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OBČANSKÉ
LISTY

ČÍSLO 4 / ROČNÍK III „SLEZSKÝ VENKOV, o.s.“  - ZPRAVODAJ ČERVENEC 2010

ČINNOST SDRUŽENÍ

Ve třetím roce činnosti našeho občanského sdružení jsme dosáhli mnohých úspěchů. V srpnu
2009 jsme uspořádali den otevřených dveří, na kterém jsme ukázali veřejnosti všechny
sbírkové exponáty. Provizorní výstava pod širým nebem měla dobrý ohlas a navštívilo ji přes sto
dvacet zájemců z naší obce i dalekého okolí. Kromě zajímavých předmětů se líbil i program pro
malé děti, které neskrývaly své nadšení z neznámých předmětů i radost ze sladké odměny.
Každý si přišel na své                                                   Soutěž pro nejmenší

Vášnivé debaty o původu a účelu některých předmětů nebraly konce, některým občanům se
výstava tak líbila, že nám ještě tentýž den donesli z domu své poklady.
Sešly se všechny generace, ti starší hodně mudrovali      Ukázali jsme i svou představu o budoucnosti
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ZMĚNY V ČELE SDRUŽENÍ

Na členské schůzi 21.2. 2010 rezignoval zakladatel sdružení Lubomír Dehner na funkci
předsedy. Novým předsedou občanského sdružení Slezský venkov, o.s. byl zvolen Jan Heisig.
Výbor sdružení pracuje ve složení Jan Heisig, Lumír Dehner, Dobroslava Klusáková, Eva
Dehnerová a Lubomír Dehner.

SBĚR EXPONÁTŮ

V posledním roce se nám podařilo sehnat
velké množství nových předmětů, které
nám pomohly sestavit expozice kuchyně,
komory, řemesel a hospodářství. Na jejich
opravě a údržbě usilovně pracujeme.

PROPAGACE MUZEA

Na podzim roku 2009 vyšly o našem
připravovaném muzeu dva pěkné články
v příloze mf DNES. Další články vyšly
v místním tisku. Úspěšná byla reportáž
v televizi PRIMA, kde vystoupili i naši
velcí přívrženci paní Lipová a Jenda Tyl. Za pomoc a přízeň jim tímto děkujeme. Pracujeme
rovněž na webových stránkách, které připravuje Honza Heisig, Luboš Dehner a Jarda  Hřivnáč.

ZÍSKALI JSME BÝVALÝ OVČÍN

Na jaře letošního roku jsme po delším
jednání s obcí Holasovice získali do
pronájmu budovu bývalého ovčína za
sokolovnou. V tomto objektu chceme na
podzim otevřít provizorní expozici muzea
do doby, než se podaří opravit stodolu a
kůlnu. I tato budova však potřebuje
náročnou opravu.

Po válce tam žil i krejčí Jaroš, po kterém
jsme našli nádherné střihy a módy ze 40.
let minulého století. Budou jistě ozdobou
krejčovské dílny.

NAVAZUJEME SPOLUPRÁCI

Navázali jsme kontakt s obcí Neplachovice a předběžně se dohodli na využití některých
místností zámku pro výstavní účely muzea. V rámci podpory pro získání dotací jsme se dohodli
na oficiální spolupráci s mateřskou školou v Holasovicích, základní školou v Neplachovicích,
obcí Velké Heraltice a firmou STUDIO-D Opava s.r.o. z Holasovic. Dohodli jsme se zástupci
Zahrádkářů na spolupráci při plánované podzimní výstavě ovoce na zámku v Neplachovicích.

DOTACE

Po získání bývalého ovčína jsme se pokusili získat dotaci na jeho nejnutnější opravy. Dotace
z programu Leader byla zajišťuje místní akční skupina MAS Opavsko. V rekordní krátké době

jednoho týdne jsme zajistili všechny potřebné doklady, povolení, vyjádření, smlouvy a projekty
a s pomocí odborné agentury žádost podali. Následovala obhajoba záměru před hodnotící komisí
a dostavil se úspěch - dotaci ve výši 406,3 tisíc Kč jsme získali. 85,5 tis. Kč spoluúčasti přidá
vlastník objektu – obec Holasovice a dále přispějeme my vlastní prací. Jakoukoliv další pomoc
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od příznivců muzea rádi přivítáme. Bohužel se nám nedaří získat „velkou dotaci“ na opravu
stodoly, kůlny a části prvního nádvoří. V rámci regionálního operačního programu ROP byla
letos vyhlášena výzva, která nám byla šita na míru. Měla by velkou šanci na úspěch, ale
podporovány jsou jen projekty, které
neúspěšně žádaly o dotaci v roce 2009.
A pro tento záměr se nám, bohužel,
nepodařilo u obce Holasovice získat
v minulém roce potřebnou podporu.
Hlavní balík prostředků z dotací je již
vyčerpán, nevzdáme se však a budeme
se znovu pokoušet (s podporou obce)
získat co se ještě dá.

Herlička 2.6. 2010             Most na Opavu v Holasovicích
Obalovna na Štemplovci

POVODNĚ 2010

Na začátku června opět zahrozily po
přívalových deštích povodně. Řeka
Opava se trochu vylila do polí. Velkou
sílu ukázala Herlička, která zaplavila
celé údolí. Nejvíce škod bylo
způsobeno na Štemplovci, kde byla
zaplavena i obalovna Správy silnic.
Naše družení podporuje zrušení této
obalovny, která silně obtěžuje
Štemplovec zápachem. Ochrana proti
povodním patří také k našim prioritám.

MEDAILE SRUŽENÍ

Nechali jsme udělat výtvarný návrh na
pamětní medaili našeho sdružení.
Autorem je akademický sochař Pavel
Charousek z Krnova. První verze  se
zdařila a je vyrobeno několik kusů
z keramiky.
V současné době jsme zadali úpravu
návrhu, ve kterém  bude umístěn erb
Holasovic a kruhový nápis „Muzeum
Slezský venkov Holasovice“. Konečná
podoba bude kovová nebo keramická a
medaile bude sloužit jako poděkování
sponzorům a příznivcům, nebo jako
upomínkový předmět.
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MUZEUM KOSÁRNA KARLOVICE

V Karlovicích u Vrbna pod Pradědem se nachází zajímavé muzeum, které je umístěno v budově
bývalé kosárny. Kdysi se zde totiž vyráběly kosy a jiné kovářské a zámečnické výrobky.

V původní budově je umístěna expozice lesnictví a dobového bydlení. Patří k němu stodola se
starými zemědělskými stroji a nářadím. Je to zajímavá místní atrakce, která  stojí za návštěvu.

Kachlová kuchyňská pec v kosárně                      Brigáda na úpravě bývalého ovčína

VE ZKRATCE 

V letošním roce dochází postupně k úklidu budov a prvního nádvoří Dvora. Rozdíl je vidět na
první pohled. Dočkáme se i toho, že z centra obce zmizí škaredá  sběrna druhotných surovin?

V současné době pracujeme na úklidu bývalého ovčína. Součástí prací je i odstranění
narušených omítek a údržba okolní zeleně.

U příležitosti letecké katastrofy u Katyně jsme vyjádřili solidaritu a soustrast zapálením svíčky
obětem tohoto neštěstí u hraničního přechodu do Polska.

V Holasovicích byly dokončeny
stavební úpravy hasičské zbrojnice
v rámci dotačního titulu „Posílení
akceschopnosti dobrovolných hasičů

při povodních“. V přízemí vznikla
šatna pro pohotovostní jednotku se
zázemím. Byly zde provedeny nové
instalace, omítky a podlahy. V patře je
opraven společenský sál, zřízeno nové
sociální zařízení a vzduchotechnika. Z
venku dostala zbrojnice nový moderní
kabát včetně věže na sušení hadic.
Občanům se nelíbí špatný stav okolních
ploch, ale tento nedostatek se jistě brzy
napraví.

Hasičská zbrojnice v Holasovicích po opravě


