TISKOVÁ ZPRÁVA

Pouť s odhaleným tajemstvím žampašské zvoničky
V sobotu 23.8.2014 proběhla v areálu Domova pod hradem Žampach tradiční
pouť svatého Bartoloměje, kterému je zasvěcena zdejší zámecká kaple.
Program byl pestrý a ve spolupráci s obcí Žampach bylo současně odhaleno
tajemství, které ukrýval tubus, nalezený v kopuli zvoničky při její
rekonstrukci.
Pouť v areálu zahájila mše svatá v místní kapli, kterou tentokrát sloužil pan farář Roušar
z Dolní Čermné. Od dvou hodin se v kapli sešli všichni ti, kteří měli zájem dozvědět se
něco o místních historických památkách a především o místní zvoničce, která od roku
1929 ukrývala ve své kopuli tubus se zprávou další pokolení. Tubus byl nalezen během
srpnové generální rekonstrukce zvoničky. Dřevěná zvonička, jedna z významných
pamětihodností obce Žampach, stála na tomto místě dle historických zápisů od 5.července
1920, ale ještě té noci byla neznámým žhářem zapálena a celá shořela. Zvon se v silném
žáru roztavil. Stávající a nyní zrekonstruovaná zvonička byla pak dokončena 29.11.1929.
Toto dokazuje i datace u podpisu tesaře Jaroslava Hájka, který se dochoval na jednom
z trámů. Na objeveném tubus byla vyražena jména Václava Kubového a Karla Vašíčka
klempířů v Kyšperku L.P. 30.11.1929.
Obsah tubusu byl odhalen veřejnosti při příležitosti žampašské poutě. Uvnitř byl nalezen
pamětní list, který objasňuje historii zvoničky i to, že se o novou stavbu zasloužila vdova po
hraběti Františku Lützovovi hraběnka Anna a dále pak, že se na nákladech na stavbu
vybíralo mezi obyvateli Žampachu. V tubusu se ukrýval i technický nákres zvoničky a
Pražský ilustrovaný zpravodaj z roku 1929.
Do programu poutě mohlo být tak zařazeno i vyprávění o historii památek obce včetně
nových informací o zvoničce v podání žampašského pamětníka a bývalého kronikáře obce
pana Stanislava Halbrštáta. Promítaly se dochované fotografie a pohledy místních
památek i fotografie z rekonstrukce zvoničky.
„Jsem rád, že existuje tak úzká spolupráce Domova pod hradem Žampach a obce. Většina
historických památek navštěvovaných veřejností na Žampachu je v naší správě neboť se
tyto nacházejí přímo v zámeckém areálu. Naši uživatelé služeb se v rámci pracovní terapie
podílejí také např. na úklidu v okolí památek v obci. Vzájemná spolupráce je však daleko
širší a myslím si je výhodná pro obě strany. Chtěl bych za to vyjádřit poděkování vedení
obce a žampašským občanům. “, říká ředitel domova Luděk Grätz.
Sobotní program pak pokračoval volnou zábavou, kdy k tanci i poslechu hrála rychnovská
kapela Combi. Tři taneční vstupy měly orientální tanečnice Babylenky z Letohradu. Dále
byla možnost shlédnout nový film ´Lásku hory přináší´, který vznikl ve spolupráci Domova
pod hradem Žampach s podobným zařízením v Žatci. Děti našly vyžití v dětském koutku,
bylo možné zakoupit si některý z originálních výrobků aktivizačních center domova a
v nabídce občerstvení nechyběly pouťové koláčky.
„Myslím, že program poutě byl pestrý a opět nad námi někdo shora držel ochrannou ruku a
nedovolil dešti, aby spustil dříve, než akce skončí, snad to byli naši předci, kteří před
osmdesáti pěti lety uschovali do zvoničky našemu pokolení pamětní zprávy“, uzavírá
organizační manažerka domova Kristýna Hanzelková.
Odkazy:
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V Žampachu dne 23.8.2014
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