
Díky MAsce vzniknou na
DaIŠím projektem, kteným |VlAs Rozvo-
jové partnerství Regionu Hranicko rozšíři
V |etošním roce šká|u svých aktjvit'je pro-
jekt'Za poznáním a odkazem předků.'' na
kterém spo|Lrpracuje s MAs N,,1ohe|nicko.
H|avním cí|em je VybUdovánía nás]edný
provoz ce|kem čtyřech stá|ých expoz|c,
tzv' Venkovských minimuzeí' které sVoU
ex|stenci pomáhají zachováVat ku|turní
dědictví Venkova a přjpomínat dneŠním
generacím odkaz generací minu]ých' Na
Hranicku Vzniknou expozice v obcích
Bě|o1ín a BýškoVice'

Dotace získaná V rámci projektu spolu-
práce činí přes 4 mj|iony Kč a podě|í se
o ni 4 nové expozice: na ,4ohe|nicku
Vznikne siň se|ských tradic V Po|ici,
a Židovská synagoga V Lošticích' Na Hra-
n|cku se expozice soustředína 2 po]oza-
pomenuté Významné osobnosti nedáVné
historie' Bě|otÍnská fara by|a V minu|ém
slo|eti d|oUholetým púsobištěm papeŽ.
ského preláta Dr' Jaroslava studeného,
Významného Iiteráta' stavite|e koste|ů'
a|e též čiověka postiŽeného komunistic-
kou zVů|í normaIizace' stavebni obnovy
se dočkají dVě místnosii a sociá|ní
zázemí s ma|ou k!chyňkou, noVý nátěr

Hřanicku 2 venkovská tnuzea
dostane střecha budový exponáiy dodá
bohatý bě]otínský archiV a da|šÍzdroje'

V BýŠkovicich se pak 2 místnos{i býVa|é
ško|y promění V muzeum místní historie'
jemuŽ bude VéVodit expozice VěnoVána
místnímL] rodákovi' spo|uzakiadate|i Ós|.
Legii' Významné postavy eeskosloven-
ské armády za 1' repub]iky a aktivnímu
odbojáři popravenému gestapem. p|k'
Bohus|aVU ZáVadoVi' Také zde bude
potřeba přizpůsobit interiérzměně VyuŽití
z býva|é VýÍobnídí|ny na muzejníexpozi-
ci' druhá místnost pak bude s|oužit jako
přednáškový sáJ obohacený o exponáty,
fotog raÍie a dokumenty z h istorie obce '

Projekt se rozběhne běhern května, kdy
bUde vybrán dodavate| stavebních prací'
po celé |éto se bude rekonstruovat, naku-
poVat Vitriny a VytVářet popisky exponátů'
obě expozice se mohou opřít o peč|ivou
připravu obsahu' která pÍoběh|a V rámci
nedáVno ukončeného projektu Mikroreg!
onu Hranicko' Díky němu se V obou
obcích někoIikrátsešla pracoVní skupina
s|oŽená z místních zájemců a znaiců his-
tone a pod Vedením odborného |ektora
sk|áda]a Žaměření eXpozice tak, aby byIa

Ja|1na z epazic bude unktén v býÉlé wškaÝ|ďé škale

atraktivnÍjak pro místní rodáky, tak pro
náVšlěVniky odjinud. Aktuá|ní dotace tak
papÍové p|ány převede do skutečnosti
a už před Vánocemi 2010 se můžeme
těšrt na sIaVnostn í otevřen í obou muzeí'

Také tento projekt dop|ňují doprovodné
aktivity' UŽ V červnu 10 bude odpo|ední
seminář ,,InteraktiVni eXpozice na Mohe|.
nicku a jinde V cR'' dá]e bude k expoŽi-
cÍrn připraven tištěný propagační ]eták
a Webová prezentace. S|avnostní ote-
Vření navštÍVí exkuze z paítneÍského
moheInického regionu'


