Seznam dokumentů nalezených v kovové schránce v makovici kostela sv. Vavřince v Horní
Blatné

Dne 1. dubna 2019 mne starosta města Horní Blatná pan Robert Petro telefonicky požádal,
abych byl přítomen u otevření kovové schránky nalezené v makovici kostela sv. Vavřince.
Schránku odborně otevřel přivolaný klempířský mistr v kanceláři starosty dne 2. dubna 2019
v 9 hodin. Otevření se dále zúčastnily pracovnice památkového odboru na Městském úřadu
Ostrov pí Bc. Monika Toušová a Lenka Majerová. Dokumenty byly srolovány do dvou ruliček;
po vyjmutí ze schránky vykazovaly velmi dobrý fyzický stav a nulové poškození. Poté byly
postupně identifikovány a sepsány do prvního provizorního seznamu.
V zájmu bezpečné ochrany originálů se starosta města rozhodl předat všechny dokumenty
do Státního okresního archivu Karlovy Vary k trvalému uložení, kde budou zaevidovány
v archivním fondu Místní národní výbor Horní Blatná, EL NAD 236. Zároveň bylo oběma
stranami dohodnuto, že dokumenty budou naskenovány a vytištěny, kteréžto kopie se vloží
do schránky pro další generace.

Schránka obsahovala následující dokumenty:
1. Kompletní deník Rudé právo s přílohou Haló sobota, č. 165 z 15. 7. 1972,
2. „Krátký časový záznam pro plechovou schránku, která je vložena v kopuli obecní věže
v Horní Blatné“, vytvořený Josefem Mlatečkem, předsedou Místního národního výboru Horní
Blatná – strojopis, 3 listy, 15. 7. 1972,
3. Záznam psaný modrým inkoustem s textem: „Abfotographiert und eingelegt am Tage des
Herrn, den 15. 7. 1972, Eduard Pöhlmann, Wohhaft in Bergstadt Platten No 123, geboren in
Bergstadt Platten den 13. 7. 1937“, připojeny podpisy manželky Rosemarie a syna Rainera –
1 list, 15. 7. 1972,
4. Lístek s textem: „Am Tage des Herrn 21 April 1893 Anton Buchheim, Polizei“ – 1 list, 21. 4.
1893,
5. Záznam Josefa Ungera, tesařského mistra v Horní Blatné, a tovaryše Floriana
Waldhüttnera o položení šindele na věž kostela z 19. dubna 1893, připojeny podpisy dalších
osob – 1 dvoulist, 19. 4. – 1. 5. 1893,
6. Pamětní list (Pro Memoria) k opravě zdiva kostelní věže a osazení hromosvodu s popisem
prací, cen a dodavatelů a s výčtem všech radních, úředníků města a duchovních – 1 dvoulist,
18. 4. 1893,
7. Pamětní list (Pro Memoria) k položení šindele na střechu „městské věže“ s uvedením
místních prominentních hodnostářů (starosta, městští přísedící, církev, policie, škola, horní
úřad) – 1 dvoulist, 17. 10. 1845,

8. Opis původního latinského dokumentu od Theodora Sichelbarta z roku 1688, jímž
oslavoval „nejsvětější mír“ po porážce Turků u Bělehradu. Opis pořídil, vlastnoručními
poznámkami doplnil a poté vložil do schránky anonymní autor zřejmě proto, že
v oslavovaném roce 1688 byla v Horní Blatné zároveň postavena „městská nebo také
kostelní“ věž – 1 list, 1845,
9. Záznam o opravě věže a jejím pokrytí břidlicí s uvedením prominentních osob města
(farář, rychtář, přísedící, radní, úředníci horního úřadu) – 3 listy, 1733.

Všechny papírové listy, do nichž byl nález zabalen (5 ks), byly rovněž ponechány; na jednom
z nich je černým inkoustem uvedeno jméno Wenzl Link. Podle struktury papíru lze usuzovat,
že pocházejí ze všech období, kdy byla pamětní schránka použita, tedy z let 1733, 1845 (?),
1893 a 1972. Obal se jménem Wenzl Link pochází s vysokou pravděpodobností z roku 1893.

Všechny dokumenty byly ihned po převzetí dne 2. 4. 2019 zdigitalizovány a v současné době
jsou uloženy na serveru SOkA Karlovy Vary na adrese:
I:\Horní Blatná schránka ve věži kostela.
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