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OBČANSKÉ 
LISTY  

 
ČÍSLO 1 / ROČNÍK I „SLEZSKÝ VENKOV, o.s.“  - ZPRAVODAJ DUBEN 2008 

 
 

Vážení členové občanského sdružení, vážení spoluobčané.  

„SLEZSKÝ VENKOV, o.s.“ se sídlem v Holasovicích bude mít za sebou prvních osm měsíců 
svého trvání. 

Návrh na registraci občanského sdružení vypracoval 22.6. 2007 přípravný výbor ve složení 
Lubomír Dehner, Lumír Dehner a Jakub Dehner. Registrace u Ministerstva vnitra proběhla 27.7. 
2007. 

28. září 2007 se uskutečnila v klubovně hasičské zbrojnice v Holasovicích první členská schůze, 
které se zúčastnilo 13 osob, dalších 5 zájemců o členství se omluvilo. Na této schůzi byly 
schváleny stanovy a zvolen výbor sdružení ve složení Lumír Dehner, Dobroslava Klusáková, 
Lubomír Dehner, Romana Rosová a Eva Dehnerová. Předsedou sdružení vyl zvolen Lubomír 
Dehner. 

Mezi první iniciativy patřily dopisy adresované zastupitelstvu obce Holasovice a ZD Hraničář za 
účelem zajištění ochrany proti povodním. 

Logo sdružení, které je grafickou zkratkou jednoho z nejtypičtějších obrazů centra Holasovic, 
sponzorsky navrhli Ing.arch. Lubomír Dehner a Ing Ondřej Kubesa z firmy STUDIO-D Opava 
s.r.o. 

V září a říjnu naše sdružení nechalo vypracovat urbanistickou studie Dvora v Holasovicích a jeho 
přeměnu na reprezentativní centrum obce. Autorem byl L. Dehner. Na jednání rady a zastupitelstva 
obce Holasovice v říjnu 2007 byla studie představena veřejnosti. Rovněž jsme obec Holasovice 
požádali o poskytnutí vybraných objektů pro účely našeho muzea.  

V říjnu roznesli členové sdružení téměř do každého domu náš informační leták o připravovaném 
muzeu se seznamem hledaných exponátů. 

3.11. 2007 zastupitelstvo obce Holasovice odsouhlasilo záměr umístit připravované muzeum do 
kůlny a stodoly ve Dvoře v Holasovicích. Zároveň vyslovilo zájem tyto objekty pro potřeby muzea 
postupně rekonstruovat a využít také možnosti získání příslušných dotací. Na projektové a 
organizační přípravě se bude naše sdružení rovněž podílet. Tímto okamžikem bylo ukončeno 
období nejistoty o osud muzea. Jsme zastupitelstvu za tento postoj velmi vděční. Úspěšně se 
rozběhla sbírka exponátů pro muzeum. Po počátečních rozpacích se zapojuje stále více našich 
občanů i příznivců z širokého okolí. První soubor předmětů zakoupila v patronátním bazaru i obec 
Holasovice. 

Členové sdružení Lumír Dehner, Jiří Dehner, Zdeněk Kavan, Lubomír Dehner, Miroslav Klusák, 
Boris Dehner, Adam Dehner, Lukáš Dehner se zúčastnili brigády na výsadbu krajinné zeleně 
v Holasovicích za mostem. Za tuto výpomoc poskytla firma STUDIO-D Opava sponzorský dar ve 
výši 10.000,- Kč. 

V současné době máme bezplatně k dispozici jednu kůlnu ve Dvoře v Holasovicích, kde 
shromažďujeme získané předměty do muzea.  Se starostou obce bylo dohodnuto využití další 
kůlny. Společně s obcí Holasovice se snažíme o získání dotací na projekční práce a vlastní 
realizaci muzea ve Dvoře v Holasovicích. 
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Seznam prvních osob, které již přispěly do našeho muzea: 
 

1. Obec Holasovice – hasičská přilba, lámačka lnu, kamenný mlýnek, obchodní váhy, chomout, … 
2. Hedvika Bartkovská, Loděnice – sada zavařovacích sklenic, trakař, vozík, poklasné hrábě, … 
3. Zdenka Dehnerová, Holasovice – dvě almary, napínáky na boty, miska, zavařovací sklenice 
4. Štěpánka Rabáková, Holasovice – dřevěná lopata, dřevěná lopatka 
5. Karel Kubesa, Vávrovice – stolařské nářadí, sedlářská stolice, decimálka, kalové čerpadlo, … 
6. Marie Špillerová, Neplachovice – kuchyňské váhy s příslušenstvím, kameninový hrnec 
7. Lubomír Dehner, Holasovice – truhlářské nářadí, dobová literatura 
8. Veronika Tížková, Josefovice – kamenná valcha, čítanka RÁNO pročeské školy z roku 1927, pasírovač 
9. Jolana Dehnerová, Holasovice – dřevěné pouzdro na brousek na kosu 
10. Pavla Larišová, Lhota – ševcovské kopyto 
11. Tereza Dehnerová – žehlička 
12. František Hradečný, V. Heraltice – selské nářadí, kovářský měch, kovářské nářadí, … 
13. Jakub Dehner – mincíře 
14. Paní Quissová,, Štemplovec – mramorová valcha, dřevěné troky na prase, věšák na chomouty 
15. Vít Vicherek, Kamenec – selské nářadí 
16. Eva Dehnerová, Holasovice – šicí stroj 
17. Jaroslav Mathias, Holasovice – pluh, brány, plečka, řádkovač, kolářské nebozezy, lis na tvaroh,… 
18. Jan Dener, Neplachovice – krouhač zelí 
19. František Tyl, Holasovice – vybavení stolařské dílny 
20. Petr Dehner, Košetice – dveře do bývalé školy, selské nářadí 
21. Stanislav Rychta, Loděnice – dobová literatura, vybavení fotokomory, … 
22. Zdenka Dehnerová, Neplachovice – odstředivka na máslo 
23. Marie Bartošová, Holasovice – váha na pytle 
24. Hana Moravcová, Svoboda – sekačka na slámu, klepač na kosy se stoličkou, lavice, selské nářadí, … 
25. Pavel Pavelka, Opava – věšáky na šaty, vysavač, drobné kuchyňské předměty 
26. Marie Antalová, Holasovice – betonové dobové dlaždice 
27. Oldřich Bordovský, Neplachovice – rolničky 
28. Dobroslava Klusáková, Holasovice - sítko na mouku 
29. Lumír Dehner, Neplachovice – kuchyňské váhy  
30. Ludmila Hanslová, Holasovice – srpy, valcha, chomout, řezačka, stolička kolářská, koš slaměný, …  
 

Další dárci budou zveřejněni v příštím čísle tohoto listu. 

Všem dárcům a příznivcům mnohokrát děkujeme. Věříme, že jejich věci budou žít se jménem 
svých původních majitelů v našem muzeu co nejdéle. Naši vnuci a pravnuci je jistě budou 
obdivovat a vzpomínat při tom na své předky. 

V současné době hledáme zejména vybavení domácností, dobové uniformy a dokumenty, vybavení 
řemeslnických dílen, škol, obchodů a různých úřadů. Budeme vděční za každou obyčejnou 
maličkost, která již dosloužila a hrozí ji zničení, nebo odvoz na skládku a do šrotu.  

Hledáme rovněž vhodné prostory pro dočasné uložení a vystavení opravených exponátů. 

Potřebujeme každý drobný finanční příspěvek a zejména pomoc šikovných lidí, řemeslníků i 
ostatních spolků v obci při opravách poškozených exponátů. Sami na to určitě nestačíme. 

Uvítáme Vaše připomínky, podněty a názory, které se týkají našeho sdružení, muzea a celé obce a 
rádi je zveřejníme v našem občasníku. 
 

Za Vaši pomoc děkují a na spolupráci se těší všichni členové našeho sdružení. 
 

Kontakty na některé osoby: 
- Dobroslava Klusáková, Holasovice 116, tel. 553 662 025, 739431423; doklu@seznam.cz 
- Lubomír Dehner, Holasovice 171, tel. 608 880 559; dehner@studio-d.cz 
- Lumír Dehner, Školní 174, Neplachovice, tel. 604 293 913 
- Stanislav Rychta, Loděnice, tel. 607 192604 


