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„Česko a Sasko – přeshraničně a(tra)ktivní“
Schváleno 12 nových česko-saských projektů
evropského dotačního Programu Cíl 3
Binacionální Monitorovací výbor Programu Cíl 3 doporučil
k podpoře na zasedání ve Skalné-Vonšově ve dnech 23.
a 24. února 2010 dalších 12 přeshraničních projektů se
zaměřením na dopravní infrastrukturu, informační společnost,
bezpečnost, kulturu, sociální situaci, cestovní ruch a životní
prostředí. V rámci Programu Cíl 3 tak budou realizovány
projekty s celkovými náklady přibližně 12 milionů EUR, které získají příspěvek Evropské unie cca 10 milionů EUR. Od
zahájení programu v srpnu 2008 bylo k realizaci schváleno již
83 projektů. Z čerstvě schválených projektů bude osm koordinováno českými lead partnery a čtyři projekty povedou lead
partneři saští. Požadavky týkající se kvality spolupráce přitom
významně vzrostly v porovnání s předchozím programem
Interreg III A. Podmínkou pro poskytnutí dotace je u všech
projektových žádostí splnění nejméně dvou z následujících
čtyř forem spolu práce: společné plánování, společná realizace, společný personál, společné financování.
V programové prioritě s názvem Rozvoj společenských
rámcových podmínek v dotačním území získalo finanční
podporu 9 projektů. V rámci oblasti podpory Kooperativní
zlepšení a rozvoj infrastruktury dle poptávky a kooperací
v oblasti regionálního plánování a rozvoje může město Boží
Dar, obec Breitenbrunn, město Kurort Oberwiesenthal, Loučná
pod Klínovcem a Jáchymov uskutečnit projekt „Přeshraniční
dopravní propojení v oblasti Centrálního Krušnohoří – 2.
etapa“. Projekt si klade za cíl modernizaci příjezdových cest
k česko-saské hranici a s nimi spojených stezek pro pěší a pro
cyklisty. Tento projektový záměr je přímým pokračováním
projektu „Přeshraniční dopravní propojení v oblasti Centrálního Krušnohoří – 1. etapa“. Po skončení realizace projektu
vznikne v mikroregionu Breitenbrunn – Kurort Oberwiesenthal

– Boží Dar – Loučná pod Klínovcem – Jáchymov šedesátikilometrová přeshraniční dopravní síť silnic, přes 100 km
cest a pět přechodů přes hranici, z čehož bude profitovat jak
místní obyvatelstvo, tak turisté. Evropská unie podporuje
tento projekt dotací z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) ve výši cca 2 mil. EUR. V prioritě Rozvoj
hospodářství a cestovního ruchu schválil Monitorovací
výbor dotaci dvěma projektům. V rámci Kooperace a rozvoje
přeshraničních struktur v cestovním ruchu může karlovarské
Regionální sdružení Dialog spolu s institucí Partnerschaftskomitee e.V. se sídlem ve městě Breitenbrunn-Rittersgrün zahájit
realizaci projektu „Krušnohorská muzea“. V něm vytvoří
ve spolupráci s Kulturraumbüro Erzgebirge-Mittelsachsen
(Kancelář kulturního prostoru Krušnohoří-Střední Sasko)
a Tourismusverband Erzgebirge e.V. (Sdružení cestovního
ruchu Krušnohoří) atraktivní dvojjazyčnou reklamní brožuru
s informacemi o všech významných muzeích česko-saského Krušnohoří. Publikace bude tištěna v nákladu 70 000
kusů a bude v obou zemích zdarma k dostání v muzeích
a turistických informačních centrech a distribuována jako
novinová příloha. Je určena jak návštěvníkům česko-saského
Krušnohoří, tak místním a měla by díky svému důslednému
přeshraničnímu marketingovému postupu vytvořit synergický
efekt mezi zúčastněnými muzei. Projektoví partneři chtějí
svým záměrem připomenout kulturní a historické dědictví
příhraničního regionu. Mimo jiné se prostřednictvím tohoto
projektu usiluje o zvýšení počtu turistických návštěvníků.
Evropská unie podpoří tento projekt dotací z prostředků ERDF
ve výši cca 74 000 EUR. V programovém prioritě Zlepšení
situace přírody a životního prostředí byl podpořen jeden
projekt. V rámci Podpory opatření v oblasti ochrany klimatu, lesů, přírody a péče o krajinu včetně území Natura 2000
bude realizován projekt „Revitalizace rašelinišť mezi Horou

Sv. Šebestiána a Satzung – 1. etapa“ partnerů Zweckverband
Naturpark Erzgebirge/Vogtland ve Schlettau (Účelový svaz
přírodního parku Krušnohoří/Vogtlandsko), Zemské ředitelství Chemnitz, Zemský úřad životního prostředí, Zemědělství
a geologie ve Zwickau a Krajský úřad Ústeckého kraje. Tímto
projektem mají být vytvořeny rozhodující základy pro ochranu
největších rašelinných oblastí v Krušných horách. Oblast
rašelinišť mezi Horou Sv. Šebestiána a Satzung by měla být
společně prozkoumána a měl by být vypracován postup pro
její revitalizaci. K tomuto účelu bude vytvořena společná
struktura GIS (geografický informační systém) a databáze,
bude provedeno mapování, hydrogeologické průzkumy, průzkumy vzniku rašelinišť a plánování revitalizačních opatření.
Dalším stěžejním bodem projektu je přeshraniční výměna
zaměstnanců, prezentace výstavy týkající se projektu a možné
znovuotevření „Zkušební stanice Hora Sv. Šebestiána“. Díky
úzké spolupráci expertů na obou stranách hranice vznikne
koncept opatření na revitalizaci rašelinišť, který by měl být
realizován v druhé etapě projektu. Evropská unie podporuje
tento projektový záměr dotací z prostředků ERDF ve výši cca
440 000 EUR. Místem k podání projektových žádostí pro
získání podpory z Programu Cíl 3 a pro vydání Smlouvy
o poskytnutí dotace je Saská rozvojová banka -dotační bankav Drážďanech (Sächsische Aufbaubank - Förderbank - (SAB).
Podrobné informace k postupu získání dotace a kontakty jsou
k nalezení na webových stránkách:
http://www.ziel3-cil3.eu. Dotazy k přeshraniční spolupráci
a požadavky na termín konzultace je možné zaslat na e-mailovou adresu kontakt@ziel3-cil3.eu.
Společný technický sekretariát:
+49-(0)351 4910-3950, E-Mail: kontakt@ziel3-cil3.eu oder
Pressestelle Beate Bartsch: Tel. +49-(0)351-4910-4095
E-Mail: Beate.Bartsch@sab.sachsen.de

Sachsen und Tschechien - grenzübergreifend a(ttra)ktiv
12 neue sächsisch-tschechische Projekte im EUFörderprogramm Ziel 3 bestätigt
Der binationale Begleitausschuss des Ziel 3-Programms hat
am 23./24. Februar 2010 in Skalná-Vonšov (Tschechische
Republik) 12 weitere grenzübergreifende Vorhaben in den
Bereichen Verkehrsinfrastruktur, Informationsgesellschaft,
Sicherheit, Kultur, Soziales, Tourismus und Umwelt bestätigt. Mit rund 10 Millionen Euro EU-Mitteln kann damit im
Rahmen des Ziel 3/Cíl 3-Programms ein Gesamtvolumen
von rund 12 Millionen Euro umgesetzt werden. Seit Beginn
der Antragstellung im August 2008 konnten sich nunmehr
83 Projekte qualifizieren.
4 Projekte werden unter sächsischer und 8 Projekte unter
tschechischer Federführung realisiert. Dabei sind die Anforderungen an die Qualität der Zusammenarbeit im Vergleich
zum Vorgängerprogramm Interreg III A deutlich gestiegen:
Mindestens zwei der vier Kriterien „gemeinsame Planung“,
„gemeinsame Durchführung“, „gemeinsame Finanzierung“
und „gemeinsames Personal“ müssen erfüllt sein, um eine
Förderung aus dem Ziel 3/Cíl 3-Programm zu erhalten.
Im Programmschwerpunkt Entwicklungen der gesellschaftlichen Rahmenbedingungen im Fördergebiet stimmte der
Begleitausschuss der Förderung von 9 Projekten zu.
Im Vorhabensbereich Kooperative Verbesserung und bedarfsorientierter Auf- und Ausbau der Infrastruktur sowie
Kooperation im Bereich Regionalplanung und -entwicklung
können die Stadt Boží Dar, die Gemeinde Breitenbrunn, die
Stadt Kurort Oberwiesenthal, die Stadt Loučná pod Klínovcem und die Stadt Jáchymov das Projekt „Grenzübergreifende Verkehrsverbindungen in der Region Zentrales Erzgebirge
- 2. Etappe“ durchführen. Ziel des Projektes
ist die Modernisierung der Zufahrtswege zur sächsischtschechischen Grenze sowie der damit verbundenen Wege für
Fußgänger und Radfahrer. Das Vorhaben ist die Fortsetzung
des Projektes „Grenzübergreifende Verkehrsverbindung in
der Region Zentrales Erzgebirge - 1. Etappe“. Nach Projektabschluss steht in der Mikroregion Breitenbrunn – Kurort
Oberwiesenthal – Boží Dar – Loučná pod Klínovcem – Já-

chymov ein grenzübergreifendes Verkehrsnetz mit über 60
km Straßen, über 100 km Wegen und fünf Grenzübergängen
zur Verfügung, von dem Einheimische wie auch Touristen
profitieren werden. Die EU unterstützt das
Vorhaben mit einer Förderung in Höhe von rund 2 Millionen Euro aus dem Europäischen Fonds für regionale
Entwicklung (EFRE).
Im Programmschwerpunkt Entwicklung der Wirtschaft und
des Tourismus stimmte der Begleitausschuss der Förderung
von zwei Projekten zu. Im Vorhabensbereich Kooperation und
Entwicklung grenzübergreifender Strukturen im Tourismus
können Regionální sdružení Dialog (Regionale Vereinigung
„Dialog“) in Karlsbad/Karlovy Vary und das Partnerschaftskomitee e.V. in Breitenbrunn-Rittersgrün das Projekt „Erzgebirgsmuseen“ realisieren. Sie produzieren mit Unterstützung
des Kulturraumbüros Erzgebirge-Mittelsachsen und des
Tourismusverbands Erzgebirge e.V. eine attraktive zweisprachige Werbebroschüre über alle bedeutenden Museen
des sächsisch-tschechischen Erzgebirges. Die Broschüre
soll in einer Auflage von 70.000 Stück erscheinen und wird
in beiden Ländern von den betreffenden Museen und von
Tourist-Informationen kostenlos angeboten sowie als Zeitungsbeilage verteilt werden. Sie richtet sich gleichermaßen
an Besucher des sächsisch-tschechischen Erzgebirges wie
an Einheimische und soll durch ihren konsequent grenzübergreifenden Marketingansatz Synergieeffekte zwischen
den beteiligten
Museen schaffen. Die Projektpartner möchten mit diesem
Vorhaben das kulturelle und historische Erbe der Grenzregion erneut ins Gedächtnis rufen. Zudem wird eine Steigerung
der 2 touristischen Besucherzahlen angestrebt. Das Vorhaben wird von der EU mit rund 74.000 Euro aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) gefördert.
Im Programmschwerpunkt Verbesserung der Situation von
Natur und Umwelt wurde der Förderung eines Projekts zugestimmt. Im Vorhabensbereich Förderung von Maßnahmen im
Bereich Klimaschutz, Wald- und Naturschutz, Landschaftspflege und Abfallwirtschaft einschließlich Natura 2000

können der Zweckverband Naturpark Erzgebirge/Vogtland
in Schlettau, die Landesdirektion Chemnitz, das Landesamt
für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie in Zwickau sowie
das Bezirksamt des Bezirks Ústí nad Labem (Ústecký kraj)
das Projekt „Revitalisierung der Moore zwischen Hora Svatého Šebestiána und Satzung - Phase 1“ durchführen. Mit
dem Projekt sollen entscheidende Grundlagen zum Schutz
des größten mit Moorkomplexen durchzogenen Gebietes
des Erzgebirges geschaffen werden. Der Moorkomplex
zwischen Hora Svatého Šebestiána und Satzung soll für
die Revitalisierung gemeinschaftlich untersucht und beplant werden. Zu diesem Zweck werden der Aufbau einer
gemeinsamen GIS - und Datenbankstruktur, Kartierungen,
hydrogeologische Untersuchungen, Moorgenese sowie die
Planung von Revitalisierungsmaßnahmen durchgeführt.
Weitere Arbeitsschwerpunkte sind der grenzübergreifende
Personalaustausch, die Präsentation einer Ausstellung zum
Projekt sowie die mögliche Wiedereröffnung der „Moorversuchstation Sebastianberg“. Durch die enge Zusammenarbeit
von Experten beiderseits der Grenze entsteht ein Maßnahmenkonzept zur Revitalisierung des Moores, welches in der
zweiten Etappe des Projektes umgesetzt werden soll. Die
EU unterstützt das Vorhaben mit einer Förderung in Höhe
von rund 440.000 Euro aus dem Europäischen Fonds für
regionale Entwicklung (EFRE).
Antrags- und Bewilligungsstelle ist die Sächsische Aufbaubank – Förderbank – (SAB). Ausführliche Informationen zum Antragsverfahren und zu Kontaktdetails erhalten
alle Interessierten auf der Website von Ziel 3/Cíl 3 unter
http://www.ziel3-cil3.eu. Anfragen zu Fördermöglichkeiten
der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit sowie zu Beratungsterminen können an kontakt@ziel3-cil3.eu gerichtet
werden. Weitere Auskünfte erteilt die SAB unter:
Gemeinsames Technisches Sekretariat:
+49-(0)351 4910-3950
E-Mail: kontakt@ziel3-cil3.eu oder Pressestelle Beate
Bartsch: Tel. +49-(0)351-4910-4095
E-Mail: Beate.Bartsch sab.sachsen.de
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Lokaler Lenkungsausschuss bewilligte in Freiberg 8 Projektanträge
Lokální řídící výbor schválil ve Freibergu 8 projektů
Die Euroregion Erzgebirge war Gastgeber
des vergangenen Lokalen Lenkungsausschusses für Kleinprojekte des europäischen
Programms Ziel3/Cil im winterlichen Freiberg.
Insgesamt wurden von den Sekretariaten 9
Projektanträge zu Abstimmung vorgelegt.
Bis auf einen Antrag, der auf den kommenden
Ausschuss im Mai vertagt werden musste,
haben alle anderen den Anforderungen entsprochen.
Somit konnten für die verbleibenden 8 Projekte mit einem finanziellen Gesamtumfang von
143.478,00 EUR, 118.439,00 EUR Fördermittel für die Euroregion Erzgebirge/Krušnohoří
gebunden werden. Die Antragstellen können
nun in nächster Zeit mit dem Erhalt der Förderverträge rechnen.
Der Antragschluss für die Projektträger für
weitere Projekte ist der 7. April. Die bis dahin
eingereichten Projektanträge können bei Erfüllung aller Kriterien am 9. Mai im nächsten
Ausschuss, der turnusgemäß in Most stattfinden wird, beschlossen werden. Die Mitglieder
des Lenkungsausschusses werden bis dahin
die Stellungnahmen der Arbeitsgruppen der
Euroregion haben, die vom Ausschuss in der
Regel berücksichtigt werden.

Hostitelem jednání Lokálního řídícího výboru
pro Fond malých projektů bylo jednatelství
německé části euroregionu ve vskutku zim-

finanční prostředky na zbývajících 8 projektů

po splnění všech kritérií schváleny na příštím

ním Freibergu. K rozhodování bylo společným

s celkovými náklady 143.478,00 EUR, z nichž

zasedání Lokálního řídícího výboru, který se

sekretariátem euroregionu předloženo celkem

118.439,00 EUR činí vlastní dotace. Žadatelé

podle dohodnutého rozpisu tentokrát uskuteční

9 projektových žádostí. Všechny žádosti, kro-

mohou v dohledné době počítat s uzavřením

v Mostě. Členové Lokálního řídícího výboru

mě jedné, která byla přeložena do květnového

smluv. Dalším nejzazším termínem pro podání

budou mít v té době k dispozici též stanoviska

zasedání, splnily všechny požadavky, a proto

projektových žádostí je 7. duben. Projekty, kte-

příslušných odborných komisí, která jsou vždy

mohly být pro společný euroregion uvolněny

ré budou do tohoto termínu podány, mohou být

výborem zohledňována.
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Informační akce pro potenciální saské žadatele se konala dne
25. února ve Freibergu v sídle Euroregionu Erzgebirge/Krušnohoří
Eine Informationsveranstaltung für potenzielle sächsische Antragsteller
fand am 25. Februar in Freiberg bei der Euroregion Erzgebirge statt
Na 20 účastníků vyslechlo úvodní přednášku
jednatelky a pracovnic sekretariátu Fondu
malých projektů na téma podávání žádostí
a vyúčtování projektů. Jako praktickou ukázku
předvedla paní Palitzsch ze sdružení Natura
Miriquidika e.V., nositelka úspěšně ukončeného projektu Česko-německý kreativní camp,
což bylo setkání mládeže a vytvoření biotopu
u mateřské školky v Pobershau, zaměřené
na ochranu přírody. Předala zde zkušenosti
z podání žádosti, z realizace a z vyúčtování
projektu. Dodala i důležité tipy z praxe pro
žadatele, ohledně co nejlepšího zpracování
podkladů. Její sdružení má tedy již dobré zkušenosti s realizací malého projektu v programu
EU Cíl 3, Sasko – Česká republika, takže je již
možné brzy očekávat další projektovou žádost
z tohoto sdružení.
Euroregion také oznámil, že v současné době
je ve Fondu malých projektů dostatek prostředků a podávání malých projektů s vysokým
přeshraničním efektem se určitě vyplatí. Dosud
bylo na saské i české straně podáno celkem
63 projektů s celkovými náklady 919.000,00,
EUR, na které byla schválena dotace z EU ve
výši 653.232,00 EUR. To svědčí o tom, že se
Fond malých projektů setkal s dobrou odezvou
a mohl podpořit mnohé přeshraniční záměry.

Knapp 20 Teilnehmer ließen sich nach einem
einführenden Vortrag durch die Geschäftsführerin von den Mitarbeiterinnen des KPF-

Dabei hatte auch sie wichtige praxisbezoge-

im Kleinprojektefonds enthalten sind und sich

Sekretariats zur Antragstellung und zur Ab-

nen Tipps zum bestmöglichen Umgang mit

damit die Beantragung von Kleinprojekten mit

rechnung von Projekten unterrichten.

den Unterlagen für die Antragsteller mitge-

einem hohen grenzüberschreitenden Effekt

Zur praxisnahen Veranschaulichung berichtete

bracht.

durchaus lohnt.

Frau Palitzsch vom Verein Natura Miriquidica

Ihr Verein machte insgesamt sehr gute Er-

Bisher sind auf der sächsischen und tsche-

e.V. als Projektträgerin des erfolgreich ab-

fahrungen mit der Umsetzung eines Klein-

chischen Seite 62 Projekte mit einem Ge-

geschlossenen Projektes „Deutsch-tsche-

projektes aus dem EU Programm Ziel3/Cíl3

samtumfang von 987.393.11 EUR und einer

chisches Kreativcamp – biotopgestaltende

Sachsen - Tschechische Republik, so dass

EU-Förderung von 771.645,30 EUR bewilligt

Jugendbegegnung am Naturkindergarten

in den nächsten Wochen bereits ein weiterer

worden. Das zeugt davon, dass der Klein-

Pobershau“, von ihren Erfahrungen bei der

Antrag von diesem Verein zu erwarten ist.

projektefonds gut angenommen wird und

Antragstellung, während der Durchführung

Von der Euroregion Erzgebirge wurde mitge-

bei vielen grenzüberschreitenden Vorhaben

und bei der Abrechnung des Projektes.

teilt, dass momentan noch ausreichend Mittel

unterstützend wirkt.

Europäische Union. Europäischer Fonds für
regionale Entwicklung: Investition in Ihre
Zukunft/Evropská unie. Evropský fond pro
regionální rozvoj: Investice do vaší budoucnosti
4
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Zasedání představenstva německé části
Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge
Vorstandssitzung der Euroregion Erzgebirge
Na prvním zasedání představenstva Euroregionu
Erzgebirge se sešli dne 10. března zemští radové
okresů Střední Sasko a Krušnohoří, Volker Uhlig
a Frank Vogel a také jednatelka německé části euroregionu Beate Ebenhöh. Na tomto jednání předala
Beate Ebenhöh výroční zprávu za rok 2009, která
obsahuje kromě jiného všechny důležité události
fiskálního roku, činnost jednotlivých grémií a rovněž
schválené projekty. Rovněž byla předložena roční
uzávěrka, která byla provedena kontrolním orgánem

Zur ersten Vorstandssitzung der Euroregion Erzge-

und beschlossen, die Prüfung vom Rechnungsprü-

okresu Střední Sasko. Beate Ebenhöh informovala

birge in diesem Jahr trafen am 10. März die Landräte

fungsamt des Landkreises Mittelsachen durchführen

představenstvo také o schválených projektech v pro-

der Landkreise Mittelsachen und Erzgebirge Volker

zu lassen.

gramu Evropské unie Cíl3/Ziel3, a to jak o velkých

Uhlig und Frank Vogel sowie die Geschäftsführerin

Frau Ebenhöh informiert die Vorstände auch über

v Monitorovacím výboru, tak i malých ve Fondu

Beate Ebenhöh zusammen.

die geförderten Projekte im EU-Programm Ziel3/

malých projektů.

In dieser Beratung übergab Frau Ebenhöh den Ge-

Cil 3 sowohl bei den Großprojekten als auch im

Obr. zleva: Zemský rada Krušnohorského okre-

schäftsbericht 2009, der u.A. alle wichtigen Ereignis-

Kleinprojektefonds.

su Frank Vogel, Manuela Nützennadel z okresu

se des Geschäftsjahres, die Tätigkeiten der Gremien

Auf dem Foto: LR Frank Vogel, Erzgebirgskreis,

Střední Sasko, zemský rada Volker Uhlig okresu

sowie die geförderten Projekte enthält.

Manuela Nützenadel Landkreis Mittelsachsen, LR

Střední Sasko

Ebenfalls wurde der Jahresabschluss 2009 vorgelegt

Volker Uhlig. Landkreis Mittelsachsen v.l.

V prosinci bylo z Fondů EU proplaceno 14,2 miliardy korun
je nadále dobrým

došlo právě v roce 2009, kdy bylo

měsíčně. Od počátku programo-

tempem. Jen za

konečným příjemcům proplaceno

vého období, tedy od roku 2007

prosinec loňského

68,5 miliardy korun. V uplynulém

do konce roku 2009, bylo českým

roku bylo vypla-

roce také bylo schváleno před-

řídícím orgánům předloženo 30

ceno 14,2 miliard

ložených 10 010 projektů. Na

766 žádostí o podporu z fondů

korun, což před-

loňské schválené projekty se váží

EU v celkové výši 763,5 miliardy

stavuje přírůstek

finanční prostředky ve výši 96,5

korun. Naprostá většina tematic-

ve výši 25,3 pro-

miliardy korun.

kých operačních programů i regi-

cent.

Loňský rok byl v rámci čerpání

onálních operačních programů se

Praha, 27. ledna 2010: Podle

Od začátku roku

ze strukturálních fondů a Fondu

prezentuje řadou kvalitních a pří-

posledních údajů centrálního

2007 bylo příjemcům v České

soudržnosti v České republice

nosných projektů, které si svou

monitorovacího systému z pro-

republice vyplaceno 70,3 mili-

velice úspěšný i v poměru poda-

povahou zajišťují využití minimálně

since 2009 je zřejmé, že proplá-

ardy korun, a to na 14 071 pro-

ných projektů za jeden měsíc.

i v příštích pěti letech.

cení peněz z fondů EU pokraču-

jektů. U většiny projektů k tomu

V průměru to bylo 1392 žádostí

Jan Štoll, MMR ČR

Im Dezember wurden aus den Fonds der EU 14,2 Milliarden Kronen ausgezahlt
Prag, 27. Januar 2010: nach den

Milliarden Kronen für 14 071 Pro-

Rahmen der Mittelausschöpfung

Förderung aus den EU – Fonds, in

letzten Angaben des Zentralmo-

jekte ausgezahlt. Bei den meisten

aus den Strukturalfonds und der

Gesamthöhe von 763,5 Milliarden

nitoringssystems vom Dezember

Projekten kam 2009 dazu, wo

Kohäsion in der Tschechischen

Kronen vorgelegt. Die meisten

2009 ist erkennbar, dass die Aus-

den Antragstellern 68,5 Milliar-

Republik als sehr erfolgreich ge-

thematischen Operationspro-

zahlung aus den Fonds der EU in

den Kronen ausgezahlt wurden.

wertet, auch im Durchschnitt der

gramme und auch weitere Ope-

gutem Tempo vorwärts geht. Allein

Im vorigen Jahr wurden 10 010

beantragten Projekte pro Monat.

rationsprogramme präsentieren

für den Dezember vorigen Jahres

vorgelegte Projekte bewilligt. Für

Durchschnittlich waren es 1392

eine Reihe qualitätsmäßiger und

wurden 14,2 Milliarden Kronen

die aus dem vergangenen Jahr

Anträge monatlich. Seit Beginn

nutzbringender Projekte, die mit

ausgezahlt, was ein Wachstum

genehmigten Projekte wurden

der Programmperiode, also seit

ihrem Charakter die Nachhaltig-

von 25,3 % darstellt. Seit Anfang

Finanzmittel in Höhe von 96,5

2007 bis Dezember 2009, wurden

keit mindestens die nächsten fünf

2007 wurden den Projektträgern in

Milliarden Kronen gebunden.

den tschechischen Lenkungsbe-

Jahren sicherstellen.

der Tschechischen Republik 70,3

Das vergangene Jahr wurde im

hörden 30 766 Anträge für die

Jan Štoll, MMR ČR
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CÍL 3
ZIEL 3

Jednání Rady Euroregionu Krušnohoří - Beratungen des Rates der Euroregion Krušnohoří
Na lounském jednání 29. 1. 2010 potvrdila rada
kooptaci Bc. Martiny Opatrné do Rady Euroregionu
Krušnohoří za Litvínov místo odstoupivšího starosty Litvínova a seznámila se také se zajištěným
financováním administrativy Fondu malých projektů programu Cíl 3 Saskou rozvojovou bankou.
Rada podrobně projednala projektové návrhy osmi
malých projektů pro jednání Lokálního řídícího
výboru. Hostům, kterými byli starostové Lounska,
mohla Rada Euroregionu Krušnohoří transparentně
představit svou práci.
Bei der Beartung des Rates in Louny am 29. 01.
bestätigt der Rat die Kooptierung von Bc. Martina
Opatrná im Rat als Vertreterin der Stadt Litvínov
nach dem Rücktritt des Bürgermeisters. Der Rat
machte sich auch mit der Sicherstellung der Administrative des Kleinprojektes durch die Sächsische
Aufbaubank bekannt und behandelte ausführlich 8
Projektvorhaben für den Lenkungsausschuss. Den
Gästen und den Bürgermeistern aus der Region
Louny konnte der Rat seine Arbeit transparent

Předsedkyně Euroregionu Krušnohoří JUDr. Hana Jeníčková nemohla na lounském jednání zatajit
své narozeniny. Za radu jí blahopřeje Ing. Kerner, místopředseda euroregionu, starosta Loun.
JUDr. Hana Jeníčková, Vorsitzende der Euroregion Krušnohoří konnte bei der Beratung in Louny
ihren Geburtstag nicht verheimlichen. Im Namen des Rates gratuliert ihr der stellvertretende
Vorsitzende der Euroregion und Bürgermeister von Louny Ing. Kerner,

vorstellen.

Jednání v Žatci
V právě dokončovaném chmelařském muzeu v Žatci
se sešla na svém pravidelném jednání v pátek 26. 2.
2010 Rada Euroregionu Krušnohoří, aby připravila
březnovou valnou hromadu tohoto sdružení. Starosta Žatce Mgr. Erik Knoblauch představil výstavbu
zdejšího Chmelařské muzea a starosta Lubence
Bohumil Peterka jako host informoval o svých dosavadních zkušenostech z přeshraniční spolupráce.
Členové rady podrobně diskutovali o přípravě valné
hromady, o navrženém statutu Ceny Euroregionu
Krušnohoří za vynikající zásluhy o přeshraniční
spolupráci a o výsledcích zasedání Monitorovacího
výboru pro velké projekty. Na návrh Litvínova byl

Starosta Žatce Mgr. Erik Knoblauch představuje projekty svého města.

členem komise pro životní prostředí a regionální

Bürgermeister von Žatec Mgr. Erik Knoblauch stellt Projekte seiner Stadt vor.

plán zvolen Patrik Christian Cmorej.

Beratung in Žatec
In dem gerade fertig gestellten Hopfenmuseum in
Žatec tagte der Rat am 26. 02. um die Vollversammlung des Vereins vorzubereiten. Der Bürgermeister
von Žatec Mgr. Erich Knoblauch stellte den Aufbau
des Hopfenmuseums vor und der Bürgermeister der
Gemeinde Lubenec Herr Bohumil Peterka stellte als
Gast seine Erfahrungen aus der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit dar. Im Rat wurde die
Vollversammlung vorbereitet, die Satzung für den
gemeinsamen Preis der Euroregion für die beste
grenzüberschreitende Zusammenarbeit und die
Ergebnisse des Begleitausschusses Ziel 3, Großprojekte vorgestellt. Auf Vorschlag der Stadt Litvinov
wurde Herr Patrik Christian Cmorej als Mitglied der
Arbeitsgruppe Umweltschutz und Regionalplanung
gewählt.
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ARBEITSGRUPPEN
PRACOVNÍ KOMISE

Krizový management - Katastrophenschutz
V Oseku se v pátek 12. 2. 2010 sešla česká
část komise pro krizový management Euroregionu Krušnohoří, aby se připravila na společné březnové jednání na saské straně. Hlavními
body tohoto separátního jednání byly příprava
tradiční soutěže mladých hasičů a speciálního jazykového kurzu pro hasiče a záchranáře. Komise se také zabývala problémem
legislativního řešení přeshraničního zásahu
záchranářů a pověřila zástupce Krajského
úřadu Ústeckého kraje v této komisi, aby na
Ministerstvu vnitra ČR zjistili současný stav
přípravy příslušného zákona.

In Osek traf sich am 12. 2. 2010 der tsche-

des traditionellen Wettbewerbes junger Feu-

tungskräfte und hat die in dieser Arbeitsgruppe

chische Teil der Arbeitsgruppe „Katastrophe-

erwehr und des speziellen Sprachkurses für

vertretenen Mitarbeiter des Bezirksamtes in

schutz“ der Euroregion, um die auf der säch-

die Feuerwehr und Rettungskräfte.

Ústí beauftragt, den gegenwärtigen Zustand

sischen Seite geplante gemeinsame Tagung

Die Arbeitsgruppe beschäftigt sich auch mit

der Vorbereitung des diesbezüglichen Geset-

im März vorzubereiten. Schwerpunkte der

dem Problem der legislativen Lösung eines

zes im Innenministerium der Tschechischen

separaten Beratung waren die Vorbereitung

grenzüberschreitenden Einsatzes der Ret-

Republik zuprüfen.

Sport

na české straně velkým problémem a není
navržena jednotná koncepce. Pro záměry

Sport

Sportovní komise Euroregionu Krušnohoří se

dlouhodobějších aktivit a sportovních akcí

Die Arbeitsgruppe Sport der Euroregion

sešla 8. 2. v Mostě v sídle euroregionu, aby

v přeshraniční spolupráci je třeba zapojit více

Krušnohoří traf sich am 8. 2. in der Ge-

zaujala stanovisko k předkládanému projektu

partnerů, proto osloví Mgr. Eva Martinovská

schäftsstelle der Euroregion in Most, um die

ve své odbornosti a připravila koncepci práce

sportovní kluby a organizace v české části

Stellungnahme zu dem vorliegenden Projekt

pro další období. Navržený projekt s názvem

euroregionu a seznámí je s možnostmi Fondu

zu erarbeiten und ein Konzept ihrer Arbeit

„Druhý přeshraniční fotbalový turnaj“ komi-

malých projektů. Pro dlouhodobější řešení by

vorzubereiten. Das beantragte Projekt „2.

se jednomyslně doporučila. Jak předseda

bylo vhodné také více zapojit i volnočasové

grenzüberschreitendes Fußballturnier“ hat

komise Mgr. Jaroslav Knorre, tak i Mgr. Eva

aktivity ve městech. Koncepce dlouhodobé

die Arbeitsgruppe befürwortet.

Martinovská (na obr. oba sedící), konstatovali,

sportovní spolupráce by pak měla vznikat

Der Vorsitzende Mgr. Jaroslav Knorre, wie

že problém financování sportovních aktivit je

odspodu.

auch Frau Mgr. Eva Martinovská haben
festgelegt, dass auf tschechischer Seite
das Problem der Finanzierung sportlicher
Aktivitäten groß ist und es kein Konzept für
die Lösungen gibt. Für langfristige Vorhaben
und Aktivitäten von Sportveranstaltungen in
der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit
ist es notwendig, dass sich mehrere Partner
beteiligen.
Deswegen spricht Frau Mgr. Eva Martinovská
Sportklubs und Organisationen im tschechischen Teil der Euroregion an und macht diese
mit den Möglichkeiten des Kleinprojektfonds
bekannt. Für eine langfristigere Lösung wäre
es günstig, auch mehr Freizeitaktivitäten zu
berücksichtigen. Das Konzept langfristiger
Zusammenarbeit sollte dann von unten entstehen.
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Arbeitsgruppe Wirtschaftsförderung und Tourismus
Komise pro hospodářství a turistiku
Diese Arbeitsgruppe wählt traditionell erfolg-

beschäftigte sich auch mit den Ergebnissen der

hier die versprochene Liste der künftigen

reiche Firmen aus beiden Teilen der Eurore-

gemeinsamen Beratung mit der Arbeitsgrup-

Grenzübergänge. Im Bereich des Tourismus

gion für ihre Beratungen aus, die grenzüber-

pe Verkehr im Dezember vorigen Jahres zum

stellten die Mitglieder der Arbeitsgruppe die

schreitend tätig sind. Am 02. 02. 2010 fand die

grenzüberschreitenden Wirtschaftsverkehr und

Notwendigkeit der Zusammenarbeit mit dem

Beratung in der Gesellschaft proOffice GmbH

empfahl die Verbesserung des grenzüber-

Bezirk fest, wo zurzeit eine Strategie für die

in Most – Čepirohy statt. Dieses Unternehmen,

schreitenden Güterverkehrs als Priorität für

Entwicklung des Tourismus vorbereitet ist. Sie

das 1999 als Tochtergesellschaft des in Berlin

die grenzüberschreitende Zusammenarbeit.

schlagen vor, dass aus dieser Strategie und

ansässigen Unternehmen Herlitz hervorging,

Die Vorsitzende des tschechischen Teiles der

dem bereits existierenden Tourismuskonzept

ist inzwischen eine selbständige Firma und

Arbeitsgruppe Ivana Řápková, Oberbürger-

der sächsischen Seite gemeinsame Prioritä-

größter Lieferant für Büromaterial aus wei-

meisterin von Chomutov, wendet sich in dieser

ten für die Euroregion herausgearbeitet und

cher Plaste in Europa. Die Firma Renolit als

Angelegenheit an das Bezirksamt und verlangt

umgesetzt werden.

Zulieferer, läst sich in enger Nachbarschaft
nieder. Die Arbeitsgruppe diskutierte nach
der interessanten Betriebsbesichtigung über
den Stand der Abwicklung des Kleinprojektefonds Ziel 3/Cíl3 und über Probleme bei der
Umsetzung der Projekte im Programm. Sie
bewertete zwei Projekte aus ihrem Kompetenzbereich und empfahl diese dem Lokalen
Lenkungsausschuss zur Genehmigung. Es
handelt sich a) um ein Projekt eines deutsch
– tschechischen Bürgerfestes mit Präsentation der Unternehmer in den Partnerstädten
Most und Marienberg in Marienberg und b)
um ein Projekt zur Vernetzung der deutschtschechischen Tourismusaktivitäten in der
Euroregion Erzgebirge. Die Arbeitsgruppe

Komise tradičně vybírá místa svého jednání

Komise se také zabývala výsledky společného

v úspěšných mezinárodních firmách v obou

jednání s dopravní komisí z prosince minulého

částech euroregionu. Dne 2. 2. 2010 se usku-

roku o přeshraniční nákladní dopravě a dopo-

tečnilo její jednání ve společnosti proOFFICE,

ručila prioritně zkvalitnit přeshraniční dopravu

s.r.o. v Mostě – Čepirozích. Tato společnost se

pro hospodářskou spolupráci. Předsedkyně

v roce 1999 jako dceřiná společnost podniku

komise Ivana Řápková, primátorka Chomuto-

Herlitz přemístila z Berlína do Mostu, osa-

va, se v této záležitosti obrátí na vedení Ústec-

mostatnila se a stala se jedním z největších

kého kraje a požádá o slíbený

světových výrobců kancelářských výrobků

seznam budoucích silničních

z měkkého plastu. Dodavatel materiálu pro

hraničních přechodů. Členové

ni je především společnost Renolit, která se

komise se shodli na nutnosti

usadila hned v jejím sousedství.

spolupráce s krajem v oblasti

Komise po zajímavé exkurzi diskutovala o sta-

turistiky, který v současné

vu a realizaci Fondu malých projektů v progra-

době připravuje strategii její-

mu Cíl 3 a o problémech při realizaci projektů

ho rozvoje. Navrhli také, aby

v tomto programu. Vyhodnotila dva projekty

byla tato strategie provázána

ve své kompetenci a oba doporučila Lokální-

i s koncepcí rozvoje turis-

mu řídícímu výboru ke schválení. Je to za a)

tiky na saské straně a aby

projekt česko–německé slavnosti s prezentací

byly podle společné strate-

podnikatelů partnerských měst Marienbergu

gie a koncepce zpracovány

Mostu a v Marienbergu a za b) projekt pracovní

a realizovány společné pri-

skupiny pro propojení českých a německých

ority se zohledněním potřeb

turistických aktivit v Euroregionu Krušnohoří.

euroregionu.
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v.l. Beate Ebenhöh, Matthias Lißke
und František Titl
Zleva Beate Ebenhöh, Matthias Lißke
und František Titl

Ivana Řápková, předsedkyně komise
Ivana Řápková, Vorsitzende
der Arbeitsgruppe

PRACOVNÍ KOMISE
ARBEITSGRUPPEN

Kultura, školy a mládež - Arbeitsgruppe Kultur/Schule/Jugend
V chomutovském divadle jednala v pondělí
1. 2. 2010 komise pro kulturu a mládež Euroregionu Krušnohoří. Její členové byli podrobně
informováni o stavu realizace Fondu malých
projektů v programu Cíl 3, který euroregion spravuje. Pečlivě poté zhodnotili celkem
6 projektů ve své kompetenci, které doporučili Lokálnímu řídícímu výboru ke schválení.
Ve svých tradičních projektech, jako je např.
adventní koncert, matematická soutěž, divadelní spolupráce či umělecká sympózia, bude
komise pokračovat i v letošním roce. Společné zastřešující vedení euroregionu (rada
a představenstvo) pověřilo tuto aktivní komisi
přípravou Ceny Euroregionu Krušnohoří za
vynikající přeshraniční spolupráci.
Měla by být udělována jednou ročně u příležitosti nějaké významné události euroregionu. Komise vybere umělecké dílo, které bude
předáno při udělení Ceny. Mgr. Jiří Kadlus
z Chomutova jeden ze zakládajících členů
této komise, se na chomutovském jednání

send bewerteten sie insgesamt sechs Projekte

sammenarbeit. Der Preis soll einmal im Jahr,

aus ihrem Bereich, von denen alle dem Len-

anlässlich einer besonderen Veranstaltung der

kungsausschuss zur Bewilligung empfohlen

Euroregion vergeben werden. Die Arbeits-

wurden. Die Arbeitsgruppe wird auch weiterhin

gruppe gibt dafür das Kunstwerk in Auftrag,

ihre eigenen traditionellen Projekte, wie z.B.

das für diesen Preis gestiftet wird. Mgr. Jiří

das Adventsingen, Adam-Ries-Wettbewerb,

Kadlus aus Chomutov, ein der Gründer der Ar-

Im Chomutover Theater tagte am Montag, den

Zusammenarbeit der Theater, oder Kunstsym-

beitsgruppe, verabschiedete sich während der

1. Februar 2010 die Arbeitsgruppe Schule/Ju-

posien fortsetzen. Der gemeinsame Dach-

Chomutover Tagung aus Altersgründen von

gend/ Kultur der Euroregion Erzgebirge. Ihre

verband der Euroregion (Rat und Vorstand),

den Mitgliedern. Für ihn arbeitet nun Bc. Věra

Mitglieder wurden ausführlich über die Um-

beauftragte diese aktive Arbeitsgruppe mit

Flašková, Geschäftsführerin der Verwaltung

setzung des Kleinprojektefonds, der von der

der Vorbereitung des Preises der Euroregion

kultureller Einrichtungen der Stadt Chomutov

Euroregion umgesetzt wird, informiert. Umfas-

für ausgezeichnete grenzüberschreitende Zu-

in der Arbeitsgruppe mit.

se členy komise rozloučil. Nahradila ho Bc.
Věra Flašková, jednatelka Správy kulturních
zařízení Chomutov.

Sociální komise - Arbeitsgruppe Soziales
Sdružení pro profesní vzdělávání, Verein

ve Středosaském okrese na příkladu ARGE

sischen Mitgliedskreise als auch für die tsche-

für berufliche Bildung e.V. z Mittweidy, bylo

Mittweida a školní poradkyně paní Hennig

chischen Teilnehmer, die sich besonders für

v prosinci hostitelem sociální komise naše-

informovala o školním poradenství v okrese,

die Förderung benachteiligter Jugendlicher

ho euroregionu. Zajímavá na tomto jednání

které bylo přeneseno na nezávislé dobročinné

innerhalb des Vereins interessierten.

byla výměna zkušeností jak pro saské členy

organizace. Tyto služby ročně využije na 30

Der Verein bildet benachteiligte Jugendliche

komise, kteří jsou většinou pracovníky okresů,

tisíc občanů.

aus, betreut 2 Obdachlosenheime in Flöha,

tak i pro české účastníky, kteří projevili zájem

wo die Betreuung auch tagsüber erfolgt und

především o dotace na znevýhodněnou mlá-

unterstützt ehemalige Sozialhilfeempfänger

dež v tomto sdružení.

zum Beispiel mit den sog. 1 EURO – Jobs.

Sdružení vzdělává znevýhodněnou mládež,

Die Vorsitzende der ARGE Mittweida Frau von

spravuje dvě ubytovací zařízení pro bezdo-

Birgelen stellte die Arbeitsförderung im Land-

movce ve městě Flöha, kde je zřízen denní

Der Verein für berufliche Bildung e.V. aus

kreis Mittelsachsen am Beispiel der ARGE

dohled a umožňuje pro někdejší příjemce

Mittweida war im Dezember Gastgeber der

Mittweida vor und die Schuldnerberaterin Frau

sociální podpory získání pracovní příležitosti,

Arbeitsgruppenberatung der Arbeitsgruppe

Hennig informierte über die Schuldnerbera-

např. takzvanou práci za 1 EURO. Předsed-

Soziales unserer Euroregion.

tung im Landkreis, die den Trägern der freien

kyně sdružení ARGE Mittweida, paní z Bir-

Interessant war der Erfahrungsaustausch

Wohlfahrt übertragen wurde. Pro Jahr nehmen

gelenu, představila podporu zaměstnanosti

sowohl für die Mitglieder innerhalb der säch-

30 000 Bürger diese Dienste in Anspruch.
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Centrum krušnohorského lidového umění
Projekt „Zentrum der Erzgebirgischen Kunst“
Naplňováním již deset let trvajícího oficiálního partnerství Chomutova a Annabergu-Bucholze
a současně naplňováním ideí Evropské unie je rozebíhající se projekt Centrum krušnohorského
lidového umění. Dílo, které bude mít příznivý dopad na cestovní ruch na české i německé straně Krušnohoří, totiž vzniká za společné evropské peníze a společnou rukou několika subjektů
z obou stran hranice. Kromě zmíněných měst Chomutova a Annabergu-Buchholze jsou to
z české strany Oblastní muzeum v Chomutově, Oblastní muzeum v Mostě a Podkrušnohorský
zoopark v Chomutově.
Prostřednictvím projektu se zájemci dozvědí, jak se ve zdejších horských a podhorských oblastech
žilo, co zdejší lidé uměli, jaké udržovali zvyky, čím se bavili. V dobách své největší slávy byly
Krušné hory významným středoevropským územím, kde byl život spojen s hornickou a hutnickou činností. Znalost řemesel se odrazila v rozmanitých produktech lidového umění, které se
díky obchodním cestám, protkávajícím tehdy Krušné hory, dostávaly do různých koutů světa.
Projekt se odvíjí od Ströherské sbírky, tedy rozsáhlého souboru historických předmětů, které
dala dohromady Marie Ströher. Její vnučka, švýcarská sběratelka Dr. Erika Pohl-Ströher se
nyní rozhodla celou sbírku trvale zpřístupnit veřejnosti. Ta ji bude moci zhlédnout nejen v nově
vytvořeném muzeu v Annabergu-Buchholzi, ale část sbírky doplněnou o vlastní exponáty také
v mosteckém a chomutovském muzeu, kde v rámci projektu budou upraveny nové výstavní
prostory. Upozorňovat na výstavy bude také Podkrušnohorský zoopark, konkrétně jeho součást,
skanzen Stará Ves. Ten se postupně stává významným turistickým cílem přibližujícím nejen
typickou architekturu Krušnohoří, ale i řemesla a zemědělství. Nyní díky projektu Centrum
krušnohorského lidového umění čeká skanzen další etapa rozvoje.
Partneři v projektu se dohodli na společné marketingové strategii i společném vstupenkovém
systému, protože teprve zhlédnutím všech expozic si návštěvník udělá ucelený obrázek o dnes
už trochu pozapomenutém životě v Krušnohoří.

Das eben gestartete Projekt „Zentrum der Erzgebirgischen
Kunst“ ist auch ein Ergebnis der 10 Jahre währenden Partnerschaft zwischen Chomutov und Annaberg-Buchholz,
als Verwirklichung der Idee der Europäischen Union. Das
Vorhaben wird eine positive Wirkung auf den Fremdenverkehr auf tschechischer sowie auf deutscher Seite des
Erzgebirges haben. Es entsteht mit Hilfe europäischer
Fördermittel und wird gemeinsam von mehreren Partnern
beiderseits der Grenze durchgeführt. Außer den bereits
erwähnten Städten Chomutov und Annaberg-Buchholz
sind auf der tschechischen Seite die Museen Most und
Chomutov, sowie der Tierpark in Chomutov beteiligt.
Durch das Projekt erfahren die Interessenten, wie man im

von Frau Marie Ströher. Ihre Enkelin, die schweizerische

ein bekanntes touristisches Ziel werden, das Dank des

hiesigen Berg - und Vorland lebte welche Sitten die Leute

Sammlerin Dr. Erika Pohl-Ströher entschied sich, die

Projektes „Zentrum der Erzgebirgischen Volkskunst“ nicht

pflegten, wie sich unterhielten. In seiner Blütezeit war

ganze Sammlung der Öffentlichkeit dauerhaft zugänglich

nur die typische Architektur, sondern auch das Handwerk

das Erzgebirge eine bekannte mitteleuropäische Region,

zu machen. Kostbarkeiten kann man nicht nur im neu ge-

und die Landwirtschaft näher bringt, was eine neue Etappe

wo das Leben mit dem Bergbau und mit der Metallurgie

schaffenen Museum in Annaberg-Buchholz besichtigen,

der Entwicklung darstellt.

verbunden war. Die Kenntnisse des Handwerks spiegelten

sondern auch in dem um eigene Exponate ergänzten Teil

Die Partner des Projektes verständigten sich, eine ge-

sich in vielfältigen Produkten der Volkskunst wieder, die

der Museen in Most und Chomutov. Hier werden im

meinsame Marketingstrategie, sowie ein gemeinsames

Dank der durch das Erzgebirge führenden Handelswege

Rahmen des Projektes neue Ausstellungsräumlichkeiten

Eintrittskartensystem zu erarbeiten, weil man sich erst nach

in die verschiedenen Teile der Welt führten. Das Projekt

aufbereitet. Auch der Zoopark im Erzgebirgsvorland wird

der Besichtigung aller Ausstellungsteile ein geschlosse-

entwickelte sich durch die Ströherische Sammlung, einer

auf die Ausstellungen aufmerksam machen, konkret mit

nes Bild vom heute vergessenen Leben im Erzgebirge

umfangreichen Schau historischer Volkskunstgegenstände

dem Freilichtmuseum Altes Dorf. Das Dorf soll stufenweise

machen kann.

Europäische Union. Europäischer Fonds für
regionale Entwicklung: Investition in Ihre
Zukunft/Evropská unie. Evropský fond pro
regionální rozvoj: Investice do vaší budoucnosti
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Rückblick - Karitasadvent in Jirkov
Ohlédnutí - Jirkovský charitativní advent
In den Tagen vom 14.bis 18. 12. 2009 gehörte
die Kostelní ulice (Kirchenstraße) in Jirkov den
Schülern aller hiesigen Schulen und deren
Gästen, den Partnerschulen der deutschen
Nachbarstädte Brand-Erbisdorf und Gelenau.
Sächsische und tschechische Schüler aus
dem Erzgebirge traten nicht nur gemeinsam
auf der Bühne auf, sondern besichtigten
auch den Turm, den Stadtkeller in Jirkov und
das Schloss Červený Hrádek (Rotenhaus).
Sie besuchten auch die 3. Schule in Jirkov,
wo sie sich am Deutschunterricht beteiligten
und sangen gemeinsam Weihnachtslieder.
Die adventliche Atmosphäre wurde durch
Kulturveranstaltungen der einzelnen Schulen
ergänzt. Bei der Gelegenheit verkauften die
Kinder eigene Erzeugnisse, dessen Erlös für
karitative Zwecke bestimmt war, nämlich den
Kauf einer beheizbaren Liege für die Kinderabteilung des Krankenhauses in Chomutov.
Die ganze Veranstaltung wurde mit Unterstützung der EU, aus dem Fond der Kleinprojekte
im Programm Ziel 3/Cíl 3 umgesetzt, sowie
von den Bürgermeistern der Partnerstädte
Jirkov und Brand-Erbisdorf unterstützt.
Ing. V. Reif

Ve dnech 14.-18. 12. 2009 patřila Kostelní
ulice v Jirkově žákům všech místních škol
a jejich hostům, partnerským školám ze sousedních německých měst Brand-Erbisdorfu
a Gelenau. Saští a čeští žáci z Krušnohoří
vystoupili společně na pódiu, prohlédli si
také věž, městské sklepy v Jirkově a zámek
Červený Hrádek. Dále navštívili 3. základní školu v Jirkově, kde se zúčastnili výuky
němčiny a společně si zazpívali vánoční
koledy. Adventní atmosféra byla dokreslena
kulturním programem jednotlivých škol. Při
této příležitosti prodávaly děti vlastní výrobky,
jejichž výtěžek šel na charitativní účely – nákup
vyhřívaného lůžka pro dětské oddělení chomutovské nemocnice. Celá akce byla realizována za podpory Evropské unie z Fondu
malých projektů v programu Ziel3/Cíl3 a také
starosty partnerských měst Jirkov a BrandErbisdorf.

Ing. V. Reif
Europäische Union. Europäischer Fonds für
regionale Entwicklung: Investition in Ihre
Zukunft/Evropská unie. Evropský fond pro
regionální rozvoj: Investice do vaší budoucnosti
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Projekt Wasserschutz gestartet - Projekt ochrany vody zahájen
Aus unserer Euroregion wurde das Projekt
„Erforschung der Möglichkeiten für die Minimierung des Gehaltes von organischen
Schadstoffen in den Wasserquellen im Erzgebirge“ im Begleitausschuss bewilligt. In Zusammenarbeit mit den Partnern (Povodí Ohře,
VULHM) und Fachleuten aus den Bereichen
Hydrogeologie, Bodenbiologie, Biologie der
Gewässer und der Forstwirtschaft wird eine
Grundanalyse durchgeführt, sowie die kritischen Punkte des Systems in einer Beisspielregion (Fláje) untersucht. Die Flaje dient der
Trinkwasserversorgung für die tschechische
und auch für die deutsche Seite. Das Projekt
wird die Aspekte beurteilen, die den Gehalt an
Huminstoffen im Wasser reduzieren können.
Der Gehalt dieser Humidenstoffe stellt auch in
niedrigen Konzentrationen ein bedenkliches

v Monitorovacím výboru programu Cíl 3. Na

litě (Fláje), která je zdrojem pitné vody pro

Problem für die Gesundheit der Bevölkerung

zahajovacím jednání všech partnerů v tomto

českou i saskou stranu euroregionu. Projekt

dar und könnte ein ernsthaftes Gesundheitsri-

projektu dne 1. 12. 2009 v Jílovišti u Prahy

bude posuzovat aspekty potenciálně omezující

siko für einen großen Teil der Bevölkerung des

ve Výzkumném ústavu lesního hospodář-

obsah huminových látek ve vodě. Obsah těch-

Bezirkes Ústecký kraj sowie Sachsen werden.

ství a myslivosti byly podrobně projednány

to huminových látek ve zdrojích pitných vod

Projektpartner ist auch die Euroregion, die die

pracovní celky, aktivity a úkoly jednotlivých

představuje i v nižších koncentracích vážný

Vorbereitung der Workshops und Konferenzen

partnerů. Pro řešení této problematiky byl

problém pro zdravotní dopady na obyvatelstvo

sicher stellt und die Publizität gewährleistet.

pečlivě vybrán zkušený řešitelský tým s nej-

a může představovat vážné chronicky působící

lepšími dostupnými profesionálními kapacitami

zdravotní riziko pro velké množství obyvatel

v problémových oborech hydrologie, hydroge-

Ústeckého kraje a Saska.

Výzkum možností minimalizace obsahu

ologie, půdní biologie, biologie vodních toků

Partnerem projektu je i Euroregion Krušnohoří,

organických škodlivin ve zdrojích pitných vod

a lesního hospodářství, který bude provádět

který bude připravovat workshopy i konference

v Krušných horách je schváleným projektem

základní rozbor systému na vzorové loka-

a zajistí publicitu.

PŘÍPRAVA

PROJEKTU

Podání projektu předcházela důkladná příprava. Na
mnoha společných jednáních v Teplicích a především
přímo v terénu byly vyjasněny nejen úkoly jednotlivých partnerů, ale především společná projektová
práce. Podrobnosti o projektu jsou dvojjazyčně
uvedeny na internetové adrese www.ochranavody.cz
a www.wasserschutz.cz.

VORBEREITUNG

DES

PROJEKTES

Der Projektbeantragung ist eine ausführliche Vorbereitung vorangegangen. Bei vielen Beratungen in Teplice
aber vor allem direkt im Gelände wurden nicht nur
Aufgaben einzelner Partner geklärt, sondern auch die
gemeinsame Projektarbeit. Details über das Projekt
werden zweisprachig unter: www.ochranavody.cz und
www.wasserschutz.cz dargestellt.

Europäische Union. Europäischer Fonds für
regionale Entwicklung: Investition in Ihre
Zukunft/Evropská unie. Evropský fond pro
regionální rozvoj: Investice do vaší budoucnosti
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Spatřit druhou stranu horizontu
První přeshraniční univerzita pro rodiče měla úspěch
Einmal auf die andere Seite des Horizontes blicken
Erste grenzüberschreitende Elternuniversität war ein Erfolg
Zatímco venku ovládala saské město Chemnitz

ge. Die im Rahmen eines Familienbildungstages,

zima, událo se jednu lednovou sobotu za dveřmi

nach der schon traditionell von der Technischen

oranžového přednáškového sálu něco výjimečné-

Universität Chemnitz durchgeführten Kinderuni-

ho. Poprvé se setkali rodiče ze Saska a Čech, aby

versität, organisierte Veranstaltung bildete einen

během rodičovské univerzity využili možnost zjistit

ersten Veranstaltungshöhepunkt des Ziel3-Projektes

více o svých sousedech z druhé strany hřebenu

„aufwachsen-zusammenwachsen“ in diesem Jahr.

Krušných hor. V onu sobotu měli účastníci obou

Insgesamt nahmen an dieser Veranstaltung bis zu

sousedních regionů během různých workshopů pří-

500 sächsische und böhmische Kinder, Eltern und

ležitost, seznámit se s životní realitou těch druhých.

Großeltern teil, die am Ende des Tages einmal mehr

Přitom se nejednalo pouze o témata přeshraničního

das Gefühl hatten, dass sie mit dem Nachbarn mehr

setkávání, ale také o všední věci z běžného života.

verbindet, als ihnen das bisher bekannt war.

Tato akce v rámci Dne vzdělávání pro rodiny,

Aber nicht nur der Familienbildungstag versprach

konaná v návaznosti na již tradiční Univerzitu pro

spannende Begegnungen, denn auch an den beiden

děti pořádanou Technickou univerzitou Chemnitz,

Abenden des Wochenendes trafen sich sächsische

představovala první vrcholnou akci projektu Cíle

und böhmische Kinder und Eltern. Das Rahmenprogramm wurde durch den Kinder- und Jugendklub
B-Plan der KINDERVEREINIGUNG® Chemnitz e.V.
A tak mohla venku klidně dál řádit

gestaltet und von den Gästen aus der Chemnitzer

zima, v B-Planu a v přednáškovém sále

Partnerstadt Ústí nad Labem begeistert aufgenom-

Technické univerzity Chemnitz však

men. Dabei haben insbesondere die Eltern von

vládla příjemná, i když trochu hlučná,

ihren Kindern gelernt, wie man sich unkompliziert

atmosféra plná porozumění a radosti

und unter Nichtachtung von Vorurteilen zwangslos

z pohybu. Řekněme, že v pátek přices-

begegnen kann. Bei den Erwachsenen wurden die

tovali čeští hosté, v neděli však odjížděli

anfangs durchaus vorhandenen Berührungsängste

dobří přátelé, kteří se opět vydali na

abgebaut und immer mehr Teilnehmer kamen bei

druhou stranu horizontu.

gemeinsamen Spielen oder auch Gesprächen am

3 „Vyrůstat-srůstat“ v tomto roce. Celkem se této

Rande der Veranstaltung dazu, die eigenen Vorbe-

akce zúčastnilo téměř 500 dětí, rodičů i prarodičů

halte Stück für Stück abzubauen.

ze Saska a Čech, kteří na konci tohoto dne měli

Und so konnte draußen der Winter toben, im B-Plan

pocit, že jsou se svými sousedy provázáni více, než

und im Neuen Hörsaalgebäude der Technischen

si doposud mysleli.

Während draußen der Winter ein weiteres Mal mit

Nejen Den vzdělávání pro rodiče sliboval napínavá

Macht die sächsische Stadt Chemnitz erobert, geht

setkání, ale i po oba večery tohoto víkendu trávili

an einem Sonnabend im Januar hinter den Türen des

děti a rodiče z obou zemí společně svůj volný čas.

orangenen Hörsaalgebäudes Erstaunliches vor. Zum

O rámcový program se postaral klub dětí a mládeže

ersten Mal treffen sich böhmische und sächsische

B-Plan, zařízení KINDERVEREINIGUNG® Chemnitz

Eltern, um bei einer Elternuniversität die Möglichkeit

e.V, a účastníky z Ústí nad Labem, partnerského

zu nutzen, mehr über den Nachbarn auf der anderen

města Chemnitzu, velmi nadchl. Přitom se přede-

Seite des Erzgebirgskamms zu erfahren. An diesem

vším rodiče naučili od svých dětí, jak nekomplikova-

Sonnabend hatten die Teilnehmer aus den benach-

ně a naprosto bez předsudků může takovéto setkání

barten Regionen während verschiedener Workshops

wenn auch lautstarke Atmosphäre des Verständnis-

probíhat. U dospělých byly zahnány zejména zpo-

Gelegenheit, mehr über die Lebenswirklichkeiten

ses und der Begegnungsfreude. Waren am Freitag

čátku zjevné obavy z kontaktu a během společných

des jeweils anderen zu erfahren. Dabei ging es aber

böhmische Gäste angereist, so verließen am Sonn-

her nebo rozhovorů stále více účastníků odbourávalo

nicht nur um Themen der grenzüberschreitenden

tag gute Freunde den Freistaat wieder in Richtung

kousek po kousku své předsudky.

Begegnung sondern auch um ganz alltägliche Din-

andere Seite des Horizonts.

Universität Chemnitz herrschte eine angenehme,

Europäische Union. Europäischer Fonds für
regionale Entwicklung: Investition in Ihre
Zukunft/Evropská unie. Evropský fond pro
regionální rozvoj: Investice do vaší budoucnosti
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Krušnohorské pódium 2010 - Erzgebirgspodium 2010
Úspěšný projekt podaný sdružením Sport Club
2000 spočíval v uspořádání koncertu českých
a německých hudebních skupin při příležitosti
Evropského poháru ve snowbordingu dne
13. 2. 2010, za účelem zintenzivnění přeshraničního setkávání, navázání kontaktů mezi lidmi, propagace volno-časových aktivit v česko-německém pohraničí a podpory rozvoje
cestovního ruchu a sportu.
Místopředseda euroregionu Ing. Jan Kerner
píše ve své monitorovací zprávě:
„Pódium bylo připraveno vzorně, koncerty sledovala zhruba stovka diváků české i německé
národnosti a kromě toho další tisíce lidí, kteří
nastupovaly na lanovku a po celou dobu čekání ve frontě sledovaly koncert.“

Das erfolgreiche Projekt bestand in der Veranstaltung eines Konzerts von tschechischen

takten zwischen den Menschen, Werbung für

Bericht: „Das Podium wurde perfekt vorbe-

und deutschen Musikgruppen während der

Freizeitaktivitäten im tschechisch-deutschen

reitet. Zu den Konzerten kamen etwa hundert

Wettkämpfe zum Europapokal in Snow-

Grenzgebiet und Förderung der Entwicklung

Leute, Tschechen und Deutsche und dazu

boarding am 13.2.2010. Es ging um die

des Fremdenverkehrs und Sports.

Hunderte, die am Skilift warten mussten und

Intensivierung grenzüberschreitender Be-

Der stellvertretende Vorsitzende der Eurore-

dabei das Konzert während der ganzen Zeit

gegnungen, die Anbahnung von neuen Kon-

gion Herr Ing. Jan Kerner schreibt in seinem

verfolgten.

Europäische Union. Europäischer Fonds für
regionale Entwicklung: Investition in Ihre
Zukunft/Evropská unie. Evropský fond pro
regionální rozvoj: Investice do vaší budoucnosti

Od uhlí k ropě - „Von der Kohle zum Erdöl“
Společná česko-německá výstava

Die gemeinsame tschechisch-deut-

Podkrušnohorského technického muzea

sche Ausstellung „Von der Kohle zum

„Od uhlí k ropě“ je jedním z právě rea-

Erdöl“ des Technischen Museums

lizovaných projektů ve Fondu malých

Erzgebirgsvorland in Most, ist eines

projektů v programu Cíl 3. Po slavnost-

der zurzeit realisierten Projekte im

ním otevření výstavy 16. 9. 2009, kde

Kleinprojektfonds des Programms

se sešli význační představitelé české

Ziel 3. Nach Eröffnung der Ausstel-

i saské strany Euroregionu Krušnoho-

lung am 16. 09., als sich bekannte

ří, pokračuje tato zajímavá výstava od

Persönlichkeiten der sächsischen

2. 2. 2010 v Bergmagazinu v partner-

und tschechischen Seite der Eu-

ském městě Marienbergu. Exponáty,

roregion Erzgebirge trafen, hatte

dokladující získávání

diese Ausstellung ihre Fortsetzung

energie z uhlí a poté
z nafty, výroba benzinu z uhlí, letecké
nálety na chemické závody či dobové snímky byly opět
pro všechny přítomné
z české i saské strany velmi zajímavé.
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Ing. Aleš Soukup
(nahoře, druhý
zprava)
z České rafinérské
zahajuje výstavu
Ing. Aleš Soukup (oben, zweite
rechts) aus der
Gesellschaft Česká
rafinérská (Tsch.
Raffinerie) eröffnet
die Ausstellung

am 2. Februar 2010 im Bergmagazin
in Marienberg. Die ausgestellten Exponate
dokumentieren die Herstellung der Energie
zunächst aus Kohle und dann aus Erdöl, die
Herstellung von Benzin aus Kohle. Historische
Aufnahmen der Luftangriffe im 2. Weltkrieg
waren für alle Anwesenden aus sächsischer
sowie aus tschechischer Seite in Marienberg
sehr interessant.

ZE ŽIVOTA PARTNERSKÝCH MĚST
AUS DEM LEBEN DER PARTNERSTÄDTE

Nový člen Euroregionu Krušnohoří - Vzdělávací a rekreační centrum Lesná
Neues Mitglied der Euroregion - Bildungs- und Erholungszentrum Lesná
Lesná je v našem euroregionu již delší dobu
známa jako místo význačných přeshraničních
aktivit, úspěšně realizovaných staveb, svou
prací s dětmi, z vernisáží, vydáváním knižních
titulů s tématem Krušnohoří, pořádání veřejných sportovních a kulturních akcí. To vše jsou
úspěšné velké i malé projekty, ale hlavně soustavná práce členů a partnerů tohoto centra.
V letošním roce se na Lesné uskutečňuje celá
řada nových projektů, jedním z nich je vzdělávací projekt, tvořený sedmi moduly v oblasti
životního prostředí. Projekt, spolufinancovaný
Evropským sociálním fondem a rozpočtem
ČR ve spolupráci s významnými partnery,

Lesná ist in unserer Euroregion schon eine

Partnern, wie der Fachschule für Energetik

jako je Střední škola energetická a stavební

lange Zeit als Ort von grenzüberschreiten-

und Bau in Chomutov, der Schola Humanitas

v Chomutově, litvínovská Schola Humani-

den Aktivitäten, von erfolgreich umgesetzten

in Litvínov, der Universität für Landwirtschaft

tas, Česká zemědělská univerzita a Fakulta

Bauten, der Arbeit mit Kindern bekannt. Es ist

sowie der Fakultät für Umwelt in Prag um-

Životního prostředí v Praze, zprostředkovává

aber auch die Herausgabe von Büchern mit

gesetzt. In einem dreitägigen Kurs werden

v třídenním kurzu nejen teoretické, ale i prak-

dem Thema „Erzgebirge“, Vernissagen, und

hier nicht nur theoretische sondern auch

tické znalosti žákům přímo v terénu. Na konci

öffentliche Sport- und Kulturveranstaltungen.

praktische Kenntnisse direkt vor Ort vermittelt

kurzu získávají úspěšní absolventi certifikát,

Das alles sind Groß- und Kleinprojekte, aber

und die Absolventen bekommen ein Zertifikat

který jejich nabyté znalosti dokladuje. Všech

vor allem die fortwährende Arbeit der Mitglie-

über die erworbenen Kenntnisse. Alle sieben

sedm modulů, které se zde vyučují jsou pře-

der und Partner des Zentrums.

Module, die hier unterrichtet werden, gibt es

loženy do německého a anglického jazyka.

In diesem Jahr wird eine Reihe neuer Projekte

in Deutsch und Englisch. Sie werden für den

Připravují se do tiskové podoby a pak budou

umgesetzt. Eines davon ist ein Bildungs-

Druck vorbereitet und als passendes Arbeits-

hodnotným pracovním materiálem pro výuku

projekt, das aus sieben Modulen im Bereich

material für den Unterreich ausländischer

se zahraničními partnery.

Umwelt besteht. Das vom Europäischen

Partner genutzt. Damit ist das Bildungs- und

Vzdělávací a rekreační centrum Lesná je tak

Sozialfonds und vom Haushalt der Tsche-

Erholungszentrum für grenzüberschreiten-

kvalitně připraveno na přeshraniční aktivity pro

chischen Republik geförderte Projekt wird

de Aktivitäten der Euroregion Erzgebirge/

Euroregion Krušnohoří.

in Zusammenarbeit mit solchen bekannte

Krušnohoří qualifiziert.
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Zažité česko – saské sousedství
České děti budou navštěvovat německou základku
Gelebte sächsisch-tschechische Nachbarschaft
Tschechische Kinder werden deutsche Grundschule besuchen
Sbližování lidí je pociťováno nejlépe v bezprostřední blízkosti hranice. Dobrými příklady jsou saské mateřské školky
u českých hranic, které přijímají české děti a tím přispívají
odmalička k samozřejmému stýkání českých a německých dětí. Právě v Euroregionu Krušnohoří jsou nádherné
příklady. Mateřská škola Regenbogen v Oberwiesenthalu,
která byla speciálně pro tyto účely nově zřízena, mateřská
škola Wichtelhaus v Deutschneudorfu, či mateřská škola
Regenbogen v Rübenau. Z této posledně jmenované školky postoupí dvě české děti se svými kamarády, s nimiž
si společně ve školce hrály, do saské základní školy
v Kühnheide (obsahující ale pouze první stupeň), aby se
zde společně i učily.
Rodiče dvojčat Dity a Toma Rattayovi, to považují za smysluplné, protože škola v Kühnheide je vzdálena od jejich
bydliště jen pár kilometrů a plnění školní docházky v nej-

Tom Rattay

bližší české škole by pro děti znamenalo dojíždění 20 km.
Dita Rattayová

Dorozumívání není problém, protože dvojčata se ve školce
v Rübenau naučila tak dobře německy, že s německými
dětmi mohou držet krok.

In der Euroregion Erzgebirge gibt es wunderbare Beispiele.

Der Schuldirektor in Jirkov, in dessen Grundschule die

Ředitel základní školy v Jirkově, kam by měly děti vlastně

Der Kindergarten „Regenbogen“ in Oberwiesenthal, der zu

Kinder eigentlich hätten eingeschult werden sollen, hat

nastoupit na nižší stupeň, žádosti rodičů o zařazení dětí

diesem Zweck extra neu errichtet wurde, der Kindergarten

dem Gesuch der Eltern zur Einschulung der Kinder in

do saské školy vyhověl. Obě děti budou v Jirkově skládat

„Wichtelhäusl“ In Deutschneudorf, der Kindergarten „Re-

eine sächsische Schule stattgegeben. Die Kleinen wer-

zkoušky a po dokončení základní školy získají plnohodnot-

genbogen“ in Rübenau.

den die Prüfungen in Jirkov ablegen und am Ende der

né ukončené české základní vzdělání.

Aus letzterem werden 2 tschechische Kinder nun mit

Grundschulzeit so auch einen vollwertigen tschechischen

Rodiče, oba podnikatelé se středně velkou informačně tech-

ihren Spielkameraden aus dem Kindergarten auch in die

Grundschulabschluss haben.

nologickou firmou, jsou zapojeni do mnoha přeshraničních

sächsische Grundschule in Kühnheide einziehen, um

Die Eltern, ein Unternehmerpaar mit einer mittelständigen

projektů. Příkladem je třeba eurocamp, který zahrnuje mlá-

gemeinsam zu lernen.

Firma für Informationstechnologie, sind in viele grenzüber-

dež z obou stran hranice a zaměřuje se především o letních

Die Eltern der Zwillinge Dita und Tom Rattay sehen das als

schreitende Projekte involviert.

prázdninách na přírodu a životní prostředí i na osvojování

sinnvoll an, weil die Grundschule in Kühnheide nur wenige

Ein Beispiel ist das Eurocamp, das Jugendliche von beiden

jazyka sousedů. Na pořízení nového hasičského vozidla pro

Kilometer vom Wohnort der Familie entfernt liegt, bei ei-

Seiten der Grenze vornehmlich in den Sommerferien unter

obec Kálek z evropského programu Cíl 3 má otec Rattay

nem Schulbesuch in der nächstgelegenen tschechischen

dem Gesichtspunkt von Natur und Umwelt und dem Erler-

také velký podíl.

Grundschule die Kinder dagegen 20 km fahren müssten.

nen der Nachbarsprache zusammenbringen soll.

V neposlední řadě jsou to investice manželského páru do

Die Verständigung ist kein Problem, da die Zwillinge im

An der Anschaffung eines neuen Feuerwehrfahrzeugs für

zámečku v Kálku, který pro sebe rodina získala jako obytnou

Kindergarten Rübenau schon so gut deutsch gelernt haben,

die Gemeinde Kalek über das EU-Programm Ziel3/Cíl3 hat

budovu a celkově ji restaurovala, aby zde vznikl později

dass sie ohne Probleme mit den sächsischen Kindern

Vater Rattay auch großen Anteil.

hotel s 55 lůžky který bude i pro německé turisty zajímavý.

mithalten können.

Nicht zuletzt investiert das Paar in das Schlösschen Kalek,

Na své si tu přijdou především milovníci jezdectví, protože

das die Familie für sich als Wohnhaus

hotel nabídne pronájem boxů pro koně, v jejichž ceně je

erworben hat und nun umfassend sa-

i pronájem pokoje pro jeho majitele po celý rok.

niert, um später ein Hotel mit 55 Betten
daraus entstehen zu lassen, das auch

Die Annäherung der Menschen ist am Besten in unmittel-

für deutsche Touristen interessant sein

barer Grenznähe zu spüren.

wird. Vor allem Pferdeliebhaber werden

Gute Beispiele sind die sächsischen Kindergärten an

auf ihre Kosten kommen, denn das Ho-

der tschechischen Grenze, die auch tschechische Kinder
aufnehmen und dadurch von Klein auf zum selbstver-

Manželé Rattayovi
Ehegatten Rattay

tel wird Mietboxen für Pferde anbieten,
in deren Mietpreis ein Zimmer für den

ständlichen Umgang deutscher und tschechischer Kinder

Pferdebesitzer das ganze Jahr über ent-

beitragen.

halten sein wird.
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Studentky Střední školy technické v Mostě získávají zkušenosti v zahraničí
Studentinnen aus der Technischen Fachschule in Most
machen erste Erfahrungen im Ausland
Střední škola technická v Mostě spolupracuje v rámci realizace projektu „Cesta do Evropy“ z programu
Leonardo da Vinci se vzdělávací společností Projektberatung und Regionalentwicklung – pro regio
gGmbH se sídlem v Marienbergu. Cílem projektu
je prohloubení praktických dovedností studentů
prostřednictvím odborných praktik v zahraničí,
prohloubení jejich jazykové vybavenosti a podpora
porozumění kulturních odlišností. Na odborné stáže,
které trvají 3 týdny, jsou zařazováni studenti z oborů
stavebních, strojních, ekonomických a elektro oborů.
V rámci realizace projektu, který trvá 24 měsíců, se
uskuteční 4 odborné stáže pro studenty výše jmenovaných oborů. Koncem roku 2009 se uskutečnila
první odborná stáž, které se zúčastnilo 6 studentek
ekonomických oborů Střední školy technické v Mostě a ty měly tak možnost získat pracovní zkušenosti

exkurzi do zdejší bankovní instituce Sparkasse Mari-

onalentwicklung – pro regio gGmbH ausgesucht

v německých firmách. Tyto studentky byly po celou

enberg, ve které se dívky seznámily s fungováním

hatte. Hier haben sie sich mit der deutschen Spra-

dobu odborné stáže doprovázeny dvěma pedagogy

celé banky a postupy, které se aplikují při styku se

che vertraut gemacht. Sie lernten in den Firmen die

Střední školy technické.

zákazníkem.

Administrative, inklusive den Umgang mit Finanzen,

Všechny studentky pracovaly samy ve firmách, které

kennen. Sie scheuten auch nicht den direkten

byly zajištěny vzdělávací společností Projektbera-

Kontakt mit deutschen Kunden, bei denen sie ihre

tung und Regionalentwicklung – pro regio gGmbH.

erworbenen Sprachkenntnisse nutzten. Das Prakti-

Zde si osvojovaly své získané ekonomické doved-

kum war eine der wenigen Möglichkeiten, die Stu-

nosti v německém jazyce. Studentky se seznamovaly

denten auf den künftigen Einsatz im europäischen

ve firmách s administrativou, včetně práce s penězi.

Arbeitsmarkt vorzubereiten. Die Mädchen lernten

Nevyhnuly se ani přímému kontaktu s německými

vor allem die deutsche Sprache in Situationen zu

zákazníky, kde musely zapojit své jazykové doved-

nutzen, von denen sie nie glaubten, diese bewältigen

nosti. Stáž byla jedna z mála možností, jak připravit

Die
i Technische
T h i h Schule
S h l in
i Most
M t arbeitet
b it t im
i Rahmen
R h

zu können. Das beweist die Studentin Eliška, eine

a hlavně zaučit naše studenty pro budoucí možné

des Projektes „Weg nach Europa“ im Programm

der jungen Frauen, die vor dem Aufenthalt nur kurz

uplatnění na evropském trhu práce. Dívky se hlavně

Leonardo da Vinci mit der Bildungseinrichtung

Deutsch lernte. Jedoch hat sie so gut bestanden,

naučily používat cizí jazyk i v situacích, o kterých

„Projektberatung und Regionalentwicklung – pro

dass sie auch nach dem Praktikum weiterhin die

si myslely, že by je nikdy nezvládly. Důkazem je

regio gGmbH in Marienberg“ zusammen. Ziel

Firma besucht, wo sie in ihrer Freizeit arbeitet.

studentka Eliška, jedna z děvčat, která se před

des Projektes ist die Vertiefung der praktischen

Das Fachpraktikum bot den Studentinnen neue

výjezdem učila německý jazyk velice krátce a obstála

Fähigkeiten der Studenten mittels Fachpraktika im

Erfahrungen und Kenntnisse und zeigte ihnen

tam natolik dobře, že i po stáži nadále navštěvuje

Ausland, Vertiefung ihrer Sprachkompetenz und

Möglichkeiten des Arbeitseinsatzes nach der

firmu, ve které pracovala a nadále v ní pracuje jako

Unterstützung des Verständnisses für kulturelle Un-

Öffnung des Arbeitsmarktes im Ausland. Für sie

brigádnice ve svém volném čase. Tato odborná stáž

terschiede. In den 3 Wochen währenden Fachprak-

war es eine Lebens- und Arbeitserfahrung, die sie

studentkám poskytla nové zkušenosti, poznatky

tika werden Studenten aus den Fächern Bauwesen,

auch anderen Studenten empfehlen. Auch nach der

a ukázala jim možnosti pracovního uplatnění, které

Maschinenbau Wirtschaft und Elektro in das Projekt

Arbeit hatten die Mädchen keine lange Weile, denn

mohou využít při otevření trhu práce v zahraničí.

einbezogen. Im Rahmen der 24 Monate dauernden

die Partnereinrichtung hatte für sie sehr schöne

Pro všechny studentky to byla nová životní i pra-

Fachpraktika gab es 4 Aufenthalte. Ende 2009

Freizeitaktivitäten vorbereitet, die vor allem in der

covní zkušenost, kterou doporučují všem dalším

fand das erste Fachpraktikum für 6 Studentinnen

Besichtigungen von Sehenswürdigkeiten, z.B. in

studentům vyzkoušet.

der ökonomischen Fächer der Technischen Fach-

Dresden, Ausflüge mit Unterkunft auf einem Schiff,

Ani po pracovní době se děvčata nenudila, neboť

schule aus Most statt. Sie hatten die Möglichkeit,

sowie dem Besuch des Aqua Marien bestanden.

vzdělávací společnost pro regio gGmbH pro ně

die Erfahrungen in deutschen Firmen zu gewinnen.

Es wurde darüber hinaus auch eine Exkursion in

připravila velmi pěkné volnočasové aktivity, jejichž

Die Studentinnen wurden während dieser Zeit von

die Sparkasse Marienberg organisiert, wo sich

náplní byly především návštěvy památek např.

zwei Pädagogen der Technischen Schule begleitet.

die jungen Frauen mit der Funktion der Bank,

v Drážďanech, výlety s ubytováním na lodi nebo

Alle Studentinnen arbeiteten in Firmen, die die

sowie mit dem Umgang mit den Kunden vertraut

návštěva Aqua Marien. Kromě toho pro ně připravila

Bildungsgesellschaft Projektberatung und Regi-

gemacht haben.
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První česko-německý skirogaining v Krušných horách
Erste tschechisch- deutsche Skirogaining im Erzgebirge
Po úspěšné realizaci mezinárodního česko-německého
mistrovství v rogainingu se partnerské týmy Krušnohorský rogainingový klub Litvínov a Univerzitní sportovní
klub TU Dresden rozhodly uspořádat obdobný závod i na
lyžích. 16. ledna 2010 proto z lyžařského stadionu v Novém
Městě v Krušných horách odstartoval 1. Česko-německý
skirogaining, což byl vůbec první závod tohoto typu ve
střední Evropě. Tento projekt byl rovněž podpořen ze strany Evropské unie, získané prostředky byly použity např.
na nákup cen pro vítěze a zejména na uhrazení poměrně
vysokých nákladů na úpravu lyžařských tratí. V oblasti mezi
Cínovcem a Mezibořím byla totiž pro závod připravena
hustá síť strojově upravených stop, která navazovala na
trasy v Německu. Ještě nikdy předtím nebylo v této části

Na startu Skirogainingu

Krušných hor urolbováno tolik kilometrů cest najednou.

Skirogaining - Start

Vše, co se podařilo najet, bylo zakresleno do speciální mapy
1:50 000. Vzniklo tak jedinečné mapové dílo, zachycující
aktuální stav běžeckých tras na rozsáhlém území po obou
stranách česko-německé hranice. Upravené tratě pak kromě

Europäische Union. Europäischer Fonds für
regionale Entwicklung: Investition in Ihre
Zukunft/Evropská unie. Evropský fond pro
regionální rozvoj: Investice do vaší budoucnosti

účastníků závodu během víkendu i po něm využily též stovky
turistů a návštěvníků Krušných hor.
Celkem odstartovalo a závod úspěšně dokončilo 85 českých
a 32 německých lyžařů. Opět se potvrdilo, že rogaining,
který je jakýmsi křížencem orientačního běhu a turistiky,
Foto Nr. 2: Skirogaining - Start

je sportem vhodným pro všechny věkové kategorie. Svou

Foto 4: Auf der Strecke des Ski-

skirogainingovou premiéru si společně odbyly účastnice,

rogaining

která letos oslaví 66. narozeniny, i nejmladší startující, které
ještě nebyl ani rok a tatínek jí za sebou táhnul v kočárku
na lyžích :-).
Skirogaining je závod dvou až pětičlenných týmů s časovým
limitem šest hodin, během kterého je třeba na kontrolních
bodech nasbírat co nejvyšší bodový zisk. Kontrol bylo

Na trati Skirogainingu

v mapě zakresleno celkem 15 a měly různou bodovou

Auf der Strecke des Skirogaining

hodnotu (30, 60 nebo 90 bodů). Celkoví vítězové dokázali
urazit kilometrů téměř 80, přesto ani oni nestihli objet úplně

und vor allem für die Deckung der relativ hohen Kosten

eine passende Sportart für alle Alterskategorien ist. Ihre ski-

všechno. Mezi přihlášenými sice převažovali spíše rekre-

für die Präperierung der Skistrecken verwendet. Im Gebiet

rogainische Premiere absolvierten zwei Teilnehmerinnen,

ační sportovci, pro většinu družstev tudíž nebyly konečné

zwischen Cínovec (Zinnwald) und Meziboří wurden dafür

die in diesem Jahr ihren 66.

výsledky zas tak úplně důležité, nicméně kdo vyhrál si

die Loipen dicht vernetzt und durch Maschinen gespurt,

Geburtstag feiern. Die jüngste Teilnehmerin, die noch kein

můžete najít na webu závodu: http://skirogaining.tojnar.cz/

um an das deutsche Loipennetz anzuknüpfen. Niemals

ein Jahr alt war; wurde vom Vater im Kinderwagen auf den

vorher wurden so viele Kilometer mit dem Spurgerät

Skiern gezogen.

vorbereitet. Die gesamten vorbereiteten Strecken wurden

Skirogaining ist ein Wettbewerb von Teams mit 2 – 5

Nach erfolgreicher Umsetzung der internationalen tsche-

in eine spezielle Karte 1: 50 000 eingetragen. So entstand

Mitgliedern; Zeitlimit 6 Stunden. In dieesr Zeit ist es not-

chisch-deutschen Meisterschaft im Rogaining haben sich

ein einzigartiges Kartenwerk auf aktuellsten Stand des um-

wendig, an den Kontrollpunkten so viel wie möglich Punkte

die Partnerteams, Krušnohorský rogainingový klub Litví-

fangreichen Gebiets beiderseits der tschechisch-deutschen

zu erwerben. Es sind 15 Kontrollpunkte mit verschiedenen

nov und der Sportklub der UNI Dresden entschieden, einen

Grenze. Diese vorbereiteten Loipen nutzten außer den Wett-

Werten (30, 60, 90 Punkte). Die erfolgreichen Wettkämpfer

ähnlichen Wettkampf auf Skiern zu veranstalten. Am 16.

kämpfern, später auch Hunderte Touristen und Besucher

liefen fast 80 Km, trotzdem waren sie nicht imstande, die

Januar 2010 wurdeim Skiareal in Nové Město v Krušných

des Erzgebirges innerhalb des Wochenendes.

gesamte Strecke zu umfahren. Unter den angemeldeten

horách das erste tschechisch – deutsche Skirogaining,

Insgesamt starteten 85 tschechische und 32 deutsche

Teilnehmern waren überwiegend Freizeitsportler, also für

eigentlich als erster socher Wettkampf in Mitteleuropa

Lanläufer, die den Wettkampf auch erfolgreich beendeten.

die meisten Mannschaften waren die Ergebnisse nicht so

gestartet. Das Projekt wurde von der EU gefördert. Die

Es hat sich wieder bestätigt, dass Rogaining, das ein

wichtig. Man kann die Ergebnisse auf der Website des

Einnahmen wurden z.B. für den Kauf der Siegprämien

Mischling von Orientierungslauf und der Touristik ist, auch

Wettkampfes unter http://skirogaining.tojnar.cz/ finden.
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10 let charity v Mostě - 10 Jahre Karitas in Most
Anlässlich seines 10 jährigen Bestehens
hatte die Regionale Karitas in Most zu einer
Festveranstaltung geladen, deren Mittelpunkt
ein ökumenischer Gottesdienst in der Kirche
Maria Himmelfahrt in Most bildete.
In der bis auf den letzten Platz gefüllten Kirche waren auch viele Gäste, die aus Sachsen angereist waren, wie z.B. die Diakonie
Freiberg.
Das Jesuswort „Was Ihr getan habt für einen
meiner geringsten Brüder, das habt ihr mir
getan“ war nicht nur Predigtthema des Bischofs von Leitmeritz Mons. Jan Baxant und
seines evangelischen Gastes Superintendent
Dr. Michael Führer.
Diesem Wort fühlt sich auch die Regionale Caritas in Most verpflichtet, die sich den

U příležitosti desetileté existence regionální

lického hosta superintendanta Dr. Michaela

Dienst an den Schwachen der Gesellschaft

charity v Mostě byli pozváni hosté na slavnost-

Führera. Tato slova jsou naplňována také

zur Aufgabe gemacht hat.

ní shromáždění, jehož hlavním bodem byla

v regionální charitě v Mostě, která si předse-

Caritas und Diakonie arbeiten nicht nur re-

ekumenická bohoslužba v chrámu Nanebe-

vzala jako svou službu pomáhat ve společnosti

gional, sondern auch grenzüberschreitend

vzetí Panny Marie. V kostele zaplněném do

těm slabým.

zusammen.

posledního místečka bylo i mnoho hostů,

Charita a Diakonie pracují nejen regionálně,

Man möchte voneinander lernen, um noch

kteří přijeli ze Saska, např. Diakonie Freiberg,

nýbrž i přeshraničně. Mnohému se tím chtěli

wirksamer Hilfe leisten zu können.

partnerské město Marienberg, Euroregion

vzájemně přiučit, aby mohli poskytovat ještě

Das spiegelt sich in vielen gemeinsamen

Erzgebirge a mnoho dalších.

účinnější pomoc. To se také odráží v mnoha

grenzüberschreitenden Projekten wieder, die

Slova Ježíšova „Co jste pro mého z mých

přeshraničních projektech, které byly po boho-

nach dem Gottesdienst in einer Ausstellung

nejmenších bratrů učinili, učinili jste pro mne“,

službě prezentovány jejich spolupracovníkům,

im Foyer des Theaters in Most den Gästen,

nebylo jen tématem modliteb litoměřického

četným hostům či občanům na výstavě ve

Bürgern und Mitarbeitern präsentiert wurde.

biskupa Msgr. Jana Bažanta, a jeho evange-

foyeru mosteckého divadla.

Spürbare Verkürzung der Fahrzeit nach Tschechien
Citelné zkrácení cesty do Čech
(DTPA/MT) CHEMNITZ: Die Landesdirektion Chem-

den Planfeststellungsbeschluss eine ausgewogene

Prezident Zemského ředitelství Karl Noltke projevil

nitz hat den Ausbau der Bundesstraße B 174 in

Klärung der betroffenen Interessen erreicht und

při podpisu usnesení o schváleném plánu výstavby

Chemnitz zwischen Südring und Gornauer Straße

zugleich ein weiterer Impuls für die positive Ent-

velkou radost: „Touto výstavbou bude položen další

genehmigt. Die Kosten für die Maßnahme belaufen

wicklung unserer Region gesetzt werden konnte.\“

důležitý kamínek do mozaiky výstavby infrastruktury

sich auf ca. 20 Millionen Euro, wovon 16,5 Millionen

Gegenstand der Straßenbaumaßnahme ist vor allem

mezi Krušnohořím a oblastí Chemnitz, která bude mít

Euro die Stadt Chemnitz und 3,5 Millionen Euro der

der Ausbau der Zschopauer Straße in Chemnitz im

pro region Chemnitz/Jihozápadní Sasko obzvláštní

Bund schultern werden.

Bereich zwischen Südverbund und Gornauer Straße

význam. Především zkrácení jízdní doby k našim čes-

Der Präsident der Landesdirektion Karl Noltze zeigte

als 4-spurige Fahrbahn mit je zwei durchgängigen

kým sousedům z jedné strany a spojení se Saskem

sich bei der Unterzeichnung des Planfeststellungs-

land- bzw. stadtwärtigen Fahrstreifen.

dálnicemi A 4 a A 72 by se mělo trvale projevit jako

beschlusses hocherfreut: \“Damit wurde ein weiterer

jejich pozitivní působení. Jsme přesvědčeni o tom,

wichtiger Mosaikstein auf dem Weg des Ausbaus

že předloženým usnesením o schválení výstavby

der Infrastruktur zwischen dem Erzgebirge und

bylo dosaženo vyváženého vyjasnění dotčených

dem Chemnitzer Raum gesetzt, der für die gesamte

zájmů a současně se tak toto usnesení může stát

Region Chemnitz/Südwestsachsen von besonderer

Zemské ředitelství Chemnitz schválilo výstavbu

impulsem pro další pozitivní rozvoj našeho regionu.“

Bedeutung ist. Insbesondere die Verkürzung der

státní silnice B 174 v Chemnitz mezi jižním okruhem

Předmětem stavebního opatření výstavby komu-

Fahrzeit zu unseren tschechischen Nachbarn einer-

a Gronauerskou ulicí. Náklady na toto opatření se

nikace je především dostavba Zschopauské ulice

seits und zu den Verbindungsachsen A4 und A72

vyšplhalo na cca 20 milionů EUR, z toho 16,5 mili-

v Chemnitz v oblasti Jižní spojky a Gronauerské ulice

sollte hier eine nachhaltig positive Wirkung entfalten.

onů převezme na svá bedra město Chemnitz a 3,5

jako čtyřpruhu, po dvou průjezdných venkovních,

Wir sind davon überzeugt, dass mit dem vorliegen-

milionu spolková republika.

popř. městských jízdních pruzích.
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Vysoké školy v Mostě - Hochschulen in Most
Představení vysokých škol na Mostecku pro
absolventy středních škol zorganizoval dne 8.
2. a 9. 2. smluvní partner našeho euroregionu - Okresní hospodářská komora Most. Ze
zúčastněných sedmi vysokých škol zaujala
především Vysoká škola finanční a správní
se svými bohatými přeshraničními zkušenostmi, význačný a dlouhodobý člen našeho
euroregionu.

Zahájení výstavy
Prezentaci vysokých škol zahájili primátor
Mostu Ing. Vlastimil Vozka (vpravo) a senátor
za Mostecko RSDr. Vlastimil Balín.

Eröffnung der Ausstellung
Die Präsentation der Hochschulen wurde
vom Oberbürgermeister der Stadt Most, Ing.
Vlastimil Vozka (rechts) und dem Senator
für die Region Most RSDr. Vlastimil Balín,
eröffnet.
Die Präsentation der Hochschulen in der Region Most für die Absolventen der Fachschulen
wurde vom 8. – 9. Februar vom Vertragspartner
unserer Euroregion, der Kreiswirtschaftskammer Most organisiert. Unter den sieben
beteiligten Hochschulen hat vor allem die
Hochschule für Finanzen und Verwaltung, ein
bedeutendes und langjähriges Mitglied unserer Euroregion, viele grenzüberschreitende
Erfahrungen.

Casanovské slavnosti v Duchcově - Casanovafest in Duchcov
V Duchcově se pořádá ve dnech 11. a 12. června již 16.
ročník Casanovských slavností se samostatným programem
- vystoupení všech hudebních žánrů, stánky, ohňostroj,
průvod a další atrakce. Součástí je i soutěž hasičů - 8. ročník
Memoriálu Rudolfa Boudy, který pořádá Sbor dobrovolných
hasičů Duchcov od 10 hod. v Zámecké zahradě.

In Duchcov veranstaltet man am 11. und 12. Juni das 16.
Casanovafest, mit selbständigem Programm – Auftritt
aller Musikgenres, Verkaufstände, Feuerwerk, Umzug und
weitere Attraktionen. Ein Teil des Programms ist auch ein
Feuerwehrwettbewerb, der achte Jahrgang des Memorials
Rudolf Bouda, der von der freiwilligen Feuerwehr ab 10
Uhr im Schlossgarten veranstaltet wird.
Kontakt:
Kulturní centrum Duchcov
Masarykova 9, 419 01 Duchcov
tel.: 417 835 621
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Skupina ČEZ monitoruje čistotu ovzduší v okolí svých uhelných
elektráren, nejnovější stanice imisního měření je ve Výsluní
Gruppe ČEZ überwacht die Luftbelastung in der Umgebung ihrer
Kohlenkraftwerke - neuester Immissionsmessstandort in Výsluní
Severní Čechy – Společnost ČEZ se snaží
dlouhodobě monitorovat a vyhodnocovat vliv
provozu svých uhelných elektráren na znečišťování ovzduší. Z tohoto důvodu provozuje
rozsáhlou síť stanic imisního měření. Celkem
se jedná o 14 míst, z nichž se devět nachází
v severních Čechách. Nejnovější imisní monitoring zajišťuje od začátku roku měřící stanice
ve Výsluní.
Zatímco v devadesátých letech byly limity
pro oxid siřičitý běžně překračovány, dnes
se naměřené hodnoty pohybují hluboko pod
legislativními normami. „Významně k tomu
přispěla I. vlna ekologizace uhelných elektráren provedená v letech 1992 – 1998. Emise
SOx byly sníženy o 92%, NOx o 50%, tuhých
znečišťujících látek o 93% a CO o 77%. Toto
zásadní snížení všech emisí tak skokově při-

Pohled na stanici imisního měření ve Výsluní.
Blick auf die Station in Výsluní

spělo ke zlepšení kvality ovzduší v severních

Nordböhmen -. Die Gesellschaft ČEZ (Tsche-

Am besten überwacht das Netzt der Mess-

Čechách,“ uvádí Otakar Tuček, ředitel Elekt-

chische energetische Werke) bemüht sich um

stationen die Verringerung der Immissionen.

ráren Tušimice a Prunéřov

die langfristige Überwachung und Bewertung

Das Netzt ist so konzipiert, dass bei jedem

Od roku 2007 probíhá ve Skupině ČEZ další

des Einflusses ihrer Kohlenkraftwerke auf die

Kraftwerk mindestens eine Messstation auf-

vlna ekologizace uhelných elektráren. Hlavním

Luftverunreinigung. Aus diesem Grund be-

gebaut wird.

cílem je další výrazné snížení emisí a dopadů

treibt sie ein umfangreiches Netzt von Mess-

Die neue Immissionsmessstation wird zum

na životní prostředí v severních Čechách.

stationen. Insgesamt handelt es sich um 14

Beispiel vom Bürgermeister der Gemeinde

A právě snižování imisí nejlépe monitoruje síť

Orte, von denen sich neun in Nordböhmen

Výsluní sowie seinem Kollegen von Klášterec

měřících stanic. Síť monitorovacích stanic kon-

befinden. Die neuste Immissionsüberwachung

cipována tak, aby ke každé uhelné elektrárně

befindet sich seit Anfang des Jahres in der

byla přiřazena alespoň jedna.

Gemeinde Výsluní (Erzgebirge).

Novou stanici imisního měření si například

Während in den neunziger Jahren die Gren-

pochvalují starosta Výsluní Miloslav Hladíka

ze für Schwefeldioxid deutlich überschritten

a jeho klášterecký kolega Jan Houška: „Je

wurde, bewegen sich die heutigen Werte tief

dobré vědět, jaká kvalita ovzduší je v Kruš-

unter den festgelegten Werten. Bedeutend war

ných horách, které jsou hojně celoročně nav-

die sog. ökologische Welle der Kohlkraftwerke

štěvovány. Věříme, že monitorovací systém

in den Jahren 1992 – 1998. Die Emissionen

všichni ocení.“

SOx wurden damals um 92% gesenkt, NOx
Ota Schnepp,

um 50%, die festen Schmutzteile um 93%

mluvčí Skupiny ČEZ pro severní Čechy

und CO um 77%. Diese Absenkung war ein
Sprung zur Verbesserung der Qualität der Luft
in Nordböhmen, so Otakar Tuček, Direktor der
Kraftwerke Tušimice und Prunéřov.
Seit 2007 führt die Gruppe ČEZ eine weitere

Vojtěch Kopřiva, vedoucí oddělení měření
imisí firmy ORGREZ
Herr Kopřiva, Leiter der Abteilung
der Firma ORGREGZ

Welle ökologischer Maßnahmen der Koh-

Jan Houška gelobt: „Es ist gut zu wissen, wie

lenkraftwerke durch. Das Hauptziel ist eine

die Qualität der Luft im Erzgebirge ist, weil im

bedeutende Senkung der Emissionen und die

ganzen Jahr Besucher kommen. Wir glauben,

Verringerung der negativen Auswirkungen auf

dass alle das Überwachungssystem positiv

die Umwelt in Nordböhmen.

bewerten.“
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Karl Heinz Lambertz novým prezidentem
Pracovního společenství evropských hraničních regionů
Karl Heinz Lambertz neuer Präsident der Arbeitsgemeinschaft
Europäischer Grenzregionen
U příležitosti zasedání 10. února 2010 v Oulu

schaft Europäischer Grenzregionen. Gemäß

(Finsko) zvolilo představenstvo Pracovního

der Satzung wird dieser Beschluss am 21.

společenství evropských hraničních regio-

Oktober 2010 der Mitgliederversammlung

nů (AGEG) pana Karla Heinze Lambertze,

zur Ratifizierung vorgelegt. Herr Lambertz

ministerského předsedu německy mluvících

hat auch die Absicht geäußert, für die regu-

společenstev Belgie, novým prezidentem

läre Wahlperiode 2010-2012 für das Amt des

této asociace.

Präsidenten der AGEG zu kandidieren.

Podle stanov bude toto usnesení představen-

Herr Lambertz ist Mitglied des Ausschusses

stva předloženo dne 21. října 2010 na členské

Zdravici Karla Heinze Lambertze můžete

der Regionen und Generalberichterstatter des

schůzi k ratifikaci. Karl Heinz Lambertz se

nalézt na adrese www.aebr.eu

Kongresses der Gemeinden und Regionen
Europas für Fragen der grenzüberschrei-

pro svou kandidaturu na prezidenta asociace

tenden Zusammenarbeit mit langjähriger

AGEG vyslovil.
Karl Lambertz je členem výboru regionů Evro-

Anlässlich seiner Sitzung am 10. Februar 2010

Erfahrung auf dem Gebiet der territorialen

py a generálním zpravodajem kongresu obcí

in Oulu (FIN) wählte der AGEG – Vorstand

Kohäsion und der grenzüberschreitenden

a regionů Evropy pro otázky přeshraniční spo-

Herrn Karl-Heinz Lambertz, Ministerpräsident

Zusammenarbeit.

lupráce s mnohaletými zkušenostmi v oblasti

der Deutschsprachigen Gemeinschaft Bel-

Das Grußwort von Herrn Lambertz ist unter

teritoriální koheze a přeshraniční spolupráce.

giens, zum Präsidenten der Arbeitsgemein-

www.aebr.eu abzurufen.

Literatura nezná hranice - Literatur kennt keine Grenzen
Marienberg/Most. Eigentliche hatte alles seinen
Anfang vor zehn Jahren genommen, als ein erster
Versuch unternommen wurde, die Künstler der Region zu einem gemeinsamen Schaffen aufzurufen. Es
waren damals Projekte der Euroregion Erzgebirge/
Krušnohoří im Programm Phare CBC und dann im
Interreg III A.
Seit Jahresbeginn unter dem Dach des Fördervereins der Baldauf Villa steht seit geraumer Zeit
grenzüberschreitend „Literatur im Erzgebirge“ auf
dem Programm. Denn so wie die Mittelgebirgslandschaft keine Grenze trennt, sollte es auch die
Sprache nicht tun, und so gab es am 21. Februar
weitere internationale Autorentreffen im Städtischen
Theater Most mit dem Ziel, Autoren und Publikum
beider Länder einander näher zu bringen. Pünktlich
17 Uhr lasen die deutschen Autoren Anita Keil, Elia
van Scirouvsky und Reinhold Lindner im Foyer

Marienberg/Most. Vlastně to začalo již před deseti

i publikum obou zemí. Přesně v 17 hod. zahájili své

des Theaters gemeinsam mit ihren tschechischen

lety, kdy byl učiněn první pokus dát dohromady

předčítání němečtí autoři Anita Keil, Elia van Scirouv-

Kollegen Ladislav Kocián und Vít Herzina. Herzina

umělce regionu. Byly to tenkrát projekty Euroregionu

sky a Reinhold Lindner spolu se svými českými

erinnerte mit Texten der tschechischen Autorin

Krušnohoří v programu Phare CBC a poté v Interregu

kolegy Ladislavem Kociánem a Vítem Herzinou. Ten

Eva Oubramová an eine Moster Schriftstellerin und

III A. Od počátku letošního roku je pod zastřešením

zde připomněl texty české autorky Evy Oubramové,

Dichterin des Prager Frühlings, auf deren Poesie die

sdružení Baldauf Villa nějaký čas opět na programu

mostecké spisovatelky a básnířky Pražského Jara.

Schauspielerin Regina Razovová in einem kurzen

přeshraničně pojatá literatura v Krušnohoří. Tak jako

Její poezii představila krátkou přednáškou herečka

Vortag einging. Ein literarisches Rückspiel gab es

již hranice neodděluje střední Krušnohoří, neměla

Regina Razovová. Pokračování literárního večera

in Marienberg bereits am 14. März im Rahmen der

by je oddělovat už ani řeč. Proto se 21. února usku-

následovalo v Marienbergu již 14. března na umě-

10. Kunst- und Literaturtage.

tečnilo další mezinárodní setkání autorů v Městském

leckých a literárních dnech.

Foto: Matthias Degen
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Rýzmburk und Frauenstein – Wurzeln gemeinsamer Vergangenheit
„Rýzmburk a Frauenstein – kořeny společné minulosti“
Města Osek a Frauenstein připravují společnou
výstavu týkající se historie dvou hradů, které patřily
k největším v oblasti českého Krušnohoří a Saska,
hradů Rýzmburk a Frauenstein. Tato myšlenka našla
velice kladnou odezvu u starostů obou měst a v lednu
letošního roku tak mohlo proběhnout první společné
jednání na Městském úřadu v Oseku, následně pak
došlo i k návštěvě zástupců Oseka ve Frauensteinu.
Naším záměrem je oslovit širokou veřejnost z Česka
i Saska a prezentovat to nejlepší, co u nás i u našich
sousedů historie vytvořila. Výstava by měla být příspěvkem k oživení příhraničního regionu a posílení
cestovního ruchu.
Jedním z cílů výstavy je propagace obou míst, rozšíření spektra atraktivních turistických cílů v regionu,
pozvánka k jejich návštěvě, zdůraznění nutnosti

Frauenstein

posilování sousedských vztahů a vazeb.
Chceme, aby se této výstavě dostalo výraznější
pozornosti široké veřejnosti, než tomu bylo u předešlých výstav. Kromě klasických nástrojů v podobě
informační kampaně hodláme k propagaci využít
i další prostředky.
Pro zájemce z větší dálky, kteří by rádi viděli naši
expozici, bude vytvořena elektronická virtuální prezentace místní galerie a fotogalerie výstavy, která
bude přístupná na webových stránkách města Osek.
Společným cílem obou partnerů je vytvořit z fyzických
i virtuálních návštěvníků aktivní zájemce o historii,
a to jak ve smyslu turistického ruchu, tak i rozvoje
historického povědomí.
Dalším záměrem je v rámci výstavy představit co nejpoutavější formou historii i naší nejmladší generaci.
Vidět dějinné události očima dnešních dětí, prezentovat jejich nápady a dát jim i možnost uměleckého
projevu. Proto, ve spolupráci se základními školami

Die Städte Osek und Frauenstein bereiten eine ge-

der Ausstellung gestaltet, die auf den Web-Seiten der

meinsame Ausstellung vor, die sich der Geschichte

Stadt Osek abrufbar sein werden. Ein weiteres Vorha-

der beiden Burgen Rýzmburg und Frauenstein widmet.

ben im Rahmen der Ausstellung ist es, der jüngsten

Diese zwei Burgen gehörten zu den größten Burgen

Generation die Geschichte interessant vorzustellen.

im Erzgebirge. Die Idee fand eine positive Resonanz

Die historischen Ereignisse mit den Augen unserer

bei den Bürgermeistern beider Städte und so fand

Kinder zu sehen, ihre Ideen zu berücksichtigen und

im Januar diesen Jahres ihre erste Beratung in Osek

ihnen die Möglichkeit zu bieten, ihren Kunstsinn zu

und anschließend der Gegenbesuch mit Vertretern der

stärken, ist das Ziel. Deshalb bereiten wir gemeinsam

Stadt Osek in Frauenstein statt. Unser Vorhaben ist es,

mit den Kunstschulen beiderseits der Grenze einen

die breite Öffentlichkeit in der Tschechische Republik

Wettbewerb für einige Alterskategorien zu diesem The-

und in Sachsen anzusprechen und das Beste zu prä-

ma vor. Ergebnis der Veranstaltung soll unter anderem

sentieren, was bei uns und auch bei unseren Nachbarn

der Erwerb neuer Kenntnisse über das Erzgebirge

die Geschichte gestaltet hat. Die Ausstellung soll ein

beiderseits der Grenze, sowie das Kennenlernen der

Beitrag zur Belebung der Grenzregion werden, und

gemeinsamen Geschichte sein.

den Fremdenverkehr stärken.

Für die Umsetzung der Ausstellung möchten wir den

Für die Interessenten, die weiter entfernt wohnen und

Kleinprojektfonds im Programm Cíl3/Ziel 3 nutzen.

die Ausstellung gern sehen möchten, wird eine virtu-

Mgr. Hana Šimánková,

elle Präsentation der hiesigen Galerie und Fotogalerie

Vizebürgermeisterin der Stadt Osek

a školami s výtvarnou výukou po obou stranách hranice, připravujeme vyhlášení umělecké soutěže na výše
uvedené téma pro několik věkových kategorií. Výsledkem celé akce by tak mělo být, kromě jiného, získání
nových znalostí o Krušnohoří, poznávání společné
historie, a to na české i německé straně.
Domníváme se, že spolupráce obou partnerů by mohla
do budoucna přispět k rozšíření zájmu o současný stav
hradu Rýzmburk, napomoci tak jeho případné obnově
v nejbližší budoucnosti.
Pro uskutečnění výstavy bychom chtěli využít Fondu malých projektů v rámci „Cíle 3 / Ziel 3“, což je
program na podporu přeshraniční spolupráce mezi
Českou republikou a Svobodným státem Sasko.
Mgr. Hana Šimánková,

Rýzmburg

místostarostka Oseku
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Tip na výlet - Ausflugstipp

Na Mostecku vzniká největší české jezero
In der Region Most entsteht der größte tschechische See
NAPOUŠTĚNÍ JEZERA MOST
V současné době dochází k napouštění jezera Most,
které se stane největším a nejhlubším jezerem
v Česku. Jezero zatopí bývalý lom Ležáky a vznikne
na místě, kde v minulosti stávalo město Most, které se muselo kvůli povrchové těžbě hnědého uhlí
přestěhovat. Naplněné bude z řeky Ohře koncem
roku 2011, následně ho budou moci lidé využívat
k rekreaci.
Práce na přípravě a sanaci zbytkové jámy začaly před
čtyřmi lety a vyžádaly si 1,5 miliardy korun, dalších
500 milionů korun bude stát zatopení užitkovou
vodou z Nechranické přehrady.
Náklady hradil stát z 15 miliard korun, které z výnosů privatizace uvolnila v roce 2002 vláda na sanaci
krajiny po těžbě uhlí v severozápadních Čechách.
Další stovky milionů korun si vyžádá rekultivace
území kolem jezera, kde vznikne rekreační zóna
s přístavem pro lodě a cyklostezkami.

BEGINN DER FLUTUNG DES MOSTER SEES
Zurzeit entsteht der größte und auch der tiefste See
in Böhmen der See „Most“. Dazu wird der ehemalige Tagebau „Ležáky“ geflutet. Der See entsteht
an dem Ort, an welchem sich ursprünglich die alte
Stadt Most befand, die der Braunkohleförderung
weichen musste. Gespeist wird der See zum Teil aus
dem Fluss Ohře. Bis zum Ende des Jahres 2011 soll
die Flutung beendet sein. Ab diesem Zeitpunkt wird
der See von der Bevölkerung zur Erholung genutzt
werden können.
Die Vorbereitungsmaßnahmen und die Sanierung
3x Foto: http://www.pku.cz

der Restgrube begannen bereits vor vier Jahren
und erforderten 1,5 Milliarden Kronen; weitere 500
Millionen wird der Einlaß von Nutzwasser aus der
Talsperre Nechranice am Fluss Ohře kosten.
Der mit einer Ausdehnung von 311 ha und einer
Tiefe von 75 m gewaltige See wird größer als der
Mácha See sein und somit auch ein eindrucksvolles
landschaftsgestaltendes Element werden. Die Kosten hat die Tschechische Republik mit den 15 Milliarden Kronen gedeckt, welche die Regierung aus
dem Privatisierungserlös für die Rekultivierung der
Landschaft in Nordwestböhmen 2002 zur Verfügung
gestellt hatte. Weitere Hunderte Millionen erfordert
die Rekultivierung des Gebietes rund um den See.
Hier wird ein Erholungsgebiet mit Radwegen sowie
ein Hafen entstehen.
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