
Zpravodaj Euroregionu Krušnohoří / Erzgebirge
Berichterstatter der Euroregion Erzgebirge / Krušnohoří

3/2006
PODZIM / HERBST

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

Berichterstatter der Euroregion Erzgebirge / Krušnohoří

INTERREG III A
TAG DER SACHSEN
KIRCHE IN VÝSLUNÍ
AUSFLUGSTIPP

INTERREG III A
DEN SASŮ
KOSTEL VE VÝSLUNÍ
TIP NA VÝLET

KOSTEL VE VÝSLUNÍ 2006 − KIRCHE IN VÝSLUNÍ 2006KOSTEL VE VÝSLUNÍ 2006 − KIRCHE IN VÝSLUNÍ 2006KOSTEL VE VÝSLUNÍ 2006 − KIRCHE IN VÝSLUNÍ 2006KOSTEL VE VÝSLUNÍ 2006 − KIRCHE IN VÝSLUNÍ 2006KOSTEL VE VÝSLUNÍ 2006 − KIRCHE IN VÝSLUNÍ 2006



2 infopress 3/2006

Euroregion Krušnohoří/Erzgebirge − jednatelství

Divadlo rozmanitostí v Mostě, Topolová 1278/8, 434 01 Most,

tel./fax: +420 476 706 128,

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

Euroregion Erzgebirge/Krušnohoří e. V. − Geschäftsstelle:

Am St. Niclas Schacht 13, 09599 Freiberg, Tel.: +49 3731 78 13 04, Fax: +49 3731 78 13 01,

E−mail: ebenhoeh@euroregion−erzgebirge.de, http://www.euroregion−erzgebirge.de

Tisk: / Druck: Druck− und Verlagsgesellschaft Marienberg, Am Federnwerk, 09654 Marienberg, Tel.: +49 3735 916 40

Neprodejné / Unverkäuflich

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

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

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

Berichterstatter der Euroregion Erzgebirge / Krušnohoří
3/2006
PODZIM / HERBST

Vážení čtenáři,

v letošním roce končí program Interreg III A, který byl společen−

skou iniciativou Evropské komise pro podporu přeshraniční spo−

lupráce. V našem euroregionu byly z této iniciativy dotovány čet−

né projekty. Mohli jsme zde proto čerpat mnoho milionů EUR na

rozvoj infrastruktury, na vzdělávání, životní prostředí, hospodář−

ství, kulturu či turistiku. Když teď na konci tohoto dotačního obdo−

bí bilancujeme, tak zjišťujeme, že tyto dotace byly pro náš euro−

region velmi smysluplně vynaloženy. Ale není teď jen čas pro

bilancování, nastal i čas na přípravu nového programu. Nazývá

se Cíl 3 a je součástí Strukturálních fondů. Při přípravě jsme se

dozvěděli, že v dotačním období 2007−2013 budeme mít více fi−

nančních prostředků k dispozici, pro českou stranu je plánováno

dokonce podstatně více. V přípravné etapě nechceme ale zůstat

pasivní. Chceme se nejen seznámit s procedurou podávání a re−

alizace projektů, ale především chceme společně připravit smys−

luplné projektové záměry. Proto jsme prostřednictvím a za pomo−

ci města Mostu podali projekt přípravy na Cíl 3 pro členy a přátele

euroregionu. Projekt obsahuje práci sedmi společných komisí,

kde její zástupci společně se samosprávou na obou stranách

záměry projektů projednají a připraví, aby se jednalo o skutečně

zrcadlové projekty, které budou sloužit rozvoji našeho euroregio−

nu. Na konci přípravy by každá z těchto sedmi komisí měla při−

pravit konkrétní návrhy projektů podle stanovených priorit a tako−

vé projekty pak jistě budou moci být podány. K tomu můžete i Vy,

vážení čtenáři, významně přispět. Zašlete nám Vaše představy o

smysluplných námětech, které by mohly být realizovány v rámci

nového programu.

Sehr geehrte Leser,

in diesem Jahr endet das Programm Interreg III A, die Gemeinschafts−

initiative der EU für die Unterstützung der grenzüberschreitenden Zu−

sammenarbeit. In unserer Euroregion wurden zahlreiche Projekte aus

dieser Initiative gefördert. Es flossen viele Millionen EUR in die Eurore−

gion für die Entwicklung der Infrastruktur, Bildung, Umwelt, Wirtschaft,

Kultur und Tourismus. Wenn wir am Ende dieser Förderperiode bilan−

zieren, werden wir feststellen, dass die Fördermittel sehr sinnvoll für

unsere Euroregion ausgegeben wurden. Aber es ist nicht nur die Zeit

der Bilanz, sondern auch die Zeit der Vorbereitung des neuen Programms.

Es nennt sich Ziel 3 und ist Teil der Strukturfonds. Bei der Vorbereitung

haben wir bereits erfahren, dass in der Periode 2007 − 2013 mehr Fi−

nanzmittel zur Verfügung stehen. Für die tschechische Seite ist sogar

wesentlich mehr geplant. In der Vorbereitungsphase möchten wir jedoch

nicht passiv bleiben. Wir wollen die Prozedur gut beherrschen, wie Pro−

jekte beantragt und sinnvolle Vorhaben gemeinsam vorbereitet werden.

Deswegen haben wir mit Hilfe der Stadt Most das Projekt zur Vorberei−

tung des Ziels 3 für die Mitglieder und Freunde der Euroregion bean−

tragt. Das Projekt beinhaltet die Arbeit in sieben Facharbeitsgruppen,

wo die Vertreter gemeinsam mit der Selbstverwaltung von beiden Seiten

der Euroregion die Projektvorhaben besprechen und vorbereiten wer−

den, damit  diese wirklich Spiegelprojekte werden und der Entwicklung

unserer Euroregion dienen. Am Ende des Projektes sollte jede der sie−

ben Arbeitsgruppen konkrete Vorschläge nach den festgelegten Prio−

ritäten vorbereiten, die  auch beantragt werden können. Dazu können

auch Sie, werte Leser beitragen. Schicken Sie uns Ihre Vorstellungen

über mögliche sinnvolle, grenzüberschreitende Vorhaben, die im Rahmen

des neuen Programms umgesetzt werden können.
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Im August trafen sich die Geschäftsführer und

die Mitarbeiter des Sekretariats des Kleinpro−

jektefonds der sächsischen und tschechi−

schen Euroregionen in Most, um über den

Kleinprojektefonds im Programm Ziel 3 zu

beraten und eine neue Richtlinie vorzuberei−

ten. Auch im Kleinprojektefonds wird das

Lead−Partner−Prinzip zur Anwendung kom−

men, bei dem ein Projektpartner die Ver−

antwortung für das Gesamtvorhaben über−

nimmt.

Die Euroregionen werden für die Abwicklung

des Kleinprojektefonds verantwortlich sein

Lokaler Lenkungsausschuss tagte
am 26. September in Most

Insgesamt 22 Projektanträge wurden dem

Lokalen Lenkungsausschuss der Eurore−

gion Erzgebirge/Krušnohoří am 26. Sep−

tember vorgelegt. Dabei handelte es sich

um 8 sächsische und 14 tschechische Pro−

jekte.

2 tschechische Projekte wurden von

tschechischer Seite einstimmig abgelehnt.

Insgesamt konnten für die grenzüber−

schreitende Zusammenarbeit und Koope−

ration der Partner für die sächsischen

Projekte 42 000 EUR, für die tschechi−

schen Projekte 46 222,84 EUR kofinan−

ziert werden, in der Gesamtsumme von

101 236 EUR.

V srpnu se setkali jednatelé a pracovníci

sekretariátů Fondu malých projektů v

Mostě, aby se poradili o přípravě Fondu

malých projektů v novém programu Cíl 3

a připravili návrh nové směrnice tohoto

programu. Přítomní akceptovali princip

vedoucího partnera, který převezme zod−

povědnost za celý záměr a také se tím

počítá i s větším zapojením partnera pro−

jektu. Euroregiony budou zodpovědné za

průběh a realizaci tohoto fondu a nadále

usilují o jednoduché, společné dvojjazyč−

né žádosti a formuláře. Odborné hodno−

cení projektů by měly nadále provádět

odborné komise euroregionů, jak je to již

zavedená a osvědčená praxe.

Samozřejmě mohou být do odborného

posuzování zapojeni i další specialisté.

Ve vlastních jednacích řádech euroregi−

onů zůstává dost prostoru pro jejich spe−

cifické podmínky.

V prvním vydání Infopressu v roce 2007

budeme o tomto novém programu detail−

ně informovat.

und sich um einfache, einheitliche, zweispra−

chige Projektanträge bemühen. Die fachliche

Bewertung der Projekte sollen, wie es auch

heute schon bewährte Praxis ist, die Arbeits−

gruppen der Euroregionen übernehmen.

Weitere Experten können bei einer fachlichen

Stellungnahme hinzu gezogen werden. Die

Geschäftsordnungen der einzelnen Eurore−

gionen bieten auch hier Spielraum für spezi−

fische Anforderungen.

In der ersten Ausgabe der Infopress im Jahr

2007 werden wir detaillierter über dieses För−

derinstrument berichten.

FOND MALÝCH PROJEKTŮ V MOSTĚ

Lokální řídící výbor
jednal 26. září v Mostě

Celkem 22 projektových žádostí bylo před−

loženo Lokálnímu řídícímu výboru Fondu

malých projektů Interreg III A k hodnoce−

ní. Jednalo se o 8 saských a 14 českých

projektů. Z českých projektů byly dva pro−

jekty zamítnuty. Celkem bylo rozhodnuto

o dotaci pro přeshraniční spolupráci a ko−

operace na saské straně ve výši 42 000

EUR, na české straně je to 12 projektů

s dotací 46 222,84 EUR v celkové výši 101

236 EUR.

KLEINPROJEKTEFONDS IN MOST

V Pardubicích proběhlo 6. září jednání 25 zá−

stupců euroregionů, krajů a Ministerstva pro

místní rozvoj ČR, aby se společně dohodli o

přidělení prostředků určených na přeshranič−

ní spolupráci v rámci programu Cíl 3 na ob−

dobí 2007–2013. K dispozici je celkem

345 600 000 EUR, ke kterým přibylo ještě

dalších 6 milionů.  Na čtyři české euroregio−

ny na saské hranici připadne po živé diskusi

v uvedeném období více než 67 milionů EUR.

V porovnání s dosavadním dotačním obdo−

bím je to podstatně lepší základ pro přeshra−

niční spolupráci.

In Pardubice fand am 6. September die Be−

ratung der 25 Vertreter der tschechischen

Euroregionen, Bezirke und des Ministeriums

für Regionale Entwicklung statt. Die tsche−

sentlich bessere Grundlage für die grenzüber−

schreitende Zusammenarbeit. Insgesamt ste−

hen 345 600 000 EUR zur Verfügung und

letztlich wurden noch 6 Mio. EUR ergänzt.

Prostředky EU
na Cíl 3 rozděleny
Finanzmittel der EU
für Ziel 3 verteilt

chischen Euroregionen an der sächsischen

Grenze erhalten nach einer regen Diskusion

insgesamt rund 67 Mio. EUR.  Im Vergleich

zur bisherigen Förderperiode ist dies eine we−
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V Mariánských Lázních se sešlo ve dnech 19. 9. – 20.9. 2006 česko – saské rozho−

dovací grémium k hodnocení velkých projektů Interreg III A.. Vzhledem k tomu, že

prostředky na české straně již byly vyčerpány, rozhodovalo se pouze o saských pro−

jektech. Z našeho euroregionu byl předloženy 3 projekty, 2 byly schváleny, 1 byl

stažen.

In Mariánské Lázně (Marienbad) traf das tschechisch−sächsische Entscheidungsgre−

mium zur Bewertung der Großprojekte Interreg III A am 19./20.09. 2006 zusammen.

Da auf der tschechischen Seite die Finanzmittel bereits ausgeschöpft sind, wurde nur

über sächsische Projekte entschieden. Von der Euroregion Erzgebirge lagen drei

Projekte zur Abstimmung vor, von denen eins zurück gestellt wurde.

Regionální řídící výbor INTERREG III A
Regionaler Lenkungsausschuss INTERREG III A

Projekt Interreg III A: Kooperace integračních podniků v česko–německém příhraničí
Přeshraniční projekt v socioekonomické oblasti projektu by měly být uskutečněny další společné ak−

tivity, jako německo−česká setkávání podnikatelů a od−

borné exkurze spolu s postiženými. Důležitým bodem

v projektu je také vytváření lobby a opatření na získá−

vání podpory pro integrační podniky. U příležitosti

jednání sociální komise Euroregionu Krušnohoří

v Mostě dostala vedoucí projektu Kathrin Weinrich

příležitost, aby zde tento projekt Interreg představila.

Jejím cílem přitom bylo získat k dosavadním kontak−

tům další české kontakty, další spolupracovníky jako

multiplikátory pro plánované aktivity. Jürgen Winkler,

jednatel jednoho z integračních podniků v euroregio−

nu, společnosti Dienstleistungs− und Service GmbH

Niederschmiedeberg,  informoval účastníky o profilu

svého podniku. Jako výsledek z jednání a z předsta−

vení projektu bylo dohodnuto, že v říjnu 2006 dojde

v Mostě k setkání vybraných českých a německých

podnikatelů, které zorganizuje jednatel české části eu−

roregionu František Bína.

Interreg III A−Projekt: „Kooperation der Integrationsbetriebe im deutsch−tschechischen Grenzraum“

Grenzüberschreitendes Projekt im sozioökonomischen Bereich
durchgeführt werden. Wichtiger Themenschwer−

punkt im Projekt sind Lobbyarbeit und Sensibilisie−

rungsmaßnahmen für Integrationsunternehmen.

Anlässlich der im August in Most stattgefundenen

Sitzung der Arbeitsgruppe Soziales der Euroregi−

on Erzgebirge erhielt die Projektleiterin Kathrin

Weinrich die Gelegenheit zur Vorstellung des In−

terreg−Projektes. Zielstellung war es, zusätzlich zu

bereits bestehenden Kontakten nach Tschechien,

weitere Multiplikatoren für geplante Aktivitäten zu

gewinnen. Jürgen Winkler, Geschäftsführer eines

dieser in der Euroregion ansässigen Integrations−

betriebes, der Dienstleistungs− und Service GmbH

Niederschmiedeberg, informierte die Teilnehmer

über das Leistungsprofil dieses Unternehmens. Im

Ergebnis der Projektvorstellung wurde für Oktober

2006 ein deutsch−tschechisches Unternehmertref−

fen in Most vereinbart, das vom Geschäftsführer

der tschechischen Euroregion Erzgebirge, Franti−

šek Bína, organisiert wird.

Jeden ze schválených projektů Interreg III A Euro−

regionu Krušnohoří v roce 2006 obsahuje rozvoj

kooperací integračních podniků v česko−německém

příhraničí. Nositelem tohoto projektu je vzdělávací

zařízení Erzgebirgisches Bildungswerk e.V. v

Pockau, které již má značné zkušenosti s mnoha

projekty v tomto programu.

Integrační podniky jsou takové podniky, které pů−

sobí na pracovním trhu a které se od ostatních od−

lišují tím, že je v nich větší podíl postižených, za−

městnaných na povinně sociálně zajištěných

pracovních místech. Po financování rozjezdu do−

stávají tyto firmy v Německu pouze vyrovnávací

dávky, které jsou k dispozici i jiným zaměstnavate−

lům, kteří postižené také zaměstnávají. Protože se

musejí integrační podniky financovat samy ze svých

příjmů, podnikají v rozmanitých oborech, které od−

povídají potřebám a požadavkům trhu, ale i mož−

nostem postižených spolupracovníků. Na české

straně existují podobná zařízení, říká se jim tu  chrá−

něné dílny, které také pracují za účelem dosažení

zisku a zaměstnanecká kvóta zde činí přes 50% po−

stižených.

V rámci projektu by bylo možné vytvářet a rozvíjet

trvalé přeshraniční kooperace v různých oblastech.

Plánování projektu sestává ve výměně praktických

zkušeností, společné kvalifikaci, výstavách a práci

s veřejností, stejně jako vzájemném předávání za−

kázek, společné výrobě a službách.

Cílem je posílení hospodářské síly českých

i německých integračních podniků, aby mohly být vy−

tvářeny nové pracovní příležitosti pro postižené spo−

luobčany, popř. aby mohly být stávající pracovní pří−

ležitosti zachovány. Kromě jmenovaných činností v

Eines der für 2006 bewilligten Interreg III A−Pro−

jekte der Euroregion Erzgebirge beinhaltet die Ko−

operationsentwicklung von Integrationsbetrieben

im deutsch−tschechischen Grenzraum. Projektträ−

ger ist der Erzgebirgische Bildungswerk e.V. in

Pockau, der bereits über Erfahrungen mit mehre−

ren Interreg−Projekten verfügt.

Integrationsbetriebe sind am ersten Arbeitsmarkt

tätige Unternehmen, die sich von anderen Wirt−

schaftsunternehmen lediglich dadurch unterschei−

den, dass sie einen höheren Anteil schwer behin−

derter Menschen an sozialversicherungspflichtigen

Arbeitsplätzen beschäftigen. Nach einer Anschub−

finanzierung in der Startphase erhalten diese Fir−

men in Deutschland nur Nachteilsausgleiche bewil−

ligt, die auch allen anderen Arbeitgebern, die

Behinderte beschäftigen, zur Verfügung stehen. Da

sich die Integrationsbetriebe aus ihren Einnahmen

finanzieren müssen, sind sie in vielfältigen Bran−

chen tätig, welche den Markterfordernissen, aber

auch den Möglichkeiten der behinderten Mitarbei−

ter entsprechen. Auf der tschechischen Seite exis−

tieren vergleichbare Einrichtungen als geschützte

Werkstätten, die gewinnorientiert arbeiten und eine

Beschäftigungsquote von über 50% behinderte Mit−

arbeiter aufweisen.

Im Rahmen des Projektes sollen nachhaltige grenz−

übergreifende Kooperationen auf den verschieden−

sten Gebieten entwickelt werden. Die Planungen

umfassen sowohl Erfahrungsaustausch, Praktika,

gemeinsame Qualifizierungen, Messen und Öffent−

lichkeitsarbeit, als auch gegenseitige Auftragsverga−

be, gemeinsame Produktion und Dienstleistung. Ziel

ist die Stärkung der Wirtschaftskraft von tschechi−

schen und deutschen Integrationsbetrieben, um neue

Arbeitsplätze für behinderte Menschen schaffen bzw.

bestehende sichern zu können. Neben den genann−

ten Projektinhalten sollen gemeinsame Aktivitäten

wie z. B. deutsch−tschechische Unternehmertreffen

und Fachexkursionen mit behinderten Mitarbeitern
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Monitorovací výbor Interreg III A
Monitorovací výbor Interreg III A pro česko − sas−

kou hranici jednal 31. 8. − 1. 9. 2006 v Drážďanech.

Spočíval především v diskusi o přípravě nového pro−

gramu na podporu přeshraniční spolupráce Cíl 3

a v evaluaci ex−ante tohoto programu. Důkladně se

diskutovalo o proceduře a realizaci Cíle 3 v období

let 2007−2013, přičemž se důrazně vyjádřily přede−

vším euroregiony s hospodářskými a sociálními part−

nery. Nastolily otázku, jaká bude jejich role. Nově

bude ustanoven pouze jeden výbor, ve kterém dojde

ke spojení kompetencí řídícího a monitorovacího vý−

boru. Bude tedy nejen rozhodovat  projektech, ale i

provádět monitoring. Euroregiony budou samy spra−

vovat Fond malých projektů.

Der Begleitausschuss Interreg III A für die säch−

sisch−tschechische Grenze fand am 31.08.−01.09

2006 in Dresden statt. Großes Thema war die Dis−

kussion zum neuen Programm für die Unterstüt−

zung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit

Ziel 3 und die Ex−Ante− Evaluierung dieses Pro−

gramms.

Ausführlich wurde über das Prozedere der Umset−

zung von Ziel 3 in den Jahren 2007 – 2013 disku−

tiert, wobei es vor allem bei den Euroregionen und

den Wirtschafts− und Sozialpartnern noch erhebli−

chen Klärungsbedarf  zu deren Rolle im Prozess

gab.

Neu ist, dass es künftig nur noch einen Ausschuss

geben wird, in dem der Regionale Lenkungsaus−

schuss und der Begleitausschuss vereinigt sind.

Künftig wird also in diesem Gremium über Projek−

Drážďanské kasematy − Po jednání byli čle−
nové monitorovacích výborů odesláni do 16.
století, kde pobyli v drážďanských kasema−
tech.
Dresdner Kasematte − Nach der Beratung be−
sichtigten die Mitglieder des Begleitausschus−
ses die Kasematten in Dresden, wo sie sich in
das 16. Jahrhundert zurück versetzt fühlten.

te entschieden und das Programm überwacht. Die

Euroregionen werden ab 2007 den Kleinprojekte−

fonds selbst verwalten.

Begleitausschuss Interreg III A

Přeshraniční projekt pro podniky
(DTPA/MT) STOLLBERG: „SaxTeKo  Sächsische Technologie Kompetenz“ ist ein neues
grenzüberschreitendes EU−Projekt das den Aufbau eines Unternehmens− und Kom−
petenznetzwerkes zwischen deutschen und tschechischen Unternehmen fördern soll.
Durch dort aufgebaute Kontakte und Kooperationen der Unternehmen soll die wirt−
schaftliche Stabilität in der gesamten Grenzregion zwischen Sachsen und Böhmen
erhöht werden. SaxTeKo unterstützt insbesondere die Schaffung eines branchenüber−
greifenden Arbeitskreises zur Erhöhung der Wertschöpfungskette für produzierende
kleine und mittlere Unternehmen in der Grenzregion. Maßnahmeträger für dieses In−
terreg III A−Projekt ist die AWU Stollberg. Unternehmen aus beiden Ländern knüpfen
bei „SaxTeKo“ Kontakte und tauschen Erfahrungen insbesondere im Technologiebe−
reich aus. Für interessierte Unternehmen aus der deutschen und tschechischen Erz−
gebirgsregion besteht noch die Möglichkeit zur Mitarbeit. Diese können sich unter
der Telefonnummer 037296/12110 informieren. Ziel des Projektes ist die Erhöhung
des Auslastungsgrades der vorhandenen Maschinen− und Prozesskapazitäten in der
Grenzregion und die Schaffung eines Abmusterungszentrums für Spezialtechnologi−
en, auf das alle potentiellen klein− und mittelständischen Unternehmen der Grenzregi−
on zugreifen können. Aufgrund der wachsenden Anforderungen des globalisierten
Marktes ist eine Bündelung von Kapazitäten und Kompetenzen für die zukünftige Wett−
bewerbsfähigkeit der Unternehmen von besonderer Bedeutung. Träger und Koopera−
tionspartner des Projektes erwarten Synergieeffekte für die Teilnehmer und die Regi−
on durch das entstehende Netzwerk auch über die Projektlaufzeit hinaus.

Grenzüberschreitendes Projekt für Unternehmen
(DTPA/MT) STOLLBERG: „SaxTeKo Saské technologické kompetence“ –
to je nový přeshraniční projekt dotovaný EU, který by měl podpořit kom−
petenční podnikatelskou síť mezi českými a saskými podniky. Pomocí vy−
tvořených kontaktů a kooperací by se měla zvýšit hospodářská stabilita ve
společném hraničním regionu mezi Saskem a ČR. Projekt SaxTeKo pod−
poruje především vytváření pracovních vztahů, přesahujících vlastní obo−
ry a měl by sloužit ke zvýšení přidané hodnoty pro malé a střední výrobní
podniky v příhraničí.
Nositelem tohoto opatření v programu Interreg III A je AWU Stollberg.
Podniky z obou zemí budou v projektu SaxTeKo navazovat kontakty
a vyměňovat si zkušenosti především z oblasti technologií. Pro podniky,
které o to mají zájem, je ještě dána možnost ke spolupráci. Zájemci se
mohou informovat na telefonním čísle 0049 37296/12110.
Cílem projektu je lepší využití stávajícího strojního vybavení a výrobní ka−
pacity v příhraničí a vytvoření vzorového centra pro speciální technologie,
které mohou využít potencionální malé a střední podniky v příhraničí.
Na základě rostoucích požadavků globálního trhu má spojení kapacit
a kompetencí pro další konkurenceschopnost podniků zvlášť velký význam.
Nositelé projektu a kooperační partneři očekávají, že účastníci budou moci
využít synergické efekty a region bude využívat vytvořené síťové propojení
i po ukončení doby trvání projektu.
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ARBEITSGRUPPE SPORT

DER EUROREGION

Auf Grund der Beschlussfassung des Rates

der Euroregion entstand eine neue Arbeits−

gruppe für Sport. Auf der tschechischen Sei−

te wurde Herr Mag. Jaroslav Knorre, Abge−

ordneter der Stadtverwaltung Most und

Präsident des Golfclubs als Vorsitzender und

als Sekretärin Bc. Eva Martinovská, Mitarbei−

terin des Stadtamtes Most, gewählt. Die Re−

gion Chomutov vertritt Ing. Malina und die

Region Louny Herr Milan Chrobák. Bei einer

ersten Beratung im Juli am Golfplatz in Most

wurden gemeinsam mit den deutschen Part−

nern Aufgaben und Vorhaben festgelegt, die

in Freiberg bei der nächsten Beratung im

Herbst besprochen werden sollen. Auf säch−

sischer Seite soll keine eigenständige Arbeits−

gruppe gegründet werden.

LOUNY – Ideální atletické počasí a skvělé

sportovní výkony, to bylo letošní mezinárodní

čtyř−utkání staršího žactva v atletice. Usku−

tečnilo se v sobotu 16. září 2006 v areálu ZŠ

Přemyslovců v Lounech za pořadatelství ASK

Elna Počerady.  Každé druž−

stvo, Česko – Louny, Sloven−

sko – Lučenec, Německo –

Zschopau a Maďarsko – Sal−

gotarjan, tvořilo deset žákyň a

deset žáků, závod byl ovšem

otevřen i pro další jednotlivce.

Tím se na letošním již 21. roč−

níku představilo na sto sportov−

ců a k vidění byly opravdu vý−

borné výkony. Velkým

talentem se zdá Nika Borloko−

vá z Lučence, která vyhrála

běhy na 300 a 150 metrů, v

hodu oštěpem zaujal Toni Roe−

der ze Zschopau (49,01 m), ve výšce byl str−

hující souboj Anny Szölössy z Maďarska

s Nancy Richterovou ze Zschopau. Obě sko−

čily shodně 1,57 m, ale na počet pokusů zví−

tězila německá závodnice, což její soupeřka

tak trochu oplakala, ale i to patří k sportu…

Soutěžilo se celkem v jedenácti disciplínách

– koule, oštěp, disk, dálka, výška a běhy.

V celkovém hodnocení družstev zvítězilo druž−

stvo Zschopau před Lučencem, na třetím mís−

tě skončilo maďarské družstvo z města Sal−

gotarján a na čtvrtém místě domácí Louny.

SPORTOVNÍ KOMISE

EUROREGIONU
Na základě usnesení rady Euroregionu Krušno−

hoří vznikla v našem euroregionu nová komise

pro sport. Jejím předsedou byl zvolen Mgr. Jaro−

slav Knorre, zastupitel Mostu a prezident Golfo−

vého klubu v Mostě (druhý zprava). Za Most byla

dále zvolena tajemnicí komise  Bc. Eva Martinov−

ská, pracovnice mosteckého magistrátu (první

zprava). Chomutovsko bude zastupovat Ing. Edu−

ard Malina − reprezentační trenér windsurfingu −

a okres Louny  Milan Chrobák, asistent reprezen−

tačního trenéra cyklistiky,  člen komise pro tělo−

výchovu a sport MÚ Louny. Na společném  jed−

nání s německou částí komise v Mostě dne 11. 7.

2006 na golfovém hřišti byly stanoveny hlavní

úkoly komise a záměry společných projektů, kte−

ré budou projednány na dalším společném jed−

nání komise na podzim ve Freibergu. Na saské

straně zatím samostatná komise nevzniká.

Mezinárodnímu čtyř−utkání v atletice přálo počasí
Dem internationalen Vierkampf in Leichtathletik war das Wetter hold

LOUNY: Ideales Athletikwetter und hervorra−

gende sportliche Leistungen zeichneten den

diesjährigen Vierkampf der älteren Schüler

aus. Diese wetteiferten am Samstag den

16. September im Areal der Schule der Pri−

misliden in Louny un−

ter der Leitung des

Sportklubs Elna Po−

čerady. Jede Mann−

schaft stellte 10

Schülerinnen und

Schüler. Es kämpften

Vertreter der Tsche−

chische Republik aus

Louny, der Slowakei

aus Lučenec, von

Deutschland aus

Zschopau, von Un−

garn aus Salgotarjan.

Der Wettkampf war

aber auch offen. Damit wurde der Wettkampf

in diesem Jahr bereits zum 21. Jahrgang mit

wahrhaft ausgezeichneten Leistungen been−

det. Als großes Talent stellte sich Nika Borlo−

ková aus Lučenenc heraus, die den 300 m

und 150 m Lauf gewann. Im Speerwerfen

gewann Toni Roeder aus Zschopau (49,01

m). Im Hochsprung sahen die Zuschauer ei−

nen spannenden Zweikampf zwischen Anna

Szölössy aus Ungarn und Nancy Richter aus

Zschopau. Beide erreichten 1,57 m , aber am

Ende gewann die deutsche Sportlerin, was

ihre Gegnerin beweinte – aber  auch das

gehört zum Sport. Insgesamt standen 11 Dis−

ziplinen im Wettbewerb zur Entscheidung:

u.a. Kugelstoßen, Speerwerfen, Diskus, Lau−

fen, Hochsprung. Bei der Siegerehrung ge−

wann die Zschopauer Mannschaft vor Luče−

nec, die den zweiten und Salgotarján, die den

dritten Platz belegten. Auf den vierten Platz

kam der Gastgeber aus Louny.

 Text a foto: Ladislav Bába, Louny
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V pátek 15. 9. se

sešla česká část ze−

mědělské komise v

sídle Okresní agrár−

ní komory ve Vtelně

u Mostu. Členové

komise projednali

přípravu na nový

program Cíl 3 a při−

pravili pro společné

jednání s německým

partnerem záměr

projektu pravidelné−

ho přenosu aktuál−

ních informací,

uspořádání odborně

zaměřených work−

shopů a společné výstavy. Zajíma−

vý je i konkrétní námět Třebívlic na

další využití pelet ze štěpky a hně−

dého uhlí k centrálnímu vytápění ven−

kova.

ZEMĚDĚLSKÁ KOMISE VE VTELNĚZEMĚDĚLSKÁ KOMISE VE VTELNĚZEMĚDĚLSKÁ KOMISE VE VTELNĚZEMĚDĚLSKÁ KOMISE VE VTELNĚZEMĚDĚLSKÁ KOMISE VE VTELNĚ

Am Freitag den

15.09.06 traf sich der

tschechische Teil der

Arbeitsgruppe Land−

wirtschaft in der

Kreisagrarkammer in

Vtelno bei Most. Die

Mitglieder beschäftig−

ten sich mit der Vor−

bereitung des neuen

Programms Ziel 3.

Für die gemeinsame

Beratung mit dem

deutschen Partner im

Oktober bereiten sie

ein Projektvorhaben

für Informationsaus−

tausch, fachliche Workshops und  gemeinsame Aus−

stellungen vor. Interessant ist das Vorhaben der Ge−

meinde Třebívlice, Peletts aus mit Braunkohle

vermischten Holzabfällen für die Zentralheizungen auf

dem Lande zu nutzen.

DIE ARBEITSGRUPPE LANDWIRTSCHAFT IN VTELNODIE ARBEITSGRUPPE LANDWIRTSCHAFT IN VTELNODIE ARBEITSGRUPPE LANDWIRTSCHAFT IN VTELNODIE ARBEITSGRUPPE LANDWIRTSCHAFT IN VTELNODIE ARBEITSGRUPPE LANDWIRTSCHAFT IN VTELNO

V Želenicích u Mostu

se v sobotu 16. září

2006 konal druhý Ovčí

a kozí jarmark, který

pořádala Společnost

chovatelů ovcí a koz −

SZČ. Počásí akci přá−

lo, návštěvnost byla

hojná.

Návštěvníci jarmarku

zhlédli ukázku stříhání

ovcí, probíhala ochut−

návka a prodej kozích

sýrů a výrobků z jehně−

čího masa, děti malo−

valy obrázky a svezly

se na koních. K vidění

byla i řemesla, napří−

klad malování na plát−

no či paličkování a kaž−

dý si mohl zkusit

vyrobit vlastní svíčku. Pořadatelé byli spokojeni,

vždyť s podporou obce Želenice se akce zdařila.

In Želenice bei Most fand am

16.09.2006 schon der zweite

Ziegen− und Schafsjahrmarkt

statt. Er wurde von den jun−

gen Mitgliedern der Gesell−

schaft der Schaf− und Ziegen−

züchter (SZC) organisiert.

Das Wetter war für die Veran−

staltung günstig. Es wurden

viele Schafschuren durchge−

führt, die den Besuchern sehr

anschaulich gezeigt wurden.

Kostproben und der Verkauf

von Schafskäse und Produk−

ten aus Lammfleisch gehörten

ebenfalls zum Programm. Die

Kinder konnten Bilder malen

oder auch reiten. Außerdem

gab es traditionelles Hand−

werk zu sehen, wie das Lei−

nenmalen, das Klöppeln und

jeder Besucher konnte auch seine eigene Kerze herstellen. Die Veranstalter waren

zufrieden, denn mit Hilfe der Gemeinde verlief die Veranstaltung sehr erfolgreich.

Ovčí a kozí jarmark mladých zemědělců
Ziegen− und Schafsjahrmarkt der jungen Landwirte

EUROREGION KRUŠNOHOŘÍ/ERZGEBIRGE
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Po jednání této komise v červnu v Mostě, kde

představil nový vedoucí kontaktního centra

„Tschechienkontakt“ pan Luthardt práci tohoto

projektu, následovalo další jednání komise 12.

září v turistickém objektu „Huthaus“ historic−

ké štoly Fortuna v Deutschneudorfu.

Velká část jednání byla věnována informacím

o novém dotačním programu Cíl 3, který bude

zahájen v roce 2007. Na pořadu jednání bylo

ale i posuzování malých projektů v dosavad−

ním programu Interreg III A.

Německá strana předložila tři projekty. Bylo

to zhotovení a tisk informačního materiálu  pro

cyklisty a dějiny příhraničí na staré solné stez−

ce jako průvodce dějinami mezi Saydou a cis−

terciáckým klášterem v Oseku. Česká strana

představila také tři projekty. Doporučeny byly

projekty partnerství Lubenec s Gornsdorfem

a Ledové Vánoce v Chomutově.

Následovalo představení s podrobnými infor−

macemi o velkém projektu Interreg III A, kte−

rý právě probíhá i s podrobnými informace−

mi. Podal ho AWU Management & Innovation

Komise pro hospodářství a turistiku
Arbeitsgruppe Wirtschaftsförderung/Tourismus

Nach der Beratung dieser Arbeitsgruppe im

Juni in Most, in der u.a. der neue Leiter des

Büros „tschechienkontakt“ Herr Luthardt sei−

ne Arbeit vorstellte, tagte die Arbeitsgruppe

arbeitung und Druck von zweisprachigem In−

formationsmaterial für Radtouristen“ und

„Grenzlandgeschichten an der Alten Salz−

straße – Wanderführer durch Geschichte

zwischen Sayda und dem Zisterzienserklos−

ter Osek“.

Die tschechische Seite stellte ebenfalls drei

Projekte vor, z.B. „Zusammenarbeit der Part−

nerstädte Lubenec mit Gornsdorf“ und

„Eisweihnachten in Chomutov“, welche Zu−

stimmungen erhielten.

Auf ein Interreg III A−Großprojekt der AWU

Management & Innovation GmbH Stollberg

wurde hingewiesen, für das noch Kooperati−

onspartner gesucht werden (siehe auch Sei−

te 5) und es gab Informationen zur Durch−

führung der Deutsch−Tschechischen

Tourismuskonferenz. Auch wurde zur

künftigen Arbeitsweise der Arbeitsgruppe dis−

kutiert. Nach der Beratung besichtigten die

Arbeitsgruppenmitglieder das Besucherberg−

werk, das eine touristische Attraktivität ist.

GmbH Stollberg (viz str. 5), pro který jsou hle−

dáni ještě další kooperační partneři na české

straně. Dále zazněly informace o konkrétních

připravovaných česko−německých konferen−

cích o turistice. V komisi se také živě diskuto−

valo o jejím budoucím pracovním zaměření.

Po jednání navštívili členové komise štolu For−

tuna, která je známou turistickou atrakcí.

am 12. September im „Huthaus“ des Fortu−

nastollens in Deutschneudorf.

Einen breiten Raum der Beratung nahmen die

Informationen zum neuen Förderprogramm

Ziel 3 ein, welches 2007 starten wird. Auch

die Bewertung von Interreg III A−Kleinprojek−

ten war ein Tagesordnungspunkt. Von deut−

scher Seite lagen drei Projekte vor, so die „Er−
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Jednatelé a předsedové komisí pro životní

prostředí Euroregionu Elbe/Labe a Krušno−

hoří/Erzgebirge připravili na svém setkání

v Mostě dne 1. 8. 2006 společnou konferenci

obou euroregionů o životním prostředí. Usku−

teční se 2. listopadu v mosteckém hotelu

Cascade a bude mít tři základní body:

1. Zhodnocení dosavadní přeshraniční spo−

lupráce Saska a ČR v oblasti ochrany život−

ního prostředí v uplynulých 15 letech a vý−

sledky práce komisí životního prostředí v obou

euroregionech v uplynulém období.

2. Seznámení s novým programem na pod−

poru přeshraniční spolupráce s názvem Cíl

3, který bude pokračováním dosavadního pro−

gramu Interreg III A a možnosti dotací na pro−

jekty v životním prostředí.

3. Náměty smysluplných společných projek−

tových záměrů v životním prostředí v obou

euroregionech.

Die Geschäftsführer und die Leiter der Ar−

beitsgruppen Umwelt der Euroregionen Erz−

gebirge/Krušnohoří und Elbe/Labe trafen sich

am 01. 08. 2006 in Most und bereiteten eine

Bilance 15 let s výhledem do budoucna
15 Jahre Bilanz und Zukunftsaussichten

gemeinsame Konferenz beider Euroregionen

über „15 Jahre Zusammenarbeit im Umwelt−

bereich“ vor. Diese wird am 2. November 2006

in Most stattfinden und drei Hauptthemen

umfassen:

1. Einschätzung der bisherigen grenzüber−

schreitenden Zusammenarbeit Sachsen –

Tschechische Republik in den vergangenen

15 Jahren und Ergebnisse der Arbeit der Ar−

beitsgruppen Umwelt in beiden Euroregionen

in dieser Zeit.

2. Bekanntmachung mit dem neuen Pro−

gramm für die grenzüberschreitende Zusam−

menarbeit „Ziel 3“, das das bisherige Pro−

gramm Interreg III A ersetzt und Möglichkeiten

der Förderung neuer Projekte.

3. Vorhaben im Bereich Umweltschutz in den

beiden Euroregionen.

In Annaberg traf sich am 7. September diese ge−

meinsame Arbeitsgruppe der Euroregion Krušno−

hoří/Erzgebirge. Sie ist die erste Arbeitsgruppe der

Euroregion und entstand schon 1993. Seit dem

weist sie viele wirklich gute Projekte auf. In Anna−

berg besprachen die Mitglieder den Stand der um−

gesetzten Projekte aus dem Kleinprojektefonds

Interreg III A und dem Fonds für grenzüberschrei−

tende Regionenarbeit, der vom Freistaat Sachsen

zur Verfügung gestellt wird. Sehr hoch wurden z.B.

die Projekte der Kunstschulen, Sportspiele der be−

hinderten Kinder, das Theaterfestival, der Adam−

Ries−Wettbewerb, Projekte der Partnerstädte, Aus−

stellungen und Konzerte bewertet. In der

Vorbereitung der traditionellen Projekte hat die Ar−

beitsgruppe einige Änderungen vorgeschlagen. So

könnten sich z.B. ab nächstem Jahr beim Advents−

singen der Euroregion auch Erwachsenenchöre

beteiligen. Auch das Theaterfestival könnte anders

organisiert werden. Die Manager des Projektes

„Festival Mitte Europa“ haben vorgeschlagen, dass

das traditionelle Theaterfestival unserer Euro−

region ein Teil dieses Projektes werden könnte.

Dazu kommen die Direktoren der Theater in der Eu−

roregion zu einer separaten Beratung zusammen.

Sehr ausführlich haben sich die Mitglieder der Ar−

Tato společná komise Euroregionu se sešla 7. září

v Annabergu. Je to vůbec první komise euroregio−

nu; vznikla již v roce 1993 a vykazuje za tu dobu

skutečně velké množství dobrých projektů.  V An−

nabergu členové komise probrali postup realizace

beitsgruppe mit der Vorbereitung des neuen Pro−

gramms „Ziel 3“ vertraut gemacht und vereinbart,

einen speziellen Workshop zu veranstalten, um die

gemeinsamen Projektvorhaben für die neue Etap−

pe 2007−2013 vorzubereiten.

projektů v letošním roce ve společném Fondu ma−

lých projektů Interreg III A a v Regionálním fondu,

spravovaném německou stranou euroregionu, který

poskytuje saská vláda. Vysoce byly oceněny reali−

zované projekty například uměleckých škol, spor−

tovní hry pro postiženou mládež, divadelní festi−

val, matematická soutěž, projekty partnerských

měst, výstavy, koncerty a mnohé, mnohé další. V

přípravě tradičních projektů

navrhla komise některé změny.

Tak třeba každoročního advent−

ního koncertu euroregionu by

se od příštího roku mohli zú−

častnit i dospělí umělci.  Také

divadelní festival by od příští−

ho roku mohl být organizován

jinak. Manageři projektu Střed

Evropy navrhli, aby se tradiční

divadelní festival našeho euro−

regionu stal součástí tohoto

projektu a byl z něho též doto−

ván. K tomu se  sejdou ředitelé

divadel euroregionu na separát−

ním jednání. Velmi podrobně se

členové komise seznámili s přípravou nového pro−

gramu podpory přeshraniční spolupráce Cíl 3

a dohodli se na uspořádání workshopu, na kterém

by členové této aktivní komise připravili společné

projektové záměry pro nové období 2007 – 2013.

Arbeitsgruppe Kultur/Schule/Jugend der Euroregion
Komise pro kulturu, školy, mládež euroregionu
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Im Bergmazin in Marienberg fand am 25. September die Beratung der akti−

ven Arbeitsgruppe für Museen und Kulturdenkmale statt. Es war nicht zufäl−

lig, dass die AG gerade hier im Bergmagazin tagte, in einem ehemaligen

Speicher, der als neues Museum für das Erzgebirge, Marienberg und für die

sächsisch−tschechischen Beziehungen umgebaut wurde. In der Vorbereitung

des Interreg III A−Projektes sowie in dessen Umsetzung beteiligten sich näm−

lich viele Mitglieder der Arbeitsgruppe sehr aktiv, vor allem aus den Museen

Most und Chomutov. Bei der Tagung wurde die Vorbereitung des neuen Pro−

gramms Ziel 3 besprochen und Projektvorhaben dieser Gruppe. Diese sind

zweisprachige Faltblätter der Schlösser und Burgen in der Euroregion,  Aktu−

alisierung der bekannten Publikation „Museen in der Euroregion“, bessere

gegenseitige Publizierung der Kulturdenkmale, sowie regelmäßiger Informa−

tionsaustausch. Die Exkursion im Bergmagazin war für die Fachleute nicht

nur interessant, sondern auch befruchtend.

V Bergmagazinu v Marienbergu proběhlo 25. září 2006 další jednání aktivní

pracovní komise pro muzea a kulturní památky. Není náhodou, že komise

jednala právě zde v Bergmagazinu, v bývalé sýpce, která byla přestavěna na

nové muzeum pro Krušnohoří, Marienberg a česko−saské vztahy. Na přípra−

vě projektu Interreg III A a rovněž na jeho realizaci se totiž aktivně podíleli

mnozí členové této komise, především z muzeí Most a Chomutov. Projednali

přípravu nového programu s názvem Cíl 3 s náměty projektů této komise.

Měla by to být informační skládačka o zámcích a hradech euroregionu, aktu−

alizace známé publikace Muzea v Euroregionu Krušnohoří, lepší publicita

kulturních památek, jakož i pravidelná výměna informací. Exkurze v Bergma−

gazinu byla pro odborníky nejen zajímavá, ale i podnětná.

Arbeitsgruppe Museen − Komise pro muzea a kulturní památky

SOCIÁLNÍ KOMISE − AG SOZIALES

Den seniorů, pořádaný každoročně v Mostě, byl pod−

nětem sociální komise k tomu, aby se její jednání

uskutečnilo 30. srpna právě na Hipodromu v Mostě,

kde se tato slavnost seniorů konala.

Komise tak měla před vlastním jednáním možnost

spatřit seniory, mezi kterými bylo na 50 účastníků ze

Saska, při zábavném sportu, hrách, tanci a zpěvu.

Očividně se všichni náramně bavili a tak se není co

divit, že se jich většina chce zúčastnit i příštím roce.

Na vlastním jednání komise byly projednány a po−

souzeny projekty ze sociální oblasti, které budou pro−

jednány a hodnoceny v příštím Lokálním řídícím vý−

boru pro malé projekty i v Regionálním řídícím výboru

pro velké projekty. Dalším tématem byla spolupráce

v projektu Mostu „Univerzita třetího věku“. Je po−

dobný projektu přednášek pro seniory na saské stra−

ně. Prvním nabídnutým tématem jsou přednášky

o německé literatuře v období 1919 – 1936 (zájemci

se mohou přihlásit v jednatelstvích euroregionu

v Mostě či Freibergu). Vzdělávací zařízení Erzgebir−

gisches Bildungswerk z Pockau využilo nabídku

z euroregionu, aby na jednání komise představilo svůj

důležitý projekt integračních podniků a rovněž zde

iniciovalo aktivnější účast dalších českých subjektů.

Das jährlich in Most stattfindende Seniorensportfest

war der Arbeitsgruppe Soziales Anlass, ihre Bera−

tung am 30. August auf dem Gelände des Hip−

podroms Most, dem Austragungsort der Senioren−

spiele, durchzuführen.

So gab es vor der Beratung die Möglichkeit, den Se−

nioren, zu denen auch über 50 aus dem sächsischen

Teil der Euroregion angereist waren, bei Sport, Spiel,

Tanz  und Gesang zuzusehen und zuzuhören. Offen−

sichtlich hatten alle großen Spaß bei der Sache und

so war es nicht verwunderlich, dass die meisten auch

Ein weiteres Thema war die Zusammenarbeit im

Moster Projekt der „Universität des 3. Alters“, das

mit den Seniorenvorlesungen auf sächsischer Seite

vergleichbar ist. Erstes Themenangebot sind Vorle−

sungen zur deutschen Literatur zwischen 1919 und

1936 (Interessenten können sich sehr gern bei den

Geschäftsstellen der Euroregion in Most und in Frei−

berg anmelden).

im kommenden Jahr gern wieder kommen wollen.

Zur Beratung der Arbeitsgruppe wurden die Projek−

te beraten und bewertet, die in den kommenden Lo−

kalen und Regionalen Lenkungsausschüssen bestä−

tigt werden sollen.

Das Erzgebirgische Bildungswerk Pockau nutzte das

Angebot, zur Arbeitsgruppenberatung ein wichtiges

Projekt zur Zusammenarbeit von Integrationsbetrie−

ben vorzustellen und ermunterte dabei zur aktiven

Teilnahme weiterer tschechischer Einrichtungen.

Dr. Libuše Pokorná, Most

Dr. Ulrich Thiel, Freiberg
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Projekt se zaměřil na návštěvy německých úřední−

ků v Mostě a českých v Marienbergu. V Mostě úřed−

Das Projekt richtet sich an die deutschen Beam−

ten, die in Most zu Gast sind und an die tschechi−

schen Angestellten, die nach Marienberg kommen.

Auf Wunsch der Deutschen wurden in Most die Ab−

teilungen des Rathauses, die städtische Bibliothek

und die Wohnungsgesellschaft besucht. Sie wur−

den in die Informationszentren,  in den Hippodrom,

das Aquadrom, ins Stadttheater und zu weiteren

Sehenswürdigkeiten der Stadt Most begleitet. Sie

lernten so ihre Partnerstadt in den Tagen vom 19.−

20. September von allen Seiten kennen. Der Be−

such der tschechischen Behörden in Marienberg

folgte gleich am 21. September. Diese waren vom

Bergmagazin und vom Pferdegöpel gefesselt.

Außerdem fanden interessante Gespräche über die

Tätigkeit einzelner Abteilungen in der Selbstverwal−

tung statt.  Bewunderung erweckte die perfekte

Organisation des Tages der Sachsen, bei dem die

Stadtverwaltung mit ihren Helfern für fast 300 000

Besucher Veranstaltungen organisierte, Verpfle−

gung und logistische Leistungen zu erbringen hatte.

Lerne unser Amt kennen − Poznej náš úřad

ANNABERG−BUCHHOLZ: Das derzeit be−

deutendste Sportprojekt von Annaberg−

Buchholz stand am 31. Juli im Blickpunkt

des öffentlichen Interesses. An diesem Tag

feierte Oberbürgermeisterin Barbara Kle−

psch mit Vertretern von Firmen, Vereinen

und Förderstellen sowie Gästen aus der

Tschechischen Republik das Richtfest an

der Zweifeldhalle im "Sportpark grenzenlos".

Die Oberbürgermeisterin besiegelte den

symbolischen Akt persönlich mit einigen

Hammerschlägen, nachdem ein Kran den

Richtkranz auf das Holzdach gehoben hatte.

Nach dem Richtfest wird sofort mit dem In−

nenausbau begonnen. Bereits Ende Febru−

ar 2007 soll die Sporthalle übergeben wer−

den. Insgesamt werden rund 2,25 Millionen

Es geht voran: Richtfest an Zweifeldhalle (FM) − Postupujeme: glajcha na hale se dvěma hřišti

glajchou na sportovní hale s dvěma hřišti

ve sportovním areálu s názvem Sportpark

grenzenlos, což znamená, že je to sportov−

ní park bez hranic. Primátorka zpečetila ten−

to symbolický akt navíc osobně několika po−

klepy kladivem poté, co byla glajcha jeřábem

vyzdvižena na střechu.

Po tradiční glajše, která ohlašuje zakonče−

ní hrubé stavby, se ihned započalo s vnitř−

ními pracemi. Již koncem roku 2007 by měla

být stavba zkolaudována. Celkem bude in−

vestováno 2,25 milionu EUR. Téměř 1,7 mi−

lionu pocházejících z prostředků EU z pro−

gramu Interreg III A. Při využívání haly

budou podstatnou roli hrát přeshraniční

sportovní projekty, především s partnerským

městem Chomutovem.

Euro investiert. Knapp 1,7 Millionen stammen

aus dem EU−Förderprogramm Interreg III A.

Bei der Nutzung der Halle werden grenzüber−

schreitende Sportprojekte, besonders mit der

Partnerstadt Chomutov, eine wesentliche

Rolle spielen.

ANNABERG – BUCHHOLZ: Nejvýznamnější

současný projekt v oblasti sportu v Annaber−

gu−Buchholzi se stal 31. července nejsledo−

vanější událostí v zájmu široké veřejnosti.

Tento den oslavila primátorka Barbara

Klepsch spolu se zástupci firem, spolků,

s představiteli dotačních titulů a rovněž s hosty

z České republiky dokončení stavby tradiční

níci prošli podle svého přání odbory magistrátu,

navštívili  Městskou knihovnu, Planetárium, Muze−

um, Mosteckou bytovou společnost a byli prove−

deni místními informačními centry, Hipodromem,

Autodromem, Aquadromem, Benediktem, Měst−

ským divadlem a internetovými stanicemi pro ve−

řejnost. Poznali tedy své partnerské město ve dnech

19. a 20. září ze všech stran. Návštěva českých úřed−

níků v Marienbergu následovala 21. září. Nejvíce je

zaujal Bergmagazin a koňský žentour, stejně jako

zajímavé rozhovory o fungování jednotlivých od−

borů samosprávy. Obdiv sklidila skvělá organizace

Dne Sasů, kdy se samospráva postarala o téměř

300 000 návštěvníků.

Das Adventssingen der Jugendchöre

der Euroregion Erzgebirge/Krušnoho−

ří findet am Sonntag, den 10. Dezem−

ber 2006 in der Stadtkirche in Olbern−

hau statt. Beginn ist 16.00 Uhr. Die

Euroregion Erzgebirge/Krušnohoří

lädt alle recht herzlich zu dieser Ver−

anstaltung ein.

Adventní koncert mladých pěveckých

sborů Euroregionu Krušnohoří/Erzge−

birge se koná v neděli 10. prosince

2006 v městském kostele v Olbern−

hau. Začátek je v 16 hodin. Euroregi−

on Krušnohoří/Erzgebirge srdečně

zve všechny zájemce na tuto kulturní

akci.

ADVENTNÍ KONCERT MLADÝCH
PĚVECKÝCH SBORŮ EUROREGIONU

KRUŠNOHOŘÍ/ERZGEBIRGE

ADVENTSSINGEN DER JUGENDCHÖRE
DER EUROREGION
ERZGEBIRGE/KRUŠNOHOŘÍ

Besichtigung des Bergmagazins in Marienberg
Prohlídka Bergmagazinu v Marienbergu
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AUS DEM LEBEN DER PARTNERSTÄDTE

ZE ŽIVOTA PARTNERSKÝCH MĚST

Gigantisch, beeindruckend, großartig, lustig,

phänomenal, mitreißend – all diese Eigen−

schaften können nur annähernd beschreiben,

was an dem Festwochenende hier in Marien−

berg los war.

Die Bergstadt Marienberg hatte unter dem

Motto „Wir feiern mit vereinten Kräften“ zum

15. Tag der Sachsen eingeladen und ca.

280.000 Besucher sind dieser Einladung ge−

folgt.

Das 110 ha große Festgelände war an allen

drei Tagen von früh bis weit in die Nacht ein

einziges Festgetümmel. Ein besonderer An−

ziehungspunkt war die Sächsische Agrar−,

280.000 Besucher zum 15. Tag der Sachsen

Schlemmer− und Reisemeile, die in diesem

Jahr mit 93 Firmen und Vereinen einen Teil−

nehmerrekord zu verzeichnen hatte. Unter−

gebracht im Gelände der Erzgebirgskaserne

bot sich ausreichend Platz zum Schlemmen

und Verweilen. Doch auch der Bereich der

Schausteller, der Mittelaltermarkt und das

Countrydorf waren richtige Highlights.

Überhaupt Kaserne, die Besucher zeigten

sich beeindruckt von der Offenheit der Bun−

deswehr in Marienberg. Hauptmann Woite,

Pressesprecher der Brigade 37 „Freistaat

Sachsen“, dankte allen Besuchern für ihr

Kommen und besonders auch für das Inte−

resse, welches der Präsentation der Bun−

deswehr entgegengebracht wurde.

Die Medien hatten für ihre Bühnenprogram−

me zahlreiche bekannte Künstler mitgebracht

und ob nun US5, Rednex oder das Naabtal−

Duo – jeder fand seine Fans und die großen

Plätze waren gerade ausreichend für die

große Zahl der Besucher.

300 Präsentationsstände sowie das vielfälti−

ge Angebot an Waren, Speisen und Geträn−

ken sorgten in der Innenstadt für Kurzweil.

Die abwechslungsreichen Programme der

Vereine auf den 15 Themenbühnen fanden

stets ein begeistertes Publikum. Doch nicht

nur auf den Bühnen gab es Musik und Tanz,

Fanfarenzüge und die Guggemusiker zogen

durch die Straßen und sorgten für gute Lau−

ne unter den Besuchern. Es war einfach für

jedermann etwas dabei. Spiel, Spaß, Infor−

mationen, Musik, Tanz und Sport – überall

herrschte gute Laune und die Angebote ließen

keine Langeweile aufkommen.

Wir danken allen, die gekommen sind und

gemeinsam mit den Marienbergern dieses

Superfest gefeiert haben und wir hoffen, sie

alle wieder einmal in Marienberg begrüßen

zu können.

Wir können an dieser Stelle nicht auf alle

Ereignisse des Wochenendes eingehen. Die

kleine Auswahl an Bildern soll ein kleiner

Rückblick auf all die schönen Events sein.

Behalten Sie den 15. Tag der Sachsen in

guter Erinnerung und nehmen Sie diesen

Schwung mit in das weitere kulturelle Leben

in unserer Stadt.



 infopress 3/2006 13

AUS DEM LEBEN DER PARTNERSTÄDTE

ZE ŽIVOTA PARTNERSKÝCH MĚST

Gigantické, velkolepé, skvělé, veselé, fenome−

nální, strhující – všechny tyto vlastnosti mohou

jen přibližně popsat to, co všechno se o svá−

tečním víkendu zde v Marienbergu odehrálo.

Hornické město Marienberg pozvalo hosty na

Den Sasů pod heslem „Slavíme spojenými si−

lami“ a na 280 000 jich toto pozvání přijalo.

Na 110 ha velké slavnostní ploše byl po všech−

ny tři dny od časného rána hluboko do noci je−

dinečný slavnostní rej. Obzvláště silným mag−

netem byly řady stánků s nejrozmanitější

nabídkou, které zaznamenaly letos rekordní

účast, když zde nabízelo své zboží 93 firem a

spolků. Pro pobavení a bujaré veselí byl dosta−

tek prostoru v Krušnohorských kasárnách. I na

dalších místech, jak na středověkém trhu či

country vesnici, bylo mnoho velkolepých atrak−

cí.

Na  návštěvníky zapůsobila zejména kasárna

představením Bundeswehru v Marienbergu.

Kapitán Woite, tiskový mluvčí Brigády 37 „Svo−

bodný stát Sasko“, poděkoval všem návštěv−

níkům za jejich zájem, jak ho prezentace Bun−

deswehru prokázala.

Média přivedla ve svých programech na jeviš−

tě četné známé umělce, ať už to byly US5,

Rednex, či Naabtal−Duo – každý z nich našel

své fanoušky a prostory byly dostatečně velké

i pro velký počet návštěvníků.

Ve vnitřním městě zajišťovalo při zábavě osvě−

žení na 300 prezentačních stánků, kde byla

obrovská a rozmanitá nabídka zboží, jídel

a nápojů.  Střídající se programy spolků na 15

jevištích nacházely stále nadšené publikum. Ale

nebyla to jen jeviště, která nabízela hudbu

a tanec, průvody s fanfárami, ale i pouliční ka−

pely v typickém švýcarském duchu procházely

ulicemi a staraly se o dobrou náladu mezi ná−

vštěvníky. Prostě pro každého tu něco bylo.

Hry, zábava, informace, hudba, tanec a sport

– všude panovala dobrá nálada a pestrá na−

bídka nenechala nikoho propadat nudě.

Děkujeme všem, kteří přišli a společně s Ma−

rienberskými slavili tuto superslavnost a dou−

fáme, že je budeme moci opět v Marienbergu

přivítat.

Nemůžeme na tomto místě podrobně vzpome−

nout na všechny události tohoto víkendu. Malý

výběr obrázků může být jen malým ohlédnutím

za touto krásnou událostí. Uchovejte si 15. Den

Sasů v dobré paměti a berte tuto slavnost jako

náš příspěvek k saskému rozletu i jako příspě−

vek k dalšímu rozvoji kulturního života našeho

města.               Sabine Ullrich, Marienberg

280 000 návštěvníků na 15. Dnu Sasů

Foto: Matthias Leipnitz, Jan Görner, Stadtverwaltung Marienberg und Euroregion Krušnohoří.

Mostecká delegace
Moster Delegation



Součástí programu letošní

Dočesné byla také návště−

va oficiálních delegací z part−

nerských měst Žatce.

Delegace z Thumu (Němec−

ko), Poperinge (Belgie),

Krasnystawu (Polsko) a Žal−

ce (Slovinsko) jednaly v rám−

ci setkání s představiteli Žat−

ce o možnostech další

spolupráce s naším králov−

ským městem.

Program hostů začal již v pátek prohlídkou

města, Žateckého pivovaru, Křížovy vily a

degustací v Chmelařském institutu. V sobotu

zástupci partnerských měst poslali zdravici

návštěvníkům Dočesné na hlavním pódiu při

slavnostním zahájení. Členové delegací oce−

ňovali v Žatci především pozitivní změny měs−

ta i návštěvnost, program a velice dobrou or−
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Ein Teil des Programms des diesjährigen

Hopfenfestes war der Besuch aus den Part−

nerstädten der Stadt Žatec. Die Delegation

aus Thum (Deutschland), Poperinge (Belgi−

en), Krasynstaw (Polen) und Žalec (Sloweni−

en) tagten im Rahmen des Zusammentreffens

mit den Vertretern von Žatec über die Mög−

lichkeiten der weiteren Zusammenarbeit mit

unserer königlichen Stadt.

Das Programm der Gäste begann schon am

Freitag mit der Besichtigung der Stadt, der

Brauerei Žatec, der Křížova vila und der De−

gustation im Hopfeninstitut. Am Samstag be−

grüßten die Vertreter der Partnerstädte die

Besucher des Hopfenfestes auf der Haupt−

bühne bei der Eröffnung. Die Mitglieder der

Delegationen schätzten in Žatec vor allem die

positiven Veränderungen der Stadt sowie die

Besuchshäufigkeit, das Programm und die

sehr gute Organisation des diesjährigen Hop−

fenfestes.

In den letzten 5 Jahren gelang es gemeinsam

mit den Partnerstädten einige von der EU

geförderten Projekte umzusetzen, insbeson−

dere im Bereich des Fremdenverkehrs. Stell−

vertretend können die Projekte aus dem

Fonds Phare CBC genannt werden, die mit

Delegationen beim Hopfenfest 2006
Delegace na Dočesné 2006

LÍŠŤANY

V Líšťanech byla dokončena rekonstrukce

kamenného kříže umístěného u obecního úřa−

du. Památka byla v roce 2004 rozebrána

z důvodů nebezpečí jejího zřícení pro špatný

stav některých dílů. V roce 2005 získala obec

LÍŠŤANY

In Líšťany wurde die Rekonstruktion des am Ge−

meindeamt platzierten Steinkreuzes beendet.

Dieses Baudenkmal wurde 2004 zerlegt, weil

es wegen seines schlechten Zustandes einzu−

stürzen drohte.  2005 bekam die Gemeinde eine

Förderung der Stiftung des Bürgerforums in

Höhe von 25 000 Kč, die 50% der Gesamt−

kosten der Rekonstruktion abdeckte. Die Eigen−

leistungen führte der dort ansässige Steinmetz−

betrieb Robert Janák durch. Das Kunstwerk

wurde anlässlich des 660. Jubiläums der Ge−

meinde am 24.06.2006 unter Anwesenheit der

sächsischen Partner aus Mildenau feierlich ein−

geweiht.

dem deutschen Partner aus

Thum durchgeführt wurden:

„Žatec aus dem Turm“, „Spa−

ziergänge durch die Stadt“,

„Hopfenfest 2005“.

ganizaci letošních slavností. V posledních 5

letech se podařilo s partnerskými městy usku−

tečnit několik společných projektů financova−

ných Evropskou unií zejména v oblasti ces−

tovního ruchu. Za všechny můžeme jmenovat

např. projekty z fondů Phare s německým

Thumem: Žatec z věže, Procházkové trasy

městem, Dočesná 2005.

Janáka a památka byla slavnostně vysvě−

cena u příležitosti 660. výročí obce 24.

června 2006 za účasti saských partnerů z

Mildenau.

grant od Nadace Občanského fóra ve výši

25000,− Kč, který tvořil 50% rozpočtova−

ných nákladů na opravu. Vlastní opravu

provedlo místní kamenictví pana Roberta

Delegation aus Thum beim Besuch des Hopfenfestes

Delegace z Thumu (SRN) při návštěvě Dočesné
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 Elektronické zařízení s obrazovkou a s jed−

noduchým ovládáním pomocí joistiku stojí

před městským úřadem na náměstí Míru. Vy−

užívat jej mohou nejen turisté, ale i obyvatelé

Mostecka, kteří zde najdou informace v čes−

kém i německém jazyce, vztahující se k měs−

tům Litvínov a Olbernhau. Jde například o in−

formace z oblasti historie, současnosti,

kultury, sportu i  o ubytovacích a stravova−

cích kapacitách. Infomat si město Litvínov

pořídilo v rámci projektu „Modernizace komu−

nikační a informační infrastruktury v návaz−

nosti na hraniční přechod Mníšek – infomat

Centrum, informační a dopravní značení“, na

které město získalo dotaci z programu Inicia−

tivy společenství INTERREG IIIA ČR – Sas−

ko. Součástí projektu je též umístění 6 infor−

mačních tabulí směrem od hraničního

přechodu Mníšek k Litvínovu a úprava 15

dopravních značení. Slavnostního uvedení lit−

vínovského infomatu do provozu se dne

14.srpna 2006 zúčastnili představitelé spřá−

teleného Olbernhau v čele se starostou Dr.

Steffanem Laubem a nechyběl ani starosta

Seiffenu Wolfgang Schreiter. Oba se shodli,

že se budou snažit o vybudování podobných

infostánků  pro turisty také v Německu, čímž

podpoří cestovní ruch mezi oběma státy.

Eine elektronische Anlage mit einem Bild−

schirm mit der einfachen Bedienung durch

einen „Joystick“ steht vor dem Rathaus auf

dem Marktplatz „Míru“. Diese kann nicht nur

von Touristen genutzt werden, sondern auch

von den Einwohnern der Region Most, die hier

Informationen zu den Städten Litvinov und

Olbernhau  in  tschechischer und deutscher

Sprache finden. Es handelt sich um Informa−

Město Litvínov má svůj první informační box pro turisty
Litvínov hat erste Informationsboxen für Touristen

tionen zu Geschichte und Gegenwart der

Städte, zu Kultur und Sport, sowie Informati−

onen zu Übernachtungsmöglichkeiten und

Gastronomie.

Die Stadt konnte sich das Gerät im Rahmen

des Projektes „Modernisierung der Kommu−

nikations− und Informationsstruktur im Zusam−

menhang mit dem Grenzübergang Mníšek/

Deutscheinsiedel – Infomat Zentrum, Informa−

tions− und Verkehrsbezeichnung“ anschaffen.

Dazu wurden Fördermittel aus dem Pro−

gramm Interreg III A für die Tschechische

Republik und Sachsen bereit gestellt. Ein Teil

des Projektes ist auch die Anbringung von 6

Informationstafeln in  Richtung Grenzüber−

gang Mníšek/Deutscheinsiedel und nach Lit−

vínov und die Erstellung von 15 Verkehrsmar−

kierungen.

An der feierlichen Eröffnung des Litvinover

Infomats nahmen am 14. August 2006 die

Vertreter der Partnerstadt Olbernhau mit dem

Bürgermeister Dr. Steffan Laub sowie der

Bürgermeister von Seiffen, Wolfgang Schrei−

ter, teil. Beide Bürgermeister wollen sich um

einen Ausbau ähnlicher Infostände für Tou−

risten auch in

Deutschland be−

mühen, um den

Fremdenverkehr

zwischen beiden

Staaten zu unter−

stützen.

Assistenzzentrum für die Euroregion
Die Sektion der Gesellschaft des Assistenz−
zentrums A.G. für die Gemeinden und für die
nicht staatlichen Organisationen (NGO) erarbei−
tete in der Euroregion Krušnohoří im Jahr 2005
insgesamt 101 Anträge. Diese wurden erfolg−
reich in den Programmen des Bezirkes Ústí vor−

gelegt (Programm Ústecký kraj
POV, Ústecký kraj – Fonds der
Reproduktion des Gemeindebe−
sitzes); weiter im Ministerium für
regionale Entwicklung – Nord−
westböhmen, in der Europäi−
schen Union – Interreg III A und
dem  Programm OPRLZ – Ar−
beitsamt Most; Programm
SROP – GS Bezirk Ústí; SROP.
Die Gesamtsumme der Förde−
rung betrug 102 Millionen Kro−
nen.
Bis zur Jahreshälfte 2006 erarbei−
tete diese Sektion der Gesell−

schaft Assistenzzentrums A.G. 48 erfolgreiche An−
träge aus der Euroregion Krušnohoří. Die
Programme, aus denen die Projekte beantragt
wurden, sind mehr oder weniger identisch mit
denen von 2005. Die Gesamtsumme der Förde−
rung beträgt zum jetzigen Zeitpunkt 71 Millionen
Kronen.                       Petra Zavázalová

Asistenční centrum pro Euroregion
Sekce obcí a NNO společnosti Asistenční cen−
trum, a.s. vypracovalo vloni 101 úspěšných
žádostí pro obce a nestátní organizace (NNO)
z Euroregionu Krušnohoří. Úspěšné žádosti byly
předkládány do programů Ústecký kraj POV,
Ústecký kraj – Fond reprodukce obecního ma−
jetku; Ministerstvo pro
místní rozvoj – Severo−
západ; Evropská unie –
Interreg IIIA FMP;
Ústecký kraj – Územní
plány; Ministerstvo pro
místní rozvoj – POV;
Evropská unie – Inter−
reg IIIA; OPRLZ − Úřad
práce Most; SROP –
GS Ústeckého kraje;
SROP. Celková částka
získaných dotací činila
102 milionů Kč.
Do poloviny roku 2006
vypracovala sekce obcí a NNO společnosti
Asistenční centrum, a. s. zatím 48 úspěšných
žádostí pro obce a NNO z Euroregionu Krušno−
hoří. Programy, kterých byly žádosti podávány
jsou víceméně totožné. Celková částka získaných
dotací zatím činí 71 milionů Kč.

Petra Zavázalová

Petra Zavázalová
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ÚSPĚŠNÉ PROJEKTY INTERREG
ERFOLGREICHE PROJEKTE INTERREG

Am 17. August 2006 fand auf dem Schloss

Červený Hrádek in Jirkov die Vernissage zum

Projekt Holzbildhauerei statt, das hier schon

seit dem 17. Juli durchgeführt wurde. Die

Veranstaltung wurde von der Stadt Jirkov

umgesetzt, die die Finanzmittel über ein In−

terreg III A−Projekt aus dem Kleinprojekte−

fonds beantragt hatte.

Das Projekt wurde unter der Schirmherrschaft

des ehemaligen Kastellans Jaroslav Stejný

17. srpna 2006 proběhla na Červeném Hrád−

ku v Jirkově vernisáž k projektu Zámecké dře−

vosochání, které zde probíhá už od 17. čer−

vence. Akci pořádalo město Jirkov, které

získalo finanční prostředky z Fondu malých

projektů Interreg III A.

Projekt je veden pod záštitou bývalého kas−

telána Hrádku, ale také řezbáře Jaroslava

Stejného, který tím navazuje na tradici svých

letních Řezbářských sympozií. Ta se konala

v uplynulých deseti letech právě na zámku

Červený Hrádek. Během celého sochání se

vystřídaly dvě skupiny, první tvořilo 6 českých

výtvarníků a v druhé bylo 6 německých vý−

tvarníků spolu s dvěma českými.

Prezentaci všech vzniklých soch a moderní−

Zámecké dřevosochání na Červeném Hrádku
Holzbildhauerei auf Schloss Červený Hrádek

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

ho soudobého umění převzal Spolek galerie

ve věži z Augustusburgu právě na zámku

Červený Hrádek. Díla představená v Jirkově

na Červeném Hrádku se v říjnu přesunula do

Německa na zámek Augustusburg.

durchgeführt, der damit an die Tradition der Sommerschnit−

zersymposien anknüpfte. Diese fanden in den vergange−

nen zehn Jahren auf dem Schloss statt. Innerhalb der Bild−

hauerei tauschten sich zwei Gruppen aus, die aus deutschen

und tschechischen Künstlern bestanden.

Die Präsentation aller hier entstandenen Statuen und der

modernen gegenwärtigen Kunst übernahm  der Verein „Ga−

lerie im Turm“ aus Augustusburg vom Schloss Červený

Hrádek. Die in Jirkov vorgestellten Kunstwerke wurden im

Oktober an Deutschland, an die Burg Augustusburg, über−

geben.



KALEIDOSKOP

KALEIDOSKOP

 infopress 3/2006 17

Die Mitgliederversammlung am 13. Juli 2006 hatte

über die ersten drei Jahre des Bestehens des För−

dervereins Bilanz zu ziehen und zugleich sat−

zungsgemäß den Gesamtvorstand zu wählen.

In seinem Rechenschaftsbericht konnte der Vor−

sitzende, Landrat Uhlig, eine erfolgreiche Entwick−

lung konstatieren und an zahlreichen Beispielen

verdeutlichen, wie der Förderverein seine Vereins−

ziele umsetzt und darüber hinaus als Träger geför−

derte Projekte realisiert.

Unmittelbar vor der Mitgliederversammlung fand

das Symposium „Die Montanregion auf dem Weg

zum UNESCO Welterbe“ statt. Es diente einmal der

Darstellung des Potenzials für das UNESCO−Welt−

erbe im deutschen und tschechischen Teil des Erz−

gebirges und zum anderen dem Erfahrungsaus−

tausch mit anderen Welterbeprojekten. Der

Förderverein Montanregion Erzgebirge wurde bei

der Veranstaltung von seinem tschechischen Koo−

perationspartner, dem Bezirksmuseum in Most,

sowie der TU Bergakademie Freiberg, der SAXO−

NIA GmbH Freiberg, dem Regionalmanagement

Erzgebirge und der Euroregion Erzgebirge unter−

stützt. Besonders zu nennen ist die Projektförde−

rung durch LEADER+ im Osterzgebirge, mit der die

Členská schůze 13. července 2006 se vztahovala

ke třem létům trvání sdružení a současně s tím

podle stanov volila představenstvo.

Ve zprávě o činnosti mohl předseda, zemský rada

Uhlig, konstatovat úspěšný rozvoj a na četných pří−

kladech zdůraznit, jak sdružení realizuje své cíle

a také jak jako žadatel realizuje dotované projekty.

Bezprostředně před členskou schůzí se konalo sym−

pozium s názvem Montanregion na cestě ke světo−

Členská schůze a sympozium sdružení Montanregion Krušnohoří

PUBLIKACE STROMY NAŠICH MĚST

PUBLIKATION „BÄUME UNSERER STÄDTE“

Města Most a Marienberg vytvořila společnou

redakční radu, která se v průběhu realizace pro−

jektu pravidelně scházela. Během redakčních roz−

hovorů bylo rozhodnuto o konečné podobě pu−

blikace. Na 2000 výtisků bylo slavnostně předáno

25. 9. 2006. Dvojjazyčná publikace má 120 strá−

nek a v textu je na 50 barevných fotografií, které

představují současný stav a historický vývoj. Ne−

nalezneme zde popis historie a problematiky

stromových porostů pouze v Mostě a Marien−

bergu, ale i lesních porostů v Krušnohoří. Po−

drobně je zde jen vysvětlen jejich vývoj s ohle−

dem na jejich složení, které je ovlivněno přímo či

nepřímo zásahem člověka. Dále jsou tu defino−

vány jednotlivé druhy stromů či jejich skupiny,

které se díky své existenci staly významným kra−

jinným prvkem na Mostecku či v Marienbergu

a jeho okolí. Zmíněny jsou také již neexistující

stromy a stromy významné, spolu se zdravot−

ním stavem lesních porostů na tomto území. Díky

realizaci projektu se jistě zvýší zájem turis−

tů o tuto oblast a v budoucnu se počítá

i s dalšími akcemi. Publikace Stromy našich měst

bude sloužit také ke zlepšení ekologické výcho−

Die Städte Marienberg und Most bildeten ein Re−

daktionskollegium, das sich im Zeitraum der

Umsetzung des Projektes regelmäßig traf.

Während dieser Gespräche wurde die endgülti−

ge Gestaltung der Publikation festgelegt.

Es wurden 2 000 Stück feierlich am 25. 09. 2006

Mitgliederversammlung und Symposium des Fördervereins
Montanregion Erzgebirge e. V.

Potenzialerfassung und Bewertung erfolgt. Die

Wahl des Gesamtvorstandes mit 17 Mitgliedern

erfolgte einstimmig. Dieser wählte aus seinen Rei−

hen den Vorstand mit Landrat Uhlig als Vorsitzen−

den, den Stellvertretern Prof. Albrecht und Dr. Laub

sowie Schatzmeister Prof. Brezinski.

Als vordringlichste Aufgaben für die Vereinsarbeit

nannte Landrat Uhlig in seinem Schlusswort die

Weiterführung der laufenden Projekte, die Errei−

chung der landespolitischen Akzeptanz des

UNESCO−Vorhabens durch eine Pilotstudie und die

Nutzung der verbindenden Idee UNESCO−Welter−

be für die Identität des Erzgebirges und die deutsch−

tschechische Zusammenarbeit in der Euroregion.

vému dědictví UNESCO. Sloužilo jako představení

potenciálu pro světové dědictví UNESCO na němec−

ké a české straně Krušnohoří a kromě jiného také

k výměně zkušeností s jinými projekty světového

dědictví. Sdružení Montanregion bylo při pořádání

této akce podpořeno svým českým kooperačním

partnerem, kterým je Oblastní muzeum v Mostě,

Technickou univerzitou Freiberg, společností Sa−

xonia s.r.o. Freiberg, Regionálním managementem

Krušnohoří a Euroregionem Krušnohoří. Obzvláš−

tě stojí za připomenutí podpora z programu LEA−

DER+ ve východní části Krušnohoří, která umožni−

la zmapování potenciálu a jeho hodnocení. Volba

17 členů představenstva byla jednohlasná. Před−

stavenstvo pak zvolilo přednostu Uhliga za před−

sedu, jeho zástupcem byl zvolen profesor Albrecht

a Dr. Laub, starosta Olbernhau a jako pokladník byl

zvolen prof. Brezinski. Zemský rada Uhlig vytýčil

ve své závěrečné řeči jako nejnaléhavější úkoly po−

kračování zahájených projektů, uznání záměru zís−

kání světového dědictví na zemské úrovni prostřed−

nictvím pilotní studie a využití sjednocující

myšlenky světového dědictví UNESCO pro identitu

Krušnohoří a česko−německé spolupráce v eurore−

gionu.

vy mládeže, osvětě a vzdělávání školní mládeže

i široké veřejnosti.

übergeben. Diese zweisprachige Publikation hat

120 Seiten und im Text sind 50 Farbfotos inte−

griert, die den gegenwärtigen Stand und die his−

torische Entwicklung darstellen. In der Broschüre

finden wir die Beschreibung der Geschichte und

Problematik der Baumbestände in Most und in

Marienberg vor, ebenfalls die Waldbestände des

Erzgebirges. Es wird ausführlich vor allem de−

ren Entwicklung mit Hinblick zur Zusammen−

setzung erläutert, die durch den Eingriff der Men−

schen direkt oder indirekt beeinflusst wurde.

Weiter werden einzelne Baumarten oder deren

Gruppen definiert, die dank ihrer Existenz zu be−

deutenden Elementen der Gegend um Most und

Marienberg geworden sind. Erwähnt werden

auch nicht mehr bestehende oder denkwürdige

Bäume und der gesundheitliche Zustand der

Gehölze auf dem Gebiet. Dank der Umsetzung

des Projektes wird das Interesse der Touristen

für dieses Gebiet sicher erhöht, darum werden

künftig auch Veranstaltungen für Touristen vor−

bereitet. Die Publikation „Bäume unserer Städ−

te“ wird auch bei der Verbesserung der ökolo−

gischen Erziehung der Jugend, Aufklärung und

Bildung der Schulkinder und der breiten Öffent−

lichkeit dienen.
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Zámecká a střelecká slavnost v partner−

ském městě Zschopau má pro jeho obyvate−

le i široké okolí velkou tradici. Patří k jedné

z největších událostí roku. V posledních pěti

letech se slavnosti pravidelně účastní také

delegace z Loun a nejinak tomu bylo i v le−

tošním roce. Zámecká slavnost se koná vždy

Das Schloss− und Schützenfest hat in der

Partnerstadt Zschopau eine große Tradition

und gehört nicht nur für die Bürger sondern

auch für die ganze Umgebung zu einem der

größten Ereignisse des Jahres. In den letz−

Schloss− und Schützenfest in Zschopau − Zámecká a střelecká slavnost v Zschopau

poslední srpnový víkend a tentokrát byla ná−

vštěva uskutečněna v sobotu, tedy v zahajo−

vací den. A ten je převážně ve znamení střel−

by a střeleckých soutěží, některých se

zúčastnili i lounští střelci.  Výpravu z Loun rov−

něž oficiálně přivítal také starosta Zschopau

Klaus Baumann a ve shonu oficialit si našel

chvilku na zastaveni v našem stánku na skle−

ničku lounského piva. Velkému zájmu se tě−

šil Martin Říha, který předváděl výrobu kera−

miky. Letos připravili pořadatelé dvě pódia pro

účinkující, na jednom zahrál i náš jazzový or−

chestr pod vedením Milana Bitnera. A jaká

by to byla střelecká slavnost bez střelby.

K našemu velkému překvapení se z historic−

kých děl opravdu střílelo, i když původně jsme

si mysleli, že je to vše jen na okrasu. A věřte,

že rány to byly skutečně veliké…

ten 5 Jahren nahm auch die Delegation aus

der Partnerstadt Louny am Fest teil und so

war es auch in diesem Jahr. Das Fest findet

traditionell am letzten Augustwochenende

statt und diesmal kam der Besuch am Sams−

tag zur Eröffnung. An diesem Tag fanden

überwiegend die Wettbewerbe im Schießen

statt, an einigen nahmen auch Schützen aus

Louny teil. Die Delegation aus Louny wurde

offiziell durch den Bürgermeister von Zscho−

pau Klaus Baumann empfangen und trotz des

öffentlichen Rummels fand er Zeit für das

Zusammentreffen bei Launer Bier  an unse−

rem Stand. Ein großes Interesse bestand an

der Herstellung der

Keramik von Martin

Říha, dem man dabei

zusehen konnte. Übri−

gens  fesselte er die

Zuschauer auch beim

Tag der Sachsen in

Marienberg mit seiner

Kunst. In Zschopau

wurden in diesem Jahr

von den Veranstaltern

zwei Bühnen vorbe−

reitet, wobei auf einer die Jazzband unter

Führung von Milan Bitner spielte. Und was

wäre ein Schützenfest ohne Schießen. Zu

unserer großen Überraschung wurde aus his−

torischen Kanonen geschossen.  Ursprüng−

lich meinten wir, dass es sich nur um Deko−

rationen handelt. Aber glauben Sie, die

Detonationen waren gewaltig…..

Text und Foto: Ladislav Bába

NA OPLÁTKU V ZSCHOPAU

Ještě před začátkem školního roku oplatil kolektiv učitelů lounského gymnázia návštěvu svým profes−

ním kolegům – učitelům gymnázia z Zschopau. Hostitelé připravili Lounským opravdu pěkný program,

kromě jiného navštívili hrad Scharfenstein. Po obědě si učitelé našli čas plánovat příští schůzky, po

jednotlivých vyučovacích předmětech. Jazykové zábrany se nekonaly – vedle domácí němčiny bylo

slyšet také angličtinu, francouzštinu, ruštinu, ale i češtinu. Také ředitelé obou škol, pánové Otto

a Rieger, si potvrdili pokračování projektu, který má již jistou tradici – také letos na podzim pojedou do

Zschopau 3−4 žáci lounské školy na 3−týdenní studijní pobyt. Na oplátku dostala německá strana po−

zvání, aby se němečtí žáci v nadcházející zimě zúčastnili lyžařského výcviku spolu s některou třídou

lounské školy.

GEGENBESUCH IN ZSCHOPAU

Noch vor Schuljahresbeginn erwiderten die Lehrer des Lounyer Gymnasiums den Besuch bei ihren

Berufskollegen im Gymnasium Zschopau. Die Gastgeber hatten für die Lounyer ein wirklich schönes

Programm vorbereitet, u.a. wurde die Burg Scharfenstein besucht. Nach dem Mittagessen wurde die

Schule besichtigt. Weitere Zusammentreffen wurden geplant, u.a. von konkreten Arbeitsgruppen. Sprach−

hindernisse gab es bei den Gesprächen keine – neben der heimischen Muttersprache konnte man auch

Englisch, Französisch, Russisch, ja sogar Tschechisch hören! Ebenso bestätigten die beiden Schullei−

ter, die Herren Otto und Rieger,  die Fortsetzung des Projektes, das langsam zu einer Tradition wird –

auch in diesem Herbst nehmen 3−4 Schüler des Lounyer Gymnasiums an einem 3−wöchigen Studien−

aufenthalt in dem Gymnasium Zschopau teil. Die tschechische Schule revanchierte sich mit der Einla−

dung für ein paar Schüler zu dem Schikurs im kommenden Winter.
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 MOST Ekologické centrum Most zakládá své

dislokované pracoviště v Kralupech nad Vl−

tavou.

Osvědčený model poskytování informací o

životním prostředí, který již 6. rokem funguje

v Mostě a jenž realizuje Ekologické centrum

Most, bude přenesen také do Kralup nad Vl−

tavou. 22. června to svým podpisem stvrdili

zástupci společností působících v průmyslo−

vém areálu v Kralupech nad Vltavou a v jeho

těsné blízkosti.

 „Centrum, které bylo založeno po vzoru ho−

landského dispečinku DCMR (Agentury na

ochranu životního prostředí), je jediným cen−

trem svého druhu v republice. Je úspěšné

zejména díky svému nonstop dispečinku, pří−

stupu k datům ze stanic automatizovaného

imisního monitoringu, možnosti vlastního

měření mobilním měřicím vozem, Zeleného

telefonu pro veřejnost a napojení na dispe−

činky průmyslových podniků.“ uvedla Soňa

Hykyšová, vedoucí Centra, jehož dispečeři za

dobu existence Centra zodpověděli cca 4 500

dotazů. Centrum realizovalo řadu vlastních

projektů v oblasti životního prostředí. Rovněž

zpracovalo a realizovalo komunikační strate−

gii v rámci koncepce a následně také Plánu

odpadového hospodářství Ústeckého kraje.

„Co mají oba regiony společné, je především

přítomnost rafinérií a chemického průmyslu.

Veřejnost žijící v sousedství průmyslových zón

si zaslouží být včas a objektivně informová−

na o dění v průmyslových podnicích a o jeho

vlivu na životní prostředí.“

Svoji činnost zahájí kralupské centrum v kan−

celáři umístěné v centru města v září tohoto

roku.

Ekologické centrum se rozšiřuje
Ökologisches Zentrum wird vergrößert

MOST: Das Ökologische Zentrum Most für

das Erzgebirge gründet eine Niederlassung

in Kralupy nad Vltavou.

EKOLOGICKÉ CENTRUM MOST PRO KRUŠNOHOŘÍ

Členové Christlich−Soziales Bildungswerk Sachsen e. V. (Křes−

ťansko−sociální vzdělávací institut Sasko) z Miltitz se svým čes−

kým partnerem Venkovský prostor Dalovice na své exkurzi 14. 9.

2006 pozorně vyslechli přednášku Ing. Hykyšové a živě se zají−

mali o problematiku životního prostředí v našem euroregionu. Mezi

účastníky byli naši dobří znání – Claudia Pommer, oblíbená ve−

doucí ekokempu v Dörflu či Henry Seifert, aktivní spolupracovník

literárních večerů euroregionu.

ÖKOLOGISCHES ZENTRUM MOST FÜRS ERZGEBIRGE

Mitglieder des Christlich−Sozialen Bildungswerk Sachsen e. V. aus Miltitz

hörten mit großer Aufmerksamkeit gemeinsam mit ihrem tsche−

chischen Partner „Venkovský prostor Dalovice“ bei der Exkursion am 14.

09. 2006 dem Vortrag der Ing. Soňa Hykyšová, Leiterin des Ökologischen

Zentrums zu und interessierten sich sehr für die Problematik der Umwelt

in unserer Euroregion. Unter den Teilnehmer waren auch gute Bekannte

– Claudia Pommer, beliebte Leiterin des Ökocamps in Dörfel und Henry

Seifert, aktiver Mitarbeiter der Literaturabende unserer Euroregion.

Das bewährte, vom Ökologischen Zentrum

Most umgesetzte Modell der Informationen

zur  Umwelt, das seit 6 Jahren in Most funkti−

oniert, wird nach Kralupy nad Vltavou übertra−

gen. Am 22. Juni haben das die Vertreter der

im Industrieareal sowie in der engeren Nähe

angesiedelten Gesellschaften beschlossen.

automatisierten Immissionsmessgeräte, dank

der Messungen durch eigene Mobil−

messwagen, dem Grünen Telefon und durch

die Verknüpfung zu den Industriebetrieben“

teilte Soňa Hykyšová, Leiterin des Zentrums

mit und ergänzte, dass die Mitarbeiter des

Zentrums schon fast 4500 Fragen innerhalb

des Bestehens des Zentrums beantwortet

haben. Das Zentrum realisierte auch eine

Reihe eigener Projekte im Bereich Umwelt

und Kommunikationsstrategie im Rahmen

des Konzeptes und Planes der Abfallwirt−

schaft des Bezirkes Ústí nad Labem.

Was die beiden Regionen gemeinsam haben,

ist hauptsächlich die Anwesenheit der Raffi−

nerien und der chemischen Industrie. Die

Öffentlichkeit in der Nachbarschaft der Be−

triebe verdient es, rechtzeitig und objektiv

über das Geschehen in den Betrieben und

über deren Einflüsse auf die Umwelt informiert

zu sein.

Seine Tätigkeit begann das neue Zentrum in

Kralupy in seinem Büro im September die−

ses Jahres.

„Das Zentrum, das nach dem holländischen

Muster DCMR (Agentur für den Umwelt−

schutz) gegründet wurde, ist schon 6 Jahre

erfolgreich. Es ist das einzige Zentrum die−

ser Art in der Tschechischen Republik. Er−

folgreich ist es vor allem dank seiner nonstop

Steuerwarte, dem Zugang zu den Daten der
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Auf Initiative der Euroregion Erzgebirge fand

am 28. August erstmalig ein Workshop für

alle sächsisch−tschechischen Euroregionen

zu grenzüberschreitenden Lösch− und Ret−

tungsmaßnahmen statt.

Grund dafür sind die immer häufiger wer−

denden Vorkommnisse in den sächsisch−

tschechischen Euroregionen, die durch Brän−

de und Unfälle im Grenzgebiet die

Gesundheit und das Leben der Menschen

bedrohen.

Die Bereitschaft der Feuerwehren und Ret−

tungsdienste, grenzüberschreitend schnell

Hilfe zu leisten, ist ungebrochen und in der

Praxis erprobt.

Allerdings sind die Rechtsgrundlagen für

grenzüberschreitende Aktionen noch nicht

ausreichend. Dass es dennoch funktioniert,

ist verschiedenen Faktoren zu verdanken,

die zum Workshop vorgestellt wurden.

Besonders für die Mitarbeiter aus dem In−

nenministerium, den Regierungspräsidien

und den Bezirksverwaltungen war der Praxis

bezogene Teil des Workshops sehr auf−

schlussreich und Anlass, sich in ihren Be−

reichen verstärkt für die Schaffung von längst

überfälligen Rechtsgrundlagen einzusetzen.

Die Vertreter der Feuerwehren und Rettungs−

dienste im Grenzgebiet haben für alle Initia−

tiven die Unterstützung durch die Praxis

zugesagt.

Ein weiteres Wichtiges Ergebnis für die Teil−

nehmer, die sich in der Hauptsache aus den

Mitgliedern der gemeinsamen Arbeitsgrup−

Workshop zum grenzüberschreitenden Lösch− und Rettungswesen

Z iniciativy Euroregionu Krušnohoří se usku−

tečnil poprvé workshop všech česko−sas−

kých euroregionů v oblasti záchranné a ha−

sičské služby. Důvodem jsou časté případy

v česko−saských euroregionech, kde požá−

ry a nehody v příhraničí ohrožují zdraví

a životy lidí.

Připravenost hasičů i záchranářů poskytnout

rychlou přeshraniční pomoc je obrovská

a vyzkoušená v praxi. Ale právní podklady

Workshop o přeshraniční pomoci hasičů a záchranářů

pro přeshraniční akce dosud nejsou dosta−

čující. To, že se přesto uskutečňují, se děje

díky různým faktorům, které byly na work−

shopu přestaveny.

Obzvláště pro pracovníky ministerstev vnit−

ra, vládních prezídií a pro pracovníky kraj−

ských úřadů bylo představení příkladů z pra−

xe velmi poučné a bude jistě důvodem, aby

se ve svých oborech více zasazovali o vy−

tvoření potřebných nových právních podkla−

dů.

Zástupci hasičů a záchranářů v příhraničí

podporují všechny iniciativy ověřené praxí.

Dalším důležitým výsledkem jednání účast−

níků, především členů pracovních skupin a

komisí krizového managementu, hasičů a

záchranářů v česko−saských euroregio−

nech, byla výměna zkušeností a iniciativ.

Značnou část jednání tvořily zejména námě−

ty možných společných projektových návr−

hů.

pen für Brandschutz/Katastrophenschutz

und Rettungswesen der sächsisch−tsche−

chischen Euroregionen rekrutierten, waren

der Austausch von Erfahrungen und Initiati−

ven, von Vorschlägen und Projektideen, die

einen großen Raum bei der Veranstaltung

einnahmen.

Budova historické štoly v obci Deutschneudorf byla 18. září

2006 místem jednání česko−německého fóra v Euroregionu

Krušnohoří, připraveného a uskutečněného Průmyslovou

a obchodní komorou Jihozápadního Saska spolu s OHK

Most. Poté co starosta obce Peter Haustein představil místní

turistické atrakce, ke kterým patří i štola Fortuna, kde se údaj−

ně nachází legendární jantarová komnata, mohli přítomní

vyslechnout cenné informace o krušnohorské čipové kartě,

cyklotrasách v regionu a také o dalších přeshraničních pro−

jektech. Pro všechny odborníky z turistické branže byla

zajímavá přednáška pražského právníka Andrease Ulzhöf−

fera, který referoval o přípravě smluv, o všeobecných ob−

chodních podmínkách, podal informace k otázkám menta−

lity a strategie jednání v česko−německých hospodářských

kooperacích. Turistické fórum bude pokračovat v říjnu

v Mostě.

Das Huthaus des Fortunastollens der Gemeinde Deutsch−

neudorf war Austragungsort des deutsch−tschechischen

Tourismusforums in der Euroregion Erzgebirge, das von

der IHK Südwestsachsen in Zusammenarbeit mit der OHK

Most vorbereitet und veranstaltet wurde.

Nach dem der Bürgermeister der Gemeinde, Peter Haustein

(MdB), seinen Ort und dessen touristische Attraktionen, zu

denen auch der Fortunastollen gehört, in dem man das le−

gendäre Bernsteinzimmer vermutet, vorgestellt hatte, konnte

man wertvolle Informationen über die Erzgebirgscard, zu

Radwegen in der Region und zu anderen grenzüberschrei−

tenden Projekten erhalten.

Sehr interessant für die Akteure aus der Tourismusbranche

war der Vortrag von Herrn Rechtsanwalt Andreas Ulzhöffer

aus Prag, der zur Vertragsgestaltung, allgemeinen Ge−

schäftsbedingungen, zu Mentalitätsfragen und Verhand−

ČESKO−NĚMECKÉ TURISTICKÉ FÓRUM V DEUTSCHNEUDORFU − DEUTSCH−TSCHECHISCHES TOURISMUSFORUM IN DEUTSCHNEUDORF

lungsstrategien  bei deutsch−tschechischen Wirtschaftsko−

operationen referierte.

Das Tourismusforum soll im Oktober in Most fortgesetzt

werden.

Peter Haustein
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Die Sächsisch−Tschechische Fachbibliothek

(STFB) der TU Chemnitz erfreut sich großer

Beliebtheit. Der Bestand umfasst bereits

3.456 Bücher. Die 2003 an der TU Chemnitz

im Rahmen des Interreg III A−Projektes „Säch−

sisch−Tschechisches Hochschulzentrum“

(STHZ) eingerichtete Bibliothek hat nicht nur

Fachbücher zu Wirtschaftsthemen, zur Ge−

schichte von Sachsen und Böhmen oder zur

EU−Osterweiterung. Zunehmend werden

auch belletristische Werke, Sprach− und Tou−

rismusführer, Kartenmaterial, DVDs und Hör−

bücher in den Bestand aufgenommen.

Ende 2006 sollen etwa 5.000 Titel zu Sach−

sen und Tschechien in deutscher bzw. in

tschechischer Sprache die Regale der Chem−

nitzer Universitätsbibliothek bereichern.

Mit den Beständen soll die grenzüberschrei−

tende wissenschaftliche Zusammenarbeit

zwischen Tschechien und Sachsen gefördert

werden.

Inzwischen wird die Fachbibliothek aber nicht

nur von Wissenschaftlern und Studenten der

TU Chemnitz sondern in zunehmenden Maße

auch von Unternehmern, Kulturschaffenden

und Kommunalpolitikern, Lehrern und

Bücher schlagen Brücken nach Tschechien
Knihy budují mosty do Čech

Sasko−česká odborná knihovna (STFB) Tech−

nické univerzity Chemnitz se těší velké obli−

bě. Její mobiliář obsahuje již na 3 456 knih.

Sächsich−Tschechische
Fachbibliothek

Česko−saská
oborová knihovna

Schülern der Re−

gion und Teilneh−

mern von Tsche−

chisch−Sprachkur−

sen genutzt.

Aufgestellt sind

die Bücher der

Sächsisch−Tsche−

chischen Fachbi−

bliothek vorwie−

gend in den

Teilbibliotheken

Geisteswissen−

schaften und Mathematik und Wirtschafts−

und Rechtswissenschaften. Sie sind entspre−

chend ihres Regalstandortes in den Bestand

eingeordnet, sind aber auf dem Buchrücken

mit dem Logo STHZ gekennzeichnet.

Die Universitätsbibliothek ist eine öffentliche,

wissenschaftliche Bibliothek. Die Benutzung

der Bibliothek ist gebührenfrei.

Knihovna, která zde byla zřízena v roce 2003

v rámci projektu „Česko−saské vysokoškol−

ské centrum“ v programu Interreg III A, neob−

sahuje jen odborné publikace o hospodář−

ských tématech, dějinách Čech a Saska či o

rozšíření EU na východ. Stále více přibývá

do fondu knihovny také beletrie, jazykových

a turistických průvodců, mapových materiá−

lů, DVD a audio nahrávek.

Koncem roku 2006 by mělo obohatit regály

chemnitzské university na 5.000 titulů o Sas−

ku či Čechách v němčině, popř. v češtině.

Knižním fondem by tak měla být podpořena

přeshraniční vědecká spolupráce mezi ČR a

Saskem.

Mezitím se odbornou knihovnu naučili využí−

vat nejen vědci a studenti Technické univer−

zity Chemnitz, nýbrž i podnikatelé, kulturní

pracovníci, místní politici, učitelé a žáci v re−

gionu a v neposlední řadě i účastníci kurzů

českého jazyka.

V Česko−saské knihovně jsou tyto knihy k dis−

pozici především v oddělení duchovních věd,

matematiky, hospodářství a právnictví. Jsou

řazeny odpovídajícím knihovnickým standar−

dem, ale na obálkách jsou označeny logem

STHZ. Univerzitní knihovna je veřejnou vě−

deckou knihovnou. Její užívání  je bez poplat−

ků.

Die Kirche des Heiligen Wenzels in Výsluní

bei Chomutov ändert langsam ihr Gesicht.

Zum letzten Mal konnten die Leute sie inner−

halb der Kirmes des Heiligen Wenzels besu−

chen. Noch vor dem Winter werden in der

Kirche beide Nebenschiffe saniert, zugleich

installiert man neue Bleiverglasungen. „Wir

haben eine Neuigkeit, die großes Interesse

bei den Leuten geweckt hat. Die Leute kön−

nen nämlich die Patenschaft über eine Blei−

verglasung übernehmen. Als Gegenleistung

wird ihr Name in der Ecke eingeprägt. Die

Patenschaft kostet 9 500 Kronen“, erklärte

die Vorsitzende der Stiftung der Kirche Frau

Eliška Linhartová. Die Interessierten können

direkt das Gemeindeamt kontaktieren. Hilfe

ist auch von der deutschen Seite des Erzge−

birges angeboten worden. Es sind  vor allem

die Leute, die in Výsluní vor vielen Jahren

lebten. Trotzdem fehlen für die komplette

Rekonstruktion noch 20 Millionen Kronen.

Das Geld wird langsam fließen und die Ar−

beiten schrittweise erfolgen, bis  das schöne

Baudenkmal auf dem Kamm des Erzgebirges

im neuen Glanz erstrahlt.

Novou podobu pomalu dostává kostel svaté−

ho Václava ve Výsluní na Chomutovsku. Na−

posledy ho mohli lidé navštívit bě−

hem Svatováclavské pouti. Ještě

před zimou bude mít omítnuté obě

boční lodi, zároveň se postupně

dávají nové vitráže do oken.

„Máme takovou novinku, o kterou

je mezi lidmi ohromný zájem. Lidé

si totiž mohou adoptovat vitráž, na

oplátku je v rohu okna vyryté je−

jich jméno. Adopce jedné vitráže

stojí devět a půl tisíce korun,“ vy−

světlila předsedkyně Nadačního

fondu kostela svatého Václava

Eliška Linhartová.

Zájemci o vlastní okna mohou

kontaktovat přímo obecní úřad ve

Výsluní. Pomoc kostelu nabízí

i lidé z německé části Krušných

hor, většinou jsou to lidé, kteří ve

Výsluní před mnoha lety žili. I když

na úplnou rekonstrukci kostela

chybí ještě 20 miliónů korun, pe−

níze pomalu přibývají a práce po−

stupně odkrývají krásnou památ−

ku na hřebenech Krušných hor.

Auch die Deutschen helfen die Kirche in Výsluní instand zu setzen
Kostel ve Výsluní pomáhají opravit i Němci
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Centrum pro zakládání podniků a inovace Freiberg/

Brand Erbisdorf GmbH − se jako podnikatelské

a inovační centrum ve Freibergu může s hrdostí

ohlédnout za svým patnáctiletým úspěšným roz−

vojem.

Založením této společnosti v roce 1991 sledovali

její společníci, okres Freiberg a Brand− Erbisdorf,

město Freiberg a Průmyslová a obchodní komora

Jihozápadního Saska cíl, kterým byla především

aktivní, inovativní a technologicky orientovaná

podpora začínajících a mladých podnikatelů, stej−

ně jako potřebné strukturální změny v regionu Frei−

berg.  Mezi 21 technologickými centry ve Svobod−

ném státě Sasko zaujímá Technologické centrum

ve Freibergu, díky svému napojení na vysokoškol−

ské pracoviště a průmyslové zázemí, dominantní

roli.

Podnikatelskou podporu zde nalezlo na 70 firem s

360 zaměstnanci, což představuje celých 10% sas−

kých technologických center. Jsou to především

začínající a mladí podnikatelé, kteří zde objevili úto−

čiště a pomoc pro své podnikatelské aktivity. Od

roku 1991 na 190 mladých podnikatelů využilo

možnosti rozvoje a podpory technologického cen−

tra.

Kromě zvýhodněných nákladů a flexibilně odstup−

ňovaných nájmů v posledních 5 letech mohli začí−

nající a mladí podnikatelé využít specifické infra−

strukturní nabídky, poradenství a informační

nabídky.

Plocha určená pro podnikání obnáší 14.400 m2 a

je využita na 92%. Podařilo se získat dotace ve výši

13,6 milionů EUR na rozvoj infrastruktury a 7 mili−

onů EUR na cca 40 projektů díky pomoci partnerů,

čímž mohla být podpořena řada podniků v regio−

nu, které požádaly o dotace na své inovativní pro−

jekty.

V současné době usiluje technologické  centrum

na základě změněných podmínek o silnější zamě−

ření na inovace a jejich hospodářské posílení  na

základě existujících regionálních technologických

kompetencí.

V budoucnu by měly být projekty zaměřeny přede−

vším na oblast inovativních energií a materiálů

s iniciací myšlenek zakládání podniků a kooperací

a tím výrazněji přispět k technicko−technologické−

mu rozvoji regionu. Při tom by do práce technolo−

gického centra měly být ve větší míře zahrnuty

mezinárodní kooperace s ČR a Polskem, stejně jako

se zeměmi Západní Evropy.

Tak byl např. společností GIZeF iniciován projekt

VUTECH mezi technologickými centry v ČR a Sas−

ku, který si předsevzal za cíl posílení přeshraniční

spolupráce ve vybraných technických a technolo−

gických oblastech pro podniky a zakladatele pod−

niků.

Das Gründer− und Innovationszentrum in Freiberg

kann im Jahre 2006 auf eine 15− jährige erfolgreiche

Entwicklung zurückblicken.

Mit der Gründung im Jahre 1991 verfolgten die

Gesellschafter Landkreis Freiberg und Brand−Erbis−

dorf, Stadt Freiberg und die IHK Südwestsachsen

das Ziel, durch Unterstützung von vorrangig inno−

vativen und technologieorientierten Existenzgrün−

dungen und Jungunternehmen, den notwendigen

Strukturwandel in der Region Freiberg aktiv mitzu−

gestalten. Von den 21 Technologiezentren im

Freistaat Sachsen nimmt das Technologiezentrum

in Freiberg – begünstigt durch den Hochschul− und

den Industriestandort – eine dominierende Rolle

ein.

Mit ca. 70 Firmen und 360 Mitarbeitern haben hier

ca. 10 % der in sächsischen Technologiezentren

ansässigen Gründer− und Jungunternehmen eine

Heimstatt für ihr unternehmerisches Engagement

gefunden.

Insgesamt haben seit 1991 ca. 190 Jungunterneh−

men die Entwicklungs− und  Unterstützungsmög−

lichkeiten des Technologiezentrums genutzt.

Neben kostengünstigen und flexiblen Staffelmie−

ten in den ersten 5 Jahren, werden junge Unter−

Vorstellung GIZeF – Gründer− und Innovationszentrum Freiberg/Brand−Erbisdorf GmbH
Představujeme GIZeF− Gründer− und Innovationszentrum Freiberg/Brand−Erbisdorf GmbH

Svou prací, zaměřenou na inovace a kooperace ve

spolupráci s výzkumnými a rozvojovými zařízení−

mi, hospodářskou správou a politiky by chtěla spo−

lečnost GIZeF přispět svým dílem k dalšímu rozvo−

ji regionu.

Dr. Lindner − GIZeF Freiberg, Ing. Hellmich − RRA ÚK Most

nehmen und Gründer durch spezifische Infrastruk−

turangebote, Beratungsleistungen und Informa−

tionsangebote unterstützt.

Die zur Verfügung stehenden Gewerbeflächen be−

tragen ca. 14.400 m2 und sind zur Zeit mit 92 %

ausgelastet. Durch Akquise von 13,6 Mio. EUR För−

dermittel für Infrastruktur  und 7 Mio. EUR für ca.

40 Projekte und Unterstützung durch die Gesell−

schafter, konnten zahlreiche Unternehmen der Re−

gion durch Aufträge und bei der Finanzierung inno−

vativer Projekte unterstützt werden. Gegenwärtig

bemüht sich das Technologiezentrum auf Grund

veränderter Bedingungen den FOCUS stärker auf In−

novationen  und ihre gewerbliche Verwertung auf

Basis vorhandener regionaler Technologiekompe−

tenzen zu lenken.

Zukünftig soll durch Projekte vorrangig auf dem

Gebiet innovativer Energien und Materialien mit der

Initiierung von Gründungsideen und Kooperatio−

nen ein stärkerer Beitrag zur technisch−technolo−

gischen Entwicklung der Region geleistet werden.

Dabei wird auch zunehmend die internationale

Wirtschaftskooperation mit Tschechien und Polen

sowie Ländern Westeuropas in die Arbeit des TZ

einbezogen. So wurde zum Beispiel durch das

GIZeF das gemeinsame Projekt VUTECH zwischen

den TZ Sachsens und Tschechiens initiiert, welches

eine Verstärkung der grenzüberschreitenden Zu−

sammenarbeit auf ausgewählten technisch−techno−

logischen Gebieten für Unternehmen und Gründer

zum Ziel hat. Mit dieser auf Innovation und Koope−

ration ausgerichteten Arbeit in Zusammenarbeit mit

F/E− Einrichtungen, Wirtschaftsverwaltung und Po−

litik möchte das GIZeF seinen weiteren Beitrag zur

Entwicklung der Region leisten.
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Dlouholetý místopředseda Euroregionu Krušnohoří, člen

rady tohoto regionálního sdružení, je po celou dobu jeho

rozvážným manažerem, přezdívaným též ministr financí

euroregionu. Zásluhou Josefa Čerňanského překonalo

naše sdružení všechny počáteční obtíže a vyrovnalo se

s novými náročnými úkoly financování Fondu malých pro−

jektů Interreg. Jako zemědělský inženýr pracoval po vy−

sokoškolském studiu v různých funkcích v zemědělské

správě a vždy vynikal ve vedení financí. Po společenských

změnách v roce 1989 pracoval jako starosta Podbořan.

Nesmírně se zasloužil o radikální přeměnu tohoto dříve

poklidného městečka ve významné průmyslové středisko

s účastí mnohých zahraničních firem, pokrývající např.

trh EU chladící technikou. V Podbořanech se tak chlubí

minimální nezaměstnaností. Po svém zvolení do Posla−

necké sněmovny v červnu tohoto roku bude pracovat

v její zemědělské komisi. Svou práci v euroregionu roz−

hodně nekončí. Chtěl by se příležitostně nadále podílet

na práci rady i zemědělské komise euroregionu. Získává−

Der langjährige stellvertretende Vorsitzende der Euroregi−

on Krušnohoří/Erzgebirge, der seit der Gründung Mit−

glied des Rates dieses regionalen Vereines  ist, wurde in

der Euroregion die ganze Zeit als klug denkender Mana−

ger und Finanzminister bezeichnet. Ihm ist es zu verdan−

ken, dass unser Verein alle Schwierigkeiten in den An−

fangsjahren überwand und sich auch bei der Finanzierung

ROLAND LADWIG

„Od prvních nálezů stříbra v roce 1168 u Freibergu se

přeměnilo Krušnohoří v jedinečnou kulturní krajinu. Při−

tom právě hornictví ovlivnilo zemědělství, kulturu a umě−

ní. Vytvořilo tak tradice, které zůstaly až do dnešních dnů

živoucí a o které je v regionu pečováno. Z hornictví a hut−

nictví vycházely mnohé inovace, které dosáhly světového

významu. Dnes nabízí hospodářský prostor Krušnohoří

investorům atraktivní podmínky.

Sdružení „Förderverein Montanregion Erzgebirge e.V.“  se

zasazuje o to, aby tento jedinečný světově známý region

se svými cennými technickými historickými památkami,

s četnými a rozmanitými kulturními památkami vzniklými

v těsném spojení s hornictvím a chráněnými krajinnými

oblastmi s pozoruhodnými přírodními krásami, byl lidem

zachován a aby také byl učiněn mezinárodně známým“.

Ten, kdo to hlásá, je Roland Ladwig, jednatel sdružení

Förderverein Montanregion Erzgebirge e. V., kterému se

věnuje příkladným způsobem. Roland Ladwig, který byl

též vedoucím projektu Saxonia, Standortentwicklungs−

und −verwaltungsgesellschaft mbH, je člověkem z oboru.

Jeho vzdělání, které absolvoval na Technické univerzitě

Bergakademie, spočívá především v geologickém výzku−

mu, vzdělávání a v podnikovém hospodářství. Zabýval se

výzkumem působení Georgia Agrikoly v Čechách a Sas−

ku a promoval z jeho názorů ve vztahu k hornictví a eko−

nomii.

Po společenských změnách obdržel úvazek na vyučování

hospodářských dějin na všeobecném studiu Technické

univerzity ve Freibergu.

Podílel se aktivně od samého počátku na záměru uvést

hornický region Krušnohoří do světového dědictví

UNESCO a na zpracování studie proveditelnosti, která má

tento záměr pomoci prosadit (tato studie vznikla v letech

2001 – 2002 na zakázku Saského státního ministerstva

pro vědu a umění a Institutu pro vědu a technické dějiny

Technické univerzity ve Freibergu pod vedením Prof. Dr.

Helmutha Albrechta).

Jako spolupracovník společnosti SAXONIA Standor−

„Seit den ersten Sil−

berfunden im Jahre

1168 bei Freiberg ist

das Erzgebirge zu

einer einzigartigen

K u l t u r l a n d s c h a f t

gewachsen. Dabei

beeinflusste der Berg−

bau Landschaft, Kul−

tur und Kunst. Er ließ

Traditionen entstehen,

die bis heute lebendig

geblieben sind und in

der Region gepflegt werden. Vom Bergbau und Hüttenwe−

sen gingen viele Innovationen aus, die weltweit Bedeu−

tung erlangten. Heute bietet der Wirtschaftsstandort Erz−

gebirge für Investoren attraktive Bedingungen.

Der „Förderverein Montanregion Erzgebirge e.V.“ setzt sich

dafür ein, dass diese weltweit einzigartige Region mit ih−

rem große Schatz an technikhistorisch wertvollen Denkma−

len, den in enger Verbindung zum Bergbau stehenden

vielfältigen Kulturdenkmalen und den Landschaftsschutz−

ING. JOSEF ČERŇANSKÝ des Kleinprojektfonds Interreg III A auskannte. Als Inge−

nieur der Landwirtschaft arbeitete er nach dem Studium in

verschiedenen Positionen in der landwirtschaftlichen Ver−

waltung, aber immer bei der Führung der Finanzen. Nach

der Wende 1989 arbeitete er als Bürgermeister von Pod−

bořany. Für die radikale Entwicklung  und die Umgestal−

tung dieses einst beschaulichen Städtchens zu einem be−

kannten Industriezentrum mit Beteiligung vieler

ausländischer Firmen, machte er sich sehr verdient. Hier

wird vor allem Kühltechnik für den europäischen Markt

hergestellt. Die Arbeitslosigkeit wurde durch diese

Ansiedlungen abgesenkt. Nach seiner Wahl ins Parlament

wird er in der Landwirtschaftlichen Kommission des Par−

laments arbeiten. Seine Arbeit in der Euroregion beendet

er jedenfalls nicht. Er möchte sich weiter im Rat und in der

Arbeitsgruppe Landwirtschaft der Euroregion beteiligen.

Wir bekommen mit seiner Person Unterstützung im Parla−

ment, was für die weitere Entwicklung der Euroregionen

und der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit sicher

sehr vorteilhaft ist.

me v něm oporu v parlamentu, což bude jistě pro další

vývoj euroregionů a přeshraniční spolupráce velmi pro−

spěšné.

tentwicklungs− und −verwaltungsgesellschaft mbH má za

úkol zpracovávat koncepce využití někdejších hutí a pra−

videlně se podílet na představení památkově chráněných

areálů veřejnosti na Den otevřených památek.

Ale především se již od začátku věnoval práci na přípravě

a založení sdružení, určeného na přípravu projektu

UNESCO. Iniciátory byly SAXONIA GmbH, Freiberg, Re−

gionalmanagement Erzgebirge a TU Bergakademie.

Zvláštní pozornost věnuje kooperaci s různými zařízení−

mi, sdruženími a iniciativami v Čechách za účelem  reali−

zace přeshraničního projektu UNESCO – světové dědictví

Montanregion Krušnohoří. Proto jsou také jeho kontakty

na Euroregion Krušnohoří, které vyhledával od samého

počátku, během této jeho činnosti stále užší.

gebieten mit den Naturdenkmalen für die Menschheit er−

halten bleibt und auch international bekannt gemacht wird.“

Der dies sagt ist Roland Ladwig, Geschäftsführer des För−

dervereins Montanregion Erzgebirge e. V., der sich der

Erreichung dieses Zieles in hervorragender Weise widmet.

Roland Ladwig, der auch als Projektleiter der SAXONIA

Standortentwicklungs− und −verwaltungsgesellschaft mbH

tätig war, kommt vom Fach.

Seine Ausbildung, die er an der TU Bergakademie absol−

vierte, lag auf den Schwerpunkten  Geologische Erkun−

dung, Volks− und Betriebswirtschaftslehre.

Er forschte zum Wirken Georgius Agricolas in Böhmen

und Sachsen und promovierte zu dessen Ansichten be−

züglich Montanwesen und Ökonomie.

Nach der Wende erhielt er einen Lehrauftrag für Wirt−

schaftsgeschichte im Studium Generale der TU Bergaka−

demie Freiberg. An der Machbarkeitsstudie zum Vorha−

ben, die Montanregion Erzgebirge zum UNESCO Welterbe

zu entwickeln (die Studie entstand 2001/02 im Auftrag

des Sächsischen Staatsministeriums für Wissenschaft und

Kunst am Institut für Wissenschafts− und Technikgeschich−

te der TU Bergakademie Freiberg unter Leitung von Prof.

Dr. Helmuth Albrecht), arbeitete er von Beginn an aktiv

mit. Als Mitarbeiter bei der SAXONIA Standortentwicklungs−

und −verwaltungsgesellschaft mbH hat er die Aufgabe, für

ehemalige Hüttenstandorte Nutzungskonzeptionen zu

entwickeln und sich regelmäßig mit den denkmalgeschütz−

ten Arealen am Tag des offenen Denkmals zu beteiligen.

Schon frühzeitig arbeitete er bei der Vorbereitung der Grün−

dung eines Fördervereins für das UNESCO−Projekt mit. Die

Initiatoren waren die SAXONIA GmbH, Freiberg, das Regio−

nalmanagement Erzgebirge und die TU Bergakademie.

Sein besonderes Augenmerk gilt der Kooperation mit Ein−

richtungen, Vereinen und Initiativen in Tschechien zur

Realisierung eines grenzüberschreitenden UNESCO−Welt−

erbes Montanregion Erzgebirge. Deshalb sind seine Kon−

takte zur Euroregion Erzgebirge/Krušnohoří, die er von An−

fang an gesucht hat, im Laufe seiner Tätigkeit immer enger

geworden.

OSOBNOSTI EUROREGIONU KRUŠNOHOŘÍ

PERSÖNLICHKEITEN DER EUROREGION ERZGEBIRGE
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Když pojedete po saské silnici č. B180 ve

směru na Stollberg či Lugau, už zdálky uvidí−

te těžní věž šachty s názvem Karl−Liebknecht

−Schacht (dříve šachta císařovny Augusty),

která dominuje pohledu na město Oelsnitz

a je symbolem krajiny zasvěcené někdejší−

mu dolování černého uhlí.

Naleziště zásob černého uhlí u Lugau−

Oelsnitz bylo objeveno v roce 1831, tedy re−

lativně pozdě. Po pokusných vrtech a po pro−

vedeném výzkumu bylo v roce 1844 vytěženo

první uhlí. Z dosud neznámých vesnic Lugau

a Oelsnitz se staly významné velké hornické

obce, do kterých směřovaly pracovní síly

z celého Německa. V letech 1855−56 zde byly

založeny první větší těžební společnosti. Ve

druhé polovině 19. století se  vynořilo obzvláš−

tě mnoho nových šachet. Šachta „Frisch

Bergbaumuseum Oelsnitz − Hornické muzeum v Oelsnitz

Glück Schacht“ sloužící až do roku 1876, se

stala se svými 931 m tehdy nejhlubší uhel−

nou šachtou na světě. Po roce 1943 dosáhla

šachta Vereinigtfeld Schacht 1 celkem 1200

m hloubky. Dvě velké důlní katastrofy zastí−

nily rozvoj hornictví v Lugau−Oelsnitz.  V roce

1867 padlo za oběť  závalu v šachtě „Neue

Fundgrube“ 101 horníků.

V roce 1921 zabila exploze v šachtě „Frie−

densschacht“ 57 mužů. Po druhé světové

válce těžba nerušeně pokračovala. Teprve

v roce 1971 skončilo dolování symbolickým

posledním huntem (těžním vozíkem) historii

Fährt man auf der B 180 Richtung Stollberg

oder Lugau, kann man schon von Weitem den

Förderturm des Karl−Liebknecht−Schachtes

(ehemals Kaiserin−Augusta− Schacht) sehen,

der das Stadtbild von Oelsnitz dominiert und

als Wahrzeichen des ehemaligen Steinkohle−

abbaues in die Landschaft ragt.

Die Steinkohlelagerstätte von Lugau/Oelsnitz

wurde 1831, also erst relativ spät entdeckt.

Nach eingehenden Probebohrungen und

Untersuchungen wurde 1844 die erste Stein−

kohle gefördert. Aus den bis dahin unbedeu−

tenden Dörfern Lugau und Oelsnitz entstan−

den große Bergarbeitergemeinden, die

Arbeitskräfte aus ganz Deutschland anzo−

gen.1855/56 gründeten sich die ersten

größeren Gesellschaften. In der 2. Hälfte des

19. Jahrhunderts wurden besonders viele

Schächte abgetäuft. Der bis 1876 angelegte

„Frisch−Glück−Schacht“ war damals mit 931

m der tiefste Kohleschacht der Welt. Nach

1943 erreichte der Vereinigtfeld Schacht 1

insgesamt 1200 m Tiefe.

Zwei große Grubenkatastrophen überschat−

teten den Bergbau von Lugau−Oelsnitz. 1867

fielen einem Schachtbruch der „Neuen Fund−

grube“ 101 Bergleute zum Opfer. 1921 tötete

eine Schlagwetterexplosion im „Friedens−

schacht“ 57 Männer. Nach dem 2. Weltkrieg

konnte die Kohlegewinnung nahezu ungehin−

dert fortgesetzt werden. Erst 1971 endeten

mit dem symbolisch letzten Hunt 127 Jahre

Bergbau im Lugau−Oelsnitzer Revier. In die−

ser Zeit wurden insgesamt 1452 Millionen

Tonnen Steinkohle aus dieser Lagerstätte

gefördert.

Im Bergbaumuseum, das heute eines der

größten Technischen Denkmale Deutsch−

lands ist, bekommt man die Entwicklung die−

ses Industriezweiges anschaulich vermittelt.

Das Museum ist täglich außer montags geöff−

net und nicht nur für Bergbauinteressierte

äußerst interessant.

Sie erreichen das Museum über die Autobahn

A 4 und verlassen die A 4 an der Abfahrt Stoll−

berg/Lugau.

127 let dolování v revíru Lugau – Oelsnitz. V

tomto období tady bylo vytěženo celkem 1452

milionů tun černého uhlí.

V hornickém muzeu, které je dnes největší

technickou památkou Německa, se můžeme

názorně seznámit s vývojem tohoto průmys−

lového odvětví. Muzeum je otevřeno denně

kromě pondělí a není zajímavé jen pro zájem−

ce o hornickou tématiku. Do muzea se do−

stanete po dálnici A 4, kterou opustíte na vý−

jezdu označeném Stollberg/Lugau.


