
Saské zemské kuratorium venkovský prostor e.V. 
& 

Zemský svaz seniorů Sasko e.V. 
si vás dovolují pozvat  dne 17.09.2011 

do města Wurzen na 
 

 

12. Zemský den seniorů 
Svobodného státu 

Sasko 
 
 

Program dne: 
 
 
10:00 hodin Prohlídka regionální centrály firmy Service-bund a 

společnosti Wurzenské zvěřinové speciality GmbH 
Místo: 04828 Bennewitz OT Altenbach, 
Altenbacher Weg. 
Tel: 03425 / 89550,  kontaktní osoba: paní 
Kendziora a pan Rauchhaupt. 

  Kontaktní osoba dne: pan Frank Freiberg 
 
12:00 hodin Polední občerstvení ve Lesovně Waidmannsheil 
 
13:00 hodin Odjezd do Wurzenu na 14. Saské zemské dožínkové 

slavnosti: mimo jiné návštěva řemeslného a 
zemědělského trhu, přehlídky zvířat, výstavy 
historické i moderní zemědělské techniky stejně 
jako výstavy k soutěži „nejkrásnější dožínková 
koruna a dožínkový věnec Saska 2011“ Saského 
zemského svazu žen v městském kostele St. 
Wenceslai 

 



15:00 hodin Odpolední program v kulturním domě 
„Schweizergarten“ ve  Wurzenu 

 

• Hudební zahájení prostřednictvím skupiny umělců na lesní 
rohy Naunhof 

• Uvítání zemských seniorů panem Reinhardem Winklerem, 
prezidentem Zemského svazu seniorů Sasko e.V.  

• Zdravice od pana Wolfganga Vogela, prezidenta Saského 
zemského svazu zemědělců e.V. (SLB) a uvedení diskuze na 
téma: Zajištění přírůstku k udržení stavu 
zaměstnanosti v zemědělství – společný úkol pro SLB a 
Zemský svaz seniorů Sasko 
Řečníci: 
* Hermann Kroll-Schlüter, předseda Mezinárodní služby pro 
rozvoj venkova e.V. a člen představenstva Ekosociálního fóra 
Europa 
* Reinhard Winkler, prezident Zemského svazu seniorů 
Sasko e.V.  
* Jürgen Wick, předseda Regionálního svazu zemědělsců 
Muldental e.V. 
* Günter Mielke, víceprezident Zemského svazu seniorů 
Sasko e.V. 

• Zdravice saského ministra životního prostředí a zemědělství 
Franka Kupfera a primátora města Wurzen Jörga Röglina 

• Vyhlášení vítězů fotografické soutěže „Zázračná země 
kolem nás, okolo nás je život“ 

• Odpolední občerstvení a diskuze s hudebním doprovodem od 
„Diesterwegerských špačků“ ze základní školy Diesterweg a 
hudební skupiny Borna 

 
17:30 hodin Rozloučení se seniory od pana Reinhard Winkler a 

hudebníků s lesními rohy a odjezd autobusů zpět 
 

 
 

Těšíme se, že vás budeme moci na této 
akci osobně uvítat. 


