Muzeum panenek (stará škola), Horní Bobrová
Popis:
Budova staré školy v Horní Bobrové byla vystavěna na přelomu 18. a 19. století u kostela sv. Petra
a Pavla v Horní Bobrové na místě zrušeného hřbitova. Ve zdařile zrekonstruované budově dnes
můžete navštívit expozici retro panenek. Na malé i velké návštěvníky čeká víc než 900 kusů
načančaných panenek.
Podrobný popis:
Škola měla dvě třídy a byt učitele s příslušenstvím. Na první pohled zajímavá přízemní stavba
skrývá velice cenné interiéry z doby první poloviny 19. století. Výuka zde probíhala téměř celé
devatenácté století do doby, kdy byla v letech 1893 až 1898 dokončena nová školní budova na
místě někdejšího stavení "U Dobšů". Stará škola byla v roce 1936 přestavěna k bydlení, což s
sebou bohužel přineslo i zřízení nevzhledného podkroví. Tato vestavba však byla v rámci současné
památkové obnovy z iniciativy vlastníka v nedávné době odstraněna.
Stará škola je tvořena samostatně stojícím přízemním, částečně podsklepeným objektem, jenž je
zastřešen mansardovou střechou. Fasáda je hladká, bez členění. Pozornost si však zaslouží
značné množství dochovaných výplní oken různé konstrukce i stáří. Nalezneme zde mimo jiné i
okna, která zjevně pocházejí z doby vzniku stavby či poměrně malá okna členěná až do deseti
tabulek. Budova je přístupná pomocí dvojice otvorů prolomených v ose západního a východního
průčelí. Oba vstupy jsou opatřeny malebnými svlakovými dveřmi s pečlivě provedeným vnějším
klasováním. Budova staré školy si dále zachovala mimořádně cenný autentický plochostropý
interiér, pocházející vesměs z doby první poloviny 19. století. K vidění je zde především celá řada
dveří různé konstrukce a například i malá "záhada" v podobě dobově upravených jednokřídlých
dveří, jež se po uvolnění západky dají dále sklopit na dvě části. V nedávné době prošel objekt staré
školy zásadní památkovou rehabilitací a je připraven sloužit pro pořádání kulturně-společenských
akcí.
Region: Novoměstsko a Ždársko
Město: Bobrová
URL: http://retro-panenky.webnode.cz/
Zpřístupnění: nepřístupné
Bezbariérový přístup: ne
GPS: 49°28'48.601"N, 16°6'46.978"E
Mapa: http://maps.google.com/maps?q=49.4801669,16.1130494&z=12
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