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Zámek bylléla bez údriby... burqu. Do roku 2012 zde sídlila
SpS strojnická. Po rekonstrukci
se stal zámek sídlem městského
úřadu. Součástí zrekonstruova-
né pohledové zdi je i vyhlídková
plošina, Vnitřní nádvoří zámku,
dnešní dvorana, zastřešené pro-
sklenou střechou, je prostorem,
kde se snoubí historická a rno-
derní architektura a vzniká pro-
stor pro kulturní a společenské
akce. Turisticky atraktivní jsou
všechny nové expozice umístěné
v zámku.Tento projekt je dobrou
ukázkou toho, jak může zachrá-
něná historická památka sloužit

Nová tvář pro opomenutá zákoutí
Máte ve svém okolí zrekonstruovanou stavbu, kostelík, kapličku, náves, boží
muka, či jenom zákoutí? Pokud ano, neváhejte ji přihlásit do celonárodního
projektu Má vlast cestami proměn. Pochlubte se také vy svým dílem a inspirujte
ostatní. A pokud sami žádnou proměnu nepřipravujete, můžete poděkovat li-
dem, kteří zvelebují krajinu našeho domova.
Národní putovní výstava Má
vlast cestami proměn přiná-
ší svědectví o proměnách po-
lozbořených staveb v důstoj-
né objekty s užitečnou náplní,
o poškozených lokalitách navrá-
cených k přírodním principům,
o zvelebených parcích, nádra-
žích,náměstích a návsích.Přispí-
vá k posílení osobního i národní-
ho sebevědomí a k šíření dobré
pověsti naší země v zahraničí.

Putovní výstava startuje
Pokud se přihlásíte do této

putovní výstavy, můžete počí-
tat s kvalitním servisem. Orga-
nizátor výstavy, Asociace Enten-
te Florale CZ - Souznění, z. s.,
ve spolupráci s Národní kultur-
ní památkou Vyšehrad, zajistí
účastníkům vytvoření prezen-
tačního plakátu, který zachytí
úspěšnou proměnu památky
nebo zajímavého zákoutí. Tyto
plakáty jsou k vidění na putov-
ní výstavě, která tradičně začne
21. května 2016 na Vyšehradě
a postupně poputuje republikou
od kraje ke kraji.

obce. Tento objekt dříve sloužil
jako skladiště,dlouhodobě chát-
ral a neměl smysluplné využití.
Budova byla staticky narušená,
zatékalo do ní, na mnoha mís-
tech opadávala omítka a vzhle-
dem k tomu, že leží na vyvýše-
ném místě téměř v centru obce,
hyzdila okolí.

Díky projektu se podařilo
v historické budově špýcharuvy-
tvořit Muzeum tradic obce Sou-
tice. V prvním podlaží je možné
nahlédnout do obecních kronik
a je zde i tvůrčí dílna, ve dru-
hém podlaží je znázorněnacesta
pitné vody ze Želivky do Prahy.
Ve třetím podlaží mají svůj kou-
tek spisovatel V. Zamarovský
a poslední majitel zámku F.Elpl,
dále je tu školní lavice s učebni-

•.. nyní září novotou
I

Bližší informace k výstavě
i možnosti registrace najdou zá-
jemci na webové adrese http://
cestamipromen.cz/vystavovatele.

v modernizovaném kabátě veřej-
nému prospěchu.

Z hyzdící trosky místní
chloubou

Ještěradikálnějšíproměna če-
kala Muzeum tradic v obci Souti-
ce.Myšlenkapřestavby špýcharu
na vesnické muzeum vyšla ze
skutečnosti, že obec disponuje
vhodnou budovou, a zároveň
místní obyvatelé nashromáždi-
li mnoho archivního materiálu
vztahujícího se k historii a životu

Proměněný zámek
Minulý ročník výstavy přiblí-

žil řadu velmi zdařilých proměn.
Jednou z nich byl například re-
nesanční šlikovský zámek v obci
Ostrov. Zažil v historii řadu pře-
staveba má obecně pohnuté dě-
jiny. Za války byl pobočkou kon-
centračního tábora ve Flossen--~~.'.~J
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cemi a fotografiemi žáků soutic-
ké školy. Návštěvník zde spatří
i šicí stroje, kolovrátek, výrobky
z krajky, kolébku a kočárek s mi-
minkem. Díky nadšení íniciátorů
se zachovalo historické dědictví
obce a regionu, exponáty mají
v expozicích důstojné místo
a jsou tak zachovány pro bu-
doucí generace. Muzeum je vy-
užíváno pro prezentaci historie
obce i pro podporu spolkového
života. Ivana Holubcová

Foto: Má vlast cestami proměn

PROČ SE PŘ HI...ÁSIT
DO PROJE ~U?
• Proměna bude jednou pro-
vžrfy zachycena na pěkně vy-

edenem plakátu velíkosti Bl.
• Proměna bude součástí

ce ene kolekce 99 zdařilých
pro ěn z celé naší vlasti.
• Proměna bude po celý rok
putovat po celé naši vlasti
a zúčastní se význa ych
akcí.

Více informac na. eo ....
www.cestamip o,....e a
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