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DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Zveme všechny naše občany i přespolní příznivce na den otevřených dveří, který se uskuteční
v sobotu 22. srpna od 10.00 hod. do 18.00 hod. ve Dvoře v Holasovicích. V této době ukážeme
všem návštěvníkům naše současné sbírky i projekt muzea. Zároveň podáme podrobnější
informace o činnosti občanského sdružení a našich plánech do budoucna. Pro všechny máme
připraveno malé občerstvení, pro děti soutěž v poznávání některých předmětů.
ČINNOST SDRUŽENÍ
V těchto dnech uplynuly již dva roky od založení
našeho občanského sdružení. Byly naplněny
především obrovským úsilím všech členů o
získávání a úpravu nových exponátů. Několik
brigád bylo věnováno i často marnému úklidu
prostranství před kůlnou a stodolou ve Dvoře.
Musíme všechno urychlit, protože mnoho dárců a
příznivců neskrývá svou netrpělivost a zvědavost,
jak to vlastně s muzeem pokračuje.
Jedna z domácích dílen

Po opakovaných žádostech schválilo zastupitelstvo
obce Holasovice zapůjčení bývalého ovčína pro dočasné umístění našeho muzea. Objekt ještě nebyl
předán, ale během září a října se chystáme provést nejnutnější úpravy. Otevření provizorní expozice
pro veřejnost plánujeme k 28. 10. tohoto roku. Toto řešení pomůže vyřešit nedostatek místa v kůlně
a umístění expozice po dobu stavebních prací. Zároveň umožní oddělení již vyčištěných a
opravených exponátů od ostatních a zpřístupnění části sbírky pro veřejnost.
Čištění nových přírůstků

Sklad se pomalu zaplňuje
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My sami jsme také nespokojeni s pomalým postupem přípravy rekonstrukce budoucích muzejních
objektů (kůlny a stodoly), ale musíme být trpěliví, protože projekční příprava a stavební práce
objektivně vyžadují určitý čas.
Manželé Klusákovi při úklidu nádvoří

PŘÍPRAVA MUZEA
Projekt na rekonstrukci objektů pro potřeby muzea
je v současné době dokončen a zdárně prošel
náročným projednáním, mimo jiné ze strany
orgánů památkové péče a archeologů. Celý prostor
Dvora je totiž významnou archeologickou
lokalitou a jakékoliv zásahy do terénu a
stávajících objektů mohou nezvratně poškodit
cenné nálezy. Se zástupci archeologického ústavu
ČSAV je dohodnuto provedení předběžného
archeologického průzkumu, který proběhne na
základě požadavku obce Holasovice nejpozději před zahájením stavebních prací.
Kromě rekonstrukce kůlny a stodoly je navržena úprava zpevněných ploch v části prvního nádvoří,
dešťová kanalizace, přípojka NN, sadové úpravy a žumpa. Bohužel se nám nepodařilo prosadit do
projektu obnovu zbořené novobarokní brány, což doporučovali i památkáři.
Vydání stavebního povolení předpokládáme každým dnem. Dále bude následovat žádost obce o
dotaci na realizaci celého záměru u krajského úřadu a výběrové řízení na dodavatele stavby. Pokud
by všechno probíhalo zdárně, mohli bychom otevřít muzeum v trvalých prostorách na podzim roku
2011. Zatím je to ale pouze naše vroucí přání.
Původní stav a odvoz stolařské dílny pana Jana Tylla, Holasovice č. 6

Po nezdařeném pokusu o získání barokní sýpky před cca třemi lety se nám později bohužel
nepodařilo přesvědčit zástupce obce o prospěšnosti koupě bývalého kravína a přilehlých pozemků.
V těchto dnech jsme se rovněž (marně) pokusili přesvědčit zastupitelstvo o výhodnosti koupě bývalé
vily s dalšími pozemky pro účely získání obecních sociálních bytů. S nadějí držíme obci palce
alespoň ve snaze o získání prostoru současné sběrny druhotných surovin. Pokud se toto nepodaří,
může se sen o krásném centru obce hodně oddálit. V případě souhlasu obce chceme založit pod
Dvorem na Závodí sad starých regionálních odrůd ovoce a získat na něj dotace z Agentury pro
ochranu přírody a krajiny.
Jako kuriozitu můžeme označit skutečnost, že naše muzeum přijely navštívit dva autobusy turistů
z Čech. Nevíme, jak se o nás dozvěděli a škoda, že jsme jim nemohli nic ukázat. Ale je to pro nás
povzbuzení, závazek a výzva do budoucna.
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CO SE PŘIPRAVUJE V NAŠÍ OBCI
Územní plán. Probíhají práce na změně územního plánu, která zahrnuje mimo jiné i protipovodňová
opatření. Jedná se o definitivní polohu ochranné hráze a odlehčovacího koryta u řeky Opavy
v Holasovicích a poldru na Lipince nad Loděnicí. Dále je předmětem změny zkapacitnění dešťové
kanalizace v Loděnici, napojení obce Neplachovice na ČOV v Holasovicích, potvrzení funkce
výrobních služeb u stávajících objektů na „Rajčuli“ ve Dvoře v Holasovicích a umožnění zřízení
nového rybníka na Herličce v k.ú. Štemplovec. K těmto otázkám mají občané právo se vyjádřit
v rámci schvalovacího procesu.
Nová cyklostezka. Za necelé tři roky dojedou cyklisté bezpečně z Opavy až do Krnova. Ne však po
hlavní silnici, ale po cyklostezce Slezská magistrála Třicet tři kilometrů dlouhá trasa povede
z Velkých Hoštic a Opavy přes Držkovice, Holasovice, Skrochovice a Úvalno do Krnova. Městu
Opava se na výstavbu cyklostezky podařilo získat dotaci ve výši necelých 55 mil. Kč. Stavět se
začne na přelomu zimy a jara příštího roku a hotovo má být do prosince 2011. (Zdroj – Sedmička
Opava). Nás asi nejvíce zajímá úsek Holasovice – Držkovice, kde byly ukončeny výkupy
potřebných pozemků. Trasa povede od Hrabalova mlýna v Držkovicích vpravo kolem železniční
trati směrem na Krnov. Přes Herličku bude postavena nová lávka. Dále povede stezka kolem
budoucí čistírny odpadních vod, přes centrum Holasovic a po upravené stávající polní cestě ke
hřbitovu ve Skrochovicích. Na tuto cyklostezku netrpělivě čekají nejen naši občané, ale celá početná
cyklistická veřejnost.
Ostatní investice. Probíhají projekční práce na projektech a příslušných povoleních splaškové
kanalizace v Loděnici a Holasovicích a čistírny odpadních vod v Holasovicích. Připravuje se
komplexní rekonstrukce školky v Loděnici. Dokončuje se zavlažovací zařízení na fotbalovém hřišti
v Holasovicích. Připravuje se vypracování projektové dokumentace na komunikaci a inženýrské sítí
na ulici „Záhumenní“ v Loděnici. Zvažuje se způsob vytvoření podmínek pro rozvoj nerušivých
podnikatelských aktivit mezi teletníkem a budoucí čistírnou odpadních vod v Holasovicích.
Podrobnosti o připravovaných akcích a investicích přineseme v dalším čísle našeho zpravodaje.
SPOLEČENSKÁ KRONIKA
31.7. oslavila naše členka Dáša Bergerová 40. Narozeniny. Blahopřejeme a přejeme vše nejlepší do
dalších let.
V uplynulých dnech nás navždy opustil ve věku 51 let náš spolužák a kamarád Bedřich Bendík.
Seznam osob, které již přispěly do našeho muzea – 3. část:
- Ing. Petr Bolík, Holasovice - posuvné měřítko na stromy
- Ing. Radomír Hranoš, Partyzánská 2 Opava – soubor zahradního a řemeslnického nářadí
- Ing.arch. Lubomír Dehner, Holasovice 171 – soubor zemědělského nářadí a strojů
- Ing. Petr Ondruška, Lichnov-Dubnice – zemědělské nářadí
- Ing. Martin Schuster, Bratříkovice – tři (opravdu) velké hoblíky – „macky“
- Mgr. Irena Šindlerová, Opava – kuchyňský kredenc, ložnice a další zařízení domácnosti - příslib
- Jiří Dehner, Neplachovice – pasti na myši, ošatky, síta, řičice, vědra
- Pan Burian Bolatice – mlátička – příslib
- Paní Schreierová Holasovice – šicí stroj
- Jan Hlava, Neplachovice – kufr, drobné předměty
- Jiří Dehner, Neplachovice – traktor, krásně restaurovaná skříň
Některé exponáty jsme zakoupili z vlastních prostředků v různých bazarech i od soukromých osob.
Rádi přivítáme nové členy a pomocníky, kteří pomohou náš nelehký úkol zvládnout.
Za Vaše příspěvky, pomoc a podporu děkují a na spolupráci se těší členové našeho sdružení.
JAK TO DĚLAJÍ V ČECHÁCH
V tomto zpravodaji představujeme další ze stávajících muzeí, která jsme při našich studijních
cestách a výletech navštívili. Tentokrát se jedná o oblast Českého středohoří.
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MUZEUM ČESKÉ VESNICE PERUC
Městys Peruc leží západně od Loun a je známý
svou legendou o setkání přemyslovského knížete
Oldřicha s krásnou pradlenou Boženou. Tuto
událost připomíná mohutný památný „Oldřichův“
dub a Boženina studánka. V městysi je zámek
s muzeem malíře Emila Filly, ke kterému patří
krásně opravená barokní sýpka. A právě v této
sýpce se nachází „Muzeum české vesnice“.
Muzeum se nejvíce podobá našim představám i
prostorovým možnostem.
Bylo spolufinancováno ministerstvem kultury,
otevíral je pan ministr Dostál a Peruc tehdy
získala titul „Obec roku“.
Pohled na historickou sýpku a muzeum v Peruci
Ukázky sbírek muzea české vesnice v Peruci

MUZEUM LIDOVÉ ARCHITEKTURY A ŽELEZNIČNÍ MUZEUM ZUBRNICE

Obec Zubrnice najdeme mezi Ústím nad Labem a Českou Lípou v Českém středohoří. Pro
muzejní účely jsou využity nejhodnotnější stavby středu obce a jejího okolí – roubená
zemědělská usedlost, vesnická škola, starý obchod, kostel, barokní studna, roubený vodní mlýn a
další. Na nádraží je umístěno železniční muzeum. V obci probíhají pravidelné akce, jako
masopusty, velikonoce, stavení májky, jarmarky a výstavy.

Starý vesnický obchod v Zubrnici
Skanzen v Zubrnici
Příspěvky zasílejte písemně nebo mailem na adresu Slezský venkov, o.s., 747 74 Holasovice 171;
E-mail: slezsky.venkov@seznam.cz; tel: 608 880 559, 739 431 423, 604 293 913, 602 508 563.
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