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Vítáme Vás v zeleném kraji pohoří Hunsrück a oblasti Naheland
Život a práce v regionu, kde jiní tráví dovolenou

Kraj Birkenfeld se rozkládá v rozmanité krajině Mittelgebirge (Středohoří) oblasti Hunsrück a Naheland na jihozápadě
Porýní-Falcka s původními vzrostlými lesy, údolími, kterými
protékají řeky a potoky. Zde v srdci Evropy je součástí krajiny také jedinečná přírodní a kulturní oblast národního parku
Saar-Hunsrück uvnitř evropského velkého regionu SaarLorLux.
Přírodní podmínky umožnily, aby se tato oblast stala jedním
z prvních míst, které byly ve střední Evropě osídleny. Národní
park plánovaný v tomto regionu přispěje k tomu, aby krajina
Hunsrück se svými přírodními krásami zůstala zachována jako
nedotčená a ekologicky cenná přírodní oblast i pro budoucí
generace.

Díky centrální poloze uprostřed důležité dopravní osy ze severu na jih a z východu na západ lze odtud pohodlně dojet
do všech důležitých německých i zahraničních aglomerací.
Hlavní dopravní tepny přitom tvoří spolková dálnice A 62
a obě spolkové hlavní silnice B 41 a B 269. Přímo před branami regionu leží letiště Frankfurt-Hahn. Dobré spojení je kromě
toho i na letiště Frankfurt am Main, Saarbrücken, Luxemburg
a Zweibrücken. Krajem vede hlavní železniční trasa z Mainzu
do Saarbrückenu s dvěma regionálními hlavními nádražími
v Idar-Obersteinu a Neubrücke. Typické jsou krátké trasy,
žádné kolony na silnicích, jak si libují řidiči, dobrá autobusová
spojení a vynikající záchranná a lékařská péče. Kromě husté
sítě všeobecných a odborných lékařů se o zdraví lidí stará
hned několik klinik se svými odbornými odděleními.
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Z hlediska hospodářství je pro tuto oblast položenou na
německé stezce drahokamů typický průmysl zpracování
drahých kamenů a bižuterie. Kolem Idar-Obersteinu se
využívaly zásoby minerálů a zároveň i zdejší mnohé toky k provozu brusek. O mezinárodním významu německého hlavního
města drahokamů Idar-Oberstein svědčí i to, že zde má sídlo
Německý gemologický institut (Deutsches Gemmologisches
Institut) a že se zde koná jeden z nejdůležitějších veletrhů
drahých kamenů a šperků. Zdejší dovednosti ve výrobě šperků
napomohly také vzniku hightech podniků na zpracování kovů
a plastu stejně jako velice citlivému laboratornímu vybavení.
Mnoho těchto podniků patří k národním i mezinárodním
špičkám ve svém odvětví. Právě dodavatelský průmysl pro
výrobu automobilů v regionu dosáhl kompetence, díky které
se stal předním dodavatelem významných výrobců vozidel.
Solidní nabídku pracovních míst i učebních oborů zajišťuje
zdravá směs větších, středních a menších podniků v oblasti
turistiky, obchodu, živnosti, řemesla a zemědělství.

Co se nakupování týče, nenechají soukromí prodejci
a pobočky módních či elektronických obchodů stejně jako
např. stavebnin nebo nábytku žádná přání otevřená. Kromě
supermarketů a malých obchodů v sousedství najdete kromě
toho na trzích a v mnohých obchodech bohatý výběr potravin
na přírodní bázi a bioproduktů přímo z regionu. Voda z minerálních pramenů ve Schwollenu je svou kvalitou známá i za
hranicemi regionu. Pro všechno, co potřebujete při internetovém obchodu, je k dispozici v celé oblasti vysokorychlostní
širokopásmová síť, která umožňuje pohodlné vyřizování z domova. Atraktivní odborné a spotřebitelské veletrhy informují
o novinkách a nabízejí možnosti výhodných nákupů.
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Tato oblast je jedničkou i co se rodinného života a bydlení týče. Hustá síť jeslí, školek a škol s celodenním opatrováním stejně jako organizovaná nabídka au pair zajišťují, že
je i o nejmenší dobře postaráno. Výhodná nabídka bydlení
přispívá k tomu, že je tento ráj uprostřed zeleně i cenově
dostupný. Průměrná cena za čtvereční metr činí pět eur za
nájemné, při koupi nemovitosti je nižší než 1 000 eur a kupní
cena za zasíťované stavební pozemky dosahuje pouze 30 až
60 eur. K tomu ještě přistupuje srovnatelně nízké zařazení do
mnohých pojišťovacích tarifů. Pro milovníky historických staveb existují kromě toho možnosti podpory z programu obnovy vesnic. Vlastnímu domu snů tak nestojí nic v cestě.

Bohatá nabídka vzdělání zahrnuje základní školy, reálky, gymnázia, integrované školy – a to i s celodenní nabídkou – stejně
tak jako odborné a vyšší odborné školy. K mezinárodně vedoucím studijním centrům patří Ekologické studijní centrum
Birkenfeld (Umwelt-Campus Birkenfeld) a Studijní centrum
pro zpracování drahých kamenů a šperků (Campus für Edelstein- und Schmuckgestaltung) na Vysoké škole Trier v IdarObersteinu. Krajská lidová vysoká škola, Alžbětina nadace
(Elisabeth-Stiftung) v Birkenfeldu a mnohá místní sdružení
nabízejí díky široké paletě rozmanité vzdělání pro dospělé.
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Velice těžkou volbu mají místní obyvatelé při výběru ze široké
nabídky kulturního života. Digitální 3D kinocentrum, kina
pod otevřeným nebem stejně jako klasická kina promítají jak
nejnovější filmy, tak i filmovou klasiku. Statisíce navštěvují
nesčetné místní poutě, které se zde v průběhu roku konají,
jako slavnost pečeně na rožni v Idar-Oberstein, jejíž věhlas
přesahuje hranice regionu, jarmark ve Veitsrodtu, stejně jako
mnohé jiné trhy. Mnohá muzea s vazbou k současnosti oživují
mnohatisíciletou historii regionu až po dnešní dobu. Historii zdejších obyvatel od doby ledové až po dnešek dokládají
kromě světově proslulého muzea drahých kamenů (Deutsches
Edelsteinmuseum) také Zemské muzeum (Landesmuseum)
v Birkenfeldu, keltské sídliště Altburg, břidlicové doly Herrenberg a měděné doly Fischbach. Vrcholem zdejších veletrhů je
každoročně pořádaný veletrh INTERGEM, na které představují
vedoucí mezinárodní firmy své drahé kameny a šperky.

Rozmanité hudební a divadelní akce nabízejí pro každý vkus
to pravé: od rocku, popu, folkové hudby přes jazz, swing až po
koncerty klasické hudby. Vrcholem jsou četné akce pod širým
nebem, jako jazzové dny v Idar-Obersteinu, folkový festival
Altburg, festival čarodějnického rocku, komorní koncerty na
zámku Birkenfeld stejně jako operní představení s přírodními
kulisami, při kterých vystupují národně a mezinárodně věhlasní
umělci. Bohatý divadelní program doplňuje Městské divadlo
Idar-Oberstein stejně jako malá divadla v kraji, která nabízejí
nejen divadelní, ale i taneční představení, kabarety a umění
malých forem. Kulturní život každoročně vrcholí divadelním
létem, konaným na zámku Oberstein v Idar-Obersteinu – jako
část kulturního léta Porýní-Falcka – a festivalem Karla Maye,
který se koná v divadle pod širým nebem v Mörschiedu a je
známý daleko za hranicemi regionu.
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Co se nabídky sportovního vyžití týče, se téměř každá obec
může pochlubit sportovním spolkem, vlastním sportovištěm
a bohatou nabídkou různých druhů sportu. Výběr dosahuje
od klasických míčových sportů, lehké atletiky, umělecké
gymnastiky, plavání přes nabídky fitness, bojové sporty až
po jezdectví a golf. Ambiciózní sportovci mohou trénovat
v krajském výkonnostním středisku umělecké gymnastiky. Milovníci létání zde najdou hned dva spolky s vlastními letišti
pro motorové a ultralehké létání stejně jako plachtění nebo
oddělení leteckých modelářů. Motorový sport má díky aktivním klubům dlouhou regionální tradici. Světové mistrovství v rallye za účasti automobilového klubu Německa ADAC
vede každoročně regionem Birkenfeld. Zvláště ti, kdo chtějí
zažít přírodu ve své nejčistší podobě, tu najdou bezpříkladnou
nabídku tras, po kterých mohou zdejší kraj poznávat jak na
kole, tak i při pěší turistice. Hustá síť oceněných turistických
tras je v Německu bezpochyby jedinečná. Rekreační park

Hambachtal nabízí rozmanité možnosti na jednom místě. Pro
milovníky lovu a pro rybáře je region díky bohaté fauně atraktivním revírem. Výšiny pohoří Hunsrück nabízejí se svou
nejvyšší horou v Porýní Falcku – 816 metrů vysokým vrcholem
Erbeskopf – vynikající prostředí pro lyžování nebo sáňkování –
dokonce i s letní sáňkařskou dráhou.
Místní gastronomie v oblasti Hunsrück a Naheland nabízí
svým hostům speciality regionální kuchyně, jako například
pečeni na rožni z Idar-Obersteinu, bramborovou klobásu,
plněné knedlíky a samozřejmě pokrmy z divočiny všeho druhu. Stejně tak tu ale najdete i špičkovou gastronomii. Tři ze
sta nejlepších německých restaurací najdete právě v tomto
regionu. Nabídku klasických restaurací a tradičních venkovských hostinců doplňují mnohé rodinné restaurace s italskou,
řeckou, tureckou, indickou a čínskou kuchyní.
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Další informace obdržíte zde:
Media a tisk
Nahe-Zeitung/Rhein-Zeitung
Wochen-Spiegel Idar-Oberstein
Birkenfelder Anzeiger
Stadtfacette Idar-Oberstein
Dorfschelle (VG Herrstein)
Idarwald-Rundschau
Westricher Rundschau
Radio Idar-Oberstein
Volný čas
Naturpark Saar-Hunsrück
Saar-Hunsrück-Steig
Naheland-Touristik
Deutsche Edelsteinstraße
Deutsches Edelsteinmuseum
Landesmuseum Birkenfeld
Historisches Kupferbergwerk Fischbach
Wildfreigehege Wildenburg
Fotografie: EUFETS GmbH; Hochschule Trier, Umwelt-Campus - Hochschule
für Wirtschaft, Technik und Gestaltung; Fissler GmbH; Fritsch GmbH; Heinz
Mayer OHG; Hochwald Sprudel; Landkreis Birkenfeld; Marco Schupp; Naheland-Touristik GmbH; Wayand AG

Landkreis Birkenfeld
Wirtschaftsförderung und Tourismus
Schneewiesenstraße 25
55765 Birkenfeld
Telefon: +49 (0) 67 82 15-0
E-Mail: info@landkreis-birkenfeld.de
www.landkreis-birkenfeld.de

Byty a nemovitosti
Gebäudebörse VG Herrstein
Gebäudebörse VG Baumholder
Kreissparkasse Birkenfeld
Volksbank Hunsrück-Nahe eG
Raiffeisenbank Nahe eG
Správa
Kreisverwaltung Birkenfeld
Stadt Baumholder
Stadt Birkenfeld
Stadt Idar-Oberstein
Verbandsgemeinde Birkenfeld
Verbandsgemeinde Herrstein
Verbandsgemeinde Rhaunen
Verbandsgemeinde Baumholder

Školy a vysoké školy
Göttenbach-Gymnasium
Gymnasium an der Heinzenwies
Gymnasium Birkenfeld
Berufsbildende Schule Wirtschaft
Berufsbildende Schule Technik
Umwelt-Campus Birkenfeld, Hochschule Trier
Campus für Edelstein - und Schmuckdesign, Hochschule Trier

