PROVOZ MUZEA BYL SLAVNOSTNĚ ZAHÁJEN 31. KVĚTNA 2015
V neděli 31. května 2015 jsme slavnostně otevřeli muzeum Prosenice. Podařilo
se tak završit dílo, které vzbudilo a budí oprávněnou pozornost a pozitivní ohlasy,
jak originální přestavbou historické hospodářské budovy, tak expozicemi, které vznikaly díky nezměrnému úsilí řady dobrovolníků a nadšenců, kteří dále zajišťují provoz
muzea. Nechyběly emoce a dojetí pamětníků, zvláště když pozvání přijali i potomci
rodiny Bartošovy. Uzavřel se tak historický kruh a slavnostní otevření muzea za
účasti senátorky Jitky Seitlové se stalo součástí života pamětníků a poutavým a poučným zážitkem všech návštěvníků. Máme za sebou téměř 2 měsíce provozu, zavedli jsme provozní režim a učíme se být průvodci, obsluhovat videoprojekci, uspořádávat expozice a další dovednosti. Těší nás velký zájem i to, že návštěvníci se vrací
se svými rodinami a přáteli. Od doby otevření muzea shlédlo expozice již 1110 návštěvníků, muzeum si získává dobré jméno a stává se součástí kultury obce a regionu. Vedle prohlídek expozic proběhla výstava Mysliveckého spolku k výročí 100 let
myslivosti, výstava panenek a výtvarných prací paní Elišky Bukvové, probíhá výstava
rukodělných prací s dílničkami, ve kterých si mohou děti i dospělí vytvářet z tradičních materiálů zajímavé i praktické předměty. V srpnu v muzeu proběhne výstava
sklářských výrobků Adély Lakomé.
Muzeum má otevřeno každou neděli od 14 do 17 hodin, individuální prohlídky
přes týden je možné dohodnout na telefonu 581 226 034. Těšíme se na Vaši návštěvu.
Za muzejní komisi Ing. Otakar Dokoupil, CSc.

Shromáždění na obecním dvoře při slavnostním otevření muzea

1/4

Při společném přestřihování pásky vchodu do muzea.

Rodina Bartošova a paní senátorka Seitlová vstupují do prostor muzea.
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Na zahájení provozu muzea se přišla podívat paní Davídková s rodinou.

Prohlídka prací lidových umělců malíře Josefa Kaluži a řezbáře Ladislava Frélicha
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Návštěva dětí z radslavské školy v muzeu

Děti z prosenské školy při prohlídce exponátů v muzeu.
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