SPOLEČNOST PRO VÝZKUM KAMENNÝCH KŘÍŽŮ
Knihovna a muzeum Aš, Mikulášská 3 Aš, PSČ 35201, telefon 354 525 195, e-mail:
spvkk@muzeum-as.cz

ZÁPIS
ze setkání SPVKK ve dnech 28. až 30. září 2012
Pátek 28. 9. 2012 v 17. hodin:
Vernisáž výstavy 30 let Společnosti pro výzkum kamenných křížů. Výstavu připravily sl. Kočišová a
Plesníková, uvedl inž. Stanislav Wieser
Sobota: 29. září 2012 v 10 hodin:
O omluvu požádali: paní Belisová, Šalátová, Vránová, pánové Babovák, Burachovič, Businský,
Haberland, Klepáček, Křivanec, Kučera, Linhart, Nožička, Procházka, Streubel, Urfus, Wojtucki, Zobniów.
Kontrola úkolů na rok 2012: Nebyl proveden transport kamenů ze Špitálskéko vrchu k restauraci
Stein. Ostatní splněno, nebo se pokračuje v plnění.
Badatelský servis byl poskytnut: soukromým badatelům 11x, vysokoškolákům 1x, pam. ústavům 6x,
policii 7x, tisku 4x.
V doručených zprávách se uvádí:
Pan Kučera doplnil soubor DP o 452 položek,
Pánové Svoboda, Brojír a Mikule revidovali 65 objektů v ČR a 153 objektů v NSR.
Pan Streubel pomohl k navrácení ukradeného kříže (Zachotín 804)
Paní Šloufová připravila 3 výlety s putováním za kamennými kříži na Plzeňsku a Severním Plzeňsku a 2
přednášky s prezentací pro 68 osob,
Pan Poor důstojně upravil památník Gustava Geipela na Okružní ulici a po celý rok udržoval pořádek
v evidencích a v badatelně.
Pan Rajsigl doplnil s pomocí členů společnosti registr GPS
Muzeum v Aši zorganizovalo pracovní schůzku s ředitelem KV policie s cílem pomoci při pátrání po
ztracených a ukradených památkách.
Ostatní se podíleli na doplňování registrů – viz následující tabulku:
Evidence památek – počet položek:
Rejstřík
hraničních a
Rejstřík
mezních
kamenných
kamenů na
křížů
Ašsku
tuzemsko
1029

2552

Rejstřík
kamenných
křížů a
drobných
památek
v cizině

Rejstřík
drobných
památek

Bibliografie
kamenných
křížů

Zaměřené
položky
v soustavě
GPS

317

6652

2081

1475

1

Datum
uzávěrky

19. 9. 2012

Dále proběhlo jednání podle následujícího programu:
1 Ředitelka Knihovny a muzea Aš Jitka Zelinková a Jaroslav Vít: Zahájení a zpráva s obrazovým
doprovodem o práci Společnosti za poslední rok. Seznámení se spoluprací Společnosti s policií ČR.
2 Pavel Pekárek: Zpráva o činnosti obč. sdružení Protivecké kříže za léta 2010 a 2011
3 Miroslav Šára: Kamenné kříže v okolí Brusna v Polsku
4 Iva a Miroslav Urbanovi: Milníky na staré Teplické cestě
Sochy Michala Ondříčka v okolí Žďáru nad Sázavou
5 Miroslav Samuel: Kamenné kříže na Karlovarsku (s hudebním doprovodem „Má Vlast“)
6 Svoboda, Brojír, Mikule: Nové nálezy a poznatky získané při revizích kamenných křížů
7 Eva Nečasová: Další nálezy na Blanensku
8 Stanislav Wieser na závěr: Prezentace fotografií : Ozvěny Machova kraje. Hudbu vybrala Libuše
Wieserová
V diskusi vystoupili pánové Málek, Svoboda, Brojír, Pekárek, Dietl, Vít,
Úkoly na rok 2013
- Téma příštího sborníku: a./ Dobrodružství při pátrání po ztracených památkách, jejich transfery
ztráty a šťastné nálezy. b./ zajímavosti a nové poznatky.
- Prohloubení spolupráce s policií a s památkovými ústavy. Zejména oznamovat ztráty památek
- Účastníci setkání budou pokračovat v revizích zápisů a v dokumentaci nových nálezů.
- Sledovat denní tisk a zasílat výstřižky nebo kopie do bibliografie KK
Závěr
V neděli 30. září se konala v ašském muzeu snídaně na rozloučenou a neformální beseda.
Tajemník společnosti děkuje přítomným za účast (48 osob) a za spolupráci sl. Bc. Kočišové a sl.
Plesníkové DiS. a pana Poora. Těší se na příští setkání a přeje všem mnoho radosti při hledání památek a
šťastný návrat domů.
Náklady na občerstvení byly uhrazeny z vložného 145,-Kč a náklady na sborník z dotace Městského úřadu v
Aši. Cestovné a ubytování si hradili účastníci sami.
Příští setkání bude 28. a 29. září 2013

Jaroslav Vít
tajemník společnosti

Jitka Zelinková
ředitelka Knihovny a Muzea Aš
a
muzejníci

V Aši, 2. 10. 2012

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