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Zažít všední den minulých časů

Skanzen kraje Horní Falc v obcích Neusath
a Perschen u města Nabburgu umožňuje
zajímavé nahlédnutí do venkovského
a selského života dřívějších časů. Toto
muzeum, stejně tak jako ostatní zařízení
pod širým nebem, nabízejí návštěvníkům
mimořádné zážitky.

Zhruba 50 znovuobnovených budov
představuje architekturu, bydlení
a hospodaření posledních 300 let
ve své regionální a sociální
rozmanitosti. Bydleli v nich původně
sedláci, baráčníci, čeledíni, tkalci,
pastýři, mlynáři, hajní i šlechtici.
Stavby, jež nemohly zůstat zachovány
na svých původních místech, byly
přemístěny do skanzenu a staly se
tak historickým kulturním svědectvím.
Prohlídka, která trvá téměř dvě hodiny
vede od vesnice “Stiftlanddorf” přes
vesnici “Waldlerdorf” do údolí mlýnů
“Mühlental” a k obci “Juradorf”.
Od velkého čtyřstranného dvora,
kolem domku pastýře k selskému
statku a od kapličky k hostinci.
Skupina budov “Naabtaldorf”, která
má typický stavební styl pro oblast
střední Horní Falce dokumentuje
venkovské řemeslo a obchod. K tomu
patří kromě kovárny také skladiště
družstva Raiffeisen z roku 1899, které
bylo na území skanzenu přemístěno
z obce Floß.

Hospodářství
Celé území skanzenu je tradičním
způsobem obhospodařováno. Trojpolním
systémem se pěstují zemědělské plodiny
a obilí. Za pomoci koní, volů, krav a
původního zemědělského náčiní pracují
kvalifikovaní muzejní zaměstnanci
na polích a v lese. U budov jsou typické
ovocné a zeleninové zahrádky. Dřívější
pěstování domácích druhů ovoce
dokládají ovocné sady.

Pohostinství
Muzejní hostinec a hospůdka
“Brotzeitstüberl” v Selském muzeu
v obci Perschen nabízejí regionální
pokrmy a nápoje.

Dny speciálních akcí
Jako centrální muzeum pro venkovskou
a selskou kulturní historii kraje Horní
Falc pořádá skanzen několikrát ročně
tématické akce. Při nich jsou předváděny
staré řemeslné techniky a tradiční
zemědělské práce. Speciální výstavy
a přednášky zaměřené na lidovou kulturu
doplňují program skanzenu.

Selské muzeum v Perschen: statek ”Edelmannshof”

Základním kamenem skanzenu byl na svém původním místě zachovaný
statek Edelmannshof, který se nachází ve 3 km vzdálené obci Perschen.
Tento farní dvůr byl založen v roce 1605 a v roce 1964 byl zpřístupněn
pro veřejnost jako jedno z prvních venkovských muzeí pod názvem
“Hornofalcké selské muzeum Perschen”. Patří tak k nejstarším muzeím
tohoto druhu v celém Bavorsku. V roce 1977 převzal kraj Horní Falc
tento objekt v rámci plánovaného skanzenu v obci Neusath.
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Návštěva v muzejním obchodě

Nabídky pro skupiny

V muzejním obchodě nabízíme regionální speciality, dětské hračky,
malé dárky a spotřební zboží pro dům a zahradu. Jsou zde k dostání
také publikace Hornofalckého skanzenu.

Pro školy, školky, dětské narozeninové oslavy, společnosti a podnikové
výlety nabízíme individuální programy. Při tématických akcích je možné
poznávat dřívější venkovský život.

Otevírací doby

Prohlídky s průvodcem

Muzejní sezóna v areálu skanzenu – od začátku jara do konce
1. listopadového týdne

jsou možné pouze po předchozí telefonické objednávce.

Skanzen v Neusath: úterý – neděle od 9 – 18 hodin
Selské muzeum v Perschen: soboty, neděle a svátky od 9 – 18 hodin
(vstup do 17 hodin)

Kurzy
informace najdete na internových stránkách.

Prosím dbejte těchto pokynů
V celém areálu je zakázáno kouření a trhání květin.
Psy je nutno vést na krátkém vodítku.
Je zakázáno dotýkat se vystavených exponátů.
Bezbečnostní pokyny jsou uvedeny u pokladny ve vstupní hale.

Pro turisty a cyklisty
trasa od nádraží Nabburg
do Perschen 2,5 km a dalších
2,5 km do obce Neusath.

Oberpfälzer Freilandmuseum
Neusath-Perschen
Museumsverwaltung
Neusath 200
92507 Nabburg
Telefon: 09433 2442-0
Fax: 09433 2442-3222
freilandmuseum@bezirkoberpfalz.de
www.freilandmuseum.org

Těšíme se na
Vaši návštěvu!
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Informace na telefonu 00 49 / 94 33 / 24 42 - 0 nebo www.freilandmuseum.org

