Česko-německý projekt „Zapomenutá místa“
Během posledních čtyř zářiových dní se v Polevsku sešla česko-německá skupina 16
účastníků, která se rámci projektu „Zapomenutá místa“ snažila oživit čtyři dnes již
téměř neznámé lokality v okolí.
Účastníci ve věku 27-73let, kteří se sjeli mj. z Lückendorfu, Löbau, Pirny, Žitavy, Cvikova,
Prahy, ale i Plzně a Českých Budějovic, se seznámili s danými místy, s jejich historií a
navíc se setkali i s místními pamětníky. Získané informace pak doplnili o staré fotografie.
Ke každému místu vytvořili krátké video, které osobitým způsobem kolemjdoucím (s
chytrým mobilním telefonem nebo tabletem) toto zapomenuté místo přiblíží.
Pamětnice paní Kuliková (89let) tak vzpomínala jak bývalo rušno u hostince Wachstein
kousek od Klůček, paní Chlumská (79let) popisovala jak žila její prababička v poustevně
nad Polevskem, o tanečních zábavách v hospodě na Jedličné vyprávěla paní Hejná
(103let) z Nového Boru a to, jak byla kaplička směrem na Prácheň propojena se zdejším
sklářským krajem líčil bývalý sklář pan Hais (80let).
Setkáním s místními obyvateli tak toto mezinárodní i mezigenerační setkání získalo nejen
hmatatelné propojení s Polevskem, ale i výrazný emotivní náboj, který zasáhl hluboce
nejen účastníky projektu, ale i pamětníky. Pro ty bylo česko-německé povídání s malými
skupinkami nadšenců, zajímavým a intenzivním zpestřením všedního dne.
Na všechna místa budou během října umístěny malé tabulky, které zapomenuté
objekty připomenou a kde se budou pod QR-kódy skrývat zmíněná videa (2-4min.dlouhá).
V centru Polevska bude navíc umístěna obecná infotabule. Nahrávky budou pro
zájemce od konce října dostupné též na webových stránkách Lužického horského
spolku. Všechny informace na tabulkách i ve videích jsou v češtině i němčině.
Projekt iniciovali a zrealizovali Petra Zahradníčková (Lužický horský spolek) a Patrick
Weißig (Hillersche Villa, Žitava). Z většiny byl financován Česko-německým fondem
budoucnosti.
Pokud Vás téma projektu zaujalo a chcete se o svém okolí dozvědět více, přijďte nás
podpořit na slavnostní otevření „zapomenutých míst“ v sobotu 28.10.2017 od 14hod. do
sedla na Jedličné. Zde akci zahájíme a poté si společně projdeme s komentáři i ostatní
místa (cca 6km, 2hod.). Těšíme se na viděnou!
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