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Společně k ekologickému uvědomění
V česko-saském dotačním Programu Cíl 3/Ziel 3 byly schváleny další projekty
Česko–saský Monitorovací výbor Programu
Cíl 3/Ziel 3 doporučil na zasedání v Ostritz,
St. Marienthal dne 12. března 2013 ke schválení dva přeshraniční projekty se zaměřením
na životní prostředí a 10 náhradních projektů
v prioritních osách „Rozvoj společenských
rámcových podmínek v dotačním území“
a „Rozvoj hospodářství a cestovního ruchu“.
Od zahájení programu v srpnu 2008 bylo k realizaci schváleno již 205 projektů. Disponibilní
prostředky Programu Cíl 3/Ziel 3 ve stávajícím
dotačním období 2007-2013 ve výši zhruba
195 mil. EUR tím jsou navázány.
Z čerstvě schválených dvou projektů bude
vždy jeden koordinovat saský a český Lead
partner.
Podmínkou pro poskytnutí dotace je u všech
projektových žádostí splnění nejméně dvou

Protože jsou prostředky programu již navá-

nech/Společný

z následujících čtyř forem spolupráce: spo-

zány, může Monitorovací výbor v budoucnu

technický sekre-

lečné plánování, společná realizace, společný

doporučit ke schválení již pouze náhradní

tariát (Sächsi-

personál, společné financování.

projekty.

sche Aufbau-

Nadřazeným cílem podpory je vytvořit a re-

Pro schválení náhradních projektů stanovil

bank -Förder-

alizovat v česko–saském dotačním území

Monitorovací výbor kritéria, která jsou zve-

bank- (SAB/Gemeinsames Technisches

přeshraniční hospodářské, sociální a ekolo-

řejněna na internetové stránce programu

Sekretariat).

gické aktivity pomocí společných strategií pro

(http://www.ziel3-cil3.eu/cs/aktuelles/index.html).

Podrobné informace k postupu získání dotace

udržitelný územní rozvoj.

Schválení náhradních projektů je závislé na

a kontakty jsou k nalezení na webových strán-

V prioritní ose Zlepšení situace přírody a život-

tom, zda se do programu díky úsporám v pro-

kách http://www.ziel3-cil3.eu.

ního prostředí odsouhlasil Monitorovací výbor

jektech vrátí prostředky v příslušné výši.

Dotazy k přeshraniční spolupráci a požadav-

podporu dvěma projektům.

Více informací k náhradním projektům vám

ky na termín konzultace je možné zaslat na

V aktivitě Podpora ekologického uvědomění,

poskytnou příslušné krajské úřady a Saská

e-mailovou adresu:

environmentálního vzdělávání a managemen-

rozvojová banka –dotační banka– v Drážďa-

kontakt@ziel3-cil3.eu.

tu dostal zelenou projekt „Ekologická výchova
pro všechny generace“. Projektovými partnery
jsou Společnost pro Lužické hory z Jablonného v Podještědí, České Švýcarsko, o.p.s.,
v Krásné Lípě a sdružení Centrum ochrany
přírody Oberlausitzer Bergland e.V. v Neukirch/Lausitz. V rámci projektu partneři připraví
a vyzkouší komplexní nabídku ekologického
vzdělávání pro děti. Do projektu budou zapojeni také senioři, kteří budou proškoleni
v ekologické výchově. Získané vědomosti
využijí k tematickým přednáškám a kursům
na zvláštních školách, v dětských domovech,
školkách, družinách a školách. Exkurze pro
návštěvníky regionu a ekologické aktivity pro
rodiny s dětmi jsou další součástí projektu. Zapojeni do spolupráce a aktivit budou
i dobrovolní hasiči. Evropská unie poskytne
projektu 290 000 EUR z Evropského fondu
pro regionální rozvoj (ERDF).
INFOPRESS - evidenční číslo MK ČR E 18457 Vychází čtvrtletně - číslo 1/2013 dáno do tisku dne 31. 3. 2013 Vydává: Euroregion Krušnohoří/Erzgebirge IČ 47324651 - Most
 Titulní foto / Titelfoto: Projekt Světýlka/Lichtlein (více na str. 24) - Projekt Lichtlein/Světýlka (mehr auf seite 24) Sídlo: Divadlo rozmanitostí v Mostě, Topolová 1278/8, 434 01 Most, tel./fax: +420 476 706 128,
e-mail: euroregion@euroreg.cz, http://www.euroreg.cz Euroregion Erzgebirge/Krušnohoří e. V. - Geschäftsstelle: Am St. Niclas Schacht 13, 09599 Freiberg, Tel.: +49 3731 78 13 04, Fax: +49 3731 78 13 01, 
E-mail: ebenhoeh@euroregion-erzgebirge.de, http://www.euroregion-erzgebirge.de Tisk: / Druck: Druck und Verlagsgesellschaft Marienberg mbH Neprodejné / Unverkäuflich

ZIEL 3
CÍL 3

Auf dem Weg zur gemeinsamen Grenzregion
Sieben neue sächsisch-tschechische Projekte
im EU-Förderprogramm Ziel 3/Cíl 3 bestätigt
Am 13. März 2012 hat der binationale Begleit-

Fördergebiet stimmte der Begleitausschuss

nale Entwicklung (EFRE).

ausschuss des Ziel 3/Cíl 3-Programms in Bad

der Förderung von vier Projekten zu.

Im Programmschwerpunkt Verbesserung der

Elster insgesamt sieben grenzübergreifen-

Im Bereich Förderung von Innovationsprozes-

Situation von Natur und Umwelt stimmte der

de Vorhaben in den Bereichen Soziales,

sen in Kindertageseinrichtungen können die

Begleitausschuss der Förderung eines Pro-

Tourismus und Umwelt bestätigt. Mit rund

Städte Reichenbach/Oberlausitz und Okrouhlá

jektes zu.

5,7 Millionen Euro EU-Mitteln kann damit

das Projekt „Die Geschichte vom Meusel und

Im Bereich Förderung des Umweltbewusst-

im Rahmen des Ziel 3/Cíl 3-Programms ein

dem kleinen Maulwurf“ realisieren. Dabei

seins, der Umweltbildung und des Umwelt-

Gesamtvolumen von rund 6,9 Millionen Euro

werden jeweils eine sächsische und eine

managements haben das Leibniz-Institut für

umgesetzt werden.

tschechische Kindertageseinrichtung vergrö-

ökologische Raumentwicklung e.V. Dresden

Seit Beginn der Antragstellung im August

ßert und umweltgerecht saniert. Pädagogen

(IÖR) und die Jan-Evangelista-Purkyně-

2008 konnten sich nunmehr 161 Projekte

und Kinder werden sich mit der Geschichte

Universität in Ústí nad Labem grünes Licht für

qualifizieren.

und dem Alltagsleben beider Städte inhaltlich

das Projekt „Mehrwert Natur Ost-Erzgebirge“

Sechs Projekte werden unter sächsischer und

und sprachlich auseinandersetzen und auf

erhalten. Ziel dieses Vorhabens ist die Be-

ein Projekt wird unter tschechischer Federfüh-

diese Weise ihre Sprachkompetenz stärken.

wertung von Ökosystemdienstleistungen im

rung realisiert. Die sächsisch-tschechischen

Höhepunkt des Projektes ist die gemeinsame

sächsisch-tschechischen Osterzgebirge als

Projekte müssen mindestens zwei der vier Kri-

Erarbeitung und Aufführung eines zweispra-

wichtige Grundlage für Regionalentwicklung,

terien, „gemeinsame Planung“, „gemeinsame

chigen Theaterstückes vom „Meusel und dem

Naturschutz und Umweltbildung. Die Koope-

Durchführung“, „gemeinsame Finanzierung“

kleinen Maulwurf“. Das Vorhaben wird von der

rationspartner kommen damit einer Aufforde-

und „gemeinsames Personal“, erfüllen, um

Europäischen Union mit einem Zuschuss in

rung der Europäischen Kommission nach, bis

eine Förderung aus dem Ziel 3/Cíl 3-Pro-

Höhe von rund 922.000 Euro aus dem Eu-

zum Jahr 2014 flächendeckende Erfassungen

gramm zu erhalten.

ropäischen Fonds für regionale Entwicklung

und Bewertungen von Ökosystemdienstleis-

Das übergeordnete Ziel der Förderung be-

(EFRE) gefördert.

tungen in allen Mitgliedstaaten vorzunehmen.

steht darin, für das sächsisch-tschechische

Im Programmschwerpunkt Entwicklung der

Neben der Erfassung von Daten entstehen

Fördergebiet grenzübergreifende wirtschaftli-

Wirtschaft und des Tourismus wurde der För-

eine Webseite, GPS-Geländespiele und ein

che, soziale und ökologische Aktivitäten durch

derung von zwei Projekten zugestimmt.

E-Learning-Portal. Die Kooperationspartner

gemeinsame Strategien für eine nachhaltige

Im Bereich Investive Maßnahmen im Bereich

organisieren einen Workshop und eine Konfe-

territoriale Entwicklung zu gestalten und um-

der touristischen Infrastruktur wird die Ge-

renz und bieten naturkundliche Führungen an.

zusetzen.

meindeverwaltung Rechenberg-Bienenmühle

Die Projektergebnisse werden in der Tages-

Im Programmschwerpunkt Entwicklungen der

gemeinsam mit dem Staatsbetrieb Wälder und

wie auch in der Fachpresse veröffentlicht. Das

gesellschaftlichen Rahmenbedingungen im

Forsten der Tschechischen Republik/Lesy

Vorhaben wird von der Europäischen Union

České republiky, der Agrargenossenschaft

mit einem Zuschuss in Höhe von rund 355.000

„Bergland“ Clausnitz e.G., dem Staatsbetrieb

Euro aus dem Europäischen Fonds für regio-

Sachsenforst, Forstbezirk Marienberg und

nale Entwicklung (EFRE) gefördert. Antrags-

dem Heimatgeschichtsverein Rechenberg-

und Bewilligungsstelle für Projekte außerhalb

Bienenmühle e.V. das Vorhaben „Die Neu-

des Kleinprojektefonds ist die Sächsische

grabenflöße vom Oberlauf der Flöha in die

Aufbaubank – Förderbank – (SAB). Ausführ-

Freiberger Mulde – ein kulturhistorischer

liche Informationen zum Antragsverfahren und

Lehrpfad“ umsetzen.

zu Kontaktdetails erhalten alle Interessierten

Ziel des Projektes ist es, diesen Kanal, auf

auf der Website von Ziel 3/Cíl 3 unter www.

dem einst Holz aus Böhmen nach Freiberg

ziel3-cil3.eu Anfragen zu Fördermöglichkeiten

geflößt wurde, als grenzüberschreitendes

der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit

technisches Denkmal wieder zugänglich zu

sowie zu Beratungsterminen können an kon-

machen.

takt@ziel3-cil3.eu gerichtet werden.

Neben der Instandsetzung und zweispra-

Weitere Auskünfte erteilt die SAB unter:

chigen Beschilderung wird eine Broschüre

Gemeinsames Technisches Sekretariat: Tel.

zur Geschichte der Flößerei auf und an der

+49-(0)351 4910-5566

oberen Freiberger Mulde veröffentlicht. Die

E-Mail: kontakt@ziel3-cil3.eu oder Pres-

Europäische Union unterstützt das Vorhaben

sestelle Beate Bartsch: Tel. +49-(0)351

mit einem Zuschuss in Höhe von rund 174.000

4910-4059, E-Mail: Beate.Bartsch@sab.

Euro aus dem Europäischen Fonds für regio-

sachsen.de
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SPOLUPRÁCE
ZUSAMMENARBEIT

(DTPA/MTL) CHEMNITZ: Der Regions-

Po více než šes-

präsident der Region Ústí/Aussig, Oldřich

ti letech úspěšné

Bubeníček, und der Präsident der Landesdi-

spolupráce pro-

rektion Sachsen, Dietrich Gökelmann, haben

hlubují prezident

am 20. Februar eine gemeinsame Erklärung

Zemského direk-

über die Zusammenarbeit unterzeichnet.

toria Saska Die-

Der Grundstein der grenzüberschreitenden

trich Gökelmann

Zusammenarbeit wurde bereits am 5. Febru-

a hejtman Ústec-

ar 2007 gelegt. An diesem Tag wurde auf der

kého kraje Oldřich

Burg Střeckov / Schreckenstein in Usti die ers-

Bubeníček přes-

te „Gemeinsame Erklärung über die Zusam-

hraniční spoluprá-

menarbeit“ zwischen den Regierungsbezirken

ci, aby sblížili ob-

Chemnitz und Dresden und dem Bezirk Ústí

čany obou regionů

nad Labem unterzeichnet.

schreitende Zusammenarbeit unter Nutzung

a tím podpořili evropský integrační proces.

Nach bereits mehr als sechs Jahren der er-

der Programme der Europäischen Union

Ve společném prohlášení o spolupráci z 20.

folgreichen Zusammenarbeit vertiefen der

fortzusetzen und zu vertiefen und die Zusam-

února 2013 zdůraznili zástupci obou regio-

Präsident der Landesdirektion Sachsen Diet-

menarbeit der lokalen Gebietskörperschaften

nů své odhodlání zintenzivnit navazování

rich Gökelmann und der Regionspräsident des

und insbesondere die Arbeit in den Eurore-

kontaktů podle svých kompetencí a možností

Bezirkes Ústí nad Labem Oldrich Bubenícek

gionen als ein weiteres wichtiges Element der

a prohloubit vzájemnou spolupráci. Shodli se

die grenzüberschreitende Zusammenarbeit,

partnerschaftlichen grenzüberschreitenden

také na tom, že je zapotřebí podpořit a pro-

um die Bürgerinnen und Bürger aus den

Zusammenarbeit zu unterstützen.

hlubovat spolupráci v oblastech lázeňství

beiden Regionen einander näher zu bringen

Der Präsident der Landesdirektion Sachsen

a turistiky, podpořit podnikání, územní pláno-

und dadurch den europäischen Integrations-

Dietrich Gökelmann versicherte in seiner

vání a územní rozvoj, záchranářství, krizový

prozess zu fördern.

Rede, dass die Landesdirektion Sachsen alles

management, veřejnou správu, zdravotnictví,

In der „Gemeinsamen Erklärung über die

im Rahmen eigener Zuständigkeiten Mögliche

sociální problematiku, a zohledňovat tak navíc

Zusammenarbeit“ vom 20. Februar 2013

tun wird, um die Erklärung zum Wohle der

i rovnost šancí ve smyslu lisabonské strategie

bekräftigen beide Regionen ihre Absicht,

Bürger unserer benachbarten Regionen mit

a Evropy 2020. Je zapotřebí podpořit výměnu

entsprechend ihrer Zuständigkeiten und Mög-

neuem Leben zu erfüllen und begonnene Pro-

zkušeností ve shora uvedených oblastech

lichkeiten ihre Kontakte auszubauen und die

jekte auch weiterhin erfolgreich zu begleiten.

a přispět k rozvoji společného příhraničí,

Zusammenarbeit zu intensivieren.

Kooperationsmöglichkeiten sieht er dabei

s výměnou odborníků a vedoucích pracov-

Sie haben daher vereinbart, die Zusam-

beispielsweise im Erfahrungsaustausch

níků, přičemž náklady na oficiální návštěvy

menarbeit, insbesondere in den Bereichen

der öffentlichen Verwaltung, im Bereich der

a společné akce ponesou recipročně. Chtějí

Bäderwesen und Tourismus, Wirtschaftsför-

Raumordnung, des Brand- und Katastro-

tak pokračovat v podpoře přeshraniční spo-

derung, Raumplanung und Raumentwicklung,

phenschutzes sowie im Umweltschutzbereich.

lupráce s využitím programů Evropské unie

Rettungswesen, Brandschutz und Katas-

(Bildquelle: Landesdirektion Sachsen)

a prohloubit ji. Rovněž hodlají podpořit spolu-

trophenschutz, Umweltschutz, Öffentliche

práci územních samospráv a především práci

Verwaltung sowie Gesundheit und Soziales

v euroregionech jako důležitý prvek partnerské

im Rahmen der jeweiligen Zuständigkeiten

přeshraniční spolupráce.

zu unterstützen, zu intensivieren und dabei

Prezident Zemského direktoria Sasko Diet-

auch das Anliegen der Chancengleichheit im

rich Gökelmann ujistil ve své řeči přítomné,

Sinne der Strategien von Lissabon und von

(DTPA/MTL) CHEMNITZ: Hejtman Ústeckého

že Zemské direktorium Sasko v rámci svých

Europa 2020 zu berücksichtigen; den Informa-

kraje Oldřich Bubeníček a prezident Zem-

kompetencí udělá vše pro to, aby prohlášení

tions- und Erfahrungsaustausch in den oben

ského ředitelství Sasko Dietrich Gökelmann

bylo naplněno ve prospěch občanů našich

genannten Bereichen zu pflegen und einen

podepsali 20. února společné prohlášení

sousedních regionů, aby zahájené projekty

Beitrag zur Entwicklung des gemeinsamen

o spolupráci.

mohly být i nadále podpořeny.

Grenzraums zu leisten; bei Bedarf Fach- und

Základní kámen k této spolupráci byl položen

Možnosti kooperace spatřuje přitom například

Führungskräfte auszutauschen, wobei beide

již 5. února 2007. Tohoto dne bylo na hradě

ve výměně zkušeností veřejné správy, v oblasti

Seiten die Kosten der offiziellen Besuche und

Střekov v Ústí nad Labem podepsáno spo-

územního plánování, krizového managementu

gemeinsamen Veranstaltungen im Sinne der

lečné prohlášení o spolupráci mezi vládními

a rovněž v oblasti ochrany životního prostředí.

Reziprozität tragen wollen; die grenzüber-

kraji Chemnitz a Drážďany s Ústeckým krajem.

(Foto: Zemské ředitelství Sasko)
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RADA EUROREGIONU
RAT DER EUROREGION

První jednání rady v letoš-

Die erste Beratung des Rates in diesem Jahr fand am

ním roce se uskutečnilo

25. Januar 2013 im angenehmen Milieu des Cafés

25. ledna 2013 v příjem-

beim Rathaus in Lom statt. Die Mitglieder des Rates

ném prostředí kavárny

sowie Gäste machten sich ausführlich mit aktuellen

U Radnice v Lomu. Čle-

Informationen aus dem Fonds der von der Euroregi-

nové rady i četní hosté se

on verwalteten Kleinprojekte bekannt, sowie mit der

zde podrobně seznámili

Vorbereitung des neuen Programms für die grenz-

s aktuálními informacemi

überschreitende Zusammenarbeit. Sie beschäftigt sich

z Fondu malých projektů,

auch eingehend mit den vorgeschlagenen Änderungen

který euroregion spravuje,

in den Arbeitsgruppen der Euroregion und beauftragten
die Leitung der Euroregion diese Vorschläge mit den

a také s přípravou nového
programu na podporu přeshraniční spolupráce. Podrobně se zabývali

jeweiligen Vorsitzenden der Arbeitsgruppen zu besprechen. Dazu kam

také navrženými změnami v odborných komisích euroregionu a pověřili

es am 1. Februar in Most. Für die Euroregion war immer der Ausbau

vedení euroregionu projednat tyto návrhy se všemi předsedy jednotlivých

der Schnellstraße R7 Prag – Chomutov – Chemnitz wichtig. Deshalb

komisí. To proběhlo 1. února v Mostě. Pro euroregion byla vždy priori-

begrüße der Rat die Initiative der Stadt Louny zur Durchsetzung dieser

tou výstavba rychlostní silnice R7 z Prahy přes Chomutov do Chemnitz.

Priorität. Auch Herr Stanislav Rybák, der Vertreter des Bezirks in der

Proto rada euroregionu uvítala novou iniciativu Loun v prosazování této

Euroregion unterstützte das Vorhaben. Für die nächste Beratung des

priority. Na její podporu se vyslovil i zástupce kraje v našem euroregionu

Rates bereitet die Arbeitsgrupp Verkehr eine gemeinsame tschechisch-

Stanislav Rybák. Příští jednání rady se uskuteční v Lounech a na toto

-sächsische Stellungnahme vor. Die Ratsmitglieder machten sich mit

jednání připraví dopravní komise euroregionu společné česko–saské

die Bekundung der Stadt Litvínov über ihr Ausscheiden aus der Euro-

stanovisko. Přítomní se také seznámili s oznámením Litvínova o ukon-

region bekannt. Das überraschte die Mitglieder des Rates sehr, weil für

čení členství v euroregionu. Toto oznámení členy rady velmi překvapilo,

die grenzüberschreitenden Veranstaltungen der Region Litvínov mehr

vždyť na přeshraniční akce Litvínovska bylo prostřednictvím euroregionu

als eine Million bereitgestellt wurde. Unsre Städte und Gemeinden

poskytnuto více než milion korun. Naše města a obce získaly po dlou-

entscheiden nach langer Beratung selbstständig über die Zuteilung

hém úsilí možnost samostatně rozhodovat o přidělování prostředků na

der Förderung für ihre grenzüberschreitende Zusammenarbeit, aber

svou přeshraniční spolupráci, ale to obnáší i příspěvek na tuto činnost.

das bedeutet auch einen Beitrag für diese Tätigkeit.

Jednání rady proběhlo na pozvání lounského

typu B 174 na saské straně, kde je její výstavba

reitung des Lenkungsausschusses und über

starosty Radovana Šabaty dne 1. 3. 2013 ve

vysokou prioritou, dokončeny byly již některé

die vorgelegten Projekte, die hier vorgestellt

sportovní hale, vždyť právě lounský starosta je

úseky a další jsou v plánu. V neposlední řadě

wurden. Die Euroregion verwaltet und ad-

od počátku euroregionu známý jako výborný

je důvodem i propojení průmyslových center

ministriert den Kleinprojektefonds, und fühlt

sportovní organizátor. Tentokrát to ale nebyl

na obou stranách euroregionu a propojení

dazu die Verantwortlichkeit; deshalb widmete

sport, co přišlo na pořad lounského zasedání.

této důležité komunikace na dálniční síť v ČR

er der Vorbereitung der Entscheidung eine

Rada tu projednala a schválila změny v ko-

i v Sasku.

große Aufmerksamkeit.

misích euroregionu a přijala jednomyslně za

Selbstverständlich war die Problematik der

dalšího svého člena společnost EKONORD,

Schnellstraße R7 ein wichtiger Punkt. Für die

s.r.o., Most.

Euroregion ist sie eine langjährige Priorität.
Der Rat akzeptierte voll die Stellungnahme

Velká diskuse proběhla o přípravě Lokálního
řídícího výboru a o předložených projektech,

Die Ratssitzung fand auf Einladung des Bür-

seiner gemeinsamen Arbeitsgruppe Verkehr,

které zde byly představeny. Euroregion spra-

germeisters von Louny Radovan Šabata am

die eindeutig den Ausbau der Straße als Stra-

vuje a administruje Fond malých projektů a cítí

01. 03. 2013 in der Sporthalle, denn gerade

ße des Autobahntyps unterstützt, bezüglich zu

za něj velkou odpovědnost, a proto věnoval

der Launer Bürgermeister seit Gründung der

dem Ausbau der knüpfenden Schnellstraße B

přípravě rozhodování velkou pozornost.

Euroregion ist bekannt als ein ausgezeichne-

174 auf sächsischer Seite. Dort ist ihr Ausbau

Samozřejmě byla důležitým bodem proble-

ter Sportorganisator. Diesmal war aber nicht

eine hohe Priorität, beenden wurden schon

matika silnice R7, která je pro euroregion

der Sport, was an der Tagung in Louny stand.

einige Abschnitte und geplant sind weitere.

dlouholetou prioritou. Rada plně akceptovala

Das Rat hat hier Änderungen in den Arbeits-

Nicht zuletzt ist der Grund auch die Vernet-

stanovisko své společné dopravní komise,

gruppen besprochen und einstimmig wurde als

zung der Gewerbegebiete auf beiden Seiten

která jednoznačně podporuje dostavbu této

neue Mitglied der Euroregion die Gesellschaft

der Euroregion und die Verbindung dieser

silnice jako komunikaci dálničního typu, vzhle-

EKONORD s.r.o. Most gewählt.

wichtigen Straße an die Autobahnnetz in der

dem k výstavbě navazující silnice dálničního

Eine große Diskussion lief über die Vorbe-

Tschechischen Republik und in Sachsen.
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Dopravní komise v Dubí - Arbeitsgruppe Verkehr in Dubí
Jedna z nejdůležitějších komisí euroregionu,
dopravní komise, jednala 21. února v Dubí.
Tentokrát byla pověřena Radou Euroregionu
Krušnohoří vypracováním odborného stanoviska na podporu dostavby silnice R7 Praha
– Chomutov – Chemnitz, což na závěr jednání
splnila. Obě strany se shodly na nutnosti dostavby této rychlostní silnice, která je prioritou
na německé straně jako důležitá dopravní
tepna a spojnice na dálnici na Lipsko. Je to
zakotveno v rozvojovém plánu Saska a v dalších dokumentech. V plánu je dostavba této
komunikace na německé straně s obchvaty
měst a prověřují se i varianty obchvatu hraniční
obce Reitzenhain. Německá strana zdůrazňuje hospodářský, nadregionální význam této
komunikace a nutnost jejího pokračování na

Společně s krajem /
Gemeinsam mit dem Bezirk

české straně.
Zástupce kraje, člen rady Jaroslav Komínek,
představil aktivity obcí a měst na české straně

Eine der wichtigsten Arbeitsgruppen der Eu-

Bezirks, Ratsherr Jaroslav Komínek, stellte

pro prosazení rychlostní silnice R7 a pouká-

roregion, die Arbeitsgruppe Verkehr, tagte am

die Aktivitäten der Gemeinden und Städte

zal na společnou dohodu saského i českého

21. Februar 2013 in Dubí. Sie wurde vom Rat

für den Ausbau der Schnellstraße R7 vor und

ministra dopravy o její dostavbě z roku 2012,

der Euroregion beauftragt, eine gemeinsame

verwies auf das gemeinsame Abkommen der

kterou je nutno dodržet. Pro Ústecký kraj je

fachliche Stellungnahme für den Ausbau der

sächsischen und tschechischen Verkehrsmi-

dostavba R7 nadále prioritou. Ing. Kalivodová

Schnellstraße R7 Chemnitz–Chomutov–Prag

nister über diesen Ausbau aus dem Jahr 2012,

z Loun informovala o veřejném slyšení v se-

zu erarbeiten, was die Arbeitsgruppe auch

deren Einhaltung notwendig ist. Für den Bezirk

nátu o této problematice, které se připravuje.

erfüllte. Beide Seiten sind der Meinung, dass

Ústecký kraj ist der Ausbau der R7 weiterhin

Jaroslav Komínek se zmínil také o problémech

diese Schnellstraße zur Autobahn ausgebaut

eine Priorität. Frau Ing. Kalivodová informierte

s dostavbou chybějícího úseku šestnácti kilo-

werden muss. Sie hat eine hohe Priorität

über die Vorbereitung einer öffentlichen Anhö-

metrů dálnice D8 a vysvětlil komisi problémy

auch auf deutscher Seite und ist eine wichtige

rung im Senat zu dieser Problematik.

s výstavbou hraničního přechodu v Brandově

Verbindung an die Leipziger Autobahn. Die

Jaroslav Komínek erwähnte weiterhin die Pro-

– Olbernhau a s problémy s požadovaným

sächsische Anschlusstrasse ist im Landes-

bleme mit dem Aufbau der fehlenden Lücke

zvýšením tonáže nákladní dopravy na někte-

entwicklungsplan Sachsen sowie in weiteren

von 16 km der Autobahn D 8 nach Dresden

rých hraničních přechodech. Důležité je, aby

Dokumenten verankert. Geplant ist der Aus-

und erläuterte der Arbeitsgruppe die Probleme

se přípravných jednání zúčastňovali i političtí

bau der Straße mit Ortumgehungen, wie es

mit der Erhöhung der Tonnage am Grenz-

představitelé, nikoliv jen úředníci.

auch Überlegungen zur Ortsumgehung Reit-

überganges in Brandov-Olbernhau, sowie

Komise dále vytvořila systém kontaktů odpo-

zenhain gibt. Die deutsche Seite betonnt die

die Probleme, die mit der geforderten Erhö-

vědných pracovníků údržby silnic a dispečerů

wirtschaftliche, überregionale Bedeutung der

hung der Tonnage des Güterverkehrs noch

na obou stranách hranice s možností přípravy

Straße und die Notwendigkeit ihrer Fortfüh-

an einigen Grenzübergängen verbunden sind.

malého projektu jazykového tréninku, který by

rung auf tschechischer Seite. Ein Vertreter des

Wichtig sei die Beteiligung von politischen

mohl následovat po

Vertretern an den Vorgesprächen, nicht nur

hlubším vzájemném

die der Behörden.

poznání.

Die Arbeitsgruppe ist dabei, ein Kommunika-

Další jednání ko-

tionssystem der verantwortlichen Mitarbeiter

mise se uskuteč-

des Straßendienstes und der Dispatcher bei-

ní na tolik a dlou-

derseits der Grenze vorzubereiten, wofür ein

ho diskutovaném

Projekt mit Sprachtraining erarbeitet werden

přechodu Brandov

soll. Die nächste Beratung der Arbeitsgruppe

– Olbernhau, tento-

findet an dem lang und oft diskutierten Grenz-

krát za účasti odpo-

übergang Brandov/Olbernhau statt, diesmal
mit Beteiligung der verantwortlichen Vertreter

vědných zástupců
kraje a sousedního
saského okresu.
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Komise pro životní prostředí a regionální plán v Mostě
Arbeitsgruppe Umwelt und Regionalplanung in Most
Tentokrát se sešla tato komise 14. 2. 2013 v sídle
jednatelství euroregionu v Divadle rozmanitostí.
Členové se seznámili se změnami v české části komise a přivítali novou členku Ing. Hanu Lorencovou,
zastupující OHK Most. Důležitým bodem jednání bylo
hodnocení projektů v oblasti životního prostředí. Komise doporučila Lokálnímu řídícímu výboru Fondu
malých projektů celkem 3 projekty k přijetí, z nichž
jeden bude ještě doplněn stanoviskem sociální komise a jeden byl doporučen s podmínkou projednání
s dalšími regionálními partnery. Ing. Miroslav Krtička
představil další etapu realizace a první výsledky
projektu „Výzkum možností minimalizace organických škodlivin ve zdrojích pitných vod v Krušných
horách“, který je projektem v programu Cíl 3 a ve
kterém je i Euroregion Krušnohoří partnerem. Velký

Ing. Monika Zeman

zájem o jeho prezentaci projevili nejen členové ko-

Diese Arbeitsgruppe traf sich am 14. 02. 2013 am

Umweltfakultät der Schule in Most-Velebudice. Die

mise, ale i studenti detašovaného pracoviště Fakulty

Sitz der Euroregion Krušnohoří, im Kleinen Theater

Studentin Tetiana Chrustová entschied sich, ihre

životního prostředí Most, pobočka Most-Velebudice.

Divadlo Rozmanitostí. Die Mitglieder der Arbeits-

Diplomarbeit zu diesem Thema zu schreiben. Auf

Studentka Tatiana Chustrová se dokonce rozhodla

gruppe wurden über Änderungen im tschechi-

diese Präsentation folgte die Präsentation eines

na toto téma napsat diplomovou práci. Na předsta-

schen Teil Arbeitsgruppe informiert und begrüßten

weiteren Projektes, die Revitalisierung der Moore,

vení tohoto projektu navázala prezentace druhého

das neue Mitglied, Frau Hana Lorencová, die die

das ebenfalls aus dem Programm Ziel 3, in der Höhe

projektu „Revitalizace rašelinišť“ za více než milion

Handelskammer Most vertritt. Ein wichtiger Punkt

mehr als einer Million EUR gefördert wird. Dieses

EUR, rovněž dotovaného z programu Cíl 3. Předsta-

war die Bewertung der Projekte aus dem Bereich

Projekt wurde von Ingo Reinhold, Forstbetriebsleiter

vil ho Ingo Reinhold, vedoucí Státního lesnického

Umwelt. Die Arbeitsgruppe empfahl dem Lokalen

des Staatsbetriebes Sachsenforst Marienberg und

podniku v Marienbergu, dlouholetý člen komise.

Lenkungsausschuss insgesamt 3 Projekte zur

Mitglied der Arbeitsgruppe vorgestellt. Er beschrieb

Podrobně popsal stavební práce, které odstraní

Bewilligung, von denen eins noch von der Arbeits-

ausführlich die notwendigen Bauaufwendungen, die

odtokové kanály z rašelinišť a umožní jejich revitali-

gruppe Soziales bewertet werden muss, ein Projekt

die Abflusskanäle in Mooren beseitigen und ihre

zaci. Oba projekty jsou sice zdánlivě protichůdné, ale

wurde mit der

Revitalisierungen ermöglichen. Beide vorgestellten

v budoucnu se budou vhodně doplňovat, jak uvedl

Auflage empfohlen, es mit anderen regionalen Part-

Projekte scheinen divergent zu sein, aber sie werden

Ingo Reinhold. Ani na mosteckém jednání nechyběla

nern abzustimmen. Erste Ergebnisse des Projektes

sich in der Zukunft entsprechend ergänzen, so Ingo

problematika výstavby větrných elektráren v ptačím

„Erforschung der Möglichkeiten zur Minimierung

Reinhold. Auch in dieser Beratung fehlte die Proble-

území na Moldavě. Ing. Monika Zeman z Krajského

der organischen Schadstoffe in den Trinkwasser-

matik der Windkraftmühlen im Gebiet bei Moldava

úřadu Ústeckého kraje seznámila přítomné s celou

ressourcen im Erzgebirge“ das im Programm Ziel 3

nicht. Frau Ing. Monika Zeman aus dem Bezirksamt

procedurou schvalování výstavby na české straně

umgesetzt wird und in dem die Euroregion Partner

des Bezirkes Ústecký kraj machte die Anwesenden

a s veřejným slyšením občanů. Zahrnuty jsou i při-

ist, stellte Herr Ing. Krtička vor. Großes Interesse

mit der ganzen Prozedur des Genehmigungsver-

pomínky německé strany. Monika Zeman zde vyso-

zeigten nicht nur die Mitglieder der Arbeitsgruppe,

fahrens auf tschechischer Seite, sowie mit der

ce profesionálně informovala německé zástupce,

sondern auch eine Studentin der Niederlassung der

öffentlicher Anhörung der Bürger bekannt. Die An-

jak i oni mají možnost

merkungen der Bürgerinitiative und einiger externen

se k připravované vý-

Studien sind aufgrund unterschiedlicher Vorschrif-

stavbě také i na jiných,

ten in beiden Ländern bisher nicht berücksichtigt

plánovaných místech

worden. Monika Zeman informierte die deutschen

v české části euroregio-

Vertreter sehr professionell, welche Möglichkeiten

nu vyjádřit.

sie haben, sich auch zu anderen geplanten Wind-

Po jistě vyčerpávajícím

kraftanlagen auf tschechischer Seite der Euroregion

jednání se členové komi-

zu äußern. Die Projekte sind unter http://portal.cenia.

se i hosté rádi zúčastnili

cz/eiasea/view/eia100_cr zu sehen.

příjemné exkurze v Diva-

Nach der anstrengenden Beratung hatten die Mit-

dle rozmanitostí, pod ve-

glieder der Arbeitsgruppe die Möglichkeit das Kleine

dením jeho technického

Theater zu besichtigen. Dabei wurden sie vom tech-

šéfa Karla Nováka.

nischen Leiter Karel Novák begleitet.
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Komise pro hospodářství a turistiku
Arbeitsgruppe Wirtschaftsförderung und Tourismus
Tentokrát se tato význačná komise sešla 7.
března 2013 na pozvání Okresní hospodářské
komory Most v jejím sídle. Jednání se zúčastnili
i noví členové za českou stranu Ing. Traxmandlová a Ing. Hajšman. Bohužel se musel
tentokrát omluvit nově zvolený předseda české
části komise Bc. Martin Klouda, náměstek primátora Chomutova.
Činnost OHK Most a celou řadu jejích projektů
představil za velkého zájmu ředitel OHK Ing.
Karel Bořecký. OHK Most v současné době
realizuje navíc také 2 velmi podnětné projekty
v programu Cíl 3 Fond malých projektů: Česko-saský veletrh vzdělávání a Česko-saský
příhraniční hospodářský prostor - nové výzvy.
Ing. Ivana Košanová, ředitelka OHK Chomutov,
doplnila práci hospodářských komor o aktivity
Chomutovska.
Hlavním bodem jednání bylo ovšem hodnocení
předložených projektů pro rozhodování Lokálního řídícího výboru. Z celkem 9 předložených
projektů jeden projekt komise jednomyslně nedoporučila a jeden projekt žadatel na základě
rozporuplné diskuse raději z projednávání stáhnul. Další jednání
se uskuteční 14. května 2013 na německé straně.

Auf Einladung der Kreiswirtschafts – und Handelskammer Most
traf sich diese bedeutende Arbeitsgruppe am 7. März 2013 an
deren Sitz. An der Beratung nahmen neue Mitglieder der tschechischen Seite teil. Frau Ing. Traxmandlová aus dem Reisebüro
„Traxmandl Tour“ und Ing. Hajšman vom Bezirk Usti. Leider
musste sich der neu gewählte Vorsitzende des tschechischen
Teils der Arbeitsgruppe, Bc. Martin Klouda, der Stellvertreter

Ing. Karel Bořecký

des Oberbürgermeisters von Chomutov, entschuldigen.
Herr Direktor der Kammer Most Herr Ing. Karel Bořecký stellte die Tätigkeit der Kammer Most und eine ganze Reihe ihrer

Hauptthema der Beratung war jedoch die Bewertung der vorgelegten Pro-

Projekte vor, was großes Interesse fand. Die Kammer in Most

jekte für die Entscheidung des Lenkungsausschusses. Aus insgesamt 9

realisiert zurzeit zwei im Fonds der Kleinprojekte des Pro-

beantragten Projekten in diesem Bereich wurde ein Projekt durch die Ar-

gramms Ziel 3,: „Sächsisch-tschechische Bildungsmesse“ und

beitsgruppe eindeutig nicht empfohlen und ein Projekt wurde vom Antrag-

„Sächsisch-tschechischer Wirtschaftraum – Neue Heraus-

steller. Die nächste Beratung

forderungen“. Frau Ing. Ivana Košanová, Direktorin der OHK

der Arbeitsgruppe findet am

Chomutov, ergänzte die Arbeit der Kammer um Aktivitäten aus

14. Mai auf deutscher Sei-

der Region Chomutov.

te statt.
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Arbeitsgruppe Schule/Jugend/Kultur in Postoloprty
Komise pro kulturu, mládež a školy v Postoloprtech
Die Beratung dieser Arbeitsgruppe wurde
vom Vertreter von Postoloprty, Herrn Jaroslav Vápeník mit der Vorstellung der Aktivitäten beider Partnerstädte Postoloprty und
Wolkenstein eröffnet; übriges zählen diese
Aktivitäten auch durch sein Verdienst zu den
erfolgreichsten. Die Mitglieder der Arbeitsgruppe interessierten sich für den Stand
des Kleinprojektefonds Ziel 3 sowie für die
Vorbereitung der neuen Förderperiode 2014
– 2020. Wie immer hatte diese Arbeitsgruppe sehr viele Projekte zur Bewertung. Nach
ausführlicher Beurteilung empfahl sie alle
9 vorgelegten Projekte zur Genehmigung,
auch wenn ein Projekt nicht die höchste
Priorität erhielt. Die Empfehlung der Projekte für den Lenkungsausschuss spricht
für die gute Arbeit des Sekretariats des
Kleinprojektfonds, der Projektmanagerinnen
sowie der Finanzmanagerinnen in beiden
Geschäftsstellen in Most und Freiberg, die
sich der Vorbereitung der Projekte mit viel
Sorgfalt widmeten, so dass die Projekte
keine Fehler beinhalteten.

Jednání této komise 6. března 2013 zahájil
zástupce Postoloprt Jaroslav Vápeník představením aktivit partnerských měst Postoloprt a Wolkensteinu; ostatně tyto aktivity se
řadí mezi nejúspěšnější v euroregionu právě
jeho zásluhou.
Členové komise se poté živě zajímali o stav
realizace Fondu malých projektů a o přípravu nového dotačního programu 2014 - 2020.
Jako vždy měla i tentokrát tato komise nejvíce projektů k hodnocení. Po jejich velmi
zevrubném prozkoumání doporučila komise
všech předložených 9 projektů ke schválení,
i když jeden nikoliv jako prioritu.
Doporučení projektů pro zasedání Lokálního
řídícího výboru svědčí o dobré práci sekretariátu Fondu malých projektů, jak projektové,
tak i finanční manažerky, které se přípravě
projektů tak svědomitě věnovaly, že projekty
neobsahují žádné chyby.
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Sociální komise - Arbeitsgruppe Soziales
Na pozvání saského předsedy této aktivní
komise Franka Reißmanna a předsedy spolku
„Zinnkammern Pöhla“, který sdružuje někdejší
horníky vizmutové šachty, se sociální komise
sešla 5. března na svém prvním letošním
jednání v bývalém uranovém a cínovém dolu.
To, že právě zdejší sdružení projevilo zájem
o spolupráci se sociální komisí, má speciální
důvod. Toto sdružení se totiž stará o mládež,
která se dostala na scestí a je odsouzena.
Právě v této návštěvnické šachtě může odpracovat své soudně nařízené hodiny obecně
prospěšných prací a horníci je nejenom do
práce uvádějí, ale také je sociálně stimulují.
Zástupci obdobného sdružení z města Žatce,
kteří se také starají o odsouzené mladistvé delikventy, by se rádi od místních horníků něčemu
přiučili a současně si s nimi vyměnili zkušenosti. Na jednání již žatečtí přestavili svou
koncepci možné spolupráce. Do budoucna se
tedy dá počítat se společnými aktivitami obou
skupin, které se věnují integraci této mládeže.

Auf Einladung des sächsischen Vorsitzenden
der Arbeitsgruppe Frank Reißmann und des
Vorsitzenden des Fördervereins „Zinnkammern Pöhla“, einem Verein von ehemaligen
Bergleuten der WISMUT, traf sich die Arbeitsgruppe Soziales im ehemaligen Uranund Zinnbergwerk zu ihrer ersten Sitzung in
diesem Jahr.
Das gerade dieser Verein mit der Arbeitsgruppe zusammenarbeiten möchte, hat einen
besonderen Grund. Der Verein begleitet straffällig gewordene Jugendliche. Sie können im
heutigen Schaubergwerk ihre richterlich verordneten Stunden zur gemeinnützigen Tätigkeit ableisten und werden von den Bergleuten
nicht nur an die Arbeit herangeführt, sondern
auch sozial begleitet.
Vertreter der Stadt Zatec, die sich ebenfalls
um straffällig gewordene Jugendliche kümmern, möchten von den Bergleuten lernen und
bieten gleichzeitig ihren Erfahrungsschatz an.
Sie stellten während der Beratung bereits ein
Konzept zur möglichen Zusammenarbeit vor.
In Zukunft kann man also mit gemeinsamen
Aktivitäten beider Gruppen, die sich der Integration dieser Jugendlichen widmen, rechnen.
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PŔÍLOHA OHK MOST
ANLAGE DER KREISWIRTSCHAFTSKAMMER MOST

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

rozvoje česko-saského
„Podpora rozvoje
hospodářského prostoru“
příhraničního hospodářského
prostoru“
Okresní hospodářská komora Most spolu s německým partnerem CAP Oelsnitz je řešitelem projektu „Česko-saský
Okresní
hospodářská
komoraprostor
Most spolu
se s výzvy“
německým
partnerem CAPpodpořeného
Oelsnitz je řešitelem
projektu
„Česko-saský
příhraničníCíl
hospříhraniční
hospodářský
– Nové
č. ERE-0546-00,
z Fondu
malých
projektů programu
3,
podářský
prostor
Nové
výzvy“
č.
ERE-0546-00
podpořeného
z
Fondu
malých
projektů
programu
Cíl
3,
který
je
zaměřen
na
podporu
který je zaměřen na podporu spolupráce Saska a České republiky.
spolupráce Saska a České republiky.

Ústecký kraj

Krušnohorský okres
kraj
Krušnohorský

2

2
2

Popis projektu
Projekt si klade za cíl přispět k podpoře podnikání
na obou stranách hranice, a to ve dvou oblastech:
• Sestavit a následně průběžně aktualizovat sou-bor
statistických parametrů – ukazatelů hos-podářské
situace v příhraničním regionu, které by měly
sloužit jak regionálnímu strategickému plánování
v oblasti podpory podnikání (tvorbě programů),
tak obcím při jejich místním plánování podpory
podnikání, ale i samotným podnikatelům, kteří
mohou využít těchto dat k přípravě svých podnikatelských záměrů případně žádostí o dotaci.

•

2

Vytvořit zásobník projektových záměrů
zaměřených na rozvoj přeshraniční hospodářské
spolupráce, který by měl sloužit jako včasná
příprava na budoucí programovací období programů přeshraniční spolupráce, jako inspirace
pro směřování programů i impulz pro přípravu
konkrétních projektů podpory hospodářského rozvoje zaměřených na čerpání z těchto programů.

Plocha [km²]
Počet obyvatel
Hustota obyvatelstva [obyv./km²]

Srovnání geograﬁckých oblastí
Jako základní příhraniční geograﬁcké statistické
jednotky jsou pro účely projektu brány na české
straně Ústecký kraj, na německé straně oblast okresu Erzgebirgskreis. Data jsou sledována převážně
v přepočtu na počet obyvatel popř. dalších entit.

ÚK
5 334,48
828 026
155

ERZ
1 828,38
363 741
199
(údaje z roku 2011)
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STRUKTURA PODNIKŮ V ROCE 2011 KRUŠNOHORSKÝ KRAJ A ÚSTECKÝ KRAJ

Skupiny sledovaných statistických dat
Projekt se v části věnované statistickým údajům zabývá vyhledáváním, porovnáváním a interpretací
dostupných statistických informací rozdělených do
tematických skupin:

3,59%

20,19%

12,77%

28,11%

5,94% 5,78% 4,44%
1,24%

17,94%

Ústecký kraj

• Demograﬁcké údaje

3,60%

32,70%

9,50%

15,20%

2,80% 8,80%

11,30%

12,60%

3,40%

Krušnohorský kraj

• Sociální oblast
• Pracovní trh

0%

• Hospodářské ukazatele

20%

30%

40%

50%

60%

80%

90%

100%

obchod, údržba, opravárenství automobilů, doprava, skladování

pohostinství

finanční a pojišťovací služby, hospodářské služby

veřejná správa, vzdělání

zdravotnictví a sociální služby

40,00%
36,00%
35,00%

• Vzdělávání

70%

zpracovatelský průmysl

stavebnictví

jiné služby, soukromá sféra, nezařazeno

• Doprava
• Cestovní ruch

10%

rybářství, hornictví, zásobování energií, vodou, likvidace odpadů

33,05%
28,71%

30,00%
25,00%

Ukázka zpracování statistických dat

20,00%
13,63%

15,00%

Na tomto místě pravidelně naleznete srovnávací
soubory statistických dat z obou zúčastněných regionů
a také jejich interpretace, analýzy a komentáře.

10,00%

9,00%

13,00%
Krušnohorský kraj

10,00%
9,28%

9,60%

7,00%

6,00%
4,00%

5,00%

3,90%
2,13%

0,00%

8,07%
6,00%

Krušnohorský kraj
Ústecký kraj
Ústecký kraj

4,00%
1,18%
0,00%

1,50% 1,00%
0,00%

1,87%

0,58%

2,00%

0,00%

Pro základní orientaci uvádíme výběr základních
informací o hospodářské struktuře obou regionů:
1. Hospodářská struktura celkem dle hospodářských
oblastí (odvětví),

STRUKTURAODVĚTVÍ
ODVĚTVÍZPRACOVATELSKÝCH
ZPRACOVATELSKÝCHPODNIKŮ
PODNIKŮ
STRUKTURA
KRUŠNOHORSKÝ
KRAJ- -ÚSTECKÝ
ÚSTECKÝKRAJ
KRAJ
KRUŠNOHORSKÝ
OKRES
(podílzaměstnanců
zaměstnanců
odvádějících
sociální
pojištění)
(podíl
odvádějících
sociální
pojištění)

Zdroj:
agentura práce
práce--zamětnanecké
zaměstnanecké
statistiky
zdroj:Spolková
Spolková agentura
statistiky

2. Odvětví zpracovatelského průmyslu,
3. a 4. Zastoupení podniků dle počtu zaměstnanců

Odkazy/tvůrci, zdroje dat
• www.ohk-most.cz
• www.cap-oelsnitz-gmbh.de

Agenda:

• www.csu.cz

žádné
5-9 zaměstnanců
50-249 zaměstnanců

• portal.mpsv.cz/upcr

1- 4 zaměstnanci
10-49 zaměstnanců
250 a více zaměstnanců

Zdroj: Statistický úřad Svobodného státu Sasko

• http://www.ustinadlabem.czso.cz
255 - 0,37%
2 708 - 3,94%
1 726 - 2,51%

479 0,70%

130 - 0,19%

Komentář
11 909 - 17,33%

Jedná se o pilotní, do značné míry pokusný projekt, který by měl
ukázat cestu, jak dlouhodobě poskytovat užitečná a potřebná data
všem, kteří svým rozhodováním ovlivňují hospodářskou atmosféru
po obou stranách hranice.

51 517 - 74,96%

Komunikace a výzva ke spolupráci
Protože se jedná o rozvojový projekt a cílem nositelů projektu je
dosáhnout jeho maximální účinnosti a užitečnosti, jsme otevřeni k
diskusi a názorům zejména podnikatelské a odborné veřejnosti.
Tyto názory přijímáme na adrese sekce@ohk-most.cz
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ROZDĚLENÍ PODNIKŮ PODLE KLASIFIKACE S VĚTŠÍM POČTEM
PODNIKŮ V ÚSTECKÉM KRAJI

Bez zaměstnanců

1 - 5 zaměstnanců

6 - 9 zaměstnanců

10 - 49 zaměstnanců

50 - 99 zaměstnanců

100 - 249 zaměstnanců

250 zaměstnanců a více

PŔÍLOHA OHK MOST
ANLAGE DER KREISWIRTSCHAFTSKAMMER MOST

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

„Unterstützung
„Unterstützung der
den Entwicklung
Entwicklung
des
tschechisch-sächsischen
des sächsisch–tschechischen
Grenzwirtschaftsraums“
Grenzwirtschaftsraums”
Die Kreiswirtschaftskammer Most ist mit ihrem deutschen Partner CAP Oelsnitz GmbH Projektträger des Projektes
Die Kreiswirtschaftskammer Most ist mit ihrem deutschen Partner CAP Oelsnitz Projektträger des Projektes „Tschechisch-säch„Tschechisch-sächsisches Grenzwirtschaftsraum – neue Herausforderungen“, Nr. ERE-0546-00, aus dem Kleinprojektefonds
sisches Grenzwirtschaftsraum – neue Herausforderungen Nr. ERE-0546-00, aus dem Kleinprojektefonds Ziel 3 für die UnterZiel 3 für die Unterstützung der Zusammenarbeit Sachsen und Tschechischen Republik gezielten Programm.
stützung der Zusammenarbeit Sachsen und Tschechischen Republik gezielten Programm.

Ústecký kraj

Erzgebirgskreises

2

2
2

Beschreibung des Projektes
Das Projekt stellt als sein Ziel die Unterstützung
des Unternehmens auf beiden Seiten der Grenze
in zwei Bereichen:
• Zusammenfassen und folgend ständig die Datei
der statistischen Parameter zu aktualisieren. Es
sollen Zeiger der Wirtschaftslage im Grenzgebiet
entstehen, die zur strategischen regionalen
Planung im Bereich Unternehmen dienen
sollen (Vorbereitung der Programme), sowie den
Gemeinden bei ihrer hiesigen Planung des Unternehmens, sowie den einsamen Unternehmern,
die diese Daten zur Vorbereitung ihrer Unternehmensvorhaben nutzen können, ev. für die
Beantragung der Förderungen.

2

• Speicher der Projektvorhaben zu schaffen, für
eine Entwicklung der grenzüberschreitenden wirtschaftlichen Zusammenarbeit, als rechtzeitige
Vorbereitung der nächsten Förderperiode und als
eine Inspiration für die Zielstellung der Programme
sowie Impulse für die Vorbereitung konkreter
Projekte im Bereich der Wirtschaftsförderung, und
ans Schöpfen aus den Förderprogrammen.

Vergleich der geografischen Gebiete
Als Grundgrenzgeografische statistische Einheiten
werden für Zwecke des Projektes auf tschechischer
Seite der Bezirk Ústecký kraj, auf deutschen Seite
das Gebiet des Erzgebirgskreises akzeptiert. Die
Daten werden überwiegend an die Zahl der
Einwohner, ev. an weitere Entitäten überrechnet.

Gemeinsame Karte des Bezirks/Erzgebirgskreises

Fläche [km²]
Einwohnerzahl
Einwohnerdichte [auf km²]

ÚK
5 334,48
828 026
155

ERZ
1 828,38
363 741
199
Angaben 2011
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Gruppen der beobachteten Daten
Das Projekt widmet sich im statistischen Teil dem
Vergleich und der Interpretierung zugänglicher statistischer Informationen in folgenden thematischen
Gruppen:

3,59%

20,19%

12,77%

28,11%

5,94% 5,78% 4,44%
1,24%

17,94%

Ústecký kraj

l demografische Angaben
3,60%

l Soziales

32,70%

9,50%

15,20%

2,80% 8,80%

11,30%

3,40%

12,60%

Erzgebirgkreises

l Arbeitsmarkt

0%

l Wirtschaftlichen Angaben

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

LuF/Fischerei; Bergbau; Energie-/Wasserversorg, Entsorgungswirtschaft

Verarbeitenedes Gewerbe

Baugewerbe

Handel, Instandhaltung, Rep.von Kfz; Verkehr/Lagerei

Gastwerbe

luK; Finanz-/Versicherungsdienstl.; Wirtschaftliche Dienstleistungen

Öffentliche Verwaltung; Bildungswesen

Gesundheits- und Sozialwesen

sonst. Dienstleistungen, Private Haushalte; nicht Zugeordnete

l Verkehr
40,00%

l Reiseverkehr
l Bildung

36,00%
35,00%

33,05%
28,71%

30,00%

25,00%

Veranschaulichung der statistischen Daten

20,00%

An dieser Stelle finden Sie regelmäßig Vergleiche

15,00%

Dateien der statistischen Daten aus beider beteiligten

10,00%

13,63%
9,00%

13,00%

7,00%

6,00%

Regionen, sowie ihre Interpretierungen, Analysen und

5,00%

Kommentare.

0,00%

Erzgebirgekreises

10,00%
9,28%

9,60%

4,00%
0,00%

3,90%
2,13%

Ústecký kraj

8,07%
6,00%

4,00%
1,18%
0,00%

1,87%

1,50% 1,00%
0,00%

2,00%
0,58%

Für die Grundorientierung übergeben wir eine Auswahl
an Grundinformationen über die Wirtschaftsstruktur
beider Regionen:
1. Wirtschaftsstruktur insgesamt nach Wirtschaftsbereiche (Branchen)
2. Branchen der verarbeitenden Industrie
3+4 Vertretung der Betriebe nach der Zahl der Beschäftigten

Hinweise/Autoren, Datenquellen.
l www.ohk-most.cz
l www.cap-oelsnitz-gmbh.de
l www.csu.cz
l portal.mpsv.cz/upcr

Zdroj:

úřad Svobodného státu Sasko

l http://www.ustinadlabem.czso.cz

255 - 0,37%
2 708 - 3,94%
1 726 - 2,51%

Kommentar

479 0,70%

130 - 0,19%

11 909 - 17,33%

Es handelt sich um ein Pilotprojekt, im Sinne eines Versuchsprojektes,
das einen Weg allen zeigen kann, die langfristig und nutzbringend die
notwendigen Daten brauchen, und die mit ihrer Entscheidungen die
Wirtschaftsatmosphäre beiderseits der Grenze beeinflussen.

51 517 - 74,96%

Kommunikation und Auforderung zur Zusammenarbeit
Es handelt sich um ein Entwicklungsprojekt und das Ziel der Projektträger
ist die maximale Effizienz und Nutzbringung zu erreichen, sind wir zur
Diskussion und zu den Meinungen vorzüglich der Unternehmers- und
Fachöffentlichkeit geöffnet. Diese Meinungen nehmen wir gern an die
Adresse sekce@ohk-most.cz an.
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keine

1 - 5 Beschäftigte

6 - 9 Beschäftigte

10 - 49 Beschäftigte

50 - 99 Beschäftigte

100 - 249 Beschäftigte

250 und mehr Beschäftigte

PRACOVNÍ KOMISE
ARBEITSGRUPPEN

Sportovní komise - Arbeitsgruppe Sport
V sídle Euroregionu Krušnohoří se setkala
25. 2. 2013 rekonstruovaná sportovní komise. Novými členy jsou na české straně
za okres Most Mgr. Kateřina Poláková
a Bc. Petr Šmídl a za okres Chomutov Věra
Flašková.
Za německou stranu je novým členem
Dietmar Bastian, v euroregionu známý jako dlouholetý předseda komise pro kulturu
mládež a školy, který zde nyní reprezentuje Krušnohorský okres. Zástupce okresu
Střední Sasko bude představen na příštím
jednání komise.
Členy komise podrobně seznámila s předloženými projekty projektová manažerka
Martina Ďurdíková. Mnohé sportovní projekty nemohly být registrované pro formální
a obsahové chyby, ale žadatelé budou mít
možnost jejich nového podání do příštího
Lokálního řídícího výboru v květnu. Zaregistrovány byly 2 projekty: Přeshraniční
sportovní hry pro seniory, děti a žáky s poruchami a Sportovní setkání Most - Marienberg 2013, které komise doporučila ke

Petr Šmídl

Dietmar Bastian

schválení na zasedání Lokálního řídícího
výboru 13. března.
Komise se dále shodla na své vlastní iniciativě - připraví zimní hry mládeže euroregionu v březnu 2014 z prostředků Krušnohorského okresu a za pomoci sponzorů.
Druhým záměrem jsou letní sportovní hry
euroregionu, které připraví za německou
stranu Dietmar Bastian, za českou stranu
nový člen komise Petr Šmídl.

Im Sitz der Euroregion in Most traf sich am

Beratung vorgestellt. Während der Bera-

2. „Sporttreffen Most – Marienberg 2013“.

25. 02. 2013 die neu besetzte Arbeitsgruppe

tung machte die Projektmanagerin Martina

Beide wurden durch die Arbeitsgruppe zur

Sport. Neue Mitglieder auf tschechischer

Ďurdíková die Mitglieder der Arbeitsgruppe

Genehmigung im Lenkungsausschuss am

Seite sind Mgr. Kateřina Poláková und Bc.

mit den vorgelegten Projekten für den Lo-

13. März empfohlen.

Petr Šmídl aus dem Kreis Most, aus dem

kalen Lenkungsausschuss bekannt. Viele

Die Arbeitsgruppe möchte in eigener Initi-

Kreis Chomutov wurde Frau Věra Flašková

Projekte im Bereich Sport konnten nicht

ative die Sportfeste der Euroregion wieder

neu gewählt.

registriert werden, weil sie formale und

aktivieren. Im März 2014 soll aus Mitteln

Auf deutscher Seit ist Dietmar Bastian das

inhaltliche Fehler aufwiesen. Die Antrag-

des Erzgebirgskreises und von Sponsoren

neue Mitglied aus dem Erzgebirgskreis, in

steller bekommen aber die Möglichkeit,

das Wintersportfest vorbereitet werden. Das

der Euroregion als langjähriges Mitglied

diese Projekte zu überarbeiten und für

zweite Vorhaben sind Sommerspiele der

der Arbeitsgruppe Schule/Jugend/Kultur

den Lenkungsausschuss im Mai neu zu

Euroregion, die auf deutscher Seite vom

bekannt. Der Vertreter des Landkreises

beantragen. Registriert wurden 2 Pro-

Landkreis Mittelsachsen vorbereitet werden

Mittelesachsen Frank Haubold vom Kreis-

jekte: 1. „Grenzübergreifende Sportfeste

sollen. Der Partner soll Sportclub 2000 mit

sportbund Mittelsachsen, wird bei nächster

für Senioren, Kinder und Lernbehinderte“,

Herrn Petr Šmídl werden.
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ZE ŽIVOTA PARTNERSKÝCH MĚST
AUS DEM LEBEN DER PARTNERSTÄDTE

10 let partnerství - 10 Jahre Partnerschaft
Občané Jirkova mají za sebou rok českoněmeckých akcí. V rámci projektu 10 let part-

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

nerství s německým městem Brand-Erbisdorf
se lidé z obou stran bývalé hranice pobavili
i protáhli svá těla. První společnou aktivitou bylo setkání na oslavách 100 let spojení
Brand-Erbisdorfu. Další příležitosti k utužování
přeshraničních vztahů následovaly v průběhu
celého roku.
„Snažili jsme se charakter aktivit přizpůsobit
vícero cílovým skupinám. Proto jsme připravili akce pro seniory, pro děti, pro sportovce

Die Bürger von Jirkov haben wieder ein Jahr

eine deutsche Jugendkappelle auftrat.

i například pro příznivce módy a výtvarného

mit sächsisch-tschechischen Veranstaltungen

Eine Broschüre und ein Videospot informiert

umění,“ komentuje rozsah projektu Andrea

hinter sich. Im Rahmen 10 Jahre Partnerschaft

über alle 11 Veranstaltungen in ausgewähl-

Karlovská z odboru vnitřní správy a vztahů

mit Brand-Erbisdorf konnten sich Menschen

ten Sequenzen. Die Partnerschaft Jirkov und

k veřejnosti městského úřadu v Jirkově.

von beiden Seiten der ehemaligen Grenze

Brand-Erbisdorf wird auch nach dem Projekt-

Projekt přinesl oboustranné obohacení a in-

miteinander unterhalten oder sich sportlich

abschluss fortbestehen, viele Aktivitäten wer-

spiraci – už jen vidět, jak se žije jinde, bylo

ertüchtigen. Die erste Aktivität war ein Tref-

den die Bürger beider Städte wiederholen, wie

přínosné. Školáci měli možnost zúčastnit se

z.B. den Wettbewerb der

městské hry s názvem Stadtrallye – Poznej

Drachenschiffe im Mai am

své město, kdy si pěšky prošli Brand-Erbisdorf

Alaun See, sowie die Zu-

a procvičili němčinu přímo v terénu. Další ze

sammenarbeit der Schulen.

společných akcí byly městské Brand-Erbis-

Im Rahmen des Kleinpro-

dorfské slavnosti a Hornická pouť v Jirkově,

jektes Ziel 3 der Euroregion

kde mimo jiné vystoupila i kapela německé

wurden z.B. diese Veran-

mládeže.

staltungen durchgeführt:

O průběhu všech jedenácti akcí informuje

Teilnahme am Fest 100

brožura a videospot se sestřihy.

Jahre der Vereinigung von
Brand und Erbisdorf

Partnerství Jirkova s Brand-Erbisdorfem potrvá
i po skončení projektu, mnohé aktivity si občané

fen anlässlich der Vereinigung von Brand und

Maibaumsetzen in Brand-Erbisdorf, Feuer-

obou měst rádi zopakují - například květnový

Erbisdorf. Weitere Gelegenheiten zur Vertie-

wehr

závod Dračích lodí na Kamencovém jezeře.

fung der grenzüberschreitenden Beziehungen

Drachenschiffe – Jirkov

Určitě bude pokračovat i spolupráce škol.

folgten im Verlauf des ganzen Jahres. „Wir

Volleyball Turnier, Jirkov

V projektu dotovaného z Fondu malých pro-

haben die Aktivitäten an mehrere Zielgruppen

Modenschau – Kulturhaus Jirkov

jektů Euroregionu Krušnohoří byly uskuteč-

angepasst. Deshalb gab es Veranstaltungen

Gemeinsamer Radausflug um Pockau

něny například tyto akce:

für Senioren, Kinder, Sportler sowie auch für

Stadtfest in Brand-Erbisdorf – Seniorenclub

Setkání na oslavách 100 let spojení Brand-

die Freunde der Mode oder Bildenden Kunst“,

Bergparade Jirkov, Ausstellung über Bergbau,

-Erbisdorfu

kommentiert Frau Andrea Karlovská aus der

Music band, Fußballspiel

Stavění májky v Brand-Erbisdorfu, hasiči

Abteilung Inneres, Verwaltung und Öffentlich-

Stadtspiele in Brand-Erbisdorf – Stadtrallye

Dračí lodě – Jirkov

keitsarbeit des Stadtamtes Jirkov den Umfang

Stollenmarkt in Brand-Erbisdorf

Mezinárodní turnaj ve volejbale, Jirkov

des Projektes.

Herstellung des Videospots – Übersicht der

Módní přehlídka – Kulturní dům Jirkov

Das Projekt brachte beiderseitige Berei-

Veranstaltungen

Společný cyklovýlet okolo Pockau v SRN

cherung und Inspiration – schon zu sehen,

Broschüre der Partnerschaft

Městské slavnosti v Brand-Erbisdorfu – Se-

wie man anderswo lebt, war nutzbringend.

nior klub

Schüler hatten die Möglichkeit, sich

Hornická pouť v Jirkově – výstava hornictví,

an dem Städtespiel mit dem Namen v

hudební skupiny, fotbalové utkání

Stadtrallye – Erkenne ihre Stadt zu be-

Městská hra v Brand-Erbisdorfu - Stadtrallye

teiligen. Dabei gingen sie zu Fuß durch

Štolový trh v Brand-Erbisdorfu

die Stadt Brand-Erbisdorf und konnten

Jirkovský advent

ihre Deutschkenntnisse direkt auspro-

Natáčení videospotu – průřez akcemi

bieren. Weitere Veranstaltungen waren

Brožura partnerství

das Stadtfest Brand-Erbisdorf und die
Autor: MěÚ Jirkov
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Schlusskonferenz des Projektes Gemeinsame Bildung in Sozialdiensten
Závěrečná konference projektu Společné vzdělávání v sociálních službách
V historickém sále radnice v Annabergu se sešlo
Europäische Union. Europäischer Fonds für
regionale Entwicklung: Investition in Ihre
Zukunft/Evropská unie. Evropský fond pro
regionální rozvoj: Investice do vaší budoucnosti

13. 2. 2013 navzdory sněhové kalamitě na padesát
účastníků konference projektu Společné vzdělávání
v sociálních službách, dotovaného z programu Cíl 3,
Fond malých projektů.
Projekt sociálních partnerů Annabergu a Chomutova vhodně navázal na předchozí projekt Společně
v sociálních službách a prohloubil nejen partnerství
pracovníků v sociálních službách, ale i dlouhodobé
a příkladné partnerství obou partnerských měst.
Ve vysoce profesionálních vystoupeních němečtí
i čeští aktéři shrnuli svou dosavadní spolupráci
v rámci projektu a porovnali praktickou sociální péči
a nejdůležitější nemoci stáří. Byly to ale to i přínosné
přednášky renomovaných expertů, které byly také
náplní projektu.
Pravidelná setkávání přinesla účastníkům mnoho
nových informací a neformální způsobem přispěla
k hlubšímu vzájemnému poznání. Z konference vzešla řada námětů na další smysluplnou spolupráci,
kterou podporují obě partnerská města i představitelé euroregionu.

Im historischen Saal des Rathauses Annaberg
trafen sich trotz Schneebehinderungen über 50
Teilnehmer zur Konferenz Gemeinsame Bildung in
Sozialdiensten, die aus dem Programm Ziel 3, Fonds
der Kleinprojekte gefördert wurde.
Das Projekt der Sozialpartner Annaberg und Chomutov knüpfte an das ehemalige Projekt „Gemeinsam
in Sozialdiensten“ an und vertiefte nicht nur die
Partnerschaft der Mitarbeiter in den Sozialdiensten, sondern auch die langjährige und beispielhafte

Barbara Klepsch

Partnerschaft beider Partnerstädte.
In einem hoch professionellen Auftreten haben die
tschechischen und deutschen Akteure ihre bisherige
Zusammenarbeit in Rahmen des Projektes zusammengefasst und konnten die praktische Sozialpflege
sowie die wichtigsten Alterskrankheiten vergleichen. Es waren die nutzbringenden Vorlesungen
renommierter Experten, die auch der Inhalt des
Projektes waren.
Die regelmäßigen Treffen brachten den Teilnehmern
viele neue Kenntnisse und darüber hinaus vertieften
sich die persönlichen Kontakte. Im Ergebnis der
Konferenz entstanden eine Reihe weiterer Vorhaben für eine sinnvolle Zusammenarbeit, die beide
Partnerstädte sowie die Vertreter der Euroregion
unterstützen.
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Weitere Präsentation von Partnern der Euroregion Erzgebirge in Deutschland

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

Další prezentace partnerů z Euroregionu v SRN
Die Partnerstädte Žatec und Thum beteiligen sich traditionell an den

Partnerská města Žatec i Thum se již tradičně účastní

Messen des Fremdenverkehrs. In diesem Jahr gab es eine Neuig-

veletrhů cestovního ruchu. Tento rok však do plánu

keit – die Beteiligung an den Messen in Chemnitz und Dresden.

přibyla novinka v podobě účasti na veletrzích v Chem-

Die Stadt Žatec präsentiert sich mit ihrem langjährigen Partner,

nitz a Drážďanech. Město Žatec vstoupilo do společné

der Stadt Thum im Erzgebirge, in der gemeinsamen Präsentation,

propagace regionu se svým mnohaletým německým

die im Rahmen des Projektes Gemeinsame Präsentation der Re-

partnerem, městem Thum v Krušných horách, a to

gionen Žatec und Thum auf den Messen in Deutschland entstand.

v rámci projektu „Společná propagace regionů Ža-

Das Projekt wurde aus dem Kleinprojektefonds des Programms

tecko a Thumsko na veletrzích v SRN v Euroregionu

Ziel3/Cíl3 gefördert. Die Partnerstädte Thum und Žatec schufen

Krušnohoří“ podpořeného z Fondu malých projektů

nicht nur den Hintergrund für eine Präsentation in Form eines Messtandes mit Motiven der

Cíl3/Ziel3. Thum společně s Žatcem vytvořil nejen propagační zázemí veletržního

Regionen beider Städte, sondern führten auch einen Workshop für Touristen aus Sachsen und

stánku s motivy obou regionů i měst, ale i workshop pro turisty ze Saska i ČR.

der Tschechische Republik durch. Die Vorstellung beider Städte in einer Exposition weckte sofort

Neobvyklé spojení města Thum a Žatce do jedné expozice ihned vzbudilo zájem

das Interesse der vorbeigehenden Besucher. Die Region Thum ist für deutsche Touristen schon

kolemjdoucích návštěvníků. Jelikož Thumsko většina německých turistů již re-

bekannt, aber ihre Verbindung zu einem tschechischen Grenzgebiet interessierte sie. Für viele

gistrovala, velmi je zaujalo také propojení na český příhraniční region. Pro mnohé

waren die Informationen über beide Altstädte, ihre Tradition im Bergbau und Hopfenanbau sehr

byly zajímavé informace o obou historických městech a např. jejich tradicích těžby

interessant. Ein weiteres Motiv zum Besuch der beiden Regionen ist auch ihre geografische Nähe.

či pěstování chmele. Dalším motivem k návštěvě obou regionů je jejich vzájemná

Z.B. dauert die Fahrt von Thum nach Žatec mit dem Auto nur eine Stunde. Der grenzüberschreiten-

geografická blízkost. Vždyť například cesta z Thumu do Žatce trvá autem pouze jednu

de Charakter der gemeinsamen Präsentation dieser Region war auf der Messe völlig einzigartig.

hodinu. Svým charakterem byla však společná prezentace přeshraničního regionu

Vielen Besuchern wurde ein neuer Horizont eröffnet, der zeigte, was man in der Nachbarschaft

na veletrhu naprosto ojedinělá. Mnohým otevřela nový obzor, že v sousedství se dá

Interessantes erleben und ansehen kann.

zažít a poznat mnoho zajímavého!

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

Bezpečnost v euroregionu - Sicherheit in der Euroregion
Střední technická škola Most Velebudice je dlouhodo-

Die Technische Fachschule Most Velebudice ist ein lang-

bým, aktivním členem našeho euroregionu. Připravuje

jähriges, aktives Mitglied unserer Euroregion. Sie bereitet

pro něj v současné době záměr v oblasti bezpečnosti;

gegenwärtig ein Vorhaben im Bereich Sicherheit vor.

tento obor se na této škole také vyučuje. Na setkání

Dieses Fach wird an dieser Schule auch unterrichtet. Bei

zástupců Technické školy Most a Euroregionu Kruš-

einem Treffen der Vertreter der Technischen Fachschule

nohoří s německými partnery v policejním ředitelství

Most und der Euroregion Krušnohoří/Erzgebirge mit

v Chemnitz a v partnerském městě Mostu Marienbergu

deutschen Partnern der Polizeidirektion Chemnitz und

9. ledna byl připraven smysluplný záměr projektu, jehož

der Partnerstadt Marienberg am 9. Januar, wurde ein

výsledkem by měla být informovanost návštěvníků

sinnvolles Projektvorhaben vorbereitet. Dessen Ergebnis

obou partnerských měst o problémech kriminality a možnostech prevence. V ne-

soll eine bessere Information der Besucher beider Partnerstädte zu Problemen der Krimi-

poslední řadě by pro euroregion měl vzniknout na základě společné práce českých

nalität und deren Prävention sein. Nicht zuletzt soll für die Euroregion ein zweisprachiges

i německých studentů a odborníků kapesní dvojjazyčný manuál, obsahující důležité

Taschenbuch entstehen, das wichtige Informationen für Besucher in beiden Teilen der Euro-

informace pro návštěvníky v obou částech euroregionu o tom, kam se obrátit v případě

region beinhaltet, wohin man sich z.B. bei Problemen wenden kann. Außerdem soll es einen

potřeby, přehled kontaktů a odkazů pro případy trestného činu a jak jim předcházet.

Überblick zu Kontakten und Hinweisen enthalten, wie man im Falle einer Straftat vorgeht.

Gute Aussicht auch bei schlechter Sicht - Dobrý výhled i při špatné viditelnosti
(DTPA/RL) OBERWIESENTHAL: Eine neue Möglichkeit das Erzgebirge

(DTPA/RL) OBERWIESENTHAL: Novou možnost, jak poznávat

kennenzulernen, hat Hotelier Harry Meinel auf dem Fichtelberg vorgestellt.

Krušnohoří, představil hoteliér Harry Meinel na Fichtelbergu. Ve

Im Treppenaufgang des Fichtelbergturmes gibt es nun Informations- und

vstupním schodišti věže na Fichtelbergu jsou nyní umístěny vý-

Schautafeln mit allerhand Wissenswertem zur Region und vor allem zu

věsní informační tabule s veškerými zajímavostmi v regionu a s vy-

Ausblicken, die man vom Turm aus haben kann. Diese sollen in erster Linie

obrazenými výhledy, které návštěvník může z věže spatřit. Mohou

bei schlechter Sicht ein Angebot für Touristen darstellen und sehenswerte

v první řadě nabídnout turistům fiktivní výhled i za špatného počasí

Plätze des Erzgebirges vorstellen. Gezeigt werden auch fünf Panorama-

a představit tak atraktivní místa Krušných hor. Vystaveno je zde i pět

bilder des Prager Fotografen Petr Mikšíček. Somit hat man den imposanten

panoramatických snímků pražského fotografa Petra Mikšíčka. Tím

Erzgebirgsblick auch bei Nebel. Touristische Basisdaten und das Angebot

se dostane návštěvníkům impozantní pohledu i za mlhy. K mání jsou

von Prospekten und Flyern sollen Tourenplanungen erleichtern. Geför-

zde prospekty a turistické skládačky, které mohou turistům pomoci

dert wurde das Projekt durch Ziel3. Es besteht eine Kooperation mit den

plánovat turistické trasy. Celý projekt je dotován z programu Cíl 3.

Fremdenverkehrsämtern sowohl im sächsischen als auch im böhmischen

Existující kooperace úřadů cestovního ruchu jak na české, tak i na

Erzgebirge. Diese gewährleistet die aktuelle und repräsentative Darstellung

saské straně Krušnohoří zajišťuje aktuální a reprezentativní prezen-

des Erzgebirges als Natur- und Kulturraum.

taci Krušných hor jako vzácného přírodního a kulturního prostoru.
Europäische Union. Europäischer Fonds für
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Českosaský turistický region – Nová kvalita
Závěrečná konference společného projektu v Ústí nad Labem
Europäische Union. Europäischer Fonds für
regionale Entwicklung: Investition in Ihre
Zukunft/Evropská unie. Evropský fond pro
regionální rozvoj: Investice do vaší budoucnosti

Böhmisch-Sächsische Tourismusregion – Neue Qualität
Abschlusskonferenz des gemeinsamen Projektes in Ústí nad Labem
Koncem ledna byly v Krajském úřadu Ústeckého kraje
v Ústí nad Labem představeny výsledky tohoto společného projektu.
Jeho cílem bylo využít přeshraničně na trhu destinaci Krušnohoří/Erzgebirge. Sloganem „Dvě země – jeden region
plný zážitků: KRUŠNOHOŘÍ“ je představen přeshraničně
i nadregionálně tento přeshraniční region v srdci Evropy.
Velký příspěvkem je nová internetová platforma
www.Krusnehory-erzgebirge.eu
Odborníci se shodli na tom, že budou turistický region na
této platformě prezentovat uživatelsky přívětivě a zajímavě
s nabídkou mnoha informací.
Interaktivní mapy, založené na GPS souřadnicích, provedou pěší turisty, lyžaře, cyklisty i na horských kolech
po propojených cestách překrásnou krajinou a nabídnou
kromě turistických tras místní pamětihodnosti a gastronomická zařízení.
Na konferenci měl i sousední region, Českosaské Švýcarsko možnost se představit, a rovněž upozornit na festival
Mitte Europa, který je již po mnoho let pevnou součástí
českého a saského příhraničí.
Součástí konference Nová kvalita byly také ukázky tradičních krušnohorských řemesel, které vyvolaly velký zájem;
dominoval zde především Horský klub Lesná.

Ende Januar wurden im Bezirksamt in Usti n.L. die Ergebnisse dieses gemeinsamen Projektes vorgestellt.
Ziel des Projektes war es, die Destination Erzgebirge/
Krušnohoří grenzüberschreitend zu vermarkten. Mit dem
Slogan „Zwei Länder – eine Erlebnisregion: ERZGEBIRGE“
wird die grenzüberschreitende Region im Herzen Europas
gemeinsam und überregional beworben.
Einen großen Beitrag leistet dafür die neuen Internetplattform www.Krusnehory-erzgebirge.eu
Die Macher haben es verstanden, anwenderfreundlich und
interessant die gemeinsame Tourismusregion Erzgebirge
zu präsentieren und den Interessenten viele Informationen
zu bieten.
Interaktive, GIS-basierte Karten leiten Wanderer, Skifahrer
und Mountainbiker durch die Wegenetze und stellen die
wunderschöne Landschaft, durch die diese führen, nebst
den an den Strecken befindlichen Sehenswürdigkeiten und
gastronomischen Einrichtungen vor.
Auf der Konferenz hatte auch die Nachbarregion SächsischBöhmische Schweiz die Gelegenheit, sich vorzustellen,
sowie das Festival Mitte Europa, das seit vielen Jahren
eine feste Größe in der sächsische Tschechischen Grenzregion ist.
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Um zukünftig im Bereich der Kulturraumverwaltung effizienter arbeiten zu können beschloss der Kulturkonvent im vergangenen
Jahr die beiden Regionalbereiche in Annaberg-Buchholz und in Freiberg aufzulösen
und zu einer gemeinsamen Verwaltungseinheit zusammen zu schließen.
Seit dem 01. 01. 2013 hat der Kulturraum
Erzgebirge-Mittelsachsen nun seinen Sitz
in der Musikschule Flöha, einer Liegenschaft
des Landkreises Mittelsachsens. Rund 50.000
EURO stellte der Landkreis zur Verfügung um
die notwendigen baulichen Veränderungen für
die neuen Büroräume zu realisieren.
Der stellvertretende Vorsitzende des Kulturkonventes des Kulturraumes ErzgebirgeMittelsachsen, Landrat Volker Uhlig übergab
im Rahmen des 50. Geburtstages der Musik-

Aby bylo možné efektivněji pracovat v oblasti

oslav 50. výročí založení hudební školy Flöha.

schule Flöha die neuen Räume.

vedení Kulturního prostoru, rozhodl se Kulturní

Hudební doprovod převzal akordeonový orche-

Er eröffnete auch die Ausstellung in der Mu-

konvent v minulém roce zrušit obě regionální

str „Quintamento“ Středosaské hudební školy.

sikschule Flöha, in der Arbeiten von Künstlern,

vedení v Annabergu-Buchholzi a Freibergu

Zemský rada Středosaského okresu Volker

Kursleitern und Teilnehmern, Erwachsenen

a vytvořit společnou správní jednotku.

Uhlig také zahájil výstavu v hudební škole,

und Jugendlichen in den Genres Lithographie,

Od 1. 1. 2013 má tedy nyní Kulturní prostor

ve které byla představena díla umělců a ve-

Fotografie, Hochdruck und Malerei gezeigt

Krušnohoří-Střední Sasko své sídlo v hudební

doucích kurzů a jejich účastníků, dospělých

werden.

škole ve městě Flöha, která je nemovitostí

i mládeže v žánrech litografie, fotografie, tisku

Einige Arbeiten entstanden unter dem unmit-

okresního úřadu Střední Sasko. Okres dal

a malířství. Některá z děl vznikla z bezpro-

telbaren Eindruck der Musik, andere wirken

k dispozici na 50 000 EUR, aby bylo možné

středního dojmu z hudby, jiná působí barvou

durch Farbe und Linienführung rhythmisch

realizovat stavební změny, potřebné k vytvo-

a lineárním provedením rytmicky a vzletně.

und beschwingt.

ření kancelářských prostor.

Projekt představil Rolf Büttner, vedoucí lido-

Der Leiter der bereits 1967 gegrün-

vé umělecké školy,

deten Volkskunstschule, Rolf Büttner,

založené již v roce

führte durch die Ausstellung.

1967.

Das Akkordeonorchester „Quinta-

Euroregion Erzgeb-

mento“ der Mittelsächsischen Mu-

irge/Krušnohoří ne-

sikschule übernahm die musikalische

ní s Kulturním pro-

Umrahmung für die gesamte Veran-

storem Krušnohoří

staltung.

Střední Sasko spo-

Die Euroregion Erzgebirge ist mit dem

jen jen společným

Kulturraum Erzgebirge –Mittelsachsen

územím, ale je také

nicht nur durch die gleiche Gebietsku-

dlouholetou spolu-

lisse verbunden, sondern durch viele

prací.

Jahre guter Zusammenarbeit.

Jednatel Kulturního

Der Geschäftsführer des Kulturraumes

prostoru Krušno-

Erzgebirge-Mittelsachsen Wolfgang

hoří-Střední Sasko

Kalus arbeitet sowohl in der bilate-

Wolfgang Kalus není pouze předsedou

ral besetzten Arbeitsgruppe Schule/
Jugend/Kultur der Euroregion Erzgebirge als

Místopředseda Kulturního konventu a Kul-

bilaterální pracovní komise pro školy, mládež

deren Vorsitzender sowie auch als stimm-

turního prostoru Krušnohoří-Střední Sasko,

a kulturu, ale je navíc i hlasujícím členem Lo-

berechtigtes Mitglied im Lokalen Lenkungs-

zemský rada Volker Uhlig z okresu Střední

kálního řídícího výboru Fondu malých projektů

ausschuss des Kleinprojektefonds Ziel 3 mit.

Sasko předal tyto kancelářské prostory v rámci

programu Cíl 3.
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stavišti v Praze již tradiční mezinárodní veletrh
cestovního ruchu Holiday World 2013.
Společný stánek propagující obě strany Krušných hor připravili také projektoví partneři projektu „Sláva krušnohorského hornictví“, který
je podpořen Evropskou unií prostřednictvím
programu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko,
Programem Cíl 3/Ziel 3.
Ústecký kraj a Wirtschaftsförderung Erzgebirge, GmbH prezentovali nejen turistické zimní
a letní aktivity v Krušnohoří, ale také informovali o česko-německém projektu přípravy
Hornické kulturní krajiny Krušnohoří/Erzgebirge k zápisu na prestižní seznam UNESCO.
Stále se zvyšující zájem o krušnohorské hornické památky potvrdila i hojná účast u stánku
a množství rozdaného propagačního materiálu, vážícího se především k montánní tématice.
„Slávu“ krušnohorského hornictví budou partneři i nadále propagovat nejen na společných
prezentacích, ale také prostřednictvím výstavy
k hornictví, která v následujících dvou letech
bude putovat po Krušných horách.

Vom 7. bis 10. Februar fand im Messegelände in Prag die traditionelle internationale
Reisemesse „Holiday World 2013“ statt.
Die Projektpartner des Projektes „Ruhm
des Erzgebirgsbergbaus“ bereiteten einen
gemeinsamen Stand vor. Das von der Europäischen Union geförderte Projekt wurde
aus dem Programm der EU Ziel 3/Ziel 3
für grenzüberschreitende Zusammenarbeit
zwischen der Tschechischen Republik und
dem Freistaat Sachsen gefördert.
Der Bezirk Ústecký kraj und die Gesellschaft
Wirtschaftsförderung Erzgebirge, GmbH,
präsentierten nicht nur die touristischen

Das steigende Interesse für erzgebirgische

werden die Partner auch weiterhin pro-

Winter- und Sommeraktivitäten, sondern

Montandenkmäler zeigte sich an den zahl-

pagieren nicht nur auf den gemeinsamen

informierten auch über das deutsch-tsche-

reichen Besuchern des Standes und die An-

Präsentationen, sondern auch durch die

chische Projekt Montanregion Erzgebirge/

zahl der mitgenommenen Werbeunterlagen

Ausstellung des Bergbaus, die in den fol-

Krušnohoří, das zur Beantragung auf die

zum Thema der Montanregion.

genden zwei Jahren durch das Erzgebirge

Liste der UNESCO vorbereitet wird.

Den „Ruhm“ des erzgebirgischen Bergbaus

wandern wird.
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Ve dnech 7. – 10. února 2013 se konal na Vý-
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Hasiči bez jazykové bariéry - Feuerwehren ohne Sprachbarriere
V příjemném prostředí Vzdělávacího a rekreačního centra Lesná, o.p.s., proběhla 10.
ledna ve zcela zaplněném přednáškovém sále
zahajovací konference projektu Hasiči bez jazykových bariér. Projekt vychází ze zkušeností
předchozího obdobného projektu a je v mnoha
směrech inovativní. Především se kurzu zúčastní čeští i němečtí hasiči společně v jedné
skupině, formou tzv. tandemového vyučování.
Tím je zaručena nejen odborná úroveň kurzu,
ale i užití odpovídajících pojmů a obratů užívaných v praxi při společném zásahu. Lektorka
kurzu Dr. Marie Svačinová má v tomto ohledu velké zkušenosti a bude směřovat výuku
s minimální gramatikou k osvojení praktických
jazykových znalostí. Pro výuku je stanoveno
50 hodin, účastníci kurzu se budou scházet
o víkendech na Lesné, která k tomu vytvořila

innovativ. Vor allem beteiligen

optimální podmínky. Získané jazykové znalosti

sich tschechische und deutsche

se prověří na společném cvičném zásahu na

Feuerwehren gemeinsam in einer

konci kurzu. Cílem není jen nabytí jazykových

Gruppe, in Form des sog. Tande-

znalostí, ale i další sbližování obou částí na-

munterrichts. Damit ist nicht nur

šeho společného euroregionu, jak uvedl ve

die fachliche Ebene des Kurses

své poutavé řeči Antonín Herzán, předseda

gewährleistet, sondern auch die

Horského klubu Lesná.

Nutzung der in der Praxis benutzten entsprechenden Begriffe und
Wendungen. Die Dozentin des

Antonín Herzán

Kurses, Frau Dr. Marie Svačinová,
hat in dieser Beziehung viele Erfahrungen und wird den Unterricht mit minima-

nem gemeinsamen Übungseinsatz am Ende

Im angenehmem Milieu des Bildungs- und

ler Grammatik zur Annahme der praktischen

des Kurses überprüft. Das Ziel des Projektes

Erholungszentrums Lesná, einer gemeinnüt-

Sprachkenntnisse führen. Für den Unterricht

ist nicht nur der Erwerb der Sprachkompetenz,

zigen Gesellschaft, fand am 10. Januar die

wurde 50 Stunden festgelegt. Die Teilnehmer

sondern auch die weitere Annäherung bei-

Auftaktkonferenz des Projektes „Feuerwehr

des Kurses werden sich in Lesná treffen, wo

der Teile unserer gemeinsamen Euroregion,

ohne Sprachbarriere statt. Das Projekt geht

für sie optimale Bedingungen geschaffen

wie Herr Antonín Herzán, Vorsitzende des

von den Erfahrungen eines vorangegangenen

werden.

Bergklubs Lesná, in seine Rede einleitend

Projektes aus, und ist in vielen Richtungen

Erworbene Sprachkenntnisse werden bei ei-

feststellte.

Lyžařské projekty euroregionu - Skiprojekte der Euroregion
Dne 9. 3. 2013 se uskutečnil jeden z dal-

Am 09. 03. 2013 fand ein erfolgreiches

ších úspěšných sportovních projektů

Projekte unserer Euroregion, „Skiwett-

našeho euroregionu, Lyžařský závod

bewerb Kleinerzgebirgspokal – Klínovec

Krušnohorský pohárek – Klínovec 2013.

2013“ statt. Es ging um einen Skiwettbe-

Obsahem bylo uspořádání mezinárodních

werb für Kinder von 8 bis 12 Jahren. Der

lyžařských závodů pro děti ve věku 8 až

Wettkampf fand in zwei Runden auf der

12 let. Závody se konaly jako dvoukolový

dortigen Abfahrtstrecke statt. Die Veran-

obří slalom na místní proslulé sjezdovce.

staltung wurde vom stellv.

Akci sledoval místopředseda euroregionu

Vorsitzenden der Euroregion, Ing Jan

Ing. Kerner, který se na ní podílel již od

Kerner beobachtet, der sich auch daran

ranní přípravné fáze. Závodů se zúčastnilo cca 85 dětí (více

beteiligte. An dem Wettbewerb nahmen ca. 85 Kinder teil (mehr als eine Hälfte

než polovina z Německa) a závodu přihlíželo na 100 – 200

aus Deutschland) mit etwa 100 – 200 Zuschauern. Einige Dutzend ehrenamtli-

diváků. Organizační štáb činil několik desítek dobrovolníků

cher Helfer bildeten den Organisationsstab der die gesamte Sportveranstaltung

a celá akce byla perfektně připravena i řízena.

perfekt durchführte.
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Sächsisches Jahr auf www.e-region.cz - Saský rok na www.e-region.cz
Das regionale Internetmagazin hat im vergan-

Inserenten ist. Neue Tipps

genen Jahr virtuell die tschechisch – deutsche

zu interessante Veranstal-

Grenze überschritten und hat tschechische

tungen werden immer mehrt.

Besucher nach Sachsen gelockt. In den Fe-

Tschechische Touristen fah-

rien lief auf den Seiten des Freizeitmagazins

ren häufig nach Deutsch-

der „Sächsischer Sommer“, im November

land und sind gute Kunden.

knüpfte der „Sächsischer Advent“ an. Weitere

Unser Magazin ist dank

Sehenswürdigkeiten, die die tschechischen

seiner Zielstellung auf den

Touristen anlocken können, sind auch auf den

Tourismus, dank seiner ho-

Web-Seiten immer häufiger. Diese findet man

hen Besucherzahl und der

unter „Sachsen“

langen Historie, ein idealer

Ich fahre selbst ins sächsischen Erzgebirge, so

Platz für die Präsentation

haben wir im Magazin vereinbart, dass wir zu

der sächsischen Attraktivi-

den Ausflugstipps und zu den Veranstaltun-

täten für den tschechischen

gen im Erzgebirge noch Sachsen ergänzen,

Leser, so Kateřina Táborská.

so die Chefredakteurin Kateřina Táborská.

Wie sie ergänzt, wird sich

Das Interesse unsrer Leser haben wir in den

das Magazin auch in der

Ferien getestet. Den ganzen Sommer prä-

kommenden touristischen

sentierten wir Einladungen zu interessanten

Saison dem Land Sachsen

Ausflügen, oftmals nur ein Stück hinter der

widmen und seine Leser

Grenze. Wir haben unsere Leser in die his-

können sich auf neue Aus-

torische Saigerhütte nach Olbernhau eingela-

flugstipps freuen.

Kateřina Táborská

den, sind mit der Schmalspurbahn durch das
Pressnitztal gefahren, die echt feste Festung
Königstein entdeckt aber auch die Kinder
haben wir nicht vergessen. Denen haben

Regionální internetový magazín

advent zval v listopadu a prosinci na ad-

wir z.B. einen Ausflug nach Oederan in den

www.e-region.cz v loňském roce virtuálně

ventní trhy, výstavy, hornické průvody. Každý

Miniaturpark Klein -Erzgebirge, in den ZOO

překročil česko-německé hranice a začal lákat

týden vycházely Tipy na adventní víkendy

Dresden oder in die Manufaktur der Träume

české návštěvníky do Saska. O prázdninách

s desítkami pozvánek na akce v Německu.

in Annaberg angeboten, erzählt Kateřina Tá-

běžel na stránkách volnočasového magazínu

„Spolupracovali jsme hlavně s Euroregionem

borská. Nach dem Erfolg des „Sächsischen

Speciál Saské léto, na který v listopadu na-

Krušnohoří, díky Františku Bínovi se nám

Sommers“ präsentierte das Magazin weitere

vázal Saský Advent. Další zajímavosti, které

podařilo navázat řadu kontaktů s německými

sächsische Attraktivtäten, nämlich die typi-

mohou přilákat české turisty, na webu nadále

pořadateli.

sche Weihnachtstraditionen. Der spezielle

přibývají. Najdete je v záložce Sachsen.

Na německé straně jsme spolupracova-

Sächsische Advent lud im November und

„Sama do saského Krušnohoří často na vý-

li s Dresden Marketing GmbH, česko-

Dezember zu Adventmärkten, Ausstellungen,

lety jezdím, a tak jsme si v magazínu řekli, že

německou agenturou pro komunikaci Susanne

Bergparaden ein. Jede Woche erschienen

k tipům na výlety a akce v Krušných horách

Gertoberens, informační kanceláří v Seifenu

Tipps zu Weihnachtswochenenden, mit zehn

a Českém středohoří přidáme ještě Sasko,“

a Tourismusverband Erzgebirge v Annaberg-

Einladungen auf Veranstaltungen in Deutsch-

říká šéfredaktorka magazínu Kateřina Tá-

Buchholz,“ vysvětluje Kateřina Táborská.

land. Wir haben vor allem mit der Euroregion

borská. Zájem čtenářů si magazín otestoval

Co zajímavého vyšlo, se mohou čtenáři maga-

zusammenarbeitet, dank Herrn Bína ist es

o prázdninách, kdy celé léto vycházely

zínu přesvědčit v záložce Sachsen, kde je také

uns gelungen, eine Reihe der Kontakte mit

pozvánky na zajímavé výlety, mnohdy jen

nabídka pro německé partnery a inzerenty.

deutschen Veranstaltern zu knüpfen. Auf der

kousek za hranicemi. „Pozvali jsme čtenáře

Nové tipy na zajímavé akce v Sasku tam stále

deutschen Seite haben wir mit Dresden Mar-

do historického areálu v Olbernhau, projeli se

přibývají. „Rádi navážeme další partnerství.

keting GmbH zusammengearbeitet, sowie

vlakem údolím Přísečnice, objevovali ‚opravdu

Čeští turisté do Německa jezdí hojně a jsou

mit der tschechisch-deutschen Agentur für

festovní pevnost‘ Konigstein a nezapomněli

to dobří zákazníci. Náš magazín je, myslím,

Kommunikation Susanne Gertoberens, dem

jsme ani na děti. Těm jsme nabídli třeba výlet

díky svému zaměření na turismus, vysoké

Informationsbüro Seiffen und dem Tourismus-

do miniatur parku v Oederanu, zoo Drážďany

návštěvnosti a dlouhé historii, ideálním mís-

verband Erzgebirge in Annaberg-Buchholz,

nebo Manufakturu snů v Annaberg-Buch-

tem pro prezentaci saských atrakcí českému

erklärt Kateřina Táborská. Was Interessantes

holz,“ vypočítává Kateřina Táborská.

čtenáři,“ doplňuje Kateřina Táborská. Jak do-

schon herausgegeben wurde, können die Le-

Po úspěchu Saského léta pokračoval ma-

dává, Sasku se bude magazín věnovat i v další

sers des Magazins unter „Sachsen“ finden, wo

gazín v propagaci další saské atrakce, a sice

turistické sezóně a čtenáři se tam mohou těšit

auch das Angebot für deutsche Partner und

typických vánočních tradic. Speciál Saský

na nové tipy na výlet.
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Světýlka - Lichtlein
Docela velké divadlo, o.s., Litvínov rea-

Das Theater Docela velké divadlo, o. s. aus Litvínov

lizuje od 1. května 2012 v rámci Eurore-

(Tschechien) realisiert seit dem 1. Mai 2012 im Rah-

gionu pod záštitou Evropské unie spolu

men der Euroregion unter der Schirmherrschaft der

s občanským sdružením Alte Brauerei,

EU gemeinsam mit dem Soziokulturellen Zentrum Alte

e.v. Sozialkulturelles Zentrum Annaberg-

Brauerei e. V. aus Annaberg-Buchholz das Projekt

-Buchholz projekt Světýlka – Lichtlein.

Světýlka-Lichtlein.

Podtitul projektu realizovaného v rámci

Der Untertitel dieses im Rahmen des Programms

programu Cíl 3 zní:

ZIEL3 realisierten Projektes lautet:

Rozsvěcet světýlka v očích lidí a pře-

Lassen wir die Lichter in den Augen der Menschen

devším dětí, jakýmkoliv způsobem

und vor allem der Kinder mit Benachteiligung auf-

handicapovaných.

leuchten. Unter einer Benachteiligung versteht man

Handicapem se tu rozumí postižení fyzic-

nicht nur eine körperliche oder geistige Behinderung,

ké nebo mentální, ale také omezení sociální nebo geografické.

sondern auch eine soziale oder geographische Beschränkung.

Docela velké divadlo proto jezdí do dětských domovů, domovů pro seniory, do

Das tschechische Theater besucht aus diesem Grunde Kinderheime, Altersheime und Pflegeheime,

ústavů sociální péče, speciálních škol a speciálních mateřských škol, center pro

Sonderschulen und Kindertagesstätten, Zentren für behinderte Menschen, kleine schlecht zugäng-

handicapované, do malých obcí se špatnou dostupností a do dalších míst a tam

liche Ortschaften und andere Orte und bringt dorthin Theatervorstellungen mit anschließendem

uvádí divadelní představení s následným interaktivním programem.

interaktivem Programm.

Prvních 30 představení – z toho polovina na české a polovina na německé straně

Die ersten 30 Vorstellungen – davon die Hälfte auf der tschechischen und die Hälfte auf der deut-

hranice Euroregionu – bylo odehráno

schen Seite der Grenze – wurden von Mai bis November

od května do listopadu 2012.

2012 gegeben.

Na německé straně uvedlo Docela

Auf der deutschen Seite führte das Theater Docela velké divad-

velké divadlo svá hudební představení

lo seine musikalischen Vorstellungen in deutscher Sprache

nastudovaná v německem jazyce, tedy

auf – Schwanensee, Dornröschen und Romeo und Julia.

Labutí jezero – Schwanensee, Šípko-

Auf der tschechischen Seite gab das tschechische Theater

vá Růženka – Dornroschen a Romeo

Vorstellungen für Kinder und auch einige Vorstellungen für

a Julie – Romeo und Julia.

Erwachsene – Dům splněných snů, Za úplňku, Loupežník

Na české straně uvedlo Docela velké

Rumcajs, Mrazík, Labutí princezna, Chytrý Honza a princez-

divadlo tituly určené dětem, ale i něko-

na Rozárka, Jak se čerti báli a Jak šel drak sníst princeznu.

lik představení pro dospělé, tedy Dům

Alle Vorstellungen wurden von einem interaktiven Programm

splněných snů, Za úplňku, Loupežník

ergänzt. Während dieses Programms lernten Klienten der oben
genannten Einrichtungen verschiedene theatralische Artefakte

Rumcajs, Mrazík, Labutí princezna,
Chytrý Honza a princezna Rozárka, Jak se čerti báli a Jak šel drak sníst princeznu.

kennen. Dekorationen, Kostüme, Kostüm-Zubehör, Requisiten, Tanzschuhe, Degen und Schwerter,

Všechna představení byla doplněna interaktivním programem, během něhož se

Marionetten, Masken und Perücken nicht nur aus der Vorstellung, sondern auch direkt vorbereitet für

klienti zařízení seznámili s divadelními artefakty. Dekora-

das interaktive Programm, stehen

ce, kostýmy, kostýmové doplňky, rekvizity, taneční obuv,

den Teilnehmern zur Verfügung.

šermířské kordy a meče, loutky, masky a paruky nejen

Sie können natürlich alles aus-

z představení, ale i připravené přímo pro interaktivní

probieren. Die Möglichkeit, in die

program, jsou během workshopu k dispozici klientům

Theaterwelt einzusteigen, erweckt

zařízení, kteří si je mohou vyzkoušet.

bei den Teilnehmern der bereits

Možnost vstoupit do divadelního světa vzbuzuje u klientů

erwähnten Einrichtungen Begeiste-

výše zmiňovaných zařízení nadšení a velký zájem o diva-

rung und großes Interesse an dieser

delní svět plný fantazie a kouzel.

Welt voller Phantasie und Magie.

A tak se v občas smutných očích klientů projektu najed-

Und so leuchten in den manchmal

nou rozsvěcují světýlka a v stejná světýlka lze pozorovat

traurigen Augen der Teilnehmer
plötzlich Lichter auf. Die gleichen

i v očích jejich ošetřovatelů, rodičů, ale samozřejmě
i herců. Projekt je vzájemným obohacením lidí, kteří by se bez něj zřejmě nikdy

Lichter können auch in den Augen ihrer Pfleger, Eltern und selbstverständlich auch der Schauspieler

nesetkali. Díky originálnímu projektu je v Euroregionu celý rok skoro stejně svě-

beobachtet werden. Das Projekt ist eine gegenseitige Bereicherung für Menschen, die sich ohne das

týlek jako v sobě adventu na svazích Krušných hor, kdy se za okny všech domků

Projekt wahrscheinlich nie getroffen hätten. Dank diesem einzigartigen Projekt gibt es das ganze

rozsvěcují vánoční světýlka.

Jahr in der Euroregion fast so viele Lichter wie in der Adventszeit an den Hängen des Erzgebirges,

Projekt Světýlka – Lichtlein bude pokračovat i v letech 2013 a 2014.

wenn in den Fenstern der Häuser die Weihnachtslichter leuchten.

Mgr. Jana Galinová, autorka projektu

Mgr. Jana Galinová, Autorin des Projektes,

Docela velké divadlo, o.s., Litvínov

Docela velké divadlo, o. s., Litvínov
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