Tisková zpráva, Slavonice 5. 11. 2013

Křest publikace Žijící paměti aneb hlasy německy mluvících pamětníků
Slavonicka a prezentace projektu
Centrum pro budoucnost, o.p.s. a rakouský partner Lepschi Vás srdečně zvou na křest nové
publikace Žijící paměti aneb hlasy německy mluvících pamětníků Slavonicka a prezentaci
projektu, které se budou konat u příležitosti slavnostního otevření Spolkového domu
v sobotu 23. listopadu 2013 od 19 hodin ve Slavonicích, Na Potoku 629.
Útlá knížka, která bude v sobotu 23. listopadu prezentována, přináší úvodem informace historiků, kteří
se druhou světovou válkou a následným odsunem v regionu zabývají (B. Hanák, D. Kovařík, M.
Horáková), následuje překlad vzpomínek odsunutých obyvatel Slavonicka a uzavírá ji přepis
vzpomínek jednoho českého a jednoho rakouského pamětníka. O významu projektu říká jeho manažer
Tomáš Heczko: „Věříme, že poznáváním historie místa, kde žijeme a který je naším společným
domovem a poznáváním příběhů a osudů jeho obyvatel se zmenší různé obavy současníků. Nejsme
historikové, ale pomocí rozhovorů, které můžou být zkresleny a jde o pocity dotazovaných, můžeme
doplnit pomyslnou mapu našeho regionu. (Jako bychom skládali skládačku a naše rozhovory a stránky
www.slavonice-zlabings.eu jsou tím doplňujícím kouskem, který někomu možná pomůže poskládat celý
obrázek onejednoduchém 20-století na Slavonicku)
V letech 2011-2012 jsme realizovali za velkého zájmu veřejnosti projekt Žijící paměti aneb Hlasy pamětníků I.
V regionu Slavonicka a přilehlé části Rakouska jsme hledali a nacházeli zpřetrhané příběhy lidí, kteří zde žili, ale
převážně dějinné události je katapultovaly úplně jinam. Na webu www.slavonice-zlabings.eu jsme shromáždili
dostupné informace a zveřejnili nalezené dokumenty.
Projekt Žijící paměti aneb Hlasy pamětníků II. hledal a oslovoval další pamětníky, natáčely se a zpracovávaly
rozhovory. Na webu projektu byla doplněna německá jazyková mutace a průběžně jsou zde doplňovány nové
informace a nové staré fotky. Součástí projektu byla přednáška historické antropoložky Mgr. Moniky Horákové
o osudech odsunutých obyvatel Slavonicka především v Německu a přednáška Niklase Perziho o osudech
odsunutých v Rakousku v letech 1945 – 1946, která se konala v rakouském Dobersbergu. Projekt finišuje: ve
staré škole na dolním náměstí ve Slavonicích – sídle Centra pro budoucnost, o.p.s. - bude od 16. listopadu ke
shlédnutí výstava výtvarných prací slavonických dětí – Osudy domů, natočené rozhovory se přepisují a
zpracovávají k publikování, průběžně se doplňuje web projektu.
Projekt byl podpořen Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj a to z Fondu malých projektů Jižní Čechy – Horní
Rakousko – Dolní Rakousko v rámci Operačního programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika
2007–2013. Projekt Žijící paměti aneb Hlasy pamětníků, projekt ETZ- -KPF/SB/10/024.
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