NFOPRESS

Zpravodaj Euroregionu Krušnohoří / Erzgebirge
Berichterstatter der Euroregion Erzgebirge / Krušnohoří

4/2005
ZIMA / WINTER

EUROPE DIRECT

EUROPE DIRECT

KLEINPROJEKTEFONDS INTERREG III A

FOND MALÝCH PROJEKTŮ INTERREG III A

ARBEITSGRUPPEN

PRACOVNÍ KOMISE

THEATERFESTIVAL DER EUROREGION

DIVADELNÍ FESTIVAL EUROREGIONU

AUSFLUGSTIPP

TIP NA VÝLET

NFOPRESS
Zpravodaj Euroregionu Krušnohoří / Erzgebirge
Berichterstatter der Euroregion Erzgebirge / Krušnohoří

Liebe Leserinnen und Leser,
weil das Jahr sich dem Ende neigt, ist es für mich eine gute Gelegenheit, mich
an Sie liebe Leserinnen und Leser zu wenden, um mich bei Ihnen für Ihr Inte−
resse an unserer Zeitschrift zu bedanken.
Wie in jedem Jahr haben wir uns bemüht, Ihnen die Vielfältigkeit des Lebens in
allen gesellschaftlichen Bereichen der beiden Teile unserer Euroregion vorzu−
stellen, Ihnen von Kontakten zwischen Städten und Gemeinden zu berichten,
die zu einem fruchtbaren Austausch zwischen der Bevölkerung unserer Euro−
region führten. Inzwischen haben wir über 40 Städte− und Gemeindepartners−
chaften und noch im alten Jahr werden weitere neue Kontakte geknüpft. Dazu
kommen Kooperationen vieler Schulen und verschiedenster anderer Organisa−
tionen.
Aus diesen Partnerschaften erwachsen nicht nur Projekte, die sich in unserer
Region positiv auswirken. Vielmehr kommt es auch zu Freundschaften zwi−
schen den Menschen, die sich durch ein bestimmtes Vorhaben zusammenge−
funden und festgestellt haben, dass sie nicht nur die gleichen Probleme, son−
dern auch oft die selben Lösungsansätze dafür haben.
Durch das Engagement vieler Projektträger konnten im sächsischen Teil unse−
rer Euroregion im Jahr 2005 fast 12.300.000,00 EUR für verschiedenste Pro−
jekte durch die Europäische Union kofinanziert werden. Das ist eine gute Bilanz
und wir hoffen und wünschen, dass es auch im neuen Jahr viele gute Projekt−
ideen geben wird.
Wie in jedem Jahr lagen auch 2005 Freud und Leid eng beieinander.
Der plötzliche Tod des tschechischen Vorsitzenden Herrn Ing. Jiří Leitner im
Oktober, der eine große Lücke im tschechischen Teil der Euroregion gerissen
hat, war auch für uns sehr schmerzhaft.
Um so mehr freuen wir uns, dass diese Lücke mit Dr. Hana Jeníčková schnell
geschlossen werden konnte und die Euroregion Krusnohori mit ihr eine kom−
petente Vorsitzende, die Erfahrungen in der grenzüberschreitenden Arbeit mit−
bringt, bekommen hat.
Nach wie vor, wollen wir unseren Beitrag dazu leisten, Ihnen weiterhin so viel
als möglich Informationen aus unserem Nachbarland zur Verfügung zu stellen.
Ich wünsche Ihnen ein besinnliches und friedvolles Weihnachtsfest und ein
gutes Neues Jahr 2006.
Albrecht Kohlsdorf
Vorsitzender der Euroregion Erzgebirge
Vážení přátelé, kolegové a příznivci,
s trochou nostalgie musím konstatovat, že rychlý kolotoč roku nás dotočil do
vánočního času. Máme už za sebou adventní koncert, který každoročně Euro−
region Krušnohoří pořádá, stále častěji nás omamuje vůně chystaného vánoč−
ního cukroví a kocháme se tou či onou vánoční výzdobou našich měst a obcí.
Prostě, vánoční čas nadešel a my se musíme vypořádat se vším, co k závěru
roku patří. A že toho není málo! Co se týče „účtu“ německé a české části Euro−
regionu Krušnohoří, tvrdím, že je to účet dobrý a máme se čím chlubit a za
tímto účtem také stojí spousta práce členů Rady Euroregionu Krušnohoří, ko−
misí, Lokální řídícího výboru, prostě všech zúčastněných.
Proto mi dovolte v závěru roku poděkovat všem za práci, trpělivost, obětavost
i perfektní nápady. Popřejme si všichni v tomto čase hodně pohody a zastave−
ní. Ani ne pro provádění rekapitulací, ale pro radost, popovídání a zazpívání si
se svými blízkými a přáteli, které tak často v průběhu roku zanedbáváme.
A popřejme si a já všem přeji hodně dobrých slov a lásky nejenom v čase
vánočním, ale i v roce 2006.
JUDr. Hana Jeníčková
předsedkyně Euroregionu Krušnohoří
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Milé čtenářky a čtenáři,
protože se chýlí tento rok ke konci, je to pro mě dobrá příležitost abych se na
Vás, milé čtenářky a milí čtenáři, obrátil s poděkováním za Váš zájem o náš
časopis.
Tak jako každý rok i letos jsme se snažili představit Vám mnohotvárnost života
ve všech společenských oblastech v obou částech našeho euroregionu, infor−
movat Vás o kontaktech měst a obcí, které vedou k plodné výměně zkušeností
mezi obyvateli našeho euroregionu. Máme již přes 40 partnerství měst a obcí
a ještě v tomto starém roce jsou navazovány nové kontakty. K nim patří ale
i kooperace škol a nejrůznějších dalších organizací.
Z takových partnerství vznikají nejen projekty, které posilují náš region. Mno−
hem více dochází k navázání přátelství mezi lidmi, kteří se setkávají s určitým
záměrem a při tom zjišťují, že mají nejen stejné problémy, ale často i stejné
možnosti řešení. Díky angažované přípravě projektů mnoha žadatelů bylo mož−
né v saské části našeho euroregionu v roce 2005 získat dotace z Evropské unie
na nejrůznější projekty ve výši téměř 12.300.000,00 EUR. To je dobrá bilance
a tak doufáme a také si přejeme, aby i v tom nadcházejícím roce bylo mnoho
dobrých projektových nápadů.
Jako každý rok i v roce 2005 šla radost i žal ruku v ruce. Náhlé úmrtí českého
předsedy Ing. Leitnera v říjnu, které způsobilo velkou ztrátu v české části euro−
regionu, bylo pro nás velmi bolestné.
O to více nás těší, že tato ztráta byla rychle vyrovnána volbou Dr. Hany Jeníčko−
vé a Euroregion Krušnohoří v ní získal kompetentní předsedkyni, která sem
vnáší své zkušenosti z přeshraniční spolupráce.
Stejně jako dříve bychom chtěli nadále přispívat k tomu, abychom Vám posky−
tovali co možná nejvíce informací ze sousední země.
Přeji Vám spokojené prožití vánočních svátků a vše nejlepší v novém roce 2006.
Albrecht Kohlsdorf, předseda Euroregionu Erzgebirge

Sehr geehrte Freunde und Kollegen,
mit ein wenig Wehmut muss ich feststellen, dass sich das Jahreskarussell
sehr schnell gedreht hat und inzwischen schon Weihnachten ist. Das von der
Euroregion jährlich veranstaltete Adventssingen ist vorbei, immer mehr betören
uns die Gerüche des Weihnachtsgebäcks, immer mehr erfreuen wir uns an
unseren schön geschmückten Städten und Gemeinden.
Kurz gesagt − die Weihnachtszeit ist gekommen und wir müssen alles abrech−
nen, was zum Schluss des Jahres gehört. Und das ist nicht wenig. Was die
Abrechnung des tschechischen sowie des deutschen Teiles der Euroregion
angeht, betone ich, dass diese gut ist und wir einen Grund haben, uns zu
loben. Hinter dieser Abrechnung steht viel Arbeit der Mitglieder der Eurore−
gion, des Vorstandes, der Arbeitsgruppen, des Lokalen Lenkungsausschus−
ses, einfach aller Beteiligten.
Deshalb erlauben Sie mir am Ende des Jahres, mich bei allen für die Arbeit,
die Geduld und Opferbereitschaft, sowie für die guten Gedanken und Ideen zu
bedanken. Wünschen wir uns in dieser Zeit viel Behaglichkeit und Innehalten.
Nicht nur für den Jahresrückblick, sondern auch für viel Freude in der Familie,
für das Musizieren und für Gespräche mit unseren Nächsten und Freunden,
die wir innerhalb des Jahres so oft vernachlässigten.
Wünschen wir uns einander viele gute Worte und Liebe, nicht nur in der
Weihnachtszeit, sondern im ganzen Jahr 2006.
Hana Jeníčková
Vorsitzende der Euroregion Krušnohoří

Euroregion Krušnohoří/Erzgebirge − jednatelství
Divadlo rozmanitostí v Mostě, Topolová 1278/8, 434 01 Most, tel./fax: +420 476 706 128, e−mail: euroregion@wms.cz,
http://euroregion.pons.cz
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.

Euroregion Erzgebirge/Krušnohoří e. V. − Geschäftsstelle:

Diese Zeitschrift wurde mit finanzieller Unterstützung der
Europäischen Union, aus dem Programm Interreg III A her−
gestellt. Die in der Zeitschrift geäußerten Meinungen spie−
geln nicht in jedem Fall die offiziellen Ansichten der Euro−
päischen Union wider.
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Euroregiony jednaly v Řecku − Euroregionen tagten in Griechenland
Zemský rada okresu Střední Krušnohoří, předseda Euroregionu Erzgebirge Albrecht
Kohlsdorf a jednatelka Beate Ebenhöh se zúčastnili třídenní konference pracovního
sdružení hraničních regionů (AGEG), kterého je náš euroregion členem. Místem jed−
nání bylo řecké město Drama v Euroregionu Nestos − Mesta na bulharsko – řecké
hranici.
Členské schůze a výroční konference se zúčastnilo na 100 zástupců z 90 euroregionů,
které se do organizace AGEG sdružily.
Velmi zajímavá byla exkurze do sousedního Bulharska, kde účastníci jednání navštívili
město Goče Delčev a německou textilní firmu, která se zde usídlila a která měla před
několika roky své sídlo v Řecku. Nízké mzdy v Bulharsku jsou pro podnikatele atrak−
tivní, a proto se zde usazují – bohužel ke škodě řeckého hospodářství.
Kromě mnoha zajímavých přednášek a rozhovorů s kolegy z celé Evropy bylo vyvr−
cholením jednání předání ceny Award „Sail of Papenburg“. Tuto putovní cenu propůj−
čuje AGEG za vynikající přeshraniční spolupráci. V letošním roce ji získal irsko–seve−
roirský euroregion za projekt ve zdravotnictví a sociální oblasti. Euroregion Krušnohoří
obdržel čestné uznání za podaný projekt Infopress (dvojjazyčný časopis).
Der Landrat des Mittleren Erzgebirgskreises und Vorsitzender der Euroregion Erz−
gebirge Albrecht Kohlsdorf und die Geschäftsführerin Beate Ebenhöh nahmen im Ok−
tober an einer dreitägigen Konferenz der Arbeitsgemeinschaft der Europäischen Grenz−
regionen (AGEG), in der auch die Euroregion Erzgebirge Mitglied ist, teil. Tagungsort
war die griechische Stadt Drama in der Euroregion Nestos – Mesta an der bulgarisch−
griechischen Grenze.
An der Mitgliederversammlung und Jahreskonferenz nahmen rund 100 Vertreter der
90 in der AGEG zusammen geschlossenen Grenzregionen teil.
Sehr interessant war die Exkursion ins benachbarte Bulgarien, wo die Tagungsteil−

gen war ein Höhepunkt der Tagung die Vergabe des Award „Sail of Papen−

nehmer die Stadt Gotsche Deltschev und ein dort ansässiges deutsches Textilunter−

burg“. Dieser Wanderpreis wird von der AGEG für herausragende grenz−

nehmen besuchten, das noch wenige Jahre zuvor seinen Standort in Griechenland

überschreitende Zusammenarbeit verliehen und ging in diesem Jahr an

hatte. Die geringeren Löhne machen Bulgarien als Standort für Unternehmen zum

die irisch/nordirische Grenzregion für ein Projekt im Gesundheits− und

Leidwesen der griechischen Wirtschaft attraktiv.

Sozialbereich. Die Euroregion Erzgebirge erhielt für ihr eingereichtes Pro−

Neben vielen interessanten Vorträgen und Gesprächen unter den europäischen Kolle−

jekt (zweisprachige Zeitschrift „Infopress“) eine Ehrenurkunde.

Vítěz ceny Sail of Papenburg

Gewinner des Sail of Papenburg

Irsko−severoirský hraniční region získává cenu „Sail of Papen−

Die irisch−nordirische Grenzregion gewinnt den diesjährigen Award „Sail of Papenburg“.

burg“. Projekt spolu s projektem strategické nástavby pro přeshra−

Das Projekt mit dem Titel „Ein strategischer Ansatz für grenzüberschreitende Gesundheits−

niční zdravotnické a sociální služby iniciovala společnost „Co−ope−

und soziale Dienste“ wurde von „Co−operation and Working Together (CAWT)“ (Kooperation

ration and Working Together (CAWT)“ (Kooperace a spolupráce),

und Zusammenarbeit) initiiert.

která si předsevzala plnění následujících cílů:

Zum Inhalt des Projektes:

− Zlepšení zdraví a sociální úrovně místního obyvatelstva.

CAWT verfolgt folgende Ziele:

− Zjišťování možností spolupráce při plánování nabídky služeb.

− Verbesserung der Gesundheit und des sozialen Wohlergehens der ansässigen Bevölke−

− Podpora příhraničních území při překonávání zvláštních problé−

rung.

mů rozvoje, které jsou zapříčiněny jejich relativní izolovaností

− Erkennen von Möglichkeiten zur Kooperation beim Planen und Anbieten von Diensten.

v rámci národních ekonomik i v Evropské unii.

− Unterstützung von Grenzgebieten bei der Überwindung der besonderen Entwicklungspro−

− Podíl dalších institucí veřejného sektoru na společných iniciati−

bleme, die sich aus ihrer relativen Isolation in nationalen Volkswirtschaften und in der Euro−

vách, tam kde by to napomohlo dosažení společných primárních

päischen Union ergeben.

cílů.

− Beteiligung anderer Institutionen des öffentlichen Sektors an gemeinsamen Initiativen, wo

− Využívání možností spolupráce či společné využívání zdrojů tam,

dies zum Erreichen gemeinsamer Primärziele hilfreich wäre.

kde by to bylo na obou stranách výhodné.

− Ausschöpfen von Möglichkeiten zur Zusammenarbeit oder gemeinsamen Nutzung von Res−

Projekt CAWT si zasloužil udělení ceny na základě své přesvědčivé

sourcen, wo dies auf beiden Seiten vorteilhaft wäre.

myšlenky a její realizace. Od roku 1992 se již pracuje na realizaci

Das CAWT−Projekt hat sich den Preis aufgrund seiner überzeugenden Idee und Umsetzung

36 jednotlivých projektů, 14 z nich je již ukončeno. Proto slouží

verdient. Seit 1992 arbeitet man an der Verwirklichung von 36 Einzelprojekten, 14 sind davon

tento projekt jako vzor a má i pilotní charakter.

bereits abgeschlossen. Damit hat das Projekt Vorbild− und Modellcharakter.
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Regionální řídící výbor Interreg III A – velké projekty
Regionaler Lenkungsausschuss Interreg III A−Großprojekte tagte
in der Euroregion Erzgebirge
Jednání tohoto významného společného
česko–saského grémia se uskutečnilo v mís−
tě realizace četných projektů našeho eurore−
gionu, v obci Niederschmiedeberg. Žadate−
lem těchto projektů bylo převážně vzdělávací
zařízení EBW, obec Niederschmiedeberg a
obec Großrückerswalde u Marienbergu. Jed−
nání proto zahájil také starosta obce Nieder−
schmiedeberg a poté jednatel EBW, Wolfgang
Schönherr, který projekty také představil.
Celkem bylo hodnoceno 8 projektů, z toho
1 byl z našeho euroregionu – „Přístup na par−
koviště u Huthausu a příjezd k bývalému dolu
Rudolphschacht v Marienbergu, místní část
Lauta“. Všechny projekty byly schváleny.
V další části jednání byla schválena změna

einige Interreg−Projekte verwirklicht wurden.

der historischen Bergwerksanlage Rudolph−

jednacího řádu – odstoupení ministerstva pro

Projektträger der Projekte waren in der Haupt−

schacht in Marienberg, Ortsteil Lauta“. Alle

rovnost mužů a žen a byly schváleny doplň−

sache das Erzgebirgische Bildungswerk EBW

vorgestellten Projekte wurden bestätigt. Im

ky v rozpočtu na administrativu fondu Inter−

aus Pockau und die Gemeinden Nieder−

weiteren Teil der Beratung wurde eine Ände−

reg III A. Na závěr proběhla prohlídka reali−

schmiedeberg und Großrückerswalde.

rung der Geschäftsordnung beschlossen, die

zovaného projektu Interreg, výstavby dílen

Deshalb wurde die Beratung auch vom Bür−

den Wegfall der Stelle für die Gleichstellung

terapeutického centra pro drogově závislé v

germeister der Gemeinde Niederschmiede−

von Frau und Mann aus dem Lenkungsaus−

Großrückerswalde.

berg eröffnet. Der Geschäftsführer des EBW

schuss betraf, sowie Beschlüsse zur Finan−

Herr Schönherr stellte im Anschluss eines

zierung der Administrative im Fonds Interreg

seiner Projekte vor.

III A. In der sich anschließenden Exkursion

Die Tagung des gemeinsamen sächsisch−

Insgesamt wurden im Ausschuss 8 Projekte

wurde ein Interreg−Projekt in Großrückers−

tschechischen Gremiums fand in der Ge−

bewertet, wobei nur ein Projekt aus unserer

walde besichtigt, bei dem es um den Aufbau

meinde Niederschmiedeberg im Landkreis

Euroregion dabei war – „Erschließung Besu−

von Werkstätten für ein Therapiezentrum für

Mittlerer Erzgebirgskreis statt, in der schon

cherparkplatz und Zufahrt zum Huthaus an

Drogenabhängige geht.

Jak dál ve Fondu malých projektů
Wie weiter im Kleinprojektefonds?
Pro nové plánovací období přeshraniční
spolupráce 2007 – 2013 je také důležitá ana−
lýza dosavadního programu Fondu malých
projektů Interreg III A. Byl jí pověřen Institut
für Stadtforschung und Strukturpolitik Berlin
GmbH v rámci evaluačního projektu. Zámě−
rem projektu je zhodnocení role euroregionů
a Fondu malých projektů Interreg III A v rám−
ci iniciativy Interreg III A 2004−2006 na čes−
ko−saské hranici. V našem euroregionu byla
provedena analýza jeho činnosti dne 11. lis−
topadu 2005 za účasti Ing. Kateřiny Navráti−
lové ze spol. Akses (na obr. s Vlastou Fryčo−
vou, ředitelkou Sekretariátu Fondu malých
projektů Interreg III A v Euroregionu Krušno−
hoří a Mgr. Františkem Bínou, jednatelem Eu−
roregionu Krušnohoří). Pro euroregion je Fond
malých projektů velmi důležitým prvkem rea−
lizace projektů, zaměřených hlavně na setká−
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vání lidí a jejich spolupráci v příhraničních re−
gionech na všech úrovních.
Für die neue Förderperiode der grenzüber−
schreitenden Zusammenarbeit 2007 – 2013 ist
eine Evaluierung des bisherigen Kleinprojek−
tefonds Interreg III A notwendig. Mit dieser
wurde das Institut für Stadtfor−
schung und Strukturpolitik Berlin
GmbH beauftragt. Ziel des Projek−
tes ist es, die Effizienz des Klein−
projektefonds und die Rolle der
Euroregionen in der Zeit 2004 –
2006 zu bewerten. Im tschechi−
schen Teil unserer Euroregion
wurde diese Untersuchung mit Ing.
Kateřina Navrátilová von der Ge−
sellschaft Akses am 11. 11. 2005
durchgeführt. Auf sächsischer Sei−

te werden die Arbeiten Ende des Jahres abge−
schlossen. Für die Euroregion ist der Kleinpro−
jektefonds ein sehr wichtiges Element für die
Umsetzung von Projekten, deren Hauptanlie−
gen die Begegnung und die Zusammenarbeit
der Bürger der Grenzregion auf allen Ebenen
ist. Auf dem Bild links Kateřina Navrátilová mit
Vlasta Fryčová, Direktorin der Administrative
des Kleinprojektefonds in der Euroregion Kruš−
nohoří und Mgr. František Bína, Geschäftsfüh−
rer der Euroregion Krušnohoří).

PRACOVNÍ KOMISE
ARBEITSGRUPPEN

Sociální komise Euroregionu Krušnohoří jednala v Mostě
Die Arbeitsgruppe Soziales tagte in Most
Dne 21. října 2005 byl slavnostně předsta−

formace o novém sociálním zákonu, kterou

ven projekt s názvem Sociální atlas Eurore−

přednesl Mgr. Martin Žárský, ředitel Odboru

gionu Krušnohoří, který pro něj vytvořila za

sociálních služeb Ministerstva práce a soci−

přispění evropského programu Phare CBC

álních věcí.

Oblastní Charita v Mostě. Komise také na
svém jednání posoudila projekty do progra−
mu Interreg III A a doporučila Lokálnímu řídí−
címu výboru k přijetí zrcadlový projekt work−
shopů Diakonie.
S velkým zájmem zde byla vyslechnuta in−

Am 21.10.2005 wurde das Projekt Sozial−
atlas der Euroregion feierlich präsentiert. Das
Projekt wurde durch die Karitas Most mit Hil−
fe des Programms Phare CBC realisiert. Die
Arbeitsgruppe beurteilte bei der Beratung In−
terreg III A−Projekte und befürwortete das

Staronový člen komise

Spiegelprojekt der Diakonie für die Tagung

Altneues Mitglied der Arbeitsgruppe

des Lenkungsausschusses. Mit großem In−
teresse hörten die Anwesenden die Informa−
tionen über den Entwurf eines neuen Sozial−

Mgr. Pavel Weiss
Předseda komise, první náměstek primátora
města Mostu, zahajuje jednání.

gesetzes in der Tschechischen Republik, den
der Direktor der Abteilung Sozialdienste des
Sozial− und Arbeitsministeriums in Prag, Herr
Mgr. Žárský vorstellte.

Mgr. Pavel Weiss
Der Vorsitzende der Arbeitsgruppe und erster
Stellvertreter des Oberbürgermeisters von
Most, eröffnet die Beratung.

Do komise se vrací po vyjasnění vztahu mezi
odborovými organizacemi Jiří Cingr, místo−
předseda Sdružení odborových organizací
Mostecké uhelné společnosti.
In die Arbeitsgruppe Soziales kehrt Herr Jiří
Cingr, der Stellvertreter der Gewerkschaften
der Bergbaugesellschaft „Mostecká uhelná“
ist, zurück.

Mgr. Martin Žárský
Mgr. Leo Steiner

ředitel Odboru sociálních služeb Ministerstva

Jedním z tvůrců sociálního atlasu je Mgr. Leo

práce a sociálních věcí Mgr. Žárský na jed−

Steiner z Mostecké charity, aktivní člen soci−

nání sociální komise Euroregionu Krušnohoří

ální komise euroregionu. Má ostatně značné

upoutal přítomné svou přednáškou o chysta−

zkušenosti s dotačními tituly EU a rozvojový−

ném novém zákonu o sociální péči.

mi programy z doby svého působení v RRA
ÚK v Mostě.

Mgr. Martin Žárský
Der Direktor der Abteilung Sozialdienste des

Einer der Autoren des Sozialatlasses,

Ministeriums für Arbeit und Soziales der

Mgr. Leo Steiner von der Charitas in Most,

Tschechischen Republik Herr Mgr. Žárský

ist aktives Mitglied der Arbeitsgruppe Sozia−

zog die Aufmerksamkeit der Arbeitsgruppe

les der Euroregion. Er hat aus seiner Tätig−

Soziales der Euroregion und aller Anwesen−

keit in der Regionalen Entwicklungsagentur

den mit seinem Vortrag über die Vorbereitung

in Most große Erfahrungen bei der EU−För−

eines neuen Gesetzes über die Sozialpflege

derung und mit Entwicklungsprogrammen.

bei der Beratung auf sich.
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ARBEITSGRUPPEN
PRACOVNÍ SKUPINY

Komise pro hospodářství a turistiku
Arbeitsgruppe für Wirtschaftsförderung und Tourismus
Jednou z nejdůležitějších komisí Euroregi−
onu Krušnohoří je komise pro hospodářství
a turistiku. Jednala tentokrát podle přijatého
střednědobého plánu dne 6. 10. 2005 v sídle
Průmyslové a obchodní komory v Annaber−
gu. Její ředitelka A. Becková představila vý−
stupy projektu Tschechien Kontakt z progra−
mu Interreg III A a vyzdvihla zásluhy její
pracovnice Taťány Kunzmannové. Vzhledem
k tomu, že tato pracovnice zde koncem leto−
šího roku končí, vyvstává potřeba obsadit toto
místo někým, kdo zná problematiku česko–
saské hospodářské spolupráce. Komise dále
doporučila ke schválení projekt turistických
stezek a projekt informační brožurky města
Olbernhau. Komise také dlouze diskutovala

planmäßig am 6. 10. 2005 im Sitz der IHK

der Stadt Olbernhau. Die Arbeitsgruppe

Annaberg. Ihre Geschäftsführerin, A. Beck

diskutierte lange über die Problematik der

stellte die Ergebnisse des Projektes Tsche−

Bewertung der Projekte und initiierte die

chien Kontakt vor und hob die Verdienste der

Erhöhung der Rolle der Arbeitsgruppen in der

Mitarbeiterin Tanja Kunzmann hervor. Weil

Prozedur der Bewertung.

diese Mitarbeiterin Ende des Jahres ihre Ar−

Nach der Beratung besuchten alle Mitglieder

beit hier beendet, entsteht der Bedarf, die

der AG die Firma IVB in Annaberg, die in der

Position mit jemanden zu besetzen, der die

Praxis die Idee der grenzüberschreitenden

Problematik der sächsisch−tschechischen

industriellen Zusammenarbeit verwirklicht und

wirtschaftlichen Zusammenarbeit gut kennt.

ein gemeinsames Endprodukt erzeugt, wel−

Eine der wichtigsten Arbeitsgruppen der

Die Arbeitsgruppe empfahl weiter das Projekt

ches Stahlbehälter sind, die nicht nur für Eu−

Euroregion ist die Arbeitsgruppe Wirtschafts−

der Wander− und Radwege zur Genehmigung,

ropa, sondern auch für Afrika und Asien be−

förderung und Touristik. Diesmal tagte sie

sowie das Projekt der Informationsbroschüre

stimmt sind.

o problematice hodnocení projektů a podala
návrh na zvýšení role odborných komisí v pro−
ceduře hodnocení. Po jednání navštívili všichni
její členové annabergskou firmu IVB, která
v praxi naplňuje myšlenku průmyslové přes−
hraniční spolupráce a vytváří společný česko−
saský výsledný produkt, kterým jsou kovové
kontejnery určené nejen pro Evropu, ale
i pro Afriku a Asii.

Komise pro krizový management jednala 5. 10. 2005 v Oseku
Arbeitsgruppe Katastrophenschutz tagte am 10. 10. 2005 in Osek
Z podnětu předsedy komise pro krizový ma−

vorzubereiten. Dieser wird im neuen Jahr auf

nagement Euroregionu Krušnohoří Ing. Hlin−

tschechischer Seite stattfinden und über ein

ky se sešla česká část této komise v Oseku,

Projekt im Fonds der Kleinprojekte Interreg

aby zhodnotila soutěž mladých hasičů, kte−

III A beantragt werden.

rou zorganizovala v německém Neudorfu ve

Die langen gemeinsamen Bestrebungen der

dnech 9.9. – 11. 9. 2005 a připravila její nový

Arbeitsgruppe um die Unterzeichnung des

ročník.

Vertrages über die grenzüberschreitende Hilfe

Uskuteční se tentokrát na české straně a bude

Na obr. zleva − v.l: M. Vopat − Litvínov, J. Linc

wurde erfolgreich verwirklicht, da der Vertrag

na ní podán projekt do Fondu malých projek−

− KÚ Ústeckého kraje, V. Chramostová – Lou−

endlich unterzeichnet wurde. Die Arbeitsgrup−

tů Interreg III A.

ny, Ing. Fiala – Chomutov, Ing. Chlad – Hor−

pe Brand−, Katastrophenschutz und Ret−

Dlouhodobé společné úsilí o mezinárodní

ská služba ČR (Bergwacht), Ing. Hlinka – Osek

tungswesen der Euroregion Erzgebirge/

podpis smlouvy o přeshraniční pomoci této

Krušnohoří forderte immer diese Unterzeich−

komise došlo naplnění. Komise stále poža−

Auf Veranlassung des Vorsitzenden der Ar−

nung dieses notwendigen Rahmenvertrages

dovala rychlé podepsání této rámcové smlou−

beitsgruppe Ing. Jiří Hlinka traf sich der

im Rahmen der Rettungssysteme der Tsche−

vy i v rámci záchranného systému ČR i Sas−

tschechische Teil dieser Arbeitsgruppe in

chischen Republik und Sachsens und deswe−

ka, a proto podpis této smlouvy velmi uvítala.

Osek, um den Wettbewerb Jungendfeuer−

gen begrüßt sie die Unterschrift. Gegenwär−

V současné době připravuje tato společná

wehren zu bewerten, der in Neudorf bei

tig bereitet diese gemeinsame Arbeitsgruppe

komise k vydání česko–německý záchranář−

Annaberg in den Tagen 9.9. – 11.9. 2005

die Ausgabe eines deutsch−tschechischen

ský slovník.

stattfand und um einen neuen Wettbewerb

Wörterbuches vor.
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PRACOVNÍ KOMISE
ARBEITSGRUPPEN

Komise pro školství, kulturu a mládež
Komise pro kulturu a mládež Euroregionu
Krušnohoří jednala tentokrát 7. listopadu, což
je přesně na den významné jubileum 30 let
od dostavby nového divadla v Mostě. Jedná−
ní proběhlo společně s kulturní komisí Ústec−
kého kraje, kterou rovněž vede PhDr. Václav
Hofmann. Na pořadu jednání byly aktuality
z programu Interreg III A, hodnocení projek−
tových žádostí v oblasti mládeže a kultury
a příprava adventního koncertu. Po jednání
komise navštívili všichni divadelní festival Eu−
rotheater, úspěšný projekt mosteckého diva−
dla v programu Fondu malých projektů Inter−
reg III A. Divadelní festival je jednou
z nejvýznamnějších tradic euroregionu.

Die Arbeitsgruppe Schule/Jugend/kultur
Die Arbeitsgruppe Schule/Jugend/Kultur traf
sich am 7. November, am Tag des bedeu−
tenden Jubiläums des Moster Theaters, ge−
meinsam mit der Kulturkommission des Bez−
irkes Ústí nad Labem, die PhDr. Václav
Hofmann auch leitet. Besprochen wurden der
aktuelle Stand des Programms Interreg III A,
die Projekte im Bereich Jugend und Kultur und
die Vorbereitung des Adventssingens.
Nach der Beratung besuchten alle das am
gleichen Tag eröffnete Theaterfestival „Euro−
theater“ der Euroregion Erzgebirge, ein er−
folgreiches Projekt des Stadttheaters Most im
Rahmen des Kleinprojektefonds Interreg III
A in diesem Jahr. Das Theaterfestival, das
abwechselnd auf sächsischer und auf tsche−
chischer Seite stattfindet, ist inzwischen zu
einer der bedeutendsten Traditionen der Eu−
roregion geworden.
Vladimír Drápal organizuje adventní koncert v di−
vadle v Lounech, kde je ředitelem. Na jednání kul−
turní komise podal podrobné informace o jeho pří−
pravě (obrázek nahoře).
PhDr. Václav Hofmann, ředitel Městského divadla
v Mostě vede nejen kulturní komisi euroregionu,
ale i Ústeckého kraje. Oslavy třicátého výročí jeho
divadla se mu skutečně vydařily (na obr. dole).
Bild oben: Vladimír Drápal, Direktor des Theaters
Louny, organisiert das Adventssingen im Theater
Louny. Bei der Beratung in Louny wurde ausführ−
lich über die Vorbereitung informiert.
Bild unten: PhDr. Václav Hofmann, Direktor des
Stadttheaters in Most leitet nicht nur die Arbeits−
gruppe der Euroregion auf tschechischer Seite,
sondern auch die des Bezirkes. Das Fest zum
dreißigsten Jubiläum „seines Theaters“ ist ihm gut
gelungen.
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MAßNAHMEN IN DER EUROREGION − EUROTHEATER 2005
AKCE V EUROREGIONU − EUROTHEATER 2005

EUROTHEATER 2005 NA VÝBORNOU
Pátý ročník festivalu českých a saských di−
vadel Eurotheater 2005, který se konal ve
dnech 7. – 11. listopadu letošního roku v Měst−
ském divadle v Mostě, se mimořádně vydařil.
A to jak organizačně, tak především drama−
turgicky. Devět českých a německých profe−
sionálních divadel (Městské divadlo v Mostě
– činohra i loutkářská scéna, Západočeské
divadlo v Chebu, Mittelsächsisches Theater
Freiberg, Kinder + Jugendtheater Burattino
Stollberg, Eduard von Winterstein Theater
Annaberg, Severočeské divadlo opery a ba−
letu v Ústí nad Labem, Theater Plauen – Zwic−
kau, Docela velké divadlo v Litvínově
a Chursächsische Verwaltungs Bad Elster)
uvedlo v Mostě zajímavé inscenace širokého
žánrového rozpětí. Na velké scéně mostec−
ké činohry, na její malé scéně i na scéně Di−
vadla rozmanitostí mohli diváci zhlédnout
pohádková představení (např. Červenou Kar−
kulku), klasické komedie (Poprask na laguně
nebo Dvojí nestálost), současné drama (Osla−
va), muzikál (Řek Zorba), operu (Evžen Oně−
gin), koncertní program (Johann Strauss
v gala) nebo balet (Alenka v říši divů). A to
vše na výborné, mnohdy špičkové inscenač−
ní úrovni.
Velmi potěšitelným jevem Eurotheateru 2005
byl zájem mosteckého publika. Všechna před−
stavení měla velmi důstojnou návštěvu, ně−
která z nich byla dokonce vyprodána. To je
nejen důkaz velmi dobré práce propagační−
ho oddělení Městského divadla v Mostě, ale
především důkaz životaschopnosti a potřeb−
nosti kulturní události, jakou Eurotheater be−
zesporu je.

Eröffnungslauf zieht 400 Starter
zum Fichtelberg

Am nächsten Wochenende stand einer der Wett−

po kategorii mužů a žen s během na vzdálenost 7,5

kampfhöhepunkte in dieser Saison für den WSC

km, popř. 10 km, kde se prokázali ti nejlepší. Pro

(DTPA/MTL) OBERWIESENTHAL: Obwohl Schnee−

Erzgebirge Oberwiesenthal an. Dann fand der

běžkaře byla určena technika skatingu. Potěšitelný

sturm den Wettkampf umrahmte, fanden sich zum

Deutschlandpokal im Skilanglauf, eine Woche spä−

byl přírůstek účastníků v kategoriích dětí a mláde−

Eröffnungslauf am Sonntag (04.12.) rund 400 Star−

ter der Deutschlandpokal im Biathlon am Fichtel−

že. Své sportovce přihlásily mnohé kluby ze Saska,

ter im Skistadion am Fichtelberg ein. Gestartet wur−

berg statt.

Bavorska, Duryňska a Hesenska, jakož i z Čech.

de ab der Altersklasse Schüler 10, die eine 2 km

Další víkend se pro WSC Erzgebirge Oberwiesen−

lange Strecke zu bewältigen hatte, bis zu den Da−

thal uskutečnil jeden z vrcholů soutěží této sezóny.
Konal se totiž pohár Německa v běhu na lyžích

ihre Besten suchen. Gelaufen wurde in der Ska−

Zahajovací běh přilákal 400
sportovců na start ve Fichtelbergu

ting−Technik.

Ačkoliv tuto soutěž orámovala sněhová bouře, se−

telbergu.

Erfreulich war der Zuspruch im Kinder− und

šlo se na lyžařském stadionu u zahajovacího běhu

Jugendbereich. Auch viele Vereine aus Sachsen,

na lyžích v neděli 4. 12. 2005 na 400 startujících.

Bayern, Thüringen und Hessen sowie aus Tsche−

Soutěžilo se od věkové kategorie žáků 10 let, kteří

chien meldeten ihre Sportler.

museli překonat dvoukilometrovou vzdálenost až

men und Herren, die auf 7,5 km bzw. 10 km Länge
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a o týden později pohár Německa v biatlonu na Fich−

PRACOVNÍ KOMISE
ARBEITSGRUPPEN

Theaterfestival der Euroregion 2005
Mit einer „Eins“ wurde der fünfte Jahrgang des
Festivals tschechischer und sächsischer The−
ater 2005 ausgezeichnet, das vom 7. bis 11.
November im Theater der Stadt Most statt−
fand. Und nicht nur organisatorisch, sondern
auch dramaturgisch bekam es gute Noten.
Zehn tschechische und deutsche Theater
führten in Most interessante Inszenierungen
in großer Bandbreite auf. Auf der großen Büh−
ne des Moster Theaters, auf der kleinen Büh−
ne, aber auch auf der Bühne des zweiten
Theaters von Most dem „Divadlo Rozmani−
tostí“ konnten die Zuschauer Dramen, Mär−
chenvorstellungen, klassische Komödien,
Oper und Ballett sehen. Alle Inszenierungen
gehörten zur Spitzenklasse.
Sehr lobenswert auf dem Festival Eurothea−
ter 2005 war das Interesse des Moster Publi−
kums. Alle Vorstellungen waren gut besucht,
einige davon sogar ausverkauft. Das ist nicht
nur ein Beweis der guten Öffentlichkeitsar−
beit des Theaters sondern vor allem des
großen Interesses und des kulturellen Bedar−
fes des Moster Publikums, den das Euro−
theater ohne Zweifel gedeckt hat.
Am Festival beteiligt waren das Stadttheater
Most mit Schauspiel und Puppentheater, das
Theater Cheb, das Mittelsächsische Theater
Freiberg, das Kinder− und Jugendtheater Bu−
ratino Stollberg, das Eduard−von−Winterstein−
Theater aus Annaberg, das Theater der Oper
aus Ústí nad Labem mit einem Ballettabend,
das Theater Plauen, das Theater Zwickau,
das Theater Litvínov und das Chursächsische
Theater aus Bad Elster.
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RAT DER EUROREGION
RADA EUROREGIONU

Rada Euroregionu Krušnohoří jednala v Lounech
Rat der Euroregion Krušnohoří tagte in Louny
V Lounech se konalo dne 27. 10. 2005 důle−
žité jednání rady euroregionu. Ta vysoce oce−
nila práci svého znenadání zesnulého před−
sedy, jirkovského místostarosty Ing. Jiřího
Leitnera. Úspěšnost tohoto euroregionu pod
jeho vedením dokladuje nejen řada velmi kva−
litních projektů.
Předsedkyní tohoto sdružení byla na loun−
ském jednání jednomyslně zvolena náměst−
kyně primátora Mostu JUDr. Hana Jeníčko−
vá.
Není v euroregionu žádným nováčkem. Pra−
covala jako jeho místopředsedkyně, vedla
sociální komisi a aktivně se zúčastnila přípra−
vy správy Fondu malých projektů Interreg
III A. Je členkou Regionálního řídícího výbo−
ru Interreg III A, Monitorovacích řídícího vý−
boru Interreg III A a Lokálního řídícího výboru
Fondu malých projektů Interreg III A. Znač−
nou autoritu získala v řešení přeshraniční pro−
blematiky svou vysokou profesionalitou i hlu−
bokým lidským vztahem.
Jejím zástupcem byl pak jednomyslně zvo−
len Ing. Jiří Hlinka, starosta Oseku. Je před−
sedou komise Euroregionu Krušnohoří pro
krizový management, aktivním členem Lokál−
ního řídícího výboru Fondu malých projektů
Interreg III A a důrazně se zasazuje o přes−
hraniční řešení dopravní a sociální problema−
tiky. Díky němu se stává Osek významným

JUDr. Hana Jeníčková

centrem euroregionu.
Druhou zástupkyní zůstává místostarostka

In Louny fand am 27. 10. 2005 eine wichtige

fessionalität.

Loun, RNDr. Věra Mirvaldová.

Beratung der Euroregion statt, die durch den

Als ihr Stellvertreter wurde der Bürgermei−

Jako noví členové euroregionu byly přijaty

plötzlichen Tod des Vorsitzenden Ing. Jiří

ster von Osek, Ing. Jiří Hlinka, einstimmig

obce Líšťany a Zbrašín na Lounsku.

Leitner, Vizebürgermeisters von Jirkov,

gewählt. Er ist Vorsitzender der Arbeitsgrup−

notwendig wurde. Dass die Euroregion unter

pe Katastrophenschutz, aktives Mitglied des

seiner Führung erfolgreich war, beweisen

Lokalen Lenkungsausschusses und engagiert

nicht nur eine Reihe erfolgreicher Projekte.

sich für die grenzüberschreitenden Lösungen

Zur neuen Vorsitzenden wurde bei der Lou−

der Verkehrs− und Sozialproblematik. Als

nyer Tagung die Vizebürgermeisterin von

zweite Stellvertreterin wurde die Vizebürger−

Most, JUDr. Hana Jeníčková gewählt. Sie ist

meisterin von Louny, RNDr. Věra Mirvaldová

im Verein kein Neuling. Sie arbeitete bereits

wiedergewählt.

als Stellvertreterin, führte die Arbeitsgruppe

Als neue Mitglieder der Euroregion wurden

Soziales und arbeitete aktiv an der Vorberei−

die Gemeinden Líšťany und Zbrašín aufge−

tung des Kleinprojektefonds mit. Sie ist Mit−

nommen.

glied des Regionalen−, des Begleit− sowie Lo−
kalen Lenkungsausschusses
Interreg III A. Eine große Auto−
rität erwarb sie sich bei der Lö−
sung der grenzüberschreitenden
Ing. Jiří Hlinka
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Probleme durch ihre hohe Pro−

NEUE MITGLIEDER DER EUROREGION
NOVÍ ČLENOVÉ EUROREGIONU

Líšťany – neues Mitglied der Euroregion

Nový člen Euroregionu Krušnohoří − Líšťany

Die Gemeinde Líšťany bei Louny nahm

Úspěšně se rozvíjející obec Líšťa−

innerhalb von 10 Jahren Dank ver−

ny na Lounsku se za posledních 10

nünftiger Strukturänderungen von 350 auf

let rozrostla díky prospěšným infra−

421 Einwohner zu. Erfolgreich wurden

strukturálním změnám z původních

Gasanschlüsse verlegt. Das Assistenz−

350 na současných 421 obyvatel.

zentrum erarbeitete eine Entwicklungs−

Úspěšně byla dokončena plynofika−

strategie. Die Gemeinde spielt eine wich−

ce, s pomocí Asistenčního centra je

tige Rolle in der Mikroregion Lounské

již také zpracována strategie rozvo−

Podlesí, in deren Rahmen sie auch eine

je. Líšťany hrají velmi důležitou roli

enge Zusammenarbeit mit dem sächsi−

v mikroregionu Lounské Podlesí,

schen Mildenau knüpfte. Gemeinsam

v rámci tohoto mikroregionu také na−

werden die Gemeinden 2006 das 660.

vázala tato obec úzkou spolupráci se

Jubiläum der Gemeinde feiern. Die Gemein−

saským Mildenau a v roce 2006 s ním spo−

de hat verschiedene Sportvereine, aber auch

lečně oslaví významné jubileum − 660 let své−

eine Jugendfeuerwehr, die die Möglichkeit zur

ho trvání. V obci jsou aktivní sportovci a pře−

aktiven Einbeziehung in den Wettbewerb der

devším mladí hasiči, nabízí se proto aktivní

Jugendfeuerwehren der Euroregion hat. Außer

zapojení do soutěže mladých hasičů eurore−

den Sportvereinen sind hier auch viele ande−

gionu. Kromě sportovních aktivit působí v obci

re Vereine tätig. Im Gemeindeamt befindet sich

mnoho sdružení. V budově obecního úřadu

eine Bibliothek mit der Möglichkeit zur Inter−

je zřízena místní knihovna s veřejným přístu−

netnutzung für die Bürger.

pem na internet.

Der Bürgermeister der Gemeinde, Miroslav Protiva, ist ursprünglich Techniker von Beruf. Die Funktion des Bürgermeisters übt er aber bereits
13 Jahre aus. Seine Prioritäten bei der Entwicklung der Gemeinde sind Abwasserbeseitigung und die Rekonstruktion der Straßen. Ge−
meinsam mit dem Bürgermeister von Mildenau, Herrn Vogel, bereitet er ein Projekt vor.
Starosta obce Miroslav Protiva je původně strojař, funkci starosty vykonává již 13 let. Prioritou pro rozvoj obce je pro něj řešení kanalizace a
oprava místních komunikací. Spolu se starostou Mildenau Voglem připravuje proto společný projekt.
Zbrašín – neues Mitglied der Euroregion

ritäten ist die Entwicklung des Fremdenver−

Obec Zbrašín

Die Gemeinde Zbrašín bei Louny ist neues

kehrs. Gemeinsam mit den deutschen Part−

na Lounsku je

Mitglied der Euroregion Krušnohoří. Sie

nern beabsichtigt man, vor allem die Wan−

dalším členem

besteht aus drei Teilen und hat 310 Einwoh−

der− und Radwege auszubauen. Auf dem Bild

Euroregionu

ner. Gemeinsam mit der Partnergemeinde Mil−

der Bürgermeister der Gemeinde Karel Draš−

Krušnohoří.

denau bereitete diese aktive Gemeinde eine

ner.

Skládá se ze

Reihe gemeinsamer Veranstaltungen vor, die

Háj u Duchova

tří částí a má

nicht nur dem kulturellen Austausch und der

Zastupitelstvo obce Háj u Duchova jednohlas−

310 obyvatel.

Feuerwehr dienen sollen, sonder vor allem

ně odhlaso−

Spolu s part−

dem besseren Kennenlernen der Menschen

valo na svém

nerskou obcí

im Prozeß der Annäherung in der EU. Sie hat

jednání dne

Mildenau při−

es in kurzer Zeit geschafft, die Förderung für

15. listopadu

pravila tato ak−

die Gasvernetzung und für die Trinkwasser−

2005 vstup

tivní obec řadu společných akcí, které budou

versorgung sicherzustellen. Im Bereich der in−

do Euroregi−

sloužit nejen kulturním výměnám, hasičským

vestiven Vorhaben ist für die Gemeinde die

onu Krušno−

sborům, ale především vzájemnému lepšímu

Förderung für den Aufbau der Kanalisation

hoří. Obec s

poznávání v procesu sbližování v Evropské

und öffentlichen Beleuchtung die Priorität. Auf

970 obyvate−

unii.

dem Bild Bürgermeister von Zbrašín Radek

li má dobře

Dokázala v krátké době získat prostředky na

Taraba.

vybudova−

plynofikaci a rozvod pitné vody. V oblasti in−

Háj u Duchcova

nou

vestičních záměrů je pro tuto obec prioritou

Die Vertreter der Gemeinde Háj u Duchcova

strukturu a její další prioritou je rozvoj cestov−

získání prostředků na dostavbu kanalizace a

haben am 15.11.2005 einstimmig beschlos−

ního ruchu. Společně s německými partnery

veřejného osvětlení.

sen in die Euroregion Krušnohoří einzutreten.

hodlá především vybudovat turistické stezky

Na obrázku starosta Zbrašína Radek Tara−

Die Gemeinde mit 970 Einwohnern hat eine

a cyklotrasy.

ba.

gut ausgebaute Infrastruktur. Eine ihrer Prio−

Na obrázku starosta obce Karel Drašner.

Zbrašín – nový člen euroregionu

infra−
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AUS DEM LEBEN DER PARTNERSTÄDTE
ZE ŽIVOTA PARTNERSKÝCH MĚST

Slavnostní podpis Smlouvy o partnerství mezi obcemi Leubsdorf, okres Freiberg a Peruc, okres Louny
Festliche Unterzeichung des Partnerschaftsvertrages zwischen den Gemeinden Leubsdorf und Peruc
Dne 30. listopadu 2005 se uskutečnil
v Leubsdorfu v okrese Freiberg, slavnost−
ní akt podpisu Smlouvy o partnerství mezi
saským Leubsdorfem a českou Perucí.
Velký počet občanů obou obcí se sešel
při této příležitosti v restauraci „Linden−
hof“. Vedle projevů obou starostů, ofici−
álního podpisu smlouvy a pozdravů byla
nabídnuta také různá hudební vystoupe−
ní z obou zemí. Oba starostové zdůraz−
nili, že v příštích letech dojde k živým kon−
taktům nejen mezi členy obecních
samospráv, ale zdaleka nejvíce mezi sa−
motnými obyvateli obou obcí. Opravdu
příjemně bylo pak po oficiální části slav−
nosti, kdy k radosti všech návštěvníků za−
hrála k tanci česká dechovka „Rodáci“.
Po takto vydařeném úvodu lze očekávat
jedině pozitivní vývoj spolupráce partne−
rů na obou stranách hranice.

Am 30. November fand in einer
öffentlichen Festveranstaltung in
Leubsdorf (Landkreis Freiberg) die

offiziellen Unter−
zeichnungsakt und
den Grußworten gab
es viele musika−
lische Darbietungen
aus beiden Ländern.
Beide Bürgermeister
betonten, dass es in
den kommenden
Jahren zu einem
regen Kontakt nicht
nur zwischen den
Mitgliedern der Ge−
meindeverwaltung,
sondern vielmehr
zwischen den Bür−
gern der beiden Orte
feierliche Unterzeichnung des Partner−
schaftsvertrages zwischen dem
sächsischen Leubsdorf und dem
tschechischen Peruc statt. Zahlreiche
Bürger der beiden Orte hatten sich zu
diesem Ereignis in der Gaststätte
„Lindenhof“ eingefunden. Neben den
Ansprachen der Bürgermeister, dem

kommen wird.
Richtig gemütlich wurde es nach dem
offiziellen Teil, als zur Freude der
Besucher die tschechische Blaskapelle
„Rodaci“ zum Tanz aufspielte. Nach
diesem gelungenen Auftakt kann es
eigentlich nur eine positive Entwicklung
für die Partner geben.

Partnerschaft zwischen tschechischem Gemeindeverbund und der Gemeinde Pobershau
Partnerství mezi českým mikroregionem a obcí Pobershau
zastupitelstva, zástupci místních sdružení a dob−
Am 8. und 9.Oktober 2005 weilte eine kleine
Delegation der Gemeinde Pobershau im Gemein−
deverbund „Most−Süd“. Bürgermeister Michael Ost
wurde von Vertretern des Gemeinderates, der Ver−
eine und dem Wehrleiter der Freiwilligen Feuerwehr
Pobershau begleitet.
Der Gemeindeverbund „Most−Süd“ besteht aus den
kleinen Gemeinden Bečov, Havraň, Líšnice, Malé
Březno, Polerady, Strupčice und Volevčice. Sie sind
politisch sowie wirtschaftlich selbstständig und
haben unterschiedliche Probleme. Bei der ver−
kehrs− und wirtschaftsstrukturellen Planung arbei−
ten sie zusammen. Durch verschiedene „Interreg−
Projekte“ bestehen seit geraumer Zeit Kontakte
zwischen dem Gemeindeverbund „Most−Süd“ und
der Gemeinde Pobershau. Daraus ging der
Wunsch hervor, partnerschaftlich zusammenzuar−
beiten.
Bei ihrem Besuch erhielt die Pobershauer Delega−
tion einen guten Überblick über die einzelnen Ge−
meinden.
Gegenseitiges Kennenlernen war der Inhalt eines
Treffens mit allen Bürgermeistern und von beiden
Seiten gab es viele Fragen zu beantworten.
Der Höhepunkt der Reise war die Unterzeichnung
des Partnerschaftsvertrages. Herr Pilař, Vorsitzen−
der des Gemeindeverbundes und Bürgermeister Ost
besiegelten den Willen der Kommunen, zukünftig
in kulturellen, sportlichen sowie politischen Berei−
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chen eng zusammenzuarbeiten. Nach einer Rund−
fahrt durch die Gemeinden folgte ein geselliger
Abend. Am Sonntag besichtigte die Delegation die
durch ihre Umsiedlung berühmt gewordene Kirche
in Most. Die tschechischen Gastgeber gaben sich
mit der Bewirtung der Pobershauer Gäste große
Mühe und informierten sie über das Leben im Ge−
meindeverbund ausführlich.
Die Pobershauer waren beeindruckt, wie sehr sich
die Gemeinden gewandelt haben, wenn auch noch
viel zu tun ist. Die Delegation fuhr mit einem guten
Gefühl für die zukünftige Zusammenarbeit nach
Hause.
Im Frühjahr 2006 wird eine offizielle Delegation zum
Gegenbesuch in Pobershau erwartet.

Ve dnech od 8. do 9. října zavítala do Mikroregi−
onu Most – jih menší delegace obce Pobershau.
Jejího starostu Michaela Osta doprovázeli členové

rovolných hasičů z Pobershau.
Mikroregion Most – jih tvoří malé obce Bečov, Ha−
vraň, Líšnice, Malé Březno, Polerady, Strupčice
a Volevčice. Jsou politicky i hospodářsky samo−
statné a mají různé problémy. Při plánování dopra−
vy a hospodářské struktury ale spolupracují. Po−
mocí různých projektů Interreg byly před určitým
časem navázány kontakty mezi českým mikroregi−
onem a obcí Pobershau. Odtud také vzešlo přání
spolupracovat na bázi partnerství. Během své ná−
vštěvy získala delegace z Pobershau dobrý přehled
o jednotlivých obcích. Při tomto setkání bylo hlav−
ním tématem vzájemné seznámení se všemi sta−
rosty a na obou stranách vyvstalo mnoho otázek
k zodpovězení. Vyvrcholením bylo podepsání part−
nerské smlouvy. Pan Pilař, předseda mikroregio−
nu, a starosta Ost zpečetili vůli obcí v budoucnu
úzce spolupracovat v oblasti kultury, sportu a rov−
něž i v oblasti politiky. Po okružní jízdě obcemi ná−
sledoval společenský večer. V neděli navštívila de−
legace přesunutý mostecký kostel, který právě svým
přestěhováním získal velkou proslulost.
Čeští hostitelé se věnovali svým hostům příkladně
a také je podrobně informovali o životě v mikrore−
gionu. Na návštěvníky silně zapůsobily změny, ke
kterým v obcích došlo, i když toho ještě mnoho
zbývá udělat. Jejich delegace se vracela domů
s pocitem vděčnosti a s přesvědčením o budoucí
dobré spolupráci.

AUS DEM LEBEN DER PARTNERSTÄDTE
ZE ŽIVOTA PARTNERSKÝCH MĚST

Jirkov slavil s německým partnerem a za podpory EU
Jirkov feierte mit deutschem Partner, gefördert mit Mitteln der EU
Uplynulý rok byl pro město Jirkov ve zna−
mení výročí a oslav. 550 let uplynulo od doby,
kdy město získalo od krále Ladislava Pohrob−
ka důležitý dokument. Jirkovákům v něm po−
volil pořádání městských trhů a zaručil již dří−
ve udělené svobody a práva. Svá jubilea
slavily i základní umělecká škola, Městský
ústav sociálních služeb, klub důchodců, dvě
základní školy a ve výčtu různých kulatých
výročí by se dalo pokračovat.
Přesto že k udělení významné listiny králem
došlo 25. února 1455, pro hlavní oslavy zvo−
lilo město období od května do září. Většina
kulturních akcí totiž probíhala pod širým ne−
bem a teplé a slunečné počasí tak přispělo

niční spolupráce v praxi je realizace tzv. zr−

Obwohl die Urkunde für das Marktrecht am

nejen ke zdaru hlavních oslav, ale evokovalo

cadlového projektu v rámci podpory EU − „Pa−

25. Februar 1455 übergeben wurde, wählte

i sváteční náladu všech zúčastněných.

mátky aktivně – kulturní dědictví je inspirací

die Stadt für das große Fest die Zeit zwi−

Jubilejní rok zahájili městští zastupitelé přes−

pro školy“, který realizuji Brand – Erbisdorf−

schen Mai und September aus. Die meisten

ně – na svém jednání 25. února 2005. Této

ské školy ve spolupráci se žáky a pedagogy

Veranstaltungen fanden unter freiem Himmel

akce, včetně následného reprezentačního

Základní školy v Jirkově, Krušnohorské ulici.

statt, was nicht nur zum Erfolg des Jubiläums,

plesu města se zúčastnili i zástupci spřátele−

K dohodě o této spolupráci došlo mezi obě−

sondern auch zur feierlich Stimmung aller

ného německého Brand – Erbisdorfu. Ti také

ma stranami právě při návštěvách představi−

Teilnehmer beitrug.

přispěli „svou troškou do mlýna“ 14. května –

telů Brand – Erbisdorfské radnice v Jirkově.

Das Jubiläumsjahr startete die Selbstverwal−

v den hlavní akce oslav, kdy jejich hornická

Uplynulý rok byl pro Jirkov významný a měs−

tung jedoch genau bei ihrer Sitzung am 25.

kapela vystoupila v rámci kulturního progra−

tu se podařilo svá výročí oslavit důstojně.

Februar 2005. An dieser Sitzung mit an−

mu. Pro Jirkovany, německé hosty, ale i tu−

Veškeré své aktivity, spojené s jubileem, by

schließendem Ball beteiligten sich auch Ver−

risty a širokou veřejnost vůbec připravilo le−

však nemohlo rozvinout v takové šíři, nebýt

treter der Partnerstadt Brand−Erbisdorf. Am

tos město celkem 19 větších či menších

finančních prostředků, kterými přispěli nejen

14. Mai, am Tag des Hauptfestes trat ihre

kulturních, sportovních i jiných společenských

různí sponzoři, ale především fond Evropské

Bergmannskapelle im Rahmen der Festver−

akcí. Zájemci si letos mohli např. poprvé pro−

unie. Hlavní a největší akce oslav totiž pro−

anstaltung auf. Für die Einwohner der Stadt,

hlédnout část zrekonstruovaného pivovarské−

běhly v rámci schválených projektů Phare –

für die deutschen Gäste, aber auch für Tou−

ho podzemí, v rámci týdne kulturních pamá−

tudíž za podpory EU. A tak při hodnocení to−

risten sowie für die breite Öffentlichkeit ver−

tek si prošli Jirkov a okolí a od turistických

hoto roku, ale i průběhu uvedených projektů

anstaltete die Stadt insgesamt 19 größere

průvodců se jim dostalo zasvěceného výkla−

můžeme konstatovat, že město obohatilo kul−

oder kleinere kulturelle, sportliche und ande−

du o historii a významu některých památek.

turní i turistickou nabídku a především o hod−

re gesellschaftliche Veranstaltungen.

Individuálním návštěvníkům pak nabídlo in−

ně posunulo a prohloubilo vzájemnou spolu−

Die Interessenten konnten in diesem Jahr

formační centrum mj. nově vydané propagač−

práci s našimi německými přáteli a zvláště

zum ersten Mal einen Teil des rekonstruier−

ní a informační brožury a obrazovou publika−

mezi školními dětmi a mládeží ji i rozšířilo.

ten Kellers der Brauerei im Rahmen der

ci Proměny Jirkova, v níž mohli zvláště ti dříve

Woche für Kulturdenkmale besichtigten. Für

narození nebo bývalí občané Jirkova konfron−

individuelle Besucher bot das Infozentrum

tovat na fotografiích minulou a současnou

Jirkov feierte mit deutschem Partner. Das

unter anderen die neue Präsentationen „Ver−

podobu města.

vergangene Jahr war für Jirkov ohne Zweifel

wandlungen der Stadt Jirkov“, wo die ehema−

U příležitosti několika návštěv německých

ein Jahr der Jubiläen und Feiern. Vor 550

ligen Einwohner der Stadt auf Fotografien das

Brand – Erbisdorfských přátel byla také na−

nämlich, als die Stadt durch König Ladislav

ehemaligen und jetzige Aussehen vergleichen

vázána nová, nejen pracovní, partnerství. Na

den Nachgeborenen ein wichtiges Dokument

konnten.

vzájemné spolupráci a prezentaci v rámci

erhielt, das den Bürgern von Jirkov erlaubte,

Bei den Besuchen der Freunde aus Brand –

kulturního a sportovního dění se domluvili

Märkte abzuhalten und bereits früher garan−

Erbisdorf wurden nicht nur Arbeitsbezie−

zástupci fotbalistů, sportovních střelců, dob−

tierte Rechte und Freiheiten erteilte. Ein Ju−

hungen sondern auch neue Partnerschaften

rovolných hasičů, hudebníků. Některé výměn−

biläum feierten aber auch die Kunstschule,

geknüpft. Eine Zusammenarbeit im Rahmen

né akce se pak také v praxi uskutečnily.

die Städtischen Sozialdienste, der Senioren−

Kultur und Sport vereinbarten die Vertreter

Jedním z nejvýznamnějších příkladů přeshra−

klub, zwei Schulen und weitere Institutionen.

der Sportvereine, der freiwilligen Feuerwehr
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Denkmäler aktiv

Památky aktivně
„Památky aktivně – kulturní dědictví je in−

„Denkmäler aktiv – kulturelles Erbe, eine

spirací pro školy“ − to je název a zároveň

Inspiration für die Schulen“ – das ist der Ti−

hlavní myšlenka mezinárodního projektu, do

tel und zugleich die Hauptidee eines inter−

kterého se zapojili i žáci Základní školy Jir−

nationalen Projektes, an der auch die

kov−Krušnohorská 1675. Pod vedením

Schüler der Schule Jirkov – Krušnohorská

svých učitelů budou v tomto školním roce

1675 teilnehmen. Unter Leitung ihrer Lehrer

zkoumat zajímavý osud zámku Jezeří s dů−

werden sie in diesem Schuljahr das inte−

razem na souvislost s okolní těžební činnos−

ressante Schicksal des Schlosses Jezeří mit

tí.

Schwerpunkt des Verhältnisses zu der För−

Použijí nejrůznější metody práce, počínaje

dertätigkeit untersuchen. Sie nutzen ver−

pátráním po archivech, přes hledání pamět−

schiedenste Methoden mit der Forschung

níků, mapování současného stavu stavby,

in Archiven, der Suche nach Augenzeugen,

až po výtvarné ztvárnění. Vyvrcholením

Auflistung des Standes des Aufbaus, sowie

práce pak bude velká výstava v prostorách

den Nachbau des Schlosses als Modell.

školy a v Brand−Erbisdorfu v SRN.

Höhepunkt der Arbeit wird eine große Aus−

Hlavními partnery v projektu se totiž staly tři

stellung in den Räumlichkeiten der Schule

školy v tomto německém hornickém městě.

in Brand−Erbisdorf sein. Die Hauptpartner

Ve středu 12. 10. 2005 se vydala malá sku−

in dem Projekt sind drei Schulen dieser

pina zapojených žáků a učitelů do tohoto

deutschen Bergstadt.

malebného městečka v Krušných horách,

Bereits im Oktober brach eine kleine Grup−

aby zde spolu s německými kolegy slavnost−

pe der im Projekt integrierten Schüler und

ně projekt zahájili. Navštívili všechny part−

Lehrer in die malerische Stadt im Erzgebir−

nerské školy − školu pro žáky se speciální−

ge auf, um hier gemeinsam mit dem deut−

mi potřebami, Mittelschule − obdobu našeho

schen Partner am Projekt zu arbeiten und

2. stupně a obrovskou moderní budovu

besuchten dabei alle Partnerschulen.

Gymnázia Bernharda von Cotty. Všude se

Überall wurden sie freundschaftlich begrüßt.

jim dostalo přátelského uvítání.

Der Besuch endete in den eindrucksvollen

Návštěva pak vyvrcholila v působivých pro−

Räumlichkeiten des Bergbaumuseums, wo

storách hornického muzea, kde obě strany

beide Seiten ihre Projektvorhaben präsen−

prezentovaly svůj projektový plán. Setkání

tierten.

všechny příjemně naladilo a dodalo všem

Das Treffen stimmte alle angenehm und

chuť do práce na projektu.

verstärkte die Lust zu arbeiten. Die neuen

Jirkovští žáci na oplátku pozvali své nové

Freunde von Brand−Erbisdorf wurden dann

brand−erbisdorfské kamarády na návštěvu.

zum Besuch nach Jirkov eingeladen. Dank

Díky tomuto projektu se tak zrodila možnost

dem Projekt haben nun verstärkt auch Kin−

i pro žáky obou partnerských měst se vzá−

der und Jugendliche die Möglichkeit, beide

jemně poznat.

Partnerstädte besser kennen zu lernen.
Mgr. Markéta Raušová

Mgr. Markéta Raušová

und der Musiker. Einige gemeinsame Veran−

tend und die Stadt konnte

staltungen wurden schon durchgeführt. Ein

ihre Jubiläen würdig feiern.

Beispiel der grenzüberschreitenden Zusam−

Diese Aktivitäten wären

menarbeit ist die Umsetzung des Spiegelpro−

ohne die Finanzmittel von

jektes „Denkmäler aktiv – kulturelles Erbe,

den verschiedenen Spon−

eine Inspiration für die Schulen“, das die

soren und vor allem der

Schule in Brand−Erbisdorf in Zusammenarbeit

Förderung der EU nicht

mit der Schule von Jirkov realisiert.

möglich gewesen. Die

Zu der Vereinbarung kam es bei dem Besuch

größten Feste fanden näm−

der Vertreter der Stadt Brand−Erbisdorf in Jir−

lich im Rahmen der geneh−

kov.

migten Projekte Phare CBC

Das vergangene Jahr war für Jirkov bedeu−

statt.
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Radnice v Jirkově
Rathaus in Jirkov

MAßNAHMEN IN DER EUROREGION
AKCE V EUROREGIONU

Projekty OHK Louny
OHK Louny je zapojena do několika projektů. Prv−
ním jsou Informační místa pro podnikatele, cílem
projektu je orientace a začlenění podnikatelů na jed−
notném evropském trhu, jedná se o informační ser−
vis v oblasti dotačních titulů EU, vzdělávacích pro−
gramů a podnikatelské legislativy.
Druhým projektem, ve kterém je OHK Louny zapo−
jena, je Budoucí rozvoj ÚK (BROÚK). Cílem projek−
tu je dostatečná připravenost regionu na čerpání
finančních prostředků ze strukturálních fondů EU
v období 2007−2013 a vytvoření prostředí pro tvor−
bu projektů a prostoru pro jejich střednědobé plá−
nování a řízení.
„Znalostmi k prosperitě“ je třetím projektem, jehož
cílem je zvýšení znalostí pracovníků MSP.
Dalším projektem, v němž je OHK Louny partne−
rem, je Cvičná dílna. Cílem tohoto projektu je při−
spět ke zvýšení zaměstnatelnosti uchazečů o za−
městnání se zdravotním omezením nebo se
zdravotním znevýhodněním.
Předposledním projektem je Euro Development,
jehož cílem je zvýšit kvalifikační potenciál uchaze−
čů o zaměstnání a rozšířit předpoklady pro jejich
zaměstnatelnost i v rámci rozšířeného evropského
trhu práce.
Posledním projektem je Příprava a společné využi−
tí vzdělávacích systémů středního odborného škol−
ství v ČR a Sasku. V tomto projektu je OHK Louny
žadatelem.

Vzdělání bez hranic − Bildung ohne Grenzen
Ve dnech 6. až 9. listopadu 2005 proběhly v Chomutově workshopy a výstavy škol a
podnikatelů v rámci projektu „Vzdělání bez hranic“, podpořeného z programu Evropské
unie Phare 2002, který podala OHK Chomutov a realizovala jej s mnoha českými a ně−
meckými partnery.
(podrobnosti na http://euroregion.pons.cz/pdf/v2006c.pdf http://euroregion.pons.cz/pdf/vpn.pdf)
In den Tagen vom 6. bis 9. November fanden in Chomutov Workshops und Ausstellungen
der Schulen und Unternehmer im Rahmen des aus dem EU Programm Phare CBC geför−
derten Projektes „Bildung ohne Grenzen“, das die Kreishandelskammer Chomutov bean−
tragte statt. Das Projekt wurde erfolgreich mit vielen tschechischen und deutschen Part−
nern umgesetzt
(die Einzelheiten unter
http://euroregion.pons.cz/pdf/v2006c.pdf http://euroregion.pons.cz/pdf/vpn.pdf )

Workshop – vzdělávání pro Euroregion Krušnohoří/Erzgebirge
Workshop – „Bildung für die Euroregion Erzgebirge/Krušnohoří“

Projekte OHK (Kreis Wirtschaftskammer) Louny
Die OHK Louny ist in mehrere Projekte einge−
gliedert. Das erste Projekt sind die Info – points
für Unternehmer, deren Ziel die gute Orientierung
der Unternehmer in der EU und ihre Eingliederung
auf dem einheitlichen europäischen Markt ist. Es
handelt sich um einen Informationsservice im Be−
reich der EU−Förderungen, Bildungsprogramme
und Legislative von Unternehmen.
Das zweite Projekt, in der die OHK Louny integriert
ist, ist die „Künftige Entwicklung des Bezirkes Ústí“
(BROÚK). Das Ziel des Projektes ist eine gute Vor−
bereitung der Region zur Nutzung der Finanzmittel
aus den Strukturfonds der EU in der Etappe 2007
– 2013 und die Vorbereitung der Bedingungen für
Projekte für mittelständische Planung und Führung.
„Durch Kenntnisse zur Prosperität“ heißt das dritte
Projekt, dessen Ziel ist es, die Kenntnisse der KMU
zu erhöhen.
Ein weiteres Projekt, wo OHK Louny Partner ist, ist
die Übungswerkstatt. Ziel des Projektes ist es, den
Behinderten, die gesundheitlich benachteiligt sind
zu helfen, damit sie höhere Chancen auf dem Ar−
beitsmarkt bekommen.
Das vorletzte Projekt ist das sog. Euro Develop−
ment, dessen Ziel ist es, die Qualifikation der Ar−
beitslosen zu erhöhen. Das letzte Projekt ist die Vor−
bereitung und gemeinsame Nutzung der
Bildungssysteme der Fachschulen in der ČR und
in Sachsen. Projektträger dieses Projektes in die−
sem Fall ist die OHK Louny.

Ve zcela zaplněném sále Střediska knihovnických a kulturních služeb Chomutov se účastníci
workshopu dne 7. listopadu seznámili s konkrétními výsledky projektu Vzdělávání bez
hranic, který podala Okresní hospodářská komora Chomutov.
Im vollen Saal des Zentrums der Bibliotheks − und Kulturdienste in Chomutov lernten die
Teilnehmer des Workshops am 7. November konkrete Ergebnisse des Projektes „Bildung
ohne Grenzen kennen, das von der Kreiswirtschaftskammer OHK Chomutov beantragt
wurde.

Pozvánka do Duchcova

Einladung nach Duchcov

V tomto městě můžete navštívit nejen zná−

In dieser Stadt können Sie nicht nur das

mý zámek, ale zúčastnit se i řady kultur−

bekannte Schloss besuchen, sondern sich

ních a sportovních akcí, např.

auch an einer Reihe sportlicher und kul−

1. leden 2006 − Novoroční pochod na

tureller Veranstaltungen beteiligen, z.B.

Stropník

am 1. Januar 2006 an der Neujahrswan−

21. leden − Dětský maškarní karneval v

derung auf den Stropník und am

Domě kultury

21. Januar 2006 am Kinder−Maskenkar−
neval im Kulturhaus.
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ZE ŽIVOTA PARTNERSKÝCH MĚST
AUS DEM LEBEN DER PARTNERSTÄDTE

Úspěšně se rozvíjí partnerství obcí Měrunice−Reifland
Erfolgreiche Entwicklung der Partnerschaft der Gemeinden
byla zastávka u památníku na náměstí
2006. Im Kulturteil des Abends traten ein
Reifland und Měrunice dnem
v Lengefeldu, jehož je Reifland obecní částí,
deutscher Männerchor und tschechische Kün−
kde byla z iniciativy české strany položena

stler aus Prag auf, welche am Ende ihres Kon−

setkáním na německé straně, kam byli měru−

kytice obětem nacismu a stalinismu.

zertes einen Teil aus dem Oratorium „Jan

ničtí pozváni na oslavu deseti let od založení

Za přítomnosti starostů Lengefeldu a Měru−

Hus“ aufführten, was vom deutschen Publikum

tamní domovské obce.

nic Ingolfa Wapplera a Jána Boháče, zde byla

begeistert aufgenommen wurde. Die deutschen

Prohlédli si přehradu „Seidenbach“, ale hlav−

pronesena slova o přátelském dialogu jako

Partner spendeten aus diesem Anlass einen

ním bodem programu byl společenský večer

cestě do společné Evropy.

finanziellen Zuschuss für die bauliche Instand−

Kontakty pokračovaly koncem října dalším

a vzájemné rozhovory o partnerských plánech

setzung der Kirche St. Stanislaus in Měrunice.
Die begonnenen Kontakte setzten sich

Der gemeinsame Tag wurde am Marktplatz in

V kulturní části večera vystoupil německý

Ende Oktober mit einem weiteren Treffen auf

Lengefeld würdig beendet, wo am Denkmal für

mužský sbor a čeští umělci z Prahy, kteří v

deutscher Seite fort, wohin die Měrunicer zur

die Opfer des Nazismus und Stalinismus auf

závěru svého koncertu uvedli část oratoria

Feier der 10−jährigen Gründung der dortigen

Initiative der tschechischen Seite ein Gebinde

„Mistr Jan Hus“, což německé publikum při−

Heimatgemeinde eingeladen waren. Die

niedergelegt wurde In Anwesenheit der Bürger−

jalo s velkým nadšením. Němečtí partneři vě−

Gäste besichtigten die Talsperre „Saiden−

meister von Lengefeld und Měrunice Ingolf

novali při této příležitosti finanční dar na opra−

bach“, aber Schwerpunkt des Programmes

Wappler und Ján Boháč fand man hier Worte

vu kostela sv. Stanislava v Měrunicích.

war ein Gesellschaftsabend und Gespräche

für das friedliche, gemeinsame Miteinander in

Důstojnou tečkou za společně stráveným

über gemeinsame Vorhaben für das Jahr

Europa.

pro rok 2006.

Im Oktober 2005 wurde ein Partnerschafts−

V říjnu 2005 byla podepsána partner−

vertrag zwischen den Gemeinden Veliká Ves

ská smlouva mezi obcemi Veliká Ves

und Cunersdorf unterzeichnet. Ort dieser Ver−

a Cunersdorf.

anstaltung war die Burg Hněvín in Most.

Místem konání této akce byl hrad

An dem festlichen Akt nahm auch Barbara

Hněvín v Mostě. Slavnostního aktu se

Klepsch, die Oberbürgermeisterin der Stadt

zúčastnila i Barbara Klepsch, primá−

Annaberg−Buchholz teil, weil Cunersdorf ein

torka města Annabergu−Buchholz, je−

Ortsteil der Großen Kreisstadt ist. Die Bür−

hož je Cunersdorf obecní částí.

germeisterin sprach sich sehr lobend über

Vyslovila se velmi pochvalně na ad−

das Niveau der Beziehungen zwischen den

resu úrovně vzájemných kontaktů,

Orten aus, die sie bereit ist, zu unterstützen.

které je připravena podpořit. Zástup−

Die Vertreter der Partnergemeinden, Chris−

ci partnerských obcí Christine Bra−

tine Brawanski und Martin Pilař, bekräftigten

wanski a Martin Pilař pak potvrdili

den Wunsch ihrer Bürger zu gemeinsamer

přání svých občanů ke společné ko−

Kommunikation, dem Kennenlernen sowie

munikaci, poznávání i připravenosti si

der gegenseitigen Hilfe.

pomáhat.

Třebívličtí občané se dočkali svého piva

Die Bürger von Třebívlice erhalten lang ersehntes Bier

Etikett nicht der Name der Gemeinde steht, weiß

V říjnu 2005 se objevilo na pultech dlouho očeká−

Im Oktober kam endlich das lange erwartete Třebí−

man, dass die Baronin Ulrika mit Třebívlice sehr

vané třebívlické pivo Baronka. Po zániku litoměřic−

vlicer Bier „Baronka“ auf die Ladentische. Nach der

verbunden ist.

kého pivovaru se pivo pojmenované na počest tře−

Schließung der Brauerei in Litoměřice war auch die

bívlické baronky Ulriky von Levetzow přestalo na

Ära des zu Ehren der Baronin von Třebívlice, Ulrika

čas vařit. Třebívlice si však chtěly zachovat svou

von Levetzow, gebraute Bier zu Ende. Die Gemein−

kuriozitu a získaly na pivo Baronka ochrannou znám−

de Třebílice wollte jedoch ihre Kuriosität behalten

ku. Po dohodě s žateckým pivovarem byla výroba

und erwarb für das Bier die Schutzmarke. Nach der

tohoto piva zahájena právě tam. Zastupitelé obce

Vereinbarung mit der Brauerei in Žatec wurde dort

představili poprvé své pivo na nedávné návštěvě

wieder mit der Produktion dieses Bieres begonnen.

partnerského města Wiederitzsch v Německu, ale

Die Selbstverwaltung der Gemeinde stellte ihr Bier

veřejnost má již také možnost si toto třináctistup−

zum ersten Mal bei einem Besuch der Partnerge−

ňové pivo koupit. Přestože na etiketě přímo název

meinde Wiederitzsch in Deutschland vor. Auch die

obce nefiguruje, je spojení baronky Ulriky

Bürger haben jetzt die Möglichkeit das 13 Grad

s Třebívlicemi každému zřejmé.

(5,4%) starke Bier zu kaufen. Trotzdem auf dem
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Ekologické centrum Most pro Krušnohoří
Das Ökologische Zentrum Most für das Erzgebirge
Kontakt: e−mail: ecmost@vuhu.cz − http://www.ecmost.cz/
Das ökologische Zentrum, das auch Mitglied der

Ekologické centrum, člen Euroregionu Krušno−

Euroregion ist, ist ununterbrochen schon 5 Jahre

hoří, funguje již 5 let jako informační středisko o

als Informationszentrum für die Umwelt in der Re−

životním prostředí v nonstop režimu. Kromě aktu−

gion tätig. Außer aktuellen Informationen, die auch

álních informací, které jsou i v němčině (kvalita

in deutsch verfügbar sind (Qualität der Luft, des

ovzduší, vody), provozujeme také klasickou eko−

Wassers), wird auch klassische Ökoberatung be−

poradnu, vyřizujeme stížnosti obyvatel a podobně.

trieben und die Beschwerden der Einwohner bear−

Prostřednictvím Zeleného telefonu jsme zodpově−

beitet. Mit Hilfe des „grünen Telefons“ sind bereits

děli již 3 500 dotazů.

3 500 Fragen beantwortet worden.

Zpravodaj Ekologického centra je součástí projek−

Der Berichterstatter des Ökologischen Zentrums ist

tu „Zelený telefon pro Ústecký kraj“, který získal

Teil des vom Bezirk geförderten Projektes „Grünes

podporu Ústeckého kraje v rámci programu Roz−

Telefon für den Bezirk Ústí“, das im Rahmen des

voje ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty

Programms der Entwicklung der ökologischen Er−

v Ústeckém kraji pro rok 2005.

ziehung, Bildung und Aufklärung im Bezirk für das

Stále hledáme stabilního saského partnera, se kte−

Jahr 2005 genehmigt worden ist.

rým bychom mohli spolupracovat na projektech

Der mit 196 m höchste Schornstein der
Tschechischen Republik aus Stahlbeton, der
sich im Heizkraftwerk Tušimice befand, wur−
de gesprengt. Der Durchmesser am Fuß be−
trug 15 m, die Mauer war 70 cm dick. Das
Heizkraftwerk wurde 1960 gebaut und arbei−
tete bis 1991, als die ersten drei Blöcke still−
gelegt wurden, die restlichen drei folgten dann

Leider hat das Zentrum bis jetzt keinen adäquaten

prospěšných pro celé společné Krušnohoří.

1998.

sächsischen Partner, mit welchem es Projekte für
das gemeinsame Erzgebirge entwickeln könnte.

Ing. Soňa Hykyšová

Studenti při výukovém programu.
Studenten bei dem Bildungsprogramm.

Das Ende der Luftverschmutzung
Konec znečišťování ovzduší

Nejvyšší železobetonový komín v ČR v elek−
trárně Tušimice, vysoký 196 m, byl odstře−
len. Průměr paty byl 15 m a stěna byla silná
70 cm. Tepelná elektrárna byla postavena
v roce 1960 a plně pracovala do roku 1991,
kdy byly odstaveny tři bloky. Zbývající tři pak
následovaly v roce 1998.

Euroregion Nisa pro Europa direct
Euroregion Neisse/Nisa für Europa direct

Výtvarná soutěž v říjnu pro žáky mateřských škol
na téma „Co je Evropa“ s výstavou v Krajské vě−
decké knihovně v Liberci
Malwettbewerb der Kindergärten im Oktober „Was
ist Europa“. Die Bilder wurden am Ende des Wett−
bewerbs in der Bezirksbibliothek in Liberec aus−
gestellt

Seminář 26. 10. 2005:
Finanční zdroje pro neziskové organizace s prak−
tickými radami, jak se dostat na evropské peníze.
Seminar am 26. 10. 2005:
„Finanzquellen für Non−Profitorganisationen“, mit
Hinweisen zum Erlangen von Fördermitteln der EU.

Seminář „Místní produkce“
pro zemědělce 8. 11. ve Frýdlantě s představením
saského projektu „Rybí týdny“.
Seminar: Heimische Produktion
für die Landwirte am 8. November in Frýdlant, mit
Vorstellung des Projektes „Fischwochen“ des säch−
sischen Partners.
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Euroregion Erzgebirge startet mit neuer Internetpräsentation
Euroregion Krušnohoří zahajuje novou internetovou prezentaci
Im neuen Outfit, aber unter der gewohnten
Adresse www.euroregion−erzgebirge.de starte−
te die Euroregion Erzgebirge Mitte Septem−
ber mit einer neuen Präsentation ihrer Inter−
netseiten.
Mit dem neuen Internetauftritt wird eine at−
traktive, informative und vor allem aktuelle
Präsentation der grenzüberschreitenden
Arbeit der Euroregion möglich. Durch die ei−
gene Datenpflege der Seiten können alle In−
teressierten nun noch besser über die Akti−
vitäten in der Euroregion informiert werden.
Da der Bedarf an einer umfangreichen Infor−
mation ständig wächst, wurden zu den bis−
herigen Basisdaten weitere Informationsfel−
der hinzugefügt.
Neben den Informationen zur Zielsetzung, der
Organisationsstruktur, den Mitgliedern und
den Arbeitsgruppen der Euroregion und zu
Kontaktdaten und Anfahrtsskizzen, einer
Übersichtskarte und dem Logo der Eurore−
gion, nehmen die Fördermöglichkeiten von
Projekten einen großen Teil der Internetprä−
sentation ein. In einer umfangreichen Projekt−
datenbank wird ein Überblick über alle geför−
derten Projekte gegeben. Auch grenzüber−
schreitenden Partnerschaften wie zwischen
Kommunen oder Schulen wird Platz ein−

richtet werden. Natürlich kann auch telefo−

nerství obcí či škol. V následném přehledu

nisch mit den Mitarbeiterinnen Kontakt auf−

tisku v rubrice Tiskové zrcadlo získají čtenáři

genommen werden oder ein persönlicher

vybraná tisková sdělení a zprávy o euroregi−

Besuch in der Geschäftsstelle vereinbart wer−

onu.

den. Die Mitarbeiterinnen freuen sich auf je−

V rubrice Kaleidoskop následují odpovědi na

den Fall auf den Dialog mit den Lesern.

obecně zajímavé otázky, které představují
Krušnohoří jak na německé, tak i na české

geräumt.
In loser Folge, ohne Anspruch auf Vollstän−

V nové úpravě, ale na zavedené adrese

digkeit, erhalten die Leser in der Rubrik „Pres−

www.euroregion−erzgebirge.de zahájila němec−

sespiegel“ ausgewählte Pressemitteilungen

ká část euroregionu v polovině září novou

zur Euroregion.

prezentaci svých internetových stránek.

In der Rubrik „Kaleidoskop“ werden in loser

Novým internetovým připojením bude umož−

Folge allgemein interessierende Fragen be−

něna atraktivní, informativní a především ak−

antwortet, das Erzgebirge sowohl auf deut−

tuální prezentace přeshraniční práce eurore−

scher als auch auf tschechischer Seite vor−

gionu.

gestellt, über Veranstaltungen, Vereine,

Vlastním spravováním internetových stránek

Persönlichkeiten usw. berichtet, also eine

mohou tak být všichni zájemci lépe informo−

bunte Mischung aus der Euroregion Erzge−

váni o aktivitách v euroregionu. Vzhledem

birge präsentiert.

k tomu, že potřeba získávání obsažnějších in−

In der Rubrik „Publikationen“ werden von der

formací neustále roste, byly k dosavadním

Euroregion heraus gegebene Broschüren

základním datovým údajům přidány další in−

angeboten, die über das Kontaktformular

formační oblasti.

bestellt werden können. Die „Infopress“ als

V internetové prezentaci je kromě informací

zweisprachiger Berichterstatter der Eurore−

o cílech euroregionu, organizační struktuře,

gion Erzgebirge/Krušnohoři

členech a pracovních komisích, místních map

kann nun auch im Internet gelesen werden.

a přehledné mapy euroregionu, uveden také

Über das Kontaktformular können jeder Zeit

přehled dotačních titulů. V rozsáhlé datové

Fragen, Hinweise, Wünsche an die Ge−

bance je též uložen přehled dotovaných pro−

schäftsstelle der Euroregion Erzgebirge ge−

jektů. Své místo zde má i přeshraniční part−
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straně. Informují o akcích, sdruženích, osob−
nostech atd., je to tedy pestrá prezentační
směsice z Euroregionu Krušnohoří.
V rubrice Osobnosti jsou nabízeny publikace
vydané euroregionem, které je možné objed−
nat na kontaktním formuláři.
Čtenáři mohou též číst Infopress, dvojjazyč−
ný zpravodaj Euroregionu Krušnohoří/Erzge−
birge.
Pomocí kontaktního formuláře je možné stá−
le směřovat dotazy, připomínky a přání jed−
natelství Euroregionu Erzgebirge/Krušnoho−
ří. Přirozeně je také možné kontaktovat
pracovnice jednatelství telefonicky či přímo
dojednat osobní návštěvu v jednatelství. Pra−
covnice se v každém případě těší na dialog
se čtenáři.

KALEIDOSKOP
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Montanregion Erzgebirge
Montanregion Krušnohoří
Das anspruchsvolle Vorhaben, mit dem Pro−
jekt „Montanregion Erzgebirge“ zur Wirt−
schafts− und Regionalentwicklung beizutra−
gen und den Tourismus thematisch
aufzuwerten, wird mit zahlreichen Initiativen
weitergeführt.
Mit durch Leader+ im Osterzgebirge geför−
derten Arbeiten wurden wichtige methodische
und datentechnische Vorarbeiten geleistet,
die zunächst zur Erfassung und Bewertung

Das Netzwerk der Bergbau−
reviere und Montanstandorte
im Erzgebirge

bergbaulicher und hüttentechnischer Objek−
te angewendet wurden. Die Untersuchungen
wurden vom Förderverein Montanregion Erz−

Síť hornických revírů a důlních
míst v Krušných horách

gebirge initiiert. Die Ergebnisse sind auf an−
dere Objektbereiche und Regionen übertrag−
bar.
Die umfangreiche und flächendeckende
Nutzung sowohl im deutschen als auch im

region Erzgebirge. Sie erhalten dann weitere

nositelné i na jiné objekty a regiony. Rozsáh−

Informationen und die entsprechende Einla−

lé a obsažné využití těchto poznatků jak na

dung.

německé straně, tak i na českém území Kruš−

tschechischen Teil des Erzgebirges zur In−

nohoří, spolu s posílením identity s regionem

wertsetzung der Region und der Herausar−

Förderverein Montanregion Erzgebirge

beitung der Alleinstellungsmerkmale soll in

c/o SAXONIA GmbH

einem Interreg IIIA−Projekt fortgesetzt werden,

Alfred−Lange−Str. 15

welches gegenwärtig vorbereitet wird. Zur in−

D−09599 Freiberg

haltlichen Qualifizierung des Antrages wurde

e−mail: Roland.Ladwig@saxonia−freiberg.de

am 01.12.2005 ein Wokshop durchgeführt.

Náročný záměr projektu s názvem Montare−

Die Themen sollen in einem zweitägigen Sym−

gion Krušnohoří, který by měl přispět k hos−

posium vertieft werden, welches für Ende April

podářskému a regionálnímu rozvoji a téma−

2006 in Freiberg geplant ist. Dabei geht es

ticky zkvalitnit zdejší turistiku, pokračuje

um Erfahrungen anderer Welterbestätten und

četnými iniciativami.

Kandidaten „Auf dem Weg zum UNESCO−

Důležité přípravné práce byly realizovány

Welterbe…“

pomocí programu Leader+ ve Východním

Wenn Sie interessiert sind teilzunehmen, zum

Krušnohoří a vytvořeny tak byly důležité me−

Máte−li zájem se zúčastnit, přispět k výměně

Erfahrungsaustausch beizutragen oder Kon−

todické kroky v získání potřebných dat, která

zkušeností či navázat kontakty, obraťte se na

takte zu knüpfen, so wenden Sie sich bitte

budou použita k vytvoření evidence a násled−

jednatelství sdružení Montanregion Erzgebir−

an die Geschäftsstelle des Fördervereins

nému zhodnocení hornických a hutnických

ge či na německé či české jednatelství Euro−

Montanregion Erzgebirge oder die deutsche

objektů. Jejich průzkum iniciovalo sdružení

regionu Krušnohoří. Získáte zde další infor−

bzw. tschechische Geschäftsstelle der Euro−

Montanregion Erzgebirge. Výsledky jsou pře−

mace a příslušnou pozvánku.

Wie feiert man die Weinachten im tschechi−

kind den Kindern unterdessen gebracht hat. Der

Štědrého večera přichází čas velké−

schen Teil des Erzgebirges? So die Frage un−

Abend wird beschaulich in der Familie mit

ho očekávání. K veče−

serer Leserin Monika aus Marienberg.

Weihnachtsliedern und mit Weihnachtsbräu−

ři je tradičně kapr

Schon am 5. Dezember kommt der Heilige Ni−

chen gefeiert. Aber danach folgt ununterbro−

s bramborovým salá−

kolaus mit dem Teufel und dem Engel zu den

chenes Essen und Trinken bis Silvester, das

tem, teprve po večeři

Kindern. Den braven Kindern bringt der Niko−

ein sehr ausgelassenes Fest ist.

zve zvoneček děti pod

laus Geschenke, aber die bösen bestraft der

v jeho jedinečnosti by mělo být obsahem pro−
jektu Interreg III A, který je v současné době
připravován. Kvůli jeho posouzení se usku−
tečnil workshop dne 1. 12. 2005.
Na dvoudenním sympoziu, které se uskuteč−
ní koncem dubna ve Freibergu, by mělo dojít
k podrobnému projednání předložených té−
mat. Jedná se o zkušenosti jiných míst, která
jsou již světovým dědictvím či jsou také kan−
didáty „na cestě ke světovému dědictví
UNESCO…“

stromeček. Pod ním na−

Teufel. Danach folgt die Zeit der großen Er−

Jak se slaví Vánoce v české části Euroregionu

jdou dárky, které dětem

wartung bis zum Heiligen Abend. An diesem

Krušnohoří? To je otázka naší čtenářky Moni−

gibt es zum Abendbrot traditionell Karpfen mit

ky z Marienbergu.

večer je velmi vážný, s koledami, vánočními

Kartoffelsalat. Erst nach dem Essen lädt das

Už 5. prosince přichází k dětem svatý Mikuláš,

zvyky a pocitem rodinné sounáležitosti. Pak

Glöckchen zum Weihnachtsbaum. Unter die−

čert a anděl. Hodným dětem přináší Mikuláš

přichází hojnost jídla a pití až do Silvestra, kte−

sem findet man die Geschenke, die das Christ−

dárky, ale ty zlobivé potrestá čert. Pak až do

rý je naopak velmi veselý.

přináší Ježíšek. Štědrý
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Tanzturnier um den Pokal der Euroregion Erzgebirge 2005
Taneční soutěž o pohár Euroregionu Krušnohoří 2005
Nach dem Tanzturnier in Chomutov 2005

der beachtlichen Zuschauerresonanz wur−

ním prezídiem Chemnitz s jeho velkorysým

folgte in Freiberg zum 8. Ausgabe in Frei−

de auch im Jahr 2005 dieses Turnier zu ei−

financováním. Soutěž se konala dne 19. lis−

berg. Der TSV Schwarz − Weiß Freiberg war

topadu v jídelně školí−

Ausrichter dieser Veranstaltung.

cího centra Julius

In Zusammenarbeit mit der Euroregion Erz−

Weisbach. Náš dík

gebirge und dem Regierungspräsidium

patří na tomto místě

Chemnitz mit seiner großzügigen Finanzie−

také Okresnímu úřadu

rung war diese Veranstaltung überhaupt

ve Freibergu, který dal

möglich geworden.

k dispozici tento velmi

Am 19. November fand das Turnier im Spei−

příhodný sál.

sesaal des Berufsschulzentrums Julius

Na 40 tanečních párů

Weisbach statt.

z Čech i Německa usi−

Unser Dank gebührt an dieser Stelle auch

lovalo v jednotlivých

dem Landratsamt Freiberg, das uns für die

výkonnostních kate−

Veranstaltung wieder diesen vorzüglich ge−

goriích o trofeje jak ve

eigneten Saal zur Verfügung stellte.

standardních tancích,

Vierzig Paare aus Tschechien und Deuts−
chland bewarben sich in den einzelnen

tak i tancích latinskoa−

nem sportlich – kulturellen Höhepunkt der

merických. Pět rozhodčích z obou zemí se

Stadt Freiberg.

Leistungsklassen um die Trophäe sowohl in

zde snažilo objektivně hodnotit jednotlivé

den Standard− als auch in den lateinameri−

páry. Vítězi se stali stejným dílem účastníci z

kanischen Tänzen. Die fünf Wertungsrich−

Po taneční soutěži o pohár Euroregionu

ter aus beiden Ländern bemühten sich um

Krušnohoří v Chomutově v říjnu 2005 se

Díky Michaelu Hölschkesovi z Drážďan, který

eine objektive Beurteilung der einzelnen Paa−

konala další soutěž ve Freibergu.

vedl celou soutěž v příjemně uvolněné at−

re. Die Sieger kamen zu gleichen Teilen aus

Již poosmé byl TSV Schwarz − Weiß Frei−

mosféře, stejně jako díky ohlasu pozorného

Böhmen und Sachsen.

berg pořadatelem této akce. Realizace této

publika, se stala tato soutěž kulturním vyvr−

Dank der zügigen und lockeren Turnierlei−

společenské události byla možná jen ve spo−

cholením života města Freibergu.

tung Michael Hölschkes aus Dresden und

lupráci s Euroregionem Krušnohoří a Vlád−

Čech i z Německa.

Peter Richter, TSV Schwarz − Weiß

Am Südrand der Stadt, in der rekultivierten Landschaft hinter

Devítijamkové golfové hřiště bylo na jižním okraji města vybudováno

dem Vorort Velebudice, befindet sich, ruhig gelegen, der Moster

na Velebudické důlní výsypce v těsném sousedství mosteckého dosti−

Golfplatz. Der 1.Golfclub Most wurde bereits 1922 gegründet.

hového závodiště Hipodrom. První golfový klub byl v Mostě založen již v

Im Jahr 1999 wurde dann sein Neun−Zollloch−Platz normiert,

roce 1922, v roce 1999 bylo hřiště znormováno s parem 70. Je to snad

dessen leicht wellige Oberfläche an das typische Aussehen der

jediné hřiště u nás, kde zažijete skutečnou atmosféru skotského linksu.
Hlavní sezóna na hřišti začíná 1. dubna a

schottischen Highlands erin−
nert. Den Besuchern des
Golfplatzes stehen ein Klub−
raum mit Erfrischungen, ein

Golfplatz in Most
Golf v Mostě

končí 31. října, ale velmi dobře se dá hrát
i v příznivých zimních měsících. Příkla−
dem bylo zimní období 2003/2004, kdy

Shop, eine Driving Range,

hřiště bylo v provozu s výjimkou 14 dnů

Putting, Chipping und Banker

bez omezení na letních jamkovištích.

zur Verfügung. Ferner kann

Návštěvníkům sportovního areálu je zde

man Golfausrüstung aus−

k dispozici klubová místnost s občerstve−

leihen und hier ist auch eine

ním, Pro−Shop, Driving Range, Putting,

Golfschule. Parkplätze gibt

Chipping a Banker. Dále tu mají návštěv−

es unweit des Klubraumes.

níci možnost si půjčit golfové vybavení a

In der Nachbarschaft des

je tu i golfová škola. Parkoviště je nedale−

Golfplatzes befindet sich die

ko klubu. V sousedství areálu se nachá−

Pferderennbahn. Mit dem

zejí závodní dráhy pro koně pro discipliny

Golfplatz wird das Angebot

Steeplechase a skákání. Golfové hřiště

um weitere attraktive Sportlokalitäten in Most ergänzt, die sowohl

doplňuje nabídka dalších atraktivních lokalit, které mohou obyvatelé

Bewohnern wie Besuchern der Stadt zur Verfügung stehen.

i návštěvníci města bohatě využívat.

20 infopress 4/2005

KALEIDOSKOP
KALEIDOSKOP

Erfolgreiches Projekt
Úspěšný projekt

jekt „Modernizace komunikační a informační

Die Stadt Litvínov war im diesem Jahr im Pro−

a dopravní značení“. Tento projekt je jednou

gramm der Gemeinschaftsinitiative der EU,

z aktivit navazujících na dlouholetou spolu−

Interreg III A Tschechische Republik – Sach−

práci mezi partnerskými městy Litvínov (ČR)

sen erfolgreich und erwarb so die Förderung

a Olbernhau (SRN). Výsledkem projektu je

für das Projekt „Modernisierung der Kommu−

dvojjazyčný informační systém poskytující jak

nikations− und Informationsstruktur im Zusam−
menhang mit dem Grenzübergang Deutsch−
einsiedel – Mníšek „Informationszentrum“.
Das Projekt ist eine der Aktivitäten, die an
die langfristige Zusammenarbeit zwischen Ol−
bernhau und Litvínov anknüpft. Ergebnis des
Projektes ist ein zweisprachiges Informations−
system, das den tschechischen und deut−
schen Besuchern beider Städte die Informa−
tionen auf dem Weg vom Grenzübergang bis
zur Mitte der Stadt bietet. Dabei wird an das

infrastruktury v návaznosti na hraniční pře−
chod Mníšek – infomat Centrum, informační

Sprache Informationen, die sich auf die Ge−
schichte und Gegenwart der Städte und ihrer
Umgebung beziehen und beinhaltet Karten,
Kulturveranstaltungen, Fahrpläne, Restaurant
und Übernachtungskapazität usw. Ziel des
Vorhabens ist es, den Besuchern beider
Städte, die zu Reisen ins Ausland den Grenz−
übergang Deutscheinsiedel/Mníšek nutzen,
eine verbesserte Informationsinfrastruktur
anzubieten.

českým, tak německým návštěvníkům obou
měst základní informace v průběhu cesty od
hraničního přechodu až do centra města, kde
bude navazovat na již existující informační
systémy obou partnerských měst. Informač−
ní systém bude dále posílen o umístění „info−
matu“ na obou stranách hranice, který bude
poskytovat zájemcům v českém a německém
jazyce informace vztahující se k historii a sou−
časnosti daného města a jeho okolí a obsa−
hující mapy, kulturní programy, jízdní řády,

bestehende Informationssystemen beider

ubytovací a stravovací kapacity apod. Cílem

Partnerstädte angeknüpft. Das System wird

této akce je zkvalitnění informační infrastruk−

um die Einrichtung eines „Infomat“ beiderseits

Město Litvínov bylo v letošním roce úspěšné

tury sloužící návštěvníkům obou měst, kteří

der Grenze erweitert und bietet den Interes−

v programu Iniciativy společenství INTERREG

ke svým cestám do zahraničí využívají pře−

senten in tschechischer sowie deutscher

IIIA ČR – Sasko a získalo tak podporu na pro−

chod Mníšek.

tvoří příběhy tří významných mosteckých ob−

Der Moster Verlag „Hněvín“ setzt die Ausga−

„Das aus der Asche entstiegene Gotteshaus“

jektů – hradu Hněvín, děkanského kostela Na−

be der Editionsreihe Most fort, die der Ver−

und „Das den Musen geweihte Haus“.

nebevzetí Panny Marie a Městského divadla

gangenheit und der Gegenwart der Stadt

Der Untertitel „Drei Geschichten, in denen die

v Mostě. Kapitoly jim věnované nesou názvy:

gewidmet ist, die in den sechziger und sieb−

Vergangenheit in der Gegenwart fortschrei−

Hrad na znělcovém vrchu, Chrám z popela

ziger Jahren des zwanzigsten Jahrhunderts

tet“, charakterisiert den erwähnten Inhalt am

zdvižený a Dům zasvěcený múzám. Zmíně−

liquidiert wurde.

besten.

ný obsah nejlépe charakterizuje podtitul

Nach dem Fotoband „Most“ von Jiří Baláš und

Die Publikation „Magisches Most“ ist reich an

Tři příběhy, v nichž minulost pokračuje

„Zmizelý Most“ (Das verschwundene Most)

Bildern und endet mit einem zweisprachigen

v přítomnosti.

gab der Verlag Hněvín im November dieses

deutsch−tschechischen Resümee.

Publikace Magický Most je bohatě obrazově

Jahres das dritte Buch, „Magisches Most“,

Ein weiteres Buch aus der Reihe „Most“ des

vybavena a má také dvojjazyčné – německé

heraus. Inhalt dieses Buches sind Geschich−

Verlages „Hněvín“ soll eine Publikation sein,

a české – resumé.

ten von drei bedeutenden Häusern der Stadt

die sich mit der Geschichte des Aufbaues der

Další knihou v ediční řadě Most nakladatel−

– die Burg Hněvín, die Dekanatskirche Mariä

neuen Stadt Most beschäftigt, mit dem

ství Hněvín by měla být publikace, zabývající

Himmelsfahrt und das Stadttheater Most. Die

Arbeitstitel „Most – eine unvollendete Stadt“.

se historií výstavby nového Mostu, pracovně

ihnen gewidmeten Kapitel tragen die Namen:

nazvaná Most – nedokončené město.

„Die Burg auf dem phonolithischen Berg“,

Ediční řada „MOST“
pokračuje
Editionsreihe „MOST“
wird fortgesetzt
Mostecké nakladatelství Hněvín pokračuje ve
vydávání ediční řady Most, věnované minu−
losti i současnosti města Mostu, jehož histo−
rická část byla v šedesátých a sedmdesátých
letech 20. století násilně zlikvidována.
Po knize fotografií Most Jiřího Baláše a Zmi−
zelý Most přišlo v listopadu letošního roku
nakladatelství Hněvín s třetí knihou, nazva−
nou Magický Most. Obsah Magického Mostu

Vlastimil Novák
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Dopravní konference Česko – saské cesty
Verkehrskonferenz „Sächsisch−böhmische Wege“
Na mostecké konferenci se ve zcela
zaplněném velkém sále v Repre dne 10.
listopadu 2005 seznámilo na 100 účast−
níků s dosaženými úspěchy, s přeshra−
ničními rozvojovými plány v dopravní in−
frastruktuře a se zkušenostmi a názory
samospráv a podnikatelů na problemati−
ku dalšího rozvoje dopravy.
V pořadí již pátá dopravní konference tak
navázala v Mostě na dobrou tradici, kte−
rá se v uplynulých letech vyvinula v roz−
sáhlou základnu pro přeshraniční výmě−
nu zkušeností a napomohla propojení
hospodářského prostoru v obou částech

Ing. Rudolf Jung, předseda Okresní hospodářské komory Most, zahajuje konferenci. V před−
sednictvu vidíme dále prezidenta IHK Jihozápadního Saska Michaela Lohse (uprostřed) a Ing.
Manfreda Hellmicha (vpravo), který konferenci vysoce profesionálně moderoval.
Ing. Rudolf Jung, Vorsitzender der Kreiswirtschaftskammer Most eröffnet die Konferenz. Im
Präsidium sehen wir weiter den Präsidenten der IHK Südwestsachsen Michael Lohse (in der
Mitte) und Ing. Manfred Hellmich (rechts), der die Konferenz professionell moderierte.

euroregionu.
Výsledkem těchto konferencí je již celá
řada úspěšných dopravních projektů, kte−
ré napomohly k intenzivnější hospodář−
ské spolupráci a k rozvoji společného re−
gionu. Zklamáním byl jen další odklad
otevření hraničního přechodu pro osobní
automobily ve Vejprtech, ale i ten byl krát−
ce po konferenci otevřen.

Zu dieser Verkehrskonferenz in Most hat−
ten die 100 Teilnehmer im voll besetzten
Saal des Kulturhauses „Repre“ am 10.
November die Möglichkeit, erreichte Er−
folge, grenzüberschreitende Entwick−
lungspläne der Verkehrsinfrastruktur,

Ing. Ivana Řápková, starostka Chomutova, představila za velkého zájmu účastníků konference
dopravní problematiku svého města.
Ing. Ivana Řápková, Bürgermeisterin von Chomutov, stellt unter großen Interesse der Teilneh−
mer die Verkehrsproblematik ihrer Stadt vor.

sowie Erfahrungen und Pläne der Selbst−
verwaltungen und der Unternehmer im
Rahmen der weiteren Entwicklung des
Verkehrs kennenzulernen.
Die inzwischen schon fünfte Konferenz
in Folge knüpfte so in Most an die gute
Tradition, die sich in den vergangenen
Jahren als solide Basis für grenzüber−
schreitenden Erfahrungsaustausch
entwickelt hat. Das Ergebnis dieser Kon−
ferenz ist eine lange Reihe erfolgreicher
Projekte, die zur intensiven wirtschaftli−
chen Zusammenarbeit, sowie zu der
Entwicklung der gemeinsamen Region
beitrugen. Enttäuschend für alle Teilneh−
mer war allerdings die Information, dass
die Öffnung des Grenzüberganges für
PKW in Vejprty/Bärenstein aufgrund von
einem noch nicht erfolgten Notenaus−
tausch zwischen den Regierungen, wei−
ter verschoben werden muss. Nachtrag:
Kurzfristig wurde aber nach der Konfe−
renz die Öffnung beschlossen.
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Hraniční přechod Bärenstein/Vejprty otevřen i pro automobilovou dopravu do nosnosti 3,5 tuny.
Tento přechod byl otevřen od 16 . prosince 2005 od 10.00 hodin. Je to první hraniční spojení v
oblasti Sasko–ČR postavené v roce 2004 od vstupu do EU.
Neuer PKW – Grenzübergang in Bärenstein/Vejprty feierlich eröffnet
Die Verkehrsfreigabe des Grenzübergangs für Fahrzeuge bis 3,5 Tonnen in Bärenstein/Vejpr−
ty am Freitag, dem 16. Dezember 2005 schafft die erste zusätzliche grenzüberschreitende
Straßenverbindung in Sachsen seit der EU−Erweiterung am 1. Mai 2004.

OSOBNOSTI EUROREGIONU KRUŠNOHOŘÍ
PERSÖNLICHKEITEN DER EUROREGION ERZGEBIRGE

Vlastimil Aubrecht
Poslanec Parlamentu ČR a zmocněnec vlády pro severozápadní Čechy
Abgeordneter des Parlaments der Tschechischen Republik
und Bevollmächtigter der Regierung für Nordwestböhmen
Od roku 2002 působí ve funkci zmocněn−
ce vlády pro severozápadní Čechy v regio−
nu, který patří mezi nejvíce strukturálně po−
stižené v celé České republice. Vláda tím
dává najevo, že jí osud tohoto regionu není
lhostejný, a proto se rozhodla do něj umístit
svého zástupce.
Vlastimil Aubrecht funguje jako prostředník
mezi ústřední vládou a samosprávnými or−
gány v regionu, jako jsou městská zastupi−
telstva a kraj. Pro nápravu škod po těžbě hně−

Vlastimil Aubrecht − vzadu předseda vlády České republiky Jiří Paroubek

dého uhlí se mu podařilo prosadit společně

Vlastimil Aubrecht − dahinter Premierminister der Tschechische Republik Jiří Paroubek

s dalšími představiteli regionu financování
z vládních prostředků ve výši 15 miliard ko−

dále patriotem a snaží se pomoci svému re−

Region Nordwestböhmen, was den Antrag−

run. Stál také u zrodu Státního programu roz−

gionu.

stellern aus der Region bei der staatlichen
Förderung helfen kann. Diese können im Ge−

voje regionu Severozápad, který může výraz−

gensatz zu den anderen Antragstellern bis zu

ně pomoci zájemcům z regionu při žádostech
o státní dotace. Zvýhodňuje je totiž oproti

Seit 2002 arbeitet Vlastimil Aubrecht in der

25 % mehr erhalten. In der Vorbereitung des

ostatním žadatelům až o 25 procent. Při pří−

Funktion des Regierungsbevollmächtigten für

Staatlichen Programms der Entwicklung ar−

pravě Státního programu rozvoje regionu Se−

Nordwestböhmen − in der Region, die zu den

beitet er eng mit den Vertretern des Bezirkes

verozápad spolupracuje se zástupci Ústec−

strukturell am stärksten betroffenen Regionen

Ústí, mit den Agrarkammern, den Wirtschafts−

kého kraje, agrárních a hospodářských

gehört. Die Regierung äußerte eindeutig, dass

kammern sowie mit den nicht staatlichen Or−

komor, neziskových organizací a v neposlední

ihr das Schicksal dieser Region nicht gleich−

ganisationen zusammen. Nicht zuletzt gibt es

řadě je třeba zmínit i úzkou spolupráci s Eu−

gültig ist und sie sich deswegen entschieden

auch eine enge Zusammenarbeit mit der Eu−

roregionem Krušnohoří. Zástupce Euroregi−

hat, ihren Vertreter hier zu platzieren. Vlasti−

roregion Krušnohoří. Ein Vertreter der Euro−

onu Krušnohoří působí v Řídícím výboru Stát−

mil Aubrecht ist Mittler zwischen der Zentral−

region Krušnohoří arbeitet im Lenkungsaus−

ního programu rozvoje regionu Severozápad

regierung und den Selbstverwaltungen in der

schuss des Staatlichen Programms für die

a zástupce zmocněnce vlády naopak v do−

Region. Für die Wiedergutmachung der durch

Entwicklung der Region Nordwestböhmen

pravní komisi euroregionu a v redakční radě

den Kohlebergbau entstandenen Schäden, ist

und sein Vertreter in der Arbeitsgruppe Ver−

Infopressu.

ihm gemeinsam mit anderen Vertretern der

kehr der Euroregion und im Redaktionskolle−

Vlastimil Aubrecht dokáže najít společnou řeč

Region die Finanzierung aus Regierungsmit−

gium mit. Vlastimil Aubrecht kann eine ge−

se svými politickými partnery, ale dohodne

teln in Höhe von 15 Milliarden Kronen gelun−

meinsame Sprache mit allen politischen

se i s lidmi, kteří mají jiný názor. I když půso−

gen. Er half auch bei der Entstehung des

Partnern finden. Er findet aber auch Lö−

bí jako zástupce centrální vlády, zůstává na−

staatlichen Programms zur Entwicklung der

sungen mit Leuten, die anderer Ansicht sind.

ADVENTSSINGEN IN LOUNY
ADVENTNÍ KONCERT V LOUNECH
Das erfolgreiche Adventssingen der
Euroregion Erzgebirge fand diesmal
am 11. 12. 2005 im Theater Louny
statt.
Úspěšný adventní koncert se konal 11.
12. 2005 v lounském divadle.

Foto: Miroslav Blažek, Vrchlického divadlo, Louny

Společné vystoupení všech česko−
německých sborů
Gemeinsames Singen aller deutschen
und tschechischen Chöre
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Ausflugstipp
Tip na výlet
Weihnachtsausstellung
Vánoční výstava
In der Weihnachtsausstellung des Stadt−
und Bergbaumuseums Freiberg (26. No−
vember 2005 bis 26. Februar 2006) werden
auf zwei Etagen über 400 der schönsten und
bedeutendsten Einzelstücke aus der privaten
Ströherschen Sammlung präsentiert.
Die Eigentümerin, eine Sammlerin aus der
Schweiz, wird die komplette Sammlung der
Stadt Freiberg für einen langen Zeitraum als
Leihgabe zur Verfügung stellen.
Die Besucher können sich an Erzeugnissen
namhafter Hersteller erzgebirgischer Volks−
kunst und Spielzeugs erfreuen. Lichterfigu−
ren der Familien Otto, Timmel, Lahl und Rö−
der füllen allein zwei Vitrinen, Bergaufzüge,
geschnitzt oder aus Masse, Räuchermänner
und Nussknacker weitere drei Vitrinen.
Die Sammlung ist bewusst so angelegt, dass
die dem Erzgebirge benachbarten Gebiete,
insbesondere Böhmen, mit einbezogen sind.
Denn bei den Krippen und den orientalischen
Weihnachtsbergen nahmen die sächsischen
Hersteller die böhmischen Darstellungen zum
Vorbild. In der Ausstellung stehen dafür ca.
70 cm großen Figuren einer um 1800 entstan−
denen Krippe aus Böhmen sowie ein mecha−
nisierter Weihnachtsberg mit der Darstellung
des Lebens von Jesus Christus.

Na vánoční výstavě Městského a hornického

Proto také najdeme na výstavě cca 70 cm

muzea ve Freibergu (26. listopadu 2005 až

vysoké figurky v jesličkách, které vznikly okolo

26. února 2006) bude ve dvou poschodích

roku 1800 v Čechách, stejně tak i mechanic−

prezentováno na 400 nejhezčích a nejvý−

ký vánoční důl s výjevy ze života Ježíše Kris−

znamnějších exponátů ze soukromé sbírky

ta.

Ströherschenů. Majitelka, sběratelka ze Švý−

Městské a hornické muzeum Freiberg

carska, propůjčí kompletní výstavu městu

Am Dom 1

Freiberg na delší dobu.

09599 Freiberg

Návštěvníci se tak mohou těšit z výrobků vě−

tel.: 03731 / 20250

hlasných mistrů krušnohorského lidového

Info@museum−freiberg.de

umění a hraček.
Figurky světlonošů sloužících jako
svícny pocházející z rodiny Ottovy,
Timmelovy, Lahlovy a Röderovy
samy o sobě zaplní dvě vitríny, vy−
řezávané nebo vymodelované hor−
nické průvody, kouřící mužíčci
a louskáčci pak další tři vitríny.
Sbírka je záměrně koncipována
tak, aby zahrnovala i sousedící
Stadt− und Bergbaumuseum Freiberg
Am Dom 1
09599 Freiberg
Tel.: 03731/20250
Info@museum−freiberg.de

krušnohorské oblasti, zejména pak
Čechy, protože u jesliček a orien−
tálních vánočních hornických před−
mětů si sasští mistři brali příklad
z českých výrobků.
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