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Landrat Volker Uhlig neuer Vorsitzender der Euroregion Erzgebirge
Zemský rada Volker Uhlig novým předsedou německé části
Euroregionu Krušnohoří
Zu seiner ersten Sitzung nach der Verwal−

tungs− und Gebietsreform in Sachsen trat am

25. September der Vorstand der Euroregion

Erzgebirge zusammen,  um einen neuen Vor−

sitzenden zu wählen.

Die Wahl fiel einstimmig auf den Landrat des

Landkreises Mittelsachsen, Volker Uhlig. Zu

seinem Stellvertreter wurde Frank Vogel, Lan−

drat des Erzgebirgskreises gewählt.

Die Geschäftsführerin Frau Ebenhöh ist nun

dabei, Termine mit dem tschechischen Teil der

Euroregion zu vereinbaren, um wie in jedem

Jahr, die Hauptaufgaben der grenzüberschrei−

tenden Zusammenarbeit zwischen dem Vor−

stand der sächsischen Seite und den Kolle−

gen vom tschechischen Rat der Euroregion

abzustimmen.

Zu den aktuellen Aufgaben auf sächsischer

Seite gehört die durch die Reform notwendig

gewordene Neubesetzung der Facharbeits−

gruppen der Euroregion und die Implementie−

rung des Kleinprojektefonds aus dem Pro−

gramm Ziel3/Cil3 der Europäischen Union in

der Euroregion Erzgebirge/Krušnohoři.

Na svém prvním jednání po správní a územní

reformě v Sasku se sešlo 25. září představen−

stvo německé části euroregionu, aby zvolilo

nového předsedu. Volba padla jednomyslně na

zemského radu okresu Střední Sasko, Volke−

ra Uhliga. Jeho zástupcem byl zvolen Frank

Vogel, zemský rada Krušnohorského okresu.

Jednatelka německé části euroregionu nyní

dojedná termín společného jednání s českou

částí euroregionu, aby mohly být projednány

hlavní úkoly přeshraniční spolupráce mezi

představenstvem euroregionu na saské stra−

ně a českou radou. K aktuálním úkolům na

saské straně patří nové obsazení odborných

komisí euroregionu v důsledku změn, které

reforma okresů přinesla a implementace Fon−

du malých projektů v programu Cíl 3 Evropské

unie ve společném euroregionu.

Frank Vogel       Volker Uhlig
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29. 8. 2008 se sešla Rada Euroregionu Kruš−

nohoří na svém pravidelném jednání na zám−

ku Červený Hrádek u Jirkova, který je jedním

z příkladů úspěšných projektů dotovaných

z prostředků EU i příkladem dobré přeshranič−

ní spolupráce. Rada se seznámila se zaháje−

ním Fondu malých projektů v programu Cíl 3

a detailně se zabývala vydáváním dvojjazyč−

ného zpravodaje Euroregionu Krušnohoří In−

fopress. Pochvalně se vyjádřila k vydání ka−

pesního slovníku pro záchranáře, vydaného za

pomoci kraje. Největší zásluhu má především

Venuše Kindlová, vedoucí odd. pro řešení mi−

mořádných situací KÚ Ústeckého kraje, která

je aktivní členkou komise krizového manage−

mentu euroregionu. Rada se také pochvalně

vyjádřila k práci předsedy dopravní komise eu−

roregionu Ing. Petra Pípala.

Der Rat der Euroregion Krušnohoří traf sich

am 29. 08. zur turnusmäßigen Beratung im

Schloss Červený Hrádek in Jirkov, das ein

gutes Beispiel der erfolgreichen EU−Projekte

und ein Muster der guten grenzüberschreiten−

den Zusammenarbeit ist. Der Rat beschäftigte

sich mit dem Start  des Kleinprojektefonds und

V Třebívlicích, oblíbené členské obci našeho

euroregionu, proběhlo 26. 9. 2008 další jedná−

ní Rady Euroregionu Krušnohoří. Starosta obce

Mgr. Josef Seifert, význačný člen rady euro−

regionu, seznámil přítomné s aktuální proble−

matikou své obce, s velmi úspěšnou přeshra−

niční spoluprácí a také obnovenou tradicí

místního vinobraní, které se sem vrací po 100

letech.  Rada projednala přípravu Fondu ma−

lých projektů a schválila doplnění jednacího

řádu Fondu malých projektů. Poté uložila jed−

nateli, aby připravil setkání české a německé

části Lokálního řídícího výboru v co nejkratším

čase. Rada ocenila zodpovědnou přípravu

fondu  pracovnicemi jednatelství euroregionu.

Podrobně byl připraven záměr mediální spolu−

práce, především vydávání dvojjazyčného

zpravodaje euroregionu.

IIn Třebívlice, einer beliebten Mitgliedsge−

meinde unserer Euroregion, fand am

26.09.2008 eine weitere Ratssitzung der Eu−

Rada Euroregionu zasedala na Červeném Hrádku
Rat der Euroregion tagte in Červený Hrádek

detailliert mit der Ausgabe des zweisprachigen

Berichterstatters Infopress. Positiv äußerte

sich der Rat zur Ausgabe des vom Bezirk Ús−

tecký kraj geförderten Taschenwörterbuchs für

den Rettungsdienst. Das größte Verdienst hat

dabei Venuše Kindlová, aktives Mitglied der

Arbeitsgruppe Katastrophenschutz  der Euro−

region. Positiv wurde auch die Arbeit des Vor−

sitzenden der Arbeitsgruppe Verkehr Ing. Petr

Pípal eingeschätzt.

roregion Krušnohoří statt. Herr Bürgermeister

Mgr. Josef Seifert, Mitglied des Rates der Eu−

roregion, machte die Anwesenden mit der ak−

tuellen Problematik seiner Ge−

meinde, sowie mit ihrer erfolg−

reichen grenzüberschreitenden

Zusammenarbeit und auch mit der

neu belebten Tradition der Wein−

lese, die hier her nach 100 Jahren

zurückgekehrt ist vertraut. Der Rat

behandelte die Vorbereitung  des

Fonds der Kleinprojekte und ge−

nehmigte die Ergänzung zur Sat−

zung des Lenkungsausschusses.

Er beauftragte den Geschäftsfüh−

rer, die gemeinsame Tagung des

deutschen und tschechischen

Teils des Lenkungsausschusses

in kürzester Zeit vorzubereiten. Der Rat schätz−

te die verantwortliche Vorbereitung des  Fonds

durch die Mitarbeiterinnen der Euroregion po−

sitiv ein. Detailliert wurde auch das Vorhaben

der Öffentlichkeitsarbeit und medialen Zusam−

menarbeit vorbereitet, vor allem die Her−

ausgabe des Berichterstatters Infopress.

Mgr. Josef Seifert  a předsedkyně
euroregionu JUDr. Hana Jeníčková

Mgr. Seifert und die Vorsitzende
der Euroregion Frau JUDr. Hana Jeníčková

Jednání rady v Třebívlicích − Ratssitzung in Třebívlice
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Die sächsisch −tschechische grenzübergreifende Zusam−

menarbeit stand im Fokus der Abgeordneten des Euro−

päischen Parlaments Constanze Krehl und von Dr. Simo−

ne Ratz, Mitglied des Sächsischen Landtages, die am

07.10.08 während ihres Freibergaufenthaltes auch die

Geschäfts−stelle der Euroregion Erzgebirge besuchten.

Constanze Krehl, die Mitglied des Haushaltsausschusses

im EU Parlament ist, informierte ausführlich über die, der

grenzüberschreitenden Zusammenarbeit gewidmeten, För−

derprogramme. Dr. Simone Ratz ergänzte die Aus−

führungen mit Informationen über die sächsisch−tsche−

chische Zusammenarbeit in der Forschung, im Verkehr und

im Tourismus. Die Vorstellung von 2 erfolgreichen Inter−

reg−Projekten übernahmen Herr Dr. Thomas Lindner, Ge−

schäftsführer des Gründer − und Innovationszentrums Frei−

berg mit dem Projekt VUHU, das der Zusammenarbeit der

Technologiezentren im Grenzraum gewidmet ist und Herr

Kai Meister vom Zentrum für Natur−Umwelt−Nachhaltigkeit

über das gleichnamige Projekt zur Umweltbildung von Ju−

gendlichen. Die beiden Geschäftsführer der Euroregion

Erzgebirge informierten die Abgeordneten über den Stand

der Vorbereitungen des Kleinprojektefonds Ziel 3. Im An−

schluss kam es zu einer regen Diskussion mit den anwe−

senden Gästen.

Europaabgeordnete in der Geschäftsstelle der Euroregion in Freiberg
Poslankyně Evropského parlamentu v jednatelství euroregionu ve Freibergu

Přeshraniční česko−saská spolupráce očima poslankyně

Evropského parlamentu Constanze Krehl a Dr. Simone

Raatz ze Saského zemského sněmu byla námětem večerní

1. Dr. Lindner stellt die Zusamemenarbeit der Technologieparks
2. Dr. Simone Ratz, Stellvertreterin der SPD Fraktion im Sächsischen Land−
tag
3. Kai Meister ist aus vielen grenzüberschreitenden ökologischen Projek−
ten bekannt
4. Constanze Krehl, Abgeordnete des EU Parlaments ist auch Mitglied des
Haushaltsausschusses

panelové diskuse dne 7. 10. 2008 ve Freibergu. Constanze Krehl, která je

i členkou rozpočtového výboru Evropského parlamentu, podala podrobné

informace o prostředcích určených na přeshraniční spolupráci. Dr. Simone

Ratz doplnila tyto informace o problematiku česko−saské přeshraniční spo−

lupráce ve výzkumu, vysokém školství, dopravě a turistice. Dr. Lindner před−

stavil poté úspěšný česko−německý projekt spolupráce technologických

parků a Kai Meister společné ekologické projekty dětí a mládeže. Oba jed−

natelé také podrobně informovali o přípravě Fondu malých projektů v Cíli 3.

1. Dr. Lindner představuje spolupráci technologických parků
2. Dr. Simone Raatz, místopředsedkyně poslaneckého klubu SPD v Sas−
kém zemském sněmu
3. Kai Meister je známý z mnoha přeshraničních ekologických projektů
4. Constanze Krehl, poslankyně Evropského parlamentu je členkou i roz−
počtového výboru

1.

2. 3.

4.
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Eine weitere Auszeichnung erhielt dieser Tage die TU

Chemnitz für ihre grenzübergreifende Zusammenarbeit mit

tschechischen Universitäten, und zwar speziell für das

„Sächsisch−Tschechische Hochschulkolleg (STHK)“. Auf

Initiative der Geschäftsführerin der Euroregion Erzgebir−

ge, Beate Ebenhöh, wurde auf der Jahrestagung der „Ar−

beitsgemeinschaft Europäischer Grenzregionen (AGEG)“

in Plauen eine Urkunde im Rahmen der Verleihung des

„Cross Border Award 2008“ überreicht. Die Details der An−

tragstellung waren von Frau Ebenhöh in enger Zusamme−

narbeit mit der ehemaligen wissenschaftlichen Mitarbei−

terin des STHK, Ilona Scherm, ausgearbeitet und

eingereicht worden. Im Wettbewerb um das „Sail of Pa−

penburg“ hatte auch die Euroregion Erzgebirge eine Ur−

kunde als Anerkennung erhalten.

Damit wurde die grenzübergreifende Arbeit des „Sächsisch−

Tschechischen Hochschulkollegs“ zum zweiten Mal inner−

halb kurzer Zeit gewürdigt. Erst im Juli hatte die regionale

„Initiative Südwestsachsen e.V.“ das STHK in der Rubrik

„Grenzübergreifende Arbeit mit Tschechien“ mit einem

Ehrenpreis und einer Urkunde ausgezeichnet.

Das „Sächsisch−Tschechische Hochschulkolleg“, ein IN−

TERREG IIIA−Projekt, dessen Förderung im Juni 2008 ende−

te, hat seit 2006 verschiedene Teilprojekte im sächsisch−

tschechischen Grenzraum und in Zusammenarbeit mit acht

tschechischen Universitäten durchgeführt. So fanden zehn

Workshops für sächsische und tschechische Studierende

zu aktuellen Themen statt, zahlreiche Exkursionen wurden

durchgeführt, mehrere Alumni−Tage führten ehemalige

tschechische Studierende für einen Tag an die TU Chem−

nitz zurück. Im Internet wurde eine Praktikumsbörse für

sächsische und tschechische Studierende eingerichtet. Zu−

dem stand das Thema Existenzgründung für sächsische

und tschechische Hochschulabsolventen im Vordergrund

der Arbeit des STHK. Nicht nur den Studenten, sondern

auch der Allgemeinheit kommt der Ausbau der „Sächsisch−

Tschechischen Fachbibliothek“ in der Universitäts−

bibliothek zu Gute, die mittlerweile auf über 7800 Medien

angewachsen ist.

„Nicht zuletzt angesichts dieser öffentlich kommunizierten

Wertschätzungen hoffen wir sehr, dass unser Antrag auf

Förderung des bei der Sächsischen Aufbaubank einge−

reichten weiteren Projekts ‚Sächsisch−Tschechische

Hochschulinitiative’ genehmigt werden wird.“ hofft Prof.

Dr. Peter Jurczek, der wissenschaftliche Koordinator des

STHK.

Zur Arbeitsgemeinschaft Europäischer GrenzregionenZur Arbeitsgemeinschaft Europäischer GrenzregionenZur Arbeitsgemeinschaft Europäischer GrenzregionenZur Arbeitsgemeinschaft Europäischer GrenzregionenZur Arbeitsgemeinschaft Europäischer Grenzregionen

(AGEG): (AGEG): (AGEG): (AGEG): (AGEG): Gegründet wurde die AGEG 1971 als ständige

Konferenz Europäischer Grenzregionen durch insgesamt

10 Grenzregionen. Die AGEG ist für alle europäischen

Grenz− oder grenzübergreifenden Regionen tätig, initiiert

AGEG tagt in diesem Jahr in Sachsen − TU Chemnitz erhält Anerkennung
AGEG jedná letos v Sasku − TU Chemnitz obdržela uznání

und unterstützt deren Zusammenarbeit in ganz Europa und

vertritt deren Gesamtinteressen gegenüber nationalen und

internationalen Institutionen. Derzeit gibt es in Europa über

200 Grenzregionen, von denen ein großer Teil Mitglieder

der AGEG sind. Die AGEG im Internet: www.aebr.net

Das Sächsisch−Tschechische Hochschulkolleg im Inter−

net: www.sthk.de, die Sächsisch−Tschechische Fachbib−

liothek:

http://www.bibliothek.tu−chemnitz.de/sthz.html

Další vyznamenání obdržela v těchto dnech Technická

univerzita Chemnitz za svou přeshraniční spolupráci

s českými univerzitami, a to sice speciálně za Česko−sas−

ké vysokoškolské kolegium (STHK). Z iniciativy jednatel−

ky Euroregionu Erzgebirge/Krušnohoří Beaty Ebenhöh byla

na jednání Pracovního společenství evropských hranič−

ních regionů (AGEG) v Plavně  předána pamětní listina jako

čestné uznání v rámci propůjčení ceny „Cross Border

Award 2008“. Detailní přípravu žádosti o udělení této ceny

zajistila Beata Ebenhöh ve spolupráci s někdejší spolu−

pracovnicí STHK Ilonou Scherm a po detailní přípravě byla

žádost předložena. V soutěži o cenu „Sail of Papenburg“

obdržel Euroregion Krušnohoří čestné uznání. Tím byla

oceněna práce Česko−saského vysokoškolského kolegia

již podruhé v krátké době. Poprvé ho ocenilo sdružení Ini−

ciativa Jihozápadního Saska v červenci v oboru přeshra−

niční spolupráce s ČR čestným uznáním a cenou. Projekt

Česko−saského vysokoškolského kolegia je projektem In−

terreg III A, jehož dotování bylo ukončeno v červnu 2008.

Od roku 2006 byla v rámci tohoto projektu v česko−sas−

kém příhraničí uskutečněna řada různých dílčích projektů

s osmi českými univerzitami. Pro saské i české studenty

se konalo deset workshopů na aktuální témata, byly uspo−

řádány četné exkurze, byla organizována četná jednoden−

ní studentská setkání, na která se do TU Chemnitz rádi vra−

celi čeští absolventi. Na internetu byla zřízena burza stáží

pro české i německé studenty. K tomuto tématu bylo při−

dáno i téma založení vlastního podniku pro české i saské

absolventy, a právě toto téma stálo v popředí zájmu práce

STHK.  Nejen pro studenty, ale i pro širokou veřejnost, se

stala prospěšnou výstavba česko−saské odborné knihov−

ny, která mezitím získala na 7800 různých mediálních titu−

lů.

V neposlední řadě, se zřetelem k tomuto veřejně vyslove−

nému kladnému ocenění, doufáme, že naše podaná pro−

jektová žádost u Saské rozvojové banky (Sächsische Auf−

baubank) o dotaci dalšího projektu s názvem Česko−saská

vysokoškolská iniciativa bude schválena, vyjádřil svou

naději Prof. Dr. Peter  Jurczek, vědecký koordinátor STHK.

O Pracovním společenství evropských hraničních re−O Pracovním společenství evropských hraničních re−O Pracovním společenství evropských hraničních re−O Pracovním společenství evropských hraničních re−O Pracovním společenství evropských hraničních re−

gionů (AGEG)gionů (AGEG)gionů (AGEG)gionů (AGEG)gionů (AGEG)

AGEG byl založen v roce 1971 jako stálá konference ev−

ropských hraničních regionů deseti eu−

roregiony. AGEG pracuje pro všechny

evropské hraniční a přeshraniční regio−

ny, iniciuje a podporuje jejich spolupráci

v celé Evropě a zastupuje všeobecné zá−

jmy vůči národním a mezinárodním in−

stitucím. V současné době je v Evropě

přes 200 hraničních euroregionů, z nichž

je většina členy AGEG. Internetová adre−

sa AGEG je: www.aebr.net

Česko−saské vysokoškolské kolegium má

internetovou adresu  www.sthk.de,

Česko−saská odborná knihovna: http://

www.bibliothek.tu−chemnitz.de/sthz.html
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Městu Žatec bylo schváleno rekordních 211

milionů korun z prostředků Evropské unie na

projekt revitalizace Pražského předměstí −

Chrám Chmele a Piva. Rozhodl o tom 24. září

výbor Regionální rady, který schválil dotace

celkem za více než 1,8 miliardy korun pro pro−

jekty podané do Regionálního operačního pro−

gramu regionu Severozápad. Žatec byl úspěš−

ný v oblasti podpory 4.1 − budování a rozvoj

atraktivit a infrastruktury cestovního ruchu,

v níž bylo předloženo celkem 35 žádostí o do−

taci, jak z Ústeckého kraje, tak Karlovarského

kraje. Hejtman Jiří Šulc (ODS) uvedl na setká−

ní v Žatci dne 25. září, že se jedná o historický

okamžik pro Žatec, který má šanci význam−

nou měrou pomoci rozvoji cestovního ruchu v

celém kraji. Projekt Chrámu Chmele a Piva se

po několika letech neúspěšných pokusů doč−

kal rekordní finanční podpory ve výši 211 mili−

onů, která je maximální možnou částkou z cel−

kových nákladů ve výši cca 250 milionů.

Projekt, jehož hlavním cílem je rozvoj cestov−

ního ruchu v Žatci a regionu v sobě zahrnuje

také rekonstrukci historických komunikací

a náměstí v blízkosti chmelařského muzea,

včetně inženýrských sítí, vybudování Jižní za−

hrady pro děti, renovaci klášterní zahrady u Ka−

pucínského kláštera, revitalizaci renesanční

sladovny v Masarykově ulici, revitalizaci his−

torického skladu a balírny chmele nebo vy−

budování objektu rozhledny na náměstí Pro−

kopa Velkého. Celý soubor chmelařských

Rekordních 211 milionů pro Žatec!
211 Millionen für Žatec  − ein Rekord

Für die Stadt Žatec wurde die Rekordzahl von

211 Millionen Kronen aus Finanzmitteln der

Europäischen Union für das Projekt der Revi−

talisierung der Prager Vorstadt – „Tempel des

Hopfens und Biers“ genehmigt. Darüber ent−

schied am 24. September der Ausschuss des

Regionalen Rates, der die Förderung in einer

Gesamthöhe von mehr als 1.8 Milliarde Kro−

nen für Projekte im Rahmen des Regionalen

operationellen Programms der Region Nord−

west genehmigte. Die Stadt Žatec wurde im

Bereich Ausbau und der Entwicklung der

Attraktivitäten im Tourismus erfolgreich. Hier

wurden insgesamt 35 Anträge aus dem Bezirk

Ústecký kraj sowie  aus dem Bezirk Karlovar−

ský kraj genehmigt. Der Hauptmann aus Ústí,

Jiří Šulc, erläuterte bei einem Treffen in Žatec,

dass es sich um einen historischen Augen−

blick für die Stadt Žatec handelt, die jetzt die

Chance hat, den Fremdenverkehr im ganzen

Bezirk wesentlich zu unterstützen.  Das Pro−

jekt „Tempel des Hopfens und des Bieres“ er−

wartet jetzt, nach einigen Jahren vergeblicher

Versuche, die große finanzielle Unterstützung

in Höhe von 211 Millionen Kronen, der Maxi−

malförderung aus  250 Millionen Kronen Ge−

samtkosten.

Das Projekt, dessen Hauptziel die Entwicklung

des Fremdenverkehrs in Žatec ist, beinhaltet

auch eine Rekonstruktion der historischen

Straßen und des Marktplatzes in der Nähe des

Hopfenmuseums, inklusive der Sanierung des

Versorgungsnetzes, dem Ausbau des Südgar−

tens für Kinder, die Sanierung des Klostergar−

tens des Kapuzinerklosters, die Rekonstruk−

tion der im Renaissancestil erbauten Mälzerei

und das Packhauses für den Hopfen sowie den

Ausbau  des Aussichtsturmes auf dem Markt−

platz Prokop Veliký. Der ganze Komplex der

Hopfenbauten der Prager Vorstadt ist noch

dazu ein Kandidat für die Eintragung auf die

Liste der technischen Denkmäler der

UNESCO. Das Stadtparlament genehmigte

schon 2008 die finanzielle Deckung von zwei

ersten Etappen dieses Projektes. Jetzt ist es

noch notwendig, den Vertrag mit dem Geber

der Förderung zu genehmigen und ein Team

zu bilden, das in den nächsten Jahren die gan−

ze Umsetzung des Projektes führen wird.

Jan Novotný

staveb na Pražském předměstí je navíc kan−

didátem pro zápis na seznam technických pa−

mátek UNESCO. Zastupitelstvo města schvá−

lilo již v dubnu 2008 finanční krytí prvních dvou

etap tohoto projektu, nyní je ještě nutné schválit

smlouvu s poskytovatelem dotace a sestavit

tým, který bude v příštích letech řídit samot−

nou realizaci projektu.                Jan Novotný

Der Freiberger Wirtschaftstag 2008 war eine Veranstaltung

in Kooperation zwischen der SAXONIA GmbH, der Stadt Frei−

berg und dem Landkreis Mittelsachsen. Er stand unter der

Schirmherrschaft von Veronika Bellmann, Mitglied des

Deutschen Bundestages. Die Gäste wurden vom Oberbür−

germeister der Universitätsstadt Freiberg, Herrn Bernd−Er−

win Schramm, begrüßt.  Als Hauptreferent konnte der säch−

sische Ministerpräsident, Stanislaw Tillich, gewonnen

werden, der in seiner Rede auf die großen wirtschaftlichen

Erfolge der Stadt Freiberg und des Landkreises Mittelsach−

sen hinwies. Weiterhin referierten Carl−Ernst Giesting, der

Vorstandsvorsitzender der envia Mitteldeutsche Energie AG,

und Dr. Gunnar Grosse, Vorstandsvorsitzender der KOMSA

AG – beides erfolgreiche Unternehmen in der Region.

Der Landrat des Landkreises Mittelsachsen, Volker Uhlig,

präsentierte im Rahmen des EU−Projektes CHANCE die

Abschlussdokumentation, das regionale „Grünbuch“.

3. Regionale Zukunftskonferenz in Kooperation mit dem 5. Freiberger Wirtschaftstag 20083. Regionale Zukunftskonferenz in Kooperation mit dem 5. Freiberger Wirtschaftstag 20083. Regionale Zukunftskonferenz in Kooperation mit dem 5. Freiberger Wirtschaftstag 20083. Regionale Zukunftskonferenz in Kooperation mit dem 5. Freiberger Wirtschaftstag 20083. Regionale Zukunftskonferenz in Kooperation mit dem 5. Freiberger Wirtschaftstag 2008

Třetí konference o budoucnosti v součinnosti s pátým Freiberským hospodářským dnemTřetí konference o budoucnosti v součinnosti s pátým Freiberským hospodářským dnemTřetí konference o budoucnosti v součinnosti s pátým Freiberským hospodářským dnemTřetí konference o budoucnosti v součinnosti s pátým Freiberským hospodářským dnemTřetí konference o budoucnosti v součinnosti s pátým Freiberským hospodářským dnem

Freiberský hospodářský den 2008 je akce pořáda−

ná ve spolupráci mezi společností Saxonia, měs−

tem Freibergem a okresem Střední Sasko. Záštitu

převzala Veronika Bellmannová, členka německého

Spolkového sněmu.

Hosty tradičně přivítal primátor univerzitního města

Freiberg Bernd−Erwin Schramm. Jako nevýznamněj−

ší účastník byl pro akci získán dokonce saský mi−

nisterský předseda Stanislav Tillich.

Dále referovali Carl−Ernst Giesting, předseda před−

stavenstva envia Mitteldeutsche Energie AG a Dr.

Gunnar Grosse, předseda akciové společnosti KOM−

SA.

Zemský rada okresu Střední Sasko, Volker Uhlig,

prezentoval v rámci projektu Evropské unie Chance

závěrečnou dokumentaci, regionální „Zelenou kni−

hu“.
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Jedna z nejstarších Volkshochschule u nás,

zvaná Lidová univerzita, se nachází v Olbern−

hau a oslavila dne 30. září 2008 v reprezen−

tačních prostorách spořitelny v Marienbergu již

90 let své úspěšné činnosti. Slavnostního za−

sedání se zúčastnil nový zemský rada Frank

Vogel, bývalý předseda Euroregionu Krušno−

hoří Albrecht Kohlsdorf, starostové Marienber−

gu a Olbernhau i celá řada dalších význačných

hostů z Německa i Čech. Dlouholetý ředitel

Volkshochschule Ralf Göhler vyzdvihl ve své

řeči výbornou spolupráci s euroregionem a

zmínil celou řadu velmi úspěšných společných

projektů.

Kulturní vystoupení ve slavnostním sále spoři−

telny v Marienbergu

Jubileum Volkshochschule Olbernhau
Jubiläum Volkshochschule Olbernhau

Eine der ältesten Volkshochschulen in Deutschland befindet sich in

Olbernhau. In den repräsentativen Räumlichkeiten der Sparkasse

Marienberg feierte man deshalb die fast  90 Jahre ihrer erfolgreichen

Tätigkeit. An der Festveranstaltung nahmen der neue Landrat des

Erzgebirgskreises Frank Vogel, sowie der ehemalige Vorsitzende

der Euroregion Albrecht Kohlsdorf, die Bürgermeister von Marien−

berg und Olbernhau und eine Reihe bedeutender Gäste aus

Deutschland und aus der Tschechischen Republik teil. Der langjähri−

ge Direktor der Volkshochschule, Ralf Göhler, lobte in seiner Rede

die ausgezeichnete Zusammenarbeit und erwähnte eine Reihe er−

folgreicher, gemeinsamer Projekte.

Festveranstaltung im Saal der Sparkasse Marienberg

Na jednání představenstva hospodářské ko−

mory v Lounech dne 24. 9. 2008 byla hlavním

bodem problematika profesního vzdělávání.

Jednatel euroregionu informoval pracovnice

komory o aktivitách euroregionu v této oblasti,

především o práci komise lidských zdrojů

a uvedl zkušenosti saských partnerů. Do bu−

doucna se jeví jako priorita provázané a cílené

profesní vzdělávání v obou částech euroregi−

onu za pomoci nejrůznějších dotačních titulů.

Ostatně předseda OHK Louny Ing. František

Jochman má v tomto směru velmi bohaté zku−

šenosti.

Zleva: Linda Příhodová, ředitelka OHK, Mgr.

Pavlína Kalitová, členka představenstva a Ing.

František Jochman, předseda OHK Louny.

Smluvní partner euroregionu Okresní hospodářská komora Louny
Vertragspartner der Euroregion Kreishandelskammer Louny

Bei der Beratung des

Vorstandes der Kreishan−

delskammer (OHK) Louny

am 24. 09. 2008 war die

Problematik der Berufs−

ausbildung das Hauptthe−

ma. Der Geschäftsführer

der Euroregion informierte

die Mitarbeiter der Kam−

mer über die Aktivitäten der Euroregion in diesem Bereich, vor allem über die Arbeit der Arbeits−

gruppe Human Ressources der Euroregion und machte sie mit den Erfahrungen der sächsischen

Partner bekannt. Für die Zukunft scheinen Projekte der Berufsausbildung durch Förderung eine

hohe Priorität zu haben. Übrigens hat der Vorsitzende der Kammer Louny Herr Ing. Jochman in

dieser Richtung sehr reiche Erfahrungen.

v.l. Frau Linda Příhodová, Direktorin der OHK, Mgr. Pavlína Kalitová, Mitglied des Vorstands und

Ing. František Jochman, Vorsitzender der OHK Louny.

Ralf Göhler
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Der im vergangenen Jahr durch bewährte Part−

ner gegründete Bürgerverein „Futurum Erzge−

birge“ verwirklichte schon eine Reihe erfolgrei−

cher Veranstaltungen. Am Dienstag 23. 09.

trafen sich die Mitglieder in der Firma POSA in

der sächsischen Grenzgemeinde Satzung, um

über weitere Aktivitäten zu sprechen. Es han−

delt sich um die Zusammenarbeit  in der Be−

rufsbildung, die die Bereiche Soziales und

Gesundheitspflege betreffen, sowie um Reso−

zialisierung und Umwelt. Vor Ort machten sich

die Teilnehmer mit dem Vorhaben der virtuel−

len Belebung der verschwundenen tschechi−

schen Nachbargemeinde Jilmová, sowie mit

dem Marketing für die Entwicklung des Tou−

rismus im Erzgebirge vertraut.

Über der Karte der verschwundenen Gemein−

de

v.l. Thomas Mehnert, Miluše Schubertová und

Vorsitzender des Vereines  Antonín Beneš

Občanské sdružení  Futurum Krušnohoří, kte−

ré již v loňském roce založili partneři z osvěd−

čené přeshraniční spolupráce, má již za se−

bou řadu úspěšných akcí. V úterý 23. 9. se

Sächsisch−tschechischer Verein „Futurum Erzgebirge“
Česko−saské sdružení „Futurum Krušnohoří“

sešli jeho členové ve firmě POSA v hraniční

saské obci Satzung, aby projednali své další

aktivity. Je to spolupráce v profesním vzdělá−

vání zaměřeném na sociální a zdravotnickou

oblast, oblast resocializace či oblast životního

prostředí. Přímo na místě se seznámili s pro−

jektovým záměrem virtuální obnovy zaniklé

sousední české obce Jilmová i s jejím mož−

ným marketinkovým využitím v oblasti rozvoje

turistiky v Krušných horách.

Nad mapou zaniklé obce zleva: Thomas Meh−

nert, Miluše Schubertová a předseda sdružení

Antonín Beneš

Tato firma sídlí v Mostě a představila se na

valné hromadě euroregionu v roce 2007 jako

nový člen. Vznikla již roku 1984 ve Speyeru a

rozšířila se téměř po celém Západním Němec−

ku. Po sjednocení Německa se rozšířila i na

území bývalé NDR, kde je její hlavní sídlo

v Drážďanech. Od vstupu do našeho eurore−

gionu již může vykázat množství úspěšné

práce. Je to především personální leasing za−

městnanců ke kompenzaci personálních a ka−

pacitních nedostatků, pomoc při dočasných

významných zakázkách, zprostředkování per−

sonálu a personální poradenství.

Za dobu své činnosti na území euroregionu

získala tato firma již ocenění za pomoc tako−

vým podnikům, jako je Automotive Seating

Chomutov, Eurosupport Manufacturing Cze−

chia, s.r.o., Karlovarský porcelán, a.s., Hunter

Diese Firma hat auch einen Sitz in Most und stell−

te sich bei der Vollversammlung der Euroregion

2007 als neues Mitglied vor. Sie entstand

bereits 1984 in Speyer und verbreitete sich in

ganz Westdeutschland. Nach der Vereinigung

Deutschlands verzweigte sie sich auch auf das

Gebiet der ehemaligen DDR, mit dem Hauptsitz

in Dresden. Seit dem Beitritt in unsere Euroregi−

Úspěšná firma našeho euroregionu RENTA PERSONÁL – LEASING s.r.o.
Eine Erfolgreiche Firma unserer Euroregion RENTA PERSONAL – LEASING s.r.o

Douglas Kadaň, s.r.o., či Pivovar Pernštejn,

a.s. Ale úspěšně působí i ve vzdálenějších ob−

lastech, jako třeba v Pardubicích ve společ−

nosti 79 PROMOTION s.r.o.

Podrobnosti najdete na:

http://www.spolecnepracovat.cz

on konnte sie schon eine große erfolgreiche Ar−

beit vorweisen. Die Firma beschäftigt sich vor

allem mit Personalleasing von Angestellten zur

Kompensation des personellen Defizits auf dem

Arbeitsmarkt. Sie ist auch eine Hilfe bei zeitwei−

lig verstärktem Personalbedarf in bestimmten

Branchen, bei der Vermittlung von Personal und

der Personalberatung. Seit der Mitgliedschaft in

der Euroregion half die Firma schon solchen Be−

trieben, wie Automotive Seating Chomutov,  Eu−

rosupport Manufacturing Czechia, s.r.o., Karlo−

varský porcelán a.s., Hunter Douglas Kadaň,

s.r.o., oder der Brauerei Pernštejn, a.s. Aber sie

ist auch erfolgreich in weiter entfernten Gebie−

ten tätig, wie z.B. in Pardubice, mit der Gesell−

schaft 79 PROMOTION s.r.o.

Die Einzelheiten finden Sie unter

http://www.spolecnepracovat.cz
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IIm Sitz des Verkehrsverbundes Mittelsachsen trafen sich

unter Leitung der Vorsitzenden der Arbeitsgruppe Verkehr

der Euroregion in Chemnitz die Geschäftsführer der deuts−

chen und tschechischen Seite, um weitere Schritte zur

Erneuerung der Erzgebirgischen Eisenbahn zu besprechen.

In Deutschland, direkt hinter der Grenze, fehlen 7 km Schi−

enen  der Strecke zwischen Holzhau und Moldava, die bis

1945 Most und Freiberg verband. Schon mehrere Jahre

ringt man um die Erneuerung. Es wurden notewendige

Gute Nachricht für die Erzgebirgische Eisenbahn
Dobrá zpráva pro Krušnohorskou železnici

V sídle dopravního svazu Verkehrsbund Mittelsachsen se

dne 10. 9. sešli v Chemnitz pod vedením obou předsedů

(DTPA/MT)(DTPA/MT)(DTPA/MT)(DTPA/MT)(DTPA/MT) DRESDEN: Im Zusammenhang mit dem

Wegfall der Personenkontrollen zu Polen und Tschechien

hat Sachsens Innenminister Albrecht Buttolo bezüglich der

Kriminalitätsentwicklung ein erfreuliches Fazit gezogen.

Buttolo: “Die Sicherheit der Bürger in den Grenzregionen

ist nach über einem halben Jahr Schengenbeitritt gewähr−

leistet. Die Kriminalität ging deutlich zurück. Dort, wo es

regional zu einer Häufung von Kraftfahrzeugdiebstählen

kam, hat die sächsische Polizei gemeinsam mit ihren pol−

nischen bzw. tschechischen Kollegen sofort reagiert. Insge−

samt stelle ich fest, dass sich das 15−Punkte−Programm

zum Aufbau einer grenzbezogenen Sicherheitsarchitektur

bewährt hat.“

(DTPA/MT)(DTPA/MT)(DTPA/MT)(DTPA/MT)(DTPA/MT) DRESDEN: V souvislosti s odstraněním kont−

rol na hranicích mezi SRN a Českou republikou  informoval

saský ministr vnitra Albrecht Buttolo o pozitivním vývoji v

oblasti kriminality: „Bezpečnost občanů v pohraničních regi−

onech je po více jak půl roce po rozšíření schengenského

prostoru zajištěna. Kriminalita výrazně klesla. Tam, kde do−

šlo k regionálně vyššímu počtu krádeží osobních aut, reago−

vala saská policie okamžitě spolu s českými kolegy. Celkově

konstatuji, že 15bodový program k zajištění bezpečnosti v po−

hraničí se osvědčil.“

Vývoj kriminality
Kriminalitätsentwicklung

Studien erarbeitet mit dem Ergebnis, dass  die Wiederin−

betriebnahme grundsätzlich technisch möglich ist. Der

Vorsitzende der tschechischen Seite, Ing. Pípal informier−

te darüber, dass das Vorhaben der Erneuerung der Eisen−

bahnstrecke schon offiziell in den verantwortlichen Minis−

terien beider Länder besprochen wurde.  Auch der Landrat

des neuen Landkreises Mittelsachsen, Herr Volker Uhlig,

sieht dieses Vorhaben als seine Priorität und möchte bis

Ende dieser Wahlperiode deren Umsetzung erreichen. Auf

der sächsischen Seite bildete er dazu eine spezielle Ar−

beitsgruppe. Eine ähnliche Stellungnahme vertritt auch der

Bezirk Ústecký kraj.

dopravní komise oba jednatelé euroregionu s odborníky

z české a německé strany, aby připravili další kroky ke zpro−

voznění Krušnohorské železnice. V Německu těsně za hra−

nicí totiž chybí 7 km kolejí této trati, která do roku 1945

spojovala Most s Freibergem. Již léta se hledá možnost

společného projektu její obnovy; zpracovány byly již po−

třebné studie se závěrem, že je znovuobnovení trati v zásadě

možné. Zásluhou předsedy české části dopravní komise

euroregionu Ing. Pípala bylo již dosaženo toho, že záměr

obnovy železnice byl oficiálně projednán v odpovědných

ministerstvech v obou zemích. Také zemský rada nového

okresu Střední Krušnohoří Volker Uhlig považuje tento

záměr za svou prioritu a chtěl by dosáhnout do konce vo−

lebního období její realizace. Na saské straně již vytvořil

pracovní skupinu s tímto cílem. Podobný postoj zastává i

Ústecký kraj.

Výstavu v Bergmagazinu v Marienbergu zahájili dne

30. 9. 2008 její autor Petr Mikšíček a Undine Theml,

ředitelka kulturního zařízení Marienbergu KulTour.

Představila též novou ředitelku Bergmagazinu paní

Silvii Hofmann, která nastoupí do

funkce 1. 10. 2008. Po slavnost−

ním zahájení zbylo dost času i na

neformální přátelské rozhovory.

Vernisáž výstavy „Zmizelé Sudety“
Vernissage der Ausstellung „Das verschwundene Sudetenland“

Eine Ausstellung zu verschwundenen

Ortschaften im Sudetenland wurde am

30. September im Bergmagazin in

Marienberg  von Frau Undine Theml,

Leiterin des Eigenbetriebs KulTour

Marienberg und dem Autor der Aus−

stellung Herrn Petr Mikšíček eröffnet.

Frau Theml stellte auch die neue Leiterin des Bergmaga−

zins, Silvia Hofmann vor, die seit 01.10. 2008 diese Funk−

tion innehat. Nach der feierlichen Eröffnung blieb auch Zeit

für freundliche Gespräche am Rande.
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Dopravní komise Euroregionu jednala v Mostě
Arbeitsgruppe Verkehr tagte in Most
V Mostě se sešla 18. 9. česká část dopravní

komise s jednatelkou německé části společ−

ného euroregionu, aby připravila společné jed−

nání této komise po ustavení její německé části

po reformě okresů v Sasku. Čeští členové ko−

mise se dozvěděli podrobnosti nejen o této re−

formě, ale i o Společném fondu malých projek−

tů. Velmi podrobně informovali komisi o svých

krocích pro znovuzprovoznění Krušnohorské

železnice a o zajištění provozu na této želez−

nici předseda komise Ing. Petr Pípal a Jindřich

Berounský z ČD. Tato železnice, která je již

také technickou památkou, by mohla být velmi

dobře využita pro rozvoj turistiky. Členové ko−

mise se poté zabývali projektovými záměry.

Měla by to být marketinková studie možných

aktivit na podporu této železnice, její zapojení

do záměru Montanregion Krušnohoří a rovněž

její zapojení do Regionálního managementu,

který již na saské straně úspěšně působí a

podporuje rozvoj hospodářství, turistiky a do−

pravy.

Nová členka dopravní komise Ing. Miloslava

Kalivodová z Loun (vlevo), Beate Ebenhöh,

jednatelka německé části euroregionu a Jin−

dřich Berounský z ČD.

In Most traf sich am 18.09. die tschechische

Seite der Arbeitsgruppe Verkehr mit der deut−

schen Geschäftsführerin der Euroregion, um

die gemeinsame Beratung dieser Arbeitsgrup−

pe nach der Konstituierung der deutschen Seite

nach der Kreisreform vorzubereiten. Tsche−

chische Mitglieder der Arbeitsgruppe erfuhren

Einzelheiten nicht nur über diese Reform, son−

dern auch über den Kleinprojektfonds. Der Vor−

sitzende der Arbeitsgruppe Ing. Petr Pípal und

Jindřich Berounský von der Tschechischen

Bahn informierten sehr ausführlich über ihre

Schritte für die neue Inbetriebnahme der Erz−

gebirgischen Eisenbahn, sowie über die Si−

cherstellung des Betriebes. Diese Eisenbahn

könnte sehr gut für den Tourismus sein. Die

Mitglieder beschäftigten sich auch mit Projekt−

vorhaben.

Es könnte eine Machbarkeitstudie der mögli−

chen Aktivitäten zur Unterstützung dieser Ei−

senbahn und der Verknüpfung im Vorhaben

„Montanregion Erzgebirge“ mit dem Regional−

management, das auf der deutschen Seite er−

folgreich tätig ist und die Entwicklung der Wirt−

schaft, des Tourismus und des Verkehrs

unterstützt, erstellt werden.

.

Úspěšných projektů z oblasti rozvoje venko−

va, velmi profesionálně připravených organi−

zací Serviso z Třebívlic, které podává naše

členské sdružením Integro, je již celá dlouhá

řada. V poslední době připravuje Integro spolu

s partnery ze saské části našeho euroregio−

nu, se sdružením pro rozvoj Podkrušnohoří  Au−

gustusburger Land a finským partnerem Po−

hjois Satakunta, záměry nového projektu pro

rozvoj venkova. Na výborně připraveném work−

shopu v Třebívlicích dne 4. 9. 2008 se měli

partneři nejen možnost vzájemně představit,

ale z odborných přednášek se mohli četní

účastníci tohoto workshopu dozvědět mnoho

podrobností o programu Leader a rovněž o pro−

gramu Cíl i o Fondu malých projektů v tomto

programu. V živé diskusi bylo pak zodpověze−

no mnoho dotazů.

Krista Antila, projektová koordinátora předsta−

vuje úspěšné finské projekty

Aktivní sedláci v našem euroregionu
Aktive Landwirte in unserer Euroregion

Die von unserem Mitgliedsverein Integro

beauftragten erfolgreichen Projekte sind schon

eine ganze Anzahl. Fachlich wurden sie von

der Organisation Serviso aus Třebívlice vor−

bereitet. In der letzten Zeit  bereitet Integro

gemeinsam mit Partnern der sächsischen Seite

unserer Euroregion, mit dem Verein  Augus−

tusburger Land und mit

dem finnischen Partner

Pohjois Satakunta, ein

neues Projekt für die Dorf−

entwicklung vor.

Bei einem sehr guten

Workshop in Třebívlice am

04. 09. 2008 hatten die

Partner nicht nur  Gelegen−

heit sich vorzustellen, son−

dern konnten sich viele

Anwesende dieses Work−

shops zu Einzelheiten des

Programms Leader und

zum Programm Ziel 3 mit seinem Kleinprojekt−

fonds erfahren. In einer regen Diskussion wur−

den dann viele Fragen besprochen.

Krista Antilla

− Projektkoordinatorin stellt erfolgreiche fin−

nische Projekte vor.
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Kapesní česko−německý a německo−český

slovník pro záchranáře připravila komise pro

krizový management Euroregionu Krušnohoří

společně s Ústeckým krajem, který zajistil jeho

vydání. Slovník je přehledně členěný  pro zá−

chrannou službu, zdravotníky a hasiče a vzhle−

dem k jeho kapesnímu formátu je velmi dobře

využitelný v terénu. Zatím je náklad 1500 ks,

dalších 1000 ks je připraveno k tisku.

Na obrázku hlavní iniciátorka vydání slovníku

Venuše Kindlová, vedoucí oddělení pro řešení

mimořádných situací KÚ Ústeckého kraje a ak−

tivní členka komise krizového managementu

Euroregionu Krušnohoří s jednatelem eurore−

gionu.

Das Taschenwörterbuch (tschechisch−

deutsch und deutsch−tschechisch) für Ret−

tungskräfte bereitete die Arbeitsgruppe Kata−

strophenschutz der Euroregion Erzgebirge ge−

meinsam mit dem Bezirk Ústecký kraj vor, der

die Ausgabe sicherstellte. Das Wörterbuch ist

Kapesní slovník pro záchranáře − Taschenwörterbuch für Rettungskräfte

übersichtlich in die Bereiche Rettungsdienst,

Gesundheitshelfer und die Feuerwehr geglie−

dert und dank des Taschenformats sehr gut

im Einsatz nutzbar. Die Auflage ist 1500 Stück,

weitere 1000 Stück sind für den Nachdruck

schon vorbereitet.

Auf dem Bild: Die Hauptorganisatorin der Aus−

gabe Venuše Kindlová, Leiterin der Abt. für die

Lösung außerordentlicher Situationen des Be−

zirksamtes, die  auch aktives Mitglied der Ar−

beitsgruppe Katastrophenschutz der Euro−

region ist.

Prezident České republiky Václav Klaus zahájil 23. 10. 2008

v drážďanském kostele Dreikönigskirche (bývalé sídlo Sas−

kého zemského sněmu) slavnostním projevem letošní  10.

Dny české a německé kultury v Drážďanech, tradičně nej−

větší ucelenou prezentaci české kultury v zahraničí. Dny

české a německé kultury se konají u příležitosti vzniku sa−

mostatné ČR.

Obr.: Václav Klaus si udělal čas i na rozhovory. Hana Je−

níčková, předsedkyně Euroregionu Krušnohoří, hovoří

s prezidentem o euroregionální přeshraniční spolupráci

Dny české a německé kultury v Drážďanech a oslavy vzniku ČR
Tschechische und deutsche Kulturtage in Dresden und
Gründungsfest der Tschechischen Republik

Der Präsident der Tschechischen Republik

Václav Klaus eröffnete am 23.10.2008 in der

Dresdner Dreikönigkirche (ehemaliger Sitz

des Landestags) mit einer Festrede die dies−

jährigen, 10. Tschechisch−Deutschen Kul−

turtage, eine traditionelle komplexe Präsen−

tation der tschechischen Kultur im Ausland.

Die Tschechische−Deutschen Kulturtage finden anlässlich

des Jubiläums der Gründung der Tschechischen

Republik statt.

Bild: Václav Klaus nahm sich Zeit für Gespräche. Hana

Jeníčková, Vorsitzende der Euroregion Krušnohoří spricht

mit dem Präsidenten über die euroregionale Zusammen−

arbeit.
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Jak jsme vás informovali již v minulém čísle, v letošním

roce se členem Euroregionu Krušnohoří stala Skupina

ČEZ, která je významným podnikatelským a ekonomic−

kým subjektem v Ústeckém kraji, zvláště pak na území

celého Euroregionu Krušnohoří. Filantropické, dárcovské

a reklamní aktivity Skupiny ČEZ byly v posledních čty−

řech letech oceněny titulem TOP FIREMNÍ FILANTROP

pro největší dárce v České republice.

Snahou a zároveň očekáváním Skupiny ČEZ od vstupu

do Euroregionu Krušnohoří je, pro členská a zájmová měs−

ta a obce z okolí  jejich elektráren, vytvořit vhodné pod−

Das bedeutende Mitglied un−

serer Euroregion, die Ge−

sellschaft ČEZ, stellt den Mit−

gliedern unserer Euroregion

weiter Hilfe in Aussicht.

Die beste Hilfe scheint die

Unterstützung der Mitglieder

bei der Beantragung von

Projekte in verschiedenen

Fördertöpfen zu sein. Damit

kann die ČEZ den Eigenan−

teil der Gemeinden sicher−

stellen. Am Sitz der Ge−

Konkrétní spolupráce ČEZ, a.s. s Euroregionem Krušnohoří připravena
Die konkrete Zusammenarbeit ČEZ (Tschechische Energetische
Werke) mit der Euroregion wird vorbereitet

Bc. Ondřej Horák, Ing. František Jochman

mínky pro podávání evropských projektů a pomoct jim

tak získat další finanční prostředky pro jejich rozvoj.

Cílem Skupiny ČEZ je ještě více rozmnožit finanční pro−

středky, které do této oblasti již dnes směřují.

Nad přípravou a prodiskutováním konkrétních možností

spolupráce se dne 24.9.2008 sešli v sídle akciové spo−

lečnosti ČEZ Mgr. František Bína, jednatel euroregio−

nu, Ing. František Jochman, představitel společnosti

Asistenční centrum zabývající se poradenstvím a pro−

jektovou přípravou euroregionu a Bc. Ondřej Horák,

regionální manažer komunikace Skupiny ČEZ. Jako nej−

zajímavější oblasti z pohledu možné spolupráce se jeví

regionální rozvoj a rozvoj infrastruktury. Konkrétní po−

doba spolupráce bude nastavena po zveřejnění a upřes−

nění programu Cíl 3.

František Bína

sellschaft ČEZ trafen sich deshalb am 24. 9.

Bc. Ondřej Horák mit dem Geschäftsführer der

Euroregion und mit dem Vertreter der Mit−

gliedsorganisation der Euroregion Assistenz−

zentrum Ing. František Jochman.

Das Assistenzzentrum, A.G. beschäftigt sich

schon 12 Jahre mit der Beratung und der Pro−

jektvorbereitung nicht nur für die Mitglieder der

Euroregion. Gemeinsam wurde ein Vorschlag

für die Hilfe der Mitgliedern der Euroregion bei

der Beantragung der Projekte entwickelt, vor

allem im Bereich der Infrastruktur − und Regio−

nalentwicklung.                           František Bína
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Obecně prospěšná společnost Energie z Meziboří před−

stavila novinářům a zástupcům společnosti United Energy

nová tepelná čerpadla, která ušetří až 200 tisíc korun roč−

ně v nákladech na energie. Jde o historicky první dokon−

čený projekt, podpořený z Grantu Pohoda společnosti

United Energy.

Výměna šesti tepelných čerpadel je součástí série opatře−

ní, kterými se Energie Meziboří snaží uspořit provozní ná−

klady na energie. Vloni se podařilo dokončit instalaci re−

gulačních ventilů, na které však stará výměníková stanice

nebyla schopna dostatečně reagovat, a proto bylo nutné

vyměnit také čerpadla. S tímto projektem se Energie Mezi−

boří přihlásila do Grantu Pohoda, který United Energy vy−

hlásila v březnu letošního roku a který byl určen právě

na energetické úspory v neziskových organizacích regio−

nu. „United Energy nám už dva roky po sobě hodně po−

mohla. Vloni uhradila energetický audit našich budov, který

je nutným předpokladem pro žádost o dotaci na zateplení

a výměnu oken,“ řekl ředitel společnosti Energie o.p.s.

Milan Konečný. Letos z Grantu Pohoda získala Energie

167 900 Kč – 80 % nákladů na výměnu čerpadel. „Jsme

rádi, když vidíme, že naše příspěvky skutečně pomáhají.

Energie zvolila velmi moderní technologie, které přinesou

nemalé úspory tepelné i elektrické energie,“ uvedl po pro−

hlídce výměníkové stanice generální ředitel United Energy

Petr Jeník. „Naše spolupráce tím rozhodně nekončí,“ do−

plnil Jeník.

V Grantu Pohoda nabídla United Energy neziskovým organi−

zacím na Mostecku a Litvínovsku finance na opatření vedoucí

k úsporám energií – tepla, vody, elektrické energie. Na adre−

su společnosti došlo 23 žádostí, z nichž komise vybrala k

realizaci 11. Celkem bude vyplaceno asi jeden milion sto ti−

síc korun. „Je to projekt, který má smysl. Peníze totiž nepo−

mohou neziskové organizaci jednorázově v určitou chvíli, ale

dlouhodobě,“ zhodnotil Milan Konečný.

V průběhu léta se podařilo dokončit další projekty, financo−

vané Grantem Pohoda. Obec Louka u Litvínova vyměnila

v budově obecního úřadu okna, v Základní škole V. Nezvala

v Mostě mají instalované spínače na zhasínání světel a v ZŠ

J. Arbesa v Mostě nová plastová okna v družině. Poslední

práce nyní probíhají také ve sportovní hale TJ Sokol Bečov,

kde Grant Pohoda přispěl na rekonstrukci osvětlení a instala−

ci úsporných spotřebičů do koupelen.

Grant je součástí dlouhodobého projektu Tepelná Poho−

da, jehož cílem je přinášet regionu a jeho obyvatelům uži−

tečné informace, vzdělání, zábavu i finance. Podrobné in−

formace o Grantu i dalších součástech projektu jsou

k dispozici na:

www.TepelnaPohoda.cz.

První projekty z Grantu Pohoda už šetří energie
Die ersten Projekte aus dem Vorhaben „Pohoda“
(Wärmebequem) spart bereits Energie

Die gemeinnützige Gesellschaft „Energie“ aus Meziboří

stellte den Journalisten und den Vertretern der Gesell−

schaft United Energy neue Wärmepumpen vor, die jähr−

lich bis 200 Tausend Kronen Energiekosten einsparen. Es

geht  um das erste beendete Projekt, aus dem Zuschuss

„Pohoda“ das die Gesellschaft United Energy gefördert hat.

Der Austausch der Wärmepumpen ist ein Teil der

Maßnahmen, mit der sich die Gesellschaft „Energie“ aus

Meziboří bemüht, Energiekosten zu sparen. Im vorigen Jahr

gelang es, die Installierung der Ventile einer Steuerpumpe

umzusetzen. Die ausgetauschten Ventile reagierten nicht

genügend, deshalb wurde es notwendig, auch die Pum−

pen auszutauschen. Mit diesem  Projekt meldete sich Ener−

gie Meziboří zum Programm „Pohoda“. United Energy

verkündigt das Projekt im März dieses Jahres. Das Projekt

ist besonders für die Energieeinsparung bei den Nicht−

staatlichen Organisationen geeignet.

„United Energy hat uns schon zwei Jahre sehr geholfen.

Im vorigen Jahr vergütete sie uns die Prüfung unserer

Gebäude, die eine notwendige Voraussetzung für die Be−

antragung der Förderung für Wärmeersparungen und für

den Austausch der Fenster ist“ sagte der Direktor der Ge−

sellschaft Energie Milan Konečný.  Im diesen Jahr bekam

„Energie“  aus dem Zuschuss „Pohoda“ 167 900 Kč – das

sind 80 % der Kosten für den Austausch der Pumpen.

„Wir sind froh zu sehen, dass unsere Zuschüsse wirklich

helfen. Es wurde

eine moderne Tech−

nologie gewählt, die

größere Einspa−

rungen der Wärme sowie des Stroms bringen“, so der Ge−

neraldirektor der United Energy Herr Petr Jeník nach der

Besichtigung  der Anlage. „Unsere Zusammenarbeit en−

det damit auf keinen Fall, ergänzte Jeník.

Im Fördertopf „Pohoda“ bietet United Energy den Nicht−

staatlichen Organisationen in den Regionen Most und Lit−

vínov Finanzmittel für Maßnahmen zur Einsparung von

Wärme,  Wasser und Strom an. Die Gesellschaft erhielt 23

Anträge, aus denen eine Kommission 11 zur Umsetzung

auswählte. Insgesamt werden etwa 1.100.000,00 Kronen

ausgezahlt. „Es ist ein Projekt, das Sinn hat. „Das Geld

hilft den nichtstaatlichen Organisationen nicht nur einma−

lig, sondern langfristig,“ bewertete Milan Konečný.

Gegenwärtig laufen die Arbeiten bei dem Austausch der

Beleuchtung in der Schule J. Arbes in Most oder der Aus−

tausch der Fenster im Rathaus Louka bei Litvínov.

Letzte Arbeiten laufen auch in der Sporthalle TJ Souš, wo

die Förderung „Pohoda“ zu der Rekonstruktion der Be−

leuchtung beiträgt und Spargeräte in den Bädern instal−

liert werden.

Die Förderung ist ein Teil des langfristigen Projektes „Wär−

mebequem“ dessen Ziel es ist, der Region und den Ein−

wohnern wichtige Informationen, Bildung, die Unterhal−

tung der Infrastruktur und die Finanzmittel zu bringen.

Notwendige Informationen unter

http://www.TepelnaPohoda.cz.http://www.TepelnaPohoda.cz.http://www.TepelnaPohoda.cz.http://www.TepelnaPohoda.cz.http://www.TepelnaPohoda.cz.
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Jeden z nejvýznačnějších členů našeho euro−

regionu, společnost United Energy, která pro−

vozuje elektrárnu v Komořanech, uspořádala

dne 2. 10. 2008 za velké účasti nejen svých

zaměstnanců a příznivců dojemnou prezenta−

ci této elektrárny formou výstavy v mostecké

knihovně, spolu s vydáním kalendáře a alba

starých pohlednic a fotografií. Generální ředi−

tel společnosti Ing. Petr Jeník přirovnal etapy

růstu elektrárny k životním etapám člověka,

který po období růstu a životního elánu musel

být ve stáří celkově léčen, doslova transplan−

tován. A skutečně po období výstavby ve čty−

řicátých a padesátých letech a po přebudová−

ní na teplárnu s kombinovanou výrobou tepla

a elektřiny v letech šedesátých a sedmdesá−

tých, kdy naše elektrárna zásobuje navíc tep−

lem mnoho okolních měst, následuje rozsáhlá

přestavba na nové, ekologické technologie

a odsíření je zajištěno přidáním vápence. Spo−

lečnost United Energy ale hraje také význam−

nou regionální roli a poskytuje velkou pomoc

neziskovým organizacím, městům a obcím ve

svém okolí.

65 let elektrárny v Komořanech − 65 Jahre Heizkraftwerk in Komořany

Eines der bedeutendsten Mitglieder unserer

Euroregion ist die  Gesellschaft United Ener−

gy, die das Heizkraftwerk in Komořany  be−

treibt. Sie veranstaltete am 02. 10. 2008 unter

großer  Teilnahme nicht nur von Angestellten

und Gönnern eine eindruckvolle Präsentation

des Kraftwerks in Form einer Ausstellung in

der Bibliothek in Most, gemeinsam mit der

Herausgabe eines neuen Kalenders und eines

Albums alter Ansichtskarten und Fotografien.

Der Generaldirektor der Gesellschaft Ing. Petr

Jeník verglich die Etappen der Entwicklung des

Werkes mit den Lebensetappen eines Men−

schen, der im Alter auch der Heilung bedarf.

Und in der Tat nach der Zeit des Aufbaus in

den vierziger  und fünfziger Jahren und nach

dem Umbau als Heizwerk mit kombinierter Er−

zeugung von Wärme und  Strom in den sech−

ziger und siebziger Jahren, folgte ein umfang−

Publikaci a kalendář pokřtil  generální ředitel UE Petr Jeník s Kateřinou Táborskou, tiskovou mluv−
čí.

Die Publikation und den Kalender wurden vom Generaldirektor der UE Petr Jeník mit Kateřina
Táborská, Pressesprecherin getauft

reicher Umbau  auf neue, ökologische Tech−

nologien und die Entschwefelung durch Zu−

führung von Kalkspat. Die Gesellschaft Uni−

ted Energy spielt aber auch eine bedeutende

regionale Rolle und leistet  große Hilfe den

nichtstaatlichen Organisationen, sowie den

Städten und Gemeinden in der Umgebung.

Vystavené exponáty vyvolávají velký zájem

Die ausgestellten Exponate erregen großes Interesse
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Moderní aquaparky v partnerských městech Most a Ma−

rienberg mají mnoho společného. Již při přípravě výstavby

mosteckého Aquadromu poskytli partneři z Marienbergu

mosteckým odborníkům mnoho cenných rad a umožnili

jim důkladnou exkurzi v jejich Aquamarienu. Podobné pro−

blémy obou zařízení a také možnosti společného marketin−

ku vedly k prohloubení spolupráce a k přípravě společ−

ných projektů na exkurzi v mosteckém Aquadromu dne 20.

8. 2008, pod vedením Miroslava Svobody, vedoucího

Aquadromu (na snímku vlevo). Partneři si vyměnili vysoce

odborné znalosti a zkušenosti z provozu koupališť a do−

hodli budoucí spolupráci. Jako první projektový záměr byla

projednána vzájemná výměna plavčíků s jazykovým trénin−

kem. Podrobnosti budou dojednány na příštím setkání

v Marienbergu.

Partnerství Aquadromu a Aquamarien
Partnerschaft Aquadrom und Aquamarien

Moderne Aquaparks in den Partnerstädten Most und Ma−

rienberg haben viel Gemeinsames. Schon bei der Planung

des Moster Aquadroms gaben die Partner aus Marienberg

den Fachleuten aus Most viele wertvolle Ratschläge und

ermöglichten ihnen eine ausgedehnte Exkursion ins Aqua−

marien. Ähnliche Probleme beider Einrichtungen und auch

Möglichkeiten eines gemeinsamen Marketings führten am

20. 08. zur Vertiefung der Zusammenarbeit und zur Vorbe−

reitung gemeinsamer Projekte bei der Exkursion zum Aqua−

drom in Most, die vom Leiters des Aquadroms Herrn Mi−

roslav Svoboda (lins) angeführt wurde. Die Partner

tauschten ihre professionellen Erfahrungen und Kenntnis−

se aus dem Betrieb der Bäder aus und vereinbarten eine

weitere Zusammenarbeit.  Als erstes Vorhaben wurde der

Arbeitsaustausch der Bademeister besprochen. Die Einzel−

heiten werden beim nächsten Treffen in Marienberg be−

sprochen.

Zámecké a střelecké slavnosti (Schloss und Schützenfest)

mají v partnerském městě Zschopau už velkou tradici. Ko−

nají se v areálu zámku Wildeck a jeho okolí a každoročně

se účastní snad všichni obyvatelé tohoto malebného měs−

ta. Podobně jako naše Letní lounské vábení se slavnosti

konají během víkendu a součástí je velký výběr stánků

s různým občerstvením, upomínkovými předměty, ale také

bazarem knih, gramofonových desek či houpačkou a kolo−

toči. Tradiční páteční zahájení je ve znamení hudebních

večerů, tentokrát zde s velkým ohlasem zahrál orchestr Ja−

roslava Kleina, v sobotu krátce po poledni zazněly výstřely

z děla a slavnost je zahájena střeleckými soutěžemi jak čle−

nů zdejších střeleckých spolků, tak i návštěvníků. Na dvou

podiích hrají zdejší kapely a soubory, nechybí ani divadlo

a lidová hudba. Své zastoupení zde mají také partnerská

města, z Loun zde již pošesté nabízelo propagační materi−

ály a upomínkové předměty Městské informační středisko

Louny spolu s keramikem Martinem Říhou z Peruce. Svůj

stánek zde měl také ovocný lihovar Farma Karfíkův dvůr

z Koštic nad Ohří. V neděli se již všichni chystají na prů−

vod městem, kde je účast podniků, spolků či institucí pří−

mo prestižní událostí. Také letos se slavnosti účastnila i

delegace z Loun, kterou přijal starosta Zschopau Klaus Bau−

mann a na slavnostním obědě popřál krásného počasí a

Das Schloss− und Schützenfest hat in der Partnerstadt

Zschopau eine lange Tradition. Es findet im Areal des

Schlosses Wildeck und dessen Umgebung statt, wobei jähr−

lich fast alle Einwohner dieser malerischen Stadt teil−

nehmen. Ähnlich wie unsere Sommerlockerung in Louny

finden diese Festtage am Wochenende statt. Ein Teil des

Festes bildet eine große Auswahl von Ständen mit verschie−

denem Imbiss, Souvenirs, aber auch ein Flohmarkt mit Bü−

chern und Schalplatten. Es gibt hier Karussells und  Schau−

Lounští na střelecké slavnosti v Zschopau − Die Louner auf dem Schützenfest in Zschopau
pěkného pobytu. Starosta Loun Jan Kerner a Ladislav Bába

z okr. archivu pak měli ještě i možnost nahlédnout v budově

zdejší radnice do nového městského archivu.

Text, foto: Ladislav BÁBA, LounyText, foto: Ladislav BÁBA, LounyText, foto: Ladislav BÁBA, LounyText, foto: Ladislav BÁBA, LounyText, foto: Ladislav BÁBA, Louny

keln. Die traditionelle Eröffnung am Freitag findet im Zei−

chen der Musik statt. Dieses Mal spielte  mit großer Reso−

nanz das Orchester Jaroslav Klein. Am Samstag kurz nach

dem Mittag hörte man Artilleriegeschütze und das

Schützenfest wurde mit den Schützenwettbewerben der Mit−

glieder der Vereine sowie der Besucher eröffnet. Auf

zwei Bühnen spielten einheimische Kapellen und

Ensembles, es fehlte nicht einmal das Theater und

die Volksmusik. Anwesend waren auch die Partner−

städte. Das Informationszentrum aus Louny bot hier

schon zum sechsten Mal die Präsentation von Sou−

venirs gemeinsam mit dem Keramiker Martin Říha

aus Peruc an. Einen eigenen Stand hatte hier auch

die Fruchtbrennerei „Farm Karfíkův Dvůr“ aus Koš−

tice nad Ohří (am Eger). Am Sonntag bereiteten sich

alle auf dem Umzug durch die Stadt vor, an dem  Betriebe,

Vereine und Institutionen teilnahmen.  Auch in diesem Jahr

beteiligte sich an dem Fest die Delegation aus Louny, die

vom Bürgermeister Klaus Baumann empfangen wurde.

Beim Mittagessen wünschte er schönes Wetter und einen

schönen Aufenthalt. Bürgermeister von Louny Herr Jan

Kerner und Ladislav Bába aus dem Kreisarchiv hatten dann

noch die Möglichkeit, im Gebäude des Zschopauer Rathau−

ses in das neue Stadtarchiv zu blicken.
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V Mostě se ve dnech 5. − 7. září  2008 usku−

tečnilo již 12. velkolepé setkání hornických

měst. Kromě zástupců českých hornických

měst se zúčastnili četní zástupci německé části

euroregionu, mezi nimi například primátorka

Annabergu Barbara Klepsch, starosta partner−

ského města Mostu Marienberg Thomas Wit−

tig, starosta Olbernhau Dr. Steffen Laub  i hor−

nické kapely ze saského Pobershau či

Lengenfeldu. Přijela dokonce i hornická kape−

la z Rakouska.

In Most fanden vom 5. − 7. September bereits

die 12. Bergmannstage, ein großes Zusam−

mentreffen der Bergstädte, statt. Neben den

Vertretern der tschechischen Bergstädte be−

teiligten sich auch zahlreiche Vertreter des

deutschen Teils der Euroregion, unter ande−

rem  die Stadt Annberg mit ihrer Oberbürger−

meisterin Frau Barbara Klepsch, die Stadt

Marienberg mit  Bürgermeister Herrn Thomas

Wittig, die Stadt Olbernhau mit Bürgermeister

Dr. Steffen Laub, und auch die Bergkapellen

aus den sächsischen Ortschaften Pobershau,

Lengefeld beteiligten sich. Sogar eine Berg−

kapelle aus Österreich war angereist.

Setkání hornických měst − Begegnung der Bergstädte
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Das was einmal passieren musste, passierte

gerade in diesem Jahr. Für die Louner

Verlockung war diesmal das Wetter ungünstig.

Schon der  Freitag war regnerisch, aber am Na−

chmittag hörte der Regen auf und das Start−

konzert der Band Mňága Žďorp auf der Haupt−

bühne locke viele Zuhörer an. Und  wer nicht

gezaudert hatte, war gut dran, denn das Kon−

zert war einfach perfekt. Dasselbe kann man

auch über die Perkussionsschau der holländi−

schen Gruppe Adrumaline sagen.

Gegen 21 Uhr sammelte sich der Umzug vor

dem Rathaus, der dann bis zum Puppenthea−

ter führte, wo das erwartete Feuerwerk auch

diesesmal niemanden enttäuschte.  Der Sam−

stagmorgen brachte vom Wetter nichts  Ange−

nehmes. Bedeckt, ab und zu einige Tropfen Re−

gen. Im Bereich des Ruderklubs „Ohře“

begannen die Vorbereitungen des Wettbewerbs

der „Drachenschiffe“ aber der Regen störte im−

mer mehr das Programm der Trainingsfahrten.

Insgesamt 10 Schiffe hatten sich angemeldet

und viele Mannschaften kamen mit echter

Kampflaune. Die Finalfahrten endeten um 14

Uhr, und in dieser Zeit beendete langsam auch

die Blasmusik Lounská Třináctka ihren Auftritt

To, co jednou muselo přijít, se stalo právě le−

tos. Lounskému letnímu vábení tentokrát při

pátém ročníku nepřálo počasí. Již pátek byl ve

znamení deště, ale odpoledne přeci jen přesta−

lo pršet a zahajovací koncert skupiny Mňága

a Žďorp na hlavním podiu přilákal mnoho po−

sluchačů. A kdo neváhal neprohloupil, koncert

byl prostě po všech stránkách naprosto vyni−

kající. To samé se dá říct o bubenické show

holandské skupiny Adrumaline. To už bylo oko−

lo deváté hodiny večerní a před radnicí se shro−

mažďoval lampiónový průvod, který došel na

tradiční místo u loutkového divadla, kde byl to−

lik očekávaný ohňostroj. Ani letos nezklamal…

Sobotní ráno nevěstilo noc příjemného, zata−

ženo, sem tam nějaká kapka. Začala soutěž

rybářů, na trať vyšel či vyjel nějaký ten turista

či cykloturista. V areálu Veslařského klubu Ohře

začala příprava na soutěž dračích lodí, ovšem

déšť stále více narušoval již program tréninko−

vých jízd. Do soutěže se přihlásilo celkem de−

set lodí a mnohé posádky přijely opravdu v bo−

jové náladě. Finálové jízdy byly naplánované

na 14 hodinu, ale to už na hlavním pódiu poma−

lu končila své vystoupení dechovka Lounská

třináctka a chystala se hudební skupina Har−

vest Band z partnerského města Zschopau.

Bohužel déšť moc posluchačů nepřilákal. Zá−

věr dne byl už tradičně ukončen  Oslavou řeky

Ohře, což je dramatické zpracování hodinové−

ho pořadu přímo na řece v okolí veslařského

klubu.

Kein Wetter für die Louner Verlockung
Letnímu vábení v Lounech nepřálo počasí

und es bereitete sich die Band aus der Part−

nerstadt Zschopau vor. Leider kamen durch

den Regen nicht viele Zuhörer. Am Schluss des

Tages fand traditionell das Fest des Flusses

Ohře statt. Das war eine einstündige  Veran−

staltung, direkt am Fluss, in der Umgebung des

Ruderklubs. Die Finalfahrten endeten um 14

Uhr, und in dieser Zeit beendete langsam auch

die Blasmusik Lounská

Třináctka ihren Auftritt

und es bereitete sich die

Band aus der Partners−

tadt Zschopau vor. Lei−

der kamen durch den

Regen nicht viele Zuhö−

rer. Am Schluss des Ta−

ges fand traditionell das

Fest des Flusses Ohře

statt. Das ist eine ein−

stündige Veranstaltung,

direkt am Fluss, in der

Umgebung des Ruder−

klubs.

Text, Foto: Ladislav BÁBA, Louny
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Am Samstag den 13. September 2008 fand in Ústí

nad Labem bereits der 15. Jahrgang der Sportspiele

der Kinder und Jugendlichen der Euroregion Elbe/

Labe statt. Auch in diesem Jahr wurde zur Teilnah−

me an diesen Spielen die Auswahl der Sportler aus

der Euroregion Erzgebirge/Krušnohoří eingeladen.

Im Programm der Spiele fanden Wettkämpfe in den

Disziplinen Leichtathletik, Fußball, Schwimmen,

V sobotu 13. září 2008 se v Ústí nad Labem usku−

tečnil již 15. ročník „Sportovních her dětí a mláde−

že Euroregionu Labe“. I v letošním roce byly při−

zvány k účasti na hrách také výběry sportovců

z Euroregionu Krušnohoří. Na programu her byly

soutěže v atletice, fotbalu, plavání, šachu a volej−

balu. Euroregion Krušnohoří vyslal na hry dva vý−

běry, český a německý. Český výběr Euroregionu

reprezentovali mladí sportovci z okresu Most −

smíšené družstvo atletů z AK Most a AK Litvínov,

plavci z Plaveckého klubu Litvínov, šachisté

z Šachového klubu Most a smíšené družstvo volej−

balistek VK Litvínov a TJ Baník Most. Našim spor−

tovcům se podařilo na hrách vybojovat celkem 7

medailí. Především si ale všichni užili příjemnou at−

mosféru závodů a poměřili síly se stejně starými

německými sportovci.

Eva Veselá, sportovní komise

Euroregionu Krušnohoří

15. Sportovní hry dětí a mládeže Euroregionů Labe a Krušnohoří
15. Sportspiele der Kinder und Jugendlichen der Euroregionen
Elbe/Labe und Erzgebirge

Schach und Volleyball statt. Unsere Euroregion

entsandte eine deutsche und eine tschechische

Mannschaft zu den Spielen. Die tschechische

Auswahl  präsentierte junge Sportler aus dem Kreis

Most – eine gemischte Mannschaft der Leicht−

athleten der AK Most und AK Litvínov, Schwimmer

aus dem Schwimmclub Litvinov, Schachspieler aus

dem Schachklub Most  und eine gemischte Mann−

schaft der Volleyballspielerinnen.  Unseren Sport−

lern ist es gelungen, insgesamt 7 Medaillen zu

erkämpfen. Vor allem haben alle Sportler die ange−

nehme Atmosphäre des Wettkampfes genossen

und die Kräften mit den gleichaltrigen deut−schen

Sportlern gemessen.

Eva Veselá, Arbeitsgruppe Sport der Euroregion

Erzgebirge

V ČR se konaly ve dnech 17. − 18. 9. volby do krajských

zastupitelstvech a do senátu. Sociální demokraté jsou jas−

nými vítězi těchto voleb, konzervativní  ODS ministerské−

ho předsedy Mirka Topolánka se musela smířit se znač−

nými ztrátami.

V krajských volbách se volily krajské samosprávy. V nich

získala sociální demokracie 36% hlasů. ODS  získala 24%,

komunisté 15%, KDU 7% a zelení 3%. Volební účast byla

In Tschechien haben am 17. und 18.10.2008 die Bezirks−

und Senatswahlen stattgefunden.

Die Sozialdemokraten sind der klare Sieger der Wahlen,

die konservative ODS (Bürgerpartei) von Regierungschef

Jasné volební vítězství opozičních sociálních demokratů
Klarer Wahlsieg der oppositionellen Sozialdemokraten

40,3 %, což je více než před 4 lety, kdy byla volební účast

29,62%.

Mirek Topolánek musste deutliche Verluste hinnehmen.

Bei den Bezirkswahlen wurden die Bezirksparlamente

gewählt. Dabei konnten die Sozialdemokraten knapp 36%

der Stimmen auf sich vereinigen. Die ODS kam auf knapp

24%, die Kommunisten auf 15%, die Christdemokratische

Volksunion auf knapp 7% und die Grünen auf 3%. Die

Wahlbeteiligung lag mit 40,3% deutlich über der Beteili−

gung vor vier Jahren (29,62%).

Ústecký kraj − STRANA

Bezirk Ústí −

PROCENT
MANDÁTY

2008 ZTRÁTA/ZISK
MANDÁTY

2004
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Možná tak trochu pod vlivem olympijských her

se v sobotu 8. srpna uskutečnil další ročník

Velké ČEZu v lehké atletice. Pořadatelům

z ASK Elna Počerady se tentokrát přihlásilo

o něco méně sportovců než letech minulých.

Přes 60 závodníků soutěžilo (někteří i ve více

disciplínách) v bězích na 100, 300, 1000, 2x300

a 4x60 metrů, dále pak byla na pořadu koule,

výška a dálka. Už tradičně přijeli atleti z Ústí

nad Labem, Lovosic, Kladna, České Lípy, Dě−

čína či Plzně, velké zastoupení bylo i z domá−

cího oddílu ASK Elna. Zúčastnili se dokonce

sportovci až z Holandska. Nejlepší výkony byly

vyhlášeny podle kategorií.

 Text a foto: Ladislav BÁBA, Louny

Velká cena ČEZ v lehké atletice
Großer Preis ČEZ der Leichtathletik in Louny

Vielleicht ein wenig beeinflusst von den Olym−

pischen Spielen fand im August ein weiterer

Jahrgang des Großen Preises der Gesellschaft

ČEZ (Tschechische Energetische Werke) in

der Leichtathletik statt. Bei den Organisatoren

aus dem Klub ASK Elna Počerady meldeten

sich  weniger Sportler als in den vergangenen

Jahren an. Mehr als 60 Wettkämpfer wettei−

ferten  im 100m−, 300m − und 1000m Lauf und

in anderen Disziplinen. Weitere Wettkämpfe

wurden in den Disziplinen Kugelstoßen, Hoch−

und Weitsprung absol−

viert. Schon traditionell

kamen Sportler aus  Ústí

n.L., Lovosice, Kladno,

Česká Lípa,Děčín oder

Plzeň. Eine große Mann−

schaft stellte der hiesige

Club Elna.  Es kamen so−

gar Sportler aus Holland.

Die besten sportlichen

Leistungen wurden in den

Kategorien veröffentlicht.

Text und foto:

Ladislav BÁBA, Louny
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Severočeské scény v Ústí nad Labem

a v Mostě hostily v prvním říjnovém týdnu dru−

hý ročník mezinárodní přehlídky Česko−saský

divadelní podzim, která měla loni premiéru

v saském Plavně. Jejím letošním tématem byl

Umělec. Ve středu 1.10. zahájilo akci Severo−

české divadlo opery a baletu Ústí nad Labem

ve svých prostorách tanečním muzikálem Pe−

tra Maláska, Libora Vaculíka a Václava Kopty

Edith − Vrabčák z předměstí. Fenomén paříž−

ské šansoniérky Edith Piaf v něm i s písněmi

ve francouzském originále ožil znamenitým vý−

konem Radky Fišarové známé i z pražských

inscenací muzikálů Evita a Kleopatra, ale

i z brněnského účinkování v muzikálu Zorba.

Následující den hostoval v mosteckém Diva−

dle rozmanitostí veselý mládežnický soubor

Burattino ze saského Stollberku s pohádkou

bratří Grimmů Sůl nad zlato. Večer pak hráli

zase mostečtí herci, hudebníci a zpěváci v Ústí

dokumentární revue Vlastimila Nováka o osu−

dech autora slavné trampské písně Teskně

hučí Niagára Eduarda Engliše. V titulní roli hrál

a zpíval Jiří Kraus doprovázený i dámským

pěveckým triem a komorním kvartetem. V pá−

tek 3.10. přivítala ústecká scéna Středosaské

divadlo z Freibergu s operou Christopha Willi−

balda Glucka podle řecké pověsti Orfeus

a Eurydika. V místním Činoherním studiu me−

zitím vystoupil Jaroslav Achab Haidler s již le−

gendární vlastní dramatizací slavného grotesk−

ního románu Ladislava Fukse z období

holocaustu Pan Theodor Mundstock.

Sobotní večer hodin patřil jevišti Činoherního

studia Evě Navrátilové a Radmile Urbanové ze

Západočeského divadla v Chebu s hrou Pavla

Kohouta Kyanid o páté − dramatem pro dvě

ženy o křivdách minulosti a odpuštění podle

Divadelní podzim − Theaterherbst
novely Zeď mezi námi od Tecie Werbovské

v režii Marty Ljubkové. Komorní scéna mos−

teckého divadla ve stejný čas hostila Divadlo

Nikoly Vaptzarova z bulharského Blagoevgra−

du s americkou komedií Williama Gibsona Dva

na houpačce, slavnou konverzační studií vzta−

hu muže a ženy, tanečnice Gity a advokáta

Jerryho v New Yorku první poloviny minulého

století.

Obrazové divadlo pro děti od 8 let o rakous−

kém malíři, architektovi a ekologovi Friedens−

reichu Hundertwasserovi s nádherně blázni−

vými nápady nabídlo dětem i dospělým v neděli

od 10 hodin v mosteckém Divadle rozmani−

tostí Německo−lužickosrbské divadlo Budyšín

pod názvem Pan Hundertwasser.

Mezinárodní přehlídku završilo na ústecké scé−

ně opery a baletu Docela velké divadlo Litví−

nov se situační komedií

Pierre Chesnota z francouz−

ského pobřeží o tajném mi−

leneckém vztahu a nezva−

ných hostech Penzion

ponorka s filmovými hvěz−

dami Lukášem Vaculíkem a

Janem Révaiem v režii Ju−

rije Galina.

Pořadateli byli organizátoři

letního česko−německého

Festivalu s názvem Upro−

střed Evropy v čele s man−

želi Ivanou a Thomasem

Thomaschke. Akce probíhala pod záštitou

hejtmana Ústeckého kraje Jiřího Šulce.

Die nordböhmischen Theater aus Ústí nad

Labem und Most gastierten in der ersten Ok−

toberwoche schon zum zweiten Mal beim in−

ternationalen Festival „Sächsisch−tschechi−

scher Theaterherbst“, der im vergangenen Jahr

seine Prämiere im sächsischen Plauen hatte.

Das diesjährige Thema war „Künstler“. Am

Mittwoch den 1.10. wurde das Festival im Nord−

böhmischen Theater Usti mit dem Tanzmusi−

cal der Autoren Petr Malásek, Libor Vaculík

und Václav Kopta „Edith – der Spatz aus der

Vorstadt“ eröffnet.  Das Phänomen der Pari−

ser Chansonette Edith Piav  wurde durch die

ausgezeichnete Leistung der Radka Fišarová

mit Liedern im französischen Original wieder

belebt. Die Schauspielerin ist aus den Prager

Musicals „Evita“ und „Kleopatra“ bekannt, aber

auch durch ihre Rolle, im Musical „Zorba“ in

Brno.

Am folgenden Tag gastierte im Theater Divad−

lo Rozmanitostí in Most  ein fröhliches, junges

Ensemble des Theaters Buratino aus dem

sächsischen Stollberg mit dem Märchen der

Brüder Grimm „Salz über Gold“. Am Abend

gastierte das Theater Most wieder in Usti eine

dokumentarische Revue über das Schicksal

des Autors Eduard Englisch, der das be−

kannte Lied „Traurig klingt Niagara“ komponier−

te. Vlastimil Novák bearbeitete das Stück.  Die

Titelrolle hatte Jiří Kraus, der von einem

Frauentrio und dem Kammerquartett begleitet

wurde. Am Freitag  begrüßte die Szene in Ústí

das Mittelsächsische Theater aus Freiberg,

das  mit der Oper von Christoph Willibald Gluck

„Orpheus und Euridike“ anreiste. Im Schau−

spielklub Most trat parallel Jaroslav Achab

Haidler mit der legendären Inszenierung des

bekannten Romans von Ladislav Fuchs „Petr

Theodor Mundstock“ auf.

Der Samstagabend gehörte wieder der Bühne

des Schauspielklubs, auf der Eva Navrátilová

und  Radmila Urbanová aus dem Westböhmi−

schen Theater in Cheb, mit dem Stück von Pa−

vel Kohout „Zianid um fünf Uhr“ auftraten. Die

Kammerszene des Theaters Most war Gast−

geber für das Theater der Nikola Vaptzarov aus

der bulgarischen Stadt Blagoevgrad mit der

amerikanischen Komödie von William Gibson

„Zwei auf der Schaukel“. Ein Bildtheater für

Kinder ab 8 Jahre über den österreichischen

Architekten  Friedensreich Hundertwasser bot

den Kindern sowie den Erwachsenen im Diva−

dlo Rozmanitostí in Most das Deutsch−Sor−

bische Theater Bautzen unter dem Titel „Herr

Hundertwasser“. Die internationale Schau

krönte auf der Szene der Oper und des Bal−

letts in Ústí  „Docela velké divadlo“ (ganz

großes Theater) Litvínov mit einer Komödie von

Pierre Chesnot  „Pension U−Boot“ mit Filmstar

Lukáš Vaculík  und Jan Révai  in der Regie

von Jurij Galin.

Die Veranstalter waren die Organisatoren  des

Tschechisch−Deutschen Festivals Mitte Euro−

pa Ivana und Thomas Thomaschke.

Die Veranstaltung stand unter der Schirmherr−

schaft des Hauptmanns des Bezirk Ústecký

kraj, Herrn Jiří Šulc.
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Společnost Asistenční centrum, a.s., jejíž hlavní

činností je poskytování služeb v oblasti dotač−

ního poradenství, zpracování projektů pro zís−

kávání dotací a realizace projektů, patří mezi

nejvýznamnější poradenské firmy v regionu.

Pro své klienty z řad obcí a lidských zdrojů zís−

kala v roce 2008 dotace ve výši cca 290 mil.

Kč, přičemž celkové náklady předložených

projektů činily 360 mil. Kč. Z toho pouze do

Ústeckého kraje směřovalo 150 mil. Kč. Nej−

častěji klienti žádali o podporu z Regionálního

operačního programu, Operačního programu

životní prostředí a Programu rozvoje venkova.

Mezi úspěšné žádosti v Ústeckém kraji patří

např. projekt Revitalizace Kamenného rybní−

ku, jehož žadatelem je Podkrušnohorský zo−

opark Chomutov.

Strategickým projektem v oblasti získávání

dotací pro obce a města je tzv. Intergrovaný

plán rozvoje města, jehož smyslem je zajistit

cílenou koncentraci evropských veřejných do−

tací na revitalizaci, modernizaci nebo zatrak−

tivnění určité lokality nebo řešení problému

města. Předpokládaný finanční objem pláno−

vaných projektů je 998 mil. Kč.

V rámci tohoto programu dojde například k re−

konstrukci kulturního domu Repre v Mostě a

jeho přilehlých ploch. Jedná se o rekonstrukci

budovy se zahrnutím nového koncertního sálu,

zázemí pro kino (příp. multiplex), divadla ma−

lých forem, vzdělávacích a školících prostor,

společenského sálu, zázemí pro kavárny a re−

staurace různých úrovní. Komerční aktivity při−

tom nepřesáhnou

10% celkové plochy.

Další dílčí aktivitou je

rekonstrukce sportov−

ní haly v Mostě, která v sobě zahrnuje staveb−

ní úpravy samotné haly, zlepšení jejího stavu

a zajištění nižší energetické náročnosti. Je to

rekonstrukce pláště a střechy budovy, jejího

technologického vybavení a vnitřních dispozic,

což všichni sportovci i diváci jistě ocení.

V neposlední řadě se bude jednat o revitaliza−

ci a rekonstrukci parku, která zahrnuje vybu−

dování dětského hřiště, rekonstrukci vodních

ploch a dalších vhodných zařízení pro sport a

odpočinek v přírodě, revitalizaci zeleně, řeše−

ní oplocení a napojení na ostatní části centra.

Dále dojde k vytvoření systému chodníků a

cyklostezek v centru města, které budou pro−

pojovat jednotlivé objekty v centru mezi sebou,

zastávky MHD, parkoviště a okolní komunika−

Asistenční centrum, a.s.

ce. Snahou je vytvořit kompletní bezbariérový

pohyb a pohyb městem „suchou nohou“ pod

zastřešenými chodníky mezi nejvýznamnější−

mi objekty v centru města.

Také sekce Podpory podnikání má za sebou

velice úspěšné období. Od počátku roku 2007

získala na 93 úspěšných projektů 1 208 mil.

Kč dotací. Z této částky přibližně 25% směřo−

valo do projektů realizovaných v Ústeckém kra−

ji. V programu ROZVOJ, který byl nejpočet−

nější, bylo z 34 úspěšných 15 projektů z

našeho kraje. V programu Eko−energie stojí za

zmínku projekt společnosti Japek, s.r.o. zamě−

řený na investice do úspor energie a z oblasti

obnovitelných zdrojů energie výstavba malé

vodní elektrárny v Kadani − Podhradí.

V nejúspěšnějším programu ICT v podnicích

byly nejzajímavější projekty z našeho regionu

(VVV Most, spol. s r.o. a ŠROUBY Krupka

s.r.o.).
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Die Gesellschaft Assistenzzentrum, dessen

Haupttätigkeit die Beratung bei der Vorberei−

tung von Projektanträgen, sowie die Umset−

zung der Projekte ist, gehört zu den bedeu−

tendsten Beratungsfirmen in der Region. Für

ihre Mandanten aus den Gemeinden und im

Bereich Humanressourcen erzielte sie im Jahr

2008  Förderungen in  Höhe von 290 Millionen

Kronen, mit förderfähigen Gesamtkosten von

360 Millionen Kronen. Aus dieser Summe

strömten allein in den Bezirk Ústecký kraj 150

Millionen. Am häufigsten beantragen die Man−

danten Projekte in den Bereichen „Regionales

Operationsprogramm“, „Umwelt“ und „Dor−

fentwicklung“.

Unter die erfolgreichen Projektanträge gehört

z.B. die Revitalisierung des Teiches Kamenný

rybník, dessen  Gründer der Tierpark in Cho−

mutov ist.

Ein strategisches Projekt im Bereich „Förde−

rungen für die Städte und Gemeinden“ ist auch

der sog. „Integrierte Plan der Stadtentwick−

lung“, dessen Ziel es ist, Finanzmittel aus der

EU für die Revitalisierung und Modernisierung

bestimmter Orte oder die Lösung eines Pro−

Assistenzzentrum
blems einer Stadt zu verwirklichen. Im Rahmen

dieses Programms könnte es zur Rekonstruk−

tion des Kulturhauses in Most, sowie der  um−

liegenden Flächen kommen.  Es handelt sich

um die Rekonstruktion des Gebäudes mit dem

Konzertsaal, einen Filmhintergrund für das

Kino (ev. Multiplex) um die kleine Bühne des

Theaters, Bildungs− und Schulungsräume,

Saal, Hintergrund für Restaurant und ein

Kaffee. Eine weitere Teilaktivität ist die Rekon−

struktion der Sporthalle in Most. Diese bein−

haltet die Verbesserung des Zustandes der

Außenwand und des Dachs des Gebäudes der

Sporthalle und die Energieeinsparung. Wei−

terhin die Rekonstruktion der technologischen

Ausstattung und die Innenräume, was die

Sportler und die Zuschauer sicher positiv ein−

schätzen werden.

Nicht zuletzt handelt es sich auch um die Re−

konstruktion der Parkanlagen, inklusive dem

Ausbau des Kinderspielplatzes,  der Rekon−

struktion der Wasserfläche und anderer  Ein−

richtungen für Sport und Erholung. Des Weite−

ren kommt es zum Ausbau von Fußwegen und

Radwegen im Zentrum der Stadt, die einzelne

Objekte im Stadtzentrum verbinden werden,

Haltestellen des ÖPNV,  Parkplätze und um−

liegende Straßen. Es werden komplett barrie−

relose Wege, sowie überdachte Fußwege an−

gestrebt, um „trockenen Fußes“ zu den

bedeutenden Objekten des Zentrums zu ge−

langen.

Die Sektion des Unternehmens hat eine sehr

erfolgreiche Etappe hinter sich. Seit 2007 er−

zielte sie für 93 erfolgreiche Projekte 1. 208

Millionen Kronen Förderung. Davon erhielt der

Ústecký kraj 25 %  für  umgesetzte Projekte.

Im Programm „Entwicklung“, das das am meis−

ten benutzte Programm ist,  waren von 34 er−

folgreichen Projekten 15 aus unserem Bezirk.

Im Programm „ÖKO – Energie“, das für die

Energieersparungen ausgelegt ist, ist die Ge−

sellschaft „Japek“ einer Erwähnung wert. Im

Bereich erneuerbare Energien ist es der

Ausbau eines kleinen Wasserkraftwerkes in

Kadaň – Podhradí. In dem erfolgreichsten Pro−

gramms „ICT in den Betrieben“ waren die inte−

ressantesten Projekte aus unserer Region

(VVV Most GmbH, und ŠROUBY GmbH Krup−

ka).

In der Zeit vom 21. 09. – 11. 10. 2008 nahmen Schüler

der Berufschule SŠT Velebudice, das Fach Maschinist der

Waldproduktion (Maschinenführer Forst), schon zum zwei−

ten Mal an einem Praktikum in Deutschland im Rahmen

des Programms Leonardo teil. Das Projekt heißt „Durch

europäischen Mobilität und durch Erhöhung der

Fachkompetenzen für ein gemeinsames Europa“

– „EU−RO−PA“. Das Ziel des Praktikums ist es,

die Fähigkeiten der Lehrlinge mittels der Fachprak−

tika im Ausland zu vertiefen, sowie die Sprach−

kenntnisse und damit das Verständigung zu den

kulturellen Unterschieden zu verbessern.

Im Rahmen des Auslandspraktikums hatten 2

Lehrlinge aus dem ersten Lehrjahr und 4 Lehrlin−

ge des dritten Lehrjahres unserer Schule die

Möglichkeit, Technologien im Ausland kennen zu

lernen und diese mit den tschechischen zu ver−

gleichen. Während der gemeinsamen Arbeit der

tschechischen und sächsischen Jugendlichen

kam es auch zur Verbesserung der Sprachkennt−

nisse. Die Partnerorganisation Umweltservice

GmbH stellte im Ausbildungszentrum Erzgebirgsschänke

– Niederschmiedeberg eine schöne Unterkunft im sicher,

sowie die Verpflegung und Freizeitaktivitäten. Im Rahmen

des Praktikums konnten sich die Teilnehmer an einer Fach−

exkursion beteiligen, die unter dem Motto Waldwirtschaft

und modernen Technologien stand.

Fachpraktikum − Odborná stáž
Für die Teilnehmer wurden auch Besichtigungen von Städ−

ten und Denkmälern sowie verschiedene Sportveranstal−

tungen organisiert. Am Ende bekamen die Teilnehmer ein

Zertifikat über die Absolvierung des Auslandspraktikums.

Milena PešoutováMilena PešoutováMilena PešoutováMilena PešoutováMilena Pešoutová

Ve dnech 21.9. až 11.10.2008 se již podruhé žáci SŠT

Most – Velebudice učebního oboru Mechanizátor lesní

výroby účastnili odborné stáže v SRN v rámci projektu Le−

onardo da Vinci, Evropskými mobilitami a zvýšením od−

borných kompetencí za společnou Evropu –„ EU−RO−PA“.

Cílem odborné stáže je prohloubit praktické dovednosti

žáků prostřednictvím odborných praktik v zahraničí, pro−

hloubit jejich jazykovou vybavenost a podpořit porozu−

mění kulturních odlišností.  V rámci zahraniční stáže mají

možnost 2 žáci prvního ročníku a 4 žáci třetího ročníku

naší školy vyzkoušet a porovnat používané

technologie v ČR s technologiemi používa−

nými v SRN pod odborným dohledem 2 pe−

dagogů a zaměstnanců saských lesů. Při

společné práci žáků z české i německé stra−

ny došlo i prohloubení jazykové vybavenos−

ti. Partnerská organizace Ausbildungszent−

rum „Erzgebirgsschänke“  −

Niederschmiedeberg zajistila krásné ubyto−

vání v hotelu v Niederschmiedebergu, stra−

vování a volnočasové aktivity. V rámci od−

borné praxe se žáci zúčastnili exkurze

zaměřené na hospodaření v lesích Saska i

na harvestorovou technologii. V rámci sa−

motné odborné stáže je i podpořeno poro−

zumění kulturních odlišností a to prostřed−

nictvím kulturního programu. Pro účastníky odborné stáže,

byly připraveny prohlídky měst, kulturních památek, od−

borných exkurzí a různých sportovních akcí. Na závěr žáci

obdrželi Certifikát o absolvování zahraniční odborné stáže

v SRN.

Milena PešoutováMilena PešoutováMilena PešoutováMilena PešoutováMilena Pešoutová
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Počátky hradu Hauenštejnu nejsou dosud plně objasně−

ny. Rozbor místního jména Hauenstein, vzniklého z tvarů

Haue (tj. motyka, sekera či palice) a stein (skála, v přene−

seném významu hrad) v sobě odráží skutečnost, že v okolí

hradu probíhala těžba. Jeho poloha střežící soutěsky Ohře

na pomezí Loketska a Žatecka v blízkosti saských hranic

byla navíc velmi výhodná. Posádka hradu pohledově skry−

tého za zvlněným terénem mohla úspěšně ovládat pohyb

na řece i v jejím blízkém okolí.

Dosud se předpokládalo, že hrad vznikl jako královský

v pásmu pohraničních opěrných bodů panovnické moci

zdejší oblasti ve druhé polovině 13. století, a to buď za

Přemysla Otakara II. či jeho syna Václava II. Ovšem nelze

ani vyloučit možnost, že jej založil jeho první známý drži−

tel, loketský purkrabí Mikuláš Winkler. Ten hrad držel snad

kolem roku 1320, ovšem záhy jej postoupil klášteru v Dok−

sanech, kerý přenechal hrad Hauenštejn i s příslušenstvím

23. ledna 1336 českému králi Janu Lucemburskému.

V současné době se o hrad stará Obecně prospěšná spo−

lečnost Horní Hrad a od chvíle svého založení se o.p.s.

aktivně věnuje náplni svého poslání, kterým je záchrana

a obnova areálu hradu a zámku Horní hrad, jeho údržba,

propagace celého projektu a pořádání kulturních a brigád−

ních akcí v obnovovaném areálu. Mimo různých jedno−

denních akcí je zde stálá expozice hradu, arboretum a zá−

mecká zahrada, výstava Album vedut Království českého

od Augusta Hauna, výstava památek Karlovarského kraje

nebo rodokmen rodu Longueval – Buquoy.

Hrad je přístupný od ledna do konce března a od listopadu

do prosince první víkend v měsíci od 10 do 16 hodin. Od

začátku dubna do konce října pak o všech víkendech

a svátcích od 10 do 17 hodin a v červenci a srpnu pak

denně od 9 do 19 hodin.

Die Anfänge der Burg Hauenstein sind bis jetzt nicht voll−

kommen erklärt. Die Analyse des hiesigen Namen „Hauen−

stein“ aus den Formen der Begriffe „Haue“ und „Stein“

widerspiegelt die Tatsache, dass in der Umgebung eine

Förderung war. Ihre Lage wurde von den Klüften des Flus−

ses Ohře (Eger), am Rande der Regionen von Loket und

Žatec bewacht und die Nähe der sächsischen Grenze war

auch sehr günstig. Die Garnison der Burg, hinter dem

welligen Terrain versteckt, konnte erfolgreich die Bewe−

gung auf dem Fluss sowie in der nahen Umgebung beo−

bachten.  Bis jetzt wurde angenommen, dass die Burg als

eine königliche Burg im Grenzgebiet in der zweiten Hälfte

des 13. Jahrhunderts entstand, für den Aufenthalt  der

Könige Ottokar der II oder seines Sohns Wenzel der II.

Jedoch kann man auch die Möglichkeit nicht ausschließen,

dass die Burg von dem ersten Besitzer, dem Burgvogt von

Loket, Mikuláš Winkler, gegründet wurde. Er hat die Burg

bis 1320 gehalten, aber bald übergab er sie an das Kloster
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Doksany. Das Kloster übergab sie 1336 an den tschechis−

chen König Jan Luxemburg. Gegenwärtig kümmert sich

die gemeinnützige Gesellschaft „Horní Hrad“ um die Burg

(Oberburg). Seit ihrer Gründung ist die Gesellschaft

bestrebt, die Rettung und die Erneuerung des Burgareals

und des Schlosses, sowie seine Wartung, die Präsenta−

tion des ganzen Projektes und die Organisation der kultu−

rellen Veranstaltungen, sowie freiwillige Arbeiten im er−

neuerten Areal zu organisieren. Außer verschiedenen

eintägigen Veranstaltungen gibt es hier eine ständige Aus−

stellung, das Arboretum, einen Schlossgarten, die

Ausstellung der Veduten des tschechischen Königtums

von August Haun, eine Ausstellung der Denkmäler des Be−

zirks Karlovarský kraj und de Stammbaum des Geschlech−

tes Longueval – Buquoy.

Die Burg ist von Januar bis Ende März und von November

bis Dezember immer das erste Wochenende im Monat ab

10 bis 16 Uhr zugänglich. Seit Anfang April bis Ende Ok−

tober dann alle Wochenende und Feiertage ab 10 bis 17

Uhr. Im Juli und August dann täglich ab 9 bis 19 Uhr.
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