více zviditelnit a případně i přitáhnout nové členy.
Určitě je tedy do podzimu 2010 o čem přemýšlet, už vzhledem k tomu, že
Společnost ochránců památek ve východních Čechách bude slavit své 20. výročí
existence. Zapojit by se tedy měli všichni členové Spol., kteří mohou jakkoli
pomoci. Závěrem již nezbývá než poděkovat hlavní koordinátorce projektu
mezinárodní konference Trosky 2009 Haně Talli Hlubučkové za pozvání a hladký
průběh.
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Vyšla kniha o unikátní historii starého Hradce Králové
Na pulty knihkupectví se na sklonku roku 2009 dostala kniha Starý Hradec
Králové dům od domu autorů Zdeňka Doubka a Heleny Rezkové a spoluautorů
Jiřího Němečka a Radka Bláhy. Čtenáři se v ní na 376 stánkách mohou seznámit
s historií 213 domů na starém městě v Hradci Králové a s osudy obyvatel v nich
žijících.
Za pozornost stojí fakt, že Zdeněk Doubek bádal v historických
dokumentech plných 64 let. Své bádání začal už tím, že se v roce 1934 v domě čp.
114 na Malém náměstí narodil a strávil tady kouzelné dětství. I když se s rodiči
později odstěhoval, pátrání po historii starého města se věnoval celý život. Jeho
civilní povolání kuchaře a cukráře však bylo jeho koníčku velmi vzdálené,
podklady pro knihu tak sepisoval převážně po nocích.
V posledním desetiletí, když historie domů v krátkých kapitolách vycházela
v informačním zpravodaji města Radnice, s ním na doplňování textů
spolupracovala Helena Rezková. Mnohé texty se tak opravily a doplnily na základě
nových zjištění, ozývali se pamětníci a majitelé domů. Historie zhruba čtvrtiny
domů ale bude v knize zveřejněna vůbec poprvé.
„Kdybychom měli do knihy zapracovat vše, co se mi podařilo za šest desítek
let shromáždit, byla by kniha možná čtyřnásobná… Nepsali jsme ale vysoce
odborné dílo, ale snažili se poskládat barvitou mozaiku historie jednotlivých
nejdéle osídlených domů v Hradci Králové. Žádná práce však nemůže být
vyčerpávající a tak má kdokoli možnost v mém bádání pokračovat. Objevovat
historii starého Hradce byla krásná práce a moc rád na ni vzpomínám,“ říká Zdeněk
Doubek.
Vydavatelem knihy je Jiří Blahuš, vytiskla ji společnost Garamon. Kniha
byla vydána s finanční podporou města z programu Zachování a obnova
památkového fondu na území města Hradce Králové.
Kniha je vytištěna na křídovém papíře, každý dům v ní má barevnou
fotografii a texty doplňují i fotografie a dokumenty historické. U některých domů
je historie zaznamenána do roku 1989, naopak třeba historie pivovaru je v knize
popsána až do současnosti. Do úvodu knihy zpracoval archeolog Radek Bláha
nejstarší historii Hradce Králové doloženou archeologickými nálezy v této lokalitě.
Helena Rezková
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Mgr. Tomáš Zaplatílek:
Obnova bývalé fary v obci Sudslava na Orlickoústecku
Již čtvrtým rokem se věnujeme rekonstrukci historického objektu, farního
areálu v obci Sudslava, okr. Ústí nad Orlicí, v lokalitě Podorlicka na rozhraní dvou
krajů - Pardubického a Královéhradeckého.
Zde se nacházela již delší dobu nevyužívaná barokní fara vystavěná mezi
léty 1760-70, od roku 1964 památkově chráněná. Farní správa byla později
přenesena do nedalekého Brandýsa nad Orlicí a fara tak byla katolickou církví v
roce 2006 uvolněna k prodeji. Tímto krokem nastaly skutečné starosti s vlastní
obnovou barokní památky. Bývalý farní areál, do kterého patří farní a hospodářská
budova, zahrada a kamenná branka vedoucí ke kostelu, byl několik dalších let
prázdný, a to bylo příčinou jeho neuspokojivého stavu. Některé stavební
konstrukce, zejména eternitová krytina střechy, část trámových stropů a nosných
zdí budovy fary byly značně poškozeny. Muselo se začít s odbornými zásahy a
provést nutné opravy.
Tomu však předcházely žádosti a příslušná povolení stavebních úřadů,
oddělení památkové péče ve Vysokém Mýtě a v Brandýse nad Orlicí s odbornými
vyjádřeními Národního památkového ústavu v Pardubicích. Toto úsilí bylo spojeno
s výběrem stavebních firem, které by následně provedly zmíněné opravy budovy,
která si tuto péči rozhodně zaslouží.
Možnost jak získat alespoň nějakou finanční podporu na dílčí opravy střechy
bývalé fary se naskytla v dotaci v památkové péči pro rok 2007 a 2008 z
rozpočtových prostředků Pardubického kraje. Provedena tak byla částečná výměna
starých eternitových šablon za nové, dále byly vyměněny zkorodované hliníkové
okapové žlaby a svody dešťové vody za vhodnější z materiálu titan-zinek a došlo k
opravě několika dílů prohnilých prkenných podlah v půdních prostorách budovy.
V roce 2008 došlo ke schválení dotace Pardubického kraje na obnovu
kulturní památky bývalé fary v Sudslavě na provedení statického zajištění nosných
konstrukcí budovy. Byl zajištěn stavební projekt od Ing. Jiřího Hejzlara z Chocně,
který navrhl řešení statického zabezpečení základů objektu fary. Ve statickém
posudku bylo zhodnoceno, že obvodová zeď ve II. NP je vyboulena směrem ven o
cca 0,2 m v úrovni stropu nad II. NP. Zhlaví stropních trámů se nacházela mimo
nosnou zeď. U krovu byly zjištěny pouze lokální poruchy, další v místě říms u
žlabů.
Provedením stavebních prací byla pověřena firma Stating, s.r.o. z Kostelce
nad Orlicí, která na podzim 2008 realizovala akci obnovy (dle závazného
stanoviska Městského úřadu Vysoké Mýto, stavebního odboru, oddělení
památkové péče a souhlasu Městského úřadu Brandýs nad Orlicí, odboru
výstavby). Bylo provedeno podbetonování základů včetně položení drenáží. Dále
bylo zajištěno zhlaví stropních trámů, osazeny ocelové kleštiny, které stabilizovaly
deformovanou část obvodové zdi. Došlo k obnovení funkce stávajících kleštin.
Záměr rekonstrukce areálu bývalé barokní fary v Sudslavě, okres Ústí nad
Orlicí v Pardubickém kraji, úspěšně pokračuje již čtvrtým rokem. V letošním roce
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2009 byl vypracován stavební projekt Ing. arch. Andreou Benešovou, který se
zaměřuje na obnovu farní budovy s ohledem na využitelnost objektu pro kulturněvzdělávací účely. Žádost o závazné stanovisko byla zaslána na Městský úřad
Vysoké Mýto, stavební odbor - oddělení památkové péče, kde byla podstoupena k
vyjádření Národnímu památkovému ústavu, územnímu odbornému pracovišti v
Pardubicích. Souhlas s provedením prací vydal stavební úřad Městského úřadu v
Brandýse nad Orlicí.
Následně po administrativním vyřízení a schválení stavebního projektu, bylo
započato s vybudováním odpovídajícího sociální zařízení, dvou sprchových koutů
a dvou záchodů. Jeden ze záchodů lze využít pro imobilní občany, kteří se tak
mohou aktivně zúčastňovat připravovaných společenských akcí v roce 2010.
Přáním do nového roku 2010 je pokračující rozvoj v oblasti opravy hodnotné
kulturní památky s následným znovuobnovením kulturně-společenských aktivit v
obci Sudslava.
Další informace lze nalézt také na http://sudslava.webnode.cz/.

Dokončení rekonstrukce varhan v kapli sv. Josefa v Hradci Králové
Duchovní správa kostela P. Marie v Hradci Králové a biskupství uspořádaly
7. prosince 2009 slavnostní žehnání obnovených varhan v kapli sv. Josefa.
Původní nástroj byl postaven kolem roku 1730 pravděpodobně v králické
dílně. Podle archivních pramenů byl do kaple přestěhován ze seminárního kostela
sv. Jana Nepomuckého. R. 1863 nástroj opravoval Bedřich Andrs z Hradce, roku
1940 postavil Josef Melzer z Kutné Hory do původní barokní skříně nový
jednomanuálový pneumatický výpustkový nástroj. Ten však byl poruchový, proto
byl při rekonstrukci kaple r. 1988 odstraněn. Z původního nástroje se zachovala jen
prospektová část varhanní skříně s řezbami a řada pedálových píšťal. V r. 1993
byla zahájena rekonstrukce nástroje do pravděpodobného původního stavu. Podle
zbytků nápisů na původní varhanní skříni bylo patrné, že se původně jednalo o
dvoumanuálový mechanický nástroj s vestavěným hracím stolem. Svépomocí byla
provedena truhlářská úprava a konzervace varhanní skříně a sponzorsky obstarány
nový ventilátor firmy Laukhuff, dřevěný píšťalový materiál, cínový píšťalový
materiál a měch. Restaurování a zlacení řezeb provedl J. Sapák z Kutné Hory.
K dokončení nástroje se přistoupilo v letech 2008–2009. Byly zhotoveny nové
vzdušnice (I. a II. manuál, pedál), hrací stůl (klaviatury, pedálnice, manubria, pult),
zhotoveny tónové a rejstříkové traktury, kompletace, napojení vzduchové soustavy
(měch, ventilátor, vzduchovody), kompletace, regulace, elektroinstalace, opláštění
postamentu, povrchová úprava, kompletace píšťalových řad, intonace a ladění.
Náklady na dokončení nástroje v letech 2008–2009 činily 545 tisíc korun.
Příspěvek z grantu krajského úřadu Královéhradeckého kraje na opravy
historických varhan byl v roce 2008 dvě stě tisíc, následující rok 150 tisíc korun.
Ing. Vojtěch Macek, biskupský sekretář
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ASOCIACE SDRUŽENÍ PRO OCHRANU A ROZVOJ KULTURNÍHO
DĚDICTVÍ ČR
TISKOVÁ ZPRÁVA
Přezkoumá ministerstvo kultury problematické rozhodnutí Magistrátu?
Praha, 3.11.2009.
Je známým faktem, že státní kontrolou Památkové inspekce MK ČR (PI),
provedenou v červenci 2008, bylo zjištěno, že obnova Karlova mostu byla v roce
2007 zahájena bez odpovídajícího stavebně-historického průzkumu a bez
odpovídající podrobné prováděcí dokumentace. Po zjištění PI byla dodatečně
v období do října 2008 dopracována jakási prováděcí dokumentace, jež byla po
částech předkládána NPÚ a OKP MHMP jako orgánu státní správy. Výsledkem
tohoto poněkud zpozdilého procesu pak bylo závazné stanovisko vydané formou
správního rozhodnutí s datem 30.10.2008, kde rutinním způsobem vypočetl OKP
MHMP údajné „změny realizační dokumentace“ a tyto ve výroku rozhodnutí
prohlásil za „přípustné bez podmínek“. Přitom je v rozhodnutí zmatek v tom, zda
jde o „realizační dokumentaci stavby“ či jen její „změnu“. Nejde o nedůležitý
detail, ale právě naopak!
Problémem je to, že toto rozhodnutí bylo vydáno před rokem a podle
správního řádu lze dosáhnout zahájení přezkumu takového rozhodnutí a případné
změny nebo zrušení z důvodu protiprávnosti pouze do roka od právní moci
přezkoumávaného rozhodnutí. Jak naše Asociace zjistila, tato lhůta pro zahájení
přezkumu končí 12.11.2009!
Proto se ASORKD 22.10.2009 obrátila na ministra kultury Václava
Riedlbaucha s podnětem ke zkrácenému přezkumnému řízení. ASORKD navrhuje,
aby odbor památkové péče MK ČR bez odkladů přezkoumal správní spis vedený
na MHMP a do 12.11.2009 rozhodl ve zkráceném řízení tak, že se závazné
stanovisko OKP MHMP ze dne 30.10.2008 ruší. „Náš podnět jsme doložili
právními důvody, které se opírají o nález ze státní kontroly Památkové inspekce“,
řekl Pavel P. Ries, president ASORKD a k celé kauze dodává, že postupem při
opravách Karlova mostu Česká republika porušila několik článků Úmluvy o
ochraně architektonického dědictví Evropy.
„Z ministerstva máme zprávy, že se naším podnětem bude pan ministr určitě
zabývat. Tato věc však spadá do resortu ministrova náměstka Františka Mikeše,
který má dle našich informací velmi blízko k Magistrátu a primátoru Bémovi.
Bojíme se proto, že náš podnět nebude včas řešen. Nicméně věříme, že této citlivé
kauze bude pan ministr věnovat individuální pozornost.“, dodal Martin J.
Kadrman, viceprezident ASORKD, jejíž iniciativu za okamžité zastavení prací na
Karlově mostě podporuje v internetové petici www.zachrante-karluv-most.cz již
více jak šest tisíc lidí.
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ČLÁNKY:
Jaroslav Urban: Františkánský klášter v Hostinném
Historie františkánského kláštera v Hostinném začíná v roce 1677, kdy od
tehdejších majitelů hostinského panství Lamboyů dostal řád městský hřbitovní
kostelík. Po zakoupení pozemků okolo kostela započali v roce 1678 s budováním
svého konventu. Stavba byla dokončena roku 1684 a řád františkánů zahájil svoji
činnost.
Stavbu
provedl jako své
první velké dílo
pozdější architekt a
stavitel evropského
významu Wolfgang
Dientzenhofer.
Konvent je prostá
barokní
jednopatrová
čtyřkřídlá stavba s
rajským
dvorem.
Původní hřbitovní
kostel byl zásadně
přestaven v letech
1743
1745.
Přestavbou vznikl
netypický barokní
dvoulodní kostel.
Na základě dekretu Josefa II byl v roce 1785 klášter zrušen a řád opustil město.
Zpět se františkáni vrátili ve dvacátých létech 19. století. V důsledku politických
změn po únoru 1948 byl řád nucen opustit začátkem roku 1950 klášter, který byl
posléze zrušen a kostel odsvěcen.
V následujících létech budovy sloužily jako skladovací prostory. Celý komplex
postupně chátral a před demolicí ho zachránilo zřízení Galerie antického umění.
Celková rekonstrukce proběhla v letech 1966 - 1969. Sbírka odlitků antických
soch je umístěna v bývalém kostele a patří FF Univerzity Karlovy v Praze.
V současné době bude započato s rekonstrukcí bývalého konventu. Po
předpokládaném ukončení rekonstrukčních prací v roce 2011 budou v obnovených
prostorách v přízemí umístěny městská veřejná knihovna a restaurátorská dílna pro
Galerii antického umění. V prvním patře bude v bývalých celách františkánů
instalována stálá expozice městského regionálního muzea.
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Foto J. Urban, 2009
15

Z počátků historie Společnosti ochránců památek
ve východních Čechách
Blíží se 20. výročí založení našeho občanského sdružení, proto na tomto
místě přinášíme místo vzpomínek přesný přepis Zpravodaje č. 2 z března roku
1990. První číslo z ledna by bylo nezajímavé. Byla to v podstatě informace určená
veřejnosti, poskytnutá Dr. Jiřím Němečkem novinářům a regionální televizi,
týkající se výzvy k založení spolku pro ochranu památek.

Zpravodaj č. 2 – březen 1990
Několik vět na úvod
Vážení přátelé, většině z vás se bude zdát, že naše Společnost nic nedělá a že
od vydání prvního čísla Zpravodaje uběhla dlouhá doba. Pokud jde o Zpravodaj,
čekali jsme na zaregistrování na odboru vnitřních věcí KNV Hradec Králové,
abychom mohli předložit všem zájemcům o členství naše stanovy. To se stalo 23.
3. 1990, takže od tohoto dne vyvíjíme činnost již legálně. Jsme zaregistrováni pod
názvem Společnost ochránců památek ve východních Čechách se sídlem v Hradci
Králové, s vlastní právní subjektivitou. Do budoucna předpokládáme, že v okresech
vzniknou z našich členů spolky s vlastní právní subjektivitou a my budeme plnit
spíše funkci koordinačního centra a zprostředkovatele odborného servisu, v případě
potřeby. Zatím je naše členská základna nepočetná, k 29. 3. 78 dospělých a 43
studentů z různých škol. Se Zpravodajem dostáváte adresář bez studentů, který
bude postupně doplňován a přihlášku za člena Společnosti. Pokud jste si to
nerozmysleli, prosíme o vyplnění přihlášky a odeslání na kontaktní adresu nebo
předání na valném shromáždění. Prozatím jsme se domluvili, že letošní členský
příspěvek bude dobrovolný. První valné shromáždění svoláváme na sobotu 21.
dubna 1990 na 10 hod. do přednáškového sálu krajského muzea. Od nádraží
trolejbus č. 2, 3, 7, třetí zastávka nebo autobus č. 5, 6, třetí zastávka hotel Bystrica.
Informace o činnosti
- jsme v jednání s biskupskou konzistoří o spolupráci při záchraně sakrálních
staveb
- studenti, naši členové, uspořádali výstavu z pohlednic starého Hradce
Králové a k výročí TGM a z dobrovolného vstupného předali do naší
pokladny 170,- Kčs. Jsou to zatím jediné naše peníze, které máme.
- naše snaha dát do pořádku židovský hřbitov na Pouchově, zatím ztroskotal
na tom, že Židovská obec do dnešního dne neodpověděla na náš dopis, kde
jsme žádali o souhlas. Technickými službami byl již předem přislíben
materiál a veškerá pomoc
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- intenzivně jednáme o převzetí patrového roubeného statku v Pileticích, kde
chceme mít klubové místnosti a v přízemí etnografickou expozici, zatím je
tam skladiště starého nábytku a kotlů do školních jídelen, objekt patří Měst.
NV Hradec Králové
- v sobotu 17. 3. 90. byla provedena instruktáž arch. Svobodou v Kuklenách,
jak provádět soupis památek, nechali jsme si již natisknout evidenční karty a
je možné v případě zájmu zaslat vzor
- byly rozeslány dopisy na jednotlivé ONV odb. kultury s žádostí o spolupráci
s okresními konzervátory, neozvali se z okresů Svitavy, Havl. Brod,
Pardubice, Semily, konzervátory chceme požádat o vytypování objektů,
jejichž majitelé mají zájem o prázdninovou pomoc studentů
- byly rozeslány dopisy všem dějepisářům gymnázií a stavebních průmyslovek
v našem kraji, aby získali studenty pro naši Společnost
- o víkendech provádí klub historického šermu „Páni z Kumburku“ sanační
práce na hradě Kumburk pod vedením pana Suchardy, tento klub je členem
naší společnosti, při práci pomáhalo i několik studentů z naší spol.
- utváří se nezávislá unie ochránců památek, která by v Čechách zastřešila
jednotlivé spolky a společnosti, při zachování jejich nezávislosti, takže
členem se může stát jen spolek, nikoliv jednotlivec, se stanovami seznámíme
na valném shromáždění a rozhodneme o případném vstupu do unie
- byly již podniknuty některé konkrétní kroky k obnově mariánského sloupu
v Hořicích na náměstí
Z nejbližších akcí
Ve středu 4. 4. a 11. 4. 90. odpoledne budeme provádět údržbu kovaného
oplocení kolem nejstarších hrobů na hřbitově Na Zámečku (Nový Hradec Králové.
V pátek 6. 4. 90. odjíždí skupina na Broumovsko (6.4.-8.4.) k provádění soupisu
a fotodokumentace uměleckých památek (ved. p. Bahníková)
V sobotu 7. 4. 90. sobota – pasportizace pomníků na naučné stezce z pruskorakouské války, ved. ing. arch. Falta
V sobotu 7. 4. 90. odkrývání hradiště v Holohlavech pod vedením archeologa
dr. Kalfersta, podmínka 16 let OP sebou včetně stravy, mzda 10,- Kč/hod pracovní
oděv (studenti se rozhodli věnovat pol. mzdy na fond společnosti
Z předpokládaných akcí v nejbližší době
- oprava zdi na židovském hřbitově na Pouchově
- rekonstrukce barokního mostku v Habřině
- oprava a údržba roubeného patrového statku v Pileticích
Výzva všem našim členům
Narůstá počet členů z řad studentů i z jiných okresů kraje. Jejich zájem je pomáhat
při práci na údržbě nebo rekonstrukci památek. Pokud nechceme promarnit jejich
17

nadšení a ochotu pracovat, potřebujeme vytypovat objekty, kde by mohli studenti o
víkendech a o prázdninách pracovat. Máme několik ochotných členů z řad
dospělých, kteří jsou ochotni vykonávat dozor. Pokud víte o nějakém objektu, který
je alespoň materiálově zajištěn, podejte informaci na dole uvedenou kontaktní
adresu.

Prozatímní výbor Společnosti
předseda: PhDr. Němeček
místopředseda: ing. arch. Svoboda
jednatel: ing. arch. Falta
pokladník: Křížek
propagace: Landsman
člen: Lenderová
revizní komise: ing. Mejdr, p. Bahníková
Kontaktní adres: PhDr. Jiří Němeček, Gymnázium Šimkova
500 03 Hradec Králové

První seznam členů řazený časově, jak se hlásili jednotliví členové
1. PhDr. Jiří Němeček, Hradec Králové (učitel)
2. Miloš Řezník, Hradec Králové (student gymnázia)
3. Pavel Křížek, Hradec Králové (student gymnázia)
4. František Landsman, Hradec Králové (novinář)
5. PaedDr. Ladislav Miček, Uhřínovice (učitel)
6. Jiří Rychtr, Horní Štěpanice (dělník)
7. Ing. arch. Ladislav Svoboda, Hradec Králové (památkář)
8. Jana Bahníková, Přelouč (účetní)
9. RNDr. Karel Samšiňák, Sobotka (entomolog)
10. Vlasta Blahová, Heřmanův Městec (důchodkyně)
11. PhDr. Vladimír Vaclík, Hradec Králové (etnograf)
12. Martin Jiránek, Hradec Králové
13. Pavel Santay, Hradec Králové (úředník ONV)
14. Milan Novotný, Jičín
15. Hynek Zlatník, Jičín (VŠ student)
16. Ing. Václav Bláha, Hradec Králové (učitel)
17. Josef Doubrava, Hradec Králové
18. Marcela Drnovská, Třebechovice pod O. (kamenosochařka)
19. František Drnovský, Třebechovice pod O. (kamenosochař)
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20. Daniel Hrubý, Hradec Králové (truhlář)
21. Martin Kalous, Hradec Králové
22. Ing. arch. Jaroslav Andrejs, Náchod (projektant)
23. Václav Pražák, prom. hist., Hradec Králové (okr. konzervátor)
24. PhDr. Marta Hovorková, Hradec Králové (učitelka)
25. Miroslav Hauszler, Hradec Králové (školník)
26. Jaroslav Böhm Hořice v P. (učitel)
27. Romana Cabicarová, Hradec Králové
28. Libor Vochozka, Hradec Králové
29. PhDr. Dagmar Lachmanová, Jičín (etnografka)
30. Karel Kratochvíl, Radvanice (malíř a grafik)
31. Helena Kratochvílová, Radvanice (učitelka)
32. PhDr. Josef Kratochvíl, Hradec Králové (učitel)
33. Jiří Čejka, Hradec Králové
34. Eliška Poláčková, Zámrsk, (kronikářka)
35. Miroslav Kudyvejs, Černilov (kronikář)
36. Ing. arch. Vladimíra Paterová, Trutnov (okr. konzervátorka)
37. PhDr. Marcela Franková, Trutnov (památkářka)
38. Petr Vojtěchovský, Chrudim, (stavbyvedoucí)
39. Zdeněk Doubek, Hradec Králové (důchodce)
40. Pavel Štěpánek, Jičín (stavební technik)
41. Ing. arch. Jan Falta, Hradec Králové (projektant)
42. Zdeněk Mánek, Hradec Králové
43. Petr Baranecký, Turnov
44. Jana Práchenská, Pardubice
45. Radka Práchenská, Pardubice
46. PhDr. Ilona Vojancová, Hlinsko (etnografka)
47. Jan Křivohlávek, Ústí nad O.
48. Marcela Vokounová, Chroustovice (vychovatelka)
49. Daniel Richter, Hradec Králové (VŠ student)
50. Antonín Kratschner, Praha
51. Stanislav Jiška, Hradec Králové (řed. zdravot. zásob.)
52. Petr Tejkl, Choceň
53. Jitka Němečková, Hradec Králové (projektantka)
54. Otto Kučera, Stěžery (učitel)
19

55. Jiří Janeba, Pardubice (tesař)
56. Petr Sucharda, Kralupy nad V. (hist. šerm)
57. Josef Buchal, Hradec Králové (kriminalista)
58. PharmDr. Lubomír Jaroš, Hradec Králové
59. PhDr. Alice Židlická, Hradec Králové (etnografka)
60. PhDr. Čestmír Brandejs, Hradec Králové (VŠ učitel)
61. Veronika Dubová, Náchod (studentka)
62. Alexandr Skalický, Náchod
63. Karel Lauda, Hradec Králové
64. Petr Jelínek, Hradec Králové (fotograf)
65. Miloslava Jaklová, Hradec Králové (sekretářka řed.)
66. Hynek Bláha, Hradec Králové (kamenosochař)
67. Miroslava Matoulková,Vysoké Mýto (staveb. technik)
68. Mgr. Irena Grigerová, Chrudim (památkářka)
69. Robert Řemínek, Nové Město nad Met. (okr. konzervátor)
70. Jaroslav Horák, Havlovice nad Úpou
71. Ing. Rudolf Mejdr, Hradec Králové (projektant)
72. RNDr. Stanislav Chládek, Práchovice (prac. muzea)
73. PhDr. František Musil, Ústí nad O. (VŠ učitel)

74. Ing. arch. Alena Koutová, Hradec Králové (urbanistka)
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DOKUMENTY:
Společnost ochránců památek ve východních Čechách
Orlické nábř. 1, 500 03 Hradec Králové
IČ 15062627

Mikroregion Hustířanka
K rukám předsedy
Na Zátiší 1
552 11 Velichovky
Věc : Žádost o spolupráci
Vážený pane předsedo,
Obracíme se na Vás se žádostí o spolupráci při realizaci vzpomínkového setkání při
příležitosti devítistého výročí založení kostela sv. Václava na Chloumku u
Habřiny.
Dle pověsti byla na tomto místě nejprve postavena kaple jako výraz díků za
záchranu života. Neznámý český bojovník, poraněný v bitvě u říčky Trotiny kolem
8. října roku 1110, spadl s koně a před i za ním jedoucími polskými vojáky se
schoval do jezevčí nory na úpatí Chloumku, a tím si zachránil život.
Kostel na tomto místě stojí dodnes. V posledním desetiletí minulého století
se na něm objevily vážné trhliny o od počátku tohoto století byla v havarijním
stavu střecha. Naše občanské sdružení se aktivně účastnilo jeho oprav a tím i jeho
záchrany před totálním zničením jak žádostmi o granty, tak stavebním dohledem,
drobným finančním příspěvkem i brigádnickou výpomocí.
Stejným způsobem jsme se angažovali i při opravě barokního kamenného
mostku na potoku Hustířance u mlýna Podhrad, který měl být nahrazen
betonovými rámy. U obou staveb se jedná o památkově chráněné objekty a dnes,
po jejich opravě, je již záruka, že přežijí nejméně několik dalších desetiletí.
Naše Společnost se od svého založení v roce 1990 zasazuje o ochranu
památek ve východních Čechách. Její činnost je poměrně rozsáhlá, upozorňuje na
ohrožené památky jejich majitele, zúčastňuje se při jejich opravách, organizuje
konference o ohrožených památkách i protestní akce proti jejich likvidaci (viz Vila
Anička v Hradci Králové) a v neposlední řadě vydává publikace s touto tematikou.
Podrobněji bude naše činnost popsána ve výročním sborníku, který Vám předáme
začátkem dubna po jeho vytištění.
21

V letošním roce si naše Společnost připomene dvacetileté výročí činnosti.
Zároveň je i velmi „kulaté“ výročí založení kostela na Chloumku. Máme v úmyslu
uspořádat na Chloumku setkání příznivců drobných regionálních památek i občanů
z okolních obcí, kde je seznámíme se záchranou těchto dvou památkových staveb,
které leží na cyklostezce z Hradce Králové do Velichovek.
Pro tuto akci prosíme Vaše sdružení o finanční spoluúčast ve výši cca
15.000,- Kč, kterou použijeme na vydání pamětní plakety k výročí založení kostela
/ 500 ks á 20,- Kč / a na vyhotovení propagačních materiálů a fotografií, které
představíme na výstavce v kostele na Chloumku.
Termín tohoto setkání plánujeme na konec září nebo začátek října letošního
roku. Přesný termín včas oznámíme.
Žádáme Vás o přednesení našeho návrhu na radě mikroregionu a o sdělení
Vašeho rozhodnutí o naší žádosti.
S přátelským pozdravem

PhDr. Jiří Němeček - předseda
Kontakty:
tel. 732 933 245, e-mail: nemecek65@seznam.cz
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Martin H a t k a
1. místostarosta města a
předseda komise pro regeneraci MPZ
Letohrad
Vážení pánové Společnosti ochránců památek ve východních Čechách,
rád bych Vás seznámil se skutečným stavem věci ohledně kaple sv. Jana
Nepomuckého na Kopečku v Letohradě. Z Vašeho dopisu zaslaného městu
Letohrad je zřejmé, že byl formulován v naprostém nedostatku těchto informací a
že se pro podobný postup se používá příměr "vlamování se do otevřených dveří".
Město Letohrad má v současné době plně funkční komisi pro regeneraci
městské památkové zóny i Program regenerace MPZ na období do roku 2013, který
obsahuje i část týkající se uvedeného objektu. Systematická péče o kulturní
dědictví má v Letohradě hlubší kořeny, neboť již roku 1982 zde vznikla ve
spolupráci se SÚRPMO Hradec Králové "Koordinační komise pro rekonstrukci
historického jádra města", díky níž byly položeny základy dalších územních a
stavebních dokumentů v nynější památkové zóně a zahájena rozsáhlá rekonstrukce
zámku a parku. Pokud je mi známo, Vaše společnost vznikla až v roce 1990.
Město Letohrad je členem Sdružení historických sídel Čech, Moravy a
Slezska a je zastoupen v jeho nejvyšším orgánu, Výboru SHS ČMS a pravidelně se
zúčastňujeme akcí pořádaných sdružením právě ke zdokonalení péče o památky,
konzultujeme naše postupy s odborníky a využíváme zkušeností jiných měst v této
oblasti. Město Letohrad je jediným v České republice, které transparentně finanční
prostředky vybrané z parkovacích automatů v památkové zóně přímo investuje do
obnovy památkové zóny, vytvořil tak zvláštní fond, který nemá jinde obdoby.
Každoročně využíváme finančních prostředků Programu regenerace Ministerstva
kultury ČR k opravám památkových objektů.
Nyní ke kapli sv. J. Nepomuckého, která byla a je historickým majetkem
Římskokatolické církve. Římskokatolická farnost v Letohradě však obhospodařuje
velký počet památek a je tedy otázkou finančních možností, priorit a dotačních
možností, co se udělá dříve a co později. Postoj města k těmto aktivitám byl v
Letohradě vždy vstřícný, neboť počínaje osmdesátými léty minulého století, kdy
probíhaly opravy tohoto objektu, město pomáhalo stavebním materiálem i
dopravou.
Komise pro regeneraci se záležitostí kaple zabývala mnohokrát a SPÚ a
později NPÚ byla vydána řada stanovisek, z nichž vyplýval doporučený postup.
Jednalo se především o odborné práce statiků a projektantů Ing. Škeříka a Ing.
Gabrhela. Ze strany města bylo zajištěno nejprve vymýcení lesa na severní straně v
roce 2001, nyní připravujeme vymýcení lesa na jižní straně pro rok 2010 a
odstranění nejbližších jedinců lip, které by mohly ohrozit v budoucnu opravenou
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východní část zastřešení ambitů. Z úsporných důvodů v rozpočtu 2009 nebylo
možné toto zvládnout, ačkoliv se s tím původně počítalo.
Naposledy se konalo důležité jednání 21. května 2008 přímo na místě v
objektu památky za účasti vlastníka objektu, krajského úřadu, orgánů památkové
péče a samozřejmě města. Z našeho pohledu, tak jak vyzněl i závěr kontrolního
dne, je nutné zpracovat projekt pro záchranu objektu. Město Letohrad v tomto
smyslu zařadilo do svého rozpočtu na rok 2009 účelovou dotaci pro
Římskokatolickou farnost ve výši 100.000,-Kč, ale pokud je mi známo, nebyla
využita. Také náš odbor majetku a investic je ochoten k odborné pomoci, nicméně
vlastníka nemovitosti nenahradí.
Ve druhém pololetí 2009 zajistil vlastník opravu první části střechy a
zvoničky, postup těchto prací byl s námi konzultován i s výhledem na rok 2010, jak
je uvedeno výše, kontrolní den 9. října 2009.
Jelikož bylo také v minulosti opakovaně konstatováno, že církev využívá
objekt minimálně a bylo by vhodné v budoucnu uvažovat o převod na město,
zastupitelstvo města v tomto smyslu přijalo vstřícné usnesení. Akceptovatelné bude
až v okamžiku, kdy bude objekt opraven z dotačních prostředků státu, vlastníka a
města (případně EU) a bude vyjasněno jeho oživení a širší využití.
K tomuto cíli je však ještě klikatá cesta. Přestože víme, co chceme,
nebráníme se novým aktivitám. Nicméně námi financovaný archeologický
průzkum, otevření nové vyhlídky v místě bývalého hradu Kyšperka v blízkosti
Kopečka s kaplí sv. J. Nepomuckého při příležitosti loňského 700. výročí města a
propojení turistických tras jsou toho důkazem.
Věřím, že po seznámení se všemi fakty změníte názor, který jste prezentovali
ve druhé části svého dopisu.
Na závěr Vám mohu potvrdit, že jednání 30. ledna v 10 hodin se osobně
zúčastním.

Martin H a t k a
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