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Vážený pane ministře,
jako vlastník budovy č.e. 056 a pozemků st. 106; st. 170; 3252, 3253, 3259 a 3262,
nacházejících se v hranicích VPZ Kačerov (katastrální území Kačerov u Zdobnice,
792616) vyjadřuji plnou podporu zachování VPZ Kačerov ve stávajícím rozsahu.
Plně souhlasím se stanoviskem zapsaného spolku Údolí Kačerov, jehož jsem
dlouholetým předsedou rady. Stanovisko spolku Údolí Kačerov zcela jednoznačně
poukazuje na nepravdivost většiny argumentů v podnětu Spolku Kačerov, který
usiluje o zrušení památkové zóny. Autoři podnětu se tak vědomě a opakovaně snaží
oklamat orgány státní správy.
Přestože věřím, že přezkumné řízení se bude řídit výhradně fakty a nikoli osobními útoky, rád
bych se jako nejstarší kačerovský pamětník mezi současnými vlastníky nemovitostí (na Kačerov
jezdím již 71 let) a jako jeden z nejostouzenějších členů spolku Údolí Kačerov vyjádřil k celé
řadě osobních urážek a osočení, která se vyskytují jak v námitkách k OOP č. 1/2016, tak
v podnětu opozičního spolku (Spolek Kačerov) na zrušení PZ.
Pomluva Adl. v podnětu na MKČR, převzatá z námitky č. 3. OOP 1/2016, týkající se mého
zkorumpování současného nejlepšího našeho odborníka na lidovou architekturu Ing. arch. Jana
Pešty, je vyčerpávajícím způsobem vyvrácena ve stanovisku našeho spolku ze 14.11.2018.
Jedním ze základních argumentů bojovníků proti PZ Kačerov je údajný hluboký rozvrat
sousedských vztahů, zapříčiněný osobami usilujícími o památkovou ochranu Kačerova (Ad. 9
podnětu). Je nám vytýkáno dehonestování a pranýřování odpůrců PZ Kačerov. Kdo byl kým
dehonestován a pranýřován si může udělat vlastní obrázek každý čtenář veřejně dostupných
námitek proti OOP č. 1/2016. Dále jsou uvedeny odkazy na námitky v přezkoumávaném OOP
č. 1/2016, které obsahují slovní útoky na členy rady spolku Údolí Kačerov (3., 3.5 Bendi; 4.6.
Brátovi; 9. Chvalinová; 12., 12.4., 12.7. Bílek; 14., 15. Lipert). Prostě žádné důkazy, jen
subjektivní dojmy, pomluvy a lži.
Tvrzení o absolutním a širokém rozvratu vztahů je v rozporu se skutečností, že většina
osadníků Kačerova se nikdy blíže neznala a ani dosud osobně nezná. Většina dobrých vztahů
přetrvala, jen v několika málo případech skutečně došlo k narušení dlouholetých sousedských
vztahů, což je ovšem zapříčiněno tím, že se tito sousedé podíleli na akcích proti PZ Kačerov s
nepravdivými argumenty a hlavně jim nevadila udavačská aktivita některých současných členů
opozičního Spolku Kačerov. Proti hlubokému rozvratu vztahů také svědčí skutečnost, že
pravidelných akcí našeho spolku Údolí Kačerov (brigády, adventní a letní koncerty, sbírky ve
prospěch opravy kostela) se stále účastní desítky osob, podporujících naše aktivity.
V bodu 9 podnětu opozičního spolku a v námitce 12.3 a 15. OOP č.1/2016 je zmiňována
přehledová prezentace o Kačerově, kterou jsem osobně a s vědomím svého zaměstnavatele
přednesl na česko-německé konferenci Monumenta VIVA- Péče o kulturnídědictví v oblastech
bývalých Sudet v Chomutově 11.5.2015. Konferenci organizovaly Heimatpflegerin der
Sudetendeutschen (SRN), Oblastní muzeum v Chomutově (ČR) a Omnium z.s. (ČR).
Powerpointová prezentace je stále k dispozici na internetu (https://docplaver.cz/1244013Pavel-novak-miroslav-uskrt-martin-voseckv.html). Každý se může osobně přesvědčit o jejím
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obsahu. Nejednalo se ani o „špionážní fotografiď, ani o fotografie, ke kterým by byl třeba
v České republice, kde platí svoboda panoramatu, souhlas majitelů. Fotografická dokumentace
Kačerova je jedním z oficiálních cílů našeho Spolku a prezentace jen velmi okrajově a
anonymně poukazovala na škodlivé trendy před vyhlášením PZ Kačerov (týkají se toho pouhé
3 snímky prezentace z celkových 60). Shodou okolností se jednalo o objekty, poškozující
památkovou hodnotu Kačerova, které jsou ve vlastnictví odpůrců PZ Kačerov. Právě proto byla
prezentace předmětem i tří křivých udání členů nynějšího opozičního Spolku Kačerov na moji
osobu pro údajné zneužití loga VŠCHT Praha a pro údajné plagiátorství.
Pokládám za navýsost trapné, že podnětem Spolku Kačerov, založeným na
manipulacích s fakty, pomluvách a lžích několika málo jedinců, vytvářejících
prostor pro poškozování památkových hodnot i pro možnou spekulaci s pozemky v
Kačerově, se musí zabývat ministr kultury České republiky.
Věřím, že vaše rozhodnutí o přezkoumání oprávněnosti PZ Kačerov nepoškodí dlouholeté úsilí
mnoha obětavých a odborně zdatných osob ochránit památkovou hodnotu významné a
unikátní lokality Orlických hor. Kačerov si jako celek zaslouží ochranu nesporných památkových
hodnot, které se jako zázrakem zachovaly až do současné doby a míra jejich poškození je stále
ještě malá.
S pozdravem
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