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B!šlt.oain - Dvě nová ven.
kovská minimuzea vznikla v
posledních dnech v obcích na
Hranicku. B škovice a BěIo.
tín se tak mohou pyŠnit no.
lqimi expozicemi, které by do
jejich obci měly pŤilákat dďší
turisty.

Ke svému zdárnému konci
se pŤiblÍŽila investiční akce
MÍstnÍ akční skupiny(MAs)
Rozvojové partnerství Regi-
onu Hranicko a obcÍ BÝško.
vice a Bělotín, která dÍky zÍs.
kané dotaci pomohla ke vzni-
ku dvou novlfch venkov-
skÍch minimuzeí.,,Vyvrcho.
lení projektu nazvaného Za
poznánÍm a odkazem pŤedkri

www.hranickydenik.cz

proběhlo v pátek šestého
května, kdy byty slavnostně
otevŤeny obě expozice,.. uveď
manaŽer MAS FrantiŠek Ko.
peck:Í.

okolo tňinácté hodiny se
zaplnily místnosti bÝvalé
školy v BÝškovicích, která se
proměnila v muzeum věno-
vané místnimu rodákovi a
vyznamné osobnosti prvore-
publikové armády i obou svě-
tov1fch válek, generálu Bo-
huslavu Závadovi,'Tento
chrabrÍ'vlastenec p sobil i v
protifašistickém odboji a byl
za své činy popraven gesta.
pem," dopbnilKopeckf.

Druhá část zdejšÍho muzea
pŤedstavuje,,B:ÍŠkovice na.
pŤÍč stďetÍmi.. a věnuje se
hlavně historii obce, tradič.
ním Ťemeslrim a venkovské.
mu zprisobu Života. ,,otevŤe-
nÍ se mimo zástupcti generá-
lovy rodiny, starostri okol-
ních obcí a historik české
armády z častnila také pat.
náctičlenná skupina z part-

nerské mÍstní akčnÍ skupiny
Mohelnicko," poznamenal
FYantiŠek Kopeck;f..Partnerská skupina po-
kračovala do BělotÍna' kde si
prohléďa druhou expozici,
vzniklou díky projektu' Jed-
ná se o PamětnÍ síĎ doktora
Jaroslava Studeného na
místní faŤe. ''ZdejšÍ muzeum
je těsně pŤed dokončenÍm a
veŤejnosti bude zpŤÍstupněno
začátkem června,.. upŤesnil
Kopeck:f.

I pŤesto mohli uŽ návštěv.
nÍci zhlédnout renovovan
historickÝ nábytek a boho-
sluŽebné pŤedměty' Expozice
bude později doplněna o pŤi-
pomínku díla' které po sobě
zanechď qfznamn kněz,
myslitel, literát' stavitel kos-
telri a oběé normďizace.

Pro všechny zájemce a ná.
vštěvníky plati, Že muzeum v
BÝŠkovicích bude otevŤeno
vŽdy v pátek a bělotínské pak
ve čhrrtek odpoledne a v ne.
děli dopoledne.ExPoacE Místnost bfm|é školy v BfŠkovicích se ploměnila v mininrrzeum Foto: Dení|v František Kopeck1i


