Tisková zpráva k projektu

„Z historie do současnosti“

(31. března 2014)

Projekt výstavy reprodukcí starých pohlednic, který připravilo Mariánskolázeňsko,
o.p.s., pokračuje postupnou instalací putovní výstavy ve všech členských obcích
Svazku Mariánskolázeňsko, a hostováním výstavy za hranicemi České republiky,
v obci Markt Neualbenreuth v Bavorsku. Projekt je spolufinancován Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj.
Putovní výstava se setkala ve všech obcích s velmi příznivým ohlasem. Občané
jednotlivých obcí se zajímali samozřejmě především o staré pohlednice jejich obce,
nad nimiž měli možnost seznámit se s tím, jak jejich obec vypadala před i více než sto
lety, u výstavních panelů rozmlouvali se svými spoluobčany a poznávali domy, které
se dochovaly, bohužel i domy, které dnes již neexistují. Zajímavé však pro ně byly
i pohlednice ostatních obcí, neboť v tomto kraji žijí někteří již řadu let a mají
v ostatních obcích známé či příbuzné. Spolu s výstavou putuje i kniha návštěvníků,
kam mohou občané zapsat své dojmy a názory.
V pátek 28. března 2014 se výstava přestěhovala o partnerské obce projektu
v Bavorsku, do obce Markt Neualbenreuth, kde byla slavnostně otevřena. Výstava
je zde instalována v prostorách informačního centra a současně muzea. Slavnostního
otevření se zúčastnil stávající starosta obce pan Albert Köstler, nový starosta, který
nastupuje do úřadu 1. května 2014 pan Klaus Meyer, členové zastupitelstva, všichni
pracovníci informačního centra v čele s paní Ursulou Stingl, vedení školy a další
osobnosti obce Neualbenreuth. Za českou stranu se slavnostního otevření zúčastnila
starostka obce Stará Voda paní Eva Procházková, místostarosta obce Stará Voda pan
Josef Peteřík a zástupci Mariánskolázeňska, o.p.s.
Obec Neualbenreuth velmi přivítala možnost umístění výstavy v jejích prostorách.
Ze společných rozhovorů vyplynuly další náměty spolupráce – např. možnost další
výstavy na konci měsíce června. Starostka obce Stará Voda projevila zájem
o návštěvu muzea společně s žáky školy ze Staré Vody, která se uskuteční na jaře
tohoto roku.
Výstava bude v Neualbenreuthu ke zhlédnutí do konce měsíce dubna 2014.
Mariánskolázeňsko, o.p.s.

