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Milí spoluobčané, přátelé Stříbrného zvonu,
možná to už dávno víte, možná je to pro vás tak trochu novinka,
že žijeme vlastně ve výjimečné vesnici. Proč je tomu tak?
V naší obci Kozojedy totiž stojí vzácný kostelíček, postavený
z dubového dřeva koncem sedmnáctého století na místě
kostela ze století čtrnáctého.
Zmiňují se o něm všechny turistické příručky, jako
o kostelíku unikátním, a právě jím je zviditelňována i naše
obec.
Stavěli jej kdysi možná právě Vaši dávní prapředkové, kteří
časem dávno upadli v zapomenutí.
On jediný tu po nich zůstal stát pro naši potěchu ve své prosté
kráse až do našich dnů.
Jenomže, kostelík už ve svém úctyhodném věku potřebuje
projít zásadními opravami, neboť stav jeho severozápadní
zdi není vůbec dobrý, jak jste
si jistě po delší dobu všímali
i Vy, kteří někdy chodíváte na
hřbitov zavzpomínat si na svoje
již odešlé milované blízké nebo
i Vy, kteří v kostele navštěvujete
události
pořádané
nejen
spolkem Stříbrný zvon.
Dokonce se dá říci, že hrozí
zřícení téhle zdi, tím pádem
i zánik celého kostela.
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Opravu kostelíčka Svatého Václava v Kozojedech se proto od
roku 2017 snaží prosadit občanské sdružení s názvem Stříbrný
zvon, složené z občanů Kozojed i dalších lidí odjinud, kterým
však nebyl lhostejný osud téhle nádherné chátrající památky.
Drazí přátelé, v tomto nám můžete hodně pomoci nejenom
přispěním do sbírky, ale i svým zájmem o dění kolem kostelíčku
a návštěvou kulturních akcí v něm konaných.
Jestliže budete ochotni přispět, věřte nám, že jakákoliv,
i nevelká částka od Vás splní svůj účel. Věříme, že se nám
všem společně podaří náš kostelíček zachránit i pro potěchu
generací, které přijdou po nás.
Děkujeme předem za Váš zájem.
členové spolku Stříbrný zvon
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Úspěch v soutěži MÁME VYBRÁNO
Sbírka, která vznikla na záchranu kostela sv. Václava
v Kozojedech, byla nominována do soutěže Máme vybráno.
Tato soutěž představuje veřejné sbírky památek, které
je žádoucí, vzhledem k jejich výjimečnosti, zachránit.
V letošním roce soutěžilo o přízeň veřejnosti celkem 305
jedinečných památek napříč Českou republikou.
Kostel sv. Václava v Kozojedech získal z 27 památek
Královéhradeckého kraje nejvíce hlasů. Od tohoto okamžiku
bude jako krajský vítěz prezentován napříč médii (Česká
televize, tiskoviny, webové stránky aj.). Slovy nelze vyjádřit,
jak nás úspěch v prvním kole soutěže těší!
Nyní nás čeká rozhodující fáze soutěže. Sbírka na záchranu
kostela sv. Václava bude v druhém kole bojovat o podíl
na výhře ve výši 100 000 Kč. Budeme neskutečně vděční,
pokud nás i v druhém kole podpoříte svým hlasem.
Vážení přátelé, držme si navzájem palce, a udělejme vše
pro to, aby dřevěný kostelík v Kozojedech i tentokrát
vyhrál! Kostel sv. Václava si výhru zaslouží.
Děkujeme tímto i za Vaši účast a účast Vašich známých v
nadcházejícím celorepublikovém kole.
Podrobný návod, jak hlasovat, naleznete na dalších
stránkách tohoto vydání nebo na webových stránkách
www.stribrnyzvonkozojedy.webnode.cz.
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Váš hlas je pro kostel
velmi DŮLEŽITÝ!
Vážíme si času, který věnujete hlasování.
VELICE VÁM DĚKUJEME!

DEJTE KOSTELU SV. VÁCLAVA
SVŮJ online HLAS

Online hlasování probíhá do
31. srpna 2021
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HLASUJTE ČESTNÝM PROHLÁŠENÍM

Čestné prohlášení je nutné odeslat
nejpozději 26. srpna 2021!
Vážení přátelé, ne každý z Vás však má k dispozici požadovaný
e-mail nebo telefonní číslo, a proto je tady možnost hlasovat
papírově - formou tzv. „Čestného prohlášení“.
Čestné prohlášení lze získat na obecním úřadě v Kozojedech
nebo ve speciálně zřízené schránce spolku Stříbrný zvon.
Mimo jiné, lze jej také stáhnout a následně vytisknout na
webových stránkách spolku:

www.stribrnyzvonkozojedy.webnode.cz

Čestné prohlášení zašlete na adresu pořadatele:
Institut pro památky a kulturu, o.p.s.
Husovo nám. 1451
397 01 Písek
NEBO jej vhoďte do poštovní schránky spolku Stříbrný
zvon (viz zadní strana tohoto vydání). Pokud ČP bude
splňovat veškeré předepsané náležitosti (jméno a příjmení,
bydliště, datum a místo podpisu, Váš podpis) zašleme jej za
Vás.
POZOR: Čestné prohlášení, které nebude řádně vyplněno,
bude pořadatelem bráno jako neplatné. Váš hlas by nemohl
být uznán.
Vážení přátelé, nemějte obavy. Vyplněné čestné prohlášení
slouží pouze pro účely hlasování.
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OHLÉDNUTÍ ZA UPLYNULÝM ČASEM
1. Aktivita spolku Stříbrný zvon na záchranu
kostela (vznik důležitých studií)
Jak už bylo řečeno výše, kostel sv. Václava v Kozojedech
potřebuje generální opravu. Za těch 332 let trvání jeho stavby
(postaven byl r. 1681) prošel sice částečnými drobnými
opravami, ale jeho statika je silně narušena. Nemá skoro žádné
pevné základy (protože byl postaven jako dřevěný roubený
a zatížení roznášely dubové trámy stěn) jeho obvodové stěny
se hroutí, což je vidět i laikovy při pohledu zvenčí.
Abychom věděli kde a čím začít, bylo potřeba znát celý rozsah
škod v jeho konstrukcích. Za tím účelem byla objednána
u specialistů řada studií, posudků a projektů:
• Hodnocení spolehlivosti nosné konstrukce (2019)
• Stavebně historický průzkum kostela (2019)
• Stavebně technický průzkum a koncepce obnovy kostela
(2020)
• Posouzení dřevěných konstrukcí u hlediska jejich
napadení dřevokazným hmyzem a houbami (2020)
• Projekt na přihlášení kostela do programu „Záchrany
architektonického dědictví“ (2021)
Všechny tyto studie byly vypracovány profesionální firmou,
nebo specializovanými odborníky zabývající se rekonstrukcí
památek. Tyto studie stály řádově několik statisíců korun a
Spolek se na nich podílel částkou 102 315 Kč, zbytek zaplatila
církev.
Více informací o studiích: www.stribrnyzvonkozojedy.webnode.cz
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2. Ohlédnutí za třetím ročníkem akce
Noc kostelů 2021
Kostel byl zaplněn do posledního místa. Projevy řečníků
o historii a budoucnosti kostela, papírových betlémů
a archeologických památek byly
velmi obsáhlé a v této nelehké
době velmi poutavé a obšírné.
Vyvrcholením
večera
bylo
vystoupení hudebního virtuosa
Jiřího Stivína. Jeho hodinové
představení
bylo
skvělým
zážitkem. Neutuchající potlesk
byl poděkováním publika za tento
skvostný zážitek. Jeden z posluchačů
pronesl: „Jsme blízko ráje.“ A já
říkám: „Do ráje patří andělé.“

3. Kozojedský betlém
Podařilo se nám zrealizovat namalování Kozojedského
místopisného betlému, který je zasazen do místní krajiny
nedaleko starobylého hradiště
Češovské valy. Postavy
darovníků představují
řemesla, která se zde
provozovala.
Zvláštností betlému je příloha
básně Jan, Jan za chrta dán.
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4. Činnost spolku Stříbrný zvon
(2017 - 2020)
Spolek Stříbrný zvon ve spolupráci s obcí Kozojedy
zorganizoval celkem 13 událostí na podporu kostela
sv. Václava. Z těchto kulturních akcí bylo vybráno do veřejné
sbírky celkem 197 618 Kč. Veškeré kulturní dění v kostele
i mimo něj bylo návštěvníky hodnoceno velice kladně.
Úspěšné
jsou
i
webové
stránky
spolku
www.stribrnyzvonkozojedy.webnode.cz.
V
roce
2020 jsme na webových stránkách zaznamenali
8 619 návštěv.
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NAHLÉDNUTÍ DO BLÍZKÉ
BUDOUCNOSTI
1. Zajištění statiky kostela

Od starověku byly prováděny náročné stavby, které vznikaly
na základě zkušeností a zručnosti tehdejších stavařů i podle
možností a dostupnosti použitých materiálů. Proto není
divu, že některé historické stavby jsou v současné době
z hlediska statiky nevyhovující. Například mohou postrádat
pevné základy nebo mohou být tvořeny z nevhodných
materiálů. Některé historické památky postrádají
například i maltu, jejíž dostupnost byla tehdy značně
omezená. Dalším úskalím byly postupné dílčí přístavby
a přestavby s nejasnými základy, které statice původních
historických staveb v současné době vůbec nepomáhají.
Ne jinak tomu je v případě kostela sv. Václava
v Kozojedech. Studie, jmenované v článku „Aktivita
spolku Stříbrný zvon
na záchranu kostela“
odhalily značné nedostatky i rozsah poškození.
Právě kvůli zmiňované špatné statice kostela vyžadují
památkáři (kostel je kulturní památkou), ještě před
zahájením celkové rekonstrukce kostela, vypracování
projektové dokumentace na statické zabezpečení kostela
po dobu rekonstrukce. Právě statické zabezpečení je
nutné, aby se kostel při rekonstrukčních prací nezhroutil.
I tento projekt je v současnosti zadán. Na základě tohoto projektu
budou tesařskou firmou zrealizovány podpůrné dřevěné
konstrukce podél všech vnějších zdí i uvnitř kostela, které zajistí
podepření nosných stěn po celou dobu generální opravy kostela.
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2. Pozvánka na nadcházející události
17. 7. 2021: Koncert Violoncellistů České filharmonie
16. 10. 2021: Koncert Modrá synkopa Praha
11. 12. 2021: Adventní koncert Vianočná omša
(Pěvecký sbor Gaudim Praha)

3. Proč se spolek jmenuje Stříbrný zvon?
Název
Stříbrný
zvon
odkazuje
na
baladu
Jan, Jan za chrta dán, kterou napsal Karel Angel Sudimír
Šnajdr pocházející z Královéhradeckého kraje (Smidary).
Úryvek z balady:
...
Na to kázal kostelíček založit,
při něm dřevěnou zvonici postavit,
na ni zvonec ze stříbra dán jasného,
jímž by zvonili za Jana dobrého.
...
Balada vztahující se ke Kozojedům u Žlunic byla i panem
Václavem Klimentem Klicperem přepsána jako divadelní hra.
Premiéra divadelní hry se odehrála v pátek 22. února 1946
v Národním divadle v Praze.
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VÁŠ NÁZOR JE PRO NÁS DŮLEŽITÝ

Jaký je Váš názor na poslání spolku (záchranu kostela sv. Václava)?
Váše myšlenky vhoďte do schránky spolku Stříbrný zvon
nebo jej zašlete na e-mail spolku.

PŘEJETE SI ZÍSKAT DALŠÍ VYDÁNÍ?

Vhoďte do schránky spolku Stříbrný zvon Vaše jméno
a příjmení, adresu a my Vám jej ihned po vydání doručíme.
Údaje můžete zaslat také na e-mail spolku.

Kde se schránka spolku nachází?
Kozojedy 11 (plot bývalé školy v Kozojedech)

Vhoďte vyplněná čestná
prohlášení, připomínky,
náměty, tvůrčí nápady aj.
Vyzvedněte si čestná
prohlášení k vyplnění

www.stribrnyzvonkozojedy.webnode.cz
stribrnyzvonkozojedy@gmail.com
Za vznikem Listů Stříbrného zvonu stojí členové spolku Stříbrný zvon
za nepostradatelné podpory obce Kozojedy.

