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Tisková zpráva
Průvodce vrchlabským místem posledního odpočinku
„Naší snahou je zachování kulturně pietního dědictví předků. Městský hřbitov postupně
kultivujeme. Přijali jsme principy, jak opravovat zdejší hroby a hrobky,“ uvedl Jan Sobotka,
starosta Vrchlabí.
K tomu Karla Svatá, zástupkyně ředitelky Regionálního turistického informačního
centra Krkonoše ve Vrchlabí, doplnila: „V pátek 22. 6. 2018 byl otevřen naučný okruh "Za
pamětí Vrchlabí", jako odkaz na minulost. Slavnostní otevření hřbitovní stezky se, i přes
nepřízeň počasí, setkalo s velkým zájmem veřejnosti. Nebo možná to tak mělo být - déšť nás
provázel po hřbitově, tmavé mraky se válely nad hlavami, místo posledního odpočinku řady
osobností bylo zahaleno zvláštně ponurou atmosférou.
Pan Martin Bartoš, autor textů tištěného „Průvodce vrchlabským místem posledního
odpočinku“, který získáte zdarma u nás v Regionálním informačním centru, k jednotlivým
zastavením rozvedl historii hrobek jako architektonicky zajímavých staveb a minulost
významných zesnulých.
Přítomní návštěvníci projevovali nebývalý zájem o informace. U centrálního kříže proběhla
diskuze týkající se nejen hrobek, ale i nově odkrytých základů u kostela sv. Vavřince, včetně
historie novodobého hřbitova.
Rádi jsme toto téma populárně-naučně zpracovali. Nabízíme cca půlhodinovou procházku
vrchlabským hřbitovem s cílem představit zajímavý a poetický kout této části města z několika
úhlů. Z pohledu historického, architektonického a umělecko-řemeslného, z pohledu osobností
Vrchlabí a v neposlední řadě s vlastním přístupem k zachování hřbitova dalším generacím.“
„Stezka hřbitovem vznikla pod vedením RTIC Krkonoše, za finanční podpory Města Vrchlabí
a ŠKODY AUTO a.s. Děkujeme Správě KRNAP za možnost propojení slavnostního otevření
stezky při příležitosti Svatojánské noci,“ poděkovala v závěru Karla Svatá.

Zpracovala: D. Palátková, červen 2018. Další informace o aktuálním dění z turistického
regionu Krkonoše a ze života Svazku Krkonoše najdete na: www.krkonose.eu,
www.svazek.krkonose.eu, www.rozvoj.krkonose.eu a na facebookovém profilu:
www.facebook.com/Krkonose.eu

