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Mile‰ov v hledáãku historikÛ, restaurování sochy sv. Prokopa

a opûtovné umístûní restaurovaného podstavce sochy sv. Josefa
Obyvatelé Mile‰ova si v poslední

dobû mohli v‰imnout zv˘‰eného zájmu
o celou fiadu památek, které se v okolí
obce nalézají. Mile‰ov se totiÏ stal
cílem jednoho z projektÛ Programu
aplikovaného v˘zkumu a v˘voje národ-
ní identity (NAKI) ministerstva kultury.
¤e‰itelem projektu s názvem „Digitali-
zace, dokumentace a prezentace ohro-
Ïeného kulturního dûdictví v pfiíhraniãní
oblasti severozápadních âech“ je Ná-
rodní památkov˘ ústav (dále jen NPÚ)
a Univerzita Jana Evangelisty Purkynû
v Ústí nad Labem. Jedním z v˘stupÛ
projektu je i monografie vûnovaná obci
Mile‰ov a plánovaná v˘stava zamûfie-
ná na totéÏ téma. Jednotlivé památky
jsou tak nyní mnohem ãastûji v hledáã-
ku fotoaparátÛ a celé fiady dal‰ích pfií-
strojÛ slouÏících k dokumentaci, neÏ
tomu bylo dfiíve. Tato zv˘‰ená aktivita
by ov‰em nemûla vyvolávat nervozitu
obãanÛ, ba právû naopak. Pfiekrásné
barokní krajinû pod královnou ãeského
stfiedohofií je koneãnû vûnována za-
slouÏená pozornost!

Tímto pfiíspûvkem bychom rádi podû-
kovali obãanÛm obce Mile‰ova, majite-
lÛm památek, zamûstnancÛm zámku a
mnoh˘m dal‰ím, ktefií nám pomáhají v
prÛzkumu mile‰ovsk˘ch pÛvabn˘ch zá-
koutí, aÈ jiÏ zprostfiedkováním fotografií
nebo i pfiístupem do objektÛ, které jsou
dÛleÏité pro historii obce a na‰eho regi-
onu.

Jednotlivé památky jsou dokumento-
vány pomocí moderních technologií,
vytváfieny jsou napfiíklad digitální mo-
dely pomocí rÛzn˘ch typÛ 3D skenerÛ.
PouÏívány jsou ale i bûÏné metody,
jako je fotografická dokumentace nebo
stavební zamûfiení.

Kromû aktivit t˘kajících se vût‰ích
staveb se práce zamûfiují i na drobné
památky Mile‰ova a t˘m pod vedením
fieditele NPÚ, ú. o. p. v Ústí nad
Labem, Petra Hrubého jiÏ mÛÏe pouká-
zat na první praktické v˘sledky své
práce. Mile‰ov‰tí si zajisté mohli v‰im-
nout opûtovného vztyãení podstavce
ve svahu na odboãce do âernãic nebo
promûnû sochy sv. Prokopa stojící po
pravé stranû silnice ve smûru na Páleã.

Socha sv. Prokopa

Tato socha, podobnû jako dal‰í drob-
né památky pochází z ruky neznámého
umûlce, kter˘ pracoval na objednávku
Zikmunda Gustava Hrzána-Kaplífie z
Harasu, jenÏ zveleboval krajinu v okolí
Mile‰ova kolem poloviny 18. století. 

Jak bylo prezentováno na pfiedná‰-

kách bûhem Noci kostelÛ v kapli mile-
‰ovského zámku dne 24. 5. 2013, vût-
‰ina drobn˘ch sochafisk˘ch památek
Mile‰ova vznikala ve dvou od sebe jen
krátce vzdálen˘ch ãasov˘ch horizon-
tech. Stejnû tak rÛzné sochy a jejich
podstavce vykazují odli‰n˘ zpÛsob
zpracování, právû tam je rozdíl pro
laika nejvíce patrn˘. Kupfiíkladu právû
podstavec sv. Prokopa je podobn˘
podstavci zmizelé sochy sv. Zikmunda
pfii silnici na Velemín nedaleko starého
hfii‰tû nebo sv. Jana Kfititele v ãásti
obce zvané Ml˘nce. Tento typ podstav-
ce má pfiibliÏnû ãtvercov˘ pÛdorys a v˘-
raznou fiímsu. âelní ãást podstavce
zdobí erb rodu HrzánÛ z Harasova.
Dal‰í dvû strany pískovcového bloku
nesou nápisové pole a poslední z nich
je zdobena prázdnou kartu‰í. Chrono-
gram na jednom z nápisov˘ch polí sice
udává letopoãet 1755, av‰ak samotná
socha sv. Prokopa mûla b˘t podle farní
pamûtní knihy vysvûcena aÏ 24. kvûtna
1756. To ov‰em není nic podivného,
datum vzniku a svûcení sochy od sebe
zpravidla b˘vá vzdáleno a lze pfiedpo-
kládat, Ïe tomu tak je i v tomto pfiípadû. 

Sochu zaznamenává Soupis církev-
ních památek z roku 1835, kde je popi-
sována, jako: „socha provedená umû-
lecky a pûknû v Ïivotní velikosti ze Ïlu-
tého pískovce, stojí rovnûÏ na kamen-
ném podstavci. Na so‰e je nûkolik
drobn˘ch po‰kození, jinak je v dobrém
stavu.“ Její umístûní mÛÏeme poprvé
spatfiit na mapû 1. vojenského mapo-
vání a na tomtéÏ místû ji vlastnû mÛÏe-
me nalézt i dnes. 

Rozsah zmínûného po‰kození se
ov‰em od 1. poloviny 19. století znaãnû

roz‰ífiil, od závûru 90. let 20. století sv.
Prokop zcela postrádal hlavu a byl i na
dal‰ích sv˘ch ãástech v˘raznû po‰ko-
zen, svûtecké atributy byly témûfi neãi-
telné. Díky fotografickému materiálu z
databáze NPÚ v‰ak bylo moÏné znaã-
nou ãást chybûjících souãástí vûrnû do-
plnit. Díky restaurátorskému zásahu
dnes opût so‰e svûtce mÛÏeme po-
hlédnout do tváfie. 

Socha sv. Josefa

Kromû dokumentaãních aktivit se
pracovníci ústeckého památkového
ústavu a univerzity vûnují i dÛkladné re-
‰er‰i archivních pramenÛ a sbûru star-
‰ích fotografií, které zachycují napfiíklad
jiÏ dávno zmizelé památky. Tyto zázna-
my pak slouÏí jako stopy, díky kter˘m je
moÏné osudy nûkter˘ch památek lépe
poznat. Jedna z památek se tak stala
ústfiední postavou aÏ detektivního pfií-
bûhu, kter˘ skonãil její ãásteãnou obno-
vou.

Ve zmínûném Soupisu církevních pa-
mátek se krom celé fiady dal‰ích objek-
tÛ objevuje i socha sv. Josefa popiso-
vaná obdobnû, jako socha sv. Proko-
pa: „socha provedená umûlecky a
pûknû v Ïivotní velikosti ze Ïlutého pís-
kovce, stojí rovnûÏ na takovém pod-
stavci. Na so‰e není nic odporného, jen
Ïe se trochu naklání.“ U podobn˘ch
záznamÛ jsou k dispozici rovnûÏ struã-
né informace o umístûní památky, tedy
v tomto pfiípadû poznámka: „Na vrch-
nostenském pozemku na cestû k ovãí-
nu u Mile‰ova.“ Îádná památka, která
by tomuto popisu odpovídala, v‰ak
nikde v prostoru mezi obcí a ovãínem v
dobû zahájení projektu nestála. NPÚ
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mûl ov‰em sokl fotograficky doloÏen.
LeÏel na rozcestí smûrem na âernãice
zhroucen˘ v pfiíkopû. I ze star˘ch map
bylo zfiejmé, Ïe na zmínûné kfiiÏovatce
pfieci jen jak˘si objekt stával a tyto in-
formace potvrzuje stará pohlednice,
která zachycuje podstavec je‰tû v
dobû, kdy na nûm stála socha (viz
úvodní fotografie). Relikty památky sa-
motné ov‰em zmizely. 

Náhoda tomu chtûla, Ïe krátce po za-
hájení intenzivních prací na projektu a
právû v dobû, kdy jsme se zaãali smifio-
vat se ztrátou památky se ozval pan
Bou‰e z Mile‰ova s informací, Ïe ve
fragmentech zachoval˘ podstavec leÏí
v depozitu fieditelství silnic a dálnic.
V‰echny informace do sebe pasovaly a
identifikace podstavce probûhla bez
problémÛ. Jen díky telefonátu pana
Bou‰eho a jeho osobní aktivitû byl pod-
stavec nalezen. Díky nûmu a díky panu
Pitkovi, kter˘ restaurátorsk˘ zásah zafi-
nancoval, je pískovcov˘ podstavec opût
usazen pfiibliÏnû na své pÛvodní místo. 

Podstavec pod zmizelou sochou sv.
Josefa je svou formou podobn˘ napfií-
klad svému protûj‰ku pod sochou sv.
Antonína Paduánského, která je umís-
tûna na návr‰í po pravé stranû silnice

vedoucí ke Kocourovu nebo podstavci
sochy sv. Anny, která stojí dále po
cestû k obci âernãice. Jedná se o vy-
soké, polygonální podstavce s ménû
v˘raznou fiímsou a volutou ve spodní
polovinû pískovcového masivu.

Údaj o svûcení památky jako v pfiípa-
dû sochy sv. Prokopa se ov‰em dle ar-
chivní re‰er‰e Jana Leibla nedochoval.
Socha sv. Anny, pocházející dle podo-
by podstavce zfiejmû ze stejné umûlec-
ké ruky a ãasového horizontu, v‰ak
mûla b˘t vysvûcena jiÏ 26. ãervna
1747, tedy témûfi o desetiletí dfiíve, neÏ
socha sv. Prokopa. Na jejím podstavci
sice rovnûÏ mÛÏeme nalézt datum
1755, nicménû je zfiejmé, Ïe nápisové
pole vzniklo pozdûji, dodateãnû. Díky
celé fiadû získan˘ch informací se nám
tak celkem pfiesvûdãivû podafiilo rekon-
struovat jednu ze ztracen˘ch ãástí mile-
‰ovské historie.

Pfiesto znovuobjevit dílo zakladatelÛ
vût‰iny místních drobn˘ch památek,
tedy Zikmunda Gustava Hrzána-Kaplí-
fie z Harrasu a Anny Zikmundy hrabûn-
ky Hrzánové z Harrasu, rozené Colo-
nové z Felsu, není snadné uÏ jen kvÛli
tomu, Ïe ãást z nich se nám nedocho-
vala vÛbec. Mám na mysli napfiíklad

sochu sv. archandûla Michaela, která
mûla b˘t situována u paty mile‰ovské-
ho Kloce, na cestû k ovãínu, nebo ztra-
cenou sochu sv. Jana Nepomuckého z
návsi.

K dal‰ím, ãasto jen ãásteãnû docho-
van˘m památkám zas není k dispozici
dostateãné mnoÏství fotografické doku-
mentace. Kromû soch z prázdn˘ch
podstavcÛ sv. Zikmunda a Josefa chybí
i lep‰í dokumentace Jezulátka z men‰í-
ho piedestalu u b˘valé ‰koly, doku-
mentace po‰kozen˘ch maleb zahradní-
ho Cassina v zámecké zahradû, zámku
samotného, hospodáfiského dvora,
dvou ml˘nÛ, pivovaru a celé fiady dal-
‰ích objektÛ. 

Pracovníci projektu se tak obracejí s
prosbou na obyvatele z Mile‰ova a
blízkého okolí: Chcete-li alespoÀ trochu
pfiispût k poznání a obnovû této pfie-
krásné kulturní krajiny, zkuste zapátrat
po star‰ích fotografiích, podobnû jako
to jiÏ udûlali mnozí jiní obyvatelé obce. 

V pfiípadû zájmu uvítáme Va‰í pomoc
ãi dotazy na mailové adrese kadlec.an-
tonin@npu.cz.

Webové stránky projektu: 
http://ff.ujep.cz/naki009

Antonín Kadlec

Pfiítomni: Doc. Ing. âechura Luká‰ Ph.D.,
Ing. Duda Miroslav, Hladík Oldfiich, Chmelafio-
vá Ivana, Janda Petr, Karfík Vladislav, KoÈová
Jitka, Kfiivánek Petr, Mgr. Malíková Ladislava,
Pakan Josef, Podhorsk˘ Vítûzslav, Ing. Rainer
EvÏen, Rajni‰ Vlastimil, Seidlová Dagmar, Ing.
Skalick˘ Jifií 

Omluveni: -

BOD ã. 1 Úvod
Pfiedsedající schÛze - p.Pakan Josef - pfiiví-

tal ãleny zastupitelstva a pfiítomné obãany. 
Pfiedsedající schÛze konstatoval, Ïe zasedá-

ní bylo fiádnû svoláno v souladu s § 91 odst. 1
zákona ã. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zfií-
zení), v platném znûní. Informace podle § 93
odst. 1 zákona o obcích byla na úfiední desce
Obecního úfiadu Velemín zvefiejnûna v souladu
se zákonem po dobu nejménû 7 dní a souãas-
nû byla zvefiejnûna na „elektronické úfiední
desce“.

Následnû pfiedsedající urãil zapisovatelkou
paní E. Licinberkovou a ovûfiovatele zápisu -
O.Hladík a V.Rajni‰

Dále pfiedsedající seznámil pfiítomné s ná-
vrhem programu, v souladu s pozvánkou ãle-
nÛm zastupitelstva obce a v souladu s infor-
mací, která byla zvefiejnûna na úfiední desce.
K návrhu nebyly vzneseny pfiipomínky a ná-
vrhy na doplnûní. Pfied hlasováním dal pfied-
sedající moÏnost vyjádfiit se pfiítomn˘m obãa-
nÛm:

mandátové komise: I. Chmelafiová, V. Karfík, D.
Seidlová 
Hlasování: pro: 12, proti: 0, zdrÏel se: 3
Usnesení ã. 4/2: Zastupitelstvo schvaluje
mandátovou komisi ve sloÏení: I.Chmelafio-
vá, V. Karfík, D. Seidlová 

Mandátová komise pfiekontrolovala totoÏnost
pfiítomn˘ch zastupitelÛ a konstatovala, Ïe jsou
pfiítomni zastupitelé, ktefií byli zvoleni v fiádn˘ch
volbách do zastupitelstva obce Velemín kona-
n˘ch ve dnech 10. - 11.10.2014. Pfiítomno je
v‰ech 15 zastupitelÛ.

BOD ã. 3 SloÏení slibu ãlenÛ zastupitelstva
Pfiedsedající v souladu s § 69 odst. 2 záko-

na o obcích vyzval pfiítomné ãleny zastupitel-
stva ke sloÏení slibu. Pfied sloÏením slibu pfied-
sedající upozornil pfiítomné ãleny zastupitel-
stva, Ïe odmítnutí sloÏit slib nebo sloÏení slibu
s v˘hradou má za následek zánik mandátu (§
55 zákona ã. 491/2001 Sb., o volbách do za-
stupitelstev obcí a o zmûnû nûkter˘ch zákonÛ,
v platném znûní).

SloÏení slibu probûhlo tak, Ïe pfiedsedající
pfieãetl slib stanoven˘ v § 69 odst. 2 zákona o
obcích Slibuji vûrnost âeské republice. Slibuji
na svou ãest a svûdomí, Ïe svoji funkci budu
vykonávat svûdomitû, v zájmu obce Velemín,
jejich obãanÛ a fiídit se Ústavou a zákony
âeské republiky.“ a jmenovitû vyzval pfiítomné
ãleny zastupitelstva ke sloÏení slibu pronese-
ním slova „slibuji“ a podpisem na pfiipraveném

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje následující

program dne‰ního zasedání:
1. Úvod (urãení ovûfiovatelÛ zápisu a zapisova-

tele)
2. Volba mandátové komise
3. SloÏení slibu ãlenÛ zastupitelstva
4. Volba volební komise
5. Volba návrhové komise
6. Volba starosty a místostarosty

a) urãení, které funkce budou ãlenové zastu-
pitelstva vykonávat jako dlouhodobû uvol-
nûní 

b) urãení zpÛsobu volby starosty a místosta-
rosty

c) volba starosty
d) volba místostarosty

7. Volba ãlenÛ rady obce
8. Zfiízení finanãního a kontrolního v˘boru

a) urãení poãtu ãlenÛ finanãního a kontrolní-
ho v˘boru

b) volba pfiedsedy finanãního v˘boru
c) volba pfiedsedy kontrolního v˘boru

9. OdmûÀování ãlenÛ zastupitelstva 
10. Diskuse
V˘sledek hlasování: pro: 15, proti: 0, 
zdrÏel se: 0
Usnesení ã. 4/1 bylo schváleno

BOD ã. 2 Volba mandátové
komise

Dále pfiedsedající pfiednesl návrh na sloÏení
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