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Regionální řídící výbor INTERREG
III A jednal v Drážďanech

Regionaler Lenkungsausschuss
Interreg III A tagte in Dresden

V Drážďanech bylo schváleno koncem dubna v Regionálním řídícím

Im Regionalen Lenkungsausschuss für sächsisch−tschechische Zusam−

výboru pro česko−saskou spolupráci Interreg III A ještě sedm projektů

menarbeit, der Ende April in Dresden stattfand, wurden noch sieben

z prostředků této iniciativy Společenství. V našem euroregionu byl pro

Projekte dieser EU−Gesellschaftsinitiative genehmigt. Für den tsche−

českou stranu schválen projekt Rekonstrukce komunikace v ulici Jana

chischen Teil unserer Euroregion wurde das Projekt der Rekonstruk−

Švermy ve Vejprtech a pro již schválené projekty německé strany euro−

tion einer Straße in Vejprty genehmigt sowie Mittelerhöhungen bereits

regionu byly v souvislosti s novými skutečnostmi navýšeny dotace. Tak

genehmigter deutscher Projekte beschlossen. So wurden für das Pro−

byly podstatně navýšeny prostředky na výstavbu křižovatky u Zwönitz.

jekt Ausbau der Kreuzung bei Zwönitz erhebliche Mittel nachbewilligt.

Členové výboru byli též na jednání informováni o tom, že podmínky pro

Die Mitglieder des Ausschusses wurden in der Beratung darüber infor−

zahájení nového programu na podporu přeshraniční spolupráce Cíl 3

miert, dass die Voraussetzungen für den Start des neuen Programms

budou v krátké době splněny. Také zavedení programování Benefit 7

Ziel 3 kurz vor ihrem Abschluss stehen. Auch das webgestützte Pro−

probíhá v testovací fázi. Ve Společném sekretariátu v Drážďanech (STS)

gramm befindet sich bereits in der Testphase.

se práce již také rozběhla na plné obrátky. V euroregionech probíhají

Im Gemeinsamen Technischen Sekretariat (GTS) laufen die Vorberei−

poradenské dny STS, které jsou žadateli velmi využívány a které napo−

tungen ebenfalls auf Hochtouren. Die in den Euroregionen stattfinden−

mohou tomu, aby se po zahájení programu mohly podávat projekty bez

den Beratungstage des GTS werden von den Projektträgern sehr gut

zbytečného zdržení. Již teď je evidováno a konzultováno v STS velké

genutzt, um nach dem Programmstart unverzüglich mit der Einreichung

množství projektových záměrů.

von Projektvorschlägen beginnen zu können. Bereits jetzt liegen eine

Fond malých projektů v tomto programu znamená přenos kompetencí

Vielzahl thematischer Vorschläge im GTS vor, zu denen sich die Pro−

na komunální úroveň. To znamená, že musí být ale učiněn ještě mezi−

jektträger konsultiert haben.

krok, kterým je podání velkého projektu správy a administrativy Fondu

Der Fonds der Kleinprojekte wird auf die kommunale Ebene übertra−

malých projektů euroregiony, na které bude přenesena kompetence to−

gen. Das bedeutet, dass die Kompetenz für den Kleinprojektefonds Ziel

hoto fondu. Budou projekty nejen evidovat a zpracovávat, ale i schvalo−

3 bei den Euroregionen liegt, die diese Projekte nicht nur annehmen

vat a kontrolovat jejich vyúčtování.

und bearbeiten, sondern auch bewilligen und prüfen.
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Rada Euroregionu Krušnohoří jednala v Podbořanech
Rat der Euroregion Krušnohoří tagte in Podbořany
V odborném učilišti v Podbořanech, známém
mnoha úspěšnými přeshraničními projekty,
které je také dlouholetým členem euroregio−
nu, se konalo 18. 4. 2008 důležité jednání rady
české části euroregionu. Všichni účastníci vy−
jádřili velkou nespokojenost se stále se opož−
ďujícím zahájením programu Cíl 3. Pověřili
předsedkyni euroregionu Hanu Jeníčkovou,
aby se obrátila na ministra pro místní rozvoj
a vyjádřila nespokojenost euroregionu. Zahá−
jení programu, které mělo být již v lednu minu−
lého roku, zapříčiňuje také problémy s finan−
cováním koordinátorky a finanční manažerky
Fondu malých projektů, které nyní nebudou
moci být z programu placeny. Rada akcepto−
vala také dohodu o spolupráci města Kadaně
a jeho regionálního informačního centra s eu−
roregionem a připravila návrh na podporu Eko−
logického centra v Mostě.
ihre große Unzufriedenheit mit dem sehr ver−

Finanzierung der Koordinatorin und der Finanz−

späteten Start des Programms Ziel 3. Sie

managerin der Administrative des Kleinprojek−

In der durch viele erfolgreiche grenzüberschrei−

beauftragten die Vorsitzende Hana Jeníčková,

tefonds Ziel 3. Der Rat akzeptierte auch die

tende Projekte bekannten Berufschule in Pod−

sie sich an den Minister für Regionalentwick−

Vereinbarung über die Zusammenarbeit des

bořany, die auch langfristiges Mitglied der Eu−

lung zu wenden und ihm die Unzufriedenheit

Regionalinfozentrums in Kadaň mit der Euro−

roregion ist, fand am 18.04. 2008 eine wichtige

der Euroregion mitzuteilen. Das Programm,

region und bereitete einen Vorschlag zur Un−

Beratung des Rates der tschechischen Seite

das schon im Januar des vorigen Jahres star−

terstützung des Ökologischen Zentrums in

der Euroregion statt. Alle Teilnehmer äußerten

ten sollte, verursacht auch Probleme mit der

Most vor.

Valná hromada české části Euroregionu Krušnohoří
Vollversammlung des tschechischen Teils der Euroregion
V pátek 28. 3. 2008 se ve velké zasedací míst−

Am Freitag, den 28. März kamen die Vertreter

Weiterhin wurde eine neue Satzung beschlos−

nosti na radnici v Mostě sešli zástupci člen−

der Mitgliedsgemeinden und Organisationen im

sen, die sich den veränderten Anforderungen

ských obcí, měst a organizací, aby zhodnotili

Moster Rathaus zusammen, um die Arbeit der

anpasst.

práci euroregionu v minulém roce a stanovili

Euroregion zu bewerten und neue Aufgaben

In der Diskussion sprach auch Herr Josef Čer−

úkoly pro příští rok. Vyjádřili souhlas s výroční

festzulegen.

ňanský, Abgeordneter im tschechischen Par−

zprávou za rok 2007, přednesenou předsed−

Der Rechenschaftsbericht von Frau Dr. Hana

lament, der seinerzeit zu den Gründern der Eu−

kyní sdružení Hanou Jeníčkovou, i s navrže−

Jeníčková und die neuen Aufgaben von wur−

roregion Krušnohoří gehörte.

nými úkoly. Se zprávou o výsledku dobrého

den einstimmig angenommen.

hospodaření za uplynulý rok seznámila valnou

Frau Jana Milkovcová infor−

hromadu Jana Mikovcová a návrh vyrovnané−

mierte die Vollversammlung

ho rozpočtu na rok 2008 ve výši 8 542 800 Kč

über das positive Prüfergeb−

přednesl Vladimír Vopelka. Rozpočet zohled−

nis des Jahreshaushaltes.

ňuje již i správu Fondu malých projektů, kte−

Herr Vopelka schlug einen

rou euroregion převzal. Valná hromada také

Jahreshaushalt in Höhe von

upravila stanovy, aby odpovídaly vývoji euro−

8. 542 800,00 Kronen vor, der

regionu a moderní době. V diskusi na závěr

auch die Mittel für den Klein−

vystoupil poslanec Josef Čerňanský, zakláda−

projektefonds berücksichtigt,

jící člen euroregionu, který se o euroregiony

den die Euroregion verwalten

úspěšně zasazuje i na půdě parlamentu.

wird.
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REFORMA OKRESŮ
KREISREFORM

Nová zákonná úprava územního uspořádání zemských okresů a měst v Sasku (ve sloupcích okresy − počet obyvatel − prognóza − rozloha)

Územní reforma okresů v Sasku Kreisgebietsreform in Sachsen

4

Zákonem o novém územním členění zemských okresů Svobodného

Durch das „Gesetz zur Neugliederung des Gebietes der Landkreise

státu Sasko a změnou některých dalších zákonů získá Svobodný stát

des Freistaates Sachsen und zur Änderung anderer Gesetze“ wird

Sasko jiný vzhled. Až vstoupí 1. 7. 2008 v platnost článek 1 saského

der Freistaat ein neues Gesicht erhalten. Mit Inkrafttreten des Arti−

zákona o novém územním členění okresní správy, bude na místě

kel 1 − Sächsisches Kreisgebietsneugliederungsgesetz – zum

dosavadních 22 zemských okresů již v blízké budoucnosti pouze 10,

01.07.2008 wird es anstelle von bisher 22 in Zukunft nur noch 10

počet svobodných okresních měst se zmenší ze 7 na 3.

Landkreise geben, die Anzahl der kreisfreien Städte verringert sich
2

Tak například vznikne nový Krušnohorský okres s plochou 1.828 km

von 7 auf 3. So wird beispielsweise der Erzgebirgskreis mit einer

a s 393.255 obyvateli (podle údajů z 31. prosince 2005). Obsáhne

Fläche von 1.828 km˛ und 393.255 Einwohnern (31.12.2005) neu

všechny obce dosavadních okresů Annaberg, Aue − Schwarzenberg,

gegründet.

Stollberg, stejně jako všechny obce dosavadního okresu Středního

Er umfaßt alle Gemeinden der bisherigen Landkreise Annaberg, Aue−

Krušnohoří (Marienberg).

Schwarzenberg, Stollberg sowie alle Gemeinden des bisherigen Mitt−

V novém okrese bude celkem 74 obcí a měst. Z měst, která v důsled−

leren Erzgebirgskreises. Im neuen Kreis wird es insgesamt 74 Städte

ku nového uspořádání ztratí sídlo zemského okresního úřadu, se sta−

und Gemeinden geben. Die Gemeinden, die als Folge der Neuglie−

nou tzv. „velká okresní města“.

derung den Sitz des Landratsamtes verlieren, sollen „Große Kreiss−

Také do Euroregionu Erzgebirge/Krušnohoří přinese okresní reforma

tädte“ werden.

strukturální změny. Bude větší, protože k onomu novému zemskému

Auch für die Euroregion Erzgebirge bringt die Kreisreformen struk−

Krušnohorskému okresu přibude okres Střední Sasko, jako nástupce

turelle Änderungen mit sich. Sie wird künftig größer, da zum Land−

okresu Freiberg, který je současným členem euroregionu a ke které−

kreis Mittelsachsen, als Nachfolger des Kreises Freiberg in der Eu−

mu se nyní přičlení ještě bývalé okresy Mittweida a Döbeln, které se

roregion, die ehemaligen Kreise Freiberg plus Mittweida und Döbeln

tak rovněž stanou součástí našeho euroregionu.

Mitglied in unserer Euroregion sein werden.

ARBEITSGRUPPEN
PRACOVNÍ KOMISE

Dopravní komise − AG Verkehr

offenen Grenzen zugenommen, noch ist das Ver−
kehrsaufkommen unverhältnismäßig gestiegen.

Na prvním jednání dopravní komise v letošním roce

misi o podporu a doporučení záměrů železnice

In diesem Jahr ist im Landkreis Mittlerer Erzge−

si členové komise vyměnili zkušenosti z někdejších

v příhraničí, především na Moldavě.

birgskreis in Rübenau/Kalek die Öffnung eines wei−

hranic po vstupu do Schengenského prostoru.

teren Grenzübergangs vorgesehen. Da sich die dort

Byly to vesměs pozitivní zkušenosti, protože po

befindliche Grenzbrücke momentan in einem

otevření hranic nedošlo ani ke zvýšené kriminalitě,

schlechten Zustand befindet, will die Stadt Marien−

ani nedošlo k nepřiměřenému zvýšení dopravy.

berg Geld für die Brückensanierung bereit stellen.

V letošním roce se dá počítat s otevřením přecho−

Vorher erfolgt eine Notreparatur, denn die Nutzung

du Kalek/Rübenau mezi okresy Střední Krušnohoří

ist bereits jetzt notwendig, da 2 Kinder aus Kalek

a Chomutov. Protože tamní hraniční most je nyní

den Rübenauer Kindergarten besuchen und weite−

ve špatném stavu, chce poskytnout peníze na jeho

re Anmeldungen schon vorliegen.

sanaci město Marienberg. Musí mu předcházet

In der Beratung wurde weiterhin zu Möglichkeiten

nouzová oprava, která je nutná už teď, protože 2

der sächsischen Landesförderung

děti z Kalku navštěvují mateřskou školu v Rübenau

In der ersten Arbeitsgruppensitzung der Arbeits−

im Bereich der Investitionen zur Verbesserung der

a další už jsou přihlášeny.

gruppe Verkehr in diesem Jahr wurde von den

kommunalen Verkehrsverhältnisse informiert.

Na jednání se přítomní dozvěděli zajímavé informa−

Erfahrungen der Mitglieder an den ehemaligen

Im Bereich grenzüberschreitender Schienenverbin−

ce o dotacích zemské vlády do zkvalitnění doprav−

Grenzen nach dem Betritt Tschechiens zum Schen−

dungen fand wiederum eine rege Diskussion statt.

ních spojů na místních komunikacích. V oblasti

genraum berichtet.

Vertreter der tschechischen Seite baten die AG um

přeshraniční železniční dopravy došlo naproti tomu

Durchweg wurden positive Erfahrungen gemacht,

Unterstützung zur Befürwortung der Bahn an Grenz−

k živé diskusi. Zástupce české strany požádal ko−

denn bisher hat weder die Kriminalität durch die

übergängen, insbesondere in Moldava.

Krizový management Euroregionu Krušnohoří
AG Katastrophenschutz der Euroregion Krušnohoří/Erzgebirge
Ve středu 5. 3. 2008 proběhlo v technicko−ha−
sičském centru ve Freibergu další jednání ak−
tivní komise krizového managementu. Podrob−
ně byla projednána příprava soutěže mladých
hasičů euroregionu, která se letos v červnu za
podpory Ústeckého kraje a Severočeských
dolů uskuteční pod záštitou hejtmana Šulce v
Oseku. Dále byla projednána příprava dotisku
česko−německého záchranářského slovníku a
záměr kapesního vydání obdobného dvojjazyč−
ného slovníku, který je připravován ve spolu−
práci s Ústeckým krajem. Komise se také se−
známila s přípravou Fondu malých projektů
v programu Cíl 3 a s reformou okresních úřa−
dů v Sasku. Další jednání komise se uskuteč−
ní u příležitosti soutěže mladých hasičů v Ose−
ku a v srpnu bude komise jednat na německé
straně.
kommt, wird in diesem Jahr mit der Unterstüt−

ist, besprochen. Dazu sind bereits Vorberei−

zung des Bezirks und der Nordböhmischen

tungen im Bezirksamt getroffen worden. Die

Am Mittwoch, den 05. 03. 2008, fand im Feu−

Kohlegesellschaft im Juni in Osek stattfinden.

Arbeitsgruppe machte sich mit der Vorberei−

erwehrtechnischen Zentrum des Landkreises

Schirmherr der Veranstaltung soll Hauptmann

tung des Kleinprojektfonds im Programm Ziel

in Freiberg eine weitere Beratung der Arbeits−

Šulc sein. Weiterhin wurde die Vorbereitung

3 vertraut. Die tschechische Seite ließ sich vom

gruppe Katastrophenschutz statt. Es wurde

für den Nachdruck des Wörterbuches für den

Stand der Kreisreform in Sachsen unterrich−

ausführlich die Vorbereitung des Wettbewerbs

deutsch−tschechischen Rettungsdienst sowie

ten. Die nächste Arbeitsgruppensitzung fin−

von Jugendfeuerwehren aus dem Gebiet der

die Herausgabe einer Taschenausgabe eines

det anlässlich des Wettbewerbs der Jungen

Euroregion besprochen. Dieser Wettstreit, bei

ähnlichen zweisprachigen Wörterbuchs, wel−

Feuerwehr im Juni in Osek statt, auf deut−

dem es auf Geschwindigkeit und auch auf das

ches allerdings im Umfang so verkleinert wer−

scher Seite wird man im August wieder zusam−

sichere Handhaben des Löschgerätes an−

den soll, das es in einer Brusttasche zu tragen

menkommen.
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PRACOVNÍ KOMISE
ARBEITSGRUPPEN

Sociální komise jednala v Diakonii v Marienbergu
Arbeitsgruppe Soziales tagte in der Diakonie in Marienberg
Die Beratung der Arbeitsgruppe Soziales war schon des−
halb bedeutsam, weil der Vorsitzende des deutschen Teils
der Arbeitsgruppe, Herr Ralf Schenk und auch das lang−
fristige Mitglied Herr Neuber nach 15 Jahren Mitarbeit in
den vorzeitigen Ruhestand verabschiedet wurden. Die Ge−
schäftsführer beider Teile der Euroregion, Frau Ebenhöh
und Herr Bína, dankten beiden für die außerordentlich gute
Zusammenarbeit während ihrer Amtszeit.
Herr Haug, Vorstandsmitglied des Diakonischen Werks
Marienberg machte die Arbeitsgruppe zunächst mit den
Aufgaben der Einrichtung bekannt. Das Hauptthema der
Beratung war die Drogenproblematik, über die Herr Mgr.
Pavel Weiss aus Most sprach. Nach einer regen Diskus−

hat. Ein gemeinsames Interesse besteht an der Lösung der

sion stellten die Mitglieder der Arbeitsgruppe den Arbeits−

Probleme von Obdachlosen. Die tschechische Seite be−

plan für das Jahr 2008 auf. Außer den Bewertungen und

reitet sich auf einen Vortrag zum Thema Prävention der

der Vorbereitungen der Stellungnahmen zu beantragten

Kinderkriminalität vor und informiert die deutschen Kolle−

Projekten möchte sich die Arbeitsgruppe zur Problematik

gen über das System der rechtzeitigen Intervention. Auf

von Schuldnern verständigen, wobei die deutsche Seite

Wunsch der tschechischen Seite wird auch das Thema Pri−

in diesem Teil der Sozialarbeit erhebliche Erfahrungen

vatunternehmer im sozialen Dienst behandelt.

Jednání sociální komise 6. února bylo mi−
mořádné již tím, že komisi po 15 letech po−
ctivé práce opouští odchodem do důcho−
du předseda její německé části Ralf Schenk
a rovněž její dlouholetý člen pan Neuber.
Přesto bylo jednání komise pracovní. Hlav−
ním bodem byla protidrogová politika, o
které zasvěceně pohovořil Mgr. Pavel Weiss
z Mostu. Po živé diskusi stanovili členové
komise hlavní úkoly na rok 2008. Kromě
hodnocení a přípravy stanovisek k předklá−
daným projektům se chce komise zaměřit
na problematiku dlužníků, kde má v této
specifické sociální práci německá strana značné zkušenosti,
společným zájmem je také řešení problému bezdomovců.
Česká strana představí problematiku ohrožených dětí a
prevenci dětské kriminality a seznámí německé kolegy se
systémem včasné intervence. Na přání české strany bude
také zařazeno téma financování soukromého podnikání v
sociálních službách. Dojemné bylo rozloučení s členy ně−
mecké části komise, kteří odcházejí do důchodu.

Komise pro životní prostředí a regionální plán
Arbeitsgruppe Umwelt und Regionalplanung
V sídle společnosti Povodí Ohře, státní podnik, proběhlo
jednání komise pro životní prostředí a regionální plán Eu−
roregionu Krušnohoří. Spolupráce Povodí Ohře a eurore−
gionu je již dlouhodobá, euroregion podpořil v řídícím
výboru Interreg projekt ekologických opatření na řece Ohři,
podaný Povodím Ohře, a společně oba partneři mnoho−
krát projednávali protipovodňová opatření. Na jednání
v Chomutově představila německá strana povodňovou ana−
lýzu a projektový záměr protipovodňových opatření v Kruš−
nohoří, na kterém se budou podílet nejen obce, ale i od−
borní čeští partneři, jako je Povodí Ohře či obecně
prospěšná společnost Aquarius, člen euroregionu. Dal−
ším bodem jednání byl návrh na zvýšení informovanosti o
pachové zátěži v Krušnohoří s ekologickou osvětou. Vzni−
kl jako reakce na článek v saském tisku, ve kterém poslan−
kyně Spolkového sněmu Veronika Bellmannová
z Freibergu uvádí „nekonečnou záležitost pachové zátěže“
která musí konečně skončit, a setká se proto s českým vel−
vyslancem Dr. Rudolfem Jindrákem. Komise pověřila oba
jednatele, aby velvyslanci i poslankyni poskytli informace
o tom, co již bylo za 15 let přeshraniční česko – saské
spolupráce v oblasti ochrany životního prostředí uděláno.
Komise chce v letošním roce opět uspořádat populární
ekokemp, zabývat se odpadovým hospodářstvím, biopali−
vy, ochranou přírody a rekultivacemi. Jednání probíhá vždy
střídavě na obou stranách hranice, příští se v květnu usku−
teční v saském Neukirchenu.

Im Sitz der Gesellschaft Povodí Ohře (Quellgebiet Eger),
einem Staatsbetrieb, fand die Beratung der Arbeitsgruppe
Umwelt/Regionalplanung statt. Die Zusammenarbeit zwi−
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schen Povodí Ohře und der Euroregion hat eine lange Tra−
dition. Die Euroregion unterstützte im Lenkungsausschuss
Interreg ein vom Povodí Ohře beantragtes ökologisches
Projekt von Maßnahmen auf dem Fluss Ohře, außerdem
haben beide Partner mehrmals verschiedene Hochwasser−
schutzmaßnahmen besprochen. Bei der Tagung in Cho−
mutov stellte die deutsche Seite eine Hochwasseranalyse
sowie ein Vorhaben der Hochwasserschutzmaßnahmen im
Erzgebirge vor, an welchen sich nicht nur die Gemeinden
beteiligen werden, sondern auch die fachlich zuständigen
tschechischen Partner wie Povodí Ohře oder die gemein−
nützige Gesellschaft Aquarius, ein Mitglied der Eurore−
gion. Ein weiterer Punkt war ein Vorschlag zur Verbesse−
rung der Informationslage der Bevölkerung über die
Herkunft der Geruchsbelästigung im Erzgebirge, gepaart
mit ökologischer Aufklärung. Dieser Punkt entstand als
Reaktion auf einen Artikel in der deutschen Presse, in wel−
chem die Abgeordnete des Bundestags Veronika Bellmann

aus Freiberg bezüglich dieser Geruchsbelästigung mit den
Worten zitiert wurde: „es müsste die unendliche Geschichte
eigentlich bald ein Ende haben“. Deshalb traf sie sich mit
dem tschechischen Botschafter Dr. Rudolf Jindrák. Dr. Roth
beauftragte Herrn Bína, dem Botschafter und der Abge−
ordneten eine Publikation zu 15 Jahren tschechisch−säch−
sischer Zusammenarbeit im Bereich Umweltschutz in den
Euroregionen Erzgebirge und Elbe zu übergeben. Die Ar−
beitsgruppe möchte in diesem Jahr außerdem wieder das
beliebte Ökocamp veranstalten, sich mit der Abfall−
wirtschaft sowie mit Biobrennstoffen und dem Naturschutz,
aber auch mit der Rekultivierung beschäftigen. Da die Be−
ratungen wechselseitig in Deutschland und in Tschechien
stattfinden, ist das nächste Treffen für den Mai im säch−
sischen Neukirchen geplant.

ARBEITSGRUPPEN
PRACOVNÍ KOMISE

Komise pro hospodářství a turistiku jednala v Chomutově
Die Arbeitsgruppe Wirtschaftsförderung und Tourismus tagte in Chomutov
První jednání bilaterální komise pro hospodářství a turis−

Jahr sowie die Hauptaufgaben auf. Bei der nächsten

tiku v letošním roce proběhlo pod taktovkou chomutov−

Beratung im Juni in Freiberg wird die Problematik der

ské primátorky Ing. Mgr. Ivany Řápkové dne 11. 3. 2008 v

gezielten Nachwuchsausbildung im technischen Be−

úspěšné české společnosti PRVNÍ ELEKTRO. Po odborné

reich Thema sein. Außerdem will man sich mit dem

a poutavé exkurzi ve firmě, která dodává elektrická zařízení

Inhalt der Arbeit des Regionalmanagements vertraut

nejen českým, ale i německým zákazníkům, se komise se−

machen. Dieses unterstützt auf der deutschen Seite

známila s přípravou nového programu Cíl 3, určeného na

der Euroregion erfolgreich die Wirtschaftsförderung

podporu přeshraniční spolupráce a stanovila si plán prá−

und hat schon interessante konkrete Ergebnisse vor−

ce a úkoly na letošní rok. Na příštím jednání ve Freibergu

zuweisen, auf welche wir in der nächsten Ausgabe der

v červnu bude hlavním tématem problematika odborného,

„Infopress“ näher eingehen werden. Eventuell bietet
sich sogar die Möglichkeit einer Spiegelung der Akti−

cíleného technického profesního vzdělávání a seznámení
se s náplní práce Regionálního managementu. Ten na ně−

Die erste Beratung der bilateralen Arbeitsgruppe in die−

vitäten auf der tschechischen Seite. In einem für Sep−

mecké straně euroregionu úspěšně podporuje hospodář−

sem Jahr fand unter Leitung ihrer Vorsitzenden, der

tember geplanten Treffen wird sich die Arbeitsgruppe

ský rozvoj a má již zajímavé konkrétní výsledky, o kterých

Oberbürgermeisterin von Chomutov, Ing. Mgr. Ivana

auf die weitere Entwicklung des Tourismus mit dem

budeme informovat v příštím čísle. Naskýtá se možnost

Řápková, am 11. 03. 2008 in der tschechischen Ge−

Schwerpunkt Tagesreisen konzentrieren. Ebenfalls im

jeho zrcadlové podoby na české straně. V září se komise

sellschaft PRVNÍ ELEKTRO (Erstes Elektro) statt. Nach

Herbst ist eine Tagung in Annaberg zum Thema Wirts−

v Mostě zaměří na rozvoj cestovního ruchu, především jed−

einer fachlich fundierten Exkursion durch die erfolg−

chaftsförderung, Dienstleistungen und Verkehr ge−

nodenní turistiky. V listopadu v Annabergu bude jednat o

reiche Firma, die nicht nur für den tschechischen,

plant. Aus diesem Grunde wird die Beratung ge−

podpoře podnikání, služeb a dopravy, proto se sejde spo−

sondern auch den deutschen Markt Elektroanlagen

meinsam mit den Vertretern der Arbeitsgruppe Ver−

lečně se zástupci dopravní komise. V novém programu

liefert, machte sich die Arbeitsgruppe mit dem Stand

kehr stattfinden. Weitere Aufgabenfelder liegen in der

Cíl 3 bude komise nadále posuzovat projekty a předávat

der Vorbereitung des für die grenzüberschreitende Zu−

Bewertung von Projekten und der Abgabe von dies−

řídícím výborům svá odborná stanoviska v tak důležité ob−

sammenarbeit neuaufgelegten Programms Ziel 3

bezüglichen Stellungnahmen im Rahmen des neuen

lasti, jakou je podpora rozvoje hospodářství a turistiky.

vertraut und stellte den Arbeitsplan für das laufende

Programms Ziel 3 an die Lenkungsausschüsse.

Česko−německá konference o vzdělání
Deutsch−Tschechische Bildungskonferenz

Auszubildende, Studierende und Lehrpersonal

(DTPA/MT) ALTENBERG: Sasko a ČR chtějí

e.V. a evropským saským hnutím Europäische

siger werden. Der mit dem demographischen

intenzivněji spolupracovat v oblasti vzdělává−

Bewegung Sachsen e.V. Z pohledu obou zemí

Wandel einhergehende Fachkräftemangel wird

ní, uvedl šéf Saské státní kanceláře, státní mi−

projednali účastníci rámcové podmínky pro

insbesondere in den technischen Berufen auf

nistr Michael Sagurna na česko−německé kon−

vzdělávání a praxi v příhraničím prostoru Sas−

beiden Seiten der Grenzen spürbar. Wir ver−

ferenci o vzdělávání dne 5. dubna v Altenbergu.

ka a ČR, a rovněž i nároky na uchazeče.

lieren unseren gut ausgebildeten Nachwuchs

Pro lepší spolupráci a pro společný úspěch je

V současné době existuje na 120 partnerství

an wirtschaftsstärkere Regionen. Deshalb wird

nutné odstranit konkurenční myšlení, prohlá−

škol a 34 partnerských vztahů vysokých škol

es umso wichtiger, die Bereiche Wirtschaft,

sil.

mezi Saskem a ČR. Ve 24 saských školách

Gesellschaft und Bildung in beiden Ländern

Na základě rozdílnosti vzdělávacích systémů

se učí v probíhajícím školním roce 2165 žáků

enger zu verknüpfen“, sagte Sagurna vor rund

je výměna žáků, učňů a pedagogů možná jen

češtinu.

100 sächsischen und tschechischen Jugend−

zwischen beiden Ländern bisher nur einge−
schränkt möglich. „Hier müssen wir durchläs−

lichen, Firmen− und Vereinsvertretern während

v omezené míře. Zde musíme být pružnější.

der Bildungskonferenz.

Nedostatek odborných profesí, způsobený de−
mografickými změnami, je pociťován přede−

(DTPA/MT) ALTENBERG: Sachsen und die

Diese wurde vom Bildungswerk für Kommunal−

vším v technických oborech. Ztrácíme náš

Tschechische Republik wollen im Bildungsbe−

politik Sachsen e.V. und dem Europäische

dobře vzdělaný dorost, který odchází do hos−

reich intensiver zusammenarbeiten. Das er−

Bewegung Sachsen e.V. ausgerichtet. Aus

podářsky silnějších regionů. Proto je nyní pro

klärte der Chef der Sächsischen Staatskan−

Sicht beider Länder erörterten die Teilnehmer

nás nesmírně důležité, abychom ještě úžeji

zlei, Staatsminister Michael Sagurna, am 5.

Rahmenbedingungen für Ausbildung und Prak−

propojili oblasti hospodářství, společnost a

April während der Deutsch−Tschechischen Bil−

tika im Grenzraum Sachsen/Tschechien sowie

vzdělávání v obou zemích, dodal Sagurna před

dungskonferenz in Altenberg. Notwendig für

Anforderungen an Bewerber.

téměř stovkou zástupců saské a české mlá−

eine bessere Zusammenarbeit und den ge−

Derzeit exisitieren etwa 120 Schulpartnerschaf−

deže, firem a zástupců různých sdružení bě−

meinsamen Erfolg sei es, falsches Kon−

ten und 34 Hochschulbeziehungen zwischen

hem konference o vzdělávání. Tato konferen−

kurrenzdenken abzubauen, so Sagurna.

Sachsen und Tschechien. An 24 sächsischen

ce byla organizována vzdělávací společností

Aufgrund der Verschiedenheit der jeweiligen

Schulen lernen im laufenden Schuljahr 2165

Bildungswerk für Kommunalpolitik Sachsen

Bildungssysteme ist ein Austausch für Schüler,

Schüler Tschechisch.
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ZE ŽIVOTA PARTNERSKÝCH
AUS DEM LEBEN DER PARTNERSTÄDTE

Příprava setkání hornických měst v Mostě
Vorbereitung des Treffens der Bergstädte in Most
Dne 23. 4. 2008 se konal workshop k přípravě
setkání hornických měst, které se uskuteční v
září v Mostě. Na jednání byla projednána pří−
prava organizace tohoto setkání, spolupráce
hornických měst v záměru Montanregion Kruš−
nohoří a byly zde představeny také společné
záměry v novém programu Cíl 3. Po hojně na−
vštíveném workshopu následovala další zají−
mavá jednání a exkurze v Podkrušnohorském
technickém muzeu.
Příprava setkání hornických měst je schvále−
ným projektem podpořeným a spolufinancova−
ným z Fondu malých projektů iniciativy Spole−
čenství Interreg III A.

die Zusammenarbeit der Bergstädte zum Vor−

ressante Beratung und die Exkursion ins

Am 23. 04. fand ein Workshop zur Vorberei−

haben der Montanregion Erzgebirge und auch

Bergbaumuseum Erzgebirgsvorland. Das

tung des Treffens der Bergstädte, das im Sep−

die Vorstellung gemeinsamer Projektideen im

Projekt „Vorbereitung des Treffens der Berg−

tember in Most durchgeführt wird, statt.

Programm Ziel 3 sowie die dazu möglichen

städte“ wurde aus dem Kleinprojektefonds im

Bei der Beratung wurde sowohl die Vorberei−

Förderungen besprochen.

Rahmen der Gemeinschaftsinitiative Interreg

tung als auch die Organisation des Festes,

Nach dem Workshop folgte eine sehr inte−

III A unterstützt und mitfinanziert.

Společné setkání zástupců úřadů Aue a Kadaně

Das gemeinsame Treffen von Vertretern der Stadtämter Aue und Kadaň
Partnerská města Kadaň a Aue již vzájemně
spolupracují od listopadu 2003. Tato spoluprá−
ce je intenzivní zejména v oblasti kultury a ces−
tovního ruchu, kde se obě města aktivně účast−
ní různých městských slavností.
Při poslední návštěvě se starostové měst do−
hodli, že si vymění zkušenosti s fungováním
jednotlivých úřadů.
Společné setkání zástupců úřadů Aue a Ka−
daně se uskutečnilo v úterý 18. března v krá−
lovském městě Kadani, kde proběhla prezen−
tace, při které vedoucí představili svoje odbory
a přiblížili fungování místní správy. Po společ−
ném obědě následovala prohlídka kamerové−
ho systému Městské policie a prohlídka jed−
Kultur und Fremdenverkehr erfolgreich und

Treffen der Stadtbehörden von Aue und Ka−

äußerte sich unter anderem in der regen wech−

daň fand am 18. März in der königlichen Stadt

selseitigen Beteiligung der Partner an verschie−

Kadaň statt. Die Leiter stellten ihre Abteilun−

denen Stadtfesten.

gen vor und verglichen die Funktionen mit de−

Während eines Besuches vereinbarten beide

nen der Selbstverwaltung. Es folgte die Be−

Bürgermeister, einen Erfahrungsaustausch

sichtigung der Feuerwehreinheit und des

über die Struktur der einzelnen Ämter ihrer

Systems von Überwachungskameras der

Die Partnerstädte Kadaň und Aue arbeiten

Städte einzuleiten, um die Arbeitsweise der

Stadtpolizei. Zum Schluss lud Herr Bürger−

bereits seit November 2003 zusammen. Die−

jeweils anderen Seite besser verstehen zu

meister Kohl die Vertreter der Stadt Kadaň zu

se Zusammenarbeit war vor allem im Bereich

können. Das in diesem Rahmen bislang letzte

einem Besuch nach Aue ein. K. Čuboňová

notky hasičů. Na závěr společné návštěvy
pozval starosta Heinrich Kohl zástupce Kada−
ně na návštěvu a představení úřadu v Aue.
K. Čuboňová
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Innovative erneuerbare Energien – ein Wachstumsmarkt
Inovativní obnovitelné energie – vzrůstající podíl na trhu
Auf sehr große Resonanz stieß die 6. Exkursi−

společnost Deutsche Solar AG a aby zde zís−

on im Rahmen des Projekts „Umweltwissen

kalo informace o inovativní obnovitelné ener−

und nachhaltige Entwicklung“ der LEB im

getické technice. Průvodce podnikem David

Freistaat Sachsen e.V.: 45 Interessierte aus

Münster z vedení společnosti jim představil zá−

Deutschland und Tschechien kamen am 3.

kladní údaje a fakta o společnosti Deutsche

März 2008 nach Freiberg, um die Deutsche

Solar AG a předvedl jednotlivé výrobní proce−
sy podniku, který má mezinárodní postavení i

Solar AG zu besichtigen und sich über inno−
vative regenerative Energietechnik zu informie−

hielten die Exkursionsteilnehmer einen Einb−

díky mateřskému koncernu SolarWorld AG, s

ren.

lick in die Arbeitstechniken und −abläufe. Nach

pobočkami v Německu, Švédsku, Španělsku,

Referent und Führungsleiter David Münster

dem Rundgang bestand die Möglichkeit zu Dis−

Africe a v USA a ovlivňuje významným způso−

stellte zentrale Daten und Fakten der Deutsche

kussion und weiterführenden Fragen. Hier kam

bem globální práci skupiny SolarWorld. Sídlo

Solar AG vor, veranschaulichte die einzelnen

auch der Zusammenhang von Umwelt− bzw.

pobočky ve Freibergu se svými 1000 zaměst−

Produktionsschritte des Betriebes und den in−

Klimaschutz und Solarenergie zur Sprache, bei

nanci bude v budoucích letech expandovat a

ternationalen Stellenwert des Mutterkonzerns

dem die Deutsche Solar AG das Motto vertritt:

výrobní kapacita akciové společnosti Deutsche

SolarWorld AG. Betriebsstätten in Deut−

„Nicht nur Geld verdienen, sondern auch etwas

Solar AG se zdvojnásobí. Při následující pro−

schland, Schweden, Spanien, Afrika, Asien und

für die Umwelt tun.“

hlídce získali účastníci exkurze možnost nahléd−
nout do tajů pracovní techniky a pracovních po−

den USA verdeutlichen auf beeindruckende

stupů. Po prohlídce využili možnosti diskuse k

Weise die globale Arbeit der SolarWorld Group.
Der mit rund 1000 Mitarbeitern größte Stan−

Velký zájem vyvolala exkurze v rámci projektu

dalším dotazům. Na pořad se pak dostala sou−

dort in Freiberg wird in den nächsten Jahren

Znalosti o životním prostředí a udržitelný roz−

vislost mezi životním prostředím, ochranou kli−

weiter expandieren und die Produktionskapa−

voj společnosti LEB ve Svobodném státě Sas−

matu a sluneční energie, kde Deutsche Solar

zität der Deutsche Solar AG verdoppeln. Bei

ko. Na 45 účastníků z Německa a ČR přijelo 3.

AG zastává motto: „Nejen vydělávat peníze, ale

dem anschließenden Betriebsrundgang er−

března do Freibergu, aby navštívilo akciovou

také udělat něco pro životní prostředí“.

Předání vedoucího zásahového vozidla krizového managementu
Übergabe des Führungsfahrzeuges für den Katastrophenschutz
Mit der Unterzeichnung einer Kooperationsvereinbarung
zur künftigen Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Kata−
strophenschutzes zwischen dem Landkreis Freiberg und
dem Feuerwehrcorps des Bezirkes Ústí n. L. durch deren
Vertreter, Herrn Landrat Volker Uhlig und Oberst Novotný,
fand die Übergabe des neuen Führungsfahrzeuges zur Ka−
tastrophenabwehr am 27. März ihren Höhepunkt.
Das zu einem beträchtlichen Teil aus dem Europäischen
Förderprogramm Interreg III A finanzierte Fahrzeug, das
zur Koordinierung von Hilfseinsätzen im Katastrophens−
chutz auch grenzüberschreitend genutzt werden kann, soll
aber auch zu Trainingszwecken aus der Halle geholt wer−
den.
Die von der Euroregion Erzgebirge/Krusnohori herausge−
gebenen Wörterbücher „Technologie der Brandbekämp−

Podpisem této kooperační dohody zemským radou Vol−

podporu přeshraniční spolupráce Interreg III A. Bude ale

fung“ und „Fachwortschatz für Angehörige des Ret−

kerem Uhligem a plukovníkem Novotným o budoucí spo−

využíváno i pro školení a výcvik. Záchranářský slovník, vy−

tungswesens“ (letzteres enthält 5000 Stichwörter in beiden

lupráci mezi okresem Freiberg a záchranným sborem Ús−

daný Euroregionem Krušnohoří s odbornou slovní záso−

Sprachen) bilden eine gute Grundlage auch für die ge−

teckého kraje vyvrcholila dosavadní spolupráce,

bou pro technologii zdolávání požárů pro příslušníky in−

meinsame Nutzung des Fahrzeuges und zur Verringerung

korunovaná předáním vedoucího zásahového vozidla kri−

tegrovaného záchranného sboru, vytváří dobrou základnu

von Sprachschwierigkeiten bereits bei Ausbildung und

zového managementu 27. března 2008.

pro společné využití vozidla pro vzdělávací a cvičné účely.

Übung.

Velitelské vozidlo, které bude využíváno také přeshranič−

Jak zemský rada Uhlig, tak i plukovník Novotný vyjádřili

Sowohl Landrat Uhlig als auch Oberst Novotny verliehen

ně pro koordinaci zásahu v případě ochrany před katastro−

naději, že vozidlo nebude muset být nasazeno ve skuteč−

ihrer Hoffnung Ausdruck, dass das Fahrzeug nie zum Ern−

fami, bylo pořízeno převážně z evropského programu na

ném případě.

stfall ausrücken muss.
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Dobře vybaveno pro české turisty − Gut gerüstet für tschechische Touristen
Město Marienberg má na svém území od kon−
ce dubna dvojjazyčné značení, které Vás na−
vede k místním turistickým cílům. Bylo finan−
cováno z Fondu malých projektů INTERREG
III A.
24. dubna, za krásného slunečného počasí pří−
mo zvoucím k výletu, byly informační tabule,
které turisty ze všech stran dobře navádějí
k cíli, slavnostně odhaleny starostou Marien−
bergu Thomasem Wittigem a oběma jednateli
euroregionu. Marienberg má ostatně co nabíd−
nout − ať už jsou to turistické zajímavosti či his−
torické poklady. Taková je třeba někdejší sta−
robylá sýpka Bergmagazin, přetvořená na
sasko−české muzeum. Obsahuje rozsáhlou
sbírku na téma Krušnohoří a uchovává také
exponáty na stálé výstavě věnované sasko−

und in tschechischer Sprache zu den Sehen−

greiche Sammlung zum Thema Erzgebirge mit

českým dějinám. Koňský žentour, svědek ně−

swürdigkeiten leitet.

allen seinen Facetten und beherbergt auch eine

kdejšího hornictví, byl za pomoci evropských

Bei sonnigem Ausflugswetter wurde am 24.

Ausstellung zur Sächsisch−Böhmischen Ge−

dotací z programu Interreg III A nákladně re−

April symbolisch eines der Schilder, die die

schichte.

konstruován a řadí se po svém dokončení do

Touristen von jeder Seite der Stadt gut leiten,

Der Pferdegöpel, als Zeugnis des frühen Berg−

celé řady atraktivit města jako další návštěv−

vom Bürgermeister Herrn Thomas Wittig und

baues, wurde wie das Museum und die zwei−

nický magnet, nyní značený i pro české turisty.

den Geschäftsführern der Euroregion Erzge−

sprachige Beschilderung mit Hilfe von Euro−

birge/Krušnohoří enthüllt. Marienberg hat an

päischen Fördermitteln aus dem Programm In−

Sehenswürdigkeiten und historischen Schät−

terreg III A kofinanziert und reiht sich seit der

Die Stadt Mareinberg verfügt seit Ende April

zen einiges zu bieten.

Fertigstellung als Besuchermagnet in die Se−

über eine zweisprachige Wegweisung im

Das Bergmagazin, eingerichtet als Sächsisch/

henswürdigkeiten der Stadt auch für die tsche−

Stadtgebiet, welche die Besucher in deutscher

Böhmisches Museum, enthält eine umfan−

chischen Touristen ein.

Centrum volného času
a kultury Marienberg
Akce červen 2008
02.06. − 08.06.2008 denně − Sympozium dřevařského sochařství „Sitzen im Park“

Kultur − und Freizeitzentrum
Marienberg
Veranstaltungen Juni 2008
02.06. – 08.06.2008 täglich − Holzbildhauersymposium „Sitzen im Park“

(Posezení v parku).

mit Peter Paul Brockhage, Peter Eberlein,

Zúčastní se Peter Paul Brockhage, Peter Eberlein,
Detlef Jehn a Silvio Ukat
07.06.2008 20.30 hod.

Detlef Jehn und Silvio Ukat
07.06.2008

20.30 Uhr

Country Roots Tour 2008

Rik Palieri (USA) und Wilfried Mengs (D)

Rik Palieri (USA) a Wilfried Mengs (D) společně

gemeinsam mit dem Cinderella Square Dan−
ce Club Chemnitz e. V.

s Cinderella Square Dance Club Chemnitz e.V.
14.06.2008 20 hodin

Wanderer – Na staré přátelství

14.06.2008

20.00 Uhr

21.06.2008 19 hodin

22.06.2008 od 11 hodin

15.06.2008

ab 11.00 Uhr

Erzgebirgsrock

21.06.2008

19.00 Uhr

Newcomer Rockwettbewerb

Erzgebirgsrock (Krušnohorský rock)
Pro Musicum, Gipsy, Pusteblume, Kactus

Wanderer – Auf alte Freundschaft
Die Kultband der 70er und 80er Jahre

Kultovní skupiny 70. a 80 let
15.06.2008 od 11 hodin

Country Roots Tour 2008

Pro Musicum, Gipsy, Pusteblume, Kactus

Newcomer Rockwettbewerb

Eine Herausforderung für alle Nach−

Výzva pro nastupující hudební skupiny

wuchsbands!

Setkání okresních dechových orchestrů
11 orchestrů okresu Střední Krušnohoří

22.06.2008

ab 11.00 Uhr

Kreisbläsertreffen
mit 11 Orchestern des Mittleren
Erzgebirgskreises
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ERFOLGREICHE PROJEKTE
ÚSPĚŠNÉ PROJEKTY

Řada seminářů „Natura 2000“ v Centru ochrany přírody
Seminarreihe „Natura 2000“ im Naturschutzzentrum
(DTPA/MT) DÖRFEL: Natura 2000 je již řadu

čení je zajištěno prostřednictvím tlumočnické−

minarreihe zum europäischen Naturschutz−

let důležitým bodem mnoha diskusí v politice,

ho zařízení, které umožní simultánní překlad.

netzwerk Natura 2000 an. Dieses Interreg III A

hospodářství a v ochraně přírody. Ale co zna−

Zájemci se mohou ve Středisku ochrany příro−

Projekt wird von der EU und vom Freistaat

mená vlastně „Natura 2000“ přesně? Středis−

dy Naturschutzzentrum Annaberg přihlásit na

Sachsen gefördert.

ko ochrany přírody Naturschutzzentrum Anna−

jednotlivé semináře.

Die Seminarreihe wendet sich an alle, die in

berg gGmbH nabízí od 29. února 2008 v rámci

Další informace je možné získat na interneto−

Kontakt mit Natura 2000 kommen oder kom−

německo−českého projektu s názvem „Přes−

vé adrese:

men könnten: Vertreter aus Behörden und

hraniční generace Natura 2000“ řadu seminá−

http://www.naturschutzzentrum−ana.de

kommunaler Verwaltung, Umwelt− und Natur−

řů o evropském síťovém propojení ochrany pří−

a také na adrese http://www.gueg.eu.

schutzorganisationen, Planungsbüros, Studen−

rody Natura 2000. Tento projekt v Interregu III

ten entsprechender Fachrichtungen, Umwelt−

A je dotován z prostředků EU a Svobodného

bildungseinrichtungen.

státu Sasko.

Alle Veranstaltungen sind zweisprachig

Semináře jsou určeny všem, kteří přicházejí

(DTPA/MT) DÖRFEL: Natura 2000 ist seit Jah−

(D/CZ). Dabei wird die Übersetzung mittels

do kontaktu s programem Natura 2000 či by

ren ein wichtiges Diskussionsfeld in Politik,

einer Dolmetscheranlage gewährleistet. Inte−

s ním do kontaktu přijít mohli: jsou to třeba zá−

Wirtschaft und Naturschutz. Aber was bedeu−

ressenten können sich für die gesamte Veran−

stupci úřadů či místní samosprávy, ekologic−

tet Natura 2000 eigentlich genau? Das Natur−

staltungsreihe einzelne Seminarteile im Naturs−

ké organizace a ochránci přírody, plánovací

schutzzentrum Annaberg gGmbH bietet ab

chutzzentrum Annaberg anmelden. Weitere

kanceláře, studenti odpovídajícího zaměření,

dem 29. Februar 2008 im Rahmen des

Informationen sind über:

vzdělávací zařízení pro životní prostředí.

deutsch−tschechischen Projektes“ Generatio−

http://www.naturschutzzentrum−ana.de und

Všechny akce jsou dvojjazyčné (Č,N). Tlumo−

nen über Grenzen für Natura 2000“ eine Se−

unter http://www.gueg.eu verfügbar.

PUTOVNÍ VÝSTAVA V MOSTĚ

WANDERAUSSTELLUNG IN MOST EINGETROFFEN

Do Regionálního muzea v Mostě dorazila putovní výstava NATURA

Im Regionalmuseum Most ist am 9. April die Wanderausstellung NA−

dne 9. dubna.

TURA angekommen. Eröffnet wurde sie von Claudia Pommer vom

Zahájila ji Claudia Pommer ze Střediska pro ochranu přírody v An−

Naturschutzzentrum Annaberg. Sie ist in unserer Euroregion aus vie−

nabergu, která je v našem euroregionu dobře známá z mnoha přes−

len grenzüberschreitenden Projekten gut bekannt. An der Vernissage

hraničních projektů. Vernisáže se zúčastnila řada významných osob−

nahm eine Reihe von bekannten Persönlichkeiten der Euroregion, unter

ností regionu, mezi nimi i Dr. Jeníčková, předsedkyně Euroregionu

anderen auch Dr. Jeníčková, die Vorsitzende der Euroregion Krušno−

Krušnohoří, Dr. Pokorná, ředitelka muzea a předsedkyně komise

hoří, und Dr. Pokorná, die sowohl Direktorin des Museums als auch

pro muzea a kulturní památky a mnoho dalších.

Vorsitzende der Arbeitsgruppe Museen der Euroregion ist.
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Grant „Pohoda“ − Fonds „Pohoda“

ches Verhalten den nicht gewinnorientierten Organisatio−

Společnost United Energy, provozovatel teplárny v Mos−

ony korun. „V každé organizaci se jistě najdou nápady,

nen nahezubringen ist und wie man ihnen auch mit der

tě−Komořanech, nezávislý výrobce elektřiny a dodavatel

kde a jak energie uspořit, a tak věřím, že zájem organizací

Finanzierung helfen kann. Deswegen entstand der Fond

tepla do Mostu a Litvínova, představila svůj nový projekt

bude velký,“ řekl Petr Jeník. V případě, že nebudou všechny

Pohoda“, so der Generaldirektor von United Energy, Petr

Grant Pohoda. Grant nabízí neziskovým organizacím na

prostředky vyčerpány, vyhlásí společnost další kolo.

Jeník.

Mostecku a Litvínovsku dva miliony korun na opatření

Podmínky Grantu i přihláškový formulář jsou k dispozici

Der Fond ist für die gemeinnützigen Organisationen, Stif−

vedoucí k úsporám energií. Grant je první součástí dlou−

na www.TepelnaPohoda.cz
www.TepelnaPohoda.cz. Termín uzávěrky je 31. květ−

tungen, Bürgervereine, Städte und Beitragsorganisationen

hodobého projektu Tepelná Pohoda, jehož cílem je přiná−

na 2008.

Kateřina Táborská

bestimmt, die in der Region Most − Litvínov tätig sind. Ge−
fördert werden können sowohl konkrete Maßnahmen wie

šet regionu a jeho obyvatelům užitečné informace, vzdělá−

Reparaturen, Investitionen oder der Einkauf von Anlagen,

ní, zábavu i finance.
„Šetření energiemi je jednou z cest jak hospodárně naklá−

Die Gesellschaft United Energy, Betreiberin des Heizkraft−

die zu Energieeinsparungen (bei Strom, Wärme, Wasser

dat s primárními zdroji a chránit životní prostředí. V teplár−

kraftwerks in Most – Komořany und damit ein unabhängi−

usw.) führen werden als auch Projekte und Prüfungen mit

ně v Komořanech už jsme přijali celou řadu opatření, která

ger Strom− und Wärmeerzeuger, stellt ihren neuen Pro−

dieser Zielführung. Die Anträge werden nach Qualität und

vedou k úsporám. Přemýšleli jsme ale také, jak podpořit

jektfond „Pohoda“ (Behaglichkeit) vor. Der Fond bietet

Wirkungsgrad der Maßnahmen sowie deren Um−

takové chování u neziskových organizací a zároveň jim

nicht gewinnorientierten Organisationen in der Region

setzungsfähigkeit beurteilt. Berücksichtigt wird auch die

pomoci s financováním. Proto vznikl Grant Pohoda,“ uve−

Most – Litvínov eine Unterstützung mit Fördergeldern in

Gemeinnützigkeit des Antragstellers. United Energy unter−

dl generální ředitel United Energy Petr Jeník.

Höhe von zwei Millionen Kronen für Maßnahmen, welche

stützt die erfolgreichen Antragsteller mit maximal 80% der

Grant je určen neziskovým organizacím, nadacím, občan−

zu Energieeinsparungen führen. Dieser Fond ist der erste

Kosten.

ským sdružením, městům a příspěvkovým organizacím,

Teil des langfristigen Projektes „Wärmebehaglichkeit“,

Für das Projekt steht ein Fördervolumen von insgesamt

které působí v regionu Mostecka a Litvínovska. Financo−

dessen Ziel es ist, der Region und den Einwohnern

zwei Millionen Kronen bereit. „In jeder Organisation findet

vat z něj bude možné taková opatření, opravy, investice či

nutzbringende Information zum Thema Energie nahe−

man sicher Ideen, wo und wie Energie einzusparen ist, und

nákupy zařízení, která povedou k úsporám energií (elek−

zubringen sowie einen Beitrag zur Bildung, Unterhaltung

ich glaube, dass das Interesse der Organisationen groß

trické energie, tepla, vody a dalších), a také projekty a ener−

aber auch zur Finanzierung zu leisten.

sein wird,“ sagt Petr Jeník. Für den Fall, dass nicht alle

getické audity. Žádosti budou posuzovány podle kvality,

„Das Energiesparen ist einer der Wege, schonend mit den

Finanzmittel ausgeschöpft werden, wird unsere Gesells−

účinnosti úsporných opatření a realizovatelnosti projektu

primären Energiequellen umzugehen und damit die Umwelt

chaft eine weitere Förderperiode finanzieren. Die Förder−

a přihlížet se bude k veřejné prospěšnosti žadatele. United

zu schützen. Im Heizkraftwerk in Komořany haben wir eine

richtlinien des Fonds sowie das Antragsformular können

Energy úspěšným žadatelům uhradí maximálně 80 pro−

ganze Reihe von Maßnahmen eingeleitet, die zu Einspa−

unter www.TepelnaPohoda.cz
www.TepelnaPohoda.cz. abgerufen werden. Der

cent nákladů. V projektu jsou připraveny celkem dva mili−

rungen führen. Wir haben aber auch überlegt, wie ein sol−

Stichtag ist 31. Mai 2008.
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Aktivity UNIPETROL RPA, s.r.o. v oblasti ochrany životního prostředí
Aktivitäten der Gesellschaft UNIPETROL RPA, mbH im Bereich des Umweltschutzes
Společnost UNIPETROL RPA, s.r.o. (dříve CHEMOPET−
ROL, a.s.) patří mezi nejvýznamnější společnosti v České
republice. Má dominantní postavení na trhu petrochemic−
kých a některých agrochemických výrobků a tvoří surovi−
novou základnu pro navazující chemickou výrobu v České
republice. Mezi hlavní produkty patří etylen, propylen, po−
lyetylen, polypropylen, benzen, oxoalkoholy, čpavek a
močovina.
UNIPETROL RPA leží v oblasti severních Čech významně
zatížené dopady těžby hnědého uhlí, elektrárnami a prů−
myslovými podniky. Z těchto skutečností vyplývá povin−
nost odpovědně přistupovat k ochraně životního prostředí
a trvale přispívat k vytváření zdravých pracovních a život−
ních podmínek v regionu. Ochrana životního prostředí
a ochrana zdraví patří k nejvyšším prioritám společnosti.
Základní cíle v oblasti ochrany životního a pracovního pro−
středí jsou stanoveny v Politice integrovaného systému
řízení, která vychází ze zásad Podnikatelské charty pro
udržitelný rozvoj. Politika vychází rovněž z kodexů Pro−
gramu Responsible Care − Odpovědné podnikání v che−
mii, mezinárodní iniciativy chemického průmyslu. Základ−
ním cílem společnosti v oblasti ochrany životního prostředí
je zejména soulad s platnými národními právními předpi−
sy i předpisy Evropské Unie. V této souvislosti je vhodné
konstatovat, že česká legislativa je v této oblasti plně har−
monizována s EU a že společnost je průběžně prověřová−
na nezávislou mezinárodní auditorskou společností Lloyd’s
Register Quality Assurance, která udělila společnosti cer−
tifikát v souladu s evropským standardem ISO 14001.
Dokladem péče o životní prostředí jsou dále uváděné po−
klesy vypouštěných škodlivin ze zařízení UNIPETROL RPA
a výše investičních prostředků vynaložených v průběhu po−
sledních 18 let na ochranu životního prostředí, představu−
jící téměř 8 mld Kč (více než 300 mil. EUR), tj. 23 % z
celkových investičních nákladů v uvedeném období.
I přes pozitivní vývoj v oblasti ochrany životního prostředí
bude, v souvislosti se stále se zpřísňující legislativou, nutné
realizovat řadu investičních akcí zejména v oblasti ochra−
ny vod a nakládání s odpady. V průběhu následujících 3
let lze očekávat investiční náklady v úrovni téměř 1 mld.
Kč (40 mil EUR).
V roce 2000 byla společnost CHEMOPETROL jedním se
spoluzakladatelů Ekologického centra Most pro Krušno−
hoří jehož posláním je příjem, zpracování a předávání
informací o stavu životního prostředí a mimořádných situ−
acích v regionu (on−line napojení na dispečinky), zpro−
středkování styku mezi podniky a veřejností, ekologická
výchova a publikační činnost, poradenství a monitoring
stavu životního prostředí. S cílem zvýšit informovanost
obyvatel na české i německé straně hranic o aktuálním dění
v areálu rafinérsko−petrochemického komplexu s potenci−
álním dopadem na životní prostředí, je o všech mimořád−
ných událostech vedle příslušných správních orgánů bez−
prostředně informováno i Ekologické centrum Most,
které tyto informace zveřejňuje na svých webových
stránkách www.ecmost.cz v české i německé mutaci.
UNIPETROL RPA, s.r.o., jako moderní petrochemický
podnik bere záležitosti ochrany životního prostředí od−
povědně. Dosažené výsledky v jednotlivých kategori−
ích životního prostředí, které byly prezentovány, jsou
toho důkazem. Jako ocenění za aktivity v oblasti ochra−
ny životního prostředí, bezpečnosti práce a ochrany
zdraví získal Chemopetrol, a. s. v roce 1994 oprávně−
ní používat logo „Responsible Care“. V následujících
letech několikrát opakovaně prokázal před hodnotící
komisí pozitivní trend a získal tak možnost dále pou−
žívat logo „Responsible Care“ a prezentovat tak vstříc−
ný přístup společnosti k ochraně životního prostředí.
Bližší informace o společnosti lze získat na webových
adresách:

www.chemopetrol.cz nebo www.unipetrolrpa.cz.

ist und dass unser Unternehmen ständig von der un−
abhängigen internationalen Wirtschaftsprüfergesellschaft
Lloyd’s Register Quality Assurance überprüft wird. Diese
erteilte der Gesellschaft UNIPETROL RPA das Zertifikat in
Übereinstimmung mit dem europäischen Standard ISO
14001. Einige Beweise für Umwelt−
schutzmaßnahmen sind z.B. die ange−
Sní•ení o (%)
Index 1996/2007
Verringerungen in %
gebene Senkung der Schadstoffe aus
den Anlagen der Unipetrol RPA und die
Höhe der dafür getätigten Investitionen
innerhalb der letzten 18 Jahre. Diese
beliefen sich auf 8 Milliarden Kronen
(mehr als 300 Millionen EUR). Die
Summe stellt 23% der Gesamtinvesti−
tionen in der angegebenen Zeit dar.
Trotzt der positiven Entwicklung im
Bereich des Umweltschutzes wird es
weiterhin notwendig sein, im Zusam−
menhang mit der immer strenger wer−
denden Gesetzgebung eine Reihe
weiterer Investitionsmaßnahmen um−
zusetzen, vor allem im Bereich des
Wasserschutzes und der Abfallwirt−
schaft. In den nächsten 3 Jahren kann
man Investitionen in Höhe von nahezu
1 Milliarde Kronen (40 Millionen EUR)
erwarten.
2000 wurde die Gesellschaft CHEMOPETROL eine der
für die nachgelagerte chemische Produktion in der Tsche−
Gründer des Ökologischen Zentrums für das Erzgebirge
chischen Republik. Zu den Hauptprodukten gehören Ethy−
in Most, dessen Aufgabe es ist, die Erhebung, Verarbei−
len, Propylen, Benzol, Oxoalkohol, Ammoniak und Harn−
tung und den Austausch von Informationen über den Zu−
stoff.
stand der Umwelt zu organisieren sowie über die
UNIPETROL RPA befindet sich im Gebiet Nordböhmens.
außerordentliche Situationen in der Region (Internet−
Diese Region ist in nicht unbedeutender Weise von
verknüpfung zu den Steuerwarten) zu informieren. Wich−
Heizkraftwerken, der Kohleförderung sowie der Industrie
tig hierbei ist auch die Vermittlung der Kommunikation
belastet. Aus dieser Tatsache geht die Pflicht hervor,
zwischen Betrieben und der Öffentlichkeit. Die ökologische
einen nachhaltigen Beitrag zum Umweltschutz zu leisten
Erziehung, die Publizität, die Beratung und auch die Über−
und somit dauerhaft zur Schaffung von besseren Gesund−
wachung des Umweltzustandes sind weitere Tätigkeits−
heits− und Arbeitsbedingungen beizutragen. Umwelt und
felder des Zentrums. Das Ziel der Gesellschaft ist auch die
Gesundheitsschutz gehören zu den höchsten Prioritäten
Verbesserung der Informationslage der Einwohner auf der
der Gesellschaft.
tschechischen sowie auf der deutschen Seite über aktuel−
Grundziele des Umweltschutzes und des Arbeitsmilieus
les Geschehen im Bereich der Raffinerie und Petrochemie
sind in der „Politik des integrierten Systems der Lenkung“
und der potentiellen Auswirkung auf die Umwelt. Diese In−
festgelegt, die aus den Grundsätzen der Unternehmercharta
formationen werden nicht nur den zuständigen Organen
für eine nachhaltige Entwicklung herausgeht. Diese Poli−
zugeleitet, sondern auch an das Ökologische Zentrum, das
tik gründet auch auf dem Kodex des Programms „Respon−
diese Informationen auf den eigenen Internetseiten in der
sible Care“. Dieses Programm wurde von verantwortlichen
tschechischen und deutschen Version veröffentlicht
Unternehmen in der Chemie als internationale Initiative der
(www.ecmost.cz).
chemischen Industrie entworfen. Das Grundziel der Ge−
UNIPETROL RPA GmbH ist ein moderner petroche−
sellschaft im Bereich Umweltschutz ist es aber vor allem,
mischer Betrieb, der die Auflagen des Umweltschutzes ver−
in Übereinstimmung mit den nationalen Vorschriften sowie
antwortlich akzeptiert. Die in einzelnen Kategorien des
den Vorschriften der EU zu produzieren. In diesem Zu−
Umweltschutzes erreichten Ergebnisse, wie sie immer prä−
sammenhang ist es wichtig herauszustellen, dass die
sentiert wurden, sind der Beweis dafür. Bei der Bewertung
tschechische Gesetzgebung voll harmonisiert mit der EU
der Aktivitäten im Bereich
des Umweltschutzes, Si−
cherheit der Arbeit und des
Gesundheitsschutzes ge−
wann die Chemopetrol AG
schon 1994 die Berechti−
gung, das Logo „Respon−
sible Care“ zu nutzen. In
den folgenden Jahren hat
die Gesellschaft wiederholt
vor der Bewertungskom−
mission den positiven
Trend nachgewiesen und
bekam damit die Möglich−
keit, das Logo weiterhin zu
nutzen und in diesem Sin−
1
ne die Beziehung der
2
3
Gesellschaft zum Um−
4
weltschutz weiterhin zu
1 − Gesamtinvestitionen 2 − Ökologische 3 − Sicherheit 4 − Betriebskosten
präsentieren.
Die Gesellschaft UNIPETROL mbH (früher Chempetrol A.G.)
gehört zu den bekanntesten Unternehmen der Tschechi−
schen Republik. Sie hat eine dominierende Stellung auf
dem Markt der petrochemischen und einiger agrotech−
nischer Produkte und produziert damit die Rohstoffbasis
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Společná prezentace měst regionu Severozápadní Čechy
− Žatec, Louny, Kadaň, Klášterec n. Ohří
Gemeinsame Präsentation der Region Nordwestböhmen
− Žatec, Louny, Kadaň, Klášterec n. Ohří
První region, který se v roce 2008 představil v info−
centru Czechtourismu na Staroměstském náměstí
v Praze, byl ve dnech 1. až 8. února region Severo−
západních Čech reprezentovaný městy Žatec, Lou−
ny, Kadaň a Klášterec nad Ohří.
Příjemným překvapením pro turisty, kteří se roz−
hodli navštívit dosud neobjevený kraj plný chmel−
nic a krásných středověkých měst, je fakt, že cesta
autem z Prahy zabere pouhou hodinu.
Věděli jste například, že v Žatci je největší chmelař−
ské muzeum na světě, Louny Vás uvítají skvost−
ným chrámem sv. Mikuláše, Klášterec nad Ohří
vybudoval unikátní lázně a město Kadaň se může
pochlubit památkovou rezervací s nejužší uličkou
v Čechách?
V našem regionu obklopeném Českým středoho−
řím, Krušnými a Doupovskými horami pro Vás na
míru připravíme program na jednodenní výlet, kte−
rý zaručeně příjemně překvapí a potěší všechny
Klášterec n. Ohří.

Nicklaus begrüßt, dass Klášterec nad Ohří zu einem einzi−

Es war für die Besucher des Infozentrums, die darüber

gartigen Kurort ausgebaut wurde, oder daß die Stadt Ka−

nachdenken als Touristen die Gegend zu besuchen, eine

daň sich mit der unter Denkmalschutz stehenden engsten

angenehme Überraschung zu erfahren, daß die Fahrt mit

Gasse in der Tschechischen Republik rühmen kann?

dem PKW von Prag nur eine Stunde dauert und die Re−

In der vom Böhmischen Mittelgebirge, Erzgebirge und

Die erste Region, welche sich in den Tagen vom 1. − 8.

gion viel Sehenswertes bietet.

Doupovské vrchy umrahmten Region bereitet der Touris−

Februar 2008 im Infozentrum des Czechtourismus auf dem

Wußten Sie zum Beispiel, dass in Žatec das größte

musverband für Sie ein eintägiges Überraschungspro−

Altmarkt in Prag vorstellte, war die Region Nordwest−

Hopfenmuseum in der Welt beheimatet ist oder dass Sie

gramm vor, das alle ihre Sinne erfreuen wird.

böhmen, vertreten durch die Städte Žatec, Louny, Kadaň,

die Stadt Louny mit dem prachtvollen Dom des Heiligen

smysly.

Jan Novotný, DiS

Jan Novotný, DiS

SIT 2008 BUDUJE MOSTY DO ČECH

SIT 2008 SCHLÄGT BRÜCKEN NACH BÖHMEN

CHEMNITZ: Spolu s českým společným stánkem v rámci veletrhu SIT Chemnitz pod
vedením společnosti VVV Most spol. s r.o., se podařilo vy−
budovat most do Čech. Tento mostecký podnik se zabývá
výrobou, údržbou a provozem dopravních pásů. Koopera−
ce s tímto českým podnikem je součástí iniciativy podniku
hospodářského rozvoje Wirtschaftsförderung CWE
z Chemnitz a zájmového sdružení Chemnitzer Maschine−
bau ICM e.V, která se zabývá přeshraniční spoluprací pod−
niků v oboru dopravní techniky. V tomto projektu, který byl
podpořen Evropskou unií a Svobodným státem Sasko, hraje
výraznou roli odborný program česko−saské spolupráce na
výstavišti v rámci veletrhu SIT 2008. Dne 27. června 2008
se bude konat workshop na téma česko−saské kooperace,
pořádaný sdružením ICM. Očekávají se zde, stejně jako tomu
bylo na veletrhu SIT 2007, opět přední zástupci hospodář−
ské sféry ČR.
Dosud ohlásilo více než 120 podniků svou účast na tomto veletrhu. Další informace
najdete na internetové adrese http://www.sit−chemnitz.de
http://www.sit−chemnitz.de..

DTPA/MT) CHEMNITZ: Mit einem tschechischen Gemeinschaftsstand unter Feder−
führung der VVV Most spol. s r.o. ist bei der SIT Chemnitz der Brücken−
schlag nach Böhmen gelungen. Das Unternehmen aus Most beschäftigt
sich mit der Herstellung, Wartung und dem Vertrieb von Förderanlagen.
Die Kooperation mit den böhmischen Unternehmen ist Teil einer Initiative
der Chemnitzer Wirtschaftsförderung CWE und des Interessenverbands
Chemnitzer Maschinebau ICM e.V., die sich mit der grenzüberschreiten−
den Zusammenarbeit der Unternehmen auf dem Gebiet der Fördertechnik
befasst.
Im Rahmen dieses Projektes, das von der Europäischen Union und dem
Freistaat Sachsen gefördert wird, spielt auch beim SIT−Fachprogramm die
sächsisch−böhmische Zusammenarbeit eine gewichtige Rolle. So wird es
am Freitag, dem 27. Juni 2008 einen vom ICM e.V. veranstalteten Work−
shop zum Thema „Sächsisch−Böhmische Kooperationen“ geben. Hierzu
werden, wie schon zur SIT 2007, wieder hochrangige Wirtschaftsvertreter
aus Tschechien erwartet.
Bislang haben sich mehr als 120 Unternehmen für eine Teilnahme an der SIT 2008
angemeldet. Weitere Informationen zur SIT gibt es unter http://www.sit−chemnitz.de
http://www.sit−chemnitz.de..
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AUS DEM LEBEN DER PARTNERSTÄDTE
ZE ŽIVOTA PARTNERSKÝCH MĚST

12. setkání hornických měst a obcí v Mostě dne 5. − 7. září 2008
12. Treffen der Bergstädte und Berggemeinden in Most 05.− 07. September 2008
Program
pátek 5. září 2008
Příjezd a ubytování delegací
Centrum rozvoje turismu − Radniční č. 1,
Most (v budově magistrátu, vchod vedle
obřadní síně)
10.00 − 18.00 hodin
Registrace účastníků setkání
Městské divadlo Most
Most, s. r. o.
19.30 − 20.30 hodin
Vystoupení − Vladimír Hron & band
vstup na visačku účastníka setkání
sobota 6. září 2008
Centrum rozvoje turismu − Radniční č. 1,
Most (v budově magistrátu, vchod vedle
obřadní síně)
7.00 − 18.00 hodin
Registrace účastníků setkání
První náměstí
8.30 − 9.25 hodin
Řazení průvodu
9.30 − 11.00 hodin
Průvod městem (po tř. Budovatelů do are−
álu kostela Nanebevzetí Panny Marie)
13.00 − 16.00 hodin
Přehlídka hornických kapel
Magistrát města Mostu − obřadní síň
8.30 − 9.15 hodin
Přijetí zástupců měst a významných hostů
primátorem města
Areál kostela Nanebevzetí Panny Marie
10.30 − 11.00 hodin
Řazení před hlavním pódiem v areálu kos−
tela
11.00 hodin
Slavnostní salva (ostrostřelci spolek Stříb−
ro)
11.05 hodin
Hornická hymna (spojené hudby + Moste−
čanka)
zahájení primátorem města Mostu
11.15 − 11.45 hodin
Hornický ceremoniál: Předání putovní vlaj−
ky primátorovi města Mostu od starostky
města Horního Slavkova, pořadatele 11.
Setkání hornických měst 2007, svěcení tu−
pláku − Cech příbramských horníků a hut−
níků, slavnostní salva
přestávka
13.00 − 13.10 hodin
moderátoři Martina Poulíčková a Richard
Krajčo
13.10 − 14.00 hodin
Čechomor
14.05 − 14.50 hodin
Rangers
15.00 − 16.00 hodin
Lenka Filipová
16.10 − 17.00 hodin
Petr Muk
17.10 − 18.00 hodin
Ewa Farna s kapelou
18.10 − 19.00 hodin
GIPSY.cz
19.10 − 20.00 hodin
Anna K.
20.10 − 21.00 hodin
Děda Mládek ilegal band
21.10 − 22.00 hodin
Chinaski

22.00 − 22.10 hodin
Ohňostroj − slavnostní závěr
Hrad Hněvín
12.00 − 14.00 hodin
Odjezd na hrad Hněvín
Předání cen Českého Permona
Hřbitov Pod Koňským vrchem
14.10 − 14.45 hodin
Uctění památky obětem důlního neštěstí na
dolu Jupiter
14.45 − 15.50 hodin
Prohlídka města Mostu
Reprezentační dům města Mostu
16.00 − 20.00 hodin
Skok přes kůži
v přestávce v průběhu skoku podávaná ve−
čeře
20.00 − 24.00 hodin
Společenský večer s taneční zábavou ote−
vřený pro všechny delegované účastníky
12. setkání hornických měst a obcí
Doprovodný program:
Areál kostela Nanebevzetí Panny Marie
13.00 − 17.00 hodin
Dětské hry, projížďka koňským spřežením
kejklíři, taneční soubory, divadelní scénky
Kostel sv. Ducha
Clavis Cordium
koncert pěveckého sboru
Báňská záchranná služba Most
13.00 − 17.00 hodin
Prohlídka techniky báňské záchranné služ−
by
Vrch Ressl
10.00 −12.00 hodin
Permoníčkova cesta za sladkým tajemstvím
− hra pro děti s rodiči
Oblastní muzeum Most
10.00 − 17.00 hodin
Výstava Bohdana Kopeckého
Městská knihovna Most
10.00 − 17.00 hodin
Výstava Borise Rennera − díla s hornickou
tématikou
neděle 7. září 2008
Podkrušnohorské technické muzeum −
Důl Julius III.
10.00 − 10.15 hodin
Odhalení základního exponátu Geoparku
Podkrušnohorského technického muzea
10.15 − 12.00 hodin
Prohlídka Podkrušnohorského technické−
ho muzea
nebo pro zájemce
10.15 − 12.00 hodin
Ukázka povrchového dolování
Lokalita bývalého starého města Mostu (za
areálem kostela)
10.00 − 17.00 hodin
Projděte se starým Mostem

Programm
Freitag 05. September 2008
Ankunft und Unterkunft der Delegationen
Zentrum für Tourismusentwicklung −
Radniční No. 1, Most (im Gebäude des Ma−
gistrates, der Eingang neben dem Trauzim−
mer)

10.00 bis 18.00 Uhr
Registrierung der Teilnehmer des Treffens
Städtisches Theater Most
Most, s. r. o.
19.30 − 20.30 Uhr
Auftritt von − Vladimir Hron & band
Eintritt nur mit Teilnehmer−Namensschild
Sontag 06. September 2008
Zentrum für Tourismusentwicklung
Radniční No. 1, Most (im Gebäude des Ma−
gistrates, der Eingang neben dem Trauzim−
mer)
7.00 − 18.00 Uhr
Registrierung der Teilnehmer des Treffens
Erste Platz
8.30 − 9.25 Uhr
Umzugaufstellung
9.30 − 11.00 Uhr
Umzug durch die Stadt (Budovatelů Straße
entlang ins Areal der Kirche Maria Himmel−
fahrt)
13.00 − 16.00 Uhr
Aufmarsch der Bergkapellen
Magistrat der Stadt Most − Trauzimmer
8.30 − 9.15 Uhr
Empfang der Vertreter von Städten und be−
deutsamen Gäste durch den Oberbürger−
meister der Stadt
Areal der Kirche Maria Himmelfahrt
10.30 − 11.00 Uhr
Aufstellung vor der Hauptbühne im Areal
der Kirche
11.00 Uhr
Feierliche Salve (Scharfschützen Verein
Stříbro)
11.05 Uhr
Bergmannshymne (vereinte Musikkapellen
+ Mostečanka)
Eröffnung durch den Oberbürgermeister der
Stadt Most
11.15 Uhr
Übergabe der Wanderfahne an den Ober−
bürgermeister der Stadt Most von der Bür−
germeisterin der Stadt Horní Slavkov, der
Veranstalterin des Treffens der Bergstädte
2007
11.30 Uhr
Weihe des Doppelliters − Zunft der Berg−
leute und Hűttenarbeiter in Příbram
11.45 Uhr
Abschluss − Feierlicher Salut

20.10 − 21.00 Uhr
Děda Mládek ilegal band
21.10 − 22.00 hodin
Chinaski
22.00 − 22.10 Uhr
Feuerwerk − feierlicher Abschluss
Burg Hněvín
12.00 −14.00 Uhr
Abreise zu der Burg Hněvín
Űbergabe der Preise im Namen des Tsche−
chischen Berggeistes
Friedhof Pod Koňským vrchem
14.10 − 14.45 Uhr
Gedenken an die Opfer des Grubenunglüc−
kes auf der Grube Jupiter
14.45 − 15.50 Uhr
Besichtigung der Stadt Most
Repräsentationshaus der Stadt Most
16.00 − 20.00 Uhr
Ledersprung
in der Pause im Laufe des Ledersprungs
wird Abendessen serviert
20.00 − 24.00 Uhr
Tanzvergnügen für alle geladenen Teil−
nehmer des 12. Treffens der Bergstädte und
Berggemeinden
Begleitprogramm:
Areal der Kirche Maria Himmelfahrt
13.00 − 17.00 Uhr
Kinderspiele, Fahrt mit Pferdegespann,
Gaukler, Tanzgruppen, kleine Theatersze−
nen
Kirche des heiligen Geistes
Clavis Cordium
Chorkonzert
Bergbau−Rettungsdienst Most
13.00 − 17.00 Uhr
Besichtigung der technischen Ausrüstung
des Bergbau−Rettungsdienstes
Anhöhe Ressl
10.00 −12.00 Uhr
Weg des Berggeistes zu einem süssen Ge−
heimnis − Stück für Kinder und Eltern
Regionales Museum Most
10.00 − 17.00 Uhr
Ausstellung von Bohdan Kopecký
Städtische Bibliothek Most
10.00 − 17.00 Uhr
Ausstellung von Boris Renner − Werke mit
Bergbauthematik

Pause

Sonntag 7. September 2008

13.00 − 13.10 Uhr
Martina Poulíčková und Richard Krajčo
13.10 − 14.00 Uhr
Čechomor
14.05 − 14.50 Uhr
Rangers
15.00 − 16.00 Uhr
Lenka Filipová
16.10 − 17.00 Uhr
Petr Muk
17.10 − 18.00 Uhr
Ewa Farna
18.10 − 19.00 Uhr
GIPSY.cz
19.10 − 20.00 Uhr
Anna K.

Untererzgebirgisches Technisches Mu−
seum − Grube Julius III.
10.00 − 10.15 Uhr
Enthüllung des Hauptexponates − verstei−
nerter Baum im Geopark des Unterzgebir−
gischen Technischen Museums
10.15 − 12.00 Uhr
Besichtigung des Untererzgebirgischen
Technischen Museums
oder für Interessenten
10.15 − 12.00 Uhr
Vorführung des Tagebaus am Standort der
ehemaligen alten Stadt Most (hinter dem
Areal der Kirche)
10.00 − 17.00 Uhr
Spazieren Sie durch die alte Stadt Most

Příprava setkání hornických měst byla podpořena z Fondu malých projektů INTERREG III A.
Die Vorbereitung des Treffens der Bergstädte wurde aus dem Kleinprojektefonds INTERREG III A gefördert.
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ÚSPĚŠNÉ PROJEKTY
ERFOLGREICHE PROJEKTE

Nové divadlo ve Středním Sasku:
Seebühne Kriebstein (Jezerní scéna Kriebstein)
Ein neues Theater in Mittelsachsen: Die Seebühne Kriebstein
Od roku 2006, kdy bylo u přehrady Kriebstein

− miniatury staveb) v Oederanu.

Künstler Jaroslav Milfajt die Puppen entwor−

slavnostně otevřeno Jezerní pódium a uvede−

Premiéra na Seebühne (Jezerní scéně) Krieb−

fen und baut sie selbst in enger Zusammenar−

no zde dobrodružné představení Die Schatz−

stein: pondělí 25. 6. 2008 v 19 hodin, další

beit mit dem Theater der Verschiedenheiten in

insel (Ostrov pokladů), je saská kulturní scé−

představení do 8. 7. 2008

Most, das auch ein Puppentheater beherbergt.

na bohatší o jednu ideální divadelní scénu.

Vier tschechische Schauspieler werden die

Lepší místo pro letní rodinné divadlo si může−

Puppen bei den Vorstellungen führen.

me sotva představit: je z hlediska dopravy vel−

Das Stück soll im Sommer auch in Most ge−

mi výhodně položeno mezi velkoměsty Lipsko,

zeigt werden.

Chemnitz a Drážďany, a je proto pro mnohé

Swifts satirischer Roman gibt die Vorlage für

návštěvníky nanejvýš výhodné spojit návště−

unterhaltsames Familientheater. Erzählt wird

vu divadla s význačnými turistickými cíli v jeho

vom Raub einer ganzen Flotte, von einer

bezprostřední blízkosti.

Feuersbrunst, die aufgespießt wird und noch

V létě 2008 bude pro Jezerní scénu zařazena

viel mehr ...

nová inscenace od Manuela Schöbela Gulli−
verovy cesty, Říše liliputánů na břehu řeky

Gulliver

Muldy. Při této inscenaci dochází k úzké spo−
lupráci s Městským divadlem v Mostě, které
má značné zkušenosti s výrobou loutek. Pro

Seit 2006 die Seebühne an der Talsperre Krieb−

– Uraufführung −

stein mit dem Abenteuerstück „Die Schatzin−

Ein Familienmusical von Reinhard Lakomy

sel“ eröffnet wurde, ist die sächsische Thea−

(Musik), Manuel Schöbel (Buch) und Monika

terlandschaft um einen geradezu idealen

Ehrhardt (Liedtexte und Mitarbeit am Buch)

Schauplatz reicher. Ein besserer Platz für som−

Das Mittelsächsische Theater bringt ein Musi−

merliches Familientheater lässt sich kaum

cal für die ganze Familie mit Musik von Rein−

finden: Verkehrsgünstig zwischen den

hard Lakomy auf der Seebühne zur Urauf−

Großstädten Leipzig, Chemnitz und Dresden

führung. Die Zuschauer werden ins Inselreich

gelegen, werden viele Zuschauer ihren Thea−

der Liliputaner entführt, das am Ufer der Krieb−

terbesuch mit weiteren sehenswerten tou−

steintalsperre liegt. Mit Theater− und Dekora−

ristischen Zielen in unmittelbarer Nähe verbin−

tionseffekten, überraschenden Perspektiven,

den.

riesigen Schauspielern und winzigen Puppen

Im Sommer 2008 wird als Neuinszenierung für

– und umgekehrt! − wird Gullivers abenteuer−

Gulliver

die Seebühne Manuel Schöbels „Gullivers

liche Reise ein Vergnügen für ältere und jün−

Reisen“ das Reich der Winzlinge ans Mulden−

gere Zuschauer. Bei der Verwandlung der See−

Premiéra

ufer verlegt.

bühne in eine Riesen− bzw. Zwergenwelt helfen

Bei dieser Inszenierung gibt es eine enge Zu−

u.a. Puppenspieler aus dem tschechischen

sammenarbeit mit dem tschechischen Stadt−

Most und das „Klein−Erzgebirge“ in Oederan.

theater in Most, das große Erfahrungen beim

Premiere auf der Seebühne Kriebstein:

Bau von Marionettenpuppen hat.

Mittwoch, 25.6.2008, 19.00 Uhr.

Für die Inszenierung hat der tschechische

Weitere Vorstellungen bis zum 8.7.2008

tuto inscenaci navrhl loutky český umělec Ja−
roslav Milfajt, a také je sám zhotovil ve spolu−
práci s Divadlem Rozmanitostí v Mostě, které
se také loutkářstvím zabývá. Při představení
budou loutky vodit čtyři čeští loutkoherci. Tato
hra by měla být uvedena v létě také v Mostě.
Swiftův satirický román posloužil zábavnému
rodinnému divadlu jako předloha. Vypráví o
uloupení celé lodní flotily, požáru, a mnoho,
mnoho dalších příběhů.

Rodinný muzikál od tvůrců: autor hudby − Rei−
hard Lakomy, scénář − Manuel Schöbel, texty
písní a spolupráce na scénáři − Monika Ehr−
hardt.
Středosaské divadlo (Mittelsächsisches The−
ater) přináší muzikál pro celou rodinu na Je−

Veranstaltungstipps
des Mittelsächsischen Theaters Freiberg

zerní scéně jako svou premiéru. Diváci budou
uneseni na ostrov Liliputánů, který leží na bře−
hu údolní přehrady Kriebstein. Pomocí divadel−
ních a dekoračních efektů, překvapivých per−

23.05.08

19.30 Uhr

24.05.08

14.30 Uhr

Kunstfest mit dem Freiberger Kunstverein und der Stadt Freiberg

18.00 Uhr

„Orpheus und Euridike“, Oper von Willibald Gluck

29.05.08

19.30 Uhr

7. Sinfoniekonzert „In der Natur“, Nikolaikirche

25.06.08

19.00 Uhr

„Gulliver“, Premiere, Seebühne Kriebstein

06.07.08

15.00 Uhr

„Gulliver“, Seebühne Kriebstein

11.07.08

19.00 Uhr

„Evita“, Musical, Premiere, Seebühne Kriebstein

13.07.08

19.00 Uhr

„Evita“, Musical, Seebühne Kriebstein

spektiv, obrovských herců a maličkých loutek
a obráceně se Gulliverovo dobrodružné ces−
tování stane zážitkem pro mladé i starší divá−
ky. Při proměnách Jezerní scény na svět skřít−
ků či obrů pomáhají kromě jiných i loutkoherci
z Mostu a Klein−Erzgebirge (Malé Krušnohoří
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„Nathan der Weise“, Drama von G.E. Lessing

UDÁLOSTI V EUROREGIONU
MAßNAHMEN IN DER EUROREGION

UZEL − DER KNOTEN

Tuto iniciativu, která vznikla na podnět členů

kammer in Most bereiten, in Zusammenarbeit

odborné sekce obchodu a služeb při OHK Most

mit den Städten Most und Litvinov, eine

Vysoká nezaměstnanost, která provází trans−

symbolicky nazýváme UZEL neboli pevně svá−

Veranstaltung vor, die im Bereich der Unter−

formační procesy zejména v našem regionu,

zaná vůle podnikatelského, politického a ob−

nehmen, der Politik und hauptsächlich bei der

je společensky velmi negativním jevem, který

čanského prostředí k vzájemné pomoci a pod−

Bevölkerung überzeugen soll, dass mit dem

generuje řadu problémů v občanském, politic−

poře.

Konsum einheimischer Produkte und Dienst−

kém i podnikatelském životě. Jednou z cest k

Tento projekt vychází z vizí a předpokladů, že

leistungen die eigene Region unterstützt wird.

dílčímu řešení tohoto problému je snaha a ocho−

občané a instituce, ale i podnikatelé navzájem

Es wird davon ausgegangen, dass der Kauf

ta přirozeným způsobem podporovat místní

budou spotřebovávat a využívat místní produk−

von einheimischen Produkten und Dienst−

spotřebu a tím vytvářet a udržovat pracovní

ty a služby jako přirozený nástroj pro dílčí ře−

leistungen das natürlichste und effektivste Mit−

místa v oboru místních výrobků a služeb ze−

šení problému zaměstnanosti a ekonomické−

tel zur Vermeidung des Abbaus von Arbeits−

jména v sektoru malého a středního podniká−

ho rozvoje v našem regionu.

plätzen ist.

ní.

Die durch die Mitglieder der Fachsektion „Han−

Okresní hospodářská komora a Okresní ag−

del und Dienstleistungen“ bei der OHK Most

rární komora v Mostě ve spolupráci s městy

entstehende Initiative nennen wir symbolisch

Most a Litvínov připravuje akci, která má v pod−

Die hohe Arbeitslosigkeit, die in unserer Regi−

„Knoten“ − als fest verbundener Wille des un−

nikatelském, politickém a hlavně občanském

on die Transformationsprozesse begleitet, ist

ternehmerischen, politischen sowie bürgerli−

prostředí velkou ambici přesvědčit všechny ak−

gesellschaftlich eine negative Erscheinung, die

chen Engagements zur gegenseitigen Hilfe und

téry, že podporou spotřeby místních výrobků

viele Probleme im bürgerlichen, politischen

Unterstützung.

a služeb podpoří zároveň místní region. Jde o

sowie unternehmerischen Leben verursacht.

Grundlage des Projektes ist die Vorstellung,

to, abychom prezentovali výrobkový potenciál

Einer der Wege zur Teillösung des Problems

dass Bürger und Institutionen, aber auch Un−

a možnosti služeb v našem regionu a motivo−

ist das Bemühen, auf natürliche Weise Arbeits−

ternehmer regionale Produkte und Dienst−

vali se navzájem k podpoře jejich spotřeby jako

plätze in der Region im Bereich einheimischer

leistungen als natürliches Instrument für einen

nejpřirozenějšího a nejefektivnějšího prostřed−

Produkte und Dienstleistungen zu schaffen und

Lösungsansatz des Problems der Arbeitslosig−

ku k neomezování pracovních příležitostí lidí,

zu erhalten.

keit und der wirtschaftlichen Entwicklung un−

kteří zde žijí a pracují.

Die Kreiswirtschaftskammer und die Agrar−

serer Region nützen werden.

Kulturní a sportovní akce v Duchcově
Kulturelle und sportliche Veranstaltungen in Duchcov
Květen − červen 2008
Dům kultury Duchcov,
Masarykova 9, 419 01 Duchcov
kontakt − tel.: 417 835 621, Marika Draša−
rová
1. 5. − 14.00 hod. (v Zámecké zahradě) –
MÁJOVÉ ODPOLEDNE
20. 5. − 17.00 hod. (Dům kultury) – TA−
NEČNÍ PODVEČER S PICHLOVANKOU
6. − 7. 6 − CASANOVSKÉ SLAVNOSTI −
samostatný program; 14. ročník − slavnost−
ní zahájení 6. 6. 2008 v 18.00 hod. na ná−
dvoří Státního zámku Duchcov
Muzeum města Duchcova, Masarykova
71/7, 419 01 Duchcov
kontakt – tel.: 417 835 526, Anna Šejvlová
5. 5. – 30. 5. LOUTKY, PIMPRLATA A
KOMEDIANTI − výstava loutek aj.
v Poppelově výstavní síni
Městské informační centrum Duchcov,
Masarykova 71/7, 419 01 Duchcov
kontakt − tel.: 417 835 456, Jitka Burešová
5. 5. − 2. 6. − REKULTIVOVANÁ KRAJINA
NA ÚZEMÍ SEVEROČESKÝCH DOLŮ a.s.,
CHOMUTOV − výstava pořádaná Severo−
českými doly a.s. Chomutov
Společnost přátel města Duchcov, nám.
Legií 11, 419 01 Duchcov
kontakt – tel.: 417 835 549, Pavel Koukal
CASANOVA VE STARÝCH
6. 6. − 28. 6. − „CASANOVA

POHLEDNICÍCH“ − výstava ke Casanov−
ským slavnostem v prostorách Městského
informačního centra
Klub lodních modelářů, Máchova prome−
náda 2, 419 01 Duchcov
kontakt – tel.: 417 835 750, Václav Vrba
8.5. − 9. 5. − 1. soutěž seriálu Mistrovství
ČR v kategorii NSS – modely plachet−
nic řízené radiem − na rybníku Barbora v
Duchcově
8. 5. – 11. 5. − Mezinárodní regata „Zlatá
plachta Barbory“ − modely plachetnic
řízené radiem „Evropský pohár“ − na ryb−
níku Barbora v Duchcově
10. 5. − 11. 5. − 2. soutěž seriálu Mis−
trovství ČR v kategorii NSS – modely
plachetnic řízené radiem − na rybníku
Barbora v Duchcově
7 6. – 8. 6. − 3. závod seriálů Mistrovství
ČR FSR−V − skupinový závod modelů
rychlostních člunů řízených radiem na ryb−
níku Barbora v Duchcově

Mai − Juni 2008
Dům kultury Duchcov
Masarykova 9, 419 01 Duchcov
Kontakt – Tel.: 00420 − 417 835 621, Ma−
rika Drašarová

01. 05. − 14.00 Uhr − Schloßgarten −
Mainachmittag
20. 05. − 17.00 Uhr − Kulturhaus −
Tanzabend mit Blasmusik „Pichlovan−
ka“
06. − 07.06 − Casanova Fest
Fest, Sonderpro−
gramm zum 14−jährigen Jubiläum. Feier−
liche Eröffnung am 06.06. 2008 auf dem
Hof des Staatschlosses Duchcov
Museum der Stadt Duchcov
Masarykova 71/7, 419 01 Duchcov
Kontakt – Tel.: 00420 417 835 526, Anna
Šejvlová
5. 5. − 30. 5. − Marionetten, Puppen und
Komödianten
Komödianten. Ausstellung von Marionet−
ten Ausstellungssaal „Poppel“
Městské informační centrum Duchcov
Masarykova 71/7, 419 01 Duchcov
Kontakt − Tel.: 00420 417 835 456, Jitka
Burešová
05.05. − 02.06. − Rekultivierte Landschaft
auf dem Gebiet der Nordböhmischen
Bergwerke − Ausstellung der „Gesellschaft
Nordböhmische Bergwerke A. G.“, Chomu−
tov
Gesellschaft der Freunde der Stadt Du−
chcov
chcov, nám. Legií 11, 419 01 Duchcov
Kontakt − Tel.: 417 835 549, Pavel Koukal
06.06. − 28. 06. − Casanova auf alten An−
sichtskarten − Ausstellung zum Casanova

Fest im Stadtinfozentrum
Klub der Schiffsmodellbauer
Máchova promenáda 2, 419 01 Duchcov
Kontakt – Tel.: 00420 417 835 750, Vác−
lav Vrba
05. − 09. 05. − 1. Wettkampf der tsche−
chischen Meisterschaften − Kategorie
NSS – Modelle der Segelschiffe mit
Funkfernsteuerung − Teich Barbora in
Duchcov
8.5. − 11. 5. − Internationale Regatta „Gol−
denes Segel der Barbora“ − Modelle der
Segelschiffe mit Funkfernsteuerung −
Teich Barbora in Duchcov
10. 5. – 11. 5. − 2. Wettkampf der tsche−
chischen Meisterschaften – Kategorie
NSS – Modelle der Segelschiffe mit
Funkfernsteuerung − Teich Barbora in
Duchcov
7.6. – 8.6. − 3. Wettkampf der tschechis−
chen Meisterschaften − Gruppenwett−
bewerb der Modelle schneller Boote mit
Funkfernsteuerung − Teich Barbora
Městské informační centrum
Masarykova 71/7,
419 01 Duchcov
tel./fax: 417 835 456
e−mail: info.duchcov
tiscali.cz
info.duchcov@tiscali.cz
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Josef Zedník
ŘEDITEL ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ
ŠKOLY SE LOUČÍ
Josef Zedník, známý z mnoha přeshraničních
aktivit a uměleckých projektů, odchází na Čes−
komoravskou vysočinu, do svého rekonstruo−
vaného domu. Chce se zde věnovat pouze své
umělecké tvorbě. Za dobu svého působení v
Mostě vychoval celou řadu mladých umělců a
zapojoval se do projektů především se svou
partnerskou školou v Oederanu. Zúčastnil se
mnoha výstav a uměleckých workshopů i dí−
len a výrazně přispěl k podpoře přeshraniční
spolupráce.

DIREKTOR DER KUNSTSCHULE
VERABSCHIEDET SICH
Der aus vielen grenzüberschreitenden Aktivitä−
ten und Kunstprojekten bekannte Direktor Jo−
sef Zedník zieht ins Böhmisch − Mährische
Hochland, um sich dort ausschließlich seiner
eigenen Kunst zu widmen. Während seines
Wirkens in Most hat er eine Reihe junger
Künstler beeinflußt und sich aktiv an vielen Pro−
jekten beteiligt, vor allem mit der Partnerschu−
le in Oederan. Er beteiligte sich auch an zahl−
reichen Ausstellungen und Workshops und trug
wesentlich zur grenzüberschreitenden Zusam−
menarbeit bei.

UMĚNÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V PŘÍHRANIČÍ

KUNST UND UMWELT IM GRENZRAUM

Již po několikáté se setkali ve dnech 19. − 20. dubna čeští a němečtí umělci z příhraničí
v centru ochrany přírody Naturschutzzentrum
Annaberg, aby společně pracovali v přírodě.
Navzdory dešti následovali účastníci sympo−
zia vedoucí centra ochrany přírody Claudii
Pommer na cestě za různými biotopy v lese zva−
ném Sauwald u Annabergu−Buchholze. Jako
pod lupou se pozorovatelům otevřel živoucí
podvodní svět potoka, který vykazoval vyso−
kou kvalitu vody.
Z takovéhoto podnětu přírody vznikla opět čet−
ná umělecká díla, z nichž některá budou vy−
stavena i na výstavách v našem regionu.
Sympozium je část projektu Interreg III A “Zna−
losti o životním prostředí a udržitelný rozvoj“
společnosti LEB ve Svobodném státě Sasko a
vzniklo na základě iniciativy sdružení Steinkoh−
le ve Zwickau.
Henry Seifert, projektový manager

Zum wiederholten Mal trafen sich am 19./ 20. April deutsche und tschechische Künst−
ler aus der Grenzregion im Naturschutzzentrum
Annaberg um gemeinsam in der Natur zu arbei−
ten.
Trotz Regens folgten die Teilnehmer des Sym−
posiums der Leiterin des Naturschutzzentrums,
Claudia Pommer, auf dem Weg durch verschie−
dene Biotope im Sauwald bei Annaberg−
Buchholz. Unter der Lupe eröffnete sich den Be−
obachtern am Bach eine lebendige Unterwasser−
welt, die von der hohen Qualität des Gewässers
zeugt. Angeregt durch die Natur entstanden wie−
der zahlreiche Kunstwerke, von denen einige in
den Ausstellungen unserer Region und darüber
hinaus zu sehen sein werden. Das Symposium
ist Teil des Interreg IIIA Projekts „Umweltwissen
und nachhaltige Entwicklung“ der LEB im Freista−
at Sachsen e.V. und entstand auf Initiative des
Zwickauer Vereins „Steinkohle“ e.V.
Henry Seifert, Projektreferent

Obrázek představuje zatím ještě nedokončenou práci Mandy Friedrichové z Drážďan.

Das Bild zeigt eine noch unvollendete Arbeit von Mandy Friedrich aus Dresden.
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Zprávy
Zpravodaj kontaktního místa
pro česko−saskou hospodářskou spolupráci

Nachrichten
Berichterstatter des Kontaktzentrums für tschechisch−sächsische Wirtschaftskooperation

„Tento dokument byl vytvořen za finanční podpory Evropské unie. Názory vyjádřené v tomto dokumentu jsou názory OHK Most a v žádném případě nemohou být chápány jako
oficiální názory Evropské unie.“
Diese Zeitschrift wurde mit finanzieller Unterstützung der Europäischer Union hergestellt. Für die in dieser Zeitschrift geäußerten Meinungen ist Kreis−Wirtschaftskammer Most
verantwortlich undspiegelt nicht in jedem Fall die offiziellen Ansichten der Europäischen Union.
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Zásadní změna nejvyššího orgánu OHK Most
Grundsätzliche Veränderung des höchsten
Organs der OHK Most
Po téměř 15 letech existence Okresní hos−

Litvínov volby delegátů a náhradníků na

durch die Vergrößerung der Mitglieder−

podářské komory Most došlo k zásadní

SD pro období 2008 − 2010. Voleb se zú−

basis notwendig. Zum 31. 12. 2007 hatte

změně nejvyššího orgánu OHK Most, kte−

častnilo 143 členů OHK Most, to je 54%

die OHK 265 Mitglieder, was die Teilnah−

rým je dle zákona shromáždění delegátů.

členské základny, to znamená, že všech 53

me von mindestens 133 Mitgliedern an

Tuto změnu paradoxně vyvolal nárůst člen−

delegátů a 11 náhradníků bylo řádně zvo−

der Vollversammlung bedeutete, wollte

ské základny a s tím spojený problém usná−

leno.

man beschlußfähig sein. Aufgrund dieser

šeníschopnosti SD. K 31.12.2007 měla

Dne 20. března 2008 proběhlo zasedání

Tatsache war es notwendig, Maßnahmen

OHK Most 265 členů, což znamená účast

nejvyššího orgánu již za účasti zvolených

einzuleiten, welche die Beschlußfähigkeit

minimálně 133 členů. Na základě těchto

delegátů. SD schválilo mimo jiné zprávu

auch mit weniger Anwesenden sicherstel−

skutečností bylo třeba přijmout opatření

představenstva, dozorčí rady a účetní zá−

len und das Handeln des höchsten Organs

vedoucí k racionalizaci jednání nejvyššího

věrku za rok 2007.

rationeller gestalten sollten. Am 6. De−

orgánu. Dne 6. prosince 2007 byl Shromáž−

zember 2007 wurde daher von der Voll−

děním delegátů OHK schválen nový voleb−

versammlung ein neues Regulativ abges−

ního řád, na jehož základě budou vykoná−

Nach fast 15−jährigem Bestehen der

timmt, aufgrund dessen die Funktion des

vat funkci nejvyššího orgánu pouze zvolení

Kreiswirtschaftlichen Kammer Most

höchsten Organs in Zukunft nur Delegier−

delegáti. Počet delegátů byl stanoven na

(OHK) kam es zu grundsätzlichen Verän−

te ausüben werden, deren Anzahl auf

20% aktuálního počtu členů, což je 53. Ve

derung der Vollversammlung der Dele−

jeweils 20% der zum Wahlzeitpunk aktu−

dnech 4. − 22. 2. 2008 proběhly v prosto−

gierten, des laut Gesetzes höchsten Or−

ellen Mitgliederzahl der Vollversammlung

rách úřadu OHK Most a Business Centre

gans der OHK. Diese Veränderung wurde

begrenzt ist. In der laufenden Periode
sind das 53 Delegierte. In den Tagen vom
04. bis zum 22. Februar 2008 fanden in
den Räumlichkeiten der Moster OHK und
im Business Centre in Litvínov die Wahl
der 53 Delegierten und ihrer 11 Er−
satzmänner für den Zeitraum 2008 – 2010
statt. An den Wahlen nahmen 143 Mit−
glieder der OHK Most teil. Dies sind 54%
der derzeitigen Mitglieder. Alle 53 Dele−
gierte und die 11 Ersatzmänner wurden
somit rechtmäßig gewählt. Am 20. März
2008 fand die erste Tagung der Delegier−
ten statt.
Die Vollversammlung nahm unter ande−
rem den Bericht des Vorstandes, des Auf−
sichtsrates und den Rechnungsabschluss
2007 an.

„Tento dokument byl vytvořen za finanční podpory Evropské unie. Názory vyjádřené v tomto dokumentu jsou názory OHK Most a v žádném případě nemohou být chápány jako
oficiální názory Evropské unie.“
Diese Zeitschrift wurde mit finanzieller Unterstützung der Europäischer Union hergestellt. Für die in dieser Zeitschrift geäußerten Meinungen ist Kreis−Wirtschaftskammer Most
verantwortlich undspiegelt nicht in jedem Fall die offiziellen Ansichten der Europäischen Union.
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Vzorkovna

Informace z Generálního konzulátu ČR v Drážďanech
Obchodní výměna mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko

V minulém čísle jsme avizovali jako jednu
z novinek na úřadě OHK Most Prezentaci
výrobků firem Mostecka tzv. „Vzorkovnu“. Dne
25. března 2008 byla vzorkovna oficiálně ote−
vřena a představena novinářům. Pomyslnou
pásku společně přestřihli předseda Hospodář−
ského výboru Parlamentu ČR Oldřich Vojíř a
hejtman Ústeckého kraje Jiří Šulc. Slavnostní−
ho aktu se dále zúčastnila náměstkyně primá−
tora statutárního města Most Hana Jeníčková,
předsedkyně Euroregionu Krušnohoří a také
starosta města Litvínova Milan Šťovíček. Na
vzorkovnu by dále mělo navázat prezentační
DVD „Jak se co dělá“, na které v současné
době hledá mostecká komora finanční zdroje.

01−12 / 2006
01−12 / 2007
Rozdíl v % (vzhledem k 1−12 / 2006)
2 386 394
2 594 175
8,7
1 045 563
1 194 761
14,27
1 340 831
1 399 414
4,37
Hlavní vývozní položky:
tis. EUR
Osobní automobily, karavany
1 127 245
Podvozky, karoserie, motory, autodíly 192 182
Elektrické přístroje a příslušenství
101 788
Ocel, plechy a kovové zboží
91 428
Odpad, ocelový a železný šrot
71 170
Hlavní dovozní položky:
tis. EUR
Podvozky, karoserie, motory, autodíly 190 222
Minerální oleje
127 172
Strojírenské polotovary
63 277
Elektrické přístroje a příslušenství
60 131
Ocel, plechy a kovové zboží
59 296
Potravinové komodity
01−12 / 2007
Vývoz ČR
136 503
Dovoz ČR
55 082
Saldo pro ČR
81 421
Mediální obraz ČR a přehled médií v konzulárním obvodu GK Drážďany

Vývoz ČR
Dovoz ČR
Saldo pro ČR

Výňatek ze zprávy
Pravidelně a s vysokou informační hodnotou zpravují saská tištěná média o dění v českém příhraničí.
Důraz je kladen na události „s přidanou hodnotou pro turismus“ (památky, kulturní akce, otevření turistických stezek
apod.), což vede k pozitivnímu zvýšení povědomí a atraktivity severočeského příhraničí u obyvatel Saska.
Informaci zpracoval Generální konzulát ČR v Drážďanech na základě dat Spolkového statistického úřadu.

I nformation aus dem Generalkonsulat der Tschechischen Republik in Dresden

Musterhalle
Bereits in der letzten Ausgabe der „Infopress“
avisierten wir die Fertigstellung der Musterhalle
als eine der neuen Errungenschaften der Wirt−
schaftskammer Most. Diese Halle soll als Prä−
sentationsplattform für Firmen aus der Region
Most dienen. Am 25. März 2008 wurde das
Bauwerk offiziell eröffnet und den Journalisten
vorgestellt. Das Band wurde von Jiří Šulc,
Hauptmann des Bezirkes Ústecký kraj, und
dem Vorsitzenden des Haushaltsausschusses
des Parlamentes der tschechischen Republik
durchschnitten. An der Eröffnung nahmen auch
die Vorsitzende der Euroregion und Stellver−
treterin des Oberbürgermeisters von Most,
Hana Jeníčková, und der Bürgermeister von
Litvínov, Milan Šťovíček, teil. Zum Bau der Mus−
terhalle soll eine DVD mit dem Titel „Wie man
es macht“ produziert werden, um Nachahmern
die Möglichkeit zu geben, an den gewonnenen
Erfahrungen teilzuhaben. Dafür werden derzeit
von der Wirtschaftkammer Most geeignete För−
derungenmöglichkeiten gesucht.

Handelsaustausch zwischen der Tschechischen Republik und dem Freistaat Sachsen
2006
2007
Unterschied in % 2006
Export Tsch. Rep.
2 386 394
2 594 175
8,7
Import Tsch. Rep
1 045 563
1 194 761
14,27
Saldo für die Tsch. Rep 1 340 831
1 399 414
4,37
Haupexportgüter
Tausend EUR
PKW, Karavan
Karosserie, Motor, Autoteile
Elektrogeräte und Zubehör
Stahl, Blech, Eisenware
Abfall, Eisen− und Stahlschrott
Hauptimportgüter

1 127 245
192 182
101 788
91 428
71 170
Tausend EUR

Karosserie, Motor, Autoteile
Mineralöl
Maschinenbau – Halbfabrikate
Elektrogeräte und Zubehör
Stahl, Blech, Eisenware
Lebensmittelgüter

190 222
127 172
63 277
60 131
59 296
2007

Export Tsch. Rep
136 503
Import Tsch. Rep
55 082
Saldo Tsch. Rep
81 421
Das Mediale Bild der Tschechischen Republik und der Überblick der Medien
auf dem Gebiet des tsch. Generalkonsulates Dresden
Regelmäßig und mit hochwertigen Informationen berichten die sächsischen Druckmedien über das Geschehen im
tschechisch−deutschen Grenzgebiet. Dabei liegt der Focus auf Ereignissen mit Mehrwertsteuer für die Touristik
gelegt (Denkmäler, Veranstaltungen, Eröffnung der Ratwege, usw.) was zur positiven Erhöhung des Bewusstseins
und der Attraktivität des nordböhmischen Grenzgebiets führt.
Die Informationen hat das Generalkonsulat in Dresden aufgrund der Angaben des Statistischen Bundesamtes erar−
beitet.
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Zastavte se − Halten Sie an!
Halten Sie an − In der kleinen Gemeinde
Bedřichův Světec bei Most, steht am Ran−
de des allgemeinen Interesses die kleine
Kirche, Svatého Jakuba (zum Heiligen Ja−
kob). Sie ist scheinbar ein unbedeutender
Bau, aber von großem historischen Wert
und das älteste Baudenkmal in der Regi−
on Most. Diese gegen 1230 gebaute klei−
ne Kirche, die alle Widrigkeiten der Zeit
überstanden hat, wartet als „Baudenkmal
des Gewissens“ im Karussell von Milliar−
den auf die zur ihrer Rettung und Sanie−
rung notwendige Förderungen. Der
ROTARY CLUB in Most übernahm die Or−
ganisation der Tätigkeiten, die zur Sanie−
rung und zur Erneuerung führen. Seit
Herbst des vorigen Jahres übernahmen
die Mitgliedsfirmen des Clubs im Rahmen
ihrer Fähigkeiten, gemeinsam mit der Ge−

Zastavte se v malé obci Bedřichův Světec

profesních dovedností a možností prove−

meinde, die Durchführung der notwendi−

na Mostecku, kde stojí na pokraji všeobec−

dení některých nezbytných záchranných

gen Rettungsarbeiten, damit die kleine

ného zájmu malý kostelík Svatého Jaku−

prací vedoucích k tomu, aby kostelík mohl

Kirche leben kann und provisorisch

ba. Je to zdánlivě nevýznamná stavba, ale

žít a provizorně sloužit. Byla provedena

nutzbar ist. Inzwischen wurde der

s nevyčíslitelnou historickou hodnotou

oprava a opětné položení podlahy, byly

Fußboden und die Eingangstür repariert

jako nejstarší stavební památka na Mos−

opraveny vstupní dveře a vyčištěno nádvo−

sowie der Hof gereinigt. Gegenwärtig wer−

tecku. Tato malá stavba, která byla posta−

ří. V současné době probíhá oprava vstup−

den das Tor, der Tragpfeiler und das ge−

vena kolem roku 1230, překonala veške−

ní brány a nosných sloupků. Opravuje se

brochene Fenster repariert.

ré nástrahy věků, stále stojí a jako stavba

rozbité okno.

Halten Sie auf Ihrer Reise in Bedřichův

„svědomí“ čeká v kolotoči miliard na zdro−

Zastavme se při svých cestách v Bedřicho−

Světecan an und ehren Sie das solide

je vedoucí k její obnově a záchraně. Mos−

vě Světci a uctěme řemeslnou dovednost

Handwerk der mittelalterlichen Baumei−

tecký ROTARY CLUB se v loňském roce

středověkých mistrů a stavitelů, kteří vy−

ster, die dieses Werk geschaffen haben.

ujal organizace činností vedoucí k její opra−

tvořili toto dílo. Oceňme též iniciativu

Ehre gebührt auch der Initiative der

vě a obnově. V návaznosti se od podzimu

Mosteckých rotariánů a členů komory, kte−

Moster Rotarier, die sehr viel für den

loňského roku členské firmy OHK Most

ří dle svého svědomí pro stavbu svědomí

Aufbau geleistet haben.

ve spolupráci s obcí ujaly v rámci svých

vykonali již mnoho.

„Tento dokument byl vytvořen za finanční podpory Evropské unie. Názory vyjádřené v tomto dokumentu jsou názory OHK Most a v žádném případě nemohou být chápány jako
oficiální názory Evropské unie.“
Diese Zeitschrift wurde mit finanzieller Unterstützung der Europäischer Union hergestellt. Für die in dieser Zeitschrift geäußerten Meinungen ist Kreis−Wirtschaftskammer Most
verantwortlich undspiegelt nicht in jedem Fall die offiziellen Ansichten der Europäischen Union.
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UDÁLOSTI V EUROREGIONU
MAßNAHMEN IN DER EUROREGION

SCHARFENSTEIN
Na hradě Scharfensteinu byl připraven spolu s Krušno−
horskou dráhou, společností VbFF a sdružením pro pod−
poru práce s dětmi sachsenkinder.de dosud ojedinělý pro−
jekt na téma pohádek. Děti mohou na hradě o různých
víkendech zažít zajímavý a napínavý den.
O víkendu 18.4. − 20.4. už to začalo! Kdo nemohl přijet
svým vlastním autem, mohl využít následující nabídku.
Poprvé vyjela Krušnohorská dráha jako „Pohádkový vlak“
na trase Chemnitz Hlavní nádraží − Scharfenstein.
Aby cesta nebyla nudná, doprovázely děti na cestě do
Scharfensteinu dvě pohádkové postavy. Kromě toho byly
na každé zastávce připraveny motivy z různých pohádek.
Děti se mohly podílet na luštění kvizu a musely poznat 7
zobrazených motivů a zaznamenat je na lístku. Kdo vhodil
vyplněný kviz do pohádkové poštovní schránky na hrad−
ním nádvoří, mohl se zúčastnit losování ve 14.30 hodin.
Přirozeně bylo možné vyhrát mnoho bezvadných cen.
Děti přicházející na hrad Scharfenstein jsou provázeny
dvěma pohádkovými postavami…a pak zábava může za−
čít…
Nejdůležitější body programu:

Auf Burg Scharfenstein wurde gemeinsam mit der Erzge−

· Märchenquiz

· Loutkové divadlo

birgsbahn, dem VbFF sowie sachsenkinder.de ein bisher

· Hexenküche

· Pohádkové kino

einmaliges Projekt rund um das Thema Märchen ent−

Natürlich konnten auch Eltern und Großeltern ihre Kleinen

· Pohádkové čtení

wickelt. Dabei können Kinder an verschiedenen Wochen−

begleiten, sie mußten dafür eine Karte zur Besichtigung

· Průvodcovství s loupežníkem Karlem Stülpnerem

enden einen interessanten und spannenden Tag auf der

der beiden Museen an der Kasse der Burg erwerben. Der

· Rozhlasové hry (pověsti o loupežníku Stülpnerovi

Burg erleben.

Eintritt für Kinder betrug 3 EUR, zusammen mit einer Zugfa−

· Filmy o Stülpnerovi

Am Wochenende, 18. bis 20.04., war es soweit! Wer nicht

hrkarte ab Chemnitz kostete es 7,50 EUR.

· Nabídky dětské tvořivosti

mit seinem eigenen Fahrzeug anreisen wollte, konnte das

· Pohádkový kviz

folgende Angebot nutzen: Erstmals fuhr die Erzgebirgsbahn

· Čarodějnická kuchyně

als „Märchenzug“ auf der Strecke Chemnitz Hauptbahn−

Samozřejmě mohou rodiče i babičky a dědečkové své ra−

hof − Scharfenstein.

tolesti doprovázet, musí ale mít vstupenku na prohlídku

Damit die Fahrt nicht langweilig war, begleiteten zwei Mär−

do obou tamějších muzeí. Vstupné pro děti je za 3 EUR,

chenfiguren die Kinder während der Fahrt nach Scharfen−

spolu s jízdenkou na vlak z Chemnitzu stojí 7,50 EUR.

stein. Außerdem wurde an jedem Haltepunkt Motive aus
verschiedenen Märchen angebracht − Kinder konn−
ten an einem Quiz teilnehmen und mussten dabei
die 7 abgebildeten Motive erkennen und auf einer
Karte notieren. Wer die ausgefüllte Quizkarte in den
Märchenbriefkasten im Burghof eingeworfen hatte,
konnte an der Verlosung teilnehmen. Natürlich gab
es dabei viele tolle Preise zu gewinnen.
In Scharfenstein angekommen, wurden die Kinder
von den beiden Märchenfiguren auf die Burg beg−
leitet. Und dann konnte der Spaß beginnen...
Die wichtigsten Programmpunkte waren:
· Puppentheater
· Märchenkino
· Märchenerzähler

Augustusburg/Scharfenstein/Lichtenwalde
Schlossbetriebe gGmbH

· Führungen mit dem Stülpner Karl
· Hörspiele (Stülpnersagen)

09573 Augustusburg

· Stülpnerfilme

Tel.: +49 037291 380−0

· Marionettenspielecke

Fax: +49 037291 380−24

· Kinderschminken

E−mail: info
die−sehenswerten−drei.de
info@die−sehenswerten−drei.de

· Bastelangebote
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Tip na výlet − Ausflugstipp

Dominantou Slavětína je kostel Sv. Jakuba Většího
Die Kirche des Heiligen Jakob der Größere − Anziehungspunkt der Gemeinde Slavětín
Pokud vás cesta zavede až do Loun, doporučujeme v pří−
padě volného času návštěvu nedaleké obce Slavětín. Ta
se nachází zhruba 8 km východně od Loun. První zmínka
o Slavětíně pochází z r.1268, kdy ho Přemysl Otakar II.
postoupil pražskému biskupství.Ve 14. stol. se dostal do
rukou světské šlechty. Téměř 200 let vlastnili Slavětín
Házmburkové, za nichž byla vytvořena malířská výzdoba
kostela Sv. Jakuba Většího. Tento jednolodní, původně
románský kostel, je významný zejména gotickými freska−
mi v presbytáři. Z románské části ze 13. stol. se zachovala
část zdiva lodi se šesti obloukovými okny. Ve 14. stol. byl
kostel rozšířen o presbytář s hrotitými okny. Ze 2. pol. 14.
stol. pocházejí malby, restaurované r. 1998, které patří k
nejlépe zachovaným uceleným souborům v Čechách. Věž
při západním průčelí kostela pochází z r. 1837, kostel re−
stauroval r. 1881 J. Mocker. Vedle vstupu do kostela je
hrob básníka Konstantina Biebla. V sousedství kostela se
zachoval hodnotný areál barokní fary z l. 1753−1759. V
jednom z vrcholů trojúhelné návsi stojí sousoší Sv. Jana
Nepomuckého s barokním soklem, na který byly r. 1900

osazeny plastiky J. Havla ze Slaného. Před obcí se po pra−
vé straně silnice směrem od Veltěž nachází osmiboká raně
barokní kaple Navštívení Panny Marie. V obci se v čp. 60
narodil významný český básník Konstantin Biebl (1898−
−1951 Praha). Na okraji obce pod osamělou lípou poblíž
železniční zastávky stojí menhir, kterému se říká Baba. Je
to kámen ze železitého pískovce o výšce 1,9 metru.
K návštěvě láká také v Infopressu již dříve představená ne−
daleká obec Peruc s bájným Oldřichovým dubem a Bože−
ninou studánkou, nádherným muzeem české vesnice
a galerií U Kozorožce a U Plazíka.
Pokud budete mít zájem o prohlídku kostela a Muzea Kon−
stantina Biebla, je nutné předem kontaktovat pana Antoní−
na Hausenblase (tel. 415 677 120).
Text a foto: Ladislav BÁBA, Louny

Přemysl Otakar an den Bischof von Prag übergeben. Im
14. Jahrhundert kam sie jedoch wieder in die Hand des
weltlichen Adels und war fast 200 Jahre im Besitz der Fa−
milie Házemburk. Während ihrer Herrschaft wurden die
herrlichen Malereien in der Kirche Jakobs des Größeren
geschaffen. Diese ursprünglich einschiffige romanische
Kirche ist wegen ihres mit gotischen Fresken reich ge−
schmückten Presbyteriums bekannt. Aus dem im 13. Ja−
hrhundert entstandenen romanischen Teil ist eine Mauer
des Schiffs mit sechs Bogenfenstern erhalten. Im
14. Jahrhundert wurde die Kirche durch das Presbyterium
mit Spitzbogen ergänzt. Aus der zweiten Hälfte des 14.
Jahrhunderts stammen die 1998 sanierten Gemälde, die
zu den am besten erhaltenen Gesamtwerken der Tsche−
chischen Republik gehören. Den Turm der westlichen
Front restaurierte der bekannte Baumeister J. Mocker. Ne−
ben der Pforte der Kirche befindet sich das Grab des Dich−
ters Konstantin Biebl. In der Nachbarschaft der Kirche über−
dauerte das historisch wertvolle Gelände des barocken
Pfarrhauses aus den Jahren
1753 – 1759 die Zeit. Unter einer einsam stehenden Linde
befindet sich in einer Ecke des dreieckigen Dorfplatzes
auf einer barocken Sockelplatte eine Gruppe von Statuen
des Johann von Nepomuk. Dort wurden 1900 zusätzlich
Plastiken von J. Havel von Slaný aufgestellt.
Das Geburtshaus des bekannten Dichters Konstantin Biebl,
welcher vor allem aus seiner von 1898 – 1951 dauernden
Prager Periode bekannt ist, befindet sich ebenfalls in der
Gemeinde Slavětín. Fragen Sie nach dem Haus Nr. 60 und
krönen Sie Ihren Ausflug mit einem Besuch des ihm gewid−
meten Museums. Unter einer am Ortsrand wachsenden
malerischen Linde in der Nähe des Bahnhofes ist eine Se−
henswürdigkeit ganz anderer Art zu besichtigen. Baba, was
soviel wie „altes Weib“ bedeutet, nennen die Einwohner

der Gemeinde Slavětín den 1,9 m großen Menhir aus ei−
senhaltigem Sandstein Wenn Sie die Gemeinde in Rich−
tung Veltěž verlassen, können Sie die auf der rechten
Straßenseite gelegene achteckige barocke Kapelle Jungfrau
Mariä bewundern.
Zum Besuch lädt auch die in der bereits in der „Infopress“
präsentierte nahegelegene Gemeinde Peruc mit ihrer sa−
genhafter Eiche des Fürstes Oldřich, dem Brünnlein der
Božena, dem prächtigem Museum des tschechischen Dor−
fes und mit den Galerien U Kozorožce und U Plazíka ein.
Falls Sie Interesse haben, die Kirche und das Museum
Konstantin Biebel zu besichtigen, kontaktieren Sie Herrn
Antonín Hausenblase unter der Nummer 415 677 120.

Wenn Sie bei einem Ausflug in die Gegend von Louny
kommen, empfehlen wir Ihnen, ein wenig Zeit zu investie−
ren und die nahegelegene alte Gemeinde Slavětín zu be−
suchen. Diese befindet sich etwa 8 km östlich von Louny.
Die erste Erwähnung über Slavětín stammt bereits aus dem
Jahr 1268. In diesem Jahr wurde die Siedlung von König
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