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Česko-saský Monitorovací výbor Programu Cíl 

3/Ziel 3 doporučil k podpoře na zasedání v Dubí 

dne 2. prosince 2010 dalších sedm přeshra-

ničních projektů se zaměřením na vzdělávání, 

sociální oblast, bezpečnost, cestovní ruch 

a životní prostředí. V rámci Programu Cíl 3/

Ziel 3 tak budou realizovány projekty s celko-

vými náklady přibližně 10,6 milionů EUR, které 

získají příspěvek Evropské unie cca 8,4 milionů 

EUR. Od zahájení programu v srpnu 2008 bylo 

k realizaci schváleno již 116 projektů.

Z čerstvě schválených projektů budou čtyři 

koordinovány českými Lead partnery a tři pro-

jekty povedou Lead partneři saští. Požadavky 

týkající se kvality spolupráce přitom v porovnání 

s předchozím programem Interreg III A vý-

znamně vzrostly. 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 spo-

lečenských rámcových podmínek v dotačním 

území získaly finanční podporu dva projekty. 

V oblasti podpory Kooperativní opatření v ob-

lasti lidských zdrojů, sociokulturního rozvoje 

a partnerské spolupráce se zapojí HC Slovan 

Ústí nad Labem a Eissportclub Dresden e.V. 

do projektu „Ze středového kruhu kluziště na 

obě strany hranice a možná i dále“. Projekt 

propojuje sport s intenzivní jazykovou a in-

terkulturní výukou. Setkání dětí a mládeže 

obou zemí a výměna zkušeností mezi oběma 

kluby představují model smysluplného trávení 

volného času dětí a mládeže a dlouhodobého 

rozvoje sportu ve společném pohraničí. Děti 

se budou setkávat týdně v rámci společných 

tréninků, několikadenních soustředění, turnajů 

a dovednostních soutěží. Sportovní aktivity 

budou doplněny intenzivní jazykovou a inter-

kulturní výukou (například v oblastech kultura, 

dějiny, zeměpis, návštěvy muzeí, všední život 

druhé země).

Díky nákupu sportovní výstroje a výzbroje bu-

de umožněno zapojení dětí ze sociálně slab-

ších rodin. Evropská unie podpoří projekt cca 

573 000 EUR z Evropského fondu pro regionál-

ní rozvoj (ERDF). V prioritě Rozvoj hospodářství 

a cestovního ruchu schválil Monitorovací výbor 

dotaci čtyřem projektům. V aktivitě Investiční 

opatření v oblasti turistické infrastruktury mohou 

„Velké šance pro cestovní ruch a životní prostředí v pohraničí“
Schváleno sedm nových česko-saských projektů evropského dotačního Programu Cíl 3

realizovat svůj projekt „Stříbrná stezka – Sil-

berstrasse – 1. investiční etapa“ města Boží 

Dar, Jáchymov, Ostrov, Annaberg-Buchholz, 

obec Breitenbrunn a občanské sdružení Suchá 

kotva. Partneři chtějí prostřednictvím společné 

významné historie těžby stříbra zhodnotit tu-

ristický potenciál západního Kruš-

nohoří. Stříbrná stezka představuje 

atraktivní nabídku jak pro milovníky 

zimních sportů, tak pro stále přibý-

vající počet turistů v letní sezóně. 

Výchozím bodem Stříbrné stezky 

je rekonstruované centrum města 

Jáchymov, kolébky stříbra, se svými 

pozoruhodnými stavbami.

Další projektovou aktivitou je ote-

vření štoly s výskytem unikát-

ních a vzácných nerostů, která se 

nachází blízko hranic, expozice 

v zámku Ostrov a v kapli Suchá, 

vyznačení hornické naučné stezky, 

sanace technické památky báňské 

historie Silberwäsche Antonsthal 

v Breitenbrunnu, rekonstrukce 

slavnostní haly v Annaberg-Buch-

holz na centrum hornických slavností a dalších 

akcí. Projekt získá dotaci EU okolo 2,1 mil. 

EUR z Evropského fondu pro regionální roz-

voj (ERDF).

V programové prioritě Zlepšení situace pří-

rody a životního prostředí byl podpořen jeden 

projekt.

V aktivitě Podpora ekologického uvědomění, 

environmentálního vzdělávání a manage-

mentu bude sdružení Freier Schulträgerverein 

e.V. „Schkola“ realizovat se Základní školou 

Pastelka, o.p.s., v Rumburku, se ZŠ Lidická 

v Hrádku nad Nisou, se ZŠ a MŠ B. Hynka 

v Cvikově, se ZŠ v Rumburku a s MŠ Studán-

ka v Jablonném v Podještědí projekt „Schkola 

ekologicky“. Mezi jednotlivými zařízeními exis-

tuje úzká spolupráce již od roku 1999. Propojení 

těchto zařízení v intenzivní síť na české a saské 

straně bude díky projektu probíhat na vyšší 

obsahové úrovni. Přibližně 800 žáků se bude 

dvojjazyčně zabývat tématy životního prostředí 

a udržitelnosti. Každá škola spolupracuje s dal-

ší školou v sousední zemi (saský svazek škol se 

skládá z 9 zařízení). Cílem každého zařízení je 

dvojjazyčně metodicky a didakticky zpracovat 

jedno téma týkající se životního prostředí, např. 

voda, výživa, biotopy, země, zdraví, energie. 

Kromě toho vznikne zelená kuchyňka s malými 

českými a německými „kuchtíky“. Základem 

společných setkání bude společné kurikulum. 

Do procesu se aktivně zapojí i rodiče dětí a za-

městnanci zařízení. Přibližně 739 000 EUR 

poskytne projektu Evropská unie z Evropského 

fondu pro regionální rozvoj (ERDF).

Nové dotační možnosti na odstranění 

povodňových škod a s nimi související 

preventivní opatření

Podání projektových žádostí je po přechodném 

pozastavení jejich příjmu z důvodu revize finanč-

ních prostředků v jednotlivých oblastech podpory 

s okamžitou platností opět možné. Monitorovací 

výbor schválil žádost o novou oblast podpory, 

která bude předložena Evropské komisi. V této 

oblasti podpory by mělo být 9,5 mil. EUR dáno 

k dispozici pro přeshraničně důležitá opatře-

ní na odstranění povodňových škod a s nimi 

související preventivní opatření. Místem pro 

podání projektových žádostí pro získání podpory 

z Programu Cíl 3/Ziel 3 a pro vydání Smlouvy 

o poskytnutí dotace je Saská rozvojová banka 

-dotační banka- v Drážďanech (Sächsische 

Aufbaubank -Förderbank- (SAB). Podrobné 

informace k postupu získání dotace a kon-

takty 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.
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Der binationale Begleitausschuss des Ziel 

3-Programms tagte am 02. Dezember 2010 in

Dubí und bestätigte insgesamt sieben grenz-

übergreifende Vorhaben in den Bereichen 

Bildung, Soziales, Tourismus und Umwelt. Mit 

rund 8,4 Millionen Euro EU-Mitteln kann damit

im Rahmen des Ziel 3/Cíl 

3-Programms ein Ge-

samtvolumen von rund 

10,6 Millionen Euro um-

gesetzt werden. Seit Be-

ginn der Antragstellung 

im August 2008 konnten 

sich nunmehr 116 Pro-

jekte qualifizieren. Drei 

Projekte werden unter 

sächsischer und vier Pro-

jekte unter tschechischer 

Federführung realisiert. 

Dabei sind die Anforde-

rungen an die Qualität 

der Zusammenarbeit im 

Vergleich zum Vorgän-

gerprogramm Interreg 

III A deutlich gestiegen: 

Mindestens zwei der vier Kriterien „gemein-

same Planung“, „gemeinsame Durchführung“, 

„gemeinsame Finanzierung“ und „gemeinsa-

mes 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 zwei Projekten zu. Im Vor-

habensbereich Kooperative Maßnahmen in 

den Bereichen der Humanressourcen, sozio-

kulturelle Entwicklung und partnerschaftliche 

Zusammenarbeit können der Eishockeyclub 

HC Slovan in Ústí nad Labem und der Eis-

sportclub Dresden e.V. das Projekt „Aus dem 

Anspielkreis des Eishockey-Spielfelds heraus 

in die beiden Seiten der Grenze und vielleicht 

auch weiter“ umsetzen. Das Projekt verbindet 

Sport mit intensiven Sprachkursen und inter-

kulturellem Unterricht. Begegnungen zwischen 

Kindern und Jugendlichen beider Länder sowie 

Erfahrungsaustausche zwischen den beiden 

Vereinen stellen ein Modell für ein sinnvolles 

Freizeitangebot für Kinder und Jugendliche 

sowie für eine nachhaltige Sportentwicklung 

„Große Chancen für Tourismus und Umwelt im Grenzgebiet“
Sieben neue sächsisch-tschechische Projekte im EU-Förderprogramm Ziel 3 bestätigt

im Grenzgebiet dar. Die Kinder treffen sich 

wöchentlich bei gemeinsamen Trainingsta-

gen, mehrtägigen Trainingslagern, Turnieren 

und Geschicklichkeitswettbewerben. Darü-

ber hinaus werden die Sporttätigkeiten von 

Bildungsmaßnahmen im Spracherwerb und 

interkulturellen Erkenntnisse, z. B. zur Kultur, 

Geschichte, Geographie und zum Alltagsleben 

des jeweiligen Nachbarlandes, flankiert. Der 

Ankauf von Sportausrüstungen wird besonders 

Kindern aus sozial schwächeren Familien den 

Zugang zum Eishockey ermöglichen. Die Eu-

ropäische Union unterstützt das Vorhaben mit 

einer Förderung in Höhe von rund 573.000 Euro 

aus dem Europäischen Fonds für regionale 

Entwicklung (EFRE).

Im Programmschwerpunkt Entwicklung der 

Wirtschaft und des Tourismus stimmte der 

Begleitausschuss der Förderung von vier 

Projekten zu. Unter dem Förderschwerpunkt 

Entwicklung des Kurwesens werden die Städte 

Bad Elster und Aš das Projekt „Park Erlebnisse 

Bad Elster – Aš“ umsetzen. Wesentlicher Be-

standteil des Projektes ist die Reaktivierung 

der Parkanlagen beider Städte. Saniert werden 

Parkwege und -flächen sowie vorhandene 

Objekte. Die Parkanlangen sollen nach der 

Instandsetzung durch zahlreiche gemeinsame 

Veranstaltungen belebt und von den Bewoh-

nern der Grenzregion und von Kurgästen zur 

Erholung und Freizeit genutzt werden. Die Eu-

ropäische Union fördert das Vorhaben in einer 

Höhe von 2,6 Mio. Euro aus dem Europäischen 

Fonds für regionale Entwicklung (EFRE).

Im Programmschwerpunkt Verbesserung der 

Situation von Natur und Umwelt wurde der 

Förderung eines Projektes zugestimmt. In der 

Aktivität Förderung des Umweltbewusstseins, 

der Umweltbildung und des Umweltmanage-

ments können der Freie Schulträgerverein 

e.V. „Schkola“ mit den Grundschulen und 

Kindergärten ZŠ Pastelka, o.p.s. in Rumburk, 

ZŠ Lidická in Hrádek nad Nisou, ZŠ und MŠ 

B. Hynka in Cvikov, ZŠ in Rumburk und MŠ 

Studánka in Jablonné v Podještědí das Pro-

jekt „Schkola ekologisch“ umsetzen. Seit 1999 

wurde eine enge Zusammenarbeit zwischen 

einzelnen Einrichtungen aufgebaut. Der Zu-

sammenschluss dieser Einrichtungen zu einem 

intensiven Netzwerk auf tschechischer und 

deutscher Seite erfolgt nun auf einem höheren 

inhaltlichen Niveau. Etwa 800 Schüler werden 

sich zweisprachig mit den Themen Umwelt und 

Nachhaltigkeit auseinandersetzen. Dabei ko-

operiert jede Schule mit einer Schule im Nach-

barland (der sächsische Schulverbund umfasst 

neun Einrichtungen). Ziel ist es, in jeder Ein-

richtung einen Umweltschwerpunkt didaktisch 

und methodisch zweisprachig in den Themen 

Umwelt, Wasser, Ernährung, Biotope, Boden, 

Gesundheit und Energie aufzubauen. Es ent-

steht eine „grüne Küche“ mit deutschen und 

tschechischen „Kinderköchen“. Als Grundlage 

für die gemeinsamen Begegnungstage wird 

ein gemeinsames Curriculum erstellt. Eltern 

und Mitarbeiter sind aktiv in den Prozess ein-

gebunden. Die Europäische Union unterstützt 

das Vorhaben mit einem Zuschuss in Höhe von 

rund 739.000 Euro aus dem Europäischen 

Fonds für regionale Entwicklung (EFRE).

Fördermöglichkeiten zur Beseitigung von Hoch-

wasserschäden und damit im Zusammenhang 

stehende Präventionsmaßnahmen 

Der Begleitausschuss hat einen Antrag zur 

Änderung des Operationellen Programms ge-

billigt, der von der Europäischen Kommission 

noch zu genehmigen ist. Darin enthalten ist 

auch die Option, grenzübergreifende Maßnah-

men zur Beseitigung von Hochwasserschä-

den und damit im Zusammenhang stehende 

Präventionsmaßnahmen zu unterstützen. Die 

Antragseinreichung für Projekte ist nach einem 

vorübergehenden Annahmestopp auf Grund 

einer Überprüfung der Finanzplanung ab sofort 

auch wieder in der Prioritätsachse 1 „Entwick-

lung der gesellschaftlichen Rahmenbedingun-

gen im Fördergebiet“ möglich. Antrags- und 

Bewilligungsstelle ist die Sächsische Auf-

baubank – 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 Zusammenar-

beit sowie zu Beratungsterminen können an 

kontakt@ziel3-cil3.eu gerichtet werden. Weite-

re Auskünfte erteilt die SAB unter: Gemeinsa-

mes Technisches Sekretariat: Tel. +49-(0)351 

4910-3950, E-Mail: kontakt@ziel3-cil3.eu

oder Pressestelle: Beate Bartsch: 

Tel. +49-(0)351 4910-3821

E-Mail: Beate.Bartsch@sab.sachsen.de
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RADA EUROREGIONU
RAT DER EUROREGION

U příležitosti adventního koncertu Euroregio-

nu Krušnohoří/Erzgebirge 11. prosince 2010 

v divadle v Lounech byla poprvé předána 

Cena Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge za 

vynikající přeshraniční spolupráci. Z došlých 

návrhů byla zvolena Constanze Ulbrichtová 

z Marienbergu, která v euroregionu působí 

bezmála 20 let. Když byly v letech 1993 - 1994 

vytvořeny pracovní komise, stala se komise 

pro kulturu a mládež jednou z prvních, nejsta-

bilnějších a také nejaktivnějších. Constanze ji 

vedla nepřetržitě až do okresní reformy roku 

2008 a dodnes v ní nadále zůstává jednou 

Cenu Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge 2010 
obdržela Constanze Ulbricht z Marienbergu

Anlässlich des Adventssingens der Euroregi-

on Erzgebirge/Krušnohoří  im Theater Louny 

wurde erstmalig der Preis der Euroregion für  

hervorragende grenzüberschreitende Zusam-

menarbeit vergeben.

Aus den eingegangenen Vorschlägen wurde 

Constanze Ulbricht aus Marienberg ausge-

wählt, die seit nahezu 20 Jahren innerhalb der 

Euroregion mit großem Engagement grenz-

überschreitend tätig ist.

Als zwischen 1993 und 1994 die Arbeitsgrup-

pen der Euroregion Erzgebirge/Krušnohoří 

gegründet wurden, war die Arbeitsgruppe 

Schule/Jugend/Kultur eine der ersten und 

eine der konstantesten und aktivsten. Sie 

hatte den Vorsitz bis zur 2. Kreisreform 2008 

ununterbrochen inne und ist heute noch eines 

der aktivsten Mitglieder.

Zum Beispiel führte sie das Kindermusical 

„Till Eulenspiegel“ mit großem fachlichem und 

organisatorischem Aufwand, bei dem 70 Jun-

gendliche aus Sachsen und Tschechien mit-

wirkten, auf, organisierte gemeinsame Kon-

zerte der Musik- und Kunstschule Most und 

dem Kultur- und Freizeitzentrum Marienberg.

Der große Erfolg der Veranstaltung anlässlich 

der EU-Osterweiterung am 1. Mai 2004 in 

Marienberg, die für sie ein Gewaltakt in der 

Vorbereitung war. 

Aber dieses Volksfest hat die Menschen ei-

nander näher gebracht. Es hat die teilneh-

menden Länder an dieser Veranstaltung, 

das waren Tschechien, Ungarn, Polen und 

Deutschland nicht 

nur auf dem Papier 

die EU- Erweite-

rung nachvollzie-

hen lassen. 

Die Kulturschaffenden kamen mit großen Er-

wartungen nach Marienberg, allein 400 aus 

dem Ausland.

Der Preis wurde vom Leiter der Volkskunst-

schule Oederan, dem Künstler Rolf Büttner, 

gestiftet, der in herausragender Weise das 

Zusammenwirken beider Teile der Euroregi-

on Erzgebirge in Form dieses in Waldfarben 

gekleidete Tanzpaar dargestellt hat.

Preis der Euroregion Erzgebirge/Krušnohoří 2010 
geht an Constanze Ulbricht aus Marienberg

z nejaktivnějších. 

S velkým profesi-

onálním nasaze-

ním uvedla dětský 

muzikál Till Eu-

lenspiegel, ve kterém působilo 70 mladých 

lidí ze Saska i Čech, organizovala koncerty 

hudebních a uměleckých škol z Mostu s cen-

trem kultury a volného času v Marienbergu. 

Velkým úspěchem byla kulturní akce u pří-

ležitosti rozšíření EU dne 1. května 2004 

v Marienbergu, v jejíž velmi náročné přípravě 

hrála velkou roli. Ale tato lidová slavnost pří-

tomné účastníky ještě více vzájemně sblížila. 

Sblížila neformálně zúčastněné obyvatele 

Čech, Maďarů, Poláků a Němců a zasloužila 

se o rozšíření Evropské unie nejen na papíře. 

Kulturních pracovníků ze zahraničí přišlo tehdy 

do Marienbergu na 400 a všichni s velkým 

očekáváním.

Cena byla vytvořena vedoucím lidové umělec-

ké školy v Oederanu, umělcem Rolfem Bütt-

nerem, který představil vynikajícím způsobem 

spolupůsobení obou částí euroregionu formou 

tanečního páru, s oblečením v lesní barvě.
Rolf Büttner

JUDr. Hana Jeníčková předává Cenu Euroregionu Krušnohoří Constanze Ulbricht

JUDr. Hana Jeníčková übergibt den Preis an Constanze Ulbricht
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Celkem 3 německé a 6 českých projektů 

ve Fondu malých projektů v programu Cíl 3 

Evropského fondu pro regionální rozvoj bylo 

předloženo k hodnocení na zasedání společ-

ného Lokálního řídícího výboru Euroregionu 

Krušnohoří dne 24. 11. 2010 v Mostě. Šest 

projektů bylo schváleno, neschváleny byly 

celkem 3 projekty, jeden německý  a dva  čes-

ké projekty. Celkem bylo na všechny projekty 

uvolněno z prostředků Fondu malých projektů 

v tomto kole 74 486,40 EUR. Fond malých 

projektů, který spravuje a administruje Eu-

roregion Krušnohoří je projektem v programu 

Cíl 3, podporuje přeshraniční spolupráci Saska 

a ČR do roku 2013. Ročně má každá strana 

euroregionu k dispozici ve Fondu malých pro-

jektů průměrně na 270 000 EUR. 

O přidělení dotace rozhoduje česko–saský 

společný Lokální řídící výbor s celkovým po-

čtem 16 hlasujících členů a 7 členů s hlasem 

poradním. Projekty byly detailně projednává-

ny v odborných komisích euroregionu, jejich 

profesionální stanoviska byla opět pro členy 

Lokálního řídícího výboru velmi dobrým vodít-

kem a názory komisí byly akceptovány. Další 

jednání Lokálního řídícího výboru se uskuteční 

v 2. března ve Freibergu.

Další jednání v roce 2011 jsou naplánována 

na 18. 5., 14. 9. a 23. 11. 

Lokální řídící výbor Euroregionu Krušnohoří schválil šest projektů
Lokaler Lenkungsausschuss bewilligte in Most 6 Projektanträge

Insgesamt wurden von den Sekretariaten 3 

deutsche und 6 tschechische Projektanträge  

zu Abstimmung im Programm des Europä-

ischen Fonds für regionale Entwicklung bei 

der Sitzung des Lenkungsausschusses der 

Euroregion Erzgebirge/Krušnohoří in Most 

am 24. 11. 2010 vorgelegt. Sechs Projekte 

wurden bewilligt, nicht genehmigt wurden 

insgesamt 3 Projekte, ein deutsches und zwei 

tschechische. 

Somit konnten für die verbleibenden  Projek-

te mit einem finanziellen Gesamtumfang 74 

486,40 EUR Fördermittel für die Euroregion 

Erzgebirge/Krušnohoří gebunden werden. Die 

Antragstellen können nun in nächster Zeit mit 

dem Erhalt der Förderverträge rechnen.

Der Fonds der Kleinprojekte, der von der 

Euroregion verwaltet wird, ist ein Großpro-

jekt im Programm Ziel 3 und unterstützt die 

grenzüberschreitende Zusammenarbeit des 

Freistaates Sachsen und der Tschechischen 

Republik bis 2013. Jährlich hat jede Seite 

durchschnittlich 270 000 EUR zur Verfügung. 

Über die Förderung entscheidet ein säch-

sisch-tschechischer  Lenkungsausschuss, 

mit 16 stimmberechtigten Mitgliedern und 7 

Beratern. Die Projekte werden detailliert in den 

fachlichen Arbeitsgruppen der Euroregion be-

wertet, deren professionellen Stellungnahmen 

für die Mitglieder des Lenkungsausschusses 

gute Anhaltspunkte liefern. 

Weitere Sitzungen des Lenkungsausschus-

ses finden am 2. März in Freiberg am 18.05.

in Most, am 14.09. in Freiberg und am 23.11. 

wieder in Most statt.

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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Všichni žadatelé z našeho euroregionu, a nejen z něj, se 

v programu Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolu-

práce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 

2007-2013  i v programu Integrovaného operačního pro-

gramu (IOP) s pobočkou Centra pro regionální rozvoj (CRR 

ČR) Severozápad v Chomutově setkali. Málokdo si ale umí 

dost dobře představit rozsah práce a úkoly jeho pracovníků. 

Pro Cíl 3 jsou zde vyčleněni 2 finanční manažeři a 2 pro-

jektoví manažeři, pro IOP je vyčleněn 1 finanční manažer 

a 2 projektoví manažeři, kontrolující realizaci projektu. 

CRR ČR v Chomutově vykonává činnost v rozsahu územní 

jednotky stanovené Evropskou unií, která se nazývá NUTS 

II a zahrnuje Ústecký a Karlovarský kraj. V operačním 

programu Přeshraniční spolupráce Česká republika – Svo-

bodný stát Sasko bylo v tomto regionu schváleno ke dni 

1.1.2011  85 projektů za účasti 124 českých partnerů. CRR 

ČR zde působí v roli kontrolora dle čl. 16 Nařízení (ES) č. 

1080/2006; kontroluje a schvaluje výdaje projektu, které 

předložil partner projektu k proplacení. 

Od 10. 1. 2011 je v platnosti nová verze Příručky pro české 

kooperační partnery – realizace projektu. Je zde stanoven 

minimální limit realizovaných výdajů, které může partner 

projektu předložit ke kontrole:  7.000,- EUR.  Tento zvýšený 

limit byl použit proto, aby se snížil počet předkládaných 

výdajů ke kontrole v malých hodnotách. Právě velký počet 

předložených žádostí ke kontrole výdajů o malém finančním 

objemu způsoboval, že docházelo k prodlevám kontrol. 

Omezení počtu předkládaných, a tudíž kontrolovaných žá-

dostí, povede nyní ke zrychlení kontroly výdajů na pobočce. 

Lhůta pro kontrolu výdajů je max. 3 měsíce, přičemž se pře-

rušuje po dobu, po kterou partner vypořádává připomínky, 

zaslané ze strany kontrolora. Dále je nutno připočíst cca 1 

měsíc na dobu podání žádosti o platbu a proplacení podílu 

strukturálních fondů. 

Kontroly na české a saské straně mají některé odlišnosti. 

Zatímco na české straně provádí CRR ČR kontrolu 100% 

výdajů, na saské straně SAB (Saská rozvojová banka) 

kontroluje pouze 20% výdajů. Toto ukazuje rozdílnost 

a náročnost kontroly na straně českého kontrolora. 

Od 1. 1. 2011 zároveň vstupuje v platnost Příručka pro 

české kooperační partnery – podávání žádostí. Vzhledem k  

aktualizacím dokumentace se doporučuje sledovat webové 

adresy http://www.crr.cz nebo http://www.ziel3-cil3.eu a  

používat při  vypracovávání podkladů ke kontrole vždy 

poslední platný formulář.

Po každém Monitorovacím výboru pořádá pobočka ve svém 

sídle seminář pro příjemce.

Pobočka rovněž řeší dotazy z krajských úřadů (Ústecký kraj, 

Karlovarský kraj), především k uznatelnosti výdajů; dále 

konzultuje se žadateli, resp. příjemci v oblasti veřejných 

zakázek, dodržení publicity, v náležitostech dokladování, 

při vzniku příjmů projektu apod. Konzultovat lze prioritně 

elektronicky e-mailem, dále telefonicky nebo osobně na 

sjednaných pracovních schůzkách přímo v sídle pobočky. 

Centrum pro regionální rozvoj České republiky, 
pobočka Severozápad v Chomutově

CRR ČR, pobočka pro NUTS II Severozápad, také kontroluje 

žádosti o proplacení jednotlivých malých projektů z Fon-

du malých projektů Cíl 3, které náš euroregion spravuje 

a administruje. Zástupci CRR ČR se vždy zúčastní jednání 

Monitorovacích výborů pro velké projekty i zasedání 

Lokálního řídícího výboru Fondu malých projektů Cíl 3 

jako pozorovatel. Náš Euroregion Krušnohoří pravidelně 

konzultuje s CRR ČR problematiku kontroly i schvalování 

projektů. Přestože jsou pracovníci pobočky v Chomutově 

velmi pracovně vytíženi, našim spolupracovnicím v se-

kretariátu vždy ochotně poskytnou odborné poradenství. .

Alle Antragsteller aus unserer Euroregion, und nicht nur 

aus unserer, haben sich im Programm Ziel 3/Cíl 3 für die 

Unterstützung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit 

Tschechische Republik und Freistaat Sachsen 2007 – 2013 

oder auch im Programm  des Integrierten Operationellen-

programm  (IOP) in der Niederlassung des Zentrums für 

regionale Entwicklung (CRR ČR) Nordwesböhmen in Cho-

mutov getroffen.  Nur selten können sie sich den Umfang 

der Arbeit, sowie die Aufgaben der Mitarbeiter vorstellen. 

Für Ziel 3 sind hier 2 Finanzmanager und 2 Projektmanager  

verantwortlich, für das IOP 1 Finanzmanager und 2 Projekt-

manager, die die Umsetzung des Programms kontrollieren.   

Die CRR ČR übt ihre Tätigkeit im Bereich der von der EU 

festgelegten Gebietseinheit NUTS II aus. Diese beinhaltet 

zwei Bezirke:  Ústecký kraj und Karlovarský kraj.  Im operati-

onellen Programm „Grenzüberschreitende Zusammenarbeit 

Tschechische Republik – Freistaat Sachsen“ wurden in 

dieser Region bis zum 1. 1. 2011 insgesamt 85 Projekte mit 

der Beteiligung von 124 tschechischen Partnern bewilligt. 

CRR ČR hat die Rolle eines Prüfers nach dem Artikel 16 

Zentrum für Regionale Entwicklung der Tschechischen Republik, 
Niederlassung in Chomutov

(Anordnung EG) Nr. 1080/2006. Hier werden Ausgaben 

der Projekte geprüft und genehmigt, die der Antragsteller 

eingereicht hat. Am 10. 01. 2011 wurde eine neue Version 

des neuen Manuals für tschechische Kooperationspartner 

(Umsetzung des Projektes) verabschiedet. Dabei wird eine 

minimale Grenze von 7000 EUR für getätigte Ausgaben 

festgelegt, die der Projektpartner zur Prüfung  vorlegen 

kann. Das Limit wurde erhöht, um die Zahl der zur Prüfung 

vorgelegten kleinen Ausgaben zu senken. Gerade die große 

Zahl an vorgelegten Ausgaben mit geringen Finanzvolu-

men hat die Verzögerungen der Prüfungen verursacht. Die 

Begrenzung der vorgelegten, also geprüften Anträge, soll 

jetzt zu einer Beschleunigung der Ausgabeprüfung in der 

Niederlassung führen.

Der Frist für die Prüfung der Ausgaben beträgt max. 3 Mo-

nate, dabei gelten Unterbrechungen,  bis der Antragsteller 

die Anmerkungen des Prüfers erledigt. Einen weiteren Mo-

nat muss man für die Antragstellung und die Überweisung 

aus den Strukturfonds rechnen. 

Die Prüfungen auf tschechischer und deutscher Seite 

unterscheiden sich in einigen Teilen. Während auf der 

tschechischen Seite das RRA ČR 100% Ausgaben prüft, 

prüft die SAB auf sächsischer Seite nur etwa 20% der 

Ausgaben als Stichproben. Das zeigt die Unterschiede und 

die größere Beanspruchung der Kontrolle  auf der Seite des 

tschechischen Prüfers. 

Seit 1.1.2011 tritt das Manual für tschechische Koopera-

tionspartner – Beatragung der Projekte in Kraft. Bezüglich 

zu den aktualisierten Dokumenten wird empfohlen die web 

- Adresse http://www.crr.cz oder http://www.ziel3-cil3.eu 

zu beobachten und bei der Vorbereitung der Belege zur 

Prüfung  immer das letztgültige Formular zu nutzen.  

Nach jedem Begleitausschuss veranstaltet die Niederlas-

sung in seinem Sitz ein Seminar für die Finanzempfänger. 

Sie erörtert auch Fragen aus den Bezirksämtern (Ústecký, 

Karlovarský) zu den förderfähigen Ausgaben. Des weiteren 

berät sie die Antragsteller resp. Empfänger, zu  Fragen im 

Bereich öffentlicher Aufträge, Einhaltung der Publizität, 

Belegbegründung,  zu Problemen bei der  Entstehung von 

Einnahmen im Projekt, usw. Konsultieren kann man sich per 

E-Mail,  telefonisch oder persönlich oder bei abgestimmten 

Arbeitstreffen direkt am Sitz der Niederlassung. 

CRR ČR, Niederlassung für NUTS Nordwestböhmen, prüft 

auch die Anträge für die Erstattung der einzelnen Kleinpro-

jekte aus dem Kleinprojektfonds Ziel 3, der von unserer 

Euroregion verwaltet und administriert wird. Vertreter des 

CRR ČR beteiligen sich immer an den Sitzungen des Be-

gleitausschusses für Großprojekte sowie an den Sitzungen 

des Lokalen Lenkungsausschusses des Kleinprojektfonds 

als Beobachter. Unsere Euroregion berät sich regelmäßig 

mit der CRR in Chomutov zur Problematik der Prüfungen 

sowie die Bewilligung von Projekten. Trotzdem die Mitar-

beiter der Niederlassung in Chomutov sehr ausgelastet 

sind, beraten sie die Mitarbeiterinnen unsres Sekretariates. 

Oldřich Dolejší, Oldřich Dolejší, 
finanční manažer CRR ČR v Chomutově finanční manažer CRR ČR v Chomutově 
Finanzmanager CRR in ChomutovFinanzmanager CRR in Chomutov
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Na společném zasedání, které se koná pravidelně 

jednou ročně, se setkala tentokrát rada české části 

a představenstvo německé části Euroregionu Kruš-

nohoří/Erzgebirge v motelu Benedikt v Mostě. 

Oba předsedové tohoto sdružení, zemský rada 

Volker Uhlig z Freibergu a JUDr. Hana Jeníčková 

z Mostu bilancovali práci euroregionu za uplynulý 

rok. Ocenili práci společného sekretariátu Fondu 

malých projektů a rovněž i práci odborných komisí, 

které jsou oporou práce euroregionu nejen při od-

borném hodnocení projektů. Oba jednatelé podali 

Společné jednání rady a představenstva

Zu ihrer jährlich stattfindenden gemeinsamen Sitzung 

trafen sich im November der Vorstand und der Rat 

der Euroregion Erzgebirge/Krušnohoří dieses Mal 

im Hotel Benedikt in Most. Die beiden Vorsitzenden 

Dr. Hana Jeníčková aus Most und Landrat Volker 

Uhlig aus Freiberg, zogen die Bilanz der Arbeit der 

Euroregion des vergangenen Jahres. Dabei wurden 

sowohl die Arbeit der Sekretariate als auch der 

Facharbeitsgruppen, die die Euroregion Erzgebirge/

Krušnohoří nicht nur bei der fachlichen Bewertung 

der Projekt unterstützt, gewürdigt. Die Geschäftsfüh-

rer informierten über den Umsetzungsstand des EU-

Programms Ziel3/Cil 3 und hier insbesondere zu dem 

von der Euroregion verwalteten Kleinprojektefonds, 

in dem bisher 54 deutsche und 49 tschechische 

Projekte mit einem Umfang von über 1 Million Euro 

bestätigt wurden. Die beiden Gremien verständigten 

sich außerdem zum Ablauf der Preisverleihung des 

Preises der Euroregion Erzgebirge. Die durch die zu-

ständige Arbeitsgruppe aus den 10 Vorgeschlagenen 

ausgewählte Preisträgerin, wurde vom gemeinsamen 

Gremium bestätigt. Frau Ebenhöh stellte den Preis 

vor, der in diesem Jahr vom sächsischen Künstler 

Rolf Büttner geschaffen wurde.

Gemeinsame Vorstands- und Ratssitzung

Hostitelským euroregionem výroční členské konference 

Pracovního společenství evropských hraničních regionů 

byl v letošním roce East Border Region v Irsku, euroregion, 

jenž se nachází na východním pobřeží Zeleného ostrova 

Výroční zasedání AGEG - Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft Europäischer Grenzregionen
Zur Jahrestagung und Mitgliederversammlung der Ar-

beitsgemeinschaft Europäischer Grenzregionen hatte in 

diesem Jahr die East Border Region in Irland eingeladen, 

eine Euroregion, die sich an der Ostküste der Grünen Insel 

im Grenzraum der Republik Irland und Nordirland befindet.

Die Jahrestagung stand unter dem Motto „Territoriale Ko-

häsion nach der Krise“. Sie wurde vom Councillor John Fa-

relly, dem Vorsitzenden der East Border Region ist, eröffnet.

So stand auch der erste Redebeitrag der Gastgeber unter 

dem Motto „Der Beitrag Irlands und Nordirlands zur grenz-

überschreitenden Entwicklung“.

Hochrangige Gäste aus der Europäischen Union unter-

richteten die Teilnehmer der Jahrestagung zur Entwicklung 

der Europäischen Union und speziell zur Fortführung der 

transnationalen Förderprogramme.

Johannes Hahn, der Kommissar für Regionalentwicklung 

der Europäischen Kommission und Günther Krug, der Vi-

zepräsident des Kongresses der Gemeinden und Regionen 

und Mitglied des Europarates informierten darüber, dass 

der 5. Köhäsionsbericht der EU kurz vor seiner Veröffent-

lichung steht. Mit Blick auf die nächste Förderperiode nach 

2013 konnten die Teilnehmer zur Kenntnis nehmen, dass 

die Programme zur transnationalen Entwicklung weiter 

geführt werden. Über Höhe und Form konnte noch keine 

Aussage getroffen werden.

Am Rande der Veranstaltung traf sich die „Deutsche Gruppe 

der AGEG“, die sich bereits im Vorfeld der Konferenz zu Ar-

beitsberatungen getroffen hatte, um über die Möglichkeiten 

der Verbesserung des Interreg-Programms zu diskutieren. 

Dazu werden Verfahrensvorschläge erarbeitet, die den Ver-

antwortlichen auf nationaler Ebene in einer Veranstaltung 

übergeben werden sollen. 

Für die Euroregion Erzgebirge nahmen der Vorsitzende 

und die Geschäftsführerin an der Jahreskonferenz und 

Mitgliederversammlung teil.

informace o realizaci programu EU Cíl 3 - Fondu 

malých projektů, který euroregion spravuje. V něm 

bylo dosud schváleno 54 německých a 49 českých 

projektů za více než milion EUR. Obě grémia se 

shodla také na programu předání Ceny Euroregionu 

Krušnohoří. Na základě doporučení odborné komise 

pro kulturu a mládež byla z 10 navržených kandidátů 

společným grémiem zvolena první nositelka této 

Ceny. Jednatelka německé části euroregionu Beate 

Ebenhöh na tomto zasedání představila formu Ceny, 

kterou letos vytvořil saský umělec Rolf Büttner.

a hraničí s Irskou republikou a Severním Irskem. Mottem 

tohoto výročního jednání byla teritoriální kohese po krizi. 

Zahájeno bylo předsedou East Border Region, kterým je 

Councillor John Farelly. 

Také proto byl na programu jako první referát s mottem 

Příspěvek Irska a Severního Irska k rozvoji přeshraniční 

spolupráce. 

Význační hosté z Evropské unie předali účastníkům infor-

mace o strategiích Evropské unie a speciálně o pokračování 

mezinárodních dotačních programů. Johannes Hahn, komi-

sař pro regionální rozvoj Evropské komise a Günter Krug, 

viceprezident Kongresu obcí a regionů a člen Evropské rady, 

informovali o tom, že 5. kohezní zpráva EU je právě před 

svým zveřejněním. Naskytl se zde také pohled do příštího 

dotačního období po roce 2013 a všichni přítomní vzali 

s povděkem na vědomí, že programy na podporu rozvoje 

mezinárodní spolupráce budou pokračovat. O jejich výši 

a formě se ale ještě nikdo nemohl konkrétně vyjádřit. 

Na této akci se sešla také v kuloárech německá skupina 

asociace AGEG, která se však sešla již i před konferencí 

na svém pracovním setkání, aby diskutovala o možnosti 

zkvalitnění  programu Interreg. Byly k tomu zpracovány 

návrhy na proceduru a podněty budou předány na národní 

úrovni zodpovědným zástupcům na zvláštním zasedání. 

Za Euroregion Krušnohoří se zúčastnili výroční konference 

a členské schůze předseda a jednatelka.
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V Lubenci na Lounsku, v jedné z nejvzdálenějších, ale také 

v jedné z nejaktivnějších obcí v přeshraniční spolupráci, se 

konalo 26. 11. 2010 další jednání rady euroregionu. Lube-

nec je také úspěšným žadatelem v programu Cíl 3, a právě 

v jeho realizovaném projektu, v přeshraničním informačním 

středisku, se členové rady sešli. Rada se na svém jednání 

zabývala problematikou regionálních železničních tratí, vy-

hodnotila výsledky rozhodování Lokálního řídícího výboru, 

připravila program valné hromady, která se uskuteční 25. 3. 

2011 v Mostě a podrobně projednala program společného 

jednání s německým představenstvem, které se uskuteční již 

In Lubenec bei Louny, in einer der entferntesten, aber auch 

in einer der aktivsten Gemeinden  der grenzüberschreiten-

den Zusammenarbeit, fand am 26. 11.2010 eine weitere 

Beratung der Euroregion Krušnohoří statt. Die Gemeinde 

Lubenec ist ein erfolgreicher Antragteller im Programm Ziel 

3 und gerade deshalb trafen sich die Ratsmitglieder dort 

im grenzüberschreitenden Informationszentrum. Während 

der Beratung beschäftigt sich der Rat mit der Problema-

tik der regionalen Eisenbahn, bewertete die Ergebnisse 

des Lenkungsausschusses, bereitete das Programm der 

gemeinsamen Sitzung mit dem deutschen Vorstand vor, 

die am Montag, dem 29.11. stattfand. Es wurden auch 

die Einzelheiten des Statuts des Preises der Euroregion 

abgestimmt, sowie das Programm des Adventsingens der 

Euroregion in Louny am 11. 12. 2010. Der Rat genehmigte 

weiterhin die personellen Änderung in der Arbeitsgruppe 

Umweltschutz und Regionalplanung. Für die ausgeschie-

dene Ing. Soňa Hykyšová vom Ökologischen Zentrum Most 

für das Erzgebirge wurde Ing. Milena Vágnerová, die neue 

Leiterin des Zentrums, gewählt. Der Rat musste auch die 

veränderte Situation seines Gremiums sowie im Lokalen 

Lenkungsausschuss der Euroregion nach der Wahl lösen. 

Deshalb müssen bis zur Tagung der Vollversammlung 

konkrete Vorschläge eingereicht werden.

Rada zasedala v Lubenci - Ratssitzung in Lubenec

Trilaterální projekt CLARA@eu byl zahájen úvodní kon-

ferencí 8. 12. 2004 v Bayeruthu a byl velmi úspěšný 

v přeshraniční spolupráci lokálních a regionálních úřadů 

v regionech Horní Franky, Karlovy Vary a Vládního prezí-

dia Chemnitz. 

Přesně o 6 let později, 8. 12. 2010, se konal v Karlových 

Varech zahajovací mítink pokračujícího projektu CLARA 

II, kterým by měly dobré výsledky a zkušenosti pokračovat 

a navíc se i rozšířit. Vedoucím partnerem je stejně tak jako 

v předchozím projektu opět Karlovarský kraj.

Přímými partnery v tomto česko–saském projektu je Vládní 

direktorium Chemnitz, okres Vogtlandkreis, Informační 

centrum města Karlovy Vary a Euregio Egrensis. Stejně tak 

pro česko–bavorský projekt je to Regierung Oberfranken 

Zahajovací konference CLARA II - Auftaktkonferenz CLARA II
Mit der Auftaktkonferenz zum trilateralen Projekt CLARA@

eu nahm am 08.12.2004 in Bayreuth eine sehr erfolgreiche  

grenzüberschreitende Zusammenarbeit lokaler und regi-

onaler Behörden in den Regionen Oberfranken, Karlovy 

Vary und dem Regierungsbezirk Chemnitz seinen Anfang. 

Genau 6 Jahre später, am 8.12.2010, fand  in Karlovy Vary 

das Auftaktmeeting zum Folgeprojekt CLARA II statt, mit 

welchem die guten Ergebnisse des Vorgängerprogramms 

fortgesetzt und erweitert werden sollen. Lead-Partner der 

eigentlich zwei aus dem Programm Ziel 3/Cíl 3 geförderten 

Projekte ist das Bezirksamt Karlovy Vary. Direkte Projekt-

partner für das sächsisch-tschechische Projekt sind die 

Landesdirektion Chemnitz, der Vogtlandkreis, das Infozent-

rum der Stadt Karlovy Vary und die Euregio Egrensis sowie 

für das bayerisch-tschechische Projekt die Regierung von 

Oberfranken, die Stadt Bayreuth und ebenfalls die Euregio 

Egrensis. Bis September 2013 werden sich Arbeitsgrup-

pen der Projektpartner zu den Themen Umweltschutz, 

Zivilschutz und Gefahrensteuerung, Moderne öffentliche 

Verwaltung, Fremdenverkehr und Bäderwesen, Regionale 

Entwicklung und Raumplanung sowie Humanressourcen 

und Ausbildung verständigen. Die Grundlage dafür wurde 

in den nach Fachgebieten gegliederten Workshops im 

Anschluss an die Eröffnung geschaffen. Ergebnisse des 

Projektes sollen eine Vertiefung der Zusammenarbeit und 

der Aufbau stabiler Strukturen vor allem bei der Behand-

lung gemeinsamer Fragestellungen, der Ausarbeitung 

grenzüberschreitender Dokumente und Unterlagen sowie 

der Nutzung von Synergien im Rahmen der Erfüllung von 

EU-Vorgaben sein.

v pondělí 29. 11. v Mostě.  Doladily se zde také podrobnosti 

statutu Ceny Euroregionu Krušnohoří a programu jejího 

předání na adventním koncertu euroregionu v Lounech 

dne 11. 12. 2010. Rada schválila také změnu v komisi pro 

životní prostředí a regionální plán. Za odstoupivší Ing. Soňu 

Hykyšovou z Ekologického centra Most pro Krušnohoří byla 

zvolena Ing. Milena Vágnerová, jeho současná vedoucí. 

Rada musí také řešit změny ve svém složení a ve složení 

Lokálního řídícího výboru Euroregionu Krušnohoří kvůli 

situaci po komunálních volbách, a proto musí připravit 

konkrétní návrhy změn do konání valné hromady.

(Horní Franky), město Bayeruth a opět Euregio Egrensis. 

Do září 2013 se budou vzájemně informovat pracovní 

skupiny projektových partnerů na téma ochrany životního 

prostředí, civilní obrany, a krizového řízení, bude se pro-

jednávat i moderní veřejná správa, cizinecký ruch, lázeňství, 

regionální rozvoj a prostorové plánování, a rovněž lidské 

zdroje a vzdělávání. Při zahájení projektu budou tyto obory 

rozčleněny do jednotlivých workshopů a tím bude násled-

ně vytvořen základ další práce. Výsledkem projektu bude 

prohloubení spolupráce a vytvoření stabilních struktur 

především při projednávání společně kladených otázek, 

dojde k vytvoření přeshraničních dokumentů a podkladů, 

a rovněž k využití synergie v rámci plnění stanovených 

úkolů ze strany EU. 

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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Workshop Česko–saské vysokoškolské iniciativy 

zkoumá postavení česko–saského hraničního 

prostoru tři roky po vstupu do Schengenské dohody

Ukončení hraničních kontrol, společný vnitřní trh a volný 

pohyb s volbou místa bydliště či zaměstnání uvnitř EU se 

zdá být uskutečněním snu otců zakladatelů EU – Evropa 

bez hranic. Existují však staré národní hranice bez uve-

dených kritérií původní národní suverenity z předchozích 

desetiletí pro staré hraniční regiony? Pokud ano, v čem 

spočívají rozdíly v kritériích, která nyní stanovují staré 

hraniční regiony? Kde jsou rozdíly v kritériích, které určují 

hraniční regiony, v rozdílných regionech rozšířené EU? 

Tyto a další otázky měl zodpovědět workshop, který uspo-

řádala Česko–saská vysokoškolská iniciativa (STHI) dne 

26. října 2010 na veletrhu „euregia“ v Lipsku. Co se týče 

„euregia“, jedná se o odborný veletrh s kongresem ohledně 

regionálního rozvoje v Evropě, který se koná ve dvouletém 

cyklu. V letošním roce se zúčastnilo přes 2010 návštěvníků 

více než 40 akcí a navštívilo 73 výstavních stánků. Mezi 

hosty byl i rakouský eurokomisař pro regionální politiku, 

Johanes Hahn.

V sedmi referátech se prezentovalo na 100 účastníků 

workshopu STHI, kteří zde přestavili své názory a předávali 

i informace z praxe. Christoph Waack, zastupující profesor 

sociálních a hospodářských dějin na Technické univerzitě 

Chemnitz, uvedl v diskusi, zda vnitroevropské hraniční 

prostory mohou být skutečně pojímány jako „laboratoř 

integrace“, jak to například uvedla a formulovala berlínská 

historička sociálních a hospodářských dějin Helga Schultz. 

Přitom je třeba mít stále před očima konstruktivní charakter 

kategorie hraničního regionu. Zůstává otázkou, proč zrov-

na regiony ležící na periferii by měly zaujímat příkladný 

charakter. Přenos získaných vědomostí do jiných regionů 

není bez dalšího možný, hraniční regiony by neměly být 

zneužívány jako experimentální dílny. 

Ilona Schremm z STHI představila práci iniciativy v návaz-

nosti na kontext podobných přeshraničních vysokoškol-

ských aktivit. Prostorová blízkost dvou univerzit sama bývá 

jen zřídka rozhodujícím faktorem pro započetí spolupráce. 

Vytvořené struktury a kontakty zaujímají důležitější roli. Tak 

vznikly kooperace českých a saských vysokých škol již za 

NDR, jen těžiště spolupráce se přesunula. Geografická blíz-

kost a historické spojení neochraňují před mezikulturními 

problémy – s tím se ti, kteří se zapojili do vysokoškolské 

iniciativy, potýkají ještě dnes a stále více.

Zajímavý příspěvek z praxe podala Beata M. Czarnecka, 

projektová koordinátorka v německém jednatelství Euro-

regionu Nisa. Přestavila různé projekty euroregionu, které 

zahrnovaly mezi jiným i Fond malých projektů a četné 

euroregionální expertní skupiny. Úspěchem přeshraniční 

spolupráce je příkladné zavedení „Euro-Neisse-Tickets“, 

společná jízdenka příměstské dopravy. Od jejího zavedení 

v roce 2004 se trasa stále zvětšuje, počet těch, kteří ji 

využívají sice ponenáhlu, ale stále stoupá. Vzrůstající vý-

znam má kooperace v oblasti ochrany životního prostředí 

Hranice v Evropě bez hranic - Grenzen im grenzenlosen Europa
a ochrany před povodněmi. Tři další přednášky představily 

dílčí výsledky studie, podpořené Akademií věd ČR, která 

se zabývá vývojem českých euroregionů od vstupu ČR do 

Schengenského prostoru. Na obou stranách česko–saské 

hranice a česko–bavorské hranice byla uskutečněna dotaz-

níková akce, která se zaměřila na otázky vstupu z hlediska 

jejího využívání a výsledků. Přes skutečnost, že národní 

hranice nepředstavují již v Schengenském prostoru žádnou 

politickou bariéru, existují nadále hranice různého druhu 

a charakteru mezi pozorovanými celky.  Především rozvoj 

společné identity bude vyžadovat nějaký čas, pro mnohé 

se mentalita a kultura jeví jako velký rozdíl. A přece velký 

počet představených projektů a aktivit dokazuje, že práce 

v tomto duchu - byť se třeba zatím zdá jen v malém rozsahu 

– jde úspěšně kupředu. 

Martin Munke

Workshop der Sächsisch-Tschechischen Hoch-

schulinitiative untersucht die Stellung des säch-

sisch-böhmischen Grenzraums drei Jahre nach 

dem Inkrafttreten des Schengen-Besitzstandes

Der Wegfall der Grenzkontrollen, der gemeinsame Binnen-

markt und die Freizügigkeit bei der Wahl des Wohn- und 

Arbeitsortes innerhalb der EU scheinen einen Traum der 

Gründerväter der EU Wirklichkeit werden zu lassen: Ein 

grenzenloses Europa. Gibt es ohne die genannten Kriterien 

originärer nationalstaatlicher Souveränität früherer Jahr-

zehnte die alten Grenzräume noch? Und wenn ja, woran 

machen sich die Grenzräume bedingenden Grenzen heute 

fest? Worin liegen die Unterschiede in den Kriterien, die 

Grenzräume bestimmen, in unterschiedlichen Regionen 

der erweiterten EU? Diese und weitere Fragen sollte ein 

Workshop beantworten, den die Sächsisch-Tschechische 

Hochschulinitiative (STHI) am 26. Oktober 2010 auf der 

Messe „euregia“ in Leipzig veranstaltete. Bei der „euregia“ 

handelt es sich um eine Fachmesse mit Kongress zur 

Standort- und Regionalentwicklung in Europa, die im zwei-

jährigen Turnus stattfindet. In diesem Jahr konnten über 

2.100 Besucher an mehr als 40 Veranstaltungen teilnehmen 

und 73 Ausstellungsstände besuchen. Unter den Gästen 

der Messe war auch der österreichische EU-Kommissar 

für Regionalpolitik, Johannes Hahn.

In sieben Impulsreferaten wurden den knapp 100 Teilneh-

mern des STHI-Workshops sowohl theoretische Über-

legungen als auch Berichte aus der Praxis präsentiert. 

Christoph Waack, Vertretungsprofessor für Sozial- und 

Wirtschaftsgeschichte an der TU Chemnitz, stellte ein-

leitend zur Diskussion, ob innereuropäische Grenzräume 

tatsächlich als „Laboratorien der Integration“ betrachtet 

werden könnten, wie dies beispielsweise von der Berliner 

Sozial- und Wirtschaftshistorikerin Helga Schultz formu-

liert wurde. Dabei müsse man sich stets den Konstrukt-

charakter der Kategorie „Grenzregion“ vor Augen halten. 

Zudem bleibe fraglich, warum ausgerechnet peripher 

gelegene Regionen einen Vorbildcharakter einnehmen 

sollten. Die Übertragung dort gewonnener Erkenntnisse 

auf andere Regionen sei nicht ohne weiteres möglich, 

Grenzregionen dürften nicht als „Experimentierstuben“ 

missbraucht werden.

Ilona Scherm von der STHI stellte die Arbeit der Initiative 

anschließend in den Kontext ähnlicher grenzüberschreiten-

der Hochschulaktivitäten. Die räumliche Nähe zweiter Uni-

versitäten allein sei nur selten der entscheidende Faktor für 

den Beginn einer Zusammenarbeit. Gewachsene Strukturen 

und Kontakte würden eine wichtigere Rolle einnehmen. So 

beständen Kooperationen von sächsischen und tschechi-

schen Hochschulen bereits seit DDR-Zeiten, lediglich die 

Schwerpunkte hätten sich verlagert. Geographische Nähe 

und historischen Verbindungen würden allerdings nicht vor 

interkulturellen Problemen schützen – mit diesen hätten die 

Beteiligten an der Hochschulzusammenarbeit noch heute 

immer wieder zu kämpfen.

Einen weiteren Praxisbericht lieferte Beata M. Czarnecka, 

Projektkoordinatorin in der deutschen Geschäftsstelle 

der Euroregion Neisse – Nisa – Nysa e.V. in Zittau. Sie 

stellte verschiedene Projekte der Euroregion vor, die u.a. 

einen Kleinprojektefonds sowie zahlreiche „Euroregionale 

Expertengruppen“ umfassen. Eine Erfolgsgeschichte der 

grenzüberschreitenden Zusammenarbeit sei beispiels-

weise die Einführung des „Euro-Neisse-Tickets“, eines 

gemeinsamen Nahverkehrstickets. Seit dessen Einführung 

im Mai 2004 wurde das damit befahrbare Liniennetz immer 

weiter vergrößert, die Nutzungszahlen stiegen sukzessive 

an. Wachsende Bedeutung hätte zudem die Kooperation 

auf dem Gebiet des Umweltschutzes und des Hochwas-

serschutzes.

Die drei folgenden Vorträge stellten Zwischenergebnisse 

einer großangelegten, von der tschechischen Akademie der 

Wissenschaften unterstützten Studie vor, die sich mit der 

Entwicklung der tschechischen Grenzregionen seit dem 

Beitritt zum Schengen-Besitzstand befasste. Dazu wurden 

auf beiden Seiten der tschechisch-sächsischen bzw. tsche-

chisch-bayerischen und tschechisch-österreichischen 

Grenze Umfragen durchgeführt, die nach der Nützlichkeit 

und den Auswirkungen des Beitritts fragten. Trotz der Tat-

sache, dass die nationalen Grenzen im Schengen-Raum 

keine politischen Barrieren mehr darstellen, bestehen also 

weiterhin Grenzen unterschiedlichster Art in und zwischen 

den betrachteten Räumen. Vor allem die Entwicklung einer 

gemeinsamen Identität wird noch einige Zeit in Anspruch, 

zu groß erscheinen für Viele nach wie vor die Unterschiede 

in Mentalität und Kultur. Und doch zeigt die Vielzahl der 

vorgestellten Projekte und Aktivitäten, dass die Arbeit daran 

– und sei es nur im Kleinen – voranschreitet.

Martin Munke
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Am Sitz der Industrie- und Handelskammer 

in Annaberg trafen sich die Mitglieder der Ar-

beitsgruppe am 12. 11. 2010 vor allem, um die 

vorgelegten Projekte aus ihrem Fachbereich 

für die Sitzung des Lenkungsausschusses zu 

bewerten, um Informationen über die  Arbeit-

nehmerfreizügigkeit und über das Konzept 

des Tourismusverbands Erzgebirge sowie die 

sächsischen Strategien zu bekommen. Wie-

derholt hat sich gezeigt, dass diese Arbeits-

gruppe nicht nur sehr professionell, sondern 

auch sehr verantwortlich bei der Bewertung 

der vorgelegten Projekte vorgeht. Von den vier 

vorgelegten Projekten empfahl die Arbeits-

gruppe zur Genehmigung nur zwei.

Interessant war für alle die Information der 

Geschäftführerin der Annaberger Geschäfts-

stelle der IHK Frau Beck zur Arbeitnehmer-

freizügigkeit für Tschechische Bürger ab April 

nächsten Jahres. Mit der noch zu lösenden 

Problematik der Annerkennung der Ausbil-

dungsabschlüsse, beschäftigt sich inzwi-

schen eine gesonderte Arbeitsgruppe. Zum 

Thema Arbeitnehmerfreizügigkeit wird eine 

Reihe von Seminare veranstaltet. Großes 

Interesse besteht auf der deutschen Seite an 

Auszubildenden. Am Schluss stellte die neue 

Geschäftsführerin des Tourismusverbandes 

Erzgebirge e.V. Frau Veronika Hiebl das Kon-

zept ihres Vereines vor. 

V sídle Průmyslové a obchodní komory 

v Annabergu  se sešla tato komise na svém 

jednání 12.11. především proto, aby ve své 

působnosti posoudila předložené projekty 

do Fondu malých projektů, získala informace 

o otevření pracovního trhu v Německu a kon-

cepci turistiky v Sasku. 

Opět se potvrdilo, že tato komise je nejen 

profesionální, ale i velmi zodpovědná ve svém 

hodnocení projektů. Ze čtyř předložených na-

vrhuje komise ke schválení pouze dva. Zají-

mavá byla informace jednatelky annaberské 

komory A. Beckové o uvolnění pracovního trhu 

v Německu pro Čechy od dubna příštího roku. 

Zatím nedořešena zůstává problematika 

uznávání vzdělávání, ale to již řeší příslušná 

pracovní komise. 

Velký zájem v Německu je o získání českých 

učňů. Pro volný pohyb pracovních sil bude 

uspořádána řada seminářů. 

Nová jednatelka Tourismusverband Erzgebi-

rge e.V. (Krušnohorského turistického svazu) 

Veronika Hiebel představila podrobně kon-

cepci rozvoje turistiky tohoto svazu. 

Arbeitsgruppe Wirtschaftsförderung und TourismusArbeitsgruppe Wirtschaftsförderung und Tourismus
Komise pro hospodářství a turistikuKomise pro hospodářství a turistiku

Sociální komise Euroregionu Krušnohoří 

se sešla tentokrát 10. 11. 2010 na české 

straně v K-centru Most, spravovaném 

občanským sdružením Most k naději. To 

pomáhá již řadu let drogově závislým. 

Komise se nejprve seznámila s realizací 

Fondu malých projektů, s přípravou soci-

álního atlasu a poté se zabývala svými dal-

šími projektovými záměry. Jsou to náměty 

na výměnu zkušeností pěstounské péče 

a výměna zkušeností v problematice závis-

lostí, které jsou na obou stranách hranice 

poněkud odlišné. Podrobný výklad o práci 

mosteckého K-centra, který zasvěceně 

podali Lubomír Šlapka a PhDr. Dagmar 

Jandová, byl proto pro členy komise velmi 

zajímavý a na následné odborné prohlíd-

ce tohoto zařízení padlo v živé diskusi již 

několik nápadů na konkrétní spolupráci.

Sociální komise v K-centru Most - Arbeitsgruppe Soziales im K-Punkt Most
Die Arbeitsgruppe traf sich am 10.11.2010 auf der 

tschechischen Seite im K-Punkt Most, der von 

dem Bürgerverein Most k naději („Brücke zur Hoff-

nung“) verwaltet wird. Der Verein hilft seit vielem 

Jahre den Drogenabhängigen. Die Arbeitsgruppe 

wurde zuerst mit der Umsetzung des Kleinprojek-

tefonds vertraut gemacht und beschäftigte sich 

dann mit der Vorbereitung des Sozialatlasses, 

sowie mit weiteren Projektvorhaben. Das sind 

Vorschläge zu einem Erfahrungsaustausch in der 

Kinderpflege und der Drogenprävention, die bei-

derseits der Grenze etwas unterschiedlich sind. 

Eine ausführliche Darlegung über die Arbeit des 

K-Punktes machten Lubomír Šlapka und PhDr. 

Dagmar Jandová. Der Vortrag war für die Mit-

glieder der Arbeitsgruppe sehr interessant die bei 

der Besichtigung dieser Einrichtung zu weiteren 

Ideen für die gegenseitige Zusammenarbeit ani-

miert wurden. 

Lubomír Šlapka, ředitel Mostu k naději Lubomír Šlapka, ředitel Mostu k naději 
a od komunálních voleb 2010 a od komunálních voleb 2010 
i starosta Hory Svaté Kateřinyi starosta Hory Svaté Kateřiny

Lubomír ŠlapkaLubomír Šlapka
Direktor des Vereines Most k naději und seit Direktor des Vereines Most k naději und seit 

der Kommunalwahl 2010 auch Bürgermeister der Kommunalwahl 2010 auch Bürgermeister 
Hora Sv. Kateřiny (Deutsch Katarinaberg)  Hora Sv. Kateřiny (Deutsch Katarinaberg)  
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Ve Freibergu proběhlo 23. 11. poslední jednání ko-

mise pro krizový management v letošním roce. Její 

členové byli podrobně informováni o realizaci pro-

gramu Cíl 3, o velkých i malých projektech v tomto 

programu. Komise kladně ohodnotila letošní soutěž 

mladých hasičů v Chomutově a detailně se zabývala 

realizací dalšího svého projektu, kterým je jazyková 

příprava hasičů na společné přeshraniční zásahy. 

Komise mohla jen znovu s povděkem konstatovat, 

jak přínosné je zapojení kraje do komise. 

Zástupci kraje informovali o dezinterpretaci čes-

kých médií ohledně možností zásahů záchranářů 

na sousedním území. Vznesli dotaz, zda by komise 

nemohla, podle svých možností, pomoci k uspíšení 

podpisů dohod německých orgánů s Hasičským 

záchranným sborem Ústeckého kraje, který má 

kompetenci k podpisu dohod o spolupráci danou 

Ministerstvem vnitra České republiky. V další 

diskuzi k tomuto tématu se obě strany vzájemně 

informovaly o aktuálním stavu. Dle německé strany 

je před podpisem Rámcová dohoda mezi vládami ČR 

a Německa o přeshraničních zásazích záchranářů. 

Její schválení je podmínkou uzavření dohody mezi 

saským ministerstvem vnitra a českými kraji, v níž 

budou legislativně zakotveny podmínky přeshra-

ničního zásahu záchranářů. Saské okresy v tomto 

ohledu kompetence nemají. Z hlediska zásahů při 

katastrofách a požární ochrany je situace již vyře-

šena, protože hasičské sbory a obce dohody o pře-

shraniční spolupráci již uzavřít mohou – a také to již 

učinily. Další jednání komise se uskuteční v únoru 

na české straně. 

In Freiberg fand am 23. 11. die letzte Beratung der 

Arbeitsgruppe Brand- und Katastrophenschutz 

in diesem Jahr statt. Die Mitglieder wurden aus-

führlich über die Umsetzung des Programms Ziel 

3 informiert sowie über Klein und Großprojekte 

in diesem Programm. Die Arbeitsgruppe schätze 

den diesjährigen Wettbewerb der Jugendfeuer-

wehren in Chomutov hoch ein und beschäftigte 

sich eingehend mit der Umsetzung des nächsten 

Projektes „Brandbekämpfung im grenznahen Raum 

ohne Sprachbarrieren“, das den Feuerwehrleuten 

sprachliche Sicherheit bei grenzüberschreitenden 

Einsätzen geben soll. 

Vertreter des Bezirks, die an der Sitzung der Ar-

beitsgruppe teilnahmen, informierten über schlecht 

recherchierte Meldungen der tschechischen Medien 

bezüglich möglicher Einsätze der Rettungsdienste 

im Nachbarland. Sie fragten bei den deutschen 

Kollegen, ob die Arbeitsgruppe berechtigt ist, 

Vereinbarungen mit den Feuerwehren des Bezirks 

zu schließen, der die Kompetenz vom Innenminis-

terium hat. Das ist nicht der Fall. Nach Information 

der deutschen Seite steht das Rahmenabkommen 

der Bundesrepublik mit der Tschechischen Repu-

blik über grenzüberschreitende Einsätze vor  der 

Unterzeichnung. 

Das Abkommen ist eine Grundvoraussetzung für 

die Vereinbarung zwischen dem sächsischen In-

nenministerium und den tschechischen Bezirken, in 

deren die Bedingungen des grenzüberschreitenden 

Einsatzes gesetzlich  verankert werden. Die sächsi-

schen Landkreise haben diese Kompetenzen nicht. 

Bei Katastropheneinsätzen ist die Situation durch 

Staatsverträge schon geklärt.

Die nächste Beratung dieser Arbeitsgruppe  findet 

im Februar auf der tschechischen Seite in Osek statt.

Komise pro krizový management
Arbeitsgruppe Brand- und Katastrophenschutz

V útulných prostorách pensionu „Bauernstube“ ma-

jitelky Gerlinde Eibock se na pozvání obce Seiffenu 

konalo další jednání jedné z nejaktivnějších a nejdéle 

působících komisí euroregionu.  Její členové se sezná-

mili s realizací Fondu malých projektů a projednali pět 

projektových záměrů, z nichž doporučili k realizaci čtyři. 

Jeden byl předán k hodnocení komisi pro hospodářství a 

turistiku s tím, že ho komise pro kulturu mládež a školy 

nedoporučuje jako prioritu. Komise také vždy iniciuje 

vlastní projektové náměty. Na jednání v Seiffenu se 

komise shodla na pokračování adventních koncertů, 

matematické soutěže, výstavy a dále iniciuje projekt kre-

ativní dílny pro děti. Pro lepší realizaci projektů v oblasti 

kultury a mládeže navrhuje uspořádat workshop o pro-

blematice přípravy, řízení a vyúčtování projektů, spolu 

s mediální politikou. Členové komise vyjádřili velkou 

nespokojenost s neustále se zpožďujícím vyúčtováním 

projektů a pověřili oba jednatele, aby na společném 

jednání rady a představenstva tento problém přednesli. 

Komise pro kulturu mládež a školy v Seiffenu - Arbeitsgruppe Schulex/Jugend/Kultur
In den gemütlichen Räumlichkeiten der „Bauernstube“ von 

Frau Gerlinde Einbock fand auf Einladung der Gemeinde 

Seiffen eine weitere Beratung dieser Arbeitsgruppe statt.  

Ihre Mitglieder machten sich mit dem aktuellen Stand der 

Umsetzung des Kleinprojektfonds bekannt und besprachen 

fünf Projektvorhaben, aus welchen vier zur Umsetzung 

empfohlen wurden. Ein Projekt wurde an die Arbeitsgruppe 

Wirtschaftförderung übergeben, mit der Bemerkung, dass es 

die Arbeitsgruppe Schulen/Jugend/Kultur nicht als Priorität 

empfiehlt. Bei der Beratung in Seiffen verständigte sich die 

Arbeitsgruppe auf die Fortsetzung der Projekte Adventsingen, 

Adam-Ries Wettbewerb, der Vorbereitung eine Kreativwerkstatt 

fúr Kinder und ein Seminar zur Verbesserung der Projektarbeit 

fúr Mitglieder der Arbeitsgruppe verbunden mit einem Kursus 

fúr Medienarbeit. Die Mitglieder der Arbeitsgruppe äusserten 

ihren Unwillen zu den ständig verspäteten Abrechnungen 

der Kleinprojekte und beauftragten die Geschäftsführer, das 

Problem zur gemeinsamen Beratung des Vorstandes und des 

Rates vorzutragen.

Wolfgang Kalus, předseda komiseWolfgang Kalus, předseda komise
Wolfgang Kalus der VorsitzendeWolfgang Kalus der Vorsitzende  

Společně s krajem / 
Gemeinsam mit dem Bezirk
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DIVADELNÍ PODZIM
THEATERHERBST

Europäische Union. Europäischer Fonds für 

regionale Entwicklung: Investition in Ihre 

Zukunft/Evropská unie. Evropský fond pro 

regionální rozvoj: Investice do vaší budoucnosti

Ve dnech 11.-16. 11. 2010 se uskutečnil za 

podpory Evropských fondů pro regionální 

rozvoj programu Cíl 3 již 2. ročník česko-ně-

meckého divadelního festivalu Česko-Saský 

divadelní podzim. Občanské sdružení Missla-

reuth 1990 Mitte Europa Pirna a občanské 

sdružení Docela velké divadlo Litvínov. Po 

prvním ročníku, který se konal na německé 

straně, hostilo letos šest německých a čtyři 

česká divadla litvínovské Docela velké divadlo. 

Festivalovou přehlídku zahájilo ve čtvrtek ve-

čer Divadlo Plauen-Zwickau tanečním před-

stavením Dům Bernardy Alby od Federica 

García Lorcy). Samotné Docela velké diva-

dlo představilo hned dvě své produkce, a to 

Shakespearovskou klasiku v hudebním pojetí 

- Romeo a Julie a pohádku pro děti i dospělé 

na hudbu Petra Iljiče Čajkovského Šípková 

Růženka. Z českých divadel se v Litvínově 

představilo se svou novou inscenací Saxana 

– Dívka na koštěti Divadlo rozmanitostí Most 

a Západočeské divadlo Cheb s činoherní in-

scenací V osm u archy. Za taneční inscenací 

Café Aussig Severočeského divadla opery 

a baletu museli festivaloví diváci zajet přímo 

na domovskou scénu do Ústí nad Labem, 

neboť transport složité a rozměrné scéna by 

byl značně komplikovaný.

Z německých divadel se dále představilo se 

známou pohádkou Hanse Christiana Anderso-

na Princezna na hrášku Divadlo pro děti a mlá-

dež Burattino Stollberg. Folklór Lužického Srb-

ska přiblížilo dětskému publiku prostřednictvím 

inscenace Pohádková šála další saské divadlo 

- Deutsch-Sorbisches Volkstheater z Budyší-

na. Do světa německých lidových písniček pro 

děti zavítalo Mittelsächsisches Theater Frei-

berg/ Döbeln s hudebním vystoupením Lišáku, 

ukradl jsi husu!. Celou přehlídku zakončila opět 

německá produkce, tentokrát mířící k dospě-

lému divákovi – Ring of Fire – Johnny Cash 

Divadla Gerharta Hauptmanna Zittau. 

Důležitým faktorem pro výběr inscenací byla 

pro organizátory nutnost zpřístupnit inscenace 

českým i německým divákům. V představeních 

proto většinou převažovala vizuální stránka 

nad mluveným slovem. Přestože se jednalo 

o premiérovou přehlídku této divadelní události 

na české půdě, zvládlo Docela velké divadlo 

organizaci bez problémů a celý festival pro-

vázela příjemná atmosféra. Na 3. ročník se 

můžete těšit opět v listopadu 2011, tentokrát 

na německé straně hranice.

Vom 11. 11. bis 16.11. 2010 fand mit Förde-

rung aus dem Europäischen Fonds für Re-

gionalentwicklung des Programms Ziel 3/Cíl 

3 der vierte Jahrgang des deutsch-tschechi-

schen Theaterfestival „Theaterherbst“ statt. 

Organisiert wurde es vom Verein Mißlareuth 

1990 Mitte Europa e.V. und vom Bürgerverein 

Docela velké divadlo Litvínov. In diesem gas-

tierten sechs deutsche und vier tschechische 

Theater im Theater in Litvínov. 

Das Festival startete am Donnerstagabend 

mit der Tanzaufführungen „Das Haus von 

Bernard Alba“ von Frederic García Lorca 

des Theaters Plauen-Zwickau. Das Lit-

vinover Theater stellte gleich zwei seiner 

Projekte vor, den Shakaspeare Klassiker 

„Romeo und Julia“ als Musikaufführungen 

und das Märchen „Dornröschen“. Mit der 

neuen  Inszenierung  „Saxana, das Mädchen 

auf dem Besen“ stellte sich in Litvinov das 

Theater Divadlo rozmanitostí (Theater der 

Vielfalt)  aus Most vor und das Westböh-

mische Theater Cheb gab die Inszenierung 

des Schauspiels „Um acht bei Archa“. Um 

die Vorstellung „Café Aussig“ vom Nord-

böhmischen Theaters zu sehen, mussten 

die Festivalzuschauer direkt nach Ústí nad 

Labem zur heimischen Bühne fahren, weil 

der Transport der umfangreichen Kulissen 

zu kompliziert gewesen wäre. Das Kinder 

und Jugendtheater „Buratino Stollberg“ stell-

te sich mit bekanntem Märchen von Hans 

Christian Andersen „ Die Prinzessin auf der 

Mgr.Olga Chválová 
(autorka je absolventkou studia Teorie a 
dějiny dramatických umění na Filozofické 
fakultě Univerzity Palackého v Olomouci)

(Die Autorin studierte Theorie und 
Geschichte der dramatischen Kunst an der 
Philosophischen Fakultät der Universität 

Palackého in Olomouc)

Erbse“ vor. Folklore der Lausitzer Sorben 

brachte ein weiteres sächsisches Thea-

ter, das Deutsch-Sorbisches Volkstheater 

Bautzen, dem Kinderpublikum näher. Die 

Welt der deutschen Volkslieder vermittelte 

mit der Inszenierdung „Märchenschal“ das 

Mittelsächsisches Theater Freiberg/ Döbeln 

mit dem Musikaufführung „Fuchs, du hast 

die Gans gestohlen“. Abgeschlossen wurde 

das Festival mit der deutschen Produktion 

„Ring of Fire – Johnny Cash“ des Gerhardt 

Hauptmann Theaters Zittau. 

Ein wichtiger Faktor für die Auswahl der 

Stücke war die Notwendigkeit, den tsche-

chischen und deutschen Zuschauern die 

Inszenierungen zugänglich zu machen. In 

den Aufführungen überwog die visuelle Seite 

das gesprochene Wort. Das „Docela velké 

divadlo“ in Litvínov die Organisation  ohne 

Probleme und die ganze Veranstaltung wur-

de in angenehmer Atmosphäre durchgeführt. 

Auf den dritten Jahrgang können wir uns 

im November 2011 freuen, diesmal auf der 

deutschen Seite.

Festival Divadelní podzim -Festival Divadelní podzim - Festival TheaterherbstFestival Theaterherbst

Zahájení divadelního podzimu: Na jevišti herci Docela velkého divadla v kostýmech 
z různých inscenací zahájili festival Divadelní podzim známu českou písní My jsme ti blázni 
z povolání.

Auftakt des Theaterherbsts: Auf der Bühne eröffneten die Schauspieler des Theaters Docela 
velké divadlo Litvínov den Theaterherbst  in Kostümen aus verschiedenen Inszenierungen 
mit dem bekannten tschechischen Lied „Wir sind Narren vom Beruf“. 
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Das Ballet des Theaters Plauen nach Motiven des Dramas von Frederic García Lorca begeisterte 
die Zuschauer 
Balet Divadla Plauen na motivy dramatu Federica Garcíi Lorcy diváky ohromil.

Herci z Freibergu si pro české diváky připravili dárek - jednu písničku z inscenace zazpívali česky. Tento 
akt potěšil organizátory natolik, že se její melodie v podání litvínovských herců pravidelně ozývala ve 
všech prostorách divadla až do konce festivalu. 

Die Schauspieler aus Freiberg hielten für die tschechischen Zuschauer eine Überraschung bereit –sie 
sangen ein Lied aus der Inszenierung auf tschechisch. Das erfreute die Organisatoren so, dass man 
das Lied in allen Räumlichkeiten des Theaters bis zum Ende des Festivals erklingen ließ.

Romeo Petr Erlitz a Julie Lenka Lavičková – Docela velké divadlo Litvínov
Romeo Petr Erlitz und Julie Lenka Lavičková – Docela velké divadlo Litvínov

Litvínovská adaptace slavného baletu Petra Iljiče Čajkovského Šípková Růženka  okouzlila diváky 
od tří do osmdesáti let

Litvinover Adaptation des bekannten Ballets von Petr Iljitsch Tschaikovski „Dornröschen“ bezauberte 
die Zuschauer von drei bis achtzig Jahren

Divadlo Bautzen a nevidomý Ondra 
Theater Bautzen und blinder Ondra

Divadlo rozmanitostí Divadlo Cheb

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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PRACOVNÍ KOMISE 
ARBEITSGRUPPEN

Na přání této aktivní komise se uskutečnilo její podzimní 

jednání 9. listopadu v Mostě, protože středem zájmu byla 

činnost společnosti Czech Coal a prováděné rekultivace. 

Komise ale předem projednala problematiku větrných elek-

tráren s odpovědným zástupcem Ústeckého kraje Ing. Jiřím 

Marečkem. Výstavba větrných elektráren na Moldavě, proti 

které protestují čeští i němečtí občané ze sdružení Protivítr 

(Gegenwind), je pozastavena a prověřována Ministerstvem 

pro životní prostředí ČR. O výsledku kontroly České 

inspekce životního prostředí ohledně znečištění ovzduší 

v Krušnohoří, vyvolané peticí občanů na saské straně, 

informoval Ing. Aleš Soukup z České rafinérské. Inspekce 

Euroregion a rekultivace - Komise pro životní prostředí a 
regionální plán Euroregionu Krušnohoří v Czech Coal

Auf Wunsch der Arbeitsgruppe fand die Herbstsitzung 

am 9. November bei Czech Coal in Most statt, denn das 

Hauptinteresse dieser Arbeitsgruppe bestand an der Rekul-

tivierung ehemaliger Braunkohlenflächen und der Tätigkeit 

der Gesellschaft Czech Coal. Die Arbeitsgruppe besprach 

am Anfang mit dem verantwortlichen Vertreter des Bezirks 

Ing. Jiří Mareček die Problematik der Windkraftanlagen. 

Der von der Initiative „Gegenwind“, die aus  tschechischen 

und deutschen Bürgern besteht, kritisierte Aufbau des 

Windparks bei Moldava wurde vorläufig gestoppt und vom 

Umweltministerium der Tschechischen Republik zurzeit un-

tersucht. Über das Ergebnis der Umweltkontrolle durch eine 

Tschechische Inspektion bezüglich der Luftverunreinigung 

im Erzgebirge, die aufgrund einer Petition der Einwohner 

auf der sächsischen Seite an die EU gestellt wurde, infor-

mierte Herr Ing. Aleš Soukup von der Gesellschaft Tsche-

chische Raffinerie.  Die Inspektion stellte fest, dass keine 

Normen überschritten wurden. Ing. Milena Vágnerová, 

die neue Leiterin des Ökologischen Zentrums „Most fürs 

Erzgebirge,“ stellte eine Liste eingereichter Beschwerden 

vor, sowie ein System der Übergabe aktueller Informationen 

an die deutsche Seite. Mit großem Interesse hörten die 

Anwesenden dem Vortrag von Herrn Ing. Kašpar von der 

Gesellschaft Czech Coal über die gegenwärtig durchgeführ-

ten Rekultivierungen in der Nähe von Most. Sein Vortrag 

wurde anschließend bei der Exkursion mit konkreten An-

gaben ergänzt. Durch die Mitglieder der Arbeitsgruppe gab 

es viele Fragen während der Exkursion. Man konnte sich 

mit eigenen Augen überzeugen, wie die Rekultivierung in 

der Region Most durchgeführt wird und welche regionale 

Rolle die Gesellschaft Czech Coal dabei spielt.

Euroregion und Rekultivierung - Arbeitsgruppe Umwelt und 
Regionalplanung der Euroregion Erzgebirge bei Czech Coal

(DTPA/MT) GRÜNHAIN-BEIERFELD: Mediální pro-

jekt 5 minut Saska a Česka zahájil paralelně s novým 

televizním seriálem na internetu a lokálním televiz-

ním vysíláním nyní také soutěž o ceny. Na adrese 

http://www.5min-online.eu naleznou diváci na obou 

stranách hranice každý měsíc malý vědomostní test 

na téma česko–saského sousedství.  

„Touto novou soutěží bychom rádi naše diváky 

podnítili k tomu, aby si každý měsíc otestovali své 

znalosti o hraničních regionech, o dějinách a kultuře 

v Sasku i Čechách,“ uvádí projektová manažerka 

Michaela Dostálová.  

Účastníci se mohou ucházet každý měsíc o různé 

věcné ceny, kromě jiných i o ceny hodnotné, jako 

třeba vícejazyčné překladatelské a jazykové pro-

gramy, slovníky a roční předplatné Prager Zeitung. 

nezjistila žádné porušení norem. Ing. Milena Vágnerová, 

nová vedoucí Ekologického centra Most pro Krušnohoří, 

informovala o podaných stížnostech a představila systém 

předávání aktuálních informací na saskou stranu. S velkým 

zájmem vyslechli všichni přítomní odborný výklad Ing. 

Kašpara ze společnosti Czech Coal o právě probíhajících 

rekultivacích na Mostecku. Výklad byl poté při podrobné 

exkurzi doplněn o konkrétní příklady a četné dotazy odbor-

níků z komise euroregionu během ní nebraly konce. Komise 

se mohla na vlastní oči přesvědčit, jak jsou rekultivace na 

Mostecku prováděny a jakou regionální roli zde společnost 

Czech Coal představuje.

Česko–saský vědomostní test na internetu
Sächsisch-Böhmischer Wissenstest im Internet

Speciálně v předvánočním čase byl aktuální cenou 

typický český porcelánový adventní věnec. Na 5 

předložených otázek je třeba odpovědět prostřed-

nictvím e-mailového formuláře.

(DTPA/MT) GRÜNHAIN-BEIERFELD: Das Medi-

enprojekt „5 Minuten Sachsen.Böhmen“ startet 

parallel zur neuen Fernsehserie im Internet und 

Lokalfernsehen nun auch ein Gewinnspiel. Unter 

http://www.5min-online.eu finden Zuschauer beider-

seits der Grenze monatlich einen kleinen Wissens-

test rund um das Thema „sächsisch-böhmische 

Nachbarschaft“.

„Mit dem neuen Gewinnspiel möchten wir unsere 

Zuschauer animieren, ihr Wissen über die Grenz-

region, die Geschichte und Kultur Sachsens und 

Böhmens Monat für Monat zu testen,“ so Projekt-

managerin Michaela Dostálová.

Den Teilnehmern winken jeden Monat diverse Sach-

preise, u.a. hochwertige, mehrsprachige Überset-

zungs- und Sprachprogramme, Wörterbücher und 

Jahresabonnements der Wochenzeitung „Prager 

Zeitung“. Speziell für die Vorweihnachtszeit wird 

im aktuellen Gewinnspiel ein typisch böhmischer 

Adventskranz aus Porzellan verlost. Gesucht werden 

jeweils fünf Antworten auf die gestellten Fragen, die 

per e-Mail-Formular beantwortet werden können. 
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Projekt im Rahmen des „Ziel 3/Cíl 3 – Programms 

zur Förderung der grenzübergreifenden Zusammen-

arbeit 2007 – 2013 zwischen dem Freistaat Sachsen 

und der Tschechischen Republik“

Nach dem 1. gemeinsamen Spatenstich am 19.05.2010 

in Český Jiřetín und in Clausnitz nimmt das gemeinsame 

Projekt zur Verbesserung der Infrastruktur im grenzüber-

schreitenden Bereich zunehmend Gestalt an.

Die Projektpartner, der Landkreis Mittelsachsen, Referat 

Straßenbau und auf tschechischer Seite das Straßenbau-

amt des Bezirkes Ústí nad Labem, freuen sich nach langer 

Projektvorbereitung nun sehr, endlich gemeinsam praktisch 

arbeiten zu können. Nach Ausschreibung der Bauleistungen 

auf tschechischer und deutscher Seite werden die „Arbeits-

pakete“ (d.h. die einzelnen Bauabschnitte im Rahmen des 

Gesamtprojektes) bauseitig realisiert bzw. umgesetzt.

So konnte kurz vor Weihnachten, am 22. Dezember, der 880 

m lange Straßenabschnitt des Projektes in Clausnitz durch 

Volker Uhlig, den Landrat des Kreises Mittelsachsen, der 

gleichzeitig Vorsitzender der Euroregion Erzgebirge ist, 

übergeben werden. In Český Jiřetin wurde die Sanierung der 

Brücke am Parkplatz, der Bau der Straße zum Grenzübergang 

und die Sanierung der Stützmauern im Zuge der Straße 

III/2545 begonnen. Die Projektpartner haben sich das Ziel 

Projekt „Clausnitz - Grenzübergang Deutschgeorgenthal/Český Jiřetín“

Projekt v rámci programu Cíl 3 určenému na 

podporu přeshraniční spolupráce v období 2007 

– 2013 mezi Svobodným státem Sasko a Českou 

republikou

Po prvním slavnostním výkopu dne 19. května 2010 v Čes-

kém Jiřetíně a Clausnitz se již začíná stále více rýsovat 

zlepšení infrastruktury s přeshraničním dopadem.

Projektoví partneři, okres Střední Sasko a Ústecký kraj, 

s uspokojením konstatují, že po dlouhé době přípravy 

projektu mohou konečně začít společnou praktickou práci. 

Po výběrovém řízení na stavební práce na české i německé 

straně se již jednotlivé pracovní celky (to znamená jednot-

livé pracovní úseky v rámci celkového projektu) mohou 

stavebně realizovat. Krátce před Vánocemi 22. prosince 

2010 již mohl zemský rada okresu Střední Sasko a zároveň 

předseda německé části euroregionu Volker Uhlig předat 

v rámci tohoto projektu 880 metrů dlouhý úsek silnice 

Projekt „Clausnitz – hraniční přechod Deutschgeorgenthal/Český Jiřetín“

v Clausnitz. V Českém Jiřetíně již byly zahájeny práce na 

sanaci mostu u parkoviště, započala stavba silnice k hra-

ničnímu přechodu a rekonstrukce opěrné zdi na tahu silnice 

III/2545. Projektoví partneři si stanovili za cíl, že dokončí 

stavební práce do konce roku 2011. Celkové náklady pro-

jektu se vyšplhaly na přibližně 3,25 milionů EUR a budou 

dotovány z 85 % z Fondu Evropské unie.

Olga Michailovna Širokobokova studuje v Moskvě češtinu a zahraniční vztahy. Zaměřila 

se na česko–německé euroregiony, o našem euroregionu napsala svou diplomovou 

práci a do Infopressu zajímavé postřehy (2/2010, str. 22). Na své listopadové stáži 

v našem euroregionu se zúčastnila společné přípravy zasedání Lokálního řídícího vý-

boru, realizace projektu Solná stezka, zakončení projektu Divadelní podzim v Litvínově 

a seznámila se s právě 

realizovaným projek-

tem Manufaktura snů 

v Annabergu. 

Překvapilo ji velké za-

pojení občanů a ob-

čanských sdružení 

do práce euroregionu 

a aktivní práce jeho 

odborných komisí. 

V Asistenčním centru 

v Mostě ji Ing. Franti-

šek Jochman detailně 

seznámil s projekto-

vou prací a na setkání 

s význačnými osobnostmi euroregionu, se starostou Olbernhau Dr. Laubem, starostou 

Litvínova Mgr. Šťovíčkem či se členem Rady Euroregionu Krušnohoří, náměstkem 

primátora Chomutova Ing. Řehákem, se dozvěděla mnoho podrobností o konkrétní 

přeshraniční spolupráci.

Moskevská studentka na stáži v Euroregionu Krušnohoří

Olga Michailovna 

Širokobokova stu-

dier t  in Moskau 

tschechische Spra-

che und internatio-

nale Beziehungen. 

Sie konzentriert sich 

dabei auf die tsche-

chisch-deutschen 

Euroregionen. Über 

unsere Euroregion 

schrieb sie ihre Diplomarbeit und in der Infopress schrieb sie interes-

sante Beobachtungen (2/2010, Seite 22). Bei ihrem Praktikum in unserer 

Euroregion beteiligte sie sich an der Vorbereitung des gemeinsamen 

Lenkungsausschusses, an der Umsetzung des Projektes „Salzstraße“ und 

war Gast beim Projekt „Theaterherbst“ in Litvínov. Auf der deutschen Sei-

te lernte sie in Annanberg das Projekt „Manufaktur der Träume“ kennen. 

Sie war überrascht vom großen Einsatz der Bürger und Bürgervereine bei 

der Mitarbeit in der Euroregion und über die aktive Arbeit der Arbeits-

gruppen. Im Assistenzzentrum Most wurde sie von Herrn Ing. Jochman 

genau über die Projektarbeit unterrichtet und bei Begegnungen mit bekannten Persönlichkeiten 

der Euroregion, z.B. dem Bürgermeister von Olbernhau Herrn Dr. Laub, dem Bürgermeister von 

Litvinov Mgr. Šťovíček, oder dem Vizebürgermeister von Chomutov Herrn Ing. Řehák, erfuhr sie 

viele Einzelheiten über die konkrete grenzüberschreitende Zusammenarbeit.

Moskauer Studentin beim Praktikum in der Euroregion Erzgebirge

EuEurEurEuropEuEEu äischs e Unnninnin on. Europäp ischeh rrrr Fonr Forr ds füüüürr r 
rererregregreeregionale e e eee EntwEntwwwiwwEnE cklunl g: Ing: Investitioonnn nno in Ihi re ree ererer
ZukunZukunft/Evft/EvEvEvEvropsropsropsksksksks á unie. Evropskpskpskopskopskopskpskýýý fýý fonýýýý d propprop  
regioregiogioregiregregrerege nálnínálníín rozvrozvrozvrozvojoj: oj: Ioj: Iojooj nvestice ddddddo vašo v í budddoucnooooucnoucnoucnooooo sssssstsss i

gesetzt, die gesamten Bauarbeiten bis Ende 2011 fertig zu 

stellen. Die Gesamtkosten des Projektes belaufen sich auf 

ca. 3,25 Mio EUR und werden mit 85% aus dem Fond der 

Europäischen Union gefördert.

Dr. Pokorná, předsedkyně komise pro muzea a kulturní památky, Olga 
a Steffen Laub, starosta Olbernhau 
Frau Dr. Pokorná, Vorsitzende der Arbeitsgruppe Museen 
und Kulturdenkmäler, Olga und Herr Dr. Steffen Laub, Bürgermeister 
von Olbernhau
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V Pfaffrodě se konala ve druhém říjnovém víkendu již místní osmá 

lidová slavnost. K této slavnosti patřila sobotní noc písní pro pamětníky 

a také nedělní pestrý program pro všechny věkové kategorie: byla 

to ranní zábava, módní přehlídka, četné stánky prezentující řemesla 

či spolky. Pro nejmladší tu byla 

i dětská slavnost. Odpoledne 

se probudil i německý vánoční 

symbol Weihnachtsmann a děti 

mu předávaly svá přáníčka. 

Mimořádným vyvrcholení byl ale 

podpis partnerské smlouvy me-

zi saskou obcí Pfaffroda a čes-

kou obcí Vilémov. Podepsali ji 

starostové obou obcí, starosta 

Reiner Lippmann a Bohuslav 

Kreuz. Přidal se i předseda 

sdružení místních živnostníků 

pan Rudolph. Obě obce plánují 

další setkávání a výměnu zkušeností svých občanů, především spo-

lečné aktivity dětí a mládeže. V plánu je ale i setkávání občanů na 

historická témata. Hosté z Vilémova se představili na této slavnosti 

svými stánky a řemeslnými výrobky s obrazy své obce.

Partnerství Pfaffroda - Vilémov - Partnerschaft Pfaffroda - Vilémov
In Pfaffroda fand am 2. Wochenende im Oktober das 8. Heimat- und 

Vereinsfest statt. Zum Fest gehörten eine Oldie-Nacht am Samstag 

sowie ein abwechslungsreiches Programm für alle Altersklassen am 

Sonntag: Frühschoppen und eine Modenschau. An zahlreichen Stän-

den präsentierten sich Gewerbe und 

Vereine. Für die Jüngsten gab es ein 

Kinderfest. Am Nachmittag wurde der 

Weihnachtsmann geweckt. Die Kinder 

übergaben ihre Wunschzettel. 

Ein besonderer Höhepunkt war die 

Unterzeichnung des Partnerschafts-

vertrages zwischen der Gemeinde 

Pfaffroda und der Gemeinde Vilé-

mov durch die Bürgermeister Herrn 

Lippmann und Herrn Kreuz und den 

Vorsitzenden des Gewerbevereines 

Herrn Rudolph. Beide Gemeinden 

planen weitere Begegnungen und den 

Erfahrungsaustausch ihrer Bürger und vor allem, gemeinsame Freizei-

taktivitäten mit Kindern und Jugendlichen oder Treffen zu historischen 

Themen. Die Gäste aus Vilémov gestalteten zum Vereinsfest interessante 

Stände mit handwerklichen Arbeiten und Bildern aus ihrer Gemeinde.

Brand-Erbisdorf – Most – Dippoldiswalde - V rámci zase-

dání turistické pracovní skupiny „Česko–saského Krušnohoří 

byla ve středu 15. 12. 2010 v hotelu Lugsteinhof v saském Cí-

novci podepsána kooperační smlouva mezi Centrem rozvoje 

turismu v Mostě (CRT Most) a turistickou společností Stříbrné 

Krušnohoří e.V. (TGSE). Na základě stávající spolupráce 

z roku 2005 o výměně produktů a společných návštěvách 

veletrhů cestovního ruchu se chtějí oba partneři vydat na 

novou cestu s kvalitativně vyšším stupněm společného roz-

voje přeshraniční turistiky. Tyto aktivity jsou úzce spjaty jak 

s aktivitami Euroregionu Krušnohoří, tak i Euroregionu Labe. 

Na tomto základě jsou plánovány za pomoci dotace EU z pro-

gramu Cíl 3 společná vystoupení na veletrzích v Chemnitz, 

Drážďanech a také společně s turistickým svazem Erzge-

birge i v Praze. Pro tyto a i pro další společná vystoupení 

na veletrzích a různých prezentacích bude stánek TGSE 

dvojjazyčně vybaven. 

Karsten Gräning

jednatel

Kooperační smlouva o rozvoji turistiky mezi ČR a SRN podepsána
Touristischer Kooperationsvertrag CZ/D wird unterzeichnet

Brand-Erbisdorf – Most – Dippoldiswalde

Im Rahmen der Sitzung der touristischen Arbeitsgruppe „Sächsisch-

Böhmisches Erzgebirge“ wurde am Mittwoch, den 15.12.2010 ab 10.00 

Uhr im Hotel Lugsteinhof in Zinnwald der touristische Kooperationsvertrag 

zwischen dem Zentrum für regionale touristische Entwicklung in Most (CRT 

MOST) und der Tourismusgemeinschaft Silbernes Erzgebirge e.V. (TGSE) 

unterzeichnet. Auf der Basis einer seit 2005 bestehenden touristischen 

Zusammenarbeit über Produktentwicklung und dem gemeinsamen Be-

such von Messen wollen beide Seiten die Kooperation auf eine qualitativ  

höhere Stufe heben und neue Wege der gemeinsamen Entwicklung des 

grenzüberschreitenden Tourismus gehen. Diese gemeinsamen Aktivitä-

ten sind eng verbunden mit den Aktivitäten der Euroregionen Erzgebirge 

und Elbe/ Labe. 

Auf dieser Basis sind über das Ziel 3 Förderprogramm der EU gemeinsa-

me Messeauftritte in Chemnitz, Dresden und mit dem Tourismusverband 

Erzgebirge in Prag geplant. Für diese und zukünftige Messen/ und Prä-

sentationen wird die TGSE ihren  Messestand zweisprachig umgestalten.

Karsten Gräning

Geschäftsführer
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Do další fáze se dostala II. etapa komplexní 

obnovy Elektrárny Tušimice II Skupiny ČEZ. 

Ukončeny jsou již veškeré demontáže výrob-

ních bloků 21 a 22 a zároveň probíhá sanace 

ocelových konstrukcí kotelny. Připravuje se i 

demolice komína 

 „Náš komín je s 300 metry zatím stále druhým 

nejvyšším v republice. Po modernizaci ho ov-

šem nebude potřeba, neboť veškeré spaliny 

budou po odsíření, odprášení a denoxování 

odváděny kouřovody do chladicích věží. V 

případě zmodernizovaných výrobních bloků 

22 a 23 to již tak i funguje. Naše dlouholetá 

dominanta tak zmizí ze zemského povrchu,“ 

říká Otakar Tuček, ředitel Elektrárny Tušimice 

a Prunéřov.

Proto je součástí komplexní obnovy i demoli-

ce tušimické dominanty. Protože je ze všech 

stran obklopena stavbami, ať už výrobního 

nebo administrativního charakteru, nemůže 

být odstřelena, ale postupně rozebrána. Vše 

přitom proběhne ve dvou etapách. První ob-

náší demontáž vnitřních vyzdívek a probíhá 

právě teď. Během druhé pak proběhne vlastní 

demolice vnějšího pláště.

 „Bude to velice náročné, neboť nahoře se musí 

v jakémsi hnízdě sestavit a ukotvit demoliční 

bagr s hydraulickými nůžkami. Těmi bude 

odshora uštipovat kusy betonového pláště 

a ty se pak budou spouštět komínem dolů,“ 

In einer 2. Etappe wird die komplette Sanie-

rung des Heizkraftwerks Tušimice II (ČEZ, 

Tschechische energetische Werke) fortge-

setzt. Beendet sind bereits alle Rückbau-

ten der beiden Erzeugerblocks 32 und 22. 

Gleichzeitig wird die Stahlkonstruktionen des 

Heizkraftwerkes saniert. Der Abbruch des 

Schornsteins wird vorbereitet. 

„Unser Schornstein mit seinen 300 Metern war 

der Zweitgrößte in der Tschechischen Repu-

blik. Nach der Modernisierung wird er jedoch 

nicht mehr gebraucht, denn alle Abgase, die 

bei der Entschweflung, Entstsaubung und 

Reduktion von Stickoxiden entstehen, werden 

in die Kühltürme abgeleitet. Bei den moderni-

sierten Erzeugerblocks 22 und 23 funktioniert 

das bereits. Unsere langjährige Dominante 

verschwindet somit aus der Landschaft,“ so  

Otakar Tuček, Direktor der Heizkraftwerke 

Tušimice und Prunéřov. 

Deshalb ist der Abbau des Schornsteins des 

Heizkraftwerks Tušimice Teil der kompletten 

Modernisierung. Weil er von Produktions- und 

Verwaltungsgebäuden umgeben ist, kann er 

nicht gesprengt werden, sondern muss stu-

fenweise zerlegt werden. Das erfolgt in zwei 

Etappen. Die erste beinhaltet den Rückbau 

der inneren Außenmauern, was gegenwär-

tig durchgeführt wird. Innerhalb der zweiten 

Etappe wird die äußere Hülle abgebrochen.  

„Das wird sehr anspruchvoll, weil man oben  

im sog. Nest einen Abbruchbagger mit hy-

draulischen Scheren zusammensetzen und 

verankern muss. Der wird von oben Stücke 

des Betondeckels spalten und diese durch den 

Schornstein hinunter abwerfen“, stellt Otakar 

Tuček vereinfacht die ganze Operation dar.  

Nach seiner Information verschwindet der 

Schornstein bis Ende 2011. „Es ist klar, dass 

die Arbeit vom Wetter abhängig ist, und der 

Frühling abgewartet werden muss.“ 

Ota Schnepp, 

Sprecher der Gruppe 

ČEZ für Nordböhmen 

zjednodušil Otakar Tuček celou operaci. Podle 

něj by celý komín měl zmizet do konce roku 

2011. „Je jasné, že tyto práce budou odvislé 

od počasí, a tak jakmile přijde zima, budeme 

muset zase počkat na teplejší jaro.“

Ota Schnepp, 

mluvčí Skupiny ČEZ pro severní Čechy

Dominanta tušimické elektrárny má na kahánkuDominanta tušimické elektrárny má na kahánku
Der Schornstein des Heizkraftwerks Tušimice schaltet sein Licht abDer Schornstein des Heizkraftwerks Tušimice schaltet sein Licht ab
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(DTPA/RL) JOHANNGEORGENSTADT: Vy-

světlovací a preventivní práce o tom, jak se 

zachovat při požáru, nehodách a dalších kata-

strofách, má ve své působnosti české sdružení 

Záchranný kruh. K této problematice existují 

i internetové stránky, jejichž texty a animace 

využívají především školy. 

Tyto praktické materiály mají být nyní zpřístup-

něny i německým dětem a německé mládeži. 

Aby to bylo možné realizovat, sešli se 20. října 

čeští a němečtí záchranáři a rovněž politici 

v Johanngeorgenstadtu.

Rudolf Chlad z Horské služby Boží Dar k tomu 

řekl: „Asociace Záchranný kruh je právně způ-

sobilé sdružení, které připravuje obyvatelstvo 

a především děti a mládež na krizové situace, 

ať už to jsou přírodní katastrofy či každodenní 

případy, jako autohavárie, požár, tonutí, pro-

blémy na horách apod. Jedná se tedy o pomoc 

obyvatelstvu a o jeho přípravu 

pro správné chování v krizových 

situacích.“

Sdružení Záchranný kruh již 

v Čechách koordinovalo mnoho 

projektů ve spolupráci s různými 

Deutsche mit Interesse an tschechischen Lehrfilmen
Němci mají zájem o české naučné filmy

(DTPA/RL) JOHANNGEORGENSTADT: 

Aufklärungs- und Präventivarbeit zum Ver-

halten bei Feuer, Unfällen und anderen Ka-

tastrophen betreibt der tschechische Verein 

„Rettungsring - Záchranný kruh“. 

Dazu existiert eine Internetseite, deren 

Texte und Animationen besonders auch für 

Schulen genutzt werden. Diese praktischen 

Materialien sollen jetzt auch für deutsche 

Kinder und Jugendliche zugänglich gemacht 

werden. Um dies zu ermöglichen, versam-

melten sich am 20. Oktober tschechische 

und deutsche Rettungskräfte sowie Politiker 

in Johanngeorgenstadt.

Rudolf Chlad von der Bergrettung Boží Dar 

sagte: „Die Assoziation Rettungsring ist ein 

rechtsfähiger Verein, eine Körperschaft, 

welche die Bevölkerung und hauptsächlich 

die Jugend auf Krisensituationen vorbe-

reitet, ob das Naturkatastrophen sind oder 

auch alltägliche Sachen wie Autounfälle, 

Feuer, Ertrinken, Probleme in den Bergen, 

in der Höhe und Ähnliches. Es ist also 

eine Hilfe für die Bevölkerung und deren 

Vorbereitung für das richtige Verhalten in 

Krisensituationen.“

In Tschechien werden bereits zahlreiche 

Projekte durch den „Rettungsring“ koordi-

niert, in Zusammenarbeit mit verschiedenen 

Organisationen, darunter die Bergwacht, 

Feuerwehr oder Polizei.

Der CDU-Landtagsabgeordneter Alexan-

der Krauß: „Es hat sich gezeigt, dass die 

Tschechen sehr gute Materialien haben um 

junge Leute zu informieren, wenn es z. B. 

darum geht: ,Was macht man bei Unfällen? 

Was macht man wenn ein Feuer ausbricht?‘ 

Es sind schon kleine Animationsfilme erar-

beitet worden, die wir auch nutzen können 

auf deutscher Seite. Und jetzt stellt sich 

die Frage, wie uns die Übersetzung ge-

lingt. Am besten können wir dies durch ein 

grenzüberschreitendes Projekt tun, um die 

vorhandenen tschechischen Materialien 

auch in Deutschland zu nutzen.“

Nun wird angestrebt, eine Förderung über 

das Ziel-3-Projekt zu erhalten, in erster 

Linie für Übersetzungsarbeiten. Außerdem 

wollen Rettungskräfte, wie die Bergwacht 

beider Seiten, enger zusammenarbeiten, 

auch um Kosten zu sparen.

organizacemi, jako je horská služba, hasiči či 

policie. K tomu se vyjádřil poslanec Zemského 

sněmu Alexander Krauß. „Ukázalo se, že Češi 

mají velmi dobré materiály pro informování 

mládeže, když jde například o to, co dělat při 

nehodách či jak se zachovat, když vypukne 

požár. Byly již zpracovány menší animační 

filmy, které můžeme využít na německé straně. 

A nyní se nabízí otázka, jak by se dal pořídit 

překlad. Nejlépe by bylo, kdybychom to učinili 

prostřednictvím přeshraničního projektu, aby-

chom mohli existující české materiály využít 

v Německu.“

V současné době se usiluje o získání dotace 

z prostředků programu Cíl 3, v prvé řadě na 

překladatelské práce. Kromě toho chtějí zá-

chranáři a stejně tak i jako horská služba úžeji 

spolupracovat na obou stranách hranice také 

proto, aby se šetřily náklady.
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Před společným zasedáním obou částí Eu-

roregionu Krušnohoří/Erzgebirge se konala 

členská schůze její německé části.  

Po zahájení tohoto zasedání jeho předsedou, 

zemským radou Volkerem Uhligem, podala 

Mitgliederversammlung der Euroregion Erzgebirge am 29.11.2010Mitgliederversammlung der Euroregion Erzgebirge am 29.11.2010
Členská schůze Euroregionu Erzgebirge 29. 11. 2010Členská schůze Euroregionu Erzgebirge 29. 11. 2010
Vor der gemeinsamen Sitzung der Euroregion 

Erzgebirge/Krušnohoří fand die Mitgliederver-

sammlung der Euroregion Erzgebirge statt. 

Nach der Eröffnung durch den Vorsitzenden, 

Herrn Landrat Volker Uhlig, informierte die 

Geschäftsführerin Frau Ebenhöh zum Um-

setzungsstand des Kleinprojektefonds Ziel 

3, bei dem bisher auf sächsischer Seite 54 

Projekte mit eine Förderumfang von 644 000 

EUR durch den Lokalen Lenkungsausschuss 

bestätigt wurden. Die gesamtförderfähigen 

Kosten liegen bei 820 000 EUR. Damit ste-

hen auf sächsischer Seite noch 333 000 EUR 

Fördermittel zur Verfügung.

Im weiteren Verlauf der Sitzung wurden die 

Beschlüsse zur Feststellung des Jahresab-

schlusses 2010 und des Haushaltplans 2011, 

sowie zu einer Textänderung in der Satzung 

gefasst.

Frau Ebenhöh informierte zur Vorentschei-

dung eines Preisträgers für den Preis der  

Euroregion Erzgebirge/Krušnohoří durch ein 

dafür bestimmtes Gremium. Die Mitglieder-

versammlung folgt diesem Vorschlag und 

nominiert Frau Constanze Ulbricht aus Mari-

enberg für den Preis.

jednatelka Beate Ebenhöh informace o stavu 

realizace Fondu malých projektů v programu 

Cíl 3, ve kterém bylo dosud rozhodnutím Lo-

kálního řídícího výboru schváleno na saské 

straně 54 projektů s dotací z EU ve výši 644 

000 EUR.  Celkové uznatelné náklady vychá-

zejí na 820 000 EUR. Saská strana má tedy 

celkem k dispozici 333 000 EUR.   

V dalším průběhu tohoto zasedání byla přijata 

usnesení k roční uzávěrce 2010, rozpočet na 

rok 2011 a také změna textu ve stanovách. 

Beate Ebenhöh informovala dále o předběž-

ném návrhu na nositele Ceny Euroregionu 

Krušnohoří z grémia, které k tomu bylo usta-

veno. Členská schůze akceptuje tento návrh 

a nominuje paní Constanze Ulbricht z Mari-

enbergu na tuto cenu.

Die Veranstaltung des gemeinsamen tsche-

chisch – sächsischen Wettbewerbs in den 

Disziplinen Slalom und Snowboard auf dem 

Berg Klinovec am 28. 12. 2010 war der Inhalt 

des genehmigten Projektes im Kleinprojekt-

fonds im Programm Ziel 3, mit dem Namen 

Euregio Cup, dessen Antragsteller  der 

Sportclub aus Chomutov ist. Der Wettbewerb 

im Skisport und Snowboard wurde für Kinder 

aber auch für Erwachsenen vorbereitet. Ziel 

war die Intensivierung der grenzüberschrei-

tenden Begegnungen aktiver und passiver 

Freunde des Wintersports, Knüpfung neuer 

Kontakte zwischen Menschen, Präsentation  

gemeinsamer Sport- und Freizeitaktivitäten 

zur Unterstützung des Fremdenverkehrs und 

des Sports. 

Uspořádání společné česko-saské soutěže 

ve sjezdových lyžařských a snowboardových 

disciplínách na Klínovci v termínu 28. 12. 2010 

bylo obsahem schváleného projektu ve Fondu 

malých projektů programu Cíl 3 s názvem Eu-

roregio Cup, jehož žadatelem byl Sport Club 

2000 z Chomutova. Lyžařská a snowboar-

dová soutěž byla určena  pro děti i dospělé. 

Účelem akce bylo zintenzivnění přeshranič-

ního setkávání aktivních i pasivních příznivců 

zimních sportů, navázání kontaktů mezi lidmi, 

propagace společných sportovních a volnoča-

sových aktivit a podpora rozvoje cestovního 

ruchu a sportu. 

Euroregio Cup 2011 -Euroregio Cup 2011 - Euroregio Cup 2011Euroregio Cup 2011

Ing. Jan Kerner, Vertreter des Lokalen Lenkungsausschusses 
und stellv. Vorsitzender der Euroregion Krušnohoří ist 
Bürgermeister von Louny und hat sich auch am Wettbewerb 
beteiligt. Während seine Kinder sich im Wettbewerb 
erfolgreich platziert haben, kam er selbst nicht in das Finale.  
Er war jedoch erfolgreich im Monitoring des Projektes, das 
er positiv bewertete. 

Ing. Jan Kerner, zástupce Lokálního řídícího výboru 
programu Fond malých projektů, místopředseda Euroregionu 
Krušnohoří a starosta Loun se soutěže také zúčastnil. Zatímco 
jeho děti se v soutěži úspěšně umístily, on sám se do finále 
nedostal, ale úspěšný byl zato v monitoringu projektu, který 
zhodnotil pozitivně.

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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Už třetí měsíc zve saský Annaberg-Buchholz návštěvníky svého města do 

ojedinělé Manufaktury snů, která je místní pýchou. K vidění je tu ojedinělá 

sbírka Dr. Eriky Pohl-Ströherové, která zahrnuje celkem 1500 předmětů. 

„Tady u nás na výstavě se můžeme pochlubit zhruba tisícovkou předmětů, 

zbylých 500 předmětů je buď z části v depozitáři a z části na speciálních 

výstavách v muzeích v Chomutově a v Mostě. Když si představíme, že se 

musí tisíc předmětů přebrat, zdokumentovat a je potřeba se zamyslet, kam 

se který nejlépe hodí, tak je to neuvěřitelný rozsah práce,“ řekla vedoucí 

odboru kultury, marketingu a cestovního ruchu v Annabergu-Buchholzi 

Dr. Peggy Keller.

Návštěvníci Manufaktury snů mají k dispozici kromě němčiny i poslechové 

verze v češtině a angličtině. Manufaktura snů má jediný cíl – přilákat co 

nejvíce návštěvníků, a to i z české strany, protože její vybudování je spo-

lečným německo-českým projektem. Návštěvníci navíc dostanou i speciální 

průvodce výstavou v podobě letáčků. 

„Touto výstavou chceme udržet u nás v Krušnohoří předměty, které by mož-

ná za jiných poměrů skončily někde jinde, proto jsem spokojený a šťastný. 

Navíc Manufakturou snů jsme pomohli městu se dále rozvíjet,“ doplnil Jörg 

Bräuer, který v muzeu také pracuje.

Seit drei Monaten lädt die sächsische Stadt Annaberg-Buchholz Besucher 

ihrer Stadt in die phantastische Manufaktur der Träume ein, auf die sie sehr 

stolz ist. Zu sehen gibt es hier eine einzigartige Sammlung von Frau Dr. 

Pohl-Stöher, die insgesamt 1500 Exponate Erzgebirgischer Volkskunst 

beherbergt. „Hier bei uns in der Ausstellung können wir  etwa Tausend 

Exponate zeigen, die 500 restlichen Gegenstände befinden sich entweder 

im Depositorium oder teilweise in den Ausstellungen der Museen Most und 

Chomutov. Es war ein unglaublicher Arbeitsumfang, diese Tausend Expo-

nate auszuwählen, zu dokumentieren und zu überlegen, wohin die einzel-

nen Stücke am besten passen,“ sagt die Leiterin der Kultur- Marketing- und 

Reiseverkehrsabteilung in Annaberg-Buchholz, Frau Dr. Peggy Keller. 

Besucher der Manufaktur der Träume haben neben der Führung in deut-

scher Sprache auch einen Audioguide in Tschechisch und Englisch zur 

Verfügung. Zusätzlich erhalten die Besucher  ein Faltblatt, das ihnen den 

Rundgang durch die Ausstellung erleichtert.  Die Manufaktur hat das Ziel, 

möglichst viele Besucher auch aus Tschechien anzulocken, weil der Auf-

bau des Museums ein gemeinsames deutsch–tschechisches Projekt ist.

V Manufaktuře snů v Annabergu-Buchholzi se vrátíme do dětství
Manufaktur der Träume in Annaberg-Buchholz ermöglicht Rückkehr in die KindheitManufaktur der Träume in Annaberg-Buchholz ermöglicht Rückkehr in die Kindheit
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Manufaktur der Träume in Annaberg-Buchholz ermöglicht Rückkehr in die Kindheit
(DTPA/MT) MOST/ANNABERG-BUCHHOLZ: Od počátku 

prosince se v Regionálním muzeu v Mostě v rámci spo-

lečného projektu Centrum krušnohorského lidového umění 

prezentuje na mimořádné výstavě na 300 exponátů ze 

sbírky Eriky Pohl-Ströherové.  Zachované hračky a rovněž 

předměty vánoční kultury budou umístěny po dobu dvou 

měsíců za krušnohorským hřebenem. 

Dr. Libuše Pokorná, ředitelka Regionálního muzea v Mostě, 

uvádí: „Mimořádně zachovalá sbírka hraček a předmětů 

užitného umění ze dřeva, zprostředkovaná muzeem, 

umožňuje   podílet se na prezentaci sbírky Eriky Pohl-

-Ströherové. Projekt, který se zaměřil na dostavbu Centra 

krušnohorského umění v Annabergu-Buchholzi a jehož 

srdeční záležitostí je Manufaktura snů, umožnil realizaci 

samostatné výstavy v Mostě pod názvem „Krušnohorské 

hračky ve světle lidového umění.“

Dr. Silke Kral,  vedoucí městského muzea v Annabergu-Bu-

chholzi, dodává: „Těší nás, že jsme společnými výstavními 

exponáty přímo na místě v Annabergu-Buchholzi a za 

hřebeny Krušných hor bez ohledu na státní hranice opět 

něco společně dokázali a nadto můžeme ještě naše české 

sousedy navíc blíže s touto sbírkou seznámit.  Zveme 

samozřejmě rovněž všechny Krušnohorce, aby zajeli na 

tuto výstavu do Mostu, aby mohli zhlédnout tyto exponáty 

ze sbírky Eriky Pohl-Ströherové, které ještě nebyly dosud 

vystaveny. 

V sobotu 8. ledna byla slavnostně zahájena stejná výstava 

i v Chomutově.

Velkou zásluhu na uskutečnění těchto akcí měla komise 

pro muzea a kulturní památky Euroregionu Krušnohoří.  

Exponáty sbírky Eriky Pohl-Ströherové v Mostě a Chomutově
Exponate der Sammlung Erika Pohl-Ströher in Most und Chomutov

(DTPA/MT) MOST/ANNABERG-BUCHHOLZ: Seit Anfang 

Dezember präsentiert das Regionalmuseum Most im 

Rahmen des gemeinsamen Projektes Zentrum erzgebir-

gische Volkskunst in einer Sonderausstellung knapp 300 

Exponate der Sammlung Erika Pohl-Ströher. Damit erhalten 

Spielzeuge ebenso Objekte der Weihnachtskultur für zwei 

Monate einen Platz über dem Gebirgskamm.

Dr. Libuše Pokorná, Museumsdirektorin Regionalmuseum 

Most: „Die außergewöhnlich gut erhaltene Sammlung der 

Spielzeuge und Gebrauchsgegenstände aus Holz wurde 

für das Museum zu einem geeigneten Vermittler, um sich 

an der Präsentation der Sammlung Erika Pohl-Ströher zu 

beteiligen. Das auf den Ausbau des Zentrums erzgebir-

gischer Volkskunst in Annaberg-Buchholz ausgerichtete 

Projekt, dessen Herzstück die Manufaktur der Träume 

bildet, ermöglichte die Realisierung einer eigenständigen 

Ausstellung in Most unter dem Titel Erzgebirgisches Spiel-

zeug im Lichte der Volkskunst.“

Dr. Silke Kral, Leiterin Städtische Museen Annaberg-

Buchholz: „Wir freuen uns, dass wir mit den gemeinsamen 

Ausstellungsstücken vor Ort in Annaberg-Buchholz und 

über den Gebirgskamm Most länderübergreifend wieder 

etwas zusammenrücken und darüber hinaus die Samm-

lung Erika Pohl-Ströher auch bei unseren tschechischen 

Nachbaren bekannter machen können. Ebenso laden wir 

selbstverständlich auch alle Erzgebirgler ein, einmal nach 

Most in die Ausstellung zu fahren, um bisher noch nicht 

ausgestellte Objekte der Sammlung Erika Pohl-Ströher 

anzusehen. 

Am Samstag den 8. Januar wurde dieselbe Ausstellung 

auch in Chomutov eröffnet. Ein großes Verdienst bei der 

Verwirklichung der Maßnahmen hatte die Arbeitsgruppe 

Museen und Kulturdenkmäler der Euroregion Erzgebirge. 

MostMost

ChomutovChomutov

Dr. Silke KralDr. Silke Kral Ing. Stanislav DědIng. Stanislav Děd
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Krušnohorský okres a Euroregion Krušnohoří 

realizují v současné době pod taktovkou referátu 

bezpečnosti, požární ochrany a ochrany před 

katastrofami spolu s kulturním podnikem kurz 

češtiny pro hasiče. Na 16 kamarádů z Krušno-

horského okresu se začalo šprtat 14. 1. 2011 

v lidové univerzitě Olbernhau češtinu. V první 

vyučovací lekci došlo na konfrontaci výslov-

nosti v češtině, druhá lekce se pak soustředila 

na konverzační téma s názvem První kontakty.  

V následujících 15 lekcích se kamarádi dob-

rovolní hasiči z Krušnohorského okresu naučí 

na základě praktických příkladů jednoduché 

komunikační obraty z oblasti dopravních ne-

hod, požárů, bude to ale i popis cesty, situace 

při zásahu, přístrojová vybavenost a podobné 

znalosti, které budou sloužit rychlému a jed-

noduchému dorozumění v takových typických 

situacích, do kterých se hasiči dostávají. Pro 

dalších osm účastníků kurzu v lidové univerzitě 

v Annabergu-Buchholzi to znamená od 20. 1. 

2011 „Hoří - Es brent“.

Účast v kurzu nevyžaduje žádné předběžné 

znalosti českého jazyka. Jasná a jednoduchá 

struktura a rovněž rychlé vybavení si důležitých 

výrazů a frází mají v krizových situacích velký 

význam a jazykový kurz zaměřený na speciální 

požárnické téma na rozdíl od běžných jazyko-

vých kurzů v lidových univerzitách přináší bez-

prostřední užitek. Protože si žádný hasič nemů-

že všechno zapamatovat, přicházejí 

na pomoc účastníkům kurzu kromě 

autentických informací také odborný 

kapesní slovníček a rovněž specifický 

hasičský slovník. Ale co by byl kurz 

orientovaný na praxi bez otestování 

přímo v praxi? Ve dvou exkurzích 

do Čech budou stát čeští a němečtí 

kolegové na cvičných zásazích bok 

po boku jak fyzicky, tak i jazykově. 

Cílem projektu, který je dotován 

z Evropské unie, je zkvalitnění spo-

lupráce a komunikace v boji proti 

požárům v příhraničním prostoru. 

Bližší informace Vám sdělí vedoucí 

referátu Rainer Lippmann (tel. 0049 

3733 831 5241) a Rolf Herzig, tel. 

0049 3733 831 5272) z referátu 

požárních a krizových situací a také 

vedoucí kulturního podniku Susanne 

Schmidt (tel. 0049 37296 591 1650).

Der Landkreis Erzgebirgskreis 

und die Euroregion Erzgebirge/

Krušnohoří führen seit neuestem 

unter der Regie des Referates Ret-

tungsdienst, Brand- und Katastro-

phenschutz sowie des Kulturellen 

Bildungsbetriebs einen Tschechisch-

Kurs für Feuerwehrleute durch. 16 

Kameraden aus dem Erzgebirgs-

kreis begannen am 14.01.2011 am 

Volkshochschulstandort Olbernhau 

„Tuchfühlung“ mit der tschechischen 

Sprache aufzunehmen. In der ersten 

Lehrveranstaltung wurden sie mit den 

Ausspracheregeln im Tschechischen 

konfrontiert. Das Konversationsthe-

ma „Erste Kontakte“ stand im Zent-

rum der zweiten Lehrveranstaltung. 

In den nun kommenden 15 Lek-

tionen lernen die Kameraden der 

Freiwilligen Feuerwehren aus dem 

Erzgebirgskreis anhand von Praxisbeispie-

len unkomplizierte Kommunikationsphrasen 

aus den Bereichen Verkehrsunfall, Brandsi-

tuation, Wegbeschreibung, Einsatzsituation, 

Ausrüstungsgegenstände und ähnliches, die 

der schnellen und einfachen Verständigung 

in feuerwehrtypischen Situationen dienen. Für 

die 8 Kursteilnehmer am Volkshochschuls-

tandort Annaberg-Buchholz heißt es ab dem 

Projekt „Boj proti požárům v příhraničí bez jazykových bariér“ byl úspěšně zahájenProjekt „Boj proti požárům v příhraničí bez jazykových bariér“ byl úspěšně zahájen
Projekt „Brandbekämpfung im grenznahen Raum ohne Sprachbarrieren“ erfolgreich gestartet

20.01.2011 „Hoří – Es brennt“. Die Teilnahme 

am Kurs erfordert keine Vorkenntnisse der 

tschechischen Sprache. Eine klare und einfache 

Struktur sowie ein schneller Rückgriff auf wich-

tige Ausdrücke und Phrasen sind in Krisensi-

tuationen von großer Bedeutung, denen dieser 

feuerspezifische Sprachkurs im Unterschied zu 

den üblichen VHS-Sprachkursen Rechnung 

trägt. Da sich aber kein Feuerwehrmann alles 

merken kann, kommen im Kurs neben den 

authentischen Informationen der Teilnehmer 

zur Unterstützung ein Fachwörterbuch für die 

Westentasche sowie ein feuerwehrspezifisches 

Lehrbuch zum Einsatz. 

Doch was wäre ein praxisorientierter Sprach-

kurs ohne Praxistest? In 2 Exkursionen nach 

Tschechien werden die deutschen Kameraden 

ihren tschechischen Kameraden bei Einsatz-

übungen sprachlich und körperlich tatkräftig 

zur Seite stehen.

Ziel des von der Europäischen Union geförder-

ten Projekts ist die Verbesserung der Zusam-

menarbeit und Kommunikation bei der Brand-

bekämpfung im grenznahen Raum. Nähere 

Auskünfte erteilen Herr Referatsleiter Rainer 

Lippmann (Tel. 03733 831 5241) und Herr Rolf 

Herzig (Tel. 03733 831 5272) vom Referat Ret-

tungsdienst, Brand- und Katastrophenschutz 

und Frau Betriebsleiterin Susanne Schmidt (Tel. 

037296 591 1650).
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V Krušnohoří se nevytahujeme, jsme raději skromní a pracovití. Stejně je tomu i ve 

společnosti Kurt Dinkel Karosserie-Fahrzeugbau GmbH, kde byl vyvinut nízkopodlažní 

podvozek pro extrémně velké náklady s unikátním systémem pro odpojení a systémem 

posuvných plachet. A Krušnohoří toho umí ještě víc. Každodenním heslem více než 

100 firem se specializací na výrobu vozidel a na dodávky pro automobilový průmysl je: 

pustit se do díla místo vyčkávání. Prostě: »Vymyšleno. Uděláno.«
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