OP DE PUNKT
KONTAKT- AN INFORMATIOUNSBLAT VUN DER CSV MIERSCH /// OKTOBER 2016

/// KURIOSITÉIT AUS DEM SCHÄFFEROT
mat hirer Präsenz vun Zäit zu Zaït um Site
ënnerstëtzt, sinn awer a villen Hinsichten
d' Hänn gebonne well si nëmme wierklech
grave Infraktioune kenne sanktionéieren
an hei éischter informéieren.

Wann ee mer gesot hätt dass mir an
eisem Schäfferot iwwer Computerspiller,
Handyspiller, Apps an esouweider géingen diskutéieren an iwwer Konsequenzen
missten tranchéieren, hätt ech déi Persoun fir geckeg erkläert.

Wat maache mer elo ? Et si schonns
Demandë gewiescht fir eng Iessbud
dohinner ze stellen,… Reorganiséiere
mer de Site? Also mat Toiletten, Parkplazen,... Also dat huet eis natierlech
iwwerdriwwe geschingt. Maache mer en
"Störsender" dohinner, dass hiert Spill
net méi funktionéiert? Si mer dann net
Spillverdierwer, a kritt d'Gemeng wuel an
den Netzwierker de Label vun „Oncool”,
Spott, asw. Oder schreiwe mer der Firma
si sollten de Site vun dem Menhir einfach matzen a Miersch eraleeën, zB op
Mechelsplaatz? Lo so dir vläit: ma dat ass
jo nëmme fir den Ufankshype, dat wäert
sech leeën, Pokemon spillt dach an engem
Joer kee Mënsch méi. Tjo... Vläit,… mee
dir wësst wuel dass déi Pokemon Firma
elo geschwënn dat neit Harry Potter Spill
wäert op de Maart bréngen, an do bitt
sech dach en „Site” mat Menhir, Kapell,
wierklech erëm un.

Mee de “Pokemon Go” Wahnsinn huet
dann och de Mierscher Schäfferot
erreecht.
Em wat geet et? Naja, Dir wesst wuel all
dass dat Pokemon Spill d' Leit dorëmmer
schéckt Pokemonen fänken. Um Territoire
vun der Mierscher Gemeng ginn et och e
puer esou „Site”. Ma ee „Site” ass fir déi
Pokemon Jeeër besonnesch wichteg well
do eng besonnesch rare Zort vu Pokemon
sech verstoppt an all passionéierten Jeeër
dee well fänken.
Dee „Site” ass zu Recken op der Gewaan,
beim Menhir dee mer jo als Monument
National klasséiert hunn. U sech wier et
jo gutt Publicitéit fir eis Gemeng, fir esou
de Site dem ganze Land, dem noen Ausland duerch dëst Handyspill méi no kéinte
bréngen,... tjo... wann do net awer déi
schlecht Begleetemstänn wären.
D’Pokemon Jeeër kommen also mat hiren
Autoe bei d Enelter Kapell gefuer a parken
do fir dann déi Pokemonen ze sichen. Ma
net all Jeeër behëlt sech awer esou wéi et
sech u sech op esou enger Plaz déi awer
an eisen Aen en Site “havre de paix”, site
culturel ass géng passen.
Et si vill Autoen déi elo iwwer d’Gewaan
do flitzen a keng Récksiicht op Baueren
an deenen hir Aarbecht op de Felder
huelen. Op Vëlofuerer, Spadséiergänger
oppassen, kennen déi Pokemonjeeër
natierlech och net, an da parken se nach
esou dass den Trakter an d’ Maschinne
vum Bauer net méi laanscht kommen.

Vill Fahrgemeinschaften aus dem noen
Ausland, aus dem Süde vum Land kommen dann op eisem flotten a rouege Site
picknicken, loossen hiren Dreck einfach
léien, maachen hiert ”Geschäft” an der
Natur ma kréien dann den Dreck an
den Toilettëpabeier och nach net bis an
Dreckskëschten.
Wann op dem Enelter Kapell Site eise Service technique eemol an der Woch eng
Dreckskëscht eidel gemaach huet, muss
en elo zwee mol den Dag zwee oder drei
Dreckskëschten (déi mer jo derbäisetze
gelooss hunn ) eidel maachen. Ronderëm
déi ganz Plaz mussen Tuten, Fläschen,...
agesammelt ginn, geraumt gebotzt ginn
asw. Der Police, déi eis awer wierklech

Mir hunn also am Schäfferot misste
kucken esouwuel eng kuerzfristeg Léisung ze fannen, respektiv och vläit pro
aktiv ze ginn en vue vun der Zukunft an
deene Spiller. Mir wäerten also de Kontakt mat der Firma musse sichen, hinnen
erklären dass en alternative Site matzen a
Miersch op der Mechelsplaatz, esouwuel
fir de Pokemon, wéi och fir den Harry Potter a besonnesch fir d'Gemeng Miersch
eng méi optimal Léisung wier. Hoffe mer
alt datt déi dat verstinn.
Wéi soen se um Fernsehe? Affaire à
suivre...
Reiland Michel ///Schäffen

/// NEE DE PARK ASS NET FUTTI
de Fournisseur gespullt, sou dass um
Site selwer keen Ofwaasser entstan ass
an déi grouss Zuel un Toiletten huet
verhënnert, dass d’Visiteuren sech an
der fräier Natur hätten erliichteren
missen.
De Park huet seng „Feierprouf” bestan
an et gouf bewisen, dass eng intelligent geplangten an gutt duerchgefouert Manifestatioun, déi vun hirem
Genre och dohin passt, absolut keng
negativ Auswierkungen huet.
Mat nach ëmmer grousser Freed an
Houfert wëll ech hei op déi gréisst
Manifestatioun zeréck kucken, déi et
menges Wëssen no bis elo zu Miersch
gouf : dem Balloon Trophy.
Eng formidabel Saach fir eis Gemeng
déi sech duerch déi mustergülteg
Organisatioun an Duerchféierung vun
de Mataarbechter vun der Gemeng,
der Commission des Fêtes an allen
aneren Involvéierten, e gudden Numm
am ganzen Land an iwwer d’Grenzen
eraus gemaach huet. E gudden finanziellen Appui och fir déi Veräiner, déi
dee ganzen Weekend äerdeg geschafft
hunn a geschwënn hier Bedeelegung
kréien wäerten. Och etlech Geschäftsleit, Restaurateuren an Hotelieren aus
eiser Gemeng waren no dësem Weekend ganz zefridden.
Eng schéi Publicitéit awer och fir
eisen formidabelen Park, vun deem
vill Leit vu wäit a no bis dohin näischt
woussten an déi sécherlech de Wee
méi oft op Miersch fannen wäerten fir
puer Stonnen oder e ganzen Dag hei ze
verbréngen.
An ganz am Géigendeel zu deem wat
verschidden Kritiker virum Event nach
steif a fest behaapt hunn, war de Park
duerno net futti. Sécher huet plazeweis de Wues gelidden, mee dat ass

iwwerflächlech an schonn eng Woch
méi spéit war wuertwiertlech Gras
driwwer gewuess.
Duerch dat intelligent Konzept, dat
d’Organisateuren zesummen mam
Schäfferot en place gesat haten,
konnt den Offall ferm reduzéiert ginn,
de System vun den Cup-Becheren
huet Einwegverpackungen onnéideg
gemaach an duerch eng gutt Zesummenaarbecht mat de Fournisseuren an
déi noutwendeg Infrastrukturen konnten net gebrauchten Liewensmëttel
quasi integral zeréck gi ginn, sou dass
näischt onnëtz verschwent gouf.
D’Becheren goufen mam Spullweenchen vun der Gemeng, respektiv duerch

Natierlech ass d’Iddi net, dass dësen
Site zur permanenter Partymeil verkënnt, mee déi éiweg Knouterer
wäerten hoffentlech agesinn hunn,
dass hier Ängscht onberechtegt waren
an eng eventuell weider Editioun,
respektiv ähnlech Aktivitéit an eisem
Park dann och mat vill Enthusiasmus
an Engagement ënnerstëtzen.
Et bleift mer nach all deenen, déi an
iergendenger Manéier zum Erfolleg
vum Post Luxembourg Balloon Trophy
bäigedroen hunn an allen Visiteuren e
groussen Merci ze soen.
Abby TOUSSAINT
Gemengrot /// Member vun der Commission des Fêtes

/// ET MUSS OCH MOL GESOT GINN, WAT SCHO GUTT GEMAACH GINN ASS!

Jo, a Punkto Tourismus kann een ëmmer bereet sinn, d'Saach nach besser
ze maachen. Allerdéngs muss awer
och mol gesot ginn, wat mir als „Office National du Tourisme” schonn
alles areecht hunn.
Sou hu mir zum Beispill Brochuren
drécke gelooss, an deenen mir Informatiounen zu Wanderweeër, Vëlostouren, Klammparken a villes méi
gebueden ginn. Desweideren hu mir
och immens vill Werbung fir eisen

Grand-Duché am Ausland gemaach,
andeems mir op touristeschen Foiren an eisen Nopeschlänner präsent
waren. Uerchtert d'ganzt Land ginn
all Joer nei Guiden ausgebild, déi
et sech zur Aufgab maachen Interessenten déi wichtegst kulturell a
geschichtlech Fakten vu Lëtzebuerg
ze vermëttelen. Familjen a jonk Leit
sollen duerch kulturell Evénementer
wéi ënner anerem duerch Festivalen
a Concerten, ugezu ginn. Awer och
am Beräich vun der Restauratioun
hu mir vill Progrèsen gemaach. Sou
ënnerstëtzt de Staat de Privatsecteur an eis Gemengen probéieren
zudeems och, hier Géigende méi
attraktiv ze gestalten fir sou Hotelen
an Gastronomiebetriiber unzezéien.
Och d'Gemeng Miersch bedeelegt
sech un deem Projet. Sou gouf den
22.9.2016 mat der Ennerstëtzung
vun den "Geschichtsfrënn Miersch"
an dem "Sites et Monuments" e
neien Musée am Schlass zu Miersch
ageweiht an och d'Villa Romaine zu
Miersch gëtt de Moment restauréiert.

D’ Gemeng, mat den Geschichtsfrënn hunn eng rei Flyeren erausginn
fir op d’Schéinheeten an d’Geschicht
vun Miersch an sengen Dierfer
hinzeweisen. Dës Flyeren leien an
der Gemeng aus an sinn och um Site
vun der Gemeng Miersch ënnert dem
Begrëff “tourisme” erofzelueden. Een
Héichpunkt an eiser Gemeng ass eis
Schwämm wou vill Touristen dovunner profitéiren, an och eis Geschäfter
an eis Restauranten, déi zentral an
Miersch leien wou een alles zu Fouss
ereechen kann.
Et ass kloer, dass een nach ëmmer
Saachen verbesseren kann an fir
deem besser entgéint ze kommen,
deelen mir d'ONT elo a verschidden regional Zentren op. Mir sinn
nämlech der Meenung, dass et aus
organisatoreschen Grënn besser ass,
den Tourismus op regionalem Niveau
ze förderen.
Christiane Haubrich-Schandeler
Gemengerot

/// D’MIERSCHER BRÉCKEN
En Thema iwwer dat ech schonns eng
Kéier geschriwwen hat dat sinn eis Brécken. Mir hu jo wierklech vill Brécken an
eiser Gemeng, wat bei drai Flëss an zeg
Baache jo awer nëmmen normal ass.
D’Brécke prägen d’Bild vu Miersch elo jo
nach vill méi well de Chantier "Laang
bréck" (Rondpoint Bierschbech) fäerdeg
ass an déi rout Bréck wierklech flott geroden ass. Eis Entrée vu Miersch huet elo de
passende “eye catcher”. Déi al Laangbréck ass jo elo spektakulär ofgedroe ginn
a kee Mënsch krut et richteg mat. Elo
muss just nach déi kleng Bréck ënnert der
rouder Bréck fäerdeg gestallt ginn. Iwwer
des kleng Bréck fiert een aus dem Rond
Point, wou elo nach en Accès realiséiert
gëtt, op den zukünftege Site Miersch/
Gare, de Site vum alen Agrozenter.

D’CFL baut lénker Hand vun dëser Strooss
an direkt bei de Schinnen an de nächste
Joren en Parkhaus. Déi éischt Pläng hu
mer am Schäfferot gesinn, och d’Pläng fir
eng “nei modern Mierscher Gare” goufe
vun der CFL dem Schäfferot virgestallt an
elo waarde mer drop definitiv Pläng mat
an de Gemengerot kennen ze huelen.
Och hoffe mer dass Bewegung an d’Realisatioun vum Site Agrozenter kennt.
Eng grouss Lëtzebuerger Firma schéingt
jo Interessi ze hunn dëse Projet virun ze
dreiwen. Dësen ambitiéisen awer ganz
flotte Projet, dee schonns viru Joren aus
enger Consultation rémunéré erausgaangen ass géif der Gemeng Miersch vill
Awunner, e Koup Aarbechtsplazen an e
flotte Parc laanscht d’Uelzecht bréngen.
Natierlech waarde mer och onge-

dëlleg drop dass Ponts & Chaussées
de Park&Ride ënnert der rouder Bréck
fäerdeg stellt, do musse mer just nach e
puer Méint Gedold hunn. Wéi der vläicht
och gelies hutt hu mer den „pont carossable” iwwer d'Eich ageweit. Do wou eng
hëlze Foussgängerbréck d' Wisestrooss

>>> mat der Areler Strooss verbonnen
huet, fuere säit e puer Wochen Autoen,
Vëloen a Foussgänger driwwer. Déi hëlze
Bréck déi déi lescht Joren do stoung wäerte
mer dann elo op Biereng deplacéieren.
Do ass nämlech eng Verbindung vun der
Vëlospiste Miersch-Pëtten a Biereng, nieft
der Hal Irbicht, geplangt. Endlech kennen
da Kanner vu Biereng méi schnell a méi sécher op d Vëlospiste kommen.
Am Park hu mer schonns eng Bréck komplett nei gemaach. Geplangt a gestëmmt
ass och fir déi aner zwee ze erneieren.

Eng Bréck mécht eis Kappzerbrieches an
zwar déi am Park Richtung Rolleng. Pläng
a Sue goufe gestëmmt, ma mir hunn déi
elo missten zoumaachen, a wäerte se
kuerzfristeg ewech huele mussen. Mir
waarde säit engem Joer op d’Genehmegung vum Waasserwirtschaftsamt fir des
Bréck ze ersetzen.
D’Bréck beim Dechenshaus hu mer provisoresch gefléckt ma och do musse mer
wuel eng Zäitchen op Genehmegunge
waarden. Hoffe mer alt dass mer déi bëssi
méi séier kréien.

Leider ass et esou dass verschidden Transformatiounen, Réfektiounen den Alldag
vun eise Bierger wäerte beanträchtegen.
Mee mat e bësse Gedold a mam Gedanken, dass des Brécken herno flott an
d’Natur passen an se dann hiren eigentlechen Zweck erëm erfëlle gëtt d’Waarden op d’Enn vun den Aarbechten net
grad esou laang.

Reiland Michel
Schäffen

/// GËFF DENGER MEENUNG ENG STËMM AN ENGAGÉIER DECH FIR DENG GEMENG

Ënnert der Responsabilitéit vun der CSV Sektioun Miersch

V.l.n.r: Lucie Peter, Eric Sauer, Cindy Bruck, Pol Schaus, Quentin Ghysens, Thierry Saurfeld, Marc Pauly

Schonns a jonke Joren engagéiert een
sech fir d'Wuel vu senge Matmënschen,
sief et an engem Sportsveräin an der
Gemeng oder soss an engem Veräin op
kommunalem Niveau.
Politesch engagéiert ze sinn, heescht
näischt anescht ewéi sech fir seng
Matmënschen anzesetzen a senger
Meenung zu verschiddene politeschen
Theme Gehéier ze verschaafen an no
baussen ze droen.
Als Member vun der CSJ, der Ënnerorganisatioun vun der CSV, huet de Jonken d'Méiglechkeet éischt Erfahrungen
um politesche Plang ze sammelen an
sech staark ze maachen seng Meenung

zu politeschen Themen ze vertrieden.
An engem kollegiale Kader gëtt iwwer
rezent politesch Themen diskutéiert ,
argumentéiert a sech no bausse geäussert, net nëmmen op kommunalem,
mee och op nationalem Niveau. Als
Member vun der CSJ profitéiert een
och vun deene ville Formatiounen, déi
d'CSV ubitt, fir sech sech weider Kompetenzen unzeeegen a op politeschem
Plang weiderzebilden.
D’CSJ Kanton Miersch gëtt et säit 2003
a war ufanks nëmmen op Miersch begrenzt an als CSJ Miersch bekannt.
Am Joer 2006 hunn de Comité vun der
deemoleger CSJ Miersch decidéiert fir
sech kantonal ze vergréisseren. Dëst

Decisioun erlaabt der CSJ Kanton Miersch bis haut méi ee grousse politesche
Spillraum ze hunn. Et bléift nach ze
soen, datt déi deemoleg Grënner vun
der CSJ Kanton Miersch sech aktiv um
Developpement vun Miersch bedeelegt
hunn.
Aktuell zielt d'CSJ Kanton Miersch aacht
aktiv Memberen, déi sech regelméisseg
treffen an iwwert rezent national a regional politesch Themen diskutéieren.
Wann’s du dech och politesch engagéiere wëlls, da gëff Member vun der
CSJ a kuck op www.csj.lu.
Pol Schaus
Präsident CSJ Kanton Miersch

