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Aktualita 
 
Malá Morávka na Jesenicku – výlet s exkurzí do vesn ické 
památkové zóny 

Ostrava, 12. 7. 2013 
 

Pokud jste ješt ě nenavštívili Malou Morávku na Jesenicku, využijte možnost zú častnit se 

komentované procházky touto vesnickou památkovou zó nou v Den lidové architektury . Tímto 

dnem je vyhlášena sobota 20. 7. 2013. Národní památ kový ústav v Ostrav ě s klubem Fiducia 

pořádá při této p říležitosti výlet s exkurzí. 

 

Památká ř Tomáš Nitra  provede účastníky od kostela Nejsvětější Trojice návsí směrem ke Karlovu. 

Poté je připravena prohlídka soukromého muzea pod Kapličkovým vrchem s expozicí staré 

zemědělské techniky, tzv. Schindlerova stodola. Následovat bude intenzivní výstup k bývalé kapličce 

s lidovými malbami na dřevěném kazetovém stropě. Exkurze pokračuje návštěvou tří až čtyř chalup 

jesenického jednotného typu v různých stupních zachování a úprav. Nepovšimnuty nezůstanou ani 

objekty vůči památkové zóně vnímány jako problematické.  

Doprava je zajišt ěna autobusem z Ostravy a zp ět, nutná rezervace z d ůvodu omezené kapacity. 

 
V rámci Roku lidové architektury  jsou Mgr. Tomášem Nitrou dále p řipravovány aktivity: 
 
Rozhlasové pořady Křížem krajem (ČRo Ostrava) – VPR a VPZ v Moravskoslezském kraji 
 
Přednáška a beseda v obci Stará Ves - Žďárský potok na téma: Smysl plošné ochrany ve VPZ a VPR 
Moravskoslezského kraje se zaměřením na Žďárský Potok (červenec/srpen) 
 
 
Dříve realizované aktivity: 
 
Přednáška Principy ochrany památek a péče o ně, 19. 4. 2013, základní škola v Malé Morávce, 19. 4. 2013 
 
Vyhotovení zaměření a dokumentace kulturních památek čp. 78 a 79 v Bukovci studenty Lesnické a dřevařské 
fakulty Mendelovy univerzity v Brně ve dnech 26. a 27. 4. 2013; spojeno s exkurzí a představením historické 
lidové architektury v Bukovci 
 
Rozhlasové vysílání v pořadu Křížem krajem (ČRo Ostrava), vesnická památková rezervace Lipina, odvysíláno 
dne 5. 6. 2013 
 
Přednáška Vesnické památkové zóny a rezervace v Moravskoslezském kraji, Antikvariát a klub Fiducia, 18. 6. 
2013 
 
Přednáška Principy památkové péče uplatňované na venkově, kulturní dům v Oticích, pro Spolek pro obnovu 
venkova Moravskoslezského kraje, 20. 6. 2013 
 
 
Kontakty: 
 
Mgr. Tomáš Nitra, památkář, 595 133 907, nitra@ostrava.npu.cz 

Mgr. Petra Batková, tiskový referát NPÚ ÚOP v Ostravě, 595 133 937, batkova@ostrava.npu.cz 


