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(DTPA/MT) BERLIN/DRESDEN: Saský minis-

terský předseda Stanislaw Tillich se 13. března 

v Berlíně poprvé setkal v rozhovoru s novým 

českým premiérem Bohuslavem Sobotkou. 

Oba si vyměnili své poznatky o úspěšné spo-

lupráci obou zemí. „Se žádným jiným státem 

nemá Svobodný stát Sasko tak mnohostran-

né, úzké a přátelské vztahy 

jako s Českou republikou. 

Naším společným cílem je 

to, aby se náš region v srdci 

Evropy dále rozvíjel,“ ře-

kl Tillich. Kromě jiného se 

Tillich i Sobotka zabývali té-

maty přeshraniční kooperace 

v oblasti záchranné služby, 

ochranou před povodněmi 

a katastrofami. Hovořili také 

i o dalším směřování spolu-

práce ve vztahu k výstavbě 

nového železničního spojení 

mezi Drážďany a Prahou. 

Obzvláště důležité a aktuální 

pro obě strany je boj s dro-

govou kriminalitou. Jedná 

se především o drogu Am-

phetamin Crystal Meth, která 

rychle vyvolává závislost, je 

zdraví škodlivá, která v českém 

příhraničí je výhodně vyráběna 

a dostává se také do Saska. 

(DTPA/MT) BERLIN/DRES-

DEN: Sachsens Ministerprä-

sident Stanislaw Tillich hat am 

13. März in Berlin den neuen 

tschechischen Premierminis-

ter Bohuslav Sobotka erstmals 

zu einem Gespräch getroffen. 

Darin tauschten sie sich über 

die erfolgreiche Zusammen-

arbeit beider Länder aus. „Mit 

keinem anderen Staat pflegt 

der Freistaat Sachsen so viel-

fältige, enge und freundschaft-

liche Beziehungen wie mit der 

Tschechischen Republik. Unser 

gemeinsames Ziel ist es, unse-

re Region im Herzen Europas 

weiter voranzubringen,“ sagte 

Tillich. 

Unter anderem thematisierten 

Tillich und Sobotka die grenzüberschreitende 

Kooperation in den Bereichen Rettungsdienst 

sowie Hochwasser- und Katastrophenschutz. 

Außerdem sprachen sie über eine weiter-

führende Zusammenarbeit beider Länder 

hinsichtlich des Baus einer neuen Schie-

nenverbindung zwischen Dresden und Prag. 

Společným cílem je další rozvoj regionu
Gemeinsames Ziel ist weiter voranzubringen Region

Besonders wichtig ist aktuell für beide Seiten 

die Bekämpfung der Drogenkriminalität. Das 

sehr schnell süchtig machende, gesund-

heitsschädliche Amphetamin Crystal Meth 

wird in grenznahen Gebieten in Tschechien 

günstig hergestellt und gelangt so auch nach 

Sachsen.

Berlin, 13. März 2014
Berlín, 13. března 2014
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Der Rat des Bezirkes Ústecký kraj hat einen finanziel-

len Beitrag für die Unterstützung der Zusammenarbeit 

mit den beiden Euroregionen – Krušnohoří und Labe 

zugesagt. Am Vormittag des 06.03. 2014 unterzeichnet 

Hauptmann Oldřich Bubeníček mit beiden Vertretern der 

im Bezirk arbeiteten Institutionen Verträge, durch die die 

Euroregion Krušnohoří/Erzgebirge sowie die Euroregion 

Elbe/Labe einen Beitrag für ihre Tätigkeit erhalten. Bei  der 

Unterzeichnung betonten die Vertreter des Bezirks, die 

Vorsitzende der Euroregion Krušnohoří/Erzgebirge Hana 

Jeníčková und der Vertreter der Euroregion Elbe/Labe Otto 

Neubauer, dass sich die Arbeit im Bereich Umwelt, Bildung 

oder Unterstützung der Unternehmen im Bezirk entwickeln. 

In der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit kommt es 

zu gegenseitig nutzbringenden Erfahrungsaustauschen, 

es werden gemeinsame interessante Veranstaltungen 

wie gegenwärtig auch die gemeinsame Vorbereitung der 

neuen Förderperiode für die Unterstützung der grenzüber-

schreitenden Zusammenarbeit durchgeführt. Die Arbeit der 

Rada Ústeckého kraje schválila finanční příspěvek 

na podporu spolupráce se dvěma Euroregiony – 

Krušnohoří a Labe. Dne 6. 3. 2014 dopoledne 

podepsal hejtman Oldřich Bubeníček se zástupci obou 

institucí působících na území Ústeckého kraje příslušné 

smlouvy.

Podle nich dostane Euroregion Krušnohoří příspěvek na 

činnost stejně jako Euroregion Labe. Při podpisu zdůraz-

nili jak představitelé kraje, tak i předsedkyně Euroregionu 

Krušnohoří Hana Jeníčková a představitel Euroregionu 

Labe Otto Neubauer, že práce v oblasti životního prostředí, 

ve vzdělávání či v podpoře podnikání se v kraji úspěšně 

Ústecký kraj podepsal smlouvy s Euroregiony Krušnohoří a Labe
Bezirk Ústecký kraj unterzeichnete Verträge mit den Euroregionen 
Krušnohoří/Erzgebirge und Elbe/Labe

Euroregion Krušnohoří/Erzgebirge und der Euro-

region Elbe/Labe wurden vom Bezirkshauptmann 

und auch dem 1. Stellvertreter Stanislav Rybák, 

der als Vertreter des Bezirkes regelmäßig an der 

Beratungen des Rates der Euroregion Krušnohoří/

Erzgebirge teilnimmt, hoch eingeschätzt.

Společně s krajem / 
Gemeinsam mit dem Bezirk

rozvíjí. V přeshraniční spolupráci dochází k oboustranně 

prospěšným výměnám zkušeností, pořádají se společné 

zajímavé akce a probíhá součinnost i při realizaci společ-

ných projektů, v současné době i příprava na nový program 

na podporu přeshraniční spolupráce. Práci Euroregionu 

Krušnohoří a Euroregionu Labe ocenil vedle hejtmana 

rovněž 1. náměstek hejtmana Stanislav Rybák, který se jako 

zástupce Ústeckého kraje pravidelně zúčastňuje zasedání 

Rady Euroregionu Krušnohoří. 

Der Rat der Euroregion Krušnohoří traf sich 

am 28. 02. 2014 in Saal des Kino „Svět“,  

im Chomutover Kultur- und Sportareal. Die 

Möglichkeiten  des Hauses wurden am Be-

ginn der Beratung von Herrn Martin Klouda, 

Stellvertreter des Oberbürgermeisters von 

Chomutov und Mitglied des Rates der Euro-

region, vorgestellt. 

Der Rat beschäftigte sich ausführlich mit der 

Vorbereitung des neuen Programms zur Unter-

stützung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit, vor 

allem mit dem Kleinprojektefonds. Durch den verzögerten 

Start des neuen Programms kann die Geschäftsstelle in 

Most in finanzielle Schwierigkeiten kommen, weil auch 

noch nicht alle Vorausleistungen rückerstattet wurden. Die 

Geschäftsstelle ergriff bereits wirtschaftliche Maßnahmen, 

die in der Senkung der Löhne der Mitarbeiter besteht. 

Rat der Euroregion in Chomutov - Rada Euroregionu Krušnohoří v Chomutově
Tentokrát se sešla Rada Euroregionu Krušnohoří 28. 2. 

2014 v salonku kina Svět, v chomutovském kulturním 

a sportovním areálu, jehož činnost představil za velkého 

zájmu všech členů na začátku jednání chomutovský ná-

městek primátora, člen rady euroregionu, Martin Klouda. 

Rada se podrobně zabývala přípravou nového progra-

mu na podporu přeshraniční spolupráce, především 

přípravou Fondu malých projektů. Vzhledem k tomu, 

že program Cíl 3 končí a zahájení nového programu se 

oddaluje, významná část nákladů na činnost jednatelství, 

dosud hrazená z programu Cíl 3, již v roce 2014 proplá-

cena není. Jednatelství provedlo velká úsporná opatření, 

pracovníkům jednatelství byly sníženy platy. Přesto je 

zřejmé, že bude letos velmi obtížné dodržet vyrovnané 

hospodaření sdružení, a proto bylo rozhodnuto požádat 

města, úspěšné žadatele, o aktuální pomoc, a rovněž 

Ústecký kraj. Dále rada navrhne na valné hromadě úpravu 

členských příspěvků. O přípravě valné hromady členové 

podrobně diskutovali a zkontrolují výroční zprávu za rok 

2013, kterou z jednatelství již dostali. Finanční mana-

žerka Ing. Petra Konečná se vrací z mateřské dovolené 

a Ing. Kolenová, která ji po tuto dobu zastupovala, se na 

chomutovském jednání rady rozloučila. Předsedkyně 

Euroregionu Krušnohoří JUDr. Hana Jeníčková vysoce 

ocenila její dvouletou práci a jednatel vyjádřil přesvědče-

ní, že ji euroregion neztratí; po zahájení nového programu 

s ní bude euroregion počítat. Na závěr provedl Martin 

Klouda členy rady zasvěceně chomutovským moderním 

sportovním a kulturním areálem.

Trotzdem ist klar, dass es in diesem Jahr sehr schwierig 

wird, einen ausgeglichenen Haushalt einzuhalten. Deshalb 

wurde entschieden, die Städte und die erfolgreichen An-

tragsteller sowie den Bezirk Ústecký kraj um eine aktuelle 

Hilfe zu bitten. Der Rat wird zur Vollversammlung auch 

eine vorübergehende Beitragsregelung vorschlagen. Über 

die Vorbereitung der Vollversammlung diskutierten die 

Mitglieder des Rates ausführlich und kontrollierten auch 

den Jahresbericht 2013, den die Geschäftsstelle vorgelegt 

hat. Finanzmanagerin Frau Ing. Petra Konečná ist aus 

dem Mutterschutz zurückgekehrt und Frau Ing. Zuzana 

Kolenová, die sie inzwischen vertrat, hat sich anlässlich 

der Chomutover Tagung verabschiedet. Die Vorsitzende 

Frau Hana Jeníčková schätzte ihre zweijährige Arbeit 

hoch ein und der Geschäftsführer ist überzeugt,  dass die 

Euroregion sie nicht verliert. Nach dem Start des neuen 

Programms wird die Euroregion mit ihr rechnen. Zum 

Schluss führte Herr Martin Klouda die Mitglieder des Rates 

durch das moderne Chomutover Sport- und Kulturareal.     
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RADA EUROREGIONU
RAT DER EUROREGION

Na svém prvním jednání se sešla rada tentokrát 31. 

1. 2014 v nově otevřeném Turistickém informačním 

centru v Kadani. Její členové i četní hosté z okolních 

obcí se zde seznámili s přípravou nového programu 

na podporu přeshraniční spolupráce a ocenili osvíce-

nou roli statutárního města Mostu, který na podporu 

přípravy nového programu podal projekt do Fondu 

malých projektů. Pro všechny byla velmi aktuální 

informace o možném pozastavení plateb na velké 

projekty v programu Cíl 3.  Chybovost v něm byla 

nezávislým auditorem shledána více než 4 procen-

ta, ale i v případě pozastavení programu má saská 

strana, která je leadpartnerem, dostatečnou rezer-

vu, takže již podaných projektů by se to nemuselo 

týkat. Panika není na místě, zdůrazňuje 

české Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. 

Rada se také podrobně zabývala realizací 

Fondu malých projektů, který euroregion 

spravuje a administruje. Za období 2009 

– 2013 bylo jen v české části Euroregionu 

Krušnohoří schváleno 134 projektů za více 

než jeden a půl milionu EUR.  Euroregion 

Krušnohoří se ale nyní dostává do svízelné 

situace, protože projektové období končí 

a zahájení nového má již teď zpoždění. 

Prostředky z programu Cíl 3 tedy končí 

a spolu s vystoupením Litvínova, který 

nezaplatil členské příspěvky, a jehož postoj 

všichni odsoudili, by se situace mohla stát kritickou. 

Pracovníci jednatelství se shodli na svém snížení 

platů a členové rady i hosté navrhli další strategic-

ká opatření k překonání kritické situace, pokud by 

nastala. Rada také rozhodla o konání valné hromady 

Euroregionu Krušnohoří 28. března 2014 v Mostě 

v restauraci Benedikt.

Členové rady ale nezapomněli ani tentokrát na na-

rozeniny své předsedkyně, JUDr. Hany Jeníčkové. 

Po jednání provedla místostarostka Kadaně Olga 

Zörklerová členy rady i jejich hosty nově zřízeným 

Turistickým centrem v ulici Jana Švermy v histo-

rickém měšťanském domě čp. 7, který byl pro tyto 

účely zrekonstruován. Účastníci jednání si s velkým 

zájmem prohlédli jeho obdivuhodné interiéry.  

Centrum poskytuje řadu služeb, je zde také Czech-

point, poskytuje informace o kulturních akcích a zá-

jemci zde získají kulturní přehledy na aktuální měsíc. 

Dále centrum zajišťuje předprodej vstupenek na kul-

turní akce v Kadani a okolí a prodej vstupenek přes 

Ticketportal. Dokáže zprostředkovat fundovaného 

průvodce a doporučit dobrou restauraci a ubytování, 

nabízí i úschovnu zavazadel a jízdních kol.

Rada Euroregionu Krušnohoří v Kadani 
Rat der Euroregion Krušnohoří in Kadaň

Zu seiner ersten Beratung traf sich der Rat am 31. 

01. 2014 im neu eröffneten Touristischen Informa-

tionszentrum in Kadaň. Die Mitglieder und mehrere 

Gäste aus den nahen Gemeinden machten sich hier 

mit der Vorbereitung des neuen Programms der 

grenzüberschreitenden Zusammenarbeit bekannt 

und schätzen die positive Rolle der Stadt Most 

hoch ein. Die Stadt hat für die Vorbereitung des 

neuen Programms ein Kleinprojekt beantragt. Für 

alle war die aktuelle Information über eine mögliche 

Aussetzung der Erstattung für Großprojekte im Pro-

gramm Ziel 3 wichtig, die aufgrund der Fehlerquote 

von mehr als 4 Prozenten, die von unabhängigen 

Auditoren gefunden wurden, möglich werden kann. 

Im Falle der Aussetzung hat die sächsische Seite als 

Leadpartner eine ausreichende Reserve, sodass die 

Bezahlung der schon beantragten Projekte nicht 

bedroht sein sollte.  Das tschechische Ministerium 

für regionale Entwicklung mahnte an, keine Panik zu 

machen. Der Rat beschäftigte sich auch ausführlich 

mit der Umsetzung des Kleinprojetfonds, der von 

der Euroregion verwaltet wird. Von 2009 – 2013 

wurden fast 300 Projekte in Höhe von mehr als 3 

Millionen EUR bewilligt. Jetzt ist die Euroregion in 

einer beschwerlichen Lage, weil die Förderperiode 

endet und der Start der neuen Periode mit Ver-

spätung beginnen wird. Die Finanzmittel aus dem 

Programm Ziel 3 schließen und gemeinsam mit 

dem Austritt  der Stadt Litvínov, die Mitgliedsbeträge 

nicht bezahlt hat, und dessen Stellung alle beurteilt 

hatten, könnte die Situation kritische werden. Mit-

arbeiter der Geschäftsstelle haben sich vereinbart, 

ihre Löhne zu reduzieren und Mitglieder des Rates 

sowie die Gäste haben weitere strategische Maß-

nahmen für die Bewältigung der kritischen Situation 

vorgeschlagen, wenn diese entstünde. Rat hat auch 

beschlossen, die Vollversammlung der Euroregion 

am 28. März 2014 in Most im Restaurant Benedikt 

zu organisieren.  

Mitglieder des Rates haben auch diesmal den 

Geburtstag ihrer Vorsitzenden, Frau JUDr. Hana 

Jeníčková nicht vergessen.

Nach der Tagung führte die Vizebürgermeisterin von 

Kadaň, Frau Zörkelová, Mitglieder des Rates und ihre 

Gäste durch das Touristische Informationszentrum 

in der Jan Šverma Straße im historischen Bürger-

haus Nr. 7, das für diese Zwecke rekonstruiert wor-

den ist. Die Teilnehmer haben mit großem Interesse 

seine inneren Räumlichkeiten bewundern. 

Das Zentrum bietet eine Reihe von Dienstleistungen. 

Hier befindet sich ein Checkpoint, wo Informationen 

über kulturelle Veranstaltungen vermittelt werden 

und die Interessenten einen Überblick zu den 

aktuellen Veranstaltungen des jeweiligen Monats 

bekommen. Das Zentrum gewährleistet auch den 

Verkauf der Eintrittskarten für Veranstaltungen in 

der Stadt Kadan und ihrer Umgebung, sowie den 

Verkauf mittels Ticketportals. Es werden hier auch 

qualifizierte Gästeführer vermittelt und eine Gepäck-

und Fahrradaufbewahrung angeboten.
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Stollberg - Proč má náš soused hned více jmen? Kdo je krteček 

opravdu a proč se googluje v češtině jinak než v Německu? 

Nový čtyřicetidílný audio jazykový kurs zaměřený na kulturu a na vysvětlení 

každodenního života a regionálních záležitostí představuje i četné zvláštnosti 

a kuriozity z Česka. Shrnutí mnoha témat do 100 vteřinových kurzů s poslechem 

to uživateli obzvláště usnadňuje. „Internetový audiokurz Česky za 100 vteřin 

chce představit především mladým lidem v příhraničí paletu přitažlivých témat, 

zábavnou a informativní formou,“ uvádí předseda představenstva Mediascope 

Europe Danilo Höpfner. „Současně chceme vybavit obyvatele v příhraničí několika 

českými pojmy pro běžné použití a pro oživení hraničního regionu, ale především 

chceme vzbudit zájem,“ dodává Höpner. Tento minikurz mají zájemci zdarma 

k dispozici. Integrovaná funkce „Abo“ umožňuje kalendářním způsobem nastavení 

každodenní epizody a vytváří projekt Česky za 100 vteřin jako čtyřicetidenní audio 

kurz v oblasti kultury, jazyka, sportu a společnosti. Čeština ve 100 vteřinách je 

projektem podaným společností Mediascope Europe e.V. s podporou sdružení 

DĚTI KLÍŠE z Ústí nad Labem, dotovaným Evropskou unií v rámci programu 

Cíl 3, který je určen na podporu přeshraniční spolupráci 2007 – 2013 mezi 

Svobodným státem Sasko a ČR. 

Pro dotazy tisku a pro interwiev: presse@mediascope-europe.eu

Expertem na Česko za 100 vteřin - Tschechien-Experte in 100 Sekunden 
Stollberg - Warum hat unser Nachbarland gleich mehrere Namen? Wer ist der 

kleine Maulwurf wirklich und wieso „googelt“ man in Tschechien anders als 

in Deutschland? 

Ein neuer 40teiliger Audio- Kultur- und Sprachkurs erklärt Alltägliches und Regionales, ebenso 

wie zahlreiche Besonderheiten und Kuriositäten aus Tschechien. Die Zusammenfassung vieler 

Themen in 100sekündigen Kursen zum Anhören, macht es dem Nutzer dabei besonders bequem. 

„Der Internet-Audiokurs Tschechisch in 100 Sekunden will vor allem der jungen Bevölkerung im 

Grenzraum eine Palette spannender und oft unterschätzter Themen vorstellen, unterhaltsam und 

informativ,“ so der Mediascope Europe – Vorstandsvorsitzende Danilo Höpfner. „Gleichzeitig wollen 

wir die Menschen im Grenzraum mit ein paar tschechischen Alltagsbegriffen für eine lebendige 

Grenzregion ausrüsten, vor allem aber neugierig machen,“ so Höpfner weiter.  

Der Mini-Kurs steht allen Interessierten zur Nutzung kostenfrei zur Verfügung. Eine integrierte 

„Abo-Funktion“ ermöglicht über eine Kalender-Funktion die Zustellung je einer Episode pro Tag 

und macht Tschechisch in 100 Sekunden zu einem 40tägigen Audio-Kurs für Kultur, Sprache, 

Sport und Gesellschaft. Tschechisch in 100 Sekunden ist ein Projekt von Mediascope Europe e.V. 

mit Unterstützung von DĚTI KLÍŠE aus Ústí nad Labem, gefördert von der Europäischen Union im 

Rahmen des Ziel 3-Programms zur Förderung der grenzübergreifenden Zusammenarbeit 2007-

2013 zwischen dem Freistaat Sachsen und der Tschechischen Republik. 

Für Presse- und Interviewanfragen: presse@mediascope-europe.eu

Kostenloser Kulturkurs jetzt online - www.100Sekunden.eu - Kostenloser Kulturkurs jetzt online

Na prvním workshopu tohoto projektu, který podalo občan-

ské sdružení Most 2000 se svým partnerem, společností 

CAP Oelsnitz GmbH, se účastníci, zástupci hospodářských 

komor, euroregionu a rozvojových agentur, věnovali 12. 

2. 2014 problematice krize v obou částech Euroregionu 

Krušnohoří. Problematiku saské strany představil Mathias 

Lißke. Minulá krize zde uspíšila technologický rozvoj a v 

krátké době byl hospodářský růst nejen obnoven, ale i 

překročen. Zásluhu na tom mají především flexibilní malé 

a střední firmy. Nezaměstnanost v saské části euroregionu 

klesla na 7, 5% a pociťuje se zde nedostatek kvalifikova-

ných pracovních sil. Problémem je odchod lidí z regionu 

a velkou roli hraje i ten fakt, že jsou zde, vzhledem k 

celému Německu, nízké mzdy. Českou stranu představil 

František Jochmann. Situace je zde obtíženější vzhledem 

k příchodu velkého množství nepřizpůsobivých obyvatel z 

jiných regionů a malému počtu vysokoškolsky vzdělaných 

pracovníků. Přehnané dodržování ekologických předpisů 

zapříčinilo odchod některých firem do takových zemí, kde 

se na ekologii nebere takový důraz, a další se na odchod 

připravují. Velkým problémem je odchod mladých lidí po 

dosažení vzdělání jinam, především do Prahy. Východiskem 

by mělo být vzdělávání, především pak v technických obo-

rech. Nabízí se v tomto ohledu intenzivnější přeshraniční 

hospodářská spolupráce v euroregionu. V živé diskusi se 

účastníci jednání dozvěděli mnoho dalších zajímavých 

poznatků z obou částí euroregionu na základě statistických 

podkladů, které byly pořízeny v předchozím projektu Česko-

Hospodářský vývoj v Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge – perspektivy a strategie
Wirtschaftliche Entwicklung der Euroregion Erzgebirge/Krušnohoří – Perspektive und Strategie

-saský příhraniční hospodářský prostor - nové výzvy, které 

velmi úspěšně realizovala Okresní hospodářská komora 

Most se svým partnerem CAP OELSNITZ GmbH.

Beim ersten Workshop des vom Bürgerverein Most 2000 

und seinem Partner CAP Oelsnitz GmbH beantragten 

Projekt beschäftigten sich die Teilnehmer, Vertreter der 

Wirtschaftskammern,  die Euroregion und Entwicklungs-

agenturen  am 12. 02. 2014 mit der Problematik Auswirkun-

gen der Wirtschaftskrise in beiden Teilen der Euroregion.  

Von sächsischer Seite wurde die Problematik von Matthias 

Lißke vorgestellt. Die letzte Krise beschleunigte in Sachsen 

die technologische Entwicklung und in kurzer Zeit wurde 

die Wirtschaftsentwicklung nicht nur stabilisiert, sondern 

sogar erhöht. Das ist der Verdienst der kleinen, flexiblen, 

mittelständischen Firmen. Die Arbeitslosigkeit im sächsi-

schen Teil der Euroregion sank auf 7,5 % Es herrscht hier 

ein Mangel an qualifizierten Arbeitskräften. Ein Problem ist 

auch die Abwanderung der Leute aus der Region und eine 

große Rolle spielen  die niedrigen Löhne im Vergleich zum 

westlichen Deutschland. 

Die tschechische Seite wurde von František Jochmann 

vorgestellt.  Hier ist die Situation in Bezug auf den großen 

Zustrom schwer integrierbarer Menschen aus Osteuropa 

und eine geringe Zahl von Hochschulabsolventen das 

Problem. Die Einhaltung der ökologischen Vorschriften 

verursachte einen Weggang von Firmen in solche Länder, 

wo die Ökologie nicht so streng bewertet wird, weitere 

Firmen bereiten ihre Abwanderung vor. Ein großes Problem 

ist auch der Weggang junger Leute nach dem Studium nach 

Prag. Schwerpunkt soll die Bildung vor allem in den tech-

nischen Fächern werden. Dafür bietet sich eine  intensivere, 

grenzüberschreitende wirtschaftliche Zusammenarbeit in 

der Euroregion an. In einer regen Diskussion erfuhren die 

Teilnehmer der Beratung viele interessante Aspekte aus 

beiden teilen der Euroregion aufgrund der statistischen 

Angaben,  die im vorigen Projekt „Sächsisch-tschechischer  

Wirtschaftraum - Neue Herausforderungen“, das die 

Kreiswirtschaftskammer mit ihrem Partner CAP OELSNITZ 

GmbH sehr erfolgreich umgesetzt hat.

Ein weiterer Workshop des Projektes fand Mitte März 

in Annaberg statt. Hier wurden die Wirtschaftsservice-

Angebote der WFE-GmbH vorgestellt und das Konzept 

des Erzgebirgskreises zu  Berufs- und Studienorientierung 

vorgestellt.

Herr Jochmann berichtete zu den Vorbereitungen für die 

neue Förderperiode.

Die Partner wurden sich einig, dass es einer gemeinsamen 

Strategie bedarf, um die aufgezeigten Problem zu lösen. 

Dies wird in der Abschlusskonferenz verabschiedet werden.

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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Ve čtvrtek 16. ledna 2014 se uskutečnilo další jednání 

Koordinačního výboru pod vedením zástupce hejtmana 

Stanislava Rybáka. Zastoupeni zde jsou odborníci Ús-

teckého kraje, Euroregion Krušnohoří a Euroregion Elbe, 

Krajská hospodářská komora a Hospodářská a sociální 

rada Ústeckého kraje. 

Ing. Svoboda z krajského úřadu informoval přítomné o 

stavu přípravy nového dotačního období z pohledu kraje 

a Asociace krajů a stav přípravy dokumentů v celostát-

ním i evropském rozměru představila vysoce odborně 

tajemnice Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje, 

Gabriela Nekolová. 

Důležitými body jednání byla Regionální inovační strategie 

kraje a plnění usnesení vlády č. 732/2013, které má zlepšit 

situaci postižených krajů, Ústeckého a Moravskoslezského. 

Na jednání zástupci kraje a regionální zástupci projednali 

také návrhy projektů. Ustavením vládního zmocněnce v 

Ústeckém kraji se situace jistě změní k lepšímu. Na závěr 

zástupci obou euroregionů seznámili přítomné s aktuální 

problematikou programu Cíl3. 

Na téma nezaměstnanosti se dne 18. 2. 2014  opět na 

krajském úřadě sešel Koordinační výbor Evropa 2014 + 

a projednal program Podpora rozvoje regionů Moravsko-

slezského a Ústeckého kraje a Cílené výzvy

J. Kuszniruková podala informaci o jednání na MMR 13. 

2. 2014, kterého se zúčastnili za ÚK také F. Jochman a G. 

Nekolová. Členům KV byla zaslána písemná informace. 

Udržitelnost nových pracovních míst požaduje ministerstvo 

po dobu 3 let od vytvoření pracovního místa. Základní 

podmínkou pro všechny žadatele bude povinnost přímého 

vytvoření nových pracovních míst. Zřejmě budou vyhlášeny 

dva samostatné programy – jeden pro obce a jeden pro 

podnikatele. Bylo dohodnuto pro další jednání uplatnit zno-

vu možnost nižšího spolufinancování pro malé obce a účast 

zástupce Ústeckého kraje v hodnotící komisi programu. 

Program Iniciativa pro mladé pokračuje v přípravě. Pro-

běhla schůzka s ministryní práce a sociálních věcí, jednání 

bylo pozitivní, MPSV se snaží vyjít vstříc návrhům krajů 

a měla by být zařazena i podpora aktivit pro zaměstnanost.

Koordinační výbor Evropa 2014 navrhl dne 27. 3. 2014 

v Ústí nad Labem finanční alokace na tzv. územní dimenzi 

v rámci operačních programů pro nové dotační období.

Původní návrh pro Ústecký kraj v krajské kompetenci 

je ve výši 6 868 625 487 Kč a pro individuální projekty 

2 146 445 465 Kč. 

Návrh obsahuje přidělení financí především pro tyto ope-

rační programy:

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST

Am Donnerstag, 16. Januar 2014 fand eine weitere Beratung 

des Koordinierungsausschusses unter der Leitung des 

stellvertretenden Hauptmanns Stanislav Rybák statt. In 

diesem Ausschuss sind Fachleute des Bezirkes Ústecký 

kraj, der Euroregionen Krušnohoří und Elbe/Labe, der 

Bezirkswirtschaftskammer und des Wirtschafts- und So-

zialrates des Bezirkes vertreten.  Herr Ing. Svoboda vom 

Bezirksamt informierte über den Stand der Vorbereitung 

der neuen Förderperiode aus der Sicht des Bezirks und der 

Assoziation der Bezirke. Die Vorbereitung der Dokumente 

in der staatlichen und europäischen Dimension wurde 

von der Mitarbeiterin des Wirtschats- und Sozialrates des 

Bezirkes Ústecký kraj, Frau Gabriela Nekolová vorgestellt. 

Wichtige Punkte der Beratung waren weiterhin  die „Regio-

nale innovative Strategie des Bezirkes“ und die Realisierung 

des Regierungsbeschluss Nr. 732/2013, der die Situation 

der betroffene Bezirke Ústecký kraj und Moravskoslezský 

kraj verbessern soll. Bei der Beratung mit den Vertretern 

des Bezirkes wurden auch Projektvorhaben besprochen. Die 

Ernennung des Regierungsbeauftragten im Bezirk Ústecký 

kraj ändert sicher die Situation positiv.  Zum Schluss 

machten Vertreter beider Euroregionen die 

Anwesenden  mit der aktuellen Problematik 

des Programms Ziel 3 bekannt.

Arbeitslosigkeit war am 18. 02. 2014 im Be-

zirksamt das Thema innerhalb des Programms 

zur Unterstützung der Entwicklung der Regio-

nen Ústecký kraj und Moravskoslezský, sowie 

das Thema Ausschreibungen.

Jednání Koordinačního výboru Evropa 2014+
Tagung des Koordinationsausschusses Europa 2014+

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ 

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO 

KONKURENCESCHOPNOST

Po podrobném a velmi zodpovědném projednání členové 

Koordinačního výboru zvýšili návrh na individuální projekty 

na celkových 9 505 000 Kč.

Návrh projedná Asociace krajů, která předá požadavky krajů 

jednotlivým ministerstvům.

Frau J. Kusznuruková informierte über eine Beratung im Mi-

nisterium für Regionale Entwicklung, an der sich auch Herr 

Jochman und Frau Nekolová beteiligt haben.  Die Mitglieder  

wurden schriftlich informiert. Das Ministerium verlangt 

eine Nachhaltigkeit der neu geschaffenen Arbeitsplätze 

von 3 Jahren. Grundbedingung für alle Antragsteller ist 

die Pflicht neue Arbeitsplätze direkt zu schaffen. Vielleicht 

werden zwei selbständige Programme veröffentlicht – eines 

für Gemeinden und eines für  Unternehmen. Für die nächste 

Beratung wurde als Thema die Möglichkeit einer geringen 

Kofinanzierung für kleine Gemeinden vorgeschlagen, sowie 

einen Vertreter des Bezirks  in die Bewertungskommission 

zu entsenden. Das Programm „Initiative für Jugendliche“ 

wird weiter vorbereitet.  Am der positiven Beratung betei-

ligte sich die Ministerin für Arbeit und Soziales. Das Sozi-

alministerium bemüht sich, den Vorschlägen des Bezirkes 

entgegenzukommen und möchte auch die Förderung von 

Aktivitäten für die Beschäftigung aufnehmen.

Der Koordinierungsausschuss Europa 2014+ schlug am 

27.03. 2014 in Ústi nad Labem die finanziellen Allokationen 

für die sog. Gebietsdimension im Rahmen der Operationel-

len Programme für die neue Förderperiode vor. 

Der ursprüngliche Vorschlag für den Bezirk Ústecký kraj 

beträgt 6 868 625 487 Kronen, für individuelle Projekte 2 

146 445 465 Kronen.  

Der Vorschlag beinhaltet vor allem für diese Operationellen 

Programme Zuschüsse:

INTEGRIERTES REGIONALES OPERATIONELLES PRO-

GRAMM 

OPERATIONELLES PROGRAMM BESCHÄFTIGUNG 

OPERATIONELLES PROGRAMM FORSCHUNG, ENTWICK-

LUNG UND BILDUNG

OPERATIONELLES PROGRAMM UMWELT

OPERATIONELLES PROGRAMM UNTERNEHMEN UND 

INNOVATIONEN FÜR DIE KONKURRENZFÄHIGKEIT.

Nach einer ausführlichen und verantwortungsbewussten 

Beratung haben die Mitglieder des Ausschusses den Vor-

schlag für Einzelprojekte auf insgesamt 9 505 000 erhöht.   

Den Vorschlag verhandelt die Assoziation der Bezirke und 

übergibt die Aufforderungen der Bezirke an die einzelnen 

Ministerien.
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VALNÁ HROMADA EUROREGIONU
VOLLVERSAMLUNG DER EUROREGION

V příjemném prostředí sídla sdružení Benedikt 

Most, které je členskou organizací našeho 

euroregionu, se sešli v pátek 28. března 

2014 ve zcela zaplněném jednacím sále zá-

stupci členských obcí i členských organizací 

našeho euroregionu na své každoroční valné 

hromadě.  Mezi hosty byl tentokrát i hejtman 

Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček. Členové 

vzali na vědomí výroční zprávou o činnosti 

sdružení za uplynulý rok, kterou přednesla 

předsedkyně JUDr. Hana Jeníčková. Jana Mi-

kovcová, předsedkyně revizní komise, podala 

zprávu o hospodaření za minulý rok, kterou 

přítomní schválili. Ing. Jan Kerner přednesl 

návrh rozpočtu na rok 2014, který byl také 

schválen.  Celková částka rozpočtu ve výši 

12 813 150 Kč je z podstatné části tvořena 

částkou 10 800 000 Kč, která naším rozpočtem 

pouze „protéká“, neboť jde o platby žadatelům 

na malé projekty. Euroregion Krušnohoří spra-

vuje a administruje Fond malých projektů, ve 

kterém bylo k dispozici na podporu přeshra-

niční spolupráce každoročně více než 250 000 

EUR, ale tento oblíbený fond v roce 2013 již 

skončil. V letošním roce jsou projekty již jen 

dokončovány a vyúčtovány. Vzhledem k to-

mu, že zahájení nového programu se značně 

zpožďuje, hrozí reálné nebezpečí neufinan-

cování činnosti sdružení. Přestože byly jeho 

pracovníkům citelně sníženy platy, hrozí přesto 

nebezpečí propuštění některých z nich. Proto 

rada navrhla zvýšení členských příspěvků o 

1 Kč. V diskusi k tomuto problému vystoupilo 

se svými názory mnoho členů a po rozpravě 

byl návrh na zvýšení členských příspěvků 

schválen. Předsedkyně Hana Jeníčková 

uvedla, že po překonání současného nepříz-

nivého stavu, po zahájení nového programu, 

bude možné se k původní výši příspěvku vrátit.

Po kooptaci Bc. Martina Kloudy a Ing. 

Kateřiny Mazánkové za odstoupivší 

členy byli oba valnou hromadou zvo-

leni řádnými členy rady. 

Na závěr poděkovala pracovnicím 

jednatelství Euroregionu Krušno-

hoří za práci, ochotu a pomoc Jitka 

Gavdunová, starostka Vejprt, a práci 

euroregionu ocenil i hejtman Oldřich 

Bubeníček.    

V současné době tvoří Euroregion 

Krušnohoří 83 obcí a 40 organizací.

Valná hromada Euroregionu KrušnohoříValná hromada Euroregionu Krušnohoří
Vollversammlung der Euroregion KrušnohoříVollversammlung der Euroregion Krušnohoří

In angenehmer Umgebung, am Sitz des Ver-

eines Benedikt Most, der  Mitglied in der Eu-

roregion geworden ist, trafen sich am Freitag, 

den 28. März Vertreter der Mitgliedsgemein-

den und Organisationen bei ihrer jährlichen 

Vollversammlung. Unter den Gästen war auch 

der Hauptmann des Bezirks. 

Sie nahmen den Vorjahresbericht von der 

Vorsitzenden JUDr. Hana Jeníčková zur 

Kenntnis. Frau Ing. Jana Mikovcová, Vorsit-

zende der Kontrollkommission berichtete über 

die Wirtschaftsprüfung des vorigen Jahres, 

die genehmigt wurde. Ing. Jan Kerner legte 

den Finanzplan 2014 vor, der auch genehmigt 

wurde. Die Gesamtsumme des Budgets be-

trägt 12 813 150 Kronen, und hat einen be-

achtlichen Posten durchlaufende Gelder von 

10 800 000 Kronen, die die Antragsteller von 

Kleinprojekten ausgezahlt bekommen. Die 

Euroregion führt und verwaltet den Kleinpro-

jektefonds, wo jährlich mehr als 250.000 EUR 

für die Unterstützung der grenzüberschreiten-

den Zusammenarbeit zur Verfügung gestellt 

wurden. In diesem Jahr werden Projekte noch 

beendet und geprüft. Weil sich der Start des 

neuen Programms verspätet, droht eine reale 

Gefahr, dass der Verein finanzunfähig wird. 

Trotzdem den Mitarbeitern der Geschäfts-

stelle ihre Löhne fühlbar reduziert wurden, 

droht die Gefahr, dass einige Mitarbeiter 

entlassen werden müssen. Deshalb hat der 

Rat eine Erhöhung der Mitgliedsbeträge um 

eine Krone vorgeschlagen. In der Diskussion 

äußerten sich dazu viele Mitglieder und nach 

der Behandlung wurde der Vorschlag geneh-

migt. Die Vorsitzende Frau Hana Jeníčková 

informierte, dass es nach dem Start des 

neuen Programms die Möglichkeit gibt, zu der 

ursprünglichen Höhe des Mitgliedsbeitrags 

zurück zu kehren.  

Nach der Kooption von Herrn Martin Klou-

da (Chomutov) und Kateřina Mazánková 

(Klášterec nad Ohří) für die schon im vorigen 

Jahr ausgeschiedenen Ratsmitglieder wurden 

die beiden als ordentlichen Mitglieder gewählt. 

Zum Schluss bedankte sich  Jitka Gavdunová 

aus Vejptry bei den Mitarbeiterinnen in der 

Geschäftsstelle für ihre Arbeit und Unterstüt-

zung. Hauptmann Oldřich Bubeníček schätzte  

die Arbeit der Euroregion ebenfalls positiv ein.

Gegenwärtig sind 83 Gemeinden und 40 

Organisationen in der Euroregion vertreten.
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Zu ihrer ersten Beratung in die-

sem Jahr kamen die Mitglieder der 

Euroregion Erzgebirge im Hotel 

„Gasthof Heinzebank“ zusammen. 

Die Mitglieder wurden durch die 

Geschäftsführerin ausführlich über 

das zu ende gegangene Programm 

Ziel3 zur grenzüberschreitende 

Zusammenarbeit Sachsen/Tsche-

chische Republik informiert, in dem 

allein im Kleiprojektefonds, der von 

der Euroregion administriert wird, 

3 Millionen Euro Fördermittel bewilligt wurden. Weitere Themen waren die 

Vorbereitung der neuen Förderperiode und das vergangene Haushaltjahr. Der 

Jahresabschluss wurde von den Mitgliedern zur Kenntnis genommen und die 

Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Mittelsachsen 

beschlossen. Die Mitglieder wurden außerdem zur personellen Situation in der 

Geschäftsstelle und zur Tätigkeit der Arbeitsgruppen informiert. Die nächste 

Beratung des Gremiums findet im Herbst, gemeinsam mit den Mitgliedern des 

tschechischen Rats der Euroregion Krušnohoří statt.

Mitgliederversammlung der Euroregion Erzgebirge
Plenární zasedání Euroregionu Erzgebirge

Na svém prvním jednání v letošním 

roce se sešli členové Euroregio-

nu Erzgebirge v hotelu „Gasthof 

Heinzebank“. Byli zde podrobně 

informováni jednatelkou Beate 

Ebenhöh o programu Cíl 3, ur-

čenému na podporu přeshraniční 

spolupráce mezi Saskem a Českou 

republikou, který se chýlí ke konci. 

Jen ve Fondu malých projektů, 

který je jeho součástí a který spra-

vuje a administruje euroregion, byly 

schváleny na dotace 3 miliony EUR. Dalšími tématy zasedání 

byla příprava nového programového období a uplynulý účetní rok. 

Účetní uzávěrka minulého roku byla členy Euroregionu Erzge-

birge vzata na vědomí a kontrola účetnictví auditním orgánem 

Středosaského okresního úřadu byla schválena. Členové byli 

informováni kromě jiného i o personální situaci v jednatelství 

a o činnosti pracovních komisí. Příští jednání se uskuteční na 

podzim, společně s členy Rady Euroregionu Krušnohoří.

Projekt TECHNODAYS – přátelství napříč generacemi a národnostmi se úspěš-

ně rozjíždí

V Okresní hospodářské komoře Chomutov se ve středu 12. března 2014 sešli zástup-

ci odborných škol a místních firem, aby připravili již konkrétní podobu prezentace 

technických oborů v chomutovském divadle a jeho okolí. České i německé firmy, 

odborné i základní školy z obou stran euroregionu představí na společné výstavě 

právě ty obory, které jsou v našem společném regionu tak důležité. Němečtí účast-

níci se také zúčastní exkurze do vybraných technických škol na Chomutovsku a pro 

všechny bude uspořádána soutěž o hodnotné ceny. V přípravě je již i informační 

skládačka, která partnery představí. Dne 24. 4. 2014 v 10.00 je naplánováno slav-

nostní zahájení výstavy a poté bude následovat odborný česko-německý workshop. 

Tento den a následující den je určen pro žáky, učně a studenty a v sobotu 26. 4. bude 

výstavní den určen i veřejnosti.    

TECHNODAYS – Freundschaft über Generationen und Nationalitäten hinweg 

entwickeln sich erfolgreich

In der Kreiswirtschaftskammer Chomutov trafen sich am 12. März 2014 Vertreter der 

Fachschulen und hiesiger Firmen, um die fertiggestellte Ausstellung der technischen 

Fächer im Chomutover Stadttheater und auf dem eigenem Gelände vorzubereiten. 

Deutsche und tschechische Firmen, Fach- und Grundschulen für Schüler bis 15 Jahre 

von beiden Seiten der Euroregion stellen in einer gemeinsamen Ausstellung gerade 

die Fächer vor, die in unserer gemeinsamen Region so wichtig sind. Die deutschen 

Teilnehmer nehmen an einer Exkursion in ausgewählte Fachschulen teil. Für alle 

wird ein Wettbewerb um hochwertige Preise veranstaltet. Es wird ein Faltblatt vor-

bereitet, das die Partner vorstellt. Am 24.04. um 10 Uhr soll die Ausstellung feierlich 

eröffnet werden. Dieser und der folgende Tag gehören den Schülern, Lehrlingen 

und Studenten. Am Samstag, den 26. 04. wird die Ausstellung der Öffentlichkeit 

zugänglich gemacht.

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

Das neue Programm für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen Sachsen 

und der Tschechischen Republik wird von einer Redaktionsgruppe vorbereitet. Sie 

besteht aus tschechischen und sächsischen Vertretern von 

Ministerien, Bürgervereinen, Gewerkschaften und Eurore-

gionen. Zur Beratung am 27. 03. 2014 in Dresden wurden 

die Euroregionen durch die Euroregion Krušnohoří vertre-

ten. Die Tagung leitete Herr Alfons Weiß und besonders 

er setzte sich für eine angenehme Arbeitsatmosphäre ein. 

Der Leiter der tschechischen Gruppe, Herr Martin Buršík, 

bewies in oft komplizierten Diskussionen seine hohe 

Professionalität. Der Schwerpunkt der Beratung war das 

Ergebnis der bereits zweiten Ex-ante-Evaluierung in Folge. 

Diese wurde von der Management Consultants GmbH aus 

Düsseldorf erarbeitet und Frau Judith Käser-

Erdtracht stellte sie hier vor. Alle Teilnehmer 

konnten sich zu den schon vorab erhaltenen 

Ergebnissen äußern. Das Programm erfuhr 

einige Änderungen. Die ökonomische Analyse 

sowie die Teilstrategien sind fertig. Eine große 

Diskussion entstand zu den Ergebnisindika-

toren; die Teilnehmer hatten die Möglichkeit, 

sich bis zum 08. 04. 2014 zu äußern. Vorläufig 

wurde auch der erste Vorschlag der Allokation vorgestellt, der jetzt ein Gegenstand der 

Diskussion geworden ist. Es wurde auch der Wunsch ausgesprochen, das Themen-

ziel Nr. 11 zu verstärken, weil dort der Kleinprojektefonds  enthalten  ist.  Von allen 

Teilnehmern wird er als ein wirksames Instrument der alltäglichen grenzüberschrei-

tenden Zusammenarbeit angenommen. Nach dem Stand der Vorbereitungsarbeiten 

kann man den Start des neuen Programms Anfang 2015 erwarten.

Vorbereitung des neuen Programms - Příprava nového programu
Program na podporu přeshraniční spolupráce mezi Saskem a ČR připra-

vuje redakční skupina, složená z českých a saských zástupců ministerstev, 

občanských sdružení, 

odborů a euroregionů. 

Na jednání této skupiny 

27. 3. 2014 v Drážďanech 

české euroregiony zastu-

poval opět Euroregion 

Krušnohoří. Jednání vedl 

Alfons Weiß a hlavně díky 

němu proběhlo v pracov-

ní a příjemné atmosféře. 

Vedoucí české skupiny 

Martin Buršík prokázal 

ve mnohdy složitých diskusích svou vysokou profesionalitu. Hlavním bo-

dem jednání byla v pořadí druhá zpráva ex-ante, vypracovaná společností 

Kienbaum Management Consultants GmbH z Düseldorfu. Představila ji 

zde Judith Käser-Erdtracht a všichni účastníci se k těmto průběžným 

výsledkům hodnocení, které obdrželi předem, měli možnost vyjadřovat. 

Program doznal některé změny. Ekonomická analýza je již hotova a také 

i dílčí strategie. Velká diskuse proběhla o pojetí výsledkových indikátorů, 

účastníci se k nim mohli ještě do 8. 4. 2014 vyjádřit. Předběžně byl před-

staven i první návrh alokace, který bude ještě předmětem diskuse. Na 

jednání byl vysloven požadavek posílit tematický cíl č. 11, kde je obsažen 

Fond malých projektů, který všichni zúčastnění považují za velmi účinný 

nástroj každodenní přeshraniční spolupráce. 

Podle stavu přípravných prací se dá očekávat zahájení programu počátkem 

roku 2015. 

(DTPA/MT) DRESDEN: Dne 5. února byla zveřejněna 

česko–saská hraniční studie. Zabývá se společným rozvo-

jem hospodářského a kulturního regionu ČR–Sasko pod 

patronací Saského ministerstva vnitra v úzké spolupráci 

s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. 

Saský ministr vnitra Markus Olbig k tomu uvádí: „Sasko leží 

v srdci Evropy. Proto chceme oblast hospodářskou a kul-

turní rozvíjet společně s našimi sousedy. Hraniční studie 

ukazuje, jak do sebe zapadají plánování a veřejná správa 

na obou stranách. Společná hranice znamená společnou 

zodpovědnost.“ Je to více než 20 let, co spolu kooperují 

Sasko a ČR ve všech oblastech přeshraniční spolupráce. 

Hraniční studie identifikuje další cíle a pole působnosti, jako 

jsou demografické změny, dopravní infrastruktura, ochra-

na přírody, životního prostředí, ochrana před povodněmi 

a rovněž turistika. Navíc studie popisuje konkrétní cesty, 

jak se dá zvýšit kvalita života na obou stranách hranice, 

příkladně větší kooperací škol a společnými vzdělávacími 

projekty, lepší infrastrukturou pro podnikání, dohodnutými 

strategiemi působení na trhu pro průmyslové zóny či užší 

spolupráci v oblasti lékařské péče. Studie také obsahuje 

podněty a rámce pro orientaci na základě četných příkladů 

z praxe. Síťové propojení „Neiße University“ obsahuje 

společné studijní běhy vysokých škol Zittau/Görlitz, uni-

verzity v Liberci a Technické univerzity Wroclaw (http://

www.neisse-uni.org/); Projekt „EgroNet“ představuje pře-

shraniční dopravní systém s koordinovanými jízdními řády, 

tarify, atd. (http://www.egronet.de/). Projekt „CROSS-DATA“ 

podaný ministerstvem vnitra umožňuje ve dvojjazyčném 

informačním systému na webových stránkách prostorové 

provázání (http://www.cross-data.eu/). Zpracováním studie 

byl na saské straně pověřen Leibniz-Institut für Länderkunde 

v Lipsku, na české straně Institut pro regionální rozvoj Brno. 

Do procesu zpracování se zapojili četní regionální partneři 

na obou stranách hranice. Podílela se na ní, kromě mnoha 

dalších aktérů, i saská a česká ministerstva, příhraniční 

okresy na české i saské straně, regionální plánovací svazy, 

euroregiony. Studii je možné shlédnout na tematickém 

portálu zemského rozvoje saského ministerstva vnitra 

http://www.landesentwicklung.sachsen.de/22919.htm

(DTPA/MT) DRESDEN: Am 5. Februar ist die Sächsisch-

Tschechische Grenzraumstudie veröffentlicht worden. Die 

Studie befasst sich mit der gemeinsamen Entwicklung der 

Wirtschafts- und Kulturregion Sachsen-Böhmen und wurde 

vom Sächsischen Innenministerium in enger Abstimmung 

mit dem Tschechischen Ministerium für Regionalentwick-

lung betreut.

Innenminister Markus Ulbig: „Sachsen liegt im Herzen 

Europas. Daher wollen wir gemeinsame Wirtschafts- und 

Kulturräume auch gemeinsam mit unseren Nachbarn ent-

wickeln. Die Grenzraumstudie zeigt, wie Planung und Ver-

waltung auf beiden Seiten zusammenpasst. Gemeinsame 

Grenze bedeutet gemeinsame Verantwortung!“

Seit über 20 Jahren kooperieren Sachsen und Tschechien 

in allen Bereichen der grenzüberschreitenden Zusammen-

arbeit. Die Grenzraumstudie identifiziert weitere Ziele und 

Handlungsfelder, wie den demografischen Wandel, Ver-

Grenzraumstudie - Studie příhraničního území
kehrsinfrastruktur, Natur-, Umwelt- und Hochwasserschutz 

sowie Tourismus. Darüber hinaus beschreibt die Studie 

konkrete Wege, wie die Lebensqualität auf beiden Seiten 

der Grenze erhöht werden kann, bspw. durch mehr Schul-

kooperation und gemeinsame Bildungsprojekte, bessere 

Infrastruktur für Unternehmen, abgestimmte Vermarktungs-

strategien für Gewerbegebiete oder engere Zusammenarbeit 

bei der medizinischen Versorgung. Die Studie enthält als 

Anregung und Orientierungsrahmen zahlreiche Best-

Practice-Beispiele: Netzwerk Neiße University: umfasst 

gemeinsame Studiengänge der Hochschule Zittau/Görlitz, 

der TU Liberec/Reichenberg und der TU Wroclaw/Breslau 

(http://www.neisse-uni.org/); „EgroNet“: länderübergrei-

fendes Nahverkehrssystem mit koordinierten Fahrplänen, 

Tarifen, etc. (http://www.egronet.de/); „CROSS-DATA“: vom 

Innenministerium betreutes webbasiertes und zweisprachi-

ges Rauminformationssystem (http://www.cross-data.eu/). 

Mit der Bearbeitung der Studie wurde auf sächsischer Seite 

das Leibniz-Institut für Länderkunde in Leipzig beauftragt, 

auf tschechischer Seite das Institut für Raumentwicklung 

Brno. Im Erarbeitungsprozess wurden zahlreiche Akteure 

auf beiden Seiten der Grenze eingebunden. Mitgewirkt 

haben u. a. die sächsischen und tschechischen Ministerien, 

die grenznahen sächsischen Kreise und tschechischen Be-

zirke, die Regionalen Planungsverbände, die Euroregionen 

sowie viele weitere regionale Akteure. Die Studie kann auf 

dem Themenportal Landesentwicklung des Innenministe-

riums abgerufen werden: http://www.landesentwicklung.

sachsen.de/22919.htm

Alfons Weiß

Martin Buršík
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Další jednání o Fondu malých projektů proběhlo 

13. 2. 2014 v Mostě v rámci projektu Příprava na 

nové programové období 2014-2020 pro členy 

a přátele Euroregionu Krušnohoří. Zúčastnili se 

zástupci MMR ČR, Správního orgánu na saské 

straně, kterým je nyní Saské ministerstvo pro 

životní prostředí a zemědělství a samozřejmě 

zástupci všech česko-saských euroregionů. 

Z našeho euroregionu se zúčastnili někteří 

předsedové odborných komisí. Přítomní velmi 

ocenili roli města Mostu, které podalo projekt 

na přípravu nového programu a zajistilo tak 

pro jednání odpovídající důstojnou úroveň. Na 

mosteckém jednání bylo opět potvrzeno za-

řazení Fondu malých projektů do prioritní osy 

11, tedy do institucionální spolupráce. Případné 

projektové záměry vyžadující investice, např. 

v oblasti turistiky, budou řešeny formou vel-

kých investičních projektů mimo Fond malých 

projektů. Potvrzeno bylo dále i to, že v dalším 

období nebudou společně financované malé 

projekty, ale povinné bude zachování 3 kriterií 

spolupráce: společný personál, společná pří-

prava a společná realizace. Velmi podnětný byl 

návrh z Euroregia Egrensis, využít formu pro-

jektové žádosti používanou na bavorsko-české 

straně. Tato žádost je jednoduchá a stručná. 

Redakční skupina ji upraví na česko-saské 

poměry a připraví ji k použití v česko-saských 

euroregionech. Saská strana přišla s návr-

hem fondu tzv. mikroprojektů s limitem dotace 

1000 EUR, které by mohly pomoci zájemcům 

o drobnou spolupráci. O tomto námětu se bu-

de diskutovat na dubnovém jednání v Liberci, 

podobně jako o konstrukci rozpočtu v novém 

programovém období včetně možného využití 

paušálů například v personálních nákladech 

v malých projektech.

Příprava Fondu malých projektů v Mostě
Vorbereitung des Kleinprojektefonds in Most

Eine weitere Beratung zum Kleinprojektefonds 

fand am 13. 02. 2014 in Most im Rahmen des 

Projektes 0699-Vorbereitung für die neue 

Förderperiode 2014-2020 für Mitglieder und 

Freunde der Euroregion Erzgebirge statt. Da-

ran beteiligten sich Vertreter des Ministeriums 

für Regionale Entwicklung der Tschechischen 

Republik, der sächsischen Verwaltungsbehör-

de, die im Sächsischen Ministerium für Um-

welt, Landwirtschaft und Forsten angesiedelt 

ist, und selbstverständlich die Vertreter aller 

vier sächsisch-tschechischen Euroregionen. 

Aus unserer Euroregion nahmen auch einige 

Vorsitzende der Arbeitsgruppen teil. Bei der 

Beratung in Most wurde wieder die Einreihung 

des Kleinprojektes in die Projektachse 11, also 

als institutionelle Zusammenarbeit bestätigt. 

Eventuelle Projektvorhaben, die Investition 

verlangen, z.B. im Tourismus, müssen in den 

Großprojekten umgesetzt werden. Es wurde 

bestätigt, dass es in der nächsten Förderperi-

ode zwar keine gemeinsam finanzierten Pro-

jekte geben wird, aber die Bewahrung der drei 

Kriterien der Zusammenarbeit: gemeinsames 

Personal, gemeinsame Vorbereitung und ge-

meinsame Umsetzung wird weiterhin notwendig 

sein. Begrüßt wurde der Vorschlag der Euregio 

Egrensis, das einfachere bayerisch-tschechi-

schen Antragsformular als Grundlage für das 

neue Antragsformular zu verwenden.

Es wird eine Redaktionsgruppe aus den Reihen 

der Euroregionen gebildet, die den Vorschlag 

für das neue Antragsformular erarbeiten. Die 

sächsische Seite schlug  sog. Mikroprojekte mit 

einer finanziellen Grenze von 1000 EUR vor, die 

bei kleinen grenzüberschreitenden Vorhaben 

helfen können. Darüber wird bei der nächsten 

Beratung in April in Liberec diskutiert. Weiterhin 

soll dort die Konstruktion des Finanzplans auf 

der Tagesordnung stehen.
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Po delší odmlce, kdy komise pro zemědělství 

jednala většinou jen virtuálně, došlo na jednání 

23. 1. 2014 díky Ludmile Holadové, ředitelky 

Agrární komory v Mostě a předsedy německé 

části komise Wernera Bergelta , k obnovení plné 

činnosti této komise. Členové její české části se 

seznámili s výsledky právě končícího programu 

Cíl 3 a připravili náměty vhodných projektových 

záměrů pro nadcházející programové období po 

roce 2014. Pro společné jednání komise navr-

huje česká strana výměny informací a exkurzí, 

semináře na téma výzkum a inovace, společné 

projednání problematiky biomasy a bioplynu, 

námět společných zemědělských výstav se zá-

měrem společných farmářských trhů a přímého 

„prodeje ze dvora“. 

V rámci projektu Příprava na programové ob-

dobí 2014 – 2020, podaného městem Most, se 

v sídle agrární komory v Mostě sešla 7. února 

2014 zemědělská komise euroregionu, aby se 

seznámila se stavem přípravy nového programu 

a připravila náměty svých dalších společných 

projektů. V novém programu si přejí členové 

komise zjednodušení administrativy a rychlejší 

proplácení realizovaných projektů. Komise by 

se chtěla v dalším období zaměřit především 

na společné semináře o inovacích v zeměděl-

ství, na výměnu zkušeností a vzájemné exkur-

ze, environmentální vzdělávání, na prezentaci 

místních producentů potravin, společné výstavy 

a farmářské trhy. Doplněna byla ještě podpora 

biodiverzity a pěstování energetických plodin na 

rekultivovaných územích. Pro německé partnery 

je prioritou problematika alternativních zdrojů 

energie, společný koncept bioplynových stanic 

a využití dobrých příkladů v této oblasti. Na 

místě byly hned dojednány exkurze zájemců 

o spolupráci v této oblasti v obou částech euro-

regionu. Kromě přípravy projektů chce komise 

pokračovat ve svých dosavadních osvědčených 

aktivitách, jako je setkávání zemědělské mlá-

deže, společné soutěže a pravidelná informo-

vanost o trhu se zemědělskými komoditami. 

Předsedkyně české části komise, ředitelka ag-

rární komory Most-Teplice Ludmila Holadová, 

připomněla10. výročí vstupu ČR do Evropské 

unie. Tehdy saská strana předala v komisi tolik 

potřebných informací a zkušeností, že se vstup 

českých zemědělců na evropský trh obešel bez 

jakýchkoliv problémů. Proto Lída Holadová 

připravuje k tomuto výročí slavnostní setkání 

saských a českých zemědělců v Mostě, což 

Nach einer längeren Pau-

se, in der die Arbeits-

gruppe überwiegend nur  virtuell beriet, kam es 

am 23. 01. 2014 dank Frau Ludmila Holadová, 

Direktorin der Agrarkammer in Most, und dank 

Herrn Werner Bergelt, dem Vorsitzenden des 

deutschen Teiles der Arbeitsgruppe zur Akti-

vierung der Tätigkeit dieser AG. Die Mitglieder 

der tschechischen Seite beschäftigten sich mit 

den Ergebnissen des zu Ende gegangenen  Pro-

gramms Ziel 3 und berieten über Projektideen  

für die nächste Förderperiode nach 2014. Für 

die gemeinsame Beratung der Arbeitsgruppe 

schlug die tschechische Seite einen Informa-

tionsaustausche mit Exkursionen vor, sowie 

Seminare zum Thema Forschung und Innovati-

onen, Beurteilung  der Problematik „Biomasse 

und  Biogas“, Möglichkeiten einer gemeinsamer 

Landwirtschaftsausstellungen, mit der Präsen-

tation von Direktvermarktern. Die gemeinsame 

Beratung der AG fand am 7. Februar 2014 statt. 

Im Rahmen des durch die Stadt Most beantrag-

ten Projektes „Vorbereitung für Förderperiode 

2014-2020“ traf sich im Sitz der Agrarkammer 

Most am 7. Februar die Arbeitsgruppe Landwirt-

schaft, um sich mit dem Zustand der Vorberei-

tung des neuen Programms bekannt zu machen 

und neue Vorhaben ihrer gemeinsamen Projekte 

vorzubereiten. Im neuen Programm wünschen 

sich die Mitglieder der Arbeitsgruppe eine Ver-

einfachung der Administrative und eine schnel-

lere Refinanzierung der schon umgesetzten 

Projekte. Die Arbeitsgruppe möchte 

in der nächstes Periode vor allem 

an die gemeinsame Seminare über 

Innovationen in der Landwirtschaft 

zielen, sowie an Erfahrungsaustau-

sche und Exkursionen, environ-

mentale Bildung, Präsentationen 

lokaler Produzenten der Lebensmit-

tel, gemeinsame Ausstellungen und 

an den direkten Verkauf. Ergänzt 

wurde noch Unterstützung der 

Biodiversität, energetische Ersatz-

produkte, Anbau energetischer Pflanzen auf den 

rekultivierten Flächen. Für deutsche Partner ist 

eine der Prioritäten die Problematik alternativer 

Energiequellen, ein gemeinsames Konzept von 

Biogasanlagen und Nutzung der guten Beispiele 

in diesem Bereich. Vor Ort werden Exkursionen 

der Interessenten für die Zusammenarbeit in 

diesem Bereich auf beiden Seiten der Euroregion 

verabredet. Außerhalb Vorbereitung der Projekte 

möchte die Arbeitsgruppe in ihren bisherigen 

erprobten Aktivitäten fortsetzen, wie z.B. Treffen 

der jungen Landwirte, gemeinsame Wettbewer-

be, sowie regalmäßige Informierung über den 

Markt der landwirtschaftlichen Produkte.

Die Vorsitzende des tschechischen Teils der 

Arbeitsgruppe, die Direktorin der Agrarkammer 

Most Frau Ludmila Holadová, erinnerte an das 

10. Jubiläum des Beitritts der Tschechischen 

Republik in die Europäische Union. Damals 

übergab die sächsische Seite in der Arbeits-

gruppe so viele notwendige Informationen und 

Erfahrungen, dass der Beitritt der tschechischen 

Landwirte auf den europäischen Markt ohne 

Probleme stattfand Deshalb bereitet Frau Ho-

ladová ein feierliches Treffen der sächsischen 

und tschechischen Landwirte in Most vor, was 

eine große Unterstützung der Mitglieder der AG 

Landwirtschaft zur Folge hatte. Zu dem Treffen 

sind aber schon jetzt so viele Arbeitsthemen 

vorbereitet worden, dass es keine reine Feier 

sein wird.

se setkalo s velkou pod-

porou členů komise. Na 

toto setkání ale je již teď 

připraveno tolik pracov-

ních námětů, že to pouhá 

oslava určitě nebude.

Zemědělská komise - Arbeitsgruppe Landwirtschaft
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Europäische Union. Europäischer Fonds für 

regionale Entwicklung: Investition in Ihre 

Zukunft/Evropská unie. Evropský fond pro 

regionální rozvoj: Investice do vaší budoucnosti

Tentokrát dopravní komise jednala 25. 2. 2014 v restauraci 

Euroasia v Brandově přímo na hranici. Komise se v úvodu 

seznámila s dosavadní realizací programu Cíl 3 a zabývala 

se náměty dopravních projektů pro další období. Předseda 

německé části komise Zimmermann zdůraznil, že i menší 

dopravní stavby jsou důležité a komise by je měla zod-

povědně připravit. Prioritou ve Fondu malých projektů 

budou nadále projekty společné dopravní výchovy dětí. 

Komise připraví na společné setkání všech komisí 28. 4. 

v Mostě konkrétní projektové záměry a představí zde také 

svou činnost. Setkání je součást projektu „Příprava na nové 

programové období“, který pro členy a přátele euroregionu 

podalo statutární město Most. 

Důležitým bodem byl problém otevření hranic v Brandově 

pro automobilovou dopravu. Současná situace neu-

možňuje z důvodu bezpečnosti otevření staré spojovací 

silnice přes stávající most do turisticky vyhledávaného 

areálu Saigerhütte. Navrhovaný obchvat je na české straně 

naplánován a počítá se se zahájením stavby v blízké době. 

Naopak na saské straně je příprava nedostatečná, zahájení 

stavby může trvat údajně až 3 roky. Podmínkou saské strany 

je výstavba nového mostu na obchvatu s nosností 40 tun, 

ale obce na české straně chtějí tonáž do 3,5 tuny. Starosta 

Brandova Jiří Mooz pozval zástupce Olbernhau na společné 

zasedání, na kterém si tyto záležitosti vyjasní. Výstavba 

mostu s únosností 40 tun je dobrým řešením, vždyť je 

zde potřeba průjezdu vozidel hasičů či nákladní dopravy. 

Obě obce mají možnost poté společně zamezit kamionové 

dopravě, aby neprocházela horskými obcemi, a společně 

mohou také stanovit případné výjimky. Velkou zásluhu na 

úspěšném projednání tohoto bodu měli zástupci Ústeckého 

Dopravní komise v Brandově - Arbeitsgruppe Verkehr in Brandov

Die Arbeitsgruppe tagte am 25. 02. 2014 im Restaurant 

Euroasia direkt an der Grenze. Am Anfang wurde  zu den 

Ergebnissen der Umsetzung des Programms Ziel 3 infor-

miert und anschließend beschäftigte man sich mit neuen 

Verkehrsprojekten. Der Vorsitzende des deutschen Teils 

der Arbeitsgruppe Herr Zimmermann betonte, dass auch 

kleinere Verkehrsbauten wichtig sind, die die Arbeitsgrup-

pe verantwortlich vorbereiten soll. Im Kleinprojektefonds 

sollen auch weiterhin Projekte zur gemeinsamen Verkehrs-

erziehung der Kinder vorbereitet werden. Die Arbeitsgruppe 

wird zur gemeinsamen Beratung aller Arbeitsgruppen der 

Euroregion am 28. 04. 2014 konkrete Projektvorhaben 

und ihre Tätigkeit vorstellen. Dieser Workshop ist ein Teil 

des Projektes „Vorbereitung für die neue Förderperiode“ 

das die Stadt Most für Mitglieder und Freunde der Euro-

region beantragt hatte. Ein wichtiger Beratungspunkt war 

das Problem der Grenzöffnung  in Brandov/Olbernhau für 

den Autoverkehr. Die gegenwärtige Situation ermöglicht 

es seitens der Verkehrssicherheit nicht, die alte Straße 

über die bestehende Brücke in das touristisch sehr fre-

quentierte historische Areal „Saigerhütte“ zu öffnen. Die 

vorgeschlagene Umgehungsstraße wurde auf tschechischer  

Seite schon geplant und man rechnet mit baldigem Start 

der Bauarbeiten. Im Gegensatz dazu ist auf sächsischer 

Seite die Vorbereitung nicht ausreichend, die Bauarbeiten 

könnten angeblich erst in 3 Jahren starten. Die Bedingung 

der sächsischen Seite ist der Bau einer neuen Brücke mit 

einer Tragkraft von 40 Tonnen, jedoch die tschechischen 

Gemeinden wollen eine Tonnagebegrenzung bis 3,5 Ton-

nen. Der Bürgermeister von Brandov Jiří Mooz hat den 

Bürgermeister von Olbernhau gebeten, gemeinsam zu 

beraten, um diese Angelegenheiten zu lösen. Der Bau einer 

Brücke mit 40 t ist eine gute Lösung, weil es den grenzüber-

schreitenden Einsatz der Feuerwehren und Rettungskräfte 

gibt. Ein großes Verdienst an der erfolgreichen Beratung 

haben die Vertreter des Bezirkes Ústecký kraj unter Leitung 

des Mitgliedes des Bezirksrares Jaroslav Komínek, die wie 

immer gut vorbereitet waren. 

Die Arbeitsgruppe bewertete auch den gemeinsamen Win-

terdienst  der Straßen. Aufgrund des milden Winters war 

aber fast kein Dienst notwendig. Über aktuelle Verkehrsin-

formation in beiden teilen der Euroregion werden sich die 

Mitglieder der Arbeitsgruppe ständig informieren. Am Ende 

der Beratung besichtigen die Mitglieder den historischen 

Komplex Saigerhütte im benachbarten Olbernhau.

Když se členové sociální komise začátkem dubna sešli 

na někdejším statku v obci Bockelwitz, mnohé je tu 

ohromilo. Obec v roce 2005 tento starý statek zakoupila 

a byl poté přeměněn na ubytovnu a pracoviště pro mládež 

s nedokončeným školním vzděláním, která zde má mož-

nost pod odborným a pedagogickým dozorem otestovat 

své dovednosti v takových oborech, jako je stavebnictví, 

zahradnictví, zemědělství a rovněž si prověřit i svou krea-

tivní činnost. Současně může tato mládež bydlet na statku 

v příjemném prostředí, ve světlých bytech. Přestavba 

statku byla umožněna dotací z evropských prostředků, 

ale hlavní byla veliká angažovanost všech zúčastněných 

- Jobcenter, sdružení Bockelwitz Nr. 3 – Jugend in Arbeit 

a obec Bockelwitz. Vzdělávání mládeže převzalo vzdělá-

vací zařízení inBIT GmbH. Komise se zde připravila na 

společný workshop všech pracovních komisí euroregionu 

v Mostě a shodla se přitom na budoucích projektových 

záměrech, které tam budou představeny. Bylo dohodnuto, 

že na internetových stránkách Euroregionu Krušnohoří/

Erzgebirge, kde je umístěný sociální atlas euroregionu, 

kraje pod vedením člena rady Jaroslava Komínka, kteří byli 

velmi dobře připravení. Komise také zhodnotila společnou 

zimní údržbu komunikací. Vzhledem k mírné zimě jí téměř 

nebylo zapotřebí. O aktuální dopravní situaci v obou 

částech euroregionu se budou členové komise nadále 

průběžně informovat.

Na závěr si členové komise se zájmem prohlédli historický 

komplex Saigerhütte v sousedním Olbernhau. 

Sociální komise v Bockelwitz - Arbeitsgruppe Soziales in Bockelwitz
budou uváděny další informace a zprávy z měst a okresů. 

Příští jednání komise se uskuteční na podzim. 

Als sich die Arbeitsgruppe  Soziales Anfang April auf 

einem ehemaligen Gutshof in Bockelwitz traf, konnten 

sie Vieles bestaunen. Der alte Gutshof wurde nach 

dem Kauf 2005 zu einer Wohn – und Arbeitsstätte für 

Jugendliche ohne Schulabschluss, die hier unter fach-

licher und pädagogischer Betreuung ihre Fertigkeiten in 

den Bereichen Bau, Garten- und Landschaftsbau sowie 

kreative Tätigkeiten ausprobieren und gleichzeitig auf 

dem Hof in freundlichen, hellen WGs wohnen können. 

Möglich wurde der Ausbau des Hofes durch europäische 

Fördermittel und vor allem durch das große Engagement 

der Beteiligten - Jobcenter, Verein Bockelwitz Nr. 3 – Ju-

gend in Arbeit und Gemeinde Bockelwitz. Betreut werden 

die Jugendlichen vom Bildungsträger inBIT GmbH. Die 

Arbeitsgruppe bereitete darüber hinaus den gemeinsamen 

Workshop aller Arbeitsgruppen der Euroregion in Most vor 

und verständigte sich dabei auf künftige Projektvorhaben, 

die dort vorgestellt werden sollen. Außerdem wurden sie 

zu den Ergebnissen der vergangenen Förderperiode Ziel 

3 und zum Stand der Vorbereitung der neuen Förderperi-

ode informiert.  Es wurde vereinbart, dass zu dem inzwi-

schen auf den Internetseiten der Euroregion Erzgebirge/

Krušnohoří abrufbaren Sozialatlas der Euroregion auch 

in den Stadt- und Kreisnachrichten informiert werden 

sollte. Die nächste Beratung der Arbeitsgruppe wird im 

Herbst stattfinden.
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Komise pro hospodářství a turistiku obou euroregionů 

jednaly společně dne 25. března 2014 na radnici v Cho-

mutově pod taktovkou Martina Kloudy, předsedy české 

části komise Euroregionu Krušnohoří. Jejich setkání se 

uskutečnilo v rámci malého projektu v programu Cíl 3 

Příprava na programové období 2014-2020 pro členy 

a přátele Euroregionu Krušnohoří, podaný městem Most. 

Členové obou komisí si navzájem představili realizované 

projekty v programu Cíl 3 a podrobně diskutovali o přípravě 

nového programu, kde je velkou prioritou pro všechny Fond 

malých projektů. Důležitým bodem společného jednání byla 

příprava projektových záměrů do nového programového 

období. Pro oba euroregiony jsou z hlediska rozvoje hos-

podářství důležité projekty dopravní infrastruktury určené 

pro nákladní dopravu, záměrem je společná konference 

obou euroregionů na toto téma. Neméně důležité jsou 

v novém programovém období přeshraniční projektové 

záměry dalšího profesního vzdělávání, podpora technic-

kého vzdělávání s výměnnými pobyty učňů a studentů. 

Zajímavý je námět saské strany na projekty zaměřené na 

image regionu – jak vnější, tak i vnitřní - se vzbuzováním 

zdravého regionálního sebevědomí, či projekty zaměřené 

na udržení odborníků v regionu. V minulém programu byly 

málo využívány možnosti přeshraničního výzkumu a vývoje, 

nabízí se zde proto řada smysluplných projektů. 

Na diskusi o projektových záměrech velmi vhodně na-

vázala závěrečná prezentace projektu Hospodářský vývoj 

v Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge – perspektivy a stra-

tegie, která byla dalším zdrojem projektových námětů pro 

nadcházející programové období. Tento projekt podalo 

Společné jednání Euroregionů Krušnohoří a Labe o hospodářském rozvoji
Gemeinsame Beratung der Euroregionen Erzgebirge und Elbe zur Wirtschaftsförderung

Die Arbeitsgruppe für Wirtschaftsförderung und Tou-

rismus tagte gemeinsam am 25. März 2014 im Rathaus 

Chomutov unter Leitung des Vorsitzenden der tschechi-

schen Arbeitsgruppe der Euroregion Krušnohoří Martin 

Klouda. Das Treffen fand im Rahmen des von der Stadt 

Most beantragten Kleinprojektes „Vorbereitung der neuen 

Förderperiode 2014 -2020 für Mitglieder und Freunde der 

Euroregion Krušnohoří“ statt. Mitglieder beider Arbeits-

gruppen stellten einander die schon umgesetzten Projekte 

im Programm Ziel 3 vor und diskutierten ausführlich über 

die Vorbereitung des neuen Programms, wobei für alle der 

Kleinprojektefonds eine hohe Priorität darstellt. Ein wichti-

ger Beratungspunkt war die Vorbereitung der Projektvorha-

ben für die neue Förderperiode. Für beide Euroregionen ist 

aus der Sicht der Wirtschaftsförderung die Verkehrsinfra-

struktur für den Gütertransport wichtig. Eine gemeinsame 

Konferenz beider Euroregionen zu diesem Thema wäre ein 

Projektvorhaben. Nicht weniger wichtig sind in der neuen 

Förderperiode grenzüberschreitende Projekte zur Aus- und 

Weiterbildung, zur Förderung technischer Berufe, zum 

Austausch von Lehrlingen und Studenten. Interessante 

Ideen der sächsische Seite sind an das Image der Region 

gerichtete Projekte – äußere sowie innere – mit Bildung 

eines gesunden Selbstbewusstseins, oder auch Projekte 

zum Verbleib der Fachleute in der Region. Im vergangenen 

Programm wurden die Möglichkeiten der grenzüberschrei-

tenden Forschung und Entwicklung wenig genutzt, es bietet 

sich jetzt eine Reihe von sinnvollen Projekten. 

Der Diskussion über Projektvorhaben folgte sehr passend 

die Schlusspräsentation des Projektes „Wirtschaftliche 

Entwicklung in der Euroregion Krušnohoří/Erzgebirge – 

Perspektiven und Strategien“, die eine weitere Quelle von 

Projektideen für die neue Förderperiode war. Das Projekt 

wurde vom Verein „Most 2000“ beantragt gemeinsam 

mit seinem Partner CAP. Es wurde vom Vorsitzenden der 

deutschen Seite der Arbeitsgruppe Herrn Mathias Lißke 

und von Frau Klára Malhausová aus dem Most Verein 

vorgestellt. An der Tagung und an der Präsentation des 

Projektes nahmen außer den Mitgliedern beider Arbeits-

gruppen auch viele Gäste teil, z.B. Herr Andreas Haustein, 

1. Beigeordneter des Erzgebirgskreis, Beigeordneter für 

Wirtschaft, der Baubürgermeister von Dresden, Herr Dirk 

Hilbert, oder die Vorsitzende der Wirtschafts- und Sozialrats 

der Region Most, Frau Helena Veverková. 

občanské sdružení Most 2000 spolu se svým partnerem 

CAP Oelsnitz GmbH. Představil ho předseda německé 

části komise Mathias Lißke a Klára Malhausová z Mostu 

2000. Jednání obou euroregionů i prezentace projektu se 

zúčastnilo kromě členů obou komisí i mnoho význačných 

hostů, např. Andreas Haustein, zástupce zemského rady 

Krušnohorského okresu, Dirk Hilbert náměstek primátora 

Drážďan zodpovědný za hospodářství, či předsedkyně 

Hospodářské a sociální rady Mostecka Helena Veverková. 

Za účasti ministra průmyslu a obchodu Ing. Jiřího Cieńciała, evropského poslance Dr. 

Richarda Falbra, primátora Mostu Ing. Vlastimila Vozky, ředitele Podkrušnohorského muzea 

Zbyňka Jakše a mnoha dalších významných osobností 

byla slavnostně otevřena v pátek 10 ledna v Podkrušno-

horském technickém muzeu hornická expozice v rámci 

projektu „Rudné dobývání v Krušných horách“.

Rekonstrukce objektu Podkrušnohorského technického 

muzea se tak stala jedním z realizovaných cílů tohoto 

projektu v programu Cíl 3. Podkrušnohorské technic-

ké muzeum splnilo se svým projektovým partnerem 

Lengefeldem všechny aktivity projektu, ve kterém 

došlo k potřebné modernizaci a rozšíření prostor jak 

Podkrušnohorského technického muzea, tak i muzea v Lengenfeldu. Podařilo se tak 

vytvořit zajímavou expozici s názvem „Rudné dobývání v Krušných horách“, zachycující 

těžbu nerostů v Podkrušnohoří. Výstava je putovní a její pokračování bude v saském 

Lengenfeldu. Expozice měla na české straně velkou mediální odezvu; jen škoda, že ve 

vysílání  české televize nebyla ani zmínka o programu Cíl 3, ze kterého byla hrazena, ani 

zmínka o tomto společném česko-německém projektu. 

Unter Beteiligung des Ministers für Industrie und Handel Jiří Cieńciał, des Europaabgeordneten 

Dr. Richard Falbr, dem Oberbürgermeisters von Most Ing. Vlastimil Vozka, dem Direktors 

des Technischen Museums im Erzgebirgsvorland Zbyněk 

Jakš, sowie weiterer bekannten Persönlichkeiten wurde 

am Freitag, 10. Januar im Technischen Museum die Berg-

bauausstellung im Rahmen des Projektes „Erzförderung 

im Erzgebirge“ feierlich eröffnet. Die Rekonstruktion des 

Technischen Museums im Erzgebirgsvorland ist eines 

der abgeschlossenen Projekte im Programm Ziel3/Cíl3. 

Das Technische Museum im Erzgebirgsvorland erfüllte 

mit seinem Projektpartner Lengenfeld alle Aktivitäten. Die 

notwendigen Modernisierungsarbeiten und die Erweite-

rung der Räumlichkeiten im Technischen Museum im Erzgebirgsvorland sowie im Museum 

in Lengenfeld wurden abgeschlossen. Es gelang, eine interessante Ausstellung mit dem 

Namen „Erzförderung im Erzgebirge zu schaffen. Die Wanderausstellung wird als nächstes 

in Lengenfeld gezeigt. Die Ausstellung findet auf tschechischer Seite eine große mediale 

Resonanz; nur schade, dass das tschechische Fernsehen in seiner Sendung das gemeinsame 

tschechisch-deutsche Projekt sowie die Förderung aus dem Programm Ziel 3 nicht erwähnte.

Projekt hornické spolupráce dokončen
Das Projekt der Bergmannszusammenarbeit wurde beendet
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Zu ihrer regulären Beratung trafen sich am 1. April in Osek 

die Mitglieder der Arbeitsgruppe Katastrophenschutz. 

Im Rahmen des bewilligten Projektes „Vorbereitung der 

neuen Förderperiode für Mitglieder und Freunde der 

Euroregion“ diskutierten sie ausführlich über die bereits 

umgesetzten großen sowie kleinen Projekte im Bereich 

des Katastrophenschutzes und über die nächste Förder-

periode. Nach umfangreicher Beratung vereinbarten sie, 

dass die von der Arbeitsgruppe unterstützten  Prioritäten, 

wie die Fortsetzung des erfolgreichen Wettbewerbs junger 

Feuerwehren, der Fachsprachkurs  für Rettungskräfte, sowie 

Schaffung eines Warnsystems für die Bevölkerung im Falle 

eines Hochwassers oder von Havarien, unter Nutzung des 

bisherigen im Projekt Ziel 3 umgesetzten Krisenportals 

mit einer Warnung der Bevölkerung fortsetzen wollen. Bei 

dem gemeinsamen Workshop aller Arbeitsgruppen der 

Euroregion am 28. 04. 2014 im Rahmen des Projektes 

„Vorbereitung der neuen Förderperiode“ wird der Vorsit-

zende der tschechischen Seite der Arbeitsgruppe, Herr Ing. 

Hlinka, die Arbeit der Arbeitsgruppe und ihre Projektideen 

vorstellen. Ein traditionelles Projekt der Arbeitsgruppe ist 

der international hoch eingeschätzte, jährliche Wettbewerb 

der Jugendfeuerwehren beider Länder. Etwa zweihundert 

Kinder und ihre Begleiter beteiligen sich daran. In diesem 

Jahr ist es nicht mehr möglich, den Wettbewerb aus dem 

Kleinprojetfonds des Programms Ziel 3 zu fördern, deshalb 

sollen andere Finanzierungsmöglichkeiten gesucht werden. 

Ein Teil der Beratung war die Exkursion bei der freiwilligen 

V Oseku se setkali 

1. dubna 2014 na 

svém pravidelném 

jednání členové 

komise pro krizo-

vý management. V rámci přijatého projektu Příprava na 

nové programové období pro členy a přátele Euroregionu 

Krušnohoří podrobně diskutovali o realizovaných velkých 

i malých projektech v oblasti krizového managementu 

a o nadcházejícím programovém období. Po obsáhlém pro-

jednání se shodli na tom, že prioritami, které bude komise 

v příštím období prosazovat, bude pokračování úspěšné 

soutěže mladých hasičů euroregionu, odborné jazykové 

kurzy pro záchranáře, vytvoření varovného systému pro 

Katastrophenschutz - Krizový managementKrizový management

obyvatele v případě povodní a havárií, s využitím dosa-

vadního krizového portálu vytvořeného v programu Cíl3 

s návazným systémem varování obyvatel. Na závěrečném 

workshopu všech komisí euroregionu 28. 4. 2014 v rámci 

projektu Příprava na nové programové období představí 

práci komise krizového managementu a její záměry předse-

da české části komise Ing. Jiří Hlinka. Tradičním projektem 

komise je každoroční soutěž mladých hasičů euroregionu, 

mezinárodně vysoce oceňována, které se účastní na dvě 

stovky dětí a jejich vedoucích. V letošním roce ji nebude 

již možné hradit z prostředků Cíle 3, Fond malých projek-

tů, proto členové komise připraví žádost na kraj a osloví 

sponzory. Součástí jednání byla i exkurze u oseckých dob-

rovolných hasičů, kteří jsou známi nejen svými úspěšnými 

zásahy, ale i četnými akcemi pro děti a mládež. 

S komisí se rozloučil jeden z jejích prvních zakládajících 

členů z roku 1992 a dlouholetý předseda její německé části 

Rainer Lipmann, vedoucí odboru krizového řízení v Kruš-

nohorském okrese, který odchází na zasloužený odpočinek. 

Všichni mu za odvedenou a obětavou práci v komisi na 

oseckém jednání upřímně poděkovali.

Feuerwehr in Osek, die nicht nur durch ihre erfolgreichen 

Einsätze bekannt ist, sondern auch durch ihre Präsenz bei 

Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche. 

Herr Rainer Lipmann, einer der Gründer der Arbeitsgruppe 

1992 und langjähriger Vorsitzender, der Leiter der Abteilung 

Katastrophenschutz im Erzgebirgskreis war, wurde aus 

der Arbeitsgruppe verabschiedet, da er den Ruhestand 

angetreten hat. Alle bedankten sich bei ihm für seine 

hervorragende Einsatzbereitschaft und sein Engagement 

in der Arbeitsgruppe.  

Zu ihrer turnusmäßigen Beratung traf sich die Arbeitsgruppe Museen und Kulturdenkmäler der Euroregion 

Erzgebirge am 7. April 2014 im Rathaus Neuhausen, bei der Herr Drechsel vom Schloss Schlettau sein Pro-

jekt „Museumsführer Schloss Schlettau“ vorstellte, 

dessen Besonderheit in der Dreiteilung gedruckter 

Museumsführer, die Vorstellung auf der Museums-

app und eines Bildschirms im Empfangsbereich, 

der die Ausstellungsräume vorstellt, besteht. Die  

neuen Methoden der Präsentationen regten zur Dis-

kussion der Nutzung des Internets für Museen an, 

weil Befürchtungen bestehen, dass das Internet die 

Besucherzahlen in Museen und Kulturdenkmälern 

verringert. Die guten Erfahrungen, z.B. aus dem Mu-

seum in Žatec, zeigen, dass die Besucher in Museen 

und Kulturdenkmäler eher motiviert werden.

In einer weiteren Präsentation wurde die Posamentenherstellung des Schlosses Schlettau mit der Schau-

werkstatt und die Burg Hasištejn vorgestellt.

Die Arbeitsgruppe bereitete ihre Projektideen für die nächste Förderperiode vor, die dann bei dem gemeinsa-

men Workshop aller Arbeitsgruppen im Rahmen des von der Stadt Most beantragten Projektes „Vorbereitung 

der neuen Förderperiode“ vorgestellt werden sollen. Zum Beispiel um die Einführung neuer Medien in die 

museale Arbeit, Zweisprachigkeit der musealen Exponate, ständige Publizität der Montanregion als Kulturerbe 

und neue Projekte für die Unterstützung dieses Vorhabens, sowie neue gemeinsamen Publikationen. Zur 

nächsten Beratung wurden die Mitglieder von Frau PhDr. Radmila Holodňáková  in das Regionale Museum 

K. A. Polánka nach Žatec eingeladen.          

Nach der Beratung besichtigte die Arbeitsgruppe das Glashüttenmuseum Neuhausen, das Anfang der neun-

ziger Jahre auf Initiative des dortigen Vereins entstand, der sich bereits seit 40 Jahren mit der Forschung 

der reichen 400jährigen Glasgeschichte auf beider Seiten der Euroregion beschäftigt und sich auch an 

einigen tschechisch-sächsischen Projekte in diesem Bereich beteiligt hat. Neuhausen ist jedoch auch aus 

der gemeinsamen tschechisch-sächsischen Historie bekannt. Das aus der ehemaligen mittelalterlichen 

Burg des Adeligen Boreš z Rýzmburku aus der Adelsfamilie Harabišicové umgebaute Schloss trägt den 

verdeutschenden Namen Purschenstein.

Arbeitsgruppe Museen und Kulturdenkmäler - Muzea a kulturní památky
Na svém pravidelném jednání se sešla komise pro muzea a kulturní 

památky Euroregionu Krušnohoří 7. dubna 2014 na radnici v saském 

Neuhausenu nedaleko hranice, a poté si s velkým 

zájmem prohlédla místní Sklářské muzeum. Muzeum 

vzniklo začátkem  devadesátých let minulého století 

z nadšení místního vlastivědného spolku, který se 

přes 40 let věnuje zkoumání bohaté, 400 let trva-

jící sklářské historie na obou stranách euroregionu 

a podílelo se i na několika společných česko-saských 

projektech v tomto oboru. Neuhausen je ale také 

známý ze společných česko-saských dějin; místní 

zámek je přestavěný původní středověký český hrad 

Boreše z Rýzmburku z oseckého rodu Hrabišiců. 

Odtud pochází i jeho název Purchernstein – zkomo-

lené jméno Boreše. Na jednání se komise seznámila s novými metodami 

prezentace kulturních památek na příkladu společného projektu zámku 

Schlettau a hradu Hasištejn a otevřené dílny výroby prýmků ve Schlettau.  

Zajímavá diskuse proběhla ohledně využívání internetu na téma obav, že 

internet oslabí návštěvnost muzeí a kulturních památek. Na základě dobrých 

zkušeností, např. z muzea v Žatci, se přítomní shodli na tom, že internet 

by měl návštěvníky do muzeí a do kulturních památek spíše motivovat. 

Komise si důkladně připravila své projektové záměry, které představí na 

závěrečném workshopu všech komisí v rámci projektu Příprava na nové 

programové období pro členy a přátele Euroregionu Krušnohoří, který 

podalo město Most. Je to např. zavádění nových médií do muzejní práce 

ve vícejazyčných mutacích, dvojjazyčnost muzejních exponátů, soustavná 

publicita Montaregionu jako kulturního dědictví lidstva a nové projekty 

na jeho podporu, ale také společné publikace. Na příští jednání pozvala 

členy komise ředitelka Regionálního muzea K. A. Polánka PhDr. Radmila 

Holodňáková do Žatce. 
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Ve Freibergu se tato komise sešla 21. ledna 2014 již v rámci 

projektu „Příprava na programové období 2014-2020 pro 

členy a přátele Euroregionu Krušnohoří, který podalo 

statutární město Most. 

První projektový záměr představil hned na začátku jednání 

komise Dr. Ing. Wulf Kühne z Družstva pro využití tepla 

Burkersdorf e.G. Vychází z námětu společného projektu pro 

využití odpadního tepla pro obce. Platby za teplo by potom 

zůstávaly v regionu, místo aby odcházely do nadnárodních 

ropných společností. Ukazuje se možnost nejen výměny 

zkušeností, společných rekvalifikací, ale i společných 

investičních záměrů. Česká strana zjistí zájem na české 

straně a osloví vhodné partery. Na příštím jednání v Mostě 

24. 4. poté předloží návrhy možných projektů. 

Členové komise se pak velmi podrobně zabývali dalšími 

společnými projektovými náměty, které podrobně promy-

slí a budou je také prezentovat na svém dalším jednání. 

Představeny budou na závěrečné konferenci projektu dne 

28. 4. 2014. 

Komisi dále seznámili oba jednatelé s dosavadní přípravou 

nového programu i s návrhy na jeho zjednodušení, přede-

vším ve Fondu malých projektů. 

Velmi dojemné bylo rozloučení s dosavadním předsedou 

komise, Udo Kolbem, který ze zdravotních důvodů ukončil 

práci na okresním úřadě Krušnohorského okresu i v komisi 

euroregionu. Rozloučit se s ním přijeli i bývalí členové 

komise; první předseda české části komise, její zakladatel 

v roce 1995, Jaroslav Říha, či její dlouholetý a velmi ak-

tivní člen Ing. Aleš Soukup, který tehdy zastupoval Českou 

rafinérskou. 

Jednatelka Beate Ebenhöh uvedla ve své řeči za obě jed-

natelství euroregionu, že Udo Kolbe více než 20 let vedl 

Diese Arbeitsgruppenberatung fand im Januar im Rahmen 

des Projektes der Stadt Most zur „Vorbereitung der Förder-

periode 2014 – 2020 für die Mitglieder und Freunde der 

Euroregion Erzgebirge“ statt. 

Von Herrn Dr. Ing. Wulf Kühne, Wärmegenossenschaft 

Burkersdorf e.G., wurde ein interessantes Vorhaben 

vorgestellt.

Die Idee des Projektes besteht in der Nutzung von Wärme 

aus Biogasanlagen des Ortes mittels BHK für die Gemein-

de Burkersdorf. Der Ort würde dadurch unabhängig vom 

Heizöl, die Gelder blieben in der Region, anstatt zu den 

internationalen Erdölfirmen zu fliesen. Hier ergäbe sich 

nicht nur die Möglichkeit eines Erfahrungsaustausches und 

gemeinsamer Weitebildung, sondern auch zu Investitions-

vorhaben. Die tschechische Seite zeigt an diesem Projekt 

Interesse und wird passende Partner ansprechen. Bei der 

nächsten Beratung in Most am 24. 04. werden Vorschläge 

möglicher Projektvorhaben vorgestellt. 

Die Mitglieder der Arbeitsgruppe beschäftigten sich auch 

mit weiteren Projektvorhaben, die nach gründlicher Vor-

bereitung bei der Abschlusskonferenz des Kleinprojektes 

am 28. 04. 2014 vorgestellt werden sollen. 

Komise pro životní prostředí a regionální plánování
Arbeitsgruppe Umwelt und Regionalplanung

Die Geschäftsführer machten die Mitglieder der Arbeits-

gruppe mit den Ergebnissen des Kleinprojektefonds und mit 

der Vorbereitung des neuen Programms bekannt, bei dem 

es zu Verwaltungsvereinfachungen kommen muss. Dafür 

setzten sie sich vor allem für den Kleinprojektefonds ein. 

Sehr eindrucksvoll war die Verabschiedung des bisherigem 

Vorsitzenden, Udo Kolbe, der aus gesundheitlichen Grün-

den seine Arbeit im Landratsamt sowie in der Arbeitsgruppe 

der Euroregion beendet hat. Zur Verabschiedung waren 

auch ehemalige Mitglieder der Arbeitsgruppe gekommen, 

z.B. Jaroslav Říha, der erste Vorsitzende des tschechischen 

Teiles und Gründer der Arbeitsgruppe oder Herr Ing. Aleš 

Soukup, langjähriges und sehr aktives Mitglied. Er vertrat 

lange Zeit die Firma Tschechische Raffinerie.   

Die Geschäftsführerin Beate Ebenhöh betonte im Namen  

beider Geschäftsstellen, dass Udo Kolbe die Arbeitsgruppe 

Umwelt und Regionalplanung mehr als 20 Jahre geleitet 

hat und in dieser Zeit nicht nur der beste Fachmann und 

Leiter war, sondern vor allem immer ein guter, zuverläs-

siger Freund. Sie erinnerte an die lange Zeit, in der er für 

jeden einzeln immer Verständnis hatte, sowie an seine 

Unterstützung und Geduld in vielen Belangen. In dieser 

Zeit wurde viel Nutzbringendes für die Euroregion geleistet. 

„Es war für uns alle eine große Ehre und Freude, mit Dir 

zusammenarbeiten zu können“.

komisi pro životní prostředí a regionální plánování. Celou 

tu dobu byl nejen tím nejlepším expertem a předsedou, 

ale především vždy dobrým, spolehlivým přítelem všech. 

Rádi budeme vzpomínat na tu dlouhou dobu, kdy pro nás 

všechny i jednotlivě měl pochopení, podporu a trpělivost.V 

uplynulých a pro nás krásných létech jsme společně v jeho 

komisi pro euroregion vykonali mnoho prospěšného. „Byla 

pro to pro nás čest a radost s Tebou spolupracovat.“

Neděle 18. května 2014 od 13 hod. v rytířském sále

„Hrady v západním Krušnohoří v kontextu historie 

osídlení“

Přednáška na zámku Schlettau a exkurze do okolí 

Schlettau s archeologem Volkmarem Geupelem

Jen málokterá krajina ve Střední Evropě si zacho-

vala jádra středověkých hradů tak, jak je tomu 

v Krušnohoří. Vykazují je také, kromě vesnic 

s typickým podkovovitým tvarem na místech 

vymýcených lesů, někdejší panská sídla, ať již poté přestavěné na zámky, či ať zbyly jako ruiny. 

Občas se také k nepoznání přetvořily jejich podzemní prostory a stávaly se základem velké 

zemské stavby, jak se to dálo ve druhé polovině 12. století a v první polovině 13. století, kdy se 

neobývaný temný hvozd měnil v kulturní krajinu. Archeolog Volkmar Geupel ve své přednášce 

pohovoří o historických základech takzvaného „velkého zemského domu“ z přelomu 12. a 13. 

století v Krušnohoří a především blíže osvětlí Západní Krušnohoří. To hlavní v jeho výkladu budou 

ale hrady. Představí jejich různé typy a jejich nejdůležitější stavební prvky. 

Po rozhovorech a diskusích bude následovat prohlídka zámku Schlettau a s ním hraničícího 

zámeckého okolí. Výklad se zaměří speciálně na relikty vodního hradu jako ústředního panského 

sídla pánů ze Schlettau. 

Sonntag, 18. Mai 2014, ab 13 Uhr im Rittersaal:

„Burgen im westlichen Erzgebirge im Kontext der Besiedlungsgeschichte“

Vortrag im Schloss Schlettau und Exkursion in die Umgebung von 

Schlettau mit dem Archäologen Volkmar Geupel

In wenigen mitteleuropäischen Landschaften haben sich so viele im Kern 

mittelalterliche Burgen erhalten wie im Erzgebirge. So künden, neben 

den Dörfern mit ihrer typischen Waldhufenflur, die ehemaligen Herren-

sitze - ob von Schlössern überbaut, als Ruinen oder manchmal bis zur 

Unkenntlichkeit verschliffene Erdsubstruktionen überkommen - von dem 

großen Landesausbau, der etwa in der zweiten Hälfte des 12. und der ersten Hälfte des 

13. Jahrhunderts den unbewohnten „Dunkelwald“ in eine Kulturlandschaft verwandelte.

Archäologe Volkmar Geupel wird in seinem Vortrag die historischen Grundlagen 

des sogenannten „großen Landesausbaues“ im 12./13. Jahrhundert im Erzgebirge 

ansprechen und insbesondere das Westerzgebirge näher beleuchten. Schwerpunkt der 

Ausführung sind dabei die Burgen mit Vorstellung der verschiedenen Burgentypen und 

deren wichtigster Bauteile. Nach einem Diskussionsgespräch erfolgt die gemeinsame 

Besichtigung des Schlosses Schlettau und des angrenzenden Schlossgeländes mit 

Erläuterungen speziell zu den Relikten der Wasserburg als Herrschaftsmittelpunkt 

der Herrschaft Schlettau.

Museumstag im Schloss Schlettau - Den muzea na zámku Schlettau
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Die am längstens wirkende Arbeitsgruppe der 

Euroregion Erzgebirge traf sich zu ihrer Beratung 

am Donnerstag den 20. März 2014 in Flöha, in den 

Geschäftsräumen des Kulturraumes Erzgebirge 

Mittelsachsen, der vom Vorsitzenden des deutschen 

Teils der Arbeitsgruppe, Herrn Wolfgang Kalus, 

geleitet ist. 

In einer angenehmen Arbeitsatmosphäre, bewerte-

ten die Mitglieder der Arbeitsgruppe die Ergebnisse 

des bisherigen Programms Ziel 3, für das sie die 

meisten Projekte zu Beurteilung vorgelegt bekamen. 

Sehr ausführlich wurde über die Vorbereitung der 

neuen Förderperiode diskutiert. Die Arbeitsgruppe 

wird dazu ihre Anmerkungen und Projektvorheben 

vorbereiten, die Herr Václav Hofmann, der Leiter des 

tschechischen Teils der Arbeitsgruppe im gemein-

samen Workshop aller Arbeitsgruppen am 28. 04. 

2014 vorstellen wird. 

Ein weiterer wichtiger Punkt der 

Beratung war der „Preis der Eu-

roregion Erzgebirge“, der jährlich 

für  ausgezeichnete Zusammen-

arbeit verliehen wird. Gerade 

diese Arbeitsgruppe beurteilt die 

vorgelegten Vorschläge für die 

Verleihung des Preises und legt 

nach derer Bewertung ihren 

Vorschlag dem gemeinsamen 

Gremium der Euroregion vor. Die 

Geschäftsteller wurden beauftragt, die Aufforderung 

für die Einreichung von Vorschlägen für den Preis 

zu veröffentlichen. Zur nächsten Beratung Ende 

Juni in Vejprty wird sich die Arbeitsgruppe damit 

Arbeitsgruppe Schule/Jugend/Kultur - Komise pro kulturu, školy a mládež
beschäftigen. 

Das traditionelle Adventsingen  der Euroregion be-

reitet diesmal die Stadt Postoloprty vor. Aufgrund 

der Beendigung der Programmperiode ist es nicht 

mehr möglich, das als Kleinprojekt im Programm 

Ziel 3 zu beantragen. Deshalb suchen die Organisa-

toren nach anderen Fördertöpfen, um die 21-jährige 

Tradition der gemeinsamen Adventsingen bewahren 

zu können.  

Die Arbeitsgruppe begrüßte als neues Mitglied Frau 

Birgit Engelmann von der Kultur-Kontakt GmbH des 

Landkreises Mittelsachsen, die für die, aufgrund 

eines Stellenwechsels ausgeschiedene, Frau Ute 

Dörn die Aufgaben übernehmen wird. Ute Dörn 

wirkte viele Jahre aktiv in der Arbeitsgruppe, wofür 

ihr der Vorsitzende im Namen aller Arbeitsgrup-

penmitglieder bereits im Vorfeld der Sitzung seinen 

herzlichsten Dank übermittelte. 

Das bekannte Mitglied unserer Euroregion, die Fachschule Litvínov-Hamr, blickte im 

Februar auf 40-jähriges Bestehen zurück. Wir kennen die Fachschule aus beispielhaften, 

grenzüberschreitenden Projekten, in denen sie ihre außerordentlichen Fähigkeiten bewie-

sen hat. Die von dieser Schule beantragten Projekte gehören zu den qualitätsmäßig besten. 

Die Vernissage der Ausstellung zum Jubiläum  am 18. Februar im Ratskeller in Litvínov 

traf auf ungewöhnlich hohes Interesse. Einzelne Studien-

fächer präsentierten sich mit eigenen Erzeugnissen, auf 

Fotos kann man die historische  Entwicklung der Schule 

verfolgen. Alle wichtigen Meilensteine der Schule der letzten 

40 Jahren sind hier dokumentiert. Außer solchen attraktiven 

Produkten wie z.B. kunstvolle Möbel, Holzuhren, Kostüme 

oder Frisuren, wurde auch das sog. Pferd“ vorgestellt. 

An seiner Anfertigung beteiligten sich alle Fächer dieser 

erfolgreichen Schule. 

Ing. Jitka Francírková, Direktorin der Schule, betonte in ihrer 

Rede bei der Eröffnung der Ausstellung nicht nur die Geschichte der Schule, sondern 

auch ihre Zukunft. Wir drücken die Daumen, damit die Schule immer so erfolgreich 

bleibt wie jetzt –und vielleicht noch erfolgreicher.

Významný člen našeho euroregionu, Střední odborná škola Litvínov-Hamr, se právě nyní ohlíží 

za čtyřiceti lety své dosavadní práce. Známe ji z mnoha příkladných přeshraničních projektů, 

ve kterých osvědčila své mimořádné schopnosti. Projekty, které tato škola realizovala, patří 

mezi ty nejkvalitnější.

Vernisáž výstavy 18. února v Radničním sklípku v Litvínově, připravené k 40. výročí založení 

školy, se setkalo s nebývalým zájmem. Svými vý-

tvory se zde prezentují jednotlivé obory, ve formě 

fotografií je možné nahlédnout do historického vý-

voje školy, zdokumentované jsou všechny důležité 

mezníky školy za posledních 40 let. Kromě takových 

atraktivních výrobků školy, jako je umělecký ná-

bytek, celodřevěné hodiny, kostýmy či kadeřnické 

výtvory, je to také Kůň, na jehož zhotovení se po-

dílely všechny v současnosti vyučované obory na 

této úspěšné škole. 

Ředitelka školy, Ing. Jitka Francírková, ve svém projevu při zahájení vernisáže zdůraznila nejen 

minulost školy zasazenou do dobového rámce, ale také její budoucnost. Držíme palce, aby její 

škola byla v budoucnu stejně úspěšná jako dosud - a snad ještě úspěšnější.

Střední odborná škola Litvínov - Hamr - Fachschule Litvínov – Hamr

Tato nejdéle působící komise Euroregionu Krušno-

hoří jednala tentokrát ve čtvrtek 20. března 2014 

v saském městě Flöha, v jednatelství regionálního 

kulturního střediska, které řídí předseda německé 

části komise Wolfgang Kalus.

V příjemné atmosféře posoudili členové komise vý-

sledky dosavadního programu Cíl 3, ve kterém bylo 

pro tuto komisi vždy předkládáno nejvíce projektů 

k hodnocení. Velmi podrobně poté komise disku-

tovala o přípravě nového programového období 

a připravila k němu připomínky a své projektové 

záměry. Přednese je na společném workshopu všech 

komisí euroregionu dne 28. 4. 2014 v Mostě Václav 

Hofmann, předseda české části komise. 

Důležitým bodem jednání byla také Cena Euroregio-

nu Krušnohoří, každoročně udělovaná za vynikající 

přeshraniční spolupráci. Právě tato komise posuzuje 

předkládané návrhy na udělení Ceny a předkládá po 

jejich zhodnocení návrh společnému grémiu eurore-

gionu. Obě jednatelství byla pověřena zveřejněním 

výzvy k předkládání návrhů na udělení Ceny a na 

svém dalším jednání se bude komise koncem června 

ve Vejprtech předloženými návrhy zabývat.

Tradiční adventní koncert Euroregionu Krušnohoří 

připravuje tentokrát město Postoloprty. Vzhledem 

k tomu, že již není možné podat projekt do Fondu 

malých projektů v programu Cíl 3, protože byl již 

ukončen, hledají organizátoři jiné finanční zdroje, 

aby mohla být 21letá tradice společných 

adventních koncertů zachována. 

Komise přivítala novou členku komise, kterou byla 

zvolena Birgit Engelmannová ze společnosti Kultur-

-Kontakt GmbH Středosaského okresu. Vystřídala 

na tomto místě Ute Dornovou, která z pracovních 

důvodů komisi opouští. Ute Dornová působila ak-

tivně v této komisi řadu let, za což jí jménem všech 

členů vyjádřil upřímný dík předseda německé části 

komise Wolfgang Kalus.

W. Kalus, V. Hofmann
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Unipetrol RPA je předním českým producentem v ob-

lasti rafinérských, petrochemických a agrochemických 

surovin, což se odráží i ve zkratce RPA: rafinérie, 

petrochemie, agrochemie. Společnost na trh dodává 

především motorová paliva, topné oleje, asfalty, zka-

palněné ropné produkty, olejové produkty, ostatní 

rafinérské produkty, olefiny a aromáty, agrochemi-

kálie, saze a sorbenty, polyolefiny (vysokohustotní 

polyetylén, polypropylén).

Strategickou prioritou skupiny Unipetrol je spole-

čenská odpovědnost. Záleží jí na tom, aby byla v 

regionu, kde působí, vnímána jako dobrý soused. 

Proto spolupracuje s obcemi, městy i krajem a pod-

poruje řadu projektů a institucí z oblasti životního 

prostředí, zdravotnictví či vzdělávání. Do společen-

sky odpovědných aktivit se finančními dary či dobrovol-

nickou prací zapojují také zaměstnanci skupiny Unipetrol.

Odpovědné podnikání v chemii - Responsible Care

Významným faktorem ochrany životního prostředí je aplika-

ce a kontrola dodržování systémů řízení. UNIPETROL RPA 

zavedl a certifikoval environmentální systém řízení (EMS), 

řízení kvality (QMS) a řízení bezpečnosti při práci, které 

jsou zárukou systémového přístupu k ochraně životního 

prostředí. Tyto aktivity doplňuje účast v mezinárodním 

programu chemického průmyslu Responsible Care, který 

se v České republice realizuje pod názvem Odpovědné 

podnikání v chemii. UNIPETROL RPA oprávnění používat 

logo Responsile Care obhajuje pravidelně od roku 1996. 

V roce 2011 obhájila společnost oprávnění již po sedmé.

Podrobné informace o stavu a vývoji vlivů aktivit skupi-

ny na životní prostředí jsou pravidelně publikovány ve 

Společné zprávě o ochraně zdraví, bezpečnosti práce a 

životního prostředí skupiny Unipetrol (do roku 2006 Spo-

lečné environmentální zprávě). Zprávy o plnění programu 

Odpovědného podnikání v chemii (Responsible Care) jsou 

veřejně projednávány se zástupci odborových organizací a 

místních  a regionálních samospráv.

Zástupci vedení společností skupiny Unipetrol veřejnost 

na zasedáních zastupitelstva sousedících obcí  informují 

o vlivu jednotlivých provozů na okolní životní prostředí. 

Dále jsou organizovány Dny otevřených dveří a setkání 

se starosty obcí regionu, při nich se účastníci mohou 

seznámit se všemi aktivitami firem, včetně oblasti ochrany 

životního prostředí.

Pokud dojde k nestandardní provozní situaci, jsou staros-

tové okolních obcí preventivně a neprodleně   informováni 

prostřednictvím SMS zpráv.

Otevřenému a proaktivnímu dialogu v oblasti ochrany ži-

votního prostředí napomáhá také Ekologické centrum Most, 

které zahájilo svou činnost v roce 2000 díky podpoře firem 

Unipetrol RPA a Česká rafinérská.

Zarybnění řeky Bíliny – spolupráce s Českým 

rybářským svazem

Unipetrol RPA ist einer der führenden tschechischen 

Produzenten im Bereich der raffinierten, petrochemischen 

und agrotechnischen Rohstoffe, was sich auch in der 

Abkürzung RPA widerspiegelt: Raffinerie, Petrochemie, 

Agrochemie. Die Gesellschaft produziert vor allem Treib-

stoffe, Heizöl, Teer, flüssige Erdölprodukte, Ölprodukte 

und andere raffinierte Produkte, Olefine und Aromata, 

Agrochemikalien, Ruß, Sorbente, Polyolefine (hochdichtes 

Polyethylen, Polypropylen).

Die strategische Priorität der Gruppe Unipetrol ist die 

gesellschaftliche Verantwortung. „Uns kommt es darauf 

an, dass wir in der Region, wo wir tätig sind, als guter 

Nachbar akzeptiert werden. Deshalb arbeiten wir mit den 

Gemeinden und Städten zusammen und unterstüzen eine 

Reihe von  Projekten und Institutionen im Bereich Umwelt, 

Gesundheit und Bildung. An den verantwortungsvollen, 

gesellschaftlich Aktivitäten  beteiligen wir uns finanziell 

oder mit ehrenamtlichen Arbeiten von Mitarbeitern der 

Gruppe Unipetrol.

Verantwortliches Unternehmen in der Chemie 

-  Responsible Care

Ein bedeutender Faktor des Umweltschutzes ist die Ap-

plikation und die Kontrolle der Einhaltung der Lenkungs-

systeme. UNIPETROL RPA hat das Umweltleitsystem 

(EMS) Qualitätsleitsystem (QMS) und Sicherheit der 

Arbeit eingeführt, die eine Garantie des 

Systems im Umweltschutz sind. Diese 

Aktivitäten werden durch die Beteiligung 

im internationalen Programm der chemi-

schen Industrie Responsible Care, das in 

der Tschechischen Republik unter dem 

Namen „Verantwortliches Unternehmen“ 

umgesetzt wird, ergänzt. UNIPETROL RPA 

verteidigt die Berechtigung, das Logo 

Responsible Care regelmäßig seit 1996 

zu nutzen. Im Jahre 2011 verteidigte die 

Gesellschaft die Berechtigung schon zum 

siebten Mal. 

Ausführliche Informationen über den Stand der Ent-

wicklung der Aktivitäten der Gruppe im Umweltbereich 

werden regelmäßig in den gemeinsamen Nachrichten zum 

Gesundheitsschutz, Sicherheit der Arbeit und Umwelt der 

Gruppe Unipetrol publiziert. Informationen zur Erfüllung 

des Programms „Verantwortliches Unternehmen“ in der 

Chemie (Responsible Care) wurden mit Vertretern der 

Gewerkschaften und mit hiesigen, regionalen Selbstver-

waltungen  öffentlich diskutiert. 

Vertreter der Leitung der Gruppe Unipetrol informieren die 

Öffentlichkeit bei den Beratungen der Selbstverwaltungen 

der Nachbargemeinden zu den Einflüssen einzelner Betrie-

be auf die nahe Umwelt. Weiter werden Tage der offenen Tür 

mit Bürgermeistern der Region organisiert. Die Teilnehmer 

können sich mit allen Aktivitäten der Firmen vertraut ma-

chen, sowie mit dem Bereich Umweltschutz. 

Falls es zu einer außerordentlichen Situation kommen wür-

de, würden die Bürgermeister der umliegenden Gemeinden 

präventiv und unverzüglich mittels SMS Nachrichten 

informiert. Dem offenen und aktiven Dialog im Bereich 

Umweltschutz  ist das Ökologische Zentrum  Most für das 

Erzgebirge behilflich. Es begann 2000seine Tätigkeit dank 

der Firma Unipetrol und der Tschechischen Raffinerie.        

Neuanzucht der Fische im Fluss Bílina – 

Zusammenarbeit mit dem Anglerverband

Seit 2010 trägt Unipetrol zur Verbesserung der Situation 

der Fische im Fluss Bílina bei. In den vergangenen Jahren 

handelte sich um die Aussetzung des Aland.

Die Freiwilligen helfen dem Erzgebirge

Im Rahmen der Freiwilligen Tage helfen Mitarbeiter der 

Gruppe Unipetrol durch den Stiftungsfonds Erneuerung 

des Erzgebirges bei der Frühlingssäuberungsaktion der 

Natur. Sie beteiligten sich auch an der Säuberung des 

Erzgebirgsvolkshauses, wo sich die ständige Ausstel-

lung über das  Leben der Gebirgseinwohner vor hundert 

Jahren befindet. 

Unipetrol - ekologický profil společnosti
Unipetrol - ökologisches Profil der Gesellschaft

Od roku 2010 přispívá Unipetrol ke zlepšení zarybnění 

řeky Bíliny. V uplynulých letech se jednalo o výsadbu 

jelců jesenů.

Dobrovolníci pomáhají Krušným horám

V rámci Dobrovolnický dní pomáhají zaměstnanci sku-

piny Unipetrol prostřednictvím Nadačního fondu Obnova 

Krušnohoří s jarním úklidem přírody a také se zapojili do 

úklidu Krušnohorského lidového domu, v němž se nachází 

stálá muzejní expozice o životě horalů žijících v Krušných 

horách před sto lety.
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Možná kdysi ještě bývalo 3. ledna slunečno, ale po důlní 

katastrofě jakoby i vše kolem nás chápalo tíseň a smutek, 

který se rozlil po kraji a dodnes je cítit ve vzduchu, když 

se znovu kalendář přetočí na tento den.  V sobotu 4. ledna 

se již po 80. připomnělo toto neštěstí a i po takové době 

padla na Osek tíživá mlha a nepříjemné sychravo, a protože 

cech horníků nikdy neopouští své kamarády, uspořádalo 

město Osek společně se Spolkem severočeských havířů 

Most vzpomínkovou akci.

Cílem letošního výročí byla i snaha ukázat, že má Důl Ne-

lson i jinou historii, která nenese stopu smutku. V rámci 

Programu Cíl3/Ziel 3 na podporu příhraniční spolupráce 

mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007 

– 2013 vznikla brožura 80. výročí tragédie na Dole Nelson 

III. Ing. Svatopluk Havrlík zde popisuje jeho historii, ale 

především význam dolu pro region i českoněmecké vztahy. 

V den výročí se konala v ITC také vernisáž věnovaná Dolu 

Nelson. Němečtí havíři, kteří přijeli na pozvání v tradičních 

uniformách a zúčastnili se i vernisáže, byli uvítání „hor-

nickým řízkem“ a to chlebem se sádlem. Celá vernisáž se 

nesla v duchu připomínání historie dolu a promluvilo zde 

mnoho, jichž se neštěstí dotýká.

Při odbíjení půl páté začal samotný pietní akt u Památníku 

katastrofy. Sešlo se zde na 200 lidí. Čeští i němečtí havíři, 

Osečtí i přespolní, ti, jenž si neštěstí pamatují osobně, i ti, 

kteří ho znají jen z vyprávění, všichni sklonili hlavu na 

uctění památky. Když vzduch prořízly první tóny havířské 

hymny, všichni přítomní horníci se postavili do pozoru, bez 

rozkazu jen tak, jak velí jejich hornické srdce. Následovala 

pokládání věnců a krátké zdravice, které ovšem nemohly 

obsáhnout tíhu celého okamžiku. Velkým překvapením byla 

závěrečná píseň, kterou si bez předchozí domluvy připravila 

pochodová kapela z Poberschau, a tímto velmi vstřícným 

gestem uctila i ona oběti a ukázala, že se katastrofa dotýká 

i jich. Následoval průvod městem, kdy se v hraní střídala 

německá a česká hornická kapela. Naprosto nevšední 

a impozantní zvuk nástrojů se šířil ulicemi a při pohledu na 

pochod kapel se zastavoval až dech. Krásné uniformy jen 

80. výročí katastrofy na Dole Nelson III
80. Jahrestag der Katastrophe auf dem Schacht Nelson III

Am 3. Januar vor 80 Jahren war es noch sonnig, aber nach 

der Schachtkatastrophe als  alles begriffen wurde, machten 

sich Beklommenheit und Trauer, die sich im Lande vergoss 

und noch heute in der Luft zu spüren ist, wenn sich der 

Kalender wieder auf diesen Tag dreht, breit. Am Samstag 

den 4. Januar 2014 erinnerte man sich schon zum 80sten 

mal an dieses Unglück und auch nach so langer Zeit fiel 

auf Osek ein drückender unangenehm nasskalter Nebel 

herab. Weil aber die Bergmannszunft nie ihre Kameraden 

verlässt, veranstaltete die Stadt Osek gemeinsam mit der 

Knappschaft der nordböhmischen Bergmänner Most diese 

Erinnerungsveranstaltung.

Das Ziel des diesjährigen Jahrestages war es, die andere 

Geschichte des Schachts Nelson zu zeigen, welche keine 

Spuren der Trauer trägt. Im Rahmen des Cíl3/Ziel 3 Pro-

gramms zur Unterstützung der grenzüberschreitenden 

Zusammenarbeit zwischen der ČR und dem Freistaat Sach-

sen 2007–2013 entstand die Broschüre 80. Jahrestag der 

Tragödie auf dem Schacht Nelson III. Herr Ing. Svatopluk 

Havrlík beschreibt hier seine Geschichte, und vor allem 

auch die Bedeutung des Schachtes für das Gebiet und die 

tschechisch-deutschen Beziehungen. Am Jahrestag fand 

im touristischen Infozentrum eine dem Schacht Nelson 

gewidmete Vernissage statt. Die eingeladenen deutschen 

Bergmänner, welche in traditionellen Uniformen kamen 

und auch an der Vernissage teilnahmen, wurden mit einem 

„bergmännischen Schnitzel“ begrüßt, einer Scheibe Brot 

mit Fett. Die Vernissage fand im Geist der Erinnerungen 

an die Schachtgeschichte statt. Viele der Sprecher hatte 

das Unglück berührt. 

Mit dem Glockenschlag halb fünf begann der Trauerakt 

am Denkmal der Katastrophe. Hier trafen sich 200 Leu-

te. Tschechische und deutsche Bergmänner, Bewohner 

aus Osek und Umgebung, diejenigen, die sich an das 

Unglück persönlich noch erinnern und auch jene, die es 

nur vom Erzählen kennen - alle neigten den Kopf zur Ehre 

und zum Andenken. Als die Luft von den ersten Tönen 

der Bergmannshymne ertönte, nahmen alle anwesenden 

Bergmänner Haltung an, ohne Befehl, nur weil es ihnen 

ihr bergmännisches Herz befahl. Es folgte die der Kranz-

niederlegung und kurze Grußworte, welche dennoch nicht 

die Last des ganzen Augenblicks erfassen konnten. Eine 

große Überraschung war das Abschlusslied der Bergkapelle 

Pobershau, die mit dieser Geste das Andenken an die Opfer 

ehrte und die damit zeigte, dass die Katastrophe auch sie  

betrifft. Anschließend folgte ein Festzug durch die Stadt, 

wobei sich die tschechischen und deutschen Bergkapel-

len beim Musizieren abwechselten. Nicht alltäglicher und 

imposanter Instrumentenklang verbreitete sich durch die 

Straßen und beim Anblick auf den Kapellenumzug stockte 

manchem der Atem. Die Atmosphäre wurde durch die 

wunderschönen Uniformen unterstrichen. Wenn man sich 

bewusst wird, dass die Menschen, welche wir gerade beob-

achten, die Musikstücke in ihrer Freizeit einstudiert haben, 

nur damit sie wieder und wieder Tribut den Opfern huldigen. 

Vielleicht taucht in diesem Augenblick der Geist auf, der 

die Bergleute miteinander verbindet, wie   fest das Unglück 

auf dem Schacht Nelson III in ihren Herzen verwurzelt ist 

und wie wichtig es ist, nie zu vergessen.  

podtrhovaly celkovou atmosféru, a když jste si uvědomili, že 

lidé, které právě sledujete, secvičili skladby ve svém volném 

čase, jen aby mohli zas a znovu vzdát hold obětem, možná 

v tu chvíli alespoň trochu vytane na mysl, jak moc jsou 

horníci spjatí, jak moc pevně je neštěstí na Dole Nelson III 

zakořeněné v jejich srdcích a jak je důležité nezapomenout. 

V Bílině byl ve zcela zaplněném konferenčním sále Hotelu U 

Lva slavnostně zahájen v poledne dne 24. 03. 2014 projekt 

seniorských setkávání s názvem „Přátelství bez bariér věku 

i národnosti“. 

Celkem 14 seniorů z Dippoldiswalde a okolí zde přivítal 

starosta Bíliny Josef Horáček svým osobitým projevem, 

který ihned vyvolal příjemnou atmosféru; přítomen byl i 

místostarosta Zdeněk Rendl. Projekt pokračoval až do 26. 3. 

2014 různými akcemi českých a německých seniorů, jako je 

např. turnaj v kuželkách, společenský večer, ale jsou to také exkurze do Žatce a Duchcova. Pro 

budoucnost se již nyní rýsují další návazné projekty v sociální oblasti.

Projekt měst Bíliny a Dippoldiswalde
Projekt der Partnerstädte Bílina und Dippoldiswalde

Im Konferenzsaal des Hotels U Lva in Bílina wurde am 24. 

03. 2014 feierlich das Projekt Seniorentreffen „Freundschaft 

ohne Barrieren des Alters und der Nationalität“ durchgeführt. 

Insgesamt 14 Senioren aus Dippoldiswalde und Umgebung 

wurden vom Bürgermeister von Bílina Josef Horáček begrüßt, 

der mit seiner humorvollen Rede sofort gute Laune verbrei-

tete. Anwesend war auch sein Stellvertreter Herr Zdeněk 

Rendl.  Das Projekt wurde bis 26. 03. mit verschiedenen 

Veranstaltungen der Senioren fortgesetzt, zum Beispiel ein 

Kegelturnier, sowie ein gesellschaftlicher Abend, aber auch Exkursionen nach Žatec 

und Duchcov. Für die Zukunft zeichnen sich weitere Projekt im sozialen Bereich ab. 
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ÚSPĚŠNÉ PROJEKTY
ERFOLGREICHE PROJEKTE

(DTPA/MT) DRESDEN: Saský ministr vnitra Markus Ulbig 

a jeho kolega ministr kultury ČR Jiří Balvín podepsali 20. 

ledna v saském ministerstvu vnitra nominační dokumen-

taci česko-německé žádosti o kulturní dědictví Hornická 

kulturní krajina Krušnohoří/Erzgebirge. Těmito podpisy 

byl učiněn poslední krok ve společném úsilí, které vedlo 

k předání požadované společné žádosti do Výboru pro 

světové dědictví - UNESCO.

Ministr Markus Ulbig: „Děkuji všem těm angažovaným, 

kteří se pro Krušnohoří a pro zápis na seznam UNESCO 

zasadili. V této žádosti se skrývá více než 10 let tvrdé práce 

celého regionu. Teď musí rozhodnout UNESCO“. 

Ministr kultury Jiří Balvín: Dnešním dnem se uzavírá jedna 

důležitá etapa významného projektu, který byl zúčastněným 

regionem dlouhou dobu připravován. Nominace Hornické 

UNESCO-Weltkulturerbeantrag abgabereif
UNESCO – žádost o podání do světového kulturního dědictví dozrála
(DTPA/MT) DRESDEN: Sachsens Innenminister Markus 

Ulbig und sein Amtskollege, der Kulturminister der Tsche-

chischen Republik, Herr Jiří Balvín, haben am 20. Januar 

im Sächsischen Innenministerium die Nominierungsdo-

kumentation für den deutsch-tschechischen Welterbean-

trag „Montane Kulturlandschaft Erzgebirge/Krušnohoří“ 

unterzeichnet. Mit den Unterschriften der beiden Minister 

wurde der letzte Schritt, der zur Übergabe der gemeinsamen 

Welterbebewerbung an das UNESCO-Welterbekomitee 

erforderlich ist, vollzogen.

Innenminister Markus Ulbig: „Ich bedanke mich bei allen 

Engagierten, die sich für das Erzgebirge und die UNESCO-

Bewerbung eingesetzt haben. Über 10 Jahre harte Arbeit 

einer ganzen Region stecken in diesem Antrag. Jetzt muss 

die UNESCO entscheiden.“

Kulturminister Jiří Balvín: „Mit dem heutigen Tag wird eine 

wichtige Etappe eines bedeutenden Projekts abgeschlos-

sen, das von den beteiligten Regionen lange Zeit vorbe-

reitet wurde. Die Nominierung Montane Kulturlandschaft 

Erzgebirge/Krušnohoří ist ein beeindruckendes Werk, eine 

richtige wissenschaftliche Studie übe ein bedeutendes 

Kapitel unseres gemeinsamen Lebens im Erzgebirge. Ich 

möchte mich bei allen bedanken, die sich an der Erstellung 

dieses Werks beteiligt haben und bin davon überzeugt, 

dass diese Arbeit auch bei den UNESCO Experten ihre 

Anerkennung finden wird.“

Nach über zehnjähriger intensiver Arbeit hat die Erzge-

birgsregion mit der Vollständigkeitsprüfung der UNESCO 

die letzte Hürde für die Einreichung des gemeinsamen 

deutsch-tschechischen Welterbeantrages „Montane Kul-

turlandschaft Erzgebirge/Krušnohoří“ genommen und die 

Nominierungsdokumentation Anfang Januar fertiggestellt. 

Die Nominierung ist nun abgabereif.

Mit der Unterzeichnung der Nominierungsdokumentation 

wird das außergewöhnliche Engagement der Menschen 

auf sächsischer und tschechischer Seite des Erzgebirges 

gewürdigt. Der Welterbeantrag ist ein herausragendes 

Beispiel für die Intensivierung der deutsch-tschechischen 

Zusammenarbeit und trägt in besonderer Weise zur guten 

Nachbarschaft beider Nationen und Regionen bei.

Das sächsische Kabinett hatte sich insgesamt dreimal seit 

2011 mit dem Welterbeprojekt der Montanregion befasst 

und sich in seiner Sitzung vom 

24. Januar 2012 für einen gemeinsamen sächsisch-

tschechischen Welterbeantrag unter deutscher Federfüh-

rung frühestens zum Nominierungstermin 1. Februar 2014 

ausgesprochen.

Nach umfangreichen Vorbereitungen durch die Region, die 

bis in das Jahr 2001 zurückreichen, wurde dem SMI, das 

für die beratende Begleitung der Antragstellung zuständig 

ist, der Entwurf des Welterbeantrages am 30. April 2013 

übergeben. 

Der Welterbeantrag wurde auf sächsischer Seite aus 27 Um-

setzungsstudien, die im März 2013 abgeschlossen wurden, 

entwickelt. Diese wurden im Auftrag der antragstellenden 

Region in enger Kooperation mit den Kommunen und 

unter Beteiligung der Öffentlichkeit (insb. Stadt- und Ge-

meinderatsbeschlüsse der jeweils betroffenen Kommunen, 

Bürgerbeteiligung, Zustimmung der Eigentümer) durch 

das Institut für Industriearchäologie, Wissenschafts- und 

Technikgeschichte (IWTG) der TU Bergakademie Freiberg 

unter Leitung von Herrn Prof. Dr. Helmuth Albrecht er-

stellt. Damit wird der Charakter des Welterbeprojektes als 

„bottom-up-Projekt“, das sich aus der Region entwickelt 

hat, unterstrichen.

Nach nochmaliger Befassung des sächsischen Kabinetts 

mit dem gemeinsamen deutsch-tschechischen Welterbe-

antrag am 9. Juli 2013 wurde das SMI unter anderem damit 

beauftragt, alle erforderlichen Schritte zur Einreichung des 

Antrages bei der UNESCO einzuleiten. 

Der Entwurf des deutsch-tschechischen Welterbeantrages 

wurde zum 30. September 2013 der UNESCO zur freiwil-

ligen Vollständigkeitsprüfung („Completeness Check“) 

vorgelegt. Nach erfolgreichem Abschluss der Prüfung Mitte 

November 2013 konnte der Antrag für die Einreichung zum 

31. Januar 2014 fertiggestellt werden. 

Das Welterbegebiet umfasst auf der sächsischen Seite des 

Erzgebirges 39 Elemente bestehend aus 79 Teilkomponen-

ten mit ca. 500 Einzelobjekten. Auf tschechischer Seite wird 

es durch sechs Teilkomponenten mit 23 sog. Sites ergänzt.

Die UNESCO setzt sich weltweit für den Schutz und Erhalt 

außerordentlicher Kulturleistungen und einzigartiger Na-

turphänomene „als gemeinsames Erbe aller Menschen“ 

ein. Grundlage für die UNESCO-Liste des Welterbes 

bildet die 1972 von der Organisation für Bildung, Wissen-

schaft und Kultur der Vereinten Nationen verabschiedete 

Welterbekonvention. Die Trägerschaft für das UNESCO-

Welterbe-Projekt „Montanregion Erzgebirge“ haben die drei 

Landkreise Erzgebirgskreis, Mittelsachsen und Sächsische 

Schweiz-Osterzgebirge sowie 35 Städte und Gemeinden 

(Welterbekonvent) übernommen.

kulturní krajiny Krušnohoří/Erzgebirge je působivý počin, 

opravdová vědecká studie o významné kapitole našeho spo-

lečného života v Krušnohoří. Chtěl bych poděkovat všem, 

kteří se na vytváření tohoto díla podíleli, a jsem přesvědčen 

o tom, že jejich práce najde uznání i u expertů UNESCO“. 

Po více než desetileté intenzivní práci překonal Krušno-

horský region závěrečným prověřením ze strany UNESCO 

poslední překážku pro podání společné žádosti do seznamu 

světového dědictví jako Hornické kulturní krajiny Krušno-

hoří/Erzgebirge a začátkem ledna byla dokončena nomi-

nační dokumentace. Nominace je tedy již zralá na předání. 

Podpis nominační dokumentace znamená ocenění mimo-

řádného úsilí partnerů na saské i české straně Krušnohoří. 

Podaná žádost o zařazení na seznam světového dědictví 

je vynikajícím příkladem pro zintenzivnění česko-saské 

spolupráce a přispívá obzvláštním způsobem k dobrému 

sousedství obou národů i regionů. Saská vláda se tímto 

projektem světového dědictví Montanregion zabývala od 

roku 2011 celkem třikrát a na svém zasedání 24. ledna 

2012 se vyslovila pro společnou česko-saskou žádost do 

světového dědictví pod německým vedením s nejbližším 

termínem nominace 1. února 2014. 

Region sám již od roku 2001 realizoval obsáhlou přípravu 

a Saskému ministerstvu vnitřních věcí byl předán 30. 

dubna 2013 návrh na zařazení do světového kulturního 

dědictví, protože pro podávání žádostí vykonává přísluš-

nou poradenskou činnost. Žádost do světového dědictví 

na saské straně obsahuje 27 studií, které byly uzavřeny 

v březnu 2013. Byly vytvořeny z pověření regionu, který 

žádost podává v úzké spolupráci s obcemi za účasti veřej-

nosti (především to jsou usnesení městských a obecních 

zastupitelstev dotčených obcí, se zapojením občanů a se 

souhlasem majitelů pozemků) a vypracoval je Institut pro 

průmyslovou archeologii, vědecké a technické dějiny na 

Technické univerzitě TU Bergakademie Friberg pod vedením 

Prof. Dr. Helmutha Albrechta. Tím je zdůrazněn charakter 

projektu do světového dědictví jako „bottom-up-Projekt“, 

který byl v regionu připraven. Saská vláda opakovaně 

pověřila vypracováním německo-české žádosti Saské mi-

nisterstvo vnitra a 9. června 2013 bylo toto ministerstvo 

kromě jiného pověřeno provést všechny potřebné kroky 

k podání žádosti u UNESCO.

Návrh česko-německé žádosti byl do kulturního dědictví 30. 

září 2013 doručen k dobrovolnému přezkoumání („Com-

pleteness Check“). Po úspěšném závěru přezkoumání 

v polovině listopadu 2014 bude připravena k podání. Území 

světového dědictví obsahuje na saské straně 39 částí, sestá-

vajících ze 79 komponentů s cca 500 jednotlivých objektů. 

Na české straně je tento výčet doplněn šesti celky s 23 tzv. 

stránkami. UNESCO se zasazuje na celém světě o zacho-

vání mimořádných kulturních a přírodních památek jako 

společné dědictví všech lidí. Základnu seznamu světového 

dědictví UNESCO tvoří Konvent světového dědictví, vytvo-

řený Organizací pro vzdělání, vědu a kulturu Spojených 

národů v roce 1972. Nositelem projektu UNESCO – světové 

dědictví se staly tři saské okresy Erzgebirgskreis, Mittel-

sachsen a Sächsische Schweiz-Osterzgebirge a rovněž  35 

měst a obcí (které vytvořily Konvent světového dědictví).   
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Od myšlenky nominovat vybrané hornické památky Kruš-

nohoří na obou stranách společně k zápisu na Seznam 

světového dědictví lidstva UNESCO uběhlo 10 let plných 

pilné práce. Na počátku to byla jen spolupráce Technické 

univerzity Freiberg s mosteckým muzeem v rámci komise 

Euroregionu Krušnohoří pro muzea a kulturní památky, 

později se přidaly dva kraje – Ústecký a Karlovarský. 

K předání požadované společné žádosti do Výboru pro 

světové dědictví – UNESCO v Paříži došlo dne 23. 1. 2014.  

Právě téhož dne byla ve spořitelně v Marienbergu slav-

nostně zahájena výstava fotografií „Tajemné podzemí 

Krušnohoří“. Oba projektoví partneři, Karlovarský kraj 

a Wirtschaftsförderung Erzgebirge GmbH, za účasti primá-

Seit der Idee, die ausgewählten Bergbaudenkmäler für 

die Eintragung in die Liste des UNESCO Welterbes zu 

nominieren, vergingen 10 Jahre, die mit fleißiger Arbeit 

gefüllt waren. Anfangs war es die Zusammenarbeit der 

Technischen Universität Bergakademie Freiberg mit 

dem Moster Museum im Rahmen der Arbeitsgruppe 

Museen und Kulturdenkmäler der Euroregion Erzgebirge/

Krušnohoří, später schlossen sich 2 Bezirke an – Ústecký 

a Karlovarský. Zur Einreichung des gemeinsamen Antrags 

in den Ausschuss für das Welterbe – UNESCO in Paris 

kam es am 23. 01. 2014.

Gerade am diesen Tag wurde in der Sparkasse Marien-

berg die Ausstellung der Fotografien „Geheimnisvolle 

untertägige Welt des Erzgebirges“ feierlich eröffnet. Die  

Projektpartner der Ausstellung, der Bezirk Karlovarský 

kraj und die Wirtschaftsförderung Erzgebirge GmbH, 

stellten unter Beteiligung des Landrats des Erzgebirgs-

kreises Frank Vogel und des Oberbürgermeisters von 

Marienberg Thomas Wittig Ausstellungstafeln vor, auf 

denen  bemerkenswerten Werke der Bergleute über- und 

untertage dokumentiert sind. 

Zahlreiche Besucher aus der deutschen sowie aus der 

tschechischen Seite konnten nicht nur die ausgezeich-

neten Fotografien und die interessante Publikationen 

zu diesem Thema bewundern, sondern auch in der um-

fangreichen Dokumentation des zu der Beantragung auf 

die Liste der UNESCO vorbereiteten bemerkenswerten 

Projektes blättern.

Das Projekt unserer Bergbauregion hat eine ganze Reihe 

von Begleitaktivitäten, wie z.B. die Journalistenreise für 

deutsche und tschechische Journalisten, denen die vor-

geschlagenen Objekte gezeigt und erläutert wurden oder 

die Präsentation von Kunstschätzen aus den Archiven der 

Museen. Weitere Aktivitäten werden folgen.  

Die Ausstellung „Geheimnisvolle untertägige Welt im 

Erzgebirge“ ist eine Wanderausstellung und inzwischen im  

Gründer- und Innovationszentrum Am St. Niclas Schacht 

tora Marienbergu Thomase Wittiga a zemského rady Kruš-

nohorského okresu Franka Vogla, představili pozoruhodná 

díla, která nám pod zemí zanechali 

krušnohorští horníci. Četní návštěv-

níci z německé i české strany mohli 

nejen obdivovat výstavu vynikajících 

fotografií a zajímavých publikací na 

toto téma, ale mohli si i prolistovat 

celou obsáhlou dokumentaci tohoto 

pozoruhodného projektu připravené-

ho k zápisu do kulturního dědictví.

Projekt našeho hornického regionu 

má celou řadu doprovodných akcí 

a projektů, jako byl např. projekt 

jeho prezentace německým i českým novinářům, či projekt 

představující tajnosti muzejních depozitářů a bude mít ještě 

mnohé další aktivity.  

Výstava Tajemné podzemí Krušnohoří jako putovní výstava 

mezitím dorazila do Freibergu a k vidění je v inovačním 

centru pro začínající podnikatele Gründer- und Innova-

tionszentrum Am St. Niclas Schacht. Působivé fotografie 

představují Krušnohoří jako kulturní krajinu vytvářenou 

po mnohá staletí, jako svědectví práce horníků, stavitelů 

a umělců. Jestli se chcete nechat okouzlit fotodokumenty, 

navštivte výstavu ve foyeru GIZeF, která je zde k vidění do 

začátku dubna. Poté se výstava přestěhuje do technologic-

kého centra v Mittweidě. 

in Freiberg zu 

sehen. Beein-

druckende Fo-

tos zeigen das 

Erzgebirge als 

eine über die 

Jah rhunde r t e 

geschaffene Kul-

turlandschaft , 

die Zeugnis vom 

Schaffen der Bergleute, Baumeister und Künstler ablegen.

V pondělí 24. března 2014, bylo v Lounech 

slavnostně otevřeno nové Městské informační 

centrum. Po osmnácti letech působení v příze-

mí místní radnice jsou nyní nové prostory cen-

tra na rohu Pražské ulice a Mírového náměstí, 

čp. 95. Mimo současnou práci chce nové 

centrum připravit i nějaké novinky. Jednou z 

nich je také nová otevírací doba. Pro turisty, 

ale i občany města bude otevřeno denně, 

tedy včetně neděle od 9,00 do 17,00 hodin. 

Slavnostního zahájení byli přítomni hosté z 

německého partnerského města Zschopau v 

čele s primátorem Klausem Baumannem, Euroregion Krušnohoří zastu-

povala Martina Ďurdíková. Za lounskou radnici pásku přestřihl starosta 

Radovan Šabata za dohledu jeho zástupkyně Edity Hořejší. Přítomna byla i 

nová vedoucí infocentra Blanka Tomášková a zástupci kulturních institucí 

ve městě.                                                    Text a foto: Ladislav Bába

Louny mají nové infocentrum - Louny hat ein neues Infozentrum
Am Montag den 24. März 2014 wurde in 

der Stadt Louny ein neues Stadtinforma-

tionszentrum feierlich eröffnet. Nach 18 

Jahren ihrer Tätigkeit im Erdgeschoss des 

hiesigen Rathauses befinden sich jetzt neue 

Räumlichkeiten des Zentrums an der Ecke 

der Pragerstraße und des Marktplatzes, Nr. 

95. Außer der gegenwärtigen  Arbeit möchte 

das neue Zentrum auch einige Neuigkeiten 

vorstellen. Eine  sind die neuen Öffnungszei-

ten. Für Touristen aber auch für Bürger der 

Stadt wird täglich, inklusive  sonntags von 

9:00 bis 17:00 Uhr geöffnet. An der feierlichen Eröffnung nahmen Gäste aus der Partnerstadt Zschopau  mit 

dem Oberbürgermeister Klaus Baumann teil. Die Euroregion wurde von Martina Ďurdíková vertreten. Der 

Bürgermeister von Louny, der von  seiner Stellvertreterin Edita Hořejší begleitet wurde, schnitt stellvertretend 

für die Stadt, das Band durch. Weitere Anwesende waren die  neue Leiterin des Infozentrums Frau Blanka 

Tomášová und Vertreter der Kultureinrichtungen der Stadt.                                 Text a foto: Ladislav Bába

Geheimnisvolle untertägige Welt des ErzgebirgesGeheimnisvolle untertägige Welt des Erzgebirges
Tajemné podzemí KrušnohoříTajemné podzemí Krušnohoří
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18.Grenzüberschreitende Traditionswande-

rung entlang dem Plateau des Erzgebirgs-

kammes auf der alten Handels- und Salz-

straße von der Burg Hassenstein in Böhmen 

zum Schloss Schlettau inSachsen 

Datum: 14. Juni 2014  

Startzeit: 

07:00 – 07:30 Uhr - Schloss Schlettau

08:45 – 09:00 Uhr - Burg Hassenstein

Zielschluss: 18:00 Uhr 

Streckenlänge: 40 km (Halbetappe 20 km) 

Route: Schloss Schlettau – Bustransport 

nach Místo –Start Burg Hassenstein – Výs-

luní – Sobětice – Kryštofovy Hamry – Černý 

Potok – Grenzübergang Jöhstadt/Černý Po-

tok – Kühberg - Bärenstein – Cranzahl – Ziel 

Schloss Schlettau.

Es wird nach Wegmarkierung gewandert. An 

der Strecke sind 2 Verpflegungsstellenein-

gerichtet. 

Startgebühr:  5,00 EUR (100 Kč für tschechi-

sche Wanderer), 

Halbetappe 3,00 EUR 

Bustransport:  7,00 EUR 

Alle Wanderer, die den Bustransport in An-

spruch nehmen wollen, müssen sich bitte 2 

Wochen vorher anmelden. Übernachtungs-

möglichkeiten  sind  vorhanden und können  

über die Tourist-Information Annaberg-

Buchholz (Tel. 03733/66019) bestellt werden. 

Halbetappe (20 km) 

Startpunkt: Grenzübergang Jöhstadt / Černý 

Potok 

Startzeit: 12:00 – 13:00 Uhr 

Radwanderer (80 km) 

Start: Schloss Schlettau 

Startzeit: 8:00 Uhr 

Ziel: Schloss Schlettau 

Zielschluss:  18:00 Uhr 

Parkmöglichkeiten sind auf dem Parkplatz 

Schloss ausreichend vorhanden. 

Veranstalter: 

Förderverein 

Schloss 

Schlettau e.V., 

Schlossplatz 8, 

D-09487 

Schlettau

Tel.: (0 37 33) 6 60 19 

Fax: (0 37 33) 60 80 37 

Internet: www.schloss-schlettau.de 

e-Mail: info@schloss-schlettau.de

18. Přeshraniční tradiční pochod podél Kruš-

nohorského hřebenu po staré obchodní a 

solné cestě od hradu  Hasištejn v Čechách k 

zámku Schlettau v Sasku 

Datum: 14. června 2014 

Start: 

07:00 – 07:30 hodin zámek Schlettau 

08:45 – 09:00 hodin hrad Hasištejn 

Uzávěrka cíle: 18:00 hodin 

Délka trasy:  40 km  (poloviční trasa 20 km) 

Trasa:  Zámek Schlettau – transport autobu-

sem – start hrad Hasištejn – Sobětice – Výsluní 

– Kryštofovy Hamry – Černý Potok – hraniční 

přechod Jöhstadt/Černý Potok – Kühberg – 

Bärenstein – Cranzahl – cíl zámek Schlettau 

(transport autobusem hraniční přechod Bären-

stein/Vejprty) 

Putuje se po turistických značkách. Na Trase 

jsou nachystány 2 zastávky s občerstvením. 

Startovné: 5,00 EUR (100 Korun pro české 

turisty), poloviční trasa 3,00 EUR 

Transport autobusem: 7,00 EUR (170 Korun 

18. Grenzüberschreitende Traditionswanderung entlang dem Plateau des Erzgebirgskammes
18. Přeshraniční tradiční pochod podél Krušnohorského hřebenu

pro české turisty) 

Turisti, kteří chtějí cestu ze Schlettau do Místa 

absolvovat autobusem, se musí přihlásit již 2 

týdny předem. Zájemci o nocleh se mohou 

hlásit na úřadě pro cizinecký ruch 

(Tel.0049 (0) 3733/66019). 

Poloviční etapa (20 km) 

Místo startu: Hraniční přechod Jöhstadt/Čer-

ný Potok 

Čas (kdy): 12:00 – 1:00 Uhr 

Pro cyklisty (80 km) 

Start:  Zámek Schlettau / Hrad Hasištejn  Start 

(kdy): 8:00 hodin / 9:00 hodin 

Cíl: Zámek Schlettau / Hrad Hasištejn 

Uzávěrka cíle: 18:00 hodin 

Pořadatel: 

Förderverein Schloss Schlettau e.V., 

Schlossplatz 8, D-09487 Schlettau 

Tel.: 0049 (0) 37 33 6 60 19    

Fax: 0049 (0) 37 33 60 80 37 

Internet:  www.schloss-schlettau.de

e-mail: info@schloss-schlettau.de
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Královské město Žatec, to není jen dvace-

titisícová metropole pěstování a zpracování 

nejlepšího chmele na světě, kandidát na za-

řazení na prestižní seznam UNESCO, ale také 

významné historické město s první písemnou 

zmínkou z roku 1004. Pro rok 2014 připravilo 

město  celou řadu atraktivních akcí věnova-

ných tomuto jubileu, již v roce 2013 proběhla 

grafická soutěž o logo. Monhé kulturní a spo-

lečenské akce uspořádá Žatec ve spolupráci 

s aktivními občany a spolky. 

Město Žatec je jedním z mála měst střední 

Evropy, které může doložit svou více než ti-

síciletou historii. Přestože historické prameny 

přesné datum založení města jednoznačně 

neuvádějí, je Žatec poprvé jednoznačně do-

ložen již jako významné sídlo v roce 1004. 

Nepochybně musel tedy existovat v průběhu 

10. století. Prvním písemným pramenem pro 

doložení Žatce je kronika Thietmara Mer-

seburského, která k roku 1004 popisuje vo-

jenskou misi Jindřicha II do Čech na pomoc 

Přemyslovci Jaromírovi proti polskému knížeti 

Boleslavu Chrabrému, který počátkem 11. 

století nakrátko ovládl Čechy. Podle kroniká-

ře přitáhla roku 1004 Jindřichova vojska po 

přechodu Krušných hor před veliké opevněné 

místo řečené „Žatec“. Jeho obyvatelé otevřeli 

příchozím brány a pobili polskou posádku. 

Jindřich, když uviděl takovou „řež“, rozkázal 

umístit zbylé v jednom kostele, neboť jedině 

tam, na posvátném a nedotknutelném místě, 

se mohli zachránit.

Dalším písemným pramenem je Kosmova 

Kronika česká. Podle ní lze vyvodit, že Žatec 

nebyl jen střediskem původních kmenů, ale že 

vznikl jako významné centrum přemyslovské 

hradské správy. Z těchto záznamů a z ar-

cheologických výzkumů lze dovodit, že Žatec 

byl již v roce 1004 významným mocenským 

centrem v rámci přemyslovského státu, ale i 

v rámci celé střední Evropy.

Die königliche Stadt Žatec ist nicht nur eine 

zwanzigtausend Einwohner zählende Stadt mit 

einer Hopfenpflanzung und einer der Kandida-

ten zur Liste der UNESCO, sondern auch eine 

bekannte historische Stadt mit erster schriftli-

cher Erwähnung aus dem Jahr 1004. Für das 

Jahr 2014 hat die Stadt eine Reihe attraktiver 

Veranstaltungen zu diesem Jubiläum vorberei-

tet. Schon 2013 fand ein grafischer Wettbewerb 

für ein Logo statt und man bereitete mehrere  

kulturelle und gesellschaftliche Veranstaltun-

gen in Zusammenarbeit mit aktiven Bürgern 

und Vereinen vor. 

Die Stadt Žatec ist eine der wenigen Städte in 

Mittleeuropa, die ihre mehr als tausendjährige 

Geschichte beweisen können. Trotzdem histo-

rische Quellen das genaue Datum der Stadt-

gründung nicht angeben, wurde die Stadt Žatec 

eindeutig zum ersten Mal als bekannte Siedlung 

bereits 1004 erwähnt. Ohne Zweifel muss sie 

also seit dem 10. Jahrhundert existieren. Die 

Žatec slaví 1010 let od první písemné zmínky
Žatec feiert 1010 Jahre seiner ersten schriftlicher Erwähnung

erste schriftliche Quelle ist die Chronik Thietmar 

von Merseburgs, die sich auf das Jahr 1004  

bezieht. Beschrieben wird hier die Militärmission 

Heinrichs des II. ins Tschechische. Er kam Ja-

romír aus dem Geschlecht Premysliden gegen 

den  polnischen Herzog Boleslaw dem Tapferen 

zur Hilfe, der Anfang des 11. Jahrhundert die 

Tschechen für kurze Zeit beherrscht hatte. Nach 

dem Chronist zog 1004 das Heer von Heinrichs 

nach der Überschreitung des Erzgebirges vor 

einen großen, befestigten Ort, genannt Žatec. 

Eine weitere Quelle ist die tschechische Kos-

mas Chronik. Die Stadt wurde nicht nur ein 

Zentrum der ehemaligen hiesigen Stämme, 

sie wurde später ein bekanntes Zentrum der 

Burgverwaltung der Premysliden. Aus den 

ausgezeichneten Schriften und den archäo-

logischen Ausgrabungen kann man ableiten, 

dass die Stadt Žatec schon 1004 nicht nur ein 

bedeutendes Zentrum des Geschlechtes der 

Premysliden, sondern auch Mitteleuropas war.

Foto: archiv MěÚ Žatec

Foto: archiv MěÚ Žatec
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Die in ganz Europa bekannte Sehenswür-

digkeit in Most ist die verschobene Dekanat 

Kirche Mariä Himmelsfahrt. Ihre Verschie-

bung im Jahr 1975 können Besucher in den 

Kellerräumen der Kirche im Film und auch 

auf einem beweglichen Nachbau im nahen 

sächsischen Oederan sehen. Viele Moster 

konnten es nicht nur dort bewundern, son-

dern gelegentlich auch in Ausstellungen in 

Most. Zuletzt wurde die hervorragende Ko-

pie für die Exposition der alten Stadt Most 

in vorigem Jahr in die Bibliothek verliehen. 

Allerdings gelang es nicht, die Projektidee 

eines Minimost mithilfe des europäischen 

Programms Ziel 3 durchzusetzen, aber 

die Idee bleibt weiterhin. Um die Umsetzung des Vorhabens 

bemühen sich die Stadt Most und auch die Stadtbibliothek. Am 

27. Februar 2014 begannen die Verhandlungen mit dem Verein 

Klein- Erzgebirge für die Herstellung eines beweglichen Modells 

der verschobenen Kirche für die Stadt Most. Der Direktor der 

Stadtbibliothek Herr Ing. Tomáš Ondrášek schlägt ein weiteres   

Modell vor, dass die Verschiebung in einem kleinerem Maßstab 

darstellt und das in der Ausstellung der verschwundenen Stadt 

Most in der Bibliothek aufgestellt werden soll. Die computerge-

steuerte Bewegung des Modes soll Sache der tschechischen 

Experten sein, der Bau des Models soll der Verein in Oederan 

sicherstellen, weil man nur dort die notwendigen Erfahrungen 

hat. Falls alles nach Plan geht, würden die Moster das Modell 

im Herbst in Betrieb nehmen.  

Tou nejznámější turis-

tickou atrakcí v Mostě 

je přesunutý Děkanský 

chrám Nanebevzetí 

Panny Marie, známý 

v celé Evropě. Jeho 

přesun v roce 1975 

mohou návštěvníci sle-

dovat na filmu v podze-

mí chámu, ale také na 

dokonalém pohyblivém 

modelu v nedalekém 

saském Oederanu. 

Mnozí Mostečané ho 

již dlouhou dobu mohli 

obdivovat nejen tam, ale příležitostně i na výstavách v Mostě, posledně byl 

tento vynikající pohyblivý model zapůjčen na Expozici starého Mostu v Městské 

knihovně Most v minulém roce. Myšlenku představit na modelu celý zaniklý 

Most se bohužel nepodařilo v evropském programu Cíl 3 prosadit, ale jeho 

záměr zůstává. Usiluje o něj statutární město Most, Městská knihovna Most 

i Euroregion Krušnohoří. 

Dne 27. února 2014 začalo jednání se sdružením Klein Erzgebirge v Oede-

ranu o zhotovení modelu přesunutého mosteckého chrámu pro Most. Ředitel 

Městské knihovny Most Ing. Tomáš Ondrášek navrhuje opět pohyblivý model, 

představující přesun, v poněkud menším měřítku, umístěný v expozici zaniklého 

Mostu v knihovně. Počítačově řízený pohyb modelu by byl záležitostí českých 

odborníků, výrobu modelu by měl zajistit Oederan, který jediný má potřebné 

zkušenosti. Pokud půjde vše podle plánu, dočkají se v Mostě jeho uvedení do 

provozu začátkem podzimu.

Das bekannteste Moster historische Denkmal
Mostecká nejvýznamnější historická památka

Po delší odmlce se partnerství Lomu a Großol-

bersdorfu znovu rozbíhá. Nové vedení města 

Lomu pozvalo do Lomu na zasedání městské 

rady ve čtvrtek 20. 2. 2014 nového starostu 

Großolbersdorfu Uwe Günthera a jednatele 

Euroregionu Krušnohoří. V přátelské a příjem-

né atmosféře se přítomní dohodli na pokračo-

vání před více než 5 lety započaté spolupráce 

a nastínili náměty společných projektů. Priori-

tou bude především spolupráce spolků, klubů 

a občanských aktivit, kam budou patřit např. 

společné akce pro děti, hasiče či seniory. Na 

příštím setkání představitelů obou obcí, sta-

rostky Lomu Kateřiny Schwarzové a starosty 

Uweho Günthera z Großolbersdorfu budou 

tentokrát na německé straně konkretizovány 

náměty malých projektů a oba partneři připraví 

do budoucna i náměty společných velkých 

investičních přeshraničních projektů.

Nach einer längeren Pause läuft die Part-

nerschaft Lom – Großolbersdorf wieder an. 

Die neue Leitung der Stadt Lom hatte den 

Bürgermeister von Großolbersdorf Herrn 

Uwe Günther und den Geschäftsführer der 

Euroregion Krušnohoří am 20. 02. 2014 

nach Lom zur Ratssitzung eingeladen. In 

einer freundlichen und angenehmen Atmo-

sphäre verabredeten sie die Fortsetzung der 

schon vor mehr als  5 Jahren begonnenen 

Zusammenarbeit und skizzierten gemeinsa-

me Projektideen. Die Priorität ist vor allem 

die Zusammenarbeit der Vereine,  Klubs und 

Bürgerinitiativen, zu denen z.B. gemein-

same Aktivitäten für Kinder, Feuerwehren 

sowie Senioren gehören.  Zum nächstem 

Treffen der Vertreter beider Gemeinden, 

Uwe Günther, werden diesmal auf deutscher 

Seite Projektideen im Rahmen der Kleinpro-

Lom – Großolbersdorf - Partnerství se obnovuje
Lom - Großolbersdorf - Die Partnerschaft erneuert sich

jekte konkretisiert und beide Partner werden 

für die Zukunft auch Vorhaben gemeinsa-

mer grenzüberschreitenden Investitionen 

vorbereiten.  
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Nejstarší saské muzeum se usídlilo v pů-

sobivé pozdně gotické budově. Do slav-

ného světa freiberského rudného dolování 

směřují důležitá dobová svědectví a při-

bližují freiberské městské dějiny stříbra. 

Toto město stříbra představují rozmanité 

výstavy s četnými originálními dobovými 

svědectvími ze středověku, raného novo-

věku a rovněž z období industrializace. 

Působivá sbírka oltářů a soch z pozdní 

gotiky a jedinečná kolekce vzácných expo-

nátů z kulturních dějin hornictví a hutnictví 

jsou vrcholem zdejších výstav. Vzácné 

a mnohdy jedinečné kulturní poklady 

hornictví, vytvořených rukama umělců, 

Stadt- und Bergbaumuseum Freiberg 
Městské a hornické muzeum Freiberg
In einem eindrucksvollen spätgotischen Gebäude hat eines 

der ältesten Museen Sachsens sein Domizil. Verschiedene 

Präsentationen führen in die Welt des berühmten Freiberger

Erzbergbaus ein und zeigen wichtige Sachzeugen der Ge-

schichte der Silberstadt. Die vielgestaltigen, mit zahlreichen 

originalen Zeitzeugen versehenen Ausstellungen stellen

die Silberstadt schwerpunktmäßig im Mittelalter, in der 

frühen Neuzeit sowie im Zeitalter der Industrialisierung 

vor. Eine eindrucksvolle Sammlung von Altären und 

Skulpturen aus der Spätgotik und die einmalige Kollektion 

von Kostbarkeiten zur Kulturgeschichte des Bergbaus und 

Hüttenwesens krönen die Ausstellungen. Die kostbaren 

und sehr seltenen Kunstschätze des Montanwesens 

aus den Händen von Künstlern, Kunsthandwerkern und 

Volkskünstlern sind in der Exposition „Meisterwerke 

bergbaulicher Kunst“ vereint. Eine kleine Schatzkammer 

wartet außerdem mit weiteren sehenswerten Raritäten auf. 

Wechselnde Sonderausstellungen zu stadtgeschichtlichen, 

montanhistorischen und kunstgeschichtlichen Themen 

runden die Präsentationen ab.

In den Schulferien laden bunte Bastel-, Entdeckungs- und 

Mitmachangebote für Kinder ein. Schulklassen nehmen 

gern die eigens begleitend zum Lehrplan entwickelten 

Programme an. Für ausländische Gäste liegen an der Kasse 

schriftliche Handreichungen in mehreren Sprachen für den 

Ausstellungsrundgang bereit. Vor allem in der Advents- 

und Weihnachtszeit begeistern Konzerte berühmter Künstler 

an der historischen Orgel viele Besucher.

Otvírací doba:

úterý – sobota 10:00 – 17:00

Poslední prohlídky 16:30

Ceny vstupenek

dospělí 3,00 EUR

zlevněné 1,5 EUR

Audioprůvodce 2,00 EUR

Kontakt

Stadt- und Bergbaumuseum

Am Dom 1

09599 Freiberg

Tel.: 03731 / 20 25 - 0

www.museum-freiberg.de

uměleckých řemeslníků a lidových umělců tvoří společně 

expozici „Mistrovská díla hornického umění“. Kromě toho 

čeká návštěvníky ještě malá klenotnice s dalšími cennými 

vzácnostmi. Obměňující se mimořádné výstavy doplňují 

prezentace vztahující se k dějinám města, na hornická 

a kulturně historická témata. 

V době školních prázdnin využívají děti pozvání na různé 

akce a nabízí se jim tu tvůrčí činnost i zapojení do tajů 

muzejní práce. Školní třídy se rády účastní vzdělávacích 

doprovodných programů, které byly připraveny speciálně 

jako doplnění učebních osnov. Pro zahraniční hosty jsou 

k dispozici u pokladny příruční písemné průvodce v mnoha 

jazycích. Hlavně v době adventu i v celém vánočním čase 

jsou návštěvníci nadšeni varhanními koncerty slavných 

umělců.

Öffnungszeiten

Di – So: 10:00 – 17:00 Uhr

Einlass bis 16:30 Uhr

Eintrittspreise

Erwachsene 3,00 EUR

Ermäßigt 1,50 EUR

Audioguide 2,00 EUR

Kontakt

Stadt- und Bergbaumuseum

Am Dom 1

09599 Freiberg

Tel.: 03731 / 20 25 - 0

www.museum-freiberg.de

Goldschmied Andreas Müller 1680


