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Prostředky Evropské unie půjdou do euroregionů
Finanzmittel der EU in die Euroregionen
17 bilaterálních projektů na podporu přeshra−

projednáno a schváleno dalších 15 projektů

tschechischer Federführung. Dabei sind die

niční spolupráce s dotací 10,5 milionů z pro−

za 23,5 milionů EUR, které budou financová−

Anforderungen an die Qualität der Zusam−

středků EU v rámci programu Cíl 3 s celkový−

ny z fondů EU. Další informace k těmto pro−

menarbeit im Vergleich zum Vorgänger−

mi náklady 12 milionů bylo schváleno na

jektům přineseme v příštím vydání Infopres−

programm Interreg III A deutlich gestiegen:

jednání členů Monitorovacího výboru Cíl 3 ČR

su.

Jedes einzelne dieser 17 Projekte bringt

− Svobodný stát Sasko v Drážďanech dne

Menschen zusammen, schafft grenzüber−

24. 2. 2009. Vedoucím partnerem dvanácti

greifende Kooperationsstrukturen und stärkt

projektů je saská strana, pět projektů vede

auf die eine oder andere Weise das Zusam−

strana česká. Požadavky na kvalitu spoluprá−

menwachsen von Land und Leuten. Sachsen

ce ve srovnání s předchozím programem In−

17 bilaterale Projekte zur Förderung der

und Tschechien stehen bis Ende 2013 für
ihren gemeinsamen Grenzraum EU−Mittel in

terreg III A výrazně stouply, není možná for−

grenzübergreifenden Zusammenarbeit mit

mální spolupráce partnera. Každý z oněch

Gesamtkosten in Höhe von 12 Mio Euro wur−

Höhe von insgesamt 207 Millionen Euro aus

schválených 17 projektů podpoří další sbližo−

den mit knapp 10,5 Millionen Euro EU−Mittel

dem Europäischen Fonds für Regionalent−wi−

vání lidí i obou zemí a vytváří přeshraniční tr−

im Rahmen des Ziel 3/Cíl 3−Programms bei

cklung (EFRE) zur Förderung der grenzüber−

valé kooperační struktury. Pro Sasko a ČR je

der Beratung des Begleitausschusses geför−

schreitenden Zusammenarbeit zur Verfügung.
Inzwischen wurden am 26./27.5. in Heř−

k dispozici v Evropském fondu pro regionální

dert. Das haben die Mitglieder des Begleit−

rozvoj (EFRE) od roku 2007 do konce roku

ausschusses Ziel 3/Cíl 3 Freistaat Sachsen –

manice weitere15 Vorhaben mit knapp 23,5

2013 pro společné příhraničí celkem 207 mi−

Tschechische Republik am 24 02. 2009 in

Millionen Euro EU−Mitteln bestätigt. Näheres

lionů EUR.

Dresden bestätigt. 12 Projekte davon stehen

zu diesen Projekten erfahren Sie in der

Mezitím bylo 26. a 27. května v Heřmanicích

unter sächsischer und fünf Projekte unter

nächsten Ausgabe der Infopress.

Ulrike Große, Yvonne Schönlein
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Der Lokale Lenkungsausschuss der Euroregion Erzgebirge/
Krušnohoří bewilligt erste Projekte
Lokální řídící výbor Euroregionu Krušnohoří schválil první projekty
Insgesamt 14 Projekte im Kleinprojektfonds des Programms Ziel 3 wur−
den zum ersten Mal bei der Sitzung des Lenkungsausschusses der Eu−
roregion Erzgebirge/Krušnohoří am 25. 03. 2009 in Freiberg bewilligt.
Das Programm Ziel 3, bei dem eines der Projekte auch das Projekt der
Verwaltung und Administrative des Kleinprojektefonds ist unterstützt die
grenzüberschreitende Zusammenarbeit Tschechische Republik und Sa−
chsen in der Förderperiode 2007−2013. Jährlich stehen jeder Seite der
Euroregion 250 000 EUR für Kleinprojekte zur Verfügung. Über die För−
derung entscheidet ein gemeinsamer Lokaler Lenkungsausschuss mit
insgesamt 16 stimmberechtigten Mitgliedern und 7 beratenden Mitglie−
dern. Die Projekte werden in den Arbeitsgruppen der Euroregion beurte−
ilt. Deren professionelle Stellungnahmen sind für die Mitglieder des Len−
kungsausschusses sehr wichtig.

Celkem 14 projektů ve Fondu malých projektů v programu Cíl 3 bylo
poprvé schváleno na zasedání společného Lokálního řídícího výboru
Euroregionu Krušnohoří dne 25. 3. 2009 ve Freibergu.
Program Cíl 3, jehož jedním z projektů je i správa a administrace Fondu
malých projektů Euroregionu Krušnohoří, podporuje přeshraniční spolu−
práci Saska a ČR v období 2007−2013. Ročně má každá strana eurore−
gionu k dispozici 250 tisíc EUR.
O přidělení dotace rozhoduje česko−saský společný Lokální řídící výbor
s celkovým počtem šestnáct hlasujících členů a sedm členů s hlasem
poradním. Projekty jsou projednány v odborných komisích euroregionu
a jejich profesionální stanoviska jsou pro členy Lokálního řídícího výboru
velmi důležitá.

Das EUROPE DIRECT−Informationszentrum ist offiziell eröffnet
Oficiální otevření Informačního centra EUROPE DIRECT
Dne 25. 3. 2009 bylo za velkého regionální−

Am 25.03.2009 wurde unter hohem regionalem Inte−
resse das EUROPE DIRECT Informationszentrum Erz−

ho zájmu oficiálně otevřeno informační cen−

gebirge offiziell eröffnet. Über 100 politische und

trum EUROPE DIRECT. Více než 100 politic−

europaaktive Personen bzw. Einrichtungen nutzten die

kých představitelů a aktivních příznivců

Gelegenheit sich vor Ort über die Informationsstelle

společné Evropy, popřípadě i takových insti−

zu informieren.

tucí využilo této příležitosti k tomu, aby se

Steffen Flath, Fraktionsvorsitzender der CDU im Säch−

přímo na místě o Evropě informovali. Přítom−

sischen Landtag, begrüßte die Anwesenden. Als Ver−

né přivítal Steffen Flath, předseda poslanec−

treter der Europäischen Kommission in Deutschland

kého klubu CDU v Saském zemském sněmu.

informierte Jean−Jaques Nuss, Referent in der poli−

Zástupce Evropské komise v Německu Jean−

tischen Abteilung, über das EUROPE DIRECT−Netz−

Jaques Nuss, pracovník politického odděle−

werk in Deutschland. Auf besonderes Interesse stieß

ní, informoval o síti EUROPE DIRECT v Ně−
mecku. Obzvláště velký zájem vyvolal

der Impulsbeitrag von MdL Hermann Winkler,
Staatsminister für Bundes− und Europaangelegenheiten a.D., zum Thema „Die Chancen

podnětný příspěvek člena zemského sněmu Hermanna Winklera, státního ministra pro spol−

Sachsens im Europa der Regionen“. Dr. Tamara Uhlig stellte im Anschluss die geplanten

kové a evropské záležitosti na téma šance Saska v Evropě regionů. Dr. Tamara Uhlig pokra−

Aktivitäten des EUROPE DIRECT−Informationszentrums Erzgebirge vor. In einer von Matt−

čovala plánovanými aktivitami informačního centra EUROPE DIRECT Krušnohoří. Na pó−

hias Lißke moderierten Podiumsdiskussion wurden Themen wie Verbraucherschutz, Ener−

diové diskusi, kterou moderoval Mathias Lißke, odpovídali v diskusi s publikem Hermann

giepolitik und europäische Gesetzgebung gemeinsam mit Hermann Winkler, Jean−Jaques

Winkler a Jean−Jaques Nuss na téma ochrany spotřebitelů, energetické politiky či evrop−

Nuss sowie dem Publikum kritisch debattiert.

ského zákonodárství.
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Rada Euroregionu Krušnohoří − Ratsitzung der Euroregion Krušnohoří
Dubnové jednání Rady Euroregionu Krušno−
hoří proběhlo tentokrát v Kadani v pátek 24.
4. 2009. Ještě před jeho zahájením mohli čle−
nové tohoto grémia vychutnat krásu jednoho
z nejkrásnějších měst euroregionu z radniční
věže a jako první návštěvníci zde mohli též
obdivovat právě restaurovanou kapli.
Rada se pak na svém jednání podrobně se−
známila s činností jednatelství a kladně oce−
nila především informační seminář k Fondu
malých projektů na Červeném Hrádku.
Jednateli uložila rada nechat vytvořit novou
internetovou doménu euroregionu a zřídit
nové e−mailové adresy. Rada se také věno−
vala problematice hodnocení Fondu malých
projektů v programu Cíl 3, který euroregion
spravuje a přípravě červnového Lokálního ří−

Rada Euroregionu Krušnohoří byla prvním
návštěvníkem věže a restaurované kaple
v letošní sezóně
Die Mitglieder des Rates der Euroregion wa−
ren die ersten Besucher des Turms und der
restaurierten Kapelle zu Beginn dieser Sai−
son.

Pohled z radniční věře na náměstí v Kadani
Blick vom Rathausturm auf den Marktplatz in
Kadaň

tung des Kleinprojektfonds im Programm Ziel
3, der von der Euroregion Erzgebirge ver−
waltet wird und mit der Vorbereitung des Len−
kungsausschusses im Juni. Unter den Vor−
haben der Großprojekte, die von Euroregion
dícího výboru. Mezi projektové záměry vel−

Die Ratsitzung fand diesmal am Freitag, dem

unterstützt werden und wo die Euroregion

kých projektů, které euroregion podpoří a v

24. April 2009 in Kadaň statt. Und noch vor

Partner ist, wird außer dem Projekt „Erfor−

nichž bude partnerem, patří kromě projektu

dessen Auftakt konnten die Mitglieder dieses

schung der Möglichkeiten für die Minimierung

„Výzkum možností minimalizace obsahu or−

Gremiums die Schönheit einer der reizvoll−

des Gehaltes von organi−schen Schadstoffen

ganických škodlivin ve zdrojích pitných vod

sten Städte der Euroregion vom Rathausturm

in den Wasserquellen im Erzgebirge“ auch

v Krušných horách“ také projekt rodinných

aus genießen und konnten als erste Besu−

das Projekt „Familien−pässe“ sein. Bei der

pasů.

cher hier auch die eben rekonstruierte Kapel−

Tagung des Rates hat es Frau Erika Vocás−

Na jednání rady ho představila Erika Vocás−

le bewundern.

ková vorgestellt, die Managerin des Projek−

ková, manažerka tohoto projektu. Vedoucím

Der Rat hat sich bei seiner Beratung mit der

tes ist. Leadpartner des Projektes wird der

partnerem v něm bude Ústecký kraj a dalším

Tätigkeit der Geschäftstelle vertraut gemacht

Bezirk Ústecký kraj, ein weiterer Partner auf

partnerem na české straně Euroregion Elbe/

und positiv wurde vor allem das Infoseminar

der tschechischen Seite ist die Euroregion

Labe. Partner na saské straně bude ještě sta−

zum Kleinprojektfonds in Červený Hrádek in

Elbe/Labe. Der Partner auf der sächsischen

noven.

Jirkov bewertet. Der Geschäftsführer wurde

Seite wird noch ermittelt. Die Euroregion Kruš−

Euroregion Krušnohoří také podpořil záměr

beauftragt, eine neue Internetdomäne der

nohoří hat auch das Projektvorhaben Radweg

projektu „Cyklotrasa Ohře“ v programu ROP.

Euroregion herstellen zu lassen, sowie neue

Ohře im Programm ROP unterstützt. Die

Další jednání rady se uskuteční 29. 5. 2009

Mailadressen zu vergeben. Der Rat beschäf−

nächste Ratsitzung findet am 29. 5. 2009 in

v Duchcově.

tigte sich auch mit der Problematik der Bewer−

Duchcov statt.
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Valná hromada Euroregionu Krušnohoří
Vollversammlung der Euroregion Krušnohoří
Poprvé od založení euroregionu v roce 1992
se nekonala valná hromada tohoto sdružení
na radnici v Mostě, ale v motelu Benedikt
v Mostě. Ve zcela zaplněném sále tohoto pří−
jemného rekreačního zařízení členové české
části euroregionu v pátek dne 27. 3. 2009
schválili výroční zprávu za rok 2008, zprávu
o hospodaření za rok 2008 a schválili vyrov−
naný rozpočet na rok 2009 ve výši
7 951 600 Kč. Rozpočet obsahuje i prostřed−
ky Fondu malých projektů v operačním pro−
gramu Cíl 3, který euroregion spravuje.
Novými členy tohoto sdružení jsou od pátku
Klášterec nad Ohří a obec Dobroměřice na
Lounsku. Do Rady Euroregionu Krušnohoří
byl na návrh Litvínova zvolen JUDr. Daniel
Volák, starosta Litvínova. Euroregion Krušno−
hoří sdružuje v současné době 80 obcí
a 42 organizací. Pro srovnání − v loňském roce
to bylo 76 obcí a 38 organizací.

Zum ersten Mal seit Gründung der Eurore−
gion im Jahre 1992 fand die Vollversammlung
nicht im Rathaus von Most statt, sondern im
Motel Benedikt in Most. Im gut gefüllten Saal
der angenehmen Erholungseinrichtung gene−
hmigten die tschechischen Mitglieder der Eu−

Ing. Jana Mikovcová, Jimlín

roregion am Freitag, dem 27.03. 2009 den
Jahresbericht für das Jahr 2008, den Haus−
haltsbericht 2008 sowie den Haushaltsplan
2009 in der Höhe von 7 951 600,00 Kronen.
Der Finanzplan beinhaltet auch die Finanz−
mittel des von der Euroregion verwalteten
Kleinprojektfonds.
Neue Mitglieder der Euroregion sind seit dem
Klášterec nad Ohří und die Gemeinde Dob−
roměřice bei Louny. Als Ratsherr des Ver−eins
Euroregion Krušnohoří wurde aufgrund des
Vorschlags von Litvínov, der Bürgermeister
von Litvínov Herr JUDr. Daniel Volák, gewählt.
Die Euroregion Krušnohoří vereint zur Zeit 80
Städte und Gemeinden und 42 Organisatio−
nen. Zum Vergleich − im vorigen Jahr waren
es 76 Städte und Gemeinden und 38 Organi−

Ing. Aleš Soukup, Česká rafinérská, a.s.

sationen.
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PRACOVNÍ KOMISE
ARBEITSGRUPPE

Arbeitsgruppe Landwirtschaft − Zemědělská komise
Der tschechische Teil der Arbeits−

Česká část zemědělské ko−

gruppe der Euroregion Erzgebirge

mise Euroregionu Krušnoho−

traf sich am 13. 03. im neuen Sitzt

ří se sešla v pátek 13. 3. 2009

der Agrarkammer in Most – Vele−

v novém sídle Agrární komo−

budice unter Leitung der Vorsitzen−

ry v Mostě − Velebudicích pod

den Ludmila Holadová. Die Mitg−

vedením její předsedkyně

lieder der Arbeitsgruppe machten

Ludmily Holadové.

sich mit der Kreisreform in Sach−

Členové komise se seznámili

sen bekannt, sowie mit den Folgen

s reformou okresních úřadů

für die Arbeit dieser Arbeitsgrup−

v Sasku, s jejími důsledky pro

pe. Sie begrüßten, dass der bis−

práci komise a s potěšením

herige Vorsitzende der deutschen

přijali informaci, že dosavad−

Seite Herr Ing. Bergelt, weiterhin

ní předseda německé části

in seiner Funktion bleibt. Sie

komise Ing. Werner Bergelt

machten sich mit dem Programm

zůstává ve své funkci. Dále

Ziel 3 vertraut, sowie mit dem in diesem Programm enthaltenen

se detailně seznámili s programem Cíl 3 a s ním spojeným Fondem ma−

Kleinprojektfonds. Für das Zusammentreffen mir dem sächsischen

lých projektů.

Teil der Arbeitsgruppe werden neue Projekte vorbereitet. Neben

Na společné setkání se saskou částí zemědělské komise připravili také

der Bewertung von Projekten aus ihrem Bereich möchte die Ar−

náměty společných projektů. Kromě posuzování projektů ve své kompe−

beitsgruppe die Beantragung von Projekten der Nutzung alterna−

tenci chce komise iniciovat podání projektů zaměřených na využívání al−

tiver Brennstoffe initiieren. Dabei soll ein gemeinsames Informati−

ternativních paliv, na prezentaci výsledků dosavadní spolupráce sedláků

onszentrums gegründet werden. Die bisherige Zusammenarbeit

s návrhy nových společných projektových záměrů a na zřízení společné−

dieser Arbeitsgruppe ist zwar auf einer guten Ebene, sollte jedoch

ho informačního centra. Dosavadní vzájemná informovanost je sice na

professioneller werden.

dobré úrovni, ale měla by se více profesionalizovat.

Komise pro kulturu a mládež posuzovala nejvíce projektů
Arbeitsgruppe Schule/Jugend/Kultur beurteilte die meisten Projekte
Na jednání této nejdéle působící společné komise
euroregionu, které proběhlo v mosteckém divadle
17. 3. 2009, bylo projednáno a doporučeno Lokál−
nímu řídícímu výboru celkem 10 projektů v kom−
petenci této komise, podaných do Fondu malých
projektů v programu Cíl 3. Je to vůbec největší po−
čet projektů ze všech komisí. Pod vedením předse−
dy komise PhDr. Václava Hofmanna byly jednotli−
vé projekty detailně prověřeny a posouzeny. Jako
budoucí členka komise se zde poprvé představila
Bc. Věra Flašková, jednatelka Správy kulturních za−
řízení Chomutov. Komise v ní získává odbornici a
zasvěcenou znalkyni kulturního prostředí zdaleka
nejen na Chomutovsku. Komise se také rozloučila
se zakládajícím členem kulturní komise Dietmarem
Bastianem, který se po reformě okresů v Sasku stal
šéfem okresního úřadu Erzgebirge.

projektfonds im Programm Ziel 3 besprochen und
dem Lenkungsausschuss empfohlen. Diese Zahl
ist im Vergleich mit anderen Arbeitsgruppen die
höchste. Unter Leitung des Vorsitzenden der Ar−

Rozloučení s Dietmarem Bastianem,
který v komisi pracoval od roku 1992
Verabschiedung von Dietmar Bastian, der
seit 1992 in der Arbeitsgruppe arbeitete

beitsgruppe, Herrn PhDr. Václav Hofmann wur−

Bei der Beratung, dieser am längstens arbeiten−

den einzelne Projekte detailliert geprüft und bewer−

Fachfrau und Kennerin nicht nur des Kulturmilieus

tet.

In Chomutov. Die Teilnehmer verabschiedeten ein

Als neues Mitglied hat sich hier zum ersten Mal

Gründungsmitglied dieser Arbeitsgruppe.
Dietmar Bastian, der nach der Kreisreform in Sach−

den gemeinsame Arbeitsgruppe der Euroregion,

Bc. Věra Flašková vorgestellt, die Geschäfts−

die im Stadttheater Most am 17. 03. stattfand,

führerin der Kultureinrichtungen Chomutov.

sen Leiter des Kommunalamtes im Erzgebirgs−

wurden insgesamt 10 kulturelle Projekte des Klein−

Die Arbeitsgruppe bekommt in ihrer Person eine

kreis wurde.
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Sociální komise − Arbeitsgruppe Soziales
Tradičně spojuje tato komise své vysoce od−
borné jednání s exkurzí v některém sociálním
ústavu na obou stranách hranice.
Není proto divu, že se jednání 31. března 2009
uskutečnilo v Domově pro seniory Astra v
Mostě. Pro všechny členy komise bylo zají−
mavé představení tohoto špičkového zaříze−
ní na následné odborné exkurzi.
Komise se sešla v novém složení, změny do−
znala její německá část po loňské reformě
okresů, proto bylo vzájemné představení prv−
ním bodem jednání.
Komise se dále podrobně seznámila s pro−
gramem Cíl 3 a s Fondem malých projektů
v tomto programu a stanovila termíny jednání
s hlavními tématy plánu práce.
Je to především problematika závislostí, po−
stižených dětí, právních dopadů ilegální za−
městnanosti, bezdomovců, dlužníků a domá−
cího násilí ve spolupráci s Bílým kruhem
bezpečí.

Bc. Vlasta Jakubcová, ředitelka Městské správy sociálních zařízení v Mostě představuje sys−
tém sociálních služeb v Mostě
Bc. Vlasta Jakubcová − Direktorin der Sozialeinrichtungen der Stadt Most stellt das System der
Sozialdienstleistungen in Most vor.
Traditionell verbindet diese Arbeitsgruppe ihre
auf hohem fachlichen Niveau stattfindenden
Beratungen mit Exkursionen in Sozialeinrich−
tungen beiderseits der Grenze.
Kein Wunder, dass die am 31. 03. 2009 durch−
geführte Tagung im Seniorenheim Astra in
Most stattfand. Für alle Mitglieder der Arbeits−
gruppe war die Vorstellung der Spitzeneinrich−
tung bei der folgenden Exkursion sehr inte−
ressant.
Die Arbeitsgruppe traf sich in neuer Beset−
zung, die auf deutscher Seite durch die Krei−
sreform notwendig geworden waren. Deswe−
gen war die gegenseitige Vorstellung auch der
erste Punkt der Tagung. Die Teilnehmer konn−
ten sich mit dem neuen Programm Ziel 3
vertraut machen, sowie mit
dem Kleinprojektefonds
dieses Programms und
vereinbarten Sitzungster−
mine und Themen für den
Arbeitsplanes fest.
Es handelt sich dabei um
die Suchtproblematik, um
Schuldnerberatung, behin−
derte Kinder, rechtlichen
Folgen, der illegalen Be−
schäftigten und die häus−
liche Gewalt in Zusamme−
narbeit mit dem Weißen
Ring.
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Komise pro životní prostředí a regionální plán
Arbeitsgruppe Umwelt und Regionalplanung
Nach der Kreisreform in Sachsen traf sich die−
se aktive Arbeitsgruppe unter Leitung des
tschechischen Vorsitzenden Herrn Dr. Jiří
Roth am 12. 03. 2009 im ZOO in Chomutov.
Im deutschen Teil der Arbeitsgruppe kam es
zu Änderungen in der Zusammensetzug und
wie der Vorsitzende des deutschen Teils Udo
Kolbe feststellen konnte, ist diese Zusammen−
setzung jetzt noch besser. Neu ist die Beset−
zung mit einem Mitarbeiter aus der Wasser−
wirtschaft. Detailliert wurde bei der Beratung
das Programm Ziel 3 mit dem Kleinprojekte−
fonds vorgestellt, und sehr professionell wur−
den gleich zwei Projekte im Fonds der Klein−
projekte beurteilt, die nach reger Diskussion
befürwortet wurden. Es sind ein deutsch−
tschechisches Camp mit der Schaffung eines

Na obrázku ředitelka Podkrušnohorského zooparku Iveta Rabasová

Biotops in Pobershau und das Projekt „Ge−

Auf dem Bild die Direktorin des Tierparks des Erzgebirgsvorlands Iveta Rabasová

sundheit aus der Natur auf der deutsch−tsche−
chischen Salzstraße.“ Die Arbeitsgruppe leg−

Po reformě okresů v Sasku se sešla pod ve−

te den Arbeitsplan sowie die Hauptaufgaben

dením českého předsedy chomutovského Dr.

hned projednány dva projekty do Fondu ma−

für das Jahr 2009 fest. Das sind die Aufklärung

Rotha, tato aktivní komise 12. 3. v chomutov−

lých projektů, které byly po živé diskusi dopo−

malých projektů a profesionálně zde byly také

im Umweltschutz in den Haushalten, Proble−

ském zooparku. V německé části komise do−

ručeny.

matik der Trinkwasserquellen, Abfallwirtschaft

šlo ke změnám v jejím složení a jak po vzá−

Je to Česko−německý tábor s vytvořením bio−

und Ergebnisse des Programms „Natura

jemném přestavení mohl německý předseda

topu v Pobershau a Zdraví z přírody na čes−

2000.“

komise Udo Kolbe konstatovat, je na tom ko−

ko−saské solné stezce. Komise si také stano−

mise profesionálně ještě lépe. Zahrnuje nyní

vila plán práce a hlavní úkoly v roce 2009. Je

odborníky nejen na životní prostředí, ale i na

to osvěta v ekologii domácností, problemati−

lesní a vodní hospodářství. Podrobně byl na

ka zdrojů pitné vody, odpadové hospodářství

jednání představen program Cíl 3 s Fondem

a dopady programu Natura 2000.

Mládě tuleně kuželozubého − Jungtier der Kegelrobbe
Podkrušnohorský zoopark

Der Tierpark Erzgebirgsvorland

je jediná ZOO v České re−

ist der einzige in der Tschechi−

publice, která chová a od−

schen Republik, der diese

chovává největší z balt−

größten baltischen Robben züch−

ských druhů tuleňů.

tet. Diese Gruppe der Robben

Skupina tuleňů kuželozu−

kann sich seit 04.03.2009 mit ei−

bých se může pochlubit dal−

nem weiteren bedeutenden

ším významným přírůstkem

Zuwachs rühmen. Das Weibchen

od 4. března 2009. Ten den

Taške hat ein Jungtier geboren.

se samici Taške narodilo

Die Geburt verlief ohne Kompli−

mládě. Porod proběhl bez

kationen, das Jungtier wiegt 15

komplikací, mládě vážilo 15

Kg, misst 102 cm und ist ein

kilogramů, měřilo 102 cm a

Weibchen.

je to samice.

Taške, die schon seit 1992 im

Taške, která je v zooparku od roku 1992, porodila již jedenácté mlá−
dě. Jeho otcem je samec Kašek, narozený ve volné přírodě, který byl

Kašek, ist ein in der freien Natur geborenes Tier. Er wurde 1996 aus

dovezen do zooparku v roce 1996 ze ZOO Katovice v Polsku.

dem polnischen ZOO Katovice in den Tierpark gebracht.

Martina Pelcová
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Tierpark lebt, hat schon 11 Jungtiere geboren. Der Vater, der Rüde

Martina Pelcová

PRACOVNÍ KOMISE
ARBEITSGRUPPE

Arbeitsgruppe Wirtschaftsförderung
und Tourismus der Euroregion Erzgebirge
Komise pro hospodářství a turistiku Euroregionu Krušnohoří
Ve Freibergu jednala 1. dubna jedna z nejdů−
ležitějších komisí našeho euroregionu. Také
v ní byly na saské straně provedeny podstat−
né personální změny po reformě okresů, ale
předsedou

německé

části

zůstává

i nadále Mathias Lisske z Annabergu.
Novým členem na české straně byl zvolen
vynikající odborník na solární energii Ing. Petr
Komma, zastupující okresní hospodářské ko−
mory. Členové komise živě diskutovali
o problematice operačního programu Cíl 3
a Fondu malých projektů v tomto programu.
Důležitým bodem byla příprava plánu práce s
hlavními tématy. Náplní každého jednání bude
posuzování velkých i malých projektů v ob−
lasti hospodářství a turistiky a součástí jed−
nání budou i tradiční odborné exkurze.
Na červnovém jednání v Mostě se bude ko−
mise zabývat problematikou profesního cíle−

Ing. Karel Bořecký, Karsten Gräning

ného vzdělávání a na přání německé strany

In Freiberg tagte am 1. April eine der wichtig−

Im September werden auf der deutschen Sei−

zde bude představena nová struktura důlních

sten Arbeitsgruppen unserer Euroregion.

te das Hauptthema die erneuerbaren Ener−

společností na Mostecku.

Auch in dieser Arbeitsgruppe waren auf der

gien sein mit anschließender Exkursion in

V září pak budou na německé straně hlavním

deutschen Seite in der Besetzung wesentliche

Deutschlands größte Fabrik für die Produkti−

tématem obnovitelné zdroje energie

Änderungen nach der Kreisreform notwendig.

on von Solar−anlagen. Im September bereitet

s exkurzí v největší továrně na výrobu solár−

Mathias Lißke aus Annaberg bleibt jedoch

die Arbeitsgruppe, gemeinsam mit der Ar−

ních zařízení ve Freibergu v Německu.

weiterhin Vorsitzender der deutschen Seite.

beitsgruppe Verkehr, eine Konferenz über

V prosinci komise připraví společně s dopravní

Ein neues Mitglied auf der tschechi−schen Sei−

grenzüberschreitenden Güterverkehr, mit

komisí euroregionu konferenci o přes−hranič−

te ist Ing. Petr Komma, der die Kammer in

dem Ziel vor, diese Unternehmen zu unter−

ní nákladní dopravě se

Most vertritt und ein bekann−

stützen.

zaměřením na podporu

ter Fachmann im Bereich

Die Problematik der grenzüberschreitenden

podnikání. Problematika

Solarenergie ist. Mitglieder

Entwicklung des Tourismus wird mit einer

přeshraničního rozvoje tu−

der AG diskutierten rege

außerordentlichen Tagung einer speziellen

ristiky bude řešena mi−

über die Problematik des

Arbeitsgruppe gelöst. Diese besteht aus Ver−

mořádným jednáním pra−

Programms Ziel 3 sowie

tretern der Städte, der Arbeitsgruppe Wirt−

covní skupiny, složené

über den Kleinprojektefonds

schaftsförderung der Euroregion und Vertre−

z představitelů měst, hos−

dieses Programms. Ein wei−

tern der touristischen Vereine. Das Ergebnis

podářské komise euroregi−

terer wichtiger Punkt war die

sollen gemeinsame Projekte sein. Mathias

onu a turistických svazů.

Vorbereitung des Arbeits−

Lißke stellte zum Schluss die Tätigkeit des

Výsledkem by měly být Ing. Petr Komma

plans. Neben dem Fachin−

Regionalmanagement Erzgebirge vor. Dieser

společné projekty. Mathias

halt jeder Beratung wird die

konzentriert sich auf die Koordinierung der

Lisske na závěr představil

Bewertung großer sowie

Vorbereitung regionaler Projekte, auf ge−

činnost Regionálního ma−

kleiner Projekte im Bereich

meinsames Marketing und dem Image des

nagementu Krušnohoří, který se soustřeďuje

Wirtschaftsförderung vorgenommen und eine

Erzgebirges. Eine der Aktivitäten ist das Pro−

na koordinaci přípravy regionálních projektů,

Fachexkursion durchgeführt. Bei der Beratung

jekt Montanregion – der Weg zum Welterbe

na společný marketing a zviditelnění Krušno−

im Juni in Most wird sich die Arbeitsgruppe

UNESCO.

hoří. Jednou z jeho aktivit je i projekt Středo−

mit der Problematik der Berufsausbildung be−

evropská kulturní krajina Montanregion Kruš−

schäftigen. Auf Wunsch der deutschen Seite

nohoří − cesta ke světovému dědictví

wird hier auch die neue Struktur der Kohlen−

UNESCO.

gesellschaften in der Region Most vorgestellt.
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Regionální kontaktní organizace Severozápadní Čechy pro
rámcové programy výzkumu a vývoje EU 2007−2010
7. RÁMCOVÝ PROGRAM EU

zkumných oblastech s cílem definovat střed−

− univerzity a výzkumné instituce,

NA PODPORU VÝZKUMU A VÝVOJE

ně až dlouhodobou vizi vývoje daného odvět−

− malé a střední podniky, jejich asociace

Zejména v posledních letech věnuje Evrop−

ví. Celkem došlo k rozdělení témat do 4 vel−

a seskupení,

ská unie velice významnou pozornost podpo−

kých celků, jejich názvy odpovídají podstatě

− velké průmyslové podniky,

ře aktivit v oblasti výzkumu a vývoje. Dlouho−

projektových záměrů:

− inovační organizace,

době je nástrojem umožňujícím žádat

SPOLUPRÁCE

− orgány včetně státní správy (lokální, regio−

podpůrné prostředky na financování přípravy

S tématickými okruhy: zdraví, potraviny, ze−

nální, národní),

i realizaci projektů vědecko−výzkumného cha−

mědělství a rybolov, biotechnologie, informač−

− samostatní výzkumní pracovníci na různé

rakteru „Rámcový program podpory výzkumu

ní a komunikační technologie, nanovědy, na−

úrovni vědecké kariéry,

a vývoje v EU“, který v současné době zahr−

notechnologie, materiály a nové výrobní

− mezinárodní organizace,

nuje období let 2007−2013 a je v pořadí již

technologie, energie, životní prostředí včetně

− organizace občanské společnosti.

sedmý.

klimatických změn, doprava včetně letectví,

Všem zájemcům o zapojení do programu je

Cílem programu je tvorba předpokladů mezi−

socioekonomické a humanitní vědy, kosmic−

k dispozici „Regionální kontaktní organizace

národní spolupráce mezi subjekty podnikatel−

ký výzkum, bezpečnost.

pro rámcové programy podpory výzkumu

ské i veřejnoprávní a výzkumné sféry zamě−

MYŠLENKY

a vývoje EU − severozápadní Čechy“ na uve−

řené na řešení jak specifických, tak globálních

Podpora „hraničního“ výzkumu pouze na zá−

dených kontaktech:

problematik výzkumu a vývoje v rámci Evrop−

kladě vědecké excelence v kterékoli oblasti

Výzkumný ústav pro hnědé uhlí, a.s., Bu−

ské unie.

vědy a technologie, včetně strojírenství, soci−

dovatelů 2830, 434 37 Most

Základním stupněm implementační struktury,

oekonomických a humanitních věd.

Tel.: +420 476 208734 (Ing. Miletičová A.),

které je svěřena péče o potencionální i faktic−

LIDÉ

+420 476 208 686 (Štěpánková T.)

ké zájemce o zapojení do tohoto programu

Podpora mobility výzkumníků a rozvoje jejich

http://www.vuhu.cz;

jsou „Regionální kontaktní organizace pro

kariéry.

e−mail: mileticova@vuhu.cz,

rámcové programy podpory výzkumu a vývo−

KAPACITY

stepankova@vuhu.cz

je“, jejichž činnost je územně vymezena a je−

Posílení špičkových evropských výzkumných

jichž struktura postihuje zpravidla zástupce

kapacit, podpora regionům, malým a střed−

podnikatelské sféry spolu se zástupcem ob−

ním podnikům.

lasti výzkumné a vzdělávací.

JADERNÝ VÝZKUM

Nejinak je tomu i v Severozápadních Če−

Mezinárodní termonukleární experimentální

chách, kde činnost Regionální kontaktní

reaktor − jaderné štěpení a ochrana před zá−

organizace (RKO) vykonává konsorcium slo−

řením. Aktivity JRC (Společného výzkumné−

žené ze tří významných regionálních předsta−

ho centra) v oblasti jaderné energie včetně

vitelů vědy a výzkumu, vzdělávání a podnika−

řízení jaderného odpadu, dopad na životní

telské veřejnosti: Výzkumného ústavu pro

prostředí, jaderné bezpečnosti.

hnědé uhlí, a.s., (VÚHU, a.s.), Vysoké školy

Ve všech tématech bude mezinárodní spolu−

finanční a správní, o.p.s., (VŠFS, o.p.s.)

práce implementována prostřednictvím:

a Asistenčního centra, a.s., (AC, a.s.) v Mos−

− projektů výzkumné spolupráce (collaborati−

tě.

ve resersch projects) − ty využívají výhody

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s.,
Pionýrů 2806, 434 01 Most
Tel.: +420 476 707 722 (Beranová K., Ing.
Švec J.)
http://www.vsfs.cz;
e−mail: most@vsfs.cz

Hlavní náplní činnosti RKO je poskytování

mezinárodní spolupráce výzkumných týmů,

aktuálních informací o programech, výzvách

průmyslu, koncových uživatelů v projektech

a podmínkách programů, které pod 7. RP spa−

různého rozsahu,

dají. Kromě obecně zaměřených aktivit je také

− společných technologických iniciativ − part−

věnována konkrétní pomoc všem, kdo mají

nerství soukromého a veřejného sektoru vy−

Asistenční centrum, a.s., Sportovní 3302,

zájem se do programu zapojit. Probíhá proto

tvářená k realizaci některých klíčových úkolů

434 01 MOST

řada akcí ve formě seminářů, workshopů a

vyplývajících z činnosti evropských techno−

Tel.: +420 476 105 840

konferencí, stejně tak je průběžně věnována

logických platforem,

http://www.asistencnicentrum.cz;

pozornost vyhledávání a kontaktaci vhodných

− ERA−NET, ERA−NET Plus, článku 169

info@asistenčnícentrum.cz

partnerů do projektů.

(Smlouvy EU) − vytváření a koordinace vý−

Identifikace témat pro léta 2007 − 2013 probí−

zkumných programů řízených na národní či

hala ve spolupráci s evropskými technologic−

regionální úrovni.

kými platformami − sdružení klíčových hráčů

Důležitost programu podtrhuje i vymezení

v konkrétních strategicky významných vý−

možných účastníků, které zahrnuje:
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Regionale Kontaktorganisation Nordböhmen für
Forschungsrahmenprogramme und Entwicklung EU 2007 – 2010
7. Rahmenprogramm EU für die Unterstützung

Seminaren, Workshops und Konferenzen.

− Partnerschaften des Privat− und öffentlichen

der Forschung und Entwicklung

Ebenso wird der Partnersuche und den Kon−

Sektors, werden gebildet für die Umsetzung

In den letzten Jahren widmet die Europäische

taktknüpfungen passender Partner Auf−

einiger Schüsselaufgaben, wie von der Tä−

Union vorzüglich eine wesentliche Aufmerk−

merksamkeit gewidmet.

tigkeit der europäischen technologischen

samkeit der Unterstützung von Aktivitäten im

Die Benennung der Themen für die Periode

Plattformen ausgeht.

Bereich Forschung und Entwicklung. Das

2007 − 2013 fand in Zusammenarbeit mit der

− ERA−NET, ERA−NET Plus, des Artikels 169

„Rahmenprogramm Unterstützung der For−

europäischen technologischen Plattformen

(Vertrags EU) – Schaffung und Koordinierung

schung und Entwicklung in der EU“, das die

statt − einem Verein der Schlüsselspieler in

der Forschungsprogramme, auf nationaler

Förderperiode 2007 − 2013 beinhaltet, gibt es

konkreten strategisch bedeutenden Bereichen

oder regionaler Ebene geführt.

schon sieben Jahre als langfristiges Instru−

ist, mit dem Ziel die mittel − bis langfristige

Die Wichtigkeit des Programms unterstreicht

ment. Es ermöglicht die Förderung und Finan−

Vision der Entwicklung in den Bereichen zu

auch die Abgrenzung möglicher Teilnehmer:

zierung der Vorbereitung und Umsetzung von

definieren. Insgesamt kam es zur Verteilung

− Universitäten und Forschungseinrichtungen

Projekten mit wissenschaftlichem − und For−

der Themen in 4 größere Einheiten, deren

− kleine und mittelständische Unternehmen,

schungscharakter.

Titel die Basis der Projektvorhaben sind:

deren Assoziationen und Vereine

Das Ziel des Programms ist die Schaffung von

Zusammenarbeit

− große Industriebetriebe

Voraussetzungen internationaler Zusammen−

Mit den thematischen Bereichen: Gesundheit,

− Innovativorgane

arbeit zwischen Unternehmern und öffentlich

Lebensmittel, Landwirtschaft und Fischerei,

− Staatsorgane (lokale, regionale, nationale)

− rechtlichen Institutionen, sowie der For−

Biotechnologie, Informations− und Kommuni−

− selbständige Forscher auf unterschiedlichen

schungssphäre, gezielt an Lösungen der spe−

kationstechnologie, Nanowissenschaften

Ebenen der wissenschaftlichen Kariere

zifischen, sowie globalen Problematiken der

Nanotechnologie, Materialien und neue

− internationale Organisationen

Forschung und der Entwicklung im Rahmen

Produktionstechnologien, Energie, Umwelt in−

− Bürgervereine

der Europäischen Union.

klusive Klimaänderungen, Verkehr inklusive

Allen Interessenten steht die „Regionale Kon−

Die Grundstufen der Implementierung, die die

Flugwesen, Sozioökonomische− und Huma−

taktorganisationen für Rahmenprogramme

Pflege über potentielle aber auch faktische

nitärwissenschaft, Welt−raumforschung, Si−

der Unterstützung der Forschung und Ent−

Interessenten für die Integration in dieses Pro−

cherheit.

wicklung EU − Nordwestböhmen“ unter den

gramm ausüben sollen, sind „Regionale Kon−

Ideen

genannten Kontakten zur Verfügung:

taktorganisation für Rahmenprogramme −

Unterstützung der „Grenzforschung“ aufgrund

Unterstützung der Forschung und der Ent−

wissenschaftlichen Exzellenz im einem Be−

wicklung. Ihre Tätigkeit ist territorial be

reich der Wissenschaft und Technologie, in−

grenzt und besteht in der Regel aus Vertre−

klusive Maschinenbau, sozioökonomische

tern der Unternehmer gemeinsam mit einem

und humanitäre Wissenschaften.

Vertreter aus dem Bereich Forschung und

Menschen

Bildung.

Unterstützung der Mobilität der Forscher und

Nicht anders ist es auch in Nordböhmen, wo

Entwicklung ihrer Kariere.

die Tätigkeit der Regionalen Kontaktorgani−

Kernforschung

Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s.,
Budovatelů 2830,
434 37 MOST
Tel.: +420 476 208734 (Ing. Miletičová A.),
+420 476 208 686 (Štěpánková T.)
http://www.vuhu.cz;
e−mail: mileticova@vuhu.cz,
stepankova@vuhu.cz

sation (RKO) ein Konsortium leistet, das aus

Internationaler thermonuklearer experimenta−

drei regionalen Vertretern, aus Wissenschaft

ler Reaktor − Kernspaltung und Strahlungs−

und Forschung, Bildung und Unternehmen

schutz. Aktivitäten der (JRC Gemeinsames

Vysoká škola finanční a správní o.p.s.,

besteht: dem Forschungsinstitut für Braun−

Forschungszentrum) im Bereich Kernenergie

Pionýrů 2806

kohle (VÚHU AG), der Hochschule für

inklusive der Entsorgung des Kernabfall,

434 01 MOST

Finanzen und Verwaltung (VŠFS − gemein−

Auswirkungen auf die Umwelt, Reaktorsi−

Tel.: +420 476 707 722 (Beranová K., Ing.

nützige Organisation) und dem Assistenz−

cherheit.

Švec J.)

zentrum (AC − AG) in Most.

In allen Themen wir die internationale Zu−

http://www.vsfs.cz;
e−mail: most@vsfs.cz

Hauptinhalt der Tätigkeit der RKO ist die ak−

sammenarbeit implementiert mittels:

tuelle Information zu programmen, Aufrufe

− Projekte der Forschungszusammenarbeit

und Information zu Bedingungen der Pro−

(collaborative resersch projects) – die Vortei−

gramme, die in das 7. RP gehören. Außer all−

le der internationalen Kooperation der For−

Sportovní 3302,

gemeinen Aktivitäten wird konkrete Unterstü−

schungsteams, Industrie, Endnutzer in den

434 01 MOST

Asistenční centrum, a.s.,

tzung allen zuteil, die Interesse haben, sich

Projekten des verschiedenen Umfangs nut−

Tel.: +420 476 105 840

am Programm zu beteiligen. Deshalb läuft

zen.

http://www.asistencnicentrum.cz;

eine Reihe von Veranstaltungen in Form von

− In gemeinsamen technologischen Initiativen

info@asistenčnícentrum.cz
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MiniMost
Letitý záměr výstavby modelu starého města
Mostu (obdobně mají od roku 1933 v saském
Oederanu miniatury stavebních památek
Krušnohoří) připravuje Most a Oederan spolu
s Rekvalifikačním a informačním centrem
v Mostě jako přeshraniční projekt. Měl by ob−
sahovat kromě výroby modelů domů starého
Mostu vznik společného informačního cent−
ra, vzdělávání průvodců, přípravu propagač−
ního materiálu i spolupráci obou měst na mno−
ha úrovních. Po velmi dobře připravené
prezentaci projektu v Oederanu představili
zástupci Mostu tento projektový záměr i celé
radě Oederan, která tímto záměrem vyslovila
souhlas.

Das bejahrte Vorhaben, Modelle der alten
Stadt Most, ähnlich wie seit 1933 im sächsi−
schen Oederan die Miniaturen der Baudenk−
mäler, bereiten Most mit Oederan gemeinsam
mit dem Umschulung− und Informationszent−
rum in Most als ein grenzüberschreitendes
Projekt vor. Es soll außer der Produktion der
Modelle der alten Stadt Most auch die
Entstehung eines gemeinsamen Infozent−
rums, die Vorbereitung von Werbemate−
rialien sowie die Zusammenarbeit beider
Städte auf vielen Ebenen beinhalten.
Nach einer gut vorbereiteten Präsentation des
Projektes in Oederan stellten dann Vertreter
der Stadt Most das Projektvorhaben dem
Stadtrat Oederan vor, der das Vorhaben
bewilligt hatte.

Projekt MiniMost podán
V Oederanu byla 12. 5. zakončena společná
příprava projektu MiniMost a projektová žá−
dost byla podána.

Projekt MiniMost beantragt
In Oederan wurde am12. 05. die gemeinsa−
me Vorbereitung des Projektes MiniMost
beendet und der Antrag wurde eingereicht.

Projektové manažerky: zleva Erika Wünsch
z radnice v Oederanu a Mgr. Zuzana Bařtipá−
nová projektová manažerka společnosti RIC
v Mostě
Projektmanagerinnen: v.l. Erika Wünsch aus
dem Rathaus von Oederan und Mgr. Zuzana
Bařtipánová, Projektmanagerin der Gesell−
schaft RIC in Most
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Theater in Chomutov im Miniaturpark in Oederan
Chomutovské divadlo v Parku miniaturních staveb v Oederanu
Im Miniaturpark Klein – Erzgebirge in Oede−
ran hat seit Samstag den 02. 05. 2009 auch
die Stadt Chomutov das Modell ihres Thea−
ters, die ehemaligen Städtische Parksäle aus
dem Jahr 1904. Bei der feierlichen Enthüllung
der Miniatur dieses bekannten Gebäudes
bedankte sich die Abgeordnete des Bunde−
stags Veronika Bellmann bei der Stadt Cho−
mutov für die Rettung des Gebäudes vor der
drohenden Vernichtung und dafür, dass die−
ses renoviert und wieder belebt wurde. Das
Haus wurde auch ein bekannter Begegnung−
spunkt von grenzüberschreitenden Veranstal−
tungen. Frau Bellmann lobte auch die Bedeu−
tung der alltäglichen Arbeit der Euroregion.
Der Geschäftsführer der Euroregion Krušno−
hoří bedankte sich bei den Autoren der ge−
lungenen Kopie und für die Unzahl der ehre−
namtlichen Stunden und stellte das
gemeinsame Projektvorhaben der Städte
Most und Oederan vor. Es soll ein Projekt
MiniMost entwickelt werden, wo Modelle die

Veronika Bellmann

damalige alte königliche Stadt darstellen wer−
den, die wegen der Braunkohleförderung
weichen mussten. Gemeinsame Aktivitäten

Seite nur der Geschäftsführer der Euroregi−

beider Städte mit dem Miniaturpark Klein−Erz−

on Krušnohoří teil.

gebirge sind eine vorbildliche Veranschauli−

svého divadla, původní Städtische Parksäle
z roku 1904. Na slavnostním odhalení minia−
tury této význačné stavby poděkovala poslan−

chung einer guten grenzüberschreitenden

kyně Spolkového sněmu Veronika Bellman−

Zusammenarbeit in der Euroregion. Leider

V parku miniaturních staveb Miniaturpark

nová městu Chomutovu, že tuto stavbu

nahm bei der Enthüllung der Miniaturen des

Klein−Erzgebirge v Oederanu má od soboty

uchránil před hrozící zkázou, renovoval ji

Chomutauer Theaters von der tschechischen

2. 5. 2009 také Chomutov, umístěn model

a naplnil plnohodnotným životem. Stala se tak
význačným místem konání přes−hra−
ničních akcí. Zdůraznila také význam
každodenní práce euroregionu.
Jednatel Euroregionu Krušnohoří
František Bína poděkoval tvůrcům této
zdařilé kopie za bezpočet hodin dob−
rovolnické práce a představil společ−
ný záměr Mostu a Oederanu v přípra−
vě projektu MiniMost v Mostě,
v němž bude v modelech představe−
no někdejší královské město Most, za−
niklé v důsledku těžby hnědého uhlí.
Společné aktivity obou měst a Minia−
turparku Klein Erzgebirge jsou příklad−
nou ukázkou dobré přeshraniční spo−
lupráce v euroregionu. Bohužel se
slavnostního odhalení miniatury cho−
mutovského divadla za českou stra−
nu zúčastnil pouze jednatel Eurore−
gionu Krušnohoří.
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Projektpartnerworkshop Ziel 3 − TRANSLINUM in Neuwernsdorf
Workshop partnerů projektu Cíl 3 TRANSLINUM v Neuwernsdorfu
Zu einem Workshop trafen sich auf Einladung des Lead−

vem Přeshraniční využití obnovitelných surovin na pří−

partners, Sachsenleinen e.V., Waldenburg, am 27. und

kladu celkového využití olejnin v Neuwernsdorfu. Kromě

28.04.2009 Vertreter von Projektpartnereinrichtungen des

konkrétního plánu dalších společných projektových akti−

Ziel 3−Projektes "Grenzüberschreitende Nutzung Nach−

vit se také shodli na kratším názvu projektu. Napříště bu−

wachsender Rohstoffe am Beispiel der ganzeinheitlichen

dou pracovat čeští i němečtí projektoví partneři s názvem

Verwendung der Ölleinpflanze" in Neuwernsdorf. Neben

Cíl 3 − TRANSLINUM, který na jedné straně koresponduje

der konkreten Planung der nächsten gemeinsamen grenz−

s myšlenkou přeshraničního transferu myšlenek, na dru−
hé straně vyjadřuje jeho latinský název souvislost

überschreitenden Projektaktivitäten wurde sich auch auf
einen Kurztitel für das Projekt verständigt. Künftig wird
von allen deutschen und tschechischen Projektpartnern
mit dem Titel „Ziel 3 – TRANSLINUM“ gearbeitet, der ei−
nerseits auf den grenzüberschreitenden Transfergedanken
eingeht, anderseits über die lateinische Bezeichnung den
Zusammenhang zu Ölleinpflanze herstellt.
Eine Feldexkursion zu einer Ölleinanbaufläche war eben−

Foto: Zástupci partnerských subjektů v pro−
jektu Cíl 3 TRANSLINUM na exurzi na poli
v Cämmerswalde
Foto: Vertreter von Projektpartnereinrichtun−
gen des Projektes Ziel 3 − TRANSLINUM bei
der Feldexkursion in Cämmerswalde
Einladungen und Ankündigungen zu diesem Feldtag sowie
zu weiteren Veranstaltungen erfolgen rechtzeitig.

so Bestandteil des Workshops – dabei wurde auch be−
schlossen, als eine öffentlichkeitswirksame Aktion einen

Na pozvání vedoucího partnera, kterým je Sachsenleinen

Translinum−Feldtag in Cämmerswalde durchzuführen. Der

e.V., Waldenburg, se dne 27. a 28. 04. 2009 sešli zástup−

voraussichtliche Termin ist Donnerstag, der 13. 08. 2009.

ci partnerských zařízení v projektu v programu Cíl 3 s náz−

s olejninami.
Součástí workshopu byla odborná exkurze na plochách
osázených olejninami a přitom se účastníci usnesli, že
uskuteční pro veřejnost akci jako Den na poli projektu
Translinum v Cämmerswalde. Předpokládaný termín je
čtvrtek 13. 8. 2009. Pozvánky a informace o tomto Dnu
pole a rovněž o dalších akcích budou zaslány včas.
Stefan Breymann
Bildungsinstitut PSCHERER gGmbH
Kontakt:
Tel. +49 (0) 37606 − 39 330
Mail: sbr@pscherer−online.de

Beermann usiluje o kooperaci v hraničním regionu
Beermann wirbt für Kooperation in Grenzregion
(DTPA/MT) DRESDEN: Sasko a ČR se aktu−

operační vztahy ke třem českým hraničním

chischen Bezirke Karlovy Vary, Ústí und Li−

álně dohodly na výstavbě přeshraničního spo−

krajům. Tyto vztahy byly upevněny podpisy

berec, Dr. Josef Novotný, Jana Vaňhová und

jení. Na setkání s představiteli českých krajů,

„Společného prohlášení o spolupráci“ v letech

Stanislav Eichler waren bei dem Gespräch

sousedících se Saskem, uvedl 16. dubna šéf

2002, 2006 a 2007. V rozhovorech informo−

über den Ausbau der grenzüberschreitenden

saského státního kancléřství státní ministr Dr.

vali prezidenti saských Zemských direktorií

Beziehungen auch der Bevollmächtigte des

Johannes Beermann: „Partnerské regiony

o ukončených a v současnosti probíhajících

Freistaates Sachsen beim Bund und Leiter

jsou impulsy ve směru do Prahy i Berlína, tře−

opatřeních a vyjádřili zde snahu o prohloube−

des Sachsen−Verbindungsbüros in Brüssel,

ba při výstavbě přeshraničního dopravního

ní spolupráce především s Ústeckým krajem.

Staatssekretär Erhard Weimann, der Gene−
ralkonsul der Tschechischen Republik, To−

spojení. Při dnešním rozhovoru jsme využili
šanci, abychom naše vztahy postavili na

máš Podivínský sowie die Präsidenten der

takovou základnu, na níž se dá stavět.

Landesdirektionen Dresden und Chemnitz,

Přitom byl také dohodnut postup další spolu−

(DTPA/MT) DRESDEN: Sachsen und Tsche−

Dr. Henry Hasenpflug und Karl Noltze anwe−

práce.“ Kromě hejtmanů českých krajů Kar−

chien haben sich über den Ausbau der grenz−

send. Das Treffen diente in erster Linie dem

lovarského, Ústeckého a Libereckého − Josefa

überschreitenden Verbindungen aktuell

Kennenlernen der im Oktober 2008 neu

Novotného, Jany Vaňhové a Stanislava Eich−

verständigt. Bei einem Treffen mit den Präsi−

gewählten tschechischen Regionspräsiden−

lera − byli přítomni rozhovoru o vytváření přes−

denten der an Sachsen angrenzenden tsche−

ten mit ihren Ansprechpartnern auf sächsi−

hraničních vztahů také zplnomocněnec Svo−

chischen Regionen sagte der Chef der Säch−

scher Seite. Die beiden Regierungsbezirke
Chemnitz und Dresden unterhalten Koope−

bodného státu Sasko u spolkové vlády

sischen Staatskanzlei, Staatsminister Dr.

a vedoucí saské kontaktní kanceláře v Bru−

Johannes Beermann am 16. April: „Die Part−

rationsbeziehungen zu den drei tschechi−

selu, státní tajemník Eduard Reimann, gene−

nerregionen sind auch Impulsgeber in Rich−

schen Grenzbezirken. Diese wurden in den

rální konzul České republiky Tomáš Podivín−

tung Prag und Berlin, etwa beim Ausbau der

Jahren 2002, 2006 und 2007 durch die Un−

ský a rovněž prezidenti Zemských direktorií

grenzüberschreitenden Verkehrsverbindun−

terzeichnung „Gemeinsamer Erklärungen

Drážďany a Chemnitz, Dr. Henry Hasenpflug

gen. Mit dem heutigen Gespräch haben wir

über Zusammenarbeit“ untermauert. In dem

a Karl Noltze. Setkání sloužilo v první řadě k

die Chance genutzt, unsere Beziehungen auf

Gespräch informierten die Präsidenten der

seznámení se s nově zvolenými českými

eine ausbaufähige Grundlage zu stellen. Da−

Landesdirektionen über abgeschlossene

hejtmany po volbách v říjnu 2008 a jejich kon−

bei wurde ein Fahrplan für die weitere Zusam−

sowie gegenwärtig laufende Maßnahmen und

taktními osobami na saské straně. Oba Vlád−

menarbeit vereinbart.“

warben für eine Vertiefung der Zusammenar−

ní kraje Chemnitz a Drážďany projednaly ko−

Neben den Regionspräsidenten der tsche−

beit insbesondere mit dem Bezirk Ústí.
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Informační seminář o Fondu malých projektů
Informationsseminar zum Kleinprojektfonds
Za velkého zájmu se ve zcela zaplněném sále
zámku Červený Hrádek v Jirkově uskutečnil
16. 4. 2009 informační seminář o Fondu ma−
lých projektů v programu Cíl 3, který spravuje
a administruje Euroregion Krušnohoří. Pracov−
nice euroregionu, projektová manažerka Mar−
tina Ďurdíková a finanční manažerka Ing. Mi−
chaela Brožová, seznámily účastníky detailně
s tímto novým fondem a se všemi podmínka−
mi i úskalími při podávání žádostí, s procedu−
rou hodnocení projektů a především s jejich
vyúčtováním. Na četné dotazy odpovídaly obě
odbornice nejen přímo na semináři, ale ještě
dlouho po jeho ukončení. Domů si účastníci
odnášeli i velmi kvalitně zpracované podkla−
dy, které jim jistě pomohou v přípravě smyslu−
plných projektů.

Předsedkyně Euroregionu Krušnohoří Hana
Jeníčková (vpravo) zahajuje seminář.
Finanční manažerka Ing. Michela Brožová
a projektová manažerka Martina Ďurdíková
připravily informační seminář na profesionální
úrovni.
Vorsitzende der Euroregion Krušnohoří Hana
Jeníčková eröffnet das Seminar.
Finanzmanager Frau Michaela Brožová und
Projektkoordinator Frau Martina Ďurdíková
bereiteten das Seminar sehr professionell vor.

Untenn großem Interesse fand in vollem Saal
des Schlosses Červený Hrádek in Jirkov am
16. 04. ein Informationsseminar zum Kleinpro−
jektefonds im Programm Ziel 3 statt.
Der Fonds wird von der Euroregion Erzgebir−
ge verwaltet und administriert. Die tschechi−
schen Mitarbeiterinnen der Euroregion Kruš−
nohoří, Projektmanagerin Frau Martina
Ďurdíková und Finanzmanagerin Frau Ing. Mi−
chaela Brožová machten die Teilnehmer de−
tailliert dem neuen Fonds, sowie mit allen Be−
dingungen und Klippen bei der Beantragung
der Projekte, mit der Bewertung der Projekte
und vor allem mit deren Abrechnung vertraut.
Beide Fachmitarbeiterinnen beantworteten
eine Menge von Fragen nicht nur während des
Seminars, sondern noch lange nach dessen
Beendigung. Mit nach Hause brachten die
Teilnehmer auch sehr gut er−arbeitete Unter−
lagen, die ihnen sicher helfen, sinnvolle Pro−
jekte vorzubereiten.
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DIVADLO ROZMANITOSTÍ (Theater der Vielfältigkeiten) in Sachsen
DIVADLO ROZMANITOSTÍ v Sasku
Ein Ergebnis der langfristigen Zusammenarbeit der Puppentheater in der Euroregion Erzgebirge/Krušnohoří
war in der gemeinsamen Ausführungen in der sächsischer Gemeinde Sayda, in der Jugendherberge Morten−
mühle, zu sehen. Die Aufführung des Moster Puppentheaters mit dem Marionettenspiel mit Liedern für die
Kleinsten „Wenn ein Zicklein öffnen geht“, (die tschechische Version des Märchens von den sieben Geißlein),
mit ausgezeichneten Leistungen der Schauspieler Ivana Alferiová und Petr Rak, fanden großen Anklang und
riefen bei den kleinen Zuschauern große Begeisterung hervor. Diese konkrete Zusammenarbeit der Mario−
nettentheater in der Euroregion sollte in einem gemeinsamen Projekt eines euroregionalen Marionettenthe−
aterfestivals münden.
Dlouhodobá spolupráce loutkových divadel v Euroregionu Krušnohoří vyústila 6. 5. 2009 společnými před−
staveními v saské Saydě ve volnočasovém středisku mládeže Jugendherberge Mortenmühle. Vystoupení
mosteckého divadla s loutkovou hrou s písničkami pro nejmenší děti KDYŽ JDE KŮZLE OTEVŘÍT, s vynika−
jícími hereckými výkony Ivany Alferiové a Petra Raka, vyvolalo značný ohlas a neskrývané nadšení. Spolu−
práce loutkových scén v Euroregionu Krušnohoří by měla pokračovat společným projektem euroregionální−
ho loutkového divadelního festivalu.

Alternative Energien in Hrušovany
Alternativní energie v Hrušovanech
In dieser, sich progressiv entwickelnden Mit−
gliedsgemeinde unserer Euroregion fand am 19. 03.
2009 das Treffen der Bürgermeister Ing. Petr Šmíd
(in der Mitte, links Herr Eberhard Ohm aus Oede−
ran) mit sächsischen Partnern, vor allem mit der
Stadt Oederan, die sich für eine Zusammenarbeit
im Bereich Solar− und Fotovoltaische Energie sowie
für andere Arten erneuerbarer Energienquellen in−
teressieren.
Hrušovany beteiligte sich vom 20.04.−25.04. als
einzige tschechische Gemeinde gemeinsam mit
Oederan an dem Tag der erneuerbaren Energien
2009 und bereitete mit ihren sächsischen Kollegen
Ideen gemeinsamer Projekte im Bereich Ausbau Fo−
tovoltaischer Anlagen, Stärkung der ökologischen
Bildung und Aufklärungen.
Übrigens können die beiden Gemeinden, Oederan
und Hrušovany, schon jetzt als Vorbild für kleinere
Gemeinden bei der Nutzung alternativer Energien

V progresivně se rozvíjející členské obci našeho

setkání starosty Ing. Petra Šmída (uprostřed, vlevo

dienen.

euroregionu Hrušovany se uskutečnilo 19. 3. 2009

Eberhard Ohm z Oederanu) se saskými partnery,

Neues Mitglied
Nový člen
Regionální televize TV LYRA, s.r.o.,
podala přihlášku do Euroregionu Kruš−
nohoří. Její členství přinese určitě ješ−
tě vyšší kvalitu přeshraniční mediální
spolupráce.
Der regionale Fernsehsender TV LYRA GmbH wurde in die auf Antrag in die Euroregion

především s městem Oederan, se zájmem o spolu−
práci v oblasti solární a fotovoltaické energie, jakož
i dalších druhů obnovitelných zdrojů energie. Hru−
šovany se jako jediná česká obec podílela s Oede−
ranem na Dnu obnovitelných energií 20. − 25. dub−
na 2009 a připraví se svým saským partnerem
náměty společných projektů v oblasti vybudování
modelových fotovoltaických zařízení, posílení eko−
logické výchovy a osvěty.
Ostatně Hrušovany i Oederan mohou sloužit již nyní

Krušnohoří aufgenommen. diese Mitgliedschaft bringt ganz sicher eine noch höhere Qua−

jako vzor malým obcím ve využívání alternativních

lität in der grenzüberschreitenden medialen Zusammenarbeit.

energií.
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Pro společný rozvoj turistiky v euroregionu
Für eine gemeinsame Entwicklung des Tourismus in der Euroregion
V hotelu Lugsteinhof v saské hraniční obci Zinn−
wald se sešli z iniciativy sdružení pro rozvoj turisti−
ky Tourismusgemeinschaft Silbernes Erzgebirge e.
V. zástupci českých a saských turistických subjek−
tů, sdružení, podnikatelů v oblasti turistického ru−
chu a samospráv s Euroregionem Krušnohoří. Je−
jich záměrem je užší koordinace aktivit v turistice,
vzájemná soustavná komunikace, výměna zkušenos−
tí a informací, což by mělo vést ke konkrétním pro−
jektovým záměrům a společným akcím. Tato pra−
covní skupina se rozhodla vystupovat pod záštitou
euroregionu, k tomu bude připravena žádost Radě
Euroregionu Krušnohoří. Tato pracovní skupina však
nemá v úmyslu posuzovat projektové žádosti
a vyjadřovat se k nim jako pracovní komise eurore−
gionu, ale chce pro euroregion připravovat konkrétní
akce a projekty. Na dalším setkání na české straně
by se již měly objevit první konkrétní záměry.

ge e. V. Vertreter der sächsischen und tschechi−

Gruppe entschied sich, unter dem Dach der Eurore−

schen touristischen Partner und der Selbstverwal−

gion zu handeln.

tungen mit der Euroregion.

Dazu wird es ein Gesuch an den Rat und den Vors−

Ihr Interesse ist die engere Koordinierung der Akti−

tande geben. Diese Gruppe hat die Absicht, in der

vitäten im Tourismus, die ständige, enge Kommu−

Euroregion konkrete Veranstaltungen und Projekte

Im Hotel Lugsteinhof in der sächsischen Ge−

nikation, Erfahrungs− und Informationsaustausch.

vorzubereiten. Zum nächsten Treffen auf der tsche−

meinde Zinnwald trafen sich aufgrund der Initiative

Das sollte zu konkreten Projektvorhaben führen

chischen Seite sollten sich schon erste konkrete

der Tourismusgemeinschaft Silbernes Erzgebir−

sowie zu gemeinsamen Veranstaltungen. Diese

Vorhaben zeigen.

Mostecká Diakonie v nových prostorách
Moster Diakonie in neuen Räumlichkeiten
Za velkého zájmu členů, partnerů a přátel Di−
akonie ČCE−SSP v Mostě byly v pondělí
4. 5. 2009 slavnostně otevřeny nové prostory
tohoto střediska sociální pomoci v mosteckém
Business Centru, bývalých Báňských stav−
bách. Diakonie je význačným členem eurore−
gionu a její projekty patří k velmi prospěšným,
úspěšný je třeba projekt Dia−konie bez hranic.
Velmi zodpovědně pracuje Diakonie také v
sociální komisi euroregionu.

Obr.: Ředitelka Diakonie Margita Pištorová
představuje práci Diakonie Českobratrské
církve evangelické v novém sídle
Foto: Die Direktorin der Diakonie, Margita
Pištorová stellt die Arbeit der Diakonie der
Tschechischen Evangelischen Kirche im
neuen Sitzt vor.

rums sozialer Hilfe in Moster Buiseness Zen−

Projekte gehören zu den nutzbringendsten. Er−

trum, in den ehemaligen „Báňské stavby“

folgreich war z.B. das Projekt Diakonie ohne

(Bergbaubauten) am Montag den 04.05 2009

Grenzen. Die Diakonie nimmt auch ihre Ar−

ner und Freunde der Diakonie ČCE − SSP in

feierlich übergeben. Die Diakonie ist ein be−

beit in der Arbeitsgruppe Soziales der Euro−

Most wurden neue Räumlichkeiten des Zent−

deutendes Mitglied der Euroregion und ihre

region sehr verantwortlich wahr.

Unter großem Interesse der Mitglieder, Part−
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Montanregion Krušnohoří v konkrétní podobě
Montanregion in konkreter Gestaltung
Bei der Beratung am 18. Februar in Feiberg
bereiteten die Partner der tschechischen und
deutschen Seite eine konkrete Gestaltung des
Projektes mit dem Arbeitstitel Mitteleuro−
päische Kulturlandschaft Montanregion Erzge−
birge − der Weg zum Welterbe UNESCO vor.
Es wurde vereinbart, dass der Leadpartner der
Bezirk Ústecký kraj wird, Projektpartner auf der
tschechischen Seite das Regionale Museum
in Most und Projektpartner auf der sächsischen
Seite der Verein Montanregion Erzgebirge und
die TU−Bergakademie Freiberg. Ausführlich
wurde der Finanzplan des Projektes vorberei−
tet, sowie die Aufgaben beider Seiten festge−
legt.
Die Sächsische Seite stellt ihre Datenbank, die
übersetzt und mit den tschechischen Angaben
ergänzt wird, zur Verfügung, um in Internet das

Na jednání, které proběhlo ve středu 18. úno−

a úkoly obou stran. Saská strana poskytne

gemeinsame Produkt mit dem Zugang zu den

ra ve Freibergu, připravili partneři z české

svou databanku, která bude přeložena a do−

Denkmälern des Vorhabens Montanregion

a saské strany zcela konkrétní podobu pro−

plněna českými údaji, aby na internetu mohl

abrufbar zu machen. Aufgrund der bisherigen

jektu s pracovním názvem Středoevropská

být umístěn společný produkt zpřístupňující

Erfahrungen wird die Sächsische Seite die ts−

kulturní krajina Montanregion Krušnohoří −

památky se vztahem k Montanregionu. Sas−

chechischen Fachleute für die Arbeit mit der

cesta ke světovému dědictví UNESCO. Bylo

ká strana na základě svých dosavadních zku−

Datenbank ausbilden und die ganze Zeit die

dohodnuto, že lead partnerem bude Ústecký

šeností vyškolí české odborníky pro práci s

Fachberatung zur Verfügung stellen. Sehr aus−

kraj, partnerem na české straně Oblastní

databankou a celou dobu bude poskytovat

führlich wurde auch die Reihenfolge der Be−

muzeum v Mostě a partnery na saské straně

odborné poradenství. Velmi podrobně byl také

antragung der vorgesehenen Objekte auf die

se stanou Sdružení Montanregion Erzgebir−

prokonzultován postup zápisu vytipovaných

Liste UNESCO beraten, sowie die Art der Ver−

ge a Technická univerzita − Bergakademie

objektů na seznam UNESCO a způsob pro−

handlung mit betroffenen Gemeinden und Be−

Freiberg.

jednání tohoto záměru s dotčenými obcemi

sitzern der Objekte.

Podrobně byl připraven rozpočet projektu

a vlastníky objektů.

Anketa v Lounech − Die Umfrage in Louny
Komise pro životní prostředí Rady města Loun společně

Louny eine Person nominieren konnten, die sich bei der

s odborem životního prostředí Městského úřadu Louny

Präsentation des Umweltschutzes und der Landschaft bei

uspořádala anketu „Ocenění za propagaci přírody a kraji−

Louny wesentlich engagiert hatte.

ny naší oblasti“. Tato anketa spočívala v tom, že občané

Am 23. April fand im großen Saal der Stadtverwaltung

města Loun mohli nominovat osobu, která se významným

Louny die Übergabe dieser Würdigung an Herrn Herbert

způsobem zapsala do propagace ochrany přírody a kraji−

Tichý für die langjährige Tätigkeit im Bereich der Präsen−

ny na Lounsku. 23. dubna 2009 se uskutečnilo ve velké

tation des Natur− und des Landschaftsschutzes statt, vor

zasedací síni Městského úřadu v Lounech předání tohoto

allem in den Fachgebieten Ornithologie und Mykologie.

ocenění Herbertu Tichému za jeho dlouholetou činnost

Herr Herbert Tichý ist auch Autor einer Reihe von Fachpub−

v propagaci ochrany přírody a krajiny Lounska, především

likationen und Presseartikeln über die Natur der Region

pak v oblastech ornitologie a mykologie. Herbert Tichý je

um Louny.

také autorem řady odborných publikací a novinových člán−

Ing. Jan Kerner

Der Preis wurde vom Herrn Bürgermeister von Louny, Ing.
Jan Kerner, dem stellvertretenden Vorsitzender der Euro−

ků věnujících se přírodě na Lounsku. Cena byla předána
starostou města Ing. Janem Kernerem, který je místopřed−

Die Kommission für Umwelt des Stadtrats von Louny ver−

sedou eruoreigonu, a za účasti vedoucího odboru životní−

anstaltete gemeinsam mit der Abteilung Umwelt der

beitsgruppe für Umwelt und Regionalplanung der Eurore−

ho prostředí Ing. Petra Čekala, který je členem komise pro

Stadtverwaltung Louny eine Meinungsumfrage zur „Aner−

gion Krušnohoří, übergeben. Auch die im Umweltschutz

životní prostředí Euroreigonu Krušnohoří. Ale i žáci, an−

kennung für die Präsentation der Natur und der Landschaft

engagierten Schüler wurden in Louny bewertet. Auch die−

gažovaní v ochraně životního prostředí, jsou Ing. Kerne−

unserer Region“.

ser Preis wurde von Ing. Jan Kerner, und von Herrn Petr

Die Umfrage bestand darin, dass die Einwohner der Stadt

Čekal übergeben.

rem a Ing. Čekalem odměňováni.
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Centrální informační systém v Mostě
Zentrales Infosystem in Most

Jedes Projekt hat eigene Entwicklung, seine
Krankheiten, seine Erkenntnisse.
Seit der Zeit, als die Gesellschaft Sofetx mit

Centrální informační systém (CIS) v Mostě je

ta Mostu a to bez ohledu na úroveň jejich

der Idee der Zusammenarbeit bei der Umse−

produktem spolupráce mezi SBD Krušnohor,

znalostí. Televize je a ještě dlouho bude do−

tzung des CIS kam, sind bereits acht Jahre

Mosteckou bytovou, a.s., a společností SOF−

minantním médiem ve všech domácnostech.

vergangen. Zurzeit sind erst 12 Wohnungen

TEX NCP v Mostě. CIS je přirozenou reakcí

S problémem přechodu z analogu na digitál

in Most angeschlossen.

na vývoj nových technologií, požadavky a ná−

se musejí lidé vyrovnat. Překonat obavu

Die Einwohner der Stadt können also aus den

roky obyvatel města a v neposlední řadě na

z nového neznámého a naučit se s tím žít. My

Dienstleistungen im CIS den wirklich schnel−

zvyšování cen doposud monopolních doda−

se jen snažíme tyto změny usnadnit, vysvětlit

len Internetanschluss wählen, sowie digitales

vatelů služeb. CIS je spojení telekomunikač−

a naučit je základnímu způsobu ovládání, tře−

Fernsehen IPTV mit 42 Programmen im

ních služeb digitální televize, telefonu a při−

ba jen u televize na ovladači Set Top Boxu.

Grundangebot für 299 Kč pro Monat und noch

pojení k internetu.

viel mehr.

Každý projekt má svůj vývoj, své nemoci, své

Ob wir wollen oder nicht, Video in der Kom−

zkušenosti, svá poznání. Od chvíle, kdy spo−

munikation beginnt zu dominieren. Die Ge−

lečnost SOFTEX NCP, s.r.o., přišla

sellschaft SOFTEX organisiert eine Reihe von

s návrhem spolupráce při realizaci CISu, uply−

Schulungen im Bereich der Computertechnik,

nulo již téměř osm let. V současné době je

von denen eine die Schulung der Hunderter

pokryto více jak 12 tisíc bytových jednotek v

Senioren, die in den Klassenzimmern der

Mostě. Občané města Mostu si tak mohou

Zentrales Infosystem in Most ist Produkt der

Gesellschaft SOFTEX kostenlos durchgeführt

vybrat ze služeb CISu, jako je skutečně vy−

Zusammenarbeit vor allem zwischen der

wurde.

sokorychlostní přístup k internetu a digitální

Wohnungsgenossenschaft SBD Krušnohor

Das Zentralinfosystem ist ohne Zweifel ein

televize IPTV v základní nabídce za cenu 299,−

und der Gesellschaft Sofetx NCP in Most.

wichtiger Beitrag für alle Einwohner von Most

Kč/měs. a z mnoha dalších výhod. Ať již chce−

Zentrales Infosystem (CIS) ist eine natürliche

ohne die Notwendigkeit von Vorkenntnissen.

me nebo ne, video v komunikaci začíná pře−

Reaktion auf die Entwicklung neuer Techno−

Das Fernsehen bleibt aber noch lange domi−

vládat. Společnost SOFTEX pořádá celou

logien, Ansprüche und Bedürfnisse der Ein−

nierendes Medium in allen Wohnungen. Mit

řadu školení v oblasti obsluhy výpočetní tech−

wohner der Stadt und nicht zuletzt eine Re−

dem Übergang von Analog zu Digital müs−

niky, za které bych jmenoval například škole−

aktion auf die Erhöhung der Preise des

sen sich die Leute auseinandersetzen. Angst

ní téměř tří stovek seniorů, které proběhlo v

bisherigen Monopollieferanten der Dienst−

vor dem Neuen und Unbekannten muss man

učebnách naší společnosti a zdarma.

leistungen. CIS ist eine Verbindung der Tele−

überwinden und lernen, damit zu neben. Wir

Centrální Infromační Systém je bezpochyby

kommunikationsdienstleistungen, digitales

bemühen uns diese Änderungen zu erleich−

důležitým přínosem pro všechny občany měs−

Fernsehens, Telefon und Internet.

tern, und die Grundlagen zu erklären.

Historické cesty − Historische Wege
Historické cesty, spojující význačná měs−
ta a místa našeho euroregionu, především
Most, Chomutov, Marienberg a Annaberg,
to je záměr projektu města Mostu. V An−
nabergu ho dne 26. 3. zástupci Magistrá−
tu města Mostu a euroregionu projednali
s primátorkou Annabergu a s jejími odbor−
níky.

Das Vorhaben, die bekannten Städte und
Orte unserer Euroregion, vor allem Most,
Chomutov, Marienberg und Annaberg zu
vernetzten, ist ein Projektvorhaben der
Stadt Most. In Annaberg haben das Ver−
treter der Stadt Most, und der Euroregion
mit der Oberbürgermeisterin und ihren
Fachleuten besprochen.

Primátorka města Annaberg−Buchholz, Barbara Klepsch je také členkou představenstva ně−
mecké části euroregionu
Oberbürgermeisterin von Annaberg−Buchholz, Barbara Klepsch ist auch Vertreterin in der Mit−
gliederversammlung der deutschen Seite der Euroregion
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Pomáhat druhým − Den anderen zu helfen
Der Rotary Club in Most setzt seine karitati−

navazuje v současné době další dar a sice
strojní vybavení pro chráněné dílny Keramiky
a Kartonáže obecně prospěšné společnosti

ven Maßnahmen in der Region Most fort. Zu

ENERGIE v Meziboří, která je členem naše−

dem Geschenk eines PKWs für die Regiona−

ho euroregionu

le Karitas kommt es gegenwärtig zu einem

Dvě sta padesát tisíc korun z prostředků rota−

weiteren Geschenk, nämlich der Maschine−

riánů Mostu a Freibergu bude použito na po−

nausstattung für die Geschützte Werkstatt

řízení velkého hrnčířského kruhu, stříkací ka−

„Keramik“ und „Kartonage“ der gemeinnützi−
gen Gesellschaft ENERGIE in Meziboří, die
Mitglied unserer Euroregion ist. 250 000 Kro−
nen aus den Finanzmitteln der Rotarier Most
und Freiberg wird für die Anschaffung einer
großen Drehscheibe, einer Spritzkabine, ei−

Ing. Milan Konečný, Energie, o.p.s.

verschlechternden Wirtschaftsituation ist die
Bereitschaft des Rotary Clubs Most und Frei−
berg den anderen im Alltag zu helfen, mehr
als verdienstvoll. Danke.
Danuše Novotná

ner Schneidemaschine, einer vergoldeten

Leiterin der Geschützten Werkstätten

Zuschlagmaschine und einer Tischbuchpres−

ENERGIE o.p.s

se verwendet. Die behinderten Mitarbeiter der
„ENERGIE“ bekommen eine moderne Aus−
stattung, die ihnen die Erweiterung der Pro−

biny, stohové řezačky, zlatícího příklepového
stroje a na stolní knihařské lisy.
Zdravotně postižení zaměstnanci ENERGIE,
o.p.s., tak získají moderní vybavení, které jim
umožní rozšířit nabídku výrobků pro občany,
podniky a instituce.
V současné zhoršující se hospodářské situa−
ci, je tak ochota Rotary Clubů Mostu a Frei−
bergu pomáhat druhým v každodenním živo−
tě více než záslužná. Děkujeme!

Rotary Club v Mostě pokračuje v charitativ−

Danuše Novotná

duktpalette für Bürger, Betriebe und Institu−

ních akcích na Mostecku. Na loňský dar osob−

vedoucí chráněných dílen

tionen ermöglicht. In der gegenwärtigen, sich

ního automobilu Oblastní charitě v Mostě,

ENERGIE o.p.s.

Zde domov můj − Hier ist meine Heimat
Bei der Vernissage der
Ausstellung von Moster
Künstlern am 14.04.
nahmen rund 200 Be−
sucher teil. Herr Ober−
bürgermeister Vlastimil
Vozka und der Direktor
der Wohnungsgenos−
senschaft SBD Krušno−
T. Ondrášek

V. Vozka

Na vernisáži výstavy mosteckých umělců, kte−

hor Herr František Ryba
haben gemeinsam vor−
geschlagen, den Salon

ré se 14. 4. zúčastnilo kolem 200 návštěvní−

Moster Künstler „Hier ist

ků, navrhl primátor Vlastimil Vozka a ředitel

meine Heimat“ jährlich

SBD Krušnohor František Ryba, že by se sa−

zu wiederholen. Die sehr

lón mosteckých výtvarníků Zde domov můj

gute Ebene der Aus−

mohl opakovat každoročně. Velmi slušná úro−

stellung beweißt, dass

veň celé výstavy dokazuje, že úroveň mos−

das Niveau der Moster

teckých tvůrců je obecně vysoká.

Künstler allgemein hoch

Vystaveno je celkem 142 obrazů, 14 soch

ist.

a asi 2 lopatky šperků. Vystavujících je 63.

Ausgestellt sind insge−

Příští výstava Procházka starým Mostem bude

samt 142 Bilder, 14 Sta−

zahájena 2. 6. 2009 společnou vernisáží s

tuen und Schmuck.

expozicí Nálety od začátku do konce, kterou

Die nächste Ausstellung

pro Výstavní síň Zlatá trojka připravil Severo−

„Spaziergang durch die alte Stadt Most“ wird

lässlich des 65. Jahrestages des Luft−

český leteckých archív Most při příležitosti 65.

am 02.06. gemeinsam mit der Exposition „Luf−

angriffes der 140 Flugzeuge der Alliierten auf

výročí náletu 140 spojeneckých letadel na

tangriffe von Anfang bis zu Ende“ eröffnet.

die chemischen Werke in Záluží bei Most am

chemické závody v Záluží u Mostu dne 12.

Diese zweite Exposition hat das Nordböh−

12. Mai 1944 vorbereitet.

května 1944.

mische Flugzeugsarchiv für den Ausstel−
Foto: Petr Král
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Tanz−Theater „Die Blaue Blume“
Deutsch−Tschechische Koproduktion zu den 2. Freiberger Schlossfestspielen

Divadlo tance „Die Blaue Blume“

Česko−německá koprodukce ke 2. freiberským Zámeckým slavnostním hrám
Im vergangenen Jahr fanden im Hof des frisch
renovierten Schloss Freudenstein in Freiberg
erstmals Schlossfestspiele statt: Grundgedan−
ke war eine Zeitreise, an der sich viele Part−
ner aus Stadt und der Region beteiligten. Die
Reise führte 100 Jahre zurück, und theatra−
lischer Mittelpunkt war die Uraufführung „Ich
− Grete Beier, Mörderin“.
2009 nun geht es 200 Jahre zurück, in die
Zeit der Romantik. Das Tanz−Theater „Die
Blaue Blume“ von Manuel Schöbel blickt
zurück auf das Leben des romantischen Dich−
ters Novalis, der wichtige Lebensjahre in Frei−
berg verbrachte. Schauspieler und Sänger
des Mittelsächsischen Theaters stehen geme−
insam mit Tänzern des Theaters im tschechis−
chen Usti nad Labem auf der Bühne; die Cho−
reografie und eine Hauptpartie übernimmt
Vladimir Gončarov, Erster Solist und Chefcho−
reograph des Ballettensembles in Ústí, der
soeben in Prag den begehrten Tschechischen
Nationalpreis in der Sparte Tanz erhalten hat
(Foto in der Anlage). Der Freiberger GMD Jan
Michael Horstmann kombiniert Vokal− und
Instrumentalmusik von Franz Schubert mit
eigenen Improvisationen über Schubert−Me−
lodien; Regie führen Judica Semler und Ma−
nuel Schöbel, die Ausstattung entwirft Frank
Prielipp.
Die Uraufführung ist für den 3. September
2009 geplant.
Dr. Christoph Nieder

V loňském roce se na nádvoří čerstvě reno−

Schöbela je ohlédnutím za životem romantic−

vovaného zámku Freundestein ve Freibergu

kého básníka Novalise, který ve Freibergu

poprvé konaly Zámecké slavnostní hry: Zá−

prožil důležitou část svého života. Na jevišti

kladní myšlenkou byla cesta časem, na které

vystupují společně herci a pěvci divadla

se podíleli mnozí partneři

Mittelsächsisches Theater s tanečníky diva−

z města a regionu. Tato

dla z Ústí nad Labem, choreografii a hlavní

cesta časem nás tehdy

partie přejímá Vladimír Gončarov, první sólis−

přenesla o 100 let zpátky.

ta a šéf choreografie baletního souboru v Ústí,

Divadelním ústředním bo−

který právě v Praze získal českou národní

dem bylo provedení pů−

cenu v tanečním oboru (viz foto).

vodního představení „Ich −

Freiberský generální hudební ředitel Jan Mi−

Grete Beier, Mörderin“ (Já

chael Horstmann kombinuje vokální a instru−

Grete Beier, vražednice).

mentální hudbu ve vlastní improvizaci na

V roce 2009 se vrátí−

motivy Schuberta. Režie se ujali Judica Sem−

me o 200 let zpátky, do

ler a Manuel Schöbel, dekorace navrhl Frank

času romantismu. Divadlo

Prielipp.

tance Tanz−Theater „Die

Premiéra je plánována na 3. prosince 2009.

Blaue Blume“ od Manuela

Dr. Christoph Nieder
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Hradní zříceniny ve Frauensteinu a Oseku
Burgruinen in Frauenstein und Osek
Die Burgruine in Frauenstein ist die größte Burgrui−
ne in Sachsen. In der nahe liegenden tschechis−
chen Stadt Osek befindet sich eine der größten
Burgruinen Tschechiens. Der Bürgermeister von
Frauenstein, Rainer Hentschel, wandte sich deshalb
mit Hilfe der Euroregion Erzgebirge an den Bürger−
meister von Osek Ing. Jiří Hlinka, um bei der Kon−
zeption, der Sanierung, der Nutzung und dem Be−
leben beider Objekte zusammenzuarbeiten. In
Frauenstein besichtigten die beiden Bürgermeister
gemeinsam mit den Geschäftsführern der Eurore−
gion die Burg. Bei der mit einer Besichtigung der
tschechischen Burgruine Rýzmburk verbundenen
nächsten Beratung im September in Osek werden
konkrete Projektvorhaben besprochen.

Hradní zřícenina ve Frauensteinu je největší hradní
zříceninou v Sasku. V nedalekém Oseku je zase jed−
na z největších hradních zřícenin v Čechách. Sta−
rosta Frauensteinu Reiner Hentschel se proto ob−
rátil prostřednictvím euroregionu na starostu Oseku
Ing. Jiřího Hlinku, aby společně připravili náměty
spolupráce na sanaci a využití obou objektů. Ve
Frauensteinu si oba starostové 19.5.2009 spolu s
jednateli detailně prohlédli hrad a na dalším jedná−
ní v Oseku v září, spojeném s návštěvou tamního
hradu Rýzmburk, budou projednány konkrétní pro−
jektové náměty.

Zwei Jahre in EUROPA DIRECT Most

ein Turnier von Tischspielen „Wir schärfen das Gehirn für
Europa,“ oder der Bau eines keramischen Bethlehems, das

Vor zwei Jahren, am 9. Mai 2007, wurde im Studiumszen−

stellt. Eine der erfolgreichsten Veranstaltungen ist der

Fest des Tages der Europa, die Ausstellung mit einem

trum der Hochschule für Finanzen und Verwaltung, eine

Wettbewerb für Schüler und Studenten über die Kennt−

Wettbewerb „Wir nähern uns durch Kennenlernen“ und

gemeinnützige Organisation, das Infozentrum der Euro−

nisse zur Europäischen Union „EUROTIME.“ Sie wird jähr−

viele andere. Eine schöne Veranstaltung war die Ausstel−

päischen Kommission EUROPA DIRECT feierlich eröff−

lich von EUROPA DIRECT Most für alle ausgerufen, die

lung der bildenden Kunst mit dem Titel „Familie und Eu−

net. Seit dieser Zeit organisierte das Zentrum eine Menge

Lust haben, sich ihre Kenntnisse über die EU prüfen las−

ropa,“ die EUROPA DIRECT Most in Zusammenarbeit mit

von interessanten Veranstaltungen. Erinnern wir uns jetzt

sen. Diese Veranstaltung hat immer eine große Resonanz.

der Kunstschule Základní škola profesora Zdeňka Ma−

ein wenig, was in den zwei Jahren passierte.

In diesem Jahr fand schon der zweite Jahrgang des Wett−

tějčka v Mostě vorbereitet hat. Diese Ausstellung fand im

Weil die Hochschule für Finanzen und Verwaltung die Gas−

bewerbs statt und war so erfolgreich wie der vorige. Man

Rahmen des interkulturellen Dialogs 2008, mit dem Ziel,

torganisation des Zentrums ist, die sich auch finanziell

kann sagen, dass der Wettbewerb eine internationale Aus−

die reichen kulturellen Vielfältigkeiten der EU Länder zu

beteiligt, sind die Aktivitäten überwiegend für Jugendliche

dehnung bekam, weil auch Wettbewerber aus dem

präsentieren, statt. Für den direkten Kontakt mit der Öf−

und Kinder gedacht. Selbstverständlich vergisst man auch

Ausland teilnahmen. Die ausgefüllten Fragebogen kamen

fentlichkeit und für eine bessere Qualität der Dienstleistun−

die ältere Generation nicht, wie das viele Veranstaltungen

z.B. aus Deutschland, Belgien oder aus Russland.

gen wurde für die Nutzer des Zentrums im Wandelgang

für Fachleute und die breite Öffentlichkeit bezeugen. Be−

Das Infozentrum wurde von bekannten Persönlichkeiten,

der Hochschule ein Informationspult aufgebaut. Gut an−

liebt waren Vorlesungen zu vielen interessanten und ak−

wie dem Botschafter aus Slowenien, Vertretern des Tsche−

genommen wurde das Angebot an Publikationen, zu ver−

tuellen Themen, wie z.B. der Lissabon Vertrag, Euroein−

chischen Parlaments und des Senats, einem Vertreter des

schiedene Themen des Lebens der EU. Die Unterlagen

führung, Verbraucherschutz, oder wie man sich in der EU

Europäischen Parlaments, dem Europakommissar der

stehen kostenlos zur Verfügung. Die Publikationen wer−

um die Arbeit bewerben kann. In letzter Zeit ist Finanzkri−

Tschechischen Republik und dem Kulturattache in Finn−

den von Schulen für den Unterricht genutzt. Viele Schu−

se sehr aktuell, weil ganz Europa betroffen ist und mo−

land besucht. Zu vergessen sind auch nicht die Veran−

len sind mit Karten und mit Plakaten geschmückt, die sie

mentan das wichtigste in Europa zu lösende Problem dar−

staltungen für die kleineren Kinder, wie z.B. Bambiriada,

im Infozentrum bekommen haben.
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KALEIDOSKOP
KALEIDOSKOP

Základní kámen dnešní Evropské unie
Grundstein für die heutige Europäische Union
Jako vzpomínku na Schumannovo prohlášení
z 9. května 1950, který jím položil základní kámen
dnešní Evropské unie, se již 15 let slaví Týden Ev−
ropy v celém Německu jako společná akce němec−
kých spolkových zemí, spolkové vlády, Evropské
komise a Evropského parlamentu. Letošní Týden
Evropy, v němž byly uskutečněny četné akce, se
konal ve v době 2.−10.5.
Rok 2009 byl vyhlášen nadto ještě evropským ro−
kem kreativity a inovací. Tato všestranná iniciativa
neměla zahrnout pouze oblasti vzdělání a kultury,
nýbrž také oblast politiky. Rok 2009 je evropským
mentu v červnu nebo evropská odpověď na hospo−

Sächsische Abgeordnete des
EU−Parlaments bei einer
Podiumsdiskussion
anlässlich der Europawoche

dářskou a finanční krizi či budoucnost Lisabonské

Sasští poslanci Evropského
parlamentu při podiové diskusi

rokem. Ať už to jsou volby do Evropského parla−

smlouvy, otázky zajištění evropské energetické bez−
pečnosti včetně debaty o jaderní energii, a jistě v
neposlední řadě dvacetileté jubileum pádu berlín−
ské zdi. Při oslavách musíme vždy myslet i na pád
železné opony na evropské úrovni. Bez jejího pádu
bychom nedosáhli pádu berlínské zdi. Byla to ev−
ropská hnutí za svobodu, která ve svých důsled−
cích vedla k překonání berlínské zdi, a to bychom
právě v roce 2009 měli připomínat.
Referát pro záležitosti EU
Senátní kancléřství Berlín

päische Union legte, wird seit nunmehr 15 Jahren

päische Antworten auf Wirtschafts− und Finanzkri−

die Europawoche als gemeinsame Aktion der deut−

se oder die Zukunft des Lissabonvertrages, Fragen

schen Länder, der Bundesregierung, der Europäi−

der europäischen Energiesicherheit inklusive De−

schen Kommission und des Europäischen Parla−

batte um die Kernkraft und nicht zuletzt das Ju−

ments in ganz Deutschland gefeiert.

biläum zu 20 Jahre Mauerfals. Bei den Feiern muss

Auf Beschluss der Europäischen Konferenz fand die

auch immer der Fall des Eisernen Vorhangs auf

diesjährige Europawoche, zu der zahlreiche Ver−

europäischer Ebene mitgedacht werden.

anstaltungen durchgeführt wurden, vom 2.5. − 10.5.

Das einen war ohne das andere nicht zu haben. Es

statt. 2009 wird darüber hinaus zum Europäischen

waren europäische Freiheitsbewegungen, die im

Jahr der Kreativität und Innovation ausgerufen. Die

Ergebnis zur Überwindung der Mauer und auch zur

Querschnittsinitiative soll nicht nur die Bereiche Bil−

deutschen Einheit geführt haben und dies sollte

dung und Kultur einbeziehen, sondern auch ande−

gerade im Juni 2009 in Erinnerung gebracht wer−

re Politikfelder.

den.

In Erinnerung an die Schumannerklärung vom 9.

Das Jahr 2009 ist ein europäisches Jahr. Ob die

Referat für EU−Angelegenheiten

Mai 1950, die den Grundstein für die heutige Euro−

Wahlen zum Europaparlament im Juni ob euro−

Senatskanzlei Berlin

Dva roky v EUROPE DIRECT Most
Před dvěma lety 9. května 2007 bylo v mosteckém studij−

unie řešit. Jednou z nejúspěšnějších akcí je znalostní sou−

ho betlému, oslava Dne Evropy, soutěžní výstava „Po−

ním středisku Vysoké školy finanční a správní, o.p.s, slav−

těž pro žáky a studenty EUROTIME, kterou každoročně

znáním se sbližujeme“ a mnoho dalších.

nostně otevřeno informační centrum Evropské komise

EUROPE DIRECT Most vyhlašuje pro všechny, kdo mají

Hezkou akcí byla výstava výtvarných prací pod názvem

EUROPE DIRECT Most. Od té doby středisko zorganizo−

chuť si prověřit své znalosti o Evropské unii a která se

„Rodina a Evropa“, kterou připravilo EUROPE DIRECT

vala nespočet zajímavých akcí. Pojďme si trochu zavzpo−

vždy setkává s velkým ohlasem.

Most ve spolupráci se Základní školou profesora Zdeňka

mínat, co se během dvou let fungování centra událo. Vzhle−

Letos se konal již druhý ročník této soutěže a byl stejně

Matějčka v Mostě. Výstava se uskutečnila v rámci Evrop−

dem k tomu, že hostitelskou organizací centra je Vysoká

úspěšný jako ročník minulý. Dá se říci, že soutěž dostala

ského roku mezikulturního dialogu 2008, jehož cílem bylo

škola finanční a správní, která se finančně podílí na jeho

mezinárodní rozměr, protože tento rok se jí zúčastnili i

prezentovat bohaté kulturní rozmanitosti zemí Evropské

chodu, jsou jeho hlavní aktivity zaměřené převážně na mlá−

soutěžící ze zahraničí. Vyplněné soutěžní testy nám přišly

unie.

dež a děti. Samozřejmě ale nezapomíná ani na starší vě−

například z Německa, z Belgie či Ruska.

Pro přímý kontakt s veřejností a větší komfort uživatelů

kové kategorie, svědčí o tom mnoho akcí upořádaných

Informační centrum navštívili i zajímavé osobnosti, jako

služeb centra byl v prostorách foyeru VŠFS vybudován

pro odbornou i širokou veřejnost. Oblíbenými se staly

velvyslanec Slovinské republiky, zástupci, Českého par−

informační pult. S velkým ohlasem se setkala nabídka

přednášky na různá zajímavá a aktuální témata, jako např.

lamentu a Senátu, zástupci Evropského parlamentu, Eu−

publikací, brožur a tiskových materiálů na různá témata

Lisabonská smlouva, euro, ochrana spotřebitele, jak si

rokomisař za Českou republiku či kulturní atašé ve Fin−

týkající se života v EU, které centrum veřejnosti poskytu−

získat práci v EU, nebo v poslední době velmi aktuální

sku. Nesmíme zapomenout ani na akce připravované pro

je zdarma. Publikace využívají školy i na výuku a mnoho

ekonomická krize, která zasáhla celou Evropu a samozřej−

menší děti, jako například Bambiriáda, turnaj v deskových

škol v regionu je vyzdobeno mapami a různými plakáty,

mě je jedním z důležitých momentů, které musí Evropská

hrách „Bystříme si mozek s Evropou“, stavba keramické−

které získaly u nás v informačním centru.
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Tip na výlet − Ausflugstipp

Nachmittagskonzerte im Barockgarten Lichtenwalde
Odpolední koncerty v barokní zahradě Lichtenwalde
Einen optimistischen Start in die Freiluftsai−
son erlebte der Barockgarten Lichtenwalde
bereits an den Osterfeiertagen. Auf ebenso
schönes "Flanierwetter" hofft die Schloss−
betriebsgesellschaft für die kommenden Mo−
nate, denn am 1. Mai starten die beliebten
Nachmittagskonzerte auf dem Konzertplatz.
Jeweils von 14.30 bis 16.30 Uhr bieten klei−
nere und größere Ensembles eine breite Pa−
lette an musikalischer Unterhaltung:
1. Mai − „Breitenauer Musikanten“
3. Mai − (Zusatzkonzert) „Jazzbanausen“
Chemnitz
31. Mai − Big−Band Meerane
1. Juni − Schalmeienkapelle Großolbersdorf
e.V.
21. Juni − Musikverein Lichtenstein e.V.
19. Juli − Himmelfahrts−Dixielandband Mochau
16. August − Heidelbachtal−Musikanten
30. August − „Breitenauer Musikanten“

Optimistický start do nové sezóny zažila ba−

30. srpen – „Breitenauer Musikanten“

rokní zahrada Lichtenwalde již v prvních veli−

13. září − Original Muldentaler Musikanten

13. September − Original Muldentaler Musikan−

konočních dnech. Provozovatelé zámeckých

ten

akcí doufají, že také krásné počasí v příštích

27. září − Bergsänger Geyer

27. September − Bergsänger Geyer

měsících jistě přispěje ke zdaru oblíbených

Upozornění:

odpoledních koncertů na místním koncertním

při koncertech se od 13.30 do 16.00 zvyšuje

jevišti. Odpolední koncerty byly zahájeny již

vstupné do parku o příspěvek na koncert o 2

1. května.

EUR.

Vždy od 14.30 do 16.30 nabízejí větší či men−
ší soubory širokou paletu hudební zábavy
1. květen − „Breitenauer Musikanten“
3. květen − (Zusatzkonzert) „Jazzbanausen“
Chemnitz
31. květen − Big−Band Meerane
1. červen − Schalmeienkapelle Großolbers−
dorf e.V.

Augustusburg/Scharfenstein/Lichtenwalde
Schlossbetriebe gGmbH

21. červen − Musikverein Lichtenstein e.V.
Hinweis:
Bei Konzerten wird ab 13.30 Uhr bis 16.00
Uhr zum Parkeintritt eine Konzertgebühr von
2 EUR erhoben.

09573 Augustusburg
Tel.: +49 037291 380−0

19. červenec − Himmelfahrts−Dixielandband

Fax: +49 037291 380−24

Mochau

E−mail: info@die−sehenswerten−drei.de
16. srpen − Heidelbachtal−Musikanten
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