Pozvánka

Festival na mostě v Hardeggu

25 let od otevření hranic
sobota, 17. května od 15.00 h
„Brückenfest in Hardegg“
Stadgemeinde
Hardegg

Mìstys
Vranov
nad Dyjí

15.00 h
Začátek pikniku na mostě v Hardeggu (s pohoštěním)
Česko-rakouský dětský program „Hledání pokladu loupežníka Grázla“
Plavba na pramicích po řece Dyji

17.00 h
Hlavní bod festivalového programu
„25. výročí pádu železné opony – 25 let přírody bez hranic“
Přivítání: 		

starosta Heribert Donnerbauer (Hardegg) – starosta Lubomír Vedra (Vranov)

Rozhovory:
		

ředitel NP Thayatal Ludwig Schleritzko
ředitel NP Podyjí Tomáš Rothröckl

		
		

Ing. Jan Sechter, velvyslanec ČR ve Vídni
Dr. Ferdinand Trauttmansdorff, velvyslanec Rakouska v Praze

Slavnostní řeč:

poslankyně Eva-Maria Himmelbauer

Moderátor:

ředitel společnosti Retzer Land Reinhold Griebler

17.30 h
Slavnostní otevření
Ing. Jan Sechter, velvyslanec ČR, Vídeň
Dr. Ferdinand Trauttmansdorff, velvyslanec Rakouska, Praha
Výstava „Dojmy z otevření hranic“
Vystavené fotografie umožní návštěvníkům nahlédnout do doby železné opony a zachytí také
radost a nadšení, které otevření mostu po sametové revoluci doprovázely! Fotografie budou
umístěny mezi Hardeggem a Čížovem na místech jejich původního pořízení až do konce října.

Stadgemeinde
Hardegg

Festival na mostě

Mìstys
Vranov
nad Dyjí

sobota, 17. května od 15.00 h
Téměř 40 let rozdělovala železná opona Českou republiku a Rakousko.
Vztahy k lidem ze sousední země nebyly tehdy skoro vůbec možné.
Na obou stranách vládla vzájemná nedůvěra.
Až sametová revoluce na podzim 1989 přinesla změnu. S pádem železné
opony se opět otevřely hranice a v tehdy „mrtvé“ zóně může nyní existovat
aktivní síť přeshraničních partnerství.

Výstava „České národní parky – zelené mosty Evropy“
Ukázka výstavy snímků ze čtyř českých národních parků bude umístněna v objektu staré celnice
v Hardeggu. Celá expozice bude následně k vidění v Domě národního parku v Hardeggu.
Hudební doprovod:
Hudební spolek příhraniční obce Hardegg
			Dacická devítka

21.00 h
Pozorování netopýrů nad řekou Dyjí
Most bude po setmění osvětlen svíčkami.

Srdečně zveme všechny návštěvníky a přeshraniční organizace ke
společným oslavám do Hardeggu!

Spolupráce mezi Národními parky Podyjí a Thayatal je možná právě díky
pádu železné opony.

Přijďte s námi strávit společné odpoledne s hudbou,
zábavou, dobrým jídlem a pitím na mostě přes řeku
Dyji v Hardeggu!

Společným piknikem na mostě přes řeku Dyji
v Hardeggu oslavíme výročí „25 let od pádu
železné opony – 25 let přírody bez hranic“.

Bližší informace: www.np-thayatal.at, www.nppodyji.cz

Mìstys
Vranov
nad Dyjí

Nationalpark Thayatal GmbH.
Merkersdorf 90
2082 Hardegg
T +43(0)2949/7005, F +43(0)2949/7005 50
office@np-thayatal.at, ww.np-thayatal.at
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