Přispět můžete i Vy a to finanční pomocí. Cena
obnovy náhrobníku byla vyčíslena na cca 70 – 90 tis.
Kč. Naše sdružení je odkázáno v podstatě pouze na
sponzory a přispěvovatele co se týká financí,
samozřejmě
práci
na
všech
projektech
odpracovávají členové sdružení výhradně zdarma a
ve svém volném čase. Každý, kdo je přispěvovatelem
si může zvolit formu, zda-li anonymní, a pak nebude
zveřejňován v žádných publikacích, nebo naopak
bude uveden mezi přispěvovateli na konkrétních
projektech, tedy i na brožuře, která bude vydána
znovu po dokončení opravy při příležitosti poutě
sv. Petra a Pavla – patronů našeho kostela
(předpoklad - 26.6.2010). Vaše rozhodnutí nám
případně sdělte na náš e-mail.
Číslo účtu našeho sdružení na které můžete poslat
svůj příspěvek:
174882154/0300
var. symbol: 69457042

Kostel sv. Petra a Pavla ve Svojšíně
Obnova náhrobku
Karla Antona Junkera z Bigatto
(† 1821)

Za Vaše dary velice děkujeme.
e-mail: posta@sdruzeni-svojsin.net
www.sdruzeni-svojsin.net

Sdružení za obnovu vesnice- občanské
sdružení
-

Založeno v roce 1999
Usilující o obnovu kulturního a společenského
života, obnovu českých národních tradic
a zvyklostí na vesnici, obnovu a zachování
historických, kulturních památek a pamětihodností vesnice.

-

Od svého založení má za sebou Sdružení mnoho
aktivit jak na poli záchran pamětihodností, tak
v obnově kulturního a společenského života
s kladením důrazu na tradice, především tradice
venkovské. Zde uvádíme přehled stěžejních
počinů:
záchrana kaple na Holyni /odvodnění, úpravy
terénů, obnovy zdiva, říms, kompletní výměna
krovu a krytiny, malby/
obnova kapličky na Nynkově, kompletní stavba již
rozbořené kaple včetně úprav zeleně a výsadba
dvou lip /rozcestí k Řebří/
záchrana a obnova historické sýpky na Holyni,
/kompletní vyklizení, demontáž starých a zničených konstrukcí, obnova střechy - krov a nová
krytina/, práce na této stavbě budou pokračovat
obnova Božích muk, kamenných křížů, smírčích
křížů a dalších drobných památek v katastrálním
území obce Svojšín, Holyně, Nynkov a Řebří
péče o místní hřbitov i jeho německou část,
opravy pomníků, ohradní zdi, kompletní oprava
vstupní brány
Péče o místní kostel sv. Petra a Pavla ve
Svojšíně, včetně údržby jeho okolí
Obnova historické aleje – kompletní výsadba
ovocných stromů v této aleji /cca 100 ks/
Obnova staré cesty ke hřbitovu včetně výsadeb
stromů /cca 100 ks ovocných stromů/
Jednou z největších akcí je bezesporu obnova
starého židovského hřbitova založeného roku
1660 v obci Řebří
Krásným počinem bylo pořádání autorského čtení
knihy „Urny plné medy“ samotnou autorkou
Barbarou von Wulffen, dcerou posledních majitelů
zámku do r. 1945 – Podewills – Juncker-Bigatto.

-

-

jednotlivé fragmenty náhrobku

Dalším chystaným počinem je obnova zničeného a
v podstatě ztraceného náhrobku Karla Antonína
Junkera z Bigatto, který zemřel roku 1821 a byl pohřben
zde ve Svojšíně do rodinné hrobky. Tento významný
příslušník rodu Bigattů, byl vlastníkem Svojšínského
panství od smrti /tj. od roku 1812/ předešlého vlastníka
rytíře Josefa Bigatta, který byl bezdětný a odkázal své
vlastnictví zdejšího panství příbuzným z rodu Junkerů,
tedy baronu Karlu Antonovi. Podmínkou bylo připojení
jména Bigatto k jejich jménu navždy, rovněž pak
sloučení rodových erbů, to se také skutečně stalo. Karl
Anton vlastnil toto panství do své smrti v roce 1821.
Když zemřel, nechala jeho rodina /pravděpodobně jeho
syn/ zhotovit na tehdejší dobu nákladný a krásný
náhrobník – hranolový stylobat s římsou na němž stála
pyramida na válečných kulích s vojenskými emblémy a
přilbicí. Ve stylobatu byl umístěn nápis náhrobníku.
Tento náhrobek byl postaven u triumfálního oblouku ve
zdejším kostele sv. Petra a Pavla. A byl zde
pravděpodobně až do roku 1945. V dobách
poválečných v rámci pohnutých událostí a šířené
nenávisti zřejmě došlo k jeho poničení a odstranění
z kostela. Jisté je, že v roce 1962, co naše paměť sahá
již torza ležela před kostelem. Nikdo ze současníků
však netušil že jsou to fragmenty náhrobku. Následně
při úklidu na oratoři kostela v roce 2005 byla nalezena
mramorová deska s nápisem a další předměty, které
však nebylo možné v té chvíli někam zařadit. Podle
knihy soupisu památek pol. okr. Stříbro však bylo
zaznamenáno, že zde jakýsi náhrobek v kostele byl a
byla zde i malá fotografie. Tehdy začalo být zřejmé, že
se zřejmě jedná o torza tohoto náhrobku. Po přeměření
a dání torz do souvislostí bylo jasné, že není vše úplně
ztraceno. Při výkopových pracích před kostelem v roce
2008 byla nalezena kamenná přilbice, která byl
umístěna na vrcholu náhrobku. Je až neuvěřitelné, že
po tolika letech lze přesto minulost poskládat a
částečně smýt lidskou vinu.
Naše sdružení chce tento památník – náhrobek obnovit
a vrátit zpět na své důstojné místo v kostele, můžeme
tak částečně napravit to, co stejně nikdo jiný než člověk
neudělal. Takový počin, nechť je mementem a zároveň
důkazem, že lidská zloba a nenávist není nejmocnější,
že ji lze překonat. Každý člověk má možnost se na
tomto díle podílet, někdo přímou prací, jiný finanční
pomocí a někdo třeba jen návštěvou a duchovní
podporou. Každý však může při setkávání se s těmito
obnovenými statky pocítit úctu k vlastní minulosti
k předkům a jejich odkazu.

