Týden plný zážitků na téma roku
Evropské Unie „Trvalá udržitelnost“
Obec Eichenzell a spolek Grenzenlos e.V.

5. - 12. července 2015

uspořádaly ve spolupráci se školou Von-GalenSchule Eichenzell projekt „Europe on Stage“,
tedy mezinárodní setkání mládeže zaměřené na
setkávání mládeže z evropských partnerských měst.
Stěžejním tématem veškerých akcí a aktivit bylo téma
„Trvalá udržitelnost“. Význam a šetrné zacházení s
vodními zdroji, prospěšné a nenahraditelné využití
vratných lahví, trvale udržitelná výroba textilu a „férová“
výroba potravin byly hlavními podklady každodenních
workshopů a prohlídek, kterých se zúčastnilo celkem
25 občanek a občanů z Montigny, Plesné, Dentonu a
Eichenzellu.
Pondělí, 6. července 2015
Přivítání a představení školy
Von-Galen-Schule
Již první den byl bohatý na události.
Program na škole Von-GalenSchule byl zahájen po přivítání
účastníků ředitelkou školy paní
Christine
Büttner,
starostou
Dieterem Kolbem a předsedkyní
spolku paní Birgit Kömpel.
Pěší tůra do Rönshausenu se
zastávkou u hlásné věže
Mládež se vypravila na tůru do zemědělské usedlosti Rönshausen s bio-provozem a cestou si udělala krátkou
přestávku na svačinku u hlásné věže, aby si vychutnala nádherný výhled na horské pásmo Rhön a vrch Vogelsberg.

Biolandhof Rönshausen Schulbauernhof e.V.
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Po posilnění osvěžujícími nápoji a chutným jídlem se skupina vypravila na zpáteční cestu do Eichenzellu.

Vlastivědné muzeum Eichenzell – Chebská světnice
Po příchodu do vlastivědného muzea nechal Adolf Penzel 25 občanů nahlédnout do dějin obyvatel Eichenzellu a 500 občanů
odsunutých z jejich vlasti na území historického Chebska (Egerland).

Po večeři v hostitelských rodinách se účastníci ještě sešli při sportovních aktivitách a zábavě v okresní sportovní hale.

Úterý, 6. července 2015
Workshop „Trvale udržitelná výroba textilu“
na škole Von-Galen-Schule
Druhý den se nesl ve znamení trvale udržitelné
výroby textilu. V dopoledních hodinách se
mládež pod vedením dipl. geografa Sebastiana
Albrechta a Dominika Wirthse zabývala ve škole
Von-Galen-Schule pracovními a životními
podmínkami šiček v asijských výrobnách.
Prohlídka firmy Schneider Strick GmbH Fulda za doprovodu Gerharda Bauera a Günthera Wincka

Po obědě se šlo do firmy Schneider Strick GmbH ve Fuldě. Cílem vedení firmy je, trvale udržitelná výroba textilií pomocí moderních
technologií a inovačních produktů. Firma splňuje přísné normy „Globální přírodní textilní standard“, (GOT), které zajišťují ekologický status
textilií, a vlastní příslušné certifikáty. V této souvislosti probíhá každoroční audit. Při prohlídce byl vysvětlen rozdíl mezi masovou výrobou
textilu v asijských zemích a trvale udržitelnou výrobou textilu v Německu.
Při následné prohlídce se mladí dozvěděli informace o jednotlivých pracovních postupech od výroby látky až po hotový produkt.

Středa 8. července 2015
Prohlídka firmy Förstina Mineralsprudel Ehrhardt & Sohn GmbH & Co. za doprovodu vedoucího marketingu Petera Seuferta.
Třetí den navštívila skupina stáčírnu minerálek Förstina-Sprudel Mineral- und Heilquelle Ehrhardt & Sohn GmbH & Co.v
Lütteru. Během prohlídky a následného workshopu vysvětlil Peter Seufert opatření firmy v souvislosti s udržitelností
výrobního procesu, designem výrobků, konceptem balení, distribucí a v rámci společenské zodpovědnosti. Firma Förstina
sponzorovala veškeré nápoje po dobu celého projektového týdne! – Srdečně DĚKUJEME!!!

Lanové centrum „Kletterwald Wasserkuppe“
Odpoledne byla na programu zábava. V lanovém centru Kletterwald Wasserkuppe, nejvyšším lanovém centru
Hesenska, si mohli mladí účastníci otestovat své hranice a zkušenosti ve vzdušných výškách (8 m).

Čtvrtek, 9. července 2015
Environmentální centrum Fulda
Workshop Ekologie vodstva s paní Ilario Forconi.
Také čtvrtý den strašně rychle utekl. Dopoledne se v Environmentálním centru Fulda hovořilo o kvalitě vodstev a následně
se odebíraly vzorky z Fuldy za účelem stanovení kvality vody.

Workshop „fair-trade čokoláda“ s Michaelem Melia-Klüberem
Druhá skupina vyrobila „fair-trade“ čokoládu. Za tímto účelem zpracovala mládež nejdříve informace k výskytu, zpracování a
pracovním podmínkám. Byly porovnávány přísady do fair-trade čokolády a do „normální“ čokolády.

Prohlídka města Fulda
Po obědě nesměl chybět krátký okruh městem s prohlídkou dómu ve
Fuldě.
Taneční trénink s taneční formací Eichezeller Schreckschruwe
Pozdě odpoledne byli účastníci očekáváni členy taneční formace
Eichezeller Schreckschruwe. Na programu byl trénink s nácvikem
tanečního vystoupení pro sobotní letní festival.

Den bohatý na události dozníval při příjemném večeru s grilováním, který byl sponzorován Joachimem Weberem,
členem spolku Grenzenlos.

Pátek, 10. července 2015
Zařízení zpracovávající odpady technologií Biothan Finkenberg
Pátý den zanechal nezapomenutelný dojem především pro čichové smysly účastníků. V zařízení Biothan Finkenberg bylo
působivě předvedeno, jak a z jakých biologických odpadů se získává biothan.

Příprava prezentace

Večeře s hostitelskými rodinami v měšťanském domě Löschenrod
Jako poděkování za podporu a ubytování občanek a občanů ze všech zemí, byly hostující rodiny se svými rodinami
pozvány na společnou večeři.

Sobota, 11. červenec 2015
Slavnostní přijetí v kulturním sále
V závěru týdne prezentovali účastníci v sobotu ráno v kulturním sále Eichenzelského zámečku získané vědomosti a své dojmy
hostům a politikům. Z Montigny specielně za tímto účelem přijela také zakladatelka „Europe on Stage“, Michèle Parent. Chválila
bohatý a zajímavý program a děkovala starostovi Dieterovi Kolbovi a organizátorům a pomocníkům za vydařený týden.

Letní slavnosti Schreckschruwe
Večer stáli mladí lidé na jevišti v zámecké zahradě a s velkým potěšením předvedli nastudované vystoupení včetně
přídavku. Publikum šílelo nadšením.

Neděli, 12. červenec 2015
Odjezd
Týden rychle utekl – a nastal čas, odjet domů. V neděli ráno se mladí, hostitelské rodiny a vedoucí ještě jednou sešli
v Eichenzelském zámečku, aby se s účastníky společně rozloučili.

Pozitivní ohlasy nadšené hostitelské matky:
„Myslím, že tématem týdne nebyla jen trvalá udržitelnost, ale také to,
co zde mohli mladí lidé prožít a prožili, zůstane trvalé udržitelné!“
Další fotografie na www.eichenzell.de

