Dvoudenní konference – Studijní cesta po saském dotačním území
15.-16.10.2019
PROGRAM
Úterý, 15.10.2019
8:30 Sraz účastníků
8:45 Odjezd z Liberce
09:45 Großschönau

Příjezd a přivítání panem starostou Frankem Peukerem
Návštěva Muzea damašku a froté
ca. 11:15 přestávka na kávu v konferenční místnosti v muzeu
Prohlídka obce s informacemi o jejím fungování
Prohlídka rekreačního parku TRIXI
ca. 12:45 společný oběd v hotelu Waldstrandhotel
Přejezd autobusem do rekreačního místa Waltersdorf
Návštěva výstavy v Domě Přírodního parku Žitavské hory + občerstvení
14:15 Rozloučení a odjezd do Wilthen

15:30 Prohlídka likérky „Weinbrennerei Wilthen“
17:30 Odjezd do Drážďan
18:30 Příjezd do Drážďan, ubytování v hotelu
19:30 Přejezd autobusem k nástupnímu místu lodi – Terassenufer
19:45 Nástup na loď
20:00 Odjezd lodí „Pillnitz“ na trasu Drážďany – Laubegast – Drážďany, společná večeře v salonu na
lodi
22.30 Příjezd lodi do Terassenufer
22:45 Přejezd autobusem do hotelu

Středa, 16.10.2019
Snídaně v hotelu (podává se od 6:00 hodin)
9:30 Přejezd autobusem k Saskému zemskému sněmu
10:00 Komentovaná prohlídka Saského zemského sněmu
12:00 oběd
ca. 13:30 Po obědě odjezd autobusem do Liberce

KONEG – koordinační síť euroregionálních skupin, číslo projektu: 100279578

ZÁPIS
V termínu 15.-16. října uspořádal Euroregion Nisa dvoudenní konferenci formou studijní cesty po
Saském dotačním území pro zástupce členských obcí ERN, na které měli účastníci možnost poznat
sousední obce v Německu, nasbírat nové podněty, dozvědět se něco o regionálních výrobcích a
zároveň se seznámit a vyměnit si zkušenosti s ostatními zástupci obcí z české části ERN, kteří se
na cestu vydali s námi.
Účast byla hojná a program nabitý. První den nás pan starosta Frank Peuker provedl po malebné
obci Großschönau, kde jsme navštívili Muzeum froté a damašku, rekreační středisko Trixi park a
podívali jsme se do Domu Přírodního parku Žitavské hory v přidruženém Waltersdorfu.
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Posledním bodem programu byla následující den návštěva Saského zemského sněmu v
Drážďanech, kde jsme byli obeznámeni jak s architekturou budovy tak s fungováním sněmu.
Počasí nám přálo, program byl zajímavý a obohacující, a tak lze tuto cestu hodnotit jedině pozitivně.
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