
 
 

                                              

                                                          

 

 

       

                   

     
          V Poděbradech, 28. června 2021 

Vážení přátelé památek a historických sídel, 
 

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska a město Poděbrady si Vás dovolují 
pozvat k účasti na XXXI. konferenci Sdružení, která se bude konat ve dnech 13. - 16. 10. 2021                      
v historickém a lázeňském městě Poděbrady s tématem "Moderní vstupy do historických 
sídel." Jako obvykle, i nadcházející celostátní konference bude věnována problematice týkající se 
snad každé obce a města v naší zemi i v zahraničí. 

 
Zvolené téma vychází z potřeb současné moderní doby a způsobu života s přímým vlivem  

i na historická sídla. Snad každá obec nebo město se potýká s potřebou upravit stále intenzivnější 
dopravu, hledat nová parkovací místa, musí se vypořádat s návrhy na zástavbu dosud volných 
ploch, žádostmi o nahrazení stávající výstavby novou a podobně. S tím samozřejmě souvisí            
i nezbytnost kvalitních klidových zón, dostatek vhodného mobiliáře, a udržet příznivost celého 
prostoru pro všechny věkové skupiny a rozdílné fyzické a zdravotní potřeby jednotlivců. Ve všem 
se stále častěji uplatňují vyvíjející se digitální, informační a komunikační technologie. Mnohdy 
nebývá jednoduché najít řešení, které všechny požadavky vybalancuje ve prospěch výsledku, 
včetně požadavků památkové péče.  

 
Citlivé propojení požadavků 21. století se záchranou kulturního dědictví by mělo být jedním           

z hlavních a trvajících cílů dnešní doby. Moderní vstupy by neměly narušit historickou hodnotu, ale 
pomoci ji zvýšit, nebo přinejmenším kvalitně zachovat. O veškeré získané dědictví bychom měli 
pečovat s hrdostí, sebevědomím a vlastenectvím, a vždy s rozvahou a odpovědností k dalším 
generacím. Péče o památky patří mezi základní povinnosti každého města, které chce být 
úspěšné, citlivě propojuje historii s moderní současností a vytváří tak kvalitní podmínky pro život a 
bydlení svých obyvatel, a přitom je příznivě nastaveno vůči svým návštěvníkům. Přitom je důležité 
památky vhodně využívat, zapojit do každodenního života a ukazovat objekty, které ve městě 
existují a které účelně a smysluplně využívaly mnohé generace před námi. Věříme, že příspěvky 
na dané téma v odborné části konference budou zajímavé a přínosné.  
Vedle odborné části konference bude připravena i její doprovodná část s možností návštěvy 
vybraných poděbradských památek, jak uvádí přiložený program.  

 
Věřme, že podzim 2021 bude příznivější než předešlý, a bude možné vše naplánované 

uskutečnit. Udržujme si co největší míru optimismu, vnitřní sílu a víru, že vše zvládneme a budeme 
se opět v plné míře moci věnovat svým povinnostem i zájmům. 

 
Těšíme se na Vás a naše společné setkání v Poděbradech. 

 

                                                              
                                                  

Bc. Libor Honzárek       Jaroslav Červinka    

předseda SHS ČMS         starosta města Poděbrady  
__________________________________________________________________________ 
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