Zažít společné příhraničí
Obec Velká Hleďsebe realizuje svůj druhý česko-saský projekt. V minulosti byl realizován projekt
ve spolupráci s Městem Adorf. Mohli jsme tak poznat nedaleký okres Fojtsko (Vogtland) a
zajímavosti týkající se zejména textilní minulosti a cestovního ruchu v současnosti (lázně Bad
Elster, Bad Brambach atd.). Nyní je projektovým partnerem Město Johanngeorgenstadt nacházející
se ve vrcholové části Krušnohoří. Toto město se nachází přímo na hranicích s Českem. Představuje
jedno ze středisek zimních sportů a místo, kde vznikla výroba tradičních krušnohorských
obloukových svícnů. V rámci projektu jsme mohli navštívit i jeho okolí. Z Kurort Oberwiesenthalu
jsme jeli úzkorozchodnou železnicí Fichtelbergbahn do Cranzahlu, kde se nachází muzeum
tradičních dřevěných krušnohorských figur. V samotném partnerském Johanngeorgenstadtu je
nejzajímavější zdejší návštěvnická štola Schaubergwerg Frisch Glück „Glockl“. Účastníci tak měli
možnost seznámit se s hornickou minulostí tohoto malého městečka. Je až neuvěřitelné, že v 50.
letech zde, v boji o získání uranové rudy, žilo a pracovalo na 60 000 lidí. Právě tato drastická těžba
zničila původní historické centrum města. Byla realizována i poznávací cesta do hlavního města
Saska – Drážďan a nedalekého zámku Moritzburg, kde se natáčela Popelka. V rámci projektu dojde
i k družbě hasičů obou partnerských měst. Saští přátelé navštěvovali akce konané ve Velké
Hleďsebi (dětský den u příležitosti blížících se prázdnin, setkání seniorů). Zúčastní se ještě
slavností sv. Anny. Díky tomuto projektu si obyvatelé z obou stran hranice mohou i uvědomit, že
není třeba jezdit někam daleko do exotiky, ale mnoho zajímavých věcí a zážitků leží takřka na
dosah od nás.
Projekt je spolufinancován z programu přeshraniční spolupráce Cíl EÚS Česká republika –
Svobodný stát Sasko 2014 – 2020, resp. Fondu malých projektů Euregia Egrensis.
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