Ústecký kraj – krajský úřad

ZPRÁVA O VÝSLEDKU
zahraniční pracovní cesty

Datum cesty:

2. – 3. 7. 2015

Název, cíl a
důvod cesty:

Recepce na pozvání saského předsedy vlády Stanislawa Tillicha u
příležitosti 39. zasedání Výboru UNESCO pro světové dědictví v Bonnu.

Harmonogram
cesty:

čtvrtek 2. 7. 2015
7.00 odjezd z Ústí nad Labem
8.15 přejezd hranic – Hora Sv. Šebestiána
14.20 příjezd do Bonnu
19.00 účast na recepci
pátek 3. 7. 2015
8.30 odjezd z Bonnu
14.50 přejezd hranic – Krásný Les
15.15 příjezd do Ústí nad Labem

Průběh a
výsledky cesty:

Dne 2. 7. 2015 pořádal slavnostní recepci saský předseda vlády Stanislaw
Tillich, a to u příležitosti 39. zasedání Výboru UNESCO pro světové
dědictví v Bonnu. Na této recepci, která se konala v Kunstmuzeu v Bonnu,
byl představen projekt „Hornická kulturní krajina Erzgebirge/Krušnohoří“,
který usiluje o zapsání na Seznam přírodního a kulturního dědictví. O
zapsání do tohoto seznamu bude rozhodnuto v roce 2016. Za Ústecký kraj
se této akce zúčastnil hejtman Ústeckého kraje pan Oldřich Bubeníček
spolu s paní Jitkou Sachetovou, členkou Rady Ústeckého kraje pro oblast
kultury a památkové péče. Kromě těchto představitelů se recepce
zúčastnili také představitelé saské strany, dále Karlovarského kraje,
představitelé města Krupka a také polská strana, jejíž spolupráce
s Německem vyústila v zápis „Muskauer Park/Park Muzakowski“ na
Seznam světového dědictví UNESCO již v roce 2004.
Během recepce hovořili Stanislaw Tillich, saský předseda vlády, Maria
Böhmer, státní ministryně a Anna Matoušková, náměstkyně ministra
kultury ČR. Tito představitelé během svých projevů hovořili o významu
zapsání Hornické kulturní krajiny Erzgebirge/Krušnohoří pro celou
dotčenou oblast, dále o kladné spolupráci všech stran, která, jak všichni
doufají, povede k zapsání této kulturní krajiny na Seznam světového
dědictví UNESCO. Hovořili také o vzájemném respektu a úcty
k zástupcům zúčastněných institucí a lidí, kteří se na projektu podíleli.
Součástí programu recepce byla také videoprojekce Montanregionu
Krušnohoří/Erzgebirge a hudební vystoupení Erzgebirgsensemble Aue
Sachsen, která představila skladby tradiční krušnohorské hudby.

Spolucestující:

Oldřich Bubeníček, Miroslav Plánička

Náklady na cestu

Odbor KŘ/KH

hrazeny z:
Zpracoval:

Ing. Martina Charouzková, odbor kancelář hejtmana, oddělení vnějších a
zahraničních vztahů

Datum:

7. 7. 2015
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