SPOLEČNOST PRO VÝZKUM KAMENNÝCH KŘÍŽŮ
Knihovna, Muzeum a Informační centrum v Aši, příspěvková organizace
Hlavní 239/ 23 PSČ 35201,
telefon 354525195, e-mail: krize@muzeum-as.cz, www.muzeum-as.cz

ZÁPIS ze setkání SPVKK ve dnech 30. 9. a 1. října 2016
v nově otevřené národopisné expozici v Aši na Poštovním náměstí
Pátek 30.září 2016 v 17. hodin
Příchozí na setkání již v pátek ( 5 osob), navštívili badatelnu v muzeu v Mikulášské ulici..
Večer byly rezervovány 3 stoly v restauraci U Radnice .

Sobota: 1.října 2015 v 10.00 hodin
O omluvu požádali: paní Radka Žáková, Aneta Münsterová, Anna Michlová, Marie Vránová,
Renata Šalátová. Pánové René Bělohradský, Michal Streubel, Miroslav Meduna, Zdeněk Reisigl
s manželkou,
Trvalé úkoly, kontrola:
-Prohloubení spolupráce s památkovými 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
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Badatelský servis byl poskytnut: soukromým badatelům 25x, vysokoškolákům 1x,
2x s památkovému ústavu v Lokti, 2x natáčela regionální televize, 4x spolupráce s MěÚ v Aši.
Provedeno výběrové řízení na tisk letošního sborníku.
Přivítání účastníků panem Poorem a ředitelkou organizace Knihovna, Muzeum a Informační
centrum Aš - Jitkou Zelinkovou.
Dále proběhlo jednání podle následujícího programu :
1- Zpráva o činnosti SPVKK za poslední rok – Jiří Poor
2- Dr. Daniel Wojtucki, ing. Ivan Vokáč : Popraviště na Dolním Slezku ve světle archeologických a
historických bádání v letech 2010 - 2016
3 – Dr. Daniel Wojtucki : Kamenný kříž v obci Lipná a jeho historie
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4 – Mgr. Karolina Pogorzelska : Kamenné kříže v obcích Rusko a Bagieniec, poblíž Svidnice,
historie, konzervace, zabezpečení
5 – Ing. Stanislav Wieser : Židovské hřbitovy v krajinách, prezentace s hudbou a krátkými texty
6 – Ing. Svoboda, Brojír, Mikule : Novinky získané při revizích kamenných křížů
6 – Jiří Milota : Znovuobjevení kemenného kříže Rájov ( Pňovany)
7 - Jiří Linhart : Kamenné památky dopravního značení na Karlovarsku
8 – Mgr. Eva Nečasová : Nové umístění saských kamenů v Rozsíčkách na Blanensku.
9 – Ing. Jiří Babovák : Výlet po stopách knihy Evy Nečasové – Křížové kameny Blanenska
10 – Miroslav Samuel : Smírčí kříže okresu Domažlice , prezentace s hudbou
Závěr jednací části provedl pan Poor. Připomněl, že je třeba spolupracovat s Policii ČR a
nahlašovat jí zmizení, ztráty, krádeže kulturních památek. Uvedl, že je zde možnost při hlášení na
Policii uvést e-mailovou adresu ašského muzea krize@muzeum-as.cz, kdy p. Poor, díky
digitalizaci, může Policii zaslat foto, popis, rozměry daného ztraceného objektu.
Téma příštího sborníku:
Zajímavosti ve vašem bydlišti nebo i jinde, vaše aktivity, nálezy, objevy atd.
V 16..00 hodin bylo jednání ukončeno. Část účastníků se odebrala s p. Poorem do badatelny
v muzeu na Mikulášském vrchu.
Na večerní posezení byl od 17.00 hod. rezervován salónek restaurace U Tří lipanů.

Neděle: 2.října od 9 hodin
Práce v badatelně, výměna zkušeností a neformální beseda

Závěr
Tajemník společnosti děkuje všem přítomným za účast (51 osob). Děkuje panu ing. Wieserovi,
paní Zelinkové, slečně Mgr. Kočišové, paní Hlaváčkové za aktivní pomoc v průběhu zasedání.
Děkuje spolupracovníkům p. Vítovi a p. Samuelovi a p. Rajsiglovi za jejich celoroční práci při
evidenci kamenných křížů a drobných památek. Těší se na příští setkání a přeje všem mnoho
radosti při nalézání a dokumentování památek.
Poznámka:
Sborník 2016, který si účastníci mohli koupit, stojí 108,- Kč. Ostatní náklady neslo Muzeum Aš.
Cestovné a ubytování si každý hradil sám.
Příští setkání uskutečníme 7. a 8. října 2017 a nadále vždy první víkend v říjnu . Setkání
proběhne jako letos v budově muzea na Poštovním náměstí.

Jiří Poor
tajemník Společnosti

Jaroslav Vít
čestný tajemník Společnosti

V Aši, 6. 10. 2016
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