MITSUKO SE VRACÍ DOMŮ
V prvním červencovém týdnu proběhl v Poběžovicích „Českoněmecký týden pro zámek
Poběžovice“ - Work Camp 2012. Cílem tohoto projektu bylo ukázat, že i zanedbaná
památka s pozapomenutým příběhem je
dobře využitelná a stojí za to usilovat o její
záchranu. Přestože počasí téměř po celý
týden nepřálo, původní plán byl naplněn.
Během tří dnů se povedlo vyklidit patro a přízemí – vyvezly se pytle tříděného
i nevytříditelného nepořádku, kolečka suti
a neupotřebitelného stavebního materiálu. Náročné bylo odklidit léta se na zámku
povalující skelnou vatu, která zabírala velkou část jedné z místností, rozbité cihly,
trámy, plasty. Počasí se na okamžik umoudřilo a tehdy bylo možné začít pracovat i v okolí zámku. Byly odstraněny náletové rostliny, kameny, dlažební kostky
a zabetonovaný plot prorostlý a spojený s různými stavebními články a kořeny,
odvezen byl kovový materiál a šrot. Pod vrstvou nepořádku jsme objevili několik
židovských náhrobků, které budou vráceny k pietnímu uložení židovského hřbitova. Z venkovních prostor nebyly odvezeny gotické a barokní stavební prvky,
protože jsou plánovány pro využití v nápadu lapidária. V dalších dnech se účastníci zaměřili na vyčištění již vyklizených místnosti zámku, povrchovou úpravu
nádvoří a byly připraveny prostory, aby mohl proběhnout sobotní benefiční den.
A kdo vlastně byli ti, kteří přijeli pomoci uklidit letitý nepořádek na zámku? Velkou část nadšenců, kteří se s chutí pustili do práce tvořili lidé z oboru historie, archeologie a architektury, zbývající část, velmi důležitou, lidé z Poběžovic či okolí
se zájmem o pozvednutí naší památky. Velké poděkování patří také Městu Poběžovice za nadstandartní zázemí, zapůjčení nářadí a zajištění stravování po dobu
pracovních dní workcampu. Celkem se do prací zapojilo téměř 20 dobrovolníků.
Součástí programu byla i zajímavá akce „okna k adopci“. K adopci se nabízelo 39
zámeckých oken a všechna se prodala či rezervovala. Namalovaných již je cca
15 a pro další si lidé chodí a buď si je berou domů nebo je malují okolo zámku.
Je to krásný pohled – vidět, že zámek dostává barvy a život, tak jak jsme si přáli.
A vlastně se tak trochu do svého rodného sídla – zámku Poběžovice vrátí i půvabná Japonka Mitsuko – manželka šlechtice Jindřicha Coudenhove – Kalergi – na
jednom z namalovaných oken.
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