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Sehr geehrte Freunde, liebe Erzgebirger,
mit Freude und auch ein wenig nostalgisch erinnere ich mich an die zweite Hälfte des vorigen
Jahrhunderts (ja, es war schon im vergangenen Millennium) als ich Vorsitzender der neuen Eurore−
gion Krušnohoří (Erzgebirge) war. Diese Euroregion hatte zum Ziel, oder besser gesagt, spürte die
Berufung, bei der Annäherung der Leute beiderseits des Erzgebirges behilflich zu sein. Ohne Frage

stieg in diesen Jahren die Euroregion bei den freiwillig agieren−
den, regionalen Vereinen mit ähnlicher Zielstellung in unserem
Land auf einen hohen Stellenwert. Sicher wäre es schwer, sich
Bereiche im Leben und in der Arbeit der Bürger in diesem Teil des
Bezirkes Ústí und im benachbarten Freistaat Sachsen vorzustel−
len, bei dem sich die Euroregion nicht aktiv und ideenreich ein−
gesetzt hätte. Auch als Hauptmann des Bezirkes beobachte ich
immerfort die immer stärker werdende Zusammenarbeit nicht nur
zwischen den Menschen aus Most und Marienberg, in der Zu−
sammenarbeit in Kunst und Kultur, beim Erfahrungsaustausch der
Fachleute der Selbstverwaltung beider Länder sowie auch der Zu−
sammenarbeit der Hopfenbauern von Žatec mit den Thumern. Ich
könnte hier auch die Sportwettbewerbe oder die Wettbewerbe der
Feuerwehren erwähnen, sowie die uneigennützige, finanzielle Hilfe
der deutschen Bürger, die uns bei der Rettung unserer Kultur−
denkmale hilft.
Es ist selbstverständlich, dass auch der Bezirk Ústí gemeinsam
mit dem Freistaat Sachsen etwas für die Zusammenarbeit und für
die Entwicklung der Kontakte auf allen Ebenen  unternimmt. Ein
Beweis dafür ist die Unterzeichnung der Gemeinsamen Erklärung
über die Zusammenarbeit unseres Bezirkes mit dem Freistaat
Sachsen und den Regierungspräsidien in Chemnitz und Dresden.

Unter anderem ist gerade hier die gemeinsame Unterstützung der Euroregionen konkret geworden.
Wir wollen die bisherige Zusammenarbeit noch intensivieren und deren Qualität erhöhen, beson−
ders in den grenzüberschreitenden Kontakten beim Austausch zwischen Menschen, im Bereich
Dienstleistungen und Waren, im Fremdenverkehr, im Umweltschutz, sowie auf weiteren Gebieten
wie der Regionalentwicklung oder der Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur. Viele Investitions−
maßnahmen des Bezirkes betreffen die Verbesserung der Lebensumstände in der Euroregion Erz−
gebirge. Mindestens will ich die Bemühungen um die Kapazitätserhöhung  der Straße I/7 von Chem−
nitz nach Chomutov – Louny bis Slaný nennen, die eine wichtige Anbindung an unsere neue
Industriezone Triangel (zwischen  Žatec und Louny) ist. Mein Traum ist es,  dass die zweite Auto−
bahn im Bezirk Usti von Prag nach Chomutov führt und dann über das Erzgebirge nach Marienberg
und Chemnitz. Es ist selbstverständlich, dass die 10 neuen, sich in Vorbereitung befindenden Straßen,
die über das Erzgebirge führen werden, das grenzüberschreitende Zusammenwachsen der Deut−
schen und Tschechen besser ermöglichen wird. Der Beitritt zum Schengener Abkommen rückt eben−
falls näher.
Ich bin ein Verfechter eines gemeinsamen Europas, nicht eines Einheitseuropas. Probleme, Bedürf−
nisse und spezifische Wünsche werden von uns im Bezirk Ústí oder in Sachsen gelöst,  auch manch−
mal unter schwierigen Bedingungen, aber mit der Hilfe der Europäischen Programme Interreg und
bald mit dem Programm Ziel 3, mit der Förderung durch das Regionale Operationsprogramms
NUTS 2 Nordwest, die gemeinsam mit der Euroregion Krušnohoří, sowie mit anderen Euroregionen
und Mikroregionen, die in unserem Bezirk oder in Sachsen tätig sind, umgesetzt werden.
Begriffe wie „Bezirk Ústí“ oder „Erzgebirge“, sind mir so teuer wie jede Zusammenarbeit zum ge−
genseitigen Vorteil auf unserem Kontinent.

Jiří Šulc
Hauptmann des Bezirks Ústecký kraj
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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.

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.
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Vážení přátelé, milí Krušnohorci,
s radostí i trochou nostalgie vzpomínám na druhou polovinu devadesátých let
předcházejícího století (ano, bylo to už v minulém tisíciletí), kdy jsem stál v čele
nového Euroregionu Krušnohoří, jenž si vytkl cíl nebo lépe řečeno poslání, totiž
pomáhat ke sbližování lidí z obou stran Krušných hor. Za ta léta se vypracoval
tento euroregion k předním dobrovolným regionálním
zájmovým sdružením podobného zaměření v celé naší
zemi, to je bez jakékoliv diskuze. Jen těžko bychom
hledali oblasti života a práce občanů této části Ústec−
kého kraje a sousedního německého Svobodného stá−
tu Sasko, do níž by aktivně a nápaditě tento euroregi−
on nezasáhl. I jako hejtman Ústeckého kraje neustále
sleduji rozvíjející se spolupráci lidí z Mostu či Mari−
enbergu, s potěšením vnímám přeshraniční spolupráci
v kultuře, umění, při předávání zkušeností mezi od−
borníky ze samosprávných orgánů obou zemí nebo
třeba pěstitelů chmele z českého Žatce a německého
Thumu. A také bych mohl zmínit sportovní klání, sou−
těžení hasičů z obou zemí nebo nezištnou finanční
pomoc, jíž němečtí občané pomáhají zachraňovat ně−
které naše kulturní památky.
Je samozřejmé, že i samotný Ústecký kraj dělá vše
pro rozvoj kontaktů na všech úrovních se Svobod−
ným státem Sasko; dokladem toho je nedávný podpis
Společného prohlášení o spolupráci našeho kraje
s tímto německým státem a jeho vládními prezídii
v Kamenici (Chemnitz) a Drážďanech. Právě zde je
konkretizována mimo jiné i naše společná podpora právě euroregionům. Chce−
me dosavadní spolupráci ještě zintenzivnit a zkvalitnit – v oblasti přeshraniční−
ho styku, při výměně lidí, zboží a služeb v Ústeckém kraji a Sasku, v rozvoji
cestovního ruchu, ochraně životního prostředí i v dalších sférách jako je regio−
nální rozvoj či zlepšování dopravní infrastruktury. Mnohé z akcí Ústeckého kraje
se právě v investicích do lepších silnic týkají území, v němž působí Euroregion
Krušnohoří. Stačí jmenovat zkapacitnění silnice I/ 7, současné i budoucí stavby
od Chomutova přes Louny až po Slaný, což je páteřní komunikace k naší strate−
gické průmyslové zóně Triangle a mým snem je, aby druhá dálnice Ústeckého
kraje vedla z Prahy do Chomutova a přes Krušné hory až do Marienbergu a
saského Chemnitz. Samozřejmě, že přeshraniční setkávání Čechů a Němců
umožní i chystané obnovy více než deseti silnic vedoucích přes Krušné hory do
Spolkové republiky Německo. Naše přistoupení do Schengenského prostoru se
totiž blíží…
Jsem zastáncem společné Evropy, nikoliv tedy Evropy jednotné. Problémy i tou−
hy a specifická přání a potřeby lidí z obou stran Krušných hor si budeme řešit a
trápit se s nimi my – v Ústeckém kraji či v Sasku, za pomoci projektů podporo−
vaných Interregem IIIA, z peněz Regionálního operačního programu NUTS 2 Se−
verozápad, spolu s Euroregionem Krušnohoří, stejně jako s dalšími euroregiony
a také mikroregiony, které působí v Ústeckém kraji či v Sasku.
Pojmy Ústecký kraj a Krušnohoří jsou mi drahé, stejně tak jakákoliv spolupráce
na našem kontinentu.

Jiří Šulc,
hejtman Ústeckého kraje
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Na jednání Lokálního řídícího výboru 17. 1.

2007 bylo konstatováno, že stále zbývá něco

málo finačních prostředků ve Fondu malých

projektů Interreg III A, proto je vyhlášena ješ−

tě jedna výzva.

Euroregion Krušnohoří vyzývá k předkládání

návrhů na projekty typu „People−to−peop−

le“ v regionu KRUŠNOHOŘÍ s finanční pod−

porou Programu Iniciativy Společenství IN−

TERREG III A.

Plné znění Směrnice pro žadatele je k dispo−

zici na těchto internetových stránkách:

http://www.rra.cz nebo http://euroregion.pons.cz

Návrhy mohou být předkládány průběžně,

poslední termín podání žádosti v roce 2007

je 21. 3. 2007 do 12.00 v RRA ÚK, Budova−

telů 2830, Most. Jednání Lokálního řídícího

výboru proběhne 18.04.2007.

V německé části euroregionu mohou být též

předkládány projekty za předpokladu, že bu−

dou realizovány do podzimu a také do té doby

vyúčtovány.

Žádosti se podávají mailovou poštou:

preussler@euroregion−erzgebirge.de

Na jednání Lokálního řídícího výboru 28. února

bylo předloženo 8 projektů. Z nich bylo členy

řídícího výboru schváleno šest. Jedná se o

česko−německý záchranářský slovník, digitál−

ní turistický průvodce, projekt určený na likvi−

daci plevele netýkavky, přespolní běh  Miri−

quidilauf Sayda, pohár extrémních sportů

v Holzhau a Den setkání v Annabergu.

FOND MALÝCH PROJEKTŮ INTERREG III A − VÝZVA
KLEINPROJEKTEFONDS INTERREG III A − AUFRUF

Zur Tagung des Lokalen Lenkungsaus−

schusses am 17.01.2007 wurde mitgeteilt,

dass  noch Mittel aus dem Fonds für Klein−

projekte Interreg III A zur Verfügung stehen.

Deshalb wurde ein neuer Aufruf vorbereitet.

Die Euroregion Krušnohoří  verkündet deshalb

folgenden Aufruf:

Die Euroregion Krušnohoří fordert zur Bean−

tragung von „People−to people“− Projekten in

der Region auf, die aus dem Programm der

Initiative Interreg III A, Kleinprojektefonds

gefördert werden.

Die Satzung für die Antragsteller steht auf den

Web−Seiten:

http://www.rra.cz und http://euroregion.pons.cz.

zur Verfügung.

Die Anträge können fortlaufend eingereicht

werden. Für das Jahr 2007 ist der Stichtag

am 21.03.2007, bis 12:00Uhr im RRA ÚK in

Most, Budovatelů 2830, Most. Die Tagung des

Lokalen Lenkungsausschusses findet am

18.04.2007 statt.

In der Euroregion Erzgebirge können eben−

falls noch Projekte unter der Voraussetzung

eingereicht werden, dass diese bis Herbst

durchgeführt und abgerechnet werden kön−

nen. Anträge bitte per E−mail an:

preussler@euroregion−erzgebirge.de

Im Lokalen Lenkungsaus−

schuss am 28.Februar wur−

den 8 Projekte vorgelegt.

Davon wurden durch die

Mitglieder des Ausschus−

ses 6 genehmigt.

Es handelt sich um das

deutsch/tschechische Wör−

terbuch für Rettungskräfte,

ein digitales Wanderbuch,

ein Projekt zur Bekämpfung

von Neophyten, den Miri−

quidilauf Sayda, den Ex−

tremcup in Holzhau und einen Tag der Be−

gegnung in Annaberg.

Albrecht Kohlsdorf
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Spolu s panem Stefanem ze Společného

technického sekretariátu došlo 30. ledna

a poté 8. února k inspekci velkých projektů

Interreg III A. V rámci doprovodné adminis−

trativy projektů byl vyhledán kontakt na ža−

datele, aby s ním bylo možno o projektech

pohovořit a také předat informace o příštím

dotačním období 2007 – 2013 a o programu

Cíl 3.

První den byly navštíveny tyto projekty: Vý−

stavba čtvercového dvora ve Wolkensteinu

na statku Schönbrunn a projekt sanace a vy−

užití sportovní haly v Arnsfeldu jako společen−

ského střediska venkova. Oba projekty mají

sloužit jako cíle návštěvníků na turistické tra−

se. Na cestě ze správní obce Mildenau do její

obecní části Arnsfeldu měl starosta hned také

ještě možnost představit další projekt Inter−

reg III A – vytvoření ekologické čističky od−

padních vod v obecní části Arnsfeld s přeshra−

ničním významem.

Ve druhém termínu byly navštíveny dva pro−

jekty. Byla to výstavba Zelené školy bez hra−

nic jako mezinárodního komunikačního cent−

ra a centra setkávání v Zethau a nově

postavená požární zbrojnice v Deutschneu−

dorfu.

V Deutschneudorfu měli členové skupiny pří−

ležitost navštívit přeshraniční dětské předškol−

ní zařízení „Wichtelhäusel“, které je rovněž

projektem Interreg III A.

Všichni navštívení žadatelé přijali toto navá−

zání kontaktů velmi dobře. Podrobně informo−

vali o svých projektech a kladli otázky o no−

vém programu, protože většina z nich plánuje

další projekty i v novém dotačním období.

Zusammen mit Herrn Stefan vom Gemeinsa−

men Technischen Sekretariat (GTS) fand am

30. Januar und am 08. Februar die Besichti−

gung von Interreg III A−Großprojekten statt.

Im Rahmen der Projektbegleitung wurde der

Kontakt zu Projektträgern gesucht, um über

die Realisierung der Projekte zu sprechen und

zur nächsten Förderperiode (2007−2013) und

zum Programm „Ziel 3“ zu informieren.

Am ersten Tag waren die Projekte „Ausbau

des Vierseitenhofes in Wolkenstein zum Am−

broßgut Schönbrunn“ und die „Umnutzung /

Sanierung der Turnhalle in Arnsfeld zu einem

Společná inspekce velkých projektů Interreg III A
Gemeinsame Besichtigung von Interreg III A−Großprojekten

Dorfgemeinschaftshaus“ Ziele der Besichti−

gungstour.

Auf dem Weg von der Gemeindeverwaltung

Mildenau nach Arnsfeld hatte der Bürgermeis−

ter auch gleich die Möglichkeit ein weiteres

Interreg III A−Projekt vorzustellen – „Schaf−

fung einer umweltgerechten Abwasserbesei−

tigung im OT Arnsfeld mit grenzüberschrei−

tender Bedeutung“.

Beim zweiten Termin wurden die Projekte

„Ausbau der Grünen Schule grenzenlos zum

internationalen Begegnungs− und Kommuni−

kationszentrum“ in Zethau und der „Neubau

des Feuerwehrgerätehauses“ in Deutschneu−

dorf aufgesucht.

In Deutschneudorf wurde die Gelegenheit

wahrgenommen, auch die grenzüberschrei−

tende Kindertagesstätte „Wichtelhäusel“, die

ebenfalls ein Interreg III A−Projekt ist, zu be−

suchen.

Bei allen aufgesuchten Projektträgern kam

diese Kontaktaufnahme sehr gut an. Es wur−

de viel zu den Projekten berichtet und Fra−

gen zum neuen Programm gestellt, denn auch

in der neuen Förderperiode sind bei den meis−

ten wieder Projekte geplant.
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V pátek 23. února proběhlo důležité jednání

Rady Euroregionu Krušnohoří před valnou

hromadou tohoto sdružení. Uskuteční se dne

30. 3. 2007 v Mostě. Do rady byli po komu−

nálních volbách kooptování noví členové −

starosta Žatce Mgr. Erich Knoblauch, mís−

tostarosta Litvínova Ing. Vladimír Vopelka,

starosta Loun Ing. Jan Kerner a jako zástup−

ce obcí Mostecka starosta Lomu Ing. Josef

Nétek. O jejich řádném členství bude ale roz−

hodnuto volbou nové rady na valné hroma−

dě. Rada také rozhodla o změnách v komi−

sích sociální, lidských zdrojů, zemědělské a

dopravní. Dopravní komisi bude nyní řídit sta−

rosta Dubí Ing. Petr Pípal. Rada byla infor−

mována o výsledcích Lokálního řídícího vý−

boru Fondu malých projektů Interreg III A, o

náplni dalších řídících výborů, o přípravě no−

vého programu na podporu přeshraniční spo−

lupráce Cíl 3, ale také i o probíhající reformě

veřejné správy v Sasku, která jistě ovlivní

i práci euroregionu.

Rada schválila vstup dalších členů do Euro−

regionu Krušnohoří – jsou to obce na Loun−

sku Lubenec a Domoušice – a také uložila

kulturní komisi připravit oslavu jubilea Euro−

regionu Krušnohoří, který byl právě před pat−

nácti lety založen.

Vor der Vollversammlung der Euroregion

Krusnohori, die am 30.03.2007 in Most tagen

wird, fand am 23. Februar eine wichtige Sit−

zung des Rates in Osek statt.

Nach der Kommunalwahl in Tschechien wur−

den neue Mitglieder des Rates kooptiert: Der

Bürgermeister von Žatec Mgr. Erich Knob−

Rada Euroregionu Krušnohoří jednala v Oseku
Rat der Euroregion Krušnohoří tagte in Osek

Předsedové dopravní komise − Nový předseda české části dopravní komise euroregionu
starosta Dubí Ing. Petr Pípal (vlevo) a dosavadní předseda Antonín Blažek, dlouholetý starosta
Nové Vsi v Horách, který úspěšně vedl tuto důležitou komisi celých 12 let.

Der Neue Vorsitzende des tschechischen Teils  der Arbeitsgruppe Verkehr Herr Ing. Petr
Pípal (links) und der bisherige Vorsitzende Antonín Blažek, langjähriger Bürgermeister von
Nová Ves (Nachbargemeinde von Deutschneudorf), der diese wichtige Arbeitsgruppe 12 Jahre
erfolgreich leitete.

lauch, der Vizebürgermeister von Litvínov Ing.

Vladimír Vopelka, der Bürgermeister von Lou−

ny  Ing. Jan Kerner und der Bürgermeister

von Lom Ing. Josef Nétek. Über ihre

rechtmäßige Mitgliedschaft entscheidet je−

doch die Wahl des Rates während der Voll−

versammlung. Der Rat entschied auch über

Änderungen der Mitglieder in den Arbeitgrup−

pen Soziales, Humanressourcen, Landwirt−

schaft und Verkehr. Der tschechische Teil der

Arbeitsgruppe Verkehr wird jetzt von Herrn

Ing. Petr Pípal, Bürgermeister von Dubí, ge−

leitet. Weiterhin wurde der Rat über die Er−

gebnisse des Lokalen Lenkungsausschusses

informiert sowie über die Vorbereitung weite−

rer Lenkungsausschüsse, über das neue Pro−

gramm Ziel 3 sowie über die Verwaltungs− und

Gebietsreform in Sachsen, die ganz bestimmt

auch die Arbeit der Euroregion beeinflussen

wird. Der Rat bestätigte auch ein neues Mit−

glied der Euroregion – die Gemeinden Lube−

nec und Domoušice bei Louny. Die Arbeits−

gruppe Kultur/Schule/Jugend wurde mit der

Vorbereitung des 15−jährigen Jubiläums der

Euroregion beauftragt.
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(DTPA/MT) DRESDEN: Česko−německý fond bu−

doucnosti je na další dva roky zajištěn. „Podpora

česko−německých projektů je pro další spojování

obou regionů v Evropské unii důležitým stavebním

kamenem,“ zdůraznil šéf Saské státní kanceláře,

státní ministr Hermann Winkler. Právě on se zasa−

dil v květnu minulého roku v Praze o bilaterální vzta−

hy a v rozhovorech s českým náměstkem ministra

zahraničí se vyslovil pro pokračování Česko−němec−

kého fondu budoucnosti.

Jednorázové navýšení prostředků bylo paralelně

schváleno německým spolkovým sněmem i čes−

kou poslaneckou sněmovnou. První platba ve výši

10 milionů EUR by měla být proplacena ještě le−

tos. Německý podíl je 7,5 milionů EUR.

V roce 2008 bude následovat druhá platba v celko−

vé výši 7,5 milionů EUR, přičemž podíl německé

strany obnáší 5 milionů EUR. K dotovaným pro−

jektům patřily například České dny v Drážďanech,

workshop seniorů a dětí z českých i německých

zařízení v česko−saském příhraničí v oblasti přes−

hraničního a generace překračujícího ekologické−

ho vzdělávání. Podporu získala rovněž mezinárod−

ní studentská konference pro účastníky z Lipska,

Prahy a Vratislavi o praxi v přeshraničním výzku−

mu na lipské univerzitě.

Projekt−Förderung über Zukunftsfonds gesichert
Projekt − dotace z Fondu budoucnosti zajištěna
(DTPA/MT) DRESDEN: Der Deutsch−Tschechische

Zukunftsfonds ist für die nächsten zwei Jahre ge−

sichert. „Die Förderung der sächsisch−tschechi−

schen Projekte ist für das weitere Zusammenwa−

chsen beider Regionen innerhalb der Europäischen

Union ein wichtiger Baustein“, betonte der Chef der

Sächsischen Staatskanzlei, Staatsminister Hermann

Winkler.

Winkler hatte sich im Mai vergangenen Jahres in

Prag im Gespräch mit dem tschechischen Vi−

zeaußenminister für bilaterale Beziehungen für die

Fortsetzung des Deutsch−Tschechischen Zukunfts−

fonds eingesetzt.

Die einmalige Mittelaufstockung wurde im Dezem−

ber 2006 parallel durch den Deutschen Bundestag

und das tschechische Abgeordnetenhaus bewilligt.

Eine erste Tranche in Höhe von 10 Millionen Euro

soll in diesem Jahr ausgezahlt werden. Der

deutsche Anteil beträgt 7,5 Millionen Euro. Im Jahr

2008 wird eine zweite Tranche in Höhe von insge−

samt 7,5 Millionen Euro folgen, wobei der deutsche

Anteil 5 Millionen Euro beträgt.

Zu den geförderten Projekten gehörten u. a. die

Tschechischen Kulturtage in Dresden, Workshops

mit Senioren und Kindern aus tschechischen und

deutschen Heimen im böhmischen und sächsi−

schen Grenzgebiet im Bereich der grenz− und ge−

nerationenübergreifenden Umweltbildung sowie

eine internationale Studentenkonferenz für Teil−

nehmer aus Leipzig, Prag und Breslau zur grenz−

überschreitenden Forschungspraxis an der Univer−

sität Leipzig.

Deutsch−Tschechischer Zukunftsfond:
Česko−německý fond budoucnosti:

http://www.zukunftsfonds.czhttp://www.zukunftsfonds.czhttp://www.zukunftsfonds.czhttp://www.zukunftsfonds.czhttp://www.zukunftsfonds.cz

POSLÁNÍ FONDU BUDOUCNOSTI
Česko−německý fond budoucnosti je mezistátní instituce,

jež je konkrétním výsledkem Česko−německé deklarace z

21. ledna 1997. Podepsáním Statutu českou a německou

vládou byl založen dne 29.12. 1997 jakožto nadační fond

podle českého práva se sídlem v Praze.

Posláním Fondu budoucnosti je všestranně podpořit po−

rozumění mezi Čechy a Němci. V souladu s jeho stanova−

mi fond poskytuje za tímto účelem finanční podporu part−

nerským projektům z obou zemí.

Fond budoucnosti obdržel na financování svých úkolů od

obou vlád celkem 84.886.389 EUR (165 milionů DM),

které jsou jako příjmy Fondu poskytovány po dobu prv−

ních čtyř let jeho existence. Podle usnesení správní rady

ze dne 3.12. 1998 bude Fond existovat 10 let, během nichž

mají být účelně využity jeho peněžní prostředky.

V souladu se statutem bylo v říjnu 1998 schváleno správ−

ní radou 90 milionů DM na tzv. Sociální projekt (Projekt

humanitární pomoci obětem nacionálně socialistického

násilí). Tyto prostředky mají být vyplaceny během 10 let.

Ostatní prostředky Fondu, tj. cca 75 milionů DM, se mají

po odečtení správních a mzdových nákladů použít na pro−

jekty společného zájmu České republiky a Spolkové re−

publiky Německo – viz Partnerské projekty.

Z prostředků Fondu budoucnosti je jako jeden z nejdůle−

žitějších projektů financováno Česko−německé diskusní

fórum, jehož Rada má od začátku roku 2005 jednoho před−

sedu a 10 členů z každé strany. Na ročních konferencích

se diskutují témata, která jsou relevantní pro českou i ně−

meckou stranu. Jako partnerská organizace Spolkové na−

dace „Připomínka, odpovědnost a budoucnost“ je Fond

budoucnosti pověřen zpracováním žádostí a výplatami v

souvislosti s odškodněním nucených prací a jiných fo−

rem nacistického bezpráví. Tuto agendu má na starosti

zvláštní pobočka – Kancelář pro oběti nacismu.

DER AUFTRAG DES ZUKUNFTSFONDS

Der Deutsch−Tschechische Zukunftsfonds (im Folgenden:

der Zukunftsfonds) ist als zwischenstaatliche Institution

ein konkretes Ergebnis der Deutsch−Tschechischen Er−

klärung vom 21. Januar 1997. Mit der Unterzeichnung

der Satzung durch die deutsche und die tschechische

Regierung wurde der Zukunftsfonds am 29.12.1997 nach

tschechischem Recht als Stiftungsfonds mit Sitz in Prag

gegründet. Zum ersten Mal wurde er bereits am 31.12.1997

in Prag registriert. Aufgrund der Bestimmungen eines

neuen tschechischen Gesetzes über Stiftungen und Stif−

tungsfonds fand eine weitere definitive Registrierung am

25.3.1999 statt.

Auftrag des Zukunftsfonds ist es, auf vielfältige Weise die

Verständigung zwischen Deutschen und Tschechen zu

fördern, die Zahl der beidseitigen Begegnungen zu erhöhen

und die Formen der Zusammenarbeit durch die Unterstüt−

zung von gemeinsamen Projekten zu erweitern.

Zur Finanzierung seiner Aufgaben erhielt der Zukunfts−

fonds von beiden Regierungen insgesamt 84.886.389

EURO (165 Millionen DM), die ihm während der ersten

vier Jahre seiner Existenz als Einnahmen zufließen. Gemäß

Beschluss des Verwaltungsrates vom 3.12.1998 soll der

Zukunftsfonds zehn Jahre lang bestehen, während der

seine Mittel zweckbestimmt verwendet werden.

Im Einklang mit der Satzung wurden im Oktober 1998 vom

Verwaltungsrat 90 Millionen DM für das sogenannte So−

zialprojekt (Projekt der humanitären Hilfe für die Opfer

nationalsozialistischer Gewalt) bewilligt, die über einen

Zeitraum von zehn Jahren an die Opfer ausbezahlt wer−

den.

Die übrigen Mittel des Zukunftsfonds, also etwa 75 Milli−

onen DM, sind nach Abzug der Verwaltungs− und Gehalts−

kosten für zukunftsorientierte Projekte zu verwenden –

siehe Förderungsbereiche.  

Als eines der wichtigsten Projekte wird aus den Mitteln

des Zukunftsfonds das Deutsch−Tschechische Gesprächs−

forum finanziert, dessen Beirat seit Anfang 2005 einen

deutschen und tschechischen Vorsitzenden hat und aus

jeweils bis zu 10 Mitgliedern besteht. Bei jährlichen Kon−

ferenzen werden Themen von deutsch−tschechischer Re−

levanz diskutiert.

Der Zukunftsfonds ist als Partnerorganisation der Bun−

desstiftung „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft“ auch

mit der Bearbeitung von Anträgen und Auszahlungen von

Leistungen im Zusammenhang mit der Entschädigung von

Zwangsarbeit und anderen Formen nationalsozialistischen

Unrechts betraut. Für diesen Aufgabenbereich ist eine ei−

gene Außenstelle, das Büro für die Opfer des Nationalso−

zialismus, zuständig.
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V Technologickém parku Chomutov se sešli

11. 1. 2007 členové této komise, aby se se−

známili s postupem přípravy programu Cíl 3 a

aby připravili se svým německým partnerem

projektové záměry na příští období. Společně

se zástupci Erzgebirgisches Bildungswerk

Pockau se shodli na záměru vzdělávacího pro−

jektu, zaměřeného na aktuální potřeby přeshra−

ničního trhu práce, sociální problematiku, životní

prostředí, problematiku zaměstnanosti žen a na

výměnu studentů a učňů. Do dalšího jednání

v březnu byl zpracován návrh obsahu projek−

tu, projednán se zástupci Ústeckého kraje

a s dalšími německými partnery. Toto další jed−

nání se uskutečnilo 8. března ve Střední tech−

nické škole v Mostě − Velebudicích, kde byly již

projednány konkrétní projektové návrhy.

Komise pro lidské zdroje a vzdělávání − Arbeitsgruppe Humanressourcen und Bildung

Im Technologiepark Chomutov trafen sich im

Januar Mitglieder dieser tschechischen Grup−

pe, um sich mit dem neuen Programm Ziel 3

vertraut zu machen und gemeinsam mit

deutschen Partnern Vorhaben für die neue

Förderperiode vorzubereiten. Gemeinsam mit

den Vertretern des Erzgebirgischen Bil−

dungswerkes Pockau vereinbarten sie die

Entwicklung eines Bildungsprojektes. Das

Jednatel saského vzdělávacího zařízení Erzgebirgisches Bildungswerk Wolfgang Schönherr
(vlevo) předává zkušenosti Petru Rückerovi z Technologického parku Chomutov.
Der Geschäftsführer des Erzgebirgischen Bildungswerkes Wolfgang Schönherr (links) über−
gibt seine Erfahrungen an Herrn Petr Rücker vom Technologiepark Chomutov.

Vorhaben orientiert sich an aktuellen Bedürf−

nissen des grenzüberschreitenden Arbeits−

marktes, der Sozialproblematik, an der

Umwelt, der Beschäftigung von Frauen, sowie

am Austausch von Studenten und Auszubil−

denden. Zu einer weiteren Beratung im März

in Most − Velebudice wurde ein Vorschlag

erarbeitet und mit Vertretern des Bezirkes und

weiteren deutschen Partnern besprochen. Bei

dieser Gelegenheit wurde auch die Zusam−

menarbeit dieser Arbeitsgruppe mit dem Na−

turschuzzentrum in Pobershau begonnen.
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V Centru volného času a kultury v Marienbergu

projednala tato aktivní komise dne 7. února 2007

stav realizace malých projektů, především v oblas−

ti kultury, vzdělání, dětí a mládeže. Hodnotila také

další projektové návrhy.

Uskuteční se tradiční matematická soutěž, sportovní

hry postižených, výstavy a soutěže dětí a mládeže,

které byly na jednání doporučeny.

Důležitým tématem jednání byla informace o před−

chozím setkání jednatelů s předsedou festivalu

„Střed Evropy“, profesorem Tomaschkem, se spo−

lupracovníky festivalu a zástupci divadel v eurore−

gionu, kteří tak jako každý rok chtějí uskutečnit opět

divadelní festival. Komise se shodla na tom, že se

letos uskuteční v rámci festivalu Mitte Europa/Střed

Evropy s názvem Divadelní podzim spolu s divadly

sousedních euroregionů Labe a Egrensis. Pořada−

telem Divadelního podzimu bude letos divadlo v

Plauen.

Důležitým bodem byla příprava jubilea Euroregio−

nu Krušnohoří, který letos oslaví 15 let svého trvá−

ní. Pro přípravu oslavy byla ustanovena pracovní

skupina.

Im Kultur − und Freizeitzentrum  Marienberg hat

diese aktive Arbeitsgruppe am 07.02.2007 zum

Arbeitsstand der Umsetzung der Kleinprojekte be−

richtet, vor allem zu den Projekten in den Berei−

chen Kultur, Bildung und Jugend. Es wurden auch

neue Projektanträge bewertet.

Traditionelle Projekte wie der Adam−Ries−Wett−

bewerb, das Sportfest für Behinderte, sowie Aus−

stellungen und Wettbewerbe der Kinder und Ju−

gendlichen stehen ebenfalls auf der

Liste der befürworteten Vorhaben.

Ein wichtiges Thema der Beratung war

die Information zum vorangegangenen

Treffen der Geschäftsführer mit dem

Vorsitzenden des Festivals „Mitte Eu−

ropa“ Herrn Prof. Tomaschke, den Mit−

arbeitern des Festivals und den Thea−

tervertretern der in der Euroregion

ansässigen Theater, die wie jedes Jahr

auch 2007 wieder ein Theaterfestival

durchführen wollen. Neu ist, dass das

Theaterfestival der Euroregion Erzgebir−

ge, an dem auch Theater der benach−

Komise pro kulturu a mládež Euroregionu Krušnohoří − Arbeitsgruppe Schule / Jugend / Kultur der Euroregion Erzgebirge

barten Euroregionen Elbe/Labe und Egrensis teil−

nehmen werden, unter dem Titel „Theaterherbst“

in das Festival Mitte Europa integriert werden wird.

Ausrichter des „Theaterherbstes“ wird in diesem

Jahr das Theater in Plauen sein.

Zum diesjährigen 15−jährigen Jubiläum der Euro−

region Erzgebirge/Krusnohori wurde in der Arbeits−

gruppe ein kleines Projektteam zur Vorbereitung

des Jubiläums gebildet.

Dr. Václav Hofmann (Most) a Constanze Ulbricht (Marienberg)
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SOCIÁLNÍ KOMISE

Na svém prvním jednání v novém roce se

sešla tato komise pro sociální záležitosti dne

21. 2. 2007 v jednacím sále chráněné dílny

Lebenshilfwerk Marienberg, určené pro po−

stižené.

Na základě živého zájmu o informace ohled−

ně připravované saské reformy veřejné sprá−

vy ze strany českých členů sociální komise

připravil pan Stark pomocí projektoru doku−

mentaci o podstatných změnách. Předvedl tak

chystané teritoriální a strukturální změny s

upozorněním na ty skutečnosti, které se vzta−

hují na euroregion.

Ústředním tématem pro euroregion je přede−

vším nové dotační období s programem Cíl 3,

který bude v letošním roce zahájen. Vyčer−

pávající informace o tomto programu předala

členům komise na jednání Karin Corvinuso−

AG−BERATUNG SOZIALES

Zu ihrer ersten Beratung im neuen Jahr kam

die Arbeitsgruppe Soziales am 21.02.2007 im

Tagungsraum der Werkstatt für Menschen mit

Behinderung des Lebenshilfewerkes Marien−

berg zusammen.

Aufgrund des regen Interesses an Informati−

onen über die kommende, sächsische Ver−

waltungsreform seitens der tschechischen

Mitglieder der Arbeitsgruppe Soziales, infor−

mierte Herr Stark mit einer Präsentation über

die wesentlichen Veränderungen. Somit wur−

de auch auf die bevorstehenden, territorialen

und strukturellen Änderungen für die Eurore−

gion Erzgebirge aufmerksam gemacht.

Ein zentrales Thema für die Euroregionen ist

vor allem die neue Förderperiode „Ziel 3“.

Reichliche Informationen an die Mitglieder der

Beratung lieferte Frau Corvinus.

Das Förderprogramm „Ziel 3“ bildet bis 2013

die Fördergrundlage für Groß− und Kleinpro−

jekte im sächsisch−tschechischen Grenz−

raum. Mehr Informationen dazu gibt es un−

ter: www.ziel3−cil3.eu. Zugleich diskutierte

man über Themenschwerpunkte für die fol−

genden Arbeitsgruppenberatungen im Jahr

2007.

Der neue Kommunitätsplan aus Most, die

Problematik der Kindesmisshandlung und die

Thematik Drogenprävention gehören zu den

Themenvorschlägen.

Zum Abschluss der Beratung lud Frau

Keulig, Geschäftsführerin der Werkstatt für

behinderte Menschen der Lebenshilfe Mari−

enberg, zu einer Führung durch die Werkstät−

teneinrichtung ein und beantwortete zahl−

reiche Fragen.

vá. Dotační program Cíl 3 umožní čerpání

dotací ve velkých a malých projektech v čes−

ko−saském příhraničí. Více o tomto programu

je možné nalézt na internetové adrese

www.ziel3−cil3.eu.

Současně proběhla i diskuse o hlavních té−

matech práce komise v roce 2007. K návr−

hům projednávaných témat patří třeba komu−

nitní plán v Mostě, problematika zneužívání

dětí či téma drogové prevence.

Na závěr jednání členy komise provedla jed−

natelka paní Keulig chráněnou dílnou pro po−

stižené Lebenshilfe Marienberg a zodpově−

děla četné otázky.
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Čeští i němečtí členové komise pro životní

prostředí se sešli na svém prvním jednání v

novém roce ve Frauensteinu, městě stavite−

le varhan Silbermanna. Členové této komise

měli na programu jednání dvě mimořádně

důležitá aktuální témata. O současné situaci

a problematice výskytu vlků v Sasku informo−

val především pan Kasche z kontaktní kan−

celáře Wolfsregion (Vlčí region) Lužice.

V následující přednášce předal pan Leisch ze

státního podniku Saské lesnictví informace

o orkánu Kyrill s přehledem vzniklých škod.

Diskutovalo se pak o možných strategiích

rychlé obnovy lesních porostů a s nimi spoje−

ných konfliktů. Téma lesního hospodářství

jako odpověď na změnu klimatu jak na ně−

mecké, tak i na české straně bylo zařazeno

do nového plánu práce komise životního pro−

středí.

Komise pro životní prostředí se chce také

zabývat výměnou zkušeností z povědomí

o životním prostředí v českých i německých

domácnostech. Pro další jednání komise je

také navrženo porovnání plánů managemen−

tu lesního hospodářství a jejich realizace na

obou stranách euroregionu. Při následné ex−

kurzi v obecním lese u Frauensteinu před−

vedl lesník městského lesa Freibergu Martin

současné odstraňování škod lesního porostu

po orkánu.

Am 26.02.2007 fanden sich die tschechischen

und deutschen Mitglieder der Arbeitsgruppe

Umwelt zu ihrer ersten Sitzung im neuen Jahr

in der Silbermannstadt Frauenstein zusam−

men. Zwei Themen von besonderem Interes−

se der AG−Mitglieder standen aus aktuellem

Anlass auf der Tagesordnung. Über die ge−

genwärtige Situation und Problematik des

Wolfes in Sachsen informierte zunächst Herr

Kasche vom Kontaktbüro Wolfsregion Lau−

sitz.

In einem weiteren Vortrag lieferte Herr Leisch

vom Staatsbetrieb Sachsenforst, den AG−Mit−

gliedern einen umfassenden Überblick über

die Schäden des Orkans „Kyrill“. Außerdem

wurden mögliche Strategien für die schnelle

Aufarbeitung der betroffenen Waldbestände

und die damit verbundenen Konflikte disku−

Arbeitsgruppe Umwelt besichtigt Orkanschäden
Komise pro životní prostředí si prohlédla škody po orkánu

tiert. Das Thema „Waldbewirtschaftung als

Antwort auf den Klimawandel auf  tschechis−

cher und deutscher Seite“, wurde sogleich in

den neuen Arbeitsplan der AG Umwelt auf−

genommen.

Die AG Umwelt will sich im neuen Jahr unter

anderem mit dem Austausch von Erfahrun−

gen zum Umweltbewusstsein der tschechi−

schen und deutschen Haushalte be−

schäftigen. Auch der Vergleich der Manage−

mentpläne zur Waldbewirtschaftung und de−

ren Umsetzung auf beiden Seiten der Euro−

region wurden als Themenschwerpunkt für

folgende Arbeitsgruppenberatungen vorge−

schlagen.

Mit einer anschließenden Exkursion in ein

Waldstück bei Frauenstein, bot Herr Martin,

Förster im Stadtwald Freiberg, einen unmit−

telbaren Einblick in die derzeitige Aufarbei−

tung der vom Orkan getroffenen Waldflächen.

Předsedkyně zemědělské komise Euroregio−

nu Krušnohoří a předsedkyně představenstva

agrární komory Most

Ludmila Holadova

oslavila své významné

životní jubileum 26.

ledna 2007 v kruhu

svých 200 blízkých.

Gratulovat jí přijeli i její

němečtí kolegové, Ing.

Thomas Rost, Henry

Seifert a předseda sas−

ké části zemědělské

komise Werner Bergelt.

Die Vorsitzende der Arbeitsgruppe Landwirt−

schaft der Euroregion Krusnohori/Erzgebirge

und der Agrarkammer Most Ludmila Holado−

va feierte am 26.01.2007 im Kreis ihrer zwei−

hundert Gäste

ihren runden

Geburtstag.

Zum Gratulie−

ren waren auch

Kollegen aus

Deutsch land

g e k o m m e n ,

wie Ing. Tho−

mas Rost &

Henry Seifert

und der Vor−

sitzende des

sächsischen Teils der Arbeitsgruppe Land−

wirtschaft, Herr Werner Bergelt.

Gratulujeme! − Wir gratulieren
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Am 13. Februar traf sich der tschechische Teil

der Arbeitsgruppe Verkehr, um gemeinsame

Vorhaben für das neue Programm Ziel 3 der

grenzüberschreitenden Zusammenarbeit vor−

zubereiten. Außer Workshops und regel−

mäßigem Informationsaustausch sind es auch

konkrete Investitionsvorhaben im Bereich

Verkehr, die in der Euroregion umgesetzt

werden sollen.  Neben der Unterstützung des

alten Vorhabens der Schnellstraße Prag –

Chomutov – Chemnitz ist es auch die vier−

spurige Straße Most – Litvínov, die Umge−

hungsstraße Sulec in der Richtung Louny –

Prag oder die Lösung der Kreuzungen an der

Trasse Most – Žatec. Als Priorität bleibt wei−

terhin das System des leichten Schienenver−

kehrs,  die Verbindung der Industriegebiete

bei Chemnitz mit dem Dreieck bei Žatec, die

Nutzung der Eisenbahnstrecken Moldava –

Rehefeld und Vejprty – Cranzahl. In der Ent−

wicklung der Eisenbahninfrastruktur rechnet

man mit der Rekonstruktion des Bahnhofs

Chomutov und mit dem Anschluss der Ein−

kaufszentren der häufig besuchten Stadt. Es

bleibt das Problem des Lückenschlusses auf

der deutschen Seite zwischen Moldava und

Holzhau. Dazu ist es notwendig sich an die

verantwortlichen Stellen in beiden Ländern zu

13. února se v Mostě sešla česká část dopravní

komise euroregionu, aby připravila společné

záměry pro nový program přeshraniční spolu−

práce Cíl 3. Kromě workshopů a pravidelné

výměny informací jsou to konkrétní investiční

záměry v oblasti dopravy, které by se měly

v euroregionu realizovat. Kromě podpory dáv−

ného záměru vybudovat rychlostní silnici Pra−

ha − Chomutov − Chemnitz je to také čtyřprou−

dová silnice Most − Litvínov, obchvat Sulce ve

směru z Loun na Prahu či řešení silničních kři−

žovatek ve směru z Mostu na Žatec. Prioritou

Dopravní komise Euroregionu Krušnohoří v Mostě
Arbeitsgruppe Verkehr in Most

zůstává také systém lehké kolejové dopravy,

spojující průmyslová střediska u Chemnitz s

průmyslovou zónou Triangle, s využitím mol−

davské a vejprtské trati. V rozvoji železniční

infrastruktury se počítá s projekty rekonstruk−

ce nádraží v Chomutově a s vybudováním za−

stávek u nákupních center tohoto hojně na−

vštěvovaného města. Problémem zůstává

Krušnohorská železnice na Moldavu s dostav−

bou chybějící trati na německé straně do Hol−

zhau v délce cca 7 km. K tomu bude zapotřebí

opět projednat tento záměr se starosty obcí

na této trati na obou stranách hranice a obrá−

tit se na příslušná místa v obou zemích se stej−

ným stanoviskem obou částí euroregionu.

Velmi aktuální je námět provozování regionál−

ních železničních tratí obcemi, sdruženými

v obecně prospěšné společnosti, jako napří−

klad v Euroregionu Nisa.

wenden. Sehr interessant ist die Idee, den

Betrieb der regionalen Eisenbahnstrecken

durch die Gemeinden, die sich zu Gesell−

schaften zusammen schließen, wie es z.B.

in der Euroregion Neisse praktiziert wird,

durchzuführen.

Hlavním bodem jednání krizového

managementu dne 15. března byl pro−

jekt mezinárodní soutěže mladých ha−

sičů, která proběhne ve dnech 24.−

26. srpna letošního roku. Čeští a ně−

mečtí členové komise se sešli v tech−

nickém hasičském a záchranářském

centru v Jahnsdorfu u Stollbergu, aby

diskutovali kromě jiného o této čes−

ko−německé soutěži mladých hasičů.

Navštívili také dětský prázdninový tá−

bor „Tabakstanne“ u Stollbergu, kde

se soutěž uskuteční.

Dalším bodem jednání byl projekt

v programu Interreg „GinkoNet“, ve

kterém jsou přichystány vysoce od−

borné jazykové kurzy češtiny i něm−

činy pro zájemce ze zdravotnické

sociální oblasti. V současné době ko−

mise připravuje k vydání česko−německý záchranářský

slovník, který naváže na úspěšný hasičský slovníček.

Das Projekt des Internationalen Wettkampfs

der Jugendfeuerwehren vom 24.−26. Au−

gust dieses Jahres stand im Mittelpunkt der

Beratung der AG Brand−, Katastrophen−

schutz und Rettungswesen. Die tschechi−

schen und deutschen Mitglieder kamen am

15.03.2007 im Feuerwehrtechnischen Zen−

trum des Landkreises Stollberg in Jahns−

dorf zusammen um u.a. die Vorbereitun−

gen dieses Wettkampfes zu diskutieren. Der

Austragungsort des binationalen Wett−

kampfes, das Kindererholungslager „Ta−

bakstanne“ in Thalheim wurde außerdem

besichtigt.

Weiteres Thema war das Interreg−Projekt

„GinkoNet“, in dessen Rahmen fachspezi−

fische Sprachlehrgänge in Tschechisch

und Deutsch für Interessenten im medizi−

nisch−sozialen Bereich stattfinden sollen.

So wird zurzeit, in Ahnlehnung an das erfolgreiche

„Deutsch−tschechische Wörterbuch zur Technologie der

Arbeitsgruppe Brand−, Katastrophenschutz und Rettungswesen im Landkreis Stollberg
Komise pro krizový management jednala v okrese Stollbergu

Brandbekämpfung“, an einem weiteren zweisprachigen

Wörterbuch für das „Rettungswesen“ gearbeitet.



ARBEITSGRUPPEN
PRACOVNÍ KOMISE

V Oblastním muzeu v Mostě se sešli dne 22.

2. 2007 nejvýznamnější aktéři záměru pro−

jektu, který usiluje o zapsání Krušnohoří jako

kulturního dědictví do seznamu UNESCO. Po

úspěšných německých přípravných projek−

tech zde představila česká strana svůj reali−

zovaný projekt ve Fondu malých projektů In−

terreg III A s názvem „Posouzení české části

Krušnohoří jako hornické a kulturní krajiny s

vytipováním objektů vhodných pro zápis na

seznam kulturního dědictví UNSECO v rámci

česko−saského projektu Montanregion Kruš−

nohoří/Erzgebirge.“

Dr. Libuše Pokorná, ředitelka muzea a před−

sedkyně komise pro muzea a kulturní památ−

ky Euroregionu Krušnohoří, která převzala

z pověření kraje a euroregionu přípravu toho−

to záměru na české straně, seznámila přítom−

né ve zcela zaplněném jednacím sále mos−

teckého muzea s vymezeným územím na

české straně, s výběrem památek a objektů,

se seznamem historických a přírodních pa−

mátek  zapadajících do tohoto záměru. Cel−

ková závěrečná zpráva v tištěné podobě byla

přijata jako důležitý podkladový materiál pro

další společný postup v rámci projek−

tu. Zástupce renomované Regionál−

ní rozvojové agentury Ústeckého kra−

je Mgr. Jan Kučera poukázal na

nutnost další publicity projektu na ve−

řejnosti, vypracování jednotlivých kro−

ků realizace včetně dílčích studií pro−

veditelnosti k vybraným památkám na

české straně a na nutnost založení

obecně prospěšné společnosti, kte−

rá by měla být rovnocenným partne−

rem saskému spolku Förderverein

Montanregion Erzgebirge e. V. při ko−

operaci žadatelů v novém programu

Cíl 3. Tento nový program  představi−

li jednatelé obou částí euroregionu spolu

s přípravou Fondu malých projektů pro obdo−

bí 2007 − 2013. Všichni přítomní byli sezná−

meni se založením společenskovědního sbor−

níku zaměřeného na Krušnohoří a na

prezentaci projektu Montanregion, vydávané−

ho čtvrtletně mosteckým muzeem. Dohodli se

na spolupráci při poskytování příspěvků k pu−

blikování. Na dalším jednání v dubnu ve Frei−

bergu bude připraveno podání projektu Mon−

tanregion Krušnohoří do programu Cíl 3.

Montanregion Krušnohoří akceleruje
Projekt Montanregion Erzgebirge beschleunigt

Im Museum in Most trafen sich am 22. Februar

2007 bedeutende Akteure des Projektvorha−

bens, das sich bemüht, das Erzgebirge als

Kulturerbe in die UNESCO−Liste zu beantra−

gen. Nach erfolgreichen deutschen Vorberei−

tungsprojekten stellte die tschechische Seite

das umgesetzte Projekt im Kleinprojektefonds

Interreg III A „Beurteilung des tschechischen

Teiles des Erzgebirges als Montan− und Kul−

turlandschaft mit den für die UNESCO−Liste

im Rahmen des tschechisch−sächsischen

Projektes Montanregion vorgeschlagenen

Objekten“ vor.

Frau Dr. Libuše Pokorná, Direktorin des Mu−

seums und Vorsitzende der Arbeitsgruppe für

Museen und Kulturdenkmale, übernahm im

vollen Saal des Museums in Most die Vorbe−

reitung dieses Vorhabens. Dafür wurde sie

vom Bezirk und der Euroregion beauftragt. Sie

machte die Anwesenden mit dem vorgese−

henen tschechischen Gebiet, der Auswahl der

Sehenswürdigkeiten und Objekte, sowie mit

den für das Vorhaben passenden tschechi−

schen Naturdenkmalen bekannt. Die gedruck−

te Zusammenfassung wurde als wichtige Un−

terlage für die weitere Reihenfolge

angenommen.  Der Vertreter der Regionalen

Entwicklungsagentur des Bezirkes, Herr Mgr.

Jan Kučera, verwies auf die Notwendigkeit

weiterer Publizität, auf die Erarbeitung weite−

rer Schritte zur Umsetzung, inklusive einer

Teilmachbarkeitsstudie zu aus−

gewählten Denkmälern, sowie auf

die Gründung einer gemeinnützigen

Gesellschaft hin, die ein gleichwer−

tiger Partner für den sächsischen

Förderverein Montanregion Erzge−

birge e.V. sein kann. Das ist gerade

für die Koordination der Antragstel−

ler im Programm Ziel 3 notwendig.

Dieses neue Programm sowie die

Vorbereitung des Kleinprojektsfonds

Ziel 3 für die Förderperiode 2007 –

2013 stellten beide Geschäftsführer

der Euroregion vor. Die Anwesen−

den wurden auch zur geplanten He−

rausgabe eines vom Museum Most für das

Erzgebirge und für das Projekt Montanregion

gesellschaftlichen Periodika informiert. Die−

se soll quartalsweise erscheinen und der Prä−

sentation des Vorhabens dienen. Es wurde

auch die Zusammenarbeit zur Bereitstellung

von Artikeln vereinbart. Anlässlich des Sym−

posiums im April in Freiberg wird auch die

Beantragung des Projektes „Montanregion

Erzgebirge“ im Programm Ziel 3 eine Rolle

spielen.
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Partnerschaft Marienberg – Most vertieft
Partnerství Most – Marienberg se prohlubuje
Nach der Kommunalwahl in Most und nach der

ersten Sitzung des neuen Stadtparlaments, bei der

der neue Bürgermeister Ing. Vlastimil Vozka

gewählt wurde, wurde auch zur bisherigen Part−

nerschaft der Stadt Most beraten. Herr Bürgermeis−

ter Vozka, Vizebürgermeisterin JUDr. Hana Jeníč−

ková und der Geschäftsführer der Euroregion Herr

Bina nutzten die Einladung des Bürgermeisters der

Partnerstadt Marienberg Thomas Wittig und be−

suchten ihn am 24. 01. 2007. Anschließend besich−

tigten sie mit großem Interesse das Bergmagazin,

das nicht nur ein Museum sächsisch−tschechischer

Beziehungen wurde, sondern auch ein Begeg−

nungszentrum. Übrigens beteiligte sich an der Re−

konstruktion des Bergmagazins nicht nur die Eu−

roregion, sondern auch die Partnerstadt Most. In

der anschließenden Beratung wurde vereinbart, die

seit 1973 ununterbrochen gepflegte Partnerschaft

der beiden Städte mit weiteren Projekten zu be−

leben, die gegenseitigen Beziehungen zu vertiefen

und vor allem die Zusammentreffen der Bürger zu

unterstützen.

Po komunálních vol−

bách v Mostě a po

prvním jednání nové−

ho zastupitelstva, kde

byl zvolen nový pri−

mátor Mostu Ing.

Vlastimil Vozka, při−

šlo na program i do−

savadní partnerství

Mostu. Ing. Vozka,

spolu se svou ná−

městkyní JUDr. Ha−

nou Jeníčkovou a

jednatelem euroregi−

onu Mgr. Františkem

Bínou, využili pozvá−

ní starosty partnerského města Marienbergu Tho−

mase Wittiga a 24. 1. 2007 ho navštívili. Prohlédli

si s velkým zájmem Bergmagazin, který se stal ne−

jen zajímavým muzeem česko−saských vztahů, ale

i centrem setkávání. Ostatně na realizaci projektu

rekonstrukce Bergmagazinu se podílel nejen euro−

region, ale i partnerské město Most. Na následném

jednání bylo dohodnuto oživit dosavadní partner−

Nové projekty pro děti a

mládež připravuje na

léto Leubsdorf a Mikro−

region Perucko. Na jed−

nání 1. února 2007 v

Peruci byly spolu

se zástupcem Euroregi−

onu Krušnohoří konzul−

továny i konkrétní projektové záměry.

Na snímku delegace z Leubsdorfu při návště−

vě v Peruci.

Partnerství Leubsdorf a Mikroregion Perucko
Partnerschaft Leubsdorf und Mikroregion Perucko

Neue Projekte für Kin−

der und Jugendliche für

den Sommer bereitet

Leubsdorf mit der Mik−

roregion Perucko (bei

Louny) vor. Bei der Ta−

gung in Peruc gemein−

sam mit der Euroregion

wurden konkrete Projektvorhaben konsultiert.

Auf dem Bild die Delegation aus Leubsdorf.

ství obou měst, trvající nepřetržitě od roku 1973,

dalšími projekty, prohloubit vzájemné vztahy a pod−

pořit především vzájemné setkávání občanů.

Významná obec našeho euroregionu

Panenský Týnec změnila název na

MĚSTYS PANENSKÝ TÝNEC. Na ob−

rázku dole je nedokončený kostel, který

jako pozitivní zóna přitahuje množství ná−

vštěvníků.

Die bedeutende  Gemeinde unserer Eu−

roregion Panenský Týnec änderte den

Namen als Kleinstadt Panenský Týnec.

Auf dem Bild unten ist die bekannte, nicht

beendete Kirche, die als eine positive

Zone viele Besucher anzieht.

PANENSKÝ TÝNEC
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PARTNERSTVÍ LOUNY − ZSCHOPAU 

Dne 22. února 2007 navštívili Louny přátelé z německého

partnerského města Zschopau. Jejich návštěva nebyla

náhodná. Na začátku každého roku se scházejí zástupci

obou radnic, aby se vzájemně informovali o plánu akcí,

které se v jejich městech budou během roku konat a na

kterých se předpokládá účast druhé strany. Tato první

schůzka v roce bývá většinou klíčová a od ní se pak odvíjí

celoroční spolupráce obou měst.

Odborníkem na zahraniční partnerské vztahy je v Lounech

pan Michal Ovšonka, vedoucí Městského informačního

střediska Louny a z Zschopau se na jednání dostavil ta−

jemník úřadu pan Uwe Gahut se svou spolupracovnicí.

Hned v úvodu schůzky si obě strany vzájemně předaly a

pochlubily se novými propagačními materiály, které pre−

zentují jejich města a pak už začali projednávat termíny

důležitých akcí. První takovou akcí bude „Letní lounské

vábení“. Jedná se o 4. ročník městských slavností, které

v Lounech proběhnou ve dnech 17. – 19. srpna 2007.

O týden později, tedy ve dnech 24. – 26. srpna, se pro

změnu Lounští vydají do Zschopau, kde se konají tradiční

městské slavnosti „Schloss und Schützenfest“. V obou pří−

padech se jedná o největší kulturní akce těchto měst.

V letošním roce uplyne 35 let od neformálního uzavření

partnerství mezi městy Louny a Zschopau. Písemná smlou−

PARTNERSTÄDTE LOUNY − ZSCHOPAU

Am 22. Februar besuchten Freunde aus Zschopau die

Partnerstadt Louny. Ihr Besuch war nicht zufällig. Am

Anfang jedes Jahres treffen sich die Vertreter beider Rat−

häuser, um sich einander über die innerhalb des Jahres

vorgesehenen Pläne zu informieren, bei denen die Teil−

nahme des Partners vorausgesetzt wird. Das erste Treffen

in diesem Jahr ist das wichtigste, weil von ihm die ganz−

jährige Zusammenarbeit ausgeht. Dabei trafen sich der

Spezialist für Auslandsbeziehungen der Stadt Louny Herr

Michal Ovšonka, der Leiter des Informationszentrums Lou−

ny ist und aus Zschopau der Personalchef des Rathauses

Herr Uwe Gahut mit seiner Mitarbeiterin. Am Anfang des

Treffens  wurden gegenseitig neue Werbematerialien vor−

gestellt und übergeben. Dann folgten Gespräche zu Ter−

minen der wichtigsten Veranstaltungen. Eine der ersten

wird die „Louner Lockung“ sein. Es handelt sich hierbei

um das vierte Stadtfest, das in Louny in der Zeit vom 17.−

19. August stattfindet. Eine Woche später, also vom 24.−

26. August, brechen die Louner nach Zschopau auf, wo

das traditionelle „Schloss− und Schützenfest“ stattfindet.

In beiden Fällen geht es um eine der größten Veranstal−

tungen beider Städte.

Eine weitere Veranstaltung,  an der die Teilnehmer des

Rathauses Louny aktiv teilnehmen, ist der Anfang Dezem−

ber abgehaltene Weihnachtsmarkt, wo sich die Louner in

Zschopau präsentieren. Weitere Gesprächsthemen waren

technische und organisatorische Angelegenheiten sowie

der Besuch der Zschopauer in Louny.

Eine lose Städtepartnerschaft zwischen Louny und Zscho−

pau existiert schon seit 35 Jahren. Der erste schriftliche

Vertrag über die Partnerschaft wurde 1991 unterzeichnet

und beide Seiten besiegelten damit ihre seit 1972 dauernde

Freundschaft.

 Hana VolkmerováHana VolkmerováHana VolkmerováHana VolkmerováHana Volkmerová

va o tomto svazku byla podepsána v roce 1991 a obě stra−

ny tím stvrdily své přátelství, které sahá právě až do roku

1972.

 Hana VolkmerováHana VolkmerováHana VolkmerováHana VolkmerováHana Volkmerová

Foto: 2x Lucie Bartoš

SLAVNOSTNÍ POLOŽENÍ
ZÁKLADNÍHO KAMENE
Slavnostního položení základního kame−

ne dostavby 1. náměstí v Mostě 14. břez−

na 2007 se zúčastnil i starosta mostec−

kého partnerského města Marienberg

Thomas Wittig a vedoucí kulturního

střediska KulTour Marienberg Undine

Theml. Na pracovním jednání se v tento

den také dohodli s primátorem Mostu

Vlastimilem Vozkou a jeho náměstkyní,

předsedkyní Euroregionu Krušnohoří

Hanou Jeníčkovou, na další konkrétní

spolupráci obou měst.

FEIERLICHE
GRUNDSTEINLEGUNG

An der feierlichen Grundsteinlegung des

Ausbaus des Ersten Marktplatzes in

Most am 14.03.2007 nahm auch der

Bürgermeister der Partnerstadt Marien−

berg Thomas Wittig und die Leiterin der

KulTour Marienberg Undine Theml teil.

Bei dem Arbeitsgespräch an diesem Tag

verabredeten sie mit dem Bürgermeis−

ter von Most Vlastimil Vozka und seiner

Stellvertreterin, der Vorsitzenden der Eu−

roregion Krušnohoří Hana Jeníčková,

eine weitere konkrete Zusammenarbeit

beider Städte.
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Na brněnském výstavišti proběhl ve dnech

11.− 14.1. 2007 již 17. ročník mezinárodního

veletrhu turistických možností v regionech Re−

giontour 2007. V rámci expozice Ústeckého

kraje vystavovalo také královské město Ža−

tec, kterému byl poprvé v sedmileté výstavní

historii vyčleněn samostatný prezentační pult.

Veletrh patří mezi nejvýznamnější akce své−

ho druhu ve střední Evropě, tomu letos odpo−

vídal i počet 37000 návštěvníků, kteří Re−

giontour navštívili.  

Stánku Žatce dominoval pravý sušený chmel,

který si odnášeli návštěvníci spolu s brožura−

mi, letáky, pohlednicemi a dalšími propagač−

ními předměty města. Z reakcí lidí, kteří se

zastavili u vystavovatelského pultu, bylo pa−

trné, že se Žatec díky své bohaté historii

a tradici pěstování chmele stává atraktivním

tipem na výlet do severozápadních Čech. Lá−

kavá je pro turisty hlavně návštěva Žatecké−

ho pivovaru, Chmelařského muzea, radniční

věže, procházka historickým centrem nebo

významné nadregionální akce s tématikou

chmele a piva.

Poděkování za podporu při prezentaci města

patří Žateckému pivovaru, Chmelařskému in−

stitutu, Chmelařství Žatec.        Jan Novotný

Auf dem Gelände der Messe in Brno fand vom

11.01. bis 14.01. 2007 zum 17. Mal die inter−

nationale Tourismusmesse „Regiotour 2007“

statt. Im Rahmen der Expositionen des

Bezirkes Ústí stellte

sich auch die könig−

liche Stadt Žatec

vor.

Zum ersten Mal in

der siebenjährigen

Auss te l lungsge−

schichte hatte sie

eine eigene Präsen−

tation. Die Messe

gehört zu den be−

kanntesten Veran−

staltungen ihrer Art

in Mitteleuropa.

Das wurde in die−

sem Jahr auch

durch die Anzahl der

37.000 Besucher

der Regiotour bestä−

tigt. Die größte Auf−

merksamkeit des

Standes von Žatec

erweckte der echte

getrocknete Hopfen,

den die Touristen

Žatec na veletrhu Regiontour 2007 − Žatec auf der Messe Regiotour 2007 vertreten

Foto:

1. Die Besucher der Messe nehmen die

Werbungen der Stadt und eine Tüte mit

Hopfen mit. 

2. Fachleute  bewundern den Hopfen aus

Žatec.

1. Návštěvníci veletrhu si odnášejí infor−

mační materiály a sáček s Žateckým

chmelem

2. Odborníci obdivují kvalitní chmel u ža−

teckého stánku

neben anderen Souvenirs mitnehmen konn−

ten. Es hat sich gezeigt, dass die Stadt dank

der reichen Geschichte und ihrer Hopfentradi−

tion ein attraktives Ausflugsziel in Nordwest−

böhmen ist. Interessant für die Gäste ist der

Besuch der Brauerei, des Hopfenmuseums

sowie des Rathausturmes und ein Spazier−

gang durch die historische Innenstadt. Auch

die bekannte überregionale Veranstaltung

„Hopfenfest“, die sich um die Themen Hopfen

und Bier dreht, wird gern besucht. Der Dank

für die Unterstützung bei der Präsentation gilt

der Zatecer Brauerei, dem Chmelařský Insti−

tut und Chmelařství Žatec.          Jan Novotný

2

1
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Grenzen konstruktiv überwinden, fruchtbare

Zusammenarbeit zwischen den Menschen in

der Grenzregion erleben, darin lag mein be−

sonderes Interesse als ich Mitte Februar mein

Praktikum bei der Euroregion Erzgebirge/

Krušnohoří aufnahm. Als Studentin der Euro−

pa Studien an der TU Chemnitz mit Schwer−

punkt auf Osteuropa und noch dazu un−

mittelbar im Annaberger Grenzraum aufge−

wachsen, wollte ich die Arbeitsweise und

Struktur der sächsisch−tschechischen Grenz−

zusammenarbeit kennen lernen.

Und dazu boten sich zahlreiche, spannende

Gelegenheiten.

So war ich in der Beratung der Arbeitsgruppe

Soziales überrascht über die große Projekt−

und Themenvielfalt von „Seniorenakademie“

und „Sozialatlas“ über tschechisch−deutsche

Familienbegegnungen bis zu noch jungen

Großprojekten wie der Kooperation von Inte−

grationsbetrieben im tschechisch−sächsi−

schen Grenzraum. Weitere Beratungen und

Exkursionen, das Kennenlernen der tsche−

chischen  Geschäftstelle in Most, das Vorbe−

reiten der Infopress und der Einblick in den

Lenkungsausschuss zeigten mir, wie viel−

schichtig und abwechslungsreich die Arbeit

der Euroregion auf beiden Seiten der Grenze

ist. Besonders spannend fand ich es da, wo

Unterschiede der tschechischen und deut−

schen Kultur aufeinander treffen, wo sie den−

noch überwunden werden und sogar den

tschechischen oder deutschen Nachbarn be−

reichern und näher zusammen kommen las−

sen. Denn das war sehr oft in der gemein−

samen Arbeit, den gemeinsam Ideen und

Initiativen zu spüren.

Der Einblick in die Euroregion hat mich vor

allem auf die nicht immer unproblematischen

Aspekte der Zusammenarbeit über Grenzen

hinaus aufmerksam gemacht, zeigte mir aber

gleichzeitig, dass man lernen muss sie zu

akzeptieren und als Herausforderung zu se−

hen.

Ich wünsche mir abschließend, dass ich ein

bisschen von diesem Gespür für eine andere

Kultur und dem grenzübergreifenden Enga−

gement, dass mich in meinem Praktikum be−

geistert hat, mitnehmen kann.

Sarah Langer

Mein Praktikum in der Euroregion Erzgebirge
Moje praxe v Euroregionu Krušnohoří

Překonávat kon−

struktivní spoluprací

hranice a zakusit

plodnou spolupráci

mezi lidmi v příhrani−

čí, v tom spočíval

můj obzvláštní zá−

jem, když jsem v po−

lovině února nastou−

pila svou praxi

v Euroregionu Erz−

gebirge/Krušnohoří.

Jako studentka ev−

ropských studií na

Technické univerzitě

Chemnitz s důrazem

na Východní Evropu,

jako studentka, kte−

rá vyrůstala v bez−

prostřední blízkosti

hranic u Annabergu,

jsem se chtěla se−

známit se způsobem

práce a strukturou

česko−saské přes−

hraniční spolupráce. A k tomu se mi nabízela

řada četných, mnohdy poutavých příležitostí.

Na jednání sociální komise jsem byla velmi

překvapena záměrem mnohostranného vel−

kého projektu akademie třetího věku, sociál−

ním atlasem, setkáváním českých a saských

rodin, záměry vedoucími až k přípravě tako−

vých velkých projektů, jako je kooperace in−

tegračních podniků v česko−saském příhrani−

čí. Další jednání a exkurze, seznámení s

chodem jednatelství na české straně eurore−

gionu, přípravou Infopressu a pohled na prá−

ci řídícího výboru mi ukázaly, jak mnohostran−

ná a rozmanitá je práce euroregionu na obou

stranách hranice. Obzvláště mě upoutala kon−

frontace rozdílů české a německé kultury, je−

jich vyrovnávání, obohacování i sbližování

českých a německých sousedů. Pociťovala

jsem to především při společné práci,  při tvor−

bě nových záměrů a iniciativ. Pohled do prá−

ce euroregionu mě především také upozornil

i na ne vždy bezproblémové aspekty přeshra−

niční spolupráce, ale ukázal mi současně, jak

je třeba učit se vzájemně akceptovat a spat−

řovat v nich nové výzvy.

Na závěr bych si moc přála, abych si odtud

odnesla smysl pro jinou kulturu a angažova−

nost v přeshraniční spolupráci, která mě v mé

praxi tolik nadchla.

Sarah Langer
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Das Projekt wird mit der finanziellen Unterstützung der Europäischen Union umgesetzt.
Tento projekt je spolufinancován z programu Evropské unie INTERREG IIIA.

Am 9. Februar hatte der Verein Montanregi−

on Erzgebirge e.V. zu einem Workshop zum

Abschluss des Leader+−Projektes „Nutzung

der Traditionspflege in der Montanregion Erz−

gebirge für die Vernetzung von Regional− und

Wirtschaftsentwicklung, für Imagegewinn und

europäische Integration“ in das Gründer− und

Innovationszentrum Freiberg eingeladen.

Der Workshop sollte vor allem dazu dienen,

den erreichten Stand der bisherigen Projekte

und die Perspektiven für weiterführende Ar−

beiten aufzuzeigen.

Nach der Begrüßung und einem Ein−

führungsvortrag von Herrn Dr. Ladwig, Ge−

schäftsführer des Vereines, erfolgte die Prä−

sentation „MontE“ – Ein geografisches

Informationssystem für die Montanregion Erz−

Dne 9. února pozvalo sdružení Montanregion

Erzgebirge své členy a přátele do inovačního

centra Gründer− und Innovationszentrum ve

Freibergu na workshop, zaměřený na závěr

projektu Leader+ „Propojení tradiční péče Mon−

tanregionu Krušnohoří“, určeného na propoje−

ní  regionálního a hospodářského rozvoje spo−

lu se získáním image a evropské integrace.

Tento workshop by měl především sloužit

tomu, aby poukázal na dosažený stav dosa−

vadních realizovaných projektů a perspekti−

vy dalších pokračujících prací.

Po uvítání a úvodním slovu Prof. Dr. Ladwi−

ga, jednatele sdružení, následovala prezen−

tace MontE – geografický informační systém

pro Montanregion Erzgebirge, který zpraco−

vala firma Beak Consultants GmbH. Předsta−

vena zde byla realizace evidenční metodiky

datových údajů a rovněž příprava na schop−

nost jejich zpracování na internetu. V dalším

příspěvku zástupce a spolupracovník projek−

tové skupiny UNESCO z Technické univerzi−

ty ve Freibergu  představil evidenci a hodno−

cení potenciálních objektů ve východní části

Krušnohoří pro světové dědictví UNESCO.

Bude je možné najít i na internetové adrese

Montanregionu Krušnohoří:

www.montanregion−erzgebirge.de

Na workshopu byla přítomná za českou stra−

nu Dr. Pokorná, ředitelka Oblastního muzea

Most, která zde předala výsledky české části

projektu Montanregion Krušnohoří.

Montanregion Erzgebirge

gebirge“ durch den Bearbeiter der Firma Beak

Consultants GmbH. Es wurde die Erfas−

sungsmethodik und datentechnische Umset−

zung sowie die Vorbereitung der Internetfähig−

keit vorgestellt. In einem weiteren Vortrag durch

Mitarbeiter der UNESCO−Projektgruppe der

TU Bergakademie Freiberg wurde die Erfassung

und Bewertung potenzieller Objekte des

Osterzgebirges für das UNESCO−Welterbe dar−

gestellt. Diese werden auch über die Inter−

netseite der Montanregion Erzgebirge

www.montanregion−erzgebirge.de abrufbar

sein. Zum Workshop war von der tschechischen

Seite Frau Dr. Pokorná Leiterin des Kreismu−

seums Most anwesend, die eine Studie mit Er−

gebnissen des tschechischen Teils des Projek−

tes „Montanregion Erzgebirge“ übergab.
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FOTBALOVÝ KEMP – MARIENBERG

V létě se mladí hráči Fotbalové Školy Litvínov roč−

níků ´98 −´96 zúčastnili fotbalového kempu, pořá−

daného ve spolupráci s Mittleress Erzgebirge

Kreisauswahl zastoupená Detlefem Eusewigem –

trenérem okresního výběru Marienbergu.

Za německou stranu se zúčastnilo 11 fotbalistů, za

českou 9 hráčů. Hlavní náplní tréninkových jedno−

tek bylo zdokonalování individuálních činností jed−

notlivce. Mladí fotbalisté za 4 dny absolvovali 8 tré−

ninků, navštívili ale také areál přírodního koupaliště,

kde se věnovali koordinační a akrobatické stránce

přípravy. Navštívili také aquacentrum v Marienber−

gu, kde využili plně všech atrakcí, které měli k dis−

pozici.

Na tomto místě bychom rádi poděkovali za organi−

zační práci našich německých partnerů pro vše

FUßBALLCAMP MARIENBERG

Im Sommer beteiligten sich die jungen Spieler des

Jahrgangs 1996−1998 der Fußballschule Litvínov

an einem Fußballcamp. Dieses wurde in Zusam−

menarbeit mit der Kreisauswahl des Mittleren Erz−

gebirgskreises durchgeführt, organisiert wurde es

von Detlef Eusewig, dem Trainer von Marienberg.

Von deutscher Seite nahmen 11, aus Tschechien 9

Fußballer teil. Inhalt des Trainings war die indivi−

potřebné pro mladé fotbalisty. V budoucnu bychom

chtěli navázat na tuto spolupráci dalšími projekty.

Fotbalový kemp

FŠ Litvínov uspořádá i o letošních prázdninách fot−

balové kempy pro ročníky 1996 až 1998 za účasti

českých a německých fotbalistů!

Přemysl Pošusta

duelle Verbesserung der Spieler. Die jungen Sport−

ler absolvierten in 4 Tagen 8 Trainingseinheiten,

besuchten im Training auch das Freibad, wo sie

Koordination und Bewegungsabläufe übten. Das

Schwimmbad Aquamarien in Marienberg mit sei−

nen  Attraktionen wurde  außerdem für die Freizeit−

gestaltung mit vollem Spaßfaktor genutzt. Hiermit

möchten wir uns bei den deutschen Partnern be−

danken, die alles für die jungen Fußballspieler  vor−

bereitet haben.  Künftig möchten wir an diese Zu−

sammenarbeit mit weiteren Projekten anknüpfen.

Fußballcamp

Die Fußballschule Litvínov veranstaltet auch in die−

sem Jahr in den Sommerferien Fußballcamps. Diese

sind für die Jahrgänge 1996−1998 mit Beteiligung

von tschechischen und deutschen Fußballspielern

vorgesehen.                                Přemysl Pošusta
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Variatio delectat – rozmanitost potěší – to je motto le−

tošního ročníku Festivalu Střed Evropy. Tímto mottem

festival zapadá do Evropské unie a německého před−

sednictví EU a zasazuje se o kulturní rozmanitost jako

základní znak společenství států, pro jejich zachování a

prohloubení. V tomto smyslu vytvořili iniciátoři Festi−

valu Střed Evropy radostný a pestrý program plný pro−

měn, s mezinárodními hvězdami a nastupujícími talen−

ty. Mezi hosty na více než 80 kulturních akcích

s koncerty, výstavami a workshopy se setkáme s tako−

vými jmény jako je tenor Andreas Scholl, lotyšská hvězda

− houslistka Baiba Skride, mezinárodně uznávaný pia−

nista Martin Stadtfeld, chlapecký sbor Tölzer Knaben−

chor, norský harmonikář Per Arne Glorvigen, Pardubická

komorní filharmonie, Visegrad Baroque Orchestra,

Schulhoff Quartett a renomovaný cellista Jan Vogler.

Kulturní léto bude slavnostně zahájeno ve městě Öls−

nitz, které letos oslaví 650 let udělení městských práv.

A 10. června rozezní kostel Sv. Jakuba koncert Pražské

komorní filharmonie s českým cellistou Jiřím Bártou pod

taktovkou švýcarského dirigenta Kaspara Zehndera. Na

závěr letošní letní sezóny vytvoří večerní atmosféru

„Classic meets Cuba“ s Klazz Brothers a Cuba Percus−

sion ve slavném hotelu Grandhotel Pupp v Karlových

Varech. Již v únoru bude slavnostně otevřena festivalo−

vá výstava s názvem Průsvitný svět v Roudnici nad La−

bem, která bude k vidění na podzim v Pirně−Zuschen−

dorfu. Poprvé uspořádá Festival Střed Evropy v listopadu

česko−saský „Eurotheater“, který se bude konat v Plavně.

Kromě jiných pohostinsky vystoupí například divadla

z Mostu, Ústí nad Labem a z Annabergu−Buchholze. Úpl−

ný program festivalu se objeví v polovině března.

Festival Střed Evropy byl vybrán jako kulturní rámcový

program německého předsednictví EU. Pořadatel festi−

valu, intendant a komorní zpěvák profesor Thomas Tho−

maschke, má z tohoto rozhodnutí radost. „Tato volba je

pro nás ctí a utvrzuje nás v naší práci, v evropském po−

rozumění a přispívá k srůstání evropských regionů.“

O festivalu se můžete dozvědět na internetových strán−

kách www.eu2007.dewww.eu2007.dewww.eu2007.dewww.eu2007.dewww.eu2007.de v  rubr ice „Kul turel les v  rubr ice „Kul turel les v  rubr ice „Kul turel les v  rubr ice „Kul turel les v  rubr ice „Kul turel les

Rahmenprogramm“ => Juni.Rahmenprogramm“ => Juni.Rahmenprogramm“ => Juni.Rahmenprogramm“ => Juni.Rahmenprogramm“ => Juni.

Další informace o Festivalu Střed Evropy získáte na

adrese fmefmefmefmefme@festival−mitte−europa.comfestival−mitte−europa.comfestival−mitte−europa.comfestival−mitte−europa.comfestival−mitte−europa.com.....

Na XVI. Festivalu Střed Evropy nás potěší rozmanitost
Vielfalt erfreut beim XVI. Festival Mitte Europa
Variatio delectat – Vielfalt erfreut – ist das Motto des dies−

jährigen XVI. Jahrgangs des Festivals Mitte Europa. Mit

diesem Motto steht das Festival Mitte Europa in Einklang

mit der Europäischen Union und der deutschen EU−Rats−

präsidentschaft, für die kulturelle Vielfalt ein grundlegen−

des Merkmal der Staatengemeinschaft ist und für deren

Erhaltung und Vertiefung sie sich einsetzt. In diesem Sin−

ne haben die Initiatoren des Festivals Mitte Europa ein

farbenfrohes und abwechslungsreiches Programm mit

internationalen Stars sowie Nachwuchstalenten zusam−

mengestellt.

Unter den Gästen der über 80 Veranstaltungen mit Kon−

zerten, Ausstellungen und Workshops werden so bekannte

Namen wie der Countertenor Andreas Scholl, die lettische

Star−Geigerin Baiba Skride, der international bekannte

Pianist Martin Stadtfeld, der Tölzer Knabenchor, der nor−

wegische Bandeonist Per Arne Glorvigen, die Pardubicer

Kammerphilharmonie, das Visegrad Baroque Orchestra,

das Schulhoff Quartett und der renommierte Cellist Jan

Vogler sein. Eröffnet wird der Kultursommer im vogtlän−

dischen Oelsnitz, das dieses Jahr die Verleihung des Stadt−

rechts vor 650 Jahren feiert. Am 10. Juni erklingt in der

Jakobikirche ein Konzert der Prager Kammerphilharmo−

nie mit dem tschechischen Cellisten Jiří Bárta unter der

Leitung des Schweizer Dirigenten Kaspar Zehnder. Den

Abschluß der Sommerperiode bildet in diesem Jahr der

Abend „Classic meets Cuba“ mit den Klazz Brothers und

Cuba Percussion im berühmten Grandhotel Pupp in

Karlsbad. Bereits im Februar eröffnet die erste Festival−

Ausstellung „Die durchsichtige Welt“ in Roudnice nad

Labem, die im Herbst in Pirna−Zuschendorf zu sehen sein

wird. Erstmalig veranstaltet das Festival Mitte Europa auch

im November das sächsisch−tschechische „Eurotheater“,

das in Plauen stattfinden soll, unter anderem mit Gast−

spielen aus Most, Ústí nad Labem und Annaberg−

Buchholz. Das Programm des gesamten Festivals Mitte

Europa erscheint Mitte März.

Das Festival Mitte Europa ist für das kulturelle Rahmen−

programm der deutschen EU−Ratspräsidentschaft aus−

Sdružení Festival Střed Evropy, Mißlareuth

1990. Mitte Europa e.V., mohlo na své výroč−

ní členské schůzi dne 19. ledna 2007 v

Mißlareuthu pohlédnout pozitivně do budouc−

na. Po úspěšných projektech v roce 2006 –

Festivalu Střed Evropy a koncertní řadě „Hud−

ba v Mißlareuthu“ – plánuje pokračování kul−

turních akcí také v roce 2007. Přípravy běží na

plné obrátky a četní členové sdružení vyjádřili

s těmito aktivitami plné uspokojení.

Podle rotačního pravidla se na zasedání kona−

ly také volby představenstva. Staronovým

předsedou je Dr. Jiří Vykoukal, ředitel galerie

výtvarného umění v Chebu. Jeho zástupcem

zůstává bývalý starosta z Adorfu/Vogtland

Christian Heidan.

Festival Mitte Europa byl vybrán do kulturní−

ho programu, který reprezentuje predsednic−

tví SRN v Radě EU v roce 2007.

Der Trägerverein des Festivals Mitte Europa,

Mißlareuth 1990 Mitte Europa e.V., konnte in seiner

jährlichen Mitgliedsversammlung am 19. Januar 2007

im vogtländischen Mißlareuth positiv in die Zukunft

blicken. Nach seinen gelungenen Projekten im Jahre

2006 – dem XV. Festival Mitte Europa und der Kon−

zertreihe „Musik in Mißlareuth“ – plant er nun die Fort−

setzung dieser Kulturveranstaltungen auch 2007. Die

Vorbereitungen dafür laufen auf Hochtouren und die

zahlreichen Vereinsmitglieder zeigten sich mit den Ak−

tivitäten zufrieden.

Turnusgemäß fanden auf der Vereinssitzung Vor−

standswahlen statt. Neuer und alter Vorsitzender ist

Dr. Jiří Vykoukal, Direktor der Galerie der bildenden

Kunst in Cheb / Eger. Stellvertreter bleibt der ehema−

lige Bürgermeister von Adorf/Vogtl., Christian Heidan.

Das Festival Mitte Europa wurde für das kulturelle

Rahmenprogramm der deutschen EU−Ratspräsidents−

chaft 2007 ausgewählt.

Trägerverein des Festivals Mitte Europa zieht positive Jahresbilanz
Sdružení Festival Střed Evropy vykazuje pozitivní bilanci

gewählt worden. Der Intendant des Festivals, Kammersän−

ger Prof. Thomas Thomaschke, freut sich über die Ent−

scheidung: „Diese Auswahl ehrt uns und bestätigt uns in

unserer Arbeit, zum europäischen Verständnis und zum

Zusammenwachsen der europäischen Regionen beizutra−

gen.“

Zu finden ist das Festival Mitte Europa auf der Homepage

www.eu2007.de unter der Rubrik „Kulturelles Rahmen−

programm“ => Juni.

Weitere Informationen zum Festival Mitte Europa geben

wir gern unter fmefmefmefmefme@festival−mitte−europa.comfestival−mitte−europa.comfestival−mitte−europa.comfestival−mitte−europa.comfestival−mitte−europa.com.

Prof. Thomas Thomaschke
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„Mit einer Turnhalle kann man sportliche und

kulturelle Brücken bauen“, so formulierte die

Oberbürgermeisterin Barbara Klepsch das

Motto bei der Eröffnung der neuen Zweifeld−

turnhalle in Annaberg−Buchholz am 2. März.

Nach dem Bau der Silberlandhalle in den Jah−

ren 1995 und 1996 ist dieses deutsch−tsche−

chische Projekt, das mit Mitteln aus Interreg

III A kofinanziert wurde, die bedeutendste

Sportinvestition der letzten Jahre für Anna−

berg. Nach elf Monaten Bauzeit konnten die

Annaberger ihre neue Halle in Besitz nehmen.

Mit dem 2,25 Millionen Euro teuren Objekt

werden die sportlichen Verbindungen zwi−

schen Annaberg−Buchholz und der tschechi−

schen Partnerstadt Chomutov fester geknüpft.

Das dies ein konkreter Beitrag zur Völkerver−

ständigung ist, stellte der Vorsitzende der

Euroregion Erzgebirge Herr Landrat Albrecht

Kohlsdorf in seinem Grußwort fest. Schon bei

der Eröffnung setzte man dieses Vorhaben

in die Tat um. Die tschechische Tanzgruppe

„Beethoven“, die im Übrigen auch Weltmeis−

ter im Diskotanz ist, führte ein Spitzenpro−

gramm in atemberaubendem Tempo vor.  Die

Turnerriege des Sportvereins Frohnau stell−

te für die deutsche Seite die sehr guten Er−

gebnisse der Kinder− und Jugendarbeit im

Vereinssport in einem anspruchsvollen Kür−

programm vor. Der Direktor der Barbara−Uth−

mann−Schule nahm an diesem Tag den

Einweihung des Sportparks Grenzenlos
Otevření sportovního parku bez hranic

„Pomocí sportovní haly se dají budovat spor−

tovní i kulturní mosty.“ Tento výrok  primátor−

ky Annabergu Barbary Klepsch se stal 2. břez−

na mottem slavnostního otevření sportovní

haly se dvěma hřišti v Annabergu−Buchholzi.

Po stavbě Silberlandhalle v letech 1995 –

1996 je tento německo−český projekt, doto−

vaný z prostředků Interreg III A, nejvýznač−

nější sportovní investicí poslední doby v An−

nabergu. Po 11 měsících stavebních prací tak

mohli Annaberští převzít novou halu do své−

ho vlastnictví.

Dokončený objekt v ceně 2,25 milionů EUR

ještě daleko více upevní sportovní vztahy mezi

Annabergem a Chomutovem. Předseda Eu−

roregionu Erzgebirge/Krušnohoří Albrecht

Kohlsdorf konstatoval ve své zdravici, že do−

chází k dalšímu konkrétnímu příspěvku ve vzá−

jemném porozumění obou národů. A již při

slavnostním otevření došlo k realizaci tohoto

záměru. Česká taneční skupina Beethoven,

která je mistrem světa v diskotancích, před−

vedla špičkový program, při němž se tajil dech.

Cvičenci sportovního oddílu Frohnau předsta−

vili za německou stranu velmi dobré výsledky

práce s dětmi a mládeží ve společných sesta−

vách v náročném volném programu. Poté pře−

vzal ředitel školy Barbara−Uthmann−Schule od

zástupce investora stavby starostky Barbary

Klepsch klíč ke sportovní hale.

Uvedení haly do provozu bylo také spojeno

s dokončením dalšího projektu z Fondu ma−

lých projektů EU, totiž s projektem česko−ně−

mecké soutěže studeného bufetu. Té se

zúčastnily učňovské školy Annabergu a Cho−

mutova, které zde dostaly příležitost změřit

své umění. Kvalita představených bufetů ved−

la jen k jedinému možnému výsledku – k udě−

lení dvou prvních cen.

Schlüssel für die Halle von der Bauherrin Frau

Barbara Klepsch entgegen.

Die Einweihung der Sporthalle war aber auch

Austragungsort für den Abschluss eines wei−

teren Projektes aus dem Kleinprojektefonds

der EU−Gemeinschaftsinitiative Interreg III A,

nämlich dem „Deutsch−tschechischen

Buffetwettbewerb“ bei dem Berufsschulen

aus Annaberg und Chomutov Gelegenheit

hatten, am Ende eines gemeinsamen Aus−

bildungsprojektes ihr Können zu messen.

Die Qualität der vorgestellten Buffets ließ nur

ein Ergebnis zu – zwei erste Plätze.

Bilder: Stadt Annaberg−Buchholz,
Pressestelle, Matthias Förster
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Vergangenheit

Im Jahr 1999 wurde die Hochschule durch

die Akademie der Banken und der Appian

Group A. G. gegründet. In diesem Jahr bewil−

ligte das Ministerium für Schulen, Jugend und

Sport das Wirken als private Hochschule. So

wurden mit der Gründung der Studienzentren

in Most und Kladno Aktivitäten aus Prag in

die Regionen gebracht.

Gegenwart

Diese Hochschule ist eine moderne, sich dy−

namisch entwickelnde große private Hoch−

schule, die den Titel Bc. im Bereich Ökono−

mie, Management der Betriebsführung, Be−

triebsfinanzen, Marketingkommunikation,  im

Programm Wirtschaftspolitik und in der öffent−

lichen Verwaltung, Finanzen und im Bereich

Minulost

V roce 1999 nás založily Bankovní akademie,

a. s., a Appian Group, a.s. V témže roce jsme

získali od Ministerstva školství, mládeže a

tělovýchovy státní souhlas působit jako sou−

kromá vysoká škola. Regionální působení

jsme rozšířili mimo Prahu založením studij−

ních středisek v Mostě a Kladně.

Současnost

Vysoká škola finanční a správní je moderní,

dynamicky se rozvíjející největší soukromou

vysokou školou, poskytující bakalářské vzdě−

lání (titul Bc.) v programu Ekonomika a ma−

nagement, obor Řízení podniku a podnikové

finance, Marketingová komunikace, v progra−

mu Hospodářská politika a správa obory

Veřejná správa, Finance a finanční služby,

v programu Informatika obor Aplikovaná in−

formatika. K tomu je navazující magisterské

vzdělání (titul Ing.). Ve spolupráci se City Uni−

versity z USA dále nabízíme a organizujeme

celosvětově uznávané manažerské studium

MBA v anglickém jazyce.

Obory, které je možno studovat

na studijním středisku Most

V bakalářské formě studia obo−

ry Řízení podniku a podnikové fi−

nance, Veřejná správa, Apliko−

vaná informatika, Marketingová

komunikace, Finance a finanční

služby. V navazujícím magister−

ské formě studia obory Veřejná

správa a Řízení podniku a pod−

nikové finance.

V současné době má středisko

vytvořenou stabilní síť regionál−

ních partnerů z řad různých in−

stitucí  a podniků. S některými z

nich jsou uzavřeny i dlouhodo−

bé smlouvy o spolupráci. Velice

úzké vazby má středisko na

ostatní vzdělávací instituce regi−

onu. Středisko je také personálně zapojeno

v několika rozhodujících regionálních či měst−

ských orgánech, je členem Euroregionu Kruš−

nohoří a členem Okresní hospodářské komo−

ry Most.                                        VŠFS

Vysoká škola finanční a správní o. p. s.,
studijní středisko Most, se představuje
Die Hochschule für Finanzen und Verwaltung, g.G.,
Studienzentrum Most stellt sich vor

Informatik verleiht. Daran schließt sich das

Magisterstudium an. In Zusammenarbeit mit

der City University aus den USA wird das

weltweit anerkannte Studium MBA in engli−

scher Sprache angeboten.

Fächer, die man im Studienzentrum

Most studieren kann

Im Bachelorstudium sind das die Fächer Be−

triebsführung, Betriebsfinanzen, Öffentliche

Verwaltung, Informatik, Marketing mit Kom−

munikation, Finanzen und Finanzdienst−

leistungen. Im anschließenden Studiengang

zum Magister kommen

die Fächer Öffentliche

Verwaltung, Betriebs−

führung und Betriebsfi−

nanzen hinzu.

Zur Zeit hat das Zentrum

eine stabile Vernetzung

mit regionalen Partnern

aus verschiedenen Insti−

tutionen und Betrieben

hergestellt, wobei mit

vielen schon langfristige

Verträge über Zusam−

menarbeit abgeschlos−

sen wurden. Sehr enge

Beziehungen hat es zu

weiteren Bildungsein−

richtungen in der Re−

gion. Das Zentrum ist personell mit entschei−

denden regionalen und städtischen Organen

verbunden.

Es is Mitglied der Euroregion Krušnohoří und

der Kreiswirtschaftskammer Most.      VŠFS
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Na profesuře pro sociální a hospodářskou

geografii Technické univerzity Chemnitz byly

zahájeny práce na studii „Budoucí šance

rozvoje a problémy v česko−saském příhra−

ničí“. „Vzhledem k tomu, že česko−saské

příhraničí se řadí k těm regionům, ve kte−

rých regionální rozvoj stagnoval, nabízí se o

to více vypracování takové základny, aby−

chom poukázali na pozitivní možnosti ná−

pravy,“  říká vedoucí tohoto badatelského

záměru Prof. Dr. Peter Jurczek. Vědecké

zkoumání hraničních regionů – především

na německé východní hranici, která tvoří část

česko−německého příhraničí, probíhalo v

minulých letech v různých etapách. „Od

rozšíření EU na východ jde především o to,

analyzovat specifické rozvojové nadstavby

v různých příhraničních regionech a z nich

zpracovat realizovatelné návrhy do budouc−

na,“ doplňuje profesor. Je přesvědčen, že

(DTPA/MT) CHEMNITZ: An der Professur

für Sozial− und Wirtschaftsgeographie der

Technischen Universität Chemnitz startete

die Projektstudie „Zukünftige Entwick−

lungschancen und −probleme im deutsch−

tschechischen Grenzraum“. „Da der

deutsch−tschechische Grenzraum mehrere

Jahrzehnte lang zu denjenigen Gebieten

gezählt hat, in denen die regionale Entwick−

lung stagnierte, erscheint es um so mehr

geboten, nunmehr fundierte Grundlagen zu

erarbeiten, um positive Gestaltungsmöglich−

keiten aufzuzeigen“, sagt der Leiter dieses

Forschungsvorhabens, Prof. Dr. Peter Jur−

czek.

“Die wissenschaftliche Erforschung von

Grenzregionen − insbesondere an der deut−

schen Ostgrenze, die einen Teil des deutsch−

tschechischen Grenzraums bildet − ist in den

letzten Jahren in verschiedenen Etappen

verlaufen. Seit der EU−Osterweiterung geht

es vor allem darum, die spezifischen Ent−

wicklungsansätze in den verschiedenen

Grenzgebieten zu analysieren und daraus

umsetzungsfähige Vorschläge für die Zu−

kunft zu erarbeiten“, ergänzt der Professor.

Er ist überzeugt, dass Regionen mit Hilfe der

Wissenschaft in vorteilhafte Bahnen gelenkt

werden können.

Die aktuelle empirische Untersuchung be−

steht aus drei Teilen: der systematischen

Auswertung fachwissenschaftlicher Litera−

tur, der Durchführung von Expertenbefra−

gungen in Sachsen, Bayern und Böhmen

sowie der Veranstaltung von Workshops mit

Studierenden der Universitäten in Chemnitz,

Bayreuth, Pilsen, Budweis, Aussig a.d.E. und

Reichenberg. Die standardisierte Befragung

erfahrener Experten unter anderem aus Po−

litik, Verwaltung, Wirtschaft und Wissen−

schaft hat bereits begonnen.

„Wir hoffen auf eine rege Beteiligung an un−

serer Umfrage, da die Ansichten der Exper−

ten und Akteure im Grenzraum nicht nur ei−

nen Eckpfeiler unserer Studie darstellen,

sondern vor allem die zukünftige Entwicklung

und Potenzialausschöpfung der Region

maßgeblich mitbestimmen“, erklärt die Pro−

jektmitarbeiterin Gaby Müller.

Die Gesamtkosten der Studie belaufen sich

auf etwa 50.000 Euro. Drittmittelgeber sind

Regionen in vorteilhafte Bahnen lenken
Regiony jsou vedeny cestou k prosperitě

der Deutsch−Tschechische Zukunftsfonds,

das Institut für Entwicklungsforschung im

Ländlichen Raum Ober− und Mittelfrankens

sowie die Gesellschaft der Freunde der TU

Chemnitz.

regiony mohou být pomocí vědy nasměro−

vány správným směrem.

Aktuální empirické zkoumání sestává ze tří

částí: systematického vyhodnocení odbor−

né vědecké literatury, provedení expertních

dotazníkových akcí v Sasku, Bavorsku

a Čechách, stejně jako akce a workshopy

studentů univerzit v Chemnitz, Bayreuthu,

Plzni, Budějovicích, Ústí nad Labem a Liber−

ci. Standardní dotazníkové akce zkušených

expertů z politiky, veřejné správy, hospo−

dářství, vědy a dalších oborů již započaly.

„Doufáme, že dojde k živé účasti na našich

dotazníkových akcích, protože názory ex−

pertů a aktérů v příhraničí nepředstavují pou−

ze pilíře naší studie, nýbrž především spolu−

působí rozhodujícím způsobem na budoucí

vývoj a na využití potenciálu regionu,“ vy−

světluje spolupracovnice na realizaci pro−

jektu Gaby Müller.

Celkové náklady studie obnáší na 50 000

EUR. Jednou třetinou se podílí Česko−ně−

mecký fond budoucnosti, Institut für Entwick−

lungsforschung im Ländlichen Raum

Ober− und Mittelfrankens a rovněž Gesell−

schaft der Freunde der TU Chemnitz (Spo−

lečnost přátel Technické univerzity Chem−

nitz).

2x Foto: www.tu−chemnitz.de



KALEIDOSKOP

KALEIDOSKOP

infopress 1/2007
21

Po letošním masopustu zima již nikdy nepřijde, vzkazuje

Josef Švejk obyvatelům našeho města. V pořadí třetí řá−

dění masek v Kadani se opět odehrávalo pod vedením dob−

rého vojáka Josefa Švejka. Masopustní průvod vyšel od

kadaňského hradu a když došel na náměstí, na rozkaz

Švejka přivedly masky starostu města Jiřího Kulhánka.

„Poslušně hlásím, že jsem tu zas‘,“ oznámil mu Švejk.

Starosta ho v Kadani přivítal, což dobrého vojáka c. k.

armády potěšilo. „Podívejte se, kolik je tady lidí, a ti všichni

půjdou s námi. Navíc tu mám armádu. Nejen Pětatřicátní−

ky z první světové války, ale také tereziánskou armádu.

Proto vás žádám, abyste pro dnešek opustil svoje staros−

tenské místo, předal nám dekret a já to tady budu mít na

povel,“ vyzval starostu města Josef Švejk. „Souhlasím.

Předávám ti dekret a ujmi se toho tady,“ souhlasil Kulhá−

nek. Po náležitém provolání slávy se uskutečnila vojen−

ská přehlídka,došlo k neobvyklému propojení armád, které

se v historii nikdy nemohlo uskutečnit. Došlo ke styku

pětatřicátého pluku první světové války a regimentu Vít

armády Marie Terezie, který byl zakončen čestnými salva−

mi z barokních i novověkých zbraní. Z náměstí se průvod

vydal k řece Ohři, aby se tam zbavil Morany jako symbolu

zimy. Průvod se poté zvesela vydal do františkánského

kláštera a po cestě masky tropily žádoucí nepřístojnosti.

Ve františkánském klášteře čekal na uklopýtané účastníky

nejen další program, ale především občerstvení v podobě

zabijačkových lahůdek a nezbytných sladkostí.

Kadaňského masopustu se zúčastnili zástupci partnerské−

ho města Aue. Zástupcům partnerského města se maso−

pust líbil a na oplátku zvou obyvatele Kadaně k návštěvě

Aue. V průběhu oslav jsme položili několik otázek zástup−

kyni delegace Janě Hecker.

Jak se vám líbí letošní masopust?Jak se vám líbí letošní masopust?Jak se vám líbí letošní masopust?Jak se vám líbí letošní masopust?Jak se vám líbí letošní masopust?

Do Kadaně jezdíme velice rádi, protože se nám vaše měs−

to moc líbí a známe ho již z mnoha akcí. Zejména z Císař−

ského dne, který se nám líbí ze všeho nejvíce. Masopust

je také moc pěkný a originální. Masopustní oslavy, jako

jsou ty vaše, u nás neznáme, ale jsou velice zábavné.

Navštívili jste již někdy masopust nebo je to poprvé?Navštívili jste již někdy masopust nebo je to poprvé?Navštívili jste již někdy masopust nebo je to poprvé?Navštívili jste již někdy masopust nebo je to poprvé?Navštívili jste již někdy masopust nebo je to poprvé?

Na masopustu v Kadani jsme již byli, a to v průvodu. Udě−

lala jsem také spoustu fotek a o celém masopustu napíši

u nás doma v novinách, aby lidé věděli, jaký je.

A jak probíhá masopust u vás?A jak probíhá masopust u vás?A jak probíhá masopust u vás?A jak probíhá masopust u vás?A jak probíhá masopust u vás?

U nás je to jiné, u nás slaví masopust i děti. Děti se pře−

vlékají do masek a kostýmů, pak se také podává koláč

s marmeládou (Pfannkuchen), který nejí jenom děti, ale

také dospělí. Dospělí popíjejí vínko nebo pivo a děti cho−

dí od domu k domu, říkají básničku a dostanou za to slad−

kosti nebo peníze. Takový průvod, jako máte vy, u nás

neznáme. Myslíme si ale, že je to skvělé.

Máte u vás v Aue nějakou velkou městskou slavnost,Máte u vás v Aue nějakou velkou městskou slavnost,Máte u vás v Aue nějakou velkou městskou slavnost,Máte u vás v Aue nějakou velkou městskou slavnost,Máte u vás v Aue nějakou velkou městskou slavnost,

na kterou byste chtěla pozvat obyvatele našeho měs−na kterou byste chtěla pozvat obyvatele našeho měs−na kterou byste chtěla pozvat obyvatele našeho měs−na kterou byste chtěla pozvat obyvatele našeho měs−na kterou byste chtěla pozvat obyvatele našeho měs−

ta?ta?ta?ta?ta?

Největší městskou slavností číslo jedna jsou Vánoce, kte−

ré se slaví v celém Krušnohoří a po nich je to městská

slavnost. Ta se slaví tři dny od 13. do 15. července v Aue.

Glaubt man dem diesjährigen Fasching, kommt der Win−

ter nicht mehr zurück. Das hat der brave Soldat Schwejk

den Bürgern der Stadt ausgerichtet. Der brave Soldat hatte

schon zum dritten Mal den Vorsitz beim Maskentreiben.

Auf Schwejks Kommando wurde bei Ankunft des Festum−

zuges Bürgermeister Jiří Kulhánek von den Masken auf

den Marktplatz gebracht. „Ich melde gehorsamst, dass ich

wieder da bin“  meldete ihm Schwejk. „Schauen Sie mal,

wie viele Leute hier sind, und alle gehen mit. Und noch

mehr – ich habe hier die Armee. Nicht nur die Fünfund−

dreißigste aus dem Ersten Weltkrieg, sondern auch die

von Maria Theresia. Deswegen bitte ich Sie, heute ihren

Bürgermeisterposten freizumachen, uns den Schlüssel und

mir das Kommando zu übergeben.“, „Einverstanden. Ich

übergebe dir den Schlüssel und nehme das alles hier an“,

stimmte Kulhánek zu. Nach dem „Hoch soll er leben“ be−

gann die Militärparade, bei der es zu der Vereinigung der

Armeen kam, was in der Historie nie vollzogen wurde.

Das 35. Regiments aus dem Ersten Weltkrieg und das

Regiment „Vít“ von Maria Theresias Heer,  schloss sich

unter Salutschüssen aus barocken und modernen Waf−

fen, mit dem das Spektakel beendet wurde, zusammen.

Vom Marktplatz brach der Umzug zum Fluss Ohře auf,

um die altslawische Morana, das Symbol des Winters,

abzugeben. Der fröhliche Umzug begab sich dann ins Fran−

ziskanerkloster. Dort erwartete die bereits stolpernden

Teilnehmer nicht nur die Fortsetzung des bunten Pro−

gramms, sondern vor allem Erfrischungen in Form von

Schlachtdelikatessen und Süßigkeiten.

Masopust v Kadani − Fasching in Kadaň

Die Vertreter der Partnerstadt Aue waren vom Fasching

begeistert und luden die Einwohner der Stadt Kadaň nach

Aue ein. Im Verlauf des Festes stellten wir einige Fragen

an die Vertreterin der Delegation Jana Hecker.

Wie gefällt Ihnen der diesjährige Fasching?Wie gefällt Ihnen der diesjährige Fasching?Wie gefällt Ihnen der diesjährige Fasching?Wie gefällt Ihnen der diesjährige Fasching?Wie gefällt Ihnen der diesjährige Fasching?

Nach Kadaň kommen wir sehr gern, weil uns diese Stadt

sehr gefällt.  Wir kennen sie von vielen Veranstaltungen

und besonders vom Kaisertag, der uns am meisten ge−

fällt. Der Fasching ist auch sehr schön und originell. Das

Faschingfest, wie es bei Ihnen  gefeiert wird, kennen wir

nicht, aber es ist sehr unterhaltsam.

Haben Sie den Fasching schon besucht oder ist die−Haben Sie den Fasching schon besucht oder ist die−Haben Sie den Fasching schon besucht oder ist die−Haben Sie den Fasching schon besucht oder ist die−Haben Sie den Fasching schon besucht oder ist die−

ser der erste?ser der erste?ser der erste?ser der erste?ser der erste?

Beim Fasching in Kadaň waren wir schon beim Umzug.

Ich habe viele Fotos gemacht und schreibe bei uns in der

Zeitung davon, damit die Leute wissen, was für ein Fest

es ist.

Wie feiert man bei Ihnen Fasching?Wie feiert man bei Ihnen Fasching?Wie feiert man bei Ihnen Fasching?Wie feiert man bei Ihnen Fasching?Wie feiert man bei Ihnen Fasching?

Bei uns ist es anders, bei uns feiern auch die Kinder den

Fasching. Die Kinder kleiden sich in die Masken und

Kostüme um, man verkauft Kuchen mit Konfitüre „Pfann−

kuchen“ die nicht nur die Kinder essen, sondern auch die

Erwachsenen. Die Erwachsenen genießen Wein oder Bier,

die Kinder gehen von Haus zu Haus, tragen Gedichte vor

und bekommen dafür Süßigkeiten oder Geld. Aber Umzü−

ge wie bei Ihnen, kennen wir im Erzgebirge nicht. Aber

wir finden ihn toll.

Haben Sie in Aue ein großes Fest, zu welchem SieHaben Sie in Aue ein großes Fest, zu welchem SieHaben Sie in Aue ein großes Fest, zu welchem SieHaben Sie in Aue ein großes Fest, zu welchem SieHaben Sie in Aue ein großes Fest, zu welchem Sie

Einwohner unserer Stadt einladen möchten?Einwohner unserer Stadt einladen möchten?Einwohner unserer Stadt einladen möchten?Einwohner unserer Stadt einladen möchten?Einwohner unserer Stadt einladen möchten?

Das  Fest Nummer 1 ist Weihnachten, das im ganzen Erz−

gebirge gefeiert wird, und dann folgt das Stadtfest. Es wird

drei Tage, vom 13. bis 15. Juli gefeiert. Wir haben hier

einen von Ihnen ein wenig abgeguckten mittelalterlichen

Markt. Und wir freuen uns auch auf die Unzahl der Besu−

cher. Zugleich möchte ich die Gelegenheit nutzen, um die

Bürger von Kadaň zu uns nach Aue einzuladen.

Máme zde středověké tržiště, které jsme tak trochu od−

koukali od vás. A také se těšíme na spoustu návštěvníků.

Tím bych zároveň chtěla touto cestou všechny obyvatele

Kadaně pozvat k nám do Aue.          Kateřina ČuboňováKateřina ČuboňováKateřina ČuboňováKateřina ČuboňováKateřina Čuboňová

Das Projekt wird mit der finanziellen Unterstützung der Europäischen Union umgesetzt.
Tento projekt je spolufinancován z programu Evropské unie INTERREG IIIA.
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ÚSTÍ NAD LABEM/DRÁŽĎANY: Společné prohlá−

šení o budoucí přeshraniční spolupráci mezi vlád−

ními prezídii Drážďany a Chemnitz s Ústeckým kra−

jem bylo podepsáno 5. ledna v Ústí nad Labem.

„Mezi oběma regiony jsou již dobré sousedské kon−

takty. Podepsaná dohoda vytváří nyní také oficiální

základ pro přeshraniční spolupráci praktikovanou

již mnoho let. Poté, co Sasko a Čechy spojuje od

prosince dálnice A17, se nyní bude spolupráce

obou regionů dále prohlubovat,“ řekl saský státní

ministr Hermann Winkler v Ústí nad Labem. Pou−

kázal na dosavadní realizované projekty mezi Svo−

bodným státem Sasko a Ústeckým krajem jako na

dobrý základ pro ještě intenzivnější spolupráci

v budoucnosti. Měla by být připravena protipovod−

ňová opatření v rámci projektu „ELLA“ v programu

Interreg. Také dálnice A17 – D8 jako evropská hos−

podářská osa by se měla tržně využít. V rámci Eu−

roregionu Elbe/Labe bylo vytvořeno množství přes−

hraničních kooperací na lokální a komunální úrovni.

Spolupráce by se měla zintenzivnit především

v oblasti turistiky, hospodářství, dopravní infra−

struktury, zemědělství, rozvoji venkova, záchranář−

ství a ochraně životního prostředí, stejně jako ve

veřejné správě a oblasti zdravotnictví a sociálních

věcí, kultury, vzdělávání a sportu. K tomu patří

i výměna informací, zkušeností, odborníků a ve−

doucích pracovníků.

Podobně znějící prohlášení bylo již v roce 2002 po−

depsáno mezi Vládním prezídiem Chemnitz a Kar−

lovarským krajem a vloni podepsal prohlášení s

Vládním prezídiem Drážďany Liberecký kraj. Na

tomto základě se odvíjejí např. dobré kontakty mezi

Karlovými Vary a Chemnitz v oblasti krizového ma−

nagementu, které vedou až ke sladění zásahových

plánů. Oba regiony spolupracují i v rámci iniciativy

EU INTERREG III A na dopravních projektech, ja−

kož i na projektech v oblasti divadelnictví a

Eine Gemeinsame Erklärung über die zukünftige

grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen

den Regierungspräsidien Dresden und Chemnitz

sowie der Region Ústí wurde am 5. Januar in Ústí

nad Labem (Aussig) unterzeichnet.

"Zwischen beiden Regionen bestehen gute nach−

barschaftliche Kontakte. Die unterzeichnete

Vereinbarung schafft nun auch die offizielle Grund−

lage für die seit vielen Jahren praktizierte grenz−

überschreitende Zusammenarbeit. Nachdem Sach−

sen und Böhmen seit Dezember durch die Autobahn

A17 miteinander verbunden sind, wird die Zusam−

menarbeit beider Regionen nun weiter vertieft", sag−

te Sachsens Staatsminister Hermann Winkler in Ústí

nad Labem.

Er bezeichnete die bereits bestehenden Projekte

zwischen dem Freistaat Sachsen und dem Bezirk

Ústí als eine gute Basis für die in Zukunft noch in−

tensivere Zusammenarbeit. So seien beide Regio−

nen an vorsorgenden Hochwasserschutz−

maßnahmen im Rahmen des INTERREG−Projektes

"ELLA" und an der Vermarktung der Autobahn A17/

D8 als europäische Wirtschaftsachse beteiligt.

Ebenso gebe es im Rahmen der Euroregion Elbe/

Labe zahlreiche grenzüberschreitende Kooperatio−

nen auf lokaler und kommunaler Ebene. Die Zu−

sammenarbeit soll insbesondere in den Bereichen

Tourismus, Wirtschaft, Verkehrsinfrastruktur,

Landwirtschaft, ländliche Entwicklung, Ret−

tungswesen und Umweltschutz sowie in der Öf−

fentlichen Verwaltung und den Bereichen Gesund−

heit und Soziales, Kultur, Bildung und Sport

intensiviert werden. Dazu gehört auch der Aus−

tausch von Informationen und Erfahrungen sowie

von Fach− und Führungskräften.

Ähnlich lautende Erklärungen wurden bereits 2002

zwischen dem Regierungsbezirk Chemnitz und der

Region Karlovy Vary (Karlsbad) sowie im vergan−

genen Jahr zwischen dem Regierungsbezirk Dres−

den und Liberec (Reichenberg) unterzeichnet. Auf

deren Grundlage entwickelten sich beispielsweise

zwischen Karlovy Vary und Chemnitz gute Kontak−

te im Bereich des Katastrophen− und Brandschut−

zes, welche bis hin zur Abstimmung von

Einsatzplänen reichen. Beide Regionen arbeiten

auch im Rahmen der EU−Gemeinschaftsinitiative

INTERREG III A bei Verkehrsprojekten sowie im

Theater− und Kulturbereich zusammen. Außerdem

wurde innerhalb dieses Programms die Kooperati−

on zwischen Ausbildungsstätten und Polizeidirek−

tionen beider Regionen entwickelt.

Für die Euroregion Erzgebirge ist es wichtig, dass

dieses Rahmenabkommen nun auch mit dem Bez−

irk Usti n.L.  und dem Regierungsbezirk Chemnitz

abgeschlossen wurde, denn unsere Partnereuro−

region liegt im Gegensatz zur Euregio Egrensis,  auf

dem Gebiet des Ustecky kraj.

Dobří sousedé pro silnou Evropu − Gute Nachbarn für ein starkes Europa
Hauptmann Jiri Sulc war in seiner Zeit als Ober−

bürgermeister von Most viele Jahre lang Vorsitzen−

der der Euroregion Krusnohori und hat mit seinem

Kovorsitzenden aus Sachsen, Herrn Landrat Al−

brecht Kohlsdorf, bereits frühzeitig begonnen, die

Weichen für eine umfassende grenzüberschreiten−

de Zusammenarbeit zu stellen. Das wurde in einem

Abkommen festgehalten, das bereits 1996 unter−

zeichnet wurde.

Einziger Wermutstropfen bei der Aussiger Veran−

staltung war, dass die sächsischen und tschechi−

schen Partner als langjährige Weggefährten in der

grenzüberschreitenden Zusammenarbeit nicht zur

Abkommensunterzeichnung eingeladen waren,

sondern dass beide Teile der  Euroregion von die−

sem bedeutenden Ereignis aus Presse und Fernse−

hen erfahren mussten.

v kulturní oblasti. Kromě toho se v rámci tohoto

programu rozvíjí i kooperace vzdělávacích zařízení

a policejních ředitelství obou regionů.

Pro Euroregion Krušnohoří je důležité, že tato

rámcová dohoda je nyní uzavřena mezi Vládním

prezídiem Chemnitz a Ústeckým krajem, protože

náš český partnerský euroregion leží na území

Ústeckého kraje, na rozdíl od Euregia Egrensis.

Hejtman Jiří Šulc byl svého času jako starosta

Mostu mnoho let předsedou Euroregionu

Krušnohoří a se svým spolupředsedou, zemským

radou Albrechtem Kohlsdorfem, začal již dávno

předem odstraňovat obtíže, stojící v cestě úspěšné

přeshraniční spolupráci. To bylo také stanoveno

v dohodě, kterou oba podepsali již v roce 1996.

Kapkou hořkosti byl pro nás na ústeckém ujednání

ten fakt, že sasští, stejně jako čeští dlouhodobí

iniciátoři přeshraniční spolupráce, nebyli k podpisu

dohody ani pozváni − obě části euroregionu se

musely o této významné události dozvědět až

z tisku a televize.

ENDSPURT IN TŘEBÍVLICE
Das von Třebívlice, einer wichtigen Gemeinde unserer

Euroregion beantrage Projekt „Workshop für die Akteure

der ländliche Entwicklung“, tritt in die Endphase. Am

13. März traf sich hier die gemeinsame sächsisch−

tschechische Arbeitsgruppe und bereitete den Inhalt des

Workshops, der am 19. April 2007 stattfinden soll, vor.

Hier nehmen nicht nur die Fachleute aus dem Bezirk

Ústí teil, sondern auch aus dem Gemeinsamen

Technischen Sekretariat aus Dresden. Dieses Projekt

ist freilich bei weitem nicht das einzige dieser aktiven

Gemeinde, die im Jahr 2001 Dorf des Jahres wurde.

V TŘEBÍVLICÍCH FINIŠUJÍ
Workshop pro aktéry venkovského rozvoje, v projek−

tu obce Třebívlice, která je významným členem naše−

ho euroregionu, vstupuje do závěrečné fáze realizace.

V úterý 13. března se sešla společná česko−saská pra−

covní skupina a připravila konkrétní náplň worksho−

pu, kterého se 19. dubna 2007 zúčastní významní

odborníci nejen z Ústeckého kraje, ale i ze Společné−

ho technického sekretariátu z Drážďan. Tento projekt

ovšem zdaleka není jediným projektem této aktivní

obce, která se právem stala Vesnicí roku 2001.
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Půvabná obec Peruc (ležící 12 kilometrů východně od

Loun) patří k nejnavštěvovanějším místům Lounska. Tato

aktivní obec byla oceněna jako obec roku 2000. Kdo

z Čechů by neznal pověst o setkání knížete Oldřicha a selky

Boženy a kdo by se při návštěvě Peruce nechtěl podívat

na bájný Oldřichův dub a Boženinu studánku. Zdejší nád−

herný zámek se sice chystá na prodej, ale pamětní síň

významného českého malíře Emila Filly je stále v provo−

zu. Ovšem obec má další překvapení pro návštěvníky.

Z popudu místní samosprávy zde totiž bylo vybudováno

převelice zajímavé Muzeum české vesnice. Muzeum vznik−

lo ve staré třípodlažní sýpce z konce 18. století a slav−

nostně bylo otevřeno v roce 2000. Do dnešních dnů zde

bylo shromážděno na stovky různých exponátů, některé

jsou ještě v depozitáři a čekají na restaurování. Vše to

jsou dary lidí nejen z blízkého okolí. Přízemí je vyhrazeno

hlavně velkým zemědělským strojům. Prostřední patro je

rozděleno na několik částí. Tak třeba jedna část připomí−

ná starou školu, ve druhé je shromážděno vybavení obydlí

od postele po první šicí stroje. Velká pozornost je v mu−

zeu věnována starým řemeslům. Mnoho nářadí je dodnes

zcela funkční a průvodce vám vždy velice ochotně nejen

odpoví na každý dotaz, ale nářadí i předvede. Další pod−

laží je každý rok věnováno různým tématickým výstavám.

Muzeum české vesnice v Peruci si zaslouží velkou pozor−

nost nejen turistů, ale je určitě i vhodným místem pro

různé školní výlety.

Muzeum české vesnice v Peruci − Tschechisches Dorfmuseum in Peruc

Die reizende Gemeinde Peruc ( 12 km östlich von Louny)

gehört zu dem am häufigsten besuchten Orten im Raum

Louny und wurde auch zum Dorf des Jahres 2000 gewählt.

Welcher Tscheche kennt nicht die Sage des Fürsten Old−

rich, der die Bauerstochter Bozena in Peruc traf und er

sie den Adeligen Töchtern vorzog und der Geschichte von

Oldrichs Eiche mit dem Brünnlein, wo sich die beiden

trafen. Das hiesige schöne Schloss wird derzeit zum Ver−

kauf angeboten, jedoch ist der Gedenksaal des bekann−

ten tschechischen Malers Emil Filla der Öffentlichkeit

weiterhin zugänglich. Auf Initiative des Gemeinderates

entstand hier ein sehr interessantes tschechisches Dorf−

museum. Ein dreistöckiger Speicher, der vom Ende des

18. Jahrhundert stammt, wurde dafür ausgebaut. Das

Museum wurde im Jahr 2000 feierlich eröffnet. Bis heute

wurden hier hunderte Exponate gesammelt, einige war−

ten noch im Depositorium auf ihre Restauration. Alle die−

se Stücke sind Geschenke von Leuten aus verschieden−

sten Regionen. Im Erdgeschoss werden hauptsächlich die

landwirtschaftlichen Maschinen ausgestellt. Der erste

Stock ist in mehrere Abschnitte unterteilt. Ein Teil erin−

nert an die Einrichtung einer Schule, ein anderer beinhal−

tet die Ausstattung einer Wohnung vom Bett bis zur er−

sten Nähmaschine. Große Aufmerksamkeit wird im

Museum dem alten Handwerk gewidmet. Das noch heute

funktionierende Werkzeug wird vom Museumsführer vor−

geführt und erklärt. Das oberste Stockwerk dient jedes

Jahr verschiedensten thematischen Ausstellungen. Das

Museum des tschechischen Dorfes in Peruc ist nicht nur

ein lohnendes Ausflugsziel für Touristen, sondern auch

eine passende Ergänzung zum Schulunterricht.
Text a foto: Ladislav BÁBA, LounyText a foto: Ladislav BÁBA, LounyText a foto: Ladislav BÁBA, LounyText a foto: Ladislav BÁBA, LounyText a foto: Ladislav BÁBA, Louny

Otevírací hodiny (od května do října):
pondělí zavřeno, úterý − neděle 10.00 − 12.00 hodin
a 12.30 − 16.30 hodin.
Skupinové prohlídky jsou možné i mimo otevírací
hodiny po předchozí telefonické dohodě,
telefon – 607 285 177, fax – 415 697 290,
e−mail: info@peruc.cz

Öffnungszeiten Mai bis Oktober:
Montag – Ruhetag, Dienstag – Sonntag 10 – 12 Uhr
und 12:30 Uhr – 16:30 Uhr
Gruppen können sich auch außerhalb der Öffnungs−
zeiten nach telefonischer Vereinbarung anmelden.
Tel.: 00420 607 285 177, Fax.: 00420 415 697 290
e−mail: info@peruc.cz



N F O P R E S S Zpravodaj Euroregionu Krušnohoří / Erzgebirge

Berichterstatter der Euroregion Erzgebirge / Krušnohoří

Au
sf

lu
gs

tip
p 

−T
ip

 n
a 

vý
le

t
Schloss Lichtenwalde − Zámek Lichtenwalde

Vynořily se cenné rámy z obrazůVynořily se cenné rámy z obrazůVynořily se cenné rámy z obrazůVynořily se cenné rámy z obrazůVynořily se cenné rámy z obrazů
ze zámku Lichtenwaldeze zámku Lichtenwaldeze zámku Lichtenwaldeze zámku Lichtenwaldeze zámku Lichtenwalde
Počátkem roku byl z důvodu rekonstrukce a výstavby
muzea uzavřen zámek Lichtenwalde. Bude možné navští−
vit jen muzeum hodin Dirka Rödera a výstavu loutek. Za
kulisami ale probíhají intenzivní práce na novém uspořá−
dání budovy a jejím restaurování. Před krátkou dobou byly
objeveny dva artefakty z původní výbavy, které byly dávno

Kostbare Gemälderahmen
aus Schloss Lichtenwalde aufgetaucht
Zum Zwecke der Rekonstruktion und des Aufbaus eines
Museums wurden die Ausstellungen im Schloss Lichten−
walde mit Beginn des neuen Jahres geschlossen − nur
das Uhrenmuseum von Dirk Röder und die Puppenaus−
stellung können zunächst weiter besichtigt werden. Hin−
ter den Kulissen wird intensiv an der bevorstehenden Neu−
strukturierung und Restaurierung des Hauses gearbeitet.
Ein überraschender Fund brachte erst kürzlich zwei wich−
tige Details der ursprünglichen Ausstattung ans Licht, die
längst verschollen geglaubt waren. Als 1945 russische
Truppen das Schloss besetzten, begann das traurigste
Kapitel in dessen Geschichte. Ideologisch fanatisiert rich−
tete sich die Wut der Machthaber − russische Besatzer und
einheimische Kommunisten − vor allem auf die Insignien
des Adels. Das kulturhistorisch bedeutsame Familienar−
chiv segelte aus den Fenstern bzw. wurde als Brennstoff
verwendet. Besonders rigide verfuhr man mit den Ahnen−
bildern, die als sichtbare Zeichen der „alten Zeit“ entfernt
wurden. Das lebensgroße Gemälde des Grafen Friedrich
III. Vitzthum von Eckstädt aus der Bibliothek − gemalt vom
Dresdner Maler Wilhelm Rudolph − fand sich zertrampelt
und zerschnitten im Schlosshof wieder.
Der Dresdner Hofbaurat Gustav Frölich, der Schloss Lich−
tenwalde nach dem Brand von 1905 neu errichtete, gestal−
tete viele Räume vollkommen neu. In der Bibliothek und
im Speisesaal platzierte er zwei Marmorkamine, über de−
nen jeweils ein großes Feld zur Aufnahme eines Gemäl−
des ausgespart wurde. Im Speisesaal war es das Bildnis
des sächsischen Kabinettministers Karl Heinrich Graf
Hoym, dessen Vita eine besondere Beziehung zu Schloss
Lichtenwalde aufwies. Nach Hoyms politischem Sturz
1731 hielt er sich für einige Zeit hier auf. Sein Porträt,
geschaffen von dem französischen Hofmaler Hyancinthe
Rigaud, zeigte den Grafen als sächsischen Gesandten am
Pariser Hof. Hofbaurat Frölich platzierte über dem Porträt
das Wappen Hoyms als Teil der Wandstuckatur und er−
hob das Bild damit zu einem festen Bestandteil der Innen−
architektur.
Ähnlich verfuhr er in der Bibliothek − nur musste es dort
das Wappen der Vitzthums sein, denn das bei Wilhelm
Rudolph in Auftrag gegebene Bildnis des Bauherren soll−
te darunter seinen Platz finden. Rudolphs Gemälde „Graf
Vitzthum“ − das erwähnten wir schon − wurde leider zer−
stört und man darf wohl annehmen, dass mit dem Bildnis
des Grafen Hoym Gleiches geschah.
Nun aber sind die beiden kostbaren Rahmen aufgetaucht,
welche die Bilder aus Bibliothek und Speisesaal einst−
mals fassten. Da die reich verzierten Rahmen unmittel−
barer Bestandteil der Wandgestaltung gewesen sind,
schließt ihr Auffinden eine Lücke, auch wenn die eigentli−
chen Gemälde fehlen. Wir wissen vom Beispiel der
Dresdner Gemäldegalerie, welche Bedeutung die adligen
Kunstliebhaber einem guten Rahmen beimaßen. Namhaf−
te Meister wurden mit dem Entwurf und der Anfertigung
betraut. Kein Geringerer als Goethe hatte sich seinerzeit
erstaunt und entzückt über die prächtigen Rahmen der
Dresdner Galerie geäußert.
Der erste der aufgefundenen Rahmen zeigt das sächsisch−
polnische Wappen am oberen Querholm. Die besondere
Überraschung dabei: Es handelt sich zweifelsfrei um ei−
nen originalen Rahmen für die Dresdner Gemäldegalerie,
wie sie noch im 19. Jahrhundert in Rokokoformen im
Auftrag des sächsischen Königshauses durch Dresdner
Künstler angefertigt worden sind. Man nimmt an, dass
die Fertigung dieser Rahmen sogar bis in die ersten Jahre
des 20. Jahrhundert angedauert hat. Sicherlich gelangte
unser Fundstück durch die Stellung des Majoratsherren

Friedrich III. Vitzthum von Eckstädt nach Lichtenwalde,
der als letzter Oberhofmarschall am Dresdner Königshof
in die sächsische Geschichte einging.
Kurfürst Friedrich August II. (der Sohn August des Star−
ken) ließ seine vergoldeten Rahmen mit den Initialen „AR“
(„Augustus Rex“) versehen. Ein solches Vorgehen mach−
te Schule. Ein ähnlicher Fall liegt mit dem zweiten der
wieder aufgetauchten Rahmen vor, der die Initialen des
Lichtenwalder Majoratsherren Friedrich August Graf Vitz−
thum von Eckstädt trägt. Dieser Galerierahmen vom Ende
des 18. Jahrhunderts umschloss einst das Hoymsche Bild
im Speisesaal.
Die leider sehr beschädigten Rahmen sollen nun restau−
riert werden und an ihre ursprünglichen Plätze zurück−
kehren.                                                   Prof. Jochen VoigtProf. Jochen VoigtProf. Jochen VoigtProf. Jochen VoigtProf. Jochen Voigt

považovány za ztracené. Když v roce 1945 ruské jednotky
obsadily zámek, začala nejsmutnější kapitola v jeho ději−
nách. Ideologicky zfanatizovaní mocipáni − ruští okupanti
a místní komunisté − nasměrovali svou zuřivost přede−
vším na insignie šlechty. Kulturněhistorický rodinný ar−
chiv letěl z oken, popřípadě posloužil jako otop. Obzvláš−
tě rigidně se postupovalo s rodinnými obrazy, které byly
odstraněny, když vykazovaly jisté znaky „starých časů“.
Byl to třeba obraz hraběte Friedricha III. Vitzhuma von
Eckstädt v životní velikosti z knihovny či obraz drážďan−
ského malíře Wilhelma Rudolpha – ten byl nalezen rozbi−
tý a rozřezaný na zámeckém dvoře.
Drážďanský dvorní rada Gustav Frölich, který zámek po
požáru z roku 1905 nově zařizoval, vybavil mnoho míst−
ností zcela nově. V knihovně a jídelně umístil dva mra−
morové krby, nad kterými vyšetřil dostatek místa pro ob−
razy. V jídelně byl vyobrazen saský ministr kabinetu Karl
Heinrich Graf Hoym, jehož životní příběh se vyznačoval
zvláštním vztahem k zámku Lichtenwalde. Po politickém
pádu se tu Hoym nějaký čas zdržoval. Jeho portrét, který
vytvořil francouzský dvorní malíř Hyancinthe Rigaud, před−
stavuje hraběte jako saského vyslance na pařížském dvo−
ře. Dvorní rada Frölich umístil nad Hoymův portrét erb
jako část štukové výzdoby stěn, čímž vyzdvihl význam ob−
razu jako pevné součásti vnitřní architektury. Podobně po−
stupoval v knihovně – jen tam musel být erb Vitzhuma,
vždyť Wilhelm Rudolph zadal obraz stavitele, který měl
být umístěn pod ním. Rudolphův obraz hraběte Vitzhuma
– o které jsme se již zmínili − byl bohužel zničen, a tak se
bralo za bernou minci, že se s obrazem hraběte Hoyma
stalo to samé.
Teď se však oba cenné rámy vynořily. Jsou to bohatě zdo−
bené rámy, které obsahovaly obrazy z knihovny a jídelny.
Protože tyto rámy byly součástí výzdoby zdí, uzavírá se
tímto objevem dávno vzniklá mezera, i když vlastní obrazy
chybí. Víme z příkladu drážďanské obrazárny, jaký význam
přikládali šlechtičtí milovníci umění dobrému rámu. Slo−
vutní mistři byli pověřeni návrhem na jejich zhotovení.
Nikdo menší než sám Goethe se svého času ohromeně
a nadšeně vyjádřil o nádherných rámech drážďanské ga−
lerie.

Zkušební zavěšení přineslo jistotu. Originální rám knihovny ještě existuje,

zapadá přesně do zbylého místa.

Eine Probehängung brachte Gewissheit: Der Originalrahmen der Bibliothek

ist noch existent, er passt exakt in die Lücke.

Na druhém rámu se nacházejí iniciály hraběte Friedricha Augusta

Vitzthuma von Eckstädt, pána na Lichtenwalde.

Am zweiten Rahmen finden sich die Initialen des Grafen Friedrich

August Vitzthum von Eckstädt, Herr auf Lichtenwalde.

Na spodním vlysu rámu z knihovny se nachází kříž polského řádu

Bílého orla, nejvyššího vyznamenání Polského království.

Am unteren Schenkel des Bibliothek−Rahmens findet sich das

Kreuz des polnischen Weißen Adler−Ordens, der höchsten

Auszeichnung des Königreiches Polen.

Na rámu v knihovně se nachází sasko−polský dvojerb. Velký erb

s orly a litevským jezdcem je polským erbem, menší erb předsta−

vuje saské kurfiřství.

Am Bibliothek−Rahmen findet sich das sächsisch−polnische

Doppelwappen. Das größere Wappen mit den Adlern und

litauischen Reitern ist das des Königreichs Polen, das kleinere

das des Kurfürstentums Sachsen.


