OBČANSKÉ
LISTY
ČÍSLO 5/ ROČNÍK III

„SLEZSKÝ VENKOV, o.s.“ - ZPRAVODAJ

ŘÍJEN 2010

KOMUNÁLNÍ VOLBY 2010
V pátek 15. října a v sobotu 16. října se budou konat komunální volby. Po čtyřech letech si budou
vybírat své reprezentanty do zastupitelstvech obcí a měst. Občanské sdružení Slezský venkov se
rozhodlo podpořit některé nezávislé kandidáty do zastupitelstva obce Holasovice. Jsou to Mgr. Jan
Heisig, Ing. Miroslav Klusák, Ing. arch. Lubomír Dehner, Bc. Oldřich Šebela ml. a Ing. Libor
Hřivnáč. O co se budou snažit, shrnuli tito kandidáti do následujících bodů:
•
•
•
•
•
•
•
•

vyzvednout obec z šedi průměrnosti
harmonický rozvoj všech částí obce
rozvoj občanské společnosti, zejména tradičních spolků
podpora starších občanů, mladých rodin a živnostenského podnikání
výkonnější obecní úřad
ochrana proti povodním
přeměna Dvora v Holasovicích na důstojné centrum obce
podpora Muzea Slezský venkov a jeho aktivit

Ve volbách budeme držet palce všem kandidátům, kteří jsou našimi příznivci.
Těm zastupitelům obce Holasovice, kteří již nekandidují děkujeme za dobrou práci pro obec.
Další podrobnosti a informace o jednotlivých kandidátech jsou uvedeny v samostatné příloze.
ZE ŽIVOTA SDRUŽENÍ
V dubnu tohoto roku byla mezi
občanským sdružením Slezský
venkov, o.s. a obcí Holasovice
podepsána nájemní smlouva o
dlouhodobém pronájmu budovy
bývalého ovčína v areálu Dvora
v Holasovicích.
Prázdniny tak byly ve znamení
brigád na opravě tohoto objektu, ve
kterém plánujeme brzy otevřít
provizorní expozice našeho muzea.
Byly provedeny základní údržbové
práce – osekání narušených omítek,
odvoz odpadků a provedení generálního úklidu.
Nejvíce se zapojil Oldřich Bordovský, Lubomír Dehner, Jan Heisig a Miroslav Klusák, pomohl i
náš dlouhodobý příznivec Vojtěch Wertich z Neplachovic a další členové široké rodiny Dehnerů.
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Od dočasného otevření expozice na podzim tohoto roku jsme nakonec upustili. Důvodem je blízké
zahájení stavebních prací.
V zimě a na jaře bude probíhat
statické zajištění budovy, zejména
narušených kleneb. Bude opraveno
poškozené zdivo, střecha, některá
okna a podlahy. Nutná je také
rekonstrukce
elektroinstalace.
Stavební úpravy by měly skončit
v březnu, abychom mohli na jaře
muzeum v provizorních prostorách
ovčína konečně otevřít. Základem
bude ukázka bydlení našich
babiček a řemeslných dílen našich
dědečků. S pomocí obce bychom
rádi zajistili průchod mezi ovčínem a prvním nádvořím, kterému brání haldy suti a nepořádku.
Budeme zvažovat i otevření volného průchodu zadní branou do Dvora směrem ke mlýnu a Závodí.
V případě zájmu je možná prohlídka ovčína i ostatních budov ve Dvoře, kde máme uloženy
exponáty muzea. Naši členové Vám rádi všechno ukáží a vysvětlí.
Lubomír Dehner
DOTACE NA „VELKÉ“ MUZEUM
V druhé polovině srpna jsme se dozvěděli, že máme právo požádat o dotaci z regionálního
operačního programu (ROP Moravskoslezsko, http://www.rr-moravskoslezsko.cz) na opravu kůlny a
stodoly. Po poradě se starostou obce a zástupci odborné agentury jsme se rozhodli do toho jít. Na
takový krajíc práce je běžně potřeba alespoň čtyř měsíců. Vědomí, že je to poslední šance získat
potřebné prostředky nás donutilo pokusit se o téměř nemožné. Lubomír Dehner přepracoval ve
svém volném čase celý projekt včetně rozpočtu dle potřeb a hodnotících kritérií dotačního titulu,
zajistil velkou část potřebných dokladů a dokumentů včetně podpory okolních obcí. Manželé
Klusákovi měli největší podíl na zajištění nezbytného průzkumu mezi občany a smlouvy se
základní školou v Neplachovicích. Libor Hřivnáč si vzal na starost ekonomiku provozu a koordinaci
s obcí Holasovice. Honza Heisig vypracoval podklady pro marketingovou strategii. Jindřich
Dobřecký zajistil nezbytné kroky ze strany obce Holasovice, jako žadatele o dotaci. Dle svých
možností pomohli i ostatní členové sdružení. Ve čtvrtek 7. října byla žádost podána a zbývá jen
doufat, že uspějeme. Žádáme o téměř 10 mil. Kč, z toho cca 8,6 mil. je na vlastní investici. 15%
z celkové částky musí uhradit obec Holasovice ze svých prostředků. Výsledek budeme znát až
v příštím roce. Do té doby budeme mít spousty času na úpravu exponátů, které jsme sesbírali za tři
roky.
Žadatelem o dotaci je obec
Holasovice a je plně zaměřena na
rekonstrukci zchátralých obecních
objektů. Občanské sdružení má
zájem tyto objekty užívat a zřídit
v nich muzeum.
Co v muzeu uvidíme?
V kůlně budou v přízemí umístěna
některá řemesla: kovárna a
zámečnická
dílna,
stolařská,
kolářská a košíkářská dílna,
výstava starých strojů a expozice o
historii Holasovic a hradiště. V podkroví se seznámíme s obecnou školou, prvorepublikovou
knihovnou, ševcovskou a krejčovskou dílnou, historií místního Sokola a sboru dobrovolných
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hasičů. Budou zde ukázky dobových uniforem, nakoupíme ve starém konzumu. Připomeneme si
také, jak pracovali staří včelaři, zahradníci, zedníci a jiné profese.
V oddělené části stodoly bude zřízeno informační centrum se vstupní výstavou a WC pro veřejnost.
Ve vlastní stodole budou umístěny větší zemědělské stroje a hospodářské nářadí.
Jan Heisig
PRŮZKUM VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ
Jedním z podkladů pro žádost o dotaci na muzeum byl dotazník s několika otázkami. Jedna z nich
byla: „Uvítali byste otevření Muzea Slezský venkov v Holasovicích?“
V anketě odpovědělo 156 občanů ze všech částí obce Holasovice s následujícím výsledkem:
Ano odpovědělo 128 dotázaných, spíše ano 20 dotázaných, spíše ne 6 dotázaných a ne 2 dotázaní.
Účastníci ankety z jiných obcí by uvítali otevření Muzea Slezský venkov z více než 90%.
Za
takovou
nečekanou
podporu děkujeme a bereme
to jako závazek k další práci.
V rámci přípravy žádosti o
dotaci nám vyjádřili svou
podporu a zájem o spolupráci
starostové obcí Neplachovice,
Úvalno, Vávrovice, Štítina,
Dolní
Životice,
Velké
Heraltice a také Mikroregion
Opavsko severozápad a Urzad
Gminy w Branicach. Uzavřeli
jsme smlouvy a dohody o
partnerství a spolupráci s obcí
Holasovice, ZŠ Neplachove a ZŠ Havíčkova Opava a s firmou STUDIO-D Opava s.r.o.
z Holasovic. Své poznatky nám zaslali i zástupci několika muzeí a skanzenů s Moravy a Slezska.
Této podpory si velice vážíme a věříme, že na ni navážeme konkrétními akcemi.
Lubomír Dehner

POZNEJ SVŮJ KRAJ
V každém následujícím čísle na tomto
místě, Vám v této rubrice nabídneme
fotografii jednoho místa v našem okolí
nebo předmětu z naší sbírky s otázkou,
kde se ono místo nalézá nebo k čemu
předmět sloužil.
Tímto bychom chtěli vytvořit možné
téma k diskusi na návsi, před
obchodem, nebo v hospodě. Vaše
příspěvky rádi zveřejníme v dalším
vydání občanských listů.
Dnes jsme pro Vás připravili fotografii
s tématem vody.

Poznáte o jaké místo se jedná? Máte k tomuto místu nějakou osobní vzpomínku?
Jak vypadalo tohle místo v minulosti?
Jan Heisig
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JAK TO DĚLAJÍ V KOZLOVICÍCH
Obec Kozlovice leží na okraji Beskyd nedaleko Hukvald. V poslední době zde vyrostlo velmi živé a
zajímavé kulturní a společenské centrum v areálu bývalého fojtství. Soukromý investor zde zřídil
muzeum obecné školy a dobového bydlení, v bývalých hospodářských budovách je malý pivovar se
stylovou hospodou. Na okraji obce v areálu bývalého mlýna vznikl malý historický skanzen, opět
s bohatým restauračním vybavením. Na Hukvaldy s největší hradní zříceninou na Moravě a ve
Slezsku Vás doveze „vláček podhoráček“. Je to dobrý tip na rodinný výlet nebo hromadný zájezd.
Pokud chcete strávit v tomto nádherném kraji více času, může navštívit nově otevřené muzeum
řemenářství a bičařství v nedalekých Metylovicích, vyjet si na blízký Radhošť, do Kopřivnice nebo
Štramberku.
Areál bývalého fojtství v Kozlovicích s obecnou školou a restaurací v malém pivovaru.

Za Vaši pomoc děkují a na spolupráci se těší členové našeho sdružení
Jan Heisig, Holasovice 21, tel: 728 365 254; jan.heisig@seznam.cz
Lubomír Dehner, Holasovice 171, tel. 608 880 559; slezsky.venkov@seznam.cz
Dobroslava Klusáková, Holasovice 116, tel. 553 662 025, 739431423; doklu@seznam.cz
Lumír Dehner, Školní 174, Neplachovice, tel. 604 293 913; filip.dehner@seznam.cz
Autorem fotografií v tomto čísle je L. Dehner, perspektivy Dvora vytvořil Ing. Ondřej Kubesa, STUDIO-D Opava s.r.o.
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