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Zařazení článku: Kulturní dědictví venkova – Obnova památek 

 
 
I drobné památky jsou odrazem historie regionu 
 
Dobrovolný svazek obcí Hustířanka je spojením celkem šestnácti obcí. Společně se jim podařilo 
v roce 2012 získat dotaci, díky níž se mohlo v jeho regionu opravit velké množství nejen drobných 
sakrálních památek, ale i větších staveb, kde byl nutný specifický přístup. Finanční prostředky 
tentokrát putovaly ze Státního zemědělského intervenčního fondu. 
 
Dobrovolný svazek obcí působí v oblasti obce Kuks a bývalého panství hraběte F. A. Šporka. Nejen 
z jeho doby se v území celého mikroregionu dochovalo mnoho drobných i větších sakrálních památek 
– kapliček, kaplí, křížků i větších objektů, které postupem času ztrácely svůj lesk. DSO Hustířanka tedy 
spojil všech šestnáct obcí (Dubenec, Habřina, Heřmanice, Hořenice, Hřibojedy, Kuks, Lanžov, Libotov, 
Litíč, Lužany, Račice nad Trotinou, Rožnov, Velichovky, Velký Vřešťov, Vilantice, Zaloňov) tak, že se 
dohromady dohodly na realizaci projektu „Obnova kulturního dědictví mikroregionu Hustířanka“ a 
zažádaly o dotaci ze Státního intervenčního zemědělského fondu. Projekt byl vybraný k podpoře a 
celkově Hustířanka získala částku přes 2 000 000 korun k revitalizaci svého kulturního dědictví. 
 
Nositelem projektu tedy byl celý svazek obcí, který se snažil zajistit realizaci projektu ve všech obcích, 
což se nakonec nepodařilo. Na vině ale nebyla chyba svazku nebo některé ze zapojených obcí, ale 
administrativní složitost některých nutných podmínek. Velkou překážkou bylo totiž pravidlo doložení 
vlastnictví majetku, tj. aby veškerý majetek, který DSO plánoval opravit, byl ve vlastnictví dané obce. 
Pracovníci jednotlivých obcí tak na svých katastrech prováděli dotazování na vlastnictví majetku a 
pozemků pod nimi a v některých případech se stalo, že o daný pozemek projevil zájem jiný vlastník. 
To se pak stalo překážkou v opravě stavby. 
 
I přes tyto nepříjemnosti během přípravy projektu to byla pro všechny zapojené obce obrovská 
zkušenost – na straně jedné s přípravou tak velkého a navíc společného projektu a také s ostatní 
administrativou. Pro žádost byly někdy nutné i konzultace s dalšími institucemi; práce na některých 
památkově chráněných objektech byly např. nejdříve řešeny s kvalifikovanými řemeslníky, jejich 
návrhy na opravy byly poté postoupeny Památkovému úřadu a až po jeho schválení bylo možné 
objekt do projektu zařadit (takovým případem byla například tzv. jehlanovitá zvonice ve Vilaticích-
Chotěborkách, což je jedna z nejcennějších zvonic v republice). U některých objektů byl nutný i 
archeologický průzkum. 
 
Všechny aktivity naplánované v projektu proběhly během roku 2012, nyní jsou všechny objekty zcela 
zrekonstruovány. 
 
Realizace tohoto projektu určeného k obnově kulturního dědictví ve velké míře jednoznačně přispěla 
především k zachování tohoto odkazu historie. Pokud by se takové drobné památky jako jsou 
jednotlivé křížky nebo kapličky nepodařilo do projektu zařadit a opravit, je možné, že by k tomu 
nedošlo nikdy a postupně by tyto objekty zmizely. Rekonstrukcí památek také došlo ke zviditelnění 
regionu a regenerované architektonické památky se mohou stát součástí nové turistické atraktivity. 
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