
Så skal navnetrækkene sættes. Borgmester Henning Jensen og
hans tjekkiske kollega Miroslav Plucar underskrev samarbejds-
aftalen mellem øst og vest på samme tid. (Foto: Lars Juul)

Otte personer skrev under på den nye aftale, og det foregik i byrådssalen  på Horsens Rådhus.
(foto: Lars Juul)

Horsens fik
papir på Trebon- Aftale kan åbne dørene til hele Tjekkoslovakiet

Horsens og den tjekki-
ske by Trebon undertegne-
de i går en samarbejdsafta-
le, som kan bane vejen for
salg af viden fra Horsens.
Ikke blot til Trebon - men
til hele Tjekkoslovakiet.

Sådan  lyder i hvert tilfælde
de forhåbninger , som vice-
borgmester Erling Jensen (S)
har fået, efter at han i går var
med til at underskrive samar-
bejdsaftalen i byrådssalen
sammen med borgmester
Henning Jensen,

kommunaldirektørOle HaveJørgensen,
Sund By-formand Jytte
Holm, Sund By-leder Knud
Matzon og tre repræsentanter
for den tjekkiske by.

Samarbejdsaftalen går ud
på, at Horsens skal hjælpe
Trebon med at tackle de nye

markedsøkonomiske  tider i
Tjekkoslavakiet, og det kom-
mer til at foregå på den måde,
at Horsens skal eksportere sin
viden inden for miljø  og admi-
nistration.

Der er ikke sat beløb  pa end-
nu, og hvem, der skal levere
varen, vides heller ikke. Men
Erling Jensen ser muligheder
for, at både Horsens kommu-
ne og private virksomheder
fra Horsens kan komme til at
eksportere viden som følge  af
aftalen.

- Det er virkelig strålende ,
at vi kan komme i gang med
sådan noget her, siger Erling
Jensen.

Støttet af
regeringen

Det hele buyer sat i relief af,

at samarbejdsaftalen i virke-
ligheden er et pilotprojekt,
som den nye tjekkoslovakiske
regering med Vaclav Havel i
spidsen har bakket op.

Og betydningen for hele
Tjekkoslovakiet blev under-
streget af, at den ene af
gårsdagens  otte underskrivere var
en reprsentant for den tjek-
koslovakiske regering.

- Jeg kan selvfølgelig  ikke
vide det helt sikkert, men jeg
tror, at det er første gang, en
tjekkoslovakisk by laver en af-
tale af den her art med en
vestlig by, siger Erling Jen-
sen.

Dybt imponerede
Underskrivelsen var kulmi-

nationen på et fem dages
be-søg, som slutter i dag. I løbet
af besøget har den tjekkiske
delegation studeret alt fra ple-
jehjem til renseanælg og
vandværker i Horsens, og
overalt var gæsterne fulde af
anerkendelse over for de ting,
de så:

- De var dybt imponerede
over den måde, som vi gør tin-
gene på, og deres borgmester
gav udtryk for, at besøget i
Horsens var en meget positiv
oplevelse, siger Erling Jensen.

Aftalen var ikke en egentlig
venskabsaftale, men Erling
Jensen vil ikke afvise, at Tre-
bon senere kan blive ven-
skabsby med Horsens.

- Jeg tror i hvert tilfælde , at
dørene star aline for os, lyder
viceborgmesterens vurdering.
(jala)
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