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SDRUŽENÍ HIsToRIcKÝcH siDEL cEcI{, MoRÁvY A SLEZSKA U PŘíLEŽIToSTI KoNÁNi

NÁRoDNÍHo ZAHÁJENÍ DNŮ EvRoPsIcHo DĚDlcTvÍ 2014 v oPAVĚ

Sdružení historických sídel Čech, Moraly a Slezska, nezávislá a nezisková organizace,
v jejichž členských městech a obcích žije více než tři milióny ob}.vatel, se obrací na všechny.
kteří budou rozhodovat o státním lozpočtu na rok 2015.

Již v samotrrém Programovém přohlášení souěasné vlády stojí: všestanná podpora
vzdělrání, vědy, kultury a spoltu. Předseda vlády Bohuslav Sobotka a ministr kultury Dani€I
Herman jedrrali v červenci o dalším naplnění priorit vlády, ktelé se týkají především
zodpovědného nakládrání s rozpočtovými prostředky s cílem přiblížit se jednopřocentnímu
podílu výdajů státního řozpočtu na oblast kultury jako veřejné služby, dále zajištění
přímé vazby mezi příjmy z turistiky a 'výdaji na zácbranu a údržbu památkového fondu a
důsledné využití fondů Evropské unie a nolského fina.nčního mechanismu na opra.lT památek.

CíIe uchoviíní a obnol'y kultumích památek vždy narrážejí na limitované možnosti veřejných i
soukromých zdrojů.

Investice do památek nesmí bý cháprína veřejností a politickou reprezentací pouze jako

,,zachoviání minulosti.. či nějaké břímě. Právě kultumí dědictví jako materiální zríklad národní
kultumí tradice předstanrje nenabnditelný základ uchování níirodní kultumí identity.
Prvořad]fon nrirodním zájmem musí b:ýt áodnocování tohoto kultumího kapit{lu a jeho
zapojení do souěasného života.

Je třeba si uvědomit i přímou vazbu na ekonomiku. Kultumí dědictví je ýznamným
nástrojem sociálně ekonomického rozvoje naší společnosti. Má vs,razrtý dopad především
na související sluŽby a tWistický rucl! a to jak na uro\'ni jedné kontrétní památky' daného
města. regionu tak celého státu. Zachovalá památka či území pozvedá celkovou image města
nebo místa' aryšuje jeho L.ulturní kapitál a může se stál jedním z pozitivrrích fa*torů při
rozhodovlíní investoÍa o vstupu do města ěi oblasti. V1ožené prostředky se rovněž áodnocují
v oblasti stavebnictví, protože itrvestice do památek bývají zpravidla materiálově nepřiliš
nrároěné, ale naopak kladou velký duraz na řemeslnou zdatnost a podporují zaměstnanost
v této sféře' Z oblasti cestowího ruchu a r1ýroby se vložené plostředky vlací státu také
v odečtech socirílních dávek a odvedených daní. obecně se dá iict, že investice vložené do
obno\Y a rekonstnrkce památek se st!ítu stoplocentně wátí a navíc posilu.jí sebevědomí dané
komunity a idenlitu občanů se svou obci a sv:fin státem.

Je povinností nás všech zajistit kontinuitu péěe o památky, jejíž principy by nrím mohly
závidět leckteré další ewopské země.
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