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opatření na realizaci Programu k dispozici
189 milionů eur. Tyto prostředky pocházejí
z Evropského fondu pro regionální rozvoj
(EFRR) (158 milionů EUR) a z národních
příspěvků obou sousedních zemí. Na podporu projektů je přitom určeno zhruba 175
milionů EUR. Od svého zahájení v červnu
2015 je tento program přijímán velmi dobře. Dotační prostředky jsou již téměř zcela
vyčerpány. Zhruba 98 procent (172 milionů
EUR) prostředků poskytnutých EU a zúčastněnými zeměmi již bylo přiděleno 126
projektům. Projekty zlepšují v uvedených
tematických oblastech přeshraniční spolupráci a pomáhají posílit vzájemné porozumění mezi kooperačními partnery.

Česko a Sasko se shodují: Program spolupráce
má pokračovat osvědčeným způsobem. Sachsen
und Tschechien einig: Kooperationsprogramm in
bewährter Weise fortführen.
MMR ČR Mgr. Zdeněk a státní tajemník
Dr. Pfeil podepsali společné prohlášení
I v novém programovém období 2021 až
2027 chtějí Česká republika a Svobodný
stát Sasko pokračovat v realizaci Programu na podporu přeshraniční spolupráce a využít prostředků z Evropské unie
a národních příspěvků pro další rozvoj
společného pohraničí.
Za tímto účelem podepsali státní tajemník
ze Saského státního ministerstva životního
prostředí a zemědělství, Dr. Frank Pfeil a náměstek ministryně pro místní rozvoj České
republiky Zdeněk Semorád v Drážďanech
společné prohlášení. „Přeshraniční spolupráce mezi Českem a Saskem zaznamenala
v uplynulých letech úspěchy. Dnešním podpisem otevíráme novou kapitolu,“ řekl státní
tajemník Dr. Pfeil. „Programoví partneři se
shodují na tom, že i příští dotační program
má pokračovat se stávajícími a osvědčenými
strukturami. To znamená, že funkci Řídí-
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cího orgánu a tím i celkovou odpovědnost
za realizaci Programu převezme opět Sasko.
To je velká důvěra, za kterou našim českým
partnerům děkuji.“ „Z mého pohledu je
česko-saský Program spolupráce nejlepším
ze všech přeshraničních programů EU, kterých se Česko účastní,“ zdůraznil náměstek Semorád. „Rozhodující měrou k tomu
přispěla dobře rozvinutá partnerství podél
společné hranice a kontinuita spolupráce
mezi všemi orgány.“ Partneři programu se
vyslovili pro zachování samostatného česko-saského programu. V uplynulých měsících
byly zveřejněny plány Evropské komise na
sloučení stávajících programů na hranicích
mezi členskými zeměmi EU.
Česko a Sasko se vůči Evropské komisi budou zasazovat o to, aby zůstala kontaktní
osoba Frank Meyer. Saské státní ministerstvo
životního prostředí a zemědělství požaduje,
aby byla zachována dosavadní programová
oblast a nebyla sloučena s česko-bavorským

územím. Kromě toho usiluje Sasko o zachování programové oblasti na saské straně
v současné podobě. Podle návrhů, předložených v květnu 2018 Evropskou komisí, by
do programového území mohly být zahrnuty
pouze ty zemské okresy, které se nacházejí
přímo na hranici s Českou republikou.
Tím by z programového území vypadly okresy Drážďany (Dresden), Chemnitz, Zwickau a okresy Greiz a Saale-Orla v Durynsku.
„Z těchto území pochází řada nositelů projektů, například naše vysoké školy. Tato
spolupráce českých a německých vědců
a studentů by měla být i nadále možná,“
sdělil státní tajemník. Až do roku 2020 je
v aktuálním Programu spolupráce Česko −
Sasko na přeshraniční projekty v oblastech,
jako je ochrana proti povodním, požárům
a katastrofám, zachování a ochrana společného přírodního a kulturního dědictví, cestovní ruch, vzdělávání, podpora dialogu mezi
kulturami a partnerská spolupráce a pro

Česko a Sasko spojuje společný cíl rozvinout
pohraničí v perspektivní prostor pro život,
přírodu a hospodářství. Programy přeshraniční spolupráce k tomu významným způsobem přispívají. Počínaje rokem 1994 již byla
z prostředků Evropské unie a z národních
prostředků obou zemí finančně podpořena
řada projektů. Jen během programového
období 2007 až 2013 bylo z programu Cíl
3 podpořeno částkou 232 milionů EUR celkem 238 projektů.
Vizeminister Semorád und Staatssekretär Dr. Pfeil unterzeichnen gemeinsame
Erklärung Der Freistaat Sachsen und die
Tschechische Republik wollen auch in
der neuen Förderperiode von 2021 bis
2027 das Programm zur Unterstützung
der grenzübergreifenden Zusammenarbeit
fortsetzen und Mittel der Europäischen
Union und nationale Beiträge für die
weitere Entwicklung des gemeinsamen
Grenzraums einsetzen.
Dazu unterzeichneten der Staatssekretär im
Sächsischen Staatsministerium für Umwelt
und Landwirtschaft, Dr. Frank Pfeil, und
der tschechische Vizeminister für Regionalentwicklung, Zdeněk Semorád, heute (14.
November 2018) in Dresden eine gemeinsame Erklärung. „Die grenzübergreifende
Zusammenarbeit zwischen Sachsen und
Tschechien hat in den vergangenen Jahren
Erfolgsgeschichte geschrieben. Mit der heutigen Unterzeichnung schlagen wir ein neues
Kapitel auf“, sagte Staatssekretär Dr. Pfeil.
„Die Programmpartner sind sich einig, dass
auch das nächste Förderprogramm in den
bestehenden und bewährten Strukturen fortgesetzt werden soll.
Das heißt, dass Sachsen wieder die Funktion der Verwaltungsbehörde und damit die
Gesamtverantwortung für die Umsetzung

des Programmes übernehmen wird. Dies
ist ein großer Vertrauensvorschuss, für den
ich unseren tschechischen Partnern danke.“
„Das sächsisch-tschechische Kooperationsprogramm ist nach meiner Einschätzung
das beste aller grenzübergreifenden EU-Programme, an denen Tschechien beteiligt ist“,
betonte der Vizeminister Semorád. „Die
gut entwickelten Projektpartnerschaften
entlang der gemeinsamen Grenze sowie die
Kontinuität der Zusammenarbeit zwischen
den Verwaltungen haben dazu maßgeblich
beigetragen.“ Ihr Ansprechpartner bleibt
Frank Meyer. Die Programmpartner sprachen sich dafür aus, dass es weiterhin ein
eigenständiges sächsisch-tschechisches Kooperationsprogramm geben soll. In den letzten Monaten waren Pläne der Europäischen
Kommission bekannt geworden, bestehende
Programme an den Grenzen zwischen zwei
EU-Mitgliedstaaten künftig zusammenzufassen. Sachsen und Tschechien werden sich
gegenüber der Kommission dafür einsetzen,
dass das bisherige Programmgebiet erhalten
bleibt und nicht mit dem bayerisch-tschechischen Gebiet zusammengefasst wird.
Darüber hinaus ist Sachsen bestrebt, das
Programmgebiet auf deutscher Seite so
wie heute zu erhalten. Nach den im Mai
2018 vorgelegten Verordnungsentwürfen
der Kommission könnten nur noch diejenigen Landkreise einbezogen werden, die
direkt an der Grenze zu Tschechien liegen. Damit würden Dresden, Chemnitz,
der Landkreis Zwickau und die Thüringer
Landkreise Greiz und Saale-Orla aus der Gebietskulisse herausfallen. „Viele Projektträger
kommen aus den genannten Gebieten, wie
zum Beispiel unsere Hochschulen. Diese
Zusammenarbeit deutscher und tschechischer Wissenschaftler und Studenten sollte auch weiter ermöglicht werden“, so der

Staatssekretär. Bis zum Jahr 2020 stehen im
aktuellen Kooperationsprogramm Sachsen –
Tschechien für grenzübergreifende Projekte
in den Bereichen Hochwasser-, Brand- und
Katastrophenschutz, Schutz und Erhaltung
des gemeinsamen Natur- und Kulturerbes,
Tourismus, Bildung, interkultureller Dialog und partnerschaftliche Zusammenarbeit
sowie für Maßnahmen zur Umsetzung des
Programms insgesamt 189 Millionen Euro
zur Verfügung. Die Mittel stammen aus dem
Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) (158 Millionen Euro) und aus
nationalen Beiträgen der beiden Nachbarländer. Für die Projektförderung sind davon
rund 175 Millionen Euro vorgesehen. Seit
dem Start der Förderung im Juni 2015 ist
das Förderprogramm sehr gut angenommen
worden. Die Fördermittel sind nahezu ausgeschöpft. Rund 98 Prozent (172 Millionen
Euro) der von der EU und den beteiligten
Ländern bereitgestellten Projektmittel wurden bereits für 126 Projekte bewilligt.
Die Vorhaben verbessern in den genannten
Themenbereichen die grenzübergreifende
Zusammenarbeit und helfen, das gegenseitige Verständnis der Kooperationspartner zu
stärken. Sachsen und Tschechien verbindet
das gemeinsame Ziel, den Grenzraum zu
einem zukunftsfähigen Lebens-, Natur- und
Wirtschaftsraum weiterzuentwickeln.
Die Programme der grenzübergreifenden
Zusammenarbeit leisten hierzu einen wesentlichen Beitrag. Bereits seit dem Jahr
1994 wurde eine Vielzahl von Projekten aus
Mitteln der Europäischen Union und nationalen Mitteln der beiden Länder finanziell
unterstützt. Allein in der Förderperiode von
2007 bis 2013 wurden über das Programm
„Ziel3/Cil3“ 238 Projekte mit zusammen
232 Millionen Euro unterstützt.“

SAB
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NĚMEČTÍ PROJEKTOVÍ PARTNEŘI POZOR!
ACHTUNG DEUTCHE PROJEKTTRÄGER!
Änderung des Gemeinsamen Umsetzungsdokuments bezüglich Beschaffungen ausschließlich für
deutsche Kooperationspartner.
Im Gemeinsamen Umsetzungsdokument wurden einige Neuerungen vorgenommen. Die Neuerungen traten zum 21. Februar
2019 in Kraft und sind sofort umzusetzen.
Wir möchten Sie auf wichtige Änderungen zu Beschaffungen
in Ziff. 4.4.3 des GUD aufmerksam machen.
Es sind stets die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit einzuhalten und das unabhängig davon, welche Rechtsform
der Auftraggeber hat, wie hoch der geschätzte Auftragswert ist und
ob die Beschaffung im konkreten Fall unter das Vergaberecht fällt.
Neu ist, dass strengere Anforderungen an die Dokumentation
hinzugetreten sind.
Die vergaberechtlichen Vorschriften gelten unverändert.
Beschaffungen der öffentlichen Auftraggeber:
Es gilt ein zusätzlicher Schwellenwert 250 Euro (netto). Zum
Nachweis der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit ist ein Vergleich der Marktpreise qualifizierter Anbieter durchzuführen
(das GUD empfiehlt einen Angebots- und/oder Preisvergleich
von mindestens drei Anbietern). Der wirtschaftlichste Anbieter
ist auszuwählen.
Vor jeder Beschaffung über 250 Euro (netto) ist folgendes zu
dokumentieren:
• der geschätzte Auftragswert
• das Ergebnis zur Prüfung der Binnenmarktrelevanz
• die recherchierten Anbieter
• die Bewertung und Entscheidung zur Auftragserteilung
Beschaffungen bis 250 Euro (netto) können allein gegen
Rechnung erfolgen, einer weiteren Dokumentation bedarf
es nicht. Die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit sind auch hier einzuhalten.
Beschaffungen der nicht öffentlichen Auftraggeber:
•	Zum Nachweis der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit ist
ein Vergleich der Marktpreise qualifizierter Anbieter durchzuführen (das GUD empfiehlt einen Angebots- und/oder
Preisvergleich von mindestens drei Anbietern). Der wirtschaftlichste Anbieter ist auszuwählen.
•	Vor jeder Beschaffung über 2.000 Euro (netto) ist folgendes
zu dokumentieren:
– die recherchierten Anbieter
– die Bewertung und Entscheidung zur Auftragserteilung
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Změny Společného realizačního dokumentu se vztahují výlučně na německé kooperační partnery.
Ve Společném realizačním dokumentu byly provedeny některé
změny. Novelizace vstoupila v platnost 21. února 2019 a musí
být okamžitě realizována.
Chtěli bychom upozornit na několik změn v realizaci čl. 4.4.3
Společného realizačního dokumentu.
Stále zůstává zásadou dodržování hospodárnosti a úspornosti,
a to nezávisle na tom, jako právní formu žadatel má, jak vysoko je
hodnocena žádost a zda je realizace projektu v konkrétním případě
pod požadovanou hranicí výběrového řízení.
Nově platí, že jsou doplněny přísnější požadavky na dokumentaci
Předpisy pro zadávání zakázek platí beze změny
Nákupy veřejnoprávních žadatelů:
Platí doplňující hranice hodnoty poptávky 250 EUR (netto).
Pro dokladování hospodárnosti a úspornosti se musí provést porovnání tržních cen kvalifikovaných nabídek (Společný realizační
dokument doporučuje porovnání nabídek cen minimálně třech
zájemců). Má se vybrat nejhospodárnější nabídka.
Pro nákupy nad 250 EUR (netto) je třeba dokumentovat
následující:
• Odhadnutá hodnota zakázky
• Výsledek prověření relevantnosti na vnitřním trhu
• Hodnocení a rozhodnutí o udělení zakázky
 ořízení do 250 EUR (netto) je možné samostatně zaúčtoP
vat, další dokumentace není zapotřebí. Princip hospodárnosti a úpornosti je třeba i zde dodržovat.
Nákupy objednavatelem, který není veřejnoprávní subjekt:
•	Pro dokladování hospodárnosti a úspornosti je nutné provést
srovnání tržních cen kvalifikovanou nabídkou (Společný
realizační dokument doporučuje porovnání cen minimálně
třech nabídek.
•	Pro pořízení věcí nad 2000 EUR (netto) je zapotřebí následná dokumentace:
– Oslovený nabízející
	
– Hodnocení a rozhodnutí o udělení zakázky

Drážďanský generální konzulát
v Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge.
Dresdner Generalkonsulin in der
Euroregion Krušnohoří/Erzgebirge
Na pozvání Rady Euroregionu Krušnohoří se generální konzulka JUDr. Markéta
Meissnerová a konzulka Mgr. Lenka Konšelová sešly dne 22. února na přátelském
setkání se členy euroregionu v Mostě na
magistrátě.
Obě konzulky kladně ocenily role euroregionů v každodenní přeshraniční spolupráci Sasko-Česká republika. Zástupci euroregionu projevili přání více se zapojit do
akcí konzulátu v Drážďanech a prohloubit
mediální spolupráci, především se více vzájemně prezentovat na webových stránkách
a na facebooku. Pro Euroregion je aktuální
problematika znečištění ovzduší (zápach)
na saské straně. Pro zjišťování příčin byl
přijat velký projekt OdCom, který zjišťuje
příčiny. Předseda komise pro životní prostředí Euroregionu Krušnohoří Dr. Jiří Roth
o tom podal podrobnou zprávu. Nicméně
se v poslední době stížnosti ze saské strany
neobjevují. Pro náš společný euroregion jsou
důležitá další dopravní propojení pomocí
autobusových linek. Zatím je to jen spoj
Olbernhau-Litvínov. Bohužel k dalšímu
rozšíření autobusových linek v dohledné
době zřejmě nedojde, přestože o to obě
strany euroregionu usilují – chybí řidiči.
Dopravní komise euroregionu se zabývá již
od svého založení možností dostavy chybějícího úseku železnice Moldava-Holzhau na
saské straně. V poslední době se iniciativy
ujal Českojiřetínský spolek a jeho předseda
Ing. Fišer aktuální problematiku na jednání

v Mostě představil. Paní generální konzulka
je s tímto problémem detailně seznámena a
podílí se na jednání s odpovědnými zástupci
na saské straně. Vyčíslila náklady na nutnou
studii a na vlastní investici na dostavbu. Její
výše přítomné překvapila. Pro rozvoj našeho
regionu je také nutná dostavba dálnice D7.
O úspěšném postupu její výstavby podrobně
informoval Radovan Šabata z Loun, který se
za ni, jako starosta Loun, celou dobu zasazoval. Její úplné dokončení v roce 2024 je
dobrá zpráva. Po jednání doprovodil primátor Mostu Mgr. Jan Paparega obě konzulky
na hrad Hněvín, odkud je krásný výhled,
a při té příležitosti je informoval o rozvoji
tohoto pozoruhodného města.
Auf Einladung des Rates der Euroregion
trafen sich die Generalkonsulin Frau
JUDr. Markéta Meisnerová und die Konsulin Lenka Konšelová am 22. Februar zu
einem freundlichen Treffen mit den Vertretern der Euroregion im Rathaus der
Stadt Most.

der Arbeitsgruppe Umwelt der Euroregion
Herr Dr. Jiří Roth informierte ausführlich
zur Problematik Luftverunreinigung und
das Projekt ODCOM, das die Ursachen
vor allem der Geruchsbelästigungen untersuchen soll. In der letzten Zeit haben die Beschwerden nicht zugenommen. Für unsere
gemeinsame Euroregion sind die Verkehrsverbindungen, vor allem grenzüberschreitende Buslinien sehr wichtig. Bisher gibt es
nur die Busverbindung Olbernhau-Litvínov.
Zu einer Erweiterung des Busnetzes kommt
es leider wahrscheinlich nicht, trotzdem das
beide Seiten der Euroregion anstreben – es
fehlen Fahrer. Die Arbeitsgruppe der Euroregion beschäftigt sich seit ihrer Gründung mit
der Möglichkeit des Lückenschlusses der Eisenbahn Moldava – Rehefeld. In letzter Zeit
beschäftigte sich der Verein Českojiřetínský
spolek mit der Problematik. Der Vorsitzende
Herr Ing. Fišer stellte das Thema bei der Beratung in Most vor. Frau Generalkonsulin
ist mit dem Problem bestens vertraut und
beteiligt sich an den Tagungen mit den verantwortlichen Vertretern auf sächsischer Seite. Sie stellte die Kosten für die notwendige
Studie vor, sowie die eigenen Investitionen
für den Bau. Für die Entwicklung der Region ist auch der Ausbau der Autobahn D7
wichtig. Über den erfolgreichen Baufortschritt informierte Herr Radovan Šabata aus
Louny ausführlich. Er setzte sich während
seiner gesamten Amtszeit als Bürgermeister
dafür ein. Die vollständige Fertigstellung
der Autobahn 2024 ist eine gute Nachricht.
Nach der Beratung begleitete Herr Mgr. Jan
Paparega, Oberbürgermeister von Most, beide Konsulinnen auf die Burg Hněvín und
informierte sie über Entwicklung der sehenswerten Stadt.

Beide Konsulinnen bewerteten die Rolle
der Euroregionen in der täglichen grenzüberschreitenden Zusammenarbeit Sachsen-Tschechische Republik positiv. Die
Vertreter der Euroregion äußerten den
Wunsch, sich mehr an den Veranstaltungen
des Konsulats beteiligen zu wollen, die mediale Zusammenarbeit zu vertiefen und sich
gegenseitig auf den Internet Seiten und auf
Facebook zu präsentieren. Der Vorsitzende
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Komise pro
hospodářství a turistiku
v teplických lázních
Arbeitsgruppe
Wirtschaftsförderung
und Tourismus in Bad
Teplice

Pro jednání komise 13. února navrhla Yveta
Slišková, obchodní ředitelka ve společnosti
Lázně Teplice v Čechách a.s., proslavený
Lázeňský dům Beethoven. Členové komise
tak měli jedinečnou příležitost seznámit se
na podrobné prohlídce nejen s lázněmi, ale
i s termálním centrem Thermalium po jeho
náročné přestavbě. Na vlastním zasedání
představila ředitelka Destinační agentury
Eva Maříková soutěž „Krušnohorská NEJ“.
Je určena široké veřejnosti a připravená cena
by měla být udělena tomu nejlepšímu inovativnímu projektu v turistice. Německá stra-
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na se k této soutěži připojí v příštím roce,
a budou pak udělovány paralelně dvě ceny
na jednom slavnostním zasedání. Podobně
jako na minulém zasedání komise, kde byla
představena OHK Chomutov, byla i na teplickém zasedání představena další komora,
tentokrát OHK Most. Její ředitelka, Ing.
Jiřina Pečnerová, prezentovala realizované
projekty mostecké komory. Jen z Fondu
malých projektů jich bylo v poslední době
pět, řada dalších byla realizována v jiných
programech či byla komora partnerem některých dalších úspěšných přeshraničních

strategii euroregionu. V Teplicích se představil na jejím jednání nový ředitel Destinační
agentury Dolní Poohří Lukáš Pichlík a na
německé straně nový člen komise Igmar
Peterson z okresního úřadu Střední Sasko.

projektů. Společnost Wirtschafftsförderung
Erzgebirge, známou z realizace mnoha úspěšných přeshraničních projektů, představil její
jednatel Mathias Lißke. Zasloužil se o kromě
jiného o zpracování projektu hornického regionu Montanregion k zápisu do světového
dědictví UNESCO, realizuje projekt Labora
s OHK Chomutov, a v současné době realizuje řadu projektů určených na získávání a udržení pracovních sil v Krušnohoří.
Realizuje dlouhodobě i projekt návratové
politiky obyvatel zpět do regionu. Komise
se významně podílí na zpracování rozvojové

Für die Beratung der Arbeitsgruppe am
13. Februar schlug Frau Yveta Slišková,
Geschäftsführerin der Gesellschaft Lázně
Teplice A.G., das berühmte Kurhaus Beethoven vor. Die Mitglieder der Arbeitsgruppe hatten so die einzigartige Gelegenheit,
bei der Besichtigung im Anschluss an die
Beratung nicht nur das Kurhaus, sondern
auch das Thermalzentrum Thermalium nach
dessen gelungenem Umbau kennen zu lernen. Bei der Beratung stellte die Direktorin
der Destinationsagentur Eva Maříková den
Wettbewerb „Erzgebirgische TOP“ vor. Er
richtet sich an die breite Öffentlichkeit und
sollte dem besten innovativen Projekt im
Tourismus gewidmet werden. Die deutsche
Seite wird den Wettbewerb nächstes Jahr
ausloben. Beide Preise sollen dann parallel
bei einer feierlichen Veranstaltung verliehen
werden. Ähnlich, wie bei der letzten Bera-

tung der Arbeitsgruppe, wurde auch bei
dieser Beratung in Teplice eine Kammer
vorgestellt. Diesmal die Kreiswirtschaftskammer Most. Die Direktorin, Frau Ing.
Jiřina Pečnerová, präsentierte die umgesetzten Projekte der Kammer. Allein im Rahmen
des Kleinprojektefonds waren es in der letzten Zeit fünf Projekte und eine lange Reihe
weiterer wurde in anderen Programmen
realisiert. Die Kammer war Partner vieler
weiterer grenzübereschreitender Projekte.
Der Geschäftsführer der Gesellschaft Wirtschaftsförderung Erzgebirge, Herr Mathias Lißke, stellte seine Gesellschaft vor. Er
macht sich unter anderem auch für Vorbereitung des Projektes Montanregion Erzgebirge auf die Liste des UNESCO Welterbes
verdient, realisiert das Großprojekt „Labora“
mit der Kreiskammer Chomutov und viele
weitere Projekte für die Werbung und Erhaltung der Arbeitskräfte im Erzgebirge.
Auch das Projekt „Heimkehrer Börse“ hat
er langjährig durchgeführt. Das Projekt soll
ehemalige Einwohner zurück ins Erzgebirge
locken. Währen der Beratung stellten sich
der neue Direktor der Destinationsagentur
Dolní Poohří Herr Lukáš Pichlík und für die
deutschen Seite Herr Ingmar Petersohn vom
Gründer - und Innovationszentrum Freiberg
als neues Mitglied der Arbeitsgruppe vor.
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Sportovní komise v Lounech
Arbeitsgruppe Sport in Louny

Předseda komise Mgr. Zdeněk Pištora zorganizoval jednání dvou sportovních komisí,
Krušnohoří/Erzgebirge a Elbe/Labe, dne 18.
února na městském úřadě v Lounech. Členy
obou komisí tu přivítal nový starosta Loun
Mgr. Pavel Janda. Euroregion v něm získává
velkou podporu, protože se starosta jako student účastnil akcí euroregionu a byl s nimi
velmi spokojený. Zavedl také komisi na staveniště budoucího plaveckého bazénu, jehož
výstavba bude stát více než 200 milionů.
Louny jsou dynamicky se rozvíjející město.

probíhat sportovní klání. Komise se shodla
na 4 sportech: fotbal, volejbal, lehká atletika
a novou disciplínou bude tentokrát i stolní
tenis. Na jednání byly přesně vymezeny věkové kategorie, počty soutěžících, doprovodu, způsob dopravy, stravování. Samozřejmě
se počítá s kulturním doprovodem, ale německá strana ho tají, aby účastnící nepřišli
o to pravé překvapení. Organizátoři zajistili
také prezentaci místních sportovních klubů
a naši mladí sportovci se s nimi mohou nejen
seznámit, ale mohu si i různé jiné sporty
vyzkoušet. Obě komise poté společně hodnotily tři projekty se sportovní tématikou,
které jsou předloženy k rozhodování Lokálního řídícího výboru v Krušnohoří. Dva
projekty byly doporučeny, jeden nikoliv.
V rozsáhlé diskusi o stavu realizace Fondu
malých projektů bylo konstatováno, že na
české straně již téměř žádné prostředky nezbývají, proto by se měli čeští žadatelé spojit se svými saskými partnery, aby projekty
podávali oni, protože na saské straně ještě
prostředky zbývají.

Hlavním bodem jednání byla příprava tradičních sportovních her dvou euroregionů.
Pořádá je tentokrát Okresní úřad Střední
Sasko, město Mittweida a Okresní sportovní svaz Střední Sasko (Kreissportbund
Mittelsachsen e.V.). Jeho zástupci již do
Loun přivezli návrhy na organizaci her.
Navážou především na dobré zkušenosti
minulých her v Lovosicích. V Mittweidě se
na sportovním areálu sejdou mladí sportovci
13. září 2019 v 9:30 a do 16 hod. budu

Der Vorsitzender der Arbeitsgruppe Herr
Mgr. Zdeněk Pištora organisierte die Beratung dieser zwei Arbeitsgruppen Sport der
Euroregionen Krušnohoří und Elbe/Labe
am 18. Februar im Stadtamt Louny. Die
Mitglieder der Arbeitsgruppen wurden vom
neuen Bürgermeister von Louny Mgr. Pavel
Janda begrüßt, der sich in der Vergangenheit
an vielen ihrer Veranstaltungen beteiligte.
Er zeigte der Arbeitsgruppe die Baustelle der
künftigen Schwimmhalle, deren Bau mehr
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als 200 Millionen Kronen kostet. Die Stadt
Louny ist eine sich dynamisch entwickelnde
Stadt. Der Schwerpunkt der Beratung war
die Vorbereitung der traditionellen Sportspiele der zwei Euroregionen. Sie werden
in diesem Jahr vom Kreissportbund Mittelsachsen e.V. organisiert, gemeinsam mit der
Stadt Mittweida. Diese Vertreter brachten
bereits Vorschläge zur Organisation der Spiele mit. Sie knüpfen an die guten Erfahrungen der vorigen Spiele in Lovosice an. In
Mittweida werden sich die jungen Sportler
am 13. September 2019 zu den Wettkämpfen treffen. Die Arbeitsgruppe einigte sich
auf 4 Sportarten: Fußball, Volleyball und
Leichtathletik. Eine neue Disziplin wird in
diesem Jahr Tischtennis sein. Es wurden die
Alterskategorien, die Zahl der Wettkämpfer,
Begleitung, Transport, und die Verpflegung
präzisiert. Selbstverständlich soll es ein Kulturprogramm geben, das die deutsche Seite
geheim hält, um den Teilnehmern eine echte
Überraschung zu bieten. Die Veranstalter
werden auch ihre Sportklubs präsentieren
und die jungen Sportler können sich untereinander bekannt machen und einzelne
andere Sportarten ausprobieren.
Beide Arbeitsgruppen bewerteten gemeinsam drei Projekte aus dem Bereich
Sport, zwei wurden zur Genehmigung
empfohlen. In einer umfangreichen Diskussion zum Stand der Umsetzung des
Kleinprojektefonds wurde konstatiert,
dass aufgrund vieler genehmigter Projekte
auf tschechischer Seite nur noch wenige
Mittel vorhanden sind, deshalb sollen sich
die tschechischen Antragstellet mit ihren
sächsischen Partner in Verbindung setzen,
weil auf sächsischer Seite noch Finanzmittel
vorhanden sind.

Euroregiony společně
Euroregionen gemeinsam
Zástupci česko – saských euroregionů se
sešli 4. března na magistrátu v Ústí nad
Labem, aby se společně zasadili o zkvalitnění a zjednodušení Fondu malých
projektů v novém programovém období.

unie. Regionálním a místním orgánům
umožňuje vytvářet přeshraniční seskupení
s právní subjektivitou. Tuto variantu připravuje Euroregion Nisa a považuje ji za
nejschůdnější.

Zástupce Euroregionu Nisa Mgr. Ondřej
Havlíček předal nejnovější informace z EU,
kde má tento euroregion svého zástupce.
Pro všechny byla hned v úvodu potěšitelná zpráva, že tento oblíbený fond bude
i v dalším programového období zachován
a podporován. Počítá se s přibližně stejným
objemem financí a Výbor regionů usiluje navíc i o navýšení prostředků. Zatím ale není
navržen vlastní podíl, návrhy kolísají od 0
do 30 %. Na administrativu fondu zůstává
20 %. Základem iniciativy česko – německých euroregionů je materiál vypracovaný
na česko-polské hranici, který počítá s větším podílem paušálů, tedy s jednodušším
vyúčtováním malých projektů. Mohly by
vzniknout dva typy projektů – pro širokou
veřejnost a pro úzké skupiny, které by měly
mít rozdílné vyúčtování s odlišným využitím
paušálů. A doufáme, že jednodušší.

V obsáhlé diskusi přítomní probrali testovací podklady z Euroregionu Glacensis
ohledně vykazování výdajů. Zástupci euroregionů by také rádi posílili své Fondy
malých projektů o možnosti malých investic
pro kulturní památky s navýšením rozpočtu.
Shodli se také na navázání užší spolupráce
s Česko-německým fondem budoucnosti.
Pro další přípravu Fondu malých projektů
se sejdou zástupci euroregionů 23. května
2019. Za náš euroregion se jednání zúčastnil jednatel Mgr. František Bína a finanční
manažerka Ing. Petra Konečná, která v diskusích prokázala svou profesionalitu a důkladnou znalost problematiky.

Podle pokynů Evropské komise by přeshraniční fondy měly spravovat přeshraniční
subjekty. Pro euroregiony se údajně vyjednává výjimka, ale není zaručená. Zbývá se
proto připravit i na eventualitu, že bude
přeshraniční subjekt povinný. Na jednání
v Ústí se probíraly dvě varianty – subjekt
vzniklý spojením obou části euroregionu
či Evropské seskupení pro územní spolupráci (ESÚS). Tato právní forma spojení
představuje možnost realizovat přeshraniční regionální spolupráci v rámci Evropské

Vertreter der tschechisch-sächsischen
Euroregionen trafen sich am 4. März in
Ustí nad Labem, um sich gemeinsam um
die Verbesserung und Vereinfachung des
Kleinprojektfonds einzusetzen.
Der Vertreter der Euroregion Neisse Herr
Mgr. Ondřej Havlíček übergab die neuesten
Informationen aus der EU, in der diese Euroregion einen Vertreter im Ausschuss der
Regionen hat. Für alle war gleich am Anfang
die Nachricht erfreulich, dass der beliebte
Fonds auch in der nächsten Programmperiode aufgelegt wird. Man rechnet ungefähr
mit dem gleichen Fördervolumen und der
Ausschuss der Regionen bemüht sich um
eine Erhöhung der Finanzmittel. Bisher ist

die Höhe des Eigenanteils noch nicht geregelt, die Vorschläge bewegen sich zwischen 0
bis 30%. Für die Administrative bleibt es bei
20%. Die Grundlage für die Initiative der
tschechisch-deutschen Euroregionen sind
die an der tschechisch-polnischen Grenze
erarbeiteten Unterlagen. Es wird mit einem
größeren Anteil an Pauschalen gerechnet,
sowie mit einfacherer Abrechnung der
Kleinprojekte. Es könnten zwei Typen der
Projekte entstehen – für die breite Öffentlichkeit und für kleinere Gruppen, die eine
unterschiedliche Nutzung der Pauschalen
haben sollen. Nach den Hinweisen der Europäischen Kommission sollen die grenzüberschreitenden Fonds von grenzübergreifenden Subjekten verwaltet werden. Für die
Euroregionen sollen Ausnahmen verhandelt
werden, die aber nicht garantiert sind. Es
bleibt uns deshalb die Vorbereitung auf die
Situation, dass das grenzüberschreitende
Subjekt (EVTZ) zur Pflicht wird.
Bei der Beratung in Ustí wurden zwei Varianten besprochen – ein Subjekt, das durch
Verbindung zweier (dreier) Euroregionen
entsteht oder der EVTZ (Europäischer Verbund territorialer Zusammenarbeit). Diese juristische Form stellt die Möglichkeit
dar, die grenzüberschreitende territoriale
Zusammenarbeit im Rahmen der EU zu
realisieren. Den regionalen und örtlichen
Verwaltungen ermöglicht sie die grenzübergreifenden Verbindungen mit juristischer
Subjektivität. Diese Variante findet die
Euroregion Neisse als die einfachste. Die
Teilnehmer der Beratung diskutierten zu
den Test Unterlagen aus der Euroregion
Glacensis bezüglich der Abrechnung. Einige Vertreter der Euroregionen möchten
gern die Möglichkeit kleinerer Investitionen im Kleinprojektefonds haben. Sie vereinbarten die engere Zusammenarbeit mit
dem Zukunftsfonds. Für eine weitere Vorbereitung des Kleinprojektefonds trifft man
sich wieder am 23. Mai 2019. Für unsere
Euroregion nahmen der Geschäftsführer
Herr Mgr. František Bina und die Finanzmanagerin Frau Ing. Petra Konečná an der
Beratung teil.
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Komise pro kulturu a mládež v Mostě
Arbeitsgruppe Schule, Jugend, Kultur
Jedním z nejúspěšnějších projektů této
aktivní komise byla výstava saských
umělců v tehdejší mostecké galerii GVU
a tento projekt by měl mít své pokračování.

Vzhledem k tomu, že došlo ke spojení mostecké galerie s mosteckým muzeem, mělo
by pokračování projektu nyní vést muzeum.
Jednání komise se proto uskutečnilo v jeho
zasedací místnosti. Komise ustavila užší pracovní skupinu pod vedením Constanze Ulbrichtové z Marienbergu, která projekt prezentace, tentokrát českých umělců v Sasku,
připraví. Projektová manažerka Elke Zepak
seznámila českou stranu s novým ustanovením v realizaci projektů na saské straně.
Místo dosavadní hranice 500 EUR pro výběrové řízení byla stanovena hranice ještě nižší,
tentokrát 250 EUR. Komise považuje tento
způsob výběrového řízení na kulturní aktivity za velmi nešťastný, a pověřila své zástupce,
aby se dopisem obrátili na Správní orgán
programu a na saské Ministerstvo financí.
Poté by němečtí i čeští zástupci komise s těmito úřady měli jednat a pokusit se sladit
předpisy v obou částech euroregionu tak, aby
dosáhli rozumnějšího řešení, jaké máme na
české straně. Komise poté velmi podrobně
hodnotila čtyři předložené projekty. Byly
konzultovány s projektovými a finančními manažerkami, byly dobře připraveny,
a proto je komise doporučila ke schválení.
V komisi došlo ke změnám. Po komunálních
volbách byli do ní zvoleni dva noví členové
– místostarostka Bíliny Ing. Marcela Dvořákovou a starosta Oseku Ing. Jiří Machá-

10

I N FO P R E S S 0 1 | 2 0 1 9

ček. Vzhledem ke spojení galerie a muzea
v Mostě komise navrhla, aby byla komise posílena o ředitele muzea, protože galerie byla
v komisi zastoupena, což rada akceptovala
a zvolila členem komise ředitele Oblastního
muzea v Mostě Mgr. Michala Soukupa. Ten
připravil pro členy komise na závěr jednání nesmírně zajímavou exkurzi. V muzeu
je totiž nyní k vidění velkoformátové dílo
proslulého českého malíře Alfonze Muchy.
Obraz byl vytvořen počátkem třicátých let
pro Českou záložnu v Mostě. Navazuje na
Slovanskou epopej a představuje boha Mamonu, ale možná by měl být interpretován
i jako slovanský bůh Veles. Obraz přestál
okupaci, válku i zbourání starého Mostu. Po
roce 1977 byl darován mosteckému muzeu
a u příležitosti stého výročí vzniku Československa byl zpřístupněn veřejnosti.
Ein der erfolgreichsten Projekte dieser
aktiven Arbeitsgruppe war die Ausstellung sächsischer Künstler in der Moster
Galerie GVU 2017.

Dieses Projekt sollte fortgeführt werden.
Durch Fusion der Galerie mit dem Museum
Most 2018, müsste es durch das Museum
Most beantragt werden. Die Arbeitsgruppe
beriet deshalb im Tagungsraum des Museums. Hier wurde ein Arbeitstreffen mit
dem Museumsdirektor und Frau Constanze Ulbricht vereinbart, um die Ausstellung
tschechischer Künstler in Sachsen vorzubereiten. Projektmanagerin Elke Zepak machte
die tschechische Seite mit der neuen Verordnung bei der Realisierung der Projekte

auf sächsischer Seite bekannt. Ab sofort
müssen öffentliche Auftraggeber Anschaffungen und Leistungen bereits ab 250 EUR
ausschreiben. Die Arbeitsgruppe findet das
bei Kulturaktivitäten sehr unglücklich und
hat ihre Vertreter beauftragt, sich mit einem
Brief an die Verwaltungsbehörde und an
das Finanzministerium zu wenden. Danach
sollen sächsische und tschechische Vertreter
der Arbeitsgruppe in diesen Behörden vorsprechen, damit die Vorschriften in beiden
Teilen der Euroregion so anpasst werden,
dass vernünftigere Lösung wie auf der tschechischen Seite erreicht wird. Anschließend
wurden von der Arbeitsgruppe vier Projekte
bewertet, die im Lenkungsausschuss vorgelegt werden sollen. Diese wurden mit den
Projekt- und Finanzmanagerinnen konsultiert, waren gut vorbereitet und wurden zur

Genehmigung empfohlen. Nach der Kommunalwahl in Tschechien wurden zwei neue
Mitglieder in die Arbeitsgruppe gewählt –
die Vizebürgermeisterin von Bílina Frau Ing.
Marcela Dvořáková und der Bürgermeister
von Osek Herr Ing. Jiří Macháček.
Bezüglich der Verbindung der Galerie mit
dem Museums Most hat die Arbeitsgruppe
vorgeschlagen, dass der Direktor des Museums in die AG Kultur gewählt wird. Das
wurde vom Rat der Euroregion akzeptiert.
Direktor Soukup hatte für die Mitglieder
der Arbeitsgruppe am Ende der Beratung
eine sehr interessante Führung vorbereitet.
Im Museum ist ein kaum bekanntes Bild
des berühmten tschechischen Malers Alfons
Mucha zu sehen. Es wurde Anfang der dreißiger Jahre für die Tschechische Vorschusskasse in Most/Brüx geschaffen. Das Werk im
Großformat knüpft an den Zyklus „Slawische Epopöe“ an und stellt den Gott Mammon dar, aber vielleicht sollte der auch als
slawischer Gott Veles interpretiert werden.
Das Bild überstand die Okkupation, den
Krieg, sowie den Abriss der alten Stadt Most.
Nach 1977 wurde es dem Museum Most
gewidmet und anlässlich des Jubiläums 100
Jahre der Tschechoslowakei der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.

Marcela Dvořáková

Mgr. Marcela Dvořáková o sobě
Frau Dvořáková über sich
Před zvolením do funkce jsem pracovala
jako ředitelka Mateřské školy Hrobčice,
kde jsme myslím s kolegyněmi vytvořily
přátelskou a rodinnou školku zaměřující
se hlavně na environmentální výchovu.

Vor der Wahl in die Funktion arbeitete ich
als Leiterin des Kindergartens Hrobčice.
Dort haben wir mit den Kolleginnen ein
an Umwelterziehung gerichteten, freundlichen Familiengargarten geschaffen.

V rámci této mé činnosti jsme samozřejmě připravovali spoustu akcí jak pro obec,
tak pro rodiče i veřejnost. Jsem kulturní
člověk a ráda se účastním výstav, koncertů, festivalů a jsem aktivní návštěvník
divadel a kin. V současné době na místě místostarostky mám v našem městě
na starosti mimo jiné jak školství, tak
také kulturu. Od práce v Euroregionu
Krušnohoří očekávám, že se naučím novým věcem, poznám nové zajímavé lidi
a doufám, že také přispěji nějakými svými
nápady a zkušenostmi. Jsem 20 let vdaná,
máme tři děti – nejstarší dceři je 18 let,
prostřednímu synovi je 16 a nejmladšímu
je 12. let, všechny děti studují na gymnáziu
a nejmladší studuje na česko-německém
gymnáziu v Pirně.

Im Rahmen meiner Tätigkeit bereiteten wir
viele Veranstaltungen für die Gemeinde, die
Eltern, sowie für die Öffentlichkeit vor. Ich bin
ein Kulturmensch und gern nehme an Ausstellungen, Konzerten und Festivalsteil, bin
eine aktive Besucherin der Theater und Kinos.
Gegenwärtig auf dem Posten der Vizebürgermeisterin ist meine Kompetenz unter anderem
auch das Schulwesen und die Kultur. Von der
Arbeit in der Euroregion erwarte ich, dass ich
neue Sachen lerne, neue Leute kennenlerne
und ich hoffe, dass ich mit meinen einigen
Ideen und Erfahrungen beitragen kann. Ich
bin verheiratet, wir haben drei Kinder – die
älteste Tochter ist 18 Jahre alt, der Mittlere 16 der jüngste 12. Alle Kinder studieren
am Gymnasium und der jüngste studiert im
Tschechisch-deutschen Gymnasium in Pirna.

Constanze Ulbricht

Posila komise pro kulturu
a mládež. Verstärkungen
der Arbeitsgruppe Kultur
und Jugend
Julia Pikos se představila komisi na
jejím zasedání ve Freibergu a hned
se projevila jako odbornice.
Říká o sobě: „Jsem od června 2018
zaměstnaná ve Středosaském kultur
ním centru Mittelsächsischen Kultur
GmbH, kde jsem zodpovědná za
marketink a zvláštní projekty. Před
tím, od roku 2010, jsem organizo
vala akce v uměleckých školách
a poté jsem převzala na zámku
Rochsburg muzeální pedagogiku.
Po vystudování oboru fotografie
jsem studovala na univerzitě v Lip
sku kulturní vědu. Jsem matkou
desetiletého syna.
Julia Pikos stellte sich bei der Bera
tung in Freiberg vor. Sie sagt über
sich: „Nach meiner Ausbildung zur
Fotografin habe ich an der Univer
sität Leipzig Kulturwissenschaften
studiert.
Seit Juni 2018 bin ich für Marketing
und Sonderprojekte der Mittel
sächsischen Kultur gGmbH zustän
dig. Bereits seit 2010 arbeite ich im
Unternehmen, war zunächst für die
Veranstaltungsorganisation in der
Musikschule verantwortlich und
habe dann im Schloss Rochsburg
die Museumspädagogik übernom
men. Ich bin Mutter eines 10jährigen
Sohnes“.
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Komise pro muzea
a kulturní památky
zhlédla boha války
Marse ve Freibergu
Arbeitsgruppe Museen
und Kulturdenkmäler
besichtigte den
Kriegsgott Mars
Když nastoupil v roce 1587 na trůn saský
kurfiřt Christian I., dostal od toskánského velkovévody Francesca I. Medicejského
vzácný dar. Byly jím tři sošky, které zhotovil proslulý renesanční umělec Giambologna. Čtvrtou sošku, zobrazující boha války
Marse, sochař k zakázce sám přidal.
Kurfiřt byl nadšen a později objednal dalších
13 soch, kterými vyzdobil rodinnou hrobku ve freiberském dómu. Osud tomu chtěl,
že 40 cm vysoká soška boha Marse byla od
původních tří oddělena. V roce 1924, po
listopadové revoluci v Německu a sesazení
knížat, ji získala rodina Wettinů. Od nich
se pak Mars dostal do rukou sběratele, který jej v roce 1983 věnoval společnosti AG
Bayer. Ta chtěla bronzovou sošku v červenci
minulého roku poslat do dražby do londýnské aukční síně Sotheby’s. Zásluhou finanční
podpory Svobodného státu Sasko, spolkové
vlády a mnoha sponzorů se naštěstí podařilo
sošku předem vykoupit. Mars se vrátil do
Saska. Než definitivně doputuje v prosinci
do drážďanských státních uměleckých sbírek,
navštíví tři města. Prvním z nich je muzeum
ve Freibergu, kde bude k vidění až do konce
března. A spolu s ním budou moci návštěvníci zhlédnout také interiér jinak veřejně nepřístupné hrobky v sousedním kostele. Komisi
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podrobně seznámila s historií Marse nová
ředitelka freiberského muzea Andrea Riedl.
Po prohlídce se členové komise věnovali probíhajícím projektům, z nichž pro česko-saský
svět muzeí a památek jsou aktuálně nejdůležitější Kulturní krajina Krušnohoří pro seznam
památek UNESCO, projekt Hračkářský
průmysl v Krušnohoří a projekt Středověkého umění. V rámci jednání byly také představeny další projektové záměry. S velkým
zájmem, jako vždy, se setkaly nejčerstvější
informace z muzeí a dalších kulturních památek. Na jednání se představila nová členka,
Bc. Markéta Hodková a s komisí se koncem
března rozloučí její dlouholetý aktivní člen
Frank Lehmann z muzea Olbernhau, který
odchází do penze.
„Im Jahr 1587 veranlasste der toskanische
Großherzog Francesco I. de‘ Medici eine
kostbare Schenkung an den sächsischen
Kurfürsten Christian I, als er an den sächsischen Thron gesetzt hatte. Darunter befanden sich drei Renaissance Kleinbronzen
seines Hofbildhauers Giambologna. Der
Bildhauer fügte eine weitere Bronze als
persönliches Geschenk hinzu – den sogenannten „Dresdner Mars“.
Der sächsische Kurfürst war so angetan von
den Skulpturen, dass er die Grablege seiner
Familie später mit dreizehn Statuen versehen
ließ. Die 40 cm große Statuette geriet in den
zwanziger Jahren des letzten Jahrhunderts in
Privatbesitz und wäre am Ende in London
im Auktionshaus Sotheby’s fast versteigert
worden. Das konnte im letzten Moment von
den Staatlichen Kunstsammlungen Dresden
(SKD) verhindert werden. Diese erwarben
den Mars. Doch bevor er nach Dresden in
die Gemäldegalerie Alte Meister geht, reist
er noch einmal durch Sachsen. In drei sächsischen Städten wird er gezeigt. Die Silberstadt Freiberg ist die erste Station. Dort ist
die Bronze im Stadt- und Bergbaumuseum
bis zum 31. März dieses Jahres zu sehen.
Das Schicksal wollte es, dass die 40 cm hohe
Statue von den anderen getrennt wurde. Sie
wurde 1924 im Rahmen der „Fürstenabfin-

dung“ nach der Novemberrevolution an den
„Familienverein Haus Wettin“ abgegeben.
Seitdem war er in Privatbesitz. Die Bayer
AG erhielt das Kleinod 1983 als Schenkung
und wollte die Bronze im Juli vergangenen
Jahres im Londoner Auktionshaus Sotheby’s
versteigern. Durch gemeinschaftliches Engagement und die finanzielle Unterstützung
des Freistaates Sachsen, der Beauftragten der
Bundesregierung für Kultur und Medien,
und vieler Sponsoren konnte der Mars erworben werden. Damit ist der Mars nach
fast 100 Jahren wieder heimgekehrt – nach
Sachsen – und nun für den Museumsverband
und die Öffentlichkeit gesichert. Die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden, die den
Mars zurückerworben haben, stellen dieses
einzigartige Kulturgut in drei Städten Sachsens aus, bevor er ab Dezember in die Gemäldegalerie Alte Meister in Dresden geht
und dort einen festen Platz erhält. Die erste
Stadt ist Freiberg, wo Mars im Museum bis
Ende März zu sehen wird. Damit können
die Besucher auch die Innerräume der sonst
nicht zugänglichen Grablege der Nachbarkirche besichtigten. Die Leiterin des Stadt
– und Bergbaumuseums Freiberg, Frau Andrea Riedel, machte die Arbeitsgruppe mit
der Geschichte von Mars bekannt.“ (Flyer,
Stadt- und Bergbaumuseum Freiberg). Nach
der Besichtigung beschäftigten sich die Mitglieder der Arbeitsgruppe mit den zurzeit realisierten Projekten. Für die Welt der Museen
und Denkmäler sind aktuell die wichtigsten
Projekte die Kulturlandschaft Montanregion
Erzgebirge für die Liste UNESCO, das Projekt Spielzeugindustrie im Erzgebirge und
das Projekt Mittelalterliche Kunst. Bei der
Beratung wurden auch weitere Projektvorhaben vorgestellt. Mit großem Interesse, wie
immer, trafen sich die neusten Informationen
aus den Museen und weiteren Kulturdenkmälern. Bei der Beratung hat sich ein neues
Mitglied der Arbeitsgruppe, Bc. Markéta
Hodková vorgestellt und die Arbeitsgruppe
verlässt am Ende März ihr aktives Mitglied
Herr Frank Lehmann aus dem Museum Olbernhau, der in die Rente abgeht.

Přeshraniční zásahy hasičů a záchranářů,
ale i tradiční soutěž mladých hasičů euroregionu, to byly hlavní body jednání
komise pro krizový management v Oseku
19. března.
Pro soutěž mladých hasičů již žadatel, Erzgebirgskreis (Krušnohorský okres), připravil podrobné propozice s časovým plánem.
Zbývá ještě dojednat a upřesnit některé disciplíny a výstroj mladých hasičů, ale k tomu
dojde na setkání pořadatelů v květnu přímo
na místě soutěže, v mládežnické ubytovně
Jugendherberge Homersdorf v rekreačním areálu „Am Greifenbachstauweiher“.
Dlouhá diskuse se vedla o možnosti zásahu v případě požáru či nehody na druhé
straně hranice. Komise se shodla na tom,
že se k této problematice sejde se sousedním Euroregionem Elbe/Labe a se zástupci
Ústeckého kraje počátkem května.
Na pořadu bylo také hodnocení tří projektů v oblasti krizového managementu pro
rozhodování Lokálního řídícího výboru.
Po důkladném projednání nakonec všechny tyto tři projekty byly doporučeny. Pro
další období komise plánuje pokračování
v osvědčené soutěži mladých hasičů, ve svém
úsilí o přeshraniční zásahy hasičů a záchranářů a v jejich jazykové přípravě na společné
nasazení. K tomu velkou měrou již přispěl
Ústecký kraj, který uhradil ze svých prostředků dotisk stávajícího záchranářského
slovníčku pro praktické využití při zásahu
a aktualizoval ho. Na jednání se představila
nová zástupkyně Ústeckého kraje v komisi,
Bc. Adéla Lehečková.

Krizový management
Brand-, Katastrophenschutz
und Rettungswesen
Grenzüberschreitende Einsätze der Feuerwehren und Rettungsdienste aber auch
der Wettbewerb junger Feuerwehren der
Euroregion waren die Hauptpunkte der
Beratung der Arbeitsgruppe Brand-, Katastrophenschutz und Rettungswesen in
Osek am 19. März.
Für den Wettbewerb der Jugendfeuerwehren hat der Antragsteller Erzgebirgskreis die
ausführliche Ausschreibung mit dem Zeitplan vorbereitet. Zu besprechen sind nur
noch einige Disziplinen und die Bekleidung
der jungen Feuerleute muss noch präzisiert
werden. Das erfolgt bei dem Treffen der
Organisatoren im Mai direkt am Austragungsort des Wettbewerbs, in der Jugendherberge Hormersdorf im Erholungsareal
„Am Greifenbachstauweiher“.

ausschusses. Nach ausführlicher Beratung
wurden alle drei Projekte empfohlen. Die
Fortsetzung des bewährten Wettbewerbs der
Jugendfeuerwehren und die Bemühungen
der Arbeitsgruppe für grenzüberschreitende
Einsätze der Feuerwehren und Rettungsdienste, sowie die Sprachvorbereitung für
gemeinsame Einsätze soll in der Entwicklungsstrategie der Euroregion festgeschrieben werden.
Zur sprachlichen Befähigung hat mit großem Maß der Bezirk beigetragen, weil dort
der Nachdruck des bestehenden Wörterbuchs für die praktische Nutzung beim Einsatz aktualisierte und bezahlt wurde. Bei der
Beratung stellte sich die neue Vertreterin
des Bezirks Ústecká kraj, Frau Bc. Adéla
Ledečková vor.

Eine rege Diskussion entstand zur Möglichkeit eines Einsatzes im Falle eines Brandes
oder Unfalles auf der anderen Seite der
Grenze. Die Arbeitsgruppe verständigte
sich darauf, dass sie sich mit der Nachbareuroregion Elbe/Labe Anfang Mai und mit
dem Bezirk Ústecký kraj zusammentrifft.
Auf der Tagesordnung stand auch Bewertung von drei Projekten im Bereich Brandschutz für die Entscheidung des Lenkungs-
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Rada ve Františkánském
klášteře v Kadani. Ratssitzung im
Franziskaner Kloster in Kadaň
Pro první zasedání Rady Euroregionu
Krušnohoří v letošním roce 25. ledna
vybral místostarosta Kadaně, člen Rady
Euroregionu Krušnohoří Mgr. Jan Losenický, Františkánský klášter, kde rada
jednala v rekonstruovaném refektáři.
Pozvání přijali hosté, kteří jsou s činností
euroregionu provázáni. Zástupce členské
společnosti Celio výkonný ředitel Zděnek
Hubáček seznámil radu se změnami v jejím
vedení a doporučil, by členem rady tohoto sdružení zůstal i nadále Antonín Beneš.
Nová starostka Jirkova, Mgr. Darina Kováčová, představila změny ve vedení Jirkova
a seznámila radu euroregionu s návrhem
Městské rady Jirkov na své členství v Radě
Euroregionu Krušnohoří. Rada ji kooptovala
do konání valné hromady, která o členství
v radě rozhodne.
Ing. Jiří Hájek, ředitel firemní komunikace
Unipetrolu PK Orlen, představil dosavadní obrovské investice do rozvoje podniku
a do ochrany životního prostředí, se záměry
společnosti do budoucna. Unipetrol také založil nadaci, podporující studenty formou
stipendií, což rada vysoce ocenila. V rozsáhlé
diskusi o problematice stížností na zápach
na saské straně se rozvinula obsáhlá diskuse. Jiří Hájek ocenil přeshraniční působení
euroregionu a přislíbil ji podporovat. Unipetrol doplní komisi pro životní prostředí
a redakční radu Euroregionu Krušnohoří.
Důležitým bodem byla příprava Lokálního
řídícího výboru Fondu malých projektů, kte-
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rý euroregion spravuje. Celkem bylo podáno
13 projektů, 8 saských a 5 českých. Pokud
budou schváleny všechny projekty, budou
prostředky na české straně v tomto fondu vyčerpány. Projektové žádosti budou předány
příslušným odborným komisím k posouzení
a jejich stanoviska obdrží členové Lokálního
řídícího výboru a rady předem.
Změny po komunálních volbách doznaly
i odborné komise euroregionu. Do komise
pro muzea a kulturní památky byla zvolena
Markéta Houdková z Jirkova, do komise pro
kulturu a mládež Ing. Marcela Dvořáková,
místostarostka města Bílina a Ing Jiří Macháček starosta Oseku.
Mgr. Bína informoval o jednání s generální
konzulkou v Drážďanech JUDr. Markétou
Meissnerovou a o možnosti její návštěvy
Euroregionu Krušnohoří v Mostě. Po zasedání rady následovala podrobná exkurze
v klášteře, která ve členech rady zanechala
hluboký dojem.
Für die erste Ratssitzung der Euroregion
Krušnohoří in diesem Jahr am 25. Januar
wählte der Vizebürgermeister von Kadaň,
Ratsherr der Euroregion Herr Mgr. Jan
Losenický, das Franziskaner Kloster aus,
wo der Rat im Refektorium tagte.
Die Einladung wurde auch von Gästen angenommen, die mit der Euroregion vernetzt
sind. Der Vertreter der Mitgliedsfirma Celio, Herr Zdeněk Hubáček machte den Rat

mit den Änderungen in der Gesellschaft
bekannt und empfahl, dass Herr Antonín
Beneš weiterhin im Rat des Vereins bleibt.
Die neue Bürgermeisterin von Jirkov Mgr.
Darina Kováčová, stellte die Änderungen
in der Leitung der Stadt und den Vorschlag
des Stadtrates für die Mitgliedschaft im Rat
der Euroregion vor. Der Rat, der über ihre
Mitgliedschaft entscheidet, hatte sie bis zur
Vorversammlung der Euroregion kooptiert.
Herr Ing. Jiří Hájek, Direktor der Firmenkommunikation Unipetrol PK Orlen stellte die bisherige Rieseninvestitionen in die
Entwicklung und in den Umweltschutz,
sowie Vorhaben des Betriebs in die Zukunft
vor. Die Gesellschaft hat eine Stiftung, die
Stundeten mit Stipendien fördert. Das wurde vom Rat hoch eingeschätzt. Die Firma
Unipetrol ergänzt die Arbeitsgruppe Umwelt
und das Redaktionskollegium der Euroregion. Ein wichtiger Punkt war die Vorbereitung des Lenkungsausschusses des von der
Euroregion verwalteten Kleinprojektefonds.
Insgesamt wurden 13 Projekte beantragt,
8 sächsische, 5 tschechische. Falls alle Projekte genehmigt werden, werden die Finanzmittel auf tschechischer Seite ausgeschöpft
sein. Die Projektanträge werden an die zugehörigen Arbeitsgruppen zur Beurteilung
übergeben. Die Lenkungsausschussmitglieder und der Rat bekommen die Stellungnahmen vorher.
Änderungen nach der Kommunalwahl spiegeln sich auch in den Arbeitsgruppen wider.
In die Arbeitsgruppe Museen und Kulturdenkmäler wurde Frau Markéta Houdková aus Jirkov gewählt, in die Arbeitsgruppe Kultur/Jugend/Schulen Frau Marcela
Dvořáková, die Vizebürgermeisterin von
Bílina und der Bürgermeister von Osek Herr
Ing. Jiří Macháček. Herr Bina informierte
über sein Gespräch mit der Generalkonsulin
aus Dresden JUDr. Markéta Meissnerová
über ihren Besuch in der Euroregion. Der
Oberbürgermeister von Most, Herr Paparega
schlug als Tagungsort das Rathaus Most vor.
Nach der Ratssitzung folgte eine Besichtigung des Klosters, die einen großen Eindruck bei den Ratsmitgliedern hinterließ.

Rada Euroregionu Krušnohoří
v Žatci. Rat der Euroregion
Krušnohoří in Žatec

Euroregion čekají změny. Žatecký místostarosta, člen Rady Euroregionu Krušnohoří, připravil její zasedání 1. března
v Galerii Sladovna Žatec. Rada se po
zprávě o činnosti jednatelství podrobně
seznámila s podanými projekty do Lokálního řídícího výboru a se stanovisky svých
odborných komisí, se kterými se shoduje. Rozhodnuto o nich bylo pak v Mostě
6. března.
Nejdůležitějším bodem však byla příprava
valné hromady, která se uskuteční 29. března
2019 na zámku Červený Hrádek v Jirkově.
Rada dlouze diskutovala o navrženém programu a po změnách v pořadí podstatných
bodů ho schválila. Připravila také volby nové
rady s tím, že po předjednání před valnou
hromadou rada na jejím zasedání návrhy členů přednese. Zprávu o hospodaření sdružení a návrh rozpočtu na rok 2019 přednese

Ing. Karel Honzl, místostarosta Podbořan.
Revizní komise bude na valné hromadě
doplněna. Rada poté jednomyslně zvolila
Mgr. Michala Soukupa, ředitele Oblastního muzea Most, členem komise pro kulturu
a mládež. Důvodem bylo spojení mostecké
galerie s muzeem. Ing. Petra Konečná představila za velkého zájmu návrh nových internetových stránek české části euroregionu,
které odpovídají novým požadavkům a lépe
navazují na stránky jeho německé části. Rada
je pozitivně ocenila.
Na závěr jednání se všichni členové rady zúčastnili exkurze v pozoruhodné galerii, kterou Jaroslav Špička zasvěceně komentoval.
Der Vizebürgermeister von Žatec, Ratsherr der Euroregion Krušnohoří, bereitete
die Beratung am 1. März in der Galerie
Mälzerei - Sladovna Žatec vor. Der Rat
machte sich zunächst mit dem Geschäftsbericht vertraut, dann mit den eingereichten Projekten und den Stellungnahmen
der Facharbeitsgruppen. Über die Projekte wird am 6. März in Most entschieden.

lange über den Ablaufplan diskutiert, und
nach Änderungen der Reihenfolge wurde
das Programm im Wesentlichen bestätigt.
Ebenso wurde die Wahl des neuen Rates
vorbereitet. Nach einer Vorbesprechung kurz
vor der Vollversammlung entwirft dort der
Rat seinen Vorschlag. Über den Finanzbericht 2018 und den Finanzplan 2019 spricht
dann Herr Ing. Karel Honzl, Vizebürgermeister von Podbořany.
Die Kontrollkommission wird bei der Vollversammlung erweitert. Herrn Mgr. Michal
Soukup, Direktor des Museums Most wurde
einstimmig zum Mitglied der Arbeitsgruppe
Kultur und Jugend gewählt.
Der Grund ist die Verbindung der Galerie
Most mit dem Museum. Frau Ing. Petra
Konečná stellte den Vorschlag für die neuen
Internetseiten der tschechischen Seite der
Euroregion, vor, die den neuen Bedürfnissen
besser entsprechen und besser mit der deutschen Seite der Euroregion verknüpft ist.
Das wurde positiv bewertet. Am Ende der
Beratung besichtigten die Mitglieder die
sehenswerte Galerie, die Herr Spička kommentierte.

Der wichtigste Punkt war jedoch die Vorbereitung der Vollversammlung, die am
29. März 2019 im Schloss Červený Hrádek
(Rotenhaus) in Jirkov stattfindet. Es wurde
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Lokální řídící výbor schválil 10 projektů
Lokaler Lenkungsausschuss genehmigte
insgesamt 10 Projekte
Toto společné rozhodovací grémium pro
Fond malých projektů v Kooperačním
programu ČR-Sasko Interreg V-A na svém
zasedání 6. března v Mostě obdrželo k rozhodování celkem 11 projektových žádostí.
Schváleno bylo 10 projektů, jeden projekt
nedosáhl požadovanou hranici 50 bodů.
Za Centrum pro regionální rozvoj ČR se
zasedání zúčastnila Ing. Lenka Klognerová
a za Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing.
Karel Malát. Fond malých projektů, který
spravuje a administruje Euroregion Krušnohoří, je projektem v Kooperačním programu ČR-Sasko Interreg V-A a podporuje
přeshraniční spolupráci Saska a ČR do roku
2020. Ročně měla každá strana euroregionu k dispozici průměrně 230 000 EUR.
V současném programovém období zbývá na
české straně již jen omezený objem financí
(22 000 EUR), protože velká část prostředků,
kterou měla česká strana k dispozici, byla již
schválenými projekty vyčerpána. Více finančních prostředků zbývá na saské straně (zhruba

500 000 EUR). O přidělení dotace rozhoduje společný česko-saský Lokální řídící výbor s celkovým počtem 16 hlasujících členů
a 7 členů je s hlasem poradním. Projekty byly
posouzeny v odborných komisích euroregionu a jejich názory byly plně zohledněny.
Das Entscheidungsgremium für den Kleinprojektefonds im Kooperationsprogram
Sachsen-Tschechische Republik Interreg V-A
bewertete bei seiner Sitzung am 6. März in
Most insgesamt 11 Projekte, 10 Projekte
wurden mehrheitlich genehmigt, ein Projekt erreichte die angeforderte Grenze von
50 Punkten nicht. Das Zentrum für Regionalentwicklung der Tschechischen Republik wurde von Frau Ing. Lenka Klognerová
vertreten, das Ministerium für regionale
Entwicklung vertrat Herr Ing. Karel Malát.
Der von der Euroregion verwaltete Kleinprojektefonds ist ein Projekt im Kooperationsprogramm Sachsen-Tsch. Republik Interreg
V-A und unterstützt die grenzüberschrei-

tende Zusammenarbeit Sachsen und der
Tschechischen Republik bis 2020. Jährlich
hatte jede Seite der Euroregion in dieser Förderperiode 230 000 EUR zur Verfügung. In
der gegenwärtigen Förderperiode bleibt auf
tschechischer Seite noch eine kleinere Summe der Mittel (22.000 EUR), da ein großer
Teil der zur Verfügung gestellten Mittel bereits beantragt und bewilligt wurde. Mehr
Finanzmittel bleiben auf sächsischer Seite (ca.
500 000 EUR) noch zur Einreichung.
Über die Förderung entscheidet der gemeinsame tschechisch-sächsische Lokale Lenkungsausschuss mit insgesamt 16 stimmberechtigen Mitgliedern und 7 Mitgliedern mit
beratender Stimme. Die vorgelegten Projekte
wurden in den Arbeitsgruppen der Euroregion bewertet und deren Stellungnahmen
wurden voll berücksichtigt.

Přehled schválených projektů LŘV 06.03.2019. Übersicht der genehmigten Projekte
Lfd.Nr./
Poř.čí.

Projektnummer/
Číslo projektu

Projekttitel/
Název projektu

Antragsteller/
Žadatel

Projektpartner/
Projektový partner

ff. Gesamtkosten/ Förderung/
Celkově způsobilé Dotace/€
náklady/€

1

0201.00-SN

9. Erzgebirgische LiederTour/9. Hudební cesta Krušnohořím

kul(T)our-Betrieb des Erzgebirgskreises, Baldauf Villa

Město Vejprty

26974,19

15000

2

0607.00-SN

Deutsch-tschechisches Musikfestival in Rechenberg-Bienenmühle/
Česko-německý hudební festival v Rechenberg-Bienenmühle

Gemeinde Rechenberg-Bienenmühle

Gemeinde Moldava

14200,35

12070,29

3

0615.00-CZ

Grenzüberschreitende Koordinierung der Interessengruppe
„Lückenschluss Moldauer / Freiberger Bahn“
Přeshraniční koordinace zájmové skupiny „Překlenutí
chybějícího úseku Moldavské / Freiberské
dráhy“

Českojiřetínský spolek spolek pro oživení
Krušnohoří

Heimatgeschichtsverein
Rechenberg-Bienenmühle

16789,5

14271,07

4

0645.00-SN

Internationaler Jugendfeuerwehr-Wettbewerb 2019/Mezinárodní
soutěž mladých hasičů 2019

Landratsamt Erzgebirgskreis Euroregion Krušnohoří

20230,97

15000

5

0647.00-SN

11. Grenzübergreifendes und barrierefreies Sportfest für Senioren im
Erzgebirgskreis

Kreissportbund Erzgebirge
e.V.

Sociálný služby Chomutov

9529,05

8099,69

6

0649.00-SN

Jugendfeuerwehrtreffen der Partnerstädte Oelsnitz und Chodov

Stadt Oelsnitz/Erzg.

Město Chodov

20541,2

15 000,00

7

0655.00-SN

Kameradschaftliches Treffen der Feuerwehren im grenznahen Raum/ Gemeinde Großolbersdorf
Komunikační setkání hasičských sborů v oblastí poblíž hranic

Krušnohorská liga z.s.

11345,97

9644,07

8

0659.00-CZ

Maiwanderung im Erzgebirge Májový pochod v Krušných horách

Sport Club 2000, z.s. Loučná
pod Klínovcem

Chorensemble Oberwiesenthal e.V.

17780,35

13335,26

9

0677.00-SN

Unsere Freundschaft lebt/Naše přátelství je naživu

Stadt Sayda

Město Meziboří

7127,85

6058,67

10

0669.00-CZ

Vejprty a Bärenstein ohne Grenzen 2019 Vejprty a Bärenstein bez
hranic 2019

Město Vejprty

Gemeinde Bärenstein

14493,56

7246,78

109.949,58
49.063,41

80.872,72
34.853,11

DE
CZ

16

I N FO P R E S S 0 1 | 2 0 1 9

Krušnohorská „NEJ“ letos poprvé
Erzgebirgisches TOP in diesem Jahr
zum ersten Mal
Nejúžasnější zážitek, nejlepší akce, nejskvělejší restaurace, nejpřehlednější webové stránky a další počiny v oblasti cestovního ruchu, to vše může získat ocenění
Krušnohoská „NEJ“ za rok 2018.
Soutěž pro všechny, kteří v roce 2018 připravili v oblasti cestovního ruchu lákavou
novinku, vyhlásilo v premiéře sdružení partnerů v oblasti cestovního ruchu SPO-NA.
O vítězi rozhodne v hlasování na sociálních
sítích veřejnost. Nezáleží na odbornosti,
záleží výhradně na tom, jak se líbily lidem
a jaký dojem zanechaly.
„Soutěž jsme zatím vyhlásili pouze na české
straně Krušných hor. Předpokládáme ale, že
společně s partnerem Euroregionem Krušnohoří v příštích letech rozšíříme soutěž
i na saskou stranu. Ceny by pak byly při společném setkání všech nominovaných aktérů

v cestovním ruchu na české i saské straně
hranic udíleny dvě, Krušnohorská „NEJ“
česká a saská,“ nastínila další ročníky na
posledním jednání SPO-NA ředitelka Destinační agentury Krušné hory Eva Maříková.
O nejlepší novince v cestovním ruchu za rok
2018 bude jasno po ukončení hlasování veřejnosti v červenci letošního roku.
Das schönste Erlebnis, die beste Veranstaltung, die hervorragendste Gaststätte, Web
Seiten und weitere Aktivitäten im Bereich
Tourismus – das alles kann die Auszeichnung Erzgebirgisches TOP für das Jahr
2018 bekommen.
Den Wettbewerb für alle, die 2018 im Bereich Reiseverkehr ein verlockendes Angebot vorbereitet hatten, verkündete der
Partnerverein SPO-NA (Klammer). Über
den Sieger entscheidet die Öffentlichkeit in

den sozialen Netzen. Es hängt nicht von
der Fachlichkeit ab, wichtig ist, die Produkte
gefallen den Leuten und hinterlassen einen
guten Eindruck. Der Wettbewerb wurde
nur auf tschechischer Seite des Erzgebirges
proklamiert.
Vermutlich wird er in den nächsten Jahren
auf unsere Partner im sächsischen Teil der
Euroregion Erzgebirge erweitert. „Dann
könnten Preise für Erzgebirgische TOP
bei gemeinsamen Treffen aller nominierten
Akteure zwei verliehen werden, tschechische und sächsische“. So schildert Frau Eva
Maříková, Direktorin der Destinationsagentur Krušné hory, die weiteren Jahrgänge bei
der letzten Beratung des Vereins Klammer.
Der Gewinner der besten touristischen Neuerung für das Jahr 2018 wird nach der Abstimmung der Öffentlichkeit im Juli dieses
Jahres klar sein.
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Krušnohorská Nej. Zatím bylo nominováno 8 návrhů,
představujeme některé z nich
Erzgebirgische TOP. Bis jetzt wurden 8 Vorschäge
eingereicht, wir stellen einige vor

Diskutované železniční spojení
Moldava – Rehefeld
Diskutierte Verbindung der Eisenbahn
strecke Moldava – Rehefeld

Naučná stezka „Zaniklá důlní díla Lomu a Loučné“
Lehrpfad „Verschwundener Bergbau in Lom und Loučná“

Informační turistické centrum Hornické krajiny
Krušnohoří v Krupce
Informationszentrum Montanregion Erzgebirge in
Krupka

Offroadsafari
Stezky uhlí - Těžba z blízka.
Lehrpfad Kohle Förderung vor Ort

Bobová dráha Klíny
Sommerrodelbahn Klíny

18
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euroregionu komise zašle do jednatelství.
V následné diskusi o problémech zimní
údržby si vyměnili členové komise zkušenosti z letošního roku.
Die Arbeitsgruppe Verkehr behandelte
nicht nur die Verkehrsproblematik in der
Euroregion, sondern präsentierte auch
detailliert die Tätigkeit des Autodroms
und machte sich bei einem Sicherheitstraining mit den Bedingungen auf nasser
Fahrbahn vertraut.

AUTODROM
MOST

Dopravní komise na mosteckém
autodromu. Arbeitsgruppe Verkehr
auf dem Moster Autodrom

Einer der wichtigsten Punkte der Beratung war die Umgehungsstraße Brandov
– Olbernhau mit dem Ausbau einer neuer
Grenzbrücke. Dazu äußerte die Gemeinde
Brandov eine negative Stellungnahme, was
der Stellvertreter des Bezirkshauptmannes
Jaroslav Komínek nicht verstehen kann. Seit
langer Zeit wird in der Arbeitsgruppe der
Euroregion davon gesprochen und niemals
ist es zu einer positiven Entscheidung gekommen. Der Bürgermeister der benachbarten Gemeinde Heinz-Peter Haustein aus
Olbernhau überbrachte die positive Stel-

lungnahme seiner Gemeinde und des sächsischen Ministeriums. Am Ende vereinbarten
die Bürgermeister beider Gemeinden, sich
nochmals mit beiden Gemeinderäten zu
treffen, um einen Kompromiss zu finden.
Bleibt zu hoffen, dass Herr Komínek nicht
Recht behält und den Bau niemand mehr
erlebt.
Viel optimistischer waren die Informationen der Vertreter der Direktion Straßen und
Autobahnen der Tschechischen Republik
zum Bau der Autobahn R7 Prag – Chomutov – Chemnitz. Die Umgehung Louny
befindet sich in Vorbereitung und die Abschnitte bei Postoloprty werden beendet.
Die gesamte Autobahn soll 2024 fertig gestellt sein.
Unterstützung findet das Projekt „Grenzüberschreitende Koordinierung der Interessengruppe „Lückenschluss Moldauer /
Freiberger Bahn“, welches von der AG zur
Genehmigung empfohlen wird. Das Projekt
wurde vom Verein Českojiřetínský spolek spolek pro oživení Krušnohoří gemeinsam
mit dem Heimatgeschichtsverein Rechenberg-Bienenmühle beantragt.
Die Arbeitsgruppe empfahl auch die Erweiterung der grenzüberschreitenden Buslinien, was auch in die Entwicklungsstrategie
der Euroregion einfließen soll, aber trotz der
Unterstützung durch den Bezirkes Ústecký
kraj, kann man in absehbarer Zeit nicht
damit rechnen, da genau wie auf deutscher
Seite die Busfahrer fehlen. Weitere Themen
für die Entwicklungsstrategie sendet die
Arbeitsgruppe an die Geschäftsstelle.
In der folgenden Diskussion über Probleme
des Winterdienstes tauschten die Mitglieder
der Arbeitsgruppe ihre Erfahrungen aus diesem Jahr aus.

Dopravní komise tentokrát projednala
nejen dopravní problematiku v Euroregionu, ale absolvovala i podrobný výklad o
činnosti autodromu, seznámila se s kurzy bezpečné jízdy a poté si vyzkoušela
dokonce náročné testy jízdy na hodně,
hodně mokré vozovce. Jedním z nejdůležitějších bodů jednání byl opět obchvat
Brandova – Olbernhau a vybudování nového hraničního mostu.
Obec Brandov k tomu dala negativní stanovisko, což zástupce hejtmana a radní Ústeckého kraje pro dopravu, Jaroslav Komínek,
nemůže pochopit. Celou dobu trvání komise se o tomto problému jedná, ale nikdy se

20
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nedospělo k jednoznačnému pozitivnímu
rozhodnutí. Starosta sousední obce Olbernhau vysvětlil vstřícné stanovisko nejen své
obce, ale i saského ministerstva. Nakonec
se starostové obou obcí na návrh předsedy
komise Ing. Pípala shodli, že vše znovu projednají na společném zasedání. Doufejme,
že to nedopadne podle krajského radního,
že se stavby nikdo za svého života nedočká.
Daleko optimističtější byly informace
zástupců Ředitelství silnic a dálnic o vý
stavbě dálnice R7 Praha – Chomutov
– Chemnitz. Připravuje se již dálniční
obchvat Loun, dokončují se úseky kolem
Postoloprt a celkově by se stavba měla
dokončit v roce 2024. Komise poté vyjádřila

podporu projektu Přeshraniční koordinace
zájmové skupiny „Překlenutí chybějícího
úseku Moldavské / Freiberské dráhy“
a doporučila projekt ke schválení. Projekt
podal Českojiřetínský spolek – spolek pro
oživení Krušnohoří spolu s obcí Moldava a
saským partnerem Flößerhaus RechenbergBienenmühle.
Komise v přípravě své rozvojové strategie
euroregionu doporučila vytváření nových
přeshraničních autobusových linek, ale ačkoliv má podporu Ústeckého kraje, nedá
se počítat s jejich rozšířením v dohledné
době – chybí řidiči autobusů. A to i na saské
straně. Další náměty do rozvojové strategie
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Změna ve vedení
jednatelství Euroregionu
Erzgebirge. Wechsel der
Geschäftsführung in der
Euroregion Erzgebirge
Jednatelka německé části našeho euroregionu, Euroregion Erzgebirge e.V. Beate Ebenhöh, která je v čele přeshraniční
spolupráce v Krušnohoří, se loučí po 26
letech své úspěšné práce v euroregionu a
odchází na zasloužený odpočinek.
Činí tak s úsměvem i se slzou v oku. Na
jedné straně jí bude velmi chybět dosavadní
zajímavá činnost, spolupráce s kolegyněmi a
kolegy jak na saské, tak i na české straně, na
druhé straně se ale těší na více času s rodi-

Společný pracovní plán
Průmyslové a obchodní
komory Chemnitz a Okresní
hospodářské komory Most.
Gemeinsamer Arbeitsplan
der IHK Chemnitz und OHK
Most für das Jahr 2019.in
der Euroregion Erzgebirge
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Úkoly jednatelství převezme 1. června, po
dvouměsíčním zapracování, Veronika Jahn.
Úspěšně absolvovala studia německého jazyka a literatury na Univerzitě Jana Evangelisty
Purkyně v Ústí nad Labem, dále studovala na
Technické univerzitě v Drážďanech jazykovědu a kulturní vědu a poté pracovala v různých přeshraničních institucích a úřadech.
V kompetentním týmu Euroregionu Erzgebirge zůstává pracovat zkušená projektová
koordinátorka Elke Zepak, která ovládá oba
jazyky komunikace v euroregionu, a ještě
několik měsíců se bude věnovat řádnému
vyúčtování projektů dlouholetá rutinovaná
finanční manažerka Doris Preußler, takže se
dosavadní úspěšná práce jednatelství nejen
zachová, ale i posílí. Vytvořily se tak předpoklady, aby dosavadní úspěšná spolupráce
mohla pokračovat s novou posilou zaběhnutým, přátelským a kolegiálním způsobem.

Das tut sie mit einem weinenden und einem
lachenden Auge. Einerseits werden ihr die
interessante Tätigkeit, die Zusammenarbeit
mit den Kolleginnen und Kollegen aus Sachsen und Tschechien sehr fehlen, andererseits
freut sie sich auf mehr Zeit mit der Familie,
insbesondere mit den Enkelkindern. Aber
noch bleibt ihr Gestaltungsspielraum und
vor allem Zeit, die künftige Geschäftsführerin in die Aufgaben einzuweisen.
Das Amt wird am 1. Juni, nach zweimonatiger Einarbeitung, Veronika Jahn übernehmen, die nach Ihren erfolgreichen Studien
an der Universität Jan Evangelista Purkine in
Usti nad Laben in deutscher Sprache und Literatur und an der Technischen Universität
Dresden in Sprach- und Kulturwissenschaften in verschiedenen grenzübergreifenden
Institutionen und Behörden tätig war.

Die seit 1993 in der Euroregion Erzgebirge e.V. tätige Geschäftsführerin Beate
Ebenhöh wird sich Ende Mai nach 26 Jahren an der Spitze der grenzübergreifenden
Zusammenarbeit im Erzgebirgsraum in
den Ruhestand verabschieden.

Damit wird sie das kompetente Team in der
Euroregion Erzgebirge, in der auch die erfahrene, zweisprachige Projektkoordinatorin
Elke Zepak tätig ist und in dem noch für
einige Monate Doris Preußler als langjährige und routinierte Finanzmanagerin für die
ordnungsgemäße Abwicklung aller Projekte sorgt, an der Spitze verstärken. Damit
ist die Voraussetzung geschaffen, dass die
erfolgreiche Zusammenarbeit mit frischem
Blick in gewohnter freundschaftlicher und
kollegialer Weise fortgesetzt werden wird.

Významní partneři našeho euroregionu
společně plánují další spolupráci, která
spočívá v plnění těchto úkolů:

Bekannte Partner unserer Euroregion planen gemeinsam weitere Zusammenarbeit,
die in folgenden Aufgaben besteht:

•	Vyhledávání českých a saských kooperačních partnerů, podpora členských firem
•	Poradenství pro podnikatele, vzájemná
podpora při zpracování poptávek podnikatelů
•	Dopravní infrastruktura a turistika –
projekt, společné aktivity rozvoje mezi
Ústeckým krajem a jihozápadním Saskem, pokračování projektu „Česko-saské
cesty“
•	Profesní vzdělávání, průběžná koordinace
aktivit pro informovanost duálního systému v Německu, vzdělávací burza
•	Plánování a příprava společných projektů
•	Příspěvky do časopisu TEMA

•	Suche nach tschechischen bzw. sächsischen
Kooperationspartnern, Unterstützung der
Mitgliedsfirmen
•	Unternehmerberatung, gegenseitige Unterstützung bei Bearbeitung von Unternehmensanfragen
•	Verkehrsinfrastruktur und Tourismus
Projekte, gemeinsame Aktivitäten der
Entwicklung zwischen dem Bezirk Ústecký
kraj und Südwestsachsen, Weiterführung
des Projektes Böhmisch-Sächsische Wege
•	Berufsbildung – koordinierte Aktivitäten zur Sensibilisierung für das deutsche
System der dualen Berufsausbildung in
Tschechien, Berufsbildungsbörse
•	Gemeinsame Vorbereitung neuer Projekte
•	Veröffentlichungen in der Zeitschrift der
OHK “TEMA“

S další spoluprací s Euroregionem Krušnohoří/Erzgebirge se nadále počítá. Spolupráci
naši partneři podepsali ve známém karlovarském podniku Becherovka

Mit einer weiteren Zusammenarbeit mit der
Euroregion Erzgebirge/Krušnohoří wird gerechnet. Die Zusammenarbeit unterzeichneten unserer Partner im bekannten Karlsbader
Betrieb Becherovka

Polní a luční ptáci
v Krušných horách
Feld- und
Wiesenvögel im
Erzgebirge

Ve čtvrtek 14. února se konala v Centru ochrany přírody Krušnohoří Naturschutzzentrum Erzgebirge zajímavá
přednáška s filmovým doprovodem a s následnou diskusí na téma: Lze ještě zachránit polní a luční ptáky v Krušných horách, jako jsou Bramborníček hnědý, Linduška
luční Bekasina otavní a další?
Právě stavy ptáků, jako jsou Bramborníček hnědý, Linduška luční Bekasina otavní se v uplynulých letech drasticky
snížily – a také v Krušných horách. Koroptve již téměř
všechny zmizely. Oba přednášející měli možnost ve svém
dětství pozorovat mnoho ptáků, dnes se již jen zřídka vyskytujících či zcela zmizelých. Co zjistili, odprezentovali
na údajích o stavu ptactva a ukázali i jejich další vývoj,
pustili se do hledání příčin a představili i návrhy řešení,
jak bychom mohli tyto druhy zachovat a pomáhat jim.
Po přednášce uvedl Andreas Winkler svůj dokumentární
film „Přežití koroptve“. Láska k lidem a přírodě přiměla
oba referenty k tomu, aby tyto nádherné druhy ptactva
zachraňovali před vymřením.

Am Donnerstag, den 14. Februar fand im Naturschutzzentrum Erzgebirge ein interessanter Vortrag mit Filmvorführung und anschließender Diskussion zum Thema:
Feld- und Wiesenvögel im Erzgebirge - sind Braunkehlchen, Wiesenpieper, Bekassine & Co noch zu retten?
Die Bestände von Braunkehlchen, Wiesenpieper und Bekassine sind in den vergangenen Jahren drastisch kleiner
geworden - auch im Erzgebirge. Rebhühner sind hier inzwischen gänzlich verschwunden. Die beiden Referenten
konnten in ihrer Jugend noch zahlreiche dieser heute selten gewordenen und verschwundenen Vögel beobachten.
Sie haben recherchiert, präsentierten Bestandszahlen und
Entwicklungen, machten sich auf die Suche nach Ursachen und zeigten Lösungsvorschläge, wie wir diese Arten
erhalten und fördern können. Nach dem Vortrag zeigte
Andreas Winkler seinen Dokumentarfilm „Über-Leben
Rebhuhn“. Die Liebe zu Mensch und Natur treibt beide
Referenten an, sich darum zu bemühen, diese wunderbaren Vogelarten vor dem Aussterben zu bewahren.
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nou, především s vnoučaty. Ale ještě jí zbývá nějaký ten prostor na práci a především
čas, aby zapracovala budoucí jednatelku do
zvládnutí úkolů, před kterými stojí.

TIP NA VÝLET. AUSFLUGSTIPP

Bývalý cisterciácký klášter Buch
Das ehemalige Zisterzienserkloster Buch

Komplex kláštera, o kterém je první písemná zmínka již z roku 1192,
Wunderbar eingebettet in die idyllische Muldenlandschaft liegt die Anlage
je nádherně zasazen do idylické krajiny řeky Muldy. Po více než
des 1192 erstmals urkundlich erwähnten Klosters. Mehr als drei Jahrhuntři staletí zde aktivně působili cisterciánští mniši na rozvoj regionu
derte lang wirkten die Zisterziensermönche aktiv an der Entwicklung der
Region mit und brachten den Landstrich zum Erblühen. Im Zuge der Rea přivedli tento kus země k rozkvětu. V době reformace byl sice klášter
v roce 1526 zrušen, kulturní duch se sem do prastaformation wurde das Kloster zwar 1526 aufgelöst, der
rých zdí novu po téměř půl století vrátil, kromě zekulturelle Geist ist aber nach fast einem halben JahrOtevírací doba:
tausend ausschließlich landwirtschaftlicher Nutzung
mědělského využití. Dneska fascinuje tato jedinečná
duben – říjen
harmonická souhra historických staveb a rovněž udrwieder in den uralten Mauern eingekehrt. Heute
po – pá 10:00 – 17:00
žované zelené plochy a bylinková zahrada všechny
fasziniert das einzigartige harmonische Zusammenso, ne, svátky 13:00 – 18:00
spiel von historischer Bausubstanz sowie gepflegten
věkové kategorie.
a rovněž na jednotlivé akce
a podle dohody
Grünflächen und Kräutergärten Gäste aller Altersgruppen. Vielseitige Angebote und Veranstaltungen
Zdejší různorodé nabídky akcí vábí každý rok tisíce
Öffnungszeiten:
locken jedes Jahr tausende Besucher an. Ausstellunnávštěvníků. Výstavy, kulturní události, koncerty
April – Oktober
gen, kulturelle Events, Konzerte und Bauernmärkte
a farmářské trhy patří ke stálým termínům zrovMo – Fr 10:00 – 17:00 Uhr
na jako prohlídky bylinkovými zahradami. Hiszählen ebenso zu den festen Terminen wie Führungen
Sa, So, Feiertage 13:00 – 18:00 Uhr
torické budovy uchovávají láskyplně restaurované
durch die Kräutergärten. Die historischen Gebäude
sowie zu Veranstaltungen
und nach Vereinbarung
poklady, které jsou pro všechny krásnými zážitky.
bergen zudem liebevoll restaurierte Kleinode und
Návštěvníci se s nimi mohou seznámit při exkurreizvolle Eindrücke. Diese gilt es bei Kloster-, Abzi v klášteře, opatství či při mimořádných prohlídkách. Stará řemesla
thaus- oder Sonderführungen zu erkunden. Altes Handwerk und kreative
a kreativní dílny zvou nejen děti a mládež k zapojení. Klášter je vhodný
Werkstätten laden nicht nur Kinder und Jugendliche zum Mitmachen
pro rodinné dovolené, setkání školních tříd, na oslavu podnikových výročí,
ein. Das Kloster eignet sich wunderbar für Familienfeiern, Klassentreffen
und Geschäftsjubiläen, aber auch als Ziel für Busreisen und Tagesfahrten.
ale i pro autobusové výlety a pro jednodenní turistiku.
V roce 2019 se mohou návštěvníci opět těšit na plný kalendář,
který nabízí osvědčené akce ale i něco nového, kromě jiného je to:

2019 können sich die Besucher wieder auf einen vollen Veranstaltungskalender freuen, der Bewährtes aber auch Neues zu bieten hat, u.a.:

Pouť o víkendu v klášteře Buch - 27.04.2019 & 28.04.2019
Kreativní prázdninové dny - 08.07.2019, 29.07.2019, 05.08.2019,
21.10.2019
Klášterní a dožínková slavnost - 14.09.2019 & 15.09.2019
Zvláštní průvodcovství „Denní režim cisterciáků“ - 03.10.2019
Komentovaná prohlídka s Dr. Bertem Meisterem
„Novic Volkuin“ - 06.10.2019

Pilgerwochenende im Kloster Buch - 27.04.2019 & 28.04.2019
Kreative Ferientage - 08.07.2019, 29.07.2019, 05.08.2019,
21.10.2019
Kloster- und Erntedankfest - 14.09.2019 & 15.09.2019
Sonderführung „Tagesablauf der Zisterzienser“ - 03.10.2019
Erzählführung mit Dr. Bert Meister „Der Novize Volkuin“ 06.10.2019

