Název projektu: 300 metrů varnsdorfských ulic Tyršova, Partyzánů a Ležácká / třídenní projekt/
Organizace: Mgr. Jana Petrová
Cíl projektu: bližší poznání vytyčeného místa / zejména z historického hlediska/
Účastníci: Aulický, Stromek, Dat, Březovská, Ďurovec, Pešková – sexta
Nosková, Starcová, Šimonovský, Rýsler, Korbová, Švihlíková – prima
1.den - 22. 10. 2012
ŠKOLA: seznámení s informacemi získanými hlavně z internetových stránek / o divadle,
starokatol.kostele, parku, domy v těchto ulicích/. Materiály: plánek města, Kronika Varnsdorfu
r.1993, staré pohledy a fotografie, publikace Varnsdorf ve starých fotografiích r.2003, kniha
Varnsdorf město průmyslu a zahrad r.1993.
TERÉN: pěší cesta na dané místo – seznámení s touto částí města
EXKURZE: Městské divadlo Varnsdorf / současný ředitel p. Musílek/
Úkol na 2. projektový den: vytvořit části papírového modelu sledovaného místa, vyjednat návštěvu
v muzeu.
2. den- 12. 12. 2012
ŠKOLA: sestavení papírového modelu sledovaného místa, vystavení hotového modelu v 1. patře školy
MUZEUM: t.č. na ulici Legií, beseda s panem Rybanským – důležitá zjištění ohledně obytných domů /
3 vily, 7 rodinných domků/ - viz výstup z druhého dne.
Úkol na 3. projektový den: získat histor.materiály o starokatolickém kostele / p. Solloch/, o divadle /
MěÚ VDF/, o parku / pamětníci/.
3. den- 22.3.2013
ŠKOLA: seznámení s novými informacemi – studium pramenů. Studijní texty: Starokatolické církve
v ČR- korespondence biskupa Paška 1945-1946, Dějiny starokatolické obce ve Varnsdorfu / sestavil
Josef Konig/.
Co jsme zjistili:
KOSTEL – 27.12.1874 byl kostel Nejsvětějšího Spasitele vysvěcen
- Osobnosti: Billich Franz – učitel náboženství na národních školách ve Varnsdorfu, r.1946
vyhnán z Varnsdorfu
Pogermanizovaný Čech Pašek Alois / od studií Paschek/ od r. 1922 varnsdorfský farář,
od r.1925 zvolen správcem biskupství – biskup / pozoruhodné v Sudetech/
DIVADLO – dříve Dělnický, později Spolkový dům, od r. 1918 divadlo, první ředitel: Fred Hennig /
potom Marie Zeinecke/, po připojení pohraničních území k Hitlerově Německu skončila éra divadla /
r. 1938/.
PARK – původně pole, louka
- vznikal ve 2. pol. 20.stol. / asi r. 1957/
Přiložen obrazový materiál.

