
Planaaená ?vruaea,: ewo?i,ce učelařstuí, i, |uistCIrickuch ttdá,lostí,
Hranitka/ Pětice mal ch mu-
zeí by měla během následují.
cÍho p lroku vzniknout na
Hranicku. V nejrtiznějŠÍch
formách budou lidem pŤipo.
mínat historii' Někde se majÍ
ohlíŽet do minulosti tradic,
jinde za slávou konkrétních
osobností. V Hranicích také
vznikne expozice včelaŤstvi.

S nápadem vytvoŤit ve
městech a obcÍch minimuzea
pŤišel Mikroregion Hranic-
ko. ,,Je Škoda, Že toho dnes
lidé o minulosti svého nej-
bliŽšího okolí vědÍ tak málo'
A toto je zp sob, jak jim ji
nenási]nou formou pŤipome.
nout,,. Ťekl jiŽ dŤÍve Jan Ba.
lek z Hranické rozvojové
agentury. Ta letos na jaŤe
oslovila pŤedstavitele sdru-

Žen:fch měst a obci s ná-
vrhem, zdaby se do projektu
nechtěIi zapojit. S odezvou se
setkala v Hranicích, Potštátě
a Bělotíně, z obci pŤivítďy
nevšední nápad Všechovice
a BÝ'škovice.

PŤímovHranicíchvzáÍi
otevŤou muzeum včelaŤství'
Lidé v něm uvidi' jak se kdysi
stáčel med nebo vyvaŤoval
vosk, pro děti bude nejzaji
mavější Živá expozice včel.
,,NejstarŠÍ exponát v poďobě
medometu tady budeme mít z
roku 1800'.. pochlubil se člen
hranického vyboru Ceského
svazu včelaŤri Pavel Malovec.

',Chtěli bychom vlastně jen
obnovit to, co tady
vHranicich odjakŽiva bylo.
Proto budou součástÍ expozi.

TADY BUDE Jedno z pěti pjipravovan ch minimuzeí bude v áŤí otevŤe-
no v hranické Potďníulici. C|en místniho sdružení Geského svazu včelaÍ{i
slibi!' že v něm kromě starodávnfch exporuítú návštěvníci uvidí i živou
expozici včel. Foto: Deník/Katežina Kapková

ce také ukázky vyroby svÍček
nebo pečení medoqfch per-
níčkti'.,dodal.

PotŠtát se chce v projektu
zaměŤit na své historické
udáIosti, VŠechovice chtěji
lidem pŤipomenout slávu
svého rodáka _ architekta
F\rchse' B:Íškovice chtějí
vzdát stejn:Ím zp sobem hold
svému padlému legionáŤi.
V Bělotíně věnují muzeum
svému jedinému čestnému
občanovi - faráŤi Jaroslavu
Studenému.

''KdyŽ se v padesát]fch le-
tech vrátil ze studií ve Vati-
kánu. komunisté mu dali ná-
lepku nepŤÍtel lidu a všemoŽ.
ně mu komplikovali Život.
Kďyž zaČa| vydávat cirkevnÍ
literaturu, zavŤeli ho pro ne-

dovolené podnikánÍ' a kdyŽ
se pak z vězeni vrátíI, zorga-
nizoval jeŠtě jako sedmdesá.
tilet:f muŽ stavbu asi tŤinácti
kostel ," shrnul minulost
v znamné bělotínské osob-
nosti současn;f starosta měs-
ta Eduard Kavala.

Minimuzea budou součástí
projektu Za poznáním mik-
roregionu Hranicko. Právě
ten Še od olomouckého kraje
dočkal podpory ve v1iši tŤí set
tisíc korun.

..Čast Gchto finančních
prostŤedkri mohou zapojené
obce vyuŽít na drobné inves-
tice. Do budoucna ale uvaŽu-
jeme o tom, Že budeme pŤi
zÍskávánÍ dalŠÍch peněz po.
stupovat společně'., uzavŤel
Jan Balek. (lG)
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