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Projekt MEZI PRAŽCI MLADĚJOVSKÉ ÚZKOKOLEJKY
V září roku 2009 proběhl jiţ třetí ročník výchovně vzdělávacího
projektu MEZI PRAŢCI MLADĚJOVSKÉ ÚZKOKOLEJKY, který
pořádá Základní škola Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, ve spolupráci s Průmyslovým muzeem Mladějov.
Projekt stojí na principech
Výchovy ke vztahu ke kulturně
historickému dědictví, jejímţ cílem je
pozitivně působit na morální a
hodnotový ţebříček dětí, vzbudit
v nich lásku ke svému regionu a
historickým tradicím, otevřít jim cestu
k pochopení kulturně historických
hodnot a souvislostí kraje a společnosti, v níţ ţijí.
V Mladějově se na 4 dny sešla
skupina 15 ţáků 8. ročníků (letos
ROMANA OLIVOVÁ
v téměř výhradně dámském sloţení).
Obklopeni surovou krásou industriálních a technických památek a
půvabně divokou přírodou se ţáci společně s učiteli oddávali rozličným
tvořivým činnostem. Jejich smyslem byl niterný estetický proţitek,
hledání a vnímání krásy okolního světa, poznávání historie regionu.
Během projektu účastníci uprostřed muzejních exponátů mohli
vnímat obrovský rozmach technologií v poslední stovce let, jejich
hodnoty, význam a vliv na ţivot lidí. Ve výtvarných činnostech (mnohdy
naprosto odlišných od prací v běţné výuce) rozvíjeli své tvořivé a
pozorovací schopnosti, a jak se jiţ v těchto projektech stalo zvykem,
dosahovali při nich v mnoha případech brilantních výsledků.
Mladějovské projekty se díky nadšení ţáků i organizátorů úspěšně
daří naplnit všeobecnou tvůrčí atmosférou zaloţenou na vzájemné
spolupráci a vědomí společného cíle, coţ je přínosné nejen pro zdar
celého projektu, ale můţe pro všechny slouţit i jako návod, jak by měla
fungovat úspěšná a prosperující společnost.
Autoři a organizátoři projektu:
Mgr. Vlastimil Novák
Ing. Petr Sýkora
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Zainteresované instituce:
Základní škola Moravská Třebová,
Kostelní náměstí 21, je jednou ze tří
základních škol ve městě. Sídlí
v historické budově v centru města a
s pomocí moderních pedagogických
postupů a pomůcek pečuje o vzdělání
325 dětí ze širokého okolí.
Průmyslové muzeum Mladějov se
nachází v areálu bývalé továrny na
zpracování ţáruvzdorných materiálů,
která ve své dnešní podobě vznikla
převáţně na počátku 20. století.
ŠÁRKA KALÁŠKOVÁ
Součástí muzea vystavujícího stavební,
zemědělskou, důlní a ţelezniční techniku je i 11km dlouhá průmyslová
dráţka spojující továrnu v Mladějově s lupkovými doly v Hřebečském
masivu.

JITKA DANDAŠOVÁ
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Jak jsme byli v Mladějově
Byl pátek, 4. září 2009. Ten den si budu pamatovat, neboť tvořil
začátek putování naší skupiny ze tříd 8.A a 8.B za poznáním Průmyslového muzea v Mladějově, které se pro nás stalo nezapomenutelným
zážitkem. Přijeli jsme zatím na jeden den a seznámili se s prostředím.
Vztah k němu jsme si tvořili hlavně kresbou, kterou
nám pan učitel Vlastimil
Novák doporučil, abychom
tak lépe pronikli do tajů
krásy techniky. Také jsme
ve dvojicích vyplňovali
pracovní list na základě
poznatků získaných mezi
vystavenými exponáty.
Naši společnost oboEVA KOLÍSKOVÁ
hatil svou přítomností pan
Petr Sýkora, zapálený muzejník. Odpoledne jsme odjeli zpět do
Moravské Třebové, ale tím jsme neskončili. Čekají nás další tři dny.
Středeční ráno 9. září. Každou sekundou šťastnější jsme byli připraveni na nádraží na patnáctiminutovou jízdu vlakem do Mladějova.
Opět jsme vcházeli branou muzea,
která nás přesvědčila o pravdě, že na
chvíli můžeme opustit všední svět.
Šli jsme se ubytovat, převléci a
připravit na cestu trošku „zpožděný
vlakem“. V 11:15 jsme se vydali na
poučnou cestu po úzkokolejce, kde se
nám nabízela vskutku nádherná krajina,
která je bohatá pro zkušenosti
s dolováním uhlí a lupku u Hájovny, na
Větrné a Nové Vsi. V lese nedaleko
Hřebče jsme dostali za úkol ve
skupinkách umělecky upravit přírodu
tak, aby byla co nejzajímavější. Ve
výtvarných encyklopediích se tomu
TOMÁŠ VALIGURSKÝ říká land – art.
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Po naložení starých pražců na
vagón (které vzápětí využijeme), jsme
si cestou zpátky opět užívali pohled
do náruče přírody otevírající se všude
kolem.
V 16:30 jsme se rozdělili do tří
skupin. První kreslila, druhá se
věnovala práci pro muzeum – čištění
lokomobily od rzi a třetí projektovala
sochy z pražců. Ty jsme z vagónu
vykládali a přenášeli na místo stavby
i po večeři.
Byla jsem okouzlena pohledem
na temné ocelové pece, které jsem
sedíc u stojanu kreslila za příjemné
společnosti pana Radka Kolomého
z muzea, pozornosti spolužáků a pana
učitele Nováka.
SABINA POLANSKÁ; TOMÁŠ
Na hravou výuku dějepisu – od
VALIGURSKÝ
parního stroje k automobilu – nám
zbyl čas až za pozdního večera.
Druhý den, 10. září, jsme uvítali v 7:30. Připravili jsme se na
spolupráci s dětmi ze základní školy ve Starém Městě. Společně jsme
připravili pilinovou hmotu a rozdělili si děti pro práci s pracovním
listem. V 11 hodin jsme vyjeli vlakem na zastávku Veksl, kde jsme si
svůj názor na přírodu vyměnili s ostatními.
V chrámu přírody jsme poobědvali a pak
tvořili z pilinové hmoty sošky a reliéfy. Po
našem návratu do muzea děti odjeli domů,
do Starého Města a já se dál věnovala své
kresbě, ostatní pražcové soše, opravě
lokomobily a psaní divadelní hry.
Pokračovali jsme i po večeři. Čekala
nás literární tvorba – povídka na několik předepsaných slov a od 22
hodin táborák, kde vládu převzal humor.
Při zasloužené večerce jsme se opět vysprchovaní, nánosů špíny
zbavení, nasoukali do spacáků.
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11. září jsme po snídani vyrazili do přírody malovat v plenéru – na
Mladějovském hradisku. Několikakilometrová procházka do kopce
některým spolužákům připadala přinejmenším jako výstup na Mount
Everest, ale při pohledu z rozhledny
všichni uznali, že to stálo za to.
Malovali jsme odvážně, i na rozhledně, které jsem se zprvu bála.
Seznámili jsme se též s pověstmi
vážícími se k prostředí z vyprávění p.
Nováka a p. Sýkory.
Ve 13 hodin nás už v cíli túry,
jímž bylo opět muzeum, čekala
příjemná paní Kopřivová s výtečným
obědem za přítomnosti naší paní
ředitelky Jaroslavy Skácelíkové. Od
14 do 17 hodin jsme připravovali
happening – nacvičovali divadelní
hru o ukradeném pístu, instalovali
výstavu obrázků vytvořených během
tří dnů a chystali občerstvení.
Večer se do muzea dostavili
DENISA OLEJNÍKOVÁ
rodiče a známí, abychom se s nimi
podělili o výsledek našeho snažení. V 17:17 proběhla vernisáž výstavy,
odhalila se socha a proběhla tvořivá akce s železničními hřeby, kterou
však trochu pokazil déšť.
V 17:50 jsme opět, všichni společně, vyrazili vláčkem na Veksl.
Cesta trvala 25 minut. Před kulisami přírody se uskutečnila premiéra
naší divadelní hry. Bylo
krásné sledovat reakce
diváků na naše herecké
výkony. Pak se hosté nechali zlákat připraveným
občerstvením a poté jsme se
spokojeně vrátili do muzea.
Tím náš mladějovský pobyt
skončil. Vůbec se nám
nechtělo odejít.
Jitka Dandašová
RENATA KOPŘIVOVÁ

7

Parní stacionární lokomobila Brand & Lhuillier
Když se řekne 'lokomobila',
člověk by očekával podle názvu cosi
mobilního, a tak mu připadá slovní
spojení
'stacionární
lokomobila'
přinejmenším poněkud podivné. Na
úvod tedy krátké vysvětlení, oč běží.
Jako 'parní lokomobila' bývá
označována sestava parního kotle a
přímo na něm umístěného parního
stroje. Známější jsou lokomobily
převozní, označované také jako zemědělské. Tyto jsou opravdu pojízdné,
avšak ne vlastní silou - na místo
pracovního nasazení musely být
SABINA POLANSKÁ
dotaženy nejčastěji zvířecím potahem.
Tam již zbývalo než zajistit dostatek vody a paliva, spojit lokomobilu s
hnaným zařízením pomocí plochého řemenu a zatopit pod kotlem. Ještě
v padesátých a šedesátých letech 20. století mohl člověk na venkově tu a
tam vidět takovouto lokomobilu pohánějící mlátičku, fukar nebo jiné
zařízení.

Méně známou variantou lokomobil jsou lokomobily stacionární.
Ty byly určeny pro stabilní instalaci jako zdroj energie v průmyslovém
provozu.
Protože byly levnější než klasická koncepce oddělené kotelny a
strojovny, mohli jsme se s těmito stroji setkávat v malých vesnických
továrničkách, nejčastěji na pilách. Tak tomu bylo i u naší lokomobily.
Ta byla vyrobena v roce 1904 firmou Brand & Lhuillier v Brně
pod výrobním číslem 847. V roce 1905 je uváděna podle kotelního
certifikátu na parní pile v Pardubicích v majetku V. Jandíka. Tam byla
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prokazatelně provozována až do roku 1911, kdy končí zápisy o
pravidelných revizích jejího kotle. V roce 1918 pak "Lokomobila přešla
v majetek slečny Emilie Mužíkové (provdané Dostálové), majitelky
parní pily v Budislavi." Zakoupila ji
jako záložní zdroj energie pro svoji
pilu, která byla původně poháněna
pouze vodní turbínou - tu lokomobila nahrazovala v době nedostatku vody.
Na kotelním certifikátu se poté
rok co rok objevují pravidelné zápisy o revizích kotle s poznámkami
o jeho technickém stavu. Ale nejen
to, například v roce 1923 kotelní
komisař připsal: "Topení svěřit
zkoušenému topiči!"
Tak tomu bylo s výjimkou
roku 1945 až do roku 1947, kdy
zápis říká: "Zevně v studeném stavu
v pořádku dne 17. prosince 1947.
DENISA OLEJNÍKOVÁ
Stroj na venkovské straně namastit,
aby se zabránilo rezatění." Zda k
"namaštění" opravdu došlo, už nám nikdo nepoví. Záhy přišel Vítězný
únor a celý podnik "Parní pila a obchod dřívím Emilie Dostálové" byl
znárodněn a zastaven jeho provoz. Zda kvůli "vedoucí úloze pracujícího
lidu", nebo spíše kvůli jeho dopravní nedostupnosti, to nevíme, ale
faktem je, že podnik začal chátrat a bylo na něj uplatňováno socialistické
vlastnictví, tedy 'všechno je všech'.
Výsledkem bylo, že z lokomobily zmizely téměř všechny
součástky z barevných kovů i drobné ocelové díly. Konce komunistické
vlády roku 1989 se dočkalo pouze zubožené torzo původního stroje.
Zanedlouho potomci původní majitelky budislavské pily - rodina
Dostálových - začali uvažovat, co s "parničkou", jak láskyplně nazývali
vrak lokomobily trčící v zahradě jejich budislavského domu, která
bývala dříve pilnicí. 'Normální' člověk by zpeněžil těchto několik tun
železa v kovošrotu, Dostálovi se však rozhodli jinak. Věnovali to, co
zbylo z původní lokomobily, Průmyslovému muzeu Mladějov. To
zajistilo demontáž celého stroje, jeho přepravu do Mladějova a
prozatímní uložení.
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První fází každého sběratelství je vždy shánčivost. Tak tomu bylo i
v Mladějově. Zatímco přibývaly další historické stroje, naše lokomobila
utěšeně obrůstala vegetací a dále chátrala. V roce 2009 k ní však
Dostálovi nalezli kotelní certifikát, což se stalo impulzem k uvedení
lokomobily do vystavovatelného stavu - zprovoznění celého soustrojí
vzhledem k absenci mnoha dílů a značně pokročilé korozi již
pravděpodobně nikdy nebude možné.

TOMÁŠ VALIGURSKÝ

Doposud byla vybetonována část základů pro uložení kotle. Dále
byla z části kotle odstraněna rez a povrch ošetřen nátěrovou hmotou,
kterou za tímto účelem vyvinula a muzeu věnovala firma Teluria
Skrchov. Právě na čištění kotle se podílely žákyně ZŠ Kostelní náměstí.
Na rok 2010 je plánováno dokončení povrchové úpravy kotle i
parního stroje a jeho usazení na dokončené základy. Poté bychom rádi
nad lokomobilou postavili i dřevěný přístřešek chránící tento exponát
před povětrnostními vlivy a na závěr o naší lokomobile vydali publikaci
popisující její nelehký život až do současnosti. Zatím nezbývá, než
doufat, že se nám to podaří a poděkovat všem, kteří se na její záchraně
doposud podíleli.
Ing. Petr Sýkora

10

ZLODĚJNA
divadelní hra inspirovaná skutečnou událostí
scénář a režie: Lucie Benešová, Iva Šedá
Paní Černíková (v pozadí projíţdí vlak): To se nám to muzeum pěkně
rozvíjí, že ano kolego.
Dr. Zloun: Lepší bude, když to pronajmeme jako dílny a kanceláře.
Budou z toho velký prachy.
Paní Černíková: Ses zbláznil, my jsme muzejníci a ne podnikatelé.
Dr. Zloun rozzlobeně odchází: Stejnak to bude všechno jednou moje!
Dr. Zloun k panu Kukačkovi, zaměstnanci muzea: Hele, támhleta parta
kolem Černíků nám brání v rozvoji muzea. Když mně pomůžeš je
zlikvidovat, udělám z tebe
náměstka, až tady budu
ředitelem.
Pan Kukačka: Tak dobře, a co
mám udělat?
Dr. Zloun: Seber jim z lokomotiv
nějakou součástku, ať nemůžou
jezdit. To jim srazí vaz.
Pan Čiči: To to slunce zase
připaluje, ještěže mám dneska
SABINA POLANSKÁ
práci ve výtopně (otevírá vrata
výtopny). To snad ne! Pane Černíku,
pane Černíku, někdo nám ukradl píst
z lokomotivy.
Pan Černík: Víte to jistě, podíval jste se
pořádně?
Pan Čiči: No samozřejmě.
Pan Černík: Běžte to raději ještě zkontrolovat,
jestli jsme to zase jen někam nezaložili, já zatím
zavolám policii (zvedá telefon a vytáčí číslo).
Policajt Lojza: Lojza jméno mé.
Pan Černík: Černík, dobrý den, je tam policie?
Policajt Lojza: Ano prosím.
Pan Černík: Chci nahlásit krádež pístu
z lokomotivy.
LUCIE BENEŠOVÁ
Policajt Lojza: Vy nás ale zásobujete pane
Černík... Předám Vám šéfku. Kristýnko, zase volá Černík.
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Policistka Kristýna: Ano, tady policie.
Pan Černík: Dobrý den, říkal jsem vašemu kolegovy o krádeži pístu.
Policistka Kristýna: Nadiktujte mi adresu místa činu.
Pan Černík: No přece jako vždycky!
Policistka Kristýna: Ano hned tam budeme.
Policistka Kristýna přicházející s Lojzou do muzea: Tak co za kus šrotu
vám to ukradli dneska?
Pan Černík k policistům: Dobrý den, no konečně, čekám tady na Vás už
3 hodiny. Pojďte, zavedu vás na místo činu.
Policistka Kristýna: Aha…hm... vypadá to, jako kdyby to dělal
profesionál.
Pan Čiči: Taky že jo, přesně
věděl, co a jak odmontovat.
Policistka Kristýna: Lojzo,
pojď se na to taky podívat
(Lojza začne lokomotivu
očuchávat).
Policajt Lojza: Hele, stopa
(skloní se a po čtyřech vyrazí
po stopách).
Policajt Lojza (dopídící se
k pístu, na němţ sedí pan
Kukačka): Hele, to je ten
ukradený píst (p. Kukačka je
uvrţen do vězení).
Pan Kukačka z vězeňské cely:
Lojzo, Lojzo, pojď sem, mám
tu něco pro tebe:
Policajt Lojza: Co jé?
Pan Kukačka: Na, tady máš
láhev dobrého Tuzemáčku, ale
ALENA LEGÁTOVÁ
jenom když mě pustíš.
Policajt Lojza: Ale já nemůžu, Kristýna by nadávala.
Pan Kukačka: Ale ne, prosím pusť mě.
Policajt Lojza: Tak teda utíkej!
Policistka Kristýna (kolem níţ právě proběhl Kukačka): Ješkovi voči!
Lojzo, cos to zase vyvedl! Chyť ho!
Pan Kukačka (znovu dopaden v muzeu): Ale vždyť já za nic nemůžu,
všechno vymyslel támhle Zloun!
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Dr. Zloun odváděn
v poutech se naklání
k dělníkovi, který sedí
v koutě a cosi natírá:
Pokračuj v mých
plánech, já tady pár let
nebudu, ale až se
vrátím, tak všichni
uvidíte...
Dělník se vplíţí do
výtopny a opět ukradne
součástku lokomotivy.

JANA BABOUČKOVÁ

Osoby a obsazení v prvním uvedení hry:
Paní Černíková: Jitka Dandašová
Doktor Zloun: Iva Šedá
Pan Čiči: Tereza Puflerová
Pan Kukačka: Sabina Polanská
Pan Černík: Tomáš Valigurský

Policajt Lojza: Eva Kolísková
Policistka Kristýna: Lucie Benešová
Dělník: Renata Kopřivová
Lokomotiva: Denisa Olejníková,
Šárka Kalášková, Alena Legátová

TOMÁŠ VALIGURSKÝ
OBRÁZKY DĚTÍ ZE ZŠ STARÉ MĚSTO
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Výlet na 13 vět a 4 obrázky
Můj táta pracuje v průmyslovém muzeu. Dnes jsme tu od
rána s ním a pomáháme mu
opravovat traktory.
Když se slunce na obloze
vyhouplo nejvýš, maminka nám
nachystala oběd.
Měla to velmi těžké, protože
jsme zapomněli doma kočárek pro
malého bratříčka. Celý den ho nosí
v náručí.
Po obědě přijel i tatínkův kamarád.
Pracuje
jako horník nedaleko odtud a
všichni mu říkají
Kocour. Vypadá opravdu hezky, když není od hlavy až
k patě ušpiněný od bláta jako dnes. Večer byla totiž
velká bouřka a je to tu všechno rozblácené.
Když si rodiče s Kocourem popovídali, jeli jsme
domů opraveným traktorem. Na křižovatce jsme čekali,

až po železnici
projede parní lokomotiva plná lidí.
Všem jsem mávala, i když mě asi
neviděli.
Byl to krásný
výlet plný zážitků.
text a ilustrace: Denisa Olejníková
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www.3zsmt.cz
www.mladejov.cz
www.historickededictvi.cz
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