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Ing. Vlastislav ouÍoda, Ph.D'
náměstek ministra ku1tury

v

Praze dne 22. března 2021
Č' j.: MK 19165/2021 sKDPo

Vážený pane inženýre'
předenr mého dopisu mi dovolte poděkovat za dosavadní činnos1 zapsaného spolku llrady na

Maiši'
Ministelstvo kultLrry dlouhodobě velmi pozitir'ně vnímá lozvíjejícíse aktivitu spoll.u jako
Úznamného reprezentanta nevládní sfery v péčio kultumí dědictví'

obracíte se na mě ve věci záchrany areá]u t.ary v obci Ma]onty. Toto sídlo se nachází
v mimořádně hodnotném kajinném rámci, avšak urbanistická struktura obce v povalečném
období těžce utrpěla v důsledku absencc odbomého přístupu krozvoji a péčio již vytvořené
hodnoty' v konečnémdůsledku tak paladoxně ještě vzrostl význan zbylých památek (kostela
a fary), které v}.tvářejí nedělitelnou ]motovou skladbu dominanty obce. Sarnotná fara pak
předsta\uje významnou kultumí památku s mnohavlstevným a dosud Dc dos1atečně poznaným
slavebním \'ývojen] od stiedověku až do 20. století'

Ministerstvo kultury si je vědomo špatného technického stavu (ve větší' či menšímíře)
u jednotlir1Ích staveb areálu. Tento stav je důsledkem dlouhodobého zanedbávání údť'by
v období komunistické totality a bohuŽel i v posledních desetiletích. Je po]itováníhodné, že pro
zácbranu a obnoru areálu dosud neb-vl-v účinněvyužity státní plogmmy kpéčio kultumí
pamá&y, z nichž většina 1'unguje jjž od 90' let 20' století' diky nimž již bylo opra\'eno velké
množství poškozených i ohrožených památek.
Nicméně čerpáníZ těchto dotačních titulů je nadále moŽné a (vzhledem k hodnotám objektu
i míře ohrožení)také reálné. Nezbytnou podmíntou alokace těchto státních plostředků je podání
žádosti do piíslušnýchpodpůmých programů ze strany vlastníka předmětné kultumí památky.
Pro úplnost uvádím k Vašízmínce o hozíci demolici' že z pol, edu Zákoía o stánrí památkové
péčič.20/1987 Sb' ve znění pozdějšícb změn a doplňků' nelze kultun památku Zbourat'
v ojedinělých a exaktně odůvodnénýclr případech, kdy již skutečně nelze hodnoty památky
zachovat, je nejpnr'e nutné v regu]érním správním řízenípamátkovou ochranu zrušit' Pruběh
a

výsledky j ednotlir1Ích správních řízení mi nepříslušípředjímat.

V každémpřípadě hodnoty areáu fary v Malontech zavazují všechny áčastněné' aby podnikli
vše, co je možnéučinit pro záchlarru co největšíčásti hodnot' včetně histolických konstrukcí in
situ.
S díky za spolupráci
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važený pard
Ing. Radek Kocanda
HŤady na Malši, z.s.
Pořešín hrad 100
382 41 - Kaplice
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