HORNÍ MARŠOV – OTEVŘENÉ MUZEUM
10. – 11. září 2010
Historie je a vždy bude naší nezbytnou součástí. Často se sice říká: „Člověk by měl žít
přítomností, tady a teď“. Kdybychom však měli žít jen „tady a teď“ a na minulost nedbat,
zanedlouho bychom se stali nešťastnými, tápajícími bytostmi, které nevědí pranic o sobě, ani
o místě, kde žijí. Zmateni bychom se potulovali po světě a nic by nás nikde nedrželo, nic by
nám nebylo blízké, až bychom se stali cizincem sami sobě. Tím, že poznáváme svou historii,
poznáváme i sami sebe, vytváříme si vztahy a vazby. Získáváme pocit jedinečnosti a
sounáležitosti. Horní Maršov – Otevřené muzeum je projekt, který vznikl právě z této
potřeby. Potřeby oživení místního kulturního dědictví a vytvoření si pevnějších vazeb k místu,
kde žijeme.
O co přesně půjde?
Projekt Horní Maršov – Otevřené muzeum je dvoudenní kulturní program,
který se bude konat v pátek 10. a v sobotu 11. září v rámci Dnů evropského
kulturního dědictví. Téma celého programu je „Duše památek“. V těchto dnech budete mít
jedinečnou příležitost navštívit historická místa, která jsou lidem jinak nepřístupná, a zároveň
se o nich zajímavou a zábavnou formou něco dozvědět.

Jaký bude program?
PÁTEK 10. 9.

17.00 – 19.00| Co si pamatuje krajina
Vycházka s průvodcem po stopách původního osídlení
Kde? Sraz před vchodem do střediska SEVER – budova základní školy v Horním Maršově

20.00 | Záchrana krajinných prvků v Krkonoších
Veřejná přednáška Pavla Klimeše.
Kde? Ve vinotéce Nade dnem (hlavní silnice, třída Josefa II.) v Horním Maršově.
SOBOTA 11. 9.

11.00–19.00 | Otevřené muzeum
Stezka spojující maršovské památky a jiné historicky významné budovy, které nejsou běžně
přístupné. Interaktivní program pro děti i dospělé. Pro děti je připravená hra s úkoly, pomocí
nichž budou postupně odhalovat tajemství hraběte Bertholda z Aichelburgu.
Otevřené muzeum můžete navštívit kdykoliv budete chtít v rozmezí od 11.00 do 19. 00
hodin. Celá trasa trvá zhruba tři hodiny.
Začátek trasy a informační centrum bude na Obecním úřadě Horní Maršov na Bertholdově
náměstí, dostanete zde informační materiály (mapka, brožura, hra pro děti) a můžete si
prohlédnout výstavu dětských prací na téma „Duše památek“.
Co můžete spatřit v Otevřeném muzeu:
1) Obecní úřad – secesní budova z roku 1906.
2) Pilnice - maršovská pila a strojní šindelárna založená již hrabětem Bertholdem z
Aichelburgu v roce 1859.
3) Kamenný sklad lnu – chráněná technická památka z roku 1855.
4) Křížová cesta – existuje od roku 1876. Poslední dny života Ježíše Krista vyobrazil v
netradičním duchu současný výtvarník Aleš Lamr.
5) Kaple sv. Anny na Staré hoře - patří mezi nejstarší sakrální stavby východních Krkonoš.
6) Honzův potok – rychle proudící potok tvořil nejméně od 16. století hranici mezi Maršovem
a císařským majetkem.
7) Kostel Nanebevzetí Panny Marie (starý, hřbitovní) - renesanční kostel je nejstarší stavební
památkou východních Krkonoš (1608).
8) Milíř a stezka Cesta dřeva – připomíná, jak se zpracovávalo dřevo od 16.století.
9) Kostel Nanebevzetí Panny Marie (nový, dolní) – Nepřehlédnutelná dominanta Horního
Maršova. Kulturní památka (1899).
10) Mlýn – stavba s polovalbovou střechou pocházející z první poloviny 19. století.
11) Hotel Brauhof – již neexistující vyhořelý hotel v pivovarském dvoře, který zahrnoval
například i hostinec či divadelní sál bude 11. září znovu oživen.
Co můžete zažít v Otevřeném muzeu:
Na jednotlivých stanovištích se dozvíte různé zajímavosti o daném místě, dále si můžete
např. vyrobit mlýnek, zahrát na barevné laděné tuby, prohlédnout zvony v kostelní věži,
získat dřevěné uhlí, navrhnout svou vlastní etiketu maršovského piva či limonády a ochutnat
pivo v hotelu Brauhof, děti si mohou vyrobit loutku a zahrát si s ní divadlo atd.

19.30 | Koncert kapely DVA
Účinkující akusticko elektrického dua DVA sami sebe charakterizují jako Non-exist nations
folklore, neboli „Folklór neexistujících národů“ a nepřímo odkazují k vlivům jako tango,
kabaret, cirkus, popsongy, kuchyňský beatbox či freakfolk. ON / kytara / zpěv / kuchyňský
beatbox / smyčky. ONA / zpěv / saxofon / klarinet / melodica / pianko / monchichi
Kde? Ve starém renesančním kostele Nanebevzetí Panny Marie.

21.00 | Noční překvapení
Podrobnější informace se dozvíte v sobotu 11. 9 v informačním centru na obecním úřadě (od
11 do 19 h.)
Kde? Na bývalé faře v Horní Maršově.
Jak se k nám dostanete
Autobusem ve směru Pec pod Sněžkou, zastávka se jmenuje Horní Maršov - most.
Vlakem dojedete do stanice Svoboda nad Úpou,odtud vyjeďte linkovým autobusem (staví
hned před nádražím) do zastávky Horní Maršov – most
Autem z Trutnova směrem na Pec pod Sněžkou a nemůžete Horní Maršov minout.
Možnosti ubytování a ostatní služby
http://www.veselyvylet.cz/cz/vv4/vv421.html

Pořadatelem akce je SEVER – Středisko ekologické
výchovy a etiky Rýchory ve spolupráci
s Obcí Horní Maršov.

Projekt je financován nadačním příspěvkem nadace VIA
z prostředků programu ČSOB pro podporu regionů.

Akci popořily Noviny LT a Veselý Výlet.

Nenechte si ujít tuto jedinečnou příležitost a přijďte se podívat, za pořadatele vás zve
Anna Klimešová.
Veškerý program zdarma!
Nejčerstvější informace sledujte na : www.sever.hornimarsov.cz, www.hornimarsov.cz
Bližší informace: Anna Klimešová, klimesova.anna@gmail.com, 603 146 511,
Hana Kulichová, hana.kulichova@ekologickavychova.cz, 739 203 204

