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Dny evropského dědictví ve Vrbně u Mělníka 2014
V sobotu 13. září a v neděli 14. září 2014 se uskutečnil další ročník Dnů evropského dědictví v
Mělníku, Klích-Záboří, nově též ve vliněveském kostele Stětí sv. Jana Křtitele a již tradičně i ve Vrbně u
Mělníka, kde byl letos pro veřejnost zpřístupněn nejen kostel Povýšení sv. Kříže, ale také budova
bývalé obecné školy ve Vrbně z roku 1880. Podobně jako v uplynulých letech byly i letos součástí Dnů
evropského dědictví ve Vrbně komentované prohlídky zpřístupněných objektů, tentokrát zaměřené
na život, dílo a dobu Františka Karla Opy (1849-1914), řídícího učitele ve Vrbně, od jehož úmrtí letos
uplynulo sto let. Opa byl významnou osobností nejen vrbenské obce, ale také celého mělnického
okresu, čemuž byly věnovány i dvě části výstavy instalované v obou zpřístupněných objektech.
Zatímco ve škole bylo možno se seznámit nejen s jeho nástěnnými malbami didaktického charakteru,
ale také s jeho životem, dílem, spolkovými aktivitami, zásluhami o postavení ochranných hrází,
úmrtím i jeho druhým životem v rámci výstavy „Osvětou k svobodě!?“, v kostele byla zpřístupněna
výstava nazvaná „Tmářstvím k porobě!?“, která dokumentovala ne vždy klidné a bezkonfliktní
vzájemné vztahy tohoto řídícího učitele a místní duchovní správy. Pro zájemce byla k nahlédnutí
připravena i loňská výstava o drobných sakrálních objektech v obci Hořín a ke koupi poslední číslo
vlastivědného sborníku Mělnicka i s článkem o Františku K. Opovi. Volně k rozebrání byly exempláře
všech čtyř vydání Vrbenského občasníku od roku 2011. Již tradiční součástí Dnů evropského dědictví
bylo i nedělní zvonění (12:00, 14:30) a poutní mše ke svátku Povýšení sv. Kříže, která byla slavena
v neděli od 15 hodin. Při sbírce na pořádání dalších Dnů evropského dědictví ve Vrbně a na
nejnutnější údržbu kostela bylo vybráno 4068 Kč (vyúčtování bude součástí příštího čísla Vrbenského
občasníku v roce 2015).
Termín konání: 13. září 2014, 15:00-18:00
14. září 2014, 09:00-18:00 (+ jedna prohlídka 16. září 2014)
Doprovodné akce:
1) komentované prohlídky,
2) výstava v předsíni kostela („Tmářstvím k porobě!?“ – František K. Opa a církev)
3) výstava v budově bývalé školy („Osvětou k svobodě!?“ – František K. Opa
(nejen) jako pedagog)
4) vyzvánění vrbenských zvonů v neděli ve 12:00 a 14:30,
5) poutní mše svatá od 15:00.
Počet účastníků: 127
Lokální garant: Regionální muzeum Mělník (Mgr. Lukáš Snopek)
Spolupracovali: Římskokatolický farní úřad v Roudnici (P. Martin Brousil – zpřístupnění kostela), ing.
arch. Petr Vítek s rodinou (zpřístupnění budovy bývalé školy), Obecní úřad v Hoříně (p. Jaroslav Vrba,
pí. Hana Peláková, p. Jaroslav Görner – posekání hřbitova, zapůjčení nástěnek a závěsné mapy z roku
1902, místní propagace), Regionální muzeum Mělník (Mgr. Lukáš Snopek – tisk Vrbenského
občasníku, pomoc s přípravou výstavy, propagace), Mělničtí zvoníci, Mgr. Pavel Kufa a Eva
Čepeláková (pomoc s úklidem kostela a organizací), pí. Jitka Šestáková (květinová výzdoba) aj.
Kontaktní osoba zodpovědná za Dny evropského dědictví ve Vrbně (autor komentovaných
prohlídek a výstav): Mgr. Jiří A. Čepelák

