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Am 01.08. startete das Ziel 3/Cíl 3−Programm zur

Förderung der grenzübergreifenden Zusammen−

arbeit zwischen dem Freistaat Sachsen und der

Tschechischen Republik 2007 – 2013 mit der Frei−

schaltung der Anträge.

„Für ideenreiche grenzübergreifende Projekte, die

dem Zusammenhalt in den Regionen beiderseits

der Grenze dienen, können jetzt Anträge für dieses

neue binationale Programm der Europäischen Uni−

on gestellt werden“, gaben der Sächsische Staats−

minister für Wirtschaft und Arbeit, Thomas Jurk,

und der tschechische Minister für Regional−

entwicklung, Jiří Čunek, bekannt. Unter dem Motto

„Ahoj sousede. Hallo Nachbar.“ fördert Ziel 3/Cíl 3

die wirtschaftliche und gesellschaftliche Zusamme−

narbeit und ein gutes nachbarschaftliches Verhält−

nis zwischen Sachsen und Tschechien.

Ab heute steht das Antragsformular auf finanzielle

Förderung grenzübergreifender Projekte aus dem

Fonds für Regionalentwicklung (EFRE) auf der

Website https://bfit.ziel3−cil3.eu zur Verfügung.

Interessenten können den Projektantrag online

bearbeiten und elektronisch an das Gemeinsame

Technische Sekretariat (GTS) senden, das in der

Sächsischen Aufbaubank – Förderbank (SAB) an−

gesiedelt ist. Die deutschen und tschechischen

Mitarbeiter des GTS bearbeiten und prüfen die ein−

gereichten Anträge auf Einhaltung der fachlichen

und inhaltlichen Fördervoraussetzungen in Zusam−

menarbeit mit nationalen deutschen und tschechi−

schen Experten. Der Begleitausschuss, ein bina−

tionales Gremium, entscheidet schließlich, welche

Projekte die Förderkriterien der Europäischen Uni−

on erfüllen und eine finanzielle Unterstützung er−

halten können.

Noch in diesem Jahr ist die erste Sitzung dieses

binationalen Begleitausschusses geplant, wo erste

Entscheidungen zu erwarten sind.

Im Fördergebiet, das sich entlang der sächsisch –

tschechischen Grenze erstreckt, können bis 2013

rund 200 Mio. Euro in grenzübergreifende Projek−

Auf gute Nachbarschaft! – Das Ziel 3−Programm Sachsen – Tschechien
startet mit der Förderung grenzübergreifender Projekte
Na dobré sousedství − Startuje podávání žádostí o podporu
z programu Cíl 3 − Přeshraniční spolupráce ČR − Sasko

te investiert werden. Das weit gefasste Spektrum

der Förderinhalte des Ziel 3−Programms ermöglicht

Vorhaben in den unterschiedlichsten Lebensberei−

chen der Grenzregion.

Es reicht von der Infrastruktur über die wirtschaft−

liche Kooperation bis hin zu Kultur, Umwelt und

Sicherheit.

Im Vergleich zum bisherigen Interreg III A−Pro−

gramm 2000 – 2006 werden höhere Anforde−

rungen an die Projektpartnerschaft gestellt: Künftig

werden nur noch Vorhaben gefördert, in die sich

Partner beiderseits der Grenze gemeinsam einbrin−

gen. Sie planen, finanzieren oder realisieren ihr

Vorhaben kooperativ oder setzen dafür gemein−

same Mitarbeiter ein. Zwei dieser vier Kriterien müs−

sen mindestens erfüllt sein, damit das Projekt ge−

fördert werden kann. Zudem übernimmt ein

Kooperationspartner als so genannter Lead Part−

ner Verantwortung für die Umsetzung des ge−

meinsamen Projektes.

Das von der Europäischen Union erklärte Ziel der

Förderung besteht darin, eine ausgeglichene wirt−

schaftliche, soziale und ökologische Entwicklung

im sächsisch−tschechischen Fördergebiet zu un−

terstützen und somit den Zusammenhalt in der Re−

gion zu stärken. Beide Minister begrüßen es sehr,

dass die Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern

damit eine neue Qualität erreicht hat.

Ministerstvo pro místní rozvoj oznámilo, že od 1.

srpna 2008 bude možné podávat žádosti o finanč−

ní podporu z Programu Cíl 3 Přeshraniční spolu−

práce ČR − Sasko. Na projekty podél česko−saské

hranice je vyhrazeno cca 200 milionů EUR.

Program Cíl 3 umožňuje poskytnout podporu živo−

ta v pohraničí zejména na: budování infrastruktu−

ry, hospodářskou spolupráci, kulturu, životní pro−

středí, bezpečnost a sociální soudržnost. „V rámci

tohoto společného programu Evropské unie lze

nyní podávat žádosti na invenční přeshraniční pro−

jekty podporující soudržnost regionů na obou stra−

nách hranice,“ uvedl ministr pro místní rozvoj Jiří

Čunek.

Projektová žádost se zpracovává výhradně pomo−

cí on−line formuláře. Následně ji čeští zájemci do−

ručí na místně příslušný krajský úřad nebo na Spo−

lečný technický sekretariát (JTS) při Saské

rozvojové bance − dotační bance (SAB). Žádos−

ti musí být předloženy nejpozději do 10. září 2008.

Ještě v tomto roce proběhne zasedání Monitoro−

vacího výboru, kde bude rozhodnuto o realizaci a

spolufinancování doručených projektů. Projekty,

které budou předloženy později nebo nesplní do

tohoto data veškeré nutné požadavky, budou moci

být projednávány až na jeho dalším zasedání v roce

2009.

Dotaci získají projekty, na nichž se aktivně podílejí

partneři z obou stran hranice − společně svůj pro−

jekt plánují, financují, realizují a využívají pro něj

společný personál. Projekt musí splnit minimálně

dvě z těchto čtyř kritérií, aby mohl být podpořen.

Jeden z partnerů, tzv. lead partner, navíc převezme

odpovědnost za realizaci společného projektu.

Kontakt: Sächsisches Staatsministerium für
Wirtschaft und Arbeit − Referat 36
Verwaltungsbehörde des EU−Programms
„Grenzübergreifende Zusammenarbeit“
Wilhelm−Buck−Straße 2
D−01097 Dresden
Tel.: +49−(0)351−564 8363
Fax: +49−(0)351−564 8306
Sächsische Aufbaubank – Förderbank
Gemeinsames Technisches Sekretariat
Pirnaische Straße 9
D−01054 Dresden
Tel.: +49−(0)351−4910 3950
Fax: +49−(0)351−4910 3970
E−Mail: kontakt@ziel3−cil.eu
Website: www.ziel3−cil3.eu
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V Drážďanech proběhla dne 16. 6. dvě významná

jednání. Na Řídícím výboru Interreg III A byla zhod−

nocena dosavadní Iniciativa Společenství Interreg

III A, která význačně podpořila naši přeshraniční

spolupráci. Řídící výbor schválil v Interregu III A

jen v našem euroregionu 156 velkých projektů, mezi

nimi velmi oblíbený Fond malých projektů. Na ná−

sledném jednání Monitorovacího výboru nového

programu Cíl 3 se jeho členové dozvěděli, že byl

konečně schválen v saském kabinetu Realizační

dokument, který byl nutnou podmínkou zahájení

tohoto nového programu. Byl 3. 7. 2008 zveřejněn.

Také dvojjazyčný počítačový program, vytvářený

na české straně, bude údajně již brzy dokončen.

Zatím vykazuje ještě některé drobné nedostatky.

Elektronické formuláře žádostí by mohly být po spl−

nění všech předpokladů k dispozici pravděpodob−

ně v září. Výběr projektů by pak mohl být uskuteč−

něn do konce letošního roku. Monitorovací výbor

se shodl také na tom, že Fond malých projektů bude

projednán přednostně, aby zájemci v regionech

mohli zahájit své projekty co nejdříve. Důležitá bude

v tomto programu práce s veřejností; pracovníci

Společného technického sekretariátu, odpovědní za

publicitu, počítají s úzkou spoluprácí s euroregio−

ny.

In Dresden fanden am 16. 6. 2008 zwei bedeuten−

de Tagungen statt. Bei der Beratung des Lenkungs−

ausschusses Interreg III A wurde die bisherige Ge−

meinschaftsinitiative Interreg III A, die unsere

grenzüberschreitende Zusammenarbeit wesentlich

unterstützte, abgeschlossen.

Der Lenkungsausschuss Inter−

reg III A förderte allein in unse−

rer Euroregion 156 Großprojek−

te, darunter auch Projekte aus

dem sehr beliebten Kleinprojekt−

fonds. In der sich anschließen−

den Tagung des Begleit−

Interreg III A končí, Cíl 3 zahajuje
Interreg III A endet, Ziel 3 beginnt

Simona Pohlová, zástupkyně Evropské komise, na jednání v Drážďanech
Simona Pohlová, Vertreterin  der Europäischen Kommission, bei der Beratung in Dresden

auschusses des neuen Programms Ziel 3 erfuhren

die Teilnehmer, dass das Umsetzungsdokument,

welches eine notwendige Bedingung für den Start

dieses Programms ist, im sächsischen Kabinett

genehmigt und am 03. 07. 2008 veröffentlicht wur−

de. Auch die durch die tschechische Seite vorbe−

reitete zweisprachige Programmierung wird bald

beendet sein. Noch weist sie einige Fehler auf, die

aber angeblich bald beseitigt werden sollen. Die

elektronischen Formulare, unter anderem auch das

Antragsformular, werden  nach Erfüllung aller Vor−

aussetzungen wahrscheinlich zum Ende des Som−

mers zur Verfügung stehen.

Die Auswahl der Projekte könnte dann zum Jahres−

ende verwirklicht werden. Wichtig in diesem Pro−

gramm ist auch die Öffentlichkeitsarbeit. Die dafür

verantwortlichen Mitarbeiter des Gemeinsamen

Technischen Sekretariats rechnen auch hier mit

einer engen Zusammenarbeit mit den Euroregio−

nen.

Hana Jeníčková
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Dne 1. srpna 2008 vstupuje v platnost

územní a správní reforma v Sasku. Z pů−

vodních 4 okresů, které patřily do Euro−

regionu Krušnohoří (Annaberg, Freiberg,

Stollberg a Střední Krušnohoří − Marien−

berg) se vytvořily dva nové velké okresy

(Mittlesachsen – Střední Sasko a Erzge−

birge – Krušnohoří). K těmto dvěma okre−

sům patří, vedle oněch jmenovaných,

ještě bývalé okresy Aue−Schwarzenberg

ze Středního Krušnohoří a okresy Döbeln

a Mittweida v okrese Střední Sasko. Oba nově vzniklé okresy mají nyní plochu

3.939,78 km2 s 732.375 obyvateli.

Novým zemským radou v okrese Střední Sasko byl zvolen Volker Uhlig, který

již v posledním volebním období hájil zájmy obyvatel okresu Freiberg. V Kruš−

nohorském okrese zvítězil Frank Vogel z obce Sosa. Do svého zvolení zem−

ským radou tohoto nového okresu působil jako 1. zástupce zemského rady

okresu Aue−Schwarzenberg.

Na tomto místě blahopřejeme co nejsrdečněji oběma zemským radům  a pře−

jeme jim v právě započatém novém volebním období vše nejlepší.

O změnách v představenstvu a o eventuelních změnách v odborných komi−

sích našeho euroregionu budeme čtenáře informovat v příštím vydání.

Úkoly euroregionu se reformou nemění. Spolupracovnice jednatelství ve Frei−

bergu jsou pro Vás k dispozici nadále ve všech záležitostech přeshraniční spo−

lupráce.

Doporučujeme Vám, abyste navštívili naše internetové stránky:

www.euroregion−erzgebirge.de

Výsledky komunálních voleb v rámci území a správní reformy
v Sasku a její dopady na Euroregion Erzgebirge/Krušnohoří
Ab 1. August 2008 trat die neue Gebiets− und

Verwaltungsreform in Sachsen in Kraft. Aus

den zur Euroregion Erzgebirge gehörenden 4

Landkreisen (Annaberg, Freiberg, Mittlerer

Erzgebirgskreis und Stollberg) sind 2 neue

große Kreise geworden (Mittelsachsen und

Erzgebirge). Diese beiden Kreise, zu denen ne−

ben den ehemaligen o.g. Kreisen die  ehema−

ligen Kreise Aue/Sachwarzenberg im Erzge−

birgskreis und Döbeln und Mittweida im Kreis

Mittelsachsen hinzugekommen sind,  haben

eine Fläche von 3.939,78 km2, mit einer Bevölkerung von 732.375 Einwohnern.

Zum neuen Landrat im Kreis Mittelsachsen wurde Volker Uhlig gewählt, der

bereits in der letzten Legislaturperiode die Geschicke des Landkreises Freiberg

lenkte. Im Erzgebirgskreis entschied Frank Vogel aus Sosa die Wahl für sich.

Frank Vogel war bis zu seiner Wahl zum Landrat  Beigeordneter im Landkreis

Aue/Schwarzenberg.

An dieser Stelle gratulieren wir den beiden Landräten auf das herzlichste und

wünschen für die eben begonnene Amtszeit alles Gute!

Über Änderungen im Vorstand der Euroregion und über eventuelle Verände−

rungen in den Arbeitsgruppen unserer Euroregion werden wir die Leser in der

nächsten Ausgabe informieren.

Die Arbeitsaufgaben der Euroregion Erzgebirge haben sich mit der Reform nicht

verändert.

Die Mitarbeiterinnen der Geschäftsstelle sind auch weiterhin für alle Belange

der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit für Sie da.

Besuchen sie auch unsere Websites unter www.euroregion−erzgebirge.de.

Ergebnisse der Kommunalwahlen im Rahmen der Gebiets−
und Verwaltungsreform in Sachsen und ihre
Auswirkungen auf die Euroregion Erzgebirge

Landrat Volker Uhlig
Zemský rada Volker Uhlig

Landrat Frank Vogel
Zemský rada Frank Vogel

Poslední zasedání
představenstva ve starém složení

Zu ihrer letzten Beratung traten der Vorstand und die Mitgliederversammlung der

Euroregion Erzgebirge am 18. Juni zusammen.

In dieser Besetzung wurden die letzten Beschlüsse – Annahme des  Prüfberichts zur

Jahresrechnung und Entlastung des Vorstandes und der Geschäftführung – gefasst.

Der Vorstandsvorsitzende, Herr Landrat Albrecht Kohlsdorf, dankte den Mitgliedern

für die gute Arbeit und ihr Engagement bei der grenzüberschreitenden Zusammen−

arbeit in den letzten 16 Jahren und würdigte die Arbeit der Geschäftsführerin und

ihrer Mitarbeiterinnen.

Wehmut kam beim Rückblick auf die Zeit zwischen Gründung der Euroregion und

dem heutigen Stand der Beziehungen mit den tschechischen Mitgliedern nicht nur

bei Albrecht Kohlsdorf auf, der den Vorsitz der Euroregion 14 Jahre inne hatte. Er

prägte, insbesondere  in der Zusammenarbeit  mit dem tschechischen Rat und de−

ren Vorsitzenden, die Euroregion entscheidend. Albrecht Kohlsdorf verlieh seiner

Hoffnung und auch der Gewissheit Ausdruck, dass auch nach der Struktur – und

Verwaltungsreform in Sachsen die Zusammenarbeit mit Tschechien, insbesondere

auf der Ebene der Kommunalpolitik, erfolgreich fortgesetzt wird.

Letzte Vorstandssitzung
in alter Besetzung

Představenstvo a členská základna německé části euroregionu se setkaly

18. června na posledním společném zasedání. V tomto složení byla také

přijata poslední usnesení – schválení kontrolní zprávy k roční uzávěrce,

ukončení členství členů představenstva a managementu.

Předseda představenstva, Albrecht Kohlsdorf, poděkoval členům za jejich

dobrou práci a za jejich angažovanost v přeshraniční spolupráci za posled−

ních 16 let a vysoce ocenil práci jednatelky a jejích spolupracovnic.

Při pohledu na čas mezi založením euroregionu a dnešním stavem úrovně

vztahů s českými členy euroregionu se neubránil dojetí nejen předseda Al−

brecht Kohlsdorf, který vedl německou část euroregionu celých 14 let, ale

i ostatní členové představenstva. Byl to právě on, který se rozhodným způ−

sobem zasloužil o spolupráci s českou radou euroregionu a jejími předse−

dy.

Albrecht Kohlsdorf vyjádřil nejen naději, ale i jistotu, že i po reformě veřejné

správy v Sasku bude spolupráce s českou stranou úspěšně pokračovat,

především na úrovni komunální politiky.
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Na svém červnovém jednání ve Františkán−

ském klášteře v Kadani se rada podrobně za−

bývala přípravou Fondu malých projektů v pro−

gramu Cíl 3, který bude euroregion spravovat

a administrovat. Seznámila se s výsledkem

jednání Monitorovacího výboru. Rada kladně

zhodnotila soutěž mladých hasičů v Oseku,

publikaci euroregionu Krušnohorské cesty,

projektové záměry rozvoje venkova, společ−

né jednání kulturní komise euroregionu s kraj−

skou kulturní komisí. Kladně se vyjádřila k pro−

jektu členů a partnerů euroregionu VUTECH i

k projektu protipovodňových opatření. Novými

členy euroregionu se stala obec Otvice a spo−

lečnost ČEZ.

Bei der Beratung im Kloster von Kadaň im Juni

beschäftigte sich der Rat mit der Vorbereitung

des Kleinprojektefonds im Programm Ziel 3, der

von der Euroregion verwaltet werden wird und

machte sich mit den Ergebnissen der Arbeit

Jednání Rady Euroregionu Krušnohoří v Kadani
Tagung des Rates der Euroregion Krušnohoří in Kadaň

des Begleitausschusses vertraut. Der Rat

bewertete den Wettbewerb der jungen  Feuer−

wehr in Osek, die Publikation der Euroregion

„Erzgebirgische Wege ohne Grenze“, Projekt−

vorhaben im Rahmen der Dorfentwicklung

sowie die gemeinsame Beratung der Arbeits−

gruppe für Kultur der Euroregion mit der ent−

sprechenden Kommission des Bezirkes posi−

tiv. Anklang fand auch das Projekt der Mitglie−

der und Partner der Euroregion VUTECH

sowie das Projekt des Hochwasserschutzes.

Als neue Mitglieder wurden die Gemeinde Ot−

vice und die Gesellschaft ČEZ (Tschechische

energetische Werke) willkommen geheißen.

In einer der schönsten Ecken unserer Eurore−

gion fand am 30. 05. die Beratung des Rates

der Euroregion Krušnohoří statt. Zu deren Ein−

leitung machten die Vertreter der Gemeinde

Krásný Dvůr, Bürgermeister Mgr. František

Kuna  und seine Vertreterin, Hana Filková, die

Mitglieder des Rates mit der Gemeinde sowie

dem berühmten Schloß vertraut. Der Rat ak−

zeptierte den Rücktritt des Ratsherrn und Vi−

zebürgermeisters von Litvínov, Ing. Vopelka

und lud zur nächsten Beratung  den von Litví−

nov vorgeschlagenen Vertreter Petr Stehlík ein.

Das größte Problem der Euroregion wurde in

der andauernden Verschiebung des Starts des

neuen Förderprogramms Ziel 3 gesehen. Dazu

bereitete Herr Ing. Vopelka gemeinsam mit der

Geschäftstelle der Euroregion einen Antrag

von Maßnahmen vor. Mit ihnen soll die Arbeits−

fähigkeit der Euroregion auch für den Fall, dass

der Start weiterhin verschoben wird, sicher−

gestellt und die Entlassung von Mitarbeitern

abgewendet werden. Die Frühlingsausgabe der

Zeitschrift Infopress und die Vorbereitung der

neuen zweisprachigen Publikation „Erzgebir−

gische Wege. Ohne Grenze“. bewertete der

Rat jedoch positiv.

Rada Euroregionu Krušnohoří v Krásném Dvoře
Tagung des Rates der Euroregion in Krásný Dvůr

V jednom z nejkrás−

nějších míst našeho

euroregionu proběhlo

30. 5. jednání Rady

Euroregionu Krušno−

hoří. V jeho úvodu

seznámili představi−

telé Krásného Dvora,

starosta Mgr. Franti−

šek Kuna a místosta−

rostka Hana Filková,

členy rady s obcí a

zámkem.

Rada na svém jedná−

ní vzala na vědomí

odstoupení Ing. Vo−

pelky z rady a dopis rady Litvínova o návrhu

změny v zastoupení tohoto města, které je

významným zakládajícím členem euroregionu.

Na příští jednání bude pozván navrhovaný zá−

stupce Litvínova Pavel Stehlík.

Velkým problémem euroregionu i celé přeshra−

niční spolupráce se stává neustálé opožďová−

ní startu programu Cíl 3, ve kterém euroregion

bude spravovat Fond malých projektů.

Ing. Vopelka spolu s jednatelstvím euroregio−

nu připravil návrh takových opatření, aby čin−

nost euroregionu zůstala zachována i v tom

případě, kdyby start programu Cíl 3 byl nadále

odkládán a aby pracovníci nemuseli být pro−

pouštěni.

Rada také kladně hodnotila jarní vydání

Infopressu a přípravu vydání nové společné

dvojjazyčné publikace o turistických atraktivi−

tách s názvem „Krušnohorské cesty − Bez hra−

nic.
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(DTPA/MT) DRESDEN − Dne 30. 6. 2008 končí pro−

jekt podpořený EU, podaný Německým červeným

křížem – horská služba Saska, který byl určen pro

zjištění optimalizace postupu záchranných prací ve

středně vysokých česko−saských pohořích. To bylo

také podnětem uspořádání závěrečné prezentace

dne 14. června v Okresním svazu Německého čer−

veného kříže v Dippoldiswalde. Od listopadu 2006

běží projekt Zemského svazu Německého červené−

ho kříže, zaměřený na optimalizaci záchranářských

postupů pro zásahové území horské služby červe−

ného kříže, podpořený iniciativou společenství In−

terreg III A. Cílem projektu je zkrátit časy zásahu

horské služby na minimum a získávat obyvatelstvo

Záchranáři z horské služby pomáhají společně
pro podporu záchranářství horské služby. Společ−

né školení německých a českých pracovníků hor−

ské služby zajistilo jednotnou přeshraniční vyso−

kou úroveň záchranných služeb v česko−saských

středně vysokých horách. Dobré kontakty němec−

ké a české horské služby trvají již mnoho let. V rámci

tohoto projektu EU bylo možné tyto četné kontakty

a dobrou spolupráci prohloubit. Práce na projektu

přispěla i k tomu, že se mohlo ještě více rozvinout

vzájemné pochopení a porozumění. Tento proces

ale ukončením projektu nekončí. Horská služba

bude i nadále plnit svůj cíl, kterým je zajišťování

civilní infrastruktury a nezávisle na státní hranici,

společně s českou horskou službou, poskytovat

občanům hraničního regionu vysoce odbornou po−

moc. V česko−saských pohořích je 13 záchranářských

služeben Německého červeného kříže − horské služby

a 11 stanic horské služby na českém území. Česká

horská služba je na rozdíl od saské horské služby or−

ganizována částečně na profesionální úrovni, ale ješ−

tě tomu tak není právě v Česko−saském Švýcarsku.

Horská služba Německého červeného kříže je huma−

nitární, obecně prospěšná a sportovně zaměřená spo−

lečnost. Horská služba Německého červeného kříže

Zemského svazu Sasko má 600 členů, kteří i v těch

nejkomplikovanějších situacích poskytují první pomoc

a nezištně a dobrovolně provádí dohled a zásahy ve

prospěch ostaních.

(DTPA/MT) DRESDEN: Am 30.06.2008 läuft das EU−

Projekt der DRK−Bergwacht Sachsen zur Optimie−

rung der Rettungsabläufe in den sächsisch−tsche−

chischen Mittelgebirgen aus. Aus diesem Anlass

fand am 14. Juni 2008 um 14 Uhr im DRK−Kreis−

verband Dippoldiswalde e.V. eine Abschlusspräsen−

tation statt.

Seit November 2006 läuft im DRK Landesverband

Sachsen e.V. das EU−Projekt zur Optimierung der

Rettungsabläufe für das Einsatzgebiet der DRK−

Bergwacht, gefördert von der EU−Gemeinschafts−

initiative Interreg IIIA. Ziel des Projektes sind die

Minimierung der Einsatzzeiten der DRK−Bergwacht

durch eine computergestützte Ermittlung der opti−

malen Rettungswege und die Sensibilisierung der

Bevölkerung für die Bergrettung. Die gemeinsame

Ausbildung von deutschen und tschechischen

Bergretter helfen gemeinsam
Bergrettern gewährleistet ein einheitliches, grenz−

überschreitend hohes Niveau der Bergrettung in

den sächsisch−tschechischen Mittelgebirgen. Be−

reits seit Jahren bestehen gute Kontakte der DRK−

Bergwacht zum tschechischen Bergrettungsdienst

„Horská služba“. Im Rahmen des EU−Projektes gab

es zahlreiche Aktivitäten, um die Zusammenarbeit

zu intensivieren. Die Projektarbeit hat dazu beige−

tragen, Verständnis und Sensibilität füreinander zu

entwickeln. Dieser Prozess ist mit dem Auslaufen

des Projekts nicht abgeschlossen. Die DRK−Berg−

wacht wird auch weiterhin das Ziel verfolgen, ab−

seits der zivilen Infrastruktur und unabhängig von

nationalen Grenzen und in Zusammenarbeit mit

„Horská služba“ für alle Bürger und deren Gäste in

der Grenzregion fachkundige Hilfeleistung sicher−

zustellen.

Im sächsisch−tschechischen Mittelgebirgsraum

gibt es 13 Rettungswachen der DRK−Bergwacht auf

deutscher Seite und 11 Bergwachtrettungsstatio−

nen der „Horská služba“ im tschechischen Gebiet.

Der tschechische Bergrettungsdienst „Horská služ−

ba“ ist im Unterschied zur sächsischen Bergwacht

zum Teil berufsmäßig organisiert, jedoch gerade

im Gebiet der Böhmischen Schweiz noch nicht in

Form von Rettungsstationen präsent.

Die DRK−Bergwacht ist eine humanitäre, gemein−

nützige und bergsporttreibende Gemeinschaft des

Deutschen Roten Kreuzes. Die Bergwacht des DRK

Landesverbandes Sachsen e.V. hat 600 Mitglieder,

die auch in den kompliziertesten Situationen Erste

Hilfe leisten und uneigennützig und ehrenamtlich

Wach− und Einsatzstunden zum Wohle Anderer lei−

sten.

Soutěž mladých hasičů organizuje pravidelně komise krizového managementu

euroregionu a koná se střídavě na obou stranách hranice. Letos se konala ve

dnech 30.5. – 1. 6. 2008 v Oseku za přispění Severočeských dolů, Lesů ČR a

Ústeckého kraje, pod záštitou hejtmana Ing. Šulce, někdejšího předsedy Eu−

roregionu Krušnohoří.

Der Wettbewerb der Jungendfeuerwehren wird regelmäßig durch die Arbeits−

gruppe Katastrophenschutz organisiert und wechselseitig beiderseits der

Grenze durchgeführt. In diesem Jahr fand er vom 30.5. – 1.6. 2008 in Osek

statt. Unterstützt wurde der Wettbewerb von den „Nordböhmischen Bergwer−

ken“, den „Wäldern der Tschechischen Republik“ und vom Bezirk Ústecký

kraj unter Schirmherrschaft von Hauptmann Jiří Šulc, des ehemaligen Vorsit−

zenden der Euroregion Krušnohoří.

Soutěž mladých hasičů euroregionu − Wettbewerb der Jungendfeuerwehren der Euroregion

Klaus Ehmig, dlouholetý člen komise pro krizový management, opouš−
tí odchodem do předčasného důchodu komisi na jejím jednání při této
soutěži.
Klaus Ehmig, langjähriges Mitglied der Arbeitsgruppe Katastrophen−
schutz, wurde von den Mitgliedern der Arbeitsgruppe verabschiedet,
da er sich in den Vorruhestand begibt.
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Dvojjazyčná publikace o turistických zajíma−

vostech Krušnohoří a její prezentace na inter−

netu byla dne 28. 5. 2008 v Marienbergu nápl−

ní závěrečného workshopu realizační pracovní

skupiny. Na jednání byla zdůrazněna dosavad−

ní dobrá spolupráce, dobrá přeshraniční koor−

dinace v realizaci obou projektů a projednány

další projektové záměry. Oba úspěšné projekty

byly podány turistickým svazem Tourismusver−

band Erzgebirge do Fondu malých projektů In−

terreg  III A, spravovaném Euroregionem Kruš−

nohoří. Po jednání byly předány české straně

publikace „Krušnohorské cesty bez hranic“ a

německé straně bylo předáno nové vydání In−

fopressu.

Poděkování za realizaci turistických projektů

zaslouží členská firma našeho euroregionu

Modua a aktivní spolupracovníci na české stra−

ně, především Mgr. Petra Trojnová z Mostu a

Andrea Karlovská z Jirkova.

Celkem je pro každou část Euroregionu  k dis−

pozici 5000 ks.

Die zweisprachige  Publikation über touris−

tische Sehenswürdigkeiten und deren Präsen−

tation im Internet wurde am 28. 05. 2008 in

Marienberg Inhalt der Schlussveranstaltung der

zu diesem Zweck gebildeten Arbeitsgruppe.

Bei der Tagung wurden die bisherige gute Zu−

sammenarbeit  und gute Koordinierung bei der

Umsetzung des Projektes hervorgehoben und

auch weitere Projektideen besprochen. Beide

Závěrečný workshop projektu Krušnohorské cesty. Bez hranic
Schlußworkshop des Projektes „Unterwegs im Erzgebirge. Ohne Grenze

erfolgreichen Projekte wurden vom Touris−

musverband Erzgebirge im Kleinprojektfonds

Interreg III A beantragt, der von der Euro−

region verwaltet wird. Nach der Tagung wur−

den den tschechischen Kollegen diese Publi−

kationen übergegeben, an die die deutschen

Kollegen im Gegenzug die neue Ausgabe der

Infopress. Einen großen Dank verdienen

auf der tschechischen Seite vor allem die

Mitgliedsfirma der Euroregion Modua sowie die

aktivsten Mitarbeiter der Euroregion Mgr. Pet−

ra Trojnová aus Most und Andrea Karlovská

aus Jirkov. Sowohl für den tschechischen als

auch für den deutschen Teil der Euroregion

Při oslavách 59. Dne horníků a hutníků se ko−

nalo 13. června ve Freibergu v rámci projektu

UNESCO Montanregion Krušnohoří sympo−

sium na téma lesnictví, vorařství a uhlířství ve

spojení s hornictvím. Pro přednášky se poda−

řilo získat význačné odborníky, jako například

Dr. Maria Marsche, vedoucího krajského les−

ního závodu Sachsenforst Drážďany, který

představil hornictví a lesnictví jako historickou

spojnici, jenž výrazně propojila Sasko a Střední

Evropu. Vystoupila i Dr. Pokorná, ředitelka

Oblastního muzea v Mostě, která ve svém re−

ferátu vylíčila problematiku lesnictví na české

straně Krušnohoří od počátku středověkého

uhlířství po dnešní revitalizaci. Také další refe−

Symposium Montanregion Krušnohoří − Symposium Montanregion Erzgebirge

Im Rahmen des 59. Berg − und Hüttenmän−

nischen Tages fand am 13. Juni in Freiberg,

im Rahmen des UNESCO − Projektes „Mon−

tanregion − Erzgebirge“, ein Symposium zum

Thema „Waldwirtschaft, Flößerei und Köhlerei

in Verbindung mit dem Montanwesen“ statt.

Für die Vorträge konnten namhafte Fachleute

gewonnen werden, wie z.B. Dr. Mario Marsch,

Forstbezirksleiter Sachsenforst Dresden, der

das  Montanwesen und die Forstwirtschaft als

historische Verbindung darstellte, die Sachsen

und  Mitteleuropa geprägt haben oder Frau Dr.

Pokorná, die Direktorin des Kreismuseums in

Most, die zur Problematik der Forstwirtschaft

auf der böhmischen Seite des Erzgebirges von

der mittelalterlichen Köhlerei bis zur heutigen

Renaturierung referierte.

Auch die weiteren Vorträge zur Flößerei und

Köhlerei im Erzgebirge, zur Thermischen

Umwandlung von Holz oder der „Theerbren−

nerey“ zeichneten sich  nicht nur durch einen

soliden fachlichen Hintergrund aus, sondern

waren darüber hinaus für das Auditorium

äußerst interessant und spannend.

ráty o vorařství a uhlířství v Krušnohoří, o su−

ché destilaci dřeva na dřevěné uhlí či o deh−

tařství, se vyznačovaly nejen solidními odbor−

nými znalostmi, ale byly pro posluchače

navýsost zajímavé a poutavé.

Helga Wohlgemuth (vlevo) z Annabergu řídí jednání
Helga Wohlgemuth (links) aus Annaberg führt die Beratung

steht die Publikation in Höhe von 5000 Stück

zur Verteilung bereit.
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Technologiezentren ziehen Bilanz
Technologická centra bilancují

Am 18. Juni 2008 fand im Gründer− und Inno−

vationszentrum Freiberg/Brand−Erbisdorf

GmbH (GIZeF) der Abschlussworkshop des

INTERREG III A Projektes „VUTECH – Ver−

besserung des Technologietransfers und

Unterstützung der Ansiedlung von Technolo−

gieunternehmen in sächsischen und tschechi−

schen Technologie− und Gründerzentren“ statt.

Das Projekt VUTECH wurde auf sächsischer

Seite im Verbund der Technologiezentren Frei−

berg, Annaberg, Chemnitz und Zwickau sowie

in Tschechien von den Zentren in Chomutov

und Most organisiert. Das Projekt startete im

Februar 2006 und endete zum 30.06.2008.

Ein Schwerpunkt der Arbeit waren thematische

Workshops, bspw. zu Recycling− und Energie−

technologien, Automatisierungs− und Laser−

technik sowie Maschinenbau. In insgesamt 43

Veranstaltungen und Arbeitstreffen begegne−

ten sich rund 950 deutsche und tschechische

Fachleute mit dem

Ziel, durch gegenseiti−

ges Kennenlernen

noch bestehende Bar−

rieren beim Aufbau

von grenzüberschrei−

tenden Kooperationen

abzubauen.

Diesem Anliegen dien−

te auch der Aufbau ei−

ner Internetplattform (www.vutech.eu), in wel−

cher sich Technologieunternehmen mit

konkreten Kooperationswünschen präsentie−

ren. Hier sind auch die Ansprechpartner für in−

dividuelle Unternehmensanfragen zu finden.

Ein weiteres Thema war die Regional− und

Standortentwicklung. Mit großem Interesse

wurde von tschechischen Kommunen die lang−

jährigen Erfahrungen Freibergs bei der Revi−

talisierung von Industriebrachen im innerstäd−

tischen Bereich sowie beim Aufbau von

Gewerbe− und Technologiezentren aufgenom−

men.

Um Unternehmen den Einstieg in den grenz−

überschreitenden Markt zu erleichtern, wurden

Leitfäden zu den jeweiligen rechtlichen,

steuerlichen und kommerziellen Bedingungen

im Nachbarland erarbeitet.

Insbesondere im Bereich des Einsatzes inno−

vativer Energien als Beitrag zum Klimaschutz

sowie im Technologiefeld Maschinenbau/För−

dertechnik konnten im Projekt erfolgreich Ko−

operationen unterstützt werden.

Erfahrungen zeigen aber auch, dass der Auf−

bau langfristiger, vertrauensvoller Kooperatio−

nen Zeit und Geduld benötigt.

Ein großer Teil der beteiligten

Technologiezentren plant des−

halb, die bewährte Zusam−

menarbeit mit weiteren Part−

nern aus der Slowakei,

Ungarn, Österreich und Itali−

en im Rahmen eines bean−

tragten INTERREG IV B Pro−

jektes fortzusetzen.

Dne 18. června se v technologickém centru

Gründer− und Innovationszentrum Freiberg/

Brand−Erbisdorf GmbH (GIZeF) konal zá−

věrečný workshop projektu VUTECH −

Zkvalitnění transferu technologií a podpora

při usazování podniků s novými technologi−

emi v saských a českých technologických

centrech a parcích a v zařízeních na pod−

poru začínajících podnikatelů. Projekt VU−

TECH byl na saské straně realizován s tech−

nologickými centry Freiberg, Annaberg,

Chemnitz a Zwickau. Na české straně to

byly technologické parky v Chomutově

a Mostě. Projekt byl zahájen v únoru 2006

a ukončen byl 30. 6. 2008.

Těžištěm práce byly tématické workshopy,

zaměřené na recyklace a technologie v

energetice, na automatizaci, laserovou tech−

niku a rovněž na strojírenství. Na celkem

43 akcích a pracovních setkáních se setka−

lo na 950 českých a německých odborníků

kvůli vzájemnému seznámení a odstraňo−

vání stávajících předsudků při vytváření

přeshraničních kooperací.

Řešení této problematiky pomohlo i vytvo−

ření internetové základny (www.vutech.eu),

ve které podniky s novými technologiemi

mohly prezentovat svá přání ohledně mož−

né spolupráce. Dalším tématem byl regio−

nální a místní rozvoj. S velkým zájmem si

vyslechli zástupci českých obcí informace

o revitalizaci průmyslových oborů v intravi−

lánu Freibergu na základě dlouholetých zku−

šeností a také o vytváření živnostenských

a technologických center.

Aby bylo snazší proniknout na přeshraniční

trh, byly zpracovány hlavní informace ohled−

ně právních, daňových a komerčních pod−

mínek v sousední zemi. V projektu byl pod−

pořen vznik nových

kooperací především v

oblasti užití inovativ−

ních zdrojů energie

jako příspěvku k ochra−

ně klimatu a také na

poli nových technologií

ve strojírenství a dobý−

vací techniky.

Proto plánuje většina

osvědčených zúčastněných technologic−

kých center pokračování spolupráce i s dal−

šími partnery ze Slovenska, Maďarska, Ra−

kouska a Itálie, v rámci podaného projektu

INTERREG IV B.

Vlevo/links: Josef Hassmann, Chomutov
Vpravo/rechts: Martin Teplý, Konsulat Dresden
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Centrum pro přírodu, životní prostředí a udržitelný

rozvoj je projektem Umweltservice GmbH, který byl

podpořen iniciativou Společenství Interreg III A. Byl

zakončen 30. června 2008. Manažeři projektu, Dipl.

Biol. Kay Meister a paní Ricarda Schmidt  se mo−

hou hrdě ohlédnout za dvěma úspěšnými lety trvá−

ní projektu, ve kterém bylo uskutečněno velké

množství rozmanitých a hojně navštěvovaných akcí.

Ve smyslu myšlenky udržitelnosti projektu bude

Centrum NUN mít další stanoviště v Marienbergu –

Pobershau, kde bude jeho činnost pokračovat.

Informaci najdete na internetové adrese:

Centrum NUN – úspěšné zakončení projektu, jehož práce bude pokračovat

Putovní výstava o dobrovolnické práci pro ochranu přírody
www.erzgebirge−mek.de/nun.

Anja Schade, studentka z Chemnitz, vypráví o pro−

žité době na praxi v Centru NUN. „Nabídka praxe

Centra NUN zněla velmi slib−

ně. Byla v ní totiž řeč o přes−

hraniční česko−německé

spolupráci v ochraně životní−

ho prostředí. Jako student−

ka evropských studií na

Technické univerzitě Chem−

nitz se obzvláště zajímám o

mezinárodní kooperace, a

proto jsem se ucházela o tuto

praxi, naštěstí úspěšně.

Moje očekávání se naplnila,

když jsem tam mohla  od

února do března 2007 pracovat.

V práci v Centru NUN jsem měla možnost seznámit

se blíže s významem euroregionu, a také sledovat,

jak tehdy vzniklo jedno česko−německé partnerství.

Během mé praxe jsme položili základní kámen spo−

lupráce Centra NUN s jednou mosteckou školou.

Má hlavní úloha sestávala ve vytvoření přeshranič−

ní výstavy na téma dobrovolnické práce v ochraně

přírody. Při získávání podkladů mi velmi pomohl

Das Zentrum für Natur – Umwelt – Nachhaltigkeit,

ein von der Europäischen Union über Interreg IIIa

gefördertes Projekt der Umweltservice GmbH in der

Euroregion Erzgebirge/ Krušnohoří, geht am 30.

Juni 2008 zu Ende. Die Projektmitarbeiter, Herr Dipl.

Biol. Kay Meister und Frau Ricarda Schmidt,

blicken auf zwei erfolgreiche Projektjahre mit einer

Vielzahl unterschiedlicher und gut besuchter

Veranstaltungen zurück. Im Sinne des Nachhaltig−

keitsgedankens wird das Zentrum NUN am Stand−

ort Marienberg − Pobershau weitergeführt. Infor−

mationen finden Sie unter :

www.erzgebirge−mek.de/nun.

Frau Anja Schade, Studentin an der TU Chemnitz,

berichtet aus Ihrer Praktikumszeit am Zentrum

NUN: „Das Praktikumsangebot des Zentrums NUN

klang vielversprechend. Darin war von grenzüber−

schreitender deutsch−tschechischer Arbeit im

Umweltschutz die Rede war. Als Studentin der Eu−

ropa−Studien an der Technischen Universität Chem−

nitz interessieren mich internationale Kooperatio−

Zentrum NUN – Projekt erfolgreich beendet, Inhalte werden weitergeführt
Wanderausstellung Ehrenamt im Naturschutz

nen ganz besonders und so bewarb ich mich er−

folgreich für einen Praktikumsplatz. Meine Erwar−

tungen sollten sich erfüllen, als ich von Februar bis

März 2007 dort mitarbeitete.

Durch meine Unterstützung der Arbeit des

Zentrums NUN konnte ich die Bedeutung der Eu−

roregion näher kennen lernen und auch mitverfol−

gen, wie eine deutsch−tschechische Partnerschaft

entsteht: In der Zeit meines Praktikums legten wir

den Grundstein für eine Zusammenarbeit des

Zentrums NUN mit einer Schule in Most.

Meine Hauptaufgabe bestand in der Gestaltung

einer grenzüberschreitenden Wanderausstellung

zum Thema „Ehrenamt im Naturschutz“. Bei der

Recherche war das Landratsamt des Mittleren Erz−

gebirgskreises eine große Hilfe. Die größte Heraus−

forderung bestand allerdings darin, Informationen

über den ehrenamtlichen Naturschutz auf tsche−

chischer Seite zu bekommen, da zum einen der

Naturschutz in Tschechien dezentral organisiert ist

und zum anderen bisher kaum eine Zusammenar−

beit mit Deutschland in diesem Bereich besteht, so−

dass es schwierig ist, die richtigen Ansprechpart−

ner zu finden. Trotzdem hatten wir schließlich Er−

folg und werden die dadurch neu gewonnenen

Kontakte weiter pflegen und ausbauen.

Ich hoffe, dass die zweisprachige Ausstellung

deutsche und tschechische Naturschützer dazu

anregt, aufeinander zuzugehen und gemeinsam

aktiv zu werden, denn für die Natur sind Staats−

grenzen ohne Bedeutung.“

Die Ausstellung steht ab sofort für interessierte Ein−

richtungen zur Verfügung. Sie besteht aus sieben

thematisch gestalteten Tafeln sowie acht Auf−

stellern. Insgesamt wird eine Präsentationsfläche

von ca. acht Metern benötigt.

Zur Anforderung der Schau wenden Sie sich bitte

an Kay Meister vom deutsch−tschechischen

Zentrum für Natur−Umwelt−Nachhaltigkeit in der

Amtsstraße 13, Marienberg:

k.meister@umweltservice−marienberg.de oder

telefonisch an 03735 777202.

okresní úřad Středního Krušnohoří v Marienbergu.

Největší výzvou ale pro mě bylo získat informace

o dobrovolnické práci v ochraně přírody na české

straně, protože  ochrana přírody v Česku není or−

ganizována centrálně a navíc není v této oblasti

mnoho přeshraniční spolupráce s Německem, takže

je velmi obtížné oslovit vhodné partnery. Přesto

jsme nakonec měli úspěch a nově vytvořené kon−

takty jsou dále zintenzivňovány.

Doufám, že dvojjazyčná výstava českých a němec−

kých ochránců přírody povede k tomu, abychom

se navzájem více přibližovali a rozvíjeli společné ak−

tivity, neboť pro přírodu jsou státní hranice bezvý−

znamné.

Výstava je již teď k dispozici pro organizace se zá−

jmem o přírodu. Sestává ze sedmi tématicky poja−

tých tabulí a rovněž osmi vystavovatelů. Celkem je

zapotřebí asi tak osm metrů plochy. Ohledně poža−

davků na uspořádání výstavy se obracejte na Ně−

mecko−české centrum pro přírodu, životní prostředí

a udržitelný rozvoj, kde je zodpovědnou osobou Kay

Meister.

Spojení: Amtsstraße 13, Marienberg:

k.meister@umweltservice−marienberg.de,

či telefonicky: 03735 777202.

Výstava v Duchcově / Ausstellung in Duchcov
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V Ústí nad Labem se na Krajském úřadě Ústeckého

kraje sešla 29. 5. 2008 dopravní komise Euro−

regionu Krušnohoří, aby spolu se zástupci kraje

projednala aktuální dopravní problematiku. Hlav−

ním bodem byla železniční doprava s udržením Mol−

davské železniční trati a její napojení do Holzhau.

Nejedná se jen o znovuobnovení zrušeného úseku

trati mezi Moldavou a Holzhau, ale i zachování vý−

znamné technické památky. Na návrh předsedy

komise Ing. Pípala odsouhlasili přítomní zřízení

společné pracovní skupiny, jejímž jádrem budou

oba předsedové dopravní komise a oba jednatelé

euroregionu. Beate Ebenhöh, jednatelka německé

části euroregionu, seznámila komisi s aktuálním

stavem přípravy programu Cíl 3, kde zbývalo ještě

schválit realizační dokument v saském kabinetu, aby

mohl být program zahájen. Německá strana infor−

movala o změnách v okresní samosprávě v Sasku

a o jejím dopadu na složení a práci komise.

Dopravní komise jednala v Ústí n. Labem
Arbeitsgruppe Verkehr tagte in Ústí nad Labem

In Ústí nad Labem trat am 29. 05.

2008 im Bezirksamt die Arbeits−

gruppe Verkehr der Euroregion

Krušnohoří/Erzgebirge zusammen,

um die aktuelle Verkehrsituation mit

Vertretern des Bezirkes zu bespre−

chen. Der Hauptpunkt war der Ei−

senbahnverkehr und die  Erhaltung

der Eisenbahnstrecke nach Molda−

va mit der Verlängerung  nach Holz−

hau. Hierbei wurde deutlich, daß es

sich nicht nur um die Erneuerung der abgebauten

Strecke zwischen Moldava und Holzhau handelt,

sondern auch um die Bewahrung eines bedeutsa−

men technischen Denkmales. Auf Vorschlag des

Vorsitzenden des tschechischen Teils der Arbeits−

gruppe, Herrn Ing. Pípal, stimmten die Anwesen−

den der Gründung einer gemeinsamen Arbeits−

gruppe zu, zu deren Kern beide Vorsitzende und

Již druhé společné jednání  komise pro kulturu

a mládež Euroregionu Krušnohoří a komise pro

kulturu Rady Ústeckého kraje proběhlo 10. červ−

na v krásných prostorách zámku Nový hrad

v Jimlíně.

Komise pro kulturu Rady Ústeckého kraje, která

rozdělila na podporu kultury přes sto milionů ko−

run, uvedla za živé diskuse problematiku progra−

mu regionální kulturní činnosti na rok 2009, pro−

gram podpory aktivit stálých profesionálních

divadelních souborů a hudebních těles působí−

cích v Ústeckém kraji na rok 2009. Byl to ale také

i program na záchranu a obnovu kulturních pa−

mátek na území Ústeckého kraje. Předsedkyně

německé části komise Constanze Ullbricht sezná−

mila přítomné s přípravou adventního koncertu,

s divadelní spoluprácí Most − Freiberg a společ−

ně s Dr. Hofmannem kladně ohodnotila dosavad−

ní práci komise

a výhled její dal−

ší činnosti po

okresní refor−

mě v Sasku,

která vstoupila

1. srpna v plat−

nost a složení

komise jistě

ovlivní. Jedna−

telka německé části euroregionu Beate Ebenhöh podala informaci o stavu pří−

pravy programu Cíl 3, jehož zahájení je značně opožděno.

Jednání kulturních komisí v Jimlíně − Tagung der Kulturkommissionen in Jimlín
In den schönen Räumlichkeiten des

Schlosses Nový hrad in Jimlín bei

Louny  fand am 10. Juni bereits die

zweite gemeinsame Tagung der

Arbeitsgruppe Kultur/Schule/Jugend

der Euroregion Erzgebirge mit der

Arbeitsgruppe für Kultur des Rates

des Bezirkes Ústí statt.

Die Arbeitsgruppe des Rates des Be−

zirkes, die für die Unterstützung der

Kultur bislang über Hundert Millionen

tschechischer Kronen bereitstellte,

diskutierte angeregt zur Problematik

der regionalen kulturellen Tätigkeit im

Jahr 2009, das Programm der Akti−

vitäten der im Bezirk tätigen pro−

fessionellen Theater und Musiken−

sembles sowie das Programm für die

Rettung und die Erneuerung der Kul−

turdenkmäler auf dem Gebiet des Be−

zirks Ústí. Die Vorsitzende des deut−

schen Teils der Arbeitsgruppe,

Constanze Ulbricht, machte die Anwe−

senden mit dem Stand der Vorberei−

tung des Adventsingens bekannt, stellte die Zusammenarbeit der Theater Most

– Freiberg vor und bewertete gemeinsam mit Herrn Dr. Hofmann die bisherige

Zusammenarbeit sowie die Perspektive der weiteren Tätigkeit nach der Kreis−

reform in Sachsen, welche am 1. August in Kraft tritt. Die Geschäftsführerin der

deutschen Seite der Euroregion, Beate Ebenhöh, informierte über den Stand

der Vorbereitung des Programms Ziel 3, dessen Beginn sich verzögert hat.

die Geschäftsführer gehören werden. Beate Eben−

höh, Geschäftsführerin der deutschen Seite der Eu−

roregion, machte die Arbeitsgruppe mit der Vorbe−

reitung des Programms Ziels 3  bekannt. Die

deutsche  Seite der Arbeitsgruppe informierte über

die Kreisreform in Sachsen und die damit verbun−

denen Auswirkungen auf  die  Zusammensetzung

und die Arbeit der Arbeitsgruppe.

 Jiří Holý                 Jakub Jeřábek      Jindřich Franěk
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Květnové jednání komise pro životní prostředí a regionál−

ní plán se uskutečnilo tentokrát ve společnosti Baufeld

Umwelt Engineering GmbH v Chemnitz, dne 21. 5. 2008.

Tato firma se zabývá likvidací starých ekologických zátěží

a jejich dalším využitím, např. ve spalovnách. Také se za−

bývá rekultivacemi a navazujícími činnostmi. V okolí Chem−

nitz se musela likvidovat celá řada starých ekologických

zátěží, jako byly následky těžby vizmutu, uhlí a zbytky

starých olejů z rafinérií. Společnost Baufeld Umwelt Engi−

neering GmbH má také od roku 1994 pobočku v ČR a je

činná v celé EU. Po jednání komise, věnovanému odpa−

Die letzte Beratung der Arbeitsgruppe Umwelt und Regio−

nalplanung fand am 21. 05. 2008 in der Firma Baufeld

Umwelt Engineering GmbH in Chemnitz statt. Diese Firma

beschäftigt sich mit der Beseitigung von ökologischen Alt−

lasten und deren weiterer Nutzung, z.B. in Verbrennungsan−

lagen.

Die Arbeitsgruppe beschäftigte sich auch mit der Rekulti−

vierung  sowie mit den dazu gehörenden Tätigkeitsfeldern.

In der Umgebung der Firma musste eine Reihe von Altlas−

ten beseitigt werden, wie die Folgen der Wismutförderung,

der Kohleförderung, und Ölreste  aus den Raffinerien. Die

Gesellschaft Baufeld Umwelt Engineering GmbH hat seit

1994 eine Niederlassung in der Tschechischen  Republik

und ist darüber hinaus in ganz Europa tätig. Nach dieser,

der Abfallwirtschaft gewidmeten Beratung, besuchten die

Mitglieder eine eben geschlossene Deponie in Neukirchen

mit 80.000 m3   und sahen sich schließlich die aktuelle Ver−

sieglung einer weiteren Deponie im nahen Mittelbach mit

40.000 m3  an.

In Gesprächen erfuhren sie, dass die Finanzierung der Alt−

lastenbeseitigung teilweise von der Bundesrepublik, teil−

weise vom Freistaat Sachsen bezahlt wird. Eingehend

machten sie sich auch mit dem Verfahren zur Beseitigung

dieser Altlasten, sowie mit der Analyse der anfallenden

Kosten zur Beseitigung und Weiternutzung vertraut. Im

Bereich der Beseitigung und Weiternutzung von Abfall bie−

ten sich eine Reihe von Möglichkeiten in der grenzüber−

schreitenden Zusammenarbeit an.

Arbeitsgruppe Umwelt und Regionalplanung
Komise pro životní prostředí a regionální plán

dovému hospodářství, navštívili její členové uzavřenou

skládku v Neukirchenu s 80.000 m3 a na závěr si prohlédli

uzavírání skládky se 40.000 m3 v nedalekém Mittelbachu.

V neformálních rozhovorech  se dozvěděli, že likvidace

starých ekologických zátěží je financována dílem němec−

kým státem a dílem Svobodným státem Sasko za pomoci

Vládního prezídia v Chemnitz. Podrobně se také seznámili

s postupem prací při likvidaci těchto starých zátěží a s de−

tailním rozborem nákladů na jejich odstraňování a využí−

vání. V oblasti likvidace a racionálního využití odpadů se

nabízí řada možností přeshraniční spolupráce.

Na pozvání managerů projektu Znalosti o životním prostředí a trvalý rozvoj se v zámku

Lingnerschloss v Drážďanech sešli 23. 5. 2008 významní účastníci tohoto projektu.

Zahájil ho André Richter, jednatel společnosti LEB, která projekt realizovala.  O jeho průbě−

hu informoval Henry Seifert, známý

nyní již z 15 přeshraničních úpěšných

projektů. Mgr. Bína seznámil přítomné

s ohlasem projektu na české straně a s

činností euroregionu. O ohlasu projek−

tu na polské straně informovala Moni−

ka Onyszkiewicz a v odpolední části Mi−

chael Kaiser, ředitel institutu pro

urbanistiku, seznámil přítomné s per−

spektivním ekologickým plánováním

měst a s místními stavbami. Film o Lab−

ském údolí, které bylo zapsáno na se−

znam kulturních památek UNESCO, vy−

volal značný ohlas a účastníci obdrželi

jeho verzi na DVD. Radost měli především studenti litvínovské Schola humanitas, kteří byli

aktivními účastníky. Neformální rozhovory pokračovaly v Oosteinde v Drážďanech − Novém

městě. Za náš euroregion se zúčastnili této závěrečné konference člen rady, starosta Třebí−

vlic Mgr. Josef Seifert, Ing. Jan Bittner za naše členské sdružení Integro a jednatel eurore−

gionu Mgr. František Bína.

Zakončení projektu Znalosti o životním prostředí a trvalý rozvoj
Schlussveranstaltung des Projektes „Umweltwissen und nachhaltige Entwicklung“

Auf Einladung der Manager des tschechisch−polnisch−deutschen Projektes „Umweltwissen

und nachhaltige Entwicklung“ trafen sich im Lingnerschloss in Dresden am 23. 05. 2008

wichtige Partner dieses Projektes. Die Veranstaltung wurde von André Richter, Geschäftsfüh−

rer der Gesellschaft LEB, die das Projekt umgesetzt hat,

eröffnet. Über den Projektverlauf informierte Henry Sei−

fert, der aus vielen von bis jetzt  insgesamt 15 grenzüber−

schreitenden, erfolgreichen Projekten bekannt ist. Herr

Mgr. Bína informierte die Anwesenden über die Resonanz

des Projektes auf tschechischer Seite und über die Tätig−

keit der Euroregion. Zur Bedeutung des Projektes auf pol−

nischer Seite sprach Monika Onyszkiewicz. Am Nachmit−

tag machte Herr Michael Kaiser, Direktor des Institutes für

Urbanistik, die Anwesenden mit den Perspektiven der öko−

logischen Planung sowie mit hiesigen Bauten vertraut. Ein

Film über das Elbtal, das schon auf die Liste des Kul−

turerbes der UNESCO eingetragen wurde, erregkte großes

Interesse. Die Teilnehmer bekamen eine DVD− Version des

Vortrags. Freude hatten vor allem Studenten der Schola Humanitas, die aktive Teilnehmer des

Projektes waren. Die Gespräche wurden dann in der Dresdner Neustadt fortgesetzt. Im Namen

der Euroregion beteiligten sich an dieser Abschusskonferenz das Mitglied des Rates der Eu−

roregion, der Bürgermeister von Třebívlice, Herr Mgr. Josef Seifert, Ing. Jan Bittner vom

Verein Integro und der Geschäftsführer der Euroregion, Herr Mgr. František Bína.

Zástupci Scholy Humanitas
Vertreter der Schola Humanitas
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V Oblastním muzeu v Chomutově se 2. 6. 2008

sešla jedna z nejaktivnějších komisí euroregio−

nu, subkomise kulturní komise Euroregionu

Krušnohoří pro muzea a kulturní památky, aby

se seznámila s probíhající reformou okresních

úřadů v Sasku, s jejím dopadem na strukturu

komise, a také aby připravila náměty nových

projektů. Dr. Ulrich Thiel  představil probíhající

reformu okresní samosprávy, po které se po−

čet kulturních památek a muzeí v budoucím a

daleko větším euroregionu na saské straně

zdvojnásobí. Dojde navíc i k tomu, že dosavadní

Kulturní oblast Krušnohoří a Kulturní oblast

Komise pro muzea a kulturní památky
Arbeitsgruppe Museen und Kulturdenkmäler
Im Regionalmuseum Chomutov traf sich eine

aktive Arbeitsgruppe der Euroregion, die Ar−

beitsgruppe Museen und Kulturdenkmäler, um

sich im Rahmen der bevorstehenden Kreisre−

form in Sachsen mit den damit verbundenen

Auswirkungen auf die Struktur der Arbeits−

gruppe vertraut zu machen. Ein weiteres Ziel

war die Vorbereitung neuer Projektvorhaben.

Herr Dr. Ulrich Thiel, Vorsitzender der Arbeits−

gruppe, informierte über die Zahl der Kultur−

denkmäler und Museen  nach der Kreisreform,

die sich in der dann viel größeren Euroregion

nahezu verdoppelt. Hinzu kommt, dass sich

die bisherigen Kulturräume Erzgebirge und

Mittelsachsen zusammenschließen, was sich

sicher positiv auf die Arbeit der Gruppe

auswirkt. Ein Problem bleibt die Zusammenar−

beit  mit der Stadt Chemnitz, die kein Mitglied

der Euroregion ist, mit der aber schon viele Pro−

jekte in der Euroregion umgesetzt wurden. Im

tschechischen Teil der Arbeitsgruppe wird es

notwendig, nach dem Ausscheiden von Herrn

Mgr. Pavel Koukal ein neues Mitglied aus der

Denkmalpflege in die Arbeitsgruppe zu wäh−

len sowie einen Vertreter für die Stadt Jirkov

sicherzustellen. Dafür wurde  Andrea Karolv−

ská aus Jirkov, wo sich das bekannte Schloss

Rotenhaus befindet, vorgeschlagen. Die Teil−

nehmer der Beratung stellten auch neue Pro−

jektvorhaben vor. So wurden über Projekte der

Partnerschaft Chomutov – Annaberg und

Schlettau, Most – Marienberg, dem  Kalkwerk

Lengefeld und vor allem das Vorhaben, die

Montanregion Erzgebirge als UNESCO Kultu−

Středního Saska budou spojeny, což se také

jistě pozitivně odrazí v práci komise. Problé−

mem zůstává zapojení města Chemnitz, které

není členem euroregionu, ale se kterým byly

mnohé projekty v euroregionu v různých ob−

lastech již realizovány. Na české straně bude

po odchodu Mgr. Pavla Koukala do důchodu

nutné doplnit zástupce Krajského památkové−

ho úřadu a také je třeba doplnit zástupce za

město Jirkov, kam patří významný zámek Čer−

vený Hrádek. Navržena je Andrea Karlovská z

jirkovské radnice. Členové komise na jednání

také představili své záměry nových projektů.

Jsou to projekty partnerství Chomutova s An−

nabergem a se Schlettau, Mostu a Marienber−

gu, Vápenky v Lengenfeldu, ale především zá−

měr Montanregion Krušnohoří, jako kulturního

dědictví lidstva na seznamu UNESCO. K tomu

by Oblastní muzeum Most, partner záměru na

české straně, mělo podat velký projekt pro

urychlení práce na české straně.

Zástupci sdružení obcí na Litoměřicku Integro, které je význam−

ným členem našeho euroregionu, navštívili dne 4. 6. 2008 své

partnerské sdružení v saském Leubsdorfu, aby připravili spo−

lečné projekty. Pro rozvoj venkova připravili celou řadu pro−

jektových záměrů, které budou společně realizovat. Za sdru−

žení Integro byl přítomný jeho předseda Mgr. Josef Seifert,

který je také členem Rady Euroregionu Krušnohoří, a za ser−

visní organizaci Serviso, sloužící Integru i euroregionu, Ing.

Jan Bittner.

Vertreter des Gemeindevereins „Integro“ der Region Litoměřice welcher,

ein bedeutendes Mitglied unserer Euroregion ist, besuchten am 04. 06. 2008

den Partnerverein im sächsischen Leubsdorf, um gemeinsame Projekte für

die Dorfentwicklung vorzubereiten, die dann zusammen umgesetzt  wer−

den sollen. Der Verein „Integro“ wurde durch dessen Vorsitzenden, Mgr.

Josef Seifert, vertreten, der auch Mitglied des Rates der Euroregion Kruš−

nohoří ist. Das Unternehmen „Serviso“, das für den Verein „Intergro“ sowie

für die Euroregion Dienstleistungen durchführt, vertrat Herr Ing. Jan Bittner.

Pro společný rozvoj venkova Für die Dorfentwicklung

rerbe öffentlich zu machen, informiert. Hierfür

soll das Regionalmuseum Most, als Partner

des Vorhabens auf tschechischer Seite, ein

Großprojekt für die Beschleunigung der Arbeit

auf der tschechischen Seite beantragen.
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V pátek 9. května 2008 se konal letošní saský

Den Evropy v Městské hale v Marienbergu a

jejím okolí.

Organizátorem této přeshraniční akce byla sa−

mospráva Marienbergu ve spolupráci se Sas−

kým státním kancléřstvím, Evropskou komisí

Am Freitag, dem 9. Mai 2008, fand der dies−

jährige Sächsische Europatag in und an der

Stadthalle Marienberg statt.

Veranstalter des grenzüberschreitenden

Events waren die Stadtverwaltung Marienberg

in Zusammenarbeit mit der Sächsischen

Staatskanzlei, der EU−Kommission und der Eu−

roregion Erzgebirge.

Vielfältige kulturelle Darbietungen auf zwei

Bühnen, historisches Handwerk, Verkaufs− und

Mitmach−Angebote, Ausstellungen zum The−

ma Europa und grenzüberschreitende Aktivitä−

ten sowie eine beeindruckende Präsentation

des Panzergrenadierbataillons 371 „Marienber−

ger Jäger“ sorgten für einen kurzweiligen Nach−

mittag.

Der Sächsische Ministerpräsident Prof. Dr.

Georg Milbradt und Marienbergs Bürgermeis−

ter Thomas Wittig eröffneten gemeinsam die

Veranstaltung.

Der Ministerpräsident traf sich anschließend

mit Schülern der Marienberger Mittelschule

„Heinrich von Trebra“ und der 12. Grundschu−

le Most, welche schon über mehrere Jahre eine

enge Partnerschaft verbindet, und sich in ge−

meinsamen Projekten, Schüleraustauschen,

Sprachkursen usw. niederschlägt. Nachdem

Herr Prof. Dr. Milbradt Ausstellung und Prä−

sentation besichtigt hatte, unterhielt er sich mit

den Kindern über das Thema Europa und be−

antwortete geduldig deren Fragen.

Am späten Nachmittag hatte der Chef der

Sächsischen Staatskanzlei, Staatsminister

Michael Sagurna, zur Podiumsdiskussion zum

Thema „Die Regionalpolitik der Europäischen

Union und die Möglichkeiten der grenzüber−

schreitenden Zusammenarbeit“in die Stadthalle

eingeladen. Neben dem stellvertretenden

Botschafter der Tschechischen Republik,

Sächsischer Europatag 2008 − Saský Den Evropy 2008

Herrn Dr. Milan Čoupek, stellten sich der

Regierungsvizepräsident Chemnitz, Herr

Christian Wehner und  der

Präsident der IHK Süd−

westsachsen, Herr Mi−

chael Lohse, den Fragen

der Gäste aus Politik und

Wirtschaft. Mit einer Thea−

terrevue des Stadttheaters

Most endete dann schließ−

lich dieser Tag, dessen An−

gebote eine große Chance

für viele gewesen wären

Fragen zu stellen, Proble−

me darzulegen oder sich

einfach nur einmal über den Tellerrand

hinaus zu orientieren.

Pressestelle Marienberg

a Euroregionem Erzgebirge/Krušnohoří. Roz−

manitá kulturní představení na dvou pó−

diích, historická řemesla, nabídky prodeje i li−

dové tvořivosti, výstavy na téma Evropa a pře−

shraniční aktivity. Rovněž působivá prezenta−

ce obrněného praporu  371 „Marienberských

myslivců“ se postarala o vskutku zábavné od−

poledne.

Slavnost zahájili společně saský ministerský

předseda Prof. Dr. Georg Milbradt a starosta

Marienbergu Thomas Wittig. Ministerský před−

seda se poté setkal s žáky střední školy Hein−

rich von Trebra a žáky 12. základní školy v

Mostě, které spojuje úzké a letité partnerství.

Oba partneři podali řadu společných projektů,

uskutečnili výměny žáků, jazykové kurzy apod.

Poté co Dr. Milbradt navštívil výstavu a pre−

zentaci, rozmlouval s dětmi na téma Evropa a

trpělivě zodpovídal jejich dotazy. V pozdním

odpoledni šéf saského státního kancléřství,

státní ministr Michael Sagurna, přijal pozvání

na pódiovou diskusi do Městské haly na téma

Regionální politika Evropské unie a možnosti

přeshraniční spolupráce. Kromě zástupce čes−

kého velvyslance Dr. Milana Čoupka zodpoví−

dali dotazy hostů ohledně politiky a hospodář−

ství viceprezident vládního prezidia Chemnitz

Christian Wehner a prezident hospodářské

komory Jihozápadního Saska Michael Lohse.

Městské divadlo ukončilo svou divadelní revue

tento zajímavý den, který nabídl velké šance

ke kladení otázek, představení problémů, či jen

možnost orientovat se v této problematice.

Tiskové oddělení Marienberg

Oben: Sachsens Ministerpräsident Georg
Milbradt im Gespräch mit deutschen und
tschechischen Schülern

Links: Am Stand der Euroregion
Erzgebirge

Nahoře: Saský ministerský předseda
Georg Milbradt v rozhovoru
s německými a českými školáky

Vlevo: Na stánku Euroregionu Erzgebirge

Foto:



ZE ŽIVOTA PARTNERSKÝCH MĚST

AUS DEM LEBEN DER PARTNERSTÄDTE

14

Tajemník mostecké radnice Ing. Jiří Mysík spolu s

vedoucím mosteckého Aquadromu Miroslavem

Svobodou a jednatelem Euroregionu Krušnohoří

navštívili Marienberg, aby společně se zástupci

svého partnerského města připravili náměty další

spolupráce. Především ale přijeli poblahopřát sta−

rostovi Marienbergu  Thomasu Wittigovi k jeho

opětovnému jednoznačnému zvolení starostou v

přímě volbě. Dozvěděli se také výsledky voleb do

okresních shromáždění a o výsledku volby zem−

ských radů v Sasku. S tajemníkem Bertem Meye−

rem prohovořili společné projektové záměry, do−

tisk úspěšné publikace Stromy našich měst, která

byla projektem Fondu malých projektů Interreg IIIA,

a o kterou je stále mimořádný zájem, a také spo−

lečnou prezentaci akcí partnerských měst s redakč−

ní spoluprácí periodik obou samospráv. S ředite−

lem technických služeb v Marienbergu byla

dohodnuta výměna zkušeností s provozem Aqua−

dromu v Mostě a Aquamarien v Marienbergu, vzá−

jemné exkurze a příprava společných aktivit.

Der Personalchef des Moster Rathauses, Herr Ing.

Jiří Mysík, der Leiter des Aquadroms in Most, Mi−

roslav Svoboda, und der Geschäftsführer der

Euroregion Krušnohoří, der vom  Praktikanten

Martin Wittig begleitet wurde, besuchten Marien−

berg, um mit den Vertretern ihrer Partnerstadt eini−

ge Projekte zur weiteren Zusammenarbeit vorzu−

bereiten. In erster Linie kamen sie jedoch, um dem

Bürgermeister von Marienberg, Thomas Wittig, zu

seinem Wahlsieg für das Bürgermeisteramt zu gra−

tulieren.  Auch über die Ergebnisse der Kreistags−

wahl und der Landratswahl im deutschen Teil der

Euroregion wurden die Gäste informiert. Mit dem

Hauptamtsleiter der Stadt Marienberg, Bernt

Meyer, wurde über neue Vorhaben sowie über den

Nachdruck der erfolgreichen Publikation „Bäume

unserer Städte“ gesprochen. Dieses aus dem Klein−

projektefonds Interreg III A geförderte Projekt

erfreut sich weiterhin außerordentlichen Interesses.

Außerdem wurden auch weitere Präsentationen von

Veranstaltungen beider Städte vorbereitet, in welche

die redaktionelle Zusammenarbeit der regel−

mäßigen Veröffentlichungen beider Städte involviert

sein wird. Mit dem Direktor der Stadtwerke in

Marienberg wurde der Erfahrungsaustausch der

Schwimmbäder Aquamarien in Marienberg und

Aquadrom in Most vereinbart sowie Exkursionen

zur Vorbereitung gemeinsamer Aktivitäten abge−

sprochen.

Partnerstädte der Euroregion − Partnerská města euroregionu

Mostecké sochy mají často obzvlášt−

ní osudy. Čas od času mění místo

svého působiště. A nejinak tomu bylo

se sousoším svatého Jana Nepomuc−

kého. Nyní našel své nové útočiště

v okolí chrámu Nanebevzetí panny

Marie. Toto sousoší pocházející z roku

1728 stávalo původně u mostecké

Jezerní brány, několikrát změnilo mís−

to, až bylo umístěno u též přemístě−

ného kostela. Restaurace sousoší

včetně přesunu přišlo na 600 000 Kč

a zaplacena byla z městské kasy.

Výstavba základu sousoší a úprava

okolí byla hrazena z Fondu revitaliza−

ce po důlní činnosti, který obsahuje

15 ekomiliard.

Die Moster Statuen haben oft ein ungewöhnliches

Schicksal und müssen häufig ihren Standort wechseln.

So erging es auch der Statuengruppe des heiligen Ne−

pomuk, welche in diesen Tagen ihre neue Heimat in

der Umgebung der Kirche Mariä Himmelfahrt fand. Die

aus dem Jahr 1728 stammende Gruppe stand ursprün−

glich am Moster Seetor, dem Jezerní  brána. Von dort

aus wechselte sie einige Male die Umgebung, bis sie

nunmehr bei der ihrerseits ebenfalls umgesiedelten

Kirche angekommen ist. Die für Restaurierung und

Transport benötigten 600 000 Kronen wurden aus dem

städtischen Topf gezahlt, während der Bau der Sockel

sowie die Gestaltung der die Statuen umgebenden

Landschaft aus dem 15 Ökomilliarden schweren Fonds

zur Sanierung nach der Braunkohleförderung finanziert

wurde.

Jan Nepomucký u mosteckého kostela
Neues Zuhause für Johann von Nepomuk

Foto:  Auf der Tittelseite / Na titulní straně



KALEIDOSKOP
KALEIDOSKOP

15

Když se řekne kachna, tak si vět−

šina představí něco dobrého a je

ještě skupina lidí, která si předsta−

ví nejen něco dobrého, ale i hez−

kého. To jsou členové mnoha klu−

bů automobilu Citroën 2 CV (autu

se lidově říká kachna a získal své−

ho času označení nejošklivějšího

auta), kteří se letos sjeli v Žerotíně

nedaleko Loun. Hlavní část progra−

mu byla směrována na víkendovou

sobotu a program byl bohatý jak

pro malé, tak i velké.  Po výletu do

hornického skanzenu Mayrau a

spanilé jízdě okolní krajinou byla

nejdříve výstava všech vozů před

hlavní budovou. Bylo jich na pa−

desát a nejstarší „kachna“ měla rok

narození 1956.

Wenn man Ente hört, stellen sich

die Meisten einen knusprigen Bra−

ten vor. Um einen Leckerbissen

eher technischer Art handelt es

sich dabei aber für die Mitglieder

der vielen Citroën 2 CV− Clubs.

Dieser Wagen wird in ganz Euro−

pa Ente genannt und gewann die

Auszeichnung als häßlichstes

Auto. Seine Fans trafen sich in die−

sem Jahr in Žerotín, in der Nähe

von Louny. Das am Samstag dar−

gebotene Hauptprogramm bot

Abwechslung für Jung und Alt.

Nach einem Ausflug ins Freilicht−

museum Mayerau und dem Cor−

so durch die umliegende Land−

schaft folgte die Aufstellung aller

50 Wagen vor dem Hauptgebäu−

de. Insgesamt konnten 50 der Ve−

hikel besichtigt werden, von denen

das älteste bereits Baujahr‚ 56

war.

Do Žerotína u Loun se sjeli příznivci legendárních kachen…
Nach Žerotín bei Louny kamen Gönner der legendären Enten zusammen

Text a foto:
Ladislav BÁBA,

Louny
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Rada Euroregionu Krušnohoří na svém pravi−

delném zasedání dne 20.června 2008 jedno−

myslně schválila vstup Skupiny ČEZ do Euro−

regionu Krušnohoří. Tímto posledním krokem

došlo k naplnění všech formálních kroků sta−

nov Euroregionu a Skupina ČEZ se stala jejím

novým členem.

Skupinu ČEZ přijel na Radu Euroregionu Kruš−

nohoří představit její zástupce a regionální

manažer komunikace Ondřej Horák. Z jeho

prezentace jsme pro vás vybrali několik zají−

mavých informací.

PŘEDSTAVUJEME SKUPINU ČEZ

HISTORIE A VÝVOJ SKUPINY ČEZ

Akciová společnost ČEZ byla založena v roce

1992 Fondem národního majetku ČR. Majorit−

ním akcionářem je Česká republika, pro kte−

rou vykonává správu jejího akciového podílu

Ministerstvo financí ČR. Hlavním předmětem

činnosti ČEZ, a. s., je výroba a prodej elektři−

ny a s tím související podpora elektrizační sou−

stavy. ČEZ, a. s., se zároveň zabývá výrobou,

rozvodem a prodejem tepla.

V roce 2003 vznikla spojením ČEZ, a. s., s dis−

tribučními společnostmi (Severočeská ener−

getika, Severomoravská energetika, Středo−

česká energetická, Východočeská energetika

a Západočeská energetika) SKUPINA ČEZ,

která je nejvýznamnějším energetickým usku−

pením v regionu střední a východní Evropy. A

zároveň také patří do evropské desítky největ−

ších energetických koncernů.

NÁRODNÍ EKONOMICKÝ ŠAMPIÓN

Skupina ČEZ je úspěšným českým reprezen−

tantem a dá se říci, že i národním ekonomic−

kým šampiónem. Je  nejrychleji se zhodnocu−

jící společností, největším plátcem daní v ČR,

největším investorem v ČR, poskytuje pracov−

ní příležitosti pro více než 150 000 pracovníků

a zároveň je také nejvýznamnějším filantropem.

K výše uvedenému jistě také přispěli i jejich

zahraniční akvizice. V oblasti distribuce uspěli

v Bulharsku a Rumunsku, v oblasti výroby pak

v Polsku a Bulharsku. V průběhu roku 2006

přibyly do Skupiny ČEZ nové dceřiné společ−

nosti v Srbsku, Kosovu, Republice Srbské v

Bosně a Hercegovině a na Ukrajině. Koncem

roku 2007 pak Skupina ČEZ a MOL vytvořily

strategickou alianci zaměřenou na budování

plynových elektráren v Maďarsku. V součas−

né době se uchází o další příležitosti v Turec−

Skupina ČEZ novým členem Euroregionu Krušnohoří

ku, Albánii, Makedonii, Bosně a Hercegovině,

Slovensku a Rumunsku.

SKUPINA ČEZ V SEVERNÍCH

ČECHÁCH A JEJÍ DALŠÍ PLÁNY

V severočeském regionu je Skupina ČEZ re−

prezentována devíti subjekty, jsou to jednak

tři obchodní společnosti (ČEZ Distribuce, a. s.,

ČEZ Správa majetku, s.r.o. a Severočeské

doly, a. s.), čtyři uhelné elektrárny (Tušimice,

Prunéřov, Počerady a Ledvice) a  dvě vodní

elektrárny (Střekov a Želina).

V současné době prochází komplexní obno−

vou Elektrárna Tušimice II., po jejímž dokon−

čení se nejen prodlouží životnost elektrárny do

roku 2035, ale také zároveň zvýší její účinnost

z 35% na 38%. Zároveň s tímto projektem pro−

bíhá v Elektrárně Ledvice výstavba úplně no−

vého 660MWe zdroje, jehož ukončení výstav−

by a uvedení do provozu je plánováno na rok

2012.

V letošním roce také započaly přípravy reali−

zace nových plynových projektů v Počeradech

a Úžíně. V Počeradech se uvažuje s dvěma

paroplynovými bloky o výkonu cca 440 MWe

s předpokládaným uvedením do provozu v

roce 2013 a v Úžíně s jedním paroplynovým

blokem podle stavebního povolení s předpo−

kládaným uvedením do provozu v roce 2014.

Zeptali jsme se Ondřeje Horáka, regionál−

ního manažera komunikace Skupiny ČEZ:

Proč jste se stali členem Euroregionu?

To je velmi jednoduché. Euroregion Krušno−

hoří pokrývá většinu měst a obcí z okolí na−

šich elektráren a disponuje prostředky z Ev−

ropských fondů. Přičemž prostředky Fondu

malých projektů ovládá přímo a o velkých pro−

jektech rozhoduje Regionální česko−saský ří−

dicí výbor, kde má Euroregion své dva zástup−

ce.

A co tedy od vstupu do Euroregionu kon−

krétně očekáváte?

Naší snahou je společně s Euroregionem Kruš−

nohoří vytvořit pro členská a zájmová města a

obce vhodné podmínky pro podávání evrop−

ských projektů a pomoct jim získat další finanč−

ní prostředky pro rozvoj jejich obcí. Dá se říci,

že naším cílem je ještě více rozmnožit finanční

prostředky, které sem již dnes směřují.

Ondřej Horák
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Der Rat der Euroregion Krušnohoří

hat bei seiner turnusmäßigen

Sitzung am 20.06.2008 mit großer

Mehrheit den Beitritt der Gruppe

ČEZ in die Euroregion Krušnohoří

beschlossen. Nach Erfüllung aller

von der Satzung geforderten for−

mellen Schritte konnte nach die−

sem letzten Akt die Gruppe ČEZ

als neuestes Mitglied willkommen

geheißen werden. Die Gruppe

ČEZ wurde bei der Beratung des

Rates von Ondřej Horák, dem

Regionalmanager für Kommuni−

kation, vorgestellt. Aus seiner Prä−

sentation haben wir für Sie einige

interessante Informationen aus−

gewählt.

GESCHICHTE UND

ZUKUNFT DER GRUPPE ČEZ

Die Aktiengesellschaft ČEZ wur−

de 1992 aus dem Fonds des

Nationalbesitzes der Tschechi−

schen Republik gegründet. Die

Aktienmehrheit liegt in staatlicher

Hand, daher übt auch das tsche−

chische Finanzministerium die

Verwaltung der Aktienbeteiligung

aus. Das Kerngeschäft der Grup−

pe ČEZ ist die Produktion und der

Verkauf von elektrischem Strom

sowie die damit einhergehende

Netzbetreibung.

Ein zweites Standbein findet sich

in der Erzeugung von Wärme und

deren Verkauf und Distribution.

2003 entstand durch die Vereini−

gung der Aktiengesellschaft ČEZ

mit den Vertriebsgesellschaften

Severočeská energetika, Severo−

moravská energetika, Středočes−

ká energetika, Východočeská

energetika und Západočeská ener−

getika die Gruppe ČEZ. Diese ist

nunmehr die bedeutendste Kumu−

lation von Unternehmen im Ener−

giesektor in der mittel− und osteu−

ropäischen Region und fällt zudem

unter die gesamteuropäischen Top

10 der Energiekonzerne.

Die Gruppe ČEZ (Tschechische energetische Werke)
ist neues Mitglied der Euroregion Krušnohoří

ÖKONOMISCHER

NATIONALCHAMPION

Die Gruppe ČEZ ist international

ein erfolgreicher tschechischer

Repräsentant, auf nationaler Ebe−

ne jedoch ein ökonomischer Gi−

gant. Sie ist die die Gesellschaft

mit der schnellsten Wertsteige−

rung, sie ist der größte Steuer−

zahler und der größte Investor in

der Tschechischen Republik,

sie bündelt die Arbeitsleistung

von mehr als 150 000 Mitarbeitern,

zugleich ist sie auch der be−

kannteste Philanthrop.

Zu diesen Superlativen tragen si−

cher auch ihre ausländischen Ge−

schäftsbeziehungen bei. Auf dis−

tributivem Gebiet besonders in

Bulgarien und Rumänien erfolg−

reich, konnten vorwiegend pol−

nische, aber wiederum auch bul−

garische Märkte bei der Produktion

erschlossen werden. Im Verlauf

des Jahres 2006 kamen neue

Tochtergesellschaften aus Serbi−

en, dem Kosovo, Bosnien und

Herzegowina und der Ukraine zur

Gruppe. Ende 2007 wurde eine

strategische Allianz mit MOL ge−

bildet, in deren Fokus der Ausbau

der Gaskraftwerke in Ungarn

steht. Derzeit wird um weitere Part−

nerschaften in der Türkei, Albani−

en, Mazedonien, Bosnien und Her−

zegowina, der Slowakei und in

Rumänien geworben.

DIE GRUPPE ČEZ IN

NORDBÖHMEN UND IHRE

WEITEREN PLÄNE

In der Region Nordböhmen wird

die Gruppe von 9 Mitgliedern re−

präsentiert. Es sind dies drei Han−

delsgesellschaften, ČEZ Distribu−

ce, a. s., ČEZ Správa majetku,

s.r.o. und Severočeské doly, a. s.,

vier Kohlegesellschaften, Tušimi−

ce, Prunéřov, Počerady a Ledvi−

ce und zwei Wasserkraftwerke,

Střekov und Zelina.

Zur Zeit wird das Heizkraftwerk

Tušimice II komplett erneuert, um

nicht nur sowohl die Laufzeit bis

zum Jahr 2035 zu verlängern, son−

dern auch den Wirkungsgrad von

35% auf 38% anzuheben. Zeit−

gleich mit diesem Projekt läuft im

Heizkraftwerk Ledvice der Einbau

der neuesten 660 MW− Energie−

quelle. Das Bauende und die In−

betriebnahme sind für das Jahr

2012 geplant. In diesem Jahr wird

an der Vorbereitung neuer gasba−

sierter Energieprojekte in Počera−

dy und Úžín gearbeitet. In Poče−

rady bilden zwei Dampfgasblocks

mit einer Leistung von 440 MW,

welche im Jahr 2013 ans Netz

gehen sollen, die planerische

Grundlage. In Úžín wird davon

ausgegangen, daß nach erteilter

Baugenehmigung ein Dampfgas−

block 2014 in Betrieb genommen

werden kann. Im Anschluß an die

Präsentation beantwortete der Re−

gionalmanager für Kommunikation

der Gruppe ČEZ, Ondřej Horák,

unsere Fragen.

Warum wurden Sie

Mitglied der Euroregion?

Das ist sehr einfach. Die meisten

Städte und Gemeinden in der Um−

gebung unserer Kraftwerke ge−

hören der Euroregion an und sie

hat Finanzmittel der EU zur Verfü−

gung gestellt bekommen. Die Mit−

tel aus dem Kleinprojektfonds wird

sie sogar vollkommen selbststän−

dig verwalten. Und im regionalen

tschechisch−sächsischen Fond,

wo über die Großprojekte ent−

schieden wird, hat die Euroregion

im Lenkungsausschuß zwei Ver−

treter.

Und was erwarten Sie vom Beit−

ritt in die Euroregion konkret?

Unsere Bemühung ist es, ge−

meinsam mit der Euroregion für die

Städte und Gemeinden günstige

Bedingungen für die Beantragung

von EU− geförderten Projekten zu

schaffen und ihnen so zu helfen,

weitere Finanzmittel für ihre

Entwicklung zu gewinnen. Man

kann also sagen, daß es unser Ziel

ist, die aus dem EU− Haushalt be−

reits in diese Region geflossenen

Finanzmittel zu mehren.
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Akciová společnost CELIO byla založena v

roce 1993. Současně byly zahájeny projekto−

vé a stavební činnosti vedoucí k naplnění pod−

nikatelského záměru, tj. výstavbě areálu pro

zpracování všech typů pevných odpadů a ná−

sledné uplatnění technologií na jejich využití.

Hlavním předmětem činnosti společnosti CE−

LIO a.s. je narozdíl od jiných společností ma−

teriálové využití, zpracování a zneškodňování

odpadů.

Pod vedením dvou ředitelů, Ing. Jindřicha Kauci

a Antonína Beneše se společnost dále rozvíjí

a je i mezinárodně známá. Celio získalo velký

přehled o perspektivních aktivitách v tomto

oboru a díky spolupráci s euroregionem mohlo

na celé řadě workshopů, konzultací i osobních

zkušeností srovnávat odlišnosti v realizaci pro−

jektů v odpadovém hospodářství. Na základě

takových zkušeností se stalo Celio význam−

ným zpracovatelem nebezpečných, komunál−

ních a inertních odpadů, včetně elektrošrotu a

z něj vznikajících komodit. Úzká je spolupráce

se saskými partnery, se kterými již společnost

Celio realizovala několik společných projektů.

Celio hraje ale i významnou regionální roli, kro−

mě členství v euroregionu je jedním ze zaklá−

Naše členská firma Celio hledí dopředu
Unsere Mitgliedsfirma CELIO A.G. schaut vorwärts

Die Aktiengesellschaft CELIO wurde im Jahr

1993 gegründet. Gleichzeitig begannen die

Projekt− und Bautätigkeiten, welche für die

Verarbeitung aller Abfallarten und zum Einsatz

der passenden Technologien für deren Verwer−

tung unerläßlich waren. Im Gegensatz zu

anderen Gesellschaften besteht die Haupttä−

tigkeit der Gesellschaft Celio AG in der  mate−

dajících členů Ekologického centra Most, čle−

nem Hospodářské a Sociální Rady Mostecka

a Okresní hospodářské komory Most.

riellen Weiternutzung, Verwertung und Besei−

tigung von Abfällen und nicht nur in deren De−

ponierung.

Unter Führung zweier Direktoren, Herrn Ing.

Jindřich Kauca  und Herrn Antonín Beneš, wird

die Gesellschaft vorangebracht. International

ist sie bereits bekannt. Dank der Zusammen−

arbeit mit der Euroregion konnten Mitarbeiter

von Celio bei einer ganzen Reihe von grenz−

übergreifenden Workshops, Konsultationen

sowie durch persönliche Erfahrungen einen

guten Überblick über Perspektiven und Akti−

vitäten gewinnen und die Unterschiede bei der

Umsetzung von Projekten der Abfallwirtschaft

vergleichen. Aufgrund solcher Erfahrungen

wurde Celio ein bedeutender Verwerter von

Sonder−, Kommunal− und Inertabfall inklusive

Elektroschrotts und der aus ihm entstehenden

Abfallarten. Eine enge Zusammenarbeit gibt es

mit sächsischen Partnern,

mit denen schon einige Pro−

jekte umgesetzt wurden. Ce−

lio spielt auch eine bedeuten−

de regionale Rolle, außer der

Mitgliedschaft in der Eurore−

gion ist die Gesellschaft

eines der Gründungsmit−

glieder des Ökologischen

Zentrums Most, Mitglied im

Wirtschafts− und Sozialrat

der Region Most und Mitglied

der Kreiswirtschaftskammer

Most.

Podpis smlouvy mezi firmou Insora (G. Lorenz)
z Chemnitz a firmou Celio (A. Beneš) z Mostu

Unterzeichnung eines Vertrags zwischen der
der Firma Insora Chemnitz (G. Lorenz) und
Firma Celio Most (A. Beneš)
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SOUTĚŽ
WETTBEVERB

VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE:

Nadační fond Sparkassenstiftung Mittleres Erzge−

birge, regionální televize „Mittel Erzgebirgs Fern−

sehen“, sdružení Kulturraum Erzgebirge a podpůr−

ný spolek Kultur− und Freizeitzentrum des Mittleren

Erzgebirgskreises“ vyhlašují pod záštitou saského

zemského úřadu Sächsische Landesanstalt für pri−

vaten Rundfunk und Neue Medien soutěž o televiz−

ní cenu „Grenzgänger“, které se mohou zúčastnit

rádia, producenti, autoři a studující se svými pří−

spěvky, které byly vytvořeny či odvysílány po 1. říj−

nu 2007.

Cena bude vítězům předána v rámci letošního fes−

tivalu filmu a fotografie Film− und Fototage, který

se koná ve dnech 7. − 9. listopadu 2008.

Soutěž je přehlídkou profesionálních výkonů a v

první řadě slouží k výměně zkušeností pracovníků

v oblasti filmu, videa a televize. Vybrané příspěvky

budou představeny a podněty pro další tvorbu sou−

těžícím předány v rámci připravovaných worksho−

pů. Přihlašované příspěvky by měly obsáhnout

téma „Člověk a jeho okolí“ v tom nejširším slova

smyslu.

KATEGORIE:

Soutěž se vyhlašuje v následujících kategoriích:

− krátká zpráva (maximální délka příspěvku 4 mi−

nuty)

− vizitka − představení malých či středních podniků

(maximální délka příspěvku 20 minut)

− publicistika, dokumenty, reportáže (maximální dél−

ka příspěvku 30 minut)

− zábavné pořady, magazíny (maximální délka pří−

spěvku 45 minut)

Obsahově jsou kategorie otevřené pro všechny

oblasti: politika, hospodářství, kultura, spolkový

život, děti a mládež, senioři, sport, dějiny a pod.

CENY:

Ve všech kategoriích budou nominovány tři pří−

spěvky. Ten nejlepší z nich se stane nositelem ceny

„Grenzgänger“. Hlavní cena je vždy dotována část−

kou 500 euro. O udílení cen rozhoduje porota.

Nezávisle na jednotlivých kategoriích bude uděle−

na cena „Nachwuchspreis“ (cena pro nejlepší de−

but bez věkového omezení).

Podmínky účasti:

− Soutěže jsou oprávněni se zúčastnit rádia, pro−

AUSSCHREIBUNG

Die Sparkassenstiftung Mittleres Erzgebirge, das

Mittel Erzgebirgs Fernsehen, der Kulturraum Erz−

gebirge und der Förderverein des Kultur− und Frei−

zeitzentrum des Mittleren Erzgebirgskreises veran−

stalten mit Unterstützung der Sächsischen

Landesanstalt für privaten Rundfunk und Neue

Medien den Wettbewerb der Grenzgänger, den

Fernsehpreis, an dem sich Programmveranstalter,

Autoren und Studierende mit Beiträgen beteiligen

können, die nach dem 1.10.2007 hergestellt oder

gesendet worden sind.

Im Rahmen der diesjährigen Film− und Fototage

vom 7. bis 9. November 2008 wird dieser Preis ver−

geben.

Der Wettbewerb ist eine Leistungsschau der Pro−

fessionalität und dient in erster Linie dem Austausch

von Erfahrungen bei der Beherrschung des „Video−

und Fernsehhandwerks“.

In Workshops werden ausgewählte Beiträge vor−

gestellt und Anregungen für weitere Werke gege−

ben.

Dabei sollen die Beiträge das Thema „Menschen

und ihr Umfeld“ im weitesten Sinne beinhalten.

KATEGORIEN:

Der Wettbewerb wird in folgenden Kategorien

durchgeführt:

− Kurzbericht bis 4 min

− Darstellung kleinerer und mittlerer Unternehmen

bis 20 Minuten

− Hintergrundberichte, Dokumentationen und Re−

portagen bis 30 Minuten

− Magazine bis 45 Minuten

Inhaltlich sind die Kategorien für alle Bereiche

offen:

Politik, Wirtschaft, Kultur, Vereinsleben, Jugend, Se−

nioren, Sport, Geschichte u.v.a.

PREISE:

Es werden in allen Kategorien drei Beiträge nomi−

niert. Der Beste wird mit dem „Grenzgänger“ aus−

gezeichnet.

Der Hauptpreis ist mit jeweils 500,00 Euro dotiert.

Über die Preisvergabe entscheidet die Jury.

Unabhängig von den Kategorien wird ein Nach−

wuchspreis (ohne Altersbegrenzung) vergeben.

Teilnahmebedingungen:

1. Teilnahmeberechtigt sind Sender, Autoren und

Studierende. Sie können in jeder Kategorie jeweils

einen nach dem 1.10.2007 gesendeten oder pro−

duzierten Beitrag einreichen.

2. Jeder Beitrag ist gesondert auf zwei DVD mit dem

ordnungsgemäß ausgefüllten und unterschriebe−

nen Einreichungsbogen bis zum 30. September

2008 im Kultur− und Freizeitzentrum des Mittleren

Erzgebirgskreises, Anton−Günther−Weg, in 09496

Marienberg einzusenden.

3. Jedem Beitrag ist der Text der Anmoderation und

eventuell der Text der Abmoderation

bzw. eine kurze Beschreibung beizufügen.

4. Die Wettbewerbsbeiträge werden aus Kosten−

gründen nicht zurückgesendet.

5. Die Teilnehmer räumen den Veranstaltern das

Recht ein, den Beitrag oder Teile davon für die

Bewerbung, Nachberichterstattung und Auswer−

tung des Wettbewerbes zu benutzen, insbesonde−

re der Aufführung beim geplanten Wettbewerbs−

kino im Sommer 2009.

JURY:

Durch den Veranstalter werden unabhängige Fach−

leute berufen. Die Beratungen der Jury sind nicht

öffentlich.

Eine Auswahlkommission wird vom Veranstalter

beauftragt, die ausgewählten Beiträge vorab zu

sichten und auf Einhaltung der Kategorie zu über−

prüfen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

ducenti, autoři a studenti. V každé kategorii mohou

přihlásit jeden příspěvek, který byl vytvořen nebo

vysílán po 1. říjnu 2007

− Každý příspěvek bude zaslán ve dvou kopiích na

DVD spolu s řádně vyplněnou a podepsanou při−

hláškou, a to do 30.září 2008 na adresu: Kultur−

und Freizeitzentrum des Mittleren Erzgebirgskrei−

ses, Anton−Günther−Weg, D−09496 Marienberg

− Ke každému příspěvku bude přiložen ve formě

textu komentář případně krátký popis.

− Přihlášené příspěvky se soutěžícím nevracejí.

− Soutěžící dávají vyhlašovatelům právo přihlášený

příspěvek či jeho část využít při propagaci, zpravo−

dajství o průběhu a vyhodnocení soutěže, zejména

pak při přípravě soutěže „Wettbewerbskino“ v létě

2009.

POROTA:

Vyhlašovatelé soutěže osloví nezávislé odborníky.

Porady poroty jsou neveřejné. Výběrová komise

bude utvořena vyhlašovateli, vybrané příspěvky nej−

dříve shlédnuty a přezkoumány, zda splňují pod−

mínky pro jednotlivé kategorie.

Vymáhání práva soudní cestou je vyloučeno.
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Der Europäische Pokal in Handradsport

(European Handbike Circuit)  wurde Ende Juli

2008 bereits zum sechsten Mal in Louny aus−

getragen.

Aus mehr als 15 europäischen Ländern sowie

aus dem Oman und dem Libanon waren viele

Sportler, für die der Louner Wettbewerb der

letzte Wesentliche vor den Paralympischen

Spielen in Peking war, in verschiedene Grup−

pen angereist.

Das Programm mußte etwas gekürzt werden,

weil kurz vor dem Nachmittagswettkampf ein

kurzer, aber heftiger Platzregen über den Ver−

anstaltungsort hinwegfegte  und die Bahn glatt

und rutschig werden ließ. Zur Eröffnung war

auch der Vorsitzende des Senats der Tsche−

chischen Republik anwesend, bei welchem

sich der  Vorstand des European Handbike

Circuit für die Unterstützung der Veranstaltung

in Louny bedankte.

Und wer waren die Sieger?

Bei den Frauen erreichte  Dorothee Vieth aus

der deutschen Mannschaft des Harvestehuder

RV die Bestzeit,  bei den Männern waren El−

mar Sternath aus der österreicherischen Mann−

schaft ABSV Wien und sein Teamkollege

Europäischer Pokal wieder in prachtvoller Atmosphäre
Evropský pohár opět ve skvělé atmosféře

Evropský pohár v ruční cyklistice (European

Handbike Circuit 2008)  měl koncem červen−

ce zastávku v Lounech, a to již pošesté. Z více

než patnácti zemí Evropy, Libanonu a Ománu

bylo ve jednotlivých výpravách mnoho repre−

zentantů, pro které byl lounský závod v pod−

statě posledním velkým závodem před odjez−

dem na paralympijské hry v čínském Pekingu.

Program byl o něco zkrácen, neboť těsně před

odpoledním závodem se nad městem přehna−

la krátká, ale dosti velká přeháňka a trať se

stala kluzkou.

Při slavnostním zahájení byl

přítomen i předseda Senátu

České republiky Přemysl

Sobotka, kterému celé vede−

ní evropského poháru podě−

kovalo za podporu lounské−

ho závodu.

A kdo byl ze všech nejlepší?

V ženách dosáhla nejrychlej−

šího času Dorothee Vieth z

německého družstva Har−

vestehuder RV, v mužích byl

v časovce nejrychlejší Elmar

Sternath z rakouského druž−

stva Team ABSV Vídeň a v

kritériu pak ze stejného týmu

Wolfgang Schattauer.

Výsledky jsou bez rozlišení

postižení.

Text a foto:

Ladislav BÁBA, Louny

Wolfgang Schattauer die schnellsten. Der Grad

der körperlichen Behinderung ging nicht in die

Wertung ein.
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Zástupci Freie Universität Berlin, Leibnitz−Institut für Ökologische Rau−

mentwicklung a pražské Karlovy univerzity prezentovali výsledky své

výzkumné práce na závěrečném jednání projektu Interreg s názvem

DINGHO (necentrální, integrovaná a přeshraniční ochrana před

povodněmi v česko−německém spádovém území na hřebenech okre−

su Střední Krušnohoří.

Kromě různých protipovodňových opatření pro spádové území horní

Flöhy a dolní Chomutovky byly zkoumány též možnosti výstavby proti−

povodňových nádrží v oblasti Natzschungu/Načetínského potoka.

Výsledky výzkumu mají pro region obzvláště velký význam, protože do

zkoumaného území patří nejhůře postižené obce a jejich území, zasa−

žené stoletou vodou v roce 2002.

Profesorka Isolde Roch z Leibnitzinstitutu v Drážďanech poukázala

kromě jiného na perspektivy pro vytvoření realizačních a manažerských

struktur, z nichž se jako nejslibnější ukazuje sdružení ETVZ (Evropské

sdružení pro teritoriální spolupráci).
Die Freie Universität Berlin, das Leibnitz−Institut für Ökologische Raum−

entwicklung und die Karlsuniversität Prag präsentierten in der Abschlus−

stagung des Interreg−Projektes DINGHO (dezentraler, integrierter und

grenzüberschreitender Hochwasserschutz in den deutsch−tschechischen

Einzugsgebieten der Kammlagen des Mittleren Erzgebirges) die Ergeb−

nisse ihrer Forschungsarbeit.

Neben den verschiedenen Hochwasserschutzmaßnahmen für das Einzugs−

gebiet der oberen Flöha und an der unteren Chomutovska wurden

Möglichkeiten des Hochwasserrückhaltes im Einzugsgebiet der Natzschung

untersucht.

Die Ergebnisse der Untersuchungen sind für die Region von besonderer

Bedeutung und Wichtigkeit, da zum Untersuchungsgebiet die am

stärksten betroffenen Orte und Flächen des Jahrhunderthochwassers 2002

gehören. Frau Prof. Isolde Roch vom Leibnitzinstitut in Dresden zeigte

außerdem Perspektiven für Umsetzungs− und Managementstrukturen auf,

von denen ein ETVZ (Europäischer Verein zur territorialen Zusammenar−

beit) am vielversprechendsten scheint.

Zaměřeno na povodně − Hochwasserschutz im Visier

Nekrolog
Dne 31. 7. 2008 zemřel nečekaně

zakládající člen Asociace evrop−

ských euroregionů AGEG a dlouho−

letý předseda rady této asociace,

Dr. Victor Freiherr
von Malchus

Vzpomínáme nyní pro muže, který

přes dlouhých 40 let ovlivňoval roz−

hodujícím způsobem přeshraniční

spolupráci svými vědeckými prace−

mi a svými jedinečnými znalostmi

hraničních regionů.

Nachruf
Am 31.07.2008 ist das Gründungsmit−

glied der AGEG und jahrzehntelanger

Vorsitzender des Beirats der AGEG,

Herr Dr. Victor Freiherr
von Malchus

überraschend verstorben.

Wir trauern um einen Mann, der die grenz−

überschreitende Zusammenarbeit über 40

Jahre lang durch seine wissenschaftliche

Arbeit und seine einzigartigen Kenntnis−

se über der Grenzregionen entscheidend

beeinflusst hat.
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Již při studiu na střední škole se Michaele Hofmanová
pevně rozhodla, že chce být kastelánkou. Poté vystudova−
la ještě management kultury, management EU, teorii ko−
munikace a navíc se zajímá o vše, co s prací dobrého kas−
telána souvisí − ať už je to historie, ekonomika, či
stavebnictví.
Po krátkém působení ve státních úřadech památkové péče
v Praze a Plzni, kde mohla nasbírat řadu cenných zkuše−
ností ze správy kulturních památek, se konečně stala tato
mladá magistra na sklonku roku 2007 kastelánkou na zám−
ku v Krásném Dvoře. Má před sebou řadu úkolů. Jednou
z prvních priorit byla nyní probíhající repase oken v průčelí
zámku. Dalším významným plánem je vybudování velmi
potřebného trojjazyčného značení v anglickém zámeckém

Zámek Krásný Dvůr má novou kastelánku
Neue Kastellanin auf Schloss Krásný Dvůr
Bereits beim Studium an der Fachschule war Michaela
Hofmanová fest entschlossen, diesen Posten zu beklei−
den. Daher studierte sie Kultur− und EU− Management und
interessiert sich für alles, was für die Arbeit eines guten
Burgvogts von Bedeutung ist, sei es Geschichte, Ökono−
mie oder Bauwesen.
Nach kurzer Tätigkeit in den staatlichen Ämtern für
Denkmalpflege in Prag und Pilsen, wo sie eine Reihe wert−
voller Erfahrungen über Führung und Management sam−
meln konnte, wurde die junge Magisterin  Ende 2007 end−
lich Herrin auf Schloss Krásný Dvůr (Schönhof) in der
gleichnamigen Gemeinde. Hier stehen ihr eine Reihe He−
rausforderungen bevor. Oberste Priorität mußte dem nun−
mehr abgeschlossenen Austausch der alten und morschen
Fenster auf der Frontseite eingeräumt werden. Das
nächste Ziel ist die Anbringung der dringend erforderli−
chen dreisprachigen Wegweisung im weitläufigen engli−
schen Schlosspark, der mit einer Ausdehnung von 100
ha zu den größten in der Tschechischen Republik gehört.
Ein neues Informationssystem würde es den Besuchern
ermöglichen, nicht nur die Schönheit der Natur, sondern
auch die zahlreichen romantischen Bauten zu entdecken,
die den Park schmücken. Hier bietet sich ganz sicher die
Möglichkeit der Beantragung eines passenden Projektes.

In der Zusammenarbeit mit der Euroregion möchte Frau
Hofmanová weitere Projekte für die kulturelle Nutzung des
Schlosses oder für Sanierungsarbeiten in dem in der
Euroregion so bekanntem Denkmal beantragen. Michaela
Hofmanová strotzt vor Engagement und Tatendrang und
wir werden nach dem Mutterschaftsurlaub, den sie in den
nächsten Monaten antritt, ganz sicher von ihr hören.

parku, který svou rozlohou 100 ha patří k největším v České
republice. Nový informační systém usnadní návštěvníkům
cestu nejen za krásami přírody, ale i za četnými romantic−
kými stavbami, které zámecký park zdobí. Nabízí se tu za−
jisté možnost podání vhodného projektu. Ve spolupráci
s euroregionem by ráda podala další projekty na kulturní
využití zámku či na restaurátorské práce na této, v eurore−
gionu tak význačné, památce. Michaela Hofmanová pře−
kypuje energií a úkolů se neleká. Po mateřské dovolené,
která ji v nejbližších měsících čeká, o ní jistě brzy znovu
uslyšíme.

Der einzige Deutsche,…
…der in Most ohne Bezahlung arbeitet. So wurde ich in

den zurückliegenden Monaten vom Geschäftsführer der

Euroregion Krušnohoři, Herrn Mgr. Bína, mit einem Au−

genzwinkern genannt, während ich im Rahmen meines

Studiums ein Praktikum in seiner Geschäftsstelle der

Euroregion in Most absolvierte.

Die Erfahrungen jedoch, welche ich während dieser Zeit

sowohl auf fachlicher wie menschlicher Ebene sammeln

durfte, lassen sich mit Geld nicht aufwiegen.

So bekam ich nicht nur einen Einblick in die tschechi−

schen Verwaltungsstrukturen, sondern lernte auch fast alle

Jediný Němec…
který v Mostě pracuje zadarmo. Tak jsem byl před několi−

ka uplynulými měsíci pobaveně uvítán  jednatelem Euro−

regionu Krušnohoří Mgr. Františkem Bínou, když jsem měl

v rámci svého studia absolvovat praxi v jednatelství euro−

regionu Mostě. Avšak zkušenosti, které jsem během této

doby získal, ať už na odborné úrovni či na té lidské, se

nedají penězi vyvážit. Tak jsem mohl nejen třeba získat za−

svěcený pohled do českých správních struktur, ale i se−

známit se s prací snad všech pracovních komisí euroregi−

onu i s jejich úkoly. Obzvláště hezká byla spolupráce

s Luisou Zelenkovou v Asistenčním centru a rovněž

s jednatelkou německé části euroregionu Beate Ebenhöh

v její kanceláři ve Freibergu. Obě si vždy našly čas, aby

vedle své práce mohly trpělivě a kompetentně zodpovídat

mé otázky. Ohromilo mě, na kolika úrovních již přeshra−

niční spolupráce probíhá. Nadto jsem měl navíc mnoho

příležitostí  k osobním rozhovorům. Velkou ctí pro mě bylo

to, že jsem byl pozván na setkání mosteckého Pons klubu.

Má půlroční praxe se blíží ke konci a tak bych chtěl podě−

kovat všem, kteří mi v této době vyházeli plně vstříc, dělili

se se mnou o své znalosti a pomáhali mi k tomu, že jsem

se mohl zase o dobrý kus přiblížit svému profesnímu cíli.

Poděkovat bych chtěl také majiteli hotelu Ressl a jeho za−

městnancům za jejich upřímnou pohostinnost, která dale−

ko přesahovala mnou očekávanou míru. Můj obzvláštní

dík patří avšak Františku Bínovi. Nejenže mi vůbec praxi

umožnil, ale smířil se i s tím, že musel během mé praxe

vynakládat daleko více práce, aby byl nadále ve své čin−

nosti úspěšný. Byl mi po boku vždy a byl mi vždy spoleh−

livým, kompetentním přítelem jak při vyřizování mých úko−

lů, tak i při překonávání velkých i malých problémů, do

kterých jsem se, jako cizinec, občas dostával.  Na těch šest

měsíců budu často a rád vzpomínat…

Martin WittgMartin WittgMartin WittgMartin WittgMartin Wittg

Arbeitsgruppen der Euroregion und ihre Aufgaben ken−

nen. Besonders reizvoll war die Arbeit für Frau Zelenková

im Assistenzzentrum sowie für die Geschäftsführerin der

Euroregion Erzgebirge, Frau Ebenhöh, in ihrer Freiberger

Geschäftsstelle. Beide fanden stets Zeit, mir neben der

eigentlichen Arbeit  geduldig und kompetent meine Fra−

gen zu beantworteten. Es hat mich erstaunt, auf wie vielen

Ebenen bereits eine grenzüberschreitende Zusammenar−

beit stattfindet.

Darüber hinaus hatte ich vielfach Gelegenheit zu persön−

lichen Gesprächen. So war es mir eine große Ehre, zum

Zusammentreffen der Mitglieder des  Moster Pons Clubs

eingeladen zu werden.

Ein halbes Jahr Praktikum neigt sich dem Ende entgegen,

und ich bedanke mich bei allen, die mir während dieser

Zeit so offen entgegengekommen sind, mich an ihrem

Wissen teilhaben ließen und mir geholfen haben, meinem

beruflichen Ziel ein gutes Stück näherzukommen. Bedan−

ken möchte ich mich auch beim Wirt des Hotels „Ressl“

und seinen Angestellten für die mir dort während meines

Aufenthalts weit über das zu erwartende Maß hinaus zuteil

gewordene herzliche Gastfreundschaft. Mein ganz beson−

derer Dank gilt jedoch František Bína. Er hat nicht nur die−

ses Praktikum überhaupt erst ermöglicht und maßgeblich

unter Inkaufnahme eines erheblichen Mehraufwandes an

Arbeit zu seinem Gelingen beigetragen, sondern stand mir

darüber hinaus stets verläßlich, kompetent und freund−

schaftlich bei der Erledigung meiner Aufgaben und der

Bewältigung der großen und kleinen Probleme, die sich

für einen Ausländer so ergeben, zur Seite.

An diese sechs Monate werde ich oft und gern zurückden−

ken…                                                    Martin  Wittig                                                    Martin  Wittig                                                    Martin  Wittig                                                    Martin  Wittig                                                    Martin  Wittig
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Již 200 let láká návštěvníky zblízka i zdaleka

zámek, postavený na 50 m vysokém ostrohu

řeky Muldy u Cvikova, v jedinečně krásné pří−

rodě v údolí této řeky.

Rochsburg byl založen původně jako hrad ve

12 století, do 15. století se rozšiřoval a pod

vedením stavitele Arnolda von Westfalen byl

přestavěn na zámek. Za pánů ze Schönburgu

získal zámek v polovině 16. století svůj dnešní

vzhled.

Vnější části stavby zachovávají svůj obranný

charakter, který je patrný na předsunuté brá−

ně, severní obranné hradbě s hrázděným zdi−

Schloss Rochsburg
Zámek Rochsburg
Schloss Rochsburg, auf einem 50 Meter ho−

hen Felssporn über der Zwickauer Mulde in

die einmalig schöne Natur des Muldentales

eingebettet, lockt seit fast 200 Jahren Gäste

aus Nah und Fern.

Im 12. Jahrhundert gegründet, wurde die

Rochsburg bis ins 15.Jh. mehrfach erweitert

und unter dem Baumeister Arnold von West−

falen zum Schloss umgebaut. Unter den Her−

ren von Schönburg erhielt  Schloss Rochsburg

Mitte des 16.Jh. das heutige Aussehen.

Die Außenanlagen behielten ihren wehrhaften

Charakter, der mit der vorderen Toranlage, der

Nordwehrmauer mit dem Fachwerkwehrgang,

der Südwehrmauer und dem oberen Tor zum

Innenhof noch deutlich erkennbar ist.

In der Kernburg des Schlosses befindet sich

ein Museum, in dem historische Interieure,

wechselnde Kunstausstellungen und eine

Ausstellung zu 1000 Jahre Mode zu sehen

sind.

Im Museum können Führungen durch die

Außenanlagen angemeldet werden, außerdem

besteht die Möglichkeit um 11.00 /13.00/15.00

Uhr an einer Führung durch die Schlosskapel−

le St. Anna teilzunehmen.

Der Bergfried mit einer sehenswerten Einzei−

geruhr ist nach Voranmeldung zu besteigen.

Erreichen können Sie die Rochsburg über die

B95 / Abfahrt Penig−Rochsburg, die B175 über

die Abfahrt Elsdorf−Lunzenau−Rochsburg,

über das Chemnitztal − Burgstädt − Lunzenau −

Rochsburg oder über das Muldental Wechsel−

burg − Lunzenau − Rochsburg.

vem, na jižních hradbách a na horní bráně,

uzavírající vnitřní nádvoří.

V hradním jádru zámku Rochsburg se nalézá

muzeum a v jeho historickém interiéru jsou k

vidění putovní umělecké výstavy, ale je tu také

stálá výstava věnovaná 1000 rokům módy.

V muzeu je možné se přihlásit na prohlídku

vnějšího opevnění, kromě toho je možné se

zúčastnit prohlídky s průvodcem v zámecké

kapli Sv. Anny vždy v 11.00, 13.00 a 15.00

hodin. Na obrannou hradní věž, donjon,  s po−

zoruhodnými hradními hodinami, je možné vy−

stoupit po předchozím

ohlášení.

Do Rochsburgu se může−

te dostat po silnici B95 −

sjezd Penig−Rochsburg

či po B175 s odbočkou

na Elsdorf−Lunzenau−

Rochsburg či přes Chem−

nitztal − Burgstädt − Lun−

zenau −Rochsburg či

přes Muldental Wechsel−

burg − Lunzenau − Rochs−

burg.
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Vítejte v Chyši
Wilkommen in Chyše
In der Nähe von Lubenec, einer bekannten Ge−

meinde unserer Euroregion an der Straße Karlovy

Vary – Praha, befindet sich die Gemeinde Chyše,

derer Schmuck das gleichnahmige Schloss, Sitz des

Grafengeschlechtes  Lažanský, ist. Obwohl es recht

modern scheint, lösten sich hier fast alle architek−

tonischen Stile ab und seine Geschichte reicht bis

in die tiefe Vergangenheit.

Für die jüngste Geschichte des Schlosses ist viel−

leicht die interessanteste Tatsache, dass hier, im

Jahr 1917, Karel Čapek als Privatlehrer tätig war.

Heute ist für die Besucher des Schlosses der welt−

bekannte Schriftsteller der Anziehungsmagnet, weil

viele seine Werke das Siegel des Schlosses und

seiner Umgebung, seiner Inspiration tragen. Doch

von seinem Aufenthalt hier war er selbst möglicher−

weise nicht allzusehr begeistert. Der berühmte

Literat hatte damals seine großen Werke erst noch

vor sich und suchte hier als frisch promovierter Phi−

losophiedoktor eine Arbeit. Als ihm Graf Lažanský

den Posten eines Erziehers für seinen Sohn ange−

boten hatte, akzeptierte er den Vorschlag, obwohl

er als überzeugter Demokrat und der mit Leib und

Seele größte Bekenner des Philosophen und

künftigen Präsidenten Masaryk von diesem Stück

überlebendem Feudalismus und dem gesellschaft−

lichen Leben keine gute Meinung gehabt haben

kann.

Falls Sie mehr erfahren möchten, besuchen Sie das

Schloss in Chyše, um die historischen Geschich−

ten über Karel Čapek direkt von der jetzigen

Schlossfrau, Ing. Marcela Lažanská, zu hören. Und

falls Sie der Besichtigung des Schlosses und des

prächtigen Parkes müde werden, können Sie in der

Schlossbrauerei einkehren und im angenehmen

Milieu das nach uraltem Rezepte gebraute, origi−

nelle Bier von Chyše kosten.

Öffnungszeit

April: Sa, So, Feirtage  10 – 17 Uhr

Mai – September: Di – So 10 – 17 Uhr

Oktober: SA, So Feiertage 10 – 17 Uhr

Besichtigung mit einem Reiseführer ca. 45 min, 40

Personen (Texte in Englisch, Deutsch, Russisch)

Auf der Besucherrunde kann man das Schlossin−

terieur, den Schlosskeller, die mittelalterliche Bas−

tei, den Barockbrunnen und die der Persönlichkeit

Karel Čapeks gewidmete Exposition besichtigen.

Nedaleko Lubence, známé člen−

ské obce našeho euroregionu,

na trati Karlovy Vary – Praha,

leží obec Chyše, jejíž ozdobou

je stejnojmenný zámek, sídlo

hraběcího rodu Lažanských.

Ačkoliv vypadá poměrně mo−

derně, vystřídaly se tu snad

všechny architektonické slohy

a jeho historie sahá hluboko do

minulosti.

Na novodobých dějinách zám−

ku je nejzajímavější asi fakt, že

zde v roce 1917 působil coby

domácí učitel Karel Čapek. Dnes

je tento světoznámý spisovatel

hlavním „tahákem“ pro ná−

vštěvníky zámku, protože mno−

ho jeho děl nese pečeť chyšské

inspirace. Ale když tu pobýval,

možná příliš nadšený nebyl.

Slavný literát měl v té době svá

velká díla teprve před sebou a

jako čerstvě vystudovaný dok−

tor filozofie tu hledal práci. Když

mu hrabě Lažanský nabídl mís−

to vychovatele pro svého syna,

návrh reflektoval, přestože jako

bytostný demokrat a příští ma−

sarykovec tělem a duší musel

mít na „přežilé feudály“ a jejich

společenské zřízení vlastní ná−

zor.

Pokud se chcete dozvědět více,

musíte zámek v Chyši navštívit a vyslechnout si his−

torky o Karlu Čapkovi třeba přímo z úst nynější „zá−

mecké paní“,  Ing. Marcely Lažanské. A až budete

prohlídkou zámku i přilehlého parku unaveni, mů−

žete zavítat do zámeckého pivovaru a v příjemném

prostředí tu ochutnat originální chyšské pivo vaře−

né podle starodávného receptu.

Otevírací doba:

Duben:  sobota, neděle, svátky 10 – 17 hodin

Květen − září:  úterý – neděle 10 – 17 hodin

Říjen:  sobota, neděle a svátky 10 – 17 hodin

Prohlídka:s průvodcem, cca 45 minut, 40 osob (tex−

ty Aj, Nj, Rj).

Návštěvní okruh zahrnuje: stylové zámecké interi−

éry, zámecké sklepení, středověkou baštu, barokní

studnu a expozici věnovanou osobnosti Karla Čap−

ka.

Text a 2x foto: Ladislav BÁBA, Louny


