Projekt „Podejme si ruce“
Projekt je zaměřen na realizaci aktivit v oblasti
setkávání, společenského, sportovního života
města Jílové a Rosenthal-Bielatal (a nejenom
jich), profesionalitu a zábavu. Je určen pro
širokou veřejnost všech věkových kategorií.
Spojuje dvě akce. V rámci sportovně-kulturní
akce budou pořádány hasičské závody na
Děčínském Sněžníku. Jedná se o již 2. ročník
nazvaný „O srdce Kamenné dámy“ (26. 8. 2017).
1. ročník akce přilákal v loňském roce účastníky i
veřejnost z celého regionu a široký zájem byl
důkazem, že myšlenka organizátorů založit
novou „tradici“ na turisticky vyhledávaném
místě je krok správným směrem. K tomu je však
zapotřebí průběžně hledat i jiné zdroje
finančních prostředků, a nespoléhat jen na
omezený
rozpočet
města.
Členové
profesionálních i dobrovolných jednotek z Čech i
Německa změří své síly ve zdolání 173 schodů
rozhledny v kompletním zásahovém oděvu
s dýchacím přístrojem a příslušenstvím. Závodu
se mohou zúčastnit muži i ženy. Po celou dobu
konání akce je připravený doprovodný program
(hudební produkce, airsoft, sportovní soutěže
pro děti). Po ukončení si mohou schody na čas
vyběhnout i zájemci z řad veřejnosti
z příhraničních oblastí obou projektových
partnerů i ostatní návštěvníci rozhledny.
Další celodenní akcí s hudebním doprovodem a
kulturním programem zakončeným taneční
zábavou jsou „Svatováclavské slavnosti aneb
Den regionálních produktů“. Cílem je obnova,
návrat a další rozšíření povědomí o tradicích,
regionálních produktech a představení výrobků,
služeb, zážitků či značek formou trhu v areálu
zámku Jílové. V rámci akce je plánována výstava
staré
zemědělské
techniky
sběratele
z partnerského města. Dále si návštěvníci akce
budou moci vyzkoušet dojení krávy na
simulátoru nebo si zajezdit na rodeo býkovi.
Připraveny budou jednoduché soutěže pro děti.
Společně strávený čas při realizaci projektu a
následných volnočasových aktivitách přinese
nové zkušenosti ze spolupráce a následně i
změnu vnímání dvou příhraničních entit.

Projekttitel „Reichen wir uns die Hände“
Das Projekt zielt auf eine Realisierung der
Aktivität
auf
dem
Gebiet
Treffen,
gesselschaftliches und sportliches Leben der
Einwohner von Jílové und Rosenthal-Bielatal
(und nich nur dieser), Proffesionalität und
Unterhaltung. Geeignet für die Öffentlichkeit
aller Altersgruppen. Verbunden werden hier
zwei kulturelle Unternehmen. Im Rahmen der
sportlich-kulturellen
Aktion
findet
ein
Feuerwehr Wettkampf statt. Auf dem hohen
Schneebergist das schon der 2. Jahrgang
des Wettkampfes „Um das Herz der steinernen
Dame“ (26. 8. 2017). 1 Jahrgang im vorigen Jahr
lockte viele Teilnehmer und de Öffentlichkeit an.
Ein Bewis dafür, eine neue Tradition an einem
von Touristen sehr gern aufgesuchtem Ort zu
gründen. Mitglieder der proffesionellen und
freiwilligen
Feuerwehrmannschaften
aus
Deutschland und Tschechienbemessen ihre
Kräfte bei dem erobern der 173 Stufen des
Turmes im kopletten Eingriffsanzug mit
Atemgerät und Zubehör. Teilnehmen können
auch
Frauen.
Gleichzeitig
läuft
ein
Begleitprogram (Musik, Airsoft, sportliche
Wettbewerbe für Kinder). Nach Beendigung des
Wettkampfes haben alle Besucher aus beiden
Ländern der Projektpartner die Möglichkeit den
Turm mit Zeitmessen zu besteigen.
Ein weiteres Tagesunternehmen mit Musik und
Kulturprogram, mit einem Tanzabend beendet
ist das „Wenzelsfest oder der Tag regionaler
Produkte“ (30. 9. 2017). Das Ziel ist Erneuerung,
Rückkehr unf weiteres Wissen über Traditionen,
regionale
Produkte
und
Vorstellen
verschiedener Erzeugnisse, Dienstleistungen
und andere Erlebnisse im Schlossgelände im
Form eines Marktes. Zu diesem Tag gehört auch
eine Ausstellung alter Landwirtschaftstechnik,
welche ein begeisterter Sammler aus unserer
Partnergemeinde veranstaltet. Kuhmelken am
Simulator, Stierrodeo – da s können alle
ausprobieren! Auch für die Kinder sind einfache
Wettbewerbe vorbereitet.
Die gemeinsam verbrachte Zeit bei der
verwirklichung
des
Projekts
und
Freizeitaktivitäten bringen neue Erfahrungen mit
der Zusammenarbeit, im weiteren auch ein
anderes Wahrnehmen der beiden grenznahen
Bewohner.

