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16 MILIONŮ EURO PRO PŘES
HRANIČNÍ PROJEKTY 16 MILLIO
NEN EURO FÜR GRENZÜBER
GREIFENDE VORHABEN
Mgr. Jan Paparega
Schváleno 15 projektů v rámci programu Česká republika – Svobodný stát Sasko V rámci
přeshraničního Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 20142020 byly
schváleny další projekty. Monitorovací výbor programu schválil 15 přeshraničních projektů,
které budou podpořeny celkem 16 miliony eur z prostředků Evropské unie. „S naším Progra
mem spolupráce jsme na dobré cestě“ řekl saský státní ministr Thomas Schmidt. „Zasedání
Monitorovacího výboru, v jehož rámci byly položeny základy pro další společné projekty Čechů
a Sasů, je toho důkazem. Tyto projekty přispějí k tomu, že nás hranice mezi Českou republikou
a Saskem nebude rozdělovat, nýbrž jako sousedy spojovat.“
Tři schválené projekty se zabývají společným
kulturním dědictvím, přeshraničním cestovním
ruchem a vzděláváním. V rámci projektu „Viva la
musica“ chtějí kooperační partneři – spolek Saská Mozartova společnost v Chemnitz, Univerzita
Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a
Základní umělecká škola T. G. Masaryka Chomutov – rozšířit své dosavadní umělecko-pedagogické aktivity do řady česko-německých
akcí v regionech Ústí nad Labem a Chemnitz.
V rámci koncertních řad a festivalů, jako např.
„Amadeovo přátelské posezení“, „Saský Mozartův festival“, „Hubertova mše“ nebo „Cantus
Choralis“, budou společně muzicírovat čeští a
saští hudebníci. Evropská unie podpoří tento
projekt přibližně 800 000 eur.
Společnost pro hospodářskou podporu Krušnohoří a Spolek cestovního ruchu Krušnohoří
v Annabergu-Buchholzi spolu se společností
Montanregion Krušné hory – Erzgebirge o.p.s. v
Jáchymově chtějí v rámci svého projektu „Zdař
Bůh, světové dědictví!“ zachovat, rozvíjet a udržitelným způsobem propagovat Hornickou kulturní krajinu Erzgebirge/Krušnohoří. Podnětem
pro tento projekt je v průběhu roku 2016 očekávané rozhodnutí o zápisu regionu na seznam
světového dědictví UNESCO. Kooperační partneři vypracují mimo jiné pět konceptů – koncept
přeshraničního propojení, mediální koncept,
tiskový koncept, koncept pro zprostředkování
vědomostí dětem a mládeži hravou formou a
koncept příhraničích vývojových a budoucích
možností hornického regionu. Evropská unie
podpoří tento projekt přibližně dvěma miliony eur. Mateřská škola Waldhäusl e.V. v Žitavě

a Základní škola a mateřská škola Kamenický
Šenov-Prácheň chtějí v rámci svého projektu
„Jedna střecha pro naše kultury“ již ty nejmenší
děti seznámit se sousední zemí. Těžištěm projektu je vzdělávání v raném věku pomocí poznávání kultur a zvyků a získáváním jazykových
dovedností na obou stranách hranice. Toho má
být dosaženo především pravidelnými akcemi a
vzájemnými návštěvami obou mateřských škol.
Současně budou školeny odborné pedagogické
pracovní síly, aby mohly do budoucna pracovat
přeshraničně v obou mateřských školách. Na
německé straně bude vybudován jazykový kabinet a kabinet vaření, na české straně vznikne
tzv. zelená třída s učební laboratoří. Tento projekt bude podpořen prostředky Evropské unie
ve výši cca 200 000 eur.
Dále monitorovací výbor Programu spolupráce
schválil čtyři projekty, které se věnují přeshraniční požární ochraně a ochraně před katastrofami. Do roku 2020 jsou pro přeshraniční
projekty v oblasti povodňové a požární ochrany,
ochrany před katastrofami, vnitřní bezpečnosti,
ochrany a zachování společného přírodního a
kulturního dědictví, cestovního ruchu, vzdělávání, interkulturního dialogu a partnerské spolupráce k dispozici prostředky ve výši celkem 186
mil. eur. Tyto prostředky pocházejí z Evropského
fondu pro regionální rozvoj (EFRR) a národních
prostředků obou sousedních zemí.Další informace o Programu spolupráce a nabídku konzultací k dotačním podmínkám naleznete na
internetové stránce www.sn-cz2020.eu. V případě dotazů se obraťte na tiskového mluvčího,
pana Franka Meyera: presse@smul.sachsen.de

15 Projekte im Programm Sachsen-Tschechi
en bewilligt Im Rahmen des grenzübergrei
fenden Kooperationsprogramms Freistaat
Sachsen-Tschechische Republik 2014-2020
sind weitere Projekte genehmigt. Der Be
gleitausschuss des Programms bestätigte 15
grenzübergreifende Projekte, die mit insge
samt 16 Millionen Euro der Europäischen Union
gefördert werden. „Wir sind bei unserem Ko
operationsprogramm auf einem guten Weg“,
sagt Staatsminister Thomas Schmidt. „Das
zeigt die Sitzung des Begleitausschusses, bei
der für weitere gemeinsame Vorhaben von
Sachsen und Tschechen die Weichen gestellt
wurden. Diese Projekte werden dazu beitra
gen, dass die Grenze zwischen Sachsen und
der Tschechischen Republik uns nicht trennt,
sondern als Nachbarn verbindet.“
Drei der bestätigten Projekte befassen sich mit
dem gemeinsamen kulturellen Erbe, grenzübergreifendem Tourismus und Bildung. So planen
die Sächsische Mozart-Gesellschaft e. V., die
Universität J. E. Purkyne in Ústí nad Labem und
die Musikschule T. G. Masaryk in Chomutov, ihre
bereits vorhandenen künstlerisch-pädagogischen Aktivitäten im Rahmen ihres Projektes
„Viva la musica“ zu einer deutsch-tschechischen Veranstaltungsreihe in den Regionen
Chemnitz und Ústí nad Labem auszubauen.
Bei Konzertreihen und Festivals wie „Amadeus‘
Tafelrunde“, „Sächsisches Mozartfest“, „Hubertusmesse“, „Cantus Choralis“ werden sächsi-

Radovan Šabata
sche und tschechische Künstler gemeinsam
musizieren. Die Europäische Union unterstützt
das Vorhaben mit rund 800 000 Euro.
Die Wirtschaftsförderung Erzgebirge GmbH,
der Tourismusverband Erzgebirge e. V. und der
Verein Montanregion Krušné hory – Erzgebirge
o.p.s. wollen im Rahmen ihres Vorhabens „Glück
Auf, Welterbe!“ die Montane Kulturlandschaft
Erzgebirge/Krušnohoří bewahren, weiterentwickeln und nachhaltig vermarkten. Anlass
für das Projekt ist die im Jahr 2016 erwartete
Entscheidung zum UNESCO-Welterbe für die
Region. Die Kooperationspartner erarbeiten unter anderem fünf Konzepte zur grenzübergreifenden Infrastruktur, Medienpräsenz, Presse,
spielerischen Wissensvermittlung bei Kindern
sowie zu grenzübergreifenden Entwicklungsund Zukunftsmöglichkeiten der Montanregion.
Die Europäische Union unterstützt das Vorhaben mit rund zwei Millionen Euro.
Der Kindergarten Waldhäusl e. V. in Zittau und
der Kindergarten und die Grundschule in Kamenický Šenov-Prácheň wollen mit ihrem Projekt „Ein Dach für unsere Kulturen“ schon die
Kleinsten für das Nachbarland sensibilisieren.
Schwerpunkt des Vorhabens ist die frühkindliche Bildung durch Kennenlernen der Kulturen
und Bräuche sowie der Sprachenerwerb beiderseits der Grenze. Dies soll vorrangig durch
regelmäßige Veranstaltungen und gegenseitige Besuche der beiden Kindergärten erreicht

werden. Gleichzeitig sollen pädagogische
Fachkräfte qualifiziert werden, um zukünftig
in beiden Kindergärten grenzübergreifend arbeiten zu können. Auf der sächsischen Seite
wird ein Sprach- und Kochkabinett ausgebaut,
auf tschechischer Seite soll ein Grünes Klassenzimmer mit Lernlabor entstehen. Die Europäische Union unterstützt das Vorhaben mit
rund 200 000 Euro. Der Begleitausschuss des
Kooperationsprogramms bestätigte außerdem
vier Projekte, die sich dem grenzübergreifenden Brand- und Katastrophenschutz widmen.
Bis zum Jahr 2020 stehen für grenzübergreifende Projekte in den Bereichen Hochwasser-,
Brand- und Katastrophenschutz, innere Sicherheit, Schutz und Erhaltung des gemeinsamen
Natur- und Kulturerbes, Tourismus, Bildung,
interkultureller Dialog und partnerschaftliche
Zusammenarbeit insgesamt 186 Millionen Euro
zur Verfügung. Diese Mittel stammen aus dem
Europäischen Fonds für regionale Entwicklung
(EFRE) und aus nationalen Beiträgen der beiden
Nachbarländer. Weitere Informationen zum Kooperationsprogramm und Beratungsangebote
zu den Förderbedingungen finden Sie im Internet unter www.sn-cz2020.eu.
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L okální řídící výbor schválil 12 projektů
Lokaler Lenkungsausschuss genehmigte
12 Projekte
Toto rozhodovací grémium pro Fond malých
projektů v novém programu Interreg V-A na
svém zasedání 24. 2. 2016 hodnotilo celkem
14 projektů.
Z nich byl jeden stažen žadatelem a jeden
projekt bylo doporučeno přepracovat. Fond
malých projektů, který spravuje a administruje Euroregion Krušnohoří, je projektem v programu Interreg V A a podporuje přeshraniční
spolupráci Saska a ČR do roku 2020. Ročně má
každá strana euroregionu k dispozici průměrně
230 000 EUR. Celkem je k dispozici v současném
programovém období na české straně 1 211 000
EUR a na saské straně 1.389.024 EUR. O přidělení dotace rozhoduje česko – saský společný
Lokální řídící výbor s celkovým počtem 16 hlasujících členů a 7 členů s hlasem poradním.
Projekty byly posouzeny v odborných komisích
euroregionu a názory komisí byly ve velké míře
zohledněny.
Jednání se tentokrát nemohla z důvodu úrazu
zúčastnit jednatelka německé části euroregionu Beate Ebenhöh a z důvodu onemocnění ani
zástupce Ministerstva pro místní rozvoj ČR Ing.
Karel Malát; bylo to poprvé za celých 20 let trvání Fondu malých projektů, co tito dva členové
chyběli. Za saský Správní orgán, kterým je Saské
ministerstvo zemědělství a životního prostředí,
zaslala svá stanoviska paní Katrin Schütte. Se
členy Lokálního řídícího výboru se rozloučila

Almut Beck z Průmyslové a obchodní komory,
která v euroregionu a ve Fondu malých projektů velmi aktivně působila po celou dobu jeho
trvání. Jednání, které bylo mnohdy dost komplikované, skvěle tlumočila Luise Zelenková.
Dieses Entscheidungsgremium für den Klein
projektefonds im neuen Programm Interreg
V-A bewertete bei seiner Beratung am 24. 02.
2016 insgesamt 14 Projekte.
Ein Projekt wurde vom Antragsteller zurückgezogen und ein Projekt wurde zur Über
arbeitung empfohlen.Der von der Euroregion
verwaltete Kleinprojektefonds ist ein Projekt
im Programm Interreg V-A und unterstützt
die grenzüberschreitende Zusammenarbeit
Sachsen und Tschechische Republik bis 2020.
Jährlich hat jede Seite der Euroregion in dieser
Förderperiode 230 000 EUR zur Verfügung. Auf
tschechischer Seite sind es 1.211.000 EUR, auf
sächsischer Seite 1.389.024 EUR.Über die Förderung entscheidet der gemeinsame tschechisch-sächsische Lokale Lenkungsausschuss

mit insgesamt 16 stimmberechtigen Mitgliedern. 7 Mitglieder sind beratend im Ausschuss.
Die eingereichten Projekte wurden in Arbeitsgruppen der Euroregion bewertet, deren Stellungnahmen im großen Maß berücksichtigt
wurden. Aufgrund eines Unfalles konnte die
Geschäftsführerin Beate Ebenhöh nicht an
der Beratung teilnehmen, auch Herr Ing. Malát
vom Ministerium für Regionalentwicklung der
Tschechischen Republik konnte wegen einer
Erkrankung nicht kommen. Es war das erste
Mal im 20ig jährigen Bestehen des Kleinprojektefonds, dass diese zwei Mitglieder fehlten. Im
Auftrag der Verwaltungsbehörde, dem Sächsischen Ministerium für Landwirtschaft und
Umwelt, sandte Frau Katrin Schütte die Stellungnahme. Von den Mitgliedern des Lenkungsausschusses verabschiedete sich Frau Almut
Beck von der Industrie und Handelskammer
Südwestsachsen. Sie arbeitete viele Jahre aktiv
in der Arbeitsgruppe Wirtschaftsförderung der
Euroregion und im Kleinprojektefonds mit. Herr
Bina bedankte sich im Namen der Euroregion
für die gute Zusammenarbeit.

NÁZEV PROJETKU

ŽADATEL

PROJEKTOVÝ PARTNER

DOTACE

01

10 let spolupráce měst Most a Marienberg

Spolek severočeských havířů

Grosse Kreisstadt Marienberg

14.718,54 €

02

Česko-saské partnerství bez bariér - sledge hokej

Sportovní sdružení vozíčkářů v Mostě o.s.

Eissportclub Dresden e. V.

13.570,59 €

03

Mezinárodní soutěž mladých hasičů Euroregionu
Erzgebirge/Krušnohoří

Městys Cítoliby

Landratsamt Mittelsachsen Freiberg

04

Vícejazyčné informační vývěsky na železniční trati
Jöhstadt-Steinbach

IG Preßnitztalbahn e.V. Jöhstadt

Město Vejprty

15.000,00 €

05

Memoriál Karla Raise - 27. ročník silničního běhu
a 24. ročník závodu vozíčkářů

Atletický sportovní klub Elna Počerady

Allgemeiner Behindertenverband in
Deutschland Freistaat Sachsen e. V. Marienberg

12.555,90 €

06

Občané měst Vejprty a Bärenstein spolu 2016

Město Vejprty

Gemeinde Bärenstein

07

Ohře spojuje generace

Destinační agentura Dolní poohří, o.p.s.

Zschopau

08

25 let od otevření hranice Vejprty - Bärenstein

Gemeindeverwaltung Bärenstein

Město Vejprty

11.924,13 €

09

Pohádková Lesná 2016

Mikroregion Lesenská pláň

Gemeinde Kurort Seiffen

12.082,17 €

10

Rodinné vandrování 2016

OBEC KALEK

Heimat&Touristik Förderverein Rübenau e. V.

11

Společně ruku v ruce 20 let

Město Meziboří

Město Sayda

12

Přeshraniční sportovní hry seniorů a dětí
předškolního věku

Kreissportbund Erzgebirge e. V.
Annaberg

Sociální služby Chomutov, příspěvková
organizace

8.457,04 €

4.096,10 €
14.414,30 €

5.039,31 €
13.676,70 €

Základní škola a mateřská škola Vejprty

12.531,02 €

CELKEM: 138.065,80 €

PŘÍŠTÍ JEDNÁNÍ SE USKUTEČNÍ
25. 05. 2016 VE FREIBERGU,
07. 09. 2016 V MOSTĚ
A 30. 11. 2016 VE FREIBERGU.

Almuth Beck
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DIE NÄCHSTE SITZUNG FINDET AM
25. 05. 2016 IN FREIBERG,
07. 09. 2016
IN MOST UND 30. 11. 2016
IN FREIBERG STAT
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www.freistaat.sachsen.de

 ovoroční setkání 2016 v Saské kontaktní kanceláři
N
v Praze Neujahrsempfang 2016 im sächsischen
Verbindungsbüro in Prag
Nádherný večer prožilo více než 120 pozvaných
hostů z oblasti politiky a hospodářství a četní
zástupci veřejnosti jak z české, tak i ze saské
strany v kontaktní kanceláři Svobodného státu
Sasko v Praze u příležitosti novoroční recepce
2016. Čestné hosty na saské recepci přivíta
la vedoucí této kanceláře v Praze, Stephanie
Rehm, bývalá státní ministryně Svobodného
státu Sasko s Dr. Davidem Michelem.

06
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Přivítali ministra financí ČR Ing. Andreje Babiše a rovněž saského ministra financí Prof. Dr.
Georga Unlanda. Za čest si považovali ale i další
čestní hosté, že se mohli tohoto novoročního
setkání zúčastnit.
Byl to třeba velvyslanec Spolkové republiky
Německo Dr. Arndt Freiherr Freytag von Loringhoven, generální konzul České republiky
v Drážďanech Dr. Jiří Kuděla, prezident saského
zemského účetního dvora Prof. Dr. Karl-Heinz
Binus, a rovněž ředitel zemské televizní stanice
MDR v Drážďanech Sandro Viroli.
Ve své řeči působivě popsal Prof. Unland historické vztahy obou zemí prostřednictvím
hornictví, a poté tyto vztahy nasměroval do
budoucna, k budoucímu projektu rychlostní
železnice z Berlína do Prahy Krušné hory. Mini-

str Babiš na jeho řeč navázal a oficiálně slíbil,
že chybějící úsek dálnice D8 do Prahy bude
v roce 2016 dostavěn. Nabádal také k tomu,
aby problém utečenecké krize nevedl k vzájemným nedorozuměmím. O mimořádné a
náročné hudební podbarvení tohoto večera
se zasloužily studentky hudební školy Johanna
Sebestian Bach z Lipska. Smyčcové kvarteto
vystupující pod jménem „Con Passione“ zahrálo díla Mozarta, Mendelsona, Strausse a Johna
Milese a vyvolalo u posluchačů pravé nadšení.
Novoroční setkání v kontaktní kanceláři v Praze se již stalo společnou živou tradicí, a také
krásným impulsem, jak si vzájemně vyměňovat
názory, navazovat nové kontakty a stávající
upevňovat. V tomto duchu se již dnes těšíme
na novoroční setkání 2017.

Einen wunderbaren Abend verbrachten mehr
als 120 geladene Gäste aus Politik und Wirt
schaft und namhafte Vertreter des öffent
lichen Lebens sowohl aus dem Freistaat
Sachsen und der Tschechischen Republik im
Verbindungsbüro des Freistaates Sachsen in
Prag zum Neujahrsempfang 2016.
Als Ehrengäste des sächsischen Empfangs
konnten die Leiterin der Verbindungsbüros
in Prag und Breslau, Frau Stephanie Rehm,
Staatsministerin a.D. und Freistaates Sachsen
und Herr Dr. David Michel den Finanzminister
der Tschechischen Republik, Herrn Ing. Andrej
Babiš sowie den sächsischen Finanzminister
Prof. Dr. Georg Unland begrüßen. Auch der Botschafter der Bundesrepublik Deutschlands in

Prag, Herr Dr. Arndt Freiherr Freytag von Loringhoven, der Generalkonsul der Tschechischen
Republik, Herr Dr. Jiri Kudela, der Präsident des
Sächsischen Landesrechnungshofes, Herr Prof.
Dr. Karl-Heinz Binus sowie der Direktor des MDR
Landesfunkhauses Dresden, Herr Sandro Viroli,
gaben sich die Ehre, am Neujahrsempfang in
Prag teilzunehmen.
In seiner Rede beschrieb Prof. Unland eindrucksvoll die historischen Verbindungen beider Länder durch den Bergbau und spannte den
Bogen bis zum Zukunftsprojekt einer Schienenneubaustrecke von Berlin nach Prag durch das
Erzgebirge. Herr Minister Babiš knüpfte an die
Rede an und versprach offiziell, das fehlende
Stück der Autobahn D8 nach Prag in 2016 fertig
zu stellen. Er mahnte aber auch an, sich mit

dem Problem der Flüchtlingskrise gemeinsam
auseinanderzusetzen.
Für außergewöhnlich anspruchsvolle musikalische Untermalung des Abends sorgten
die Schülerinnen der Musikschule „ Johann
Sebastian Bach „ aus Leipzig. Das unter dem
Namen „Con Passione“ auftretende Streichquartett spielte u,a. Werke von Mozart, Medelsohn, Strauss und John Miles, und löste bei den
Zuhörern wahre Begeisterung aus.
Der Neujahrsempfang des Verbindungsbüros in
Prag ist nun bereits eine gemeinsam gelebte
Tradition und ein schöner Anlass sich untereinander auszutauschen, neue Kontakte zu
knüpfen und bestehende zu pflegen. In diesem Sinne freuen wir uns bereits heute auf den
Neujahrsempfang 2017.
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 ada Euroregionu Krušnohoří
R
v Oseku Rat der Euroregion
Krušnohoří in Osek
Na prvním jednání rady v novém roce v Oseku
projednali její členové dne 29. ledna 2016 záměr projektu rozvojové koncepce euroregionu
a doporučili při jejím zpracování vycházet z návrhů vzešlých z odborných komisí. Podrobně se
poté rada detailně zabývala přípravou Lokálního řídícího výboru Fondu malých projektů a
šestnácti projektovými žádostmi, které radě
předložila a okomentovala projektová manažerka Martina Ďurdíková.
Projekty budou ještě před zasedáním Lokálního řídícího výboru hodnoceny v příslušných
komisích a jejich stanoviska budou předána
Lokálnímu řídícímu výboru, radě. Euroregion
sám připravuje projekt mediální spolupráce
a vytvoření aktualizovaných webových stránek. Novým členem Euroregionu Krušnohoří
byla zvolena obec Lkáň, která je v euroregionu
ostatně známa uspořádáním soutěže mladých
hasičů v minulém programovém období. Rada
se také připravuje na valnou hromadu. Stanovila její termín na 1. duben 2016 a uložila
jednateli vypracovat výroční zprávu a Mgr.
Paparegovi a Ing. Hlinkovi uložila provést její
korekturu. Podrobně bude valná hromada připravena na svém příštím zasedání 26. února
2016 v Duchcově.
Po devíti letech se rada věnovala odměňování pracovníků jednatelství a stanovila jasná
pravidla. Jednání rady se poprvé zúčastnil její
nový člen, starosta Brandova Jiří Mooz, a také
se jí zúčastnili dva hosté. Bc. Eva Maříková,
jednatelka Destinační agentury Krušné hory,
představila činnost této agentury propagující
cestovní ruch v Krušnohoří a její připravované
projekty. Spolupráce s euroregionem by mohla
vyústit v členství agentury v našem euroregionu. Druhý host, Ing. Pavel Hajšman, vedoucí
oddělení v odboru regionálního rozvoje Ústec-
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kého kraje, představil připravované projekty
Ústeckého kraje, které mají spojitost s euroregionem. Na toto téma se živě diskutovalo.
Starosta Loun Radovan Šabata informoval o
vytvořeném sdružení na podporu rychlostní
silnice R7 a ocenil podporu euroregionu v tomto záměru. Na oseckém jednání se členové
rady rozloučili s Ing. Kateřinou Mazánkovou,
která byla Kláštercem odvolána a kooptovala
místo ní na návrh Klášterce jeho starostu Ing.
Drozda. Rada nezapomněla ale ani na kulaté narozeniny finanční manažerky Ing. Petry
Konečné.

Jiří Mooz

Eva Maříková

Bei der ersten Beratung im neuen Jahr in Osek
am 29. Januar 2016 berieten die Mitglieder das
Vorhaben eines Entwicklungskonzeptes der Euroregion und empfahlen, bei der Erarbeitung
die Vorschläge der Arbeitsgruppen zu nutzen.
Ausführlich beschäftigte sich der Rat mit der
Vorbereitung des Lenkungsausschusses im

Kleinprojektefonds und die Projektmanagerin
Frau Martina Ďurdíková legte dem Rat sechzehn Projektanträge vor, die sie auch kommentierte. Die Projekte werden in den zuständigen
Arbeitsgruppen noch vor der Tagung des Lokalen Lenkungsausschusses bewertet und ihre
Stellungnahmen werden an den Lenkungsausschuss, sowie an den Rat geschickt. Die Euroregion selbst bereitet ein Projekt medialer
Zusammenarbeit und Herstellung neuer aktualisierten Web-Seiten vor. Ein neues Mitglied
der Euroregion ist die Gemeinde Lkáň, die in
der Euroregion durch die Veranstaltung des
Wettbewerbs junger Feuerwehren in der letzten
Förderperiode bekannt ist. Der Rat bereitet sich
auch auf die Vollversammlung vor und legt den
Termin auf den 1. April 2016 fest. Der Geschäftsführer wurde beauftragt, den Jahresbericht
zu erarbeiten. Herr Paparega und Herr Hlinka
wurden beauftragt, ihn zu prüfen. An der Beratung des Rates nahm zum ersten Mal das neue
Ratsmitglied, der Bürgermeister von Brandov
Herr Jiří Mooz und auch zwei Gäste teil. Frau Bc.

Eva Maříková, Geschäftsführerin der Agentur
Krušné hory (Erzgebirge) stellte die Tätigkeit
dieser Agentur vor, die den Tourismus im Erzgebirge präsentiert, sowie ihre künftigen Projekte.
Der zweite Gast, Herr Ing. Pavel Hajšman, Leiter
der Abteilung Regionale Entwicklung im Bezirk
Ústecký kraj, stellte vorbereitete Projekte des
Bezirks vor, die mit der Euroregion verknüpft
werden. Zu dem Thema wurde rege diskutiert.
Der Bürgermeister von Louny Herr Radovan Šabata informierte über den neu gegründeten Verein für die Unterstützung der Schnellstraße R7
Prag – Chemnitz und lobte die Unterstützung
der Euroregion in diesem Vorhaben.
Zur Ratssitzung verabschiedeten sich die Ratsmitglieder von Frau Ing. Kateřina Mazánková,
die von der Stadt Klášterec abgewählt wurde
und kooptierten dafür auf Vorschlag der Stadt
Klášterec den Bürgermeister Herrn Ing. Drozd.
Der Rat vergaß auch den runden Geburtstag
der Finanzmanagerin Frau Ing. Petra Konečná
nicht.
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 omise pro hospodářství
K
a turistiku v Chomutově Arbeits
gruppe Wirtschaftsförderung und
Tourismus in Chomutov

 ada Euroregionu
R
Krušnohoří jednala
v Duchcově Rat
der Euroregion
Krušnohoří tagte
in Duchcov
Na únorové jednání pozval členy rady starosta
Duchcova Mgr. Zbyněk Šimbera do svého měs
ta. V úvodu jednání za velkého zájmu podrob
ně představil problémy a rozvoj Duchcova, kde
ostatně členové rady rádi jednají. Připravil jim
tentokrát neobvyklou exkurzi do muzea výrob
ků někdejší místní firmy, Továrny na výrobu
dětských vozidel.
Rada se na svém jednání podrobně zabývala
výsledky rozhodování o projektech ve Fondu malých projektů a na návrh předsedy Ing.
Hlinky uložila jednateli, aby stanoviska komisí
k projektům byla detailněji zdůvodňována. Tak
jako na Lokálním řídícím výboru členové rady
diskutovali o roli paušálů a uložili finanční manažerce, aby na připravovaném školení tuto
problematiku přednesla i s návrhy, které v diskusi zazněly. Členové rady obdrželi k posouzení
také projektové žádosti velkých projektů do
Monitorovacího výboru, který se koná v Lou
nech 15. a 16. 3. 2016.
Vzhledem k tomu, že je obdrželi před krátkou
dobou, zašlou svá stanoviska svým zástupcům
v Monitorovacím výboru mailovou poštou. Již
teď ale vyjádřili velkou nespokojenost s enormní výší požadovaných příspěvků. Hlavním bodem
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blematik zu erwähnen und die in der Diskussion
im Rat entstandenen Vorschläge vorzutragen.
Die Ratsmitglieder haben auch die Großprojekte zur Beurteilung bekommen, die im Begleitausschuss am 15. und 16. 03. entschieden
werden.

ovšem byla příprava valné hromady. Uskuteční
se v Třebívlicích 1. dubna 2016. Bude to poprvé, kdy se nebude konat v Mostě. Po oficiálním
jednání se zástupci samospráv navzájem neformálně informovali o problémech ve svých
obcích, především o zdravotnictví.
Zur Ratssitzung im Februar lud der Bürger
meister von Duchcov Herr Zbyněk Šimbera
die Ratsmitglieder in seine Stadt ein. Unter
großem Interesse stellte er ausführlich die
Probleme sowie die Entwicklung der Stadt
Duchcov vor, wo die Ratsmitglieder gern ta
gen. Diesmal hatte er für die Mitglieder eine
ungewöhnliche Exkursion in das Museum der
ehemaligen Kinderwagenfabrik vorbereitet.
Der Rat beschäftigte sich bei seiner Beratung
mit den Ergebnissen der Entscheidung über
Projekte im Kleinprojektefonds. Auf Vorschlag
des Vorsitzenden Herrn Ing. Jiří Hlinka wird der
Geschäftsführer beauftragt, dass die Arbeitsgruppen ihre Stellungnahmen zu den Projekten
detaillierter begründen sollen. Sowohl bei dem
Lenkungsausschuss, als auch bei der Ratssitzung diskutierten die Mitglieder über die Rolle
der Pauschalen. Die Finanzmanagerin wurde
beauftragt, bei der geplanten Schulung die Pro-

Aufgrund der kurzen Zeit, seit sie die Projekte bekommen haben, schicken sie ihre Stellungnahmen per E-Mail. Jedoch äußerten sie
schon jetzt ihre große Unzufriedenheit zu den
enormen Summen der einzelnen Projekte. Der
Hauptpunkt der Ratssitzung war freilich die
Vorbereitung der diesjährigen Vollversammlung. Diese findet am 1. April in Třebívlice statt.
Es ist das erste Mal, dass die Vollversammlung
nicht in Most stattfinden wird. Nach der offiziellen Beratung diskutierten die Vertreter der
Selbstverwaltungen über Probleme in ihren
Gemeinden, informierten sich untereinander
vor allem über das Gesundheitswesen.

Zbyněk Šimbera

V sídle OHK Chomutov projednala tato aktivní
komise 3. února 2016 pod taktovkou své před
sedkyně Ing. Ivany Košanové situaci v novém
programu přeshraniční spolupráce a aktuální
stav realizace Fondu malých projektů v pro
gramu Interreg V-A. V komisi se představily
nové členky – Ústecký kraj zde bude zastu
povat Ing. Jana Nedrdová a Středosaský okres
Veronika Oschatz.
Komise již ale hodnotila první projekty oblíbeném Fondu malých projektů. Z pěti projektů
v její kompetenci komise navrhuje 1 projekt přepracovat, 1 projekt nedoporučuje ke schválení,
ve dvou projektech doporučuje rozšíření partnerů a aktivit. O předložených projektech bude
ovšem rozhodovat Lokální řídící výbor. Komise
se dále shodla na svém projektovém záměru
kooperační burzy podniků. Projektovou žádost
připraví užší pracovní skupina.
Na závěr zorganizovala předsedkyně komise
exkurzi v místním česko-německém podniku
PULS investiční s.r.o, založeném v roce 2007. Je
dceřinou firmou podniku v Mnichově, který má
pobočky v mnoha zemích Evropy a Asie. V Chomutově je tato moderní provozovna zaměřena
na výrobu pulsních napájecích zdrojů pro zavěšení na DIN lišty. Nabízí mnoho druhů 1-fázových síťových a 3-fázových zdrojů AC/DC nebo
vyrovnávacích modulů. Dále poskytuje síťové
zdroje AS-Interface, redundantní síťové zdroje
a moduly. Přístroje jsou uplatňovány v oboru
strojírenství, na stavbách a dalších zařízení. Při
exkurzi tuto obtížnou tématiku perfektně tlumočila Dr. Radka Hodicová.
Pro členy komise bylo zajímavé seznámit se s
vývojem techniky v této oblasti a překvapil je
velký počet zaměstnanců a péče, kterou jim
firma věnuje, jak o tom informoval Dr. Luděk
Hodic. V závěrečné besedě s vedením firmy se
objevily i zajímavé náměty na spolupráci s dalšími firmami v euroregionu.

Diese aktive Arbeitsgruppe der Euroregion
Erzgebirge traf sich unter Leitung der tsch.
Vorsitzenden Frau Ing. Ivana Košanová zur Be
ratung am 3. Februar 2016 in der Kreishandels
kammer in Chomutov. Es wurde die Situation
im neuen Programm für die grenzüberschrei
tende Zusammenarbeit besprochen, sowie der
aktuellen Stand der Umsetzung des Kleinpro
jektefonds im Programm Interreg V-A. In der
Arbeitsgruppe stellten sich neue Mitglieder
vor. Der Bezirk Ústecký kraj wird jetzt von Frau
Ing. Jan Nadrdová vertreten und der Landkreis
Mittelsachsen von Frau Veronika Oschatz.
Die Arbeitsgruppe bewertete aber auch erste
Projekte des beliebten Kleinprojektefonds. Unter fünf Projekten in ihrer Kompetenz schlägt
sie vor, ein Projekt überarbeiten, ein Projekt
wird nicht zur Genehmigung empfohlen, zwei
sollen ihre erweitern. Die endgültige Entscheidung über die Projekte fällt freilich der Lokale
Lenkungsausschuss. Die Arbeitsgruppe vereinbarte, ein Projektvorhaben „Kooperationsbörse
der Betriebe“ vorzubereiten. Ein Projektantrag
bereitet eine engere Arbeitsgruppe vor. Zum
Schluss organisierte die Vorsitzende eine Exkursion in die hier ansässige deutsch-tschechische Gesellschaft PULS investiční .r.o., die

2007 gegründet wurde. Sie ist eine Tochterfirma
des Betriebs in München, der Filialen in vielen
Ländern Europas und Asien hat. Bei der Exkursion wurde die schwierige Thematik perfekt von
Frau Dr. Radka Hodicová gedolmetscht. Für die
Mitglieder der Arbeitsgruppe war interessant,
die Entwicklung der Technik in diesem Bereich
kennenzulernen. Sie waren von der großen
Zahl der Mitarbeiter und des Sozialleistungen,
die sie von der Firma erhalten, beeindruckt.
Darüber informierte Herr Dr. Luděk Hodic. Im
Gespräch mit der Leitung der Firma am Ende
der Exkursion zeigten sich Möglichkeiten einer
Zusammenarbeit bei interessanten Vorhaben
mit weiteren Firmen der Euroregion.

Ing. Jana Nedrdová
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 ociální komise v Meziboří
S
Arbeitsgruppe Soziales in Meziboří
Předseda komise Ing. Karel Giampaoli vybral
tentokrát k jednání své komise Domov sociálních služeb Meziboří. Komisi zde přivítal starosta Meziboří Petr Červenka, který představil
toto zajímavé město za velkého zájmu především německých členů komise. Na svém jednání
se komise v úvodu seznámila s realizací nového
programu a především s Fondem malých projektů v programu Interreg V-A. Velmi detailně
poté komise hodnotila projektové žádosti ze
sociální oblasti a doporučila Lokálnímu řídícímu
výboru Euroregionu Krušnohoří schválit všechny 3 předložené projekty, k jednomu požaduje
bližší vysvětlení. Komise také sama připravuje
své projektové záměry. Jako velmi důležitý úkol
si předsevzala aktualizovat sociální atlas. O jeho
vytvoření se zasloužila mostecká Charita spolu
se saským sdružením Volkssolidarität.
Za dobu užívání sociálního atlasu došlo ke
změnám ve struktuře sociální práce v obou
zemích, ale také se v praxi vyskytly problémy
s výkladem některých speciálních pojmů, které
jsou sice správně přeloženy, ale mají mnohdy
jiný význam. Mgr. Číčel z mostecké diakonie
představil záměr projektu spolupráce dobro-
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volníků s výměnou zkušeností, který komise
uvítala. Na závěr následovala exkurze v obou
zařízeních Domova sociálních služeb, v Domově
pro seniory a v Domově se zvláštním režimem.
Obě tato zařízení jsou příspěvkovými organizacemi Ústeckého kraje a členové komise obdivovali sociální služby na vysoké úrovni a v domově
se zvláštním režimem obětavou péči o seniory
s chronickými onemocněními.
Der Vorsitzende der Arbeitsgruppe Herr Ing.
Karel Giampaoli wählte zur Beratung der Arbeitsgruppe Domov sociálních služeb Meziboří, also das Heim der Sozialdienstleistungen
in Meziboří. Die Arbeitsgruppe wurde hier vom
Bürgermeister von Meziboří, Herr Petr Červenka
begrüßt und unter großem Interesse vor allem der deutschen Teilnehmer, stellte er seine
interessante Stadt vor. Am Anfang der Beratung machte sich die Arbeitsgruppe mit der
Umsetzung des neuen Programms vertraut,
vor allem mit dem Kleinprojektefonds im Programm Interreg V-A. Sehr detailliert bewertete
die Arbeitsgruppe die Projektanträge im Sozialbereich und empfahl dem Lenkungsausschuss
alle vorgelegten Projekte zu genehmigen. Bei

einem bat sie um eine nähere Erläuterung. Die
Arbeitsgruppe selbst bereitet ihre eigenen Projekte vor. Als eine wichtige Aufgabe sieht sie die
Aktualisierung des Sozialatlasses, um den sich
die Moster Karitas gemeinsam mit dem sächsischen Verein Volkssolidarität verdient gemacht
hat. Während der Nutzung des Sozialatlasses
kam es zu Änderungen in der Struktur der Sozialarbeit in beiden Ländern und es tauchten in
der Praxis Probleme mit Erläuterungen einiger
spezieller Begriffe auf, die zwar gut übersetzt
sind, jedoch oft eine andere Bedeutungen haben. Mgr. Číčel von der Moster Diakonie stellte
ein Vorhaben der Zusammenarbeit von ehrenamtlichen Mitarbeitern vor, das dem Erfahrungsaustausch dient. Die Arbeitsgruppe befürwortete das Vorhaben. Die Beratung wurde
mit einer Exkursion in beiden Einrichtungen des
Heimes sozialer Dienstleistungen beendet. Beide Einrichtungen sind Beitragsorganisationen
des Bezirkes Ústecký kraj und die Mitglieder der
Arbeitsgruppe konnten die Dienstleistungen
mit hoher Qualität bewundern. Im Heim mit
besonderer Betreuung beeindruckte die opferbereite Pflege der Senioren mit chronischen
Erkrankungen.

 OMISE PRO KULTURU
K
A MLÁDEŽ ARBEITSGRUPPE
SCHULE, JUGEND UND
KULTUR
Jako obvykle měla tato komise k hodnocení nejvíce projektů. Tentokrát jich ve Freibergu dne
9. února 2016 hodnotila devět. Po důkladném
projednání a po živé diskusi komise dva projekty nedoporučuje k přijetí a jeden navrhuje
přepracovat. Ostatních šest projektů komise
doporučuje. Stanoviska komisí jsou předávána
Lokálnímu řídícímu výboru a jsou osvědčeným
vodítkem k jeho rozhodování, ve velké většině
jsou stanoviska komisí zohledňována.
Dlouho komise jednala o svých projektech.
Tradiční adventní koncert, který komise organizuje od svého založení, dozná několik změn
a adventní koncert bude obohacen o letní
koncerty. Úzká pracovní skupina připraví do
příštího jednání komise již konkrétní návrhy.
Dalším projektem bude výstava saských umělců
v Mostě, podá ho německá část euroregionu a
projektovým partnerem je Galerie výtvarných

umění v Mostě. Komise pro kulturu a mládež
je také pověřena přípravou Ceny Euroregionu
Krušnohoří za vynikající přeshraniční spolupráci.
V loňském roce udělena nebyla, ale v letošním
roce je možné podávat návrhy na její udělení
do konce června.
Wie gewöhnlich hatte diese Arbeitsgruppe die
meisten Projekte zur Bewertung. So wurden am
9. Februar 2016 in Freiberg neun Projekte bewertet. Nach einer ausführlichen Verhandlung
und einer regen Diskussion empfahl die Arbeitsgruppe zwei Projekte nicht zur Genehmigung
und empfahl ein Projekt zu überarbeiten. Die
übrigen sechs Projekte wurden durch die Arbeitsgruppe empfohlen. Diese Stellungnahmen
werden an den Lenkungsausschuss übergeben
und sind bewährte Anhaltspunkte für seine Entscheidung. Lange hat die Arbeitsgruppe über
ihre eigenen Projekte diskutiert. Das seit Grün-

dung der Euroregion durchgeführte traditionelle Adventssingen wird um ein Sommerkonzert
bereichert, das in Tschechien stattfinden soll.
Ein kleiner Kreis bereitet bis nächste Beratung
der Arbeitsgruppe konkrete Vorschläge vor. Ein
weiteres Vorhaben wird eine Ausstellung der
sächsischen Künstler in Most sein. Das Projekt
wird von der deutschen und tschechischen Seite der Euroregion als Spiegelprojekt beantragt.
Der Projektpartner ist die Moster Galerie für
bildenden Kunst. Ein weiteres Arbeitsfeld dieser
Arbeitsgruppe ist die Vorbereitung des Preises
der Euroregion, der für ausgezeichnete Zusammenarbeit verliehen wird. Der Preis wurde im
vorigen Jahr nicht verliehen, aber in diesem
Jahr ist es möglich, die Vorschläge zu seiner Erteilung bis Ende Juni in den Geschäftsstellen der
Euroregion einzureichen. Die Arbeitsgruppe ist
nicht nur für die Vorbereitung des Preises verantwortlich, sondern auch für den Preis selbst.
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Cena Euroregionu Krušnohoří Preis
der Euroregion Erzgebirge

Mgr. Zdeněk Pištora

 portovní komise
S
Arbeitsgruppe Sport
Ve Freibergu řídil českou část komise 15. února
2016 již Mgr. Zdeněk Pištora, její nově zvolený
předseda. Komise se zabývala problematikou
nového programu na podporu přeshraniční
spolupráce a především se soustředila na Fond
malých projektů v programu Interreg V-A.
Ve Fondu malých projektů byly také podány
4 projekty v oblasti sportu, které komise velmi podrobně projednala a hodnotila. Všechny
projekty doporučila ke schválení, což svědčí o
dobré práci projektových a finančních manažerek v obou jednatelstvích, protože se s žadateli
projekty zodpovědně konzultovaly. Komise ale
také iniciuje vlastní projekty. Jedním z nich by
měl být projekt katalogu sportovních klubů s
kalendářem sportovních akcí v obou částech
euroregionu. Z tohoto projektu se poté mohou
odvíjet společné sportovní aktivity, které může

komise organizovat a koordinovat. Pro podání
tohoto projektu bylo dohodnuto, že žadatelem
bude Okresní sportovní svaz Středního Saska
Kreissportbund KSB a připraví ho Michael Jubelt,
koordinátor sportovních činností mládeže. Na
české straně by měla být partnerem česká část
Euroregionu Krušnohoří. Na projektu se budou
pochopitelně podílet sportovci z obou částí euroregionu, na české straně pod vedením nového
předsedy Mgr. Pištory. Na dalším setkání se tato
komise sejde na české straně v květnu, místo i
s exkurzí předseda Pištora vybere.
In Freiberg wurde die tschechische Seite der
Arbeitsgruppe am 15. Februar 2016 bereits
vom neuen Vorsitzenden, Herrn Mgr. Zdeněk
Pištora, begleitet. Die Arbeitsgruppe be
schäftigte sich mit der Problematik des neu
en Programms für die grenzüberschreitende
Zusammenarbeit und hat sich vor allem auf
den Kleinprojektefonds im Programm Interreg
V-A konzentriert.
Im Kleinprojektefonds wurden vier Projekte im
Bereich Sport beantragt, die diese Arbeitsgruppe sehr ausführlich besprochen und bewertet
hat. Alle Projekte wurden zur Genehmigung
empfohlen. Das deutet auf eine gute Arbeit der
Projekt- und Finanzmanagerinnen in beiden
Geschäftsstellen, die mit den Antragstellern
die Projekte verantwortlich konsultieren. Die
Arbeitsgruppe bereitete auch eigene Projekte
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Každý rok by měla být
udělena Cena Euroregionu Krušnohoří za
vynikající přeshraniční
spolupráci v uplynulém
roce. Letos je třeba podat návrhy na udělení
Ceny do konce června. Na české straně se
návrhy podávají do jednatelství Euroregionu
Krušnohoří v Mostě a na německé straně do
jednatelství ve Freibergu. S udělením Ceny
počítáme v listopadu. V minulém roce se objevily názory, že když byl někdo již jednou navrhován, že nemůže být navržen znovu. Není
tomu tak. Pokud byl někdo navržen a Cenu
neobdržel, může být navržen znovu. Cena se
zpravidla uděluje jen jedna, občas jsou uděleny
dvě, z každé strany euroregionu po jedné.

Der Preis der Euroregion Krušnohoří/Erzgebirge für die ausgezeichnete grenzüberschreitende
Zusammenarbeit kann in jedem Jahr verliehen werden. In diesem Jahr ist müssen die Vorschläge
für die Verleihung des Preises bis 30.Juni eingereicht sein. Auf deutscher Seite werden die Vorschläge in der Geschäftsstelle in Freiberg, auf tschechischer Seite in der Geschäftsstelle in Most
eingereicht. Dazu ist eine schriftliche Begründung notwendig. Die Verleihung soll im November
stattfinden. Wenn jemand schon einmal vorgeschlagen wurde und nicht als Preisträger ausgewählt
wurde, kann er mit einer schriftlichen Begrünung wieder vorgeschlagen werden.

DOSAVADNÍ DRŽITELÉ CENY
BISHERIGE PREISTRÄGER:
2010 ·	Frau Constanze Ulbricht,
vedoucí volnočasového zařízení
Freizeitzentrum Baldauf Villa
v Marienbergu | Leiterin des
Freizeitzentrums Baldauf Villa in
Marienberg
2011	
·	Frau PhDr. Libuše Pokorná, ředitelka
Oblastního muzea v Mostě | Direktorin
des Regionalen Museums Most
2012 ·	Frau Jitka Gavdunová, starostka
Vejprty | Bürgermeisterin von Vejprty
·	Herr Bernd Schlegel, starosta
Bärensteinu | Bürgermeister von
Bärenstein
2013	
·	František Bina und Beate Ebenhöh,
jednatelé Euroregionu Krušnohoří/
Erzgebirge | beide Geschäftsführer
der Euroregion Erzgebirge/Krušnohoří

vor. Ein der Vorhaben ist ein Katalog der Sportvereine mit einem Kalender der Veranstaltungen auf beiden Seiten der Euroregion. Aus dem
Projekt können sich gemeinsame Aktivitäten
entwickeln, welche die Arbeitsgruppe organisieren und koordinieren kann. Für die Beantragung des Projektes wurde vereinbart, dass der
Antragsteller Kreissportbund KSB Mittelsachsen e.V. sein wird. Michel Jubelt wird das Projekt
vorbereiten. Auf tschechischer Seite könnte
die Euroregion Krušnohoří der Projektpartner
werden. An der Vorbereitung des Projektes werden sich selbstverständlich Sportler aus beiden
Teilen der Euroregion beteiligen.

2014	
·	Herr PhDr. Václav Hofmann, ředitel
Městského divadla Most | Direktor
des Stadttheaters Most
· Helmut Schramm, dlouholetý velitel
hasičů v Annabergu | langjähriger
Leiter der Feuerwehr Annaberg
	·	Jiři Prokeš, velitel hasičů ve Vejprtech |
Kommandant der Feuerwehr Vejprty

Zur nächsten Beratung trifft sich die Arbeitsgruppe im Mai, den Tagungsort mit einer Exkursion auf tschechischer Seite wählt der Vorsitzende Pištora aus.
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Valná
hromada okresní agrární komory Vollversammlung
der Kreisagrarkammer
Významný partner našeho euroregionu, Okres
ní agrární komora Most-Teplice, bilancovala na
své valné hromadě 25. 2. 2015 uplynulý rok.
V současné době má tato agrární komora 42
členů a její hospodaření vykázalo za rok 2015
zisk ve výši +126.293,81 Kč. V uplynulém roce
se může pochlubit pozoruhodnou činností.
Byly to vzdělávací akce, kterých se účastnilo 1
113 osob a pokračovala její informační činnost
v rámci Krajského informačního středisko pro
rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje.
Uskutečnila řadu akcí, jako byla např. Výstava
„Zahrada Čech“ Litoměřice – září 2015 s vyhodnocením nejlepších potravinářských výrobků za
účasti náměstka ministra zemědělství MZe ČR,
prezidenta AK ČR, hejtmana ÚK a náměstka hejtmana a radních ÚK a primátora města Mostu.
Dále výstava „Země živitelka“ v Českých Budějovicích – srpen 2015 či Regionální potravina
Ústeckého kraje – srpen – září 2015. Agrární komora zpracovala projekt „Regionální potravina
Ústeckého kraje 2015“ a přihlásila se do výběrového řízení, které vyhrála. Projekt byl ukončen
slavnostním vyhlášením vítězů na Zahradě
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Čech v Litoměřicích 13. 9. 2015. Komora se také
zúčastnila Gastro Food festu Litoměřice. Akce
proběhla v měsíci říjnu 2015 na výstavišti Zahrada Čech v Litoměřicích, poté pokračovala prezentace regionálních potravin na 13. Vinařských
Litoměřicích a velmi úspěšná byla prezentace
regionálních potravin Ústeckého kraje v Sasku.
Na XVIII. česko-německých slavnostech v měsíci říjnu zajišťovala prezentaci regionálních
potravin v Drážďanech za účasti cca 400 osob.
Prezentace a ochutnávky regionálních výrobků
potravinářů se setkaly s velkým úspěchem. Na
české straně při těchto slavnostech rovněž zajišťovala prezentaci a ochutnávky regionálních
potravin při příležitosti česko-německé kulturní
akce v Severočeském divadle v Ústí nad Labem.
Rovněž zde byly regionální výrobky velmi kladně
hodnoceny. Spolupráce se saskými zemědělci pokračovala výměnou zkušeností, zejména
v oblasti přípravy na nový program 2014 – 2020
a výměny cenových informací jednotlivých komodit. V lednu 2016 byla aktualizována smlouva
o spolupráci z roku 2015. Členové agrární komory jsou členy zemědělské komise Euroregionu
Krušnohoří. Agrární komora úzce spolupracuje
s AK ČR, MZe ČR, SZIF v Ústí nad Labem, dále
pak s ÚZEI Praha, UJEP Ústí nad Labem, školami,
nevládními organizacemi a obcemi a samozřejmě s Euroregionem Krušnohoří. Velmi dobrá
spolupráce v loňském roce byla s Ústeckým
krajem, který formou podpory z fondu hejtmana finančně podpořil řadu akcí – soutěž
Přemysla Oráče, Gastro Food Fest Litoměřice,
vzdělávání zemědělců, prezentaci regionálních
potravin Ústeckého kraje. Valná hromada zvolila
nové představenstvo a dozorčí radu. Předsedou představenstva byl zvolen Josef Zeidel a
předsedkyní dozorčí rady Ing. Lenka Valentová.
Ředitelkou OAK Most zůstává Ludmila Holadová.

Ein bekannter Partner unserer Euroregion, die
Kreisagrarkammer Most - Teplice bilanziert
zu ihrer Vollversammlung am 25. 02. 2016
das vergangene Jahr. Zur Zeit hat die Kammer 42 Mitglieder und ihr Gewinn 2015 betrug
126,293,81 Kronen. Im vergangenen Jahr konnte
sie eine bemerkenswerte Tätigkeit verzeichnen.
Es waren Bildungsaktivitäten und Informationstätigkeiten im Rahmen des Bezirkszentrums
für die Landwirtschaft. Es wurden auch viele
Veranstaltungen umgesetzt, wir z.B. Böhmens
Garten Litoměřice, Ausstellung in České Budějovice, oder Regionale Lebensmittel des
Bezirkes Ústecký kraj, und viele andere. Sehr
erfolgreich war die Präsentation der regionalen
Lebensmittel in Sachsen. Bei dem XVIII. tschechisch – sächsischen Fest präsentierte sie die
regionalen Lebensmittelerzeugnisse in Ústí
nad Labem und in Dresden im Oktober 2015.
Die Zusammenarbeit mit sächsischen Landwirten hat sich gut entwickelt. Weiter gingen
der Erfahrungsaustausch und die gemeinsamem Vorbereitung für das neue Programm
2014 -2020, sowie der Informationsaustausch
über die Preise auf dem Agrarmarkt. Im Januar 2016 wurde ein aktualisierter Vertrag über
die Zusammenarbeit unterzeichnet. Übrigens
sind Mitglieder der Kammer auch Mitglieder der
Arbeitsgruppe Landwirtschaft der Euroregion.
Die Agrarkammer arbeitet eng mit vielen Partnern zusammen, wie z.B. mit dem Ministerium,
Schulen, Gemeinden. Sehr erfolgreich war die
Zusammenarbeit mit dem Bezirk Ústecký kraj.
Die Vollversammlung hat einen neuen Vorstand
und den Aufsichtsrat gewählt. Als neuer Vorsitzende des Vorstands wurden Herr Josef Zeidel
und die Vorsitzende des Aufsichtsrates Frau Ing.
Lenka Valentová gewählt. Frau Ludmila Holadová bleibt Direktorin der Agrarkammer.

 TARONOVÝ HRANIČNÍ PŘECHOD
S
V BRANDOVĚ PŘINÁŠÍ ROZVOJ DER
ALT-NEUE GRENZÜBERGANG IN
BRANDOV BRINGT ENTWICKLUNG
Trvalé otevření původního silničního přechodu
Brandov-Olbernhau, ke kterém došlo po dva
cetiletém úsilí euroregionu a Ústeckého kraje
v loňském roce, nese první ovoce.

zahájení provozu nové benzinky se zúčastnil
i radní Ústeckého kraje pro dopravu Jaroslav
Komínek, který se o otevření hraničního přechodu také velmi zasloužil.

Kromě zkvalitnění infrastruktury dolní části
Brandova, rozšíření komunikace k hraničnímu
přechodu a rekonstrukce hraničního mostu,
zde již byla vybudována i benzinová čerpací
stanice, rekonstruovány nákupní haly a další
rekonstrukce jsou již plánovány. Realizované
projekty přispěly i ke snížení nezaměstnanosti,
což starosta Brandova Jiří Mooz ve svém projevu při otevření bezinky 9. 1. 2015 také ocenil.
Vzhled Brandova se podstatně mění a do budoucna připravuje Brandov se svým německým
partnerem, s městem Olbernhau, další společné
projekty. Ostatně starosta Brandova Jiří Mooz je
čerstvým členem Rady Euroregionu Krušnohoří
a své bohaté zkušenosti z přeshraniční spolupráce umí velmi dobře využít. Slavnostního

Die dauerhafte Öffnung des ehemaligen
Straßenüberganges Brandov-Olbernhau wur
de nach zwanzigjähriger Mühe der Euroregion
und des Bezirkes Ústecký kraj realisiert und
bringt erste Früchte.
Außer der verbesserten Infrastruktur des unteren Teiles der Gemeinde Brandov, der verbreiteten Straße zum Grenzübergang, wurde
hier eine neue Tankstelle gebaut, Einkaufshallen rekonstruiert und weitere sind geplant.
Die umgesetzten Projekte haben zu einer Senkung der Arbeitslosigkeit beigetragen, was Herr
Bürgermeister von Brandov Jiří Mooz in seiner
Rede anlässlich der Eröffnung der Tankstelle
eingeschätzt hat. Das Gesicht der Gemeinde

Brandov ändert sich wesentlich und für die
Zukunft bereitet Brandov mit seiner Partnergemeinde Olbernhau weitere gemeinsame
Projekte vor. Übrigens ist der Bürgermeister
von Brandov Herr Jiří Mooz neues Mitglied des
Rates der Euroregion und kann seine reichen
Erfahrungen aus der grenzüberschreitenden
Zusammenarbeit gut einbringen. An der Eröffnung des Betriebs der Tankstelle nahm auch
Herr Komínek, Ratsherr des Bezirkes Ústecký
kraj teil, der sich um die Grenzöffnung ebenfalls
verdient gemacht hat.
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Routen in zwei Richtungen nutzen. „Die Veranstaltung ist mit dem Erzgebirgischen Halbmarathonlauf verbunden, der am Sonntag, den 15.
Mai in Moldava stattfindet“, ergänzt Frau Maříková.Ein Anziehungspunkt der Sommersaison
ist das Projekt „Mysteriöse Orte des Erzgebirge
alias Erzgebirgshorror“. Es geht um eine Runde
Geocaching zu Standorten im Erzgebirge, mit
geheimen, gespensterhaften Geschichten.„Zu
jedem Ort und seiner Geschichte wird ein Film
gedreht“, äußert Frau Maříková. Alles beginnt
im Juni und in den Ferien wird das Projekt durch
Nachtführungen zu den Denkmälern ergänzt.
Die Agentur veröffentlicht zu Beginn der tou-

ristischen Saison einige neue Reiseführer. Der
erste betrifft Städte im Erzgebirgsvorland –
eine Publikation, die die Städte des unteren
Erzgebirges beschreibt. Eine weitere heißt „Erzgebirge ohne Barriere“, für behinderte Touristen, Senioren und Familien mit kleinen Kindern.
Die Agentur möchte eine neue touristische
Karte mit einem tschechischen sowie einem
deutschen Teil des Erzgebirges herausgeben
und einen Katalog des erzgebirgischen Handwerks begleitet von einer Ausstellung. Eine
Wanderausstellung der Amateurfotografen
über die „Schönheit des Erzgebirges“ befindet
sich ebenfalls in Vorbereitung.

„Destinační agentura Krušné hory se chystá
zahájit turistickou sezónu o víkendu 14. a 15.
května, a to na kolech. Start cyklistické jízdy
bude v areálu Lesná. Z některých měst v destinaci vypravíme cyklobusy. V sobotu na Lesné
bude doprovodný program, prodej regionálních
výrobků, vernisáž výstavy Krásy Krušných hor,
koncert, výstava turistického vybavení, výuka a
ukázky nordik walking s možností půjčení vybavení, půjčovna kol, večerní táborák,“ informovala ředitelka Destinanční agentury Eva Maříková.
Cyklistické vyjížďky budou možné po šesti navržených trasách ve dvou směrech. „Akce bude
spojená s Krušnohorským půlmaratonem, který
se koná v neděli 15. května na Moldavě,“ doplnila
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Maříková. Velký tahákem letošní sezóny bude
projekt Tajemná místa Krušných hor aneb Krušné horory. Půjde o ucelený okruh geocachingu
v Krušných horách na místech s tajemným,
hrůzostrašným či strašidelným příběhem. „Ke
každému místu a jeho příběhu bude natočen
krátký film,“ prozradila Maříková. Vše začne v
červnu a o prázdninách projekt doplní noční
prohlídky památek spojené s promítání Krušných hororů, noční pochody a výpravy. Na turistickou sezónu 2016 vydává Destinační agentura
několik nových průvodců - prvním jsou Města
Podkrušnohoří - publikace popisující města pod
Krušnými horami.
Dalším pak Krušné hory bez bariér, určené pro
hendikepované turisty, seniory a rodiny s malými dětmi. Agentura chce vydat takové novou
turistickou mapu Krušných hor s českou i německou částí a katalog živých krušnohorských
řemesel, který by měla doprovodit výstava.
Chytá i putovní výstavu amatérských fotografií
Krásy Krušných hor.

Rozvoj přeshraničního cestovního ruchu
je téma, které je jednou z hlavních priorit zástupců Vzdělávacího a rekreačního
centra Lesná, o.p.s., Destinační agentury
Krušné hory, Tourismusverband Erzgebirge, e. V. a Euroregionu Krušnohoří.
Právě jejich nadšení a rok od otevření informačního centra Lesenská pláň bylo
podnětem k uspořádání konference s názvem „Cestami Krušných hor - rozvoj a
posílení přeshraničního cestovního ruchu
v Krušnohoří“, která se uskuteční ve středu 30. 03. 2016 od 09:30 hod. v prostorách Vzdělávacího a rekreačního centra
v Lesné. Podnětné a zajímavé příspěvky
představili ve svých prezentacích četní
významní hosté z české i německé části
euroregionu. Na konferenci nebylo žádáno
o dotační příspěvek a je uspořádána bez
dotační podpory.

 URISTICKÁ SEZÓNA V KRUŠNÝCH HORÁCH
T
ZAČNE CYKLOJÍZDOU TOURISTISCHE SAISON
IM ERZGEBIRGE STARTET MIT RADFAHREN
S jakými novinkami vstoupí do letošní turistic
ké sezóny Destinační agentura Krušné hory?
Odstartuje ji Krušnohorská cyklistická jízda v
polovině května. Největším lákadlem sezóny
budou zřejmě Krušné horory neboli geocachin
gový průvodce po tajemných místech, který
doprovodí krátké hororové filmy.

 estami Krušných hor
C
Die Wege durch das
Erzgebirge

Mit welchen Neuigkeiten tritt die Agentur
Destinační agentura Krušné hory in die dies
jährige Saison ein? Sie startet Mitte Mai mit
Radtouren im Erzgebirge. Die größte Anzie
hung der Saison wird Geocaching im Erzge
birge zu mysteriösen Plätzen, an denen kurze
Horrorfilme gezeigt werden.

Die Entwicklung des grenzüberschreitenden Tourismus ist eine der Prioritäten des
Bildungs- und Erholungszentrums Lesná,
Destinationsagentur Krušnohoří (Erzgebirge), das Mitglied im Tourismusverband Erzgebirge, e. V. und der Euroregion
Krušnohoří/Erzgebirge ist.

Die erzgebirgische Destinationsagentur „Destinační agentura Krušné hory“ bereitet sich
am Wochenende14. - 15. Mai auf den Start der
Saison vor mit den Fahrrädern vor. Aus einigen Städten werden Radautobusse kommen.
Am Samstag findet in Lesná ein Begleitprogramm mit Verkauf regionaler Erzeugnisse,
einer Vernissage „Schönheit des Erzgebirges“,
einem Konzert, einer Ausstellung touristischer
Ausstattung, einem Nordic Walking Kurs, an
dem die Stöcke ausgeliehen werden können,
statt. „Ebenso gibt es einen Fahrradverleih und
es wird mit einem Lagerfeuer gerechnet“, so
die Direktorin der Agentur Frau Eva Maříková.
Die Radfahrer können sechs vorgeschlagene
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Gerade die Begeisterung im Jahr nach
der Eröffnung des Informationszentrums
Lesenská pláň war Anlass, eine Konferenz mit dem Titel “Wege durch das
Erzgebirge – Entwicklung und Stärkung
des grenzüberschreitenden Tourismus
im Erzgebirge“ zu veranstalten, die am
Mittwoch am 30. 03. 2016 ab 09:30 Uhr
in den Räumlichkeiten des Bildungs- und
Erholungszentrums stattfand. Fruchtbare
und interessante Beiträge wurden mittels Präsentationen von vielen bekannten
Personen der tschechischen und der deutschen Seite der Euroregion vorgestellt.
Die Konferenz wurde ohne Fördermittel
vorbereitet und durchgeführt.
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Vydejte se s námi 14. srpna 2016 na další hudební putování romantickými Krušnými horami
kolem Carsfeldu a Bandoneonwinkelu v Západním Krušnohoří. Buďte u toho, až se Krušné hory
ukáží z té nejkrásnější stránky. Vychutnejte si
jedinečnou krušnohorskou přírodu a hudbu,
buď pěšky či na kole. Od 10 do 17 hod. budou
všechny zastávky obsazeny našimi hudebníky
a každý může ve svém individuálně zvoleném
pořadí navštívit podle libosti tolik stanic, kolik
jen chce.

Begleiten Sie uns am 14. August 2016 zur Erzgebirgischen LiederTour durch das romantische
Erzgebirge um Carlsfeld, dem Bandoneonwinkel im Westerzgebirge. Seien Sie dabei, wenn
sich das Erzgebirge von seiner schönsten Seite
zeigt. Genießen sie ob zu Fuß oder mit dem
Rad einmalige erzgebirgische Natur und Musik. Von 10 bis 17.00 Uhr sind alle Stationen mit
unseren Musikanten besetzt und jeder kann in
individueller Reihenfolge beliebig viele Stationen besuchen.

Hudební zastávky:

Musikstationen:

Grüne Baum, Carlsfeld. Tak jako je rozmanitá a
jedinečná krajina, takový je také krušnohorský
soubor Erzgebirgsensemble Aue a MundARTliches se Siegfriedem Meyerem a Achimem
Wolle, kteří zpívají v místním nářečí.

Grüne Baum, Carlsfeld. So vielfältig wie die
Landschaft und einmalig zugleich das Erzgebirgsensemble Aue und MundARTliches mit
Siegfried Meyer und Achim Wolle.

Bandonion Denkmal, Carlsfeld. Hudební nástroj bandoneon patří prostě ke Carsfeldu! Hrají
Holger Sickel a Bandonionverein-Carlsfeld e.V.

Š ESTÁ HUDEBNÍ CESTA KRUŠNOHOŘÍM SECHSTE ERZGEBIRGISCHE
LIEDERTOUR

Hütte Teichhäuselweg, Carlsfeld. Česko-saské krušnohorské písně zpívají Stefan Gerlach,
Christoph Rottloff, Franz Severa.
Hütte Talsperre. Krušnohorský šraml – Heiner
Stephani a jeho domácí kapela, k tomu navíc
nářečí a hudba „Mundart & Musik“ s Matthiasem
Fritzschem a Arnimem Ortelbachem.
Hütte Wald. Bacha na sníh! Hudba, která pobaví.
De Ranzen a Andreas Riedel.
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Bandonion Denkmal, Carlsfeld. Das Bandoneon
gehört einfach zu Carlsfeld! Es musizieren Holger
Sickel und der Bandonionverein-Carlsfeld e.V.
Hütte Teichhäuselweg, Carlsfeld. Böhmischsächsische Erzgebirgslieder mit Stefan Gerlach,
Christoph Rottloff , Franz Severa.
Hütte Talsperre. Erzgebirgische Schrammelmusik mit Heiner Stephani und seiner Hauskapelle, dazu "Mundart & Musik" mit Matthias
Fritzsch und Armin Ortelbach.
Hütte Wald. Paß a schee auf! Musik die Spaß
macht De Ranzen und Andreas Riedel.

Sitzgruppe Grenztor. Filmové šlágry, evergreeny, melodie na cikánský způsob a ruské romance předvede Duo Roter Mohn a Duo Matrosov.

Sitzgruppe Grenztor. Tonfilmschlager, Evergreens, Zigeunerweisen und russische Romanzen mit dem Duo Roter Mohn und dem
Duo Matrosov.

Sitzgruppe am Bach, Oberwildenthal. Krušnohorská hudba, jak ji umí hrát jen de Chamtzer
Bossen, navíc džez, blues a volné improvizace
přidá Michal Müller na svou citeru.

Sitzgruppe am Bach, Oberwildenthal. Erzgebirgsmusik, wie nur de Chamtzer Bossen sie
spielen dazu Jazz, Blues und freie Improvisation
mit Michal Müller auf seiner Zither

Sitzgruppe am Kneipbecken Wildenthal.
MundARTliches v nářečí s Frankem Mäderem,
Thomasem Baldaufem a Alžběta Trojanová se
svou přísečnickou harfou.

Sitzgruppe am Kneipbecken. MundARTliches
mit Frank Mäder, Thomas Baldauf Wildenthal
und Alžběta Trojanová mit ihrer Preßnitzer
Harfe

Sitzgruppe Drei Baamle, Carlsfeld. Bezva vese
lá náladová hudba - Jörg Heinicke, Franz a Pfiff.

Sitzgruppe Drei Baamle, Carlsfeld. Urig deftige Stimmungsmusik mit Jörg Heinicke, Franz
und Pfiff
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 braz „Vražda jeptišek v Mostě“ se vrací
O
do Mostu Das Gemälde „Der Nonnenraub
zu Most“ kehrt nach Most zurück
V Míšni byl 13. ledna 2016 slavnostně předán
zpět do Mostu po 80 letech obraz znázorňující
přepadení mosteckého kláštera jeptišek husi
ty představitelům Mostu, které zde zastupoval
primátor Mostu Mgr. Jan Paparega a jeho ná
městci Ing. Marek Hrvol a Ing. Markéta Stará.
Slavnostního předání se zúčastnil i generální
konzul v Drážďanech Dr. Jiří Kuděla a primátor
Míšně Olaf Raschke a další významní hosté.
Primátor Jan Paparega vyjádřil své potěšení
ze skutečnosti, že se obraz „Vražda jeptišek
v Mostě“ vrací zpět. Pro Mostečany má obraz mimořádnou hodnotu nejen historickou
či uměleckou, ale také emoční. Připomíná
královské město Most a jeho slavnou historii,
ale také skutečnost, že dnes hledíme na zcela
odlišné město a prostředí. Koncem 14. století
byla většina obyvatel Mostu německé národnosti. V letech 1419 – 1434 dochází k husitským
válkám. Most byl tehdy centrem katolíků. V roce
1421 přepadli husité klášter jeptišek. Ty hledaly
zastání u markraběte Fridricha IV. Bojovného,
který se stal v roce 1423 kurfiřtem a v témže
roce získal severočeská města Most a Ústí nad
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Labem. Při vzniku republiky v roce 1918 se uvádí,
že nikde jinde nebyl odpor proti obsazení města
Čechy tak silný, jako v Mostě. Němci urychleně
odvážejí pozůstalost Ulriky Lewetzov, mezi ní
jsou ale i dva obrazy, Bitva s husity u Mostu a
Přepadení jeptišek husity, údajně aby jim zajistili
bezpečnost. V roce 1984 byla prováděna inventarizace v míšeňském Albrechtsburgu a tehdejší
vědecký pracovník tam objevil malbu z městského muzea Míšeň. V roce 2009 píše někdejší
vědecký pracovník Albrechtsburgu do Mostu a
upozorňuje na tuto malbu. Ta se mezitím stěhuje do městského muzea Míšeň. V roce 2013 je
zahájeno zkoumání původu obrazu, zapojuje
se výmarský archiv a jsou nalezeny doplňující
podklady i v míšeňském archivu. Předání obrazu
zpět do Mostu nestojí už nic v cestě. Jak tyto
historické události viděl český kronikář Vavřinec
z Březové? V Husitské kronice popisuje takto
události v Mostě. A když se vojska spojila v jedno, dali se husité se na pochod k Mostu a opanovali hradní horu. A tak strach a hrůza zranila
srdce hradní posádky. Proto žádali o přátelské
vyjednávání. A když se spolu sešli s purkrabím
mosteckého hradu, otcem zajatých synů, prosili

jeho synové, aby se nad nimi smiloval a ráčil
postoupit hrad Pražanům. Ale otec synům se
slzami odpověděl: „To nemohu učinit, a ani nesmím, protože hrad je jednomu jinému svěřen
k obraně. A když se Míšňané se seřazenými šiky
a houfy přiblížili k hoře a Pražané se podobně
sešikovali k utkání s Míšňany, zmocnil se neslýchaný strach a hrůza jak vojska míšeňského,
tak pražského. Ale při srážce ti, kteří vedli šik
Pražanů, dali se na útěk, zanechavše tam dva
praky a toliktéž velikých pušek; a bloudíce jako
ovce bez pastýře pospíchali doraziti, neohlížeje
se nazpátek, ti do Žatce, ti do Chomutova, osta
tní do Loun a do Slaného.

In Meißen wurde am 13. Januar 2016 den Ver
tretern der Stadt Most nach 80 Jahren ein Bild
feierlich an Most zurückgegeben, das den
Hussitenüberfall auf das Brüxer Nonnenklos
ter zeigt. Bei der Übergabe waren OB Mgr. Jan
Paparega und seine Stellvertreter Ing. Marek
Hrvol und Ing. Markéta Stará anwesend. An
der feierlichen Übergabe nahmen auch der
Generalkonsul in Dresden, Dr. Jiří Kuděla, der
Meißner OB, Olaf Raschke und weitere Per
sönlichkeiten teil.
Der Oberbürgermeister Jan Paparega äußerte seine Freude über die Tatsache, dass das
Gemälde „Nonnenraub zu Most“ zurückkehrt.
Für die Moster Bürger hat das Bild einen außergewöhnlichen, nicht nur historischen oder
künstlerischen, aber auch emotionalen Wert.
Es erinnert an die königliche Stadt Most und
ihre ruhmvolle Geschichte, aber auch an die
Tatsache, dass wir heute eine ganz andere Stadt

und Umgebung haben. Ende des 14. JH war die
Mehrzahl der Brüxer Einwohner deutscher
Nationalität. In den Jahren 1419 – 1434 kam
es zu den Hussitenkriegen. Brüx war damals
Zentrum der Katholiken. Im Jahr 1421 überfielen
die Hussiten das Nonnenkloster. Diese ersuchten
den Markgrafen Friedrich IV. den Streitbaren,
der im Jahr 1423 Kurfürst wurde und in dem
Jahr auch die nordböhmischen Städte Most
und Ústí nad Labem eroberte, um Beistand.
Zur Gründung der Republik, im Jahr 1918 wird
erwähnt, dass nirgendwo anders die Ablehnung
gegen die tschechische Besetzung der Stadt
so stark war wie in Most. Die Deutschen haben
rasch den Nachlass von Ulrike von Levetzow
weggebracht, darunter waren auch zwei Bilder, „Die Hussitenschlacht bei Most“ und „Der
Hussitenüberfall auf die Nonnen“ – angeblich,
um sie in Sicherheit zu bringen.
Im Jahr 1984 erfolgte eine Inventarisierung in
der Meißner Albrechtsburg und der damalige
wissenschaftliche Mitarbeiter entdeckte dort
das Gemälde aus dem Stadtmuseum Meißen. Im
Jahr 2009 schreibt ein ehemaliger wissenschaftlicher Mitarbeiter der Albrechtsburg nach Most
und macht auf dieses Gemälde aufmerksam.
Dieses wurde zwischenzeitlich ins Stadtmuseum
Meißen gegeben. Im Jahr 2013 wurde mit der
Prüfung zur Herkunft des Bildes begonnen, es
wurde das Weimarer Archiv einbezogen und

auch im Meißner Archiv weitere ergänzende
Unterlagen angelegt. Einer Rückgabe nach Most
stand dann nichts mehr im Wege. Wie sah der
Chronist Vavřinec z Březové diese historische
Begebenheit? In der Hussitenchronik beschreibt
er das Ereignis in Most folgendermaßen:
Und als sich das Heer formierte, marschierten
die Hussiten gen Most und eroberten den Burgberg. Und so erfasste Angst und Schrecken
die Herzen der Burgbesatzung. Deshalb baten
sie um freundschaftliches Verhandeln. Und als
sie sich mit dem Herren der Moster Burg trafen,
dem Vater der gefangenen Söhne, bestärkten
ihn die Söhne, dass er sich mit ihnen einige und
die Burg den Pragern zu überlassen geruhe.
Aber der Vater antwortete unter Tränen: „Das
kann ich und darf ich nicht tun, weil die Burg
jemandem anderen zum Schutz versprochen
wurde.“
Und als sich die Meißner in geordneten Linien
und Trupps dem Berg näherten und die Prager
gleichermaßen zum Angriff auf die Meißner
antraten, bemächtigten unhörbare Angst und
Schrecken sowohl die Meißner als auch die
Prager Truppen. Aber beim Zusammenstoßen
der beiden Truppen, flüchteten die Hussiten
und hinterließen auf dem Schlachtfeld schwere
Waffen und eilten nach Saatz, Komotau, nach
Laun oder Schlan.
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LOUNY: CENTRUM ČESKO-SASKÉ
SPOLUPRÁCE LOUNY: ZENTRUM
DER TSCHECHISCH-SÄCHSISCHEN
ZUSAMMENARBEIT

Ne nadarmo byly Louny vybrány pro místo jednání jarního zasedání Monitorovacího výboru
programu Interreg V-A česko-saské přeshraniční spolupráce. A protože jednání trvalo 2 dny,
mohli se s ním účastníci zasedání seznámit. A je
toho zde hodně, co stojí za zhlédnutí. K velmi navštěvovaným památkám ve městě patří chrám
sv. Mikuláše s možností prohlídky a výstupem
na věž, příjemná je také procházka podél toku
Ohře. Návštěvníky jistě upoutá i zdejší oblastní
muzeum v Pivovarské ulici, kde mimo stálé expozice jsou k vidění i různé krátkodobé výstavy.
A pod správou muzea je i nedaleký Archeologický skanzen v Březně u Loun. Jen pár kroků od
muzea má sídlo Galerie Benedikta Rejta, kde
je umístěna stálá expozice umění 2. poloviny
20. století. Velké péči se stále těší Masarykovy

sady a přilehlé výstaviště, kde se ročně pořádá mnoho zajímavých výstav. V Lounech má
sídlo řada úspěšných firem a společností, bylo
opraveno Vrchlického divadlo a také kulturní
dům Zastávka, kde zasedání probíhalo. Není bez
zajímavosti, že ve městě jsou dva minipivovary
a buduje se třetí. Za posledních více než dvacet
let se hlavně střed města změnil k nepoznání,
pěší zóna, opravené domy. To oceňují nejen
místní obyvatelé, ale hlavně turisté a lounští
rodáci, kteří se vracejí do svého města. Obdiv
nad pěší zónou vyjádřil při své návštěvě v roce
1997 i tehdejší prezident republiky Václav Havel.
Z velké části se tak splnil nejen sen, ale i úkol,
který si dal v prvopočátku svého starostování
v roce 1989 ing. Volkmann a jeho spolupracovníci – vytvořit z Loun „Perlu na Ohři“.
Nicht umsonst wurde die Stadt Louny als Tagungsort der Frühlingstagung des Begleitausschusses des Programms Interreg V-A der tschechisch-sächsischen grenzüberschreitenden
Zusammenarbeit gewählt. Weil die Sitzung 2
Tage dauerte, konnten sich seine Teilnehmer
auch mit der Stadt vertraut machen. Vieles
gibt es zu besichtigen. Zu den meist besuchten
Denkmälern gehört die St. Niclas Kirche mit der
Möglichkeit, den Turm zu ersteigen. Angenehm
ist auch ein Spaziergang entlang des Flusses
Ohře. Die Besucher sind sicher auch angetan
vom hiesigen Museum in der Pivovarská Straße,
wo man außer ständigen Expositionen auch
Gastausstellungen sehen kann. Zum Museum
gehört auch das archäologische Freilichtmuseum in Březno bei Louny. Nur ein paar Schritte
vom Museum entfernt, hat die Galerie Benedikt
Reit ihren Sitz, wo eine Dauerausstellung zur
Kunst der 2. Hälfte des 20. Jahrhundert zu sehen

ist. Gut gepflegt ist die Parkanlage Masarykovy
sady, sowie das angrenzenden Messegelände,
wo jährlich viele interessante Ausstellungen
stattfinden. Das Vrchlický Theater, sowie das
Kulturhaus Zastávka, wo die Sitzung stattfand
sind saniert. Eine Reihe erfolgreicher Firmen
und Gesellschaften haben ihren Sitz in Louny.
Interessant ist auch, dass es in der Stadt zwei
Minibrauereien gibt und eine dritte gerade gebaut wird. In den letzten 20 Jahren hat sich die
Stadt bemerkenswert verändert, vor allem der
Stadtkern, wo Fußgängerzonen entstanden
sind und Häuser renoviert wurden. Das schätzen nicht nur die Einheimischen, sondern auch
die Touristen, sowie die Launer Landeskinder,
die in ihre Stadt zurückziehen. Der ehemalige
Präsident der Republik Václav Havel äußerte bei
einem Besuch 1997 Bewunderung über die Fußgängerzone. Zum großen Teil wurde der Traum
des Herrn Ing. Volkmann, des ersten Bürgermeisters und seiner Mitarbeiter 1989, die Stadt Louny zur Perle am Fluß Ohře zu gestalten,
verwirklicht. 
Autor: Ladislav Bába
Více zde / Mehr unter: www.louny.eu.

