
OTEVŘENÍ STEZKY „ZAPOMENUTÁ MÍSTA“ - POLEVSKO – 2.11.2019

V návaznosti  na čtyřdenní česko-německý workshop, který proběhl na konci  září,  bylo

2.11.2019 slavnostně otevřeno rozšíření stezky po zapomenutých místech v Polevsku a

okolí. Kromě krátkých filmů o bývalé sklářské huti Anna a řezárně sametu si návštěvníci

mohli  také  prohlédnout  historické  fotografie  a  texty  či  mapy  z  kronik.  Celý  program

doprovodilo  krátké  divadelní  představení  a  čtení,  kterým účastníci  workshopu  přenesli

diváky do místního života před sto lety.

Ukázalo se, že zájem o místní historii je opravdu velký. I přes nepřízeň počasí se na akci

sešlo přes 80 diváků, kteří se s velkým zaujetím vydali na cestu do minulosti.

Srdečně děkujeme všem hostům, účastníkům i podporovatelům projektu!

Další naleznete zde: www.horskyspolek.eu  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ERÖFFNUNG DER TOUR „VERGESSENE ORTE“ - POLEVSKO  2.11.2019

     

Im Nachgang an den viertägigen deutsch-tschechischen Workshop, fand am 2. November

2019 die feierliche Erweiterung der „Vergessenen Orte“ in Polevsko und Umgebung statt.

Neben  den  entstandenen  Filmen  über  die  ehemalige  Glasshütte  Anna  und  die

Samtschneiderei, wurden auch weitere historische Fotoaufnahmen und Archivunterlagen

gezeigt. Außerdem gaben die Workshop-Teilnehmer in einen kleinen Theateranspiel und

kurzen Vortrag einen Einblick in die Lebenswelt vor etwa hundert Jahren.

Der Nachmittag zeigte uns, dass es ein großes Interesse an regionaler Geschichte gibt.

Denn trotz regnerischen und nebligen Wetters kamen über 80 interessierte Menschen und

begaben sich auf eine kleine lokalhistorische Reise in die Vergangenheit. 

Ein herzliches Dankeschön an alle Gäste, Teilnehmende und Unterstützer des Projektes!

Další naleznete zde: www.horskyspolek.eu

                                                       

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REPORTÁŽ - Ústecká TV - https://www.youtube.com/watch?

=OkV1HzMg2FU&feature=youtu.be&fbclid=IwAR16s6BkM5Mtt0jjZDrwiQK4ZUMMfX5P-qSllOVJrW_eRnoi7lLLdWcKNhY

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KONTAKT:

Petra Zahradníčková – petrazahradnickova@horskyspolek.eu (Lužický horský spolek)

Patrick Weißig – p.weissig@hillerschevilla.de (Hillersche Villa)                                    
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OTEVŘENÍ STEZKY „ZAPOMENUTÁ MÍSTA“ - 

POLEVSKO – 2.11.2019 

V návaznosti na čtyřdenní česko-německý workshop, který proběhl na konci 

září, bylo 2.11.2019 slavnostně otevřeno rozšíření stezky po zapomenutých 

místech v Polevsku a okolí. Kromě krátkých filmů o bývalé sklářské huti Anna 

a řezárně sametu si návštěvníci mohli také prohlédnout historické fotografie a 

texty či mapy z kronik. Celý program doprovodilo krátké divadelní 

představení a čtení, kterým účastníci workshopu přenesli diváky do místního 

života před sto lety. 

Ukázalo se, že zájem o místní historii je opravdu velký. I přes nepřízeň počasí 

se na akci sešlo přes 80 diváků, kteří se s velkým zaujetím vydali na cestu do 

minulosti. 

Srdečně děkujeme všem hostům, účastníkům i podporovatelům projektu! 

Další naleznete zde: www.horskyspolek.eu   

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VÝSTAVU FOTOGRAFIÍ JE MOŽNÉ SHLÉDNOUT 

NA OBECNÍM ÚŘADĚ-  1. PATRO V OBECNÍ 

KNIHOVNĚ PO TELEFONICKÉ DOMLUVĚ NA TEL. 

606/907688! 
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