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Věc: Vyjádření k jednání 35. synodu v září 2020 ohledně zprávy SEM Přátelé Herlíkovic
K jednání 35. synodu ČCE dne 19. září jsme předložili zprávu spolku SEM Přátelé Herlíkovic.
Zprávu jsme se snažili omezit na jednu stranu textu, a proto mohla být situace popsána na malém
prostoru ne zcela přesně nebo zbytečně emotivně. Pokud došlo k nedorozumění ohledně
konstatování, že synodní rada předem se spolkem nejednala, tak za to se omlouváme. Jednalo se
v tom smyslu, jak níže popisujeme a spolek zaskočilo především neprojednání obsahu koncepční
zprávy obnovy a provozu objektu Kunzárny a možného budoucího vztahu ČCE a SEM PH
v Herlíkovicích po doběhu smlouvy o zápůjčce.
Vyjádření, která jsou k naší zprávě uvedena v on-line reportáži z průběhu jednání na
stránkách synodu www.synodcce.cz, ale nepovažujeme za přesné. Působení našeho spolku začalo
před 10 léty v souvislosti se záchranou dnes již 30 let uzavřené budovy typické krkonošské chalupy
tzv. Kunzárny. Že chalupu nechceme udržovat jen ve stávajícím stavu, jak uvedl synodní kurátor
Vladimír Zikmund, ale obnovit ji ve dvou etapách, jsme prezentovali ve studii již v roce 2010 a
řada provedených prací o tom svědčí (viz příloha na konci). Největší akcí byla loňská výměna části
roubení, stavba komína (viz ČB 10/2019) za 282 tis. Kč, kterou jsme sami financovali. Stejně tak
řádově již stovky mládežníků i starších dobrovolníků, když počítám i německé skupiny, se podílelo
na dobrovolnických pracích. Na úsilí o záchranu stavby brzy navázaly komunitní aktivity na
podporu střediska Horského domova, života v obci a kazatelské stanice (koncerty v kostele, výroční
bohoslužby, česko-německé projekty, úprava hřbitova, výstavy, zájem o historii místa atd.). I ve
smlouvě o pětileté zápůjčce objektu pak bylo uvedeno, že půjčitel (ČCE) se zavazuje přenechat
předmět výpůjčky vypůjčiteli (SEM PH) do bezplatného užívání za těmito účely: obnovy historické
chalupy, provozu samoobslužné ubytovny s variabilním rekreačním využitím, případně prodejem
drobného občerstvení, vytvoření turistického cíle „Muzeum Kunzárna – Fischerbaude: Příběh
Herlíkovic“. To bylo i cílem první etapy obnovy chalupy. V druhé etapě jsme zvažovali komunitní
využití objektu. Jsou to cíle, které nelze brát jako reálné a perspektivní ve prospěch celé církve?
Na synodu dále zaznělo, že jsme byli vyzváni předložit koncepci provozu a financování
obnovy budovy. První impuls k jednání ale vzešel v květnu 2018 z naší strany (v e-mailu z 14.
května 2018). To jsme požádali synodního kurátora o vyjádření, zda je církev ochotna do budovy
investovat, nebo zda máme hledat zdroje na její obnovu sami, stejně tak o vyjasnění vlastnického
vztahu vzhledem k veřejnému příslibu úřadu synodní rady převést chalupu na náš spolek - viz ČB
5/2016. Tento příslib pro nás od r. 2016 znamenal větší důvěru ve vlastní investice při obnově
objektu. V květnu 2018 se také předseda spolku Jan Kirschner naposledy setkal k jednání s V.

Zikmundem, kdy jsme byli vyzvání připravit finanční a provozní koncepci budovy. V Herlíkovicích
jsme se nesešli ani jednou. Další setkání bylo až v říjnu 2019 - to nám bylo hned v úvodu schůzky
bez diskuse oznámeno, že pětiletá smlouva o zápůjčce objektu nebude prodloužena a nebyla nám
nabídnuta ani žádná jiná varianta spolupráce. Mezitím jsme komunikovali jen elektronickou poštou
(případně došlo k náhodným krátkým setkáním: např. při výročí církve v Pardubicích). Zpoždění
předložení zprávy nebylo nijak úmyslné, žádný termín nebyl stanoven. Od léta 2018 jsme zjišťovali
možnosti financování (např. podmínky bankovních úvěrů pro neziskové organizace, dotazovali se
na ochotu členů a přátel vzít si půjčku, jednali s Karlem Schwarzenbergem o možnosti podpory,
nebo s Jeronýmovou jednotou, památkáři či Česko-německých fondem budoucnosti o přidělení
grantu. Spolupráci jsme nabízeli i správcům Horského domova). To nebylo nijak jednoduché a je
pravda, že jen částečně úspěšné. Na zprávě jsme navíc pracovali souběžně s přípravou velké
stavební akce výměny roubení a obnovy komína a česko-německého workcampu. Uvědomovali-li
jsme si i náročnost obnovy a s možným převodem objektu do vlastnictví jsme váhali. Proto jsme
jako alternativu vztahu s ČCE navrhovali prodloužení zápůjčky na 20 let.
Koncepci jsme nakonec předložili v dubnu 2019, ale není pravda, že jsme byli vyzváni k její
aktualizaci. Zprávu jsme doplňovali z vlastní iniciativy, dle vývoje situace, když jsme například
dostali velký dar. Poprvé jsme ji zaslali synodnímu kurátorovi 23.4. 2019, celé synodní radě 26.6. a
na sekretariát ÚCK 3.10. téhož roku (viz výpis z e-mailů). Synodní rada se ke koncepci půl roku
nijak nevyjádřila. Jak text hodnotila, se dozvídáme až teď z prohlášení na synodu. Zpráva mohla být
vzhledem k možnostem malého spolku nejistá, ale pokud byla vyžádána, bylo slušností se k obsahu
vyjádřit a text projednat. Stáli jsme o spolupráci a podporu. Mrzí nás, že od jisté chvíle nás na ÚCK
začali vnímat jako konkurenci a cizí subjekt (může to být subjektivní pocit). Zřejmě si neuvědomili,
že jsme především církevní nezisková organizace podporující Herlíkovice, nikoliv podnikatelský
subjekt (dle stanov např. majetek po zániku SEM přechází na ČCE). Ve prospěch církevního
střediska jsme za 10 let působení získali i nemalé finanční prostředky a letos jsme do oprav objektu
chtěli investovat cca 200 tisíc korun z darů určených na jeho obnovu a žádat i o grant z programu
památkové peče. Peníze jako nezisková organizace z principu zpět nechceme, rádi bychom ale
domluvili možnost budoucího využívání objektu Kunzárny alespoň po několik týdnů v roce.
Zprávy o činnosti SEM PH chceme na synod předkládat i v dalších letech ve spolupráci
s předsedou SEM ČR Danielem Markem. Text by měl zohledňovat činnost v uplynulém roce a
nebude to jen jedna obecná věta, jak to bylo v minulosti ve zprávě SEM ČR. To je i naše chyba. K
nepřijetí zprávy SEM PH ale došlo podle našeho názoru i na základě nepřesných informací nebo
mohly minimálně vést některé poslance synodu k hlasování v náš neprospěch. Doufali jsme, že
zpráva bude alespoň vzata na vědomí. Na druhé straně si vážíme poděkování za naši činnost, které
bylo synodem schváleno i za vyjádřený příslib další spolupráce v Herlíkovicích.
S pozdravem Ing. Jan Kirschner, Mgr. Jaromír Strádal, Mgr. Jiří Louda členové výboru SEM PH

PŘÍLOHA:
REALIZOVANÉ OPRAVY (PS: Kromě odkazu na fotoalba informace i ve výročních zprávách)
2011: První záchranné práce – jarní víkendová brigáda a dva týdenní pobyty v létě. K dispozici je
zpráva popisující stav objektu na jeho začátku a po prvních záchranných pracích – Provedena
kompletní impregnace všech dřevěných prvků objektu a vyčištění drenážních koryt.
2012: jarní a týdenní brigáda: zabezpečení dřevených konstrukcí a oprava oken v přízemí
2013: kompletní nátěr vnějšího dřevěného opláštění a dalších oken
2014: oprava vnitřních omítek, nátěry podlah, malování – část prvorepublikových pokojů
(tento rok spolek zajišťoval i nátěr cca 70 oken na kostele)
2015: nátěr střechy objektu (déle zajištění nátěru žaluzií ve věži kostela a čištění hřbitova)
2016: nová dřevěná podlaha v původní hospodářské části objektu a oprava omítek
2017: nové stropní podhledy, oprava krovu - omítky klenutého stropu a nové okno ve vikýři
2018: zahájení provádění nových elektroinstalací, omítky stropu a stěn v kamenné části, nátěr
podlahy (fotodokumentace zde)
2019: výměna části roubení a výstavba komína (fotodokumentace zde, nebo v článku ČB 10/2019)
Po celou dobou provádíme též pravidelnou
údržbu objektu a jeho okolí (senoseč, čištění
drenážního systému, okapů a střechy,
zazimování a jarní úklid po zimě).
Celkem se v Herlíkovicích spolek účastnil 8
jarních víkendových brigád, 9 týdenních
v létě pořádaných ve spolupráci s oddělením
mládeže ÚCK a sám zorganizoval 5
týdenních česko – německých workcampu.
Další pracovní pobyty během řady víkendů
nebo i pracovních dní pořádal ve své režii. Od
roku 2015 jsme také najímali firmy a
řemeslníky na výškové a odborné práce.
PLÁNOVANÉ OPRAVY
Viz koncepční zpráva z roku 2019 předložená synodní radě

