Špitál s kaplí sv. Anny, Náměšť nad Oslavou
Popis:
Špitál, postavený v letech 1743–1745 jako domov pro přestárlé sloužící a poddané náměšťského
panství, je tvořen kaplí sv. Anny a obydlími špitálníků. Špitál zřídili majitelé panství hrabata
Kufštejnové a další majitelé panství Haugwitzové jej také značně podporovali.
Podrobný popis:
Symetricky řešené hlavní průčelí špitálu má ve středu kapli a na bocích jednopatrová obydlí
špitálníků. Na dvoudílném hlavním oltáři centrální kaple je umístěn obraz sv. Anny vyučující Pannu
Marii od Josefa Aigena. Po stranách jsou plastiky sv. Šebestiána a sv. Rocha, v nástavci oltáře je
symbol Ducha svatého s andílky, dílo Josefa Winterhaldera staršího. Špitál zřídili majitelé panství
hrabata Kufštejnové pro 6 žen a 6 mužů. Zakladatelé špitálu přesně určili, kolik špitálníci ročně
dostanou obilí, mouky, luštěnin, másla i věder piva, sáhů dřeva na otop, zlatých na nákup masa a
na obuv. Po třech letech dostávali nové šaty, po devíti letech dlouhý plášť. Na náklad panství jim byl
vypraven pohřeb. V zakládací listině byl stanoven závazek přísně dodržovat všemi následujícími
majiteli panství „nadační řád“. Listinu potvrdilo olomoucké biskupství, a tím bylo zajištěno
dodržování nadace. Haugwitzové v roce 1758 rozšířili nadaci o dalších 12 osob a o tentýž počet v
roce 1770. Zajímavostí je, že špitálníci z nadace Kufštejnů nosili pláště červené, z první nadace
Haugwitzů bílé a z druhé žluté. Špitálníci zde žili ještě po roce 1945. Na konci 2. světové války byl
špitálek poškozen, v 50. letech zde bylo zřízeno městské muzeum a po jeho likvidaci získal prostory
Svazarm. V současné době objekt užívá městské kulturní středisko. Kaple se využívá pro komorní
koncerty a menší divadla.
Naproti špitálu se nachází komplex čtyř domů č. p. 111–114, které byly postaveny v roce 1736
hrabětem Adriánem z Enkenwirtu. Na rozhraní druhého a třetího domu je umístěna ozdobná kartuš
s dedikačním textem („Tito 4 domi sau z gruntu vistavene od J. E. pana, pana Václava Adriana
S.R.R. Hrabiete z Enkenwirtu a Nämniesti J. C. M. komorniho a skutečne teini radi“). Je to jediný
doklad barokního původu těchto objektů.
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