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Projekt Příprava na program Cíl 3 pro členy

a přátele Euroregionu Krušnohoří, podaný měs−

tem Mostem, nespočíval pouze v seznámení

se s procedurou tohoto nového programu ur−

čeného na podporu přeshraniční spolupráce,

ale také v přípravě projektových záměrů.

Všechny komise euroregionu se zabývaly bě−

hem realizace tohoto projektu  novými záměry

a připravily, alespoň obsahově, společné

a smysluplné projekty. Dne 29. 5. 2007 se

setkali předsedové všech komisí i někteří čle−

nové v mosteckém Divadle Rozmanitostí a po

uvítacích proslovech obou předsedů, Hany

Jeníčkové a Albrechta Kohlsdorfa, vyslechli

přednášku Manuely Prchalové ze Společného

technického sekretariátu o vývoji tohoto pro−

gramu a o nejnovějším stavu přípravy. Poté jed−

notliví předsedové komisí představili společné

projektové záměry svých komisí. Po jejich

představení mohl na závěr Albrecht Kohlsdorf

konstatovat, že je euroregion na nové progra−

Závěrečná konference projektu „Příprava na Cíl 3“
Abschlusskonferenz des Projektes „Vorbereitung Ziels 3“

Das Projekt der Stadt Most zur Vorbereitung

des Programms Ziel 3 „Grenzüberschrei−

tende Zusammenarbeit für die Euroregi−

on und ihre Freunde“ bestand  nicht nur

aus dem Kennenlernen des Verfahrens,

sondern auch in der gemeinsamen Vor−

bereitung der Projektvorhaben. Die Ar−

beitsgruppen der Euroregion beschäftig−

ten sich während der Projektlaufzeit mit

neuen Vorhaben und bereiteten, zumin−

dest inhaltlich, mögliche und sinnvolle, ge−

meinsame Projekte vor. Am 29.05. trafen sich

dazu die Vorsitzenden aller Arbeitsgruppen im

Theater „Divadlo Rozmanitostí“ Most und hör−

ten nach der Begrüßung durch die beiden Vor−

sitzenden Frau Dr. Jeníčková und Herrn Al−

brecht Kohlsdorf einen Beitrag zur Entwicklung

des Programms Ziel 3 und zum neuesten Stand

des Programms Ziel 3 durch die Mitarbeiterin

des Gemeinsamen Technischen Sekretariats

Manuela Prchalová. Danach stellten die ein−

zelnen Vorsitzenden die Projektvorhaben ihrer

Arbeitsgruppen vor. Herr Vorsitzender Albrecht

Kohlsdorf konnte abschließend feststellen,

dass die Euroregion gut auf die neue Förder−

periode 2007 – 2013 vorbereitet ist, aber wei−

tere Anstrengungen notwendig sind, um noch

mehr nützliche und nachhaltige Projektvorha−

ben für den Grenzraum zu akquirieren. Am

Ende der Konferenz hatten die Teilnehmer

Gelegenheit, in der freundlichen Atmosphäre

des Theaters in individuellen Gesprächen das

Thema zu vertiefen, wovon rege Gebrauch

gemacht wurde.

mové období 2007 − 2013 velmi dobře připra−

vený. Je však třeba vyvinout další úsilí, aby

bylo možné připravit potřebné a trvale udrži−

telné projekty pro naše příhraničí. Po ukonče−

ní konference pak měli její účastníci možnost

v přátelské atmosféře divadla prohloubit  při

neoficiálních rozhovorech toto téma, čehož

všichni dobře využili.
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FOND MALÝCH PROJEKTŮ INTERREG III A
KLEINPROJEKTEFONDS INTERREG III A
Lokální řídící výbor Euroregionu Krušnohoří

schválil na svém zasedání dne 18. 4. 2007

v Mostě projekty ve Fondu malých projektů In−

terreg III A. Jednalo se o zbylé peníze z tohoto

programu na české straně ve výši 550 tisíc Kč.

Celkem bylo hodnoceno 15 projektových žá−

dostí, na které bylo požadováno celkem 2 171

785 Kč.

Schváleny byly tyto projekty:

1. Okresní Hospodářská komora Most − Zpra−

vodaj kontaktního místa pro česko−saskou hos−

podářskou spolupráci

2. Statutární město Most − Technické památky

v Krušnohoří

3. Moldava − SRDCE Krušných hor a.s. − Po−

sílení soudržnosti dětí a mládeže žijících v čes−

ko−německé oblasti Krušných hor

4. Setkávání Mikroregionu Perucko a obce

Leubsdorf

5. ZO ČSCH Žatec − Aktivity chovatelských

organizací

6. Město Litvínov − Tradiční havířský průvod z

partnerských měst

7. Obec Lubenec − Setkání partnerských obcí

Lubenec a Gornsdorf

Dva projekty nebyly schváleny, ostatní byly za−

řazeny jako náhradní. Z předložených němec−

kých projektů byl schválen projekt matematické

soutěže Adam Ries, Eurosport pro postižené,

Značkování a publikace týkající se přeshraniční

sítě turistických cest − region Fichtelberg−Klíno−

vec. Jeden projekt musí být podán znovu.

Der Lenkungsausschuss der Euroregion bewil−

ligte bei seiner Tagung am 18.04.2007 in Most

kleine Projekte Interreg III A. Es handelte sich

für die tschechische Seite um die restlichen

Finanzmittel des Programms in der Gesamt−

höhe von 550.000 Kronen.

Es wurden 15 Projektanträge bewertet, für

welche insgesamt 2.171.785 Kronen angefor−

dert wurden.

Genehmigt wurden folgende Projekte:

1. Berichterstatter des Kontaktzentrums für die

tschechisch−sächsische wirtschaftliche Koope−

ration

2. Technische Denkmale im Erzgebirge

3. Stärkung des Zusammenhalts der Kinder

und Jugendlichen im Erzgebirge

4. Begegnungen der Mikroregion Peruc mit

Leubsdorf

5. Aktivitäten von Tierzüchterorganisationen −

1. böhmisch−sächsische Ausstellung von Ka−

ninchen, Hausgeflügel, Tauben und Exoten in

Žatec mit selbständiger Exposition junger

Tierzüchter mit begleitendem Programm

6. Traditioneller Umzug der Partnerstädte und

Weihnachtsmarkt

7. Begegnung der Partnergemeinden Lubenec

und Gornsdorf

Zwei tschechische Projekte wurden abgelehnt,

die restlichen als Ersatzprojekte eingereiht.

Aus den vorgelegten deutschen Projekten wur−

den diese bewilligt: Adam−Ries−Wettbewerb,

Grenzüberschreitendes Tourismuswege−

netz Fichtelberg−Klinovec−Region, Euro−

sportfest der Schulen für geistig Behinderte.

Ein Projekt muss neu beantragt werden.

Příprava na nový program
Cíl 3 pro venkov
V Třebívlicích se sešli 19. dubna zástupci severočeských

mikroregionů,  podnikatelů a samospráv se svým saským

partnerem LEB v euroregionu, aby se seznámili s přípra−

vou programu Cíl 3, vyměnili si zkušenosti a připravili nové

projektové záměry pro společný rozvoj venkova. Aktivní

obec Třebívlice k tomu vhodně využila projekt podaný ve

Fondu malých projektů s názvem Workshop pro aktéry

venkovského rozvoje, schválený Lokálním řídícím výbo−

rem Euroregionu Krušnohoří. Přítomné přivítal starosta

obce Mgr. Josef Seifert a celý workshop moderoval vý−

znamný člen zemědělské komise euroregionu Ing. Jan Bitt−

ner. O zkušenostech s Fondem malých projektů Interreg III

A a o přípravě Fondu malých projektů v Cíli 3 referoval

Mgr. František Bína, jednatel Euroregionu Krušnohoří.

Ing. Manuela Prchalová ze Společného technického se−

kretariátu v Drážďanech podala za velkého zájmu přítom−

ných podrobné informace o přípravě celé procedury Cíle

3 a zodpověděla řadu konkrétních dotazů. Andre Richter a

Ing. Thomas Rost představili vzdělávací společnost LEB,

která je německým partnerem projektu a Henry Seifert se−

známil přítomné s úspěšnými projekty této společnosti.

In Třebívlice trafen sich am 19. April 2007 Vertreter der

nordböhmischen Mikroregionen, Unternehmer und

Selbstverwaltungen mit dem deutschen Partner LEB in der

Euroregion, um Erfahrungen auszutauschen und sich mit

der Vorbereitung neuer Vorhaben für die Dorfentwicklung

vertraut zu machen. Die aktive Gemeinde Třebívlice nutzte

dazu ein im Lenkungsausschuss der Euroregion Krušno−

hoří/Erzgebirge genehmigtes Kleinprojekt. Der Bürgermeis−

ter von Třebívlice Mgr. Josef Seifert begrüßte die Anwe−

senden, den Workshop moderierte Ing. Jan Bittner, Mitglied

der Arbeitsgruppe Landwirtschaft der Euroregion. Über die

Erfahrungen mit dem Kleinprojektefonds Interreg III A und

ber die Vorbereitung des Kleinprojektefonds im Ziel 3 in−

formierte Mgr. František Bína, Geschäftsführer der Euro−

region. Ing. Manuela Prchalová aus dem Gemeinsamen

Technischen Sekretariat in Dresden informierte unter

großem Interesse der Hörer über die Vorbereitung des

neuen Programms und beantwortete dann eine ganze Rei−

he konkreter Fragen. Andre Richter und Ing. Thomas Rost

stellten die Gesellschaft  LEB vor, die deutscher Partner

des Projektes ist. Henry Seifert stellte erfolgreiche Projek−

te der LEB vor.

Auf dem Bild Manuela Prchalová vom Gemeinsamen Tech−

nischen Sekretariat in Dresden − Na obr. Manuela Prcha−

lová z Technického sekretariátu Drážďany.

Vorbereitung des neuen
Programms Ziel 3 für den
ländlichen Raum
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PRAHA: Na pozvání ministra zahraničí ČR jed−

nala správní rada Česko−německého fondu

budoucnosti 3. a 4. dubna v Praze v Černín−

ském paláci. Při této příležitosti přijal ministr

zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg

zástupce Fondu budoucnosti. Ministr jim po−

děkoval za dosavadní práci, přičemž s radostí

konstatoval převedení českého podílu finanč−

ních prostředků, které byly poskytnuty v letoš−

ním roce Česko−německému fondu a přislíbil

svou další podporu. Poté se krátce zúčastnil

jednání správní rady. Během započaté disku−

se o dotaci semináře pro českou a německou

mládež na téma evropské integrace pozname−

nal na závěr, že takové semináře by byly ná−

pomocné i pro dospělé. Za jeho přítomnosti na

zasedání projednala správní rada 179 projek−

PRAG: Auf Einladung des Außenministeriums

der Tschechischen Republik tagte der Verwal−

tungsrat des Deutsch−Tschechischen Zu−

kunftsfonds am 3. und 4. April 2007 im Černín−

Palais in Prag. Bei diesem Anlass empfing der

Außenminister der Tschechischen Republik,

Karel Schwarzenberg, die Vertreter des Zu−

kunftsfonds. Der Minister dankte ihnen für ihre

bisherige Arbeit, wobei er sie mit Freude über

die Überweisung des tschechischen Anteils der

Finanzmittel informierte, die dem Deutsch−

Tschechischen Zukunftsfonds in diesem Jahr

bereitgestellt werden, und er versprach weite−

re Unterstützung. Danach nahm er kurz an der

Sitzung des Verwaltungsrates teil. Während

der dabei eröffneten Diskussion über die För−

derung eines Seminars für deutsche und

tschechische Jugendliche zum Thema der Eu−

ropäischen Integration, bemerkte er

abschließend, dass solche Seminare auch für

Erwachsene hilfreich wären.

Im Rahmen seiner Sitzung beriet der Verwal−

tungsrat über 179 Projektanträge, von denen

154 positiv und in Höhe einer Gesamtsumme

von über 570 000 Euro beschieden wurden.

Unterstützung erhält vor allem eine große Zahl

von kulturellen Vorhaben. So verdeutlicht u.a.

das Festival „Tschechische Träume in

Deutschland“ die breit gefächerte kulturelle Zu−

sammenarbeit von mehr als 20 deutschen und

tschechischen Städten. Das Projekt „Unser

Sommer“ ermöglicht kulturelle Begegnungen

im Grenzgebiet zwischen dem Bayerischen

Wald und dem Böhmerwald. Deutsche Künst−

ler stellen sich bei den Musiktagen in Ostrava

vor, tschechische Künstler wiederum werden

mit Hilfe des Zukunftsfonds bei den in Weimar,

Fond budoucnosti u ministra zahraničních věcí
Zukunftsfonds bei Außenminister

tových návrhů, z nich bylo pozitivně ohodno−

ceno 154 v celkové výši přes 570 000 EUR.

Dotaci obdrželo především velké množství kul−

turních záměrů. Byl to kromě jiných festival

„Tschechische Träume in Deutschland“ (Čes−

ké sny v Německu) který obsahuje kulturní

spolupráci více než 20 českých a německých

měst. Projekt „Unser Sommer“ (Naše léto)

umožní kulturní setkávání v příhraničí mezi

Bavorským Lesem a Českým Lesem. Němečtí

umělci se představí v Hudebních dnech v Os−

travě, čeští umělci budou za pomoci Fondu

budoucnosti k vidění ve Výmaru, Augsburgu a

Freiburgu při plánovaných Českých kulturních

dnech. Letní měsíce v českém příhraničí oživí

kromě toho tradiční 16. ročník festivalu Mitte

Europa (Střed Evropy) jako největší kulturní

akce tohoto regionu. Mezi dotovanými publi−

kacemi je třeba vyzdvihnout především překlad

vybraných vyprávění Jiřího Weila do němčiny.

Vedle tuctu menších výměnných akcí mezi

školami a volnočasových aktivit mládeže pod−

pořil fond také kratší profesní praxe pro učně

ve zdravotnických zařízeních v obou zemích,

Česko−německou fotbalovou školu či setkání

mládeže v Moravské Třebové.

Přeshraniční spolupráce na komunální úrovni

českých a německých starostů se nadále roz−

víjela, když se jednalo o ochraně kulturních pa−

mátek a o společném kulturním dědictví. Před−

sednictvo správní rady Česko−německého

fondu budoucnosti v roce 2007 převzal profe−

sor Otta Pick a vystřídal tak v této funkci Al−

brechta Schlägera.

heitseinrichtungen beider Länder, die Deutsch−

Tschechische Fußballschule oder auch eine

Jugendbegegnung in Moravská Třebová.

Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit

auf kommunaler Ebene wird u.a. durch eine

Begegnung deutscher und tschechischer Bür−

germeister weiterentwickelt, die über den

Denkmalschutz und das gemeinsame kulturel−

le Erbe beraten werden.

Den Vorsitz des Verwaltungsrates für das Jahr

2007 übernimmt für den Deutsch−Tschechi−

schen Zukunftsfonds Herr Professor Otto Pick

und wechselt damit Herrn Albrecht Schläger

in seiner Funktion ab.

Augsburg und Freiburg geplanten Tschechi−

schen Kulturtagen zu sehen sein. Die Som−

mermonate im tschechischen Grenzgebiet

belebt außerdem traditionell der 16. Jahrgang

des Festivals Mitte Europa als größte Kultur−

veranstaltung dieser Region. Unter den geför−

derten Publikationen ist besonders die Über−

setzung ausgewählter Erzählungen von Jiří

Weil ins Deutsche hervorzuheben.

Neben dutzenden kleineren Austauschaufent−

halten zwischen Schulen und Veranstaltungen

zur Freizeitgestaltung von Jugendlichen unter−

stützt der Zukunftsfonds ebenfalls kürzere

Berufspraktika für Auszubildende in Gesund−
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(DTPA/KJ) ANNABERG− BUCHHOLZ: Junge

Leute haben Fragen zum politischen Europa.

Das wurde beim Jugend−Europatag in Anna−

berg−Buchholz deutlich, bei dem das dortige

Berufliche Schulzentrum für Technik, Er−

nährung und Wirtschaft auch Schüler der Scho−

la Humanitas aus Litvínov zu Gast hatte. Eu−

ropa wächst zusammen. Überwiegen die

Chancen oder die Risiken?

Schirmherr der Veranstaltung, die vom EU−In−

formationsbüro Europe Direct Südwestsach−

sen anlässlich der diesjährigen Europa−Woche

organisiert wurde, war Günther Baumann. Der

erzgebirgische CDU−Bundestagsabgeordnete

hatte in seinem Eingangsreferat den Jugendli−

chen aus Deutschland und Tschechien inte−

ressante Fakten zum Thema Europa vor−

gestellt.

In der von KabelJournal−Chefredakteur Mario

Totzauer moderierten Podiumsdiskussion ka−

men die Schüler mit dem Politiker ins Ge−

spräch. Viele Fragen zielten in Richtung Grenz−

sicherheit. Da war es gut, dass mit dem Leiter

des Bundespolizeiamtes Chemnitz, Polizeidi−

rektor Fritsch, und dem Leiter der Gebietsdi−

rektion Nordböhmen, Oberst Babičík, zwei

hochrangige Vertreter der Polizei am Podi−

Jugendliche befassen sich mit Europa
Mládež se zajímá o Evropu

(DTPA/KJ) Annaberg – Buchholz: Mladí lidé

se zajímají o politickou situaci v Evropě. To bylo

zřejmé při Evropském dni mládeže, který se

konal v Annabergu − Buchholz, kde byli hosty

studentů Technické školy pro hospodářství

a výživu i studenti Scholy Humanitas z Litví−

nova. Evropa srůstá dohromady. Převáží šan−

ce nebo rizika?

Patronát nad celou akcí, kterou organizovala

Infokancelář Europe Direct Jihozápadní Sas−

Um den Umgang mit den neuen Anforderungen des Ziel

3−Programms zur Förderung der grenzüberschreitenden

Zusammenarbeit zwischen dem Freistaat Sachsen und der

Tschechischen Republik 2007−2013 zu erleichtern, führt

das Gemeinsame Technische Sekretariat für die künftigen

Projektträger und diejenigen, die mit dem Programm ar−

beiten werden, Seminare durch.

Die Veranstaltung im April, an der auch die Vertreter der

sächsischen und tschechischen Euroregionen teilnahmen,

stellte insbesondere den Umgang mit dem Leadpartner−

prinzip vor.

Daneben waren für die künftigen Projektträger die Vorträ−

ge zum Aufbau von Partnerschaften, zur Erstellung von

Konzepten und dem Aufbau der Ausgaben− und Finanzie−

rungspläne besonders wichtig.

Die hohe Teilnehmerzahl und die zu jedem Vortrag reich−

lich gestellten Fragen waren Ausdruck des großen Inte−

resses der Teilnehmer.

Die Mitarbeiter des Gemeinsamen Technischen Sekretari−

ats sind sich trotz verspäteten Beginns der neuen Förder−

periode sicher, dass im Herbst ein erster Bewilligungsaus−

schuss für Projekte stattfinden wird.

Wer bereits Ideen oder konkrete Vorschläge für Vorhaben

Aby se usnadnil náročný proces přípravy nového progra−

mu Cíl 3,  který v letech 2007 – 2013 podpoří přeshranič−

ní spolupráci mezi Svobodným státem Sasko a Českou

Seminar zur zielorientierten Entwicklung grenzüberschreitender Projekte für
das Programm Ziel 3 in Dresden
Seminář o cílené přípravě přeshraničních projektů  pro Cíl 3 v Drážďanech

der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit hat, kann sich

durch die Vertreter des Gemeinsamen Technischen

Sekretariats, die  in den Euroregionen bereits seit April

regelmäßig Sprechstunden durchführen,  beraten lassen.

Anmeldungen sind bei der Sächsischen Aufbaubank, Herrn

Stefan unter kontakt@ziel3−cil3.eu möglich.

republikou, provádí Společný technický sekretariát semi−

náře pro budoucí žadatele a rovněž pro ty, kteří budou

s tímto programem pracovat.

Takový seminář se uskutečnil v dubnu a zúčastnili se ho i

zástupci českých a saských euroregionů Byl zde předsta−

ven především princip vedoucího partnera a jeho pojetí.

Kromě toho zde byly pro budoucí žadatele důležité před−

nášky na téma vytváření partnerství, koncepcí a tvorba fi−

nančních plánů.

Vysoký počet  účastníků a jejich četné dotazy po jednotli−

vých přednáškách byly výrazem velkého zájmu přítomných.

Pracovníci Společného sekretariátu si jsou jisti tím, že přes

opožděný start nového plánovacího období bude možné

již na podzim zahájit práci řídícího výboru pro schvalování

projektů.

Kdo má již nyní nápad či konkrétní návrh záměru přeshra−

niční spolupráce, může ho konzultovat se zástupci Spo−

lečného technického sekretariátu, kteří od dubna prová−

dějí pravidelné konzultace v euroregionech.

Přihlásit se mohou prostřednictvím Sächsische Aufbau−

bank (Saské rozvojové banky) u pana Stefana, e−mail:

kontakt@ziel3−cil3.eu

umsgespräch teilnahmen. Am Nachmittag

bestand vor dem Haus die Möglichkeit, die an

der deutsch−tschechischen Grenze zum

Schutz der Bürger eingesetzte Technik zu be−

sichtigen.

Illegale Einwanderung, Schmuggel, Diebstahl

und Rauschgifttransfer sind beispielhafte Auf−

gabenfelder der Beamten.

Es war zu erfahren, dass die Bundespolizis−

ten aus Deutschland und Tschechien an der

Grenze Hand in Hand vorgehen. Auch daher

sei das Erzgebirge eine der sichersten Regio−

nen in Deutschland.

Am Ende war man sich einig: Europa bringt

mehr Chancen als Risiken.

ko v rámci letošního Týdne Evropy, převzal

Günther Baumann.

Tento krušnohorský poslanec Spolkového sně−

mu CDU předal na téma Evropa ve svém úvod−

ním referátu mladým z Německa i Čech zají−

mavá fakta. S politikem na jevišti mladí živě

diskutovali v akci moderované šéfredaktorem

KabelJournalu Mario Totzauerem.

Řada otázek se týkala bezpečnosti hranic. Díky

tomu bylo dobré, že se této diskuze účastnili

též ředitel Spolkového policejního úřadu v

Chemnitz pan Fritsch a ředitel Územního ředi−

telství Severní Čechy plukovník Babičík, dva

přední zástupci policie.

Odpoledne měli účastníci možnost prohlédnout

si před budovou technické vybavení, které

slouží k ochraně hranic na české i německé

straně.

Zaměstnanci policie se například zabývají ile−

gálním přistěhovalectvím, pašeráctvím, kráde−

žemi a obchodem s drogami. Ve všem policis−

té z Německa i Čech úzce spolupracují. I díky

tomu je Krušnoho−

ří  jednou z nej−

bezpečnějších ob−

lastí v Německu.

Na konci setkání

bylo jasné: Evro−

pa přináší více

šancí než rizik.



infopress 2/2007
6

LENGENFELD: nanejvýš aktuální bylo se−

tkání zájemců, odborníků českých i němec−

kých zástupců veřejné správy, průmyslu,

zemědělství a lesnictví, ale i zvídavých ob−

čanů  dne 13. března v Lengenfeldu na work−

shopu, kde byly hlavním tématem bioener−

getické suroviny. V rámci INTERREGU III A

to byl projekt WAVE – transfer znalostí o al−

ternativních energiích Vogtland Egerland, kte−

rý nabídl posluchačům široké spektrum in−

formací o možnostech využívání

obnovitelných energií. Martina Marx ze sas−

kého státního ministerstva pro životní pro−

středí a zemědělství a Stephan Wolf ze sas−

Na workshopu se jednalo o bioenergetických surovinách
Workshop behandelte „Bioenergierohstoffe“

Am 13. März trafen sich interessierte, fach−

kundige tschechische und deutsche Vertre−

ter aus Verwaltung, Industrie, Land− und

Forstwirtschaft sowie interessierte Bürger zu

einem Workshop mit dem Schwerpunkt „Bio−

energierohstoffe“ in Lengenfeld. Im Rahmen

kého zemského úřadu pro zemědělství pro−

hloubili svými odbornými přednáškami da−

nou tématiku. Zástupci projektového týmu

WAWE také představili dosud dosažené vý−

sledky. Příští workshop WAVE se zaměře−

ním na bioplyn je plánován na červen.

Informace: http://www.pscherer−online.de

des INTERREG III A−Projektes „WAVE –

Wissenstransfer Alternativenergien Vogtland

Egerland“ wurde den Zuhörern ein breites

Spektrum an Informationen zur Nutzung re−

generativer Energien geboten. Martina Marx

vom Sächsischen Staatsministerium für

Umwelt und Landwirtschaft und Stephan Wolf

von der Sächsischen Landesanstalt für Land−

wirtschaft vertieften durch sachkundige Vor−

träge die Thematik.

Projektanliegen und Projektinhalte sowie bis−

her erreichte Ergebnisse wurden von Ver−

tretern des WAVE−Projektteams vorgestellt.

Ein nächster WAVE−Workshop mit dem

Schwerpunkt „Biogas“ ist für Juni geplant.

Infos: http://www.pscherer−online.de

U příležitosti německého předsednictví EU v první

polovině letošního roku organizuje saské minis−

terstvo hospodářství pro nové členy EU ze střed−

ní a východní Evropy na výstavě s názvem EU−

ROPA 2007 PLUS 10. Vedle poetického popisu

těchto zemí jsou zde i aktuální hospodářské in−

formace, údaje o těchto zemích, statistiky o za−

hraničním obchodu a také realizované přímé

investice do té které země. Prezentaci těchto zemí

mohou návštěvníci zhlédnout do 30. června

2007, kdy končí německé předsednictví EU, ve

foyeru saského ministerstva hospodářství

LÄDT SIE HERZLICH ZUM

Stadtfest 2007
am 18. und 19. 08. 2007 ein.

Historischer Markt im Areal des Klosters, Straßen− und Puppentheater,

Klub historischer Fahrräder,

Ausstellung historischer Puppen

                                              Kulturprogramm auf dem Klostermarktplatz,

um 19 Uhr Konzert mit der Kapelle The Backwads (Beatles revival)

Auf dem oberen Bahnhof Fahrten der

Dampfloks zwischen Most,  Litvínov, Lom, Osek und Hrob

Lunapark (Samstag 22.00 Uhr Feuerwerk)

Ausstellung Haus− und Nutztiere

VÁS SRDEČNĚ ZVE NA

Osecké slavnosti 2007
ve dnech 18. a 19. 8. 2007

Zahájení 18. 8. 2007 v 10.00 hod.

− historické tržiště v areálu kláštera,

pouliční a loutková divadla, Klub historických kol Holice,

výstava historických panenek

− kulturní program na Klášterním náměstí,

v 19.00 hod. koncert kapely The Backwards (Beatles revival)

− na horním nádraží ČD jízdy parních lokomotiv mezi Mostem, Litvínovem,

 Lomem, Osekem a Hroby

− lunapark (sobota 22.00 hod. ohňostroj)

− výstava domácího a hospodářského zvířectva

MĚSTO OSEK DIE STADT OSEK

Mediální sponzorHlavní sponzor

Projekt je
podporován
Ústeckým
krajem

DRESDEN: Anlässlich der deutschen EU−Rats−

präsidentschaft im ersten Halbjahr dieses Jah−

res präsentiert das Sächsische Wirtschaftsmi−

nisterium in einer Ausstellung „EUROPA 2007

PLUS 10“ die neuen mittel− und osteuropäi−

schen Mitgliedsländer der Europäischen Uni−

on. Neben den poetischen Beschreibungen der

Länder sind auch aktuelle Wirtschaftsinformati−

onen, Länderdaten, Außenhandelszahlen und

die jeweiligen ausländischen Direktinvestitionen

nachzulesen. Die Länderpräsentation kann vom

2. März bis 30. Juni 2007, dem Ende der Deut−

schen EU−Ratspräsidentschaft, werktags von 9

bis 20 Uhr im Foyer des Sächsischen Wirt−

schaftsministeriums in Dresden, Wilhelm−Buck−

Str. 2 besucht werden. Außerdem werden bis

zum 30. April in einer virtuellen Fotoschau Auf−

nahmen von Reisen durch Osteuropa gezeigt.

EUROPA 2007 PLUS 10 − EUROPA 2007 PLUS 10
v Drážďanech, Wilhelm−Buck−Str. 2 ve všední

dny od 9 do 20 hodin. Kromě toho byly do 30.

dubna k vidění virtuální snímky z cest po vý−

chodní Evropě.
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Die erste Beratung des Rates der Euroregi−

on Krušnohoří nach der Wahl bei der Voll−

versammlung im März 2007 fand am

27. 4. 2007 im Rathaus von Žatec statt. Als

neues Mitglied wurde die Gesellschaft Uni−

ted Energy aufgenommen.

Ihre Vertreter, Mirostav Pelcman und Kateři−

na Táborská stellten währen der Beratung

diese bekannte Gesellschaft vor, ihre Akti−

vitäten und Ziele in der Euroregion, vor allem

im Bereich Humanressourcen und Umwelt.

Als Vorsitzende der Arbeitsgruppe Soziales

wurde Mgr. Petra Doubková, Vizebürger−

meisterin von Dubí vom Rat gewählt. Der Rat

hat die Ergebnisse des Lokalen Lenkungs−

ausschusses für den Kleinprojektesfonds In−

terreg III A von 18. 04. 2007 eingeschätzt und

entschied, die Administrative dieses Fonds

zu übernehmen und eine Niederlassung in

Chomutov zu gründen.

Zur Vollversammlung der Euroregion Krušnohoří /

Erzgebirge wurde am 30. März der Jahresbericht

der Euroregion, sowie der Prüfungsbericht und der

Haushaltsplan 2007 in Höhe von 1.700.000 Kro−

nen besprochen und genehmigt. Satzungsgemäß

wurde nach vier Jahren auch die Wahl des Rates

der Euroregion durchgeführt.

Aus der Region Most wurden wieder JUDr. Hana

Jeníčková – stellvertretende Bürgermeisterin von

Ve zcela zaplněném jednacím sále mosteckého

magistrátu projednali v pátek 30. 3. 2007 členové

Euroregionu Krušnohoří zprávu o činnosti sdruže−

ní, schválili zprávu revizní komise o hospodaření

a vyrovnaný rozpočet na rok 2007 ve výši

1 700 000 Kč. Po čtyřech letech došlo také podle

stanov k volbě rady. Za Mostecko byla opět zvole−

na JUDr. Hana Jeníčková − náměstkyně primátora

Mostu, Petr Svoboda − ředitel mostecké galerie

a jako noví členové rady byli zvoleni Ing. Josef Né−

tek − starosta Lomu a Ing. Vladimír Vopelka − mís−

tostarosta Litvínova. Za Chomutovsko je opět čle−

nem rady Ing. Jan Řehák − náměstek primátorky

Chomutova, Dr. Jiří Kulhánek − starosta Kadaně

a novým členem byl zvolen Antonín Beneš − radní

Jirkova, který je též ředitelem členské firmy euro−

regionu Celio. Za Lounsko jsou nyní v radě všichni

noví: Ing. Jan Kerner − starosta Loun, Mgr. Erich

Knoblauch − starosta Žatce a Mgr. Radek Reindl −

starosta Podbořan. Za Teplicko zůstávají původní

zástupci: Ing. Jiří Hlinka − starosta Oseku a Petr

Kňourek − starosta Duchcova. Za Litoměřicko byl

opět zvolen Mgr. Josef Seifert − starosta Třebívlic.

Zvolena byla také nová tříčlenná revizní komise

euroregionu. Předsedkyní Euroregionu Krušnoho−

ří byla valnou hromadou zvolena Hana Jeníčková,

jejími zástupci budou starosta Loun Jan Kerner

a Jiří Hlinka, starosta Oseka.

Valná hromada Euroregionu KrušnohoříValná hromada Euroregionu KrušnohoříValná hromada Euroregionu KrušnohoříValná hromada Euroregionu KrušnohoříValná hromada Euroregionu Krušnohoří
Vollversammlung der Euroregion KrušnohoříVollversammlung der Euroregion KrušnohoříVollversammlung der Euroregion KrušnohoříVollversammlung der Euroregion KrušnohoříVollversammlung der Euroregion Krušnohoří

Rada Euroregionu Krušnohoří jednala v Žatci
Rat der Euroregion tagte in Žatec

První jednání Rady Euroregionu Krušnohoří

po jejím zvolení na valné hromadě

v březnu tohoto roku proběhlo 27. dubna 2007

na radnici v Žatci.

Jako nový člen zde byla přijata společnost

United Energy. Její zástupci, obchodní ředi−

tel Miroslav Pelcman a Kateřina Táborská,

představili tuto významnou společnost, její

aktivity a záměry v euroregionální práci, pře−

devším v oblasti lidských zdrojů a v životním

prostředí. Ostatně se již nyní United Energy

podílí na práci odborných komisí euroregio−

nu. Předsedkyní sociální komise zvolila rada

Mgr. Petru Doubkovou, místostarostku Dubí.

Rada také kladně zhodnotila výsledky Lokál−

ního řídícího výboru Fondu malých projektů

Interreg III A Euroregionu Krušnohoří, který

se konal 18. 4. 2007, rozhodla se převzít ad−

ministraci tohoto fondu a založit pobočku

v Chomutově.

Most und Petr Svoboda – Direktor der Galerie in

Most gewählt. Als neue Mitglieder wurden Ing. Jo−

sef Nétek – Bürgermeister von Lom und Ing. Vladi−

mír Vopelka – stellvertretender Bürgermeister von

Litvínov gewählt. Aus der Region Chomutov wur−

de das Mitglied des Rates Ing. Jan Řehák – stell−

vertretender Bürgermeister von Chomutov und Dr.

Jiří Kulhánek – Bürgermeister von Kadaň wieder

gewählt. Als neues Mitglied wurde Antonín Beneš

– Stadtrat der Stadt Jirkov, der auch Direktor der

Mitgliedsfirma der Euroregion Celio ist, gewählt.

Aus der Region Louny sind jetzt im Rat alle neu:

Ing. Jan Kerner – Bürgermeister von Louny, Mgr.

Erich Knoblauch – Bürgermeister von Žatec und

Mgr. Radek Reindl – Bürgermeister von Podbořa−

ny. Aus der Region Teplice bleiben die ursprüngli−

chen Mitglieder: Ing. Jiří Hlinka – Bürgermeister von

Osek und Petr Kňourek – Bürgermeister von Duch−

cov weiter im Rat. Aus dem Gebiet Litoměřice wur−

de wieder Mgr. Josef Seifert – Bürgermeister von

Třebívlice gewählt.

Als Vorsitzende wurde bei der Vollversammlung

Frau JUDr. Hana Jeníčková gewählt, ihre Stellver−

treter wurden Herr Ing. Jan Kerner – Bürgermeis−

ter von Louny und Ing. Jiří Hlinka – Bürgermeister

von Osek.

EUROREGION KRUŠNOHOŘÍ

Vorsitzender der AG Verkehr wird Rentner

Předseda dopravní komise odchází do důchodu
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Tak se nazývá nový česko−polsko−německý en−

viromentální projekt, který byl zahájen v Centru

životního prostředí v Drážďanech úvodním work−

shopem v pátek 4. května 2007. Nositelem to−

So nennt sich ein neues inter−

nationales tschechisch−pol−

nisch−deutsches Umweltpro−

jekt, das im Umweltzentrum

Dresden mit einer Auftaktveran−

staltung am Freitag den 4. Mai

2007 eröffnet wurde. Träger

des Projektes ist der in unse−

rer Euroregion gut bekannte

Ländliche Erwachsenenbil−

dung im Freistaat Sachsen e.V.

(LEB). Gemeinsam mit Projekt−

partnern wird die LEB in den

kommenden zwölf Monaten grenzübergreifen−

de Bildungsveranstaltungen zu Umweltthemen

anbieten. Unterstützt wird das Projekt mit Mit−

teln aus der Europäischen Gemeinschaftsinitia−

tive Interreg III A. Nach der Auftaktveranstal−

tung folgte eine gemeinsame Wanderung

entlang des Elbtals.

Ve dnech 21. – 22. dubna se sešlo ve stanici

ochrany přírody Annaberg na 30 saských a čes−

kých výtvarných umělců. Umění a životní pro−

středí v příhraničí je dílčím projektem Interreg

III A podaným sdružením zaměřeným na vzdě−

lávání dospělých na saském venkově LÄND−

Am 21./ 22. April trafen sich in der Naturschutz−

station Annaberg ca. 30 sächsische und böh−

mische bildende Künstler.

„Kunst und Umwelt im Grenzbereich“ ist in das

Interreg III A−Projekt der LÄNDLICHEN ERWACH−

SENENBILDUNG IM FREISTAAT SACHSEN e.V.

„Umweltwissen und nachhaltige Entwicklung“

eingeordnet. Durch das Projekt soll das Umwelt−

wissen der Bevölkerung in der Grenzregion (Eu−

roregion Elbe/Labe; Erzgebirge/Krušnoho−

ří; Neiße/Nisa) verbessert werden.

Der Künstler und seine öffentlichkeitswirksame

Arbeit ist unter dem Aspekt der Vermittlung von

Umweltwissen, Sensibilisierung für Umweltbe−

lange ein guter Multiplikator. Auch durch die

Einbeziehung der Künstler unterscheidet sich

das Projekt von anderen Umweltprojekten.

Der bekannte Maler und Naturschützer Carl−

Heinz Westenburger übernahm die Führung

durch den Sauwald bei Dörfel und seine Aus−

stellung „Sibirien ins Herz geschaut“ im „Erzham−

mer“ Annaberg.

Am Abend wurden Bilder, Arbeitsmappen und

Fotos präsentiert, die einen Einblick in die Arbeit

und die Auseinandersetzung der Künstler mit

der Umwelt zeigen. Umwelt meint hier das Drei−

Umění a životní prostředí v příhraniční oblasti
Kunst und Umwelt im Grenzbereich

LICHE ERWACHSENENBILDUNG IN FREISTA−

AT SACHSEN e.V. Tento projekt je součástí vel−

kého projektu Uvědomování si životního pro−

středí a trvale udržitelný rozvoj. Tímto projektem

by se měly zkvalitnit znalosti o životním prostře−

dí v hraničních regionech (jedná se o Euroregi−

on Elbe/Labe, Euroregion Krušnohoří/Erzgebir−

ge a Euroregion Nisa/Neisse).

Umělec a jeho práce zaměřená na veřejnost je z

hlediska zprostředkování vědomostí o životním

prostředí, s jeho citlivým vztahem k životnímu

prostředí dobrým multiplikátorem. Právě zapo−

jením umělců se tento projekt odlišuje od jiných

projektů v oblasti životního prostředí.

Známý malíř a ochránce přírody Carl−Heinz

Westenburger převzal roli průvodce lesem Sau−

wald u Dörflu a uspořádal výstavu Pohled do

srdce Sibiře v zařízení Erzhammer Annaberg.

Večer došlo na představení obrazů, pracovních

složek a fotografií, které poskytují pohled na práci

a rozjitření umělců v konfrontaci s životním pro−

středím. Životním prostředím se při tom míní

trojúhelník tvořený ekonomií, ekologií a sociální

stránkou. Všichni účastníci workshopu, nejvíce

však ze sdružení Steinkohle e.V. Zwickau, se těší

na další spolupráci s kolegy ze sousední země

nejpozději v příštím roce v Lokti, Chomutově,

Řehlovicích, Annabergu, Zwickau či Drážďanech.

Henry Seifert, projektový referent

eck Ökonomie, Ökologie, Soziales. Die Teilneh−

mer des Workshops, zumeist aus dem Verein

„Steinkohle“ e.V. Zwickau, freuen sich auf die

weitere Zusammenarbeit mit den Kollegen des

Nachbarlandes, spätestens im nächsten Jahr,

in Loket, Chomutov, Řehlovice, Annaberg, Zwic−

kau oder Dresden.

Henry Seifert, Projektreferent

Dřevo a jeho využití v Krušnohoří

Obsahem právě nastartovaného projek−

tu Interreg III A je využití dřeva pro sta−

vební účely v Euroregionu Krušnohoří.

Zahájení projektu se dne 25. 4. 2007 v

Marienbergu zúčastnil i jeho nejvýznam−

nější český partner – SOU Litvínov Hamr

v čele s jeho ředitelkou Ing. Alenou Přiby−

lovou.

Holz und dessen Nutzung im Erzgebirge

Inhalt des gerade gestarteten Interreg III

A−Projektes ist die Nutzung des Holzes

zum Zweck der Bautätigkeit in der Euro−

region Erzgebirge. An der Eröffnung des

Projektes beteiligte sich in Marienberg

auch ein bedeutender tschechischer Part−

ner – die Berufsschule Litvínov−Hamr mit

der Direktorin Ing. Alena Přibylová.

Znalosti o životním prostředí a trvale udržitelný rozvoj
Umweltwissen und nachhaltige Entwicklung

prostředků Interreg III A Evropské unie. Po

úvodním jednání v Drážďanech v Ekologickém

centru následovala společná přeshraniční pro−

cházka Labským údolím.

hoto projektu je v našem euroregionu dobře

známé sdružení Ländliche Erwachsenenbildung

ve Svobodném státě Sasko (LEB). Spolu se svými

projektovými partnery bude nabízet v následují−

cích 12 měsících přeshraniční vzdělávací kultur−

ní i publicistické akce k různým tématům, týkají−

cích se životního prostředí. Projekt je dotován z
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Komise lidských zdrojů se opět sešla 24. dubna

2007 ve Vysoké škole finanční a správní

v Mostě (VŠFS). Hlavním bodem jednání byla

příprava společného velkého projektu do progra−

mu Cíl 3. Pro přípravu byly již předem zaslány

podklady aktivních členů komise. Všichni členo−

vé dlouhodobě spolupracují s přeshraničními

partnery a mají též mnoho zkušeností ze společ−

ných projektů, které mohou dobře využít. Mgr.

Škrábal informoval o navázání spolupráce s Na−

turschutzzentrum Pobershau, připravuje s ním

již společné projekty v programu Leonardo a jako

další námět projektu se ukazuje turistické využi−

tí Schwarzenberského kanálu. Mgr. Patrik Rüc−

ker navrhl vybudování kooperačního svazu, kde

by byli národní a nadnárodní partneři projektu.

Výsledky velkého projektu by měly být prezen−

továny také formou výstavy. Velkou podporou je

zapojení United Energy, nového člena euroregi−

onu, do projektu. Na závěr Bc. Ivana Švecová

představila úspěšný projekt VŠFS, kterým je zří−

zení pobočky Europe direct, když tato vysoká

škola zvítězila ve výběrovém řízení na jeho pro−

vozování.

Die tschechische Arbeitsgruppe Humanres−

sourcen tagte am 24.04. 2007 in der Hoch−

schule für Finanzen und Verwaltung in Most.

Hauptthema der Beratung war die Vorbereitung

eines großen Projektes für Ziel 3. Für die Vor−

bereitung lagen von den aktiven Mitgliedern

bereits einige Unterlagen vor. Alle Anwesen−

den haben langfristige Erfahrungen mit der

grenzüberschreitenden Zusammenarbeit in

vielen gemeinsamen Projekten. Mgr. Škrábal

KOMISE LIDSKÝCH ZDROJŮ

ARBEITSGRUPPE HUMANRESSOURCEN

informierte über die Partnerschaft der Tech−

nischen Schule in Velebudice mit dem Natur−

schutzzentrum Pobershau, mit welchem er

schon gemeinsame Projekte im Programm

Leonardo vorbereitet. Als eines der Projektvor−

haben zeigte sich auch eine touristische Nut−

zung des Schwarzenbergkanals. Mgr. Patrik

Rücker schlägt als Vorhaben den Aufbau ei−

nes Kooperationsverbandes, in dem gemein−

sam nationale und internationale Partner ar−

beiten werden, vor. Resultate des

Großprojektes sollten auch in Form einer Aus−

stellung präsentiert werden. Eine große Unter−

stützung erhält das Projekt durch das neue

Mitglied der Euroregion, der Firma United Ener−

gy. Am Schluss stellte Ivana Švecová ein er−

folgreiches Projekt der Hochschule vor, dass

die Ausschreibung  für das Betreiben einer Fi−

liale der Europe Direct gewann.
Bc. Ivana Švecová

Sportovní hry mláde−

že v Euroregionu

Elbe/Labe proběh−

nou v září v Drážďa−

nech. Tentokrát se

jich poprvé zúčastní

i družstva našeho

Euroregionu Kruš−

nohoří. Budou smí−

šená, takže to nebu−

de již boj mezi

Čechy a Němci, ný−

brž mezi dvěma eu−

roregiony. Přípravou her se vysoce profesio−

nálně zabývala sportovní komise ve Freibergu

17. dubna 2007. V dalších ročnících by spor−

Die Sportspiele der Jugend der Euro−

region Elbe/Labe finden im September

in Dresden statt. In diesem Jahr beteili−

gen sich zum ersten Mal auch Mann−

schaften unserer Euroregion daran.

Diese setzen sich aus Tschechen und

Deutschen zusammen, so dass es

nicht zum Wettkampf zwischen Deut−

schen und Tschechen, sondern zwi−

schen den 2 Euroregionen kommt. Mit

der Vorbereitung beschäftigte sich die

Arbeitsgruppe für Sport am 17. April

2007 in Freiberg und darauf in Dresden.

In den kommenden Jahren sollten die

Sportspiele beider Euroregionen ein gemeinsa−

mes Projekt im Programm Ziel 3 werden.

Komise pro sport připravuje sportovní hry v Drážďanech − Arbeitsgruppe für Sport bereitet Sportspiele in Dresden vor

tovní hry obou euroregionů již měly být spo−

lečným sportovním projektem v novém progra−

mu Cíl 3.
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Hlavním bodem jednání této

nejzkušenější komise euro−

regionu bylo dne 3. dubna

2007 posouzení česko−ně−

meckých projektů do Fondu

malých projektů Interreg III

A. Stanoviska k jednotlivým

projektům komise předala

Lokálnímu řídícímu výboru,

který o nich rozhodoval18.

dubna 2007 v Mostě.

Komise také projednala ná−

vrh uspořádání oslav 15. vý−

ročí vzniku Euroregionu

Krušnohoří. V mosteckém divadle se uskuteč−

ní 12. října 2007 slavnostní setkání členů euro−

regionu a hudební představení. Místo navrže−

Komise pro kulturu a mládež Euroregionu Krušnohoří jednala v Oseku
Arbeitsgruppe Schule/Jugend/Kultur der Euroregion Erzgebirge tagte in Osek

Hauptthema der Beratung dieser Arbeitsgrup−

pe der Euroregion war am 3. April 2007 die

Bewertung der deutsch−tschechischen Projek−

te für den Fonds der Kleinprojekte Interreg III

A. Die Stellungnahmen zu den einzelnen Pro−

jekten übergab die Arbeitsgruppe dem Loka−

len Lenkungsausschuss, der am 18. April über

die Projekte entschied und dabei die Emp−

fehlung der Arbeitsgruppe berücksichtigte.

Es wurde in der Beratung auch zum 15−jähri−

gen Bestehen der Euroregion gesprochen. Im

Theater Most soll am 12. Oktober 2007 eine

Jubiläumsfeier für die Mitglieder und Freunde

der Euroregion mit Vorträgen und einem kultu−

rellen Programm stattfinden. Außerdem wur−

de festgelegt, zu diesem Anlass eine Sonder−

ausgabe der Infopress heraus zu geben.

né výstavy fotografií doporučuje kulturní komi−

se připravit k tomuto výročí mimořádné vydání

Infopressu.

Předseda komise Václav Hofmann (vpravo) −
Vorsitzender der Arbeitsgruppe Václav Hofmann (rechts)

V Dubí se pod vedením nové předsedkyně

sociální komise Euroregionu Krušnohoří Mgr.

Petry Doubkové konalo dne 22. 5. 2007 další

jednání této aktivní komise. Hlavním tématem

bylo představení nových sociálních zákonů v

ČR v porovnání s německými, drogová scé−

na, komunitní plánování a příprava projekto−

vých záměrů pro nový program Cíl 3. Komise

navrhuje přeshraniční propojení a podporu

chráněných dílen, společnou protidrogovou

politiku a zvýšení ochrany dětí. Po jednání na−

vštívili členové komise skvěle vedenou chrá−

něnou dílnu Arkádie.

Další jednání komise bude v protidrogovém

zařízení Sirius v Großrückerswalde u Marien−

bergu v září, kam budou pozváni i významní

odborníci.
In Dubí fand unter der Leitung der neuen Vor−

sitzenden des tschechischen Teils der Arbeits−

gruppe Soziales, Mgr. Petra Doubková, eine

weitere Beratung dieser aktiven Arbeitsgrup−

pe statt.

Das Hauptthema war die Vorstellung neuer

Sozialgesetze in der Tschechischen Repu−

blik. Aktuelle Schwerpunkte sind für die Ar−

beitsgruppe auch die Drogenszene, der Kom−

munitätenplan sowie die Vorbereitung neuer

Projektvorhaben für das neue Programm

Ziel 3.

Die Arbeitsgruppe schlägt vor, die grenzüber−

schreitende Verbindung von geschützten

Werkstätten und ihre Unterstützung zu vertie−

SOCIÁLNÍ KOMISE

ARBEITSGRUPPE SOZIALES

fen, eine gemeinsame Antidrogenpolitik, sowie

den erhöhten Schutz der Kinder zu unterstüt−

zen. Nach der Beratung besuchten die Mit−

glieder die geschützte Werkstatt „Arkadie“, die

ein sehr hohes Niveau hat.

Die  nächste Beratung findet in der Einrichtung

„Sirius“, einem Zentrum für  drogenabhängige

Jugendliche in Großrückerswalde bei Marien−

berg statt, wohin auch die Fachleute dieser

Problematik eingeladen werden sollen.

Ralf Schenk
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V nedalekém saském Niedeschmiedebergu se se−

šla pod vedením své nové předsedkyně Ludmily

Holadové v sobotu 26. 5. 2007 zemědělská komi−

se při realizaci projektu spolupráce přímých pro−

dejců, podpořeném z programu Interreg III A. Byla

zde uspořádána prodejní výstava přímých prodej−

ců řemeslnických a zdravých zemědělských výrob−

ků z obou částí euroregionu. Tato akce je jednou z

mnoha součástí tohoto projektu. Množství návštěv−

níků se tak mohlo na vlastní oči přesvědčit, že ne−

jsou jenom supermarkety, kde se dá nakupovat, že

kvalitní výrobky se dají koupit i bezprostředně od

výrobce. Šlo také o to, navázat upřímné partnerské

vztahy, což se ve velké míře právě zde podařilo. Čeští

vystavovatelé v Niederschmiedebergu  předvedli

pekařské výrobky, výrobky z medu, české granáty,

uzenářské výrobky a velký úspěch mělo žatecké

pivo. Německá strana představila své tradiční řez−

bářství, rybí výrobky a celou škálu gastronomie v

místním restaurantu. Zemědělská komise na svém

jednání připravila další podobné akce v Želenicích,

Žatci a v Mostě.

Jednání zemědělské komise se zúčastnila i před−

sedkyně Euroregionu Krušnohoří Dr. Hana Jeníč−

ková.

In der nahen sächsischen Ge−

meinde Niederschmiedeberg traf

sich unter Leitung der neuen Vor−

sitzenden Ludmila Holadová am

Samstag den 26.05.2007 die Ar−

beitsgruppe Landwirtschaft bei

der Umsetzung des aus dem In−

terreg III A geförderten Projektes

„Direktvermarktung“. Es wurde

eine Verkaufsausstellung der Di−

rektvermarkter für gesunde Er−

nährung sowie Handwerk aus bei−

den Seiten der Euroregion gezeigt.

Diese Maßnahme ist eine von vie−

len des Projektes. Eine große Zahl

Besucher konnte sich mit eigenen

Augen überzeugen, dass es nicht

nur  Supermärkte gibt, sondern es

möglich ist,  Qualitätserzeugnisse unmittelbar von

den Herstellern direkt zu kaufen. Es ging auch da−

rum, ehrliche Partnerbeziehungen zu knüpfen, was

gerade hier gut gelungen ist. Die tschechischen

Aussteller präsentierten sich in Niederschmiede−

berg mit Erzeugnissen aus Bäckereien und Metz−

gereien. Man konnte auch böhmischen Gra−

Die Arbeitsgruppe Landwirtschaft der Euroregion hat „gesunden Bauernverstand“
Zemědělská komise Euroregionu Krušnohoří se řídí zdravým selským rozumem

In Annaberg traf sich diese Arbeitsgruppe der Eu−

roregion am 09.05.07 bereits unter der Leitung des

neuen Vorsitzenden der deutschen Seite der Ar−

beitsgruppe, Matthias Lißke, der langjähriges Mit−

glied dieser Arbeitsgruppe ist. Er machte die Mit−

glieder mit seiner Konzeption zur Arbeit der

Arbeitsgruppe und

mit seiner bisherigen

Tätigkeit vertraut.

Hauptthema der Be−

ratung in Annaberg

war der Vergleich

der Strukturen im

Bereich des Frem−

denverkehrs, was

eine wichtige Grund−

lage für mögliche

gemeinsame Projek−

te ist. Ausführlich

wurde auch die bis−

herige Vorbereitung

für das Programm Ziel 3 im Bereich Tourismus be−

sprochen. Die tschechische Seite stellte das Vor−

haben des großen integrierten Projektes Most und

Chomutov vor. Damit wird die Arbeitsgruppe bei

der nächsten Beratung in Chomutov ausführlich be−

kannt gemacht.

V Annabergu se sešla tato důležitá komise Eurore−

gionu Krušnohoří dne 9. 5. 2007 již pod vedením

nového předsedy německé části. Byl jím zvolen

Matthias Lißke, její dlouhodobý člen. Seznámil ko−

misi se svou koncepcí práce a se svou dosavadní

činností. Hlavním bodem jednání v Annabergu bylo

porovnání

struktur v

oblasti ces−

tovního ru−

chu, což je

důlež i tou

p o d m í n −

kou pro

možné na−

v a z o v á n í

partnerství

a pro podá−

vání spo−

l e č n ý c h

pro jek tů .

Podrobně byla také projednána dosavadní přípra−

va na program Cíl 3 v oblasti turistiky a česká stra−

na představila záměr velkého integrovaného pro−

jektu měst Chomutova a Mostu. S ním bude komise

podrobně seznámena na jednání v září v Chomuto−

vě.

Arbeitsgruppe für Wirtschaftsförderung und Tourismus
Komise pro hospodářství a turistiku

ČESKÁ ČÁST DOPRAVNÍ KOMISE

se pod vedením nového předsedy doprav−

ní komise sešla 3. 5. 2007 v Dubí, aby se

připravila na společné jednání se svými

saskými kolegy 12. 6. 2007. Do této doby

byly shrnuty všechny dosavadní realizova−

né dopravní projekty a připraveny návrhy

společných projektů pro nový program Cíl

3 na období 2007 − 2013.

TSCHECHISCHER TEIL DER AG VERKEHR

Unter Führung des neuen Vorsitzenden traf

sich am 03.05.2007 die Arbeitsgruppe Ver−

kehr in Dubí, um sich zu der gemeinsamen

Beratung  am 12.06.2007 mit den sächsi−

schen Kollegen vorzubereiten. Bis zu die−

sem Termin wurden alle umgesetzten Pro−

jekte zusammengefasst und Vorschläge

gemeinsamer Vorhaben für das neue Pro−

gramm Ziel 3 in der Förderperiode 2007−

2013 vorbereitet.

 Ing. Petr Pípal

natschmuck oder Honig kaufen. Einen großen Er−

folg hatte das Bier aus Žatec. Die deutsche Seite

stellte traditionelle Schnitzerei vor, verkaufte Fische

und bot eine breite Palette der Gastronomie in der

hiesiger Gaststätte. Die Arbeitgruppe Landwirt−

schaft  bereitete bei dieser Beratung weitere Veran−

staltungen in Želenice, Žatec und Most vor.
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V Komořanech, v sídle nového člena euroregionu společ−

nosti United Energy, která hraje stále výrazněji pozitivní re−

gionální roli, proběhlo 24. 5. 2007 jednání jedné z nejdů−

ležitějších komisí euroregionu. Bylo spojené s obsáhlou

exkurzí a odborníci z obou stran hranice obdivovali nejen

vyspělou technologii výroby elektřiny a tepla, ale i obrovské

úsilí, které vydává tato firma na ochranu životního prostředí.

Komise zde také připravila své konkrétní záměry pro další

plánovací období do roku 2013 v novém programu Cíl 3.

Chce kromě jiného především podporovat vzdělávací eko−

logické projekty, ekokempy mládeže, vzájemnou přeshra−

niční informovanost, ochranu přírody a projekty v oblasti

odpadového hospodářství. Právě v návrzích na řešení vy−

užití alternativ odpadového hospodářství se rýsuje mož−

nost konkrétní spolupráce United Energy s touto komisí i s

euroregionem.

In Komořany, im Sitz des neuen Mitglieds der Euroregion,

der Gesellschaft United Energy, die eine immer positivere

regionale Rolle spielt, tagte am 24.05.2007 eine der wich−

tigsten Arbeitsgruppen der Euroregion. Ihre Beratung wurde

mit einer Exkursion im Kraftwerk verbunden und die Fach−

leute beider Seiten der Grenze konnten nicht nur die hoch

entwickelte Technologie der Produktion von Strom und

Wärme kennenlernen, sondern auch die großen Anstren−

gungen, die diese Firma für den Umweltschutz unternimmt.

Die Arbeitsgruppe bereitete zur Beratung konkrete Vorha−

ben für die neue Förderperiode bis 2013 im Programm Ziel

3 vor. Sie möchte vor allem Projekte der Umweltbildung, die

Ökocamps für die Jugend, den gegenseitigen grenzüber−

schreitenden Informationsaustausch und Projekte aus dem

Bereich Abfallwirtschaft unterstützen. Gerade bei den Vor−

schlägen für Alternativenergien und der Abfallnutzung zeigt

sich eine Möglichkeit zur Zusammenarbeit der Firma Uni−

ted Energy mit der Arbeitsgruppe und mit der Euroregion.

Komise pro životní prostředí a regionální plán Euroregionu Krušnohoří jednala v United Energy
Arbeitgruppe Umwelt und Regionalplanung der Euroregion Erzgebirge tagte bei United Energy

Profesionálně vedená exkurze zaujala české i německé odborníky
Die professionell geführte Exkursion war interessant
für deutsche sowie tschechische Fachleute

Žatec navštívili zástupci japonské firmy Hitachi,Žatec navštívili zástupci japonské firmy Hitachi,Žatec navštívili zástupci japonské firmy Hitachi,Žatec navštívili zástupci japonské firmy Hitachi,Žatec navštívili zástupci japonské firmy Hitachi,

která je hlavním investorem průmyslové zóny Tri−která je hlavním investorem průmyslové zóny Tri−která je hlavním investorem průmyslové zóny Tri−která je hlavním investorem průmyslové zóny Tri−která je hlavním investorem průmyslové zóny Tri−

angle na bývalém žateckém vojenském letišti.angle na bývalém žateckém vojenském letišti.angle na bývalém žateckém vojenském letišti.angle na bývalém žateckém vojenském letišti.angle na bývalém žateckém vojenském letišti.

Na setkání se starostou a vedením města představili hosté

svou firmu jako globálního lídra na trhu elektronických za−

řízení a digitálních médií. Poté informovali město o součas−

ném stavu stavebních prací a náboru zaměstnanců pro start

zkušební výroby v červnu 2007. Obě strany ocenily dosa−

vadní bezproblémovou spolupráci při přípravě spuštění

provozu Hitachi v Žatci.

Na závěr návštěvy si delegace prohlédla z radniční věže his−

torické centrum města  a okolí, včetně pohledu na stavební

práce v zóně Triangle.

Zájemci o detailní informace o investicích na bývalém vojen−

ském letišti mohou navštívit webové stránky www.triangle−

city.cz.

Vertreter der japanischen Firma Hitachi besuchtenVertreter der japanischen Firma Hitachi besuchtenVertreter der japanischen Firma Hitachi besuchtenVertreter der japanischen Firma Hitachi besuchtenVertreter der japanischen Firma Hitachi besuchten

die Stadt Žatec, die der Hauptinvestor in der Indus−die Stadt Žatec, die der Hauptinvestor in der Indus−die Stadt Žatec, die der Hauptinvestor in der Indus−die Stadt Žatec, die der Hauptinvestor in der Indus−die Stadt Žatec, die der Hauptinvestor in der Indus−

triezone Triangle auf dem ehemaligen Armeeflug−triezone Triangle auf dem ehemaligen Armeeflug−triezone Triangle auf dem ehemaligen Armeeflug−triezone Triangle auf dem ehemaligen Armeeflug−triezone Triangle auf dem ehemaligen Armeeflug−

platz bei Žatec ist.platz bei Žatec ist.platz bei Žatec ist.platz bei Žatec ist.platz bei Žatec ist.

Zástupci HitachiZástupci HitachiZástupci HitachiZástupci HitachiZástupci Hitachi
na návštěvě v Žatcina návštěvě v Žatcina návštěvě v Žatcina návštěvě v Žatcina návštěvě v Žatci

Vertreter von HitachiVertreter von HitachiVertreter von HitachiVertreter von HitachiVertreter von Hitachi
zu Besuch in Žateczu Besuch in Žateczu Besuch in Žateczu Besuch in Žateczu Besuch in Žatec

schen Anlagen und digitaler Medien vor. Danach informier−

ten sie die Stadt über den Stand der Bauarbeiten und über

die Werbung neuer Mitarbeiter für den Start des Probebe−

triebs der Produktion im Juni 2007. Beide Seiten  schätzten

die bisherige problemlose Zusammenarbeit bei der Vorbe−

reitung des Betriebs Hitachi in Žatec hoch ein.

Zum Schluss des Besuchs schaute die japanische Delega−

tion das historische Zentrum der Stadt mit ihrer Umgebung

vom Rathausturm an, sowie die Bauarbeiten in der Zone

Triangle.

Interessenten können ausführliche Investitionen zum ehe−

maligen Armeeflugplatz bei Žatec auf den web−Seiten

www.triangle−city.cz. ansehen.

Bei dem Treffen stellten die Gäste dem Bürgermeister und

den anderen Vertretern der Selbstverwaltung der Stadt ihre

Firma als einen Globalplayer auf dem Markt der elektroni−

Ing. Petr Jeník

Foto: Jan Novotný informuje na radniční věži
zástupce Hitachi o památkách Žatce

Bild: Jan Novotný informiert auf dem Ra−
thausturm die Vertreter von Hitachi über die
Denkmale von Žatec.
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Bezpečné řízení motorových vozidel, dodržování pravidel

silničního provozu, ohleduplnost k dalším řidičům, chod−

cům, zejména dětem a starým lidem, snižování počtu nehod

jsou známá témata výzev a upozornění, která jsme slyšeli už

mnohokrát. Realita na našich silnicích, statistika doprav−

ních nehod po každém víkendu, záběry v televizním zpra−

vodajství však hovoří více než přesvědčivě : silniční provoz

je nebezpečný, škody na zdraví i automobilech jsou stále

vysoké. I když, snad vlivem zavedení bodového systému,

počet usmrcených vloni poprvé poklesl pod tisíc, jedná se

o vysoký počet této nejsmutnější statistiky, s níž má zkuše−

nost mnohý z nás.

Česká rafinérská má v akcích podporující bezpečné řízení

služebních vozidel dlouholetou tradici. Záhy po založení

společnosti jsme začali vyhodnocovat a oceňovat tzv. kilo−

metry bez nehod, počet nehod je sledován podle divizí, pro

řidiče služebních vozidel jsou pořádána povinná proško−

lení a praktické školy smyků. Poslední série byla na moder−

ním polygonu v Mostě. Máme tedy na co navazovat, neboť

zájmu společnosti není jen bezpečné řízení služebních i

soukromých motorových vozidel, ale též bezpečné chování

v provozu vůbec. Zvláštní oblastí je bezpečnost provozu

v obou průmyslových areálech, ve kterých působíme, kde

výskyt dopravních nehod je zbytečně vysoký. V České rafi−

nérské je nyní používáno 92 služebních vozidel celkem 428

řidiči, kteří v roce 2006 najeli 2 325 000 km.

Vzhledem k alarmujícím statistickým číslům o počtu do−

pravních nehod a škodách jimi způsobených vyhlásila Ev−

ropská unie kampaň, jejímž cílem je zvýšení bezpečnosti

silničního provozu a konkrétně snížení úmrtí v důsledku

dopravní nehody do roku 2010 na polovinu. Kampaň se

nazývá Evropská charta bezpečnosti silničního provozu.

Česká rafinérská se připojila k Evropské chartě bezpečnosti

silničního provozu a uzavřela konkrétní závazek. V závaz−

Česká rafinérská se připojila k Evropské chartě bezpečnosti silničního provozu
Tschechische Raffinerie unterstützt Europäische Charta der Sicherheit des Straßenverkehrs

Sicheres Autofahren, Einhalten der Straßenverkehrsregeln,

die Rücksicht auf andere Fahrer, auf Fußgänger, insbeson−

dere auf Kinder und alte Menschen, sowie die Absenkung

der Zahl der Unfälle – das sind bekannte Themen von For−

derungen und Hinweisen, die wir oft gehört haben. Die Re−

alität auf unseren Straßen und die Unfallstatistik sprechen

jedoch eine andere Sprache. Der Straßenverkehr ist gefähr−

lich, die Schäden an Gesundheit und Fahrzeugen sind

konstant hoch. Auch wenn die Zahl der Getöteten im ver−

gangenen Jahr das erste Mal unter Tausend sank, vielleicht

aufgrund der Einführung des Strafpunktesystems, handelt

es sich um eine hohe Zahl in dieser traurigen Statistik, mit

welcher viele von uns Erfahrungen machen mussten.

Die Gesellschaft Česká rafinérská unterstützt traditionell

Maßnahmen für sicheres Fahren. Gleich nach der Grün−

dung der Gesellschaft wurde damit begonnen, die sog.

„Kilometer ohne Unfall“ zu bewerten und zu belohnen. Die

Zahl der Unfälle wurde für die Fahrer der Dienstwagen nach

Abteilungen in der Firma verfolgt, Schulungen wurden

Pflicht, es wurden Trainingsstunden im Gelände organisi−

ert. Die letzte dieser Schulung fand auf dem modernen

Polygon in Most statt. Daran kann angeknüpft werden, je−

doch besteht das Interesse nicht nur für sicheres Fahren der

Dienstwagen, sondern auch für die privaten PKW, sowie für

eine sichere Verhaltensweise im Straßenverkehr überhaupt.

Ein besonderes Gebiet ist die Sicherheit des Betriebs in

beiden Industrieareals, wo die Gesellschaft tätig ist und wo

die Verkehrsunfälle hoch sind. In der Gesellschaft Česká

rafinérská werden zurzeit 92 Dienstwagen mit insgesamt 428

Fahrern genutzt, die im Jahr 2006 rund 2.325.000 km

fuhren.  Bezüglich der alarmierenden Zahlen von der durch

Unfälle verursachten Schäden, startete die Europäische

Union eine Kampagne, deren Ziel die Erhöhung der Si−

cherheit im Straßenverkehr ist und die konkrete Verminde−

rung von Todesfällen aufgrund von Unfällen bis 2010 um

die Hälfte senken soll. Diese Kampagne nennt sich „Euro−

päische Charta der Sicherheit des Straßenverkehrs.

Die Gesellschaft Česká rafinérská unterstützt diese Charta

mit einer konkreten Verpflichtung. Diese, Anfang 2007 für

drei Jahre genehmigte Verbindlichkeit hat das Ziel, die Zahl

der Unfälle maximal  zu senken und die Unfälle in beiden

Betriebsgeländen zu vermeiden. Ein Teil der Verpflichtung

ist es auch,  Informations−  und Motivationskampagnen zum

sicheren Fahren zu veranstalten und Fahrsicherheitsübun−

gen durchzuführen. Ein Bestandteil der Verpflichtung der

Gesellschaft Česká rafinérská ist die Unterstützung der ge−

samten Maßnahmen in der Tschechischen Republik BE−

SIP (Sicherheit des Straßenverkehrs), sowie die Unterstü−

tzung der Schulen bei Verkehrsveranstaltungen.

Aleš SoukupAleš SoukupAleš SoukupAleš SoukupAleš Soukup

ku, který byl počátkem roku 2007 schválen na tříleté období,

je obsažen cíl maximálního snížení počtu nehod s tím, že

nebudou nehody v areálech. Dále pořádání informační a

motivační kampaně o bezpečném řízení, možnost absolvo−

vání výcviku bezpečné jízdy. Součástí závazku České rafi−

nérské je i podpora celostátním akcím BESIP a pomoc ško−

lám na organizování dopravně−bezpečnostních akcí.

Aleš SoukupAleš SoukupAleš SoukupAleš SoukupAleš Soukup

SAFEMASTERSAFEMASTERSAFEMASTERSAFEMASTERSAFEMASTER® ® ® ® ® − tréninkový systém výuky dynamické jízdy− tréninkový systém výuky dynamické jízdy− tréninkový systém výuky dynamické jízdy− tréninkový systém výuky dynamické jízdy− tréninkový systém výuky dynamické jízdy
Hranice mezi ovládnutím a nezvládnutím vozidla se prolí−
nají. Aby tyto hranice a omezené možnosti člověka bylo
možné objektivně posoudit, vznikl vědecky ověřený paten−
tovaný SAFEMASTERSAFEMASTERSAFEMASTERSAFEMASTERSAFEMASTER® − ® − ® − ® − ® − tréninkový systém výuky dyna−
mické jízdy .
Jedná se o dosud neexistující prevenci nehod, kombinaci
vizuální a prostorové orientace, kterou lze bezpečně a ceno−
vě výhodně  natrénovat již při nízkých rychlostech.

Tréninkový systém
vychází ze znalostí
„Teorie stability“ a je
tak smysluplným do−
plněním již stávajících
„Tréninků bezpečné
jízdy“.
Řidič však potřebuje
zvláštní know−how a
senzoriku pro nesta−
bilní jízdní poměry.
Krok k „Senzitivnímu
řidiči“ lze nyní učinit
jednoduchým způ−
sobem,profesionálně
a úspěšně pomocí

“SAFEMASTER®®®®® − tréninkového systému výuky dynamické
jízdy“.

SAFEMASTERSAFEMASTERSAFEMASTERSAFEMASTERSAFEMASTER®®®®® – Fahrdynamik−Trainingssystem – Fahrdynamik−Trainingssystem – Fahrdynamik−Trainingssystem – Fahrdynamik−Trainingssystem – Fahrdynamik−Trainingssystem
Die Grenzen zwischen der Beherrschbarkeit und der Unbe−
herrschbarkeit eines Fahrzeuges sind fließend.
Um diese Grenzen und auch die beschränkten Möglichkei−
ten des Menschens objektiv aufzuzeigen, wurde das  wis−
senschaftlich fundierte  “SAFEMASTER®®®®® – Fahrdynamik−
Trainingssystem“ − ein patentrechtlich geschütztes
Trainingssystem − entwickelt. Es geht hier um eine bisher
nicht da gewesene Unfallprävention,
einer Kombination von Blicktechnik und räumlicher Orien−
tierung, welche schon bei niedriger Geschwindigkeit ge−
fahrlos und kostengünstig trainiert werden kann.
Das Training basiert auf den Erkenntnissen der “Fahrstabi−
litäts−Theorie“ und ist eine sinnvolle Ergänzung zu den
bereits bestehenden “Fahrsicherheits−Trainings “.
Für den Autofahrer ist jedoch ein besonderes Know−how

und eine Sensorik für instabile Fahrzustände vonnöten.
Der Schritt zum “Sensitiven Autofahrer“ kann nun auf ein−
fache Weise mit Hilfe des “SAFEMASTER®®®®® – Fahrdyna−
mik−Trainingssystems“ professionell und erfolgreich durch−
geführt werden.
Durch ein intensivesTraining, das permanent im instabilen
Grenzfahrzustand stattfindet, kann die Reaktion der Fahrer
um kostbare Sekunden nach vorne verlagert werden. Die
große Chance unfallkritische Situationen, die häufig bei
höheren Geschwindigkeiten auftreten, rechtzeitig zu erken−
nen und schon im Ansatz zu verhindern.  Den Hochge−
schwindigkeitsunfall mit seinen verheerenden Folgen wol−
len wir lieber nicht schildern.

Díky intenzivnímu tréninku, který se odehrává za perma−
nentně nestabilního stavu jízdy,  lze prodloužit reakce řidiče
o cenné vteřiny. Zvyšuje se šance včas rozpoznat kritické
situace, které vedou k nehodám, které se při vyšších rych−
lostech vyskytují ve zvýšené míře a tím jejich vzniku  zabránit.
O ničivých následcích nehod způsobených příliš vysokou
rychlostí se zde raději rozepisovat ani nebudeme…..
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Postoloprty přivítaly na své velkolepé městské

slavnosti 12. května 2007 své partnery z Wol−

kensteinu. Kromě bohatého programu se zná−

mými umělci obdivovali návštěvníci především

středověké tržiště.

Die Stadt Postoloprty begrüßte auf dem

großzügigen Stadtfest am 12. Mai 2007 ihre

Partner aus Wolkenstein. Neben dem reichen

kulturellen Programm mit bekannten Künstlern

bewunderten die Besucher vor allem den mit−

telalterlichen Markt.

Postoloprty −
− Městské slavnosti 2007

Postoloprty − Stadtfest 2007

V rámci akce Enjoy the Czech Republic zavítali dne 27.

března 2007 do Žatce ředitelé cestovních kanceláří z USA,

Kanady, Ruska a Francie, kteří se přijeli přesvědčit, co

může nabídnout naše město pro turisty.

Program byl koncipován tak, aby návštěvníci přímo

zažili motto Žatce „Historie – chmel – pivo – atmosfé−

ra“. Nejprve byla naplánována návštěva turistického

Im Rahmen der Maßnahme Enjoy the Czech Republic

besuchten am 27.03. Chefs von Reisebüros aus den

USA, Kanada, Russland und Frankreich die Stadt Ža−

Ředitelé cestovních kanceláří si prohlédli Žatec
Chefs der Reisebüros besichtigten Žatec

informačního centra a výstup na

radniční věž. Přítomní si vyslechli

výklad o bohaté historii a sna−

hách města zařadit chmelařské

budovy na seznam světového dě−

dictví UNESCO. Poté se delega−

ce přesunula na Hošťálkovo ná−

městí, místa natáčení mnoha

filmů a seriálů, kde byla připra−

vena návštěva děkanského chrá−

mu Nanebevzetí Panny Marie. Na

závěr nechyběla prohlídka pivo−

varu s možností ochutnávky vý−

tečného žateckého piva. Celou

akci zajišťovala Česká centrála

cestovního ruchu (Czechtourism) a podle ohlasů or−

ganizátorů i zástupců zahraničních cestovních kance−

láří byli všichni mile překvapeni jedinečností Žatce.

tec, um sich davon zu überzeugen, was die Stadt den

Touristen bieten kann.

Der Ablaufplan wurde so konzipiert, dass die Besu−

cher das Motto der Stadt Žatec „Geschichte – Hopfen

– Bier – Atmosphäre“ erleben konnten.

Zum ersten Mal wurde ein Besuch des  touristischen

Informationszentrums geplant, sowie der Aufstieg  auf

den Rathausturm. Die Teilnehmer hörten die Erklärun−

gen zur reichen Geschichte der Stadt und zu den

Bemühungen der Stadt, das Hopfengebäude in die

Liste des Kulturerbes UNESCO einzureihen. Danach

ging die Delegation auf den Hošťálka Platz, wo viele

Filme und Serien gedreht wurden. Hier wurde auch

die Dekanatskirche Mariä Himmelfahrt besichtigt. Zum

Schluss durfte die Besichtigung der hiesigen Braue−

rei mit Verkostung des ausgezeichneten Biers von

Žatec nicht fehlen.

Die ganze Veranstaltung wurde vom Tschechischen

Zentrum der Touristik (Czechtourism) und den Ver−

tretern der ausländischen Reisebüros positiv bewer−

tet, denn alle waren von der Einmaligkeit der Stadt

Žatec überrascht.

Die langfristige Partnerschaft beider

Städte besteht nicht nur in den formalen

Zusammentreffen der offiziellen Vertre−

ter der Städte. Es gibt eine große Anzahl

erfolgreicher gemeinsamer Projekte und

häufige Treffen der Bürger, Vereine, Se−

nioren und Sportler, was eine echte Part−

nerschaft fördert. Auf dem Foto der Be−

such des Moster Pons−Klubs im

Bergmagazin in Marienberg am 9.Mai

2007.

Dlouhodobé partnerství obou měst

nespočívá jen ve formálních setká−

váních jejich oficiálních představi−

telů. Je to množství společných

projektů a časté setkávání obyva−

tel, spolků, seniorů či sportovců,

co tvoří opravdové partnerství.

Na obrázku je návštěva členů

mosteckého Pons klubu v Berg−

magazinu v Marienbergu dne 9.

května 2007.

PARTNERSCHAFT MOST − MARIENBERG – PARTNERSTVÍ MOST − MARIENBERG
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Teplárenská společnost United Energy se stala

novým členem Euroregionu Krušnohoří. O přijetí

společnosti rozhodla rada Euroregionu, která za−

sedala v Žatci. United Energy na jednání přijel před−

stavit obchodní ředitel Miroslav Pelcman, který čle−

ny rady seznámil s historií komořanské teplárny i

jejími rozvojovými plány. „Chceme hrát aktivní roli

v životě tohoto regionu. Vloni jsme vstoupili do

Hospodářské a sociální rady Mostecka a zahájili in−

tenzivnější spolupráci s městy Most a Litvínov.

Vstup do Euroregionu Krušnohoří je dalším kro−

kem. Rozhodně nechceme být pasivními přispíva−

jícími členy, ale máme zájem zapojit se do práce

komisí,“ řekl Miroslav Pelcman. United Energy se

chce v Euroregionu Krušnohoří věnovat především

oblasti životního prostředí a také lidských zdrojů.

„Jsme rádi, že United Energy projevila zájem o člen−

ství. Mohu potvrdit, že spolupráce mezi společností

a městem Most je dlouhodobě velmi dobrá. United

Energy přitom nespolupracuje jen s městy, ale s

mnoha organizacemi, sociálními ústavy, nemocni−

cemi, kterým významně přispívá,“ uvedla předsed−

kyně Euroregionu Krušnohoří Hana Jeníčková.

Obchodní ředitel United Energy Miroslav Pelcman

pozval radu Euroregionu Krušnohoří, aby své příš−

tí zasedání uskutečnila v areálu společnosti v Ko−

mořanech a spojila ho s prohlídkou technologic−

kého zařízení teplárny.

Kateřina Táborská

Die Heizkraftwerksgesellschaft United Energy wur−

de neues Mitglied der Euroregion Krušnohoří/Erz−

gebirge. Über ihre Aufnahme entschied der Rat der

Euroregion. Geschäftsführer der United Energy

United Energy novým členem Euroregionu
United Energy neues Mitglied der Euroregion

United Energy provozuje elektrárnu s kombinovanou výrobou elektřiny a tepla v Komořanech u Mostu o celkovém instalovaném elektrickém
výkonu 236 MWe. Zásobuje teplem více než 34 tisíc domácností v Mostě a Litvínově a řadu nebytových prostor, průmyslových podniků,
zdravotnická zařízení, školy a další. Společnost má 400 zaměstnanců.

United Energy betreibt ein Kraftwerk mit Produktion von Strom in Kombination von Wärme und Energie. Es werden  236 MW Elektroenergie in
Komořany hergestellt. So werden mehr als 34 Tausend Haushalte in Most und Litvínov, eine Reihe Nichtwohnräume, Industriebetriebe, Ge−
sundheitseinrichtungen, Schulen vom Kraftwerk mit Wärme und warmen Wasser versorgt. Die Gesellschaft hat 400 Beschäftigte.

Miroslav Pelcman machte die Mitglieder des Rates

mit der Geschichte der in Komořany angesiedelten

Gesellschaft und derer Pläne bekannt. „Wir wollen

eine aktive Rolle im Leben dieser Region spielen.

Im vorigen Jahr traten wir in den Wirtschafts− und

Sozialrat ein und begannen  eine noch intensivere

Zusammenarbeit mit den Städten Most und Litví−

nov. Unser Beitritt in die Euroregion ist ein weiterer

Schritt. Jedenfalls wollen wir keine passiven nur

Beitrag zahlenden Mitglieder sein. Wir haben Inte−

resse, uns an der Arbeit der Arbeitsgruppen aktiv

zu beteiligen“, sagte Mirosal Pelcman. United Ener−

gy möchte sich vor allem in den Bereichen Umwelt

und Humanressourcen engagieren.

„Wir sind froh, dass United Energy das Interesse

zur Mitgliedschaft äußerte. Ich kann bestätigen,

dass die Zusammenarbeit zwischen der Gesell−

schaft und der Stadt Most langfristig gut ist. Uni−

ted Energy arbeitet dabei nicht nur mit den Städten

zusammen, sondern auch mit vielen Organisatio−

nen wie Sozialeinrichtungen, Krankenhäusern und

hilft ihnen sehr“, so die Vorsitzende der Euroregi−

on Krušnohoří  Hana Jeníčková. Der Geschäftsfüh−

rer von United Energy Miroslav Pelcman lud den

Rat der Euroregion für die nächste Beratung direkt

in das Areal der Gesellschaft ein, verbunden mit der

Möglichkeit zur Besichtigung der Anlage.

 Kateřina Táborská

Kateřina Táborská, Ing. Petr Jeník

V nádherných prostorách zámku Čer−

vený Hrádek v Jirkově proběhl  na vy−

soké profesionální úrovni dne 10. 5.

2007 česko−německý mezinárodní se−

minář o využití biomasy a bioplynu s

netradičním využitím. Otevřel zde i dal−

ší oblasti spolupráce českých a sas−

kých technologických center (projekt

VITEC/VUTECH).

In den herrlichen Räumlichkeiten von

Schloss Rotenhaus in Jirkov fand auf ei−

ner professionellen Ebene am 10. Mai 2007

ein deutsch−tschechisches Seminar zur

Nutzung von Biomasse und Biogas in

nichttraditioneller Nutzung statt. Es wurden

aber auch noch weitere Bereiche der Zu−

sammenarbeit der Technologiezentren

behandelt (Projekt VITEC/VUTECH).

Realizace projektu Biopaliva a jejich využitíRealizace projektu Biopaliva a jejich využitíRealizace projektu Biopaliva a jejich využitíRealizace projektu Biopaliva a jejich využitíRealizace projektu Biopaliva a jejich využití
Umsetzung des Projektes Biobrennstoffe und deren NutzungUmsetzung des Projektes Biobrennstoffe und deren NutzungUmsetzung des Projektes Biobrennstoffe und deren NutzungUmsetzung des Projektes Biobrennstoffe und deren NutzungUmsetzung des Projektes Biobrennstoffe und deren Nutzung
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Die Geschäftsführer der sächsisch−tschechischen

Euroregionen, Vertreter der Bezirke Ústecký und

Karlovarský trafen sich am 30.05.2007 mit den

verantwortlichen Vertretern der Regierungspräsi−

dien Chemnitz und Dresden im RP Chemnitz, um

über Schwerpunkte der Zusammenarbeit zu bera−

ten und sich über das Programm EFRE, die Zusam−

menarbeit im Katastrophenschutz in Grenzge−

meinden, der Vorbereitung des Programms Ziel 3

informieren zu lassen und die in Kürze stattfinden−

de  Sächsisch−Tschechische Arbeitsgruppe vorzu−

bereiten.

Vorbereitet und moderiert wurde die Beratung vom

EU−Beauftragten des RP Chemnitz, Herrn Norbert

Tautz. (Foto)

Jednatelé česko – saských euroregionů a zástupci

Ústeckého a Karlovarského kraje se sešli 30. 5.

Unterarbeitsgruppe Bezirke/Euroregionen traf sich im Regierungspräsidium
Pracovní podskupina okresů a euroregionů se setkala ve vládním prezídiu

2007 s představiteli Vládního prezídia v Chemnitz

a Drážďanech, aby se zde společně poradili o hlav−

ních bodech spolupráce a informovali se o progra−

mu EFRE, o spolupráci v oblasti řešení krizových

si−tuací, přípravě Cíle 3 i o práci nedávno vzniklé

Česko−saské pracovní skupiny. Jednání připravil

a moderoval zplnomocněnec pro záležitosti EU

Vládního prezídia Chemnitz Norbert Tautz (viz foto).

Marie Svobodová se narodila 3. 10. 1943 v Praze,

od roku 1961 žije a pracuje v Chomutově. V letech

1957−1961 studovala v Praze výtvarné umění, gra−

fiku a design. Dalším individuálním studiem v ČR i

v zahraničí zdokonalovala své znalosti a dovednosti.

Od roku 1970 pracovala paní Svobodová ve Svazu

českých filatelistů jako designerka doprovodných

materiálů k filatelistickým výstavám. Od roku 2000

Maria Svobodova wurde am 03.10.1943 in Prag

geboren und lebt und arbeitet seit 1961 in Chomu−

tov. Von 1957−1961 studierte sie an der Schule für

bildende Kunst in Prag Grafik und Design.

Durch weitere individuelle Studien in Tschechien

und im Ausland vervollkommnete sie ihr Wissen

und ihre Fertigkeiten.

Ab 1970 arbeitete Frau Svobodová mit dem Ver−

band der tschechischen Philatelisten als Designe−

rin der Begleitungsmaterialien zu philatelistischen

Ausstellungen.

Ab 2000 arbeitete sie auch zusammen mit den

deutschen Philatelisten und der tschechischen Post

als Gestalter von gelegentlichen Handstempeln und

Postkarten.

1991 erhielt sie den TETRA PACK DESIGN PRICE

für eine Verpackung für den Weltkonzern Tetra

Pack. Aber auch die Darstellung des Pferdes mit

den Menschen spielt in ihrer Kunst eine Rolle.

Das Pferd ist im Werk der Künstlerin Metapher und

auch Symbol des Lebens und der Bewegung.

Sie arbeitet mit einer breiten Scala von der einfa−

Marie Svobodová − Sonderausstellung „Landschaft des Herzens − Krajina srdce“
Marie Svobodová − mimořádná výstava „Landschaft des Herzens − Krajina Srdce“

web MUSEUM OEDERAN

vom 19.09.−25.11.2007

Tägl. geöffnet von 10−18Uhr

Tel.: 037292/ 27−128

web MUZEUM OEDERAN

od 19. 9. do 25. 11. 2007

Otevřeno denně od 10 do 18 hod.

Tel 0049 37292/ 27−128

chen Zeichnung bis zum Aquarell, große Leinwän−

de, Holzschnitzereien, Wolletapiserien und ande−

ren Textieltechniken.

Seit 1982 stellt Marie Svobodová ihre künstleri−

schen Werke in Tschechien und anderen europäi−

schen Ländern in Ausstellungen vor.

spolupracovala s německými filatelisty a s českou

poštou jako autorka ručních razítek a pohlednic

k různým příležitostem. V roce 1991 obdržela cenu

TETRA PACK DESIGN PRICE za obal pro světově

známý koncern Tetra Pack.

Ale také kresba koně s člověkem hraje v jejím umě−

ní velkou roli. Kůň je v jejím díle metaforou, sym−

bolem života a pohybu.

Pracuje se širokou škálou kreseb od těch jednodu−

chých kresbiček až po akvarel na velkých plátnech,

zabývá se řezbářstvím, tvoří vlněné tapiserie a vyu−

žívá i další textilní techniky. Od roku 1982 vystavu−

je Marie Svobodová svá umělecká díla v Čechách a

dalších evropských zemích.
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Trocha historie

Na počátku sedmdesátých let přišel pan Walter Markel

s velkorysým návrhem na vytvoření rozsáhlého lesoparku

navazujícího na Kamencové jezero. Nově vznikající zařízení

nemělo být klasickou zoologickou zahradou. Už od počát−

ku existoval záměr na vybudování expozic evropské fauny,

skanzenu podkrušnohorské vesnice a přírodní rezervace.

Na budování celého  velkolepého  muzea v přírodě podle

původních plánů však nebyly prostředky. V roce 2002 došlo

k zásadní úpravě koncepce, zohledňující možnosti města i

potřeby rozvíjejícího se zooparku. Součástí skanzenu Stará

Ves tedy bude nejen obnovený Ahníkovský zámek, ale i

hrázděný statek, rybník, větrný mlýn, hájovna a kaplička.

Současnost

Skanzen začíná již při výjezdu z Eurosafari. Pomalu, ale jistě

zde vyrůstá raně středověká osada staroslovanských a sta−

rogermánských obydlí. Stavby vznikají již třetím rokem

v rámci letního tábora studentů českých a německých střed−

ních škol, za podpory finančních prostředků z EU Interreg

III A.

V areálu Staré Vsi je již  zrekonstruovaný rybník, v kterém

jsou opět ryby a na jehož březích hnízdí vodní ptáci. Byla

vysazena lipová alej, která má v budoucnu vést k věži zmí−

něného zámku.

Ein wenig Geschichte

Anfang der siebziger Jahre machte Walter Markel den Vor−

schlag, einen an den Alaunsee anschließenden Waldpark

anzulegen. Dieser neue Park sollte kein klassischer Tiergar−

ten werden. Von Beginn an gab es Pläne, eine Exposition

der europäischen Fauna auszubauen, ein Freilichtmuseum

sowie ein erzgebirgisches Dorf und ein Naturschutzgebiet

zu errichten. Für die ursprünglichen Pläne des Ausbaus

des Freilichtmuseums standen jedoch nicht genügend Fi−

nanzmittel zur Verfügung. Im Jahre 2002 kam es zu einem

Grundkonzept, in dem die Möglichkeiten der Stadt sowie

die Bedürfnisse des sich entwickelnden Tierparks abgewo−

gen wurden. Die Bestandteile des Freilichtmuseums „Altes

Dorf“ wurden nun  nicht nur das rekonstruierte Schloss

Ahníkov, sondern auch ein Landgut im Fachwerkstil, ein

Teich, eine Windmühle, ein Hegerhaus und eine kleine

Kapelle.

Gegenwart

Das Freilichtmuseum beginnt im Anschluss an den Parkteil

„Safari“. Langsam, aber beständig wachsen hier Siedlun−

gen aus frühmittelalterlicher slawischer  und romanischer

Zeit. Die Bauten werden schon seit 3 Jahren im Rahmen von

Sommerlagern der deutschen und tschechischen Studen−

ten und mit der Förderung aus dem Programm Interreg III

Zoopark Chomutov − Waldpark in Chomutov

A errichtet. Im Areal „Altes Dorf“ gibt  es bereits einen sa−

nierten Teich mit Fischen, an den Ufern nisten Wasservögel.

Eine Lindenallee soll künftig bis zum Turm des erwähnten

Schosses führen.

Počátkem roku 2001 jsme prvně navštívili Volkskunstschule

v německém městě Oederanu, pomohla nám tehdy mostec−

ká kancelář Euroregionu. Stejně jako naše škola se i němec−

ká věnuje výchově a vzdělávání v uměleckých oborech, od

hudby přes divadlo až k výtvarným činnostem. Od té doby

se uskutečnila řada setkání žáků i pedagogů obou škol.

Stavěli jsme společný evropský dům, tanečnice vystoupily

na oslavách založení města Oederanu, společně jsme po−

znávali města Euroregionu − a výtvarničili jsme v přírodě,

vyřezávali, vyráběli marionety, poznali Osek a tamní klášter

ze všech stran...

Poslední společnou akcí bylo setkání žáků obou škol ve

Frauensteinu ve dnech 9. až 13. května 2007. Celkem dva−

cet studentů a čtyři pedagogové z obou škol prožili v malém

saském městečku (asi 1300 obyvatel) pět nezapomenutel−

ných společných dní. Hlavním tématem setkání byla foto−

grafie, její vznik, technologie a možnosti, základy techniky –

hledání motivu, obsahu, sdělení a následně i vlastní zpraco−

vání. Vedle práce s fotoaparátem jsme měli možnost praco−

vat i s keramickou hlínou a ovčí vlnou, která je typickým

horským materiálem. Stranou nezůstala ani kresba, vznikla

řada zajímavých skic.

Město samo je díky sochařským sympóziím evropského

formátu jedna velká galerie a procházka náměstím je oprav−

dovým zážitkem! Zajímavé sochy a objekty z těch nejkrás−

nějších kamenů, renesanční zámek, středověký hrad, histo−

rická architektura starého, poklidného městečka… Okolí je

jako stvořené pro pěší výlety a cesty za poznáním. Viděli

jsme nejen staré mlýny, technicky velice zajímavé, ale i řadu

malých usedlostí a galerií, kde žijí výtvarníci a které nás oslo−

vily svým kouzlem, atmosférou a spoustou zajímavých ná−

ZUŠ Most ve Frauensteinu − Kunstschule Most in Frauenstein
padů a podnětů. Díky partnerské německé umělecké škole a

jejím učitelům, paní Dorothee Linke a panu Rolfu Buettne−

rovi, jsme prožili pět zajímavých, inspirativních dní! Příští

setkání by se mělo uskutečnit na české straně, rádi bychom

německým kamarádům nabídli výtvarný kurz v přírodě, práci

s kamenem a představili další zajímavou část naší země.

Josef Zedník, ZUŠ MostJosef Zedník, ZUŠ MostJosef Zedník, ZUŠ MostJosef Zedník, ZUŠ MostJosef Zedník, ZUŠ Most

Anfang 2001 besuchten wir zum ersten Mal die Volks

hochschule in der deutschen Stadt Oederan. Damals half

uns die Geschäftsstelle der Euroregion in Most. Genau wie

unsere Schule widmet sich die deutsche der Erziehung und

der Bildung in den Kunstbereichen – von Musik über The−

ater bis zur bildenden Kunst. Seit der Zeit fanden eine Reihe

Treffen der Schüler und Pädagogen statt. Wir haben das

gemeinsame europäische Haus gebaut, unsere Tänzerin−

nen traten zur Beitrittsfeier in Oederan auf, gemeinsam ha−

ben wir die Städte der Euroregion kennen gelernt und be−

schäftigten uns mit der bildenden Kunst in der Natur, mit der

Schnitzerei, erzeugten Marionetten, lernten die Stadt Osek

und das dortige Kloster kennen.

Die letzte gemeinsame Veranstaltung war das Treffen der

Schüler beider Schulen in Frauenstein im  Mai 2007. Insge−

samt 20 Studenten und 4 Pädagogen erlebten in der klei−

nen sächsischen Stadt (etwa 1300 Einwohner) fünf unver−

gessliche, gemeinsame Tage. Das Hauptthema war

Fotografie, deren Entstehung, die Technologie, ihre Mög−

lichkeiten,  Motivsuche, Inhaltssuche und so weiter. Neben

der Arbeit mit dem Fotoapparat hatten wir die Möglichkeit,

mit keramischen Material und mit Schaffwolle zu arbeiten,

diese ist ein typisches Material der Berge. So blieb nicht

einmal Zeit zum Zeichnen, aber es entstanden eine Reihe

von Skizzen.

Frauenstein ist dank der Bildhauereisymposien selbst eine

große Galerie, und ein Spaziergang auf dem Marktplatz ist

ein echtes Erlebnis.  Interessante Statuen und Gegenstände

aus den schönsten Steinen, das Schloss im Renaissance−

stil, die mittelalterliche Burg, die historische Architektur des

alten ruhigen Städtchens begeisterten uns. Auch die Um−

gebung ist für die Ausflüge wie geschaffen.  Wir haben nicht

nur alte, technisch sehr interessante Mühlen gesehen, son−

dern auch Bauernhöfe und kleine Galerien, wo die Künstler

leben. Diese fesselten uns mit der Atmosphäre und einem

Haufen interessanter Ideen. Dank unserer Partnerschule und

deren Lehrer, Frau Dorothee Linke und Herrn Rolf Buettner

konnten wir diese 5 interessanten und inspirativen Tage er−

leben.  Das nächste Treffen soll auf der tschechischen Seite

stattfinden. Wir möchten den deutschen Freunden einen

Kunstkurs in der Natur und die Arbeit mit Stein anbieten,

und ein weiteres interessantes Stück unseres Landes vor−

stellen.                             Josef Zedník, ZUŠ Most                            Josef Zedník, ZUŠ Most                            Josef Zedník, ZUŠ Most                            Josef Zedník, ZUŠ Most                            Josef Zedník, ZUŠ Most
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Das Mittelsächsische Theater freut sich über

die Fortführung des deutsch−tschechischen

Theaterfestivals im Jahr 2007, nachdem im

Vorjahr leider kein Treffen zustande kam.

Die Begegnung sächsischer und nordböhmi−

scher Theater findet vom 7. November bis 11.

November im Theater Plauen statt. Alle Leser

der Infopress sind herzlich zur Eröffnung am

7. November um 19.30 Uhr eingeladen.

Neu ist die Integration unseres Treffens in das

Festival Mitte Europa unter der Bezeichnung

THEATERHERBST. Damit findet eine Konzen−

tration von Kunst und Festivals in den Eurore−

gionen an der deutsch−tschechischen Grenze

statt, die eine größere Anziehungskraft und

bessere Übersicht  für die Besucher bewirken

soll. Gleichzeitig bündeln auch die Künstler ihre

Kräfte und finanziellen Mittel und treten unter

dem gemeinsamen Dach des Festivals in der

Öffentlichkeit auf.

Konkrete Beratungen der beteiligten Häuser

und des Festivalteams von Mitte Europa fan−

den am 2. Mai in Plauen statt. Derzeit wird am

genauen Programm gearbeitet, dazu wurden

im Vorfeld die Bühnenpläne und die techni−

schen Bedingungen des Theaters in Plauen

an die Gastbühnen weitergereicht.

Wir würden uns freuen, wenn auch die Touris−

musverbände und −organisationen auf beiden

Seiten der Grenze unser Vorhaben unterstüt−

zen würden, unser Programm zukünftig in ihre

Planungen mit aufnehmen und dafür auch wer−

ben.

Ein Beispiel erfolgreicher Theaterzusammenar−

beit ist zwischen Most und Freiberg gerade

beendet worden. Radoslav Tscherniradev aus

Freiberg inszenierte mit Schauspielern des

Theaters Most in Most das Stück „Das Fest“.

Auf die Idee gebracht hat uns das Theaterfes−

tival 2005 in Most, bei dem das Mittelsäch−

sische Theater diese Inszenierung als Festi−

valbeitrag zeigte. Inzwischen wird auf dem

„kleinen Dienstweg“ an weiteren Projekten

zwischen Freiberg und Most gearbeitet.

Dr. Christine Klecker

Geschäftsführerin

Středosaské divadlo (Mittelsächsisches The−

ater) se těší na pokračování česko−německé−

ho divadelního festivalu v roce 2007, poté co

Spolupráce českých a saských divadel bude letos pokračovat
Zusammenarbeit der tschechischen und sächsischen Theater wird in diesem Jahr fortgesetzt

ERFOLGEICHE ZUSAMMENARBEIT

DER THEATER

Radoslaw Tcherniradev, langjähriger Regie−

assistent am Mittelsächsischen Theater, hat

am Theater im tschechischen Most „Das Fest“

nach dem dänischen Kultfilm von Thomas Vin−

terberg und Mogens Rukov inszeniert. Das

Theater in Most hatte sich diese Inszenierung

gewünscht, nachdem  das Mittelsächsische

Theater mit seiner „Fest“−Produktion vor zwei

Jahren beim Sächsisch−Böhmischen Theater−

treffen gastiert hatte. Die Premiere am 27. April

im Theater Most war nicht nur beim Publikum

ein großer Erfolg, auf der anschließenden Pre−

mierenfeier zeigten sich auch die tschechi−

schen Schauspieler begeistert von der Zusam−

menarbeit mit Tcherniradev.

ÚSPĚŠNÁ SPOLUPRÁCE DIVADEL

Radoslaw Tcherniradev, dlouholetý asi−

stent režie ve freiberském divadle Mit−

telsächsisches Theater, inscenoval v

Mostě hru Das Fest (Slavnost) podle

dánského kultovního filmu Thomase

Vinterberga a Mogense Rukova.

Stalo se tak na přání mosteckého diva−

dla, když Mittelsächsisches Theater

zde před dvěma lety s touto hrou hos−

tovalo na česko−saském divadelním se−

tkání.

Premiéra hry 27. dubna v mosteckém

divadle nesklidila úspěch jen u diváků.

Na popremirové oslavě vyjádřili i herci

své nadšení ze spolupráce s Tcherni−

radevem.

se vloni bohužel žádná společná akce neusku−

tečila. K setkání severočeských a saských  di−

vadel dojde až ve dnech 7. − 11. listopadu v

divadle v Plavně (Plauen). Všichni čtenáři In−

fopressu jsou srdečně zváni na slavnostní za−

hájení, které se koná 7. listopadu v 19.30 ho−

din.

Inovací je zařazení našeho setkání do festiva−

lu Mitte Europa pod názvem Divadelní podzim.

Tím dojde ke sloučení umění a festivalu v eu−

roregionech na česko−německé hranici, které

více posílí jeho přitažlivost a návštěvníkům

umožní lepší přehled. Současně budou moci

umělci spojit své síly a finanční prostředky a

vystoupit na veřejnosti pod společným zastře−

šením festivalu. Konkrétní jednání zúčastně−

ných divadel s týmem připravujících festival

byla vedena 2. května v Plavně. V současné

době  probíhají práce na přesném harmono−

gramu vystoupení, k tomu byly již předem pře−

dány plány jeviště a technické podmínky diva−

dla v Plavně. Byli bychom rádi, kdyby i

turistické svazy a podobné organizace na obou

stranách hranice podpořily náš záměr, zařadi−

ly ho do svých plánů a propagovaly ho.

Jeden příklad úspěšné spolupráce divadel

Mostu a Freibergu byl právě dovršen. Rado−

slaw Tscherniradev z Freibergu inscenoval s

herci Městského divadla v Mostě hru Das Fest

(Slavnost). Na tuto myšlenku nás přivedl diva−

delní festival 2005 v Mostě, na kterém tuto in−

scenaci  předvedlo divadlo Mittelsächsisches

Theater. Mezitím se ale drobnými kroky pra−

cuje nadále na dalších projektech mezi Mos−

tem a Freibergem.

Dr. Christine Klecker, jednatelka
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(DTPA/MT) CHEMNITZ: Der Verkehrsausschuss

der Industrie− und Handelskammer Südwest−

sachsen misst dem Bau einer Bundesstraße

zwischen Zwickau und Karlsbad große Bedeu−

tung bei, da sie nicht nur die beiden benachbar−

ten Wirtschaftsregionen verbinden, sondern

auch die Defizite zur Erreichbarkeit der Wirt−

schaftsregionen im westlichen Erzgebirge ver−

bessern würde.

In einer Resolution heißt es: „Morphologisch

und historisch bedingt weist die Region Erzge−

birge / Krusno hori bei der bestehenden

grenznahen− und  −überschreitenden Infrastruk−

tur Defizite auf, die ihre Durchlässigkeit in erheb−

lichem Maße einschränken. So verfügen Tsche−

chien und Sachsen zwischen dem

Grenzübergang B 92 Schönberg im äußersten

Westen und der im Jahre 2006 neu in Betrieb

genommenen Autobahn A 17 Dresden−Prag

über keine weiteren Grenzübergänge, die un−

eingeschränkten Wirtschaftsverkehr zulassen.

Dieser Mangel hat sich mittlerweile für beide

benachbarte Wirtschaftsregionen zu einem Wett−

bewerbsnachteil bei der EU−Osterweiterung

entwickelt.

 Besondere Verbindungsdefizite bestehen da−

bei zwischen dem Wirtschaftsstandort Zwickau

IHK−Verkehrsausschuss für Straße nach Tschechien
Průmyslová a obchodní  komora – dopravní výbor pro silnice v Čechách

CHEMNITZ: Dopravní výbor Průmyslové a ob−

chodní komory Jihozápadního Saska přikládá

stavbě mezi Zwickau a Karlovými Vary velký vý−

znam, protože nejenže spojí oba sousední hos−

podářské regiony, ale také zlepší dosažitelnost

těchto hospodářských regionů a odstraní defi−

city dopravního spojení v západní části Krušno−

hoří. V rezoluci se uvádí: „Morfologicky a histo−

ricky vzato vykazuje stávající krušnohorský region

v přeshraniční spolupráci a v příhraniční infra−

und Karlsbad (Karlovy Vary). In den Planungs−

dokumenten von Bund und Freistaat wurde

dafür der Bau einer leistungsfähigen Verbindung

in Form der B 93 (neu) zwischen Schneeberg

und der Landesgrenze untersucht. In den Bun−

desverkehrswegeplan wurde diese Verbindung

in den weiteren Bedarf mit Planungsauftrag bis

2015 aufgenommen.“

Der Verkehrsausschuss der IHK Südwestsach−

sen stimmt mit den Forderungen des Entwurfs

des Regionalplanes Südwestsachsen vom Sep−

tember 2005 überein, alle vorbereitenden Pla−

nungen zur zeitnahen Realisierung der

Straßenverbindung zu forcieren.

struktuře deficity, které ve značné míře omezují

její průchodnost.

Nyní nemá ČR a Sasko k dispozici mezi hranič−

ním přechodem na silnici B 92 Schönberg v

nejzápadnější části a novým přechodem na dál−

nici A 17 Drážďany − Praha žádné další hraniční

přechody, které by umožňovaly neomezenou

hospodářskou dopravu. Tento nedostatek se

jeví ve střednědobé perspektivě pro oba regio−

ny jako znevýhodnění v konkurenci při rozšíření

Evropské unie na východ. Zvláště velké deficity

se projevují ve spojení hospodářských center

Zwickau a Karlovy Vary. V plánovacích doku−

mentech na úrovni Spolkové republiky a Svo−

bodného státu Sasko je proto prověřována

možnost výstavby komunikace umožňující vý−

konné dopravní spojení novou státní silnicí B 93

(nové) mezi Schneebergem a zemskou hranicí.

Spolkový dopravní plán počítá se zadáním pro−

jektové dokumentace tohoto spojení v případě

další potřeby do roku 2015. Dopravní výbor

komory Jihozápadního Saska souhlasí s návr−

hem Regionálního plánování Jihozápadního

Saska z roku 2005, aby byly všechny plány

urychleně realizovány a aby v blízké době byla

realizace silničních propojení přednostně pod−

pořena.

Úspěšní podnikatelé a

manageři z obou částí Eu−

roregionu Krušnohoří se

setkali odpoledne dne

3. 5. 2007 v nedalekém

saském Niederschmie−

debergu, aby připravili

společné aktivity v oblas−

ti podnikání a podpořili svůj

euroregion. Rozhodli se

vytvořit společné sdruže−

ní a podpořit nejen oblast

podnikání, ale i sport a

kulturu. Předsedou bu−

doucího sdružení již byl

zvolen Antonín Beneš, ře−

ditel členské firmy euro−

regionu Celio, který je čle−

nem Rady Euroregionu Krušnohoří (na obr.

vpravo). Po jednání navštívili také místní

vlastivědné muzeum, které je realizovaným

projektem Interreg III A.

Erfolgreiche Unternehmer und Manager

aus beiden Teilen der Euroregion Erzge−

birge trafen sich am Nachmittag des 3. Mai

2007 in der nahen sächsischen Gemeinde

Podnikatelé v Euroregionu Krušnohoří společně
Unternehmer in der Euroregion Erzgebirge

Niederschmiedeberg,

um gemeinsame Akti−

vitäten vorzubereiten

und um die Euroregion

zu unterstützen.

Sie entschieden sich,

einen gemeinsamen

Verein zu gründen und

nicht nur das Unterneh−

men zu fördern, son−

dern auch Sport und

Kultur.

Als Vorsitzender wurde

Herr Antonín Beneš

gewählt, Direktor einer

Mitgliedsfirma der Euro−

region, der auch Rats−

herr der Euroregion ist

(auf dem Bild rechts). Nach der Tagung

besuchten sie das hiesige Heimatmuse−

um, das ein umgesetztes Interreg III A−Pro−

jekt ist.
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Die Vertreter der Assoziation der internationa−

len Zusammenarbeit von Firmen stellten im Be−

ratungssaal des Hotel Cascade in Most am 24.

April 2007, gemeinsam mit ihrem deutschen

Partner Rolf Mögel, ihr Projekt „Aus− und Wei−

terbildung von Gästeführern – Unterstützung

Zástupci Asociace mezinárodní spolupráce fi−

rem představili spolu se svým německým part−

nerem panem Rolfem Mögelem v zaplněném

zasedacím sále hotelu Cascade v Mostě dne

24. dubna svůj projekt „Vzdělávání průvodců

cestovního ruchu − podpora saského partnera

v Euroregionu Krušnohoří“, podpořeného ze

zdrojů Fondu malých projektů INTERREG III A.

Nabídli zde možnost zapojit se a získat tuto kva−

lifikaci zástupcům informačních center, cestov−

ních kanceláří a agentur, ubytovacích zařízení a

dalších subjektů cestovního ruchu. To ale ne−

byla jediná aktivita v projektu. Německým účast−

níkům kursu byla v rámci dvoudenní akce před−

stavena nejzajímavější místa v našem regionu

pro zahraniční návštěvníky. Na podporu své

práce a získání informací o zajímavostech na

české straně obdrželi také tištěného „průvod−

ce“.

Úspěšná realizace projektu − Erfolgreiche Umsetzung eines Projektes

CHEMNITZ: Sasko−české vysokoškolské kolegium

Technické univerzity Chemnitz pozvalo české absol−

venty 1. dubna 2007 k prvnímu Českému absolvent−

skému dni. Přihlásilo se na 40 někdejších studujících

ze sousední země. „Je to též současně nastartování

aktivit vysokoškolského kolegia pro naše české absol−

venty, které by se měly stát tradicí“, vysvětluje iniciá−

tor a koordinátor kolegia, Prof. Dr. Peter Jurczek z

katedry sociální a hospodářské geografie chemnitz−

ské univerzity. Od 10 hodin byl pro hosty v budově

„Altes Heizhaus“ chemnitzské univerzity připraven pes−

trý program. Setkání zahájila uvítacím projevem pro−

rektorka pro marketing a mezinárodní vztahy Prof.

Dr. Cornelia Zanger a představeni byli členové Sas−

ko−českého vysokoškolského kolegia a někdejší kolek−

tiv absolventů Alumni TU Chemnitz. Také čeští ab−

solventi, kteří promovali na TU Chemnitz, se tento

1. Český absolventský den − 1. Tschechischer Alumni−Tag

(DTPA/MT) CHEMNITZ: Das „Sächsisch−Tsche−

chische Hochschulkolleg“ der TU Chemnitz lud am

13. April 2007 zum 1. Tschechischen Alumni−Tag der

TU Chemnitz ein. „Dies ist zugleich der Startschuss

der Aktivitäten des Hochschulkollegs für unsere

tschechischen Absolventen, die zur Tradition werden

sollen“, erklärt der Initiator und Koordinator des Kol−

legs, Prof. Dr. Peter Jurczek von der Professur So−

Kontrolní vozidlo je rok v provozuKontrolní vozidlo je rok v provozuKontrolní vozidlo je rok v provozuKontrolní vozidlo je rok v provozuKontrolní vozidlo je rok v provozu
CHEMNITZ: V únoru 2006 uvedlo policejní ředitelství Chemnitz – Erzgebirge do

provozu nové bezpečnostní kontrolní vozidlo. Je jím speciální Mercedes Sprinter,

jedinečný v Německu, pořízený před rokem, vybavený nejmodernější technikou.

Splňuje speciální nároky na kontrolu přeshraniční hospodářské a osobní dopravy

a nebezpečných odpadů. Kontrolní vozidlo bylo pořízeno v rámci iniciativy EU

INTERREG III A a získalo dotaci  z 80%  z celkových nákladů. Je určeno výhradně

pro zásahy na území hraničící s ČR. Z pohledu kontrolní činnosti za celý uplynulý

rok je možné konstatovat, že vozidlo obstálo v ověřovací zkoušce.   Byl to příspěvek

k bezpečnosti dopravy v příhraničních regionech okresního ředitelství České po−

licie Chomutov a policejního ředitelství Chemnitz – Erzgebirge. Čeští a němečtí

policisté společně provedli do konce roku 2006 na 20 kontrol na obou stranách

hranice. Celkem se podílel Mercedes Sprinter v prvních deseti měsících od jeho

předání na 262 kontrolách, tedy byl nasazován prakticky denně. V roce 2007 by

měl tlak na dohled přeshraniční hospodářské dopravy zboží a nebezpečných

nákladů vést k dalšímu zvyšování bezpečnosti dopravy na obou stranách česko−

−německé hranice.

Kontrollfahrzeug ein Jahr im EinsatzKontrollfahrzeug ein Jahr im EinsatzKontrollfahrzeug ein Jahr im EinsatzKontrollfahrzeug ein Jahr im EinsatzKontrollfahrzeug ein Jahr im Einsatz
(DTPA/MT)(DTPA/MT)(DTPA/MT)(DTPA/MT)(DTPA/MT) CHEMNITZ: Im Februar 2006 hat die Polizeidirektion Chemnitz−Erzgebirge ein neues

Gefahrgut− und LKW−Kontrollfahrzeug in Betrieb genommem. Mit speziell auf die Anforderungen des

grenzüberschreitenden gewerblichen Personen−, Güter und Gefahrgutverkehrs abgestimmter, modernster

Technik besaß der Mercedes Sprinter vor einem Jahr Einmaligkeitswert in Deutschland. Das Kontroll−

fahrzeug wurde im Rahmen der EU−Gemeinschaftsinitiative INTERREG III A zu 80 % aus EU−Mitteln

finanziert und ist ausschließlich für den Einsatz in der Grenzregion zur Tschechischen Republik be−

stimmt.

Rückblickend auf ein reichliches Jahr Kontrolltätigkeit kann konstatiert werden, das Fahrzeug hat seine

Bewährungsprobe bestanden. Es war ein Zugewinn für die Verkehrssicherheit in den grenznahen Re−

gionen der Kreisdirektion Chomutov der tschechischen Polizei und der Polizeidirektion Chemnitz−

Erzgebirge. Zwanzig Verkehrsüberwachungskontrollen haben tschechische und deutsche Polizisten

bis Ende 2006 beiderseits der Grenze gemeinsam durchgeführt. Insgesamt war der Mercedes Sprinter

in den ersten zehn Monaten seit der Übergabe bei 262 Kontrollen, also fast täglich, im Einsatz. 2007 soll

der Überwachungsdruck des grenzüberschreitenden gewerblichen Personen−, Güter und Gefahrgut−

verkehrs zur weiteren Erhöhung der Verkehrssicherheit beiderseits der tschechisch− deutschen Grenze

weiter hochgehalten werden.

den vrátili ve vzpomínkách na svá studentská léta.

Další referenti vzali ve svých přednáškách přítomné

na „Litera Tour durch Prag“ a podali informace

k tématu zřizování živností a k dotacím k jejich zaklá−

dání. Absolventský den byl zakončen okružní jízdou a

exkurzí v pivovaru v Einsiedleru.

zial− und Wirtschaftsgeographie der Chemnitzer Uni−

versität. Ab 10 Uhr erwartete die Gäste im „Alten

Heizhaus“ der TU Chemnitz, Straße der Nationen

62, ein abwechslungsreiches Programm: Nach der

Begrüßung durch die Prorektorin für Marketing und

internationale Beziehungen, Prof. Dr. Cornelia Zan−

ger, wurden das „Sächsisch−Tschechische Hochschul−

kolleg“ und das Ehemaligen−Netzwerk „Alumni TU

Chemnitz“ vorgestellt. Auch die tschechischen Absol−

venten, die an der TU Chemnitz promovierten, blick−

ten an diesem Tag noch einmal auf ihre Studienzeit

zurück. Zwei weitere Referentinnen nahmen die Teil−

nehmer mit auf eine „Litera−Tour durch Prag“ und

gaben Informationen zum Thema Existenzgründung

und −förderung in Tschechien. Der Alumni−Tag wur−

de mit einer Stadtrundfahrt sowie einer Besichtigung

der Einsiedler Brauerei beendet.

des sächsischen Partners“, das aus

dem Kleinprojektfonds Interreg III A

gefördert wird, vor.

Es wurde die Möglichkeit aufgezeigt,

an das vorgestellte Projekt anzuknüp−

fen und somit die Qualifizierung von

Mitarbeitern für Infozentren, Reise−

agenturen, sowie Hotels  oder für an−

dere Partner im Bereich Reiseverkehr

zu gewinnen. Das war aber nicht die

einzige Aktivität des Projektes. Den

deutschen Teilnehmern des Kurses

wurden im Rahmen der zweitägigen

Veranstaltung die für Ausländer interessantes−

ten Plätze der tschechischen Region vorgestellt.

Für die Unterstützung der Arbeit und für die

Möglichkeit der Präsentation der Denkmale auf

tschechischer Seite, erhalten die Teilnehmer ei−

nen gedruckten Reiseführer.

Der Vorsitzende der Assoziation Ing. F. Jochman
Ing. F. Jochman − Asociace mezinárodní spolupráce firem
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Als Hermann Kretzschmar, Gründer der Neuen Bachge−

sellschaft in Leipzig, nach der Vollendung der ersten Ge−

samtausgabe der Werke Johann Sebastian Bachs im Jahre

1900 die Ausrichtung jährlicher wandernder Bachfeste

anregte, war ihm sicher nicht bewusst, dass seine Idee noch

im 21. Jahrhundert erfolgreich sein würde. Denn in diesem

Jahr findet in Freiberg bereits das 82. Bachfest der Neuen

Bachgesellschaft statt.

Unter dem Motto „Silbermanns Orgeln und Bachs Musik“

können Musikfreunde aus aller Welt vom 20.−30. Septem−

ber 2007 die glückliche Verbindung regionaler Musiktra−

ditionen mit der universellen Kunst Johann Sebastian

Bachs erleben. Die Silbermannorgeln in und um Freiberg

als Dreh− und Angelpunkt des Programms erklingen unter

anderem in Solokonzerten, einer Kantatenreihe, Vespern,

Orgelexkursionen und großen Konzerten. Die 17. Gott−

fried−Silbermann−Festtage und der VIII. Internationale Gott−

fried−Silbermann−Wettbewerb sind darum natürlicher Ko−

Silbermanns Orgeln und Bachs Musik
Silbermannovy varhany a Bachova hudba

Pod mottem: „Silbermannovy varhany a Bachova hudba“

si mohou vychutnat přátelé hudby ve dnech 20. − 30. září

2007 šťastné spojení regionální hudební tradice

s univerzálním uměním Johanna Sebastiana Bacha.

Silbermannovy varhany ve Freibergu a jeho okolí zazní jako

hlavní bod programu kromě jiného v sólových koncertech,

v řadě kantát, v podvečerech, při varhanních exkurzích a na

velkých koncertech. Sedmnácté slavnosti Gottfrieda Silber−

manna a Osmá mezinárodní soutěž Gottfreida Silbermanna

jsou přirozenými partnery této Bachovské slavnosti. Kromě

toho budou k poslechu další pořady renomovaných uměl−

ců a místních i zahraničních souborů v celém spektru, spolu

s hudbou souboru Thomaskantors. Za zmínku stojí napří−

klad Robert Hill, Camillo Radicke či Jean Ferrard, Ensemble

Baroque de Limoges, Cantus Cölln, Bell’arte Salzburg, Il

Fondamento, Drážďanský Barockorchester a Drážďanský

Kammerchor a rovněž Drážďanský Kreuzchor. Program

bude doplněn pozoruhodnými výstavami a přednáškami,

které se budou zabývat geniální tvorbou obou velkých sas−

kých hudebních osobností a jejich zázemím.

Vhodný rámec nabízí Freiberg jako hostitelské město se

svými gotickými a barokními světskými i sakrálními prosto−

ry, čtyřmi Silbermannovými varhanami, nejstarší báňskou

akademií světa, nejstarším nepřetržitě provozovaným diva−

dlem na světě a s mnoha dalšími pamětihodnostmi. Pro mi−

lovníky hudby byly jako další turistický magnet restaurová−

ny renesanční nástroje ve freiberském chrámu, které

poukazují na hudební význam města v 16. století.

Jako „musica freybergensis“ oživují hudbu její věrně za−

chovalé originály, které vytvářejí půdu pro nesmrtelnou

Bachovu hudbu a varhany slavného stavitele varhan Sil−

bermanna.

Informace o předplatitelském servisu jsou Vám již k dispo−

zici na adrese:

www.bachfest2007.dewww.bachfest2007.dewww.bachfest2007.dewww.bachfest2007.dewww.bachfest2007.de

Nechte se okouzlit 82. Bachovou slavností a buďte srdečně

vítáni ve Freibergu.

operationspartner dieses Bachfestes. Darüber hinaus wer−

den weitere Veranstaltungen renommierter Künstler und En−

sembles aus dem In− und Ausland die Bandbreite der Aus−

einandersetzung mit der Musik des Thomaskantors hörbar

machen. Erwähnt seien hier beispielsweise Robert Hill, Ca−

millo Radicke oder Jean Ferrard, das Ensemble Baroque de

Limoges, Cantus Cölln, Bell’arte Salzburg, Il Fondamento,

das Dresdner Barockorchester und der Dresdner Kammer−

chor sowie der Dresdner Kreuzchor. Ergänzt wird das Pro−

gramm durch bemerkenswerte Ausstellungen und Vorträ−

ge, die sich mit den kongenialen Schöpfungen der beiden

großen sächsischen Musikerpersönlichkeiten und ihrem

Umfeld beschäftigen.

Den passenden Rahmen bietet Freiberg als gastgebende

Stadt mit seinen gotischen und barocke Sakral− und Pro−

fanräumen, vier Silbermannorgeln, der ältesten Bergaka−

demie der Welt, dem ältesten kontinuierlich betriebenen

Stadttheater der Welt und vielen anderen Sehenswürdigkei−

ten. Für Musikliebhaber wurden als weiterer touristischer

Höhepunkt die Renaissanceinstrumente im Freiberger Dom

restauriert, die auf die musikalische Bedeutung der Stadt im

16. Jahrhundert hinweisen. Als „musica freybergensis“

machen deren originalgetreue Nachbauten Musik erlebbar,

die den Boden für die unsterbliche Musik Bachs und die

Orgeln des berühmten Orgelbauers Silbermann bilden.

Informationen und der Buchungsservice stehen Ihnen ab

sofort unter www.bachfest2007.de zur Verfügung. Lassen

Sie sich verzaubern und seien Sie herzlich willkommen zum

82. Bachfest 2007 in Freiberg.

Das Ensemble chordae freybergensis lässt am 29.9.2007 Originalnachbau−
ten Freiberger Renaissance−Instrumente erklingen. Foto: PR
Soubor Ensemble chordae freybergensis rozezní 29.9.2007 hudební nástroje
vyrobené podle originálních renesančních vzorů.

Das Flanders Recorder Quartett
spielt am 24.9.2007 Orgelwerke
Bachs auf Flöten. Foto: PR

Flanders Recorder Quartett zahraje
24.9.2007 Bachovy varhanní sklad−
by.

Když Hermann Kretzschmar, zakladatel společnosti „Nová

výchova“ v Lipsku, po dokončení prvního souhrnného vy−

dání děl Johanna Sebastiana Bacha v roce 1900 uspořádal

výroční putovní Bachovy slavnosti, určitě si nebyl vědom

toho, že jeho myšlenka bude živoucí ještě ve 21. století. Vždyť

v letošním roce se koná ve Freibergu již 82. Bachova slav−

nost Nové Bachovy společnosti.
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Milý příteli,

kromě blahopřání k volbě místopředsedy Euro−

regionu Krušnohoří mám k Tobě ještě prosbu.

Rád bych do Infopressu, ale i na naše stránky,

dal nějaké povídání o Tobě.

Jak jsi ke starostování přišel?

Strávil jsem 12 let v roli tajemníka městského

úřadu pár kroků od legendárního porevoluční−

ho lounského starosty Ing. Emila Volkmanna,

no a když šel do důchodu, přišlo mi přirozené

pokusit se ho nahradit. No a k tajemníkování mě

předtím z elektrárny Počerady zavála revoluce

a první vyhrané svobodné komunální volby

v Lounech v roce 1990.

Jak podporuješ partnerství Zschopau−Louny?

Jak to jen jde. Mám za ty roky v Zschopau spous−

tu dobrých kamarádů a navíc mám to horské

historické městečko opravdu ze srdce rád. Pra−

videlně tam jezdíme, nejméně dvakrát ročně (na

Schlossfest a na Weihnachtsmarkt), ale radši

vícekrát. Naše infocentrum organizuje řadu dal−

ších společných aktivit a když můžu, pomůžu.

Jaké máš hobby (to abys nás lenochy zahan−

bil)?

Moc lenochy nezahanbím, moje žena by to řekla

jasně − mým největším koníčkem je čtení novin!

Jezdím na kole a v zimě na lyžích, na běžkách i

na sjezdovkách. Mám taky rád vlaky a rád orga−

nizuji různé výlety, nejlépe kombinované (auto,

kolo, vlak, autobus, případně loď). No

a mimo to všechno máme 3 děti, a to je ten

největší koníček.

Závěrem to nejdůležitější: jaké máš předsta−

vy o zlepšení práce euroregionu?

Cílem euroregionu musí být nikdy nekončící prá−

ce na rozvoji dobrých sousedských vztahů s

Německem. Sousedy si člověk nevybírá a dobře

s nimi vycházet vyžaduje spoustu úsilí. Obrov−

skou šanci vidím v otevření hranic k 1. 1. 2008.

Jsem rád, že jsem se dočkal − při našem vstupu

do EU v roce 2004 jsem odmítal slavit, protože

jsem si uvědomoval, že jsme pouze členy druhé

kategorie. To se teď mění. Ta dlouhá cesta od

železné opony až ke zrušení hranic je pro mě

fascinující. Pojďme ji společně využít ke vzájem−

nému poznání s našimi sousedy, ke vzniku osob−

ních vazeb a přátelských vztahů mezi jednotlivci.

Po valné hromadě Euroregionu Krušnohoří v Mostě dne 30. března 2007 došlo k velkým změnám v radě české části euroregi−

onu. Postupně bychom chtěli představit nové členy tohoto důležitého grémia. V tomto vydání představujeme místopředsedu

sdružení Ing. Jana Kernera, starostu Loun.

Zur Vollversammlung der Euroregion Krušnohoří/Erzgebirge in Most am 30. März 2007 kam es zu großen personellen Änderun−

gen im tschechischen Rat der Euroregion. Nachfolgend möchten wir die neuen Mitglieder dieses wichtigen Gremiums vorstel−

len. In dieser Ausgabe stellen wir den Stellvertreter der Vorsitzenden, Herrn Ing. Jan Kerner vor, der zugleich Bürgermeister von

Louny ist.

E−mailový rozhovor s novým místopředsedou Euroregionu Krušnohoří Janem Kernerem
E−mail−Gespräch mit dem neuen Stellvertreter der Vorsitzenden der Euroregion Jan Kerner

Lieber Freund, neben dem Glückwunsch zur

Wahl als Stellvertreter habe ich an Dich noch

eine Bitte. Gern möchte ich in unserer Info−

press aber auch auf un−

seren Web−Seiten ein In−

terview platzieren.

Wie bist Du zu dem Pos−

ten des Bürgermeisters

gekommen?

Ich habe 12 Jahre nach

der Wende in der Rolle

des Beigeordneten des

Stadtamtes verbracht, ei−

nige Schritte von dem le−

gendären Bürgermeister

von Louny Ing. Emil Volk−

mann. Na und als er in die

Rente ging, kam es mir

natürlich zu, ihn zu erset−

zen. Als  Sekretär hatte mich vorher die Wende

und die erste gewonnene freie Wahl 1990 aus

dem Heizkraftwerk Počerady ins Stadtamt

geweht.

Wie unterstützt Du die Partnerschaft Louny –

Zschopau?

So gut es geht. In den vielen Jahren habe ich in

Zschopau eine Vielzahl guter Freunde gewon−

nen und dazu habe ich die historische Gebirgs−

stadt wirklich von Herzen gern. Wir fahren re−

gelmäßig hin, mindestens  zweimal jährlich (zum

Schlossfest und zum Weihnachtsmarkt), aber

lieber mehrmals. Unser Infozentrum organi−

siert eine Reihe weiterer gemeinsamer Aktivitä−

ten und wenn ich kann, helfe ich auch.

Was für ein Hobby hast Du (um uns Faulen−

zer zu beschämen)?

Sehr beschäme ich die Faulenzer nicht, meine

Frau würde das klar sagen – mein größtes Hobby

ist das Lesen der Zeitungen. Ich fahre Fahrrad,

im Winter Ski, Langlauf oder Slalom. Ich liebe

die Eisenbahn und organisiere gern verschie−

dene Ausflüge, am besten die kombinierten

(Auto, Zug, Bus, evtl. Schiff). Und außerdem

haben wir drei Kinder und das ist das größte

Hobby.

Zum Schluss das Wichtigste: welche Vorstel−

lungen hast Du über die Verbesserung der

Arbeit der Euroregion?

Das Ziel der Euroregion muss eine niemals en−

dende Arbeit für die Entwicklung der guten

nachbarlichen Beziehungen zu Deutschland sein.

Die Nachbarn kann man sich nicht auswählen

und gut mit ihnen auszukommen fordert viele

Bemühungen. Eine große Chance sehe ich in

der Öffnung der Grenze zum 01.01.2008. Ich

bin froh, dass ich es erlebt habe – bei unseren

Beitritt zur EU habe ich Feierlichkeiten abgelehnt,

weil ich dachte, dass wir nur Mitglieder zweiter

Klasse sind. Das ändert sich jetzt. Der lange Weg

vom Eisernen Vorhang  bis zu der Auflösung

der Grenze ist für mich faszinierend. Nutzen wir

sie zum gegenseitigen Kennenlernen unserer

Nachbarn, zum Knüpfen der persönlichen  und

freundschaftlichen Beziehungen. Wir können

voneinander auch manches lernen. Die Bezie−

hung unseres Landes mit Deutschland erlebte

in der Geschichte schreckliche Etappen. Als beste

Garantie, dass sich das niemals in der Zukunft

wiederholt, sehe ich die Freundschaft der Leu−

te.                 Die Fragen stellte Franta Bína

Můžeme se od sebe navzájem i leccos přiučit.

Vztah naší země s Německem prodělal v historii

ošklivé etapy. Přátelství mezi lidmi vidím jako

nejlepší záruku toho, aby se něco takového v

budoucnosti už nikdy neopakovalo.

Otázky kladl Franta Bína

Jan Kerner s prezidentem Václavem Klausem
Jan Kerner mit dem Präsidenten Václav Klaus



OSOBNOSTI EUROREGIONU
PERSÖNLICHKEITEN DER EUROREGION

infopress 2/2007
23

Matthias Lißke

Matthias Lißke,  der neue Chef der Arbeits−

gruppe Wirtschaftsförderung / Tourismus der

Euroregion Erzgebirge wurde 1960 im Vog−

tland geboren , ist verheiratet  und hat zwei

Kinder.

Der studierte Diplom−Agrar−Ingenieur arbeite−

te seit der Wende 5 Jahre lang als Amtsleiter

für Wirtschaftsförderung für den Landkreis

Annaberg. Danach wurde er Geschäftsführer

der neu gegründeten Wirtschaftsförderung

Annaberg GmbH, die nunmehr bereits 12 Ja−

hre besteht und an deren Umstrukturierung

Matthias Lißke maßgeblich beteiligt war.

Seit 2 Jahren steht er also der Wirtschaftsför−

derung Erzgebirge GmbH vor, die ihre Ziel−

stellung in der Wirtschaftsförderung und der

Regionalentwicklung der gesamten Erzgebirg−

sregion sieht.

Mit dieser Gesellschaft, die alle Bereiche der

klassischen Wirtschaftsförderung umfasst, das

Technologiezentrum in Annaberg−Buchholz

betreibt, Tourismusförderung sowie Regiona−

lentwicklung und Marketing steuert, wird ein

leistungsfähiges Dienstleistungsunternehmen

für das Erzgebirge entwickelt, welches den

wirtschaftlichen Aufbau weiter vorantreibt.

Mitglied der Arbeitsgruppe Wirtschaftsförde−

rung / Tourismus ist er seit Gründung der Eu−

roregion Erzgebirge im Jahr 1992. Den Vor−

sitz dieser Arbeitsgruppe hat er im Februar

dieses Jahres übernommen.

Bei vielen Interreg III A− und Interreg III C−Pro−

jekten war er Projektleiter oder arbeitete in die−

sen Projekten mit.

Matthias Lißke interessiert sich aber nicht nur

für die wirtschaftliche Weiterentwicklung des

Erzgebirges. Er arbeitet als Vereinsvorsitzen−

der in einem freien, anerkannten Gymnasium

in Annaberg, ist stellvertretender Vorsitzender

des Erzgebirgischen Netzwerkes für Erneu−

erbare Energie e.V. (ENNE) und engagiert sich

in der evangelischen Kirche seiner Heimatge−

meinde Tannenberg als Lektor.

Bei seinen vielen beruflichen und ehrenamtli−

chen Aktivitäten ist er vor allem eins – ein ech−

ter Erzgebirger.

Matthias Lißke

Nový šéf německé části komise pro hospodář−

ství a turistiku Euroregionu Krušnohoří Matthi−

as Lißke se narodil roku 1960 ve Vogtlandu, je

ženatý a má dvě děti. Po absolvování vysoké

školy zemědělské  pracoval jako mladý inže−

nýr od revoluce 5 let jako vedoucí odboru hos−

podářství na Okresním úřadě v Annabergu. Po−

tom se stal jednatelem nově založené

společnosti pro podporu hospodářství Wirts−

chaftsförderung Annaberg GmbH, která půso−

bí již 12 let a na jejíž restrukturalizaci se Matt−

hias Lißke významně podílel. Stala se z ní před

dvěma roky společnost Erzgebirge GmbH, kte−

rá si vytkla za cíl podporu hospodářství a regi−

onální rozvoj v celém Krušnohoří. Prostřednic−

tvím této společnosti, která obsahuje všechny

obory klasické podpory hospodářství, provo−

zuje technologické centrum v Annabergu−

−Buchholzi, podporuje rozvoj turistiky  a řídí re−

gionální rozvoj a marketing. Vytváříse tak vý−

konný podnik služeb pro celé Krušnohoří, kte−

rý podněcuje další hospodářský rozvoj. Členem

komise pro hospodářství a turistiku je od zalo−

žení euroregionu v roce 1992 a v únoru letoš−

ního roku převzal její předsednictví. Byl vedou−

cím mnoha projektů v programu Interreg  III A i

Interreg III C či v nich aktivně pracoval.

Matthias Lißke se ale nezabývá jen dalším hos−

podářským rozvojem Krušnohoří. Pracuje také

jako předseda sdružení v nezávislém akredi−

tovaném gymnáziu v Annabergu, je místopřed−

sedou Krušnohorského sdružení pro obnovi−

telné energie Erzgebirgisches Netzwerk für

Erneuerbare Energie e.V. (ENNE) a angažuje

se v evangelické církvi ve své domovské obci

Tannenberg jako lektor. Při svých mnoha akti−

vitách zůstává ale vždy tím, čím je − pravým

Krušnohorcem.
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Půvabný zámek Líčkov láká k návštěvě− Reizvolles Schloss Líčkov lockt zum Besuch

LÍČKOV – Není mnoho zámků, kde vás uvitá přímo zámec−

ká paní a není ani mnoho zámků, kde vás zámecká paní

provede i celou budovou.  Mezi těch málo patří zámek Líč−

kov, který najdete zhruba 8 kilometrů od Žatce nedaleko

Liběšic.  Zámeckou paní je zde Marie Brázdová, druhá man−

želka akademického malíře Otakara Brázdy. Ten zde žil v

letech 1925 až 1977 (zámek malíř zakoupil v roce 1924) a

mladičká a krásná Marie zde nejdříve působila jako hospo−

dyně a vzhledem ke své kráse i jako modelka. Její portrét a

také milované slunečnice zde najdete na mnoha exponá−

tech. Po roce 1948 nastala pro Brázdu i pro zámek krušná

léta a pevnou oporu měl malíř jen v paní Mařence, která se

stala jeho manželkou po smrti první ženy, švédské šlechtič−

ny Amelie Posse−Brázdové. Život na zámku nebyl zrovna

lehký a po smrti malíře v roce 1977 jen s velkým vypětím sil

a za pomoci přátel udržela Líčkov při životě. Mnoho obrazů

bylo odvezeno, něco ukradeno, a tak aby mohla být galerie

co nejlepší, musela paní Mařenka některé obrazy odkoupit.

V restituci po roce 1989 se po velkých problémech podařilo

zámek zpřístupnit veřejnosti a dnes je zde velká galérie jed−

noho z nejvýznamnějších našich malířů, který vynikl hlavně

portréty. Bez dotací, jen s partou pomocníků, se snaží paní

Marie Brázdová nejen zacho−

vat sbírku obrazů, ale také

kousek po kousku i opravo−

vat původně gotický hrádek ze

14. století, přestavěný na zá−

mek v pozdní renesanci. Do

dnešní podoby byl upraven

po roce 1765. V nedávné

době byla například oprave−

na půvabná vstupní brána a

stále hezčí nádvoří láká i k od−

počinku. Otevřeno − duben −

říjen: So, Ne 10 − 17 h, jindy

po předchozí dohodě s maji−

telkou. Délka prohlídky cca 45

minut, maximální počet osob

40. Minimální počet návštěvníků pro průvodce není určen.

Po domluvě s paní Brázdovou je možná prohlídka také v

němčině.

LÍČKOV – Es gibt nicht viele Schlösser, wo Sie direkt von

der Schlossfrau begrüßt werden und auch nicht viele

Schlösser, wo Sie die Schlossfrau persönlich durch das

ganze Gebäude führt. Zu den wenigen gehört Schloss Líč−

kov, das man ungefähr 8 km von Žatec, in der Nähe von

Liběšice findet. Die Schlossfrau ist Frau Marie Brázdová,

die zweite Ehefrau des Malers Otakar Brázda. Der lebte hier

von 1925 – 1977 (das Schloss kaufte der Maler 1924). Die

junge, schöne Marie arbeitete hier als Hausfrau und auf−

grund ihrer Schönheit auch als Mannequin. Ihr Porträt und

die von ihr geliebten Sonnenblumen finden Sie auf vielen

Gemälden. Nach dem

Umsturz 1948 fingen

für den Maler Brázda

sowie für das Schloss

bittere Jahre an. Große

Unterstützung fand der

Maler in Marie, die nach

dem Tod seiner ersten

Frau, einer schwedi−

schen Adeligen, seine

zweite Frau wurde. Das

Leben auf dem Schloss

war für sie nicht gerade

leicht. Nach dem Tod

des Malers 1977 gelang

es ihr unter Aufbietung

aller ihrer Kräfte, Líčkov am Leben zu erhalten. Viele Bilder

wurden weggebracht oder gestohlen. Um der Galerie die

besten Bilder erhalten zu können, musste Marie diese  zurück

kaufen. Nach der Restitution 1989 gelang es ihr nach großen

Problemen das Schloss der Öffentlichkeit zu präsentieren.

Heute befindet sich hier eine große Galerie einer der bedeu−

tendsten tschechischen Maler, der vor allem mit seinen

Porträts berühmt wurde. Ohne Förderung, nur mit einer

Gruppe Helfer versucht Marie Brázdová nicht nur die Gemäl−

desammlung  zu retten, sondern auch Schritt für Schritt das

Schloss. Ursprünglich war dieses eine kleine Burg aus dem

14. Jahrhundert und wurde in der Spätrenaissance umge−

baut. In der heutigen Form ist es seit 1765 zu bewundern.

In jüngster Zeit wurde z.B. das reizvolle Eingangstor In−

stand gesetzt und der immer schöner werdende Hof lädt zur

Rast ein. Öffnungszeiten: April bis Oktober –  Sa, So 10−17

Uhr oder nach Vereinbarung mit der Besitzerin.

Dauer der Besichtigung 45 min., max. Besucherzahl 40.

In Absprache mit Frau Brázdová ist die Besichtigung auch

in Deutsch möglich.

         Marie Brázdová         Marie Brázdová         Marie Brázdová         Marie Brázdová         Marie Brázdová

Text a foto: Ladislav BÁBA




