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svobodný hlas

Placená inzerce - Pøíloha k 30. výroèí partnerství mìst Louny a Zschopau

Partnerství Zschopau - Louny
Mìsto Louny intenzivnì spolupracuje s pøeshranièními mìsty, jako je napøíklad Barendrecht v Holandsku a Luèenec na Slovensku. Vedle tìchto partnerských mìst udrují Louny významnou spolupráci se saským mìstem Zschopau.
V letoním roce mìsta spoleènì oslaví vý- tak kulturních, vèetnì výmìny
znamné jubileum - 30 let partnerství. V sou- pracovních zkueností úøedníkù
èasné dobì jsou pøípravy akce v plném prou- obou radnic. Pravidelných turnadu.
jù v sálové kopané se úèastní neZa dobu spolupráce se uskuteènilo mno- jen sportovci z partnerských mìst
ho spoleèných akcí a to jak sportovních, Zschopau a Louny, ale rovnì i

Program delegace
z Loun pøi návtìvì
v Zschopau

reprezentanti holandského a slovenského mìsta. Neménì významnou sportovní akcí s dlouholetou tradicí je Cyclo Tour.
Amatértí cyklisté partnerských
mìst kadoroènì zdolávají kilometry na trase Louny - Zschopau
- Barendrecht. Do kulturní spolupráce lze zahrnout úèast pøi

mìstských slavnostech a výstavách. Velmi
cenné jsou i zkuenosti z pracovních pobytù na radnicích obou mìst. V loòském roce
také dolo k navázání nových kontaktù mezi
informaèními støedisky a do dalích let se
pøedpokládá jejich úzká spolupráce.
K neustálému rozvíjení a prohlubování
partnerských vztahù pøispívají i základní
koly a gymnázia obou spøátelených mìst.

Program delegace
z Zschopau pøi
návtìvì v Lounech

Zámek Wildeck od jihovýchodu.

n Pátek 30. srpna 2002
13.00 hodin Odjezd autobusem do Zschopau z parkovitì u atecké
brány
15.00 hodin Pøíjezd do Zschopau, uvítání
17.00 hodin Odjezd z hotelu k zámku Wildeck  kulturní program
19.30 hodin Zaèátek slavnostního veèera
n Sobota 31. srpna 2002
09.30 hodin Jízda k návtìvì dolu
10.00 hodin Prohlídka dolu nebo návtìva koupalitì a nebo kuelky,
popøípadì prohlídka mìsta
Spoleèný obìd (ve stanu)
13.30 hodin Otevøení výstavy u pøíleitosti 30letého výroèí spolupráce
mezi mìsty
14.00 hodin Návtìva slavností na zámeckém dvoøe, prohlídka zámku a muzea
18.00 hodin Odjezd do Loun
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n Pátek 13. záøí 2002
17.00 hodin Pøíjezd do Loun, uvítání
18.30 hodin Výstup na ochoz chrámové vìe, prohlídka mìsta
20.00 hodin Veèeøe v restauraci Èerný Kùò, slavnostní veèer
n Sobota 14. záøí 2002
09.30 hodin Odjezd k prohlídce Peruce
11.30 hodin Obìd v penzionu U Dubu
13.30 hodin Návtìva výstavy Èlovìk v pøírodì,
vystoupení umìlcù z Zschopau
18.00 hodin Odjezd do Zschopau

Publikace Louny - Zschopau
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K pøíleitosti 30letých oslav parterství se chystá vydání fotografické
publikace Louny - Zschopau, ve které budou zachyceny fotografie
obou pøeshranièních mìst.
Publikace bude obsahovat foJak vydání publikace, tak i samottografie jak z minulosti, tak ze né oslavy jsou financovány pomocí
souèasnosti. Proto bude mít ète- pøíspìvku Fondu malých projektù
náø zajímavou formou monost PHARE CBC, projekt Oslavy 30ledozvìdìt se, jak se mìsta za dobu tého jubilea partnerství mezi mìs30letého partnerství zmìnila. ty Louny a Zschopau. Celkové náPrvní seznámení s novì vydanou klady projektu: 198. 492 Kè. Z proknihou (náklad 2.000 ks, èesko/ jektu je hrazeno napøíklad ubytonìmecká verze) bude na výstavì vání, stravování pro zschopauské
Èlovìk v pøírodì na lounském vý- úèastníky oslav, pronájem výstavistaviti.
tì, dar pro mìsto Zschopau, ubyto-

Zschopau, námìstí Neumarkt.

Okresní mìsto Zschopau
- z historie a souèasnosti

Oslavy 30letého partnerství
mezi mìsty Louny a Zschopau
Pùvodní smlouva o partnerství mezi mìsty Louny a Zschopau ze
4. kvìtna 1972 byla v èervnu 1991 potvrzena a prodlouena.
Oslavy 30letého jubilea part- hlavního dìní bude prezentonerství probìhnou ve dvou fá- vat lounské informaèní støediszích. První èást oslav se usku- ko, Pivovar Louny a Keramika
teèní v saském mìstì Zscho- Peruc - Martin Øíha, ten bude
pau ve dnech 30. a 31. srpna pøevádìt ruèní výrobu keramiky.
2002 pøi pøíleitosti jejich traDruhá èást oslav probìhne
dièní slavnosti Schlossfest. v Lounech ve dnech 13. a 15.
V hlavním programu tamních záøí pøi pøíleitosti výstavy Èloslavností vystoupí Základní vìk v pøírodì. Tam bude jeden
umìlecká kola z Loun. Oslav pavilon vyhrazen 30letému jubise zúèastní zástupci lounského leu partnerství. Zmínìný pavilon
zastupitelstva, sportovních klu- B nabídne návtìvníkùm výbù, základních kol a gymná- stavy expozici vìnující se partzia. Pøi Schlossfestu se v místì nerství mezi mìsty Louny

hacují kulturní ivot v Zschopau.
Jak je odedávna zvykem, Zschopau
se na znamení krunohorské kultury zdobí na Vánoce zvlátì
skvostnì. Za návtìvu stojí nejen
vánoèní trh v Zschopau (o druhém
adventním víkendu), ale také místní èást Krumhermersdorf, typická
krunohorská obec. Pøedevím ve
vánoèním èase zde oívají stoleté
tradice.
Dobøe vybudovaná sí cykloturistických a turistických tras podél
Zschopauského údolí vede k mnoha krásným vyhlídkovým bodùm.
Chránìná krajinná oblast Nesselgrund podél idylických luk a turistická oblast Bornwald/Heinzewald
se dvìma údolními nádremi poskytují odpoèinek a uvolnìní. Monosti sportovního vyuití nabízejí
dvì koupalitì, bowlingové centrum, kuelny a jiná sportovní a herní zaøízení a rovnì støedisko zimních sportù. V Zschopau se nachází jednak sjezdovka s vlekem
a umìlým osvìtlením a také Bornwald hned vedle Krumhermersdorfu. Leí na ploe více ne 29
ètvereèných kilometrù a nabízí èetné tratì pro vyznavaèe bìek, které
vedou pùvabnou krajinou. Nejen
Zschopau s jeho mnoha památkovì chránìnými domy, ale také
Zschopauské údolí si zachovalo svùj
pùvodní vzhled. Díky centrální poloze je Zschopau výchozím bodem
pro mnohá výletní místa v Kruných
horách.
Zschopau, Luèní ulice.
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Na úpatí Kruných hor, v nádherném údolí øeky Zschopau, která dala
mìstu jméno, leí historické mìsto Zschopau, zaloené ve 13. století.
Na skalním masivu vysoko nad mìsto s výrobou motocyklù. Výraøekou se tyèí symbol mìsta - zámek zem toho je kadoroènì konaný záWildeck s vyhlídkovou vìí Tlustý vod nìmeckého mistrovství v enJindøich. Tato stavba pochází ze duru Kolem Zschopau (Rund
12. století, kdy mladému mìstu po- um Zschopau), kterého se úèastní
skytovala ochranu, jetì zesílenou nejen gigantický poèet návtìvnímìstskými hradbami, z nich se vel- kù, ale také velký poèet nìmeckých
ká èást zachovala. V letech 1545 a a zahranièních závodníkù v endu1547 byl hrad pøestavìn na kurfiøt- ru. To, e je tento tradièní terénní
ský lovecký zámeèek Wildeck. A sport stále stejnì oblíbený pøededo poèátku 20. století se zde nachá- vím mezi mládeí, dokazují èetné
zelo sídlo nadlesního a zemských motoristické sportovní kluby a jeèetníkù a mìstský soud. Dnes je zá- jich akce v naem regionu.
mek Wildeck kulturním støedisZschopau je staré, pamìtihodné
kem. Nachází se zde mìstská mìsto, které má návtìvníkùm co
knihovna a knihovna pro dìti, mu- nabídnout. Historické jádro mìsta
zeum soudobých dìjin, mincovna, a rùzné stavby, významné z hledishistorická tiskárna a vazárna knih. ka kulturního a historického, si zaKromì obchodu a soukenictví se slouí pozornost. Sem patøí mìkoncem 14. a 15. století zaèalo anské domy z poloviny 18. století,
v Zschopau s hornictvím a a do 19. jako je Stará radnice (Altes Rastoletí se zde povrchovì tìilo støí- thaus), vybudovaná v roce 1495
bro. Jetì sto let po zaèátcích hor- a po poáru mìsta v roce 1748 znonictví se Zschopau smìlo nazývat vu postavená, Nová radnice (Neusvobodné hornické mìsto. Po es Rathaus), postavená v roce 1560
stopách hornické tradice se lze vy- jako lechtický dùm nadlesního
dat po nauèné hornické stezce a èetníka Cornelia von Rüxleben,
a také si prohlédnout dùl ve tole Wilkeùv dùm, Bodemerùv a KutsSvaté trojice, který byl pro veøej- cherùv dùm. Zdaleka je vidìt kosnost otevøen v roce 1992. V polovi- tel svatého Martina, pocházející
nì 16. století se zde usadilo mnoho z roku 1494 - i on se stal obìtí nièiøemeslníkù a ivnostníkù, rozvíjel vého poáru mìsta v roce 1748
se textilní prùmysl a Zschopau si a musel být znovu postaven. Kostel
rychle udìlalo jméno jako prùmys- v sobì skrývá klenot, který by mìl
lové mìsto. V celém svìtì se Zscho- zajímat pøedevím milovníky hudpau proslavilo díky svým motocy- by; tøetí nejvìtí barokní varhany
klùm. Jetì dnes mnohé spojuje Saska. Ty ve vánoèním období obo-

vání a stravování pro úèastníky víceutkání v atletice, pronájem atletického stadionu, drobné upomínkové pøedmìty pro víceutkání v atletice. Projekt Vydání spoleèné
publikace k pøíleitosti 30letého
partnerství mezi mìsty Louny
a Zschopau, celkové náklady
346.185 Kè, z projektu je hrazeno
kompletní vydání publikace. Phare hradí 90 % z celkových nákladù
na oba projekty, Mìsto Louny 10 %
z celkových nákladù na oba projekty.

a Zschopau. Dále také ukázku
saského øezbáøství, výrobnu mincí a výstup tamního pìveckého
spolku. Prezentovat se tam budou rovnì i obì pøeshranièní informaèní støediska.
Doprovodným programem oslav
se stane sportovní víceutkání v atletice, zúèastní se jej áci do 15 let
z atletických týmù mìst Zschopau
a Louny. V prùbìhu oslav si vymìní
starostové mìsta dary. K 30letému
jubileu partnerství jsou vydány pamìtní mince, které bude mono zakoupit pøi oslavách jak v Zschopau
tak v Lounech.

