Areál bývalého panského dvora v Jedovnicích

Rádi bychom vyjádřili náš názor ohledně budoucího využití areálu bývalého panského dvora
s budovami bývalé sýpky a lihovaru.
Městys Jedovnice, stejně jako mnohé další obce, řeší nejenom akutní problémy
s komunikacemi, ale snaží se i o zpříjemnění prostředí, jak svým občanům, tak také
návštěvníkům. To je skvělé a mnoho věcí se také v Jedovnicích podařilo. Za to patří našim
zastupitelům velký dík!
V případě areálu bývalého panského dvora s budovami bývalé sýpky a lihovaru by bylo
dobré problematiku znovu otevřít. Na první pohled se zdá, že nejjednodušší by bylo udělat
demolici celého objektu. Zastupitelstvo by s tím mělo nejméně práce a starostí. V řadě
dokumentů i veřejných prezentací však bylo nastíněno, že se jedná o budovy s historickou
hodnotou, dokonce jedny z nejstarších v Jedovnicích.
Tento fakt je pádným důvodem k opatrnému postupu, který by měl zahájit důkladný
odborný historický průzkum. V dnešní době je přirozené obrátit se na vystudované
specialisty a ne řešit tak závažnou otázku jen na základě dojmu bez hlubších znalostí
problematiky.
Zbouráním by bohužel vše skončilo. Kdyby to tak udělal každý, byly by kolem nás jen
novodobé krabice. V Senetářově by byla místo doškové chalupy bytovka a v Rudici místo
větrného mlýna třeba parkoviště. Přitom je na příkladech v naší zemi jasné, že lze tyto
historické budovy s úspěchem zachovat. Stát jejich rekonstrukci podporuje a přispívá na ně.
Zůstaly by tak v majetku obce a všem občanům by mohly sloužit jako atraktivní multifunkční
prostor, který v Jedovnicích zcela chybí. Navíc by se z této lokality mohla stát jedna
z dominant, na kterou by obec mohla být právem pyšná.
Umístění těchto historických staveb (blízkost rybníka, kulturního domu, příjezdová cesta do
kempu), přímo vybízí k revitalizaci a k vytvoření praktického veřejného prostoru na vysoké
úrovni. Nikdo z turistů, kteří Jedovnice navštíví, není asi zvědavý na nové sídliště
s parkovištěm, ale zajímavou budovu, účelně přestavěnou, která může nabídnout
návštěvníkům příjemnou atmosféru a vyžití i v případě špatného počasí jistě ocení,
zapamatují si ji a doporučí kamarádům a známým.
Zbourat celý areál, aniž bychom odborně ověřili historickou hodnotu, zadali studie
a architektonickou soutěž na revitalizaci by byla neodpustitelná a hlavně nevratná chyba.
Děláme to přece pro sebe.
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