Název projektu:

Znovuoživené Krušnohoří

Projekttitel:

Das wiedererlebte Erzgebirge

Antragsnummer / Číslo žádosti:

100283813

Projektový partner/Projekt partner :

Město Abertamy - PP1

Cíle projektu:
Vytvoření 4 vizualizací „Rukavičkářské závody“, „Červená jáma - Setkání s Marcebilou, propad červené jámy a okolní domy“, „Zaniklá část Hřebečné Grund - rekonstrukce části obce i s lidmi“, „Náměstí v Abertamech - život v Abertamech v 18. století“. Tyto vizualizace bude možné pomocí aplikace
v mobilních telefonech či tabletech přehrát na místech k tomu vyhrazených. U lokality „Červená jáma“ dojede u označené ruiny k obnově zdiva a kamenných
bloků zhruba do výšky 1,5 m nad zemí. Na ruinu bude umístěna cedule s tématem vizualizace. Popularizační aktivitu představuje tzv. „Den znovuoživeného
Krušnohoří. Tento je koncipován jako setkání občanů a dalších zájemců o krajinu a historii Krušných hor. Návštěvníci během dne projdou trasu a naučí se
pracovat s aplikací a zažijí skrze vizualizace minulost navštívených míst.

Ziele des Projekt:
Erstellung von 4 Visualisierungen „Rukavičkářské závody“, „Červená jáma – Setkání s Marcebilou, propad Červené jámy a okolní domy“,
„Zaniklá část Hřebečné – Grund – rekonstrukce části obce i s lidmi, „Náměstí v Abertamech – život v Abertamech v 18. století“. Es wird dann
möglich sein, diese Visualisierungen mit Hilfe einer Aplikation in Handys oder Tablets an ausgewählte Stellen zu abspielen. Auf dem Standort
„Červená jáma“ werden bei der markierter Ruine, das Gemäuer und die Steinblöcke bis in die Höhe von ungefähr 1,5 m erneuert. In der Ruine
wird ein Infotafel mit dem Thema der Visualisierung errichtet. Aktivität zur Popularisierung des Projekt soll „Tag des wiederelebten Erzgebirge“
sein. Dieser ist als Treffen der Bürger und weitere Interessenten an der Geschichte und der Natur des Erzgebirges konzipiert. Die Besucher
werden in dem Tag die ganze Route durchgehen, lernen mit der Aplikation zu arbeiten, und erleben durch die Visualisierungen die Geschichte
von den besuchten Stellen.
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