finančních darů, bychom rády začaly s II. etapou
začátkem roku 2015.
Celkové náklady na rekonstrukci včetně DPH činí
31. 194 708,- Kč a z toho 13. 320 945,-Kč je na II.
etapu.
III. etapa - obsahuje stavební úpravy 4 – 5 NP.
IV. etapa – zahrnuje venkovní úpravy, fasádu
objektu bezbariérovou úpravu chodníku, přípojku
elektro záložního zdroje, úpravu kanalizační
šachty a anglický dvorek.
V. etapa – řeší technologii výtahu

Prosíme jej o přímluvu, aby se nám podařilo
zrekonstruovat jeho rodný dům - náš klášter,
žít z Božího milosrdenství a prokazovat ho
nyní i v budoucnu.
S vděčností a láskou

S. M. Bohuslava Marie Kubačáková
generální představená

Rekonstrukce rodného domu
sv. Jana Nepomuka Neumanna
v Prachaticích

Bankovní spojení:
Číslo účtu 1028743011/0100, VS: 1860
Komerční banka, a.s. v Praze 1

PODĚKOVÁNÍ
Doposud jsme získaly finanční podporu
z Německa od našich projektových partnerů –
Ackermann–Gemeinde Würzburg, Ackermann–
Gemeinde Passau, kteří Prachatice dlouhodobě
navštěvují. Dále od Česko–německého fondu
budoucnosti, od Nadace Dobré dílo sester sv.
Karla Boromejského, Města Prachatice, Persa
a.s., Kirche in Not, Renovabis, Biskupství českobudějovické a mnoha soukromých dárců.
Ráda bych vyjádřila upřímné poděkování za
každou pomoc našemu projektu. Za případné
poskytnutí daru Vám budeme vděčny. Všechny
naše dobrodince provázíme modlitbou.
Věříme, že právě díky sv. Janu Nepomuku
Neumannovi se dílo milosrdenství i dnes v jeho
rodném domě daří.

Biskupská konference v r. 2011 kolem sochy sv. Jana
Nepomuka Neumanna u jeho rodného domu
v Prachaticích u příležitosti 200. výročí jeho narození
(uprostřed kard. Rigali z Filadelfie).

Kongregace Milosrdných sester sv. Karla
Boromejského
Neumannova 142, 383 01 Prachatice,
Tel.: 388 319 571,
e-mail:neumanneum@boromejky.cz
www.boromejky.cz

Historie rodného domu sv. Jana Nepomuka
Neumanna v Prachaticích
Sv. Jan Nepomuk Neumann patří od r. 1977
k patronům naší Kongregace; pojí ho s naším
společenstvím zvláštní „příbuzenský“ vztah, neboť
když francouzské boromejky zakládaly českou
větev v Praze, první čekatelkou byla jeho rodná
sestra Johanka. V Kronice se píše, že byla "perlou"
Kongregace.
V roce 1860 umírá její otec Filip Neumann,
několik měsíců po smrti svého syna sv. Jana
Nepomuka Neumanna. Filip Neumann chtěl, aby
jeho dům sloužil dobročinným účelům, a odkázal
jej dceři Johance - sestře Karolíně. Ta byla
představenými poslána v říjnu roku 1860, aby
spolu s několika dalšími sestrami v Prachaticích
zřídila klášter, kde by sestry působily dle poslání
Kongregace. Nejdříve v rodném domě založila
opatrovnu a zakrátko, když Kongregace zakoupila
několik dalších sousedních domů, i školu.
Až do roku 1945 měl dům vždy obyvatele
německé národnosti, ať už to byla škola,
sirotčinec či Zaopatřovací ústav pro věkem
pokročilé. V roce 1948 byl dům zestátněn.
V 50. letech se v domě ukrýval františkánský kněz
Remigius Janča. Byl prozrazen. Spolu s ním byla
zatčena a odsouzena na 8 let představená domu S. M. Vojtěcha Hasmandová a další sestry. V roce
1975 musely sestry dům kvůli socialistickému
režimu opustit. Krátce nato, v r. 1977 byl sv. Jan
Neumann svatořečen. Tento rok nesměl nikdo,
včetně amerického biskupa Mořkovského, rodný
dům navštívit.

V roce 1992 byl dům opět navrácen Kongregaci.
Posvěcena byla kaple sv. Jana Nepomuka
Neumanna. Ve spolupráci sester a laiků z města
Prachatic vzniklo Občanské sdružení sv. Jana
Nepomuka Neumanna, které vybudovalo
stejnojmenný hospic a Domov Matky Vojtěchy
pro nemocné s Alzheimerovou chorobou.
V roce 2010 jsme si připomněly 150 let působení
sester v tomto domě, s přestávkou 17 let v době
totality.
Historie činnosti domu je pozoruhodná a díky
světcově přímluvě můžeme žít a působit v tomto
domě až dodnes
Projekt rekonstrukce rodného domu sv. Jana
Nepomuka Neumanna
Cílem projektu je realizace rekonstrukce domu a
půdní vestavba.
Od navrácení domu do rukou Kongregace
v r. 1990 byly provedeny jen nejnutnější opravy.
Objekt vyžaduje celkovou rekonstrukci.
Projektovou dokumentaci ke stavebnímu
povolení na rekonstrukci domu jsme pořídily díky
finančnímu daru kardinála Rigaliho, arcibiskupa
ve Filadelfii. Tento dar umožnil odstartování
projektu.
Navržené práce byly kladně posouzeny ze strany
orgánů památkové péče (objekt je cennou
kulturní památkou).
Naším záměrem při rekonstrukci je odstranit
velkou vlhkost, která vzlíná zdivem; vyměnit
vodovodní a elektrické rozvody, protože stávající

jsou v havarijním stavu; vybudovat novou
kanalizaci, poněvadž unikající voda se hromadí ve
sklepních prostorách; vyměnit netěsnící okenice,
aby nedocházelo k energetickým ztrátám; protože
objekt není bezbariérový, je třeba pro starší a
nemocné sestry i imobilní návštěvníky vybudovat
výtah. Chceme vylepšit prostor klauzury, kde není
přímé větrání, a navrátit původní pavlač. Protože
dům má velký půdní prostor, máme v plánu zde
vybudovat pokoje jak pro návštěvy světcova
rodného domu, tak pro ty, kteří hledají možnost
ztišení, ale i pro stážisty a evropské dobrovolníky
v sousedním Hospici sv. Jana Nep. Neumanna a
Domově Matky Vojtěchy. Vznikne také
dostatečně velká společenská místnost, která
doposud v domě chyběla a která bude sloužit pro
setkávání s naším německým partnerem.
Počítáme s galerií sv. Jana Nep. Neumanna a naší
Matky Vojtěchy.
Rozpočet na tak rozsáhlou rekonstrukci světcova
rodného domu a zároveň kláštera však přesahuje
mnohonásobně finanční možnosti Kongregace.
Proto jsme rekonstrukci rozdělily do 5 etap, které
budeme realizovat v závislosti na objemu
získaných prostředků.
Od května 2014 probíhá I. etapa rekonstrukce stavební a statická část - statika a hrubá stavba
krovu, včetně definitivní krytiny, vikýřů a
zateplení střechy. Součástí je také nutná oprava
vadné kanalizace.
Do II. etapy jsou zahrnuty stavební úpravy 1PP –
3NP – sanace zdiva a větraná podlaha 1NP,
výtahová šachta, kompletní profese 1 – 3NP.
V případě úspěchu podaných žádostí a ostatních

