
SPOLEČNOST PRO VÝZKUM KAMENNÝCH KŘÍŽŮ

Knihovna, Muzeum a Informační centrum Aš, Hlavní 23 PSČ 352 01, 
telefon 354525195, IČO 70940479  

e-mail: krize@muzeum-as.cz

ZÁPIS

ze setkání SPVKK ve dnech 28. a 29. září 2013   

Sobota:  28. září 2013 v 10 hodin 

O omluvu požádali: paní Belisová, Buganová, Pokludová, Wieserová a  pánové Kučera, Pekárek,
Procházka, Rajsigl, Streubel, Urban

Trvalé úkoly, kontrola:
-Prohloubení spolupráce s pam. ústavy, s policií a hlásit ztráty památek
-Pokračovat v revizích zápisů a v dokumentaci nových nálezů. 
-Sledovat tisk a zasílat výstřižky nebo kopie do bibliografie KK 
-Poskytovat badatelský servis 

 Plnění, počet položek: 

Rejstřík
hraničních a

mezních
kamenů na

Ašsku

Rejstřík
kamenných

křížů
tuzemsko

Rejstřík
kamenných

křížů a
drobných
památek
v cizině

Rejstřík
drobných
památek

Bibliografie
kamenných

křížů

Zaměřené
položky

v soustavě
GPS

Datum
uzávěrky

1029 2588 331 7516 2172 2288 19. 9. 2012

Badatelský servis byl poskytnut: soukromým badatelům 19x, vysokoškolákům 2x, pam. ústavům
6x, policii 9x, tisku 4 x. Středoškoláci již druhý rok neprojevili zájem (školy je zřejmě neaktivují).

Dále proběhlo jednání podle následujícího programu:
1-Přivítání účastníkú a zpráva ředitelky organizace Jitky Zelinkové a tajemníka Jaroslava Víta

1 - Miroslav Šára:  Turistická expedice za kamennými kříži na Karlovarsku
2 - Svoboda, Brojír, Mikule: Novinky získané při revizích kamenných křížů
3 - František Svoboda: Kamenné kříže severozápadního Ruska a okolních států
4 - Miroslav Samuel: Kamenné kříže Sokolovska s hudbou B. Smetany Má vlast
5 - Bohuslav Karban: Ašské podzemí
6 - JiříBabovák: Tématický turistický odznak Kamenné kříže. Další expedice
7 - Stanislav Wieser: Křížová cesta. Prezentace s hudbou Franze Lista

2 - Zprávy dodatečně přihlášených účastníků, diskuze ke zprávám a závěr
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V     diskuzi vystoupili pánové Wieser, Málek, Dietl, Babovák

Téma příštího sborníku: 
Kamenné kříže a drobné památky v cizině

Účastníci setkání ocenili dlouholetý zájem pana starosty Blažka o práci společnosti  a přejí mu 
v jeho práci mnoho úspěchů.

Ve 14 hodin bylo jednání přerušeno do 16 hodin. Přestávka byla využita k návštěvě slavnostního 
znovuodhalení restaurovaných památníků německého básníka Theodora Körnera a zakladatele 
tělocvičného hnutí v Německu Friedricha Ludwiga Jahna v lesoparku Háj. Část účastníků využila 
přestávky k práci v badatelně.      

Na večerní posezení byla rezervována  místa v salonku restaurace U Radnice.

Neděle:  29.  září od 9 hodin

Práce v badatelně, výměna zkušeností a neformální beseda

Závěr

Tajemník společnosti děkuje přítomným  za účast  (49  osob) a za spolupráci  sl. Bc. Kočišové, 
paní Hlaváčkové, pánům Poorovi a Samuelovi.Těší se na příští setkání a přeje všem mnoho radosti
a úspěchů  při dokumentování památek. 

Pozn.:
Sborník, který zúčastnění obdrželi, vznikl díky finanční podpoře města Aše. Registr drobných 
památek na CD-R disku -včetně obalu- byl prodáván za 26,- Kč. Účastníci zaplatili vložné 
152,- Kč. Cestovné a ubytování si každý hradil sám.

Příští setkání uskutečníme 27. a 28. září 2014

                   Jaroslav Vít                                                                                          Jitka Zelinková
             tajemník společnosti                                                                      ředitelka Knihovny a Muzea Aš
                                                                             a
                                                                      muzejníci

V Aši, 5 10. 2013

_______________________________________________________________________________________________________________________
    Vyřizuje:  Jaroslav  Vít,   Karlova   2482,   352 01   Aš,   telefon:  354525511,   603982938,e-mail:  vit-jaroslav@quick.cz
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