Památník Petra Chelčického
Památník osobnosti
Petra Chelčického
a jeho odkaz na
Chelčicku je pozitivním kompromisem naučného
a zábavného pojetí
muzejní expozice.
Regionální muzeum Chelčicka, Památkové zóny Libějovicko-Lomecka
a Chelčicko-Lhenického mikroregionu.

Rekonstrukce přízemí
Přízemí Památníku Petra
Chelčického je zaměřeno
na region nejen Chelčicka (s názvem „Chelčicko
v čase“), ale také na celou
Památkovou zónu Libějovicko-Lomecka a na význam Chelčicko-Lhenického mikroregionu.
Druhou důležitou složkou
památníku jsou herní (interaktivní) prvky, zaměřené na cílovou skupinu dětí
a mládeže, pro které je také
památník určen.

Rekonstrukce 1. patra

Důraz prvního patra je kladen na význam osobnosti
Petra Chelčického. Jsou zde
předvedeny historické reálie
a základní faktografie života
a myšlenek Petra Chelčického.
I zde najdeme interaktivní
prvky středověké doby Petra Chelčického, např. módu,
nářadí, plodiny pěstované
v době Petra z Chelčic a filmový dokument o osobnosti
Petra Chelčického.
Expozice 1. patra také řeší
výtvarně-estetické ztvárnění
podoby Petra z Chelčic.

Rekonstrukce 2. patra – badatelna

V tzv. badatelně jsou kromě
interaktivního prvku psaní
brkem na replice středověkého pulpitu ještě dva panely týkající se odkazu Petra
Chelčického v literatuře.
V příruční knihovně jsou vybrané tituly spisů Petra Chelčického, literatura o Chelčickém a o regionálním odkazu
k této významné osobnosti.
Zde také nacházíme prostor pro širší souvislosti historických informací o životě
a učení Petra Chelčického,
které jsou prezentovány v digitální podobě.

Rekonstrukce stavební části objektu
Rekonstrukce stavební části spočívala ve vybourání
nevhodné betonové podlahy a nahrazení cihelnou
dlažbou v přízemí objektu včetně
souvisejících odvlhčovacích opatření. Dále byla
provedena celková
rekonstrukce konstrukcí krovu včetně dodatečného zateplení a podhledu a výměna střešní
krytiny se zachováním původních tzv. volských očí.

Opraveny byly i některé prvky dřevěných stropů a omítky. Objekt byl též doplněn novou elektroinstalací s přihlédnutím na potřeby expozice památníku.
Celá rekonstrukce proběhla pod dohledem odborníků z Národního památkového ústavu.
Prvky mobiliáře výstavy v bývalém špýcharu (sýpce) jsou navrženy
jako atypy v soudobém
duchu, jednoduše a účelně s důrazem na zachování rázu památkového
objektu a zároveň stěžejní myšlenky Petra Chelčického, a to jeho odkazu
v díle Síť víry (moduly
konopných sítí a dřevěných panelů se světelným
systémem).

Plánujeme expozici…
Myšlenka i realizace architektonického návrhu patří dvěma architektům,
a to doc. akad. arch. Petru Kovářovi a ing. arch. Doře Kovářové, libreto
výstavy a historickou
garanci nad expozicí
Petra Chelčického zaštiťuje PhDr. Jaroslav
Boubín, CSc., koordinátorkou projektu
je ing. Marta Krejčíčková a realizací Památníku Petra Chelčického se zabývaly
Mgr. Klára Kavanová
Mušková a Mgr. Markéta Cinádrová.

Na vlastní podobě interiérového vybavení, výrobě exponátů, interaktivních
prvků, osvětlení či ručně vyráběných konopných sítí se podílelo mnoho výborných profesionálů a řemeslníků. Všem patří velké poděkování.

Expozice žije…
Prvními návštěvníky,
kteří si mohli prohlédnout celou expozici tří
pater Památníku Petra Chelčického s jeho
interaktivním prvky,
regionální i historickou částí expozice
i dokument o Petru
Chelčickém, byli cykloturisté Slavností
květů 1. května 2010.
Od té doby památník slouží široké veřejnosti, zájemcům o historii, religionistiku Petra Chelčického, pro badatele spisů Petra z Chelčic i pro náhodné
kolemjdoucí turisty…

Poděkování

Rekonstrukce objektu historického špýcharu a zřízení Památníku Petra Chelčického byly zrealizovány v rámci projektu „DĚDICTVÍ REGIONU: po stopách předků“, tento projekt je spolufinancován EU z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci opatření:
III.2.2. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova,
IV.2.1. Realizace projektů spolupráce Programu rozvoje venkova.
Projekt realizovalo OS Rozkvět zahrady jižních Čech, MAS a Obec Chelčice.
Dovybavení interaktivní expozice finačně podpořil grantem Jihočeský kraj.

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

