Mikroregion Hvozdnice
vydařené opravy památek

Mikroregion Hvozdnice
zaniklé památky

Mikolajice, kaple
Na kopci nad vsí u cesty vedoucí do Dolních Životic stojí
vcelku atypická vysoká kaple.

Jakartovice – Deštné, zámek
Kdysi krásný areál s honosnou
trojkřídlovou budovou, bývalou tvrzí z počátku 15. století,
a anglickým parkem. Již v roce
1958 zapsán do seznamu kulturních památek, o 40 let později do seznamu nejohroženějších památek ČR. Park zaniká
Zámek rychle chátrá. Stojí zde
jako výčitka.
Štáblovice - kaple

Štáblovice - kaple

Jakartovice – Deštné, boží
muka
Na okraji obce stojí a mlčí
sloupková boží muka. Aby ještě zůstala lidem na očích, naklání se mimo větve mohutného stromu. Jak dlouho kolem
nich budeme procházet bez
povšimnutí?

Jezdkovice, boží muka
V roce 2009 se dočkala své důstojné obnovy také jiná drobná památka, boží muka v obci
Jezdkovice.

Jezdkovice - kaple

Hořejší Kunčice - kostel

Otice, kaple sv. Tadeáše
Velká kaple se nachází u silnice do Opavy severně od obce.

Lhotka u Litultovic, kaple
Zásluhou zájmu ze strany obce
se podobně jako kostel dočká
rekonstrukce nejspíše již v letech 2011/2012.

Medlice - kostel

Jakartovice - Bohdanovice,
kostel
Barokní kostel sv. Michala
v Bohdanovicích je těžké minout, protože stojí na křižovatce několika cest. Snad také
právě proto na něj ani nemohlo být zapomenuto – obec by
přišla o svou největší dominantu. Závažným problémem,
jež byl vyřešen v roce 2005, byl
havarijní stav krytiny věže.

Mikroregion Hvozdnice
chátrající památky

Jezdkovice - větrný mlýn

Jakartovice – lesní kaple
V lese nad obcí se kdysi nacházela pěkná kaplička. Byla vždy
překvapením pro náhodné kolemjdoucí, jako vždy může být
úmyslný zásah ruky člověka
v přírodním prostředí. Dnes je
bez střechy, bez krovu a stropu, odhalená ve své nahotě.

Hořejší Kunčice - kaple

Kerhartice - kostel

Mikroregion Hvozdnice
vydařené opravy památek
Kaple v Mikolajicích
byla obnovena na náklady
obce.

Boží muka v Jezdkovicích
Jejich oprava byla podpořena
z dotace Ministerstva kultury ČR. Nezáleží na tom, zda-li
se jedná o zámek, hrad, kostel,
kapli či boží muka – všechny
historické objekty jsou součástí kulturního dědictví, jež po
nás mají právo dědit naše děti.

Kaple sv. Tadeáše v Oticích
Po dlouhé době zanedbanosti se probudila do krásy, alespoň zvenčí. Má novou střechu,
nová okna a dveře. Uvnitř zůstala neopravena. Problémem
je její smysluplné využití.

Choltice, větrný mlýn
Původně stál tento větřák, postavený Augustinem Foltýnem, v nedalekém Sádku do
roku 1833. V roce 1969 prodělal mlýn celkovou rekonstrukci, byl oplocen a správcem větřáku se stal pan Ludvík Pavelek. Díky němu a potomkům
rodiny Romfeldů byl mlýn pečlivě udržován.

Mikroregion Hvozdnice
a zaniklé památky
Stavby. Je z nich složeno každé lidské sídlo. Jsou různě velké,
rozličně dotvořené rukou člověka či přírody, plní mnoho funkcí.
Dotvářejí obraz obce, města, krajiny. Slavíme jejich vznik. Někdy žijí s námi, někdy vedle nás. Stále jsou však přítomny. Dotýká se nás jejich zánik nebo nás přežívají. Vypovídají také o nás,
kdo je stvořil, kdo budoval a užívá. Vypovídají o nás dokonce
i tehdy, když chátrají a zaniknou.
Mikroregion Hvozdnice, jak se zdá, prošel ve své historii obdobným vývojem jako ostatní regiony u nás. Sakrální stavby se stavěly a byly předmětem náboženské úcty. Demolice takového objektu či jeho části připadala v úvahu pouze tehdy, pokud měl nahradit větší objekt či měl být rekonstruován a rozšířen. Demolice bez náhrady však nebyla možná a žádaná.
Za války bylo mnoho sakrálních staveb poškozeno nebo zcela zničeno.
Do měst a obcí přišlo nové obyvatelstvo, aby zde zapustilo své kořeny.
Vztah ke stavbám však těžko hledalo. Někde se s nimi neztotožnilo vůbec a to byl důvod, proč tyto stavby
chátraly a následně byly i demolovány. Dělo se tak až do konce 80. let minulého století. Do té doby počet zaniklých sakrálních objektů u nás, tedy
mezi lety 1948-1989, překročil počet 2500 (!). Další tisíce byly vážně
Uhlířov - kaple
poškozeny, systematické ničení však
ustalo. Po roce 1989 zaniklo dalších (už pouhých) cca 40 objektů v celé České republice, a to většinou z důvodů nemožnosti dalších oprav.
Kaple byly bořeny např. v Hořejších Kunčicích, Jezdkovicích,
Oticích. Ve Štáblovicích jsou dokonce zbořeny čtyři kaple. Kostely byly demolovány např. v Medlicích, Kerharticích nebo Hořejších Kunčicích.
Lhostejnost či dokonce nenávist by již neměla být důvodem
toho, proč se v prostředí, ve kterém žiji, nachází památka, jež
potřebuje opravit, udržovat, využívat. Je třeba mít na paměti,
že se jedná o součást našeho dědictví, které by po nás měly převzít naše děti. Jenom tak bude zachována paměť místa a krajiny.
Každý krok je cestou ke změně, na Vás však záleží, zda bude pozitivní či negativní. Opravdu to necháte tak?

Necháme to tak?

Mikroregion

Hvozdnice

Stavba je posledním dokladem dříve silně nábožensky orientované obce, ve které byly zlikvidovány již všechny ostatní církevní stavby – kostel, zvonice a další dvě kaple. Přesto
i tato kaple chátrá. Opravdu všichni zapomněli?

Výstava Necháme to tak? je putovní výstavou, jejímž
úkolem je obnovení vztahu lidí k sakrálním stavbám.
Obrací se ke všem, v jejichž okolí se nalézá zchátralá
památka, zdevastovaný sakrální objekt, jež by zasluhoval ochranu, péči, obnovu, využití, pozornost. Výstava je apelem pro všechny, kteří váhají, a podporou
pro všechny, kteří již začali.
Výstavu uvedlo do života občanské sdružení Zachraňme dominanty z Višňové a na území obcí Mikroregionu Hvozdnice je putování této výstavy koordinováno
občanskými sdruženími VITAREGIO a o.s. Za Opavu. Výstava je rozšířena o ukázky ohrožených, zaniklých a obnovených památek nacházejících se na území
mikroregionu Hvozdnice v návaznosti na realizací projektu „Mapování kulturních a přírodních hodnot Mikroregionu Hvozdnice“, který byl podpořen z výzvy
MAS Opavsko, fiche č. 2: Obnovení kulturních a historických hodnot venkova - Programu rozvoje venkova.

