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V Božeticích na Milevsku vznikne muzeum mlynářství, pekařství a
zemědělství
Tisková zpráva č. 3/2014
Do obce Božetice vzdálené osm kilometrů od Milevska už možná brzy budou jezdit turisté do
muzea mlynářství, pekařství a zemědělství. Soukromý podnikatel Zdeněk Stejskal zde vlastní
objekt bývalého mlýna, z něho plánuje takovéto muzeum vybudovat.
Areál je tvořen vlastním objektem mlýna, stájemi, stodolou, domkem pro bývalé
zaměstnance, pekárnou se sklady a vodní nádrží pro turbínu. „Původně jsem chtěl z objektu
vybudovat penzion. Pak jsem se ale rozhodl využít toho, že objekt disponuje původním
zařízením mlýna, a vybudovat zde muzeum zaměřené nejenom na mlynářství, ale i pekařství
a zemědělství,“ uvedl Zdeněk Stejskal, který bude projekt realizovat. V původním objektu
s pekárnou se například zachovaly cenné původní pece včetně komínu či dvojstavidlo
s přívodem vody na turbínu. „Máme i mnoho dobových fotografií a řadu exponátů nám zapůjčí
místní rodáci,“ dodal Zdeněk Stejskal.
Ve vybudovaném muzeu budou k vidění nejrůznější atraktivní expozice. Například expozice
velkých zemědělských strojů, expozice zemědělského nářadí či expozice dobového bydlení
zaměstnanců mlýna. Návštěvníci muzea budou seznámeni s původní mlynářskou činností a
dobovou pekařskou výrobou. Dále bude zachována původní turbína, která bude
zrepasována. Bude obnovena nádrž na vodu nad mlýnem a opraveny stavidla pro přívod
vody na turbínu. Mezi exponáty budou patřit také dobové fotografie a díky promítacímu sálu
budou mít návštěvníci muzea příležitost zhlédnout videoprojekce věnované mlynářství a
pekařství v jižních Čechách. Součástí muzea bude i dětské hřiště.
„Plánujeme, že muzeum bude otevřeno celoročně a zaměstná dvě osoby,“ dodal Zdeněk
Stejskal.
Rekonstrukce si vyžádá 25 milionů korun. „Nyní je na projekt podána žádosti o dotaci z ROP
Jihozápad. Žádáme o 12,8 milionů korun. To, zda žadatel dotaci dostane, se dozvíme
v dubnu letošního roku,“ uvedla Barbora Benešová ze společnosti G-PROJECT, která žádost
o dotaci zpracovala. Pokud půjde vše podle plánu, budu muzeum dokončeno v červnu
příštího roku.
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