TISKOVÁ ZPRÁVA: Přeshraniční spolupráce na hradě Hukvaldy
Kulturně společenská akce „Mezinárodní den muzeí“ proběhla na hradě Hukvaldy ve znamení pokračování
mezinárodní spolupráce v rámci projektu „Každá história si zaslúži svoj priestor“ ﬁnancovaného operačním
programem Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika.
Hukvaldy 19. 5. 2019
Další navazující aktivitou byla realizace kulturně společenské akce, jejíž nosné téma byla úloha fortifikace, jakožto
nepostradatelný stavební prvek.
Navazujeme na již realizované aktivity v rámci přeshraniční spolupráce Interreg, a to především - sanace
severovýchodní hradby a stabilizace východního nároží hradu Hukvaldy, realizace dvou 3D modelů hradu Hukvaldy a
vydání publikace „Hukvaldy a Budatín, Příběhy z hradů a podhradí moravsko-slovenského pomezí“.
Sanace zdiva byla provedena u severovýchodní brány hradu Hukvaldy, kterou návštěvníci znají jako hradní baštu.
Stabilizace východního nároží hradu, které se nachází v další části okolo hradního paláce, návštěvníkům nadále
zprostředkuje krásný výhled na hrad z tzv. Janáčkovy vyhlídky.
Dva modely hradu dokládají současnou podobu a rekonstrukci hradního jádra z konce 17. století dle dochovaných
popisů a zobrazení vytvořil restaurátor Pavel Storzer. Modely jsou přístupny během prohlídek hradu v dubové
komnatě hradního paláce.
Historie a opevnění hradů Hukvaldy a Budatín bylo popsáno v knize, kterou napsali odborní pracovníci Muzea Beskyd
Frýdek-Místek a Povážského muzea v Žilině. Autoři, zmiňované publikace, která byla přeložena i do anglického
jazyka, jsou odborní pracovníci obou muzeí. Část slovenskou, která je věnována hradu Budatín napsala Mgr. Zuzana
Staneková, která pracuje v Povážském muzeu v Žilině jako archeoložka. Faunu a flóru hukvaldské obory popsala
RNDr. Magdaléna Roháčová entomoložka Muzea Beskyd Frýdek-Místek. Nejobsáhlejší část textu je věnována
dějinám hradu Hukvaldy a tu zpracoval historik Muzea Beskyd Frýdek-Místek Mgr. et Mgr. Petr Juřák.
Návštěvníci hradní motty shlédli vystoupení skupiny Adorea – šermířů Olomouc, připraveny byly ukázky
archeologických vykopávek, návštěvníci si sami mohli práci archeologa vyzkoušet a připravena byla také přednáška
Mgr. et Mgr. Petra Juřáka na téma „Fortifikační prvky“. Slovenští řemeslníci po celou dobu konání akce prezentovali
ukázky – řezbářství, drátenictví, perníkářství, zvonkářství a košíkářství.
Zpřístupnili jsme nově vzniklou herní a vzdělávací zónu – dřevěná kostkoviště a interaktivní herní stěny, taktéž
realizovanou v rámci projektu přeshraniční spolupráce.
V průběhu akce probíhala soutěž o publikace, které se tak dostaly k novým čtenářům.
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