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Tisková zpráva
Zámek Bartošovice má dva nové obyvatele

V neděli 11. září 2011 proběhlo na zámku v Bartošovicích slavnostní zapůjčení
kravařských krojů pro výstavní expozici „Historie Moravského Kravařska“ a to za
účasti německých rodáků. Kroje do expozice, která mapuje místní region
Kuhländchen, zapůjčil Josef Medek, který se narodil v roce 1931 v Bartošovicích
a nyní žije v městě Uhingen.
Akce se konala v přátelském duchu. Atmosféru dotvořily zvuky živé komorní
hudby, která hrála skladby z kravařských tanců.
Expozice byla na zámku v Bartošovicích vybudována Místní akční skupinou
Regionu Poodří, o.s. v rámci projektu spolupráce „Moravská brána do Evropy – nové
venkovské expozic a muzea“ za podpory obce Bartošovice a v partnerství s MAS
Moravská cesta a MAS Moravský kras. Projekt byl realizován za finanční podpory
Programu rozvoje venkova ČR, programu Leader, opatření III.2.2. Ochrana a rozvoj
kulturního dědictví venkova. Výstupem projektu spolupráce je obnova tří stávajících
objektů pro nové venkovské expozice a muzea a to v Bouzově – MAS Moravská cesta,
v Senetářově – MAS Moravský kras a v Bartošovicích – MAS Regionu Poodří.
Expozici „Historie Moravského Kravařska“ provozuje Místní akční skupina
Regionu Poodří, o.s., která má na bartošovickém zámku své sídlo a kancelář. Na všech
aktivitách v souvislosti s provozem expozice spolupracuje sdružení s obcí Bartošovice.
Již více než rok jsme se snažili zabezpečit kravařské kroje, abychom oživili
výstavní expozici z historie regionu a návštěvníkům ukázali zdejší kroje, které nejsou
známy. Zkoušeli jsme různé možnosti od darování bývalými obyvateli, zakoupení,
výroby u nás nebo v Německu. Nakonec se podařilo domluvit trvalé zapůjčení
pánského a dámského kroje od občana Bartošovic a to pana Josefa Medka. Jak pan
Medek během slavnostního předání uvedl, zámek v Bartošovicích má dva nové
obyvatele a to Idu a Josefa, figuríny kravařských krojů.
Nutno poděkovat panu Josefu Medkovi za pomoc a vstřícnost při získání
kravařských krojů a tím obohacení výstavní expozice.
Věříme, že kroje zatraktivní expozici „Historie Moravského Kravařska“ a přiblíží
návštěvníkům život v tomto regionu.
Bartošovice, 11. září 2011
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