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Tento dokument byl vytvořen za finanční podpory Evropské
unie z programu Interreg III A. Názory vyjádřené v tomto do−
kumentu nejsou v žádném případě oficiálním názorem Ev−
ropské unie.

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

eine der wichtigsten Prioritäten  unserer Euroregion ist die mediale

Zusammenarbeit. Immer wieder sind wir überrascht, wie wenig vom

Leben unserer Nachbarn oder den dort befindlichen Sehenswürdig−

keiten in der Bevölkerung beiderseits der Grenze bekannt ist. Aber

das Interesse der Bürger ist groß, wie wir uns zu vielen Veranstaltun−

gen und Workshops überzeugen konnten, zuletzt an der Hochschule

in Mittweida, an der u. a. Journalisten ausgebildet werden. Die

Bemühungen unserer Euroregion und ihrer Partner, die gegenseitige

Informierung zu verbessern, mündeten in einem gemeinsamen Pro−

jekt der medialen Zusammenarbeit. Wir möchten Ihnen mittels die−

sem von der EU geförderten Projektes nicht nur das Leben und die

Veranstaltungen bei unseren Nachbarn zur Kenntnis bringen, sondern

möchten auch Sie in das Projekt einbeziehen. Schreiben oder mailen

Sie uns, wenn etwas Interessantes bei Ihnen passiert, wenn Ereignis−

se grenzüberschreitend wirken können. Laden Sie über unsere „Info−

press“ oder über unsere Interseiten die Nachbarn in Ihre Stadt, Ge−

meinde oder Einrichtung ein. Dazu stehen Ihnen jedoch auch die

Zeitungen und Zeitschriften in unseren beiden Ländern zur Verfügung,

die sich zur grenzüberschreitenden Information in unserer Euroregion

entschlossen haben. Auf der deutschen Seite sind es u. a. die „Freie

Presse“, auf tschechischer Seite „Deníky Bohemia“ (Tagesblatt), „Im−

pulsy“, „Patriot“ und der  Kulturkalender von Most. Das KabelJournal

Beierfeld, das sich mit der Herausgabe von elektronischen Nachrich−

ten beschäftigt, steht dafür ebenfalls zur Verfügung.

Mit gegenseitiger Information können wir mehr vom Leben und der

Kultur in der Nachbarschaft kennen lernen und so zu einem besseren

Verständnis innerhalb Europas beitragen.

Milí čtenáři,

jednou z důležitých priorit našeho euroregionu je mediální spoluprá−

ce. Stále více nás překvapuje, jak málo je známa naše sousední země,

jak málo jsou známé pozoruhodnosti na obou stranách hranice, jak

málo se podílí obyvatelé na různých akcích na druhé straně hranice.

Ale zájem nás, obyvatel na obou stranách hranice je o ně velký, jak

jsme se o tom již mnohokráte přesvědčili při různých společných ak−

cích, workshopech, naposledy na na vysoké škole v Mittweidě, kde se

vzdělávají budoucí žurnalisté. Snaha našeho euroregionu a našich

partnerů toto vzájemné informování zkvalitnit, vyústila ve společný

projekt mediální spolupráce. Chtěli bychom na základě projektu, do−

tovaného z Evropské unie iniciativou Interreg III A, nejen zprostředko−

vávat informace o životě a společenských akcích, ale chtěli bychom i

Vás zahrnout do tohoto projektu. Napište, či lépe, mailujte nám co se

u Vás děje zajímavého, jaké události mohou mít přeshraniční dopad,

zvěte prostřednictvím našeho Infopressu či prostřednictvím našich in−

ternetových stránek sousedy do Vašeho města, obce, zařízení. K dis−

pozici jsou však také noviny a časopisy na obou stranách hranice,

které se dohodly přejímat informace z našeho euroregionu. Na ně−

mecké straně je to Freie Presse, KabelJournal, na české Deníky Bo−

hemia, Impulsy, Patriot, Kulturní kalendář Mostecka a mnohé další.

Seznamujme se s životem, zajímavostmi v našem sousedství. Pro

lepší porozumění, pro integraci už naší společné Evropy.
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Den Mitgliedern des Lokalen Lenkungsaus−
schusses für Kleinprojekte wurden insgesamt
22 Projektanträge zur Bewilligung vorgelegt.
Dabei handelte es sich um 6 Anträge der
sächsischen und 16 Anträge der tschechi−
schen Seite. Alle sächsischen Projekte mit ei−
nem Gesamtumfang von 57.570,00 EUR för−
derfähiger Kosten wurden mit nahezu
45.000,00 EUR Interreg−Mitteln unterstützt. 15
tschechische Projekte mit einem Gesamtum−
fang von 141.000,00 EUR wurden vorgelegt
und konnten mit 102.700,00 EUR Interreg−
Mitteln unterstützt werden. Ein Projektantrag
wurde vom tschechischen Projektträger noch
vor der Sitzung zurückgezogen.
Eines der sächsischen Kleinprojekte war die
Eröffnung des Bergmagazins in Marienberg.
Lesen Sie Näheres dazu auf Seite 8.
Liste der bewilligten Projekte:
Sächsische Seite:
1. Studie zur Trassierung des Kammweges
Erzgebirge
2. Umwelt grenzenlos
3. Marketingprojekt „Europäische Nachtwäch−
ter− und Türmerzunft“
4. Eröffnung des Bergmagazins Marienberg
5. Jugendtheaterprojekt „Salomon und der
Dschin aus der Flasche“

Lokaler Lenkungsausschuss für Interreg III A−Kleinprojekte
tagte am 25. April in Most

Členům Lokálního řídícího výboru malých pro−
jektů bylo předloženo k hodnocení celkem 21
projektů. Jednalo se o 6 projektových žádos−
tí na saské a 15 na české straně. Všechny
saské projekty s celkovou výší uznatelných
nákladů 57 570 EUR byly podpořeny 45 000
EUR z prostředků EU. Českých projektů bylo
15 a jejich celkové náklady dosáhly 141

Lokální řídící výbor Fondu malých projektů jednal 25. dubna v Mostě
000,00 EUR a byly podpořeny z prostředků
programu Interreg ve výši 102 700,00 EUR.
Jedna projektová žádost byla před jednáním
žadatelem stažena. Projektové žádosti byly
projednány v odborných komisích euroregio−
nu a jejich stanovisko členové řídícího výbo−
ru plně zohlednili. Na saské straně bylo jed−
ním z přijatých projektů  slavnostní otevření

Bergmagazinu v Marienbergu. O tom je více
psáno na str 8.

Schválené projekty:
1. studie trasy hřebenovky v Krušnohoří
2. Životní prostředí bez hranic
3. Marketinkový projekt Evropští ponocní
a věžníci
4. Slavnostní otevření Bergmagazinu v Ma−
rienbergu
5. Projekt divadla mladých „Šalamoun a džin
z lahve“
6. Eurocesty

České projekty:
1. Příprava na Cíl 3 pro členy a přátele Euro−
regionu Krušnohoří
2. Malý projekt pro spolupráci výtvarných
umělců v příhraničním prostoru
3. Memoriál Karla Raise
4. Mezníky paměti − přeshraniční sochařské
sympozium
5. Přátelstvím do Evropy
6. Živý Betlém
7. Letní lounské vábení
8. Krušnohorské Vánoce
9. Krušnohorský pohár ve snowboardu
10. Akce pro děti a mládež v ZOO Chomutov
11. Sportovní den v obci Nové Sedlo
12. Sloup partnerství
13. Postoloprtské slavnosti
14. Stromy našich měst
15. Poznej náš úřad

6. Eurowege
Tschechische Seite:
1. Vorbereitung der  Förderperiode Ziel 3
2. Zusammenarbeit von bildenden Künstlern
im Grenzgebiet
3. Karl−Rais−Memorial
4. Grenzüberschreitendes Bildhauersympo−
sium „Gedächtnismeiler“
5. In Freundschaft nach Europa
6. Lebendes Bethlehem

7. Lounyer Sommerlocken
8. Erzgebirgsweihnacht
9. Erzgebirgspokal im Snowboard
10. Veranstaltungen für Kinder und Jugend−
liche im Zoo Chomutov
11. Sporttag in Nove Sedlo
12. Säule der Partnerschaft
13. Stadtfest Postolprty
14. Bäume unserer Stadt
15. Lerne unser Amt kennen

Fond malých projektů Interreg III AFond malých projektů Interreg III AFond malých projektů Interreg III AFond malých projektů Interreg III AFond malých projektů Interreg III A
Informace administrátorkyInformace administrátorkyInformace administrátorkyInformace administrátorkyInformace administrátorky

V Euroregionu Krušnohoří bylo na počátku programu
Fondu malých projektů Interreg III A k dispozici
314 000,00 EUR. Za cca rok, kdy  program běží, bylo
v prozatím třech kolech odsouhlaseno 39 projektů a
rozdáno 219 327 EUR. Ve čtvrtém kole žadatelé poža−
dují 45 301 EUR pro svých 13 předložených projektů.
Tyto projekty budou schvalovány na jednání společ−
ného česko−německého Lokálního řídícího výboru
20. 6. 2006 ve Freibergu. Den poté, tedy 21.21.21.21.21. 6.6.6.6.6. 20062006200620062006,
bude ukončeno podávání žádostí do 5. kola výzvy a s
největší pravděpodobností půjde o kolo poslední.
Schválení projektů předložených v červnu proběhne
po prázdninách, a to 26. 9. 2006.
Přestože žadatelé mohou své projekty podávat prů−
běžně, stále dochází k tomu, že se svými projektový−
mi návrhy přicházejí v poslední možný den, žádosti
s administrátorem dopředu nekonzultují a kvůli tomu
dochází především v části plánování rozpočtu projektu
k častým chybám.

Kleinprojektefonds Interreg III AKleinprojektefonds Interreg III AKleinprojektefonds Interreg III AKleinprojektefonds Interreg III AKleinprojektefonds Interreg III A
Informationen der AdministrativeInformationen der AdministrativeInformationen der AdministrativeInformationen der AdministrativeInformationen der Administrative

In der Euroregion Erzgebirge (tschechischer Teil)
wurden seit Beginn des Programms des Kleinprojek−
tefonds Interreg III A 314 000 EUR zur Verfügung ge−
stellt. Seit dem konnten in drei Runden 39 Projekte
mit einer Gesamthöhe von  219 327 EUR genehmigt
werden. In der vierten Runde beantragen die Antrag−
steller 45 301 EUR für 13 Projekte. Diese werden bei
der Beratung des  gemeinsamen Lokalen Lenkungs−
ausschusses am 20.06.2006 bewertet. Bereits am
nächsten Tag, am 21.06.2006, ist der Stichtag für die
Anträge der fünften Runde, die mit großer Wahrschein−
lichkeit die letzte Runde sein wird. Die Genehmigung
der hier eingereichten Projekte findet im September
nach den Ferien statt.
Trotzdem können die Antragsteller Projekte fortlau−
fend einreichen. Immer wieder wird aber festgestellt,
dass die Antragsteller erst am letzten Tag mit ihren
Projektvorhaben kommen und die Anträge mit den
Mitarbeiterinnen der Administration  vorher nicht be−
sprechen. Deshalb kommt es oft zu Fehlern, vor al−
lem in der Finanzierung der Projekte.



Zelená pro 46 přeshraničních projektů
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Der Lenkungsausschuss für Interreg III A−

Großprojekte gab auf seiner Beratung am

22./23. 05. 06 grünes Licht für insgesamt 46 Pro−

jekte und 7,7 Millionen Euro zur Förderung der

grenzübergreifenden Zusammenarbeit zwischen

Sachsen und Tschechien.

Von der Euroregion Erzgebirge lagen 19 Projekte

zur Bestätigung vor.

Im Bereich Wirtschaftliche Entwicklung wurde der

Förderung von zwei Projekten der Euroregion Erz−

gebirge zugestimmt wie dem Projekt  „Unterneh−

mensnetzwerke – Kompetenznetzwerke zur

Erhöhung der wirtschaftlichen Stabilität der Grenz−

region“. Die Erhöhung der Wertschöpfungskette für

produzierende kleine und mittelständische Unter−

nehmen in der Grenzregion sowie die Schaffung

eines Musterzentrums für Spezialtechnologie sind

unter anderem Ziele dieses Projektes. Das Projekt

wird von der AWU Management & Innovation

GmbH Außenhandels−, Wirtschafts− und Umwelt−

beratung Stollberg umgesetzt.

Im Bereich Tourismus wurden von der Euroregion

Erzgebirge zwei Projekte vorgelegt, die als Vorrats−

beschlüsse bestätigt wurden.

Im Bereich Umwelt wurden drei Projekte der Euro−

region Erzgebirge im Rahmen der Gemeinschafts−

initiative Interreg III A bestätigt. Unter anderem wird

das Christlich−Soziale Bildungswerk Sachsen e.V.

Grünes Licht für 46 grenzüberschreitende Projekte
für eine Umweltprüfung in sächsischen und tsche−

chischen Schulen der Euroregion Erzgebirge sowie

für die Umsetzung eines Öko−Audits durch die

Schüler eine Zuwendung erhalten.

Im Bereich Ländliche Entwicklung werden gleich 7

Projekte der Euroregion Erzgebirge eine Förderung

erhalten. Durch das Landratsamt Freiberg wird

beispielsweise die Verbesserung der „Touristischen

Erlebbarkeit der Kultur− und Industrielandschaft

Montanregion Erzgebirge“ durch Erfassung,

Auswahl und Bewertung der relevanten Objekte und

ihres touristischen Umfeldes angestrebt. Mit einem

weiteren Projekt soll die Direktvermarktung im

sächsisch−tschechischen Grenzgebiet durch die

Erfassung landwirtschaftlicher Direktvermarkter

und deren Produkte sowie die Erfassung und Sen−

sibilisierung von neuen Direktvermarktungswegen

im Gebiet der Euroregion Erzgebirge/Krusnohori

umgesetzt werden. Projektträger ist hierfür der Öko−

logische Landgut e.V. Großrückerswalde. Weitere

Projekte sind ein „Dezentraler, integrierter und

grenzübergreifender Hochwasserschutz in den

deutsch−tschechischen Einzugsgebieten der

Kammlagen des Mittleren Erzgebirges (DINGHO)“,

die „Aufstellung eines gemeinsamen Flächennut−

zungsplanes mit integriertem Landschaftsplan für

die Gemeinden Sehmatal, Bärenstein, Königswal−

de und Stadt Oberwiesenthal sowie der Gebietskör−

perschaft Vejprty“ und verschiedene investive

Maßnahmen

Im Bereich Sicherheit erhalten von der Euroregion

Erzgebirge 5 Projekte eine Förderung. Die Polizei−

direktion Chemnitz wird bei zwei Projekten mit In−

terreg III A−Mitteln unterstützt. Bei den Projekten

handelt es sich zum einen um die Intensivierung

der Zusammenarbeit zur grenzüberschreitenden

Verkehrsunfallverhütung sowie Kriminalitätsvor−

beugung und −bekämpfung mit den Kreisdirektio−

nen Most und Chomutov durch die Gestaltung und

Umsetzung gemeinsamer Präventionsprojekte.

Zum anderen soll die Zusammenarbeit der ge−

schlossenen Einheiten der Schutzpolizeien der Po−

lizeidirektion Chemnitz−Erzgebirge und der Kreis−

direktionen Most und Chomutov bei der

Verhinderung, Bekämpfung und Ahndung von Ord−

nungswidrigkeiten mit herausragender Bedeutung,

bei Straftaten sowie bei größeren Schadensereig−

nissen wie Umwelt− und Naturkatastrophen und he−

rausragenden Einsatzlagen im Zusammenhang mit

Veranstaltungen und Fahndungsmaßnahmen un−

terstützt werden.

Außerdem erhalten die Freiwillige Feuerwehr Say−

da, die Stadt Annaberg−Buchholz und die Stadt

Marienberg Löschfahrzeuge für den grenznahen

bzw. grenzüberschreitenden Einsatz.

Řídící výbor pro velké projekty Interreg III A dal na

svém zasedání ve dnech 22. a 23. května zelenou

46 projektům a 7,7 milionů EUR na podporu

přeshraniční spolupráce mezi Saskem a ČR.

Euroregion Krušnohoří předložil 19 projektů

V oblasti hospodářského rozvoje byla schválena

dotace dvěma projektům. Byl to třeba projekt „Síť

podniků pro zvýšení hospodářské stability hranič−

ního regionu – kompetenční síť pro zvýšení hos−

podářské stability v příhraničí“. Cílem projektu je

kromě jiného zvýšení přidané hodnoty pro malé

a střední výrobní podniky a rovněž vytvoření vzo−

rového centra pro speciální technologie. Tento pro−

jekt bude realizován společností AWU Management

& Innovation GmbH Außenhandels−, Wirtschafts−

und Umweltberatung Stollberg.

V oblasti turistiky byly v Euroregionu Krušnohoří

předloženy dva projekty, které byly schváleny jako

rezerva.

V oblasti životního prostředí byly v rámci iniciativy

Inetrreg III A schváleny tři projekty. Mezi jinými je

to projekt sdružení Christlich−Soziale Bildungswerk

Sachsen e.V., který zjistí stav znalostí o životním

prostředí v českých a německých školách v Euro−

regionu Krušnohoří a spočívá rovněž v realizaci eko−

logického auditu, na který žáci získají dotaci.

V oblasti rozvoje venkova získalo dotaci 7 projek−

tů. Zemský okres Freiberg

například bude usilovat o

další zkvalitnění přípravy

projektu turistické atrakti−

vity kulturní průmyslové

krajiny Montanregion

Krušnohoří prostřednic−

tvím výběru a zhodnocení

odpovídajících objektů

s jejich turistickým záze−

mím. Dalším projektem by měl být realizován pří−

mý prodej zemědělských výrobků v česko−saském

příhraničí, spolu s podchycením nových cest pří−

mého prodeje v Euroregionu Krušnohoří.  Nosite−

lem projektu je Ekologický statek v Großrückers−

walde. Dalšími projekty jsou decentralizovaná,

integrovaná a přeshraniční protipovodňová opat−

ření v česko−německém území na hřebeni Střední−

ho Krušnohoří, vytvoření společného územního plá−

nu s využitím ploch a s integrovaným územním

plánem  krajiny pro obce Sehmatal, Bärenstein, Kö−

nigswalde a město Oberwiesenthal, jakož i pro Vej−

prtsko a k tomu patří další investiční opatření.

V oblasti bezpečnosti získal Euroregion Krušnoho−

ří  dotaci na 5 projektů. Policejní ředitelství Chem−

nitz získalo podporu na dva projekty z prostředků

Interreg III A. V těchto projektech se jedná o inten−

zifikaci spolupráce v prevenci přeshraničních do−

pravních nehod a také prevenci kriminality a boji s

ní, společně s okresním velitelstvím v Mostě a Cho−

mutově budou realizovány společné projekty pre−

vence. Dalším krokem je spolupráce pořádkových

policejních jednotek policejního ředitelství Chem−

nitz při zamezení, zdolávání a trestání protiprávní−

ho jednání s přesahujícím významem, také při trest−

ných činech, jakož i při větších škodních událostech,

jako je poškozování životního prostředí a jako jsou

přírodní katastrofy, Může být takto podpořeno vět−

ší nasazení v souvislostech s velkými společenský−

mi událostmi a při pátracích akcích.

Kromě toho získali dobrovolní hasiči ze Saydy, měst

Annaberg−Buchholz a Marienberg hasící vozy pro

zásah v blízkosti hranic popřípadě i pro přeshra−

niční nasazení.

Zelená pro 46 přeshraničních projektů
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V historickém biedermeirském slohu hotelu Pupp

v Karlových Varech se konala závěrečná konference pro−

jektu „Clara@eu“ (Cooperation for Lokal and Regional

Authorithies), která přeshraničně spojila 3 regiony − Hor−

ní Franky, Karlovy Vary a Chemnitz/Jihozápadní Sasko

na úrovni správních úřadů. Cílem projektu bylo vytvoření

přeshraniční kooperační sítě všech úřadů a institucí zú−

častněných regionů. Od roku 2004 se vedle personálních

In der historischer Kulisse des im Jugendstil erbauten

Hotels „Pupp“ in Karlsbad,  fand die Abschlusskonferenz

des Projektes „CLARA@eu“ (Cooperation for Lokal and

Regional Authorithies) statt, das die 3 Regionen Ober−

franken, Karlsbad und Chemnitz/Südwestsachen grenz−

überschreitend auf Verwaltungsebene zusammenführte.

Ziel des Projektes war die Errichtung eines grenzübergrei−

fenden Kompetenznetzwerkes aller Behörden und Institu−

tionen der beteiligten Regionen.

Seit 2004 fanden neben dem Personalaustausch zahlreiche

Abschlusskonferenz des EU−Projektes „CLARA@eu“ in Karlsbad

Workshops und Arbeitskreise statt, die neben der Erwei−

terung des Fachwissens der entsandten Mitarbeiter auch

die menschlichen Kontakte wesentlich verbesserten.

Dabei war das Ziel rechtliche Rahmenbedingungen, Kom−

petenzen und Verfahren kennen zu lernen, sich zu

Maßnahmen grenzüberschreitend abzustimmen und

nachhaltig wirkende Kontakte und Verflechtungen aufzu−

bauen.

Arbeitskreise fanden zum Beispiel in den Themenberei−

chen Verkehr, Jugend/Bildung und Kultur, Gesundheit,

Tourismus, Umweltschutz und bürgernahe Verwaltung

statt. Partner des Projektes waren neben den beteiligten

Regierungspräsidien Chemnitz und Karlovy Vary, die

Städte Chemnitz und Bayreuth, der Vogtlandkreis und die

Euregio Egrensis.

Die am Projekt Beteiligten schätzten die Ergebnisse sehr

positiv ein. Wünschenswert wäre eine Fortsetzung des

Projektes des Regierungspräsidiums Chemnitz mit der Be−

zirksverwaltung Usti n.L., bei dem Partner aus der  Euro−

region Erzgebirge einbezogen würden.

Závěrečná konference projektu EU „Clara@eu“ v Karlových Varech

výměn konaly četné workshopy a jednaly pracovní skupi−

ny, které vedle rozšíření odborných znalostí vedly i k pod−

statnému zlepšení lidských kontaktů mezi vyslanými spo−

lupracovníky. Cílem bylo seznámení se s právními

rámcovými podmínkami, kompetencemi a postupy, které

vedly k dohodě o přeshraničních opatřeních a vytváření

trvalých kontaktů a vazeb. Pracovní skupiny se konaly v

tématických okruzích dopravy, mládeže, vzdělávání a kul−

tury, zdravotnictví, turistiky, ochrany životního prostředí

a veřejné správy. Partnerem projektu byly vedle zúčastně−

ných vládních prezídií Chemnitz a Karlovarského kraje

města Chemnitz a Beyreuth, okres Vogtland a Euroregio

Egrensis. Účastníci hodnotili výsledky projektu velmi po−

sitivně. Přejí si i budoucí pokračování projektu vládního

prezidia Chemnitz a Ústeckého kraje jako partnerů v Eu−

roregionu Krušnohoří.

Am 25. Mai trafen sich in  der schönen Stadt Jin−

dřichův Hradec, im Sitz der Euroregion Silva Norti−

ca, die Mitglieder der Assoziation. Es wurden

Erfahrungen aus der Arbeit der Euroregionen aus−

getauscht, über die Vorbereitung des neuen Pro−

gramms Ziel 3 sowie über das Gewicht der Eurore−

gionen  gesprochen. Interessant waren die

Informationen über ihre Finanzierung und über die

Stellung der Bezirke. Während andere Euroregio−

nen  von den Bezirken große Unterstützung bekom−

men, zahlt der Bezirk Ústí an seine Euroregionen

Elbe/Labe und Krušnohoří/Erzgebirge nichts. Als

größtes Problem für die Antragsteller sehen die

Mitglieder der Assoziation die bisherige Admi−

nistrative der Projekte Interreg III A und die

komplizierte elektronische Version des Antrages.

Für die Vorbereitung des neuen Pogramms der

grenzüberschreitenden Zusammenarbeit schlagen

25. května se sešli v nádherném Jindřichově Hradci,

v sídle Euroregionu Silva Nortica,  členové Asociace

euroregionů ČR. Společně si vyměnili zkušenosti ze

své práce a z přípravy nového programu Cíl 3 a dis−

kutovali o postavení euroregionů. Zajímavé byly in−

formace o jejich financování a o postojích krajů. Za−

tímco ostatní euroregiony od nich dostávají význam−

nou finanční pomoc, Euroregion Krušnohoří a Labe

nedostaly ze svého Ústeckého kraje nikdy nic. V do−

savadní administrativě Fondu malých projektů Inter−

reg III A spatřují členové asociace jako největší pro−

blém pro žadatele komplikovanost žádostí s jejich

elektronickou verzí.  Pro přípravu nového programu

pro přeshraniční spolupráci navrhují společnou žá−

dost na správu a administrativu Fondu malých pro−

jektů, společný řídící výbor, jeden fond malých pro−

jektů pro všechny priority, princip vedoucího partnera

jen pro celkový velký projekt správy a administrace

Fondu malých projektů Cíle 3 a zjednodušení proce−

su podávání žádostí pro žadatele. Na základě rotač−

ního principu přešlo vedení Asociace euroregionů ČR

na Euroregion Silva Nortica.

Die Assoziation der tschechischen Euroregionen
Asociace euroregionů ČR

sie einen gemeinsamen Antrag, einen gemeinsa−

men Lenkungsausschuss, einen Fonds für alle Prio−

ritäten, das Leadpartnerprinzip ausschließlich für

große Projekte der Verwaltung und der Admi−

nistrative des Kleinprojektefonds Ziel 3 vor und  eine

einfache Prozedur der Beantragung.
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Tato komise si ke svému jednání 6. dubna vybrala právě to mís−

to, kde by se měla uskutečnit soutěž mladých hasičů 2006. Or−

ganizace této soutěže, která se stala již tradicí byla také jedním

z projednávaných bodů. Hlavním bodem jednání však byla inici−

ativa k zesílení tlaku na podepsání smlouvy o přeshraniční po−

moci (viz text dopisu na str. 9), vydání dvojjazyčného záchranář−

ského slovníku a příprava projektových záměrů pro další období

v novém programu Cíl 3. Již na tomto jednání došlo k formulová−

ní některých projektových návrhů, jako je společné školení v zá−

chranářské stanici Olbernhau, společné praktické školení na

Božím Daru a pokračování soutěže mladých hasičů i po roce 2006.

Die Arbeitsgruppe hatte sich für ihre Beratung am 6. April den

Ort ausgesucht, an dem der „Wettkampf der Jugendfeuerwehren

2006“ ausgetragen werden soll.  Die Organisation des nun schon

zur Tradition gewordenen Wettkampfes war ein Tagesordnungs−

punkt der Beratung. Im Mittelpunkt der Beratung standen wei−

terhin die „Forcierung der Vertragsunterzeichnung zur grenz−

überschreitenden Hilfe“ (siehe auch Seite 9), die Herausgabe

eines zweisprachigen Wörterbuches zum Rettungswesen und die

Vorbereitung der Vorhaben für die nächste Förderperiode „Ziel

3“. Dazu wurden bereits einige Vorschläge gemacht, wie ge−

meinsame Schulungen am Katastrophenschutzstandort Olbern−

hau, gemeinsame praktische Übungen in Bozi Dar und die Wei−

terführung des „Wettkampfes der Jugendfeuerwehren“ über das

Jahr 2006 hinaus.

Komise krizového managementu jednala v Oseku

AG Brand−, Katastrophenschutz
und Rettungswesen tagte in Osek

Ve Freibergu se 9. května sešla odborná bilaterální komise pro sociální

záležitosti euroregionu v moderním, vesele vybarveném domově důchod−

ců „Johanna Rau“. Po podrobném představení tohoto špičkového zaří−

zení, svým zaměřením velmi podobnému mosteckému domovu důchod−

ců Astra, projednala komise plán práce na příští období. Zaměří se kromě

jiného na práci se seniory, kam patří například hry seniorů v Mostě či

spolupráce seniorů v univerzitě třetího věku. Společně bude také pro−

jednáván komunitní plán, připravovaný v Mostě a důležitým úkolem je

rovněž aktualizace sociálního atlasu, který pro euroregion zpracovala

mostecká oblastní Charita. Svou vysokou prioritu komise spatřuje v pří−

pravě na nový program, určený na podporu přeshraniční spolupráce Cíl

3, formou smysluplných společných projektových záměrů v sociální ob−

lasti. Na dalším jednání komise v Mostě u příležitosti sportovních her

seniorů v srpnu již budou představeny zcela konkrétní projektové zámě−

ry. Podrobná, vysoce profesionální exkurze v tomto zařízení byla pod−

nětná především pro přítomné české odbornice – Hanu Vlkovou, ředitel−

ku domova důchodců Astra v Mostě a Kateřinu Frondlovou, ředitelku

Ústavu sociální péče Kamarád−Lorm ze Žatce, které zde také hned na−

vázaly potřebné kontakty nejen pro tolik prospěšnou výměnu zkušenos−

tí, ale především pro běžnou přátelskou spolupráci.

In Freiberg tagte in dem modernen, freundlich ausgestattetem Senio−

renheim „Johanna Rau“ am 9. Mai die Arbeitsgruppe Soziales. Nach

einer ausführlichen Vorstellung der Einrichtung,  die ähnlich wie das

Seniorenhaus „Astra“ in Most ausgerichtet ist, folgte  die Beratung der

Arbeitsgruppe zum Arbeitsplan für die nächste Zeit. Dieser zielt unter

anderem auf die Seniorenarbeit, wo man in Most mit der Teilnahme an

den beliebten Seniorenspielen oder an der  Universität des dritten Alters

rechnet. Gemeinsam wird der in Most vorbereitete Kommunitätenplan

besprochen. Eine weitere wichtige Aufgabe ist die Aktualisierung des

von der Charitas Most für die Euroregion hergestellten Sozialatlasses.

Als ihre Priorität sieht die Arbeitsgruppe die Vorbereitung  des neuen

Programms für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit „Ziel 3“ in

Form sinnvoller Projektvorhaben im Bereich Soziales. Bei der nächsten

Beratung in Most anlässlich der Seniorenspiele im August sollen bereits

konkrete Vorhaben vorgestellt werden. Die anschließende professionel−

le Führung durch die Einrichtung war vor allem für die tschechischen

Sachverständigen, Frau Vlková, Direktorin des Seniorenhauses „Astra“

in Most  und Kateřina Frondlová aus Žatec äußerst interessant. Beide

knüpften hier auch gleich die notwendigen Kontakte, nicht nur für den

nutzbringenden  Erfahrungsaustausch, sondern vor allem für eine gute

Zusammenarbeit.

Arbeitsgruppe Soziales in Freiberg

Komise pro sociální záležitosti ve Freibergu

Problematik zu finden. (Anmerkung: Der Anteil an

deutschem Müll wurde in der Zwischenzeit von der

deutschen Seite abgeholt.)

Die Arbeitsgruppe bewertete außerdem für den

Regionalen Lenkungsausschuss vorgeschlagene

Projekte im Bereich Umwelt und beschäftigte sich

mit konkreten Vorhaben für den Umweltschutz in

diesem Jahr.

Für das Programm „Ziel 3“, welches das bisherige

Programm der grenzüberschreitenden Zusammen−

arbeit „Interreg III A“ ablöst, bereitet diese aktive

Arbeitsgruppe für die Etappe 2007 − 2013  lang−

fristige Vorhaben gemeinsamer Projekte im Bereich

Umwelt vor.

Seite, obwohl es sich nicht um sächsischen Abfall

handelt. Der Müll stammt zum Teil aus Sachsen−

Anhalt. Die deutsche Seite äußerte die Ansicht, dass

die betroffenen Behörden strikt und schnell ge−

meinsam handeln müssen, um gegen illegalen

Müllhandel vorzugehen.

Die Gesetzeslage in Deutschland ist klar – im Falle

einer illegalen Deponierung muss eine Rückführung

des Mülls erfolgen.

Der Vorsitzende  des tschechischen Teils der Ar−

beitsgruppe Herr Dr. Roth schlug vor, ein gemein−

sames Statement zu verfassen, in dem die Minis−

terien und zuständigen Behörden aufgefordert

werden, so schnell als möglich eine Lösung der

Die Arbeitsgruppe Umwelt der Euroregion Erzge−

birge/Krušnohoří tagte am 10.04.06 in Libčeves.

Auf der Tagesordnung dieser Beratung stand die

Problematik der Abfallwirtschaft und der illegalen

Mülltransporte in diesem Dorf. An der Beratung

nahmen auch Vertreter  aus der deutschen Kom−

munalpolitik teil. Die Bürgermeisterin Vlasta Staň−

ková informierte die Arbeitsgruppe zum Werdegang

und dem Einfluss der illegalen Deponie auf ihre

Gemeinde. Der Vorsitzende des deutschen Teils der

Arbeitsgruppe Herr Udo Kolbe versicherte den An−

wesenden die volle Unterstützung der deutschen

Die Arbeitsgruppe Umwelt
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Dopravní komise Euroregionu Krušnohoří projed−

nala 23. března 2006 v saském Groß−

rückerswalde dopravní situaci v našem euroregio−

nu.

Omezení provozu na Cínovci s obrovskou objížď−

kou, kterou dopravci nazývají největším kruhovým

objezdem na světě, zamezení plného provozu pro

nákladní dopravu na Hoře Svatého Šebestiána a vel−

mi pomalé otevírání dalších hraničních přechodů

připravuje obrovské ztráty podnikatelům, kteří pak

Die Arbeitsgruppe Verkehr der Euroregion Erzge−

birge schätzte im März in Großrückerswalde die

Verkehrssituation in unserer Euroregion ein.

Der Präsident der IHK Südwestsachsen, Herr

Lohse, brachte die Situation der Spediteure und

Unternehmer sehr anschaulich zum Ausdruck. Die

Verkehrsbeschränkungen am Grenzübergang Zinn−

wald mit der langen, von den Speditionen als den

größten Kreisverkehr bezeichnete Umleitung, sowie

die Verhinderung des Vollbetriebs für den Gü−

tertransport und die zögerlichen Öffnungen von

weiteren Grenzübergängen bereitet den Unterneh−

mern riesengroße Verluste. Diese weisen mit Recht

auf die höheren Kosten der Dienstleistungen hin,

wodurch gerade sie im  Wettbewerb geschwächt

werden. Alle waren sich einig, dass die  Umge−

hungsstraßen Chomutov und Marienberg so

schnell wie möglichst fertig gestellt und weitere

Grenzübergänge für den Gütertransport geöffnet

werden müssen.

Die Arbeitsgruppe Verkehr

Dopravní komise

Die Arbeitsgruppe verabschiedete außerdem Herrn Peter Hücker aus Annaberg, der von 1995
bis zu seiner Pensionierung 2005 langjähriges, aktives Mitglied der Arbeitsgruppe war und
dankte ihm für die geleistete Arbeit.
Komisi opouští odchodem do důchodu dlouholetý člen Peter Hücker, který v ní aktivně praco−
val od jejího založení v roce 1995.

právem poukazují na to, že se jim prodražují služby

a ztrácejí konkurenceschopnost. Všichni se shodli

na tom, že je zapotřebí co nejdříve dostavět ob−

chvat Chomutova a Marienbergu a urychleně ote−

vírat další hraniční přechody pro nákladní dopra−

vu.

Starosta Bärensteinu Bernd Schlegel informoval o

otevření přechodu Vejrty – Bärenstein pro automo−

bily. Nedošlo zde, podle jeho slov, vůbec k předpo−

kládané nákupní turistice Němců v Čechách a k

odlivu služeb z Německa do Čech. Naopak, čeští

obyvatelé hojně nakupují v Bärensteinu a dokonce

využívají tamních kvalitních služeb. Ohledně dostav−

by Moldavské trati došlo na základě iniciativy sta−

rosty Oseku Ing. Jiřího Hlinky a předsedy Sdružení

přátel Moldavské železnice Michala Švece k tako−

vým krokům, které by měly zamezit využití tohoto

území k jiným účelům.

V Libčevsi, mediálně již velmi známé v obou ze−

mích kvůli místní ilegální skládce německého od−

padu z Halle – Dessau, proběhlo dne 10. 4. 2006

jednání komise pro životní prostředí Euroregionu

úřady musí splnit svou povinnost. Zákon o ukládá−

ní odpadů v Německu v tomto případě mluví jasně

– v případě ilegálního skládkování je povinností ta−

kový odpad odvézt zpět.

Předseda české části Dr. Jiří Roth navrhl usnesení

pro společné vedení euroregionu, aby apelovalo na

příslušná ministerstva a dotčené státní orgány na

obou stranách hranice, aby tuto záležitost urychle−

ně vyřešily.

Komise poté posuzovala navržené projekty v oblasti

životního prostředí pro rozhodování Regionálního

a Lokálního řídícího výboru Interreg III A a zabýva−

la se konkrétními záměry projektů na ochra−

nu životního prostředí a vzdělávání v tomto roce.

Pro Cíl 3, který nahradí dosavadní program na pod−

poru přeshraniční spolupráce Interreg III A, připraví

tato aktivní komise na období 2007 – 2013 dlou−

hodobé náměty společných projektů v oblasti ži−

votního prostředí.

Komise pro životní prostředí Krušnohoří. Měla v této obci za hlavní cíl svého jed−

nání odpadové hospodářství

a ilegální dovoz odpadu. Jed−

nání se tentokrát zúčastnili

navíc i němečtí odborníci na

odpadové hospodářství a re−

gionální politici.  Starostka

Libčevsi Vlasta Staňková po−

drobně seznámila komisi

s vývojem a dopady nelegál−

ní skládky v této obci. Likvi−

dace německého odpadu by

si v současné době vy−

žádala 25 milionů Kč.

Chamtivost firem z obou

zemí, které si odhadem při−

šly na 100 milionů Kč, vedla

k závažnému poškození míst−

ního životního prostředí. Zna−

lecký posudek plně prokázal,

že se jedná o nebezpečný odpad. Předseda německé

části komise Udo Kolbe ujistil přítomné o podpoře

ze saské strany při řešení tohoto problému. Ně−

mecká strana jasně vyjádřila názor, že příslušné
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V rámci oslav 485.  výročí založení města

Marienbergu byl Bergmagazin po mnohaleté

sanaci předán dne 30. dubna 2006 svému

novému poslání. Po hornické bohoslužbě

v kostele Sv. Marie následoval hornický prů−

vod městem k Bergmagazinu.

Hudební doprovod slavnostního otevření pře−

Im Rahmen der Feierlichkeiten zum 485.

Stadtgeburtstag der Stadt Marienberg wurde

am 30.04.06 nach vierjähriger aufwändiger

Sanierung das Bergmagazin seiner neuen

Bestimmung übergeben. Nach einem Berg−

gottesdienst in der St. Marienkirche erfolgte

eine Bergparade durch die Stadt bis zum

Bergmagazin.

Die offizielle Eröffnung nahmen Ministerin

Barbara Ludwig vom sächsischen Staatsmi−

nisterium für Wissenschaft und Kunst, Undi−

ne Theml vom Eigenbetrieb i.G. „KulTour

Marienberg“ und der Marienberger Bürger−

meister Thomas Wittig vor. Im Anschluss er−

folgte die Besichtigung des Hauses.

Die musikalische Umrahmung der Eröff−

nungsfeierlichkeiten übernahmen das Berg−

musikkorps „Frisch Glück“ Annaberg−

Buchholz/Frohnau e.V. und die Marienberger

Bergsänger.

Im Bergmagazin ist das Museum sächsisch−

böhmisches Erzgebirge mit der deutsch−

tschechischen Ausstellung zum Leben und

der Kultur auf beiden Seiten des Erzgebirges

Eröffnung des Marienberger Bergmagazins am 30. April 2006
Slavnostní otevření Bergmagazinu v Marienbergu 30. dubna 2006

sowie zur historischen und politischen Nach−

barschaft zwischen Sachsen und Böhmen

untergebracht. Bei der Zusammenstellung der

Ausstellungsstücke erhielten die Marienber−

ger vom Regionalmuseum Chomutov und

dem Museum der tschechischen Partnerstadt

Most Unterstützung. Im sanierten Gebäude

befinden sich außerdem das Stadtmuseum

von Marienberg, die Stadtbibliothek und ein

Cafe.

Die Sanierung des ehemaligen Getreidespei−

chers wurde zum überwiegendem Teil mit

Fördermitteln aus der europäischen Ge−

meinschaftsinitiative Interreg III A unterstützt.

vzala hornická kapela Frisch Glück Annaberg

– Frohnau e.V. a marienberští horničtí pěvci.

Do Bergmagazinu bylo umístěno muzeum

česko−saského Krušnohoří s česko−saskou

výstavou o životě a kultuře na obou stranách

Krušnohoří. V přípravě výstavních exponátů

získali Marienberští podporu v regionálním

muzeu Chomutov a z muzea českého part−

nerského města Mostu. V asanované budo−

vě se nachází, kromě jiného, marienberské

městské muzeum, městská knihovna a ka−

várna. Sanace bývalé obilní sýpky byla z vel−

ké části dotována z prostředků společenské

iniciativy Interreg III A.

Důležitý podpis učinili zemský rada Uhlig  a velitel

hasičského sboru z Ústí nad Labem  Jaroslav No−

votný. U příležitosti cvičení záchranářů a hasičů

„Erzgebirge 2006“ v Marienbergu podepsali koo−

perační smlouvu mezi okresem Freiberg a záchran−

ným hasičským sborem okresu Ústí nad Labem o

přeshraničním nasazení velitelského zásahového

vozidla II. Pořízení tohoto velitelského vozidla  bylo

dotováno z prostředků Interreg III A. Dotace činila

75%, což obnáší  na 377 000 EUR.

Velitelské zásahové vozidlo, které bude mít stano−

viště v hasičsko − technickém centru, bude k dis−

pozici především technickému vedení zásahu okre−

su Freiberg jako důležitý komunikační prostředek

při vedení zásahu.  V případě potřeby může v této

funkci koordinovat zásah německých hasičů a řídit

je, když bude takový zásah požadován českou stra−

nou, v rámci  přeshraničního odvrácení nebezpečí.

Z tohoto důvodu by mělo být na základě kooperač−

ní dohody připraveno společné vzdělávání českých

a německých záchranářských jednotek a hasičských

sborů. V  přípravě jsou plány realizace zásahů ur−

čených pro přeshraniční dopravu na obou stranách

hranice, jakož i sladění práce operačních středisek

v okrese Freiberg a v Ústeckém kraji.

Eine wichtige Unterschrift tätigten Landrat Volker

Uhlig und der Leiter des Feuerwehrrettungskorps

aus Usti n.L. Jaroslav Novotny am 11.05.06. Am

Rande der Katastrophenschutzübung „Erzgebirge

2006“ in Marienberg unterschrieben sie die Koo−

perationsvereinbarung zwischen dem Landkreis

Freiberg und dem Feuerwehrrettungskorps des

Bezirkes Usti n.L. über den grenzüberschreitenden

Einsatz eines Einsatzleitwagens II. Die Anschaffung

dieses Einsatzfahrzeuges wird mit Interreg III A−

Mitteln gefördert, wobei der Fördersatz 75 Prozent

Kooperační smlouva o přeshraničním odvrácení nebezpečí podepsána
Kooperationsvereinbarung für grenzüberschreitende Gefahrenabwehr unterzeichnet

der Gesamtkosten in Höhe von rund 377 000 Euro

beträgt.

Der Einsatzleitwagen, der seinen Standort am Feu−

erwehrtechnischen Zentrum besitzen wird, soll vor

allem der Technischen Einsatzleitung des Landkrei−

ses Freiberg als wichtiges Führungs− und Kommu−

nikationsmittel zur Verfügung stehen und wird, falls

erforderlich, in dieser Funktion den Einsatz deut−

scher Feuerwehrkameraden koordinieren und lei−

ten, wenn diese im Rahmen der  grenzüberschrei−

tenden Gefahrenabwehr von tschechischer Seite

angefordert werden. Aus diesem Grund soll es auf

der Grundlage der Kooperationsvereinbarung auch

gemeinsame Ausbildungseinheiten zwischen den

deutschen Feuerwehr− und Katastrophenschutz−

einheiten und dem tschechischen Feuerwehrret−

tungskorps geben. Vorgesehen sind auch die Er−

arbeitung und Fortschreibung von Einsatzplänen

für den grenzüberschreitenden Verkehr diesseits

und jenseits der Grenzlinie sowie die Abstimmung

der Arbeit der Leitstellen im Landkreis Freiberg und

im Bezirk Ústí n.L.
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BRIEF FÜR STAATSMINISTER
DOPIS MINISTROVI

An den sächsischen Staatsminister
des Innenministeriums Herrn Dr. Albrecht Buttolo

An den tschechischen Staatsminister
des Innenministeriums Herrn Frantisek Bublan

Vertrag über grenzüberschreitende Hilfe im Rettungswesen

Sehr geehrter Herr Staatsminister Dr. Buttolo,

sehr geehrter Herr Staatsminister Bublan,

zu unseren mehrmals im Jahr stattfindenden Beratungen stellen wir immer wie−

der fest, dass es dringenden Handlungsbedarf zur Legitimierung von grenz−

überschreitenden Aktivitäten auf dem Gebiet des Feuerwehr− und Rettungswe−

sens im Hilfefall gibt.

Die Zusammenarbeit funktioniert auf diesen Gebieten zwar auf irgendeine Art

immer, jedoch ist sie noch nicht vertraglich geregelt. So kann es passieren,

dass man in guter Absicht handelt, um schnell Hilfe leisten zu können und wird

doch getadelt.

Bei allen Beratungen der Arbeitsgruppe Brandschutz / Katastrophenschutz und

Rettungswesen unserer Euroregion und darüber hinaus bei Seminaren in Sach−

sen, bei denen auch Bundestagsabgeordnete wie Herr Günter Baumann teilge−

nommen haben, wurde von allen Partnern des Feuerwehr− und Rettungswe−

sens die Unterzeichnung eines Rahmenvertrages angemahnt.

An solchen Beratungen nahmen Vertreter der Feuerwehren, der Bergwacht, des

Grenzschutzes und der technischen Einheiten teil.

Leider scheiterten die Bemühungen beiderseits der Grenze immer an den höchs−

ten Organen beider Staaten, so dass der Rahmenvertrag, nach letzten Informa−

tionen, in absehbarer Zeit nicht unterzeichnet wird.

Aufgrund eines solchen Vertrages könnten Einzelverträge mit konkreten Verein−

barungen zwischen den Partnern von Feuerwehr− und Rettungswesen beider

Staaten abgeschlossen werden.

Die Zahl der Fälle im Grenzgebiet, die die Gesundheit und das Leben der Men−

schen bedrohen, inklusive des dabei entstehenden materiellen Schadens, ist

jedes Jahr größer geworden.

Das Problem der Hilfeleistung bei Massenunfällen, die den Einsatz von Einhei−

ten des Feuerwehr− und Rettungswesens erfordern, ist im Gebirge noch proble−

matischer. In den Zentren im Landesinneren ist eine schnelle Hilfe aus allen

Richtungen möglich. In den Grenzgebieten, wo die Staatsgrenze für Rettungs−

kräfte noch immer geschlossen ist, verringert sich die Hilfeleistung  um 50%,

besonders im schwer zugänglichen Gebirgsterrain.

Eine funktionierende Zusammenarbeit beschleunigt sicher die notwendige Hilfe

und damit wird die Gefahr von Bränden, Unfällen, usw. eingeschränkt.

Deswegen fordert die Euroregion Erzgebirge/Krušnohoří mit ihrer Arbeitsgrup−

pe Brand−, Katastrophenschutz und Rettungswesen eine schnelle Unterzeich−

nung des notwendigen Rahmenvertrages im Rahmen der Rettungssysteme der

Tschechischen Republik und Sachsens.

Die Euroregion Erzgebirge/ Krušnohoří und die Mitglieder ihrer Arbeitsgruppe

Brand−, Katastrophenschutz und Rettungswesen sind immer bereit, sich in die−

ser Angelegenheit zu engagieren.

Wir bitten sie deshalb sehr eindringlich, sich für die baldige Unterzeichnung

dieses notwendigen Staatsvertrages einzusetzen.

Mit freundlichen Grüßen

Albrecht Kohlsdorf JUDr. Hana Jeníčková
Landrat Mittlerer Erzgebirgskreis                stellv. Bürgermeisterin von Most
Vorsitzender der Euroregion Erzgebirge Vorsitzende der Euroregion Krušnohoří

Ministr vnitra ČR
Frantisek Bublan

Saský státní ministr vnitra
Dr. Albrecht Buttolo

Smlouva o přeshraniční pomoci v záchranářství

Vážený pane ministře Bublane,
vážený pane ministře Dr. Buttolo,

scházíme se na našich jednáních, která se konají několikrát do roka, a

vždy musíme konstatovat, jak naléhavá je potřeba legalizace přeshra−

ničních aktivit v oblasti záchranářství, v případě poskytování přeshra−

niční pomoci.  Prakticky v těchto oblastech nějakým způsobem

přeshraniční spolupráce funguje, ale není legislativně ošetřena. Takže

se může stát, že i v dobrém úmyslu pomoci někomu na druhé straně

hranice se dostane záchranář do křížku se zákonem a bude za dobrý

úmysl stíhán. Na všech jednáních našeho euroregionu, a také na semi−

nářích v Sasku, kterých se účastnil i poslanec Spolkového sněmu Gün−

ter Baumann, je voláno všemi záchranářskými složkami po podepsání

rámcové dohody mezi oběma státy. Těchto jednání se zúčastnili zá−

stupci hasičů, horské služby, pohraniční stráže a technické jednotky.

Bohužel snaha na obou stranách vždy ztroskotá na vrcholných orgá−

nech obou států, takže dle našich posledních informací ani rámcová

dohoda v dohledné době nebude podepsána. Dle této rámcové smlou−

vy by se pak jednoduše mohly rozpracovat konkrétní dohody mezi jed−

notlivými záchranářskými organizacemi obou států.

Počet událostí v příhraničí, které ohrožují zdraví a životy lidí, včetně

ohrožení majetku, se každoročně zvyšuje. Problém poskytování pomo−

ci při  hromadných nehodách, které vyžadují zásah hasičů a dalších

složek záchranného systému, je umocněn exponovaným horským te−

rénem. V centrech ve vnitrozemí je v podstatě možná pomoc záchraná−

řů ze všech směrů, tzn. 360 stupňů. Naopak v příhraničí, kde je uzavře−

na státní hranice, je tato pomoc zmenšená na polovinu, tedy na 180

stupňů, navíc ve ztíženém horském terénu.

Fungující spoluprací se zcela jistě urychlí potřebná pomoc a tím se

omezí i hrozící nebezpečí při požárech, úrazech, hromadných neho−

dách a pod. Proto znovu apelujeme jako Euroregion Krušnohoří/Erzge−

birge se svou komisí krizového managementu o urychlení podpisu to−

lik potřebné rámcové dohody o příhraniční spolupráci v rámci

záchranného systému České republiky i Saska. V případě možnosti ja−

kékoli pomoci jsme jako Euroregion Krušnohoří a jeho komise krizové−

ho managementu připraveni se v této věci angažovat.

Velmi Vás proto prosíme, abyste se zasadili o co nejrychlejší podpis

této potřebné mezistátní smlouvy.
 
S přátelským pozdravem

Albrecht Kohlsdorf    JUDr. Hana Jeníčková
zemský rada   náměstkyně primátora města Mostu

okr. Mittlerer Erzgebirgskreis   předsedkyně Euroregionu Krušnohoří

předseda Euroregionu Erzgebirge
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VERKEHRSKONFERENZ
DOPRAVNÍ KONFERENCE

Am 18.05.2006 trafen sich deutsche und

tschechische Unternehmen, Behörden und In−

stitutionen in Frauenstein zum sechsten Mal

zur Verkehrskonferenz „Sächsisch−Böh−

mische Wege“.

„Wir überlassen das Erzgebirge nicht den

Wölfen!“, Landrat Uhlig findet klare Worte um

die Entwicklung des Landkreises in das ent−

sprechende Licht zu setzen. Er spielt damit

auf die wachsende Wolfspopulation in der

Lausitz an. Doch der Wirtschaftsstandort Frei−

berg als deutsch−tschechisches Grenzland

unterscheidet sich  vom deutsch−polnischen

erheblich. Hier hat sich aus der berg− und hüt−

tenmännischen Tradition ein neuer erfolgsver−

sprechender technologieorientierter Standort

formiert. Doch die Verkehrsanbindung ist al−

les andere als gut. Noch fehlt mit der Ortsum−

gehung Freiberg ein wichtiges Element um

den Landkreis an die A 4 anzubinden.

Auch Manfred Hellmich Chef der Regional−

entwicklungsagentur Ústí n.L. sieht die Ent−

wicklung seines Wirtschaftsstandortes opti−

VI. Verkehrskonferenz „Sächsisch−Böhmische Wege“ in Frauenstein
VI. konference „Sasko–české cesty“ ve Frauensteinu

mistisch. Er schätzt mittelfristig ein 5 %−iges

Wachstum des Bruttoinlandproduktes und die

Erhöhung der Beschäftigtenquote um 1 %.

Die Dynamik der Unternehmensansiedlung ist

durchaus zufriedenstellend. Seit März ist die

Stimmung bei den Unternehmen diesseits und

jenseits jedoch getrübt. Der Grenzübergang

Altenberg/Cinovec ist für schwere LKW ab

12 t nur noch einseitig befahrbar. Aus

Deutschland ausfahrende LKW müssen auf

den Grenzübergang Schönberg oder Neu−

gersdorf ausweichen. Das kommt besonders

den kurzen Verbindungen von Sachsen nach

Nordböhmen oder umgekehrt teuer zu ste−

hen. Die Transportunternehmer Enrico Böh−

me (Lichtenberg) und Jan Ingrisch (Most)

stecken dabei in der Klemme. Sie müssen

erhebliche Zusatzkosten an die Transportkun−

den weitergeben, die wiederum die grenz−

überschreitenden Kooperationskontakte an−

gesichts des Kosten−/ Nutzenverhältnisses

zunehmend in Frage stellen. „Ich verstehe

nicht, dass es dem Staat nur ums Geldver−

dienen geht, während die Existenz der mit−

telständischen Unternehmen in der Region

dabei uninteressant ist.“ Als Lichtenberger

Unternehmer versteht er nicht, dass er für

Ausnahmegenehmigungen für Zinnwald zah−

len muss, während der benachbarte Berufs−

kollege aus dem Weißeritzkreis ohne Zu−

satzkosten den Grenzübergang Zinnwald

nutzen kann und damit erhebliche Wett−

bewerbsvorteile genießt. In diesem Jahr wird

der Autobahnabschnitt der A 13 in Betrieb

gehen. Für Bernd Rohde vom Sächsischen

Wirtschaftsministerium ist dies absolute Pri−

orität, denn der LKW−Verkehr hat sich seit

1993 mehr als verdoppelt. 1,4 Millionen LKW

passieren jährlich die deutsch−tschechische

Grenze, Tendenz steigend. Auch die Zahl der

Grenzübergänge für den Wirtschaftsverkehr

muss sich mittelfristig erhöhen, auch wenn

sich derzeit kaum kurzfristig zu realisierende

Lösungen abzeichnen.

Die Verzögerungen des Baubeginns im tsche−

chischen Mittelgebirge haben mit Auto−

bahneröffnung dann erhebliche Auswirkun−

gen auf den Bezirk Usti. Sie sind der Grund

dafür, dass die gegenwärtigen Verkehrspro−

bleme auf der B 170 Dresden−Altenberg sich

auf die nachgeordnete Infrastruktur zwischen

Usti und Prag verlagert, ein Problem was Jiří

Franěk vom Bezirksamt Ústí jetzt schon Sor−

gen bereitet.

„Ich habe den Eindruck, wir stehen uns bei

der Verbesserung unserer Wirtschaftskontak−

te selbst auf den Füßen. Wenn wir als

gemeinsamer Wirtschaftsstandort weiter kom−

men wollen, bedarf es intensiver Zusammen−

arbeit und Informationsaustauschs zwischen

den Beteiligten,“ fasst OHK−Präsident Ru−

dolph Jung die Konferenz zusammen. Er

erwarte dabei von allen Beteiligten, dass nicht

die Gründe warum etwas nicht geht, in den

Vordergrund der Diskussion gerückt werden,

sondern die Bemühungen, wie etwas zum

Laufen gebracht werden kann. „Das sollten

wir gemeinsam bis zur nächsten Konferenz

2007 in Most unter Beweis stellen.“

Dietmar Richter
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VI. Verkehrskonferenz „Sächsisch−Böhmische Wege“ in Frauenstein
VI. konference „Sasko−české cesty“ ve Frauensteinu
18. 5. 2006 se sešli již po šesté čeští a ně−

mečtí podnikatelé, úředníci a instituce ve

Frauensteinu na dopravní konferenci „Sasko−

české cesty“

„Nepřenecháme Krušnohoří vlkům!“, v takto

jasném světle představil  zemský rada Uhlig

rozvoj  svého okresu. Narážel při tom na ros−

toucí populaci vlků v Lužici. Ale hospodářský

stav okresu Freiberg jako česko−německé pří−

hraničí se od německo−polského podstatně

liší.

Zde se také na základě hutnické a hornické

tradice slibně formuje a vytváří nová techno−

logicky a inovačně zaměřená základna. Ale

dopravní spojení nelze jinak nazvat než špat−

ným. Chybí třeba ještě obchvat Freibergu jako

důležitý prvek v napojení okresu na dálnici

A4.

Také Manferd Hellmich, šéf Regionální roz−

vojové agentury Ústeckého kraje vidí rozvoj

zdejší hospodářské základny optimisticky.

Odhaduje pětiprocentní střední nárůst hrubé−

ho národního produktu a zvýšení zaměstna−

nosti o jedno procento. Dynamika příchodu

nových podniků je vesměs uspokojivá.

Od března se nálada v podnicích na obou

stranách hranice zhoršila. Hraniční přechod

na Cínovci je pro nákladní automobily nad 12 t

pouze jednosměrný. Kamiony z Německa

musejí použít objížďku až na hraniční přechod

Schönberg nebo Neugersdorf. To se přede−

vším při kratších vzdálenostech ze Saska do

severních Čech či obráceně nesmírně prodra−

žuje. Dopravci Enrico Böhme z Lichtenbergu

a Jan Ingriš z Mostu se tím dostali do velkých

nesnází. Musejí přenášet na zákazníky zvý−

šené náklady, které opět přeshraniční koo−

perační kontakty vzhledem k těmto nákladům

zpochybňují. „Nechápu, že státu jde jen o zís−

kání finančních prostředků, zatímco existen−

ce  středních podnikatelů v regionu je při tom

nezajímá. Jako podnikatel z Lichtenbergu

nechápe, proč musí platit za zvláštní povole−

ní na Cínovci, zatímco jeho sousední kolega

z okresu Weiseritz může tento přechod na

Cínovci užívat bez poplatku a využívá tak

značné konkurenční výhody. Letos bude uve−

den do provozu dálniční úsek na dálnici A 13.

Pro Bernda Rohdeho ze saského minister−

stva dopravy je to absolutní priorita, protože

se provoz kamionů od roku 1993 více než

zdvojnásobil. Na 1,4 milionů nákladních aut

překračuje ročně česko−německé hranice

a tendence je při tom vzestupná. Také počet

hraničních přechodů pro nákladní dopravu se

musí ve střednědobém horizontu zvýšit,  když

se v současné době může sotva rýsovat krát−

kodobé řešení. Zdržení výstavby dálnice v

Českém středohoří má nepříznivý dopad na

Ústecký kraj. Je to důvodem současných do−

pravních problémů na státní silnici B 170 Dráž−

ďany – Altenberg, protože se přesouvá na

dopravní infrastrukturu mezi Ústím a Prahou,

jak o tomto problému informoval Jiří Franěk

z Krajského úřadu Ústeckého kraje.

„Mám dojem, že zkvalitnění našich hospodář−

ských kontaktů je na nás samých. Když se

chceme, jako společný hospodářský prostor,

dále rozvíjet, je k tomu zapotřebí intenzivněj−

ší výměna informací mezi zúčastněnými,“

shrnul konferenci předseda OHK Most Rudolf

Jung. Očekává při tom od všech, že nebu−

dou hledány v diskusi důvody proč něco ne−

jde, ale bude to snaha, aby se věci pohnuly

kupředu. To bychom si měli dát společně jako

závazek na příští konferenci v roce 2007

v Mostě.                                  Dietmar Richter

Ing. Pavel Sláma

nový člen komise pro životní prostředí

Euroregionu Krušnohoří

Pavel Sláma vystudoval gymnázium v Teplicích − obor

matematika, fyzika a přírodní vědy, poté úspěšně ukon−

čil  VŠCHT, fakultu technologie ochrany prostředí, dále

absolvoval manažerské studium

v Čelákovicích, osobnostní a ma−

nažerské kurzy, a zřejmě s dalším

studiem ještě zdaleka nekončí. Po

studiích na vysoké škole začal

pracovat jako technik ochrany

ovzduší, stal se vedoucím sekce

životního prostředí, pak postou−

pil na post vedoucího odboru

ochrany životního prostředí, jako

vedoucí odboru integrovaných

systémů řízení kam patří životní

prostředí, jakost, bezpečnost a

ochrana zdraví i požární prevence. Je spokojeně ženatý

13 let, má dvě 2 děti − syn Tomáš 13 let a dcera Monika

9 let. Za prioritu své budoucí práce v komisi pro životní

prostředí euroregionu považuje v rámci svých možností

pomoc kolegům z této komise a je připraven předat pří−

padně zkušenosti v oblasti ochrany životního prostředí

v průmyslovém podniku.

Ing. Pavel Sláma

neues Mitglied der Arbeitsgruppe Umwelt

− Euroregion Krušnohoří

Pavel Sláma lernte am Gymnasium in Teplice die Fä−

cher Mathematik, Physik, Naturkunde und beendete

dann erfolgreich die Hochschule für Chemie und Tech−

nologie an der Fakultät für

Umweltschutz. Weiter absolvierte er

ein Studium für Management in Če−

lákovice, Managerkurse und Perso−

nalmanagement.

Nach den Studien an der Hoch−

schule begann er als Techniker für

Luftreinhaltung zu arbeiten, wurde

Leiter der Sektion Umwelt und stieg

zum Leiter des Umweltschutzes,

Leiter der Integrationssysteme der

Steuerung auf, wozu Qualität, Si−

cherheit, Gesundheitsschutz sowie

vorbeugender Brandschutz gehören.  Er ist verheiratet

und hat zwei Kinder. Als Priorität seiner künftigen Ar−

beit in der Arbeitsgruppe der Euroregion sieht er die

Hilfeleistung für seine Kollegen in dieser Arbeitsgrup−

pe und ist bereit, Erfahrungen auf dem Gebiet des

Umweltschutzes in Industrieunternehmen weiter zu ge−

ben.
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In der Oberschule Krušnohorská  in Jirkov

fand am 23. Mai die Vernissage zur Ausstel−

lung Jezeří (Schloss Lesenberg) gestern und

heute statt. Dies war die Schlussveranstal−

tung des Projektes „Denkmale aktiv“ wo

Schüler aus Jirkov gemeinsam mit deutschen

Schülern der Partnerstadt Brand−Erbisdorf

tätig waren. Die Ausstellung an Informations−

tafeln und in Kunstwerken fängt die Geschich−

te dieses außerordentlichen Baues ein, er−

wähnt bekannte Persönlichkeiten, die im

Schloss für längere oder kürzere Zeit tätig

waren, macht mit der bewegten Geschichte

der Umgebung des Schlosses bekannt, ka−

Na Základní škole Krušnohorská v Jirkově

se 23. května uskutečnila vernisáž výstavy

Jezeří včera a dnes. Vyvrcholil tak celoroční

projekt Památky aktivně, do kterého se žáci

zapojili spolu s německými spolužáky z part−

nerského města Brand Erbisdorf.

Výstava v informačních panelech a výtvar−

ných dílech zachytila historii této unikátní stav−

by, připomněla slavné osobnosti, které na

zámku delší či kratší dobu působily, upozor−

nila na pohnutou minulost okolí zámku, zma−

povala zaniklé obce v podzámčí, děti zpraco−

valy i atraktivní problematiku jezeřských

strašidel a v jedné části expozice se dokon−

ce pokusily vytvořit iluzi někdejší slavné zá−

mecké zahrady a arboreta .

 Žáci i učitelé v dobových kostýmech na ver−

nisáži přivítali vážené hosty. Jirkovskou rad−

nici zastupoval sám starosta Filip Škapa a

místostarosta Stanislav Moutelík. Přímo z Je−

zeří přijela vzácná návštěva − kastelánka

Hana Krejčová. V neposlední řadě je pak nut−

né mezi milé hosty započítat dvacetičlennou

skupinu pedagogů, studentů a žáků z Brand

Erbisdorfu.

Žáci školy předvedli úctyhodné výkony v ro−

lích průvodců, a to i v německém jazyce. Slav−

nostní atmosféru dokreslil krátký koncert škol−

ního sboru Slavíček.

Interaktivní výstava,na níž si návštěvníci mohli

prostřednictvím pracovních listů vyzkoušet

badatelskou činnost historiků, byla pro školní

kolektivy i širokou veřejnost otevřena do pát−

ku 26. 5. a sklidila velký úspěch. Nyní se jed−

ná o jejím přestěhování přímo na zámek Je−

zeří, kde by pomohla ještě více zatraktivnit

prohlídku této ojedinělé stavební památky.

Jezeří včera a dnes − Památky aktivně
Jezeří gestern und heute − Denkmale aktiv

talogisiert die verschwundenen Ortschaften

am Fuß des Schlosses. Die Kinder erarbeite−

ten auch die attraktive Problematik der Ge−

spenster von Jezeří und in einem Teil der

Exposition versuchten sie, das Aussehen des

damaligen Schlossgartens und des Arbore−

tums nach zu empfinden.

Die Schüler und Lehrer, die in historischen

Kostümen die Ehrengäste der Vernissage aus

Jirkov begrüßten, wurden  sogar durch den

Bürgermeister Škapa und den Vizebürger−

meister Moutelík selbst unterstützt. Direkt von

Jezeří kam auch seltener Besuch – die Burg−

vogtin (Verwalterin) Frau Krejčová.

Als liebe Gäste  wurde auch eine Gruppe von

20 Pädagogen, Studenten und uns Schülern

aus Brand−Erbisdorf begrüßt. Die Schüler der

tschechischen Schule zeigten sich in der Rol−

le als Reiseführer mit respektablen Leistun−

gen – auch in der deutschen Sprache. Die

feierliche Atmosphäre wurde durch ein kur−

zes Konzert des Chors Slavíček (Nachtigall)

bereichert.

Die interaktive Ausstellung, in der sich die

Besucher mit Hilfe von Arbeitsblättern als His−

toriker ausprobieren durften, wurde für Schul−

gruppen und die breite Öffentlichkeit am Frei−

tag, den 26. 05. 06 mit großem Erfolg eröffnet.

Zurzeit wird über einen Umzug der Ausstel−

lung ins Schloss Jezeří nachgedacht, wo die

Attraktivität  dieses seltenen Baudenkmals

noch mehr hervor gehoben werden könnte.
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Tím, co byly pro Řeky Olympijské hry, tím se už
pomalu pro obyvatele královského města u řeky
Ohře stává Císařský den. Ten v pořadí čtrnáctý se
uskuteční v sobotu 26. srpna 2006. „Především
budou opět zachovány časy zahájení hlavních pro−
gramových bloků, tak jak jsou na ně pravidelní ná−
vštěvníci zvyklí,“. To znamená, že k zahájení a ote−
vření tržiště dojde v 10 hodin na Mírovém náměstí,
královský průvod se vydá na pochod od františ−
kánského kláštera ve 14 hodin a slavnostní finále,
které vyvrcholí ohňostrojem, začne ve 20 hodin.
Během dne budou moci návštěvníci „okusit“ plný−
mi doušky středověk se svými kejklíři, stylovou
hudbou a rytířskými souboji. Chybět nebude ani
pochopitelně udílení privilegií královskému městu,
které získalo od císaře a českého krále Karla IV. Na
tržišti najdete především také druhy zboží jako jsou
dřevěné hračky, medové perníky, pochopitelně ne−
bude chybět medovina a kořenář a bylinkář, bude−
te moci ochutnat Anežčin nápoj Žihadlo nebo sta−

Das Projekt wird mit der finanziellen Unterstützung der Europäischen Union umgesetzt.

V Kadani se letos uskuteční 14. ročník Císařského dne

Das, was für die alten Griechen die Olympischen
Spiele waren, wird für die Einwohner der königli−

chen Stadt am Fluss
Ohře der Kaisertag.
Der nunmehr 14. Kai−
sertag findet am
Samstag, den 26. Au−
gust 2006 statt. So
wie es die Besucher
aus den vergangenen
Jahren gewöhnt sind,
finden auch in diesem
Jahr die gleichen Pro−
grammteile im Haupt−
block statt. Das be−
deutet, dass das Fest
um 10 Uhr auf dem
Marktplatz eröffnet
wird. Der Königliche
Umzug startet um

14 Uhr am Kloster und das in ein Feuerwerk gip−
felnde feierliche Finale beginnt um 20 Uhr.
Innerhalb des Tages können die Besucher das
Mittelalter mit seinen Gauklern bei mittelalterlicher
Musik und Ritterturnieren voll auskosten. Selbst−
verständlich fehlt die Erteilung der Privilegien, die

Kadaň damals von Kaiser Karl IV. erhielt, nicht. Auf
dem historischen Markt finden sich vor allem Holz−
spielzeug, Honigkuchen, natürlich der Honig−
schnaps, sowie Kräuter und Gewürze. Man kann
das Getränk von Anežka Žihadlo kosten oder alt−
böhmischen Kuchen.
Das Programm wird seit den letzten Jahren von
der Volksmusikszene auf dem Burghof bereichert
und in dem darunter platzierten „Bierzelt“  kann man
bei einem Imbiss eine Kulturveranstaltung anse−
hen. Besucher werden wahrscheinlich wieder mit
kleinen historischen Zügen  nach Kadaň gebracht.
Traditionell nehmen die Kadaner die Vertreter der

Partnerstadt Aue mit zum historischen Fest, an dem
diese sich aktiv beteiligen.
„Ich empfinde das als größte Veranstaltung in der
Zusammenarbeit mit der Partnerstadt Aue. Es ist
eine sehr schöne Tradition. Ich bin froh, dass das
schon viele Jahre funktioniert. Ich meine, dass der
Kaisertag immer besser wird, das Niveau sehr gut
ist. Davon  wird  überall in der Tschechischen Re−
publik und auch im Grenzgebiet Deutschlands ge−
sprochen. Ich hoffe, dass der Kaisertag, den wir
1993 begonnen haben, eine lange Tradition haben
wird“, ergänzte Jiří Kulhánek, Bürgermeister von
Kadaň.

Tento projekt je spolufinancován z programu Evropské unie INTERREG IIIA.

ročeské koláčky. Program slavností v posledních
ročnících obohatila folková scéna na hradním ná−
dvoří a v podhradí umístěný „pivní“ stan s občer−
stvením a s bohatým programem. Návštěvníky
z okolních měst budou opět pravděpodobně svá−
žet do Kadaně historické vláčky.
Již jako tradici berou místní zapojení představitelů
partnerského města Aue do historického progra−
mu slavností.
„Vnímám to jako největší kulturní událost Kadaně a
spolupráci mezi partnerským městem Aue. Je to
velice dobrá  a hezká tradice. Jsem velice rád, že
funguje již tolik let. Od samého počátku se kolem
vytvořila skupina lidí, která to vzala za své. Myslím
si, že se Císařský den rok od roku zlepšuje, jeho
úroveň je velice dobrá a už se o tom mluví prakticky
všude po Čechách a v příhraničním Německu. Dou−
fám, že bude mít ještě dlouhou tradici, kterou jsme
tady zahájili v roce 1993,“ dodal Jiří Kulhánek, sta−
rosta města Kadaně.
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Nach langen Bemühungen beider Gemeinden sowie der Euroregion gelang es, einen
weiteren grenzüberschreitenden Wanderweg zu öffnen bzw. wieder zu eröffnen, denn
bis zum Kriegsende waren diese beiden Dörfer nicht wirklich von einander getrennt.
Und auch in den Jahren danach hat es freundschaftliche und verwandtschaftliche
Kontakte zwischen den Gemeinden Rübenau und Kalek gegeben.
An der feierlichen Eröffnung nahmen bekannte Persönlichkeiten des öffentlichen
Lebens teil, unter anderen auch der beliebte Bürgermeister von Deutschneudorf
Heinz Peter Haustein, der als Abgeordnete des Bundestages gewählt wurde. Bei der
Eröffnung des Grenzübergangs spielte er sogar im Posaunenchor Rübenau mit.

Mezi obcí Kalek a Rübenau se po dlouhodobém úsilí obou obcí a euroregionu
podařilo otevřít další přeshraniční turistickou stezku. Až do konce války obě obce
ve skutečnosti nikdy nebyly rozděleny. Také v pozdějších letech zde vždy byly přá−
telské a příbuzenské kontakty. Otevření stezky se zúčastnili významní představitelé
veřejného života, mezi nimi i oblíbený starosta Deutschneudorfu Heinz Peter Haus−
tein, který se stal poslancem Spolkového sněmu Německa. Při otevření přechodu
si dokonce zahrál se svou starou kapelou.

Weiterer grenzüberschreitender Wanderweg geöffnet
Další přeshraniční stezka otevřena

Milovníkům cykloturistiky nabízí Ústí nad Labem a jeho
okolí široké možnosti. Rekreačním cyklistům je k dispo−
zici cyklostezka vedoucí podél břehu Labe a náročnější
sportovci mohou zdolávat okolní vrchy. Kam se tedy mů−
žete z Ústí vydat a co cestou uvidíte?
Chcete−li se projet na kole nenáročnou trasou, třeba s
dětmi, vydejte se po cyklostezce z Ústí nad Labem do Vel−
kého Března. Trasa měří přibližně 16 km tam i zpět a výš−
kový rozdíl tvoří pouhých 7 m. Je vhodná i pro in−line
brusle.
Cestou přes obec Svádov uvidíte sasko−renesanční kos−
telík sv. Jakuba Většího a barokní faru se sloupem Tří
králů. Dále pokračujte přes Valtířov, kde se nachází sas−
ko−renesanční kostel sv. Václava, novogotická hrobka hra−
běcí rodiny Chotků a v parčíku sloup Čtrnácti svatých
pomocníků. V cíli cesty, Velkém Březně, najdete „Starý
zámek“, přestavěný z gotické tvrze a pozdně empírový
„Nový zámek“. Nový zámek nechal postavit hrabě Karel
Chotek a interiéry zámku, které si můžete prohlédnout,
zařízením připomínají právě dobu jeho působení. Zámek
je obklopen anglickým parkem se 130 vzácnými stromy a
keři. Ve Velkém Březně se po výkonu také můžete osvěžit
v tamějším pivovaru. Vaří se zde pivo Březňák a pro sku−

Den Liebhabern der Radsporttouristik bietet Ústí nad La−
bem und seine Umgebung viele Möglichkeiten.
Für Nichtsportler gibt es hier einen Radfahrweg entlang
der Elbe, für Radfahrsportler Möglichkeiten die nahen
Berge zu bewältigen. Wohin können sie sich also ab Ústí
nad Labem auf den Weg machen und was können sie
unterwegs sehen?
Einen anspruchslosen Weg z.B. auch mit Kindern können
sie von Ústí nad Labem nach Velké Březno wählen. Er
misst ca.16 km hin und zurück, der Höhenunterschied
beträgt 7 Meter. Er ist auch für In−line−skater geeignet.
Auf dem Weg über die Gemeinde Svádov sieht man die
sächsische Renaissancekirche des Heiligen Jakob den

Auf dem Rad durch die Gegend Ústí nad Labem
Na kole Ústeckem

piny je možno dohodnout exkurzi pivovarem a ochutnáv−
ku piva. A těm, kterým nevadí trocha terénu, doporučuje−
me cyklovýlet na Větruši a Vrkoč. Na Větruši vás od hlav−
ního nádraží ČD dovede žlutá značka. Zde se můžete osvěžit
v restauraci, rozhlédnout z vyhlídkové věže a nakonec se
na chvilku ztratit v zrcadlovém bludišti. Z Větruše pokra−
čujte po zelené značce k Vaňovskému vodopádu a pak k

Vrkoči. Tento skalní útvar se sloupkovitým rozpadem če−
diče, který svým vzhledem připomíná vrkoč ženských vla−
sů, je významnou přírodní památkou. Zpět do města se
můžete vydat po silnici nebo po žluté značce. Trasa měří
přibližně 8 km.
Další tipy a trasy pro cyklisty naleznete na nových turis−
tických www stránkách www.usti−nad−labem.cz
sekce Turistům. Tyto stránky vznikly v rámci projektu Pod−
pora turistického ruchu na Ústecku, který je spolufinan−
cován z Evropské unie a z prostředků Ústeckého kraje.

Größeren und die Barockpfarrei mit
der Säule der Drei Könige. Weiter
führt der Weg über Valtířov. Hier
befindet sich die sächsische Renais−
sancekirche des Heiligen Wenzel,
die neugotische Gruft der Familie
Chotek und im Park die Säule der
Vierzehn Nothelfer.
Am Ziel der Reise in Velké Březno
finden sie das „Alte Schloss“, wel−
ches von einer gotischen Festung
umgebaut wurde und das im Spä−
tempirestil gebaute „Neue Schloss“.
Das „Neue Schloss“ baute Graf Karl
Chotek. Das Innere des Schlosses,
welches sie besichtigen können,
erinnert mit seinen Einrichtungen an
seine Tätigkeit.
Im englischen Schlossgarten befin−
den sich 130 seltene Bäume und
Sträucher. In Velké Březno können
sie nach der großen Mühe auch in
der Bierbrauerei Rast machen. Hier
wird das Bier Březňák gebraut und
für Besuchergruppen wird eine Besichtigung der Brauerei
mit einer Verkostung angeboten.
Denjenigen, denen ein bisschen weitere Fahrt nichts aus−
macht, empfehlen wir einen Radausflug auf die Větruše
und Vrkoč. Zur Větruše kommen sie vom Bahnhof nach
dem gelben Zeichen. Hier können sie Rast in der Gast−
stätte machen, vom Aussichtsturm schauen und zuletzt
eine Weile im Spiegellabyrinth verbleiben. Von der Vět−
ruše gehen sie weiter nach dem grünen Zeichen zum Va−
ňovský Wasserfall und dann auf den Vrkoč. Den Namen
hat er nach seinem Aussehen bekommen : durch den Zer−
fall des Basalt erinnert er an die Frauenhaarflechte. Es
handelt sich um ein bedeutendes Naturdenkmal. Zurück
in die Stadt können sie auf der Straße fahren oder wieder
das gelbe Zeichen benutzen. Die Länge dieses Weges be−
trägt ca. 8 km.
Weitere Tipps und Radfahrwege finden sie auf den neuen
touristischen www−Seiten:
www.usti−nad−labem.cz Sektion für Touristen.
Diese Seiten wurden aus Fördermitteln der EU und Mit−
teln des  Bezirkes Ústí nad Labem  im Rahmen des Pro−
jektes „Unterstützung der Touristik in Ústí nad Labem  und
Umgebung“ unterstützt.
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MITTWEIDA: Am 11. Mai trafen sich Exper−

ten und Vertreter der Medienwelt in der Hoch−

schule Mittweida, um über ein schwer wiegen−

des Problem zu diskutieren. Regionen und

Städte im Regierungsbezirk Chemnitz spielen

in den überregionalen Medien meist nur eine

kleine Rolle. Geändert werden kann diese Si−

tuation zum Beispiel durch eine Verbesserung

der grenzübergreifenden Berichterstattung. Im

Hinblick auf die Europawoche (8. bis 12. Mai)

wurde angeregt, darüber zu debattieren, wie

man gerade die deutschen und tschechischen

Medien enger miteinander verknüpfen könn−

te. Das dies passieren muss, darüber waren

sich alle einig. Der Geschäftsführer der Euro−

region Krušnohoří F. Bína und der Vertreter

der deutschen Gesellschaft KabelJournal

GmbH M. Bielagk stellten ihre erfolgreiche

Zusammenarbeit im Projekt „Mediale Zusam−

menarbeit in der Euroregion Krušnohoří/Erz−

gebirge“ vor. Das von den jungen Leuten,

künftigen Journalisten, gut besetzte Auditori−

um zeugte vom großen Interesse an einer

solchen Zusammenarbeit.

MITTWEIDA: 11. května se sešli experti

a zástupci světa médií ve vysoké škole v Mitt−

weidě, aby diskutovali o závažném problému

mediální spolupráce. V rámci Týdne Evropy,

který zde proběhl od 8. do 12. května

a který organizovala Initiative Südwestsach−

sen, bylo zasvěceně debatováno v pódiové

diskusi „Média a evropský dialog“ o tom, jak

by bylo možné provázat česká a německá mé−

Týden Evropy − Mediální spolupráce v Euroregionu Krušnohoří
Europawoche − Mediale Zusammenarbeit in der Euroregion Krušnohoří/Erzgebirge

dia. O tom, že k tomu musí dojít, jsou všichni

přesvědčeni. Jednatel české části Euroregi−

onu Krušnohoří F. Bína a představitel němec−

ké společnosti KabelJournal M. Bielagk zde

představili svou úspěšnou spolupráci ve spo−

lečném projektu mediální spolupráce Eurore−

gionu Krušnohoří. Zcela zaplněná posluchár−

na posluchači, mladými budoucími novináři,

svědčí o velkém zájmu o tuto spolupráci.

In Louny ist das Informationszentrum (MIS) im

Stadtamt, das sich auf dem Marktplatz befin−

det. Es ist seit Juni 2000 in Betrieb. Geführt

wird es seit dem von Frau Frolíková. Hier wur−

de seit dem eine respektable Menge an Infor−

mationen in einer Datenbank gesammelt, die

regelmäßig aktualisiert wird. Auch das Ange−

bot an Präsentationen

und Souvenirs hat sich

in den 6 Jahren we−

sentlich vergrößert. Im

November 2004 erhielt

das MIS auch die offi−

zielle Zertifizierung als

touristisches Zentrum.

Hauptaufgabe ist die

Präsentation der Stadt

Louny,  die Sammlung

und Aktualisierung von Informationen, Bean−

tragung und Durchführung von Projekten,

sowie die Kontaktpflege mit den 4 Partnerstäd−

ten. Eine sehr gute Zusammenarbeit gibt es

mit der Stadt Zschopau.

V Lounech je umístěno informační centrum

v budově radnice na náměstí. Městské infor−

mační středisko v Lounech (MIS) je v provo−

zu již od června roku 2000  a vede ho celou

dobu paní Frolíková.

Je zde shromážděna úctyhodná databáze in−

formací, která je pravidelně aktualizována.

Také nabídka propa−

gačních materiálů a

upomínkových před−

mětů se za téměř 6 let

činnosti hojně rozšířila.

V listopadu 2004 zís−

kalo zároveň i oficiální

certifikaci turistického

centra. Hlavním úko−

lem MIS v Lounech je

propagovat a prezen−

tovat město Louny, dále také shromažďovat

a aktualizovat informace  v databázi MIS a

rovněž vést agendu partnerských měst. Vel−

mi dobrá spolupráce je s městem Zschopau.

Text a foto: Ladislav BÁBA

PĚT LET MĚSTSKÉHO INFORMAČNÍHO STŘEDISKA V LOUNECH

FÜNF JAHRE STADTINFORMATIONSZENTRUMS LOUNY

V pondělí 3 dubna 2006 na OÚ v Líšťanech byla na zase−

dání mikroregionu Lounské Podlesí podepsána smlouva

o spolupráci se Saským spolkem pro vývoj regionu An−

naberger Land e.V. o zahraniční spolupráci za přítomnos−

ti pana Hanse Fellera, jednatele spolku,  starosty obce

Mildenau a zástupce předsedy spolku Kondrada Vogla a

sekretářky Susan Bahi. Smlouva je zaměřena na navazo−

vání kulturních, školských, církevních a sportovních vzta−

hů, setkávání mládeže a rodin, výměně zkušeností při udr−

žování rozvoje venkovských krajů a budování následných

trvalých struktur, ochraně životního prostředí, podpoře

oboustranných hospodářských vztahů a podpoře turistiky

a cestovního ruchu v obou směrech.

In Lišťany wurde anlässlich einer Beratung der Mikrore−

gion Podlesí (Gemeindeverein bei Louny) am 3. April ein

Vertrag mit dem sächsischen Verein für Regionalentwick−

lung Annaberger Land e.V. unterzeichnet. Anwesend wa−

ren Hans Feller, der  Geschäftsführer des Vereins, Herr

Konrad Vogel, der Vorsitzende des Vereins und Bürger−

meister von Mildenau und die Sekretärin Frau Susan Bahi.

Der Vertrag beinhaltet die Zusammenarbeit bei kulturel−

len, schulischen und sportlichen Kontakten, das Zusam−

mentreffen von Jugendlichen und Familien, den  Er−

fahrungssaustausch für die Landentwicklung und den Auf−

bau von festen Strukturen, sowie die Unterstützung des

Umweltschutzes und der gegenseitigen Wirtschaftsbezie−

hungen und des Tourismus in beiden Regionen.
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PRAXE V EUROREGIONU
Od 8. do 19. května 2006  jsem absolvovala svou
podnikovou praxi v jednatelství Euroregionu Erz−
gebirge/Krušnohoří ve Freibergu pod vedením jed−
natelky Beate Ebenhöh. Jsem studentkou 9. roční−
ku gymnázia Bernhada von Cotta v Brand Erbisdorfu
a vybrala jsem si praxi v tomto místě, protože mám
zájem o přeshraniční projekty  a inovace. Také jsem
chtěla poznat práci euroregionu blíže a navíc mám
v oblibě rozdílné kultury a mentality.

PRAKTIKUM IN DER EUROREGION
In einem zweiwöchigen Zeitraum vom 8. bis zum
19. Mai 2006 absolvierte ich mein Betriebsprakti−
kum in der Geschäftsstelle Freiberg der Euroregi−
on Erzgebirge unter Leitung deren Geschäftsfüh−
rerin Beate Ebenhöh. Ich bin Schülerin in der
neunten Klasse des Bernhard von Cotta−Gymnasi−
ums in Brand−Erbisdorf und wählte diesen Prakti−
kumsplatz, weil ich Interesse an grenzüberschrei−
tenden Projekten und Innovationen habe, die Arbeit
der Euroregion gern näher kennen lernen wollte
sowie eine Vorliebe für unterschiedliche Kulturen
und Mentalitäten habe.
Nachdem ich am ersten Tag eine Einführung in die
Tätigkeit der Euroregion erhielt, bekam ich am zwei−
ten Tag bereits die Möglichkeit, an einer Arbeits−
gruppenberatung  der AG Soziales mit tschechi−
schen Mitstreitern teilzunehmen. Diese fand im
Seniorenheim „Johanna Rau“ in Freiberg statt und
umfasste einen Vortrag der Heimleiterin, eine Dis−
kussionsrunde sowie einen anschließenden Rund−
gang durch die Einrichtung.
Einen intensiven Einblick in Projekte der Euroregi−
on erhielt ich am Dienstag meiner zweiten Prakti−
kumswoche bei einem Treffen mit Mitgliedern der
Arbeitsgruppe Schule/Jugend/Kultur im Hotel
„Heinzebank“. Während der Beratung wurde ich
beauftragt, die Bewertungsmatrix von verschiede−
nen Kleinprojekten nach den Vorschlägen der Mit−
glieder auszufüllen.
Der wohl interessanteste Tag meines Praktikums
war der 17. Mai. An diesem Mittwoch durfte ich an
einer Dienstreise nach Karlsbad teilhaben, was für
Praktikanten normalerweise nicht den üblichen Ar−
beitsablauf darstellt. Neben der eindrucksvollen
Stadt lernte ich Vertreter der Werbe−, Vertriebs− und

Dienstleistungsge−
sellschaft mbH
Westsachsen ken−
nen.
Am vorletzten Tag
meiner Prakti−
kumszeit besuchte
ich die 6. Verkehrs−
konferenz „Säch−
sisch−böhmische
Wege“ in Frauen−
stein, begegnete

vielen Personen und wurde genauestens über das
grenzüberschreitende Verkehrswesen informiert.
Allgemein bleibt mir nur zu sagen, dass ich die
beiden Wochen sehr lehrreich und  angenehm
empfand. Neben dem freundlichen Arbeitsklima,
das mich umgab, lernte ich viel über die Koopera−
tion mit unseren Nachbarn. Durch die Kenntnis die−
ser Thematik öffneten sich mir außerdem neue
mögliche Zukunftspläne, eventuelle Berufs− oder
Studienrichtungen, denen ich im Sinne der Part−
nerschaft mit angrenzenden Ländern folgen könn−
te.                            Stephanie Hofmann, Holzhau

Po prvním dnu, který znamenal uvedení do proble−
matiky euroregionu, jsem dostala již druhý den
možnost zúčastnit se jednání sociální komise s čes−
kými kolegy. Konalo se v domově důchodců Jo−
hanna Rau ve Freibergu a obsahovalo přednášku
vedoucí tohoto domova, bohatou diskusi a prohlíd−
ku zařízení.
Velmi hluboký pohled do problematiky euroregio−
nu jsem učinila v úterý mého druhého týdne praxe
při setkání členů komise pro školy, mládež a kultu−
ru v hotelu Heinzebank. Při jednání jsem byla po−
věřena vyplnit bodovací tabulku pro různé malé pro−
jekty.
Velmi zajímavý den mé praxe byl 17. květen. Moh−
la jsem se totiž toho dne zúčastnit služební cesty
do Karlových Varů, což pro praktikanty není zrov−
na běžná pracovní náplň. Byla jsem plna dojmů z
tohoto zajímavého města a měla jsem možnost se
seznámit i se zástupci společnosti Werbe−, Ver−
triebs− und Dienstleistungsgesellschaft mbH West−
sachsen.
V předposlední den mé praxe jsem navštívila 6.
dopravní konferenci Sasko−české cesty ve Frauen−
steinu, setkala se s mnoha osobnostmi, získala
přesnější informace o problematice přeshraniční
dopravy.
Všeobecně mohu říci, že oba týdny byly velmi po−
učné a příjemné. Kromě přátelského pracovního kli−
matu, kterým jsem byla obklopena, jsem se dozvě−
děla mnoho o spolupráci s naším sousedním
státem. Znalosti této tématiky mi otevírají nové
možnosti mých plánů do budoucna, popř. směry
mé budoucí profesní orientace či studia, které budu
moci následně využívat ve smyslu partnerství se
sousedními zeměmi.

Stephanie Hofmann, Holzhau

LEHRPFAD DURCH DUCHCOV

Auf den Spuren der Geschichte

und Giacomo Casanovas

Der Lehrpfad in Duchcov führt Sie nicht nur

durch den Schlossgarten und über Plätze, die

auch der italienische Verführer und Literat

kannte − man findet hier auch die Geburtshäu−

ser von bekannten Persönlichkeiten der Stadt

Duchcov. Der Lehrpfad macht Sie unter an−

derem  auf die bedeutendsten sakralen

Bauwerke aufmerksam.

NAUČNÁ  PROCHÁZKA  DUCHCOVEM

„Po stopách historie a G. Casanovy“

Naučná stezka v Duchcově Vás provede ne−

jen zámeckou zahradou a místy, která mohl

vidět italský svůdník a literát, ale naleznete

zde i rodné domy pozoruhodných osobností

Duchcova. Dále Vás upozorní na nejvýraz−

nější sakrální stavby ve městě.

Kulturní a sportovní akce v DuchcověKulturní a sportovní akce v DuchcověKulturní a sportovní akce v DuchcověKulturní a sportovní akce v DuchcověKulturní a sportovní akce v Duchcově

na červenec − srpen − září  2006

Dům kultury Duchcov, Masarykova 9,

419 01 Duchcov, tel.: 417 835 621, M. Dra−

šarová

září Dny Evropského dědictví

Městské informační centrum Duchcov, Ma−

sarykova 71/7, 419 01 Duchcov,

tel.: 417 835 456, M. Slavíková

4. 7. – 29. 8. „Ohlédnutí za některými

parními lokomotivami“ − výstava modelů

vláčků a fotografií –  Miroslav Šerák

1. 9. – 15. 9. Výstava černobílých foto−

grafií Duchcova od Andreje Ržonca – po−

řádá Šance pro Duchcov

Divadlo „M“, Bílinská 7, 419 01 Duchcov,

tel.: 417 835 882, M. Petrovský

5. 8. 2006 Růže od Casanovy − 9. ročník

autorské pěvecké soutěže neprofesionál−

ních zpěváků − od 19.30 hod. na balustrá−

dovém schodišti duchcovského zámku

Společnost přátel města Duchcova, nám.

Legií 11, 419 01 Duchcov, tel.: 417 835 549,

V. Bartošková

22. 9. – 27. 10. XI. ročník ekologicko−vý−

tvarné sympozium „Vznášení nad kra−

jinou“

Kulturelle und sportliche Veranstaltungen in DuchcovKulturelle und sportliche Veranstaltungen in DuchcovKulturelle und sportliche Veranstaltungen in DuchcovKulturelle und sportliche Veranstaltungen in DuchcovKulturelle und sportliche Veranstaltungen in Duchcov

Juni – August – September 2006

Kulturhaus Duchcov, Masarykova 9, 419 01

Duchcov, Tel.: 417 835 621, M. Drašarová

September − Tage des europäischen Erbes

Stadtinformationszentrum Duchcov, Masary−

kova 71/7, 419 01 Duchcov, Tel.: 417 835

456, M. Slavíková

4. 7. – 29. 8. „Historische Dampfloks“ − Aus−

stellung von Modellen und Fotos der Züge −

Miroslav Šerák

1. 9. – 15. 9. − Ausstellung von schwarz−

weiss Fotos der Stadt  Duchcov – Andrej

Ržonca, veranstaltet vom Verein „Chance für

Duchcov“

Theater „M“, Bílinská 7, 419 01 Duchcov, Tel.:

00420 417 835 882, M. Petrovský

5. 8. 2006 Die Rose von Casanova – 9. Jahr−

gang  des Amateursängerwettbewerbs ab

19.30 Uhr auf der Balustrade des Schlosses

Gesellschaft der Freunde der Stadt Duchcov,

nám. Legií 11, 419 01 Duchcov, Tel.:

417 835 549, V. Bartošková

22. 09. – 27. 10. XI. Jahrgang des ökolo−

gisch−bildenden Symposiums  „Schwin−

gen über die Landschaft“
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Město Litvínov ve spolupráci s Fakultou užitého
umění a designu univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad
Labem a generálním partnerem sdružením Memen−
to, o. p. s. navazuje v letošním roce na sochařské
sympozium pořádané v roce 2004. Tentokrát pod
názvem MEZNÍKY PAMĚTI II.
V srpnu letošního roku budou umělci české, ale
také německé národnosti vytvářet svá sochařská
díla z pískovce v pietním parku v Žižkově ulici.
V úterý 15. 8. 2006 proběhne v Galerii Radniční
sklípek vernisáž doprovodné výstavy kreseb a dal−
ších artefaktů účastníků sympozia. Závěrečná ver−
nisáž plastik se uskuteční v Pietním parku dne
28. 8. 2006.
Dnes již můžeme prozradit i pět jmen umělců, kte−
ré uvidíme při jejich práci. Z české strany je to Ro−
bert Vlasák z Ústí nad Labem, Radek Nivnický
z Říčan, Štěpán Bílek z Jirkova. Z německé strany
Sylvia Frahm z Radebeulu a Jörg Seifert z Anna−
bergu.
Sochařská díla vytvořená v průběhu sympozia zů−
stanou trvale instalována v Pietním parku, v němž
bude sympózium probíhat. Tím vznikne lokalita pro
odpočinek v kulturním prostředí, kde se spojí úči−
nek pro Litvínov příslovečné bohatosti přírodní ze−
leně s účinkem uměleckého díla jako výtvoru lid−
ského ducha. Hodnota takto upravené lokality
přispěje též k tomu, že tato místa budou nadále kva−
litně dotvořena z hlediska krajinářské úpravy.
Cílem sochařského sympozia je samozřejmě dotvo−
ření kulturního prostředí parku prostřednictvím plas−
tik. Současně však má sympozium daleko více po−
zitivních přínosů. Po celou dobu konání budou mít
umělci možnost vzájemné výměny zkušeností, ná−
vštěvníci možnost průběžně sledovat práci výtvar−
níků, realizační týmy z české a německé strany zís−
kají společné  zkušenosti. Projekt sochařského
sympozia je v letošním roce podpořen z Fondu ma−
lých projektů v rámci iniciativy Společenství INTER−
REG IIIA, což je pro město významná finanční po−
moc.

Zuzana Wiednerová, vedoucí kanceláře úřadu

SOCHAŘSKÉ SYMPOZIUM „MEZNÍKY PAMĚTI II“
BILDHAUERSYMPOSIUM „GRENZSTEIN DER ERINNERUNG II“

Die Stadt Litvínov knüpft in diesem Jahr an das
Bildhauersymposium vom Jahr 2004 in Zusam−
menarbeit mit der Fakultät für Gebrauchskunst und
Design an der Universität J. E. Purkyně in Ústí nad

Labem, gemeinsam mit der gemeinnützige Orga−
nisation Memento, dem Hauptprojektpartner, an.
Im August dieses Jahres werden tschechische und
deutsche Künstler ihre bildhauerischen Werke aus
Sandsteinquadern im Park in der Jan Žižka Straße
bearbeiten.
Am Dienstag den 15.8.2006 findet in der Galerie
Radniční sklípek die begleitende Ausstellung der
Lithographien und weiterer Skizzen der Sympo−
siumsteilnehmer statt.
Die Abschlussausstellung der Plastiken beginnt am
28.8.2006 im Park.
Heute können wir schon die fünf Namen der Künst−
ler, welche wir bei ihrer Arbeit sehen werden, ver−
raten. Aus Tschechien sind es: Robert Vlasák von
Ústí nad Labem, Radek Nivnický von Říčany, Ště−
pán Bílek von Jirkov. Aus Deutschland sind Frau
Sylvia Frahm von Radebeul und Herr Jörg Seifert
von Annaberg dabei.
Bildhauerische Werke, welche im Laufe des Sym−
posium entstehen, werden ständig im Park, wo das

Symposium statt findet, installiert. Damit entsteht
eine künstlerische Oase, wo sich die Wirkung des
für Litvínov sprichwörtlichen Grünreichtums mit
der Wirkung des künstlerischen Werkes als Schöp−
fung menschlichen Geistes verbindet. Der Wert
eines solchen Ortes trägt dazu bei, dass künstle−
rische Objekte weiter in die Landschaftsgestaltung
einbezogen werden.
Das Ziel dieses Symposiums ist die Schaffung
eines kulturellen Milieus im Park. Gleichzeitig hat
das Symposium noch weitere positive Beiträge.
Während der ganzen Zeit haben die Künstler die
Möglichkeit zum Erfahrungsaustausch, die Besu−
cher können laufend die Arbeit der Bildhauer se−
hen, die Künstler der tschechischen und deutschen
Seite gewinnen gemeinsame Erfahrungen. Das Pro−
jekt des gemeinsamen Bildhauersymposiums wird
in diesem Jahr aus Fördermitteln vom Kleinprojek−
tefonds im Rahmen der Initiative Interreg III A
unterstützt, was für die Stadt eine bedeutende fi−
nanzielle Hilfe bedeutet.

Das Projekt wird mit der finanziellen Unterstützung der Europäischen Union umgesetzt.
Tento projekt je spolufinancován z programu Evropské unie INTERREG IIIA.
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Seit November letzten Jahres bietet die Sparkasse
Mittleres Erzgebirge aufgrund zunehmender Nach−
frage interessierten Bürgerinnen und Bürgern der
benachbarten tschechischen Euroregion verschie−
dene Finanzdienstleistungen in tschechischer
Sprache an. Neben der Vermittlung einer Dolmet−
scherin ist die vorrangige Kommunikationsplatt−
form der Internetauftritt der Sparkasse unter:
www.spk−mittleres−erzgebirge.de. Dort wurden alle
zurzeit relevanten Angebote ins Tschechische über−
setzt bzw. entsprechende Hilfen eingestellt.
Besonders interessant für tschechische Bürgerin−
nen und Bürger sowie auch Firmen, die bereits mit
Euro handeln, dürften hier die günstigen Konto−
führungspreise und Gebühren der Girokonten sein.
Seit 01.01.2006 gelten für den gesamten EU−Raum
einheitliche Festlegungen im Zahlungsverkehr. Dies
betrifft natürlich auch EU−Länder, die noch keinen
Euro eingeführt haben, so auch die tschechische
Republik.
Eine EU−Standard−Überweisung kostet lediglich
0,30 bis 0,40 Cent. Darüber hinaus sind bei einem
entsprechenden Girokonto−Modell der Sparkasse
Mittleres Erzgebirge im Grundpreis des Kontos
bereits 5 Buchungsposten enthalten. Die Umrech−
nung von Euro in tschechische Kronen erfolgt dann
zum jeweils gültigen Tageskurs und den üblichen
Inlandskonditionen der tschechischen Empfänger−
bank.
Das Medium Internet, auch als praktikabelste Lö−
sung für das Kontohandling, lässt zudem beste−
hende Sprachbarrieren, Entfernungen, Grenzen
oder Wetterunbilden auf ein akzeptables Maß
schwinden. Selbst das Online−Banking ist mit Hilfe
der dort eingestellten Vokabeltabelle einfach in
Deutsch von zu Hause aus zu bedienen.
Die Möglichkeiten diverser Geldanlagen, Vorsorge−
versicherungen und Wertpapieranlagen können und
werden bereits von unseren tschechischen Nach−
barn genutzt. Mit unserem mobilen Vertrieb be−
steht auch die Möglichkeit Sie vor Ort zu beraten.
Die Sparkasse Mittleres Erzgebirge mit Sitz in Ma−
rienberg und 37 Geschäftsstellen gehört zur Spar−
kassen−Finanzgruppe, mit 48% Marktanteil,
Deutschlands größtem Finanzdienstleistungs−
unternehmen.
Somit ist die Stabilität von Sparkassen jederzeit si−
chergestellt. Es hat in Deutschland noch nie eine
Insolvenz einer Sparkasse oder eines angeschlos−
senen Institutes gegeben, es mussten noch nie Ein−
leger entschädigt werden und noch nie hat ein Kun−
de einer Sparkasse oder eines anderen Institutes
der Sparkassen−Finanzgruppe einen Verlust seiner
Einlagen erlitten.
Übrigens haben die in Tschechien ansässigen „Ces−
ka Sporitelna“ bis auf das rote Sparkassen−S−Sig−
net nichts mit dem Deutschen Sparkassen−Finanz−
verbund gemeinsam.
Die ehemaligen tschechischen Institute gehören
seit 2000 zur Ersten Bank Gruppe der österreichi−
schen Sparkassen AG.
Alle interessierten tschechischen Nachbarn sind bei

Sparkasse Mittleres Erzgebirge öffnet tschechischen Nachbarn die Tür
Sparkasse Mittleres Erzgebirge otevírá dveře českým sousedům

der Sparkasse Mittleres Erzgebirge herzlich will−
kommen. Auch durch die unmittelbare Nähe zum
deutsch−tschechischen Begegnungszentrum „Berg−
magazin“ in der Kreisstadt Marienberg lohnt sich
ein Besuch des dort 2002 eingeweihten Sparkas−
sengebäudes an der Hanischallee.  Ständig wech−
selnde Präsentationen und Ausstellungen während
der Geschäftszeiten zeugen vom Engagement der
gesamten Sparkasse im Mittleren Erzgebirge und
ihrem öffentlichen Auftrag, Förderer für die „mitt−
lere“ Erzgebirgsregion, ihrer Kultur und ihrer Men−
schen zu sein.
Wenn auch Sie sich mit Ihrem Unternehmen bei
uns präsentieren wollen, rufen Sie einfach an und
vereinbaren Sie einen Termin mit unserem
Vertriebsleiter Herrn Schwartz, Telefon: 03735 669−
1700  oder senden Sie uns eine E−Mail an:
cz_info@spk−mittleres−erzgebirge.de.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Od listopadu minulého roku nabízí Sparkasse Mit−
tleres Erzgebirge, na základě přibývající poptávky
různých finančních služeb, zainteresovaným obča−
nům ze sousedního Euroregionu různé finanční
služby v českém jazyce. Vedle zprostředkování tlu−
močnice je prvořadou komunikační platformou in−
ternetová presentace spořitelny na
www.spk−mittleres−erzgebirge.de. Zde jsou umís−
těny všechny momentálně relevantní nabídky, po−
případě příslušné pomůcky, přeložené do českého
jazyka.
Obzvláště zajímavé by mohly být pro české občany
a také pro firmy, které již v eurech obchodují,  vý−
hodné poplatky za vedení účtu a poplatky u běž−
ných účtů. Od 01. 01. 2006 jsou na celém území
EU platná jednotná ustanovení o platebním styku.
Tato se týkají samozřejmě zemí EU, které ještě eura
nezavedly, tedy také České Republiky.
Standardní platební převod stojí  pouze 0,30 až 0,40
centů.  Kromě toho je u odpovídajícího druhu běž−
ného účtu u Sparkasse Mittleres Erzgebirge již 5
účetních položek zahrnuto v základním poplatku za
vedení účtu. Přepočet eura na českou korunu je
prováděn na základě denního kursu, platného v den
provádění operace a běžných domácích kondicí

banky českého příjemce. Medium internet je také
vhodné řešení pro manipulace s účtem, odbourá−
vá stávající jazykové bariéry, odstraňuje vzdálenosti,
hranice a nevlídné počasí hned dělá přijatelnější.
Také samostatný Online−Banking je jednoduše ovla−
datelný v němčině i z domova a to s pomocí zde
zveřejněného slovníčku.
Naši čeští zákazníci mohou a již i využívají mož−
ností různých peněžních vkladů, pojištění pro pří−
pad zvýšených hodnot a  investic do cenných papí−
rů. Naši obchodní zaměstnanci ve vnější službě
poskytují dle možností rady i na místě.
Sparkasse Mittleres Erzgebirge se sídlem
v Marienbergu a s 37 pobočkami s tržním podílem
48%, patří ke spořitelní finanční skupině (Sparkas−
sen Finanzgruppe), k největšímu podniku finanč−
ních služeb v Německu, proto je stabilita ze strany
spořitelen vždy zajištěna. Nikdy ještě nebyla
v Německu žádná spořitelna nebo nějaký přidruže−
ný institut insolventní, nikdy ještě nebylo třeba od−
škodnit vkladatele a nikdy ještě nedošlo ke ztrátě
vkladu zákazníka spořitelny nebo jiné instituce spo−
řitelní finanční skupiny.
Ostatně ta v Čechách trvale sídlící  „Česká spořitel−
na“ nemá kromě červeného spořitelního S nic spo−
lečného s německou spořitelní finanční skupinou.
Tyto původní české instituce patří od roku 2000
k Erste Bankgruppe der österreichischen Sparkas−
sen AG (První sdružení bank rakouských spořite−
len, a.s.).
Všichni zainteresovaní čeští sousedé jsou ve Spar−
kasse Mittleres Erzgebirge srdečně vítáni. Při pro−
hlídce nedalekého muzea sasko−českého Krušno−
hoří „Bergmagazin“ v krajském městě Marienberg
se zde také vyplatí navštívit tu v roce 2002 slav−
nostně otevřenou budovu spořitelny v Hanischallee.
Stále se obměňující presentace a výstavy, přístup−
né během otevírací doby, svědčí o angažmá celé
spořitelny ve středním Krušnohoří a o jejím úkolu
pro veřejnost, podporovat region středního Kruš−
nohoří, jeho kulturu a občany.
Pokud chce Váš podnik u nás prezentovat, domluvte
si s naším vedoucím prodeje panem Schwartzem
termín, zavolejte na telefonní číslo:
0049 3735 669−1700 nebo nám zašlete e−mail na:
cz_info@spk−mittleres−erzgebirge.de.

Těšíme se na Vaši návštěvu.
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Am Sonntag den 28. Mai fand der Tag der

offenen Tür im Industriegebiet Litvínov−Zálu−

ží mit den Gesellschaften Chemopetrol AG,

Česká Rafinérská AG, Kaučuk Kralupy AG,

Unipetrol Doprava AG, Eurosupport Manu−

facturing Czechia AG und Air Products AG

statt.

Die Veranstaltung fand im Rahmen des „Che−

miejahres“ statt und wurde durch die Wirt−

Den otevřených dveří Průmyslového areálu Litvínov − Záluží
Tag der offenen Tür in Litvínov−Záluží 2006

V neděli 28. května 2006 se uskutečnil

„Den otevřených dveří průmyslového areálu

Litvínov – Záluží“, který pořádali společnosti

Chemopetrol a.s., Česká rafinérská a.s., Kau−

čuk Kralupy a.s., Unipetrol Doprava a.s., Eu−

rosupport Manufacturing Czechia a.s., Air

Products a.s.

Celá akce proběhla v rámci „Roku chemie“

pořádaného Okresní hospodářskou komorou

Most, jehož cílem je popularizace tohoto od−

větví a zdůraznění jeho významu pro rozvoj

a zaměstnanost v regionu. Zároveň je letošní

rok 10. výročím zahájení působení České ra−

finérské.

Průmyslový areál si prohlédlo asi 920 návštěv−

níků z řad obyvatel Mostu a Litvínova, ale i z

jiných měst a obcí, například z Kralup nad Vl−

tavou. Mezi návštěvníky bylo hodně mladých

lidí a školních dětí. Řada návštěvníků byla bý−

valými pracovníky litvínovské chemičky.

Prohlídka areálu se uskutečnila autobusy.

Průvodci z Chemopetrolu a České rafinérské

popisovali průmyslová zařízení, kolem kterých

autobusy s návštěvníky projížděly. Na něko−

lika stanovištích byla připravena zastávka s

výkladem.

Byly presentovány také výsledky v oblasti

bezpečnosti práce a ochrany životního pro−

středí.

Pro návštěvníky Dne otevřených dveří byl na

ploše u informačního centra, od něhož auto−

busy vyjížděly, připraven bohatý kulturní a

doprovodný program. Odpoledne se také

uskutečnila autogramiáda litvínovských hoke−

jistů

Oba členové našeho euroregionu, Česká ra−

finérská i Chemopetrol opět předvedli, že

chtějí v regionu hrát pozitivní roli.

schaftskammer Most vorbereitet. Ziel war da−

bei, diesen Industriezweig zu popularisieren

sowie dessen Bedeutung für die Entwicklung

und die Beschäftigung in der Region zu beto−

nen. Zugleich ist dieses Jahr das 10. Jubiläum

des Beginns der Tätigkeit von Česká Rafi−

nérská. Etwa 920 Besucher aus Most und

Litvínov besichtigten das Industrieareal, aber

es kamen auch Besucher aus anderen Städ−

ten und Gemeinden z.B. aus Kralupy nad Vlta−

vou. Unter den Besuchern waren viele junge

Leute und Schulkinder. Eine Reihe der Be−

sucher waren ehemalige Mitarbeiter des Che−

miewerkes.

Die Besichtigung wurde mit Bussen durch−

geführt, die von Mitarbeitern der Firmen Che−

mopetrol und Česká Rafinérská begleitet

wurden. An einigen Punkten gab es einen Halt

mit Erläuterungen. Weiterhin wurden Ergeb−

nisse im Bereich Arbeitsschutz  und Umwelt−

schutzes präsentiert.

Für die Besucher wurde ein reichhaltiges kul−

turelles Begleitprogramm vorbereitet, bei dem

am Nachmittag eine Autogrammstunde mit

den Eishockeyspielern aus Litvínov stattfand.

Die beiden Mitglieder unserer Euroregion,

Česká Rafinérská sowie Chemopetrol, zeig−

ten bei dieser Veranstaltung wieder einmal,

dass sie eine positive Rolle in der Region

spielen möchten.
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Die mittlerweile 12. Europawoche in Deut−

schland fand in diesem Jahr vom 5. bis 14.

Mai statt. In Sachsen wurden in dieser Zeit

rund 80 Veranstaltungen zu europapolitis−

chen Themen durchgeführt.

Initiatoren sind vor allem die Kommunen,

Kammern, Universitäten, Schulen und an−

dere Bildungseinrichtungen sowie Europa−

häuser und weitere Multiplikatoren, die sich

der Vermittlung und Verbreitung des Euro−

pagedankens verschrieben haben.

Auf Initiative der AGENDA 21 Freiberg, des

CJD Freiberg und der Euroregion Erzgebir−

ge fand im Pressehaus der „Freien Presse“

in Freiberg ein Diskussionsforum zum The−

ma „Zwei Jahre EU−Osterweiterung – was

hat sich in der Region getan?“ statt.

Anhand von best−practise−Beispielen berich−

teten und diskutierten regionale Vertreter von

Wirtschaft, Tarifpartnern, Sozialverbänden,

Kommunen und der TU Bergakademie Frei−

berg mit tschechischen Partnern, wie die

Chance der EU−Osterweiterung in unserer

Region bisher genutzt wurde, welche Pro−

bleme bestehen und wie diese überwunden

werden können.

Veranstaltung zur Europawoche

V pořadí již 12. Evropský týden v Německu

se letos konal od 5. do 14 května. V Sasku

se v této době uskutečnilo na 80 akcí k ev−

ropským politickým tématům. Iniciátory byly

především obce, komory, univerzity, školy

a další vzdělávací zařízení, stejně jako ev−

ropské domy a další multiplikátoři, kteří pod−

porují předávání evropských zkušeností

a usilují o rozšíření evropské myšlenky. Na

Zasedání věnované Evropskému týdnu

Auf dem Foto Karel Bořecký, der zur Zu−

sammenarbeit zwischen den Technologie−

zentren beider Seiten der Euroregion berich−

tete.

základě iniciativy AGENDY 21 Freiberg, CJD

Freiberg a Euroregionu Krušnohoří se

v Domě tisku ve Freibergu konalo diskusní

fórum na téma „Dva roky v EU − její rozšíře−

ní na východ − a co to udělalo s regionem?“

Na základě příkladů „best − practise“ infor−

movali a diskutovali regionální zástupci

z oblasti hospodářství, tarifní partneři, soci−

ální sdružení, obce a Technická univerzita

Freiberg s českými kolegy, jaké šance z roz−

šíření EU na východ  byly v našem regionu

využity, jaké problémy existují a jak je mož−

né je překonávat.

Na obrázku Karel Bořecký, který podává

výklad o spolupráci technologických center

na obou stranách euroregionu.

In Postoloprty feierte man das Stadtfest gemeinsam mit der Parternstadt  Wolkenstein.

V Postoloprtech pořádali městskou slavnost společně se svým partnerským městem Wolkenstein.

Stadtfest in Postoloprty − Městská slavnost v Postolortech
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In Anwesenheit der Europaabgeordneten

Constanze Krehl und der Landtagsabgeord−

neten Dr. Gisela Schwarz wurde am 4. Mai

der durch den Kleinprojektefonds Interreg III A

geförderte Wanderlehrpfad zum Bergbau und

Hüttenwesen feierlich eröffnet.

Dieser grenzüberschreitende Lehrpfad ist ein

wichtiges touristisches Element zur Aufwer−

tung der Montanregion Erzgebirge.

Der auf dem Marktplatz in Olbernhau begin−

nende Lehrpfad mit erläuternden Schautafeln

führt zu den bestehenden Grenzübergängen

Brandov, Hora Sv. Kateřiny und Mníšek und

wird seine Weiterführung auf tschechischer

Seite finden.

Historisch begründet ist der Pfad durch die

im Raum Olbernhau zurückgehenden Bo−

denschätze.

Dadurch musste Gestein aus den umliegen−

den Abbaugebieten zur Verhüttung in den

Raum Olbernhau gebracht werden, wodurch

ein wichtiger Erwerbszweig entstand.

Ergänzend dazu entstand die einzigartige

Holzkunst, die heute noch als ausgeprägtes

Handwerk in Olbernhau zu sehen ist.

Za účasti europoslankyně Constanze Kreh−

lové a poslankyně Zemského sněmu Dr. Gise−

ly Schwarzové byla dne 4. 5. 2006 slavnost−

Feierliche Eröffnung des Bergbaulehrpfades zum Bergbau− und Hüttenwesen
Slavnostní otevření hornické naučné stezky věnované hornictví s hutnictví

ně otevřena naučná hornická  stezka pro pěší,

financovaná s podporou Fondu malých pro−

jektů Interreg III A. Tato přeshraniční naučná

stezka je důležitým prvkem pro zvýšení vý−

znamu projektu Montanregion Erzgebirge.

Stezka začíná na náměstí v Olbernhau, tabu−

le s vysvětlivkami vás dovedou  až na hranič−

ní přechody Brandov, Hora Sv. Kateřiny

a Mníšek a její pokračování se bude nachá−

zet dále na českém území. Stezka ztratila svůj

historický význam poklesem zásob nerostné−

ho bohatství na území Olbernhau.

Hornina musela být do hutí v Olbernhau do−

vážena z okolních těžebních oblastí, ale díky

tomu muselo dojít ke vzniku jiných důležitých

řemesel.

Jako doplněk vzniklo jedinečné umělecké řez−

bářství, které je i dnes jako význačné řemes−

lo k vidění v Olbernhau.

Na jednání komise pro muzea a kulturní

památky, které se konalo v regionálním

muzeu v Mostě, diskutovali její členové

o záměrech své komise. Jednalo se pře−

Dále komise posuzovala realizaci projek−

tu výstavy Hanse Hesse v kostele Sv.

Kateřiny v Annabegu a velký projekt tu−

ristické prezentace kulturní a průmyslo−

vé krajiny jako součásti projektu Montan−

region Krušnohoří. Oba projektové

záměry komise doporučila. Mezitím do−

šlo i  ke schválení projektu Montanregi−

on i v regionálním řídícím výboru). Komi−

se shledala jako zajímavý námět

učebnici dějin severních Čech a Saska,

která by kromě předání historických fak−

tů měla poukázat  i na rozdílní hodnoce−

ní historických údajů v  obou státech.

Dále bylo dohodnuto, že všichni členo−

vé komise do příštího jednání po letních

dovolených připraví další  konkrétní zá−

měry.

Die Arbeitsgruppe Museen und Kultur−

denkmale tagte am 24. April im Muse−

um in Most. Es wurde über Vorhaben

dieser Arbeitsgruppe diskutiert.

Das Projekt zur Präsentation der Muse−

en und Schlösser der Euroregion in ei−

nem Faltblatt wurde vom Regierungsprä−

sidium abgelehnt und muss nun neu

überdacht werden.

Weiterhin standen die Durchführung der

„Hans−Hesse−Ausstellung“ in der St. Ka−

tharinenkirche in Annaberg−Buchholz

und das Interreg III A−Großprojekt „Tou−

ristische Erlebbarkeit der Kultur− und In−

dustrielandschaft Montanregion Erzge−

birge“ zur Bewertung. Beide Vorhaben

wurden durch die Arbeitsgruppe befür−

wortet.

KOMISE PRO MUZEA A KULTURNÍ PAMÁTKY
ARBEITSGRUPPE MUSEEN UND KULTURDENKMALE

devším o zhotovení skládačky o zámcích

a hradech v euroregionu, která na zá−

kladě zamítnutí Vládním prezídiem

Chemnitz jejíž příprava musí být znovu

zvážena.
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Vorstellung des designierten Generalsekretärs der AGEG in Dresden
Designovaný generální tajemník asociace AGEG se představil v Drážďanech

Dne 3. května se setkali předsedové a jednatelé

česko−saských euroregionů a rovněž zástupci vlád

Saska a ČR v Drážďanech, aby se seznámili

s designovaným generálním tajemníkem Asociace

evropských hraničních regionů AGEG a aby se mu

také sami představili.  Na podzim tohoto roku ode−

jde Jens Gabbe, dosavadní šéf této asociace, na

zasloužený odpočinek, i když si euroregiony neu−

mějí člověka jeho formátu na odpočinku vůbec

představit. Jens Gabbe věnoval přeshraniční spo−

lupráci na 40 let svého života. Podporoval úsilí eu−

roregionů v pravém smyslu tohoto slova radou

i skutkem a také takříkajíc přímo v terénu.

Právě euroregiony, které se etablovaly po spole−

čenských změnách na východě  Německa a potý−

kaly se na tehdejší vnější hranici EU s mnoha potí−

žemi, jsou vděčné za jeho plnou podporu. Ale byl

nesmírně úspěšný nejen jako praktik v oblasti pře−

shraniční spolupráce.  Zasloužil se díky svým kon−

taktům na Evropskou komisi a Evropský parlament,

výraznou měrou  k dobré přípravě iniciativ EU, pře−

devším  se zasloužil o program Interreg.  Jeho ná−

stupcem je Španěl Martin Guillermo Ramírez (41),

který s asociací AGEG spolupracuje již 7 let. Vedle

medicíny studoval i geologii a politické vědy, pra−

coval ve správě provincie Extremadura a spolupra−

coval s Francií a Portugalskem. Byl zodpovědný  za

regionální politiku a kohezní fond.  Domluví se

mnoha jazyky, na jednání v Drážďanech hovořil

plynně německy. Jeho prioritou je těsný kontakt s

regiony a s jeho podporou mohou česko−saské

euroregiony zcela určitě počítat.

Am 3. Mai trafen sich in Dresden die Vorsitzenden

und die Geschäftsführer der sächsisch−tschechi−

schen Euroregionen, sowie Vertreter des Freistaa−

tes Sachsen und der Tschechischen Republik, um

den designierten Generalsekretär der Arbeitsge−

meinschaft Europäischer Grenzregionen (AGEG)

kennen zu lernen und sich selbst vorzustellen.

Im Herbst dieses Jahres wird Herr Jens Gabbe, der

bis heute dieses Amt inne hat, in den wohlverdien−

ten Ruhestand treten. Obwohl für die Euroregio−

nen unvorstellbar ist, dass ein Mann von seinem

Format sich tatsächlich zur Ruhe setzen wird.

Immerhin hat Jens Gabbe seit nahezu 40 Jahren

grenzüberschreitende Zusammenarbeit aufgebaut,

gelebt und die Euroregionen in ihren Bemühungen

im wahrsten Sinne des Wortes mit Rat und Tat un−

terstützt, auch „vor Ort“.

Gerade die Euroregionen, die sich nach der Wende

im Osten Deutschlands etablierten und die an den

damaligen „Außengrenzen“ der EU mit besonderen

Schwierigkeiten umzugehen hatten, durften seine

uneingeschränkte Unterstützung erfahren.

Aber nicht nur als Praktiker der grenzüberschrei−

tenden Zusammenarbeit hat er sehr erfolgreich

gewirkt. Vielmehr hat er durch seine guten Kontak−

te zum Europäischen Parlament und zur Kommis−

sion maßgeblich zur guten Vorbereitung der EU−Ge−

meinschaftsinitiativen beigetragen, insbesondere

zum Interregprogramm. Seine Nachfolge soll nun

der 41−jährige Spanier Martin Guillermo antreten,

der bereits seit 7 Jahren eng mit der AGEG zusam−

menarbeitet. Guillermo, der neben Medizin auch

Geologie und Politikwissenschaften studierte, sam−

melte grenzüberschreitende Erfahrungen in der Lan−

desregierung der Provinz Extremadura, in der er für

Regionalpolitik und Kohäsion verantwortlich war.

Ihm oblag die Leitung eines LACE−TAB−Büros in

Extremadura, insbesondere für die Zusammenar−

beit mit Frankreich und Portugal.

Martin Guillermo hat sich zum Ziel gesetzt, die

künftige Arbeit als Generalsekretär der AGEG im

Sinne seines Vorgängers fortzusetzen und den en−

gen Kontakt mit den Regionen zu pflegen.

Der Unterstützung der sächsisch−tschechischen

Euroregionen darf er sich dabei gewiss sein.

Auf dem Foto v.l.: Jens Gabbe, Generalsekretär der

AGEG, Hans−Jürgen Evers, Ehrenpräsident der Eu−

roregion Elbe/Labe, Martin Guillermo, Albrecht

Kohlsdorf, Vorsitzender Euroregion Erzgebirge,

Victor Freiherr von Malchus, Präsidium AGEG, Dr.

Thassilo Lenk, Vorsitzender Euregio Egrensis
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LOUNY – Po květnovém Memoriálu Karla

Raise v silničním běhu a závodu vozíčkářů

se počátkem července v Lounech uskuteční

nejvýznačnější sportovní akce tohoto roku –

I. Mistrovství Evropy v ruční cyklistice. Ředi−

1. EHC Mistrovství Evropy v ruční cyklistice v Lounech
Erste Meisterschaft EHC in Louny

LOUNY – Nach dem Karl Rais Memorial im

Straßenlauf und nach dem Wettbewerb der

Rollstuhlfahrer findet in Louny eine weitere

bedeutende Sportveranstaltung statt. Die

erste Meisterschaft Europas im Handradfah−

ren, auch „handbike“ genannt. Direktor der

Veranstaltung ist Radovan Šabata. Der Wett−

bewerb wurde erst als Sport von Behinderten

vorgesehen. Gegenwärtig betreiben aber

auch Gesunde diesen Sport, die Interesse an

dieser Art des Sports haben. Die Wettbewer−

be tragen seit 2003 den Namen „European

Handbike Circuit“. Die Stadt Louny gehört zu

den besten Organisatoren dieser Sportart und

deshalb wurde entschieden, die erste Euro−

pameisterschaft EHC in Louny zu veranstal−

ten. Die Meisterschaft  der Handradfahrer fin−

det vom 1.−2. Juli 2006 in Louny statt und wird

durch ein umfangreiches Programm beglei−

tet.

telem akce je Radovan Šabata.

Jedná se o stroje původně určené pro sport

paraplegiků, v současnosti jej využívají ke

sportování i ostatní zdravotně postižení a také

zdraví zájemci o tento druh sportování. Seriál

FRANZISKANER SOMMER − FRANTIŠKÁNSKÉ LÉTO
Die Stadt Kadaň veranstaltet schon zum dritten Mal im Garten des Franziskanerklosters mehrtägige Veranstaltungen.

Diese werden am Samstag den 24. Juni 2006 um 14 Uhr feierlich eröffnet und dauern bis Ende September. Der Franzis−

kaner Sommer beginnt mit dem sogenannten „Folkotoč“, einem Folkfestival mit sechs jungen Folkbands. Innerhalb der

drei Monate finden hier 50 Veranstaltungen, wie Theater für Erwachsene und Kinder, Konzerte aller Genres, Nachtfilme

usw. statt. Das Fest hat seinen Höhepunkt in der Weinlese des Heiligen Wenzels, die am 30. September stattfindet. Das

ausführliche Programm finden Sie auf den Webseiten der Stadt Kadaň http://www.mesto−kadan.cz.

Kadaň již potřetí pořádá vícedenní akci v zahradě františkánského kláštera v Kadani. Akce bude slavnostně zahájena v

sobotu 24. června 2006 ve 14 hodin a potrvá až do konce září. Františkánské léto je zahájeno tzv. „Folkotočem“ − folko−

vým festivalem složeným ze šesti mladých folkových skupin.

Za tyto tři měsíce zde proběhne na padesát kulturních akcí jako jsou divadla pro dospělé a děti, koncerty všech možných

žánrů, noční filmová představení apod. Akce vyvrcholí Svatováclavským vinobraním, které se koná 30. září 2006. Po−

drobný program najdete na www stránkách města Kadaně (http://www.mesto−kadan.cz).

závodů nese název European Handbike Cir−

cuit a do Loun zavítal seriál v roce 2003. Lou−

ny patří k nejlepším jeho pořadatelům, a pro−

to bylo jednomyslně schváleno pořadatelství

prvního ročníku EHC Mistrovství Evropy do

Loun.

Mistrovství Evropy ručních kol se  uskutečnív

Lounech ve dnech 1. a 2. července 2006

s bohatým doprovodným programem.

     Text a foto Ladislav BÁBA, Louny

HODNOCENÍ EUROREGIONŮ

BEWERTUNG DER EUROREGIONEN
V Drážďanech byla 16. 3. 2006 kladně vyhodnoce−
na práce česko−saských euroregionů. Na základě
evaluační zprávy přejde na saské straně kompetence
o rozhodování a monitoringu Fondu malých pro−
jektů z vládních prezídií na euroregiony na základě
zkušeností z české strany a euroregiony na české
straně budou z podnětu Ministerstva pro místní
rozvoj posíleny o tři pracovní síly.

In Dresden wurde am 16.03.06 die Arbeit der säch−
sisch−tschechischen Euroregionen positiv bewer−
tet. Aufgrund der Evaluierung wird auf der säch−
sischen Seite die Kompetenz über Entscheidung
und Monitoring des Kleinprojektefonds von den
Regierungspräsidien auf die Euroregionen überge−
hen, wie es auch nach den Erfahrungen auf der
tschechischen Seite funktioniert. Die Euroregionen
auf der tschechischen Seite werden aus diesem
Anlass vom Ministerium für regionale Entwicklung
um drei Mitarbeiter verstärkt.
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Cítoliby, obec blízko Loun má staré, pohnu−

té dějiny. Začala vzkvétat především v době

baroka, kdy tu působili významní, světově

proslulý malíř Václav Vařinec Reiner a sochař

Matyáš Bernard Braun. Tehdy začala i stav−

ba cítolibského zámku, jehož výstavba se

datuje do let mezi 1668 až 1688.

Od dvacátých let osmnáctého století patřilo

panství hraběcí rodině Pachtům z Rájova. V

této době se cítolibské dominium začalo uplat−

ňovat po stránce hudební.  Bratr cítolibského

Arnošta Karla Pachty je onen generál Jan

Josef Pachta, který hostil ve svém pražském

paláci Wolfganga Amadea Mozarta, jenž pro

Pachtovskou domácí kapelu komponoval o

masopustu roku 1787 suitu šesti německých

tanců (K.509). Pachtové patřili k osvícenské

šlechtě, sympatizovali se zednářskými myš−

lenkami, a hlavně měli zvláště vyvinutý smy−

sl pro vše kvalitní v hudbě.

Synovec cítolibského Pachty hostil na zámeč−

ku v Pravoníně ve středních Čechách tehdy

devatenáctiletého začínajícího umělce Richar−

da Wagnera. Pachtové stáli i při zrodu praž−

ské konzervatoře roku 1811. V roce 1730

zaměstnali Pachtové vynikajícího hudebníka,

rodáka ze sousední vesničky Brloha, Václa−

va Jana Kopřivu (1708−1789). Tento umělec

byl spiritus agens celého cítolibského hudeb−

ního dění, a z tohoto místa vytvořil doslova

hudební „konzervatoř“ širého kraje , jak nám

Die Gemeinde Cítoliby in der Nähe der

Stadt Louny hat eine alte, bewegte Geschich−

te. Ihre Blüte begann in der Barockzeit, als

hier weltbekannte Künstler wie der Maler Vác−

lav Vařinec Reiner und der Bildhauer Matyáš

Bernard Braun wirkten. Damals begann auch

der Bau des Schlosses (1668 bis 1688). Seit

dem achtzehnten Jahrhundert gehört es der

Familie Pachta von Rájov. In dieser Zeit be−

gann sich das Dominium Cítoliby musikalisch

zu betätigen. Der Bruder des Cítoliber Arnošt

Karl Pachta, war General Jan Josef Pachta.

In dessen Palast in Prag gastierte Wolfgang

Amadeus Mozart, der für ihn 1787 die Suite

der sechsten deutschen Tänze (KV 509) kom−

ponierte. Die Familie Pachta gehörte zum

aufgeklärten Adel, sympathisierte mit den

Freimaurern und hatte vor allem einen Sinn

für gute Musik. Im Schlösschen Pravotín in

Mittelböhmen, das dem Neffen des Cítoliber

Pachta gehörte, gastierte der damals neun−

zehnjährige  Richard Wagner. Die Pachtas

standen 1811 auch  bei der Gründung des

Prager Konservatoriums Pate. 1730 beschäf−

tigten die Pachtas den ausgezeichneten Mu−

sikanten der Nachbargemeinde Brloh, Vác−

lav Jan Kopřiva. Dieser Künstler wurde

„spiritus agens“ des Citoliber Geschehens

und auf dieser Stelle schuf er ein „musika−

lisches  Konservatorium“ mit einer breiten Pa−

lette, wie die Werke hiesiger Künstler es do−

kumentieren. Es formierte sich hier sogar eine

Gruppe von Komponisten, von der als Cítoli−

ber Komponistenschule gesprochen wird.

Bedeutend ist auch die hiesige Bildhauerei.

Hier war Matyáš Bernard Braun tätig, ein aus−

gezeichneter, weltbekannter Meister.

Die Gemeinde Cítoliby gehört zu den be−

kanntesten Orten mit Barockdenkmalen der

Euroregion.

to dokumentují díla místních umělců. Je až s

podivem, že k tomu došlo v místech, jež na

konci třicetileté války bylo doslova devasto−

váno a v němž zůstalo jen pár hospodářů „v

polozničených a bezem zarostlých gruntech“.

Formovala se tu dokonce celá skupina skla−

datelů, o nichž lze mluvit jako o cítolibské skla−

datelské škole.

Významné je zdejší  sochařství.  Působil zde

Matyáš Bernard Braun, vynikající, světově

proslulý mistr. Jeho žáci a pomocníci si osvojili

mistrovu formu a  celé práci dovedli vtisknout

charakter vlastní práce mistra a pokračovat v

ní. Mnohá díla nejsou stignována, tvořili je li−

doví, neškolení umělci. Tato tvorba byla zde

neobyčejně rozsáhlá a stala se výrazným prv−

kem krajiny. Cítoliby patří mezi nejvýznam−

nější místa v barokních památek euroregio−

nu.


