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Milý čtenáři!

Ať již ti tato kniha spočinula v dlani v roce svého vydání, či jejími stránkami listuješ po mnoha letech 
od jejího vzniku, věz, že je již osmou v řadě.

Již osm „Tváří venkova“ spatřilo světlo světa, aby uchovalo podobu „Venkovských staveb“ v daném 
roce. Za každou z fotograií je příběh, který by určitě vydal na poutavou povídku. Ať už je to stavba 
léty sešlá, která se dočkala zdařilého znovuzrození, nebo stavba takříkajíc vyrostlá na zelené louce, 
jsou za ní lidé. Musel přijít impuls. U těch dříve zbudovaných bývá touto pohnutkou často úcta 
k práci generací předešlých spojená s hledáním nového využití. U těch nových pak potřeba doplnit 
chybějící. Je třeba vybrat místo, pochopit hmotu sídla a pak již „jen“ úspěšně spojit funkčnost s no-
vější „krásou“.

Mohu-li radit, milý čtenáři, vem si k ruce mapu. Podívej se, kde se stavba nachází a máš-li opravdu 
popřemýšlet o smyslu a cílech, seznam se alespoň zevrubně s místem. S dobou novou i tou dávno 
zašlou. Bude to možná jiný příběh než ten, který žili tvůrci oné stavby, určitě se však zrodí v tvé hlavě 
příběh jiný – tvůj příběh. I to je skromným cílem této publikace.

Přeji letošní Tváři venkova, ať si najde i v dnešní uspěchané době klidné a vnímavé čtenáře a stavbám, 
které se v ní zrcadlí mnoho dobrých příběhů, jež se rodí nikoli skrze studené zdivo či křišťálové sklo, 
ale skrze setkávání lidí na našem stále krásnějším českém, moravském a slezském venkově.

Mgr. Eduard Kavala
1. místopředseda Spolku pro obnovu venkova ČR

Úvodní slovo
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Soutěž Vesnice roku v Programu obnovy venkova je každoročně vyhlašována již od roku 1995. Cílem soutěže 
Vesnice roku je povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova, zveřejnit rozmanitost 
a pestrost programů obnovy vesnic a upozornit širokou veřejnost na význam venkova, ale také vyzdvihnout 
aktivity obcí, jejich představitelů a občanů, kteří se snaží nejen zvelebovat svůj domov, ale rozvíjejí i místní 
tradice a zapojují se do společenského života v obci. Význam soutěže podtrhuje každoroční účast téměř tří 
stovek obcí. 

Soutěž byla poprvé vyhlášena Spolkem pro obnovu venkova ČR v roce 1995 pod názvem Soutěž o nejz-
dařilejší program obnovy vesnice. Od roku 1996 je jedním z vyhlašovatelů Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
a Svaz měst a obcí ČR. Ministerstvo zemědělství se mezi vyhlašovatele připojilo v roce 2007.

Soutěž je každoročně vyhlašována na jarním Dnu malých obcí v Praze. Obce přihlášené do soutěže jsou 
hodnoceny v následujících oblastech: koncepční dokumenty, společenský život, aktivity občanů, podnikání, 
péče o stavební fond a obraz vesnice, občanská vybavenost, inženýrské sítě a úspory energií, péče o veřejná 
prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci, péče o krajinu, připravované záměry a informační technologie 
obce. 

Organizace soutěže probíhá ve dvou kolech – krajské a celostátní. Všechny přihlášené obce jsou nejprve 
hodnoceny v krajském kole. Do celostátního kola pak postupuje za každý kraj vždy maximálně jedna obec, 
které byla udělena Zlatá stuha v krajském kole. V rámci celostátního kola jsou vyhodnocena první tři místa. 
Vítěz celostátního kola soutěže Vesnice roku postupuje do nadnárodní soutěže s názvem Evropská cena 
obnovy vesnice, kterou vyhlašuje, ve dvouletém intervalu, Evropská pracovní společnost pro rozvoj venkova 
a obnovu vesnice (Europäische Arbeitsgeselschaft Landentwicklung und Dorferneuerung ARGE). 

V roce 2017 se do soutěže přihlásilo celkem 213 obcí ze třinácti krajů České republiky. Třináct obcí, které zís-
kaly ocenění Zlatá stuha, za vítězství v krajském kole, postoupily dále do celostátního kola, které proběhlo 
v prvním zářijovém týdnu. 

Vítězem třiadvacátého ročníku a nositelem titulu „Vesnice roku 2017“ se stala obec Heřmanov z Kraje Vyso-
čina. Na druhém místě se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo získala obec Slavkov ze 
Zlínského kraje.  

Soutěž Vesnice roku v Programu obnovy venkova
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Veřejná a soukromá zeleň na vsi

Základem vesnického života byla tradičně zemědělská výroba, řemesla a obchod s touto výrobou spojená. 
Proto obraz venkova vytvářely tradičně nejprve zahrady s převahou zelinářských zahrad a ovocných sadů, 
ovocná stromořadí podél průjezdních silnic nebo malé sady proložené plochami zeleninových záhonů v šir-
ších pásech mezi řadovými venkovskými domy a silnicí. Za domy a jejich zahradami byly tradiční ovocné sady 
a na ně pak navazovaly pruhy polí s pestřejší paletou plodin. V členitém reliéfu nebo na menších zbytkových 
pozemcích, na mezích byly luční a pastevní porosty, na kterých se pásla drůbež, kozy, krávy nebo ovce. Cílem 
pěstování bylo mít sklizeň a proto, byly tyto plochy vždy účelně užívány a tím také dobře udržovány – moty-
kou, kosou, srpem nebo pastvou.  To se stalo tradičním obrazem zemědělského venkovského sídla. V pohledu 
na venkovskou krajinu se spojila účelnost, logika a ruční prací vynucená estetika – vše kolem mělo lidské mě-
řítko. 

Se zánikem drobného hospodaření, rostoucími příjmy ze zaměstnání, snížením počtu obyvatel pracujících 
v zemědělství a dojížďkou za prací do měst se snížilo hospodářské využití drobných ploch na venkově. Podél 
potoků a řek ustala pastva a senoseče, sady se starými odrůdami ovoce byly převálcovány celoroční nabídkou 
krásného ovoce v obchodech, nabídka zeleniny v nich umožňuje si koupit kdykoliv libovolné množství zeleni-
ny bez nutnosti se starat o jeho skladování nebo konzervování, jak tomu bylo po staletí dříve. 

To co bylo dříve zdrojem obživy a lepšího výnosu se stalo někde postupně neudržovanou přítěží – potoky 
zarostly, zachované nerozorané meze s hromadami kamení se staly pruhy nebo pásy dřevin, které nově rozdě-
lily polní krajinu, svahy zarostly šípkem, ostružiníkem a staly se nepřekročitelnou zdí pro člověka, ale dobrým 
úkrytem pro drobnou zvěř. Tam, kde se přestalo hospodařit, se ujala vlády náhradní společenstva – kopřivy, 
šípky, ostružiníky, pionýrské břízy nebo nově do krajiny vnesené akáty. Na pole vjely velké širokozáběrové 
stroje. Z menších celků polí s různými plodinami se staly velké lány, sporadicky zachované dříve travnaté meze 
s keři nebo řadami ovocných stromů se změnily v pruhy neprostupných houštin. Krajina kolem vsí dostala 
monumentálnější měřítko a člověk, který se vydal do polí, se cítil ztracen při procházce několika málo zachova-
nými polními cestami kolem lánů, jejichž plodiny, které míjel při pěší chůzi, se měnily až po nudných desítkách 
minut chůze. 

Ve vsích mezi domy, kde společenský dohled a život zůstal přítomen nebo se začal postupně obnovovat, 
se tyto „drobky“ půdy začaly přeměňovat v okrasu a obnovenou paměť své domoviny. Začaly se probouzet 

Slovo architekta
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šípkovým trním zarostlé památníky rodáků padlých ve válkách, pěšiny do krajiny vedoucí ze vsí k nejbližšímu 
remízu, kouzelnému zarostlému lomu, zapomenuté stezky do vedoucí nejkratší pěší trasou do sousední ves-
nice, do otevřených polí zapuštěné staré úvozové cesty. 

Pěstitelský hit 70. let minulého století, stříbrný smrk doprovázený čínským jalovcem, se začal nahrazovat do-
mácími dřevinami, které opět vnesly do života návsi, břehu rybníka a toku, staré výhonové cesty nebo kříže-
ní cest tísiciletou proměnu pravidelného ročního cyklu – jarního rašení listů, období květu, kdy v korunách 
bzučely tisíce včel, plody javorů, lip nebo dubů, podzimní paletu opadávajících listů až po zimní kontury větví 
zdůrazněné sněhovým pohlazením.  

V soukromých zahradách ubylo zeleniny a ovoce za domem. Předzahrádky, které byly vždy vizitkou domu, 
kdysi zdůrazněné bylinkami, růžemi, jiřinkami, hvozdíky, zvonky, astrami a spoustou dalších, se měnily v pře-
hlídku zakrslých jehličnanů, rostoucích v nakrátko sečených trávnících, místo plotů, které sloužily k tomu, aby 
se volně nerozběhla drůbež ve stavění, zaujaly místo po celý rok neměnné řady dalšího evegrínu 70. let – ze-
ravu. V současné době s bohatou nabídkou rostlin a různých „doplňků“ ze zahradnických center si hledá ven-
kovská zahrada svou novou tvář, která by byla opět více barevná květinami, tentokráte s pestrou škálou trvalek, 
bohatostí travin a dalších okrasných rostlin z krajů domácích i vzdálených, ale nyní s cílem lépe vystihovat 
proměny ročních období ale i vývoje mnoha let a napomoci obnově pestrosti, tentokráte ze středu sídel do 
krajiny ovládnuté velkovýrobní technologií.

Na čas zapomenutý obdiv ke starým stromů jako nejstarším živým pamětníkům na návsích, průvodců hlav-
ních cest, křižovatek, smírčích křížů se proměnil v chuť předat tuto štafetu našim následovníkům a do krajiny 
po mnoha letech přibývá nová generace budoucích starých stromů, určená k potěše těch, kdo tu budou 
desítky a stovky let po nás. 

Koloběh života venkova pokračuje. 

Ing. Petr Šiřina
člen celostátní komise soutěže Vesnice roku 2017
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el Vydáte-li se z Rokycan na sever okresu směrem na Rad-
nice, dostanete se asi po dvanácti kilometrech do obce, 
která vás nejprve překvapí svým názvem, dále pak uspo-
řádáním, rozlohou a spoustou dalších zajímavostí. „Břasy“ 
- původ tohoto názvu můžeme hledat v lidovém pojme-
nování vřesu (vřasa, vřasy, břasy), který hojně zarůstal mý-
tiny a pastviny, jež v souvislosti s pozdějším vývojem na-
hradily původně souvislý lesnatý porost břaského návrší.

Přijedete-li do Břas, navštívíte vlastně pět vesnic. Již jme-
nované Břasy a dále také Stupno, Kříše, Vranovice a Da-
rovou. V každé části obce je zajímavost, která stojí za 
zhlédnutí. V samotných Břasích je to například rozhled-
na Na Vrchách, ze které lze za dobrého počasí dohléd-
nout až na Šumavu, Krušné Hory a Český Les. Stupno 
zase z dálky vítá vysokou, štíhlou, novorománskou věží 
kostela sv. Vavřince a blízkou empírovou Šternberskou 
hrobkou. V Kříších si občané v roce 2016 dostavěli novou 
kapli, které požehnal biskup Plzeňské diecéze. Vranovice 
nabízejí geology velmi ceněný proil vrstev zkamenělé-
ho karbonského pralesa, který zde před 310 miliony lety 
překryla sopečná láva. Z Darové je možné se dopravit do 
sousedního okresu unikátní technickou památkou, a to 
přívozem přes řeku Berounku. 

Pozvánkou do obce může být nová, 5,5 km dlouhá, na-
učná stezka „Po stopách důlní činnosti na Břasku“. Na 
stupenském hřbitově se nachází empírová hrobka rodu 
Šternberků, kde je pochován mimo jiné zakladatel Národ-
ního muzea v Praze, Kašpar Maria Šternberk. Ve Vranovi-
cích láká k oddechu jezero, které se vytvořilo v poddolo-
vaném terénu původního hřiště. Příjemným a nejvyšším 
místem Břas je skála Křemenáč, na které podle archeolo-
gických nálezů žili obyvatelé už před více jak tři a půl tisíci 
let před naším letopočtem. Tradičními a opravdu hojně 
navštěvovanými akcemi v obci je Noc kostelů, Pohádko-
vý les a Pohádkový statek, Vavřinecká pouť, různé spor-
tovní turnaje, Noc duchů nebo vánoční zpívání v kostele. 

Obec Břasy a její části byly vždy zejména průmyslovou 
oblastí. Byly zde olejové hutě, sklárny, keramická továr-
na, slévárna a výroba nábytku nebo ultramarinu. Ještě 

nyní je v provozu výroba malířských nátěrů Primalex. 
Ovšem nejdůležitější byla důlní činnost, těžba černého 
uhlí zde probíhala přes 300 let. Horníci hodně migrovali 
a tak byl zdejší region spíše chudší. Z těchto poměrů se 
mimo jiné zachovala i některá typická jídla. Jako příklad 
lze uvést uhlířinu, což jsou brambory uvařené společně 
s noky z mouky, vajec a vody. Po výplatě se ještě sypaly 
cibulkou smaženou na sádle. Dalším hornickým jídlem 
byl hluchec, kynutá buchta ze syrových brambor s čes-
nekem a majoránkou. Vylepšená o kostičky slaniny nebo 
uzeného masa se zde peče dosud. Vše se samozřejmě 
zapíjelo a i dnes zapíjí pivem, a to nejen plzeňským, ale 
nyní i z obnovených malých místních pivovarů.
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vují celou řadu zájmových kroužků jako je kreslení, výuka 
hry na klavír, létnu i kytaru, zpěv, kurz angličtiny, výuku 
počítačových dovedností či cvičení. Při této škole vznikl 
i sboreček Heřmánek, ve kterém zpívají děti od 3 do 10 
let. Celé prázdniny pořádá obec ve škole i velmi populár-
ní minitábor. 

Kraj Vysočina v rámci České republiky zaujímá centrální 
polohu. Sousedí s čtyřmi kraji. Patří k nejrozlehlejším, ale 
také nejméně lidnatým krajům.  Na území kraje se koná 
celá řada zajímavých kulturních akcí, z nichž některé 
mají celostátní i mezinárodní charakter. Také Heřmanov 
přispěl k těmto zajímavostem např. odhalením pamětní 
desky rodáků pátera Pařila či generála Ždímala. Zatím 
nejvýznamnější akcí posledních let bylo bezesporu ob-
novení pomníku prvnímu prezidentovi T. G. Masarykovi 
a politikovi A. Švehlovi v roce 2013. Tento pomník byl po-
prvé v naší obci odhalen v roce 1936, v roce 1940 byl nu-
ceně odstraněn. Z původního pomníku se zachoval jen 
sokl a zbytek byl zakopaný v zemi. Při kácení starých lip 
byla deska pomníku náhodně objevena a obec násled-
ně památník obnovila. Tento počin byl také vybraný do 
soutěže Zlatá jeřabina 2013 za kulturní počin roku Kraje 
Vysočina. 

Heřmanov 1. místo a titul „Vesnice roku 2017“
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el Heřmanov je maličká obec na Vysočině s necelými 210 
stálými obyvateli.  Součástí obce je i rozlehlá chatová ob-
last s 53 chatami. Vesnice je plně vybavená, má vodovod 
a plyn, v příštím roce plánují zahájit výstavbu kanalizace 
a čističky odpadních vod. Obci se podařilo zachránit i ka-
mennou poštu, kterou teď provozuje jako poštu Partner 
a je i nadále v centru zájmu všech občanů.  

Již 667 let uplynulo od první písemné zmínky o obci Heř-
manov. První zápis je z roku 1349, kdy obec patřila k Osov-
skému panství a od roku 1437 k Náměšti nad Oslavou. Až 
do třetí čtvrtiny 19. století se Heřmanov úředně jmenoval 
Hermannschlag-Hermašlak. Z názvu se dá vyčíst a před-
pokládat, že ves vznikla ve 13. století jako kolonizační ves, 
že její lokátor, zakladatel se jmenoval Hermann (Heřman) 
a že vznikla na místě vymýceného lesa (Schlag). Doslovný 
překlad by byl Heřmanova Paseka.

Dominantou Heřmanova je bezesporu kostel zasvěcený 
sv. Mikuláši. Původně gotický kostel ze 14. století, barok-
ně přestavěn roku 1732 a opravován roku 1878. Dále se 
v obci nachází fara z roku 1799. Zvony v kostelní věži jsou 
velice staré a pochází z let 1493, 1504 a 1543. V blízkosti 
obce se rozkládá přírodní památka, unikátní mineralogic-
ké naleziště tzv. heřmanovských koulí. Světově významné 
naleziště má plochu 1,89 ha a od 19. 10. 1979 je chráněno. 
Poblíž naleziště heřmanovských koulí se nachází chráně-
ná „Heřmanovská louka“, na které roste Prstnatec májový 
(Dactylorhiza majalis). Nejvyšším bodem v okolí je kopec 
Svatá hora (679 m n.m.), která je častým poutním místem. 
Mezi neobvyklé zajímavosti Heřmanova patří vysoký ko-
mín na návsi, jenž je pozůstatkem bývalého lihovaru (jed-
noho z nejstarších na Moravě, založeného 1835) a slouží 
jako každoroční hnízdiště čápů.

Za největší úspěch obec pokládá, že zde funguje na vy-
soké úrovni občanská sounáležitost. Většina občanů se 
aktivně zapojuje do všech akcí a spolupracuje v různých 
oblastech společného života na vesnici. Úspěchem je 
také realizovaný projekt tzv. Komunitní školy Heřmánek. 
V prostorách bývalé školy se pravidelně schází přibližně 
70 dětí i dospělých místních i z širokého okolí a navště-
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lokalit (EVL) soustavy Natura 2000. Na leletickém a vací-
kovském katastru se rozkládá přírodní památka a zároveň 
EVL Velký Raputovský rybník. Na rozhraní vacíkovského 
a roželovského katastru EVL Závišinský potok, a na po-
zdyňském a hvožďanském katastru EVL rybník Vočert 
a Laz, které jsou zároveň vyhlášeny přírodní památkou. 
Část území Roželova a Vacíkova jsou součástí nové CHKO 
Brdy a část území náleží do Přírodního parku Třemšín.

Hvožďansko se nachází v malebné krajině na úpatí jiho-
západních Brd. Je zde velké množství lesů a zároveň smě-
rem k jihu se krajina otevírá a oživuje ji množství rybníků. 
A právě krásná a zachovalá příroda je pro zdejší oprav-
dovým pokladem. Dá se říci „příroda na zlato“!  A platí to 
doslova u Vacíkova, kde se tyčí „zlatá“ hora – Petráškova 
s ložiskem 30 tun zlata. Místní věří, že se jim společný-
mi silami podaří odvrátit hrozbu průzkumu a těžby zlata 
a toto bohatství zůstane budoucím generacím, stejně 
jako nedotčená brdská krajina. 

18
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el Hvožďany leží na úpatí jihozápadních Brd v nadmořské 

výšce 533 m n. m. Poloha Hvožďan na trojmezí krajů Stře-
dočeského, Plzeňského a Jihočeského měla vždy vliv na 
jejich správní začlenění. Historicky byly součástí Prácheň-
ského kraje, poté do roku 1960 byly součástí okresu Blat-
ná v Plzeňském kraji a v současnosti příslušíme do Středo-
českého kraje jako jedna z jeho nejvzdálenějších vesnic. 
Na Příbramsku tak patří mezi obce s nejmenší hustotou 
zalidnění. 

První písemná zmínka o Hvožďanech se nachází v ru-
kopisném spisku nazvaném REGISTRA DECIMARUM PA-
PULIUM neboli Registra desátků papežských z diecéze 
pražské. Byl to pravděpodobně bývalý brdský pralesní 
hvozd, který dal obci jméno, neboť podle jazykovědců 
jsou Hvožďany vsí lidí žijících ve, nebo u hvozdu.

Hvožďansko  je velice zajímavý kraj, který vzhledem ke 
své poloze již nese charakteristické znaky jihočeské kra-
jiny. Na jedné straně je to kraj rybníků, potoků, remízků 
a nad tím vším se tyčí do výše Třemšín, třetí nejvyšší hora 
Brd, hora opředená mnoha pověstmi a bájemi.  Průmy-
sl se tomuto kraji vždy vyhýbal, takže se jedná o oblast 
vyloženě zemědělskou. Hluboké brdské lesy jsou bohaté 
na houby a borůvky. A právě do těchto lesů je možno po-
zvat návštěvníky počátkem měsíce srpna, kdy se každo-
ročně na Třemšíně koná dnes již tradiční třemšínská pouť, 
rok od roku stále více navštěvovaná poutníky. Zdejší kraj 
začíná být oblíben mezi cyklisty a turisty, které lákají zno-
vu otevřené Brdy a příroda v nově vyhlášené Chráněné 
krajinné oblasti Brdy. 

Život na Hvožďansku se skládá z drobných každodenních 
radostí, tak jak je doba s sebou přináší. Za obrovský obec-
ní úspěch je možno považovat, že se podařilo a stále daří 
i přes klesající počet žáků udržet základní školu v plném 
rozsahu. Novou radostí je i získaná budova historického 
mlýna, kterou se podařilo v minulých měsících odkoupit 
od soukromého majitele, a s níž má obec do budoucna 
dalekosáhlé plány. 

Na území obce se nachází několik evropsky významných 
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jící Brno. Pověst praví, že zrádce, který tam Švédy přivedl, 
byl za trest svržen do propasti Vokounky, ležící na okraji 
Křtin. V jeskyni Výpustek bylo nalezeno velké množství 
koster diluviální fauny, v Býčí skále pak rozsáhlé halštatské 
pohřebiště, včetně světoznámé bronzové sošky býčka, 
ležící ve vídeňském přírodovědném museu. Gotické soše 
Panny Marie, umístěné na hlavním oltáři zdejšího kostela 
je připisováno velké množství zázraků.

Jihomoravský kraj je znám svou úrodnou nížinnou vinař-
skou a zemědělskou oblastí jižně od Brna, z níž vyrůstá 
osamělý malebný masiv Pavlovských vrchů, na východě 
zakončenou pohraničními Karpatami. Severně od Brna, 
kde leží i Křtiny, je prostor hornatější a lesnatější, předsta-
vovaný zejména Drahanskou vrchovinou. Zemědělská 
výroba zde má spíše charakter lesnictví. Výše zmíněné 
dobytí Nového Hradu Švédy souviselo s obléháním Brna 
na jaře 1645. Většina bohatších Brňanů ukryla tehdy své 
majetky právě na Novém Hradě. Nový hrad byl dobyt, 
kdežto Brno se ubránilo, prý i díky tomu, že v klíčovém 
okamžiku nechali brněnští obránci zvonit poledne o ho-
dinu dříve, čímž obléhatele zmátli. Brněnské kostely zvoní 
proto poledne dodnes již v 11 hodin.
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el Křtiny leží 20 km severovýchodně od Brna v členitém 

lesnatém prostředí krasových údolí, z něhož pro návštěv-
níky překvapivě vyrůstá mohutná dominanta kostela 
a přilehlého zámeckého areálu. Křtiny jsou vstupní brá-
nou do střední části Moravského krasu. První písemná 
zmínka o Křtinách pochází z 24. září 1237. Datum je pova-
žováno za oiciální založení obce. Od té doby patří obec 
k významným poutním centrům Mariánského kultu. 
Historie osídlení však sahá až do pravěku, což dokládají 
nálezy v blízkých jeskyních. V současné době jsou Křtiny 
oblíbeným cílem turistů a poutníků z celého světa. 

Dominantou obce je barokní chrám Jména Panny Marie 
architekta Jana Blažeje Santiniho, který je nazýván Perlou 
Moravy a který byl v roce 2008 vyhlášen národní kulturní 
památkou. Součástí chrámu je kostnice, znovuobjevená 
v roce 1991 a největší zvonohra ve Střední Evropě, která 
čítá 33 zvonů. S chrámem jsou spojeny tradiční, přede-
vším mariánské poutě ke kamenné gotické skulptuře Ma-
dony. Moderní dominantou Křtin je oválná budova Zá-
kladní a mateřské školy, údajně jediná v Evropě, otevřena 
1. září 2000.

Obec je častým cílem turistů v rámci návštěvy Morav-
ského krasu. Pro návštěvníky je lákavá zejména Býčí ská-
la, Jeskyně Výpustek a další jeskyně Moravského krasu. 
Ve Křtinách se nachází arboretum Mendelovy univerzi-
ty. V letních měsících je hojně navštěvováno koupaliště 
s přilehlým kempem.

Většina občanů je aktivně zapojena do společenského 
života obce a podílela se i na úspěších v soutěži vesnice 
roku. Největší radostí je pro ně aktivní zapojení do spole-
čenského života, dobrá spolupráce všech složek společ-
nosti, počínaje obecním úřadem, přes Školní lesní pod-
nik, faru, místní drobné podnikatele a konče jednotlivými 
spolky.

Křtiny leží ve střední část Moravského krasu, obklopeny 
hlubokými lesy, ukrývajícími řadu jeskyní, jako je Výpus-
tek, Býčí skála nebo vzdálenější Macocha. Nedaleký Nový 
hrad byl v roce 1645 zničen švédskou armádou, obléha-
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ními sporty a to hlavně běžeckým lyžováním (Jablonec 
nad Nisou, Tanvald, Jilemnice, Benecko) a také středisky 
českého biatlonu (mládež Jilemnice, dospělí Jablonec 
nad Nisou). V Libereckém kraji je mnoho turistických zají-
mavostí, ale i historických památek.  Mezi nejvýznamněj-
ší lokality patří Krkonoše, Jizerské a Lužické hory, České 
středohoří, Máchův kraj a Český ráj. Na území se nachází 
velké množství hradů a zámků, mezi nejznámější patří 
Trosky, Bezděz, Frýdlant, Sychrov, Hrubá Skála. Zákupy, 
Grabštejn, Kokořín, Lemberk. 

Mezi přírodní památky a zajímavosti patří Bozkovské do-
lomitové jeskyně a Panská skály u Kamenického Šenova.  
Pro turisty jsou zajímavá i jiná místa, jako je Máchovo Je-
zero, Hamr na Jezeře, Sedmihorky. Mezi nejznámější kul-
turní akce patří hudební festival Benátská noc, mezi ty 
sportovní lyžařské závody Jizerská padesátka. Do kraje se 
vrátili nedávno vlci.  

Kruh
O

kr
es

 S
em

ily
, L

ib
er

ec
ký

 k
ra

j 4
70

 o
b

yv
at

el Kruh z jedné strany „hlídá“ masiv Krkonoš a z té druhé 
skalní města, hrady a zámky Českého ráje. Poloha vesni-
ce je tedy pro turistiky chtivé návštěvníky přímo ideální. 
Vesnice žije bohatým kulturním a společenským životem, 
o který se společně starají spolu s obecním úřadem ne-
jen registrované spolky, ale i ty, které vznikli mezi místní-
mi tak nějak „u stolu“ a teď se podílejí na životě vesnice 
hodně vrchovatou měrou.

Založení obce sahá do sklonku 14. století. Přesně se da-
tum vzniku obce ani jejího zakladatele v historických ma-
teriálech nedochovaly. První záznam o Kruhu je z roku 
1386, kdy je zmiňován Jindřich z Kruhu. V roce 106 je 
v latinské listině připomínána „ves Kruh“. V této době byla 
obec majetkem Jarka ze Mžan a Jistého Oldřicha, z nichž 
každý měl v majetku část obce. Počátkem 15. století zde 
byla patrně zbudována tvrz. Faktem zůstává, že u kružské 
tvrze stával kdysi poplužní dvůr, jehož majitelem byl Ol-
dřich z Kruhu.

V Kruhu je hodně akcí, které už mají svoji tradici a pořáda-
jí se opakovaně. A to nejen sportovní, ale i společenské. 
Dá se tedy říci, že když se do něčeho pustí, tak to jen tak 
neskončí. O tradici akcí svědčí i jejich ročník. V roce 2017 
například 64. ročník turnaje v kopané, 41. ročník dálko-
vého pochodu, 34. ročník silničního běžeckého závodu. 
Z těch společenských je to 107. Hasičský bál, tradiční Po-
sezení pod lípou (na návsi), svoje místo si našel i Adventní 
podvečer na první adventní sobotu, kdy se v obci pořádá 
menší jarmark spojený s ohňostrojem. 

Největší dominantou obce je roubený Tuláčkův statek 
z první poloviny 18. století.  Budova patří v současnosti 
ČVUT v Praze a stojí určitě za to, aby ji návštěvníci viděli. 
V obci jsou dvě zahradnictví, známější je Subtropické za-
hradnictví Kruh, kde si návštěvníci můžou koupit zahrad-
ní květiny a rostliny, drobné i vzrostlejší dřeviny, bylinky, 
hlavně ale subtropické rostliny.  V Kruhu je možné v let-
ních měsících navštívit i koupaliště a celoročně fungující 
zdigitalizované kino.

Region, ve kterém se nachází obec Kruh, je typický zim-
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Libochovanští gurmáni již několik let pořádají v restau-
raci Na Kovárně vyhlášenou soutěž místních labužníků 
– OKURKYADA. Účastnit se může ten, kdo se prezentuje 
vzorkem svých zavařených okurek. Je známo, která rodi-
na preferuje okurky sladkokyselé, slané, kyselé, ostré jako 
břitva apod. Záleží na komisi, který vzorek vyhodnotí 
jako nejlepší, ten se potom stává vítězem. Po celou dobu 
soutěže panuje dobrá nálada a večer končí taneční zába-
vou. Vyhlášené jsou i speciality ze zvěřiny, kterou místní 
myslivci umí skvěle upravit. Černá zvěř, dančí i vysoká je 
v okolních lesích hojně zastoupena.

Obec Libochovany se nachází v blízkosti obcí Velké 
a Malé Žernoseky, Žalhostice a města Litoměřic. Tyto jsou 
známé jako vinařské obce s vynikajícími odrůdami vín. 
Proto jsou v blízkém regionu velice populární vinařské 
košty, ochutnávky vín a vinobraní. 
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el Libochovany leží na břehu řeky Labe na půl cesty mezi 
Litoměřicemi a Ústím nad Labem v malebné kotlině Čes-
kého středohoří. Je jednou z nejstarších obcí Litoměřicka. 
Archeologickým výzkumem a nálezy je dokázáno, že zde 
lidé žili již od doby kamenné. Písemná zmínka o založení 
obce je z roku 1218, v příštím roce tak obec oslaví 800 
výročí.

Zdejší krajina je úrodná, vždy se zde dařilo rybolovu, ze-
mědělství a sadařství. Působila zde česká i německá škola 
pro žáky i z okolních obcí. Dominantou obce je pseudo-
gotický kostel Narození Panny Marie. Najdete v něm uni-
kátní varhany vyrobené na míru z dílny Martina Zause, 
předního českého varhanáře. Pravidelně jsou zde pořá-
dány koncerty.

Libochovany jsou lákavou turistickou lokalitou.  Tříkřížový 
vrch – Porta Bohemica, Hrádecké hradiště, kopce České-
ho středohoří, řeka Labe s možností kotviště, Labská cy-
klostezka, turistická stezka skřítka Portáše a mnohé další 
se nabízí turistům a návštěvníkům z blízkého i dalekého 
okolí.  

Tříkřížový vrch a Hrádek u Libochovan je předmětem 
archeologických výzkumů již po dvě století. V současné 
době byl ukončen výzkum, jehož impulsem k zahájení 
bylo hledání možných souvislostí s únětickým depotem 
bronzových a zlatých předmětů, který byl na katastru 
obce Libochovany nalezen v roce 2013. Právě tehdy byla 
zaměřena pozornost na hradiště Hrádek, které se nachází 
zhruba necelý kilometr od nálezu. Nejrozsáhlejší výzkum-
né práce byly provedeny v roce 2015 pomocí geofyzikál-
ních metod, došlo ke geodetickému zaměření valů a také 
k pedologickému a geologickému posouzení lokality. 
Výsledky archeologického nedestruktivního výzkumu 
(2013-2016) jsou vydány knižně v publikaci Hradiště Hrá-
dek u Libochovan Jindřich Štel – Radka Hentschová. 
Tříkřížový vrch a hradiště Hrádek nebylo podle výzkumu 
s největší pravděpodobností osídleno, ale fungovalo jako 
posvátné místo a lunární kalendář. Kniha obsahuje i řadu 
pověstí souvisejících s místním katastrem.
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centrum Dolní Morava a jeho Stezka v oblacích, Kralická 
pevnostní oblast, Muzeum řemesel v Letohradě, to jsou 
dnes už známé pojmy. Málokdo ale asi ví, a v žádném díle 
Krkonošských pohádek to taky nebylo, že Krakonoš cho-
dil na zálety za Kačenkou do Orlických hor. Kromě kronik 
v podhůří se o tom zmiňuje i Božena Němcová v Babičce 
a Alois Jirásek v Pamětech. Oba shodně připomínají po-
věst o Krakonošových záletech za milou Kačenkou. A kdo 
je ona „milá Kačenka“? Mladá a krásná dívka, princezna 
Orlických hor. Spravedlivá a dobrotivá. Své hory spravuje 
rozvážně, poctivým řemeslníkům a dobrým lidem pomá-
há, ale nepoctivce, lajdáky a povaleče tvrdě trestá. Mladá 
paní zdejších hor se zalíbila Krakonošovi, ale jí se nelíbí 
on, starý mrzout. Krásná dívka tedy Krakonošovy nabídky 
odmítá, sice jemně a citlivě, ale vládce sousedních hor se 
cítí uražen. A tak v kronikách nacházíme poetické lidové 
vysvětlení častých větrů vanoucích v této oblasti: vítr od 
Krkonoš - Krakonoš jde za Kačenkou, vítr od Orlických hor 
(silný, prudký, nárazový vítr, provázený častými polomy) - 
Kačenka odmítla Krakonoše, ten se zlobí a vrací se domů. 
Pokud se při návratu rozpláče, rozvodní se horské potoky 
a řeky.

Lukavice 2. místo v soutěži Vesnice roku 2017
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el Lukavice leží v podhůří Orlických hor, v okrese Ústí nad 

Orlicí a téměř spojuje města Letohrad a Žamberk. Obec je 
dostupná vlakem, autobusem i po cyklostezce. Nejstarší 
dochovaná písemná zmínka o obci pochází z r. 1354. His-
torickou dominantou je kostel sv. Filipa a Jakuba a před 
ním stojící sousoší Kalvárie. V centru obce, na návsi, kde 
poledne a klekání ohlašuje zvonkohra, se nachází budo-
va základní a mateřské školy a budova obecního úřadu, 
v níž najdete také hasičskou zbrojnici a turistickou uby-
tovnu. Naproti škole je centrum pro společenské a spor-
tovní akce. Pokud vás cesta zavede mimo zastavěnou 
část obce, můžete objevit kouzlo relaxace při rybolovu 
na rybnících Záhořském a Mostiska. Za poslední roky 
obec v krajině vysázela přes 650 stromů a 560 keřů v ale-
jích podél cest. 

V obci žijí bohatým společenským životem, který je vý-
sledkem aktivní činnosti místních spolků - hasičů, T. J. So-
kol, SRPŠ, zahrádkářů, myslivců, rybářů, jednoty Orel. Pů-
sobí zde také 48členný krojovaný taneční soubor Beseda. 
Za návštěvu určitě stojí některé z tradičně pořádaných 
akcí - Hasičský a Lukavský ples, Maškarní karneval, Stavě-
ní máje, Křapáčové hody, Vinobraní nebo Noc světlušek. 
Zajímá Vás historie? V obci se nachází drobné sakrální 
stavby, doplněné pověstmi, které se vážou k danému 
místu. A co třeba přírodní zajímavost? Tzv. Muchova lípa, 
strom, který namaloval Alfons Mucha na jednom z ob-
razů Slovanské epopeje – Přísaha Omladiny pod slovan-
skou lípou. 

Co je pro místní občany radostí? Když obec funguje bez 
problémů, cesty jsou opravené, v zimě vyhrnutý sníh, 
v létě posečeno, osvětlení svítí a hospoda má otevřeno. 
Další radost je když se povede jakákoliv pořádaná akce, 
vyjde počasí, přijdou lidi a je veselo. Třeba loňské setkání 
tanečních souborů Česká beseda z celého Pardubického 
kraje k takovým akcím patřilo. Radost je, když přijedou 
hasiči ze soutěže a projedou celou obcí se zapnutou si-
rénou, to je totiž poznávací znamení, že soutěž vyhráli. 

Region Orlicko, je rájem pro pěší turisty, cykloturisty, běž-
kaře i sjezdaře. Orlické cyklo&in-line království, lyžařské 
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dice hrdinu, který hájil práva sedláků na užívání pastvin. 
Nedokládají to sice žádná historická data, ale v myslích 
obyvatel tohoto kraje je Kubata hrdina a jeho monumen-
tální pomník odhalený v roce 1904 za účasti 30 000 lidí je 
dokladem, že si své historie váží. Krajina okolo Pištína je 
plná rybníků a rybníčků, z nichž ten největší Bezdrev pří-
mo sousedí s katastrem obce. Rovinatý charakter předur-
čuje i turistické zaměření regionu. Krajinu na jedné straně 
ohraničuje silueta zámku Hluboká nad Vltavou, na druhé 
straně věže jaderné elektrárny.
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el Pištín je jednou z devíti historických blatských obcí na tzv. 
Zbudovských blatech. Takto začíná první kapitola rozsáh-
lé knihy, kterou obec vydala k výročí 750 let od první pí-
semné zmínky. Ale již před letopočtem 1261 v obci stál 
kostel sv. Vavřince a tudíž počátek obce je v mnohem 
vzdálenější historii. Obec Pištín se svými místními částmi 
je trochu nadneseně nazývána perlou jižních Čech a to 
zejména pro lidi, kteří zde žijí a s neutuchající energií pra-
cují na rozvoji obce a jejího okolí.

Návštěvník obce by si neměl nechat ujít některou z míst-
ních akcí. Pro každou věkovou kategorii obec nabízí něco, 
protože v Pištíně úžasně fungují spolky. Dokážou připravit 
akce vážné, vzdělávací, tradiční i recesistické. V průběhu 
roku může zájemce navštívit Baráčnický bál, který je or-
ganizován již 80 let ve stejném tradičním duchu. Zúčast-
nit se může i akce, o které říká vše již její název „Pečeme, 
vaříme a smažíme regionální produkty a seznamujeme 
se s jejich vznikem“, kterou v letošním roce navštívilo asi 
600 návštěvníků. V nabídce nechybí ani Festival baletek, 
který dokáže rozvlnit bránici všem divákům. Hubertská 
mše, zpívání koled, vánoční koncert, setkání u vánočního 
stromečku to jsou zase akce pořádané společně se zá-
stupci církve. Nechybí akce sportovců, hasičů, myslivců, 
akce pro děti pořádané ČSŽ.

V loňském roce v obci dokončili stavbu nové mateřské 
školy a to je za poslední dobu asi největší krok směřují-
cí k tomu, aby zde vyrůstala nová generace spjatá těs-
ně s místní přítomností a směřující k zachování pově-
domí o životě ve zdejších obcích. Radost přináší také 
každá akce, ať už se jedná realizaci a dokončení stavby 
či úspěšně prožitou kulturní nebo společenskou akci. 
V neposlední řadě je pro obec veliký úspěch výsledek 
letošní návštěvy krajské komise soutěže Vesnice roku 
a její rozhodnutí udělit obci Zlatou stuhu. Zúročila se tak 
práce mnoha dobrovolníků ze všech uplynulých ročníků 
a všichni místní občané si toho velmi váží.

Zbudovská blata jsou krajem legendárního rychtáře Ja-
kuba Kubaty. Známé rčení „Kubata dal hlavu za Blata“ po-
chází právě ze zdejšího kraje. Z Kubaty udělala lidová tra-
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el Bohatá historie, ale také velmi nadějná současnost, to 

jsou Přepychy, obec na Rychnovsku. Zdejší historie se 
začala psát před více než 660 lety, neboť první písemná 
zmínka pochází z roku 1355. Dominantou obce je kostel 
se zvony starými téměř půl tisíciletí. Původně gotická 
stavba, připomínaná právě k roku 1355, byla v roce 1574 
renesančně přestavěna a zasvěcena sv. Prokopu. Duší 
kostela jsou historické Hanischovy varhany z roku 1872. 
Tajemství dosud skrývají podzemní chodby, k procház-
kám i rozjímání zve poutní místo Dřízna s kaplí Panny 
Marie Lurdské a křížovou cestou. Ozdobou obce se staly 
nově restaurované sakrální stavby, rybníky i malebná pří-
rodní zákoutí nesoucí rukopis zodpovědných hospodářů 
– aleje a ovocné sady. 

Zastupitelé obce ve spolupráci s občany a spolky obno-
vují historií ověřené dědictví svých předků a ne náhodou 
je jejich odkaz pokory ve vztahu k přírodě vepsán do zna-
ku obce. Tři symboly spjaté s životem v obci: Opukové 
skály, které byly donedávna základním stavebním mate-
riálem, tři listnaté stromy – třešně a švestky, které se opět 
úsilím všech občanů navracejí do sadů a obnovených 
alejí, a voda, symbol života, který se navrací do obce s pří-
chodem mladých rodin.

Cílem obce Přepychy je být moderní vesnice přívětivá 
pro všechny generace.  Snaží se udržet a rozšířit služ-
by, jež odpovídají plnohodnotnému způsobu života na 
vsi. Je jednou z prvních obcí na Rychnovsku, která pro 
své spoluobčany zřídila provozovnu Pošta Partner.  V le-
tošním roce dokončí rekonstrukci mateřské školy. Nově 
zřízená kulturní komise s obecní knihovnou a spolky na-
pomáhá svojí osvětovou činností k rozvoji společenské-
ho života i péči o životní prostředí a historické památky. 
V obci působí i zařízení zabývající se sociální péčí. Domov 
dědina s klienty s mentálním postižením a senior cent-
rum Ambeat Health Care.  V současnosti obec plní i funk-
ci veřejného opatrovníka pro celkem 23 občanů.

Kulturní akce jsou spjaty s životem na české vsi. Tradiční 
masopust, festival dechových – Přepychy Karla Pšeničné-
ho, který si získal velkou oblibu v širokém okolí, soutěž 

netradičních plavidel O přepyšské kormidlo. Udržované 
rybníčky, tolik charakteristické pro českou vesnici, jsou ve 
správě spolků a místních podnikatelů, kteří zde pravidel-
ně pořádají rybářské závody. Jméno Přepychy je po dese-
tiletí spjato s mimořádnou akcí – Podorlických trhů. Obec 
byla v minulých stoletích označována díky množství 
ovocných stromů, především švestek, švestkovou vesnicí. 
V současnosti se navrací k obnově alejí a sadů právě vý-
sadbou ovocných stromů charakteristických pro vesnici.

Krásou zdejšího regionu se můžete pokochat z rozhledy 
Osičina, která se nachází v sousedství  Dřízenského údolí. 
U její paty je pohřebiště kultury popelnicových polí, kde 
v současnosti probíhají archeologické práce. Přepychy 
leží v těsném sousedství s městem Opočnem známým 
historickým renesančním zámkem, parkem a oborou. Na 
prvním nádvoří zámku se nachází stálá galerie reproduk-
cí nejvýznamnějšího opočenského rodáka, malíře Fran-
tiška Kupky. 
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el Skalná se nachází na samé hranici s Německem.  Historie 
obce sahá až do 13. století díky hradu Vildštejn, o němž 
první zmínka pochází z roku 1224. V roce 1905 byl Skalné 
udělen titul město. Po druhé světové válce byla většina 
původních obyvatel vysídlena, obec se stala postupem 
času domovem pro lidi z nejrůznějších koutů Českoslo-
venska i celé Evropy. Průmysl, který se začal v obci rozvíjet 
již v 19. století, především díky zahájení těžby kaolínu, se 
rozvíjel i v druhé polovině minulého století. Po sametové 
revoluci došlo k dalšímu rozvoji a vzniku nových průmys-
lových podniků, které se úspěšně rozvíjejí a rozšiřují svou 
činnost i v současné době. V posledních dvaceti letech 
dochází ke zvyšování počtu obyvatel. Ve městě funguje 
ZŠ, MŠ, lékař pro dospělé, dětský lékař, zubař, optika, lé-
kárna, pošta a několik malých obchůdků s potravinami a 
smíšeným zbožím. Také pro turisty má Skalná co nabíd-
nout, a to několik restaurací, pensionů a hotel.

Ve Skalné se nachází krásný zrekonstruovaný hrad, pod-
hradí a v okolí města je spousta přírodních památek, 
např. přírodní rezervace SOOS, po turistických i cyklistic-
kých stezkách je možno navštívit sousední Sasko, neda-
leké Františkovy Lázně či Cheb.

Skalná se vyznačuje také pestrým spolkovým životem. 
Během celého roku zde probíhá nespočet akcí, většinou 
pořádaných právě spolky s podporou města. Jedná se 
o masopust, jehož tradice sahá do 19. století, dožínky, 
sraz traktorů, slavnosti města, reprezentační ples města 
Skalná, ale i sportovní klání, taneční soutěž nebo běh 
pro charitativní účely. Právě zdejší fotbalové hřiště bylo 
prvním místem, kde byly položeny základní kameny pro 
sportovní kariéru našeho rodáka Pavla Nedvěda, jehož 
syn je členem FK Skalná. Na jeho počest se nachází ve 
zdejší sportovní hale výstava Pavla Nedvěda.

Největším úspěchem je to, že se po sametové revoluci 
podařilo kontinuálně rozvíjet naši obec jak po stránce 
investic města do potřebné infrastruktury, tak i podpo-
ry podnikání, vzdělávání. Naše město žije, rozvíjí se, což 
potvrzuje např. poptávka po nové výstavbě rodinných 
domů. Daří se nám získávat dotace např. na komunika-

ce, revitalizace lokalit, dětská hřiště, sportoviště, ale i na 
podporu měkkých aktivit spolků a města. To vše vytváří 
dobré podmínky pro spokojený život v našem městě.

Chebsko je historickým regionem s řadou významných 
kulturních pamětihodností jako Chebský hrad, historic-
ké centrum města Chebu, hrad Seeberg nebo Vildštejn. 
Zdejší region disponuje i přírodními pamětihodnostmi – 
přírodní rezervace SOOS s bahenními mofetami, hlubo-
kými pohraničními lesy Smrčin i Krušných hor s možností 
spousty aktivit jak v létě (pěší turistika, cykloturistika), tak 
v zimním období (běžecké i sjezdové lyžování). Nejbližší 
okolí Skalné je známé také častým výskytem zemětřes-
ných rojů, před dvěma lety bylo ve Skalné ve spolupráci 
s Geofyzikálním ústavem otevřeno geofyzikální muzeum 
se zaměřením právě na zemětřesné roje.

Každá akce, pořádaná místními spolky se vyznačuje ur-
čitou gurmánskou specialitou. Počínaje bramboráky, 
přes řízky, sármy – zelné závitky z Banátu, až po výborné 
zákusky, cukroví místních žen a bio-produkty komunity 
Dvanácti kmenů. Pro Chebsko i celý Karlovarský kraj jsou 
typické lázeňské oplatky a v neposlední řadě pak jistě 
známý bylinný likér Becherovka.
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Malebná příroda, folklorní muzika, kroje, lidové zvyky 
a tradice, přátelští, pohostinní, pohodoví a hlavně pra-
covití lidé, kteří jsou hrdí na svou obec. Klid, čisté životní 
prostředí a krásná příroda Bílých Karpat s orchidejovými 
loukami a hlubokými lesy kousek za obcí. A samozřejmě 
dobrá slivovice. To vše čeká každého návštěvníka této 
slovácké obce.

Mezi tradiční pokrmy patří povidla. Vaření povidel bylo 
dříve běžnou záležitostí. Používala se jako sladká poma-
zánka na chleba, ale také jako náplň do buchet, koláčků, 
šátečků nebo kynutých knedlíků. Neodmyslitelnou sou-
částí Slovácka jsou vdolečky. Ty nechybí na žádné slav-
nostní události. Z nápojů pak jednoznačně slivovice. Tu 
pěstitelé nepoužívali jen pro sebe, ale sloužila k rozdávání 
a ochutnávání jiným, jako chlouba každého. Pekl se chléb 
i bílé pečivo. Z pšeničné mouky se pekly různé koláčky 
a vdolečky, vařily se různé druhy pěr a šišek. Z luštěnin se 
vařila polévka, hrách, fazole a čočka se připravovaly „po 
hustu“ nebo „po kyselu“. Významným doplňkem stravy 
byly brambory. Maso bývalo vzácné. Kupovalo se jen na 
nedělní „lokšovú“ polévku a vepřové maso bylo jen po 
zabijačce.
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el Slavkov leží v malebné a členité krajině jihovýchodní 
Moravy, dříve nazývané Moravské Slovensko, dnes Slo-
vácko. Obec leží v Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty 
a v jejím katastru se nachází několik cenných přírodních 
lokalit. Nejvýznamnější z nich je Národní přírodní rezer-
vace Porážky. Zde roste všivec statný, který tu má jedinou 
lokalitu v celé střední Evropě. Kromě toho zde roste celá 
řada orchidejí, kterými jsou Bílé Karpaty tak proslaveny. 
V přírodní rezervaci Kolo je zase bohatá mokřadní vege-
tace s výraznou populací prstnatce pleťového. Pozornost 
si zaslouží i výskyt silně ohroženého česneku hadího ve 
Slavkovském háji. Z celé obce můžeme pozorovat pano-
rama hlavního hřebene Bílých Karpat s dominantním vr-
cholem Velké Javořiny (970 m n. m.). 

První písemnou zmínku o obci nacházíme v roce 1261 
v listině, která vymezuje hranice Vizovického kláštera. Její 
nejstarší památky jsou tvořeny drobnou církevní architek-
turou. V centru obce stojí zvonice z roku 1927, která byla 
vybudována na místě původní, dřevěné. Vzácností je rov-
něž památná, více než 300 let stará Hrušeň v Horním poli, 
která skončila v celostátní anketě Strom roku 2011 na dru-
hém místě. Nádherná příroda v okolí obce přímo vybízí 
k pěší turistice. Pro cyklisty je k dispozici nová cyklostezka, 
která připojila obec k síti již existujících cyklostezek v na-
šem regionu. Další sportovní vyžití nabízí fotbalové hřiště, 
sportovní hala, workoutové hřiště, tenisové kurty a pro 
nejmenší stylové dětské hřiště. Největší akcí pořádanou 
obcí, každý sudý rok v srpnu, je Folklorní den. Jedná se 
o pestrou přehlídku krojů a umění folklorních souborů 
z Česka i Slovenska. Součástí akce je i jarmark lidových 
řemesel. 

Společným bohatstvím zdejšího regionu je krásná a roz-
manitá příroda Bílých Karpat tvořená směsí luk, polí, hájů, 
hlubokých lesů a vzácných orchidejí. Z přírodních domi-
nant je to jednoznačně vrchol Velké Javořiny, kde probí-
hají tradiční setkání přátelství Čechů a Slováků. Z nejzná-
mějších akcí, které jsou v okolí pořádány, můžeme zmínit 
Fašank ve Strání, Jízdu králů ve Vlčnově, Kopaničářské 
slavnosti ve Starém Hrozenkově nebo Pečení chleba 
v Dolním Němčí. 
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el Vápenná leží v kotlině severně od sedla Na pomezí. Mi-
mořádně velký katastr obce je z největší části pokryt lesy 
Rychlebských hor. Od sedla Na Pomezí klesá terén také 
k severu a západu do údolí říčky Vidnavky. Částí obce je 
také vesnice Polka. 

První zmínka o obci sahá do roku 1358, avšak významně 
začala růst až po roce 1576 v rukou vratislavského majite-
le. V minulosti obec nesla jméno Zighartice nejspíše díky 
mylnému odvození jména Sieghart, své nynější české 
jméno dostala až v roce 1949, a to především díky výrobě 
vápna, které mělo významný podíl na rozvoji obce. 

Obec Vápenná je, s přátelskými obyvateli a bohatou kul-
turou s dlouholetou tradicí, vstupní branou do Rychleb-
ských. V obci se nachází dvě naučné stezky, zatopené 
lomy, krásná fauna i nedotčená lóra. 

Obec Vápenná má Základní školu včetně třídy Mon-
tessori  a Mateřskou školu. V obci působí několik aktivních 
spolků a složek, které přispívají velkou měrou ke kulturní-
mu životu obyvatel širokého věkového rozpětí. 

Obec pořádá tradiční masopust, který je vyhlášený v blíz-
kém okolí, pestrý na bohaté a kreativní masky a dobré 
občerstvení. Nechybí vesnické zabíjačkové hody, vyhlá-
šené koláče a domácí místní slivovice. 

Jesenicko je region s bohatou lorou a Chráněnou kra-
jinnou oblastí Jeseníky. Nejcennější území CHKO jsou 
chráněna ve čtyřech národních přírodních rezervacích 
(Praděd, Šerák - Keprník, Rejvíz, Rašeliniště Skřítek), jedné 
národní přírodní památce (Javorový vrch), devatenácti 
přírodních rezervacích a sedmi přírodních památkách. 
Jejím posláním je předat krajinu a přírodní dědictví v co 
nejzachovalejším stavu dalším generacím. Nejvyšším bo-
dem je vrchol Pradědu s nadmořskou výškou 1491 m.

Typickou pochutinou zdejšího kraje je Staroměstská más-
lová trubička. K výrobě se používá čerstvé máslo z Litovle 
a vejce z Bernartic. Důležitou surovinou je mouka, která 
musí obsahovat dostatek lepku. Výrobou těchto trubiček 

se zabývá irma Kremo, která má dvě provozovny. Jed-
nu v Branné a druhou v nedalekém Starém Městě. Nejen 
pro pány nabízí region oblíbené Hanušovické pivo.  Svět-
lý ležák je vlajkovou lodí značky Holba. Má medově zla-
tou barvu, lahodně nahořklou, jemně chmelovou chuť 
a dokonalý říz. Pivo získalo od roku 2013 již devět oce-
nění. U areálu pivovaru Holba vzniklo Muzeum historie 
pivovarnictví v Hanušovicích. V oblasti Rychleb a Jesení-
ků návštěvník najde další regionální produkty a výrobky, 
které jsou vyráběny výhradně z plodů místní nedotčení 
přírody.
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Jeseníkem a Oderskými vrchy a rozkládá se po obou stra-
nách historické moravsko-slezské zemské hranice. Obec 
Větřkovice patří mezi nemnoho historických sídel, která 
mají zachovanou zakládací listinu z roku 1298. Vždy zde 
převládalo české obyvatelstvo a hlavním zdrojem obživy 
bylo zemědělství a chov dobytka. V současnosti má obec 
dobrou občanskou vybavenost, úměrnou velikosti obce 
a potřebám občanů a velmi dobrý kulturní a společenský 
život, o který se spolu s obcí starají místní spolky a pod-
nikatelské subjekty.

K zajímavostem v obci patří socha Sv. Felixe stojící u kap-
ličky v místní části Nové Vrbno. Dále je to kostel Nanebe-
vzetí panny Marie a krásná příroda údolí řeky Moravice. 
Místní spolky či obec jsou pořadateli akcí nadregionální-
ho či mezinárodního významu. K těmto bezesporu pa-
tří Mezinárodní setkání sběratelů a výrobců hlavolamů, 
Větřkovská traktoriáda (soutěž podomácku vyrobených 
traktorů), Memoriál Karla Moravce (soutěž v požárním 
útoku), T.F.A. (Nejtvrdší hasič přežívá) a Honičské soutěže 
loveckých psů. Některé akce jako jsou Konec masopustu, 
Kácení máje či rozsvěcení vánočního stromu se neobe-
jdou bez hudební produkce Větřkovského příležitost-
ného dechového orchestru. Pořádání všech těchto akcí 
se neobejde bez inanční či materiálové pomoci obce 
a nezanedbatelným poskytovatelem takovéto podpory 
je i místní podnikatelská sféra.

Zdejší region má bohatou hornickou tradici, kdy roman-
tický ráz krajiny doplňují haldy vytěžené pokrývačské bři-
dlice a opuštěné doly. Centrem jsou starobylá hornická 
města Budišov nad Budišovkou a Vítkov, kterými prochází 
cyklistická stezka „Krajinou břidlice“. V regionu lze obdi-
vovat krásnou přírodu přírodního parku Moravice včetně 
vodního díla Kružberk na řece Moravici. Středověkou his-
torií na vás dýchne zřícenina hradu Vikštejn. Obdivovat 
lze zámecká sídla v Hradci nad Moravicí, Raduni a Fulne-
ku. Zajímavé je také muzeum učitele národů J. A. Komen-
ského ve Fulneku. Kulturní život obohacují hudební festi-
valy Beethovenův Hradec, Budišovské Letnice, Vítkovský 
komín či Fulnečka. 

Moravskoslezský kraj na západě svírá masiv Hrubého Je-
seníku, náhorní plošina Nízkého Jeseníku a na východě 
hřbety Moravskoslezských a Slezských Beskyd. Střed kra-
je tvoří hustě osídlené nížiny – Opavská nížina, Ostravská 
pánev a Moravská brána. V těchto zeměpisných útvarech 
se rozkládají tři chráněné krajinné oblasti – CHKO Jesení-
ky, CHKO Poodří a CHKO Beskydy. Region s převážně těž-
kým průmyslem prochází v posledních letech rozsáhlou 
restrukturalizací a stává se z něj jedno z nejzelenějších 
míst republiky s řadou zajímavostí. Historicky cennými 
objekty jsou např. zámecká sídla v Hradci nad Moravicí, 
Raduni, Kravařích nebo ve Fulneku, dále pak hrady So-
vinec, Starý Jičín a Hukvaldy. Zajímavé je také muzeum 
J. A. Komenského ve Fulneku. Speciikem kraje je rozvoj 
průmyslové turistiky spojené s návštěvami Technického 
muzea automobilů v Kopřivnici, Vagonářského muzea 
ve Studénce, Hornického muzea v Ostravě-Petřkovicích, 
Dolu Michal v Ostravě a areálu Dolních Vítkovic. 
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kapitola II. II.

kapitola II. III.

ZLATÁ CIHLA V PROGRAMU
OBNOVY VENKOVA 
- STAVBY OCENěNÉ

ObNOVa čI rekONstrukce 
PamátkOVě chráNěNých 

Objektů a Památek 
místNíhO VýZNamu

ObNOVa čI rekONstrukce 
staVeb VeNkOVské ZástaVby NOVé VeNkOVské staVby



Rekonstrukce kapličky Dolní Újezd
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V období působení Růžencového bratrstva v obci Dolní 
Újezd bylo vystavěno několik drobných sakrálních ob-
jektů, z nichž některé se dochovaly dodnes. Ze štědrých 
darů členů bratrstva bylo nejprve zhotoveno litomyšl-
ským sochařem Františkem Václavem Pacákem sousoší 
Růžencové Panny Marie, Královny nebes. Následně pak 
byly vystavěny při cestě od kostela k tomuto sousoší tři 
samostatné kapličky. 

Jen málokdo asi přehlédl, že kaplička V Dolním Újezdě na 
Rovince proti budově obecního úřadu se oblékla do no-
vého, přesněji řečeno, do staronového kabátu. K tomu-
to již delší dobu plánovanému kroku bylo přistoupeno 
v roce 2016 poté, co obcí zřízená obecně prospěšná spo-
lečnost „Újezd o.p.s.“, která je investorem akce, obdržela 
od Ministerstva zemědělství dotaci na údržbu kulturního 
dědictví venkova. Podle dochovaných materiálů a svě-
dectví byla na kapli poslední větší oprava provedena 
v šedesátých letech minulého století. Snahou a hlavním 
záměrem současné rekonstrukce bylo zabránit další de-
vastaci kapličky a navrátit jí původní vzhled. Proto byla na 
kapli obnovena šindelová krytina a osazen nový kovaný 
křížek. Dílčí úpravy (výměna dlažby a desky pod sochou 
Panny Marie) proběhly i v interiéru a okolí kaple. Při roze-
bírání původního krovu byla na jednom z trámů nalezena 
tabulka s nápisem „Nákladem bratrstva Kuru Lyteráckýho 
Roku 1884 Měsíce Máje 23“. Také současníci podílející se 
na rekonstrukci kapličky se rozhodli zanechat potom-
kům vzkaz a připojili svoji tabulku. Dále byla pod krov na 
klenbu stropu položena kovová schránka s písemnostmi 
a fotodokumentací o opravě kapličky. Do schránky byly 
vloženy i další dokumenty ze současné doby.

Současnou podobu kapličky vytvořilo Stavební sdru-
žení Pavel Boštík z Poříčí s pomocí Tesařství Jana Tobka 
z Dolního Újezda a irmy „Dřevěný šindel“ Odehnal a syn 
z Proseče. Terénní a zahradnické úpravy provedla irma 
Garden Servis Renata Břeňová rovněž z Dolního Újezda. 
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Kaple sv. Jiří hlásnice

Kaple sv. Jiří je samostatně stojící historickou stavbou 
v majetku obce Hlásnice. Kaple byla vystavěna v roce 
1930 původním německým obyvatelstvem svépomo-
cí a stejně byla zrealizována i výzdoba interiéru. Jedná 
se o jednopodlažní stavbu drobné sakrální architektury 
s půdorysným tvarem pravidelného osmihranu s přista-
věným vstupním schodištěm, zakrytým samostatnou 
stříškou. Na zdivo kaple jsou ze stran napojeny kamen-
né zdi oddělující soukromé pozemky od veřejného pro-
stranství před kaplí. 

V roce 2014 zahájilo předchozí zastupitelstvo postup-
nou obnovu této památky místního významu, a to prv-
ní etapou, která zahrnovala kompletní obnovu interiéru 
kaple spočívající v novém rozvodu elektroinstalace, no-
vém osvětlení, obnově vnitřních omítek, obnově dlažby 
a podstavce pod oltářním stolem, obnově dřevěných 
lavic, obětního stolu a rámu oltářního obrazu. V rámci 
obnovy interiéru bylo odhaleno negativní působení vlh-
kosti pronikající do kaple přes zdivo a výrazné poruchy 
na již dožilých vnějších omítek. Na základě detailního 
průzkumu vnějších fasád kaple, včetně kamenného soklu 
a systému odvádění srážkových vod ze střechy kaple 
a okolního terénu, byly připraveny podklady pro násled-
nou etapu, obnovy vnějšího pláště kaple. 

Součástí druhé etapy bylo odstranění narušených a uvol-
něných omítek, vyrovnání omítek, realizace nových inál-
ních omítek včetně nátěrů, obnova kovových oken, ob-
nova nátěrů dřevěných prvků podhledů střechy a vstupu 
před kaplí, obnova kamenného soklu a odvodňovacího 
žlabu za kaplí. Tato venkovní obnova byla opět realizo-
vána za podpory dobrovolnické práce místních občanů. 
Další etapou obnovy, která pokračovala v roce 2016, byl 
projekt Obnova opěrné zdi místní komunikace u kaple. 
V závěrečné etapě obnovy kaple sv. Jiří a jejího okolí byl 
v letošním roce nad opěrnou zdí realizován nový povrch 
chodníku ke kapli. 
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Venkovská usedlost Lužany čp. 35 chanovice
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První dochovaná písemná zmínka o Chanovicích je 
z roku 1352. Obec Chanovice se šesti místními částmi je 
samosprávným celkem od roku 1971 - Černice, Defurovy 
Lažany, Dobrotice, Holkovice, Chanovice, Újezd u Cha-
novic. Vesnice mají charakter tradiční návesní zástavby. 
Obec leží na rozhraní mezi Jihočeským a Plzeňským kra-
jem v okrese Klatovy. Obec je historicky spíše řemeslná. 
Zemědělství však patří k pravidelné činnosti místních 
občanů. Avšak nadmořská výška k 600 m n. m., kameni-
tá pole a členitost terénu zemědělskou činnost limitují. 
V současné době se rozvíjí pastevecký chov dobytka. 
Pestrá zalesněná krajina lahodí oku člověka. Smíšené lesy 
spoluvytváří ráz krajiny a směrují místní lidi k lesnictví, pi-
lařství a následnému řemeslnému zaměstnání. Je zde tra-
diční tesařská a truhlářská výroba. Místní dřevozpracující 
irma zaměstnává cca 500 lidí. Mezi tradiční obory patří 
rybářství, kamenictví a stavitelství.

Z usedlosti v Lužanech byly zachráněny dva roubené 
objekty, obytná chalupa a stodola. Jde o objekty památ-
kově chráněné. Na původním místě hrozil zánik budov. 
Po zaměření a zdokumentování byly převážně roubené 
objekty odborně rozebrány a převezeny. Ve skanzenu 
v Chanovicích byly znovu postaveny a rekonstruovány. 
Chalupa je roubený přízemní objekt z části podsklepený. 
Investor ve spolupráci s pracovníky NPÚ se snažil o za-
chování autentických dispozic, stavebních prvků a sta-
vebních detailů. Jednalo se o záchranný projekt, který 
navazuje na více jak dvacetileté snažení investora o zá-
chranu lidové architektury jihozápadních Čech. Jedná se 
o rekonstrukci budov pro záchranu kulturního dědictví a 
naučné zaměření. Stavba probíhala v k.ú. Chanovice na 
stav. par. č. 274 (chalupa) a na stav. par. č. 275 (stodola). 

Dokumentaci zpracoval Libor Kodýdek, správce nemovi-
tých kulturních památek Vlastivědného muzea Dr. Hota-
še v Klatovech p.o., který zajišťoval i odborné provádě-
ní stavby. Požárně bezpečnostní řešení Ing. Petr Čonka. 
Stavba byla realizována za inanční podpory z ROP NUTS 
II Jihozápad.
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Zámek Nový Dvůr u Nového Kostela Nový kostel

Nový Kostel byl založen v 17. století. Svůj název obec zís-
kala v témže století díky stavbě kostela v roce 1613. Vzhle-
dem k tomu, že tento kostel byl oproti kostelu v Křižo-
vatce nový, dostala obec název Nový Kostel. Kostel byl 
postaven z popudu tehdejšího faráře v Chlumu Sv. Máří, 
Šebestiana Kristiána a byl spravován farou v Chlumu. Te-
prve na žádost statkáře Mulze von Woldau, byla v roce 
1657 zřízena fara při zdejším kostele. První písemná zmín-
ka o obci pochází z roku 1714. Roku 1776 došlo ke zvětše-
ní kostela a k farnosti přibyly další obce.

Jednopatrový obdélníkový empírový zámek s trojúhel-
níkovým štítem a vížkou s hodinami byl přebudován 
z bývalého statku kolem roku 1815. Kolem se dochovaly 
zbytky zahrady a v bezprostředním sousedství je areál 
škrobárny, rovněž z roku 1815. V minulém režimu sloužil 
zámek hospodářským účelům a značně zchátral. 

Jednoduchá patrová obdélná budova se středním rizali-
tem. Ten vrcholí trojúhelníkovým štítem s reliéfem dvou 
Grácií držících znak Schererů, nad štítem je hranolovitá 
vížka s cibulí a hodinami. V přízemí jsou valené klenby, 
patro je plochostropé. 

V současné době je v soukromém vlastnictví, slouží k by-
dlení a majitelé jej postupně rekonstruují. Konají se zde 
i obřady svatebního i smutečního charakteru. V areálu 
zámku se odehrávají kulturní akce různého druhu za spo-
luúčasti obce a obecního úřadu. Za podpory místních 
občanů se podařilo zámek vybavit dobovým nábytkem 
a zařízením. Ve stodolách je expozice staré zemědělské 
techniky. 
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Kaplička v Rudíkovech třemešná
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Obec Třemešná leží na potoce Mušlov, asi 4 km severně 
od Města Albrechtic. První zmínka o obci Třemešná se 
datuje do roku 1256, kdy se uvádí, že obec byla založe-
na panem Hlembortem de Turri a postoupena do držení 
olomouckému biskupovi Brunovi ze Schauenburgu. Ar-
cheologické nálezy však dokládají, že místo bylo osídleno 
již daleko dříve, a to v době bronzové. Obec se nachází 
v území bývalých Sudet. 

Dle dochovaných písemných záznamů byla obecní kap-
le se zvoničkou a křížem v obci Rudíkovy postavena ke 
dni 31. prosince 1804 a slavnostně vysvěcena. Původně 
už měla být postavena v roce 1802, ale z důvodů jiných 
nákladů, se stavba odložila. Až do roku 1945 sloužila své-
mu původnímu účelu. Dle současných pamětníků byla 
kaple v zachovalém stavu ještě v 60. letech. Od té doby 
docházelo k její postupné devastaci. V 90. letech obec 
kapli jako nepotřebnou prodala fyzické osobě s před-
loženým podnikatelským záměrem přestavby na vinný 
sklípek. K realizaci přestavby však nikdy nedošlo a kaple 
vlivem neudržování chátrala. V roce 2015 rozhodlo za-
stupitelstvo o zpětném odkoupení kaple se záměrem 
provedení její opravy. V roce 2016 se oprava kaple zreali-
zovala s přispěním dotace od SZIF v rámci POV. Celková 
stavební rekonstrukce kaple 577 884,11 Kč s přispěním 
dotace SZIF ve výši 404 518,- Kč.

V těsné blízkosti kaple stojí menší stavba sloužící v mi-
nulosti jako hasičská zbrojnice Rudíkovy. V 70. letech se 
zbrojnice přestavěla na místnost pro spolkovou činnost. 
Od roku 2000 byla budova bez využití a sloužila spí-
še k uložení přebytečného materiálu hasičů. Vzhledem 
k těsné blízkosti zbojnice a kaple bylo rozhodnuto pro-
vést opravu obou nemovitostí tak, aby vytvořily ucele-
ný soubor s historickou vypovídající hodnotou. Oprava 
zbojnice byla realizována za 154 000,- Kč. Obec je vlastní-
kem dané stavby.
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Kostel sv. Mikuláše tvarožná

Novogotický farní kostel sv. Mikuláše byl vystavěn v letech 
1880 – 1881, na místě původního kostela ze 14. st. Kostel je 
zasvěcen, stejně jako předchozí, patronu poutníků a cestu-
jících, což může dokládat historickou polohu u významné 
komunikace. Vybudoval jej brněnský stavitel August Weiss 
podle projektu profesora vídeňské techniky Augusta Pro-
kopa. Na stavbu přispěl nejvíce majitel tehdejšího panství 
hrabě Egbert Belcredi. Za povšimnutí stojí barevná výzdo-
ba interiéru od vídeňského malíře Franze Schönbrunnera 
a dřevěný oltář zhotovený samoukem - mlynářem Františ-
kem Urbancem z Líšně. 

Mezi lety 1967 a 1987 byl kostel průběžně opravován. Po 
důkladném statickém zajištění byly zavěšeny nové zvony 
Cyril a Metoděj, které doplnily historicky cenný zvon Miku-
láš z původního kostela. Při opravě věže v roce 1996 byly 
z báně vyňaty dokumenty zakladatelů a uloženy nové, po-
dávající svědectví o životě obce. V roce 2011 bylo zrekon-
struováno schodiště ke kostelu. V následujících letech byla 
provedena kompletní oprava fasády a výměna břidlicové 
krytiny věže. Součástí prací bylo odvlhčení zdiva, oprava 
schodišť, okapů, hromosvodu a další zednické a elektro-
instalační práce. Vše probíhalo ve spolupráci s památkáři 
s požadavkem na dodržení původních dispozic. Velkou 
část prací odvedli nezištně samotní farníci. Celkový inanč-
ní rozsah činil více jak 5 mil. Kč. Významný podíl prostřed-
ků byl získán z Programu záchrany architektonického dě-
dictví Ministerstva kultury. Dále přispěl Jihomoravský kraj, 
obce farnosti, sponzoři a dárci. 

V roce 2014 byla stavba zařazena v prezentaci úspěšných 
projektů zaměřených na obnovu a rozvoj obcí mikroregio-
nu Roketnice. Ve stejném roce se umístila na druhém mís-
tě v soutěži Nejlépe opravená kulturní památka Jihomo-
ravského kraje. Významnou skutečností je, že soutěž není 
založena na posouzení odborníků, ale hlasování veřejnosti.
Kostel sv. Mikuláše se nachází na vyvýšeném místě v jižní 
části obce, v pravděpodobném centru dávno zaniklých 
Važanic. V umocňujícím prostředí statných stromů je nej-
významnější architektonickou a kulturní dominantou Tva-
rožné.
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Kamenná plastika sv. Václava a sv. Judy Tadeáše Zahrádky

Kamenné schodiště se sochami světců sv. Václava 
a sv. Judy Tadeáše bylo zbudováno zřejmě při barokní 
přestavbě kostela sv. Barbory v první čtvrtině 18. století. 
Památka je sekána ze žlutavého křemitého až hlinitého 
místního pískovce středního zrna a poměrně dobré kva-
lity. Původně byly obě sochy polychromované.

Socha sv. Václava je vysoká 215 cm, stojí vlevo nad scho-
dištěm. Byl zpodobněn v královském renesančním rou-
chu a brnění, s královským jablkem v levé ruce přitažené 
k hrudi a s pravou rukou třímající královské žezlo. Stojí na 
soklu osazeném na podstavci s plochými kartušemi vy-
sokém 250 cm. Socha sv. Judy Tadeáše je vysoká 208 cm, 
stojí vpravo nad schodištěm. Postava se svatozáří nad 
hlavou a v jednoduchém plášti má v pravé ruce přita-
žené k hrudi knihu a u levé nohy těžký kyj. Zajímavostí 
je, že se pro sochu nenašel vhodný blok kamene a byla 
proto sekána ze dvou dílů (dělící spára se nachází 27 cm 
od úrovní hlavice soklu). 

Památka v majetku Obce Zahrádky se nacházela ve vel-
mi zanedbaném stavu, proto ji obec nechala v loňském 
roce zrestaurovat. Kromě povětrnostních vlivů byly so-
chy značně poškozeny zloději, kteří odcizili staré želez-
né atributy – např. zadní část koruny na temeni hlavy sv. 
Václava byla odlomena při páčení kovaného křížku, bylo 
odlomeno též jablko včetně levé ruky světce a královské 
žezlo. Při krádežích byly bohužel ulámány i části sochy 
v místech, kde byly kovové díly připevněny.  

Socha sv. Judy vandalsky příliš poškozena nebyla, kovové 
části se podařilo jen olámat. Stupně pod podstavci byly 
prasklé a částečně chyběly. V rámci restaurování památky 
byly nejprve oklepáním odstraněny nefunkční plastické 
doplňky a spárování, poté byl povrch pískovce očištěn 
a po dokonalém vyschnutí kamene došlo k napuštění 
paropropustným zpevňovačem. Chybějící části byly do-
plněny umělým pískovcem a dobroušeny. Kovové doplň-
ky byly nahrazeny novými z tepané mědi a pozlacením. 
Nakonec byly sochy napuštěny biocidním a konzervač-
ním prostředkem. 
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Rekonstrukce náměstí Kryštofa Haranta bezdružice

Obec se nachází přibližně 22 km od města Stříbro. Obec 
se skládá z částí Dolní Polžice, Horní Polžice, Kamýk, Ko-
houtov, Křivce, Pačín, Řešín a Zhořec. První písemná 
zmínka o Bezdružicích pochází z roku 1227. Místní panství 
často střídalo majitele (např. Löwensteinové, Kolovratové, 
Švamberkové). 

Nejvýznamnější osobností spojovanou s Bezdružicemi je 
Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic, který ale z obce vů-
bec nepocházel, jenom byl příbuzný rodu, který zdejší 
kraj opustil již ve 14. století. Od 10. října 2006 byl obci vrá-
cen status města.

Ve městě se nachází mateřská škola, základní škola, zá-
kladní uměleckou škola, pošta, zdravotní středisko, pro-
dejny potravin, průmyslového zboží, papírnictví a další 
menší obchůdky. Městečko je plynoikováno a je v něm 
zavedena kanalizace. Pro využití volného času je zde 
k dispozici koupaliště, rekreační areál a sportovní areál ZŠ 
Bezdružice.

Nejvýraznějším počinem města v oblasti péče o veřejná 
prostranství je zcela nepochybně rekonstrukce náměstí 
Kryštofa Haranta, která ve dvou na sebe navazujících eta-
pách proběhla v roce 2015. Bohužel se pro nedostatek 
inančních prostředků nepodařilo provést rekonstrukci 
celého náměstí. V roce 2007 byla Ing. akad. arch. Ivanou 
Tichou zpracována koncepční studie náměstí Kryštofa 
Haranta. Následně byl Ing. arch. Petrem Taušem zpraco-
ván Regulační plán náměstí Kryštofa Haranta. Ten byl za-
stupitelstvem města schválen na podzim roku 2011.

V okolí náměstí Kryštofa Haranta je zástavba městského 
typu, v ostatních částech venkovská. Nejvíce obydlenou 
částí je ulice Na Sídlišti, kde v celkem šesti panelových 
bytových domech žije cca 1/3 obyvatel města.
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Historické jádro obce Bělotín  bělotín
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struovaným částem obce. Za posledních 27 let prošlo 
generální opravou a dostavbou. Jde o následující sou-
bor staveb: farní kostel sv. Jiří se sakristií, místní hřbitov s 
centrálním křížem a obvodovou zdí, pískovcový kříž před 
vchodem do kostela, kaple sv. Anny, obřadní síň, kom-
plex budov bývalé fary č. p. 1, komplex budov základní 
a mateřské školy č. p. 2, garáže se sociálním a klubovým 
zázemím SDH, komplex školních sportovišť s ekoškolkou, 
pískovcový kříž a socha sv. Jiří u fary, památníky Věrni obci 
a Obětem válek při vstupu do historické budovy školy 
a Husovy pravdy, což je soubor 11 pískovcových soch Mi-
chala Moravce lemující přístup ke škole. 

Původně dřevěný gotický kostel s kamennou věží a při-
mykající školní budovou byl zničen ohněm. Obnoven byl 
v barokním slohu a zachráněn byl svépomocí za působe-
ní ThDr. Jaroslava Studeného. 

Generální oprava kaple sv. Anny, jež byla vystavěna v roce 
1969 jako náhrada za komunisty zbořenou kapli v 50. le-
tech. Nikdy nebyla dokončena. V kapli je plastika výtvar-
nice Kateřiny Pavlicové. Místo je východištěm obnovené 
česko-německé pouti na Starou Vodu.

Obřadní síň je dostavbou původní hřbitovní márnice 
a generální přestavbou morbidní smuteční síně z dob so-
cialismu. Centrem budovy, vystavěné z cihel jedné z míst-
ních sudetských stodol, jsou gotizující varhany. Jejich 
trojlístek a tvar moduloval tvar střechy, okna, dveře, lavice 
i kůr a slouží dnes jako obřadní síň, na komorní koncerty, 
svatby i poslední rozloučení těch, jež nechtějí mít obřad 
v římskokatolickém kostele. Výtvarně vše doplnil Gabriel 
Vyhnánek. Vše zbudováno nezaměstnanými a místními 
irmami. Varhany zrekonstruoval pan Rybka z Krnova.

Bývalá barokní fara byla v 90. letech opuštěna, stav byl de-
moliční. Po dohodě s duchovním správcem obec přízemí 
hlavní budovy přebudovala v rámci společného projektu 
více obcí na pamětní síň ThDr. Jaroslava Studeného a míst-
ního hudebníka Josefa Valenty. V patře bylo vybudováno 
oddělení mateřské školy Poutníci. Zřícené a zdemolované 
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hospodářské budovy byly obnoveny při zachování tvaro-
sloví z dochovaných fragmentů oken, dveří, vrat. Dnes je 
zde, v rámci česko-polského projektu, malé zemědělské 
muzeum. V patře se nachází pamětní síň sborového zpě-
vu a depozitáře. Bývalá futerna slouží k setkávání (setkání 
absolventů, svatomartinská husa, 28. říjen), podkolní je 
dnes využíváno k výstavám školním i dalším.

Původní dvoutřídní škola z roku 1891 se dvěma byty byla 
ve 30. letech 20. stol. rozšířena na pětitřídní s malou tě-
locvičnou. Počátkem 80. let byl dostaven nevzhledný 
panelový pavilon s rovnou střechou. Generální oprava 
a dostavba areálu byla zahájena 1996 a ukončena 2016. 
Současný stav je nadstandartním školním prostředím 
pro děti i vyučující a sídlí v něm předškolní klub Cipísek, 
5 oddělení MŠ, 9 tříd ZŠ, veškeré odborné učebny včetně 
dílen a také sportovní zázemí sloužící veřejnosti.



Z hospodářské stodoly za školou a kotelny s uhelnou na 
koks bylo zbudováno moderní zázemí pro hasiče v po-
době dvou garáží s nejmodernější technikou, ale také 
klubovna a sociální zázemí pro hasiče i případy krizových 
stavů (nocování, sprchování, vaření).

Původní nevyhovující hřbitov (stěhován v závěru 19. sto-
letí) je dnes moderním sportovištěm pro celou plejádu 
sportů, ale i ekoškolkou pro předškoláky. Otevřen je ve-
řejnosti.

Rozpadlý pískovcový kříž je nahrazen replikou, na studnu 
před farou byla umístěna monumentální jezdecká socha 
sv. Jiří, patrona kostela i obce. Dílo je z dílny akad. sochaře 
Michala Moravce.

Památník Věrni obci, věnován bělotínskými rodáky žijící-
mi dnes v Americe, Austrálii a Africe, je z roku 1929. V 80. 
letech byl odstraněn a zachráněn na soukromé zahradě. 
V roce 1993 byl obnoven za účasti rodáků. Před faru byla 
přemístěna replika památníku Obětem válek, původní 
pomník ze sbírek občanů se rozpadl a stál mimo cent-
rum obce. Vedle stojí nový pomník letcům Rudé armády 
sestřeleným 5. 5. 1945 v obci. 

Oddělené areály ZŠ a fary byly propojeny zbořením plo-
tu a osazeny 11 pískovcovými sochami akad. sochaře Mi-
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chala Moravce připomínající 600. výročí upálení Mistra 
Jana Husa s názvem „Husovy pravdy“. Každý den dopro-
vází děti při jejich příchodu do školy a připomíná trvalé 
hodnoty.

Celý areál má opravené přístupové cesty a víceúčelové 
parkovací plochy pro školku, školu, návštěvníky muzea, 
kostela, hřbitova i hasiče. Areál je důstojným spojením 
minulosti a současnosti, generací minulých i nejmladších, 
místem spirituality i vzdělání, místem vzpomínek i spor-
tovního vyžití, místem jistoty pro případ ohrožení ohněm 
či vodou.



Rekonstrukce zvonice bystřice pod Lopeníkem
II.

II.
 O

b
n

o
va

 č
i r

ek
o

n
st

ru
kc

e 
st

av
eb

 v
en

ko
vs

ké
 z

ás
ta

vb
y Bystřice pod Lopeníkem leží v podhůří Bílých Karpat, část 

obce protíná silnice I. třídy E50. Obec se nachází v nad-
mořské výšce 365 metrů. Je rozložena v úvalu potoka 
Bystřičky. Bezprostřední okolí obce tvoří nezbytná pole, 
políčka a pastviny, ale hned za nimi je Bystřice obklope-
na podkovou lesů, která je otevřena pouze ze západní 
části. Od středu obce se terén zvedá až k prvním bělo-
karpatským vrcholkům. Nejstarší písemné záznamy sahají 
do roku 1374, kdy byla osada ještě součástí sousedního 
Bánova a od roku 1405 je, spolu s tvrzí Ordějov, samostat-
nou obcí.

Na území obce se nachází několik historických staveb, 
převážně drobná lidová architektura – zvonice, kapličky, 
kříže a Boží muka (jedna i na starém morovém hřbitově). 
Všechny tyto objekty obec udržuje v řádném stavu, k če-
muž využívá i dotační inanční zdroje. K dnešnímu dni 
zde není ani jeden objekt lidové architektury v havarij-
ním stavu. Obci se daří je zachovávat pro příští generace 
a současně zvyšují i turistickou atraktivitu.

Objekt zvonice je kamenná stavba z 18. století, která byla 
začátkem 20. století omítnuta a její údržba spočívala dále 
pouze v občasném provedení fasádních nátěrů. Kolem 
roku 1970 byla provedena také nová krytina z falcované-
ho plechu. V roce 2015 byla provedena celková rekon-
strukce zvonice, při které byl obnoven původní vzhled, 
bylo použito kamenné zdivo bez omítky. Byla rovněž vy-
měněna střešní plechová krytina za přírodní břidlici. 
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Rekonstrukce sýpky křižovatka

Vznik obce Křižovatka je možné datovat již od roku 1199. 
První písemné zmínky o obci jsou z roku 1322. V roce 
1930 v obci žilo 944 obyvatel. Tento počet od té doby 
klesal až na dnešních 275 obyvatel.  Současné území 
obce je rozděleno pro účely evidence a statistiky na dvě 
části – Křižovatku a Novou Ves, které tvoří celkem tři kata-
strální území: Křižovatka, Nová Ves u Křižovatky a Mostek.  
Původní zástavba jednotlivých částí obce se vyvinula 
a navzájem lišila podle sociálního složení obyvatel a cha-
rakteru jejich profesí.  Původně většinu čísel popisných 
tvořily statky – uzavřené dvory, ve kterých byla soustře-
děna funkce bydlení, ustájení hospodářského zvířectva, 
uskladnění produktů i zemědělského nářadí a strojů. 

V minulém roce obec realizovala projekt Záchrana sýpky 
Nová Ves.  Jedná se o budovu staré sýpky, kde dle získa-
ných informací byl pod střechou umístěn rotující plecho-
vý válec, kde se čistili obiloviny, které padaly do přízemí 
a zde se následně pytlovaly.  V sedmdesátých letech byla 
budova vypleněna a nebýt starousedlíků, kteří částečně 
opravili střechu a budovu zabezpečili, budova by se ne-
dochovala dodnes.  Budova sice stála, ale ve špatném 
technickém stavu, do budovy zatékalo a její osud nevy-
padal dobře. 

Ministerstvo zemědělství vyhlásilo dotační program Udr-
žování a obnova kulturního dědictví venkova, s podpro-
gramem Údržba a obnova významných zemědělských 
historických dominant jedinečného charakteru.  Sýpka 
v obci Křižovatka byla jedna z mnoha podpořena z toho-
to programu, protože Nová Ves byla vždy zemědělskou 
vsí se statky a dvory, sýpka sloužila nejen pro samotnou 
ves, ale pravděpodobně i pro okolní usedlosti.  Nedaleko 
od sýpky se nacházel mlýn Priský, kam se obilí převáželo 
a mlela se tam mouka. Mlýn se sice nezachoval, ale mi-
nerální pramen se podařilo oživit.  Sýpka je dominantou 
obce a o jejím jedinečném charakteru není pochyb. 

Povedlo se provést statické zajištění, opravu střechy, kro-
vů, vnitřních a venkovních zdí, vstupních vrat a oken. 
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Kaplička se zvonicí v Deblově mladoňovice
II.

II.
 O

b
n

o
va

 č
i r

ek
o

n
st

ru
kc

e 
st

av
eb

 v
en

ko
vs

ké
 z

ás
ta

vb
y Z bývalé nefunkční trafostanice, na návsi v Deblově, byla 

vybudovaná nová obecní kaple se zvonicí. Nosnou kon-
strukci objektu tvoří cihelné obvodové zdivo, strop je 
železobetonový, stanovou střechu tvoří dřevěné trámy, 
krytina je zvětralý titan-zinek. Podlaha má kamennou 
dlažbu. V přízemí je umístěn skleněný výtvarný panel – 
oltář s motivem strážných andělů, v nástavbě je zvonice 
se zvonem, kaple je ukončena nerezovým křížem.

Koncem roku 2013 byla navázána spolupráce Ing. Arch. 
Janem Klimešem a následně byla vyhotovena studie. Na 
jaře roku 2014 byla otevřena veřejná sbírka a vyhotovena 
projektové dokumentace. Dne 3. září 2016 byl vysvěcen 
obecní zvon. Slavnostní otevření se uskutečnilo 2. října 
2016. V letošním roce bylo instalováno drobné, zbývající, 
vybavení a bylo upraveno nejbližší okolí. 

Tato stavba byla inancována výhradně pomocí veřejné 
sbírky, do které přispívali místní občané, rodáci i přáte-
lé obce a vlastníci zdejších rekreačních objektů. Velkou 
pomocí byl významný inanční příspěvek Mikroregionu 
západně od Chrudimi, ve výši 80 tis. Kč. Finanční náklady 
doposud dosáhly částky asi 680 tis. Kč. Místní zemědělské 
subjekty AGRO Liboměřice, a.s. a majitelé farmy na Lipině 
se podíleli nejenom inančně, ale i přímou pomocí při 
stavbě, zápůjčkou mechanizace a poskytnutím materiá-
lu. Pomocné práce vykonávali dobrovolníci z řad občanů 
i přespolních. Na výstavbě se podíleli zástupci ze všech 
místních částí obce. Tato stavba se stala faktickou staveb-
ní i duchovní spojnicí naší obce.  

Ve zvonici je umístěný nový zvon odlitý ve zvonařské díl-
ně Dytrychových v Brodku u Přerova. Tělo zvonu nese 
náš obecní znak a znak zvonařské dílny, na vnější spod-
ní obrubě jsou vlity názvy všech místních částí. Kaple je 
zasvěcena andělům strážným. Nová kaple se stala nejen 
dominantou Deblova, ale i výrazem občanské sounáleži-
tosti a spojnicí s tradicí malých duchovních staveb v re-
gionu. Prostranství u kaple bude sloužit pro duchovní 
a kulturní programy a různá setkání. 
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Rekonstrukce obecního úřadu a mateřské školy Ohníč

Obec Ohníč leží ve staré kulturní krajině obydlené již před 
8 000 lety. Své jméno obec dostala pravděpodobně po 
svém zakladateli Ohníkovi, což znamenalo Ohníkův dvůr. 
První písemná zpráva o obci Ohníč je datována k roku 
1404, kdy na tomto území působil rod Hrabišiců, později 
pánů z Oseka a Rýzmburka. 

Obecní úřad Ohníč spravuje dva katastry (Ohníč a Kře-
mýž) a tři spádové obce Dolánky, Pňovičky a Křemýž. 
Ohníč je součástí pásu osídlení Podkrušnohorské hně-
douhelné pánve, úzkého pásu území mezi masivem 
Krušných hor a kopcovitou krajinou Českého středohoří. 
Ohníč leží na severním okraji ORP Bílina, na hranici s ORP 
Teplice, mezi dvěma velkými (dříve okresními) městy Tep-
lice a Most. Vzhledem k poloze obce v údolí řeky Bíliny 
odtékající z obce do Ústí nad Labem a kterým je vedena 
železniční trať č. 131, vykazuje Ohníč částečně spádovost 
také přímo do krajského města Ústí nad Labem. 

V roce 1928 byla v Ohníči postavená škola. Budova jako 
škola sloužila do roku 1975. V současné době je v této 
budově Mateřská škola, obecní úřad, knihovna, zasedací 
místnost a tělocvična. Tělocvična se asi před 10 lety re-
konstruovala. V roce 2011 prošla celá budova rekonstrukcí 
– zateplení obvodových a střešních konstrukcí a výměna 
výplní otvorů. Dále byly stávající kotle na uhlí nahrazeny 
nízkoemisními na zemní plyn.



Drnovice se rozkládají na úpatí Hornosvratecké vrcho-
viny v nadmořské výšce 368 m. Rozloha katastru obce 
je 799 ha. Od severu obec chrání kopec Hůry, od jihu 
Hvozdec a od západu zalesněné Bařiny a Dubovice. Smě-
rem na východ se otevírá údolí, které umožňuje výhled 
přes Boskovickou brázdu na Drahanskou vrchovinu.Dr-
novice vznikly jako zemědělská osada. Rok jejího založení 
není přesně znám, ale všeobecně se za něj považuje rok 
1233. První písemná zpráva o existenci Drnovic pochází z 
1353. Území má venkovský charakter, obec nemá nyní z 
hlediska stavebního typu vlastní vyhraněný a typický ráz.

Obec leží na soutoku dvou potoků - Lhotky, která pra-
mení v údolí Žleby, a Úmoří, který přitéká od Zbraslavce. 
Již jako Úmoří pokračují potoky do Skalice nad Svitavou, 
kde se vlévají do řeky Svitavy. V okolí obce se nacházejí tři 
rybníky, další je přímo v centru obce. 

Drnovické molo vzniklo na rybníku, který je v centru obce 
od nepaměti. Traduje se, že kdysi byl součástí vodního 
příkopu kolem tvrze, kde dnes sídlí obecní úřad. Molo se 
tak stalo další dominantou tohoto místa. Jeho estetický 
význam je nezpochybnitelný, obzvláště v noci, kdy je 
krásně nasvětleno. Každopádně ale plní i svoji praktickou 
funkci. Slouží jako pódium v případě kulturních akcí, jako 
je třeba divadlo nebo hudební zábava, hlediště v případě 
promítání letního kina, ale i jako příjemné místo, odkud 
lze v klidu pozorovat vodní hladinu. Hlavní molo doplňu-
je i jedno menší, které slouží pro potřeby místní kavárny 
jako místo pro posezení. Jeho další část pak tvoří kaskáda 
k vodní hladině, která je praktická v zimě jako nástupní 
plocha pro bruslaře.
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Hasičská zbrojnice hájek

Obec Hájek se nachází v západních Čechách v Karlovar-
ském kraji ve vzdálenosti cca 10 km od města Karlovy 
Vary a cca 4 km od města Ostrov v oblasti přírodní rezer-
vace Ostrovské rybníky. První zmínky o existenci Hájku 
(dříve Grasengrün) pochází z počátku 15. století, konkrét-
ně z roku 1409. Ve své historii obec několikrát změnila 
majitele, byla připojena k jinému panství, nebo naopak 
osamostatněna, prožívala rozkvět i úpadek. V její historii 
se odráží historie okolního kraje i vypjatá období historic-
kého vývoje celých Čech.

Do letošního ročníku soutěže zlaté cihly v Programu ob-
novy venkova se obec Hájek rozhodla přihlásit stavbu 
nové hasičské zbrojnice v Hájku, kterou postavila v roce 
2015.  Stavba byla spoluinancována z končícího Regio-
nálního operačního programu Severozápad, jako zázemí 
pro komunitní život v obci Hájek. Realizací stavby získala 
obec Hájek kvalitní zázemí pro Jednotku sboru dobro-
volných hasičů, která je v rámci plošného pokrytí  IZS Kar-
lovarského kraje zařazena do kategorie JPO III. 

Jedná se o dvoupodlažní budovu s lezeckou věží, která je 
svým pojetím poněkud atypická. Garáže pro dvě cister-
nové požární stříkačky a jeden dopravní automobil jsou 
situovány do prvního nadzemního patra. Ostatní zázemí 
jako školící místnost, posilovna a sociální zařízení je v su-
terénu.

Sdružení dobrovolných hasičů Hájek letos oslaví 130 let 
od založení sboru. Poté, co zdejší samospráva začala vý-
znamně investovat do vybavení a modernizace výjezdo-
vé JSDH Hájek, zažívá tato organizace obrovský „boom“ 
nových zájemců o tuto činnost.



Architektonicky je objekt navržen jako klasické jedno-
podlažní stavení se sedlovou střechou, tak, aby respekto-
val požadavky územního plánu o nově navržených hmo-
tách, výšce objektů a orientaci štítů a střech. Zastavěná 
plocha má velikost 161 m2. Jedná se o objekt půdory-
sného uspořádání do L, v 1. np jsou navrženy hasičská 
zbrojnice, garáž a sklad a podkroví by mělo sloužit jako 
školící místnost se zázemím pro dobrovolné hasiče obce 
Holašovice i Jankov. Je zohledněna různá potřebná výška 
místností v 1.np a vytvořeny dvě výškové úrovně podkro-
ví, které mohou být využity např. i jako pódium a hlediště.
 
Výstavba hasičské zbrojnice je spojena s obnovením pro-
vozu kovářského řemesla v kovárně na návsi. Proto jsou 
na objektu navrženy kované prvky jako doplňky dřevěné 
zvoničky, okapní systém, systém zavěšených posuvných 
vrat s kovanými doplňky, lemování zastřešení vstupní 
části nebo nápis na fasádě. To je jeden z použitých ma-
teriálů. I další jsou v místě tradiční - cihelné pohledové 
zdivo, omítané zdivo s použitím tradičních technologií, 
střešní krytina pálená, okna i střešní okna dřevěná, stejně 
jako vrata a masivní dřevěná zvonička. 

Barevně je objekt také tradiční, světlá omítka, cihelný ob-
klad, pálená krytina, světlé přírodní dřevo a černé kova-
né prvky. Jelikož celý návrh objektu, jeho hmoty, mate-
riálového i tvarového řešení je tradiční a koresponduje 
s historickým prostředím, jsou navrženy detaily (např. 
zvonička, podlouhlá vysoká okna v podkroví, úzká okna 
do garáží a skladových prostor, netradiční okapní systém 
bez velkých přesahů střech) v moderním duchu tak, aby 
bylo patrné, že se jedná o novostavbu, která toto unikátní 
prostředí a objekty kolem sebe respektuje a ctí. 

Provozně je objekt rozdělen na technické 1. podlaží 
a „společenské“ podkroví. Toto rozdělení je patrné i zven-
ku, vjezdy do hasičské zbrojnice, garáže i skladu jsou od 
příjezdové komunikace z jihu a vstup do podkroví je 
od hlavní silnice, od východu. Před objektem je navrže-
na zpevněná plocha v návaznosti na volné zatravněné 
prostranství směrem k ZD, kde by mohly probíhat různé 
akce, např. cvičení hasičů, hasičské závody apod.
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Budova pro komunální techniku kamenec u Poličky

Obec Kamenec u Poličky se nachází na jihozápadním 
okraji okresu Svitavy, bezprostředně navazuje na město 
Polička. Tvar obce je protáhlý ve směru východ - západ. 
Obec nemá typickou náves, za střed obce lze považovat 
prostor kolem budovy Obecního úřadu. Na samé jižní 
hranici katastru se nachází osada Jelínek. První písemná 
zmínka o Kamenci je z roku 1474, kdy poličští měšťané 
koupili zdejší rychtářství. Starší listiny se nedochovaly, 
pravděpodobně byly zničeny při požáru Poličky v roce 
1845. Původně byly obce dvě - Stará a Nová Kamenec. 
V roce 1923 byly Nová a Stará Kamenec rozhodnutím 
obecního zastupitelstva sloučeny. Od té doby se používá 
jen název Kamenec u Poličky.

V rámci soutěže Vesnice roku 2017 byla obec oceněna 
Zlatou cihlou v Programu obnovy venkova za stavbu 
budovy pro komunální techniku v majetku obce. Tato 
budova byla postavena od základu nová na dříve nevy-
užitém pozemku z důvodu zcela chybějících prostor pro 
komunální techniku. Stavba se začala realizovat v roce 
2014, dokončena byla v roce 2015. Celková cena budovy 
včetně napojení na inženýrské sítě byla 2 678 tis. Kč. Fi-
nancování stavby bylo z vlastních prostředků obce s při-
spěním dotace POV.

Vlastní stavba svojí koncepcí a vzhledem vytváří přiroze-
ný předěl mezi zastavitelným územím obce se smíšenou 
obytnou výstavbou a průmyslovým areálem společnosti 
Kytos s dominantním objektem seníku v majetku společ-
nosti Agro Oldřiš. Pohled na objekt z obce vytváří dojem 
rodinného domu smíšené venkovské zástavby. Stav-
bu tvoří hlavní prostor garáže o rozměrech 13 x 9 m se 
světlou výškou 3,20 m. Tento prostor je bez jakýchkoliv 
nosných sloupů, či jiných prvku a pro univerzálnost pou-
žívání má dvoje vjezdová vrata z jižní a východní strany. 
Stropní konstrukci tvoří stropní panely, které zajištují do-
statečnou nosnost stropu pro možnost využívání pod-
krovního prostoru.

K hlavnímu prostoru garáže je na severní straně přistaven 
sklad o rozměrech 6 x 4,80 m, jehož zastřešení tvoří boční 
štít k hlavní střeše objektu. Sklad pohledově dotváří stav-

bu a slouží jako další oddělený skladovací prostor. Budo-
va je vytápěna ekologickým plynovým horkovzdušným 
systémem Robur.



Okříšky leží na úpatí Českomoravské vrchoviny (Podho-
rácko), krajina v okolí je zvlněná, převážně zemědělsky 
obhospodařovaná s menšími lesy, především nad měs-
tysem na severu. Nejstarší písemná zmínka o Okříškách 
pochází z testamentu markraběte Jana Jindřicha, bratra 
Karla IV., z roku 1371. Ve vlastnictví obce a zámku se po-
stupně střídaly různé šlechtické rody, po třicetileté válce ji 
získal rod Collalto, kterému zámek patřil až do roku 1946. 
Protože Collaltové sídlili v Brtnici, ze zámku se stal hospo-
dářský dvůr a sídlo správce. 

Společenský život je v Okříškách bohatý, zajišťuje ho ko-
mise společenského života a mateřská a základní škola a 
knihovna, především ale řada místních spolků, mezi které 
patří i Sbod dobrovolných hasičů.

Sbor dobrovolných hasičů používal zbrojnici postavenou 
v 50. letech 20. století, která již byla nevyhovující – vlhkost 
kvůli špatné izolaci, nízké stropy pro moderní techniku 
a především zcela nevyhovující zázemí pro členy zása-
hové jednotky. Zastupitelstvo uvažovalo o nástavbě ob-
jektu, kde by vznikly šatny a klubovna, ale kvůli špatné 
statice toto řešení nebylo možné. Proto zastupitelstvo 
rozhodlo o vybudování zcela nové hasičské zbrojnice na 
druhé straně areálu. Projektovou dokumentaci zpracoval 
Ateliér Fabík pana ing. Fabíka z Třebíče, do přípravy byli 
zapojení členové zásahové jednotky, aby nové prostory 
maximálně vyhovovaly jejich potřebám.

Vlastní stavba začala v listopadu 2014 a dokončená byla 
v červnu 2015. Celková hodnota stavby byla 8 660 000 Kč, 
inancovaná byla v celém rozsahu z rozpočtu městyse. 
Okříšští hasiči získali objekt v parametrech profesionální 
hasičské stanice se dvěma stáními pro cisterny, myčkou, 
šatnami, sociálním a technickým zázemím a klubovnou 
pro školení a další aktivity.

Objekt zbrojnice zapadl do okolní zástavby a uzavírá areál 
za kulturním domem, který se nyní začíná rekonstruovat. 
Po dokončení zde vznikne zázemí pro společenské a kul-
turní akce konané uvnitř i venku podle počasí. Již dnes je 
zde dětské hřiště, takže slouží k odpočinku a hrám dětí.
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Park „Babičko, dědo, pojďte si hrát“ Příchovice

Obec Příchovice a pod její správu spadající části Kucíny 
a Zálesí jsou položené v malebné krajině obklopené lou-
kami, poli a lesy. Ráz krajiny kolem nás je dán zvlněnou 
pahorkatinou, obcí protéká Příchovický potok, který se 
na okraji obce vlévá do řeky Úhlavy.

Péči o veřejná prostranství a kulturní krajinu je věnová-
na dlouhodobě velká pozornost. V současné době obec 
navázala spolupráci s irmou zabývající péčí o veřejnou 
zeleň, zdravotními prořezy stromů, rizikovým kácením 
a hlavně poradenstvím. Obec má zpracovanou inven-
turu veřejné zeleně s podrobným plánem její údržby – 
zdravotní prořezávání stromů, případně kácení rizikových 
stromů, výsadby nových stromů a keřů a plánem údržby 
veřejné zeleně. 

Květináče plné květin neodmyslitelně patřily na vesnicích 
do oken odjakživa. V současné době je trh s okrasnými 
rostlinami plný nových druhů, a to nabízí širokou škálu 
možností na zvelebování a zkrášlování zahrad a domů. 
Osázení květináčů provádí vlastními silami, ale parkové 
úpravy kolem obou zrekonstruovaných památníků pad-
lým obec svěřila odborné irmě. Ta se také v loňském 
roce ujala zvelebení parku při vjezdu do obce. Na park 
zpracovali projekt, který nazvali „Babičko, dědo, pojďte si 
hrát“ – mezi okrasnou zeleň jsou umístěny dva cvičební 
prvky pro seniory, park je doplněn dvěma herními prvky 
pro děti, odpočinkovým mobiliářem, pramenným kame-
nem ve tvaru růže a hlavní pěšina vedoucí přes park byla 
osvětlena parkovými lampami. Výběru zeleně byla věno-
vána velká pozornost, vybírali takové osázení parku, které 
zvládnou udržovat sami s minimální pomocí zahradnic-
kých irem. Další hlediskem bylo zachování venkovského 
rázu, limitováni byli bezprostřední blízkostí silnice III. třídy, 
která je v zimních měsících chemicky ošetřována. 

Podařilo se dobře zkombinovat odpočinkový mobiliář 
s relaxačními cvičebními prvky, pro seniory a děti. Park 
byl slavnostně otevřen v červenci roku 2016 za krásné-
ho slunného odpoledne a v krátké době si našel své ná-
vštěvníky. Projekt byl inancován z prostředků získaných 
za ocenění v soutěži Vesnice roku.



Hřbitov v Petrově nad Desnou, sloužící i občanům Rapotí-
na a Vikýřovic je situován na okraji obce a bezprostředně 
navazuje na státní silnici III. třídy a volnou krajinu. Protože 
velká část hřbitovní zdi a původního vstupu na hřbitov 
byla v havarijním stavu a nepoužívaný objekt márnice 
začal být nebezpečný svému okolí, rozhodlo se vedení 
Obce Rapotín celý hřbitov zrekonstruovat. Rekonstrukce 
řešila nejen hřbitovní zeď, která musela být v dlouhých 
úsecích stržena a postavena znovu, ale i rekonstrukce 
nového vstupu a odstranění objektu márnice. Úpravy se 
nevyhnuly ani vnitřní části hřbitova. 

Nejvýraznějším prvkem nového řešení je rekonstrukce 
stávajícího vstupu jako reprezentativní symbol hřbitova 
ve formě základního tvaru kříže. Neméně důležitým prv-
kem v řešení urbanistického prostoru samotného hřbito-
va bylo vytvoření klidového prostoru - „zóny meditace“ 
v návaznosti na hlavní vstup. Prostor je tvořen listnatými 
stromy, které celou zónu zastiňují, ohraničen živým plo-
tem z důvodu vytvoření intimity a osvěžen přemístěnou 
kašnou. Střed zóny meditace protíná rozšířený, zpevněný 
chodník z žulových kostek dvou barev. Tmavší jsou vy-
skládány do tvaru zkoseného kříže, který se při vstupu 
na hřbitov díky optické iluzi jeví jako pravoúhlý. Je zde 
navržen i mobiliář v podobě laviček a svítidel veřejného 
osvětlení. Celý prostor je rámován přírodním motivem 
výhledu na horský masiv Jeseníků.

Při rekonstrukci vstupního prostoru byla realizována nová 
vstupní brána. Materiálově je tvořena pohledovým beto-
nem, lícovým cihlovým zdivem a dřevěným obložením. 
Vhodně navržená zděná konstrukce vytváří závětří a kry-
tý vstup. Hřbitovní brána je dřevěná, posuvná. V případě 
uzavření vytváří mezery mezi křídly kříž. 

Původní hřbitovní zeď byla sanována a rekonstruována 
tak, že materiálově doplňuje ostatní objekty. Celá zeď je 
opatřena sanační omítkou. Ze vstupní strany objektu je 
opatřena ve výklencích dřevěnou konstrukcí, která výraz 
stěny zjemňuje a cihelným obkladem na pilířích. Sou-
časně s rekonstrukcí hřbitova byla zpevněna i parkovací 
plocha.
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y Kolem celého vstupu a parkovací plochy byly provede-
ny terénní úpravy a založen nový trávník a vysázen nový 
živý plot. K parkovací ploše byly doplněny i svítidla veřej-
ného osvětlení.
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Rozhledna Milíř Vysoká nad Labem

Na počátku bylo vzpomínání pamětníků. Na staré časy, 
na tvář vesnice, na zajímavosti. Rozhledna byla ještě krát-
ce po 2. světové válce dominantou obce. Vznikla zřejmě v 
rámci geodetického mapování republiky ve 30. letech 20. 
století a byla součástí celorepublikové sítě trigonomet-
rických bodů. Stržena byla pravděpodobně v roce 1948, 
což dokumentuje zápis z obecní kroniky: „…osm metrů 
dřeva ze stržené věže na Milíři dáno na zimu škole ku to-
pení…“.

Dlouhá cesta od myšlenky obnovit původní rozhlednu 
k vlastní realizaci začala již v roce 2005, kdy bylo v hos-
půdce EDIK ve Vysoké nad Labem založeno občanské 
sdružení. Jeho cílem bylo obnovit původní rozhlednu. 
Projekt byl hotový v roce 2008, v polovině roku 2009 bylo 
vydáno stavební povolení. 

Jedná se o unikátní trojbokou stavbu ze dřeva a oceli, je-
dinou svého druhu v celé ČR. Celková výška rozhledny je 
31 metrů, šestiboká vyhlídková plošina je ve výšce 27 me-
trů. Rozhledna bez „domečku“ v patě rozhledny váží 22 
tun. Základová deska je z armovaného betonu, má tvar 
šestiúhelníku. V základech je 300 tun betonu a 7 tun oce-
li, vše slouží jako protizávaží. „Domeček“ v patě rozhledny 
je z litého betonu, váží 100 tun a zpevňuje celou kon-
strukci rozhledny. Uvnitř „domečku“ je 16 betonových 
schodů, dvě terasy jsou ve výšce 3 a 6 metrů. Ocelové 
schodiště má 144 schodů a je složeno ze tří osmimetro-
vých dílů. Na schodišti jsou dvě odpočivadla, ve výšce 12 
a 18 metrů. Tři nosné sloupy jsou z šestimetrových dílů 
z lepeného a soustruženého dřeva, mají průměr 40 cm. 
Rozhledna stojí v nejvyšším bodě kopce Milíř, nadmořská 
výška je 284,5 metrů. Investorem je obec Vysoká nad La-
bem. Projektantem je ARCHaPLAN  s.r.o., Hradec Králové. 
Rozhlednu stavěl INGBAU CZ, s.r.o, Hradec Králové. Celko-
vé náklady byly cca 5 mil. Kč. Dotaci poskytl Státní země-
dělský intervenční fond a Královéhradecký kraj. Finančně 
přispělo také několik desítek irem i jednotlivců.

Vzhledem k tomu, že Vysoká nad Labem leží na křižovat-
ce značených turistických cest a cyklotras, rozhledna se 
brzy stala vyhledávanou turistickou atrakcí celého regi-

onu i kraje. Jedná se nejen o nejbližší rozhlednu k cen-
tru Hradce Králové a sídlu Královéhradeckého kraje, ale 
i o dominantu první etapy plánované cyklostezky „Me-
chu a perníku“ mezi Hradcem Králové a Pardubicemi, kte-
rá se začne stavět na jaře roku 2018.



Obec Žabeň leží v Moravskoslezském kraji v okrese Frý-
dek-Místek mezi řekou Ostravicí a říčkou Olešnou. Území 
Žabně bylo osídleno ve 14. století, jak dokládají písemné 
prameny, ale první písemná zmínka je z roku 1460. Po do-
končení továrny na výrobu celulózy v 80. letech 20. sto-
letí, která těsně sousedí s obytnou zástavbou, se vesnice 
dostala do „obklíčení“ průmyslem. V areálu Biocelu Pas-
kov leží obrovské hromady štěpky (drceného smrkového 
dřeva), které z dálky připomínají pouštní duny. Na území 
Žabně se nacházejí rozvodny elektrárenských společ-
ností ČEZ a ČEPS. Přes svou průmyslovost a „zadrátova-
nost“ nabízí Žabeň i romantické výhledy na Lysou horu 
nejvyšší vrchol Moravskoslezských Beskyd, ovšem lemo-
vaný těžními věžemi. Obcí protéká řeka Ostravice, která 
je v našem úseku zařazena do Natury 2000 a tvoří klido-
vou oblast s cyklostezkou a pěknými přírodními zákoutí-
mi. Zástavba je centralizovaná kolem říčky Olešné (stará 
Žabeň) a rozparcelované pozemky Stolbergova panství 
nazývané nový Žabeň se táhnou až k Ostravici.

Do kategorie Zlatá cihla v Programu obnovy venkova 
obec přihlásila stavbu „Zázemí hasičského hřiště“. Jde o se-

64

Zázemí hasičské zbrojnice Žabeň
II.

III
. N

o
vé

 v
en

ko
vs

ké
 s

ta
vb

y zonní výletiště, které je k dispozici především místním ha-
sičům, ale plánuje se k využití všemi spolky v Žabni i obcí. 

Tato stavba má zajímavého předchůdce a svou charakte-
ristikou a funkcí na ní navazuje. V 70. letech místní hasiči, 
převezli na hasičské hřiště chatu z beskydských Visalají 
a doplnili jí altánkem a záchody a využívali ji jako zázemí 
k soutěžím a kulturním akcím.

Protože stavba byla již nefunkční, přistoupila obec ve spo-
lupráci s představiteli SDH Žabeň k projektování nových 
„Visalají“. Tento projekt tvořil součást revitalizace celého 
hasičského areálu a tvoří ho projektová dokumentace 
rekonstrukce hasičárny a příprava sportovišť pro hasiče. 

Stavba je velmi svěží a je zdařilým zakomponováním 
architektonicky odvážných postupů do zástavby sta-
rého Žabně. Autorem studie je Ing. arch. Tomáš Kozel 
a Ing. arch. Kamil Měrka. Autorem projektu je Inpros 
F-M s.r.o.



kapitola III.

kapitola III. I.
kapitola III. II.

kapitola III. III.

ZLATÁ CIHLA V PROGRAMU OBNOVY 
VENKOVA - NOMINOVANÉ STAVBY

ObNOVa čI rekONstrukce 
PamátkOVě chráNěNých 

Objektů a Památek 
místNíhO VýZNamu

ObNOVa čI rekONstrukce 
staVeb VeNkOVské ZástaVby NOVé VeNkOVské staVby



Obec Grymov leží v zemědělsky intenzívně využívané 
krajině na levém břehu Bečvy mezi Lipníkem nad Bečvou 
a Přerovem. Byla založena v roce 1787, takže v letošním 
roce oslaví 230 let od svého vzniku. V obci žije 160 oby-
vatel, průměrný věk je 41,5 roku. Obec je ulicového typu, 
převládá tradiční zástavba. Nová výstavba je soustředěna 
v oblasti Vrbovce. Lidé z obce jsou většinou zaměstnaní 
v podnicích a obchodech v nedalekém Přerově. Několik 
lidí se živí podnikáním a menší část denně dojíždí za za-
městnáním mimo okres. 

Stodola byla součástí usedlosti čp. 8, kterou od roku 1794 
obýval rod Ryšánkových. Po smrti paní Ludmily Ryšánko-
vé obec v roce 2010 usedlost odkoupila a budovy, které 
byly ve špatném stavu, nechala zbourat. Ze stodoly, která 
byla opravena, se postupně stalo centrum mnoha aktivit 
v obci, jako jsou setkání s občany, akce pro děti, taneční 
zábavy, divadelní představení, koncerty, soukromé osla-
vy, běžecké závody nebo pravidelná cvičení žen.

Podle vyjádření Národního památkového ústavu z roku 
2016 byla stodola vybudována mezi lety 1900 a 1938 na 
místě starší dřevěné stodoly postavené před rokem 1830. 
Budova je z hlediska památkové péče poměrně novo-
dobou stavbou a její jedinečnost tedy nespočívá v jejím 
stáří, ale v ojedinělém dekorativním kladení vrstev z pá-
lených a nepálených cihel v obvodovém zdivu. V rám-
ci region Hané se tak jedná o zcela ojedinělou stavbu. 
Vzhledem k umístění je navíc stodola významným prv-
kem, který se uplatňuje při pohledu od hlavní příjezdo-
vé silnice do vsi i cyklostezky kolem Bečvy. Stodola byla 
přestavěna v 60. letech 20. století přičemž byly použity 
tradiční stavební prvky a přestavba tedy neznamenala 
degradaci budovy. Oceňujeme také vhodné využití ob-
jektu jako shromažďovacího prostoru, které nevyžaduje 
výrazné stavební úpravy, které by znehodnotily historic-
ké konstrukce.
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Oprava kostelní věže na kostele sv. Kateřiny hradec nad svitavou

Kostel sv. Kateřiny je významnou historickou památkou 
obce. I přes pozdější přestavby je patrné, že kostel sv. 
Kateřiny byl založen jako raně gotický jednolodní kostel 
v období biskupské kolonizace ve 2. polovině 13. stole-
tí. První písemná zmínka o kostele a obci je z roku 1270. 
Unikátní je dochovaný gotický portál na jižní straně, který 
pochází z doby založení kostela. Také masivní obranná 
věž se silnými zdmi a obdélníkovými střílnami řadí hra-
decký kostel mezi opevněné kostely, jaké se na Hřebeč-
sku v době kolonizace stavěly. Ve věži kostela jsou zavě-
šeny dva vzácné staré zvony. Jeden je údajně z konce 
15. století a druhý je z roku 1516.

K velké barokní přestavbě kostela zřejmě došlo v roce 
1710. Na tuto barokní přestavbu upomíná portál s leto-
počtem při vstupu do sakristie. V roce 2008 byla v lodi 
kostela poblíž křtitelnice umístěna socha zdejšího rodáka 
P. Huberta Engelmara Unzeitiga, který zemřel v roce 1945 
při ošetřování ruských zajatců nakažených tyfem v kon-
centračním táboře Dachau. Kněz Unzeitig je spodobněn 
ve vězeňském obleku a jeho tvář vyjadřuje pokoru. Dře-
věnou sochu zhotovil řezbář Petr Stefan z Městečka Tr-
návky.

Na podzim roku 2016 proběhla oprava krovů a střechy 
věže kostela sv. Kateřiny. Z vrcholu věže byl tehdy také 
sejmut dvouramenný kříž a poškozená báň. V báni bylo 
nalezeno nepoškozené kovové pouzdro, které obsaho-
valo několik starých zápisů a také mince z různých obdo-
bí. Velkým překvapením byl nález listiny z roku 1628. Další 
zápisy byly z let 1664, 1777, 1856 a 1936. Kříž i báň byly 
odborně zrestaurovány a pozlaceny. Do nových pouzder 
byly vloženy ke starým zápisům nové zápisy o dnešním 
životě v obci. Také tam byly vloženy další mince, bankov-
ky a tiskoviny. Výška věže je 33 metrů, střecha je pokryta 
měděným plechem. Při opravě byl zachován původní 
starobylý vzhled věže. V další etapě bude opravena celá 
střecha kostela, na které se opět bude obec podílet.



Na podzim roku 2015 byla provedena kompletní oprava 
kapličky v Pozdyni. I když kaple není zapsána v rejstříku 
kulturních památek, byl rozsah a návrh oprav konzulto-
ván s odborem památkové péče Města Příbram. Stavba 
byla spoluinancována z dotace Ministerstva pro místní 
rozvoj a z rozpočtu obce.

Kaple pochází ze začátku 18. století a je postavena ve sty-
lu jihočeského selského baroka, je nejstarší kaplí v okolí. 
Kaplička se nachází pozdyňské návsi, která je přirozeným 
místem setkávání místních obyvatel. Na základě besedy 
s místními pozdyňskými občany byla nahrazena pamět-
ní deska obětem světových válek, která byla původně 
umístěna nad vchodem kaple, novým pomníkem obě-
tem I. a II. světové války. Nový pomník je osazen z boční 
strany kaple. Pomník tvoří velký žulový neopracovaný ká-
men se jmény všech obětí a je důstojnou památkou na 
padlé Pozdyňské občany.

V rámci oprav kaple byla provedena kompletní oprava 
venkovních omítek, dále k omezení vlivu vlhkosti byla 
odstraněna betonová obruba lemující patu zdiva, Z vněj-
ší strany byla odkopána obvodová konstrukce stěn i do 
hloubky a vytvořena drenáž. U terénu byl nově prove-
den okapový chodníček ze žulových kostek se spádem 
od objektu. Dřevěná zvonička ukončená žerdí s makovič-
kou byla opatřena novým nátěrem kovové vrchní části. 
Veškerá lemování a klempířské prvky byla provedeny 
z mědi. Dřevěná část báně tvořená dřevěným šindelem 
byla pečlivě opravena a některé šindele byly vyměněny. 
Na žerdi s makovičkou byl pravděpodobně umístěn kří-
žek, který byl v rámci prací doplněn. Vzhledem k špatné-
mu stavu vstupních dveří do kaple, bylo odstoupeno od 
opravy a byla osazena replika původních dveří. 

Kaplička oblékla nový kabát, který si vybrali sami po-
zdyňští, z několika barevných studií. Do výklenku nad 
vchod do kaple byla nově nainstalována Panna Marie.
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Areál zámku Podhradí Podhradí

Obec Podhradí leží na levé straně Ašského potoka, při-
bližně 5 km od Aše, v nadmořské výšce 562 metrů. Prv-
ní zmínky o obci pochází z roku 1288, kdy hrad získávají 
páni z Plavna, poté v roce 1392 hrad zdědili Zedwitzové. 
Ti v roce 1470-1490 staví v Podhradí kostel Dobrého pas-
týře, kterým se obec pyšní dodnes. Podhradí bylo před 
2. světovou válkou samostatnou obcí, poté tvořilo jed-
notnou obec spolu s vesnicemi Doubrava a Kopaniny. 
V roce 1975 bylo Podhradí připojeno k Aši a od roku 1990 
je samostatnou obcí. V současné době má 197 obyvatel.
 
Podhradí je jedna z nejstarších vesniček v Aššském vý-
běžku se zříceninou hradu Neuberg, připomínaného ve 
13. století a opuštěného v 17. století. Dominantou hradní-
ho areálu je mohutná věž, ke které vede odbočka ze zna-
čené turistické trasy. Cestou spatříte i zříceniny někdejší-
ho zámku. V Podhradí stojí Evangelický kostel Dobrého 
pastýře, který byl vybudován na místě původní pozdně 
gotické svatyně z druhé poloviny 15. století. Tady se také 
nachází tabule s kresbami informující o celém hradním 
areálu.

V rámci druhé etapy došlo ke zpřístupnění věže. Došlo 
k celkové opravě, statickému zajištění věže hradu – od-
vodnění cimbuří a zřízení vnitřního schodiště hradní věže. 

Nejstarší část celého areálu tvořil hrad, z nějž zůstala za-
chována pouze 22 m vysoká okrouhlá věž-hláska, pochá-
zející pravděpodobně ze 14. století. Celkové výdaje akce 
činily 665.520,15 Kč, z toho dotace z Ministerstva kultury 
činila 200 tis. Kč. Dotace Karlovarského kraje na obnovu 
kulturních památek byla 200 tis. Kč. Obec se na celé akci 
podílela částkou 265.520,15 Kč. 

Areálem prochází naučná stezka. Na každé tabuli je dosti 
vyčerpávající popis toho kterého místa. Objekt je volně 
přístupný. Hradní areál je nositelem kulturní a historické 
komunity obce a tvoří pohledovou dominantu celého 
Podhradí. Vlastníkem objektu je Obec Podhradí.



Původ obce Polevsko (německý název Blottendorf) není 
zcela jasný, protože v lipské městské knize počíná svým 
údajem rokem 1461, ale další zápisy jména Blattendorf 
pocházejí od písaře Gregoria až z let 1471 - 1481. O pů-
vodu jména Blottendorf koluje pověst, že se na území 
nacházelo mnoho deskových kamenů (deska=das Blatt). 
Obec je v Chráněné krajinné oblasti Lužické hory a leží 
v nadmořské výšce 550 m. 

Kostel Nejsvětější Trojice byl postaven V letech 1716–1718 
stavitelem italského původu Petrem Pavlem Columba-
nim z Litoměřic. Jedná se o barokní jednolodní stavbu 
s hranolovou věží a cibulovitou bání. Ve štítě na průčelí 
je výklenek ve zdi se sousoším Nejsvětější Trojice. V inte-
riéru je pak umístěn oltář z 19. století, barokní křtitelnice, 
varhany a kazatelna z doby kolem roku 1800. stavbu i-
nancovala sklářská rodina Kittelových. v 18. století vznikl 
U kostela i hřbitov. Součástí hřitova je i neogotická hrob-
ka postavená roku 1898 sklářským podnikatelem z Polev-
ska Rudolfem Handschkem.  

V roce 2012 získala obec dotaci z Programu rozvoje ven-
kova ve výši 4, 5 mil. Kč na „Obnovu ohradní zdi hřbitova 
při kostele Nejsvětější Trojice v obci Polevsku“. Hřbitovní 
zeď byla v havarijním stavu a hrozilo bezprostřední ohro-
žení nebezpečí z prodlení. Stávající narušená opěrná zeď 
byla charakteru zděné konstrukce z přírodního kamene. 
Vzhledem k tomu, že zděná opěrná zeď byla desolátním 
stavu a svou funkci neplnila z důvodu statických poruch, 
absence pojiva a výskytu kořenů stromů v jejím zdivu. 
Porucha funkce této konstrukce byla zřejmá v na svislé 
trhlině ve štítě objektu kostela, která naznačovala pokles 
stávající opěrné zdi. Navržené řešení spočívalo v prove-
dení nové konstrukce úhlové stěny před stávající opěr-
nou zeď cca 1,0m od jejího líce. Součástí realizace pro-
jektu bylo také vybudování nového oplocení na nově 
vybudovanou úhlovou zeď. 
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Revitalizace prostoru okolo Zvonice slavkov

Dominantou obce je zvonice, která stojí přímo v samot-
ném středu Slavkova.  V 80. letech 18. století císař Josef II. 
vydal nařízení, že ve všech obcích, kde není kostel, musí 
být postaveny zvonice, sloužící k upozornění obyvatel-
stva na hrozící nebezpečí. Ve Slavkově byla tato zvoni-
ce zbudována. Celá dřevěná, kryta šindelovou střechou, 
nad kterou byla umístěna menší otevřená věžička, v níž 
se nacházel zvon.

Nová zděná zvonice s věžními hodinami, která nahradi-
la původní dřevěnou, byla postavena na stejném místě 
v roce 1927. Ve zvonici je umístěna socha Panny Marie, 
která byla pořízena v roce 1903 Bratrstvem živého růžen-
ce. V průběhu 2. světové války došlo k poškození zvonu. 
Nový zvon byl instalován až v roce 1993, spolu s elektric-
kým zvoněním. V letošním roce oslaví 90 let. Vzhledem 
k tomuto významnému výročí a k faktu, že se jedná o dů-
ležitý symbol obce, v minulém roce realizovali projekt s 
názvem Revitalizace prostoru okolo Zvonice ve Slavkově. 
Celkový projekt řeší parkovou úpravu s realizací drobné 
architektury, mobiliáře, zpevněných ploch, vegetačních 
úprav a opravu zvonice. 

V prostoru zvonice byla vybudována kamenná zídka 
o délce 75m, která lemuje stávající chodník a u vchodu do 
zvonice je rozdělena schodištěm. Před zvonicí vznikl od-
počinkový prostor s lavičkami. Kamenná zídka je realizo-
vána z přírodního kamene (pískovec z nedalekého kame-
nolomu Bzová), který je skládán bezespárově. Realizace 
tímto způsobem byla velmi pracná, ale vynikají výrazové 
vlastnosti kamene. V místě parkování pro auta byla vybu-
dována plocha z plastových zatravňovacích tvárnic, která 
přirozeně zapadá do travnaté plochy. V rámci vegetač-
ních úprav došlo k odstranění přestárlých a druhově ne-
vhodných keřů, daný prostor byl urovnán a osázen novou 
vegetací. Cílem bylo vytvoření nové koncepce prostoru, 
zdůraznění důležitosti stavby zvonice, zvýšení reprezen-
tativnosti řešeného území a odstranění nebezpečného 
jevu (usýpání hlíny ze svahu na přilehlý chodník).

Projekt byl realizován za přispění dotace z Ministerstva 
pro místní rozvoj.



Obec Vrbatův Kostelec je jedna z nejstarších obcí v Par-
dubickém kraji. První písemná zmínka o obci Vrbatův 
Kostelec pochází z roku 1073. Uveřejněna byla v doku-
mentu Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae 
I. (1907). Obce, které správou náleží pod výše uvedenou 
obec, byly poprvé písemně zmíněny v letech: 1541 - Cej-
řov a 1545 - Louka a Hraboveč. První písemná zmínka 
o těchto obcích pochází z Desek zemských. 

Kaplička v místní části Vrbatova Kostelce – v Habrov-
či byla dokončena dle nápisu nad vchodem roku 1876. 
Jedná se o drobnou sakrální stavbu místního významu, 
která je v současné době vlastněna a spravována obcí. 
Rekonstrukce proběhla v roce 2014 a byla inancována 
z PORV, Podpora sakrálních staveb. Celkové náklady či-
nily 564 tis. Kč, z čehož bylo dotačně pokryto 508 tis. Kč. 
Stavbu provedl místní drobný stavební podnikatel – pan 
Cepl ze sousední Leštinky. Konečné úpravy okolí a interi-
éru kapličky provedli místní občané Habrovče.

Rekonstrukce spočívala v nových vnitřních i vnějších 
omítkách, elektriikaci kapličky – zavedení interiérového 
osvětlení, výměně oken a vstupních dveří, osazení ko-
vaného kříže nad vchod, sanace a oplechování vnějšího 
soklu a střechy, osazení kapličky systémem elektrického 
zvonění, výměnou okapů a zbudováním chodníčku oko-
lo kapličky. Po dokončení stavby byla na konci roku 2014 
kaplička znovu vysvěcena místním farářem, který zde 
konal krátkou bohoslužbu, na kterou se sešla téměř celá 
Habroveč. Podávaly se zde čerstvě upečené koláče, bá-
bovka a teplý čaj.

V interiéru kapličky můžeme nalézt malý oltářík, křížek, 
původní obrázky svatých a sochu Panny Marie. O kaplič-
ku se stará obyvatel Habrovče – pan Růžička, který kaplič-
ku pravidelně větrá a uklízí, otevírá pro návštěvníky a pro 
konané náboženské akce.
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Rekonstrukce kapličky v Habrovči Vrbatův kostelec
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Z brownieldu Kruhárna albrechtického zelí albrechtice nad Vltavou

Obec Albrechtice nad Vltavou vznikla sloučením míst-
ních národních výborů Albrechtice nad Vltavou a Chřeš-
ťovice v roce 1985. První historické zmínky o jednotlivých 
částech se datují do 13. a 14. století. Obec se skládá z míst-
ních částí Újezd, Hladná, Albrechtice nad Vltavou, Údraž, 
Jehnědno a Chřešťovice.

JZD Albrechtice nad Vltavou postavilo v sedmdesátých 
letech sušárnu lnu. Po zániku JZD vyměnila sušárna maji-
tele - ZOD Kluky. V té době je stavba zanedbaná a nelze 
ji vhodně a efektivně využívat, aniž by proběhl proces její 
regenerace; vznikla jako pozůstatek zemědělské aktivity. 
Podle délky nevyužití je ve velmi špatném stavu, lze mlu-
vit o rozpadající se ruině. 

V roce 2013 tuto budovu koupil od ZOD Kluky místní 
podnikatel pan Jiří Jaroš. Chátrající zemědělská nemovi-
tost měla pro nového majitele dvě možnosti. Objekt zde-
molovat, nebo ho předělat v něco lepšího.  Nový majitel 
svou pílí nahradil nevyužitou budovu v prosperující kru-
hárnu zelí. Od roku 2014 začal s rekonstrukcí a již dvacet 
let chátrající objekt, který svým vzhledem a vybaveností 
neodpovídal svému záměru, proměnil v prostory k země-
dělskému využití. Financování po dobu čtyř let šlo z vlast-
ních nákladů pana Jiřího Jaroše. V nové kruhárně připraví 
podnikatel krouhanku z vlastních výpěstků. Odrůdy zelí, 
které pan Jaroš sklízí, jsou bez herbicidů a nesou název 
„Albrechtické zelí“. Z pohledu budova nevyčnívá do kraji-
ny a zapadá do venkovské zemědělské zástavby. 

Pro Albrechtice je zrekonstruovaná a plně fungující stav-
ba známkou zvedání úrovně soukromých zemědělců 
a samotný název produktu přináší zviditelnění obce.



První písemná zmínka o obci pochází z roku 1262, kdy 
olomoucký biskup Bruno daroval obec k užitku olo-
moucké kapitule. K obci Biskupice náleží i osada Zálesí 
(dříve Liebštejn, založena v roce 1729), která se rozprostírá 
v malebném zákoutí rozlehlého lesa. Katastrální výměra 
obce je 1110 ha. Biskupice vznikly, stejně jako okolní vesni-
ce Malé Hané, na ulicovém půdorysu. Ulice – náves byla 
založena po obou stranách potoka, přičemž směrem 
k plužině zůstala ulice otevřena. Později byla na tomto 
místě vystavena tvrz. Kostel stál mimo náves, což prozra-
zuje, že byl postaven později, než vesnice.

V obci se nachází dva registrované brownields. Bývalý 
areál JZD a zámek. Tyto stavby jsou zapsány v databázi 
Pardubického kraje. Obci se podařilo po několikaletém 
úsilí získat objekt brownields bývalého areálu JZD do 
svého vlastnictví. Historicky to byl hospodářský dvůr pat-
řící k Biskupického zámku.

Obec v současné době již využívá tento areál částečně 
pro svoje zázemí a aktivity, část prostorů by chtěla na-
bídnout drobným živnostníkům. Po dokončení celého 
projektu dojde mimo jiné i k zlepšení celkového vzhledu 
v obci, neboť bývalý areál JZD navazuje na upravenou 
centrální část obce a nový průtah obcí realizovaný Par-
dubickým krajem. Celý projekt je vzhledem k inančním 
možnostem obce realizován po etapách. Od roku 2011 
obec vynaložila již více než 10 mil. Kč na rekonstrukci 
a obnovu těchto staveb. 
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Technické zázemí obce Biskupice biskupice
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Ekocentrum Brniště brniště

Objekt irmy ZOD Brniště a.s. z 80. let 20. století sloužil jako 
provozní budova pro zpracování krůtího masa. V roce 
2007 došlo k omezení provozu porážkové linky, čímž do-
šlo k uvolnění prostor v budově. ZOD Brniště a.s. založi-
lo v roce 2008 neziskovou organizaci Podralský nadační 
fond ZOD (dále jen „PNF“) s cílem podpory regionální-
ho rozvoje. Jeho důležitým úkolem je také transformace 
nevyužívaných nebo nevhodně využívaných objektů 
zemědělského družstva na novou funkci. PNF připravil 
projekt Ekocentra v Brništi spočívající ve využití uvolně-
né části provozní budovy orientovaných čelně k centru 
obce a parkovišti jako veřejný prostor – ekologické vzdě-
lávací a informační centrum. ZOD Brniště darovací smlou-
vou převedl ideální část celé budovy do majetku PNF. 
Stavba započala v létě 2013 a byla dokončena na podzim 
2014. Majetkově je tedy ekocentrum ve vlastnictví PNF.

Související investicí projektu bylo i odstranění železo-
betonového skeletu rozestavěné administrativní budo-
vy dřívějšího družstva, jenž desítky let hyzdil tvář obce. 
V rámci revitalizace území po brownieldu byla vybudo-
vána 1. fáze výukové zahrady ekocentra s expozicí soch, 
výukovými prvky, mokřadem, bylinkovou zahrádkou 
a dřevěným chodníkem spojujícím ekocentrum s obec-
ním volnočasovým areálem Lesní zátiší, kde se konají vel-
ké společenské a kulturní akce.

Stavba ekocentra je situována na okraji obce. Okolí stav-
by je pojato jako venkovní expozice soch se zahradou 
ekocentra s nově osázenou zelení. Z hlediska estetického 
zahrnul projekt ekocentra především zásahy do charak-
teru fasád, v místě stávajících výplní došlo k jejich nahra-
zení novými okny s novým členěním. 

PNF zajistil v průběhu roku 2012 inancování stavby 
ekocentra ve výši 10 mil. Kč v rámci projektu Šance pro 
zdravou budoucnost regionů Podralsko a Hornolužicko, 
z programu Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce 
mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko. 
Na projektu se podíleli partneři: Podralský nadační fond 
ZOD, Obec Brniště, Naturschutzzentrum „Oberlausitzer 
Bergland“ e.V. mit deutsch - tschechischem Informati-

onsund, Begegnungszentrum, Město Neukirch/Lausitz. 
Zdroje na inancování spoluúčasti PNF poskytla společ-
nost ZOD Brniště a.s. formou inančního daru.



První písemná zmínka o obci pochází z roku 1309. Ve své 
době byla jednou z neslavnějších a nejbohatších obcí 
v oblasti hornictví. Na svém katastru měla statky, sklárnu 
a v neposlední řadě doly. To vše spojené tvořilo pracovní 
příležitosti pro obyvatele nejen obce Dolní a Horní Rych-
nov, ale také obyvatele širokého okolí. Obec Horní Rych-
nov musela ustoupit těžbě uhlí a na místech kde stály 
domy a převážně zemědělské usedlosti se dnes nachází 
golfové hřiště. Vzpomínkou na obec je pamětní kámen, 
který se nachází v areálu golfového hřiště. 

Když byl Dolní Rychnov přičleněn k městu Sokolov, stal 
se opomíjeným místem nebo lze také říci okrajovou částí 
města, šedivou, neudržovanou oblastí. Po svém znovu 
osamostatnění v roce 1991 dostala obce do vínku 20 tis. 
Kč a spoustu práce. V první řadě bylo potřeba vybudo-
vat kanalizaci, opravit nevyhovující vodovod a plynoi-
kovat obec, aby obyvatel pouze neubývalo, ale pomalu 
přibývalo. Jak se dnes ukazuje, tento záměr byl v plném 
rozsahu splněn. V současné době již nemá obec volné 
stavební parcely na výstavbu rodinných domů. Proto 
v probíhající změně územního plánu je zahrnuto několik 
žádostí na změnu pozemků na výstavbu.

Bytový dům, který se v obci nachází, je starý téměř 80 let. 
Byl postaven pro úředníky elektrárny Dolní Rychnov. 
Postupem času a z důvodu uzavření elektrárny byli do 
domu stěhovány obyvatelé z okolí. V době, kdy obec 
patřila pod město Sokolov, byl dům obsazen nízkopří-
jmovými obyvateli a celou dobu docházelo k jeho likvi-
daci. Obec proto rozhodla, že bytový dům opraví a jeho 
vzhled zachová pro další generace. Úspěšně byly opra-
veny všechny části domu (střecha, výměna výplní, zatep-
lení pláště včetně zachování dřevěných výplní štítů). Celá 
oprava stála obec téměř tři miliony korun.
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Rekonstrukce bytového domu Dolní rychnov
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Rekonstrukce a zateplení budovy OÚ a MŠ chodská Lhota



Chodská Lhota patří mezi jedenáct nejstarších chod-
ských vsí, které jsou uvedeny v listině krále Jana Lu-
cemburského z 16. března 1325. Tam se o nich píše jako 
o strážních vsích, při obou stezkách domažlických, na 
jihozápadní hranici Českého státu. Je to první písemná 
zmínka o vsi Lhotka Villa Chodonum. Je ale předpoklad, 
že obec vznikla při kolonizační vlně již v desátém století. 
Název vsi Lhota, Lhotka byl v minulosti dosti rozšířen, 
a proto se později k tomuto názvu často připojoval pří-
vlastek podle tvaru vsi, její polohy, nebo příslušenství 
k vrchnosti. Současný název Chodská Lhota je používán 
od roku 1947.

Rekonstrukce a zateplení budovy OÚ a MŠ bylo realizo-
váno v roce 2016 v rámci projektu „Energeticky úsporná 
opatření obecního úřadu Chodská Lhota č. p. 83“ z Pro-
gramu Zelená úsporám. Byla provedena výměna oken 
a zateplení budovy. Celková hodnota prací činí 1, 2 tis. 
Kč. Stavební práce provedla irma MOREZ STAVEBNÍ s.r.o., 
Plzeň. Zároveň došlo k opravě střechy a výměně krytiny 
budovy OÚ a MŠ, kterou provedla irma  Řezníček&Holý 
spol. s.r.o. z Postřekova. Cena za provedení díla činila 660 
tis. Kč. Polovinu nákladů zajistila dotace poskytnutá Kraj-
ským úřadem Plzeňského kraje.

Sokolovna byla rekonstruována v roce 2010 s pomocí 
programu PRV s celkovými náklady 11 500 tis. Kč. Budova 
sokolovny vznikla v roce 1928 na popud místních občanů 
k potřebě možnosti shromažďování občanů obce. V roce 
1964 za pomoci místního JZD, jeho stavebního odboru, 
byla provedena oprava sociálního zařízení a ostatní nut-
né opravy. 

V 80. letech byla provedena přístavba jeviště. V důsledku 
havarijního stavu nosných stěn a střechy budovy a nevy-
hovujícího naftového topení bylo přikročeno ke generál-
ní opravě celé budovy včetně odizolování stěn, pokládky 
nové palubovky, celkového zateplení a změny vtápění 
a nového sociálního zařízení a bezbariérového přístupu. 
Do budovy byl navíc instalován herní prvek RICOCHET. 
Obec je majitelem stavby.
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Rekonstrukce SKC sokolovna chodská Lhota
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Mateřská škola a Dům s pečovatelskou službou chrást

Po roce 1990 začala trvale klesat porodnost, největší pro-
pad byl v letech 1995 – 2001. Demograický vývoj už v té 
době byl jasný – přibývat budou lidé seniorského věku. 
Roku 1996 padlo rozhodnutí využít volný prostor obrov-
ské zahrady kolem MŠ a jednu třídu v přístavbě pro stav-
bu domu s pečovatelskou službou. 

Dům s pečovatelskou službou v režii a majetku obce byl 
slavnostně otevřen v roce 2001. Budova je patrová, pří-
zemí a patro je spojeno schody i výtahem, kromě hlav-
ního vchodu je v přízemí ještě přímý východ na terasu 
a boční vchod do zahrady. Jedná se o zařízení, které má 
15 garsoniér o rozměrech cca 25 m2, čtyři byty jsou men-
ší 1+1 plus jeden větší 1+1 s bezbariérovým vchodem. 
Každý byt má kuchyňskou linku a vlastní sociální zařízení. 
Společenské prostory v přízemí i patře slouží k posezení 
obyvatel, ale i k setkávání s návštěvníky nebo ke kultur-
ním akcím. Přilehlá zahrada slouží k relaxaci a odpočinku, 
čipernější obyvatelé tu mají i prostor pro pěstování drob-
ných kytiček. Na návštěvu chodí zahradní kočky.

Současná budova mateřské školy byla vystavěna v roce 
1959 a měla dvě třídy určené pro celodenní provoz. Od 
školního roku 2005/2006 narůstal počet nepřijatých dětí 
z důvodu nedostačující kapacity mateřské školy. Tento 
problém byl vyřešen v listopadu 2008, kdy zřizovatel ma-
teřské školy, Obec Chrást, zahájila celkovou rekonstruk-
ci mateřské školy. Projekt „Rekonstrukce, modernizace 
a rozšíření kapacity Mateřské školy Chrást“ byl spoluinan-
cován Obcí Chrást, Plzeňským krajem a Evropskou unií 
– Evropským fondem pro regionální rozvoj. V současné 
době je tedy v mateřské škole umístěno 84 dětí ve třech 
třídách.

Obě zařízení jsou propojena jak stavebně, tak zahradou. 
Ku prospěchu všech. Vznikla moderní, funkční a na po-
hled velmi hezká stavba se stoprocentním využitím. Se-
nioři se rádi dívají dopoledne na dovádějící děti a ty zase 
berou jako normální, že komunikují s lidmi vyššího věku. 



Město Krásné Údolí leží na silnici I/20 (Plzeň – Karlovy 
Vary). Tranzitní, navíc mezinárodní, dopravní tah, který ve 
směru západ – východ (což je i směr staničení) prochází 
celým města a dělí ho tak na dvě části (severní a jižní). 
Centrum obce – náměstí je ještě rozděleno na kvadranty 
a to dvojicí příčně vedoucích krajských silnic, které právě 
ve středu obce odbočují ze státní silnice. Tento základ-
ní dopravní kříž předurčuje i další dopravní vztahy v celé 
obci. Rozhodující dopravní zátěž sice probíhá po státní 
silnici I/20, ale nezanedbatelná je i nákladní doprava smě-
rem k irmě na severním okraji obce.

Dominantou náměstí je objekt bývalé radnice a to dům 
čp. 1. Stojí uprostřed jižní fronty náměstí a svou hmotou 
i výškou skutečně dominuje tomuto prostoru. Patrová 
stavba má být novostavbou vybudovanou mistry Vavřin-
cem Waverkou a Ondřejem Sölnerem v letech 1804 - 
1805 na místě starší barokní stavby obnovené po požá-
ru. Radnice byla zřízena někdy po roce 1608 z panského 
domu, který patřil k přílezskému vrchnostenskému dvo-
ru. Drobnou památkou je socha sv. Jana Nepomuckého 
od neznámého autora s vročením 1780, která je umístěna 
v parku na náměstí. 

Náměstí je díky své rekonstrukci využíváno jasně vyme-
zenými plochami pro parkování občanů, kteří sem do-
jíždějí za prací, nebo těch kteří nejsou místní a z Údolí 
odjíždějí autobusy. Jižní část je díky svému určitému 
uzavření, mizivému dopravnímu provozu (s označením 
obytné zóny) využívána dětmi pro sportování, mladými 
hasiči při nácviku a tréninku na soutěže a dále při stavění 
máje a pálení čarodějnic. Samozřejmostí je, že náměstí 
bývá startovním místem všech akcí pořádaných městem. 
Plochy jsou využívány i jako středisko řešení odpadové-
ho hospodářství. V severní části je „hnízdo“ pro tříděný 
odpad a jsou zde dvakráte do roka umísťovány kontej-
nery na velkoobjemový odpad. Další zřejmostí a samo-
zřejmostí je využití náměstí jako centrálního dopravního 
uzle všech linek autobusových spojů.
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Multifunkční kulturní a společenské zařízení krušovice

Obec Krušovice se nachází v okrese Rakovník. Vznik obce 
se podle některých známek datuje až do doby před ro-
kem 1000. Počátek osady byl spjat s tvrzí stojící na místě 
dnešního pivovaru. První dochovaná písemná zmínka 
však pochází až z druhé poloviny 13. století. Celá historie 
Krušovic je spjata s vařením a výrobou piva. V roce 1729 
byla založena jednotřídní škola, která v obci funguje do 
dnes. 

nádherná krajina je převážně kopcovitá, zčásti země-
dělská, zčásti lesnatá. V současnosti jsou Krušovice pro-
sperující a rozrůstající se obcí s počtem obyvatel 625. 
K občanské vybavenosti zde slouží vodovod, plynovod, 
kanalizace, pošta, mateřská a základní škola, obchod, poš-
ta, ordinace lékaře, kulturní zařízení, restaurace s hotelem, 
pekárna, knihovna, klubovna, ale i multifunkční hřiště.  
Návštěvníkům obec nabízí poměrně dobrou dopravní 
obslužnost, nádhernou krajinu a obrovský kus historie. 
Krušovice jsou rozlohou malou, ale významem obrov-
skou obcí. Její pivo je známé daleko za hranicemi naší 
země.

Občané mohou také využívat Multifunkční kulturní 
a společenské zařízení. Jedná se o budovu prodejny, kte-
rá byla v sedmdesátých letech postavena v akci „Z“ míst-
ními občany. Až do revoluce fungovala jako prodejna 
Jednoty. Poté přešla do vlastnictví společnosti Jednota. 
Ta budovu prodala a v devadesátých letech fungovala 
jako sklad, prodejna a poté léta chátrala. Na malý oka-
mžik zde byla opět prodejna, kdy se vlastníkem stal ob-
čan vietnamské národnosti. Po zrušení obchodu budova 
opět chátrala. Obec proto od obchodníka odkoupila za 
necelé 2 mil. Kč a pustila se do rozsáhlé rekonstrukce, při 
které zůstaly pouze obvodové zdi. Byla zbudována nová 
sedlová střecha a provedlo se zateplení obvodových zdí. 
Rekonstrukce vyšla na téměř 7 mil. Kč. Obec ji hradila ze 
svých prostředků a úvěru. V současnosti je zařízení vyu-
žíváno k provozování kulturních akcí, zasedání zastupitel-
stva, nebo rodinných oslav. Dále je zde obecní knihovna 
a společenská klubovna. Přízemí slouží jako zázemí pro 
obecní techniku a zařízení.



Sbor dobrovolných hasičů má v obci Nezvěstice dlouho-
letou tradici. Byl založen v roce 1884. Hasičská zbrojnice 
byla postavena svépomocí hasičů v roce 1959 a je majet-
kem obce, která se o tuto budovu stará. 

V části prvního patra je zasedací místnost SDH a přízemí 
budovy slouží jako zázemí SDH (JPO V) a garáž pro ha-
sičskou techniku. Ve zbylé části prvního patra je užíván 
obecní byt, ke kterému náleží sociální zařízení a sklado-
vací prostory umístěné v přízemí. 

V roce 2012 obec požádala Státní zemědělský intervenční 
fond o dotaci z Programu rozvoje venkova na výměnu 
vrat a oken. Následně, ve spolupráci s MAS Aktivios, dota-
ci získala a během roku 2012 budovu rekonstruovala. Stá-
vající stará dřevěná vrata a okna byla ve velmi špatném 
technickém stavu. Jejich výměnou se snížila energetic-
ká náročnost provozu celé budovy, což přineslo úsporu 
obecních inancí. Nová vrata rozšířila využití budovy ha-
sičské zbrojnice, a to o možnost vjezdu vyššího zásaho-
vého vozidla. Je usnadněna manipulace s nimi a zabez-
pečeno vnitřní vybavení před vandalismem a krádežemi. 
Dále se zajistil bezproblémový přístup do budovy a k jed-
notlivým druhům techniky používané SDH a JSDHO.
 
V rámci modernizace byl proveden nový nátěr fasády 
a střechy na náklady obce. Zároveň členové SDH proved-
li v interiéru hasičské zbrojnice nové výmalby stěn a stro-
pů. V roce 2016 byla budova připojena na splaškovou 
kanalizaci a ČOV. V roce 2017 byla celková rekonstrukce 
a modernizace zakončena napojením hasičské zbrojnice 
na optický kabel a celkovou opravou okolních zpevně-
ných ploch.

Do rekonstrukce se zapojili členové SDH. Odpracovali 
bez nároku na odměnu 258 hodin.
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Hotel Háj Nová Lhota

Dřevěná historická budova byla postavena v době dru-
hé světové války jako kasárna německé armády (ostraha 
česko-slovenské hranice). První přestavbu budovy prove-
dl nový poválečný majitel ŽD Bohumín v roce 1983. Po 
sametové revoluci ŽD Bohumín prodal budovu novým 
majitelům, kteří ji nechali zchátrat. V prosinci roku 2009 
banka objekt prodala současným majitelům v dražbě. 
Projekt nové přestavby zpracovala kancelář architekta 
Svatopluka Sládečka NewWork Brno a přestavbu realizo-
vala irma Lumber Modrá. V září 2012 byl znovu zahájen 
trvalý provoz. 

Na rekonstrukci byly použity prostředky z vlastního pod-
nikání a z dotace Program rozvoje venkova. Při ní bylo 
dbáno na to, aby dům zapadl do krajiny jak svým vzhle-
dem, tak i použitým materiálem (kámen, dřevo, kov) a aby 
byly zachovány prvky původního objektu. Při rekonstruk-
ci se narazilo na různé obtížnosti, které bylo potřeba vyře-
šit tak, aby stavba ve výsledku nenarušovala své okolí, ale 
aby působila, že sem patří odjakživa. Příležitostně je velký 
prostor kolem hotelu doplňován, například v roce 2016 
sem byla přemístěna původní stodola, která byla na jiném 
místě v Nové Lhotě rozebrána a složena u Hotelu Háj. 

Citace vlastníků Marie a Václava Němečkových vyjadřu-
je vztah, který k objektu mají a jehož genius loci toho-
to místa si získává srdce návštěvníků. „Provozovat hotel 
v tomto krásném koutu Bílých Karpat nás napadlo tehdy, 
když jsme zde našli opuštěný, chátrající dům. Naším cílem 
se stalo poskytovat útulné a příjemné zázemí všem, kdo 
chtějí zažívat a objevovat krásu tohoto místa i širokého 
okolí. Ne kvůli zisku, ale pro radost ze setkávání. Jste u nás 
vítáni.“

Hotel je využíván jako celoročně otevřená restaurace, 
která je například za nehostinného zimního počasí vítána 
běžkaři (v těsném sousedství prochází upravená běžec-
ká trať) anebo cyklisty v létě, kteří se zde mohou osvěžit 
a načerpat síly domácí kuchyní. Hotel má kapacitou 61 
lůžek, konferenční místnost a nabízí různé doprovodné 
služby. Venkovní posezení je využíváno za hezkého po-
časí, stejně tak i sportovní hřiště.  



Stavební úpravy budovy čp. 23 spočívali především 
v opravě a nahrazení stávajících konstrukcí v havarijním 
a velmi špatném technickém stavu. Jednopodlažní ob-
jekt čp. 23 pochází asi z roku 1930 s dostavbou v roce 
1973. Nyní i v minulosti byl využíván jako restaurace 
a společenský sál. Vnější vzhled objektu zůstal zachován 
a stavebními úpravami nezměněný.

V rámci stavebních úprav bylo provedeno: odstranění 
části stropní konstrukce nad restaurací, odstranění krovu 
nad restaurací a nahrazení novou dřevěnou konstrukcí 
krovu, včetně nové střešní plechové krytiny, při zachová-
ní stejného tvaru a výšky objektu. V podsklepené části 
zázemí restaurace došlo ke snížení podlahové úrovně 
místnosti. Dále došlo k vybourání nenosných příček 
a úpravě dispozičního uspořádání sociálních zařízení 
a zázemí restaurace. V celé restauraci byly zhotoveny 
nové úpravy povrchů a podlahových konstrukcí. Svislé 
obvodové konstrukce byly zatepleny tepelně izolačním 
zateplovacím systémem s tepelnou izolací. Stávající ko-
mínové těleso pro odtah spalin od plynového kotle bylo 
nově vyvložkováno, druhé komínové těleso v restauraci 
bylo nahrazeno novým komínem pro krbová kamna.

Rekonstrukce byla zahájena v únoru roku 2016 a v červnu, 
téhož roku, byla ukončena. Vlastníkem objektu Češnovic-
ké restaurace je obec Pištín. Celá stavba byla inancovaná 
z rozpočtu obce Pištín. Celkové náklady na realizaci stav-
by činí 7 449 536,67 Kč.
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Márnice Podhradí

Obec Podhradí leží na levé straně Ašského potoka, při-
bližně 5 km od Aše, v nadmořské výšce 562 metrů. Obec 
se rozkládá pod ostrohem, na němž stojí zbytky hradu 
Neuberg ze 13. století.

První zmínky o obci pochází z roku 1288, kdy hrad získá-
vají páni z Plavna, poté v roce 1392 hrad zdědili Zedwit-
zové. Ti v roce 1470-1490 staví v Podhradí kostel Dobrého 
pastýře, kterým se obec pyšní dodnes.

Podhradí bylo před 2. světovou válkou samostatnou obcí, 
poté tvořilo jednotnou obec spolu s vesnicemi Doubra-
va a Kopaniny. V roce 1975 bylo Podhradí připojeno k Aši 
a od roku 1990 je samostatnou obcí. V současné době 
má 197 obyvatel.

Vlastníkem objektu márnice na místním hřbitově je Obec 
Podhradí. Stáří objektu není známo. Stavební práce spo-
čívaly v opravě rozlučkové síně a márnice. Při realizaci 
oprav došlo k celoplošné opravě střešního pláště, včet-
ně klempířských prvků, tesařských konstrukcí, které byly 
částečně dožilé nebo narušené dřevokaznými houbami. 
Došlo k represi vchodových dveří a oken.

Dále došlo k úpravě a vyčištění od porostů v okolí hřbito-
va, k vysazení živého plotu a okrasných dřevin na pozem-
ku. Oprava objektu byla inancována z dotace Minister-
stva pro místní rozvoj. 

Tento objekt je výrazným kulturním prvkem venkovské 
krajiny.



V rámci rekonstrukce budovy obecního úřadu došlo 
k celkové přestavbě budovy čp. 117, která byla vystavěna 
v roce 1902. Původně sloužila jako obchod a v roce 1970 
byla část této budovy přestavěna na zázemí pro Sbor 
dobrovolných hasičů. Původní kamenné stavení sloužilo 
jako sklad tehdejšího MNV. 

Záměr obce byl jednoduchý: přestavět toto stavení, které 
bylo silně poškozeno povodní v r. 1998 na Dům služeb. 
Vzhledem k tomu, že se po roce 1989 změnila situace 
v podnikání, nebyl tento záměr realizován. Po povod-
ních bylo sídlo Obecního úřadu umístěno v náhradní 
budově – tělocvična, kde byl velkým problémem přístup 
na OÚ, který se nacházel až ve 2. NP. Z těchto důvodů 
bylo přijato usnesení o umístění obecního úřadu do 
zrekonstruované budovy čp. 117. První plány a stavební 
povolení byly vyhotoveny v roce 2010. Původní budova 
měla být rozdělena na dvě stavební části – nová přístav-
ba zázemí SDH měla být, dle vyjádření statika, stržena 
a původní kamenná stavba s klenutými stropy měla být 
opravena. Vzhledem k tomu, že se špatně vyvíjela situa-
ce s povodňovou ochranou naší obce irmou Mělčanské 
nádrže, přistoupilo Zastupitelstvo obce k novému řešení 
této přestavby a nechalo vypracovat nový projekt, který 
řešil přizvednutí celé stavby o výšku povodňové hladiny 
z roku 1998. Stavba byla dle nového projektu celá stržena 
a celá budova byla vystavěna na nové základové desce 
dle nejmodernějších metod. 

Cílem tohoto projektu bylo zachovat vzhled původní 
budovy, který bude ve tvaru písmene L rozšířen o záze-
mí pro SDH. To se podařilo a vzhledem k nově použitým 
materiálům se jedná o naprosto unikátní budovu s nízký-
mi náklady na vytápění, které je regulováno počítačovým 
programem do každé místnosti. Budovu obec inanco-
vala ze svých prostředků (10 mil. Kč) s příspěvkem Krajské-
ho úřadu Královéhradeckého kraje ve výši 1 mil. Kč.
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Oprava fasády a okenních výplní budovy ZŠ Hynkov Příkazy

První písemná zmínka o obci je z roku 1250 a je spojena 
se jménem Martinka z Příkaz, který část vesnice odkázal 
olomoucké kapitule. Ke starší historii patří i údaje o obec-
ní pečeti, její nejstarší otisk je z roku 1749, ale sama pečeť 
se datací hlásí do roku 1645. Obsahuje datum zdobený 
hvězdičkami, latinský nápis „Pečeť obce Příkazy“ a poprsí 
svatého, který má v hlavě zaseknutý meč. V roce 1960 do-
šlo ke spojení obce Příkazy se sousední obcí Hynkov. Ten 
dnes tvoří druhou část obce Příkazy. 

První písemná zmínka o této části je z roku 1437. Nějaký 
čas patřil Hynkov také k sousední obci Skrbeň. Od roku 
1864 se však od Skrbeně odtrhnul.

Bývalá Základní škola na Hynkově byla postavena v roce 
1908, k tomuto účelu sloužila až do roku 1976. Jedná se 
o jednu z nejhonosnějších staveb na Hynkově, která byla 
postavena v secesním slohu. 

Poté co školu opustili poslední žáci, sloužila jako sklad pro 
účely obce. V roce 1997 zasáhla Hynkov velká povodeň 
a mnoho domů bylo poškozeno. V té době škola sloužila 
pro ubytování všem potřebným. 

V roce 2001 proběhla rekonstrukce vnitřních prostor, kde 
vznikly čtyři bytové jednotky. V roce 2015 proběhla vý-
měna poškozených oken a oprava komínu. V roce 2016 
byla uskutečněna generální oprava fasády včetně dopl-
nění a znovuobnovení bohaté štukové výzdoby.



Základní škola a Mateřská škola Pustá Kamenice se nachá-
zí uprostřed obce u páteřní komunikace třetí třídy, která 
obcí prochází. Škola byla vystavěna v letech 1822 – 1826. 
Měla pouze jednu učebnu. V roce 1865 byla dokončena 
nástavba druhé třídy a byt pana řídícího. První velkou 
událostí ve škole, po II. světové válce, byla její generální 
oprava, která byla provedena roku 1955 v měsících du-
ben – září. Další opravy probíhaly v roce 1971, kdy bylo 
dokončeno ústřední vytápění, výměna oken, provedena 
výměna elektroinstalace a rekonstrukce stropů.

Další opravy a rekonstrukce školy byly završeny v letech 
1978 -1979. Byly vybudovány nové odpady a nové scho-
diště. Rok 1980 je zlomovým jak pro ZDŠ tak i pro MŠ. Ze 
ZDŠ se stává pouze škola jednotřídní pro 1. a 2. ročník 
s pouhými 11 žáky, z MŠ se stává dětský útulek ve správě 
JZD, který je v bývalé budově kampeličky. Pro nemoc vy-
učujícího od února 1984 museli žáci dokončit školní rok 
v ZDŠ Borová. Od následujícího školního roku se škola 
uzavřela a žáci trvale dojížděli vlakem do školy v Borové.

Znovuotevření budovy Základní školy v Pusté Kamenici 
se podařilo až roku 1995 při slavnostním zahájení u pří-
ležitosti setkání rodáků. Další a velmi výrazné změny se 
udály v roce 2012 a v letech následujících, kdy z nevyu-
žitého bytu pana řídícího byly vybudovány zcela nové 
prostory po mateřskou školu. Hned v následujícím roce 
byla ve škole vyměněna okna a celá budova školy byla 
zateplena, včetně zhotovení nové fasády. V roce 2014 pak 
proběhla rekonstrukce třídy ZŠ v patře budovy a ještě 
v témže roce oprava chodníku před školou a vybudová-
ní zcela nové odstavné plochy naproti škole přes silnici. 

Škola se tak opět stala jednou z významných dominant 
obce. Žáci, učitelé i ostatní návštěvníci školy zde mají 
vytvořené podmínky, ve kterých se cítí naprosto dobře. 
Od školního roku 2016/2017 základní školu navštěvuje 19 
žáků a mateřskou školu 16 žáků. 
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Sokolovna č. p. 183 radovesice

Obec Radovesice se nachází v Ústeckém kraji, leží 2 km 
východně od města Libochovice. Obec se rozkládá na le-
vém břehu řeky Ohře. Osada Radovesice byla založena ve 
12. století dle záznamu v kronikách. První oiciální zmínka 
o vsi Radovesice je uvedena v latinsky psané listině krále 
Jana Lucemburského, vydané v Praze 26. 12. 1335 ve pro-
spěch Zbyňka Zajíce z Valdeka. Následující osudy Rado-
vesic byly spojeny s hradem Klapý, později pojmenova-
ným Hazmburk. V držení osady Radovesice se postupně 
střídali páni Zajícové z Valdeku, Zajícové z Hazmburka, 
Lobkovicové a Šternberkové. Posledním držitelem osady 
Radovesice byl kníže František Josef z Ditrichsteina. Od 
roku 1848, kdy byla zrušena robota, se Radovesice staly 
svobodnou a samostatnou obcí.

Obecní Sokolovna čp. 183, byla postavena svépomo-
cí místními občany v roce 1958. Od počátku nezměnila 
vlastníka a je stále v majetku obce Od počátku byly pro-
váděny pouze nutné opravy a stavba postupně chátra-
la. Využívána byla jako kabiny pro místní fotbalový klub. 
Tělocvičnu, která sloužila také jako společenská místnost, 
využívala do roku 2004 i místní škola a školka pro cvičení 
žáků. Z důvodu nevyhovujících hygienických podmínek 
i toto využívání bylo ukončeno. Po neúspěšných poku-
sech získat dotaci rozhodli zastupitelé v roce 2014 o pro-
vedení rekonstrukce z vlastních zdrojů. Rekonstrukce tr-
vala 5 měsíců, byla zahájena v listopadu 2014 a 21.3.2015 
byla opět uvedena do provozu. Zpracovaná projektová 
dokumentace řešila jak nové kabiny pro sportovce a roz-
hodčí, tak novou klubovnu. Pod budovou přibyla nářa-
ďovna, byly vystavěny nové schody.Vznikly tak dva oddě-
lené prostory, se samostatnými vchody, které odpovídají 
současným požadavkům fotbalového klubu, tak obce. 
Zároveň byla upraveno okolí, zpevněné povrchy ze zám-
kové dlažby s venkovním posezením a tribuny s novými 
lavičkami. V roce 2016 vyla stavebním úřadem povoleno 
využívání klubovny jako místní pohostinství provozova-
né obecním úřadem. Budova se pyšní i novou fasádou 
a okolím. Fasáda byla navržena tak, aby upoutala pozor-
nost a zároveň budovu nenásilně začlenila do okolí.



Stavba multifunkčního domu zůstala z bývalého gruntu, 
jehož pozemky se rozprodaly. Staří je přes sto let. Dříve 
sloužila jako bytový dům pro několik rodin, později zde 
byla klubovna pro mládež, opět zde v devadesátých le-
tech byla vytvořena bytová jednotka. Pro nevyhovující 
stav byl byt zrušen a dům navržen k rekonstrukci. 

V roce 2009 obec vydala dotazníkové šetření-průzkum 
spokojenosti občanů se životem v obci Radvanice a návr-
hy na jeho zlepšení. Výstupem a z dalších podnětů obča-
nů na veřejných jednáních vznikl záměr, vybudovat mul-
tifunkční dům, sloužící pro kulturní a společenské akce 
i obecní zázemí umístěné ve středu obce, které by bylo 
důstojným kulturním centrem obce pro všechny věkové 
kategorie a především pro děti a mládež.

Vznikl projekt pro obecní dům - sídlo obecního úřa-
du a knihovny, hasičské zbrojnice a víceúčelového sálu 
s provozním zázemím. První etapa výstavby se týkala 
přístavby, tedy rozšíření hasičské zbrojnice a provozního 
skladu. Druhá etapa byla zaměřena na stavební úpravy 
a půdní vestavbu stávajícího objektu na sídlo obecního 
úřadu v přízemí a knihovny v podkroví včetně bezbarié-
rového vstupu a parkoviště. V třetí etapě došlo k přístav-
bě víceúčelového sálu s provozním a sociálním zázemím. 
Po navrhovaných stavebních úpravách a půdní vestavbě 
si objekt ze strany uličního průčelí zachová svůj původ-
ní architektonický ráz. Přístavby ve dvoře jsou stavebně 
propojeny se stávajícím objektem. Odbourání hospo-
dářských budov obec provedla svépomocí za podpory 
místních občanů. Obec získala v Programu rozvoje ven-
kova dotaci na rekonstrukci Multifunkčního domu. S re-
konstrukcí se započalo v červenci v roce 2012. Stavba byla 
dokončena a zkolaudována 30. 5. 2013. Vznikl tak multi-
funkční dům s obecním úřadem, knihovnou s klubovnou 
pro místní spolky, hasičskou zbrojnicí se zázemím, garáží 
pro obecní techniku a víceúčelovým sálem se sociálním 
a provozním zázemím s kapacitou 120 osob pro konání 
sportovních, společenských a kulturních akcí.
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Budova obecního úřadu, kde je umístěna i místní knihov-
na a hasičská zbrojnice, byla postavena svépomocí v roce 
1965. V minulosti již proběhly dvě etapy oprav. Jako první 
byla provedena výměna špatné střešní krytiny eternitové 
za hliníkovou. Ve druhé etapě pak výměna oken a vcho-
dových dveří. Předmětem stavebních úprav navazující 
třetí etapy bylo provedení fasádní stěrkové probarvené 
omítky s vloženou ztužující síťovinou. Jedná se o budo-
vu obecního úřadu i doplňkový objekt (sklad) ve dvoře. 
Na budově obecního úřadu bude provedena výměna 
starých dvoukřídlých svěšených vrat za nová vrata sekč-
ní. Vrata jsou navíc opatřena jednokřídlými dveřmi. Dále 
bylo provedeno nové podbití přesahů střechy z dřevě-
ných palubek. U obou objektů byla provedena výmě-
na klempířských prvků a oprava komínových těles. Na 
doplňkovém objektu bylo nahrazeno stávající okno za 
nové plastové a střešní plášť byl opatřen novou krytinou 
z modiikované fólie. Ve dvorním traktu byl nově zbudo-
ván taras, kde byl předtím nevyužitý travní porost. Tímto 
tarasem se zvětšil prostor dvora, kdy vznikl zhotovením 
dvou opěrných zídek prostor pro posezení. Zídky se zho-
tovily z gabionů a prostor mezi nimi byl vydlážděn žulo-
vou kostkou. Touto nutnou opravou došlo k zachování 
dobrého technického stavu obou objektů a k celkovému 
lepšímu vzhledu obce. 

Slavnostní otevření pro širokou veřejnost proběhlo v mě-
síci září roku 2016. Konala se obecní slavnost, která byla 
zakončena večerní zábavou. Celá událost byla spojena 
s odhalením epitafní desky, která je věnovaná paní Lud-
mile Zatloukalové – Coufalové, která se v obci narodila 
a žila. Byla historicky první starostka obce na Moravě. 
V roce 2016 to bylo právě 85. výročí od zvolení do funkce 
a 130. výročí narození této velice významné osoby pro 
naši obec. Celou akci navštívilo spoustu lidí z širokého 
okolí. Samotné oslavy probíhaly v prostorách obecního 
dvora. Epitafní desku pomáhal odhalit otec Josef z far-
nosti ve Velké Bystřici, pan Ing. Martin Tesařík a samotný 
starosta obce Lubomír Konar. 

Rekonstrukce obecního úřadu a požární zbrojnice svésedlice



Budova původního obecního úřadu byla postavena 
v období 2. světové války. V předcházejícím období pro-
šla pouhými drobnými opravami, přístavbou sociálního 
zařízení, nátěrem fasády apod. 

Stávající objekt OÚ leží ve středu obce, mezi základní ško-
lou a bytovým domem. Budova je situována na vyvýše-
nině nad návsí, k objektu vede masivní dlouhé schodiště 
od parkoviště a silnice. Původní budova byla přízemní, 
částečně podsklepená, zastřešená valbovou střechou, 
bez využití podkroví. 

Účelem rekonstrukce stávajícího OÚ Vacenovice je efek-
tivně modernizovat provoz, kapacitně zvětšit prostory 
úřadu a vytvořit další plochy a prostory nezbytné pro 
současný standard obecního úřadu s jasně deinovanými 
funkcemi. Řešení stavby vychází jednoznačně ze schvále-
ného návrhu. Projekt řeší komplexní přestavbu – stavební 
úpravu přízemí, včetně částečného podsklepení, změnu 
vnitřní dispozice a organizace provozu v objektu. Zcela 
nová je střecha včetně kompletní podkrovní vestavby, do 
které je situována druhá polovina úřadu. Nad stávajícím 
dvorním křídlem je pak v podkroví vytvořen malý byt. Pří-
zemí objektu je řešeno jako kontaktní zóna pro veřejnost, 
je zde několik kanceláří běžné agendy, administrativa, 
archiv, Czech-point, obřadní místnost, sociální zařízení a 
zázemí pro zaměstnance, kuchyňka, sklad a místnost pro 
kabelovou televizi a rozhlas. V patře jsou situovány kan-
celáře vedení obce, zasedací místnost pro zastupitele, 
sociální zařízení. Samostatně je řešen malý vstupní byt. 
Podsklepení je jen pod menší části půdorysu, využito pro 
technickou místnost, s agregací ÚT, a archiv. Architektu-
ra objektu je jednoduchá, účelná, s odkazem na tradiční 
místní prvky, akcentovaná ve střeše prolomením vikýřů, 
lapidárního kubického tvaru, které objektu přináší nový 
moderní kontext. Celý objekt je řešen jako monoblok. Ba-
revnost objektu je střídmá, v základních barvách – stěny 
v bílošedé omítce, sokly, schodiště a dílčí obklady z še-
dých kamenných pásků, klempířské prvky a obklady viký-
řů v šedém plechu, a krytina tašková v barvě červené. Veš-
keré dlážděné plochy jsou v jednotném stylu, z betonové 
dlažby pravoúhlého formátu, v barvě světle šedé a bílé.

Rekonstrukce budovy OÚ byla hrazena z rozpočtu obce, 
na vstupní byt byla poskytnuta dotace z Ministerstva pro 
místní rozvoj ve výši 550 tis. Kč.
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Budova stávajícího muzea a informačního centra byla vy-
stavěna jako fara v roce 1863. Od druhé poloviny 20. sto-
letí zde byla mateřská škola, později se tu zřídila obecní 
knihovna. Budova však nebyla příliš udržovaná a chátrala, 
ale díky získání dotací a rekonstrukci získala dnešní po-
dobu.

V roce 2010 zde obec Vedrovice otevřela pro veřejnost 
Muzeum a informační centrum. Na rekonstrukci budovy 
bylo využito dotace z ROP Jihovýchod v celkové částce 
10 854 000 Kč. Byla vyměněna okna, postaveno nové 
schodiště, opraveny omítky, stropy i podlahy. Vnitřní dis-
pozice byly přebudovány pro potřeby knihovny a vý-
stavní expozice. Byla vyměněna krytina na střeše a v ní 
zbudována vestavba přednáškové místnosti, kuchyňky 
a skladu. Do dvora bylo přistaveno sociální zařízení. Na 
celé budově byla natažena nová fasáda. Stará stodola ve 
dvoře byla stržena a vystavěna nová budova, ve které je 
depozitář muzea, venkovní výstavní prostory, kuchyň s 
kachlovými kamny, sociální zařízení a podloubí pro pose-
zení. Nádvoří bylo vydlážděno kameny a od návsi oddě-
leno novou zděnou zídkou. V muzeu jsou tři stálé expozi-
ce, z toho dvě celoroční a jedna sezónní. V muzejní části 
se nachází expozice na téma „Vedrovice před 6000 lety“. 

Návštěvníky po expozicích provází vedoucí muzea, kte-
rá je i knihovnicí v Místní knihovně. Již zmíněná sezónní 
expozice nese název „Venkovská stodola“. Expozice na-
bízí různé předměty denní potřeby venkovských lidí na 
přelomu 19. a 20. století - řemeslné předměty truhlářů, 
kovářů, hrnčířů, také staré zemědělské stroje, nástroje 
a další. V přednáškové místnosti jsou pořádány besedy, 
přednášky, setkání spolků, konají se zde schůze zastupi-
telstva a výstavy. Ve dvoře i v přednáškové místnosti se 
provádí svatební obřady. Tyto prostory jsou hojně vyu-
žívány občany i spolky k pořádání oslav a jiných akcí. Na 
dvoře tohoto komplexu je umístěno také původní lopat-
kové větrné kolo z chráněné technické památky Větrné-
ho čerpadla postaveného v obci v roce 1912. 

Muzeum a informační centrum Vedrovice Vedrovice



První písemný záznam o vsi Vítonice je z roku 1381, po-
řízený v zemských deskách olomouckých v jazyce latin-
ském. Vítonice se nachází v Kelčské pahorkatině na roz-
hraní Zlínského a Olomouckého kraje a zaujímají plochu 
766 ha. Obec je součástí správního centra Bystřice pod 
Hostýnem. 

V obci se nachází budova kulturního domu. Je situová-
na cca 100 m severozápadním směrem od objektu míst-
ní školy. Dům byl realizován od roku 1973 do roku 1978, 
v rámci tehdejšího budování akce „Z“. Je řešen jako více-
účelová stavba pro společenské a kulturní vyžití občanů 
obce a okolí. Půdorys objektu je nepravidelného obdél-
níkového tvaru, částečně podsklepený, patrový, zastřeše-
ní hlavní části vazníkovou sedlovou střechou, přístavky 
u hlavního vstupu a jeviště zastřešeny plochou střechou. 
Konstrukčně je objekt řešen v tradiční zděné technologii, 
s použitím drobné prefabrikace.

Původní dřevěná okna byla v roce 2008 nahrazena plas-
tovými. Větší rekonstrukce jsme zahájili v roce 2011, kdy 
jsme získali dotaci z MMR na výměnu střešní krytiny. 
V roce 2015 jsme využili dotace se SFŽP s cílem snížit pro-
vozní náklady při každodenním provozu objektu. Zatepli-
lo se obvodové zdivo, stropní konstrukce a byly vyměně-
ny výplně otvorů vstupních dveří a nadsvětlíků. Dále se 
přidaly izolační práce proti vodě, výměna klempířských 
konstrukcí - svody, okapy a parapety. Místo popraskaných 
a zašlých luxfer u hlavního vchodu se usadilo nové okno. 
Následovat budou práce na bezprostředním okolí Kultur-
ního domu.

Na barevném řešení fasády jsme spolupracovali 
s Ing. arch. Jaroslavem Habartou. V současné době pro-
bíhá díky podpoře Krajského úřadu Zlínského kraje z Pro-
gramu na podporu obnovy venkova rozsáhlá rekonstruk-
ce interiéru Kulturního domu. Část prací provádí obec 
svépomocí.
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Všelibice jsou od severu k jihu protáhlá zemědělská obec 
s několika rozptýlenými sídly propojenými do spádově 
nejvýznamnějšího sídla - Všelibic. Výškově členité území 
v podhůří Ještědského hřbetu je v jižní části ohraničené 
hlubokými zalesněnými údolími Mohelky a Malé Mohel-
ky, v rovinatých centrálních polohách s rozsáhlými poli 
a pastvinami, na severu kopcovitější a více zalesněné. 
První písemné zprávy o Všelibicích pocházejí z roku 1419. 
Obec stála na území kolonizovaném ve 13. století rodem 
Markvarticů. Ve Všelibicích v té době stávala panská tvrz 
s dvorem. Obec Všelibice se skládá ze šesti katastrálních 
území a třinácti místních částí – Benešovice, Březová, Bu-
díkov, Chlístov, Lísky, Malčice, Nantiškov, Nesvačily, Pod-
jestřábí, Přibyslavice, Roveň, Vrtky a Všelibice. 

V roce 1980 byl vybudován převážně v akci „Z“ objekt, 
skládající se z kulturního domu, tehdy obvodního národ-
ního výboru a vinárny, v které interiér navrhoval autor 
projektu televizního vysílače Ještěd architekt Karel Hu-
báček. Stavba nikterak nevybočovala z tehdejších trendů 
budovatelské architektury. Plochá střecha zakončovala 
tenké zdivo s jednoduchými kovovými okny. Vytápění 
bylo realizováno koksovými kotly, kde topným médiem 
byla pára. 

Nejen díky zvyšujícím se nákladům na vytápění bylo 
v roce 2013 zastupitelstvem rozhodnuto o postupné re-
konstrukci objektu. V roce 2014 i díky dotaci z evropských 
fondů došlo k celkovému zateplení objektu a náhradě 
topného systému za moderní, počítačem řízený systém 
s dálkovým dohledem. V následujícím roce bylo přistou-
peno k renovaci prostoru kulturního domu, kde byl sní-
žen strop a repasovány parkety. Další etapou byla loňská 
přestavba záchodů s kompletní výměnou sanitárního za-
řízení. Osvětlení i nové odvětrání bylo zautomatizováno. 
V příštím roce by rádi přikročili k obnově vinárny, dnes 
kulturní místnosti. 

Rekonstrukce kulturního domu Všelibice



V roce 2012 se manželé Bartulcovi rozhodli využít část 
volného pozemku v místní části Horní Sklenov pro reali-
zaci roubeného rodinného domu, který by se dal časem 
využít k ubytování golfových hostů. V roce 2013 dostali 
od stavebního úřadu povolení ke stavbě a začali projekt 
realizovat. Stavbu provedla irma Dřevostavby Harabiš 
z Kopřivnice. 

Chalupa má půdorys 11 x 8 metrů. Aby se dala dobře vy-
topit, byly použity sendvičové stěny s dřevěným obkla-
dem v přední části. Vnitřní omítky a rozvody s elektrikou 
dělal bratr paní Bartulcové. Vnitřní vybavení navrhova-
la sama paní Bartulcová. Chalupa je částečně roubená, 
světnice nabízí plně vybavenou kuchyň, včetně myčky, 
kachlová kamna se spaním za pecí, plně vybavenou dět-
skou hernou včetně televize a knihovny. Každý pokoj je 
originálně zařízený. Na každém patře je koupelna a toa-
leta.  

Součástí penzionu je sauna s venkovním koupacím jezír-
kem, venkovním posezením, grilem, venkovním ohniš-
těm a ruskými kuželkami. Pro náročnější hosty byla v cha-
lupě postavena rodinná sauna a vedle chalupy koupací 
jezírko. Chalupa je posazena v mírné stráni se zahradou 
o rozloze 1500 m2, která sousedí s lesem, nad nímž je 
golfové hřiště. Malebná venkovská zahrada s úly, holubní-
kem a tradiční venkovskou květenou dotváří tradiční ráz 
chalupy. Součástí chalupy je venkovní posezení s krbem 
a ohništěm a ruské kuželky. 

Pro děti je zde vybudováno pískoviště a domeček na 
stromě. Pro velký zájem hostů se majitelé rozhodli v roce 
2015 změnit účel užívání chalupy na penzion. V chalupě 
a jejím okolí se každoročně konají akce na podporu živo-
ta v obci: schází se v ní Klub nezávislých vesnických žen 
a poskytuje zázemí Vánočnímu jarmarku pro dobrou věc.  
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LILA (Lidskost a laskavost) Domov pro postižené děti Ot-
nice, p. o. je příspěvková organizace resortu zdravotnic-
tví, zřizovatelem je Jihomoravský kraj. 

Dětský domov byl v Otnicích zřízen roku 1954 pod ná-
zvem Krajský dětský domov Otnice. Byly zde umístěny 
opuštěné zdravé děti z Brna a okolí ve věku od 1 do 3 let. 
V současnosti LILA Domov pečuje v nepřetržitém provo-
zu o děti s více vadami ve věku od 1 do 10 let.

Sídlem dětského domova se stala budova bývalé školy. 
Ta prošla během své existence řadou změn týkajících se 
jak jejího vzhledu, tak i využití. Byla postavena roku 1890 
jako jednopatrová jednotřídní budova, v roce 1913 rozší-
řena o přístavbu a rekonstruována. 

V roce 1999 byla zahájena stavba nové budovy (původní 
budova z roku 1881 měla narušenou statiku a byla v ha-
varijním stavu). Provoz nové budovy byl zahájen v září 
2000. Čtvercová stavba s uzavřeným atriem a prostor-
ným venkovním hřištěm plně odpovídá potřebám péče 
o děti s postižením.

Autor projektu jsou Ing. arch. Jaromír Waltr a Ing. arch. 
Jiří Křížek z Brna. Firma Mittag, s.r.o. Brno byla generální 
dodavatel stavby. Interiéry navrhl a dodal Ateliér Kyzlink 
Brno. Technický dozor investora zabezpečila irma Pavlun
-investorsko-inženýrská kancelář Vyškov. Plastiku na kaš-
nu do atria vytvořil a věnoval brněnský sochař Jindřich 
Kučera.  Celkové náklady činili 42 mil Kč.

Otnice jsou moderní obcí, která se dynamicky a rovno-
měrně rozvíjí v úzké spolupráci zastupitelstva s občany, 
školou, farností, spolky a podnikateli. Veškerou činnost 
občané dělají pro sebe, pro spokojené žití v naší krásné 
obci.     

LILA – Domov pro postižené děti Otnice Otnice



Obec Pištín se nachází v Jihočeském kraji 15 km severo-
západně od Českých Budějovic a 3 km jihozápadně od 
Zlivi. Leží na okraji území Zbudovských blat. 

Mezi občanskou vybavenost patří i Mateřská škola, která 
byla postavena v roce 2016. Koncepční myšlenkou v ná-
vrhové části bylo co nejpřirozeněji zapojit stavbu do po-
měrně složité lokality v centru obce, které dominuje kos-
tel sv. Vavřince, obklopený hřbitovem s vysokou opěrnou 
zdí, k níž přiléhá budova obecního úřadu a tělocvičny, 
mezi nimiž je novodobá přístavba garáže. Vše obklopuje 
oplocená zahrada s dětským hřištěm a vzrostlými stromy.
Architektonický výraz stavby evokuje zahradní „pergolu“, 
tedy stavbu, která je v okolní zeleni přirozená a nekonku-
ruje svým objemem ani výrazem dominantě – kostelu, 
naopak svou blízkostí a malou výškou pocitově přiléhá 
ke hřbitovní zdi a doplňuje ji. Nosnou konstrukci tvoří 
světlé dřevěné rámy doplněné velkými prosklenými plo-
chami, které v zadní části objektu v menší míře pokračují 
do střechy, aby bylo zajištěno proslunění denní pobyto-
vé místnosti.

Novostavba v kombinaci s úpravou části přízemí obec-
ního úřadu je využívána jako jedna třída mateřské školy 
pro 28 dětí. Dispozičně je stavba jednoduchá a přehled-
ná, přímo napojená na stávající budovu obecního úřadu. 
Celý objekt je možné využívat bezbariérově.

Stavba byla realizována od května do listopadu 2016. 
Vlastníkem objektu je obec Pištín. Stavba mateřské školy 
je součástí projektu Novostavba mateřské školy v Pištíně, 
který je spoluinancován Evropskou unií v rámci Integro-
vaného regionálního operačního programu z Evropské-
ho fondu regionálního rozvoje. Celková výše rozpočtu 
projektu činí 9 950 932,62 Kč. Předpokládaná celková do-
tace je 8 362 377,67 Kč.
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Další díl edice tvář venkova – Venkovské stavby prezentuje úspěšně realizované projekt zaměřené na 
obnovu a rozvoj v oblasti architektury prostřednictvím obcí účastnících se soutěže Vesnice roku v Pro-
gramu obnovy venkova v roce 2016. 

Venkovská zástavba představuje osobité kulturní dědictví, typické pro naši zemi. je trvalou součástí naší 
svébytnosti, a proto je potřebné o ně soustavně pečovat. citlivé začlenění nových staveb do prostředí 
sídla a krajiny je společně s funkčností základním předpokladem dobré venkovské architektury. Výsledky 
stavební obnovy na venkově zasluhují větší pozornosti. je společensky důležité, aby působivé příklady, 
v nichž se spojily odborné znalosti s etickým vztahem k venkovskému prostředí, byly oceněny a publi-
kovány. 

tvář venkova – Venkovské stavby 2016 prezentuje památkově chráněné objekty, památky místního vý-
znamu a stavby venkovské zástavby obnovené či rekonstruované. Dále prezentuje nové venkovské stav-
by.  
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