LISTY CUKROVARNICKÉ a ŘEPAŘSKÉ

Slovo úvodem s pozváním k návštěvě
Dobrovických muzeí
Foreword and Invitation to Visit the Dobrovice Museum

Vážení kolegové cukrovarníci, lihovarníci, vážení pěstitelé
řepy, vážení čtenáři, držíte v ruce ojedinělé číslo Listů cukrovarnických a řepařských, které je celé věnované Dobrovickým
muzeím – Muzeu cukrovarnictví, lihovarnictví, řepařství a muzeu
města Dobrovice.
Dobrovická muzea, jak zní oficiální název celého projektu,
jsme začali budovat ve spolupráci s městem Dobrovice v září
roku 2008 v areálu cenné historické památky bývalého hospodářského dvora. Ten byl po dlouhá léta v dezolátním stavu
a dlouho se pro něj hledalo uplatnění.
V roce 2008 proto vznikla obecně prospěšná společnost Muzeum a společenské centrum Dobrovice, jejímiž zakladateli jsou
město Dobrovice a společnost Cukrovary a lihovary TTD, a. s.,
která připravila projekt Muzeí. Cílem projektu bylo pomoci
zachovat cukrovarnickou, lihovarnickou a řepařskou tradici
v regionu a seznámit návštěvníky muzea i s bohatou historií
Dobrovice, která před dvěma lety oslavila 450 let od svého
povýšení na město. Díky mimořádnému úsilí ředitele obecně
prospěšné společnosti Martina Koláře a starosty Dobrovice Josefa
Hrobníka se společnosti podařilo na realizaci projektu získat
finanční prostředky z Evropské unie. Rekonstrukce areálu bývalé
ekonomie tedy mohla začít.
Nyní, o dvacet měsíců později, Vám můžeme plni hrdosti
a očekávání představit již hotové muzeum s expozicemi mapujícími nejen historii, ale také současnost a budoucí trendy cukrovarnictví, lihovarnictví a řepařství. Myslím si, že hrdí můžeme
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být právem – tak komplexní a ucelené informace o těchto
oborech nelze najít v žádném jiném muzeu nejen u nás, ale ani
v Evropě. Navíc se podařilo zachránit a citlivě zrekonstruovat
kulturní historickou památku z 2. poloviny 16. století. S napětím
tedy očekáváme, jaká bude blízká budoucnost Muzeí – věřím,
že bude jen a jen úspěšná. Tento projekt k tomu má všechny
předpoklady.
Vážení čtenáři, dovolte mi prosím, abych využil tohoto prostoru a pozval Vás na slavnostní otevření Muzea cukrovarnictví,
lihovarnictví, řepařství a města Dobrovice, které se uskuteční
v sobotu 22. května od 16 hodin.
Velmi rád bych poděkoval partnerům, spolupracovníkům
a všem, kteří přicházeli s nápady nebo radou při rekonstrukci
areálu a následné realizaci expozic. Jejich mimořádný zájem
a zapálení pro věc bylo inspirací a svědčí o tom, že řepařství,
cukrovarnictví a lihovarnictví jsou historicky slavné obory naší
republiky. I díky nim všem jsou Muzea připravena na opravdu
vynikající úrovni.
Zvláštní poděkování potom patří šéfredaktorovi Listů cukrovarnických a řepařských Blahoslavu Markovi, bez jehož úsilí
a zaujetí by toto číslo nikdy nemohlo vzniknout.
Oldřich Reinbergr
předseda Českomoravského cukrovarnického spolku
předseda Svazu lihovarů ČR
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