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Milí čtenáři,
v hledání zajímavých témat, aktivit, které se v našem euroregionu pro−
vozují – krátce řečeno v hledání toho, co pro naše čtenáře stojí za
poznání, jsme se setkali s mnoha partnerstvími, která navázala města
a obce, ale také školy či jiná zařízení na obou stranách hranice.
V každém okrese, kde působí naše sdružení, již vznikla partnerství,
která mají v naprosté většině vysokou úroveň. Tato partnerství vznikla
na přání té které obce, školy, muzeí, církví nebo divadel. V některých
případech vznikla pod patronací euroregionu či euroregion k němu
přispěl. Vše ostatní již probíhalo samo od sebe.
Mezitím partneři přicházejí s novými myšlenkami na další a další nové
aktivity. Kontakty se už dávno neomezují jen na čistě informativní ná−
vštěvy, samozřejmě s výjimkou nově vzniklých partnerství.
Ve většině obcí se již mezitím přešlo k plánování společných akcí po
celý rok. Školy si stanovily témata a aktivity, kterými by se chtěly za−
bývat během školního roku společně se svou partnerskou školou, in−
formují se o přáních a možnostech svého partnera.
Během takové spolupráce dochází k poznání, že při všech rozdílech,
které ji naštěstí činí právě takovou barvitou a zajímavou, se musí řešit
stejné problémy a těšit se ze stejných věcí. Přitom také často pozná−
váme, jak důležité je vzájemné pochopení, protože jen tak je možné
lépe předcházet nedorozumění a překonávat staré předsudky.
Jedinou podmínkou je, že k tomu na obou stranách hranice musíme
být ochotni a odhodláni. A tak si také představujeme vývoj našeho
společného hraničního regionu, ve kterém se přátelské spolužití sta−
ne samozřejmostí a také si přeji, aby stále více lidí využívalo nabídky
dobrého partnerství.
Beate Ebenhöh

Prosba o podporu
Rada Euroregionu Krušnohoří se obrátila formou dopisu na předsta−
venstvo německé části euroregionu s prosbou o podporu ohledně za−
mezení ilegálního dovozu odpadu, provozovaném zjevně ve velkém
rozsahu jak českými, tak i saskými firmami. Na základě toho dojde v
nejbližší budoucnosti k setkání saských úřadů zodpovědných za od−
padové hospodářství se členy společné komise pro životní prostředí
euroregionu, aby bylo možné si udělat obrázek o rozsahu tohoto pro−
blému a společně hledat východiska (viz: str. 22).

Liebe Leser,
auf der Suche nach interessanten Themen, nach Aktivitäten, die in
unserer Euroregion Erzgebirge durchgeführt werden – kurz nach Wis−
senswertem für unsere Leser, sind wir auf viele Partnerschaften ge−
stoßen, die Städte und Gemeinden, aber auch Schulen und andere
Einrichtungen diesseits und jenseits der Grenze miteinander geknüpft
haben.
In jedem unserer Mitgliedslandkreise sind inzwischen Partnerschaf−
ten entstanden, die zum größten Teil eine Zusammenarbeit auf ho−
hem Niveau betreiben.
Diese Partnerschaften sind auf Wunsch der jeweiligen Kommunen oder
Schulen, Museen, Kirchen oder Theater zustande gekommen. Die
Euroregion hat bei vielen zur Partnerfindung beigetragen oder Pate
gestanden. Alles andere wurde von den Akteuren selbst geleistet.
Inzwischen gibt es bei den Partnern viele Ideen für immer neue Akti−
vitäten.
Die Kontakte haben sich, abgesehen von den neu entstehenden, von
reinen Informationsbesuchen längst verabschiedet. Inzwischen plant
man in den meisten Kommunen gemeinsame Veranstaltungen schon
für das ganze Jahr, legt in den Schulen die Themen und Aktivitäten
fest, mit welchen man sich mit den Nachbarschülern und ihren
Lehrern im Laufe des Schuljahres beschäftigen möchte, informiert sich
über Wünsche und auch Möglichkeiten bei seinem Partner.
Während dieser Zusammenarbeit erkennt man bei allen Unterschie−
den, die glücklicherweise eine Zusammenarbeit gerade farbig und in−
teressant machen, dass man die gleichen Probleme bewältigen muss,
man sich über die gleichen Dinge freuen kann. Man erkennt aber auch,
wie wichtig das gegenseitige Verstehen ist, weil man Missverständ−
nissen und alten Vorurteilen viel besser begegnen kann. Einzige Be−
dingung ist, dass man dazu bereit ist.
So stellen wir uns die Verwirklichung der Entwicklung eines gemein−
samen Grenzraumes vor, in dem das freundschaftliche Miteinander
zur Selbstverständlichkeit wird und wir wünschten uns, das noch weit
mehr Menschen von den Angeboten einer guten Partnerschaft Ge−
brauch machten.
Beate Ebenhöh

Bitte um Unterstützung
Der Rat der Euroregion Krušnohoří wandte sich mit der Bitte um Un−
terstützung bei der Eindämmung der illegalen Mülltransporte, die von
sächsischen und tschechischen Firmen offenbar in großem Stil be−
trieben werden, in einem Brief an die Vorstandsmitglieder der
sächsischen Euroregion Erzgebirge.
Auf Grund dessen wird es in naher Zukunft zu einem Zusammentref−
fen von Vertretern der sächsischen Abfallämter der Euroregion und
Mitgliedern der Arbeitsgruppe Umweltschutz kommen, um sich ein Bild
über das Ausmaß des Problems zu machen und gemeinsam nach
Lösungen zu suchen (siehe auch Seite 22).

Euroregion Krušnohoří/Erzgebirge − jednatelství
Divadlo rozmanitostí v Mostě, Topolová 1278/8, 434 01 Most,
tel./fax: +420 476 706 128,
Tento dokument byl vytvořen za finanční podpory Evropské
unie z programu Interreg III A. Názory vyjádřené v tomto do−
kumentu nejsou v žádném případě oficiálním názorem Ev−
ropské unie.

e−mail: euroregion@wms.cz, http://euroregion.pons.cz

Diese Zeitschrift wurde mit finanzieller Unterstützung der
Europäischen Union, aus dem Programm Interreg III A her−
gestellt. Die in der Zeitschrift geäußerten Meinungen spie−
geln nicht in jedem Fall die offiziellen Ansichten der Euro−
päischen Union wider.

E−mail: ebenhoeh@euroregion−erzgebirge.de, http://www.euroregion−erzgebirge.de
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Podávání projektů do Fondu malých projektů Interreg III A
Kleinprojekte für den tschechischen Teil unserer Euroregion
Dne 25. 1. 2006 bylo ukončeno v Eurore−

Am 25. 01. 2006 war der Stichtag zur Ab−

gionu Krušnohoří podávání projektů v další

gabe von Kleinprojekten im Rahmen Interreg

výzvě, která byla vyhlášena.

III A. Insgesamt wurden 17 Projekte beantragt.

Celkem bylo podáno 17 projektů. Projekty bu−

Diese werden von den Mitarbeiterinnen des

dou nyní pracovnicemi sekretariátu připrave−

Sekretariats zur Bewertung vorbereitet und

ny k projednání v odborných komisích euro−

anschließend in Anwesenheit der Direktorin

regionu, které budou jednat za účasti ředitelky

des Sekretariats Vlasta Fryčová und des

sekretariátu Vlasty Fryčové a jednatele euro−

Geschäftsführers der Euroregion in den Ar−

regionu. Poté budou s jejich stanoviskem pře−

beitsgruppen besprochen und fachlich bewer−

dány členům Řídícího výboru Fondu malých

tet. Danach werden sie mit einer Stellung−

projektů Interreg III A k vlastnímu bodovému

nahme an die Mitglieder des Lokalen

hodnocení.

Lenkungsausschusses zu deren Bewertung

Na jednání tohoto řídícího výboru v Mostě

übergeben. Die Beratung des Lenkungs−

25. 4. 2006 bude o žádostech rozhodnuto

ausschusses, in der endgültig über die Pro−

s konečnou platností.

jekte entschieden wird, findet am 25.04. 2006

Další uzávěrka podávání přihlášek bude

in Most statt. Der nächster Termin zur Einrei−

27. 3. 2006.

chung von Projekte ist der 27. 03. 2006.

Alena Kopřivová a Vlasta Fryčová, pracovni−
ce Administrativy Fondu malých projektů In−
terreg III A Euroregionu Krušnohoří v české
části Euroregionu.
Auf dem Foto Vlasta Fryčová und Alena Kop−
řivová, Mitarbeiterinnen der Administrative für
die Euroregion Krušnohoří auf der tschechi−
schen Seite.

Jednal řídící výbor pro velké přeshraniční projekty
Lenkungsausschuss für grenzüberschreitende Projekte tagte
Na zasedání Regionálního řídícího výboru

financování. Schválené projekty spadaly pře−

Auf der Sitzung des Lenkungsausschusses

Svobodný stát Sasko – Česká republika byly

devším do priorit životního prostředí a bez−

Freistaat Sachsen – Tschechische Republik

15.2. 2006 v Ústí nad Labem projednány vel−

pečnosti. Pro těchto 12 projektů je připra−

wurden am 15.02.06 in Ústí nad Labem

ké projekty v rámci evropské společenské ini−

veno 3,5 milionu EUR. Celkem bylo v dosa−

sowohl tschechische als auch deutsche

ciativy Interreg III A.

vadním dotačním období schváleno pro Eu−

grenzüberschreitende Großprojekte im

Pro Euroregion Krušnohoří bylo schváleno 12

roregion Erzgebirge/Krušnohoří přes 100 pro−

Rahmen der europäischen Gemeinschafts−

projektů, tři z nich s podmínkou, že budou

jektů. Prostředky z Interregu III A přitom

initiative Interreg III A beraten.

k dispozici veřejné finanční prostředky na ko−

obnáší více než 50 milionů EUR.

Für die Euroregion Erzgebirge konnten 12
Projekte bestätigt werden, davon 3 unter dem
Vorbehalt der Verfügbarkeit öffentlicher Ko−
finanzierungsmittel. Die bestätigten Projekte
umfassen vor allem die Prioritäten „Umwelt“
und „Sicherheit“.
Für alle 12 Projekte werden über 3,5 Millio−
nen Euro Interreg III A−Mittel bereit gestellt.
Insgesamt wurden in der bisherigen Förder−
periode über 100 Großprojekte (siehe auch
im Internet www.euroregion−erzgebirge.de
unter Projektförderung/Projekte/Interreg III A−
Großprojekte) für die Euroregion Erzgebirge
bestätigt. Der Anteil an Interreg III A−Mitteln
beläuft sich dabei auf über 50 Millionen Euro.

EU PRO NÁS −− EU FÜR UNS
Dr. Jiří Horáček, Stephan Brauckmann
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Dotace kooperačních projektů přeshraniční spolupráce
v rámci Fondu malých projektů Interreg III A Svobodný stát Sasko – Česká republika
Výzva k podávání projektových návrhů
Saský ministr pro spolkové a evropské záležitosti
schválil dne 6. listopadu 2001 právní podklady pro
dotace Fondu malých projektů v rámci společen−
ské iniciativy Interreg III A.
Také v roce 2006 mohou být vybírány v přeshra−
ničně složených Lokálních řídících výborech na
území čtyř saských euroregionů dotace na projek−
ty v maximální výši 15 000 EUR.
Výzva platí pro občany, sdružení a instituce se
zájmem o přeshraniční spolupráci, ve které mohou
využít tuto možnost dotace a podávat žádosti na
základě blížícího se závěru tohoto dotačního ob−
dobí ještě do 5. 9. 2006. Jedná se o projekty
v oblasti přeshraniční komunikace a kooperace
v oblastech hospodářství, ochrany životního pro−
středí, rozvoje měst a venkova, kultury a sociální
oblasti, které je možné aktivně podpořit.
Právním podkladem je směrnice Saského státního
ministra pro spolkové a evropské záležitosti ohled−
ně dotací kooperačních projektů v rámci společen−
ské iniciativy Interreg III A z 6. listopadu 2001 (zve−
řejněno v Saském úředním listu dne 29. 11. 2001
Nr. 48, S.1122ff.)

včetně č. 1.2 jmenovaných zemských předpisů
a předpisů EU.
Kriteria výběru projektů a podmínky financování
naleznete na internetových stránkách Euroregionu
Erzgebirge na adrese:
www.euroregion−erzgebirge.de pod odkazem Pro−
jektförderung Interreg III A, Kleinprojekte.
Lhůty a postup podávání žádostí
Návrhy malých projektů se přijímají průběžně, ale
žadatelé je musí předat nejpozději čtyři měsíce před
plánovaným zahájením projektu do příslušného
termínu odevzdání do jednatelství Euroregionu Erz−
gebirge, Am St. Niclas Schacht 13, 09599 Freiberg
v digitální formě.
1. termín: 25.01.2006
pro zahájení projektu 25.05.2006
2. termín: 20.03.2006
pro zahájení projektu 20.07.2006
3. termín: 26.06.2006
pro zahájení projektu 26.10.2006
4. termín: 05.09.2006
pro zahájení projektu 05.01.2007

Projektové návrhy budou za podpory příslušné pro−
jektové koordinátorky euroregionu posouzeny
a doplněny, aby žádost byla odpovídajícím způso−
bem připravená k hodnocení.
O přidělení dotace rozhoduje Lokální řídící výbor
Euroregionu Erzgebirge/Krušnohoří.
Příslušným povolovacím orgánem je Vládní prezí−
dium Chemnitz.
Další informace obdržíte v jednatelství Euroregio−
nu Erzgebirge, které Vám předá projektová koordi−
nátorka
paní Doris Preußler
Am St. Niclas Schacht 13
09599 Freiberg
Tel.: 03731/781 302
Fax.: 03731/781 301
e−mail: preussler@euroregion−erzgebirge.de
Formuláře žádostí a rovněž kompletní text směrni−
ce můžete získat také na internetové adrese:

http://www.interreg3a.info

Förderung von Kooperationsprojekten der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit im
Rahmen des Kleinprojektefonds Interreg III A Freistaat Sachsen – Tschechische Republik
Aufruf zur Einreichung von Projektvorschlägen
Der Sächsische Staatsminister für Bundes− und
Europaangelegenheiten hat am 6. November 2001
die Rechtsgrundlage zur Förderung von Kleinpro−
jekten im Rahmen der Gemeinschaftsinitiative In−
terreg III A geschaffen.
Auch im Jahr 2006 können durch grenzüberschrei−
tend besetzte Lokale Lenkungsausschüsse im Ge−
biet der vier sächsischen Euroregionen Projekte für
Zuschüsse in Höhe von maximal 15.000 EUR aus−
gewählt werden.
Interessierte Bürger, Vereinigungen und Instituti−
onen sind aufgerufen, diese Fördermöglichkeiten,
für die auf Grund der zu Ende gehenden Förderpe−
riode vorerst nur noch Anträge bis 05.09.06 ange−
nommen werden können, für Maßnahmen der
grenzüberschreitenden Kommunikation und Ko−
operation in den Bereichen Wirtschaft, Umwelt−
schutz, ländliche und städtische Entwicklung, Kul−
tur und Soziales aktiv zu nutzen.
Als Rechtsgrundlage gilt die Richtlinie des Säch−
sischen Staatsministers für Bundes− und Europa−
angelegenheiten zur Förderung von Kooperations−
projekten im Rahmen der Gemeinschaftsinitiative
Interreg III A vom 6. November 2001 (veröffent−
licht im Sächsischen Amtsblatt vom 29. 11. 2001,
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Nr. 48, S.1122ff.) einschließlich der in ihrer Ziffer
1.2 genannten EU− und Landesvorschriften.
Kriterien zur Projektauswahl und finanzielle Bedin−
gungen finden Sie auf der Internetseite der Euro−
region Erzgebirge
www.euroregion−erzgebirge.de unter: Projektförde−
rung Interreg III A, Kleinprojekte.
Frist und Verfahren für die Einreichung der
Vorschläge:
Vorschläge für Kleinprojekte werden laufend an−
genommen; sind aber durch den Projektträger spä−
testens vier Monate vor dem geplanten Vorhabens−
beginn bis zu dem jeweiligen Stichtag bei der
Geschäftsstelle der Euroregion Erzgebirge, Am St.
Niclas Schacht 13, in 09599 Freiberg in digitaler
Form einzureichen.
1. Stichtag: 25. 01. 2006
für frühesten Projektstart 25. 05. 2006
2. Stichtag: 20. 03. 2006
für frühesten Projektstart 20. 07. 2006
3. Stichtag: 26. 06. 2006
für frühesten Projektstart 26.10.2006
4. Stichtag: 05. 09. 2006
für frühesten Projektstart 05. 01. 2007

Die Projektvorschläge werden mit Unterstützung
der zuständigen Kleinprojektekoordinatorin der
Euroregion zu schlüssigen, entscheidungsreifen
Anträgen qualifiziert.
Die Entscheidung über die Vergabe der Förder−
mittel trifft der Lokale Lenkungsausschuss der Eu−
roregion Erzgebirge.
Zuständige Bewilligungsbehörde ist das Re−
gierungspräsidium Chemnitz.
Weitere Informationen erhalten Sie bei der Ge−
schäftsstelle der Euroregion Erzgebirge von:
Kleinprojekte−Koordinatorin
Frau Doris Preußler
Am St. Niclas Schacht 13
09599 Freiberg
Tel.: 03731/781 302
Fax.: 03731/781 301
e−mail: preussler@euroregion−erzgebirge.de
Antragsformular sowie der komplette Richtlinien−
text können ebenfalls über das Internet unter der
Adresse:
www.euroregion−erzgebirge.de
abgerufen werden.

ÚSPĚŠNÉ PROJEKTY INTERREG
ERFOLGREICHE PROJEKTE INTERREG

Im Sommer Eröffnung des Preßnitztalmuseums
V létě bude otevřeno muzeum Přísečnického údolí
Im Sommer 2006 wird in einem ehemaligen Fab−

Was ist eigentlich die Preßnitztalregion?

Ústředním tématem výstavy je přitom železářství −

rikgebäude in Niederschmiedeberg (Mittlerer Erz−

Zur Region, die im neuen Museum vorgestellt wird,

výroba železa a jeho zpracování v hamrech, sta−

gebirgskreis) das Preßnitztalmuseum eröffnet. Der

gehört neben dem eigentlichen Tal (vom böhmi−

vebnictví, lesnictví a papírenský průmysl, jakož

Träger der neuen Kultureinrichtung ist die Ge−

schen Köstelwald bis Streckewalde) auch das ge−

i stará údolní železnice z Wolkensteinu do Jöh−

meinde Großrückerswalde. Durch das Engagement

samte Wassereinzugsgebiet der Preßnitz mit allen

stadtu.

der Kommune, verschiedener Vereine, eines Bil−

Seitentälern und den entsprechenden Orten.

Prostor je také věnován vývoji výroby ledniček

dungsträgers und privater Partner kann das Haus

Nördlich des Kupferhübels in Böhmen befinden sich

a jejich rozmanitým typům, protože se v Nieder−

im Sommer den Besuchern zugänglich gemacht

in einer Höhenlage von 865 m die Quellen der

schmiedebergu pro potřeby domácnosti vyráběly

werden. Eine großzügige Unterstützung erhielt die

skoro 45 let.

Gemeinde durch das Staatliche Amt für Ländliche

Ke kulturní části výstavy patří práce krušnohorské−

Entwicklung (ALE) in Oberlungwitz.

ho lidového umění (paličkování, dřevorytectví)

Das Museum gibt in drei Räumen einen Überblick

a také představení hudebních dějin města Preßnitz.

zur Wirtschafts− und Kulturgeschichte der

Výstavu zdobí model zdejší hory s pohledem na

Preßnitztalregion, deren Orte zu Sachsen und

vesnici Niederschmiedeberg v 18. století.

Böhmen gehören.

Současně se slavnostním otevřením muzea se bude

Im Mittelpunkt der Ausstellung stehen dabei die

konat kolokvium u příležitosti 200. narozenin vrch−
ního horního rady Prof. Dr. phil. b.c. Julia Weisba−

Eisengewinnung und Eisenverarbeitung in den
Hammerwerken, das Bauhandwerk, die Waldwirt−

Preßnitz. Wo bis Anfang der 70er Jahre die Stadt

cha, který se narodil v roce 1806 v Mittelschmie−

schaft und Pappenindustrie sowie die alte

Preßnitz stand, ist heute eine Talsperre zu finden,

debergu. J. Weisbach, kterému je v muzeu též

Preßnitztalbahn von Wolkenstein nach Jöhstadt.

die der Wasserversorgung im Egertal dient.

věnována náležitá pocta, byl matematikem, důlním

Ein Raum ist der Entwicklung des Kühlgerätebaus

Der Name des 37 km langen Flusses leitet sich ab

měřičem a technikem na univerzitě ve Freibergu.

und der Typenvielfalt von Kühlschränken gewid−

von dem altsorbischen Wort Breznica, das Birken−

Jako vědec patřil k aktivním spolutvůrcům tech−

met, denn rund 45 Jahre lang wurden diese Haus−

bach bedeutet. Auf ihrem weiteren Weg nimmt sie

nické a průmyslové revoluce 19. století. Julius

haltsgeräte in Niederschmiedeberg hergestellt.

eine Reihe von Bächen aus den Seitentälern auf,

Weisbach byl členem akademie věd v Rusku, Švéd−

Zum kulturellen Teil der Ausstellung gehören Ar−

darunter das Schwarzwasser bei Schmalzgrube,

sku a Itálii.

beiten der erzgebirgischen Volkskunst (Klöppelspit−

den Haselbach und den Sandbach. Südlich von

zen, Holzschnitzereien) und eine Darstellung der

Wolkenstein mündet der Fluss bei einer Höhe von

Co je vlastně region Přísečnického údolí?

Musikgeschichte der Stadt Preßnitz. Ein großer

395 m in die vom Fichtelberg kommende Zscho−

K regionu, který bude představen v novém muzeu,

Heimatberg mit der Ansicht des Dorfes Nieder−

pau.

patří vlastní údolí Přísečnice (z české strany od

schmiedeberg im 18. Jahrhundert rundet die Aus−

Das Wassereinzugsgebiet der Preßnitz beträgt rund

české obce Kotliny až po Streckewalde) také celé

stellung ab.

209 qkm, wovon 92 qkm auf das

povodí Přísečnice s navazujícími údolími a spádo−

Gleichzeitig mit der Museumseröffnung findet ein

tschechische Territorium entfallen.

vými obcemi. Severně od Měděnce na české stra−

Kolloquium statt, anlässlich des 200. Geburtsta−

Kontaktadresse:

ně se nachází v nadmořské výšce 865 m pramen

ges von Oberbergrat Prof. Dr. phil. b.c. Julius Weis−

Gemeindeverwaltung Großrückerswalde

Přísečnice. Tam, kde do počátku 70. let stávalo

Bernd Schreiter

bach, der 1806 in Mittelschmiedeberg das Licht der

Herr Roland Buschmann

město Přísečnice, nalezneme dnes přehradní ná−

Welt erblickte. Weisbach, der auch in der Ausstel−

Marienberger Straße 108

drž, která slouží k zásobování údolí Ohře pitnou

lung gewürdigt wird, war Mathematiker, Markschei−

09518 Großrückerswalde

vodou. Jméno této 37 km dlouhé řeky pochází ze
starosrbského slova „Breznica“, což znamená bře−

der und Maschinenkundler an der Bergakademie
Freiberg. Als Wissenschaftler gehörte er zu den

V létě bude v bývalé tovární budově v Niederschmie−

zový potok. Na své další pouti přibírá řadu potoků

aktiven Mitgestaltern der technisch−industriellen

debergu (v okrese Střední Krušnohoří) otevřeno

z postranních údolí, mezi nimi Schwarzwasser u

Revolution im 19. Jahrhundert. Julius Weisbach

muzeum Přísečnického údolí. Zakladatelem toho−

Schmalzgrube, Haselbach a Sandbach. Jižně od

war Mitglied der Akademien der Wissenschaften

to nového kulturního zařízení je obec

Wolkensteinu ústí již jako skutečná řeka v nadmoř−

von Rußland, Schweden und Italien.

Großrückerswalde. Zásluhou odpovědného přístu−

ské výšce 395 m do řeky Zschopau, která sem při−

pu obce, různých spolků, jednoho vzdělávacího

téká z Fichtelbergu. Povodí Přísečnice tvoří kolem

zařízení, ale i několika soukromých osob, tak může

209 km2, z nichž 92 km2 připadá na české území.

Bernd Schreiter

být v létě tento objekt zpřístupněn návštěvníkům.
Velkorysou podporu obdržela obec ze státního úřa−

Kontaktní adresa:

du pro rozvoj venkova (ALE) v Oberlungwitz.

Gemeindeverwaltung Großrückerswalde

Ve třech místnostech muzea nalezneme přehled

Herr Roland Buschmann

hospodářských a kulturních dějin oblasti Příseč−

Marienberger Straße 108

nického údolí, jehož obce patří do Saska i Čech.

09518 Großrückerswalde
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ÚSPĚŠNÉ PROJEKTY INTERREG
ERFOLGREICHE PROJEKTE INTERREG

Sdružení obcí krušnohorské oblasti (SOKO) a projekt „EUROTURISTIKA“
Verein der Gemeinden der Erzgebirgsregion (SOKO)
und das Projekt „EUROTOURISTIK“
Mikroregion SOKO – Sdružení obcí krušno−
horské oblasti se nachází částečně na území
Ústeckého kraje a zčásti na území Karlovar−
ského kraje. V současné době jej tvoří obce
Boží Dar, Horní Blatná, Kovářská, Kryštofovy
Hamry, Měděnec, Pernink, Loučná pod Klí−
novcem a Vejprty.
Právě členské obce mikroregionu se rozhodly
realizovat projekt „EUROTURISTIKA“ z Pro−
gramu Phare CBC – SFMP 2002/2003. Cílem
projektu pak bylo vytvoření účinných nástrojů
podpory propagace mikroregionu, který se pre−
zentuje jako centrum cestovního ruchu. Pro−
jekt také dotváří image mikroregionu s lepším
definováním jako zajímavou cílovou destinaci.
Jde o vytvoření dalších komunikačních nástrojů
a prostředků, prostřednictvím kterých budou
navazovány nové kontakty mezi subjekty par−
ticipujícími na cestovním ruchu v česko−němec−
kém příhraničí.
Realizací projektu bylo tedy dosaženo zpra−
cování kvalitní informační webové prezenta−
ce na samostatném serveru. Dále pak sjed−
nocení prezentačních materiálů do jednotných
tiskovin s vypovídající informační hodnotou
z oblasti cestovního ruchu se zaměřením na
možnosti sportovního a rekreačního vyžití
spolu s poznáním přírodních, kulturních a his−
torických zajímavostí v mikroregionu SOKO.
Nakonec snad i smazání negativního image,
který byl mikroregionu a celým Krušným ho−
rám přiřazen v minulosti.
Byly vytvořeny a navázány kontakty k pravi−
delné spolupráci jednak se zástupci členských

obcí, jednak se subjekty podílejícími se na roz−
voji cestovního ruchu v oblasti Krušnohoří.
Dnes se tak s mikroregionem pomocí výstu−
pů projektu „EUROTURISTIKA“ může sezná−
mit internetový návštěvník, a to na novém sa−
mostatném serveru na adrese:
www.krusnehory.org.
Návštěvníci, turisté a rekreanti přijíždějící do
zájmového území mohou využít tištěné pre−
zentace, kterými jsou přehledné skládačky
s mapou území a pohlednice v zimním a let−
ním provedení. Posledním výstupem je potom
multimediální prezentace mikroregionu ve for−
mátu CD−ROM.

zu definieren, nämlich als eine interessante
Zieldestination. Das Projekt möchte also mehr
Kommunikation und die dazugehörigen Mit−
tel schaffen, mit denen weitere Kontakte zwi−
schen den Partnern im Bereich Fremdenver−
kehr im Deutsch – Tschechischen
Grenzgebiet geknüpft werden können.
Inhalt des Projektes war auch eine qualitativ
gute Internetpräsentation auf einem eigenem
Server.
Weiter kam es zu einer Zusammenführung
der vorhandenen Präsentationen als einheit−
liches Druckerzeugnis mit großem Informa−
tionsgehalt im Bereich Fremdenverkehr, mit
der Darstellung der Möglichkeiten von Sport
und Erholung, verbunden mit der Darstellung
von Sehenswürdigkeiten der Natur und Kul−
tur in der Mikroregion SOKO.
Außerdem kann diese Präsentation zur Ver−
besserung des Negativimages, das diese
Mikroregion, sowie das ganze Erzgebirge in
der Vergangenheit hatte, beitragen.
Heute kann sich der Besucher der Mikrore−
gion mit den Ergebnissen des Projektes
vertraut machen.
Sowohl im Internet www.krusnehory.org als auch

SOKO
SOKO
Asistenční centrum
v Chomutově
Assistenzzentrum
in Chomutov
Již rok pracuje pobočka Asistenčního cen−
tra v sídle Euroregionu Krušnohoří v Chomu−
tově v novém složení. Po odchodu Alexan−
dry Zdeňkové na Městský úřad v Chomutově
poskytují informace zájemcům o dotace z nej−
různějších grantů Michaela Doleželová a Ale−
na Novotná. Pro tyto informace přišlo jen za
uplynulý rok na 150 zájemců z Chomutovska.
Výsledkem vysoce profesionálních konzulta−
cí jsou podané projekty. Za uplynulý rok jich
žadatelé na základě odborného poradenství
podali s pomocí Asistenčního centra 130. Zří−
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Die Mikroregion SOKO, als Verein der Ge−
meinden der Erzgebirgsregion, befindet sich
teilweise auf dem Gebiet des Bezirkes Ústí
nad Labem und teilweise auf dem Gebiet des
Bezirkes Karlovy Vary. Zurzeit gehören ihr die
Gemeinden Boží Dar, Horní Blatná, Kovářská,
Kryštofovy Hamry, Měděnec, Pernink, Louč−
ná pod Klínovcem und Vejprty an. Es waren
gerade die Mitgliedsgemeinden dieser Mik−
roregion, die sich entschieden, das aus
dem Kleinprojektfond Phare CBC – SFMP
2002/2003 geförderte Projekt EUROTOURIS−
TIK zu beantragen. Das Ziel des Projektes
ist es, wirksame Instrumente für die Präsen−
tation der Mikroregion zu schaffen, diese als
Zentrum des Fremdensverkehres vorzustel−
len, sowie das Image der Mikroregion besser

Michaela Doleželová

zení pobočky euroregionu v Chomutově, Cih−
lářské ulici a umístění Asistenčního centra se
tak pro Chomutovské ukazuje jako velmi pro−
spěšné.
Schon ein Jahr arbeitet die Niederlassung
des Assistenzzentrums in der Euroregion
Krušnohoří in Chomutov mit einer neuen
Struktur. Nach dem Weggang von Frau Ale−
xandra Zdeňková in das Stadtamt von Cho−

durch die Druckerzeugnisse kann man sich
informieren. Die Faltblättern haben eine Kar−
te der Landschaft mit einer Sommer− und
einer Wintervariante. Ebenso sind Ansichts−
karten erhältlich.
Das neueste Produkt des Projektes ist die
multimediale Präsentation der Mikroregion auf
einer CD.

mutov übernahmen Michaela Doleželová und
Alena Novotná die Information der Inte−
ressenten für die verschiedensten Förderun−
gen. Für diese Informationen kamen im ver−
gangenen Jahr 150 Interessenten aus der
Region Chomutov. Das Ergebnis ihrer pro−
fessionellen Beratungen sind die beantrag−
ten Projekte. Im vergangenen Jahr haben
Projektträger auf Grund dieser Konsultatio−
nen und mit der Hilfe des Assistenzzentrums
130 Projekte beantragt. Die Gründung einer
Außenstelle der Euroregion in Chomutov mit
der Einrichtung des Assistenzzentrums hat
sich somit als sehr nutzbringend erwiesen.

UDÁLOSTI V EUROREGIONU
MAßNAHMEN IN DER EUROREGION

Mediální spolupráce zahájena
Projekt mediale Zusammenarbeit startet
Projekt mediální spolupráce v Euroregionu Krušnohoří, který pro euroregion podala Asocia−
ce mezinárodní spolupráce firem, se na zahajovacím workshopu 28. 2. 2006 v Mostě setkal s
velkým zájmem především odborníků z médií. Za účasti zástupců saského tisku, lokální televi−
ze a pracovníků vnějších vztahů okresních úřadů v rámci saské části Euroregionu Krušnohoří,
z české strany pak ČTK, televize Dakr, časopisů, radničních novin a místního tisku došlo k
dohodě o zprostředkování in−
formací, způsobu jejich podá−
vání a distribuce. Euroregion
Krušnohoří považuje vzájem−
nou informovanost za jednu
ze svých nejdůležitějších pri−
orit, stejně jako přítomní zá−
stupci médií.

Das von der Assoziation
der internationalen Zusam−
menarbeit der Firmen für die
Euroregion beantragte Pro−
jekt veranstaltete am 28.02.2006 einen Eröffnungsworkshop im Rathaus der Stadt Most, der
ein großes Interesse bei den Fachleuten aus dem Medienbereich hervorrief. Unter Beteiligung
der Vertreter der sächsischen Presse, der Pressereferenten der Landkreise des sächsischen
Teiles der Euroregion sowie der Tschechischen Presseagentur, des TV− Senders Dakr sowie
von Zeitschriften, Amtsblättern und der Lokalpresse kam es zur Vereinbarung über den Infor−
mationsaustausch sowie der Übergabe von Informationen und deren Verteilung. Die Eurore−
gion sieht in der gegenseitigen Information eine ihrer wichtigsten Prioritäten.

PROJEKT MONTANREGION KRUŠNOHOŘÍ POKRAČOVAL V MOSTĚ
FORTSETZUNG DES PROJEKTES MONTANREGION ERZGEBIRGE IN MOST
Záměr přípravy zápisu Krušnohoří jako světového dědictví na seznam UNESCO, který je jednou z priorit
Euroregionu Krušnohoří, pokračoval v Oblastním muzeu v Mostě dne 10. 1. 2006. Jeho účastníci ze
sdružení Montanregion Erzgebirge, euroregionu, mosteckého muzea, RRA ÚK Most a Ústeckého kraje se
dohodli na podávání jednotlivých dílčích projektů a na dalším koordinovaném postupu. Společně se také
všichni zúčastnili slavnostního křtu nové publikace Fotografie a pohlednice hnědouhelných dolů Ústecké−
ho kraje.

Na obrázku/auf dem Bild: Dr. Ladwig − Montanregion, Ing. Hellmich − RRA ÚK, Dr. Pokorná − Muzeum Most, Mgr. Šrejbr − Ústecký kraj.
Die Vorbereitung zum Eintrag der Montanregion Erzgebirge auf die UNESCO−Welterbeliste ist eine Priorität
der Euroregion Erzgebirge. Deshalb unterzeichneten Frau Dr. Pokorna als tschechische und Dr. Ladwig als
deutscher Verantwortlicher des Projektes am 10. Januar 2006 im Museum in Most einen Kooperations−
vertrag zur weiteren Zusammenarbeit innerhalb des Vorhabens. Mitglieder des Fördervereins Montanregi−
on Erzgebirge, Vertreter der Euroregion und dem Regionalmuseum Most, der Regionalen Entwicklungs−
agentur des Bezirkes in Most sowie aus dem Bezirksamt Ústí einigten sich im Weiteren auf die Reihenfolge
der Beantragung der einzelnen Teilprojekte. Vor der Unterzeichnung fand die feierliche Übergabe des neu−
en Bandes einer dreiteiligen Bergbaugeschichte von Böhmen statt, an der auch die deutschen Gäste teil−
nahmen. Der neue Band beinhaltet alte Karten der Bergbaureviere.

MONTANREGION KRUŠNOHOŘÍ
Dvoudenní sympozium s názvem Na ces−
tě ke světovému dědictví lidstva UNESCO
(viz Infopress 4/2005 str. 19) se koná ve
dnech 13. – 14. července 2006 ve Frei−
bergu. Půjde o další aktivity, které by měly
směřovat k zařazení kulturní a průmyslo−
vé krajiny Krušnohoří na seznam dědictví
lidstva. Při této příležitosti bychom se chtěli
seznámit se zkušenostmi stávajících no−
sitelů kulturního dědictví lidstva a také se
informovat o projektech v české a němec−
ké části Krušnohoří, jako je např. projek−
tový záměr Interreg III A, na kterém bude
kooperovat německé sdružení a Oblastní
muzeum Most.
Pokud máte zájem se také zúčastnit, sděl−
te to prosím jednatelství sdružení Montan−
region Erzgebirge nebo v jednatelstvích
euroregionu v Mostě nebo Freibergu. Bu−
deme akceptovat Vaše návrhy, komu ješ−
tě poslat pozvánky. Současně bychom
Vás chtěli vyzvat k tomu, abyste nahlásili
své příspěvky na sympozium či nás odká−
zali na další možné kontaktní osoby.
Další informace o průběhu sympozia a o
přednáškách Vám rádi zašleme. V příštím
vydání Infopressu k tomu naleznete ještě
doplňující informace.

MONTANREGION ERZGEBIRGE
Das zweitägige Symposium „Auf dem Weg
zum UNESCO−Welterbe…“ (vergleiche In−
fopress 4/2005, S. 19) findet am 13. und
14. Juli 2006 in Freiberg statt. Es geht
um weitere Aktivitäten zur Entwicklung der
Kultur− und Industrielandschaft Erzgebir−
ge zum UNESCO−Welterbe. Dabei möch−
ten wir auch Erfahrungen anderer Welter−
bestätten kennen lernen und über Projekte
im tschechischen und deutschen Teil des
Erzgebirges, so z. B. die Interreg III A−Vor−
haben, bei denen das Bezirksmuseum
Most und der Förderverein kooperieren,
berichten.
Wenn Sie selbst an der Teilnahme inte−
ressiert sind so teilen Sie dies bitte der
Geschäftsstelle des Fördervereins Mon−
tanregion Erzgebirge oder den Geschäfts−
stellen der Euroregion mit. Gern nehmen
wir auch Hinweise entgegen, an wen Ein−
ladungen verschickt werden sollten.
Gleichzeitig möchten wir dazu aufrufen,
Beiträge für das Symposium anzumelden
oder mögliche Ansprechpartner und Pro−
jektträger zu benennen.
Weitere Informationen zum Ablauf und den
Vorträgen senden wir Ihnen gern zu. Auch
im nächsten Heft von Infopress werden Sie
dazu Hinweise finden.
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AKCE V EUROREGIONU

Dickes Lob für „Euroregionen“ vom Europäischen Parlament
Velká chvála euroregionů z Evropského parlamentu
(DTPA/MT/MB) MARKTREDWITZ: „Ein dic−
kes Lob erhielten die so genannten ‚Eurore−
gionen‘ oder ‚Euregios‘ vom Europäischen
Parlament“, freut sich die Arbeitsgemeinschaft
Bayern e.V. der EUREGIO EGRENSIS. Die
Euroregionen hätten entscheidend dazu bei−
getragen, Grenzen in Europa zu überwinden,
gut nachbarschaftliche Beziehungen aufzu−
bauen, Menschen von beiden Seiten der
Grenze zusammenzubringen und durch die
Zusammenarbeit auf kommunaler und regio−
naler Ebene über Staatsgrenzen hinweg Vor−
urteile abzubauen. Deshalb fordert das Par−
lament die Mitgliedsstaaten der Europäischen
Union sogar ausdrücklich auf, den Einsatz der
Euroregionen zu fördern. Eine der angespro−
chenen mehr als siebzig grenzüberschreiten−
den Regionen in Europa ist die EUREGIO
EGRENSIS als Organisation für den baye−
risch−sächsisch/thüringisch−böhmischen
Grenzraum.
In dem vom Parlamentsausschuss für regio−
nale Entwicklung verabschiedeten „Bericht
über die Rolle der 'Euroregionen' bei der
Entwicklung der Regionalpolitik“ heißt es
weiter, dass die grenzübergreifende Zusam−
menarbeit „für die europäische Integration von
grundlegender Bedeutung ist“. Euroregionen
erfüllten als „Drehscheibe“ wichtige Aufgaben
als Anlaufstelle für Bürger und Institutionen,

als Zentralstelle für gemeinsame Werte, Zie−
le und Strategien, als treibende Kraft für die
Lösung grenzübergreifender Probleme sowie
als Sprachrohr für grenzüberschreitende Fra−
gen. Das EU−Parlament hält es deshalb für
besonders wichtig, dass die Euroregionen
auch künftig die Möglichkeit haben, lokale
Begegnungsprojekte mit Austausch nach−
barschaftlicher Kontakte und andere „Mikro−
projekte“ im Rahmen der Strukturfonds finan−
ziell zu fördern, so wie dies bisher mit dem
EU−Programm Interreg der Fall ist.
Erfreut über diesen Bericht zeigte sich die
Präsidentin der EUREGIO EGRENSIS Ar−
beitsgemeinschaft Bayern, Oberbürgermeis−
terin Dr. Birgit Seelbinder: „Es ist sehr ermu−
tigend, dass unsere Arbeit hier in den
Regionen ein so positives Echo im fernen
Brüssel findet!“

ce a odbourávají předsudky spoluprací na ko−
munální i regionální úrovni bez ohledu na stát−
ní hranice. Proto dokonce Evropský parlament
výslovně požaduje, aby členské státy podpo−
rovaly práci euroregionů. Jedním z více než
70 přeshraničních regionů je také EUREGIO
EGRENSIS jako organizace zahrnující bavor−
sko−sasko−duryňsko−české příhraničí. V par−
lamentním výboru pro regionální rozvoj byla
přijata zpráva o roli tohoto euroregionu
v rozvoji regionální politiky, což dále zname−
ná, že přeshraniční spolupráce má pro evrop−
skou integraci základní význam. Euroregiony
plní důležité úkoly jako spojnice a startovní
místa, sloužící občanům a institucím. Stejně i
jako střediska pro vytváření společných hod−
not, cílů a strategií, jako hnací síla pro řešení
přeshraničních problémů a stejně jako místo,
kam jsou směřovány přeshraniční otázky. Ev−
ropský parlament shledává proto jako velmi
důležité, aby euroregiony měly i v budoucnu
možnost finančně podporovat výměnu kon−
taktů se sousedními zeměmi a další malé pro−
jekty v rámci strukturálních fondů tak, jak tomu
dosud bylo v případě programu EU s názvem
Interreg. Potěšená je touto zprávou prezident−
ka Euregia Egrensis Dr. Birgit Seelbindero−
vá: „Je velmi povzbuzující, že naše práce tady
v regionech nachází tak pozitivní odezvu
v dalekém Bruselu.“

EU
(DTPA/MT/MB) MARKTREDWITZ: Velkou
chválu obdržely euroregiony, někdy také zva−
né euregios, z Evropského parlamentu, uvá−
dí s potěšením pracovní společenství Bavor−
ska Arbeitsgemeinschaft Bayern e.V.
Euroregionu Egrensis. Euroregiony přispívají
rozhodujícím způsobem k překonávání hra−
nic v Evropě, vytvářejí dobré sousedské vzta−
hy, spojují obyvatele na obou stranách hrani−

Tschechische Euroregionen im Außenministerium der Tschechischen Republik
České euroregiony na Ministerstvu zahraničních věcí ČR
Der neue Direktor der Ab−

Nový ředitel Odboru střední

teilung „Mitte Europa“

Evropy Tomáš Kafka pozval

Tomáš Kafka hatte am

dne 23. 2. 2006 do Černín−

23.02.2006 die Vertreter

ského paláce zástupce eu−

der Euroregionen und der

roregionů a ministerstev na

Ministerien in das Palais

přípravné jednání Komise

Černínský zur Vorberei−

pro česko − bavorsko − sas−

tung der Gründung einer

kou spolupráci. Příjemným

Kommission für tsche−

překvapením byla tajemnice

chisch−sächsische−baye−

odboru Zuzana Pokorná,

rische Zusammenarbeit

známá všem z jejího před−

eingeladen.

chozího působení v Českém

Eine angenehme Über−

centru v Drážďanech.

raschung war die Se−

V přínosné debatě předsta−

kretärin dieser Abteilung,

vili účastníci své instituce, vy−

Frau Zuzana Pokorná, die den meisten aus

grenzüberschreitenden Zusammenarbeit aus

měnili si zkušenosti z přeshraniční spoluprá−

ihrer Tätigkeit im Tschechischen Zentrum in

und vereinbarten den Inhalt für die nächste

ce a dohodli obsah příštího společného

Dresden bekannt ist. In einem nützlichen Ge−

Beratung.

jednání.

spräch stellten die Anwesenden ihre Instituti−

Das Treffen der Kommission findet vom

Jednání česko – saské komise se uskuteční

onen vor, tauschten Erfahrungen aus der

29.−30. 06. in Prag statt.

29. – 30. 6. 2006 v Praze.
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Dohoda Euroregionu Krušnohoří a Okresní hospodářské komory v Mostě aktualizována
Abkommen der Euroregion Krušnohoří und der Kreiswirtschaftskammer in Most erneuert
Na základě stále se prohlubující spolupráce obou partnerů došlo k noveliza−
ci stávající smlouvy a ke konkretizování další společné činnosti. Patří sem
příprava na Cíl 3, který nahradí program Interreg, vzájemná prezentace a
propojování poradních grémií. Jako konkrétní úkol byla stanovena společ−
ná příprava konference o cestovním ruchu a dopravní konference.
Dohoda byla slavnostně podepsána na radnici v Mostě dne 28. 2. 2006
předsedkyní Euroregionu Krušnohoří JUDr. Hanou Jeníčkovou a předse−
dou OHK Most Ing. Rudolfem Jungem.
Auf Grund der sich ständig vertiefenden Zusammenarbeit beider Partner
kam es zur Novellierung des bestehenden Abkommens und zur konkreten
Zusammenarbeit. Dazu gehört die Vorbereitung des Programms Ziel 3, das
die Initiative Interreg ersetzt, gegenseitige Präsentation, sowie die Verknüp−
fung der Beratungsgremien beider Partner. Als konkrete Aufgabe wurde die
gemeinsame Vorbereitung der Verkehrs− und Tourismuskonferenzen fest−
geschrieben.
Das Abkommen wurde am 28.02.2006 im Rathaus der Stadt Most von der
Vorsitzenden der Euroregion Krušnohoří Dr. Hana Jeníčková und vom Vor−
sitzenden der OHK Most Ing. Rudolf Jung feierlich unterzeichnet.

Pracovní podskupina regionů česko–saské pracovní skupiny jednala v Chemnitz
Unterarbeitsgruppe Regionen der Sächsisch −Tschechischen Arbeitsgruppe tagte in Chemnitz

Euroregionen stellten sich beim
neuen Generalkonsul vor

Dne 23. 2. se sešla pracovní podskupina regionů,
kam patří pověření zástupci EU Vládního prezídia
Chemnitz a Drážďany a krajských úřadů Liberce,
Ústí nad Labem a Karlových Varů spolu se zástup−
ci euroregionů v sídle Vládního prezídia Chemnitz
na prvním jednání v letošním roce. Vládní prezi−
dent Karl Noltze si nenechal ujít příležitost, aby při−
vítal české kolegy v jejich mateřštině.
Na pořadu jednání byla zpráva o realizaci projektu
EU Clara „clara@eu“, jehož obsahem je spoluprá−
ce lokálních a regionálních úřadů v příhraničí, in−
formace o stavu přípravy dotačních struktur Svo−
bodného státu Sasko na příští období, informace o
přípravě v rámci Cíle 3 (nástupce programu Inter−
reg III A), jakož i zpráva o hraničních přechodech
na česko−saské hranici.
Am 23. Februar kam die Unterarbeitsgruppe Regi−
onen, der die EU−Beauftragten der Regierungsprä−

sidien Chemnitz und Dresden und der Bezirksäm−
ter Liberec, Usti n. L. und Karlovy Vary sowie die
Geschäftsführer der Euroregionen angehören, im
Regierungspräsidium Chemnitz zu ihrer ersten Be−
ratung in diesem Jahr zusammen.
Der Regierungspräsident Karl Noltze ließ es sich
nicht nehmen, die tschechischen Kollegen in ihrer
Landessprache zu begrüßen.
Auf der Tagesordnung standen ein Bericht zur
Umsetzung des EU−Projektes „clara@eu“, das die
Zusammenarbeit lokaler und regionaler Behörden
im Grenzraum beinhaltet, Informationen zum Stand
der Programmvorbereitung des Freistaates Sach−
sen zur Strukturfondsförderung der kommenden
Förderperiode, Informationen zur Vorbereitung der
weiteren sächsisch−tschechischen Zusammenar−
beit im Rahmen „Ziel 3“ (Nachfolge von INTER−
REG III A ) sowie ein Bericht zu Grenzübergängen
an der sächsisch−tschechischen Grenze.

Vertreter der Euroregion Elbe/Labe und der
Euroregion Erzgebirge kamen am 1. März zu
einem Informationstreffen im Konsulat der
Tschechischen Republik in Dresden mit Herrn
Generalkonsul Tomáš Podivínský und dem
Wirtschaftskonsul Herrn Synek zusammen.
In freundschaftlicher Atmosphäre tauschte
man sich über Erfolge der Vergangenheit,
Vorhaben und Pläne der kommenden Jahre
aus und erörterte Probleme, wie den grenz−
überschreitenden Verkehr, illegale Mülltrans−
porte u.s.w..
Alle Beteiligten sind sich sicher, dass es auch
mit dem neuen Generalkonsul und den säch−
sischen Euroregionen zu einer sehr guten Zu−
sammenarbeit kommen wird.

Euroregiony se představily
novému generálnímu konzulovi
Zástupci Euroregionu Elbe/Labe a Euroregio−
nu Krušnohoří se sešli 1. března na informa−
tivní schůzce na konzulátu ČR v Drážďanech
s generálním konzulem Mgr. Tomášem Podi−
vínským a konzulem pro hospodářské záleži−
tosti Ing. Karlem Synkem. V přátelském roz−
hovoru si vyměnili informace o úspěších
v minulém období, o plánech a záměrech pro
příští léta a zmínili se i o takových problémech,
jako je přeshraniční doprava, ilegální vývoz
odpadu atd. Všichni zúčastnění jsou přesvěd−
čeni, že velmi dobrá spolupráce i s novým ge−
nerálním konzulem a česko–saskými eurore−
giony bude pokračovat.
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Regionalmanagement bekräftigt Zusammenhalt des Erzgebirges
Regionální management upevňuje soudržnost Krušnohoří
Die 13 Partner, Landkreise und Städte der Erzge−
birgskreisregion, im Regionalmanagement Erzge−
birge tagten am 19. und 20. Januar im Rahmen
einer Klausurtagung zu Zukunftsstrategien der Erz−
gebirgsregion. Sie betonten dabei den Zusammen−
halt des Erzgebirges als Region als Voraussetzung
für ein gemeinsames Handeln.
Themen dieser Klausurtagung waren das heutige
Profil der Region, die Chancen für eine Entwicklung
sowie die Botschaft aus der Region heraus und die
Marke Erzgebirge mit ihrer weiteren Ausprägung.
Auch die Einflüsse von Außen und Innen auf die
Entwicklung wurden tiefgreifend analysiert.
Das im Jahr 2001 mit vier Landkreisen erarbeitete
Regionale Entwicklungs− und Handlungskonzept
Erzgebirge wird damit fortgeschrieben und ver−
tieft. So geschieht eine quantitative und qualitative
Fortschreibung der Strategien zur wirtschaftlichen,
touristischen aber auch kulturellen und sozialen
Entwicklung der Erzgebirgsregion.
Der Sprecher des Regionalmanagements Erzgebir−
ge, Herr Landrat Jürgen Förster: „Das Erzgebirge
ist die größte natürliche Region in Sachsen. Seine
Wahrnehmung entsprechend der Bedeutung des
Erzgebirges kann nur mit einer gemeinsamen Stra−

tegie und gemeinsamen Handeln verbessert wer−
den. Die 10 großen Städte und die drei Landkreise
der Erzgebirgsregion haben eine neue Qualität der
Gemeinschaftsarbeit aufgebaut. Nun muss diese
Fortsetzung auch nach Auslaufen der Förderung ab
2007 gesichert werden.“
Wichtige Vorhaben, wie die Erfassung der Objekte
für das UNESCO−Welterbe Montanregion Erzgebir−
ge und ein Modellvorhaben dazu sowie die Grund−
lagen eines Marketingkonzeptes für ein gemeinsa−
mes Auftreten der Region, wurden beschlossen.
Das Erzgebirge hat viele Stärken, die als Chancen
für die zukünftige Entwicklung besser kommuni−
ziert und genutzt werden müssen.

Třináct partnerů, zastoupených v Regionálním
managementu Erzgebirge, které tvoří okresy a měs−
ta Krušnohoří, jednalo ve dnech 19. a 20. ledna na
klausurním jednání o budoucí strategii tohoto kruš−
nohorského regionu. Jejich zástupci přitom zdů−
raznili soudržnost Krušnohoří jako celku, což by
mělo být předpokladem společného postupu.
Tématem jednání bylo zhodnocení dnešního profi−
lu regionu, jeho šance pro další rozvoj, poselství

vyslané z regionu a značka Krušnohoří s dalším dů−
razem jejího významu. Nechyběla ani vnitřní i vněj−
ší hluboká analýza jejího rozvoje.
Rozvojová koncepce čtyř okresů, vypracovaná v
roce 2001, tím byla prohloubena. Pokračuje se tak
v rozvojové strategii v oblasti hospodářské, turis−
tické, ale i kulturní a sociální v krušnohorském re−
gionu.
Mluvčí Regionálního managementu Erzgebirge
zemský rada Jürgen Förster uvád í: „Krušnohoří je
největším přirozeným regionem Saska. Aby mohlo
být chápáno na odpovídající úrovni, toho může do−
cílit jen společnou strategií a společným postupem.
Deset měst a tři zemské okresy krušnohorského
regionu tak vytvořily vyšší kvalitu společné práce.
Nyní musí být zajištěno pokračování úsilí i po vy−
hlášení nového dotačního programu od roku 2007.“
Usnesením bylo rozhodnuto podpořit důležité zá−
měry, jako je vytvoření databáze objektů pro kul−
turní dědictví lidstva UNESCO Montanregion
a modelový projektový záměr k němu jako základ
marketingové koncepce pro společný postup regi−
onu. Krušnohoří má mnoho silných stránek, které
musí být lépe využity v komunikaci partnerů a jako
šance pro budoucí rozvoj.

Univerzita třetího věku v Mostě − Universität des dritten Alters in Most
Od letošního února pořádá členská fir−
ma našeho euroregionu Softex vzdělá−
vání pro seniory, zaměřené na užívání
počítače, internetu a mailové pošty, kte−
ré umožní další rozšíření kontaktů se−
niorů v přeshraniční spolupráci s jejich
saskými partnery. Sponzorem tohoto
bezplatného vzdělávání je firma Softex
Miroslava Průši.
Univerzitu třetího věku, jak se toto vzdě−
lávání též nazývá, navštíví do konce
dubna na 100 účastníků. První kurz
zahájil v Softexu Mgr. Pavel Weiss, ná−
městek primátora Mostu a předseda
sociální komise euroregionu dne 20. 2.
2006.

Zahájení kurzu v Softexu − Eröffnung des Kurses in Softex

Ekumenické kontakty církví, navázané prostřednic−
tvím Euroregionu Krušnohoří, pokračovaly v úno−
ru dalším setkáním v Mostě. Zúčastnili se ho zá−
stupci římskokatolické i evangelické církve, jakož i
zástupci sociální sféry a měst Mostu a Annabergu−
Buchholz. Po společné návštěvě prezentace nezis−
kových organizací a bohoslužbě „Slavnost světla“
následovaly rozhovory, které se dotýkaly jak histo−
rického vývoje, tak i aktuálních problémů ve spo−
lečnosti i v sociální oblasti. Na tomto poli vidí také
obě strany budoucí spolupráci.
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Ab Februar dieses Jahres organisiert
die Mitgliedsfirma unserer Euroregion
„Softex“ kostenlose Bildung für Se−
nioren, stellt die Nutzung von Compu−
tern, Internet und Mail−Post zur Verfü−
gung, die den Senioren weitere Kon−
takte in der grenzüberschreitenden
Zusammenarbeit mit ihren sächsi−
schen Partnern ermöglicht. Die Univer−
sität des dritten Alters, wie die Bildung
auch genannt wird, besuchen bis Ende
April etwa 100 Teilnehmer.
Mgr. Pavel Weiss, stellvertretender
Bürgermeister von Most und der Vor−
sitzende der AG Soziales eröffnete in
„Softex“ den ersten Kurs.

Ökumenische Kontakte zwischen den Kirchen, die durch die Eurore−
gion Erzgebirge vermittelt wurden, sind im Februar mit einem weite−
ren Treffen fortgesetzt worden. Teilgenommen haben Vertreter der
Römisch Katholischen und der Evangelischen Kirche, Vertreter des
Sozialbereiches sowie der Städte Most und Annaberg−Buchholz.
Nach dem gemeinsamen Besuch einer Präsentation der Non Profit
Organisationen und einem „Lichtmess Gottesdienst“ folgten Ge−
spräche, die die historische Entwicklung beider Länder, aktuelle ge−
sellschaftliche Probleme sowie soziale Fragen betrafen. Gerade bei
dieser Problematik sehen beide Seiten ein gutes Potential für die Fort−
führung der Kontakte.

NEUE MITGLIEDER DER EUROREGION
NOVÍ ČLENOVÉ EUROREGIONU

PROVOD – nový člen našeho euroregionu − PROVOD – neues Mitglied unserer Euroregion
HISTORIE A SOUČASNOST

Hochbau, der Wasserwirtschaft und der Umwelt

Společnost PROVOD − inženýrská

tätig. Die Firma beschäftigt Mitarbeiter mit Er−

společnost s r.o. vznikla 31. čer−

fahrungen aus diesen Bereichen und durch die ei−

vence 1997. Sídlem společnosti je

gene Betreibung von Wasserwerken, der Projek−

město Ústí nad Labem. Společ−

tierung und dem Ingeniering beim Investitions−

nost působí především v oblasti

ausbau. Weitere Erfahrungen gibt es mit

pozemního stavitelství, vodního

Praktikanten der Hochschulen, die ihr Praktikum in

hospodářství a životního prostře−

der Firma absolvieren und mit ausländischen Stu−

dí. Firma zaměstnává pracovníky
se zkušenostmi z těchto oblastí
a vlastního provozování vodohos−

dienaufenthalten.
Ing. Petr Plichta − jednatel společnosti
– Geschäftsführer der Gesellschaft

Wir bemühen uns, unsere Vorhaben zu erreichen,
also die Dienstleistungen auf professioneller Ebe−
ne zu leisten und die Kunden zufrieden zu stellen.

podářských děl, projektování a in−
ženýrské činnosti v investiční výstavbě a také se

Středisko Tišnov u Brna: Dvořáčkova 1778, 666 01

Die Struktur der Gesellschaft ist folgende:

zkušenostmi z odborné praxe na vysokých školách

Tišnov, vedoucí Ing. Pavel Kocůr

Zentrum Ústí nad Labem: Hrnčířská 56/12, 400 01

a zahraničních stážích.

(kocur.p@provod.cz), tel., fax.: 549 295 540

Ústí nad Labem, vedoucí Ing. Petr Plichta (pe−

Snažíme se dosáhnout našeho hlavního předsevze−

Středisko Plzeň: Keřová 9, 301 11 Plzeň, vedoucí

tr.plichta@provod.cz), tel.: 475 201 580, fax.:

tí, kterým je poskytování služeb na profesionální

Ivo Šlajs (ivo.slajs@provod.cz), tel., fax.: 549 295

475 211 413

úrovni a v plné míře uspokojit naše zákazníky.

540

Zentrum Tišnov u Brna: Dvořáčkova 1778, 666 01

Struktura společnosti je následující:

Tišnov, vedoucí Ing. Pavel Kocůr,

Středisko Ústí nad Labem: Hrnčířská 56/12,

GESCHICHTE UND GEGENWART

(kocur.p@provod.cz), tel., fax.: 549 295 540

400 01 Ústí nad Labem, vedoucí Ing. Petr Plichta

Die Gesellschaft PROVOD, Wasserbauingeniering

Zentrum Plzeň: Keřová 9, 301 11 Plzeň, vedou−

(petr.plichta@provod.cz), tel.: 475 201 580, fax.:

GmbH, entstand im Juli 1997. Sitz der Firma ist in

cí Ivo Šlajs (ivo.slajs@provod.cz), tel., fax.: 549

475 211 413

Ústí n. Labem. Die Gesellschaft ist vor allem im

295 540

Nový člen Euroregionu Krušnohoří
Firma PAP&spol., s. r. o., z Mostu
(www.papaspol.cz) je od svého založení v roce 1991
dodavatelem měřících přístrojů, pomůcek a mate−
riálů zejména pro zeměměřiče, stavební firmy, pro−
jektanty a orgány státní správy z celé České repub−
liky.
V nabídce má geodetické přístroje předních světo−
vých výrobců – Trimble, Leica, Topcon, GeoFennel
za výhodné ceny včetně spolehlivého servisu. Jed−
ná se o rozsáhlou paletu nivelačních přístrojů, la−
serů, totálních stanic, GPS přístrojů pro GIS, stati−
vů, latí, měřidel pro řemesla, značkovacího
materiálu, atd. Nabízí zároveň rozsáhlý sortiment
technických papírů do plotrů. Při své činnosti vyu−
žívá firma každodenních kontaktů s mnoha němec−
kými firmami.
Již více než 10 let produkuje firma PAP&spol., s.r.o.,
z dodaných leteckých snímků digitální mapy, digi−
tální modely terénu a ortofotomapy. Pro tuto čin−
nost má k dispozici špičkovou fotogrammetrickou
techniku. Velkou výhodou jsou zkušení zaměstnanci
se znalostmi z mnoha projektů, realizovaných do
SRN, Rakouska a Švýcarska.
Přesné mapové podklady, vyhotovené v Mostě, jsou
využívány pro stavbu a provoz železnic, silnic a
dálnic, projekty vodohospodářských děl včetně
modelování záplavových území, studie šíření tele−
komunikačních signálů, digitální modelování měst
a území, popř. pro účely energetických společnos−
tí, ekologické projekty i např. pro stanovení výše
daní za pozemky a dokumentaci aktuálního stavu

významných architektonických památek. Firma
PAP&spol., s.r.o., zaměstnává v současné době cel−
kem 20 stálých zaměstnanců.

Neues Mitglied Euroregion Krušnohoří
Die Firma PAP & spol., s.r.o., (GmbH) aus Most
(www.papaspol.cz) ist seit ihrer Gründung im Jahr
1991 Lieferant von Messgeräten, Hilfsmitteln und
Materialien für Vermessungsingenieure, Baufirmen,
Projektanten und für Behörden der Staatsverwal−
tung in der gesamten Tschechischen Republik.
In ihrem Angebot hat die Firma Vermessungsgerä−
te von führenden Weltherstellern − Trimble, Leica,
Topcon, Quante, GeoFennel zu günstigen Preisen
incl. eines zuverlässigen Service. Es handelt sich
um eine umfangreiche Palette von Nivellieren, La−

sern, Totalstationen, GPS Geräten für
GIS, Stativen, Latten, Messwerkzeu−
gen für Handwerker, Markierungsma−
terial usw. Sie bietet gleichzeitig ein
umfangreiches Sortiment an Techni−
schen Papieren für Plotter. Bei Ihrer
Tätigkeit nutzt die Firma die täglichen
Kontakte mit vielen deutschen Firmen.
Schon mehr als 10 Jahre erzeugt die
Firma PAP & spol.s.r.o. digitale Kar−
ten, digitale Geländemodelle und
Orthophotos von gelieferten Luftbil−
dern. Für diese Tätigkeit steht ihr Spit−
zentechnik der Photogrammetrie zur
Verfügung. Einen großen Vorteil bieten die erfah−
renen Angestellten mit Kenntnissen aus vielen Pro−
jekten, welche in Deutschland, Österreich und in
der Schweiz realisiert wurden.
Genaue Kartenunterlagen, ausgefertigt in Most,
werden für den Bau und Betrieb von Eisenbahnen,
Straßen und Autobahnen, Projektierung von was−
serwirtschaftlichen Werken incl. Modellierung von
Überschwemmungsgebieten, zu Studien der Ver−
breitung von Funksignalen, für digitale Modellie−
rung von Städten und Gelände, eventuell für den
Zweck von Energieversorgung, für ökologische
Projekte und der Festlegung der Steuerhöhe für
Grundstücke und für die Dokumentierung des ak−
tuellen Stands bedeutender architektonischer
Denkmale genutzt.
Die Firma PAP & spol.s.r.o. beschäftigt zur Zeit 20
Mitarbeiter.
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AUS DEM LEBEN DER PARTNERSTÄDTE
ZE ŽIVOTA PARTNERSKÝCH MĚST

Nové partnerství na obzoru − Neue Partnerschaft am Horizont
Na pozvání Mikroregionu Podbořanska na−
vštívila delegace ze saského Frauensteinu
v Krušnohoří s oběma jednateli Euroregionu
Krušnohoří významná místa tohoto sdružení
obcí. V Podbořanech se setkala na zasedání

jeho valné hromady se všemi zástupci člen−
ských obcí. Živě se diskutovalo o úkolech
samosprávy s předpokládaným vývojem dal−
šího sdružování obcí, o financování školství,
o rozpočtu, ale především o možnostech vzá−
jemné spolupráce. Vedle výměny zkušeností
z práce zastupitelstev, sportovců a kulturních
akcí je pro saské kolegy důležitá spolupráce
v oblasti rozvoje turistiky, protože Frauenstein
je známým cílem četných turistů, kteří obdi−
vují místní zámek s muzeem výroby varhan
mistra Silbermanna, největší hradní zříceni−
nou Saska a nádhernou krušnohorskou pří−
rodou. Na exkurzi po mikroregionu byli saští
hosté překvapeni nejen zajímavými dochova−
nými pamětihodnostmi, ale i krajinou, která
vůbec není pouhou rovinou, jak si ji původně
představovali.

Auf Einladung des Gemeindeverbandes (Mi−
kroregion) Podbořanska besuchte eine De−
legation der sächsischen Stadt Frauenstein
gemeinsam mit beiden Geschäftsführern der
Euroregion bekannte Sehenswürdigkeiten in
diesem Gebiet. Zunächst traf man sich in
Podbořany mit allen Vertretern der Mit−
gliedsgemeinden, wobei rege über die Auf−
gaben der Selbstverwaltungen, der Finanzen,
der Schulen und dem Haushalt diskutiert
wurde. Ein wichtiges Gesprächsthema war die
mögliche Zusammenarbeit beider Gemeinde−
verbünde. Neben dem Erfahrungsaustausch
in den Selbstverwaltungen, der Zusammenar−
beit bei Sport− und Kulturveranstaltungen ist
für die sächsischen Kollegen die Zusammen−
arbeit in der Tourismusentwicklung wichtig,
weil Frauenstein ein bekanntes Ziel von zahl−
reichen Touristen ist, wo man das Schloss
mit dem Silbermannmuseum, die größte Burg−

Kryry překvapily nejen rozvinutou infrastruk−
turou, ale i rekonstruovanou Schillerovou roz−
hlednou
Die Gemeinde Kryry überraschte nicht nur mit
ihrer gut entwickelten Infrastruktur, sondern
auch mit dem rekonstruierten Schiller−Aus−
sichtsturm.
Krásný Dvůr
Krásný Dvůr, jedna z perel našeho euroregionu
Krásný Dvůr eine Perle unserer Euroregion
ruine Sachsens und die wunderschöne erz−
gebirgische Natur bewundern kann. Während
der Exkursion in der Mikroregion waren die

Chomutover Schatz

Chomutovský poklad

Als Unikat bezeichnen die Experten den aus
dem zweiten Jahrhundert stammenden
Schatz, dessen kulturhistorischer Wert zah−
lenmäßig nicht zu erfassen ist. Der Schatz
wurde 2003 von einem Amateur in Hradečná
bei Chomutov gefunden, der auf der Suche
nach alten Münzen war. Die Restaurierung
des Fundes dauerte zwei Jahre und nun kann
man im Museum Chomutov in der Zeit vom
02. – 25. März das Stück eines Schwertes,
elf Lanzenspitzen und Reste der Griffe die−
ser alten germanischen Waffen sehen.

Za naprosto unikátní označili
odborníci poklad pocházejí−
cí z druhého století, jehož
kulturně historická cena je
nevyčíslitelná.
Tento poklad byl nalezen
amatérskými archeology na
Hradečné u Chomutova, pá−
trajícími po starých mincích,
v roce 2003.
Restaurování historického
nálezu trvalo více než dva
roky a nyní je
možné si v cho−
mutovském mu−
zeu v době od 2.
do 25. března
2006 prohlédnout
jeden meč, jede−
náct hrotů kopí
a zbytky úchytů
starých germán−
ských štítů.
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sächsischen Gäste nicht nur von den inte−
ressanten und zum Teil gut erhaltenen Bau−
denkmalen überrascht sondern auch von der
Landschaft, die eine liebliche Hügellandschaft
ist.

AUS DEM LEBEN DER PARTNERSTÄDTE
ZE ŽIVOTA PARTNERSKÝCH MĚST

Interreg III A−Projekt „Umwelt verbindet Jugend grenzüberschreitend“
vom solaris Förderzentrum für Umwelt gGmbH Chemnitz
Projekt Interreg III A společnosti solaris Förderzentrum für Umwelt gGmbH
Chemnitz s názvem „Životní prostředí spojuje mládež přes hranice“
Ziele des Projektes sind die grenzüberschreitende
gemeinsame Arbeit von Jugendlichen im Bereich
der Umwelttechnik. Der Schwerpunkt liegt auf der
praktischen Arbeit mit modernen Energiequellen,
aber auch beim Kennenlernen der „anderen“ Kul−
tur. Für Jugendliche im Alter von 14 bis 27 werden
differenzierte Veranstaltungen und Jugendwork−
shops auf beiden Seiten der Grenze organisiert. Die
Jüngeren werden zu Ausbildungs− und Studien−
möglichkeiten in umweltrelevanten Ausbildungen
informiert. Auszubildende erweiterten ihr theore−
tisches und praktisches Wissen im Bereich der re−
generativen Energien. Die „Fachkräfte“ – Ausbil−
der, Angestellte aus Unternehmen und Behörden –
lernen die unterschiedlichen Ausbildungswege bis
zur abgeschlossenen Berufsausbildung in beiden
Ländern kennen, aber ebenso die Aufgaben hin−
sichtlich des Umweltschutzes.
Im Zeitraum von Dezember 2003 bis März 2006
wurden 10 mehrtägige Jugendworkshops mit
deutsch−tschechischer Beteiligung durchgeführt.
Praktischer Inhalt war das gemeinsame Fertigen
und der Aufbau von Solaranlagen. Je eine ther−
mische Kollektoranlage und je zwei kleine Photo−
voltaikanlagen wurden an schulischen Einrichtun−
gen in Ústi nad Labem und Chemnitz errichtet.
Neben der Technik wurde Wert auf die „Landeskun−
de“ gelegt, dazu zählen Kunst und Kultur, sowie
die historischen Wurzeln im Erzgebirgsraum. Nicht
durchgeführt wurde ein tschechischer Sprachkurs
für die deutschen Jugendlichen – englisch ist auf
beiden Seiten sehr verbreitet, aber zum Teil auch
die deutsche Sprache im tschechischen Raum,
sodass die Verständigung untereinander nicht
durch die Sprachbarriere beeinflusst wurde.
Interessant für die Fachkräfte aus den schulischen
Einrichtungen waren sieben thematische Veranstal−
tungen zu Abfallwirtschaft, Energie und Ausbil−
dungsformen.
Mittlerweile arbeiten 9 deutsche und 8 tschechische
Firmen und schulische Einrichtungen zusammen.
Neben den berufsbildenden Einrichtungen beider
Seiten haben auch kleine und mittelständige Un−
ternehmen Kooperationsbereitschaft signalisiert.
Auf Grund der bestehenden Städtepartnerschaft
zwischen den Städten Ústi nad Labem und Chem−
nitz engagiert sich diese Stadt in starkem Maße an
diesem Projekt.
Das Projektziel gemeinsamer grenzüberschreiten−
der Aktivitäten auch nach Auslaufen der Förderung
wird erreicht: für das zweite und dritte Quartal 2006
sind weitere Kurse „Regenerative Energien“ geplant
und die Lehrkräfte tschechischer Berufsschulen
werden im Juni 2006 in Chemnitz begrüßt.

Cílem projektu byla přeshraniční spolupráce mlá−
deže v oblasti techniky pro životní prostředí. Těžiš−
těm je konkrétní práce s moderními zdroji energie,
ale také seznámení se s „jinou“ kulturou. Pro mlá−
dež ve věku od 14 do 27 let byly organizovány
různě diferencované akce a workshopy na obou
stranách hranice. Ti mladší byli informováni o vzdě−

lávání a možnostech studia na světových vzdělá−
vacích zařízeních.
Učni si mohli rozšířit teoretické i praktické vědo−
mosti v oboru regenerativní energie. Odborníci –
školitelé a zaměstnanci podniků či úřadů se sezná−
mili s rozdílnými vzdělávacími metodami vedoucí−
mi k ukončenému odbornému vzdělání v obou ze−
mích, ale také s úkoly ve vztahu k ochraně životního
prostředí.
V období od prosince 2003 do března 2006 bylo
provedeno na 10 několikadenních workshopů mlá−
deže s česko−německou účastí. Praktickým obsa−
hem pak bylo zhotovení a sestavení solárních zaří−
zení. Vytvořen byl jeden termický kolektor a dva
menší fotovoltaické systémy, a to ve školách

v Ústí nad Labem i v Chemnitz. Vedle techniky byla
velká pozornost věnována místopisu, sem patří
umění a kultura, stejně jako poznávání společných
historických krušnohorských kořenů.
Neuskutečnil se ale kurz češtiny pro německé mla−
dé účastníky – angličtina je na obou stranách vel−
mi rozšířena, ale také němčinu v českém příhraničí
čeští obyvate−
lé částečně
ovládají, takže
vzájemné do−
rozumívání
nebylo ovliv−
něno jazyková
bariérou.
Odborné pra−
covníky ze
školských za−
řízení zajíma−
lo sedm téma−
tických akcí,
věnovaných
odpadovému
hospodářství,
energii a formám vzdělávání.
Mezitím došlo k navázání spolupráce devíti němec−
kých a osmi českých firem a školských zařízení.
Kromě škol profesního vzdělávání na obou stra−
nách signalizovaly již ochotu ke kooperaci též malé
a stření podniky. Na základě stávajícího partner−
ství mezi městy Ústí nad Labem a Chemnitz se právě
toto město ve velké míře do projektu také zapojilo.
Cílů projektu v přeshraničních aktivitách bylo do−
saženo a spolupráce pokračuje i po skončení dota−
ce projektu.
Na druhé a třetí čtvrtletí 2006 jsou naplánovány
další kurzy o obnovitelné energii a v Chemnitz při−
vítají v červnu 2006 pedagogy českých odborných
učilišť.
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MUZEUM „ZKAMENĚLÝ LES“ V LOUNECH
MUSEUM „VERSTEINERTER WALD“ IN LOUNY
Středověké městské opevnění, včetně dvou velkých
bašt, se v Lounech opravovalo mnoho let a již při
příjezdu do města od řeky Ohře na sebe výrazně
upozorňuje. Praktického využití se hradby ale do−
čkaly až po listopadu 1989, kdy si část opevnění
pronajala místní společnost Barokní špitál. V jedné
z bašt vznikla půvabná restaurace, pro druhou se
stále hledalo uplatnění. Nebylo to hned, ale nako−
nec se pro působivé prostředí bašty z 15. století
našlo zcela originální využití. V polovině roku 1999
zde totiž bylo otevřeno Muzeum „Zkamenělý les“.
Jde o exponáty zkamenělých stromů, větve či dře−
vo staré 20 – 120 miliónů let, které pocházejí ze
sbírky MUDr. Bořka Zasadila. Exponáty byly nale−
zeny v severozápadních a středních Čechách a sa−

motné muzeum je v rámci České republiky zcela
unikátní. Araukarity, jak se exponátům odborně říká,
se různě brousí, leští a užívají k výrobě ozdobných
předmětů či šperků. A je až neuvěřitelné, jak krás−
ných barev, vzorů a tvarů je po důkladném očištění
dosaženo. Stálá expozice je v Lounech otevřena
denně v květnu, červnu a září od 12 do 17 hodin a
v červenci a srpnu od 11 do 17 hodin.
Kontakt na majitele sbírky – MUDr. Bořek Zasadil,
e−mail: drzas@quick.cz, tel. na Barokní špitál Lou−
ny – 415 670 725.
Text a foto: Ladislav BÁBA, Louny

Die mittelalterliche Stadtbefestigung, inklusive der
zwei großen Bollwerke, wurden in Louny viele Jah−
re restauriert und ziehen schon bei der Einfahrt in
die Stadt vom Flusse Ohře (Eger) her die Aufmerk−
samkeit auf sich. Die praktische Nutzung der Stadt−
mauer begann erst nach 1989, als ein Teil der Be−
festigung von der Gesellschaft Borokní Špitál
(Barockspital) vermietet wurde. In einer Bastei ent−
stand ein reizendes Restaurant, für die zweite such−
te man lange Zeit eine passende Nutzung. Das
dauerte eine Weile, doch letztlich fand man für die
aus dem 15. Jahrhundert stammende Bastei eine

Masopustní masky nepotřebují tlumočníka
Faschingsmasken brauchen keinen Dolmetscher

ganz originelle Nutzung. Mitte des Jahres 1999
wurde hier das Museum Versteinerter Wald eröff−
net. Es geht um Exponate von versteinerten Bäu−
men, Ästen oder Holz, das 20−120 Millionen Jahre
alt ist und aus der Sammlung des Herrn MUDr.
Bořek Zasadil stammen. Diese Exponate wurden
in Nordwestböhmen und Mittelböhmen gefunden.
Dadurch ist das Museum innerhalb der Tschechi−
schen Republik ein Unikat. Araukarite, wie diese
Exponate in Fachkreisen genannt werden, werden
geschliffen und poliert und zur Herstellung von
dekorativen Gegenständen oder Schmuck genutzt.
Es ist unglaublich, welch schöne Farben, Muster
und Formen nach einer gründlichen Reinigung
erzielt werden. Die ständige Ausstellung ist in den
Monaten Mai, Juni und September von 12 bis 17
Uhr und im Juli und August von 11 bis 17 Uhr täg−
lich geöffnet.
Kontakt zu dem Besitzer der Sammlung – MUDr.
Bořek Zasadil, e−mail: drzas@quick.cz, Tel. Barok−
ní špitál Louny – 415 670 725
Text und Foto: Ladislav Bába, Louny

Již podruhé do královské Kadaně vtrhly v sobotu 25. února ma−
sopustní masky, které v duchu obnovených lidových zvyků
a obyčejů oslavovaly blížící se konec zimy.

Schon zum zweiten Mal brachen am 25. Februar maskierte
Faschingsleute in die königliche Stadt Kadaň ein, die im Geist
der wiedererstehenden Volksbräuche die Vertreibung des Win−
ters feierten.
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MAßNAHMEN IN DER EUROREGION
AKCE V EUROREGIONU

Festival uprostřed Evropy − Mitte Europa oslaví v roce 2006 své 15. výročí
Das Festival Mitte Europa feiert 2006 sein 15−jähriges Bestehen
Mottem 15. ročníku hranice přesahujícího
mezinárodního Festivalu uprostřed Evropy –
Mitte Europa je citát: „Pojďme všichni slavit,
přátelé!“ Smířlivý podtón z finále opery Figa−
rova svatba od Wolfganga Amadea Mozarta,
jehož 250. výročí narození v roce 2006 osla−
víme, odpovídá od vzniku festivalu v roce
1991 jeho hlavní myšlence − setkávání a smi−
řování prostřednictvím kultury. Tímto mottem
se chce česko−německý projekt ohlédnout za
uplynulými 15 lety své působnosti, vyzdvih−
nout cíl svého snažení a slavit. Díla Wolfgan−
ga Amadea Mozarta budou samozřejmou
součástí programu.
Od roku 1991 probíhá kulturní Festival upro−
střed Evropy – Mitte Europa každé léto v Ba−
vorsku, Čechách a Sasku a nabízí koncerty,
výstavy, divadlo, literaturu, setkávání a work−
shopy. Tato kulturní událost se uskutečňuje
na území o rozloze 400 km mezi Horní Falcí,
Horními Franky, ve Vogtlandsku, v Západních

Im 15. Jahrgang des grenzüberschreitenden,

und Nordböhmen. Ein besonderes Charak−

Čechách, Krušnohoří, v okolí Drážďan, v Sas−

internationalen Festivals Mitte Europa · Neue

teristikum ist nicht nur seine grenzüberschrei−

kém Švýcarsku a Severních Čechách. Cha−

Nachbarschaften · Dialog der Kulturen ist das

tende und genreüberschreitende Tätigkeit,

rakter festivalu určuje nejen hranice překra−

Motto „Ihr Freunde, kommt alle zum Feste!“

sondern auch seine malerischen Veranstal−

čující činnost a široká umělecká nabídka, ale

thematischer Leitfaden. Der versöhnliche

tungsorte. Die Veranstaltungen finden auf

také malebná místa, na kterých se koncerty

Grundton aus dem Finalzitat von Mozarts Fi−

Burgen, in Schlössern, Klöstern oder auch

konají. Kulturní akce se odehrávají na hra−

garos Hochzeit entspricht seit seinem Beginn

unter freiem Himmel statt.

dech, zámcích, v klášterech, ale také pod ši−

1991 dem Hauptgedanken des Festivals –

Wer also im Jahr der Fußball−Weltmeister−

rým nebem.

Begegnung und Versöhnung durch Kultur. Mit

schaft Abwechslung und Ergänzung zum Ball−

Pokud tedy někdo hledá ke světovému mis−

dem Motto möchte das deutsch−tschechische

geschehen sucht, ist beim Festival Mitte Eu−
ropa herzlich willkommen. Vom 11. Juni, der

trovství ve fotbale přesvědčující kulturní alter−

Eröffnung in Marktredwitz im Rahmen der

Evropy − Mitte Europa srdečně vítán. Od 11.

„Pojďme všichni slavit,
přátelé!“

června, kdy bude festival zahájen v Markt−

od 11. června do 30. července 2006

Juli beim Abschluss in Kynšperk nad Ohří

nativu, je na koncertech Festivalu uprostřed

können die Zuschauer ein Programm mit Spit−

redwitz v rámci Krajinné výstavy bez hranic
2006, do 30. července, kdy zazní závěrečný
koncert v Kynšperku nad Ohří, mohou diváci
navštívit koncerty vynikajících umělců nebo
si prohlédnout různé výstavy výtvarného umě−

Grenzenlosen Gartenschau 2006, bis zum 30.

Ihr Freunde,
kommt alle zum Feste!

zenkünstlern erleben sowie vielfältige Aus−

vom 11. Juni – 30. Juli 2006

geben, unter anderem das bewährte „Junge

stellungen ansehen.
Dabei wird es mehrere Veranstaltungsreihen
Kunstforum“, das jungen internationalen und

ní.
Bude možno sledovat několik programových

Kulturprojekt daher auch auf vergangene 15

regionalen Künstlern ein Podium bietet und

řad, kromě jiných také osvědčené „Fórum

Jahre zurückblicken, sein Anliegen hervorhe−

„Genius Loci“, das auf das deutsch−tsche−

mladých“, které nabídne pódium mladým

ben und feiern. Auch Wolfgang Amadeus

chische Kulturerbe aufmerksam macht. Ge−

mezinárodním a regionálním umělcům a „Ge−

Mozarts Werke werden Bestandteil des Pro−

rade im Jubiläumsjahr soll der Akzent auch

nius Loci“, který připomene česko−německé

gramms sein.

auf dem Rückblick auf die vergangenen 15

kulturní dědictví. Na jubilejní festivalový roč−

Seit 1991 ist das Festival Mitte Europa · Neue

Jahre liegen. Einen Vorgeschmack auf die

ník budou pozváni mnozí vynikající umělci,

Nachbarschaften · Dialog der Kulturen gen−

gewohnt hohe Qualität gibt die Aussicht auf

kteří v minulých ročnících výrazně na publi−

reübergreifend jeden Sommer in Bayern,

Konzerte der Musiciens du Louvre unter der

kum zapůsobili. Díky umělcům jako jsou např.:

Böhmen und Sachsen kulturell tätig und bie−

Leitung von Marc Minkowski und des exzel−

Musiciens du Louvre pod vedením Marca Min−

tet Konzerte, Ausstellungen, Theater, Litera−

lenten jungen Violoncellisten Daniel Müller−

kowskiho, Talichův komorní orchestr, chla−

tur, Begegnungen und Workshops. Heute er−

Schott. Weitere Höhepunkte sind Veranstal−

pecký sbor Boni Pueri, vynikající mladý vio−

streckt sich das kulturelle Großereignis auf

tungen mit dem Schauspieler Klaus Maria

loncellista Daniel Müller− Schott nebo známý

ein Gebiet von 400 Kilometern Länge zwi−

Brandauer, dem renommierten tschechischen

herec Klaus Maria Brandauer a mnoho dal−

schen der Oberpfalz, Oberfranken, dem Vogt−

Talich−Kammerorchester und dem tschechi−

ších mohou návštěvníci tradičně očekávat

land, Westböhmen, dem Erzgebirge, dem

schen Knabenchor Boni Pueri.

vysokou kvalitu koncertů.

Dresdner Umland, der Sächsischen Schweiz

Das Programmheft erscheint im März 2006.
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Die Volkshochschule − am Rande des Kreises Mittleres Erzgebirge
Lidová univerzita na výspě okresu Střední Krušnohoří
Olbernhau: Die Freude stand Werner
Weißbach in den Augen geschrieben, als er
am Freitag anlässlich der Dozentenkonferenz
der Kreisvolkshochschule (VHS) geehrt wur−
de. Der 73−Jährige Olbernhauer ist der ältes−
te Kursteilnehmer im Tandemkurs Deutsch−
Tschechisch und seit 1995 mit Begeisterung
dabei. Gerührt sagte der Senior: „Für mich
ist das Lernen an der Volkshochschule mehr
als nur Gehirntraining. Wir sind nicht nur ein
Sprachkurs, sondern gleichzeitig auch ein
deutsch−tschechischer Freundeskreis, in dem
wir uns auch über persönliche Probleme un−
terhalten und sozusagen Freud und Leid mit−
einander teilen. Das persönliche Engagement
des Leiters der Volkshochschule Ralf Göhler
halte ich für die Gemeinschaft sowie für die
deutsch−tschechischen Beziehungen für sehr
wichtig.“
Lob von VHS−Chef Ralf Göhler gab es für die
Dozenten und deren gute pädagogische Ar−
beit in einer immer schwieriger werdenden
Schullandschaft. Besonders hob er die posi−
tiven Ergebnisse der bereits vor 1990 begon−
nenen grenzüberschreitenden Projekte her−
vor. Gemeinsam mit dem Leiter der
Euroregion, František Bína, als auch später
mit der Vorsitzenden des Litvinover Partner−
schaftsvereines, Marie Svačinová, wurde sei−
tens der VHS viel für ein besseres Miteinan−

Foto: Ralf Göhler und Dozentin, Dr. Marie Svačinová aus Litvinov gratulierten Werner Weißbach (Mitte) als
dem ältesten und lernbegierigsten Senior. Foto: Ilka Ruck

der der Menschen beiderseits der Grenzen
getan.
Obwohl die VHS „Lebenslanges Lernen“, also
Bildung für Menschen jeden Alters, vom Kind
bis zum Senioren anbietet, muss die Einrich−
tung um jeden Cent kämpfen und sich stän−
dig den gesellschaftlichen Veränderungen
anpassen. Als gemeinnützige kommunale

Olbernhau: Na očích Wernera Weißbacha
bylo vidět jakou měl radost, když přebíral
u příležitosti konference vyučujících Kreis−
volkshochschule (VHS − Okresní lidové uni−
verzity) vyznamenání. Tento 73letý rodák
z Olbernhau je totiž nejstarším účastníkem
česko−německého tandemového jazykového
kurzu a je s ním spjat od roku 1995.
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Foto: Ralf Göhler a vyučující Dr. Marie Svačinová z Litvínova blahopřejí Werneru Weißbachovi (uprostřed)
− nejstaršímu, a po vzdělání nejlačnějšímu, senioru. Foto: Ilka Ruck
Einrichtung legte das Team bereits vor Jah−
ren z. B. die Ferienspiele als „Schüler−Fe−
rienakademie“ neu auf – und das mit Erfolg.
Auch zukünftig sind an der VHS weiterhin gute
Ideen gefragt, denn die Erwartungshaltung ist
groß.

Náš senior dojatě uvádí: „Pro mě je studium
ve Volkshochschule víc než trénink mozku.
Nejsme jen jazykový kurz, nýbrž současně
také česko−německý kroužek přátel, ve kte−
rém se bavíme o svých osobních problémech
a takříkajíc sdílíme spolu dobré i zlé. Osobní
angažování ředitele Volkshochschule Ralfa
Göhlera považuji pro společnost a rovněž pro
česko−německé vztahy za velmi důležité“.
Šéf tohoto školského zařízení Ralf Göhler ne−
šetřil chválou vyučujících za jejich dobrou pe−
dagogickou práci ve stále obtížnějších pod−
mínkách ve školství. Obzvláště vyzdvihl
pozitivní výsledky přeshraničních projektů,
které se datují již od roku 1990. Společně
s jednatelem euroregionu Františkem Bínou,
později také s předsedkyní Partnerského spol−
ku Marií Svačinovou bylo již ze strany VHS
vykonáno mnoho akcí pro lepší soužití lidí na
obou stranách hranice.
Přestože VHS nabízí celoživotní vzdělávání,
tedy vzdělání pro lidi každého věku, musí toto
školské zařízení bojovat o každý cent a při−
způsobovat se stále novým společenským
změnám.
Jako obecně prospěšné komunální vzděláva−
cí zařízení obnovilo prostřednictvím svého
týmu například již před lety založené prázd−
ninové hry formou žákovské prázdninové aka−
demie – a s velkým úspěchem. Také v bu−
doucnu bude ve VHS poptávka po dalších
dobrých námětech, neboť to je to, co se od ní
velmi očekává.

TIP NA VÝLET
AUSFLUGSTIPP

Das Dorfmuseum Gahlenz
Venkovské muzeum Gahlenz
Sie unternehmen einen Ausflug auf das Dorf
und verbinden dies mit dem Besuch eines
guten Museums. Viele Gäste bestätigen nach
der Besichtigung, dass die Präsentation von
Agrargeschichte eine interessante Richtung
in unserer umfangreichen Museumsland−
schaft ist.
Vielleicht stellen Sie dies bei einem eigenen
Besuch auch fest – Sie sind herzlich dazu
eingeladen.
Einige Jahrhunderte gebräuchliche Dorfarchi−
tektur ist am Äußeren des denkmalgeschütz−
ten Hofes zu sehen. Die drei Gebäude ber−
gen eine Fülle an Arbeitsgeräten der Bauern
und Handwerker, an Haushaltgegenständen,
an Wäsche – alles aus dem Zeitraum Mitte
19. bis Mitte 20. Jahrhundert. Einige Räume
sind ihrer historischen Bestimmung folgend
eingerichtet und dokumentieren so besonders
anschaulich das dörfliche Leben.
Ein funktionierender Pferdegöpel, ein Kräu−
tergarten und ein Backhaus mit einem Lehm−
backofen sind interessante Objekte, die heu−
tigentags auch in den Dörfern nicht mehr da
sind.
Jedes Jahr am zweiten Sonntag im März und
am ersten Sonntag im September werden
durch die Mitglieder des Heimatvereins alte
Arbeitstechniken vorgeführt. Desweiteren
beteiligt sich das Museum an dem Tag des
traditionellen Handwerks, am Internationalen
Museumstag und in diesem Jahr am Tag des
offenen Denkmals.
Für Schulklassen, die immer herzlich willkom−
men sind, werden auf Wunsch thematische
Führungen angeboten.
Durch die Vermittlung des Bürgermeisters

Což takhle podniknout výlet na venkov a spojit

Každoročně druhou neděli v březnu a první

ho s návštěvou některého dobrého muzea?

neděli v září předvádějí členové vlastivědných

Mnoho návštěvníků může pak po jeho pro−

spolků staré pracovní techniky. Dále se naše

hlídce potvrdit, že prezentace agrárních dějin

muzeum podílí na Dnu tradičních řemesel,

je zajímavým směrem rozvoje v našem kraji,

Mezinárodním dni muzeí a v letošním roce

tak bohatém na muzea. Naše muzeum si tedy

i na Dnu zpřístupněných památek. Pro školní

vybrat tedy za cíl příští návštěvy – jste srdeč−

třídy, které jsou u nás vždy srdečně vítány,

ně zváni.

provádíme tématické prohlídky na jejich přá−

Na venkovských dvorech, které jsou chráně−

ní. Díky starostovi Leubsdorfu, který uzavřel

nými památkami, můžete zhlédnout celá sta−

partnerství s Perucí, došlo i k navázání kon−

letí užité architektury. Ve třech budovách je

taktů Gahlenze a Peruc. Právě Peruc vybu−

v našem muzeu uchováváno množství pra−

dovala již také své venkovské muzeum, což

covního nářadí sedláků a řemeslníků, vyba−

by mohlo být v budoucnu podnětem ke spo−

vení domácností, oblečení – to vše pochází

lupráci. Ta by mohla vést ku prospěchu obou

z doby od poloviny 19. až do poloviny 20. sto−

muzeí. Po návštěvě Peruce a jeho velmi dobře

letí. Některé místnosti jsou plně zařízeny podle

zavedeného muzea navštíví dne 12. března

historických předloh a dokumentují tak ob−

na oplátku zástupci Peruce naší obec Gah−

zvlášť názorně život na vesnici. Funkční koň−

lenz. Jistě se přitom podaří dojednat další již

ské spřežení, zeleninová zahrada, pekárna s

zcela konkrétní záležitosti.

hliněnou pecí − to jsou zajímavé objekty, kte−

Karin Ullrichová,

ré se již v dnešních dnech na vsi nevyskytují.

vedoucí muzea

Herrn Börner, dessen Gemeinde Leubsdorf
eine Partnerschaft mit dem tschechischen

Dorfmuseum Gahlenz − Gemeinde Gahlenz

Peruc pflegt, konnten erste “ zarte” Kontakte

− Hauptstr. 106 − 09569 Gahlenz, Tel.: 037292/20975

zu dieser Gemeinde im Nachbarland geknüpft
werden. Peruc hat das tschechische Dorfmu−

Öffnungszeiten:

seum aufgebaut und es könnte sich für die

Dienstag – Donnerstag:

Zukunft eine Zusammenarbeit ergeben, die

10.00 Uhr – 16.00 Uhr

beiden Museen Nutzen bringt. Nach einem
Besuch des sehr gut gestalteten Museums
in dem tschechischen Dorf werden am 12.
März die Verantwortlichen aus Peruc Gahlenz
besuchen und sicher werden an diesem Tag
schon konkretere Dinge besprochen werden
können.

Karin Ullrich, Museumsleiterin

Freitag:
14.00 Uhr – 16.00 Uhr
Sonntag:
14.00 Uhr – 17.00 Uhr
Vorbestellungen
sind möglich

Otevřeno:
Úterý − čtvrtek:
10.00 − 16.00 hodin
Pátek:
14.00 − 16.00 hodin
Sobota:
14.00 − 17.00 hodin
Předběžné objednávky
jsou možné
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Friedrich Wilhelm Heinrich von Trebra wirk−
te von 1767 bis 1779 als Bergmeister in Ma−
rienberg. In dieser Zeit führte er den Silber−
bergbau im Marienberger Revier zu einer

BERGMAGAZIN
MARIENBERG

zweiten Blüte und hatte dabei bereits Gedan−
ken, einen Kornspeicher für Notzeiten zu er−
richten. Die Umsetzung seiner Idee folgte je−
doch erst später und so wurde in vierjähriger
Bauzeit von 1806 bis 1809 der Getreidespei−
cher vom Marienberger Bergamt errichtet.
Seitdem erlebte das Bergmagazin in Marien−
berg bis in die 90er Jahre des vergangenen
Jh. hinein die vielfältigsten Funktionen, u.a.
als Militärkammer, Obstlager oder auch als
Fahrzeugfabrik. Seit 2002 wurde an der Sa−
nierung, Umgestaltung und dem Ausbau des
Kontakt: Bergmagazin, Am Kaiserteich 3, 09496 Marienberg,
Tel.: 03735/23506, e−mail: info@marienberg.de

Gebäudes zu einem Zentrum der Kultur, Bil−
dung und Begegnung gearbeitet.
Museum und Bibliothek präsentieren sich als
die zukünftigen Nutzer des Hauses in den

ein Wochenende lang in ein großartiges Fest−

Bergmagazin, jak se zde tato sýpka též na−

Räumlichkeiten, die nun wieder in neuem

gelände mit traditions− und erlebnisreichen

zývá, mnohé proměny a fungoval, kromě ji−

Glanz erstrahlen und mit Leben erfüllt sind.

Angeboten. Abschluss finden die Feierlich−

ného, i jako vojenská komora, sklad ovoce,

Von großer regionaler und grenzüberschrei−

keiten am Montag, den 01. Mai 2006 mit The−

dokonce zde nějakou dobu byla i výroba jízd−

tender Bedeutung ist dabei das Museum

ater, Musik und historischem Handwerk un−

ních kol. Od roku 2002 se započalo se sana−

sächsisch−böhmisches Erzgebirge. Das

ter dem Motto „Sächsisch−böhmische

cí a přestavbou budovy na centrum kultury,

Museum zeichnet sich durch seinen grenz−

Nachbarschaft“. Das vollständige Programm

vzdělávání a setkávání. Muzeum a knihovna

überschreitenden Charakter aus und präsen−

sowie weitere Informationen finden Sie unter

se zde prezentují jako budoucí uživatelé to−

tiert eine komplexe und zweisprachige Aus−

www.marienberg.de.

hoto objektu, který zase září v plném lesku a

stellung über die Natur und Kultur der

naplňuje se životem.

Erzgebirgsregion, aber auch über das All−

Velký regionální i přeshraniční význam zde

tagsleben sowie die politische Nachbarschaft

Fridrich Wilhelm Heinrich von Trebra pů−

má Muzeum česko−saského Krušnohoří. Vy−

ihrer Einwohner. Mechanische Heimatberge,

sobil od roku 1767 do 1779 jako důlní mistr

značuje se výrazným přeshraničním cha−

ein Erzgebirgsmodell, eine Vielzahl inte−

v Marienbergu. A byl to on, kdo v této době

rakterem a ve dvojjazyčně pojaté výstavě

ressanter Exponate sowie eine gute Mischung

přivedl těžbu stříbra v marienberském revíru

představuje komplexně nejen přírodu a kul−

der Inhalte in Text, Ton und Bild werden für

k jeho druhému rozkvětu. Už tenkrát přišel s

turu krušnohorského regionu, ale i každoden−

einen informativen und abwechslungsreichen

myšlenkou zřídit sýpku na obilí pro zlé časy.

ní život a politické sousedství jeho obyvatel.

Aufenthalt sorgen.

Realizace jeho myšlenky ale následovala až

Mechanické modely provedení zdejších ša−

Im Rahmen des diesjährigen 485. Stadtge−

později, od roku 1806 do 1809, kdy byla sýp−

chet, model Krušných hor, stejně jako další

burtstages findet am 30. April 2006 die feier−

ka zřízena marienberským horním úřadem.

četné zajímavé exponáty i dobré spojení tex−

liche Eröffnung des Bergmagazins statt. Das

Od té doby až do počátku 90. let minulého

tu, zvuku a obrazového materiálu zaručuje

Gebäude sowie der Vorplatz verwandeln sich

století zažil tento marienbergský špýchar

vysoce informativní a pestrý návštěvnický
zážitek.

Öffnungszeiten des

Otevírací doba

Museums sächsisch−böhmisches
Erzgebirge

Muzea česko–saského Krušnohoří
s platností

ab 30. April 2006:

od 30. dubna 2006

Mo.

13−18 Uhr

Po

13 − 18 hodin

Di. – So. sowie an Feiertagen von 10−18 Uhr

Út – So a svátky

10 − 18 hodin

24.12. geschlossen

24.12

zavřeno

31.12. von 10−15 Uhr

31. 12.

10 − 15 hodin

01.01. von 13−18 Uhr

1.1.

13 − 18 hodin

V rámci letošních oslav 485. výročí založení
města se koná 30. dubna 2006 slavnostní
otevření Bergmagazinu. Samotná budova
i prostor před ní se během víkendu promění
ve velkolepou slavnostní plochu s nabídkou
tradiční zábavy. Mottem závěru oslav v pon−
dělí 1. května 2006 bude česko−saské sou−
sedství s divadlem, hudbou a historickými
řemesly.
Podrobný program a také mnoho dalších in−
formací naleznete na internetové adrese:
www.marienberg.de.
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Představujeme − Wir stellen vor:
Chemopetrol, a.s.
Akciová společnost Chemopetrol v Litvínově
u Mostu je největším petrochemickým podni−
kem v České republice a řadí se k nejvýznam−
nějším výrobním podniků v zemi svého pů−
sobení.
Složitost používaných výrobních procesů kla−
de vysoké nároky na řízení a obsluhu tech−
nologického zařízení a nese v sobě prvek
možného ohrožení životního prostředí. Vedení
podniku si tyto nároky uvědomuje a již řadu
let se ve spolupráci se všemi zaměstnanci
podniku věnuje snižování negativních vlivů
výrobních činností podniku na životní prostře−
dí.
V podniku byl v letech 1999−2002 postupně
zaveden systémový přístup k problematice
ochrany životního prostředí, jehož význam−
nou částí je důsledné monitorování činností s
vlivem na životní prostředí a vícestupňová
kontrolní činnost završená periodickým pře−
zkoumáním stavu ochrany životního prostře−
dí vedením akciové společnosti Chemopet−
rol. Tato cesta vedla k úspěchu. V září 2002
provedla mezinárodně uznávaná certifikační
organizace Lloyd´s Register Quality Assuran−
ce komplexní kontrolu systému ochrany ži−
votního prostředí v Chemopetrolu, jejímž vý−
sledkem bylo uznání, že akciová společnost
plní požadavky normy ISO 14 001. Při úva−
hách o budoucím vývoji systému ochrany ži−
votního prostředí se nabízela možnost pro−
pojení se zavedeným systémem řízení jakosti,
který byl certifikovaný již v roce 1996 a po−
stupně v letech 1999 a 2002 rozšiřován na
více částí společnosti. Svou roli dále hrála i
skutečnost, že podnik je od roku 1999 nosi−
telem osvědčení Bezpečný podnik a od roku
1996 nositelem osvědčení Responsible Care
– Odpovědné podnikání v chemii. Osvědčení
Bezpečný podnik má působnost pouze v Čes−
ké republice, na rozdíl od známky Responsi−
ble Care, která je celosvětovým programem.
Program Responsible Care představuje pro−
pojený systém zvyšování bezpečnosti provo−
zu zařízení a přepravy výrobků, zlepšování
ochrany zdraví lidí a životního prostředí. Pro−
to se vedení akciové společnosti Chemopet−
rol rozhodlo integrovat své stávají systémy
řízení − jakosti, ochrany životního prostředí a
bezpečnosti.
Od konce roku 2003 byly tyto systémy po−
stupně integrovány a uplatňovány ve všech
útvarech podniku. Po téměř dvouletém ově−
řování a zdokonalování integrovaného systé−
mu řízení bylo přikročeno k jeho certifikaci.
Certifikační audit provedli ve dnech 12. – 23.
září 2005 tři auditoři organizace Lloyd´s Re−
gister Quality Assurance. V závěru této ná−

ročné kontroly bylo konstatováno, že integro−
vaný systém je plně funkční a bylo doporuče−
no udělení certifikátů pro systém řízení jakosti
podle normy ISO 9001:2000, pro systém ří−
zení ochrany životního prostředí podle normy
ISO 14001:2004 a pro systém řízení bezpeč−
nosti podle standardu OHSAS 18001:1999.
Akciová společnost Chemopetrol se tak stá−
vá prvním držitelem certifikátu pro všechny
tři systémy řízení mezi chemickými podniky
České republiky. Je to velký úspěch nejen v
rámci České republiky, ale i v rámci sjedno−
cené Evropy. A je to další nepřehlédnutelný
důkaz vnímání odpovědnosti společnosti ne−
jen vůči svým zaměstnancům, ale i vůči širo−
kému okolí.

ganisation Lloyd´s Register Quality Assuran−
ce eine komplexe Kontrolle des Umwelt−
schutzsystems in Chemopetrol durch, dessen
Ergebnis die Anerkennung der Erfüllung aller
Ansprüche an die Norm ISO 14 001 war. Be−
trachtet man die künftige Entwicklung des
Umweltschutzsystems, bietet sich die Mög−
lichkeit einer Verbindung mit dem eingeführ−
ten System des Qualitätsregimes an. Eine
Rolle spielte auch die Tatsache, dass der
Betrieb seit 1999 Träger einer Bescheinigung
„Gefahrloser Betrieb“ und seit 1996 einer
Bescheinigung Responsible Care – „Ver−
antwortungsvoller Umgang“ besitzt.
Die Bescheinigung „Gefahrloser Betrieb“ ist
nur im Bereich Tschechien gültig, im Gegen−
satz zur Bezeichnung Responsible Care,
welche ein weltweites Programm ist.
Das Programm Responsible Care stellt ein
Verbundsystem der Steigerung der Betriebs−

Foto: www.chemopetrol.cz

Die GmbH Chemopetrol in Litvínov bei Most
ist das größte petrolchemische Werk in
Tschechien und gehört zu den bedeutendsten
Produktionsbetrieben des Landes. Die Kom−
pliziertheit der Herstellungsprozesse setzt
hohe Ansprüche an die Steuerung und Be−
dienung der technologischen Anlagen und
trägt ein Element einer möglichen Bedrohung
für die Umwelt in sich. Die Leitung des Bet−
riebes ist sich dieser Ansprüche bewusst und
befasst sich in Zusammenarbeit mit allen
Angestellten schon viele Jahre mit der Min−
derung negativer Einflüsse der Betriebspro−
zesse auf die Umwelt. Im Betrieb wurde in
den Jahren 1999 – 2002 nach und nach ein
Systemzugang zur Problematik des Umwelt−
schutzes eingeführt, dessen bedeutender Teil
eine gründliche Überwachung aller Tätigkei−
ten mit Einfluss auf die Umwelt ist und eine
Mehrstufenkontrolle in Zusammenhang mit
einer periodischen Prüfung der Umweltstan−
dards durch die Betriebsleitung der GmbH
Chemopetrol.
Dieser Weg führte zum Erfolg. Im September
2002 führte die international anerkannte Or−

sicherheit der Anlagen und des Produkttrans−
portes sowie eine Verbesserung des Gesund−
heitsschutzes der Bewohner und der Umwelt
dar. Deshalb entschied sich die Betriebslei−
tung von Chemopetrol, ihre Systeme der Qua−
litätssteuerung, des Umweltschutzes und der
Sicherheit zu integrieren.
Die Zertifikationsprüfung wurde von Lloyd´s
Register Quality Assurance durchgeführt. Am
Ende dieser anspruchsvollen Kontrolle wur−
de festgestellt, dass das integrierte System
voll funktionsfähig ist und die Verleihung der
Zertifikate für die Qualitätssteuerung nach der
Norm ISO 9001:2000 und für das System der
Sicherheitssteuerung nach dem Standard
OHSAS 18001:1999 empfohlen.
Die GmbH Chemopetrol ist somit der erste
Besitzer des Zertifikates für alle drei Steue−
rungssysteme zwischen den tschechischen
Chemiewerken. Das ist nicht nur im Rahmen
der Tschechischen Republik, sondern auch
im Rahmen von Europa ein großer Erfolg. Es
ist ein unübersehbarer Beweis der Verantwor−
tung der Gesellschaft gegenüber ihren An−
gestellten und der weiteren Umgebung.
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V rámci turnaje se uskutečnilo první „mezinárodní derby“ mužstev z partnerských měst
Im Rahmen eines Turniers verwirklichte sich „Erstes internationales Derby“
der Mannschaften aus den Partnerstädten
O prvním únorovém víkendu se ve sportovní
hale Gymnázia v Kadani uskutečnil turnaj pří−
pravek (roč. 1995,1996), na kterém se sešla
partnerská mužstva zvučných jmen. Účastníci
bojovali „O pohár ředitele Doly Nástup Tušimi−
ce“. Především mladé naděje ligových mužstev
předváděly pěkný žákovský fotbal. Osvěžením,
a také i částečným překvapením turnaje byl ně−
mecký celek z družebního Aue, který potrápil
nejednoho favorita a nakonec po dobrých vý−
konech skončil na pěkném čtvrtém místě. Tým
pořádajícího FK Tatran Kadaň sice vybojoval bod
za remizu 2:2 s pozdějším vítězem Bohemians,
ale to byl také jediný bodový zisk domácího
týmu, který nakonec obsadil sedmé místo. Za
organizaci turnaje si ale zaslouží pořadatelé jed−
ničku. Možná se tak žákovská družstva sejdou
na podobném turnaji v Kadani ještě v létě, jak
slíbil hlavní organizátor Václav Kocík. „Chtěl bych
poděkovat všem účastníkům především za to,
že do Kadaně přijeli a zejména mužstvu z Aue.
Díky tomu se podařilo uspořádat kvalitní mezi−
národní turnaj, na kterém jsme viděli pěkné zá−
pasy šikovných fotbalistů,“ dodal Václav Kocík.
Konečné pořadí:
1. Bohemians Praha 1905 20:8 14 bodů,
2. Sparta Praha 22:12 13,
3. SK Kladno 17:11 13,
4. Aue 18:12 10,
5. Ravel Ústí 11:18 6,
6. Viktorie Plzeň 11:23 3,
7. Kadaň 8:23 1.

3333 Bücher schlagen Brücken
3333 knih staví mosty
Wie die DTPA mitteilt, konnte die TU Chemnitz vor fast 3
Jahren eine „Sächsisch – Tschechische Fachbibliothek“
einrichten, für die seitdem zahlreiche Fachliteratur zu Sach−
sen und Tschechien in deutscher beziehungsweise in
tschechischer Sprache beschafft wurde. Zum Jahreswech−
sel konnten bereits 3333 Literaturtitel gezählt werden. An−
lass genug für die Verantwortlichen und ihre Koopera−
tionspartner, eine Zwischenbilanz zu ziehen. „Wir freuen
uns, dass die Sächsisch – Tschechische Fachbibliothek
derart viel Zuspruch erfährt“, hört man aus dem Umfeld der
TU−Bibliothekare. „Diese Bibliothek ist erstklassig und für
mich von besonderer Bedeutung , weil ich hier vor Ort die
notwendigen Bücher schnell bekommen kann. Inzwischen
auch Filme und Belletristik in tschechischer Sprache, das ist
schön für die Freizeit“, lobt Radka Holečková, Doktorandin
an der Professur für Marketing. „Für uns und unsere Mit−
glieder ist die Bereitstellung wirtschaftlich und juristisch aus−
gerichteter Fachliteratur von besonderer Bedeutung, gera−
de im Hinblick auf die ständige Weiterentwicklung der
Beziehungen zu Tschechien“, stellt der Hauptgeschäftsfüh−
rer der IHK Südwestsachsen Hans−Joachim Wunderlich
fest. Möglich wurde dies durch die EU−Gemeinschaftsiniti−
ative Interreg III A, die im Rahmen des Sächsisch−Tsche−
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Am ersten Wochenende im Februar fand in der
Sporthalle des Gymnasiums Kadaň ein gut be−
setztes Turnier der Jugendlichen (Jahrgang
1995, 1996) statt, wo sich Partnermannschaf−
ten mit bekannten Namen trafen. Die Teilneh−
mer stritten um den „Pokal des Direktors der
Bergwerke Nástup Tušimice“. Es waren vor
allem die jungen Hoffnungen der Liga – Mann−
schaften, die einen schönen Fußball zeigten. Eine
Erfrischung aber auch teilweise eine Überra−
schung war die deutsche Mannschaft aus der
Partnerstadt Aue, die nicht nur einen von vielen
Favoriten bedrängte, sondern sich nach guten
Leistungen einen vierten Platz erkämpfte. Das
Ausrichterteam FK Tatran Kadaň bekam nur
einen Punkt für ein 2:2 im Spiel gegen den spä−
teren Sieger Bohemians, aber das war der ein−
zige Punkt der heimischen, die auf dem siebten
Platz landeten. Für die Organisation verdient das

Team FK Kadaň jedoch eine „Eins“. Vielleicht
treffen sich die Schülermannschaften auf einen
ähnlichen Turnier noch in diesem Sommer, wie
der Hauptorganisator Václav Kocík versprochen
hat. „Ich möchte mich bei allen Teilnehmern für
ihre Kommen bedanken, vor allem bei der Mann−
schaft von Aue. Dank ihr gelang es uns, ein
internationales Qualitätsturnier zu veranstalten,
wo wir schöne Spiele mit geschickten Fußballern
gesehen haben“, so Václav Kocík.

chischen Hochschulzentrums die Kofinanzierung dieser
Spezialbibliothek übernommen hat. Deren Nutzer sind
Lehrpersonen und Studierende der TU Chemnitz und an−
derer sächsischer Hochschulen. Gleichermaßen kann die
Universitätsbibliothek mit ihrer sächsisch−tschechischen
Spezialliteratur von externen Lesern kostenlos genutzt wer−
den. Angesichts solch großer Resonanz sollen die Akti−
vitäten des Sächsisch – Tschechischen Hochschulzen−
trums auch nach der Beendigung der aktuellen
Förderperiode fortgesetzt werden. „Dies würde sowohl das
Studienangebot unserer Universität unterstützen als auch
einen praktischen Beitrag zur Verstetigung der Zusammen−
arbeit über die nur 30 km entfernte Grenze zu Tschechien
leisten,“ bringt Prof. Dr. Peter Jurcek von der TU Chemnitz
als Initiator und Koordinator dieses Projektes zum Aus−
druck.

často slyšet z prostředí technické univerzity i z okruhu přátel
její knihovny. „Tato knihovna je prvotřídní a má pro mě
mimořádný význam, když se chci přímo zde na místě dostat
k potřebným knihám. Mezitím jsou to také filmy a beletristika
v češtině, což je nádherné pro volný čas“, chválí Radka Ho−
lečková, která zde usiluje o získání doktorského titulu pro
marketink. „Pro nás a naše členy má dostupnost ekonomic−
ky a právnicky zaměřené odborné literatury obzvláštní vý−
znam právě z pohledu na stabilní rozvoj vztahů k Čechám,“
konstatuje zase hlavní jednatel hospodářské komory Jiho−
západního Saska, Joachim Wunderlich. Možná, že by to
mohla být právě tato komora, která by mohla převzít kofi−
nancování této speciálně zaměřené knihovny. Její uživatelé
jsou vyučující a studenti Technické univerzity v Chemnitz a
dalších saských vysokých škol. Stejným způsobem mohou
ale využívat bezplatně univerzitní knihovnu, vybavenou čes−
ko–saskou odbornou literaturou, i čtenáři odjinud. Vzhle−
dem k tak velkému ohlasu by mohly aktivity česko−saského
vysokoškolského centra pokračovat i po skončení aktuální
dotace. „Nabídka studia na naší univerzitě by se takto měla
podpořit i jako praktický příspěvek k prohloubení spolu−
práce s naším sousedem, který je pouze za 30 km vzdále−
nou hranicí“ dodává Prof. Dr. Peter Jurcek z Technické
univerzity Chemnitz, který je iniciátorem a koordinátorem
tohoto projektu.

Jak sdělila DTPA, Technická univerzita Chemnitz již před
téměř 3 lety zřídila česko−saskou odbornou knihovnu, pro
kterou bylo od té doby pořízeno množství odborné saské i
české literatury v německé i české řeči. Na přelomu roku to
bylo na 3333 titulů. To už je dostatečný podnět pro zodpo−
vědné pracovníky i jejich spolupracovníky ke střednědobé−
mu bilancování. „Těší nás, že se česko−saská odborná
knihovna svým způsobem setkala s takovou oblibou“, je

Die Ergebnisse:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Bohemians Praha 1905 20:8 14 Punkte,
Sparta Praha 22:12 13,
SK Kladno 17:11 13,
Aue 18:12 10,
Ravel Ústí 11:18 6,
Viktorie Plzeň 11:23 3,
Kadaň 8:23 1
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Business Centre Litvínov

teil stellt die mögliche Verbindung von mehreren

BCL − se hodnotí jako přínosný pro podporu MSP.

Hallen dar.

2500 m se nachází v zájmovém území NUTS II −

Za přispění města Litvínova, ÚP Most a ostatních

Die Hallen sind mit Gipskartonständerwänden ge−

Severozápadní Čechy, kraj Ústí nad Labem, okres

regionálních organizací zde funguje centrum, kte−

Most, přibližně 1 km východně od centra města

ré má co nabídnout začínajícím, inovačním a vý−

Litvínov.

robním firmám v regionu s největší nezaměstna−

Business Centre Litvínov, s.r.o. bylo založeno v roce

ností v ČR.

Podnikatelské centrum s užitnou plochou přes
2
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trennt. Man kann sie mühelos abschaffen und da−
mit zwei oder mehr Hallen zusammenfügen. Jede
Halle verfügt über Elektrizität, Beheizung und Was−
ser.

1995 městem Litvínov a Regionálním rozvojovým
úřadem Západních Flander − GOM West−Vlaande−
ren, dnes je jediným 100% vlastníkem město Litví−
nov. Také je akreditovaným členem Okresní hos−
podářské komory v Mostě.
Business Centre nabízí pronájem výrobních pro−
stor a kanceláří. Zároveň se snaží usnadnit rozběh
a uchycení na trhu začínajícím nebo už existujícím
firmám, které rozšiřují svou činnost a vytvářejí tím
nová pracovní místa. Společnost se také nadále
věnuje poskytování služeb podnikatelům a institu−
cím.
V BCL se nabízí také výhodný pronájem komerční
zasedací místnosti včetně zařízení o kapacitě cca
40 lidí, hovorny, učeben a PC učeben − často vyu−
žívaných renomovanými firmami nejen tohoto re−
gionu. Od roku 2000 je BCL finančně soběstačné.

Das Unternehmenszentrum mit einer Nutzfläche

Im zweiten Verwaltungsteil gibt es zwei Stockwer−

Budova je umístěna v ulici Jiráskova 413 a skládá

von 2500 Quadratmetern befindet sich im Einzugs−

ke mit Büros (mit Flächen von 12 bis 38 Quadrat−

se ze dvou částí :

gebiet NUTS II – Nordwestböhmen, Kreis Ústí nad

metern), Teeküchen, Konferenz− und Sitzungsräu−

− Výrobní část s centrální chodbou a sedmi 80 m2

Labem, Bezirk Most, cirka 1km östlich vom Zent−

men.

halami na každé straně, kde je možná malá a střed−

rum der Stadt Litvínov.

Im Erdgeschoss des Gebäudes befindet sich der

ní bezodpadová výroba. Haly spojují sádrokarto−

Das Business Centre Litvínov GmbH wurde im Jah−

Empfang. Der Empfang verwaltet den Betrieb des

nové příčky, jež lze snadno odstranit a tím propojit

re 1995 von der Stadt Litvínov und dem Regiona−

Zentrums und versorgt den Klienten mit Dienst−

dvě a více hal dohromady, což je nemalou výho−

len Entwicklungsamt West−Vlaanderen (GOM) ge−

leistungen aller Art. Das Zentrum verfügt über ei−

dou. V každé hale je zavedena elektrická energie,

gründet. Heute ist der einzige Besitzer die Stadt

nen Parkplatz, der eine Einfahrt für Fahrzeuge aller

vytápění a voda.

Litvínov.

Arten direkt in die Halle ermöglicht.

− administrativní část se dvěma podlažími s kance−

Das Business Centre bietet die Vermietung meh−

Das BCL entwickelt seine Aktivitäten in der Re−

lářemi (o prostorách 12−38 m ), kuchyňkami, kon−

rerer Büros und Betriebsräume an. Es bemüht sich

gion. Es bemüht sich gemeinsam mit der Regiona−

ferenčními a jednacími místnostmi.

zugleich, neuen oder schon existierenden Firmen,

len Entwicklungsagentur, dem Unternehmens− und

V přízemí se nachází recepce, kde se zajišťuje pro−

die durch die Verbreitung ihrer Aktivitäten neue

Innovationszentrum Nordböhmen in Most, der Be−

voz budovy a všechny služby (denní dodávka

Arbeitsstellen schaffen, ihren Tätigkeitsanlauf und

zirkswirtschaftskammer in Most und dem Verband

a odesílání pošty, telefonní spojovatelka od 7:00

ihre Verankerung am Arbeitsmarkt zu erleichtern.

nordböhmischer Gemeinden die Kräfte zu bündeln,

hod. do 16:00 hod., fax, kopírování, e−mail včetně

Die Gesellschaft versorgt die Unternehmer und

deren Aufgabe eine systematische Entwicklung des

propagace na Internetu pomocí webových stránek,

Institutionen auch mit Dienstleistungen.

Klein− und Mittelstandes ist.

poradenství, marketing, údržba, úklid areálu a zpro−

Das BCL bietet außerdem eine günstige Vermie−

Das Zentrum arbeitet eng mit dem Unternehmens−

středkování ostatních služeb).

tung des Konferenzraumes inklusive seiner Einrich−

und Innovationszentrum in Pilsen, sowie mit den

Centrum je vybaveno parkovištěm s možností vjez−

tung mit einer Raumkapazität für 40 Leute an. Zur

Arbeitsämtern in Most und Litvínov und mit ver−

du všech druhů vozidel přímo do haly.

Verfügung stehen weiter die Sprechzimmer, Un−

schiedensten Firmen zusammen. Die Mitarbeit spie−

BCL rozvíjí aktivity v regionu a společně s Regio−

terrichtsräume und PC−Unterrichtsräume. Diese

gelt sich in der Hilfe für die Stellensuchende wider.

nální rozvojovou agenturou a Podnikatelským a

werden häufig von renommierten Firmen verschie−

Es werden auch Umschulungskurse verschiedener

inovačním centrem Severní Čechy v Mostě, Okres−

dener Regionen genutzt.

Art realisiert.

ní hospodářskou komorou v Mostě a Severočes−

Seit dem Jahr 2000 ist das BCL finanziell un−

Das Projekt des „Unternehmensinkubators“ in Lit−

kým sdružením obcí se snaží sdružit síly pro sys−

abhängig.

vínov – das BCL – ist für die MSP−Unterstützung

tematický rozvoj malého a středního podnikání.

Das Gebäude befindet sich in der Jiráskova−Straße

ein positiver Beitrag. Mit Hilfe der Stadt Litvínov,

Úzce spolupracujeme s Podnikatelským a inovač−

413 und besteht aus zwei Teilen.

des Arbeitsamtes in Most und anderen regionalen

ním centrem v Plzni, dále s Úřadem práce v Mostě

Der erste Teil ist für die Herstellung bestimmt. Hier

Organisationen hat sich in der Region mit der

a Litvínově a s dalšími firmami, které se snaží po−

gibt es einen Hauptgang mit sieben Hallen auf bei−

größten Arbeitslosigkeit in der Tschechischen Re−

moci uchazečům o zaměstnání různými druhy vzdě−

den Seiten des Ganges – jede Halle im Ausmaß von

publik ein Zentrum entwickelt, das den Hilfe su−

lávání, školení a různými rekvalifikacemi.

80 Quadratmetern. In den Hallen ist eine abfallfreie

chenden, innovativen− und Produktionsfirmen viel

Projekt podnikatelského inkubátoru v Litvínově −

Klein− oder Mittelproduktion möglich. Einen Vor−

bieten kann.
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Sehr geehrte Kollegen und Freunde,
wir wenden uns an Sie in dieser für uns sehr un−
angenehmen Angelegenheit. In der letzten Zeit
sind wir Zeugen einer illegalen und massenhaf−
ten Ausfuhr von Abfällen aus Deutschland in die
Tschechische Republik und deren Ablagerung
außerhalb genehmigter Deponien geworden. Ge−
rade der tschechische Teil unserer Euroregion ist
das Ziel dieser von tschechische und deutschen
Firmen gesetzwidrig ausgeübten Tätigkeit gewor−
den. Gleichzeitig hat die individuelle und illegale
Ausfuhr von Hausmüll und die dadurch bedingte
Entstehung von Schwarzdeponien entlang der
Straßen eine zunehmende Tendenz gerade in un−
serem Grenzgebiet gewonnen. Wir wenden uns
also an Sie und ebenfalls an die tschechischen
Kollegen − Vertreter der tschechischen Selbstver−
waltungen und an die staatlichen Organe mit der
Bitte, dass Sie uns helfen, die immer mehr zu−
nehmenden rechtswidrigen Aktivitäten zu unter−
binden. Seit der Gründung der Euroregion haben
wir ständig für die bessere Durchlässigkeit der
Grenze bis hin zu ihre restlosen Aufhebung gear−
beitet. Das galt jedoch nicht für diese negativen

und strafbaren Handlungen, die der illegale
Müllexport und die Verschmutzung der Natur
durch Hausmüll und anderen Abfall ganz sicher
darstellen. Seit der Gründung der Euroregion
haben wir viele Hindernisse überwunden. Wir
glauben deshalb, dass wir gemeinsam imstande
sind, auch diese unangenehme Angelegenheit zu
überwinden.
Rat der Euroregion Krušnohoří/Erzgebirge

Vážení kolegové, přátelé!
Obracíme se na Vás s touto, pro nás velmi nepří−
jemnou, záležitostí. V poslední době jsme svědky
masového ilegálního vývozu odpadů z Německa do
České republiky a jeho ukládání mimo povolené
skládky. Právě území české části našeho euroregi−
onu je cílem této trestuhodné činnosti, organizo−
vané jak českými, tak i německými firmami. Rov−
něž individuální ilegální vývoz domovního odpadu
spolu se vznikem černých skládek podél silnic má
stoupající tendenci v našem příhraničí. Obracíme
se tedy na Vás, stejně jako se Rada Euroregionu
Krušnohoří obrací na své české kolegy − předsta−
vitele českých samospráv a státních orgánů, abys−

Hořící německý odpad v Libčevsi na Lounsku.
Der brennende deutsche Abfall in Libčevec bei Louny.
Foto: www.idnes.cz
te nám pomohli zamezit tuto stále rostoucí zavrže−
níhodnou a protiprávní činnost. Od založení naše−
ho euroregionu bylo naší prioritou zvýšení průchod−
nosti hranic až do jejich úplného odstranění, avšak
ne pro tyto negativní a trestuhodné aktivity, což ile−
gální vývoz odpadu a znečišťování přírody domov−
ními i jinými odpady zajisté je. Od založení našeho
euroregionu jsme dokázali společně překonat mno−
ho překážek, a proto věříme, že dokážeme překo−
nat společně i tuto nepříjemnou záležitost.

Erzgebirgische Schnitzertage 2006 in Annaberg
Krušnohorské dny řezbářů 2006 v Annabergu
Die Berg− und Adam−Ries−Stadt Annaberg−
Buchholz war am ersten Wochenende im
März Schauplatz des nunmehr 14. Jahrgangs
der „Erzgebirgischen Schnitzertage“. Im Haus
des Gastes „ERZHAMMER“ haben 150 Meis−
ter und Vereine dieser Erzgebirgstradition ihre
Geschicklichkeit vorgeführt und ausgestellt.
Die diesjährige Veranstaltung wurde auch
zum Treff der grenzüberschreitenden Partner−
schaften der Euroregion Erzgebirge/Krušno−
hoří genutzt.

Město horníků a Adama Riese Annaberg−
Buchholz bylo o prvním březnovém víkendu
dějištěm již 14. ročníku „Krušnohorských dnů
řezbářů“. V kulturním domě „ERZHAMMER“
vystavovalo a předvádělo svou zručnost 150
mistrů a spolků této krušnohorské tradice.
Letos byla akce i místem setkání přeshranič−
ních partnerství, navázaných prostřednictvím
Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge.
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der Countrykapelle, die Chorpro−
ben der nordböhmischen Lehrer
zu besuchen, der damals noch
von dem legendären Alois Škarka
geleitet wurde. Das Fach „Chor−
leitung“ hatte ich in der Fakultät
bei Professor Tomáš Fiala und bei
Dozent Josef Pazderka studiert.
Škarkas Zugang zur Chorinterpre−
tation war für mich eine neue Er−
fahrung. Nach zwei Jahren Be−
schäftigung mit professioneller
Musik kehrte ich an die Schule
zurück. Zunächst unterrichtete ich
an der pädagogischen Fachschule,
danach in der 11. Schule als Stell−
vertreter, später als Direktor dieser
Svatopluk Matějka a Korálek
Schule. Als ich vor 14 Jahren an die
Svatopluk Matějka und Korálek
Schule kam, wurde dort schon das
dritte Jahr das Projekt der breiten
certování doma i v zahraniční: nejčastěji ve Francii,
Musikerziehung verwirklicht. Gemeinsam wurde
ale i v Holandsku, Německu, Anglii a na Ukrajině.
das Projekt in den Musikschulklassen umgesetzt.
Za nejskvělejší okamžiky Korálek považuje zisk tří
Damit setzte die Verbesserung der Leistung des
zlatých medailí na mezinárodním festivalu Festa Mu−
Schulchors Korálek ein. Der hatte in dieser Zeit über
sicale Olomouc, které přebíral od ministra kultury
100 Kinder. Wir widmeten uns immer mehr der Ge−
P. Dostála.
sangstechnik sowie der Aussagekraft. Kritisch ha−
Už mnoho let spolupracuje Korálek také
ben wir Videoclips aus unseren Konzerten analy−
s Euroregionem Krušnohoří na tradičních advent−
siert und bemühten uns, auch die visuelle
ních koncertech, které se střídavě konají v našich
Aussagekraft zu verbessern. Letztendlich haben wir
a německých městech.
selbst Texte und Musik bearbeitet. In dieser Zeit
konnten wir mit einigen Jungen, bei denen der
Stimmbruch vorüber war, einen gemischten Chor
Mein pädagogischer Werdegang begann 1979
arrangieren. So entstanden die ersten Aufnahmen
in der Schule von Obrnice. Durch die aus der Pä−
und erste Erfolge. Konzerte gaben wir zu Hause und
dagogischen Fakultät mit der Approbation Tsche−
im Ausland. Am häufigsten in Frankreich, aber auch
chisch – Musik ausgerüstet, habe ich bereits dort
in Holland, England und in der Ukraine. Die schön−
mit meiner Kollegin Dana Hodačová meinen ersten
sten Augenblicke waren für den Chor Korálek der
Sängerchor geleitet. Dort sangen damals einige
Erwerb von drei Medaillen beim internationalen
begabte Romakinder. Der Chor bekam dadurch ei−
Festival „Festa Musicale“ in Olomouc, die der Kul−
nen interessanten Farbklang und bald stellten sich
tusminister Pavel Dostál aushändigte.
erste Erfolge der gemeinsamen Arbeit ein. Dann
Schon mehrere Jahre arbeitet Korálek mit der Eu−
brauchte man aber einen Tschechischlehrer in
roregion Krušnohoří am traditionellen Adventssin−
Most. So wurde ich an die 3. Schule in Most ver−
gen zusammen, das abwechselnd in tschechischen
setzt. Damals begann ich, neben meiner Tätigkeit
und deutschen Städte stattfindet.

SVATOPLUK MATĚJKA
Svou učitelskou dráhu jsem začal
v roce 1979 na základní škole
v Obrnicích. Už tam jsem, vybaven
z ústecké fakulty aprobací český jazyk
– hudební výchova, založil s kolegyní
stejné specializace Danou Hodačovou
svůj první pěvecký sbor. Zpívalo v něm
tenkrát i několik šikovných odmuto−
vaných romských dětí. Sbor tak měl
zajímavou barvu zvuku a dostavily se
brzy první úspěchy společné práce.
Pak ale potřebovali češtináře v Mostě.
Převeleli mě a já měl to štěstí poznat
skvělou partu kantorů na 3.ZŠ. To
jsem, kromě stálého působení
v country kapele Průdušky, začal do−
cházet i na zkoušky Pěveckého sdru−
žení severočeských učitelů, které řídil
legendární Alois Škarka. Sbormistrovství jsem stu−
doval už na fakultě, a to u profesora Tomáše Fialy
a docenta Josefa Pazderky. Škarkův přístup
k sborové interpretaci pro mě byl novým rozmě−
rem. Po dvou letech, kdy jsem se hudbou živil pro−
fesionálně, jsem se vrátil opět do školství, nejprve
jsem učil na střední pedagogické škole a poté jsem
působil na 11. ZŠ jako zástupce, později jsem se
stal na této škole ředitelem. Když jsem zde před 14
lety nastoupil, běžel tu už třetím rokem projekt roz−
šířené výuky hudební výchovy. Pokračovali jsme
společně na započatém projektu v hudebních tří−
dách a na zdokonalování projevu školního pěvec−
kého sboru Korálek. Ten už měl v té době i se svý−
mi přípravkami přes 100 dětí. Kladli jsme postupně
větší důraz na techniku zpěvu a na přesvědčivost
výrazu, kriticky jsme rozebírali videonahrávky ze
svých koncertů se snahou vylepšit svůj vizuální
projev. Nakonec jsme přešli i k vlastním úpravám
a textování písní. V té době už jsme mohli stavět
s několika odmutovanými chlapci na zvuku a aran−
žích smíšeného sboru. Začali jsme natáčet první
nahrávky, dostavily se výraznější úspěchy − kon−
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Dlouholetá spolupracovnice
spolupracovnice Euroregionu
Euroregionu Krušnohoří
Krušnohoří se
se loučí
loučí
Dlouholetá
Langjährige Mitarbeiterin der Euroregion Krušnohoří wird verabschiedet
Po devíti letech angažované práce v jednatelství
Euroregionu Krušnohoří odchází Brigita Janovská
na odpočinek. „Děkuji Euroregionu Krušnohoří za
mnoho pěkného a zajímavého, co jsem mohla pro−
žít, Jeho členům přeji úspěšná přeshraniční part−
nerství, kterým budu ráda i nadále nápomocna.“
Brigita Janovská se zasloužila o zprostředkování a
podporu přeshraničních partnerství v našem eu−
roregionu, působila jako tlumočnice a vyřizovala
administrativní úkoly Euroregionu Krušnohoří
k plné spokojenosti.
Klidu se ale agilní Brigita vůbec nechce oddávat.
Soukromě bude k dispozici i nadále při plnění úkolů
česko−saské spolupráce a jako tlumočnice.
Pracovníci jednatelství jak ve Freibergu, tak
i v Mostě, jí děkují za vždy dobrou spolupráci
a přejí jí do budoucna vše nejlepší.

Nach 9 Jahren engagierter Tätigkeit in der Ge−
schäftsstelle der Euroregion Krusnohori geht die
Mitarbeiterin Brigita Janovska in den Ruhestand.
„Ich danke der Euroregion Erzgebirge für viel

Schönes und Inte−
ressantes was ich erle−
ben durfte und ihren
Mitgliedern wünsche
ich erfolgreiche grenz−
überschreitende Part−
nerschaften. Diesen
würde ich gern wei−
terhin behilflich sein.“
Brigita Janovská machte
sich vor allem um die Ver−
mittlung und Unterstüt−
zung von grenzüberschrei−
tenden Partnerschaften in
unserer Euroregion verdient, wirkte als Dolmet−
scherin und regelte alle Verwaltungsaufgaben der
Euroregion Krušnohoří zur Zufriedenheit. Zur Ruhe
will sich die agile Brigita Janovska allerdings noch
nicht setzen. Privat wird sie weiterhin für Aufgaben
der sächsisch−tschechischen Zusammenarbeit und
für Dolmetscherleistungen zu Verfügung stehen.
Die Mitarbeiter der Geschäftsstellen in Freiberg und

in Most bedanken sich bei ihr für die stets gute
Zusammenarbeit und wünschen ihr für die Zukunft
alles erdenklich Gute.
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DAS FREILICHTSMUSEUM IN BŘEZNO – EIN EUROPÄISCHES UNIKAT

Ausflugstipp − Tip na výlet

SKANZEN V BŘEZNĚ – EVROPSKÝ UNIKÁT

zeit (etwa 4200 Jahre vor Chr.) Außerdem wurden
hier auch wirtschaftliche Objekte, sowie eine Re−
plik eines slawischen, vertikalen Ofens aus dem 9.
Jahrhundert aufgebaut.
Auch in diesem Jahr finden die „Tage des alten
Handwerks“ statt. Z.B. kann man auf einer Feuer−
stelle kochen oder die Herstellung verschiedenster
Werkzeuge bewundern. Interessant ist sicher auch
das Weben auf dem senkrechten Webstuhl, das
Flechten von Körben und die Herstellung von
Fischnetzen oder Keramik.
Seit 1994 wird diese Exposition vom Museum in
Louny betreut. Das Freilichtmuseum (Abzweig von
der Straße Louny – Chomutov, zirka 3 km von Lou−
ny) hat täglich außer montags, in der Zeit 1. Mai
bis 30. September, ab 9 bis 17 Uhr geöffnet. Für

První květnovou neděli se ve Březně u Loun ote−
vírá další sezóna přímo evropského unikátu. Jde o
archeologický skanzen. I letos zde bude Spolek sta−
robylých řemesel seznamovat návštěvníky se živo−
tem a prací našich předků.
Skanzen vznikl na místech dlouhodobého výzku−
mu prováděného PhDr. Ivanou Pleinerovou z Ar−
cheologického ústavu ČSAV v Praze a jeho výjimeč−
nost je právě v tom, že byl vybudován na původních
půdorysech. Návštěvníci zde například najdou re−
konstruované objekty germánské a slovanské (6.
až 9. století), ale i dům z mladší doby kamenné
(kolem roku 4200 před Kristem). Mimo tato obydlí
jsou zde vybudovány i hospodářské objekty či re−
plika slovanské vertikální hrnčířské pece z 9. stole−
tí. Také letošního roku budou probíhat „Dny staro−
bylých řemesel“ a k vidění zde bude například
rozdělávání ohně, vaření na ohništi či vyrábění růz−
ných nástrojů. Zajímavé také jistě bude i tkaní na
svislém stavu, splétání košů, výroba rybářských sítí
nebo výroba keramiky.
Provozovatelem této unikátní expozice je od roku
1994 Oblastní muzeum v Lounech. Skanzen (od−
bočka ze silnice Louny – Chomutov zhruba 3 km
od Loun) je otevřen denně mimo pondělí od 1. květ−
na do 30. září v časech od 9 do 17 hodin. Při vět−
ších skupinách a mimo sezónu je dobré předem
kontaktovat správce areálu či lounské muzeum na
tel. čísle 415 652 456 nebo 415 783 057. Vstupné
– dospělí 10 Kč, děti, studenti a důchodci 5 Kč,
pedagogický doprovod a děti do 6 let mají vstup
zdarma. Na toulkách euroregionem se březenský
skanzen jistě stane vítaným místem k návratu až
do středověku.
Ladislav Bába, Louny

Am ersten Sonntag im Mai öffnet in Březno bei
Louny ein echtes europäisches Unikat für eine wei−
tere Saison. Es handelt sich um ein archäolo−
gisches Freilichtmuseum, das in diesem Jahr durch
den Verein für altertümliches Handwerk die Besu−

cher mit dem Leben unserer Vorväter bekannt ma−
chen wird.
Das Freilichtmuseum ent−
stand auf einem geschichts−
trächtigen Platz, auf dem
PhDr. Ivana Pleinereová vom
archäologischen Institut
ČSAV in Prag langfristige For−
schungen durchführte. Die
Außerordentlichkeit besteht
darin, dass das Freilichtmuse−
um auf den ehemaligen
Grundrissen aufgebaut wur−
de. Die Besucher finden hier
z.B. rekonstruierte germa−
nische und slawische Objekte
(6. bis 9. Jahrhundert), aber
auch ein Haus aus der Stein−
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größere Gruppen und außerhalb der Saison ist es
günstig, den Verwalter des Areals oder das Mu−
seum in Louny zu kontaktieren: Tel.: +420 415 652
456 oder +420 415 783 057. Eintritt: Erwachsene
10 Kč, Studenten und Rentner 5 Kč, Betreuer und
Kinder bis 6 Jahre kostenlos. Auf der Wanderung
durch die Euroregion wird das Freilichtmuseum
Březno sicher ein beliebter Ort werden, wo man
ins Mittelalter eintauchen kann.
Ladislav Bába

Zpravodaj Euroregionu Krušnohoří / Erzgebirge
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