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Obraz Hrabûcí dûti se nemohl vrátit na zámek

Obraz hrabûcích dûtí posledních majitelÛ zámku ve Velk˘ch Opatovicích
se ani po 73 letech nemohl navrátit
zpût. Jedná se pﬁitom o jedinou dochovanou olejomalbu Jindﬁicha a Marie
Herbersteinov˘ch takového formátu.
Ani pﬁes nesmírné a dlouholeté úsilí
Velkoopatovick˘ch se nepodaﬁilo obraz získat zpátky z Mûstského muzea
v Jevíãku, kam se dostal za nejasn˘ch
okolností ve váleãném roce 1942 jako
dar mûsta Velké Opatovice spolu s dvûma dal‰ími obrazy.
Obraz z roku 1921 zachycuje hrabûcí
potomky ve vûku pﬁibliÏnû sedmi let.
Jindﬁich sedí na poníkovi a Marie drÏí ko‰íãek s kvûtinami. V pozadí je vidût
zámek i tehdej‰í úprava francouzské
zahrady. ProtoÏe se poslední majitelé opatovického panství, Herbersteinové, zadluÏili, byli nuceni své sídlo v roce 1924
kvapnû opustit a vût‰ina vybavení byla
odvezena nebo rozprodána. Záhadou
zÛstává, proã s sebou nevzali i obraz
sv˘ch vlastních dûtí. Mohlo tak b˘t proto,
Ïe byl nedílnou souãástí interiéru, kam
byl zhotoven na míru a zasazen, nebo proto, Ïe byl na pﬁevoz rozmûrnûj‰í. Do nedávna se ani nevûdûlo, jak se vlastnû do
jevíãského muzea dostal.
Ve Velkoopatovickém zámku se snaÏí
dát alespoÀ ãásti interiérÛm jejich dﬁívej‰í
podobu a navrátit ztracen˘ mobiliáﬁ tak,
jak je to dnes bûÏné na kulturních památkách. Podle dobov˘ch fotografií se podaﬁilo pﬁesnû zjistit, kde byl obraz pÛvodnû
umístûn. Podaﬁila se zrekonstruovat kni-
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skuteãná srdeãní záleÏitost. Místní lidé
byli se zámkem vÏdy spjati, nûkteﬁí na
nûm pﬁímo slouÏili, a tak je povûdomí
o hrabûcí rodinû z mysli pamûtníkÛ pﬁedáváno z generace na generaci.
I pﬁes kladné stanovisko Národního památkového ústavu se oãekávan˘ návrat
obrazu nemohl uskuteãnit pro opakované
zamítavé rozhodnutí mûsta Jevíãka.
DÛvodem bylo, aby se neochudily sbírky
muzea v Jevíãku, i kdyÏ tam má obraz ne-

dÛstojné místo, nevhodné podmínky a potﬁeboval by restaurátorsk˘ zásah.
Zklaman˘m Opatovick˘m se podaﬁilo
získat alespoÀ souhlas o vytvoﬁení fotokopie, která je umístûna na ãelním místû
v zámecké knihovnû, kde ãásteãnû nahrazuje originál pro veﬁejnost a bude velk˘m
lákadlem i pro náv‰tûvníky Moravského
kartografického centra v nadcházející sezónû.
Text a foto: Dalibor Badal

PenûÏenku nechal
leÏet na stole

Policista musel pouÏít donucovací prostﬁedky,
aby zlodûj vydal ukradené peníze.

Fotokopie obrazu visí na zámku
ve Velk˘ch Opatovicích.
hovna a vstupní hala se schodi‰tûm, kde
sídlí Památník mûsta. Ostatní ãásti zámku
vyuÏívá Moravské kartografické centrum
a mûstsk˘ úﬁad. Muzejní rada je vdûãná za
jakékoli historické pﬁedmûty nebo fotografie z dob panstva na zámku, proto je
pro ni obraz tak cenn˘, i kdyÏ jinak nemá
velkou historickou ani umûleckou hodnotu. Pro obyvatele Velk˘ch Opatovic je to
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Pﬁítomnost letovické policejní
hlídky si vyÏádala situace v hostinci
ve Velk˘ch Opatovicích v noci ze soboty 30. 1. 2016 na nedûli 31. 1.
2016. Jeden z hostÛ poté, co popíjel
se znám˘m alkoholické nápoje, nechal bûhem chvíle, kdy se vzdálil, na
stole leÏet penûÏenku s vût‰ím finanãním obnosem. KdyÏ se vrátil na
své místo, zjistil, Ïe postrádá tﬁináct
tisíc korun. Pﬁivolaní policisté zaãali
na místû objasÀovat, k ãemu do‰lo.

MuÏ, kter˘ sedûl s okraden˘m u stolu, v‰ak odmítal spolupracovat
a hodlal i pﬁes v˘zvy policisty odejít. Nezbylo neÏ uÏít zákonného
oprávnûní a sáhnout k donucovacím
prostﬁedkÛm. Dal‰í v˘zvy, tentokrát,
aby vydal finanãní hotovost, jiÏ pak
zadrÏen˘ muÏ, uposlechl. Zbytek
noci pak strávil v˘teãník v policejní
cele. Za krádeÏ mu u soudu hrozí aÏ
dvoulet˘ trest.
por. Mgr. Alice Musilová, PâR
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