Název aktivity – rok 2020

Bitva 1813 u Chlumce, Přestanova a Varvažova

Datum konání akce

9. - 13. 9. 2020

Krátký popis aktivity

Rekonstrukce napoleonské bitvy z r. 1813 je historickou vzpomínkou na slavnou bitvu
spojeneckých vojsk Ruska, Pruska a Rakouska proti napoleonské armádě generála
Vandamma, která se odehrála v lokalitě Chlumce, Varvažova a Přestanova. Spojenecká vojska
zde zvítězila, celkové ztráty obou armád však čítaly cca 20 000 padlých. V rámci akce se koná
také rekonstrukce pochodu vojsk po historické trase okolními obcemi s ukázkami vojenských
bojových akcí (např. v Tiských skalách). Každoročně je také součástí akce vzpomínková
panychida padlých za účasti popa u hromadného hrobu 10 000 pohřbených vojáků
v Přestanově. Akce bude také navazovat na Dny evropského dědictví, kdy budou veřejnosti
zpřístupněny památky v Chlumci i okolních obcích (např. jubilejní pomník z r. 1913 apod.)
Cílem této akce je historické připomenutí jedné z nejslavnějších bitev na našem území,
posílení turistického ruchu českých a zahraničních návštěvníků v Ústeckém kraji a v celém
regionu včetně zpřístupnění historických památek Chlumce a okolních obcí široké veřejnosti

Cíle a odůvodnění aktivity

Typ aktivity

Kulturní

Rozsah aktivit

Mezinárodní ve spolupráci s vojenskými spolky z Ruska, Francie, Belgie, Itálie, Německa, Slov.

Cílová skupina
Předpokládaný počet účastníků/návštěvníků
aktivity (nepovinné)
Místo realizace aktivity

Čeští a zahraniční návštěvníci a obyvatelé celého regionu ÚK

Celkový předpokládaný rozpočet aktivity
Financování
Hlavní organizátor aktivity
Stručný popis činnosti pořádající organizace
Identifikační údaje – Adresa

Cca 3-5 000 (vlastní bitva + jednotlivé ukázky vojenských akcí v sousedních obcích)
Bojiště Pod Horkou, Chlumec + ostatní obce (Tisá, Libouchec, Telnice, Petrovice, Velké
Chvojno)
600 000Kč
Vícezdrojové
Město Chlumec + Historický spolek města Bíliny
Provozování kulturně-vzdělávacích akcí.
Město Chlumec, Muchova 267, 403 39 Chlumec

Kontaktní / zodpovědná osoba
Pozice
Telefon
Email
Reprezentant organizace – např. jednatel
Partneři aktivity
Publicita poskytovatele – Ústeckého kraje

Ing. Roman Zettlitzer
Starosta
732 601 062
starosta/zav./mesto-chlumec.cz
Ing. Roman Zettlitzer
Ústecký kraj, HSMB,obce Tisá,Libouchec,Telnice,Petrovice Velké Chvojno

Nabídka pro prezentaci ostatních akcí v rámci
projektu Rodinné stříbro Ústeckého kraje

Ano, např. možnost promítání spotu v kinosálu kina, poskytnutí prostoru na našich www
stránkách, prostor ve vestibulu kulturního domu, městského úřadu, kina a prostor i
v tištěných materiálech (Chlumecký zpravodaj apod.)

Akce bude prezentována na stránkách města www.mesto-chlumec.cz, v periodiku Chlumecký
zpravodaj, reklama v ústeckém rozhlase a v tištěných denících (ÚD, MfD), billboardy, plakáty,
webové stránky spolupracujících obcí

