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Tisková zpráva:  
Realizace projektu spolupráce „Moravská brána do Evropy – nové venkovské expozice a 
muzea“ 
 
Místní akční skupina Regionu Poodří ve spolupráci s obcí Bartošovice a v partnerství s MAS 
Moravská cesta,o.s. a Moravský kras,o.s. realizovala projekt spolupráce „Moravská brána 
do Evropy – nové venkovské expozice a muzea“.  
Projekt je 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.  
 
Muzeum  na  zámku v Bartošovicích představuje expozici v prostorách druhého podlaží 
objektu bartošovického zámku, ve které chce místní akční skupina veřejnosti představit nejen 
historii a současnost kraje bývalého Moravského Kravařska, ale také poukázat na bohatou 
kulturní historii samotných Bartošovic a nejbližšího okolí. Samostatným oddílem se expozice 
chce vyjádřit rovněž k období bitvy u Slavkova, jejíž předehra i důsledky se kolem roku 1805 
nevyhnuly ani místnímu kraji. Stručně jsou také zmíněny přírodní poměry Moravského 
Kravařska a současné oblasti Poodří a Regionu Poodří. 
 
Expozice je rozdělena do čtyř oddílů: 
Moravské Kravařsko 
Bartošovice a bartošovický zámek 
Bitva u Slavkova a Novojičínsko 
Galerie osobností 
 
Expozice je svým pojetím zaměřena především na školní mládež, rodiny s dětmi, turisty, 
stejně jako na místní obyvatele, kterým se takto ucelený pohled na historii i současnost 
Bartošovic a blízkého okolí nabízí poprvé. 
 
Slavnostní otevření expozice se uskutečnilo v pátek 5. listopadu 2010 v 17.00 hodin za účastí 
zástupců partnerských místních akčních skupin nejen z České republiky, ale také ze 
Slovenska. Otevření se dále zúčastnili členové MAS Regionu Poodří, zástupci členských obcí 
Regionu Poodří, zástupci německého spolku Kuhländchen a pozvání hosté. 
První návštěvníci expozici shlédli v sobotu 6. listopadu v rámci „Podzimních pooderských 
rybářských slavností“. Pro další zájemce bude expozice otevřena při zahájení turistické 
sezóny 2011, tj. od 1. května 2011. 
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Ing. Oldřich Usvald 
manažer MAS Regionu Poodří, o.s. 


