Prohlášení
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska u příležitosti konání
Národního zahájení Dnů evropského dědictví 2009 ke schvalování státního rozpočtu na rok 2010

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, nezávislá a nezisková organizace, v jejíchž
členských městech a obcích žije více než tři miliony obyvatel, se obrací na všechny, kteří budou rozhodovat o
státním rozpočtu na rok 2010, aby zajistili zachování dotačních titulů včetně zajištění potřebných financí v těchto
programech. Jedná se zejména o
· Program regenerace městských památkových rezervací a zón
· Program záchrany architektonického dědictví
· Program obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností
· Program Podpora pro památky UNESCO,
Všechny tyto programy jsou založené na vícezdrojovém financování a přinášejí naším památkám
několikanásobně víc prostředků, než kolik uvolní do programů státní rozpočet. Navíc tyto programy mají
působnost na celém území našeho státu a přinášejí tak efekt ve stovkách obcí, práci dostane na tisíc firem úplně
malých i těch větších a desítky tisíc lidí v nich. Efektem realizace těchto prostředků je potom rozvíjející se
cestovní ruch a navazující aktivity v historických jádrech našich měst a obcí, což přispívá mj. k zachování
zaměstnanosti v území, ale také ke zvyšování našeho HDP a v neposlední řadě k dobrému jménu České
republiky ve světě.
Sdružení proto apeluje na zástupce Parlamentu České republiky, vládu a všechny instituce a
úředníky, kteří se budou podílet na schvalování rozpočtu na rok 2010, aby s vědomím této skutečnosti zajistili
kontinuitu péče o památky, jejíž principy by nám mohla závidět leckterá tradiční evropská země. Z pohledu měst
je největším přínosem těchto Programů právě jejich soustavnost, která umožňuje vlastníkům památek rozložit
nákladnou obnovu na více let a komunálním politikům přijímat dlouhodobé plány obnovy a rozvoje historických
center našich sídel. Zejména ve stávající politické i ekonomické situaci jsou tyto investice do památek určitě lépe
vynaložené státní prostředky, než jakékoli šrotovné či mimořádné dávky určené do okamžité spotřeby.
S odkazem na téma letošních Dnů evropského dědictví „Památky měřené časem“ jsou to investice do naší
minulosti i do naší budoucnosti
Toto prohlášení bude stejně jako každý rok předáno sdělovacím prostředkům a osobně posláno
ministrům kultury a financí, členům kulturního a rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny a členům kulturního
výboru Senátu Parlamentu ČR.

Ve Šternberku, 12.září 2009

