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„Česko a Sasko – společně silným regionem“
Schváleno sedm nových česko-saských projektů z Programu Cíl 3

Sachsen und Tschechien gemeinsam für eine starke Region
Sieben neue sächsisch-tschechische Projekte im EU-Förderprogramm Ziel 3 bestätigt
Česko-saský Monitorovací výbor Programu Cíl 3/Ziel 3
doporučil k podpoře na zasedání v Plavně dne 04. 05.
2010 dalších sedm přeshraničních projektů se zaměřením
na dopravní infrastrukturu, kulturu, cestovní ruch a životní
prostředí. V rámci Programu Cíl 3/Ziel 3 tak budou realizovány projekty s celkovými náklady přibližně 4,3 milionu
EUR, které získají příspěvek Evropské unie cca 3,7 milionu
EUR. Od zahájení programu v srpnu 2008 bylo k realizaci
schváleno již 90 projektů.
V oblasti podpory Iniciativy k propojení turistických
zařízení, vytvoření a používání systémů pro společný
přeshraniční turistický management mohou Ústecký kraj,
Hornicko-technická univerzita ve Freibergu, Oblastní
muzeum v Mostě a Sdružení Montanregion Erzgebirge e.V.
Freiberg začít s realizací projektu „Středoevropská kulturní
krajina Montanregion Erzgebirge/Krušnohoří – cesta ke
světovému dědictví UNESCO“. Projekt je součástí úsilí
o zařazení společné česko-saské přeshraniční kulturní
krajiny na seznam světového dědictví UNESCO. V rámci
projektu bude připraveno jedenáct studií kulturních a hornických památek v příhraničí, které zaznamenají podrobně
stav hornických památek, případně celků. Dále vznikne
katalog, společná databáze, tři brožury, DVD a webové
stránky. Doprovodnými aktivitami jsou dvě konference
a osm workshopů ve společném pohraničí. Projekt získá
dotaci EU kolem 211.000 EUR z Evropského fondu pro
regionální rozvoj (ERDF). Do oblasti podpory Ekologického
uvědomění, environmentálního vzdělávání a managementu
je zařazen projekt „Zhodnocení potenciálu ložisek surovin
v česko-saském příhraničí – přeshraniční katastr surovin“.
Místem k podání projektových žádostí pro získání podpory
z Programu Cíl 3/Ziel 3 a pro vydání Smlouvy o poskytnutí dotace je Saská rozvojová banka -dotační bankav Drážďanech (Sächsische Aufbaubank -Förderbank(SAB).
Podrobné informace k postupu získání dotace a kontakty
jsou k nalezení na webových stránkách:
http://www.ziel3-cil3.eu. Dotazy k přeshraniční spolupráci
a požadavky na termín konzultace je možné zaslat na e-mailovou adresu: kontakt@ziel3-cil3.eu.

Der binationale Begleitausschuss des Ziel 3/Cíl 3-Programms hat am 04. Mai 2010 in Plauen sieben weitere
grenzübergreifende Vorhaben in den Bereichen Verkehrsinfrastruktur, Kultur, Tourismus und Umwelt bestätigt. Mit
rund 3,7 Millionen Euro EU-Mitteln kann damit im Rahmen
des Ziel 3/Cíl 3-Programms ein Gesamtvolumen von rund
4,3 Millionen Euro umgesetzt werden. Seit Beginn der
Antragstellung im August 2008 konnten sich nunmehr 90
Projekte qualifizieren.
Im Vorhabensbereich Initiativen zur Vernetzung von touristischen Einrichtungen, Schaffung und Umsetzung von
Systemen für ein gemeinsames touristisches Management

können der Bezirk Ústí nad Labem (Ústecký kraj), die TU
Bergakademie Freiberg, das Gebietsmuseum Most (Oblastní muzeum v Mostě) und der Förderverein Montanregion
Erzgebirge e.V. Freiberg das Projekt „Mitteleuropäische
Kulturlandschaft Montanregion Erzgebirge/Krušnohoří –
der Weg zum UNESCO-Welterbe“ realisieren. Sie streben
damit erstmals eine gemeinsame Aufnahme des sächsisch-böhmischen Erzgebirges als grenzüberschreitende
Kulturlandschaft in das UNESCO-Weltkulturerbe an. Im
Rahmen des Projektes werden elf Studien zu Kultur- und
Bergbaudenkmälern in der Grenzregion erstellt, die nach
Projektende für die Sanierung und Instandhaltung der
Denkmale weiter genutzt werden können. Zudem entstehen
ein Katalog und eine Datenbank; drei Broschüren, eine DVD
sowie ein Internetauftritt werden produziert. Flankierend
finden zwei Konferenzen und acht Workshops im gemeinsamen Fördergebiet statt. Das Vorhaben wird von der EU
mit rund 211.000 Euro aus dem Europäischen Fonds für
regionale Entwicklung (EFRE) gefördert.
Im Vorhabensbereich Förderung des Umweltbewusstseins,
der Umweltbildung und des Umweltmanagements können

das Geokompetenzzentrum Freiberg e.V., die Regionalentwicklungsagentur des Bezirks Ústí (Regionální rozvojová
agentura Ústeckého kraje) in Ústí nad Labem, der Tschechische Geologische Dienst (Česká geologická služba) in
Prag sowie das Sächsische Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie in Nossen das Projekt „Bewertung
des Rohstofflagerpotentials im sächsisch-tschechischen
Grenzgebiet – Grenzübergreifendes Rohstoffkataster“
realisieren.
Informationen zum Antragsverfahren und zu Kontaktdetails
erhalten alle Interessierten auf der Website von Ziel 3/Cíl 3
unter http://www.ziel3-cil3.eu. Anfragen zu Fördermöglichkeiten der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit sowie
zu Beratungsterminen können an kontakt@ziel3-cil3.eu
gerichtet werden.
Weitere Auskünfte erteilt die SAB unter: Gemeinsames
Technisches Sekretariat: Tel. +49-(0)351 4910-3950
E-Mail: kontakt@ziel3-cil3.eu oder
Pressestelle
Beate Bartsch: Tel. +49-(0)351 4910-3821
E-Mail: Beate.Bartsch@sab.sachsen.de
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ZIEL 3
CÍL 3

Porada saských euroregionů jako vedoucích partnerů
Fondu malých projektů v Cíli 3
Beratung der sächsischen Euroregionen als Leadpartner
der Ziel3-Kleinprojekte
Koncem března se sešli jednatelé, projektoví
manažeři a finanční manažeři saských euroregionů v Euroregionu Egrensis, aby se poradili
o problémech a otázkách vzniklých v realizaci
Fondu malých projektů v programu Cíl 3/Ziel3
Sasko – Česká republika.
Přítomní diskutovali o problémech, které
vyvstaly při realizaci projektu Fond malých
projektů a hledali možnosti jejich řešení,
vyměnili si zkušenosti a snažili se nalézt efektivní zlepšení programu.
Velkou pomoc znamenala účast pracovnice
Saské rozvojové banky (SAB), která euroregionům předala cenné instrukce o zpracování
a vyúčtování projektů.

Ende März trafen sich die Geschäftsführer,
Projektkoordinatoren und Finanzbeauftragten
der sächsischen Euroregionen in der Euregio
Egrensis, um über Fragen und Probleme bei
der Erfüllung des Kleinprojektefonds Ziel3/Cíl3
Sachsen/Tschechische Republik zu beraten.
Es wurden die bei der Umsetzung von Projekten auftretenden Fragen diskutiert und Lösungsansätze gesucht, Erfahrungen ausgetauscht und nach effizienten Verbesserungen
des Programms gesucht.
Hilfreich war die Teilnahme einer Mitarbeiterin der SAB, die den Euroregionen wertvolle
Hinweise für die Bearbeitung und Abrechnung
der Projekte gab.

Pracovní skupina Saského zemského sněmu Evropa
Arbeitsgruppe „Europa“ der Linken im Sächsischen Landtags
Pracovní skupina Saského zem-

Bei der Abendberatung am 12. 05.

ského sněmu Evropa projednala

2010 in Dresden tagte die Arbeits-

na svém večerním jednání 12. 5.

gruppe zur Situation in den säch-

2010 v Drážďanech situaci v česko

sisch-tschechischen Euroregionen

-saských euroregionech, náměty

und über Projektvorhaben. In einem

projektů a seznámila se na podrob-

Vortrag machte man sich mit der

né přednášce se stavem v dalších

Situation in anderen Euroregionen

evropských euroregionech, pře-

vertraut, vor allem an der russisch –

devším v Karélii na rusko-finské

finnischen Grenze in Karelien.

hranici.

Bild: Vorsitzender der Arbeitsgruppe

Foto: Předseda skupiny Heiko Kosel

Heiko Kosel
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CÍL 3
ZIEL 3

Zasedání Lokálního řídícího výboru Cíl 3 v Mostě
Lokaler Lenkungsausschuss KPF Ziel 3 im Mai in Most
Nezvykle mnoho projektů museli členové
Lokálního řídícího výboru projednat dne 19.
května v Mostě. Před letním obdobím bylo
poprvé předloženo tolik projektů. Ještě nikdy
nebylo na žádném Lokálním řídícím výboru
předloženo 30 projektů najednou. Všechny
projektové žádosti byly příslušnými odbornými
komisemi podrobně projednány a posouzeny.
Přitom byla ještě jedna projektová žádost před
jednáním stažena. Jeden projekt členové
Lokálního řídícího výboru neschválili. Přesto
mohlo být ve výboru pro zbylé projektové
žádosti schváleno na 353 300 EUR. Velká

Über ungewöhnlich viele Projekte hatten die

Ferienfreizeiten, gemeinsame Sportveran-

část projektů je zaměřena na setkávání mlá-

Mitglieder des Lokalen Lenkungsausschus-

staltungen, Kindergartenbegegnungen und

deže. Členům Lokálního řídícího výboru byly

ses am 19. Mai in Most zu entscheiden. Zum

künstlerische Werkstätten wurden den Aus-

předloženy v této oblasti volnočasové aktivity,

letzten Lokalen Lenkungsausschuss vor der

schussmitgliedern vorgelegt. Aber auch Pro-

společné sportovní akce, setkávání mateř-

Sommerpause wurden erstmalig 30 Projekte

jekte aus dem Tourismus- und dem Umwelt-

ských škol a umělecké dílny. Ale hodnoceny

zur Bewilligung vorgelegt, so viele wie noch zu

bereich sowie in der Behindertenarbeit wurden

členy výboru byly i projekty v oblasti turistiky

keinem Ausschuss zuvor. Alle Anträge wurden

von den Ausschussmitgliedern bewertet.

či životního prostředí a rovněž v oblasti práce

von den Arbeitsgruppen der Euroregion detail-

Die nächste Aufgabe des gemeinsamen Pro-

s postiženými dětmi. Příštím úkolem společ-

liert besprochen und bewertet. Dabei wurde

jektsekretariats ist es nun, die Förderverträge

ného sekretariátu je nyní příprava a vyhoto-

ein Projektantrag noch vor dem Verfahren

zu erstellen und die Projekte während ihrer

vení smluv o poskytnutí dotace i monitoring

zurückgezogen. Ein Projekt wurde durch die

Umsetzung zu begleiten und zu kontrollieren.

schválených projektů během jejich realizace.

Mitglieder abgelehnt. Trotzdem konnten im

Für die Bewilligung von Anträgen im Septem-

Pro schvalování projektových žádostí do záři-

Ausschuss für die verbliebenen Anträge 353

berausschuss müssend diese bereits bis zum

jového Lokálního řídícího výboru je nutné jejich

300 EUR EU-Fördermittel bewilligt werden.

7. Juli in den Sekretariaten in den Geschäfte-

předložení do 27. července do sekretariátů

Ein großer Anteil der Projekte sind Begeg-

stellen der Euroregion in Freiberg und in Most

v Mostě, popřípadě ve Freibergu.

nungsprojekte von Jugendlichen. Sowohl

eingereicht werden.

Nová spolupráce - Neue Zusammenarbeit
Společnost SCREEN ING,

Die Gesellschaft SCREEN ING

s.r.o, se sídlem v Chomu-

mit dem Sitz in Chomutov und

tově a s pobočkami v Pra-

einer Niederlassungen in Prag

ze a Kovářské je v našem

und Kovářská, ist in unserer Eu-

euroregionu známa jako

roregion als zuverlässiger Part-

spolehlivý partner v přípra-

ner in der Projektvorbereitung

vě projektů, poradenstvím

und als guter Berater bekannt.

a konzultacemi při výbě-

Sie macht die Ausschreibungen,

rových řízeních, územním

berät bei Raumplanung und bei

plánování či v technic-

technischer Hilfe. Bei der Bera-

ké asistenci. Na jednání

tung in Chomutov am Sitzt der

v Chomutově v sídle spo-

Gesellschaft am 26. 05. wurde

lečnosti dne 26. 5. byla

mit dem Geschäftsführer eine

s jednatelem Euroregio-

konkrete Zusammenarbeit be-

nu Krušnohoří dojednána

sprochen, die als institutionelle

konkrétní spolupráce, která

Vernetzung der Tätigkeit beider

by měla vyústit v instituci-

Partner dienen soll.

onální provázání činnosti
obou partnerů. Na obr. zleva: Petr Mlejnek, jednatel společnosti a Miroslav Mikeš, její výkonný ředitel.
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Bild v. l. Petr Mlejnek, Geschäftsführer der Gesellschaft und Miroslav
Mikeš, Exekutivdirektor.

VALNÁ HROMADA
VOLLVERSAMMLUNG

Valná hromada Euroregionu Krušnohoří
Vollversammlung der Euroregion Krušnohoří
Valná hromada české části Euroregionu Krušnohoří se
konala v motelu Benedikt v Mostě. Ve zcela zaplněném
sále členové euroregionu v pátek dne 26. 3. 2010 schválili
výroční zprávu za rok 2009, zprávu o hospodaření za rok
2009 a schválili vyrovnaný rozpočet na rok 2010 ve výši
9 634 000 Kč. Rozpočet obsahuje i prostředky Fondu
malých projektů v operačním programu Cíl 3, který euroregion spravuje.
Do Rady Euroregionu Krušnohoří byla na návrh Litvínova
zvolena Bc. Martina Opatrná z Litvínova a do revizní komise
byl zvolen Ing. Karel Honzl, místostarosta Podbořan.

Ing. Jan Kerner

V roce 2009 byli přijati další noví členové - obce Dobroměřice, Klášterec nad Ohří, TV Lyra, Vernerův mlýn o.p.s
a přímo na valné hromadě pak Vzdělávací a rekreační
centrum Lesná.
Euroregion Krušnohoří má k 26. 3. 2010 celkem 122 členů.

Die Vollversammlung der tschechischen Seite der Euroregion fand im Motel Benedikt in Most statt. Im vollbesetzten
Saal beschlossen die Mitglieder am 26. 03. 2010 den
Jahresbericht 2009, den Bericht über den Haushalt 2009
und genehmigten den Finanzplan für das Jahr 2010 in
Höhe von 9 634 000 Kronen. Der Finanzplan beinhaltet
auch die Finanzmittel des von der Euroregion verwalteten
Kleinprojektfonds im Programm Ziel 3.
In den Rat der Euroregion wurde auf Vorschlag der Stadt

Ing. Karel Honzl

Litvínov Frau Bc. Martina Opatrná gewählt und in die
Kontrollkommission wurde Herr Ing. Karel Honzl, Vizebür-

sich das Bildungs- und Erho-

germeister von Podbořany, ebenfalls einstimmig gewählt.

lungszentrum Lesná als neues

2009 traten der Euroregion neue Mitglieder bei die – Ge-

Mitglied vor.

meinde Dobroměřice, die Stadt Klášterec nad Ohří, TV Lyra

Insgesamt hatte die Euroregion

und Vernerův mlýn o.p.s. (Wernermühle gemeinnützige

Krušnohoří zum 26. 03. 2010

Gesellschaft). Zur Tagung der Vollversammlung stellte

122 Mitglieder.

Cena Euroregionu

Preis der Euroregion

Na společném zasedání Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge dne 23. 11. 2009 rozhodlo

Bei der gemeinsamen Sitzung der Euroregion Erzgebirge/Krušnohoří am 23. 11. 2009 entschied

toto společné grémium o každoročním předávání ceny osobám či sdružením za vyni-

dieses Gremium, einmal jährlich einen Preis an Personen oder Vereinigungen für herausragen-

kající aktivity v oblasti přeshraniční spolupráce. Vytváření dobrých vzájemných vztahů

de Aktivitäten im grenzüberschreitenden Bereich zu verleihen. Der Aufbau guter beidseitiger

je základní úkol euroregionu. Návrhy na udělení ceny by měly přicházet z odborných

Beziehungen ist die Grundidee der Euroregion. Vorschläge für Preisträger sollten von den

komisí euroregionu, z občanských sdružení či od občanů. Bylo ustanoveno, že bude

Facharbeitsgruppen der Euroregion, von Vereinigungen oder Bürgern bis Ende August in den

pouze jedna společná

Geschäftstellen der Euroregion

cena. Návrhy jsou při-

entweder in Freiberg oder in Most

jímány do konce srpna

eingereicht werden. Festgelegt

v jed na telstvích euro-

wurde, dass es einen gemeinsamen

regionu v Mostě či ve

Preis für beide Teile der Euroregion

Freibergu. Cena bude

geben soll. Der Preis soll 2010

poprvé předána 11. pro-

erstmalig am 11. Dezember 2010

since 2010 v Lounech.

in Louny vergeben werden.
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RADA EUROREGIONU
RAT DER EUROREGION

Rada Euroregionu Krušnohoří na Dlouhé Louce
Ratsitzung der Euroregion in Dlouhá Louka (Langwiese)
Rada Euroregionu Krušnohoří dne 23.

Der Rat der Euroregion bewertete am 23.

dubna kladně zhodnotila březnovou valnou

April 2010 die Vollversammlung positiv, nahm

hromadu, přijala oficiálně nového člena,

offiziell ein neues Mitglied, die gemeinnützi-

kterým je Vzdělávací a rekreační centrum

ge Gesellschaft Bildungs- und Erholungs-

Lesná, seznámila se i s přehledem poda-

zentrum Lesná, auf und machte sich mit im

ných projektů do dalšího kola Fondu malých

Ziel 3 beantragten Kleinprojekten bekannt.

projektů v programu Cíl 3, který euroregion

Die Mitglieder des Rats hörten mit großem

spravuje. Členové rady vyslechli s velkým

Interesse Informationen über die Arbeit der

zájmem také informace o práci sdružení

Gesellschaft České Švýcarsko, im Zusam-

České Švýcarsko v souvislosti s připravo-

menhang mit der vom Bezirk vorbereiteten

vanou koncepcí rozvoje turistiky v Ústeckém

Konzeption der Entwicklung des Tourismus

kraji a v Euroregionu Krušnohoří. Starostové

im Bezirk Ústecký kraj und der Euroregion. Die

okolních obcí, kteří se zúčastnili jednání jako

Bürgermeister der nahen Gemeinden, die sich

hosté, podrobně informovali radu o svých

an der Beratung beteiligten, informierten über

obcích i o své přeshraniční spolupráci. Na

ihre Gemeinden und über ihre bestehende

exkurzi se účastníci seznámili nejen s pro-

grenzüberschreitende Zusammenarbeit. Bei

blematikou rozvoje obce a jejího okolí, ale

einer Exkursion stiegen die Teilnehmer auch

vystoupili i na místní rozhlednu Vlčí hora,

auf den Aussichtsturm Vlčí hora, um von dort

aby odtud vše viděli na vlastní oči.

alles mit eigenen Augen sehen zu können.

Rada Euroregionu Krušnohoří v Podbořanech
Rat der Euroregion Krušnohoří tagte in Podbořany
V příjemných prostorách nově rekonstruované vodní tvrze v Podbořanech – Hlubanech se dne 21. 5. 2010 sešla Rada
Euroregionu Krušnohoří na svém pravidelném jednání. Projednala výsledky zasedání
Monitorovacího česko–saského výboru
a seznámila se s přijatými i zamítnutými
velkými projekty v programu Cíl 3. Rada
vyjádřila svou nespokojenost se způsobem
zamítnutí některých projektů. Velmi pečlivě se rada také zabývala Fondem malých
projektů v programu Cíl 3, který euroregion
spravuje a administruje. Shodla se na tom,
že je třeba stanovit přísnější kritéria schvalování těchto malých projektů. Novým členem Euroregionu Krušnohoří se stala obec
Kovářská.

In den restaurierten Räumlichkeiten der

Art und Weise der Ablehnung einiger Pro-

Bild: Ing. Jan Kerner leitet die Tagung des

kleinen Festung in Podborany-Hlubany traf

jekte. Sehr ausführlich beschäftigte sich der

Rates

sich am 21. 05. 2010 der Rat der Euroregion

Rat auch mit dem Kleinprojektfonds Ziel 3,

Na obrázku: Ing. Jan Kerner, starosta Loun

Krušnohoří zu seiner turnusmäßigen Sit-

der von der Euroregion verwaltet wird.

řídí jednání rady

zung. Besprochen wurden die Ergebnisse

Die Mitglieder einigten sich, dass es not-

des Begleitausschusses des Programms

wendig ist, strengere Kriterien an die Bewil-

Ziel 3, die genehmigten und die abgelegten

ligung der Kleinprojekte zu stellen.

Projekte.

Neues Mitglied der Euroregion wurde die

Der Rat äußerte seine Unzufriedenheit zur

Gemeinde Kovářská.
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ARBEITSGRUPPEN
PRACOVNÍ KOMISE

Březnové jednání komise pro krizový management
Arbeitsgruppe Brandschutz/Katastrophenschutz/Rettungswesen im März
In Freiberg traf sich am 18. 03. die Arbeitsgruppe Brand-

nisterium nachzufragen, wie weit die Vorbereitungen zum

Ve Freibergu se na svém pravidelném jednání sešla 18. 3.

schutz, Katastrophenschutz und Rettungswesen der Eurore-

Staatsvertrag gediehen sind. Die Vertreter des Bezirksamtes

v plném počtu komise pro krizový management Euroregio-

gion Erzgebirge zu ihrer turnusmäßigen Sitzung. Im ersten

informierten über das zu Ende gegangenen Projekt zur

nu Krušnohoří. Jako první bod projednala přípravu soutěže

Tagessordnungspunkt beschäftigte sie sich

mladých hasičů euroregionu, která se uskuteční

mit der Vorbereitung des Wettbewerbs der

v Chomutově na Kamencovém jezeře ve dnech

Jungendfeuerwehren der Euroregion, der

10. – 12. září za účasti 120 mladých hasičů

vom 10. – 12. September in Chomutov am

z obou částí euroregionu. Další projektový záměr

Alaunsee unter Teilnahme von 120 jungen

komise, speciální jazykový kurz pro záchranáře,

Feuerwehrleuten aus beiden Teilen der Eu-

má již první zájemce. Německá strana připraví

roregion stattfinden soll.

koncept projektu s konkrétními údaji a po při-

Für ein weiteres Vorhaben der Arbeits-

pomínkách bude tento koncept projednán na

gruppe, ein spezieller Sprachkurs für den

červnovém zasedání tak, aby mohl být na pod-

Rettungsdienst, haben sich bereits erste

zim podán projekt. Komise dlouho diskutovala

Interessenten gemeldet. Die deutsche Seite

o problematice možnosti přeshraničního zásahu

bereitet ein Konzept für das Projekt mit

záchranářů a pověřila jednatele, aby se obrátil

konkreten Angaben vor, das abschließend

na Ministerstvo vnitra ČR s dotazem, jak postu-

im Juni diskutiert werden soll, um die

puje příprava odpovídající mezistátní smlouvy.

Genehmigung im Herbst zu erreichen. Die Arbeitsgruppe

grenzüberschreitenden Krisenbewältigung. Die Teilnehmer

Zástupci Krajského úřadu Ústeckého kraje informovali

diskutierte lange über die Möglichkeiten des grenzüber-

verständigten darauf, die nächste Beratung der Arbeitsgrup-

o dokončeném projektu přeshraničního krizového portálu

schreitenden Einsatzes der Rettungskräfte, und beauftragte

pe im Juni in Ústí nad Labem mit einer Präsentation dieses

a komise se shodla na tom, že s prezentací tohoto portálu

dann den tschechischen Geschäftsführer, beim Innenmi-

Projektes zu verbinden.

spojí své červnové jednání v Ústí nad Labem.

Arbeitsbesuch in der Euregio Weinviertel
Pracovní návštěva v Euroregionu Weinviertel
Dass man auch über die Grenzen des eigenen

Neben dem Erfahrungsaustausch zur konkre-

a záchranářů pro náš euroregion. Takový

Landes fruchtbringenden Erfahrungsaus-

ten Projektvorbereitung des Sprachprojektes

jazykový kurz provozuje Euregio Weinvier-

tausch mit anderen Euroregionen betreiben

war für die Mitglieder der Arbeitsgruppe der

tel úspěšně již nějaký čas. Pod vedením

kann, zeigte sich jüngst während des Arbeits-

Besuch der Niederösterreichischen Feuer-

Dolnorakouského jazykového centra, které

besuches von Mitgliedern der Arbeitsgruppe

wehrschule in Tulln und des dort ebenfalls

zajišťuje výuku svými odborníky, vznikly vyni-

Brandschutz/Katastrophenschutz und Ret-

ansässigen Rettungsleitzentrums besonders

kající učební materiály, které nám byly dány

tungswesen der Euroregion Erzgebirge, die

interessant.

k dispozici a které náš euroregion s díky přijal.

mit der Geschäftsführerin einer Einladung

Euroregion Krušnohoří na oplátku přenechal

nach Niederösterreich in die Euregio Wein-

k využití rakouským kolegům svůj záchranář-

viertel gefolgt waren.

ský slovník. Kromě výměny zkušeností ohled-

Grund ist ein Projektvorhaben des Erzgebirgs-

To, že se i za hranicemi může úspěšně

ně konkrétní přípravy projektu jazykového kur-

kreises zur Sprachausbildung der Feuerwehr-

uskutečňovat výměna zkušeností mezi euro-

zu byla pro členy komise obzvláště zajímavá

leute und Rettungskräfte für die Euroregion

regiony, se ukázalo právě během nedávné

exkurze Dolnorakouské hasičské školy v Tulnu

Erzgebirge.

pracovní návštěvy členů pracovní komise

a exkurze v místním záchranářském centru.

Solche Sprachprojekte betreibt die Euregio

krizového managementu

Weinviertel bereits seit einiger Zeit erfolgreich.

Euroregionu Erzgebir-

Unter Federführung des Niederösterreichi-

ge/Krušnohoří. Ta spolu

schen Sprachzentrums, die den Unterricht der

s jednatelkou německé

Feuerwehrleute absichert, sind auch hervor-

části euroregionu vyho-

ragende Unterrichtsmaterialen entstanden,

věla pozvání do Dolního

die der Euroregion Erzgebirge dankenswer-

Rakouska, do Euroregi-

terweise zur Verfügung gestellt wurden. Die

onu Weinviertel.

Euroregion Erzgebirge hatte im vergangenen

Důvodem je projekto-

Jahr ihrerseits den österreichischen Kollegen

vý záměr Krušnohor-

ihr Feuerwehrwörterbuch zur Verwendung

ského okresu uspořá-

überlassen.

dat jazykový kurz hasičů
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Arbeitsgruppe Brandschutz/Katastrophenschutz/Rettungswesen im Juni
Červnové jednání komise pro krizový management
Společně s krajem / Gemeinsam mit dem Bezirk
Um ihr Großprojekt „Informations- und

Obmann der Bergwacht, der

Entscheidungsplattform für Großschadens-

ins Parlament der Tsche-

anlagen“, das die grenzüberschreitende

chischen Republik gewählt

Koordination für Krisenprävention und Not-

worden ist, hat sich Herr

fallmanagement beinhaltet, vorzustellen, hatte

Miroslav Gütter, jetzt neuer

die Bezirksverwaltung Ústí n. L. am 3. Juni zu

Obmann der Bergwacht,

einer Informationsveranstaltung in das Bezirk-

vorgestellt.

samt eingeladen.

Die nächste Beratung wird

Eingeladen waren die Geschäftsführer und die

im September, anlässlich

Arbeitsgruppen Brandschutz/Katastrophen-

der Eröffnung des Wett-

schutz und Rettungswesen der Euroregionen

kampfes der jungen Feuer-

Erzgebirge/Krušnohoří und Elbe/Labe, sowie

wehrleute stattfinden.
odvrácení krizových situací, ale i pro veřejnost.

Vertreter der Bezirksverwaltung und der Pro-

Je určena pro prevenci a pro překonání krizo-

jektpartner.
Das Projekt dient zur Vorbereitung einer Inter-

Aby Ústecký kraj mohl představit velký spo-

vých situací v Ústeckém kraji a ve Svobodném

netplattform für Bestandteile des Krisenmana-

lečný projekt - Portál pro informační podporu

státu Sasko. Po prezentaci projektu jednaly

gements und der allgemeinen Öffentlichkeit,

rozhodování za krizových situací (Optima-

pracovní komise obou euroregionů separátně.

das zur Prävention und zur Bewältigung von

lizace přeshraniční koordinace a krizového

V našem euroregionu byly podány dvě důležité

Krisensituationen in der Region Ústí und im

managementu k zajištění odvrácení nebez-

informace o stavu přípravy dvou projektů. Byla

Freistaat Sachsen bestimmt ist.

pečí) - zorganizoval informační akci v budově

to příprava soutěže mladých hasičů a zvýšení

Im Anschluss berieten die Arbeitsgruppen der

krajského úřadu. Byli na ni pozváni jednatelé

jazykové vybavenosti hasičů. Také se zde

Euroregionen separat.

a členové odborných komisí krizového mana-

přestavil nástupce za Rudolfa Chlada, náčel-

In unserer Euroregion wurde zum Stand der

gementu Euroregionu Krušnohoří a Eurore-

níka Horské služby ČR, který byl zvolen do

Vorbereitung von 2 Projekten informiert. Dem

gionu Elbe/Labe, zástupci Ústeckého kraje

Parlamentu ČR. Je jím Miroslav Gütter, nový

Wettbewerb der Jugendfeuerwehren und der

a projektoví partneři.

náčelník Horské služby ČR.

Erlangung der Sprachkompetenz der Feuer-

Projekt slouží k přípravě internetové platformy

Příští jednání se bude konat v září u příležitosti

wehrleute. Als Nachfolger von Herrn Chlad,

nejen pro složky krizového managementu pro

zahájení soutěže mladých hasičů.

Česko–saská pracovní skupina
Sächsisch–Tschechische Arbeitsgruppe
U příležitosti 18. zase-

Anlässlich der 18. Tagung der

dání Česko–saské pra-

Sächsisch-Tschechischen

covní skupiny, které se

Arbeitsgruppe, die dieses

letos v červnu kona-

Jahr im Juni in Krásná Lípa

lo v Krásné Lípě, byla

stattfand, wurde zum ersten

poprvé udělena Cena

Mal der J.- Masaryk-Preis,

Jana Masaryka za vyni-

für hervorragende grenzüber-

kající přeshraniční spo-

schreitende Zusammenarbeit

lupráci v této pracovní

innerhalb der Arbeitsgruppe

skupině. Cenu obdržel

verliehen. Den Preis erhielten

Mgr. Marek Mráz, ředitel

der Chef des Nationalparks

o.p.s. České Švýcar-

Böhmische Schweiz Herr

sko a Roger Mackeldey,

Marek Mráz, Direktor der Ge-

saský spolupředseda

sellschaft České Švýcarsko

pracovní skupiny, který

und Dr. Roger Mackeldey,

ve své funkci končí.

scheidender sächsischer Kovorsitzender der Arbeitsgrup-

Foto: Podskupina regiony, kraje, zemská ředitelství,

pe. Foto: Die Unterarbeitsgruppe Regionen, der die Bezirke, die Landesdirektionen, die

zástupci regionálního plánu v ministerstvu vnitřních

Vertreter der Regionalplanung in den Innenministerien und die Euroregionen angehören,

věcí a euroregionů při práci.

bei der Arbeit.
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Komise pro hospodářství a turistiku v Annabergu v dubnu 2010
Arbeitsgruppe Wirtschaftsförderung/Tourismus im April 2010
Hostitelem této jedné z nejdůležitějších komisí euroregionu bylo jednatelství Průmyslové a obchodní komory
v Annabergu - Buchholzi 27. 4. Komise přivítala novou
jednatelku saského Turistického svazu Krušnohoří (Tourismusverband Erzgebirge e. V.), Veroniku Hiebl, která se
již aktivně ujala svých úkolů. V oblasti turistiky se komise
seznámila s koncepcí rozvoje turistiky Ústeckého kraje.
Pozoruhodné je přitom založení 4 nových informačních
center v Ústeckém kraji, která by se mohly stát dobrými
partnery saských turistických svazů. Na příštím, srpnovém
jednání budou nové agentury představeny, spolu s koncepcí
turistky kraje. Infopress o tom bude informovat.
Dalším tématem byla prezentace projektu Montanregion
spolu s nejnovějšími informacemi o postupu podání žádosti

Gastgeber einer der wichtigsten Arbeitsgruppe im April

zahlreiche Anstrengungen notwendig, um die Kriterien

na zařazení na listinu kulturního dědictví UNESCO jako

war die Geschäftsstelle der IHK in Annaberg-Buchholz.

zu erfüllen. So werden in Sachsen bereits Pilotstudien zu

přeshraniční kulturní krajina v roce 2011. Předem bylo

Die neue Geschäftsführerin des Tourismusverbands Erz-

einzelnen historischen, bergbaulichen Arealen erarbeitet.

ale nutné uskutečnit řadu aktivit, aby mohla být splněna

gebirge, Frau Hiebel wurde vorgestellt und in der Arbeits-

Diese Pilotstudien werden nun auch auf tschechischer Seite

příslušná kritéria. Na saské straně byly již zpracovány

gruppe begrüßt. Herr Bína stellte die neuen tschechischen

erarbeitet, so dass die von der TU Bergakademie Freiberg

pilotní studie pro jednotlivé historické a hornické areály.

Tourismusstrategien vor. Bemerkenswert ist das Vorhaben

erstellte Datenbank mit Objekten beiderseits der Grenze

Tyto studie budou nyní zpracovány i na české straně, takže

vom Aufbau 4 neuer Informationszentren im Bezirk Ústecký

gefüllt werden kann.

bude doplněna datová banka, kterou již vytvořila Bergaka-

kraj, die als Ansprechpartner für sächsische Tourismusver-

Für Kleinprojekte, die im Lokalen Lenkungsausschuss

demie ve Freibergu, aby byly podchyceny objekty na obou

eine geeignet wären. Die Arbeitsgruppe erwartet dadurch

im Mai beraten werden sollen, gaben die Mitglieder eine

stranách hranice.

neue Impulse in der touristischen Zusammenarbeit. Zur

Bewertung ab.

Komise také kladně ohodnotila projekty do Fondu malých

nächsten Beratung im September, werden die neuen Ein-

Die Projekte „MiniMost“ und Montanregion Erzgebirge“

projektů v Cíli 3 pro jednání Lokálního řídícího výboru.

richtungen in Tschechien vorgestellt, sowie das Konzept

wurden als Großprojekte für die Tagung des Begleitaus-

Jednomyslně doporučila Monitorovacímu výboru Cíl 3 ke

der Entwicklung des Tourismus des Bezirkes. „Infopress“

schusses Ziel 3 zur Genehmigung empfohlen.

schválení i dva velké projekty - MiniMost a Montanregion.

wird davon berichten.

Nach der Beratung bestand die Möglichkeit zu einer inte-

Na závěr využili členové komise možnosti zajímavé exkurze

Ein weiteres Thema war die Präsentation von neuesten

ressanten Führung in den Stadtwerken Annberg, von der

v technických službách (Stadtwerke) v Annabergu, kde

Informationen aus der „Montanregion Erzgebirge“, die

die Mitglieder der Arbeitsgruppe Gebrauch machten. Die

ocenili letitou a vzájemně prospěšnou spolupráci Anna-

2011 als grenzüberschreitendes Gebiet zur Erbeliste der

langjährige, gute Zusammenarbeit zwischen Annaberg und

bergu a Chomutova.

UNESCO beantragt werden soll. Dazu sind im Vorfeld

Chomutov wurde auch hier hoch eingeschätzt.

Sociální komise - Arbeitsgruppe Soziales
Sociální komise Euroregionu Krušnohoří se

Kinderheim Most. Die Mitglieder wurden von Herrn Mgr.
Weiss, dem ehemaligen Vorsitzenden

sešla tentokrát 5. 5. 2010 v Mostě v koje-

dieser Arbeitsgruppe begrüßt. Er ver-

neckém ústavu. Její členy přivítal Mgr. Pavel

trat die Direktorin der Einrichtung, die

Weiss, někdejší dlouholetý předseda této

selbst vor einiger Zeit Vorsitzende der

komise, nyní zastupující ředitelku PhDr. Miladu

Gruppe war. Die Teilnehmer machten

Šilhovou, která byla též svého času předsedky-

sich mit der Arbeit, den Aufgaben,

ní této komise. Účastníci jednání se s velkým

sowie mit den großen Erfolgen die-

zájmem podrobně seznámili s prací, úkoly

ser Einrichtung vertraut. Es wurden

a velkými úspěchy tohoto zařízení a nalezli

auch einige gemeinsame Themen

několik společných témat, ze kterých by bylo

gefunden, bei denen es möglich

vhodné připravit společné projekty. Důležitým

wäre, gemeinsame Projekte vorzu-

bodem bylo hodnocení projektů v sociální

bereiten. Ein wichtiger Punkt war die

oblasti. Komise doporučila celkem 3 projekty

Bewertung von Projekten im Bereich

pro přijetí na zasedání Lokálního řídícího výbo-

Soziales. Die Arbeitsgruppe empfahl

ru. Velkým a dojemným zážitkem pro všechny
byla následná exkurze.

Die Arbeitsgruppe traf sich dieses Mal am 05. 05. im

dem Lenkungsausschuss insgesamt
Mgr. Weiss, bývalý předseda sociální komise, představuje kojenecký ústav.

drei Projekte zur Genehmigung. Ein
eindruckvolles Erlebnis war für alle die anschließende

Herr Mgr. Weiss (rechts), der ehemelige Vorsitzende der AG Soziales stellt
Besichtigung des Kinderheimes..
das Kinderheim vor.

9

PRACOVNÍ KOMISE
ARBEITSGRUPPEN

Komise pro životní prostředí a regionální plán
Arbeitsgruppe Umwelt und Regionalplan
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životní prostředí a regionální plán, se sešla 12. 5. 2010 po
delší době opět v chomutovském zooparku. Od ředitelky
Ivety Rabasové se její členové dozvěděli o úspěšném rozvoji
tohoto mezinárodně známého zooparku a na závěr podnikli
i okružní jízdu oblíbeným vláčkem Amálkou. Pracovní jednání ale spočívalo v důležitějších bodech. Především byl
zevrubně projednán stav čistoty ovzduší v Krušnohoří za
účasti Ekologického centra Most pro Krušnohoří, Ústeckého kraje i zástupců Unipetrolu.
Německá strana komise při té příležitosti informovala
o parlamentní petiční akci proti znečišťování ovzduší
v Krušnohoří. Ohledně jednání hejtmanky Ústeckého kraje

Společně s krajem / Gemeinsam mit dem Bezirk

s poslancem Spolkového sněmu Petrem Hausteinem se

Eine der aktivsten Arbeitsgruppen der Euroregion, die

gebiet war. Das ist auch die Angelegenheit, mit welcher

přítomní dozvěděli, že hlavním bodem byla snaha o zame-

Arbeitsgruppe für Umwelt und Regionalplan, traf sich am

sich die Arbeitsgruppe bei der letzten Beratung intensiv

zení výstavby větrných elektráren v chráněném území, což

12. Mai 2010 im Tierpakt in Chomutov. Seine Direktorin

beschäftigte. Dr. Roth, Vorsitzender des tschechischen

je i záležitost, kterou se komise intenzivně zabývala i na

Iveta Rabasová berichtete über die erfolgreiche Entwicklung

Teils der Gruppe, informierte in diesem Zusammenhang

svém posledním jednání. Dr. Jiří Roth, předseda komise,

des international bekannten ZOOs und am Ende unternah-

über die neue Entwicklung des Vorhabens des Aufbaues

informoval v této souvislosti o novém vývoji v záměru

men die Teilnehmer eine Rundreise im beliebten Kleinzug

der Windkraftanlagen bei Moldava.

výstavby větrných elektráren na Moldavě. Obě strany komi-

Amalka. Die Arbeitstagung bestand jedoch in wesentlich

Beide Seiten der Arbeitsgruppe ersuchten die Vertreter des

se požádaly zástupce Ústeckého kraje o sledování tohoto

wichtigeren Punkten. Vor allem wurde der Stand der sau-

Bezirks um eine ständige Beobachtung des Problems und

problému a o pravidelné předávání informací. Ochrana lesa

beren Luft im Erzgebirge mit dem Ökologischen Zentrum

um regelmäßige Übergabe der Informationen. Der Wald-

byla dalším odborným tématem. Změna porostu na obou

für das Erzgebirge, mit dem Bezirk und mit Teilnehmern

schutz war ein weiteres fachliches Thema. Der Waldumbau,

stranách hranice, která v současnosti probíhá, je i tématem

von Unipetrol besprochen. Die deutsche Seite informierte

die zurzeit beiderseits der Grenze durchgeführt wird, ist ein

záměru společného evropského projektu. Komise byla také

bei dieser Gelegenheit über die Parlamentspetition gegen

Thema eines gemeinsamen europäischen Projektes. Die

informována o dosud realizovaných projektech, o velkých

die Luftverschmutzung im Erzgebirge.

Arbeitsgruppe wurde auch über behandelte Großprojekte

projektech projednaných v Monitorovacím výboru Cíl 3

Zur Beratung des Abgeordneten Peter Haustein mit der

im Begleitausschuss Ziel 3 informiert und danach bewer-

a poté zhodnotila 3 předložené projekty do Fondu malých

Hauptmännin des Bezirks erfuhren die Anwesenden, dass

tete sie 3 vorgelegte Projekte im Kleinprojektefonds, die

projektů, které doporučila k přijetí do zasedání Lokálního

der wichtigste Tagesordnungspunkt die Bestrebung zur Ver-

für die Genehmigung im Lokalen Lenkungsausschuss

řídícího výboru.

hinderung des Aufbaus von Windanlagen im Naturschutz-

empfohlen wurden.

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

grenzüberschreitenden Aktivitäten der Euroregion Erzgebirge

Květnové jednání komise pro kulturu, mládež a školy Euro-

v Hamru a umělecká škola v Oederanu byly v tomto pro-

Bereichen Schule, Jugend und Kultur im lokalen Lenkungs-

regionu Krušnohoří proběhlo ve svatebním sále na zámku

jektu úspěšnými partnery. Zajímavá prohlídka historického

ausschuss für Kleinprojekte Ziel 3 vorgelegt werden sollten.

Rochsburg, který tak byl využit zcela jiným způsobem, než

původního hradu odměnila účastníky za dlouhou cestu.

Die Vorbereitung des diesjährigen Adventssingens, das in

einzubeziehen. Auf der Tagesordnung der Beratung stand an
diesem Tag die Beurteilung der Kleinprojekte, die aus den

je obvyklé. Důvodem bylo přání euroregionu, aby se do

der tschechischen Stadt Louny stattfinden wird, ist ebenfalls

přeshraničních aktivit více zapojily původní okresy Döbeln

schon in vollem Gange. Die Verantwortlichen informierten

a Mittweida, které po okresní reformě vstoupily do euro-

die Mitglieder der Arbeitsgruppe zum Sachstand. Zu dieser

regionu. Na pořadu jednání bylo hodnocení předložených

Gelegenheit soll der Preis der Euroregion für ausgezeichnete

malých projektů v oblasti škol, kultury a mládeže pro

grenzüberschreitende Zusammenarbeit vergeben werden. Der

rozhodování Lokálního řídícího výboru Cíl 3.

Arbeitsgruppe Schule/Jugend/Kultur sollen die Vorschläge

Příprava letošního adventního koncertu, který se bude konat

für den Preis zu einer Vorberatung vorgelegt werden. Herr

v Lounech, je také v plném proudu. Při příležitosti tohoto

Kalus stellte im Anschluss ein erfolgreich durchgeführtes

koncertu by měla být předána i Cena Euroregionu Kruš-

Ziel3 – Kleinprojekt vor, das sich mit dem Erlernen des alten

nohoří za vynikající přeshraniční spolupráci. Odpovědní

Für die Beratung der Arbeitsgruppe Schule/Jugend/Kultur der

Handwerks der Intarsienkunst beschäftigt hat. Eine tsche-

zástupci komise informovali ostatní členy o stavu přípravy.

Euroregion Erzgebirge im Mai wurde das Hochzeitszimmer

chische Berufsschule aus Hamr und die Volkskunstschule

Předseda komise W. Kalus představil poté jeden z úspěšně

der Rochsburg für einen Tag zweckentfremdet. Der Grund

in Oederan waren hier die erfolgreichen Projektpartner. Die

realizovaných malých projektů, který se zabýval osvojením

war der Wunsch der Euroregion, die Kultureinrichtungen

interessante Führung durch die historische Burganlage ent-

starých řemesel a uměním intarzií. Střední odborná škola

und Vereine der Altlandkreise Döbeln und Mittweida in die

schädigte die Teilnehmer für die lange Anreise.
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Česko-německá pracovní skupina pro ochranu ovzduší
Die tschechisch–sächsische Arbeitsgruppe für Umweltschutz
V Karlových Varech se 17.-18. května sešli účast-

prostředí z Karlovarského a Ústeckého kraje a samo-

und über Messungen auf dem Gipfel des Schwar-

níci jednání česko-německé pracovní skupiny pro

zřejmě delegace německých skupin ze saského

tenbergs auf der sächsischen Seite des Erzgebirges.

ochranu ovzduší, která působí pod ministerstvem

a bavorského ministerstva životního prostředí. Za

Es handelt sich um ein über 10-jähriges Problem.

životního prostředí ČR. Hlavním bodem prvního dne

dva měsíce by měla být zorganizována podobná

Bürgermeister der deutschen Gemeinden und deut-

programu byla problematika pachové zátěže, která

schůzka, kde by již měly být označeny zdroje zápa-

sche Abgeordnete des Bundestags waren schon

údajně obtěžuje obyvatele Saska a podle zjištění

chů na obou stranách hranice. Na tomto projektu

dreimal im Chemiekomplex der ehemaligen Firmen

německých sdružení pochází z české strany, nejvíce

se pracuje již rok.

Chemopetrol und Tschechische Raffinerie und ha-

ze zálužského areálu. Hovořilo se o výměně informa-

Mgr. Jan Martínek

ben immer festgestellt, dass der katzendreck- oder

cí o mimořádných situacích, o legislativě, která by

benzolähnliche Geruch, sowie nach anderen Che-

mohla informování zlepšit a o odběru vzorků vzdu-

mikalien, von denen die Einwohner der deutschen

chu na vrcholu hory Schwartenberg na saské straně

Gemeinden belastet werden, im Areal in Záluží nicht

Krušných hor. Jedná se o problém trvající v Kruš-

In Karlovy Vary trafen sich vom 17. – 18. Mai Mit-

spürbar sind. An den Beratungen nahmen Vertre-

nohoří přes deset let, starostové německých obcí

glieder der tschechisch–sächsischen Arbeitsgruppe

ter großer Betriebe teil, die sich in Grenznähe zu

a němečtí poslanci Bundestagu se byli v zálužském

für Umweltschutz, die unter Leitung des Umweltmi-

Deutschland befinden – Tschechische Raffinerie,

chemickém areálu (bývalý Chemopetrol, Česká rafi-

nisteriums der Tschechischen Republik arbeitet. Der

Unipetrol Services, Sokolovská uhelná (Kohlen-

nérská) podívat třikrát, vždy konstatovali, že zápachy

Schwerpunkt des ersten Tages war die Problematik

gesellschaft Sokolovská), und selbstverständlich

podobné tzv. kočičincům, benzenu a jiným chemiká-

der Geruchbelastung, weil die Einwohner Sachsens

eine Delegation der deutschen Gruppen aus den

liím, kterými jsou obtěžováni obyvatelé na německé

damit belästigt worden sind. Nach der Festlegung

sächsischen und bayerischen Unweltministerien. In

straně Krušných hor, v zálužském areálu cítit nejsou.

der deutschen Vereine entsteht der Geruch auf

zwei Monaten soll ein ähnliches Treffen organisiert

Jednání se zúčastnili zástupci velkých průmyslových

tschechischer Seite, am meisten im Industrieareal in

werden, bei welchem die Geruchquellen beiderseits

podniků sídlících na hranicích s Německem - České

Záluží. Man sprach über den Informationsaustausch

der Grenze bereits herausgefunden sein würden. An

rafinérské, Unipetrolu Services, Sokolovské uhelné,

im Falle außerordentlicher Situationen, über die

dem Projekt wird schon ein Jahr gearbeitet.

ministerstva životního prostředí, odborů životního

Legislative, die die Information verbessern könnte

Mgr. Jan Martínek

Gremium befasst sich mit Umweltfragen
Grémium se zabývá životním prostředím
(DTPA/MT) DRESDEN: Na setkání česko–německé komise

hodnoty škodlivých látek v ovzduší a platné hodnoty zátěže

Verfahren rechtssicher und effizient gestaltet werden und

pro životní prostředí v Drážďanech ocenil saský zástupce

zápachovými látkami nejsou překračovány. Přivítal také

die Bevölkerung in Sachsen früher und besser informiert

v tomto grémiu, státní tajemník pro životní prostředí Herbert

návrh české strany, aby byly znovu zahájeny rozhovory

werden könnte. Vor allem bei so sensiblen Projekten wie

Wolff, solidní a spolehlivou spolupráci při přeshraniční

s dotčenými podniky v příslušné pracovní komisi.

Windkraftanlagen könnten Erleichterungen in den Verfahren

smluvní kontrole životního prostředí. Wolff dále řekl:

Česko–německá komise pro životní prostředí byla uvedena

zu größerer Akzeptanz beitragen.

„Přestože česko–německá dohoda o životním prostředí,

do života s podpisem česko–německé smlouvy o životním

Erörtert wurde darüber hinaus das Thema grenzüber-

o kterou usilujeme, stále chybí, je zapojení obou stran

prostředí z 24. října 1996.

schreitende Luftbelastung. Zeitweilige Geruchsbelastun-

stále zajištěno – i když ne vždy se daří zohlednit všechny

gen sorgen bei der betroffenen Bevölkerung in Sachsen

zájmy. Nicméně by byla tato česko–německá dohoda velmi

immer wieder für Unmut. Es wurden in den vergangenen

zapotřebí, protože by takovým způsobem mohl být zajištěn

Jahren Kommunikationswege aufgebaut. Informationen,

právní a efektivní úřední postup a obyvatelstvo v Sasku by

beispielsweise über Wartungs- und Reparaturarbeiten, die

mohlo být informováno dříve a lépe.“

zu Geruchsbelastungen führen können, stehen heute zur

Především u takových citlivých projektů, jako jsou větrné

Verfügung. „Darüber hinaus wäre jedoch eine engere Ab-

elektrárny, může smlouva přinést usnadnění postupu

(DTPA/MT) DRESDEN: Beim Treffen der Deutsch-

stimmung zwischen den Unternehmen und der betroffenen

a přispět v úředním procesu k větší akceptaci.

Tschechischen Umweltkommission in Dresden lobte der

Bevölkerung wünschenswert“, so der Staatssekretär. Wolff

Projednáno bylo kromě toho také téma přeshraničního

sächsische Vertreter im Gremium, Umweltstaatssekretär

betonte jedoch auch, dass Grenzwerte für Luftschadstoffe

znečišťování ovzduší. Občasné zatížení ovzduší zápachem

Herbert Wolff, die solide und verlässliche Zusammenarbeit

und die geltenden Belastungswerte für Geruchsstoffe

vzbuzuje u obyvatelstva v Sasku stále nespokojenost.

bei der grenzüberschreitenden Umweltverträglichkeitsprü-

nicht überschritten werden. Er begrüßte den Vorschlag der

V uplynulých letech byly vybudovány komunikační cesty.

fung. Wolff sagte weiter: „Obwohl die angestrebte deutsch-

tschechischen Seite, die Gespräche mit den betroffenen

Informace, například o údržbě a opravách, které mohou

tschechische Umweltvereinbarung nach wie vor fehlt, wurde

Unternehmen in der zuständigen Arbeitsgruppe wieder

vést k zatížení ovzduší zápachem, jsou dnes k dispozici.

die Beteiligung der jeweils anderen Seite stets sichergestellt

aufzunehmen.

„Kromě toho by bylo žádoucí, aby došlo k ještě těsnější

- auch wenn es nicht immer gelingt, alle Interessen zu

Die Deutsch-Tschechische Umweltkommission wurde mit

provázanosti mezi podniky a dotčeným obyvatelstvem,“

berücksichtigen. Gleichwohl wäre eine deutsch-tschechi-

dem Deutsch-Tschechischen-Umweltabkommen vom 24.

uvedl státní tajemník. Wolff také zdůraznil, že hraniční

sche Vereinbarung sehr nützlich, da auf diese Weise das

Oktober 1996 ins Leben gerufen.
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Sokolí pár možná přiletěl do elektrárny ze sousedního Německa
Ein Falkenpaar ist vielleicht aus dem benachbarten
Deutschland im Kraftwerk angekommen
Sokolí pár se usídlil v elektrárně Tušimice na Chomutovsku.
Na jeho zahnízdění se přišlo náhodou začátkem května,
to když pracovníci specializované firmy, kteří připravují
demolici komína, objevili v kabeláži dvě snesená sokolí
vejce. Provizorní hnízdo vyfotili a okamžitě slezli dolů.
Protože sokol stěhovavý patří mezi ohrožené druhy, tudíž
je přísně chráněný, informoval Josef Vaic, vedoucí útvaru
ekologie a bezpečnosti Elektráren Tušimice a Prunéřov,
o objevu Václava Berana, zoologa Muzea města Ústí
nad Labem, jehož jedna z mnoha specializací je právě
ornitologie. Přílišnou naději vylíhnutí malým sokolíkům
ale nedával.
Podle něj se jedná zřejmě o mladý nezkušený sokolí pár,
který možná do Čech migroval z nedaleké ciziny. „Je to
trend poslední doby, zvláště v sousedním Německu, odkud
k nám nové sokolí páry přelétávají. Hnízdí v městských
i průmyslových aglomeracích.“
Zástupci Skupiny ČEZ okamžitě přijali doporučená opatření.
V okolí komína probíhaly jen přípravné pozemní práce.
Další podrobné instrukce vedení elektrárny obdrželo přímo

Ornitolog / Ornithologe Václav Beran

od České inspekce životního prostředí. Následně proběhla
schůzka se zástupci České inspekce životního prostředí

Ein Wanderfalkenpaar - wahrscheinlich aus dem benach-

Leider haben sich die Worte des Ornithologen bestätigt.

s vytipováním míst pro instalaci sokolích budek. Na jejich

barten Deutschland – hat sich im Kraftwerk angesiedelt

Das Nisten hat sich nicht gelohnt, so hat er zumindest die

žádost znovu koncem května pracovníci specializované

Ein Wanderfalkenpaar siedelte sich im Kraftwerk Tušimice

Eier zur Erforschung bekommen. „Ich habe sie gemessen,

firmy vystoupali na komín, aby zjistili skutečný stav věcí.

bei Chomutov an. Mitarbeiter, die den Abbruch des Schorn-

anschließend auch geöffnet. In beiden war das Eiweiß vom

Bohužel se potvrdila slova ornitologa. Hnízdění se nezda-

steines vorbereiten, entdeckten Anfang Mai in der Kabelung

Eigelb klar getrennt, deswegen würde ich behaupten, dass

řilo, a tak dostal vejce k prozkoumání. „Proměřil jsem je,

zwei Falkeneier. Sie haben das Nest fotografiert und sind

die Eier nicht befruchtet waren. Eindeutig ist eine negative

následně i otevřel. V obou byl jasně oddělen žloutek od

sofort wieder hinunter geklettert. Weil der Wanderfalke zu

Störung ausgeschlossen.“

bílku, proto si myslím, že vejce byla spíše neoplozená.

den bedrohten Arten gehört, informierte Herr Josef Weic,

Aber das Falkenpaar blieb im Kraftwerk. Der Ornithologe

Jednoznačně lze tedy vyloučit negativní vliv rušení.“

Leiter der Abteilung Ökologie und Sicherheit im Kraftwerk

sah einmal das fliegende Weibchen. Auf einem Kühlturm

Nicméně sokolí pár v elektrárně zůstal. Ornitolog spatřil

Tušimice den Ornithologen Herrn Václav Beran, den be-

sah er in 92 Metern Höhe einen weiteren Raubvogel. An

poletující samici. Na jedné z chladicích věží pak na jejím

kannten Zoologe im Museum in Ústí nad Labem. Er aber

der Turmseite wird daher eine Falkenbeobachtungskasten

ochozu ve výšce 92 metrů seděl další z opeřených dravců.

sah keine große Hoffnung, dass junge Falken ausschlüp-

platziert. In einer bestimmten Höhe wird darunter noch

Na stěně věže bude proto umístěna sokolí budka. V určité

fen. Seiner Meinung nach handelt es sich wahrscheinlich

ein langer Ansitz für die Zeit angebracht, wenn die jungen

výšce pod ním bude ještě jakési dlouhé sedátko. To, když

um ein junges Falkenpaar ohne Erfahrungen, das aus

Falken fliegen lernen werden, damit sie kein Problem

se budou mladí sokoli učit létat a zároveň padat únavou,

dem nahem Ausland zugeflogen ist. Es ist ein Trend der

haben, zurück in das Nest zu kommen. Natürlich ist jetzt

tak aby neměli poté problém dostat se zpět do hnízda.

letzten Zeit, besonders im benachbarten Deutschland,

Ruhezeit vorgesehen.

Samozřejmostí bude záruka klidu.

dass Wanderfalken in städtischen oder Industriegebieten

„Wir sind sehr froh, dass Sie uns informiert und zur

„Jsme velice rádi, že jste nás informovali a pozvali na

nisten und zu uns übersiedeln. Die Vertreter der Gruppe

Beratung eingeladen haben, die der Vermehrung der be-

jednání, které by mělo napomoci k rozmnožení tohoto

ČEZ (Tschechische Energetischen Werke) haben sofort

drohenden Vogelart helfen soll. Ihr Entgegenkommen und

ohroženého druhu. Tato vstřícnost a ochota nás velmi

die empfohlenen Maßnahmen ergriffen. In der Nähe des

Ihre Bereitschaft haben uns überrascht. Es ist eigentlich

překvapila. Nebývá totiž zvykem, zvláště u velkých firem,

Schornsteins wurden nur noch vorbereitende Erdarbeiten

nicht üblich, besonders bei großen Firmen, dass sie sich

aby se k výskytu chráněných druhů zvířat postavily takto

durchgeführt. Weitere Hinweise bekam die Leitung des

so intensiv um geschützte Tierarten kümmern und selbst

čelem a samy vyvolaly jednání o jejich dalším osudu,

Kraftwerks direkt von der Tschechischen Umweltinspek-

eine Beratung über deren Schicksal und ihren Schutz ein-

zvláště pak pro ně příznivém,“ kvitoval přístup Skupiny

tion. Anschließend fand eine gemeinsame Beratung mit

berufen,“ so kommentierte die Einstellung der Gruppe ČEZ

ČEZ Jiří Hejduk, vedoucí inspektor z oddělení ochrany

tschechischen Umweltexperten statt. Sie gaben den Impuls

- Jiří Hejduk, Leitender Inspektor der Abteilung Naturschutz

přírody Oblastního inspektorátu České inspekce životního

zur Installation von Falkenbeobachtungskästen. Auf ihrem

der Bezirksbehörde der Tschechischen Umweltschutzins-

prostředí v Ústí nad Labem.

Wunsch stiegen die Mitarbeiter Ende Mai hoch auf den

pektion in Ústí nad Labem.

Ota Schnepp, mluvčí Skupiny ČEZ pro severní Čechy

Schornstein, um den tatsächlichen Stand zu ermitteln.

Ota Schnepp, Sprecher der Gruppe ČEZ für Nordböhmen
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Slavnostní předání německo-českého audioprůvodce Muzeem v přírodě v Seiffenu
Feierliche Übergabe des deutsch–tschechischen Audioguides durch das Museum in Seiffen
Im Rahmen des Projektes „Vermittlung gemeinsamer historischer Werte der Volksbau- und Lebensweise sowie der
Volkskunst im Erzgebirge- Raum Seiffen /Lesná“ bereitete
der deutsche Partner, die Gemeinde Seiffen, mittels des
gerade gegründeten Freilichtmuseums in Seiffen einen
Audioguide vor. Für die Besucher wurden Informationen
zu 20 einzelnen Objekten der Vollkunst erarbeitet, die
das Areal des Freilichtmuseums bilden. Die Texte liest in
Deutsch und Tschechischen der zweisprachige Leo Flögel.
Das Ergebnis wurde der tschechischen sowie deutschen
Öffentlichkeit am Sonntag, den 16. Mai vorgestellt. Nicht
nur als partnerschaftliche Zusammenarbeit, sondern auch
als breite Zusammenarbeit im Rahmen dieser spezifischen
Kultur anlässlich des Internationalen Tages der Museen,

V rámci projektu „Zprostředkování společných historických

spolupráce. Upozornil také na širší spolupráci v rámci

machte das Projekt auf sich aufmerksam. An der feierlichen

hodnot lidových staveb a životního stylu včetně lidového

specializované kultury při příležitosti Mezinárodního dne

Übergabe beteiligten sich auch die tschechischen Partner

umění v krušnohorském regionu Seiffen/Lesná“ připravil

muzeí. Slavnostního předání německo-českého audioprů-

des Projektes, die durch Antonín Herzán, Ing. Blanka

německý partner Gemeinde Seiffen prostřednictvím zři-

vodce v Muzeu v přírodě v Seiffenu se zúčastnil také český

Hvozdová und Blanka Svobodová repräsentiert wurden.

zovaného Muzea v přírodě v Seiffenu německo-českého

partner projektu, kterého reprezentovali Antonín Herzán,

Die Teilnehmer der gemeinsamen Veranstaltung haben sich

audioprůvodce. Pro návštěvnický okruh byly zpracovány

Ing. Blanka Hvozdová a Blanka Svobodová. Účastníci spo-

bei dieser Gelegenheit mit der Technik des Audioguides

jednotlivě informace k 20 objektům lidové architektury, kte-

lečného předání se při této příležitosti seznámili s technikou

vertraut gemacht und diesen direkt beim Spaziergang auf

ré tvoří areál skanzenu. Připravený text namluvil v němčině

audioprůvodce a také si ji přímo vyzkoušeli procházkou

der Besucherroute erprobt. Den Abschluss des Rundganges

a češtině třináctiletý chlapec Leo Flögel, který je bilingvista.

po návštěvnickém okruhu. Závěr akce proběhl v objektu

bildete ein Wohnhaus mit einer alten Reifendrehwerkstatt

Výsledek této práce byl představen německé a české veřej-

bývalého obytného domu se starou soustružnou dřevě-

PhDr. Libuše Pokorná

nosti 16. května 2010 nejen jako počin v rámci partnerské

ných prstenců z 18. století.

aus dem 18. Jahrhundert.

PhDr. Libuše Pokorná

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

Matematická soutěž Adama Riese - Mathematischer Wettbewerb Adam Ries
Tradiční projekt Euroregionu Krušnohoří zís-

dnech 11. – 12. června 2010 v Dörflu u města

27 Telnehmern gelangten 10 in das Finale des

kává díky podpoře z Fondu malých projektů

Annaberg-Buchholz. Projekt umožnil sys-

Wettbewerbs. Am 11. und 12. Juni fand der

v programu Cíl 3 novou kvalitu. S pomocí

tematickou přípravu na tuto prestižní mezi-

Endausscheid in Dörfel bei Annaberg statt.

německých kolegů matematiků se v mostec-

národní soutěž mladých matematiků, která

Dieses Projekt ermöglichte eine systematische

kém gymnáziu uskutečnila dne 17. března

dosud na české straně nebyla systematicky

Vorbereitung für den grenzüberschreitenden

matematická soutěž české části euroregionu,

organizovaná.

Wettbewerb, der auf der tschechischen Seite

ve které z 27 účastníků postoupilo 10 do finá-

bis jetzt noch nicht systematisch organisiert

lové soutěže, jejíž 30. ročník se uskutečnil ve

wurde.
Das traditionelle Projekt der Euroregion
Erzgebirge bekommt Dank der Förderung
aus dem Kleinprojektefonds im Rahmen
von Ziel 3 eine neue, höhere Qualität. Mit
Hilfe deutscher Kollegen (Mathematiker),
fand am 17. März im Gymnasium in Most
der Vorentscheid zum mathematischen
Wettbewerb Adam Ries des tschechischen Teils der Euroregion statt. Von den
Europäische Union. Europäischer Fonds für
regionale Entwicklung: Investition in Ihre
Zukunft/Evropská unie. Evropský fond pro
regionální rozvoj: Investice do vaší budoucnosti
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ERFOLGREICHE PROJEKTE

Projekt zur Revitalisierung von Mooren - Projekt revitalizace rašelinišť
(DTPA/MT) ANNABERG-BUCHHOLZ: Rašeliniště mezi
Horou Svatého Šebestiána a Satzungem na česko–saské
hranici se revitalizují. Předseda účelového svazu Naturpark
Erzgebirge/Vogtland zemský rada Frank Vogel podepsal
smlouvu o dotaci na přeshraniční projekt. Projekt získal
dotaci z Evropského fondu pro regionální rozvoj, program
Cíl3, který je určen na podporu přeshraniční spolupráce
mezi ČR a Saskem.
Nositelem projektu je účelové sdružení Naturpark Erzgebirge/Vogtland, které si na radnici v Reitzenhainu zřídilo
své projektové pracoviště. Partnerem projektu je Ústecký
kraj, Vládní direktorium Chemnitz a Saské zemské ministerstvo pro životní prostředí, zemědělství a geologii. Kromě pravidelných porad je v projektu plánována řada akcí
a výměna pracovníků.
Na německé straně existují kromě dvou chráněných území
Schwarze Heide a Kriegswiese další plochy, které byly velkou měrou odvodněny. V přímé návaznosti se nachází na
českém území na 600 hektarů velký komplex rašelinišť pod
Jelení horou. Také v tamních rašeliništích se nachází mnoho
hlubokých struh. Vzácné rostliny a vzácné druhy zvířat jsou
tím citelně ohroženy a částečně jim hrozí vyhynutí.
Aby bylo možné zabránit dalšímu zhoršování stavu rašelinišť, je především zapotřebí podniknout taková opatření,
aby došlo k udržení vody. Nutný výzkum, to znamená
především evidence struh, vegetace a zvěře, stejně jako
detailní hydrologický průzkum, to vše je součástí projektu
rozvrženého do dvou let. Zvláště velkou výzvou je propo-

jení území Kriegswiese s povodím na české straně. Voda,
která je dosud odváděna strouhami, by v budoucnu měla
opět zůstat v rašeliništích. Výsledek projektové práce bude
koncepce opatření k opětnému zavodnění rašelinišť, jak
bylo již dojednáno s majiteli pozemků a s jejími uživateli.
Realizace plánovaných opatření bude předmětem dalšího
projektu, který bude zahájen v roce 2012. Projekt poslouží
k uchování jedinečné krušnohorské přírody a v dalším
smyslu i ochraně klimatu a k ochraně před povodněmi.

(DTPA/MT) ANNABERG-BUCHHOLZ: Die Moore zwischen
Hora Svatého Šebestiána und Satzung an der deutschtschechischen Grenze werden revitalisiert. Der Vorsitzende
des Zweckverbandes Naturpark “Erzgebirge/Vogtland“,
Landrat Frank Vogel, unterzeichnete den Zuwendungsvertrag für das grenzüberschreitende Projektd). Gefördert
wird das Projekt aus dem Europäischen Fonds für regionale
Entwicklung, dem Programm Ziel 3/Cíl 3 zur Förderung
der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit zwischen
dem Freistaat Sachsen und der Tschechischen Republik.
Als Träger des Projektes fungiert der Zweckverband Naturpark “Erzgebirge/Vogtland“, der im Rathaus Reitzenhain
eine Projektstelle eingerichtet hat. Partner des Projektes
sind das Regionalamt Ústí nad Labem, die Landesdirektion Chemnitz und das Sächsische Landesamt für Umwelt,
Landwirtschaft und Geologie. Neben regelmäßigen Bera-

Europäische Union. Europäischer Fonds für
regionale Entwicklung: Investition in Ihre
Zukunft/Evropská unie. Evropský fond pro
regionální rozvoj: Investice do vaší budoucnosti
WEIPERT UND BÄRENSTEIN FEIERN
GEMEINSAM DEN MAI
(DTPA/JE) VEJPRTY/BÄRENSTEIN: Strahlender Sonnenschein, bunte Kostüme und gute Stimmung – die
perfekten Zutaten für ein gelungenes Fest. Da ist es kein
Wunder, dass am 22. Mai die Menschen in Bärenstein
und im tschechischen Weipert nicht zu Hause blieben. Die
Nachbargemeinden hatte zum zweiten „Altböhmischen Maibaumfest“ nach Weipert eingeladen. Auf dem böhmischen
Marktplatz hatten sich deutsche und tschechische Bürger
versammelt, um gemeinsam den großen Trachtenumzug zu
bestaunen. Festliche Trachten, bunt geschmückte Pferde
und traditionelle Musik durften dabei natürlich nicht fehlen.
VEJPRTY A BÄRENSTEIN OSLAVILY
KVĚTEN SPOLEČNĚ
(DTPA/JE) VEJPRTY/BÄRENSTEIN: Slunečný den, pestré
kostýmy a dobrá nálada, to byly perfektní doplňky pro
vydařenou slavnost. Žádný div, že nikdo z obyvatel Vejprt
ani Bärensteinu nezůstal doma. Obě sousední obce slavily
již podruhé staročeské stavěni májky. Čeští i němečtí obyvatelé se sešli na českém náměstí a společně obdivovali
velký průvod krojů. Nesměly samozřejmě chybět slavnostní
kroje, vyšperkované koně a tradiční hudba.
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tungen wurden innerhalb des Projektes Veranstaltungen
und Personalaustausch geplant. Auf der deutschen Seite
existieren neben den beiden Naturschutzgebieten Schwarze
Heide und Kriegswiese weitere Flächen, die stark entwässert wurden. Im direkten Anschluss findet man auf tschechischem Territorium den 600 ha großen Moorkomplex
unterhalb des Jelení hora / Haßberg. Auch in den dortigen
Mooren befinden sich viele tiefe Gräben. Die im Gebiet
lebenden seltenen Pflanzen und Tiere sind stark gefährdet
und teilweise vom Aussterben bedroht.
Um die weitere Verschlechterung der Moore zu verhindern, sind vor allem Maßnahmen zum Wasserrückhalt
notwendig. Die vorbereitenden Untersuchungen, d.h. die
Erfassung der Gräben, der Vegetation und der Tierwelt
sowie detaillierte hydrologische Untersuchungen sind
Bestandteil des zweijährigen Projektes. Eine besondere
Herausforderung wird die Verbindung der Kriegswiese mit
ihrem Wassereinzugsgebiet auf tschechischem Territorium
werden. Das in dem Straßengraben abgeführte Wasser soll
in Zukunft wieder dem Moor zur Verfügung stehen. Das
Ergebnis der Projektarbeiten wird ein Maßnahmekonzept
zur Wiedervernässung der Moore sein, welches mit den
Flächeneigentümern und Nutzern abgestimmt wurde. Die
Umsetzung der geplanten Maßnahmen bilden ein gesondertes Projekt, welches 2012 beginnen soll.
Das Projekt dient dem Erhalt der einzigartigen erzgebirgischen Natur und im weitesten Sinne dem Klima- und
Hochwasserschutz.

KALEIDOSKOP
KALEIDOSKOP

Divadelní podzim - Theaterherbst
D
ivadelníí ffestival,
estivall původn
dně
něě EEu
uroretheater byl dlouhá léta
Divadelní
původně
Euroretheater,
organizován ředitelem Městského divadla v Mostě Dr.
Václavem Hofmannem. Dokonce i v době, kdy ještě nebyl
vyhlášen program Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce. Byl to on, kdo navrhl název Divadelní podzim. Tento
Divadelní podzim měl poté svůj vývoj a byl přijat v srpnu
2009 jako velký projekt, kde je českým partnerem Docela
velké divadlo v Litvínově.
ROZHOVOR O DIVADELNÍ PŘEHLÍDCE SASKO-ČESKÝ
DIVADELNÍ PODZIM 2010 S JANOU GALINOVOU.
Letošní ročník divadelní přehlídky Sasko-český
divadelní podzim probíhá v Litvínově a v Ústí nad
Labem. Můžete nám o něm něco říci?
V roce 2008 oslovili manželé Thomaschke ze sdružení
Festival Mitte Europa občanské sdružení Docela velké divadlo a nabídli nám spoluúčast na evropském projektu jako
přeshraničnímu partnerovi. Společně jsme získali příslib
evropské dotace a v roce 2009 jsme uskutečnili první ročník přehlídky. Konal se v Bautzenu a byl především v režii
německé strany. Letošní ročník, který začne 11. listopadu
a zakončen bude 17. listopadu 2010, se koná v Čechách,
a to v Litvínově a v Ústí nad Labem a nám připadla role
hostitele. Další ročník se uskuteční opět v Německu.
Co zajímavého diváky na přehlídce čeká?
Určitě nebudou zklamáni. V nabídce jsou představení pro
dospělé, pro děti i pro mládež. Pro děti zahraje Divadlo
rozmanitostí z Mostu, Docela velké divadlo z Litvínova,
Divadlo z Bautzenu a ze Stolbergu. Pro mládež přijede
zahrát Západočeské divadlo z Chebu. Ostatní soubory
budou hrát pro dospělého diváka.
Chystá Docela velké divadlo na přehlídku něco
zajímavého?
Myslím, že ano. Součástí příslibu dotace byla i částka
na výpravu performance Šípková Růženka, kterou už od
roku 2008 chystáme. Chceme dětem přiblížit svět baletu,
tance a hudby, spojený s velkým výpravným činoherním,
ale i loutkovým divadlem. Tým, vedený režisérem Jurijem
Galinem, který inscenaci připravuje, má s touto prací
výborné zkušenosti vzhledem k tomu, že již připravil celou
řadu inscenací, které přibližují dětem svět „velkého“ umění. Byla to Bizetova opera Carmen v roce 1997, opera G.
Verdiho Macbeth v roce 1998, performance Smrt v opeře
v roce 2001, balet Labutí jezero P. I. Čajkovského v roce
2004, performance Láska a Smrt v roce 2005, taneční
inscenace Cesta za Julií s hudbou Jana Turka v roce 2006
a balet Larisy Chytriak a Eugena Pschemeckeho Romeo
a Julie v roce 2007. Teď tedy přišla na řadu Šípková Růženka – Spící krasavice. Všechny dosud uvedené inscenace
sklízejí úspěchy nejen doma, ale hlavně ve světě. Docela
velké divadlo tak představilo své inscenace téměř po celé
Evropě, v Kanadě, v Austrálii, v Mexiku a několikrát v USA.
Šípková Růženka, stejně jako Labutí jezero bude nastudována v české i německé verzi a věříme, že se budeme
našim divákům líbit. Všechny tímto zvu na Sasko-český
divadelní podzim 2010.

Das grenzüberschreitende Theaterfestival „Theaterherbst“,

Ganz bestimmt werden sie nicht enttäuscht. Im Angebot

ursprünglich Euroretheater, das viele Jahre von den The-

sind Vorstellungen für Erwachsenen, für Kinder und

atern Most und Freiberg mit seinen Direktoren Dr. Václav

Jugendliche. Für Kinder spielt das Theater Divadlo

Hofmann und Dr. Christine Klecker, in einer Zeit, als das

rozmanitostí aus Most, Docela velké divadlo aus Litvínov,

Programm Ziel 3 für die Unterstützung der grenzüber-

Theater aus Bautzen und Cheb. Für Jugendlichen spielt

schreitenden Zusammenarbeit noch nicht zur Verfügung

auch Západočeské divadlo aus Cheb. Andere Ensembles

stand, organisiert wurde. Václav Hofmann dachte sich

spielen für die Erwachsenen.

damals den Titel „Theaterherbst“ aus, der seither durch

Bereitet Docela velké divadlo für das Defilee etwas

das „Festival Mitte Europa“ betreut und finanziert wird. Ein

Interessantes vor?

neues Großprojekt, in welchem das tschechische Theater

Ich glaube ja. Ein Teil der Förderung beinhaltet die De-

Docela velké divadlo in Litvínov als Partner beteiligt ist,

koration und Kulissen für „Dornröschens“, das wir seit

wurde im August 2009 bewilligt.

2008 vorbereiten. Wir möchten den Kindern die Welt von

GESPRÄCH ÜBER DEN SÄCHSISCH–TSCHECHI-

Ballet, Tanz und Musik näher zu bringen, die mit großer

SCHEN THEATERHERBST 2010 MIT JANA GALINOVÁ

Ausstattung des Schauspiels aber und des Marionetten-

Das diesjährige Sächsisch – Tschechische Thea-

theaters einhergeht.

terfestival „Theaterherbst“ findet in Litvínov und

Das von Regisseur Jurij Galin geführte Team, hat mit sol-

in Ústí nad Labem statt. Können Sie uns davon

chen Arbeiten große Erfahrungen, weil es schon eine Reihe

etwas sagen?

Inszenierungen gemacht hat, die den Kindern die Welt die

2008 hat das Ehepaar Thomaschke vom Verein Festival

„großen Kunst“ näherbringen soll. Es war die Oper Carmen

Mitte Europa unseren Bürgerverein „Docela velké divadlo“

von Bizet 1997, Oper Macbeth von G. Verdi 1998, Tot in

angesprochen und uns die Beteiligung an einem europä-

der Oper 2001, das Ballet Schwanensee von Tschaikow-

ischen Projekt als einem grenzüberschreitenden Partner

ski 2004, Liebe und Tot 2005, Tanzinszenierung „Weg für

angeboten. Gemeinsam haben wir die Bewilligung der

Julia“ mit der Musik von Jan Turek und das Ballet Romeo

Förderung bekommen und 2009 haben wir den ersten

und Julia von Larysa Chytriak und Eugen Pschemecky

Jahrgang verwirklicht. Das Festival fand in Bautzen statt

2007. Jetzt kommt also „Dornröschen – die Schlafende

und wurde hauptsächlich von deutscher Seite organisiert. In

auch in der ganzen Welt. Docela velké divadlo führt seine

diesem Jahr beginnt es am 11. November und endet am 17.

Inszenierungen in Europa, Kanada, Australien, Mexiko und

November 2010. Es wird in der Tschechischen Republik, in

den USA vor. Dornröschen und Schwanensee wurden in

Litvínov und in Ústí nad Labem durchgeführt. Das nächste

tschechischer und in deutscher Version einstudiert und

Mal findet es wieder in Deutschland statt.

wir glauben, dass das unseren Zuschauern gefallen wird.

Was wird Interessantes für die Zuschauer er-

Ich lade hiermit alle zu dem Sächsisch-Tschechischen

wartet?

Theaterherbst 2010 ein.
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Okresní hospodářská komora Most má nového smluvního partnera
Die Wirtschaftskammer Most hat einen neuen Vertragspartner
Die Kreiswirtschaftskammer Most arbeitet schon lange
vertraglich mit den deutschen Industrie- und Handelskammern Chemnitz und Halle – Dessau zusammen. Weil
diese Institutionen nur die Unternehmer vertreten, deren
Tätigkeit vor allem in der Industrieproduktion, Handel und
Dienstleistungen steckt, fehlte der Moster Kammer ein
deutscher Partner, der die Interessen des Handwerks und
des Gewerbes vertritt. Solchen Partner fand sie in der Handwerkskammer in Chemnitz (HWK). Die Handwerkkammern
sind als Partner der IHK selbständig tätig, im Gegensatz zur
Tschechischen Republik, wo diese Tätigkeiten in einer Wirtschaftkammer integriert sind. Am 26. 04 fand ein Besuch
der Delegation der Kreiskammer Most im Sitz der HWK
Chemnitz statt. Bei dieser Gelegenheit unterzeichneten der
Vorsitzende er Moster Kammer Herr Ing. Rudolf Jung und

der Schirmherrschaft des Vizepräsidenten der Wirtschafts-

se uskutečnila návštěva delegace OHK Most v sídle HWK.

der Präsident der HWK Dietmar Mothes eine Vereinbarung

kammer der Tschechischen Republik František Holz. Die

Při této příležitosti podepsali předseda OHK Most Ing.

über die Zusammenarbeit. Es handelt sich wahrscheinlich

Zukunftsvision ist, diese Zusammenarbeit auf die Ebene

Rudolf Jung a prezident HWK Chemnitz Dietmar Mothes

um die erste Vereinbarung dieser Art, die eine tschechi-

der Zentralen beider Kammern zu bringen.

dohodu o spolupráci. Jedná se pravděpodobně o historicky

sche Kammer mit einer deutschen Handwerkskammer

první dohodu tohoto typu, kterou uzavřela česká okresní

unterzeichnet hat. Das Ziel der Vereinbarung ist vor allem

hospodářská komora s německou řemeslnou komorou.

die Zusammenarbeit der tschechischen und sächsischen

Okresní hospodářská komora Most již dlouhodobě spo-

Cílem dohody je především spolupráce českých a saských

Handwerker, sowie die gewünschten „europäischen“ Ak-

lupracuje na smluvním základě s německými průmyslo-

řemeslníků a žádoucí společné „Evropské“ aktivity v oblasti

tivitäten im Bereich der Vorbereitung zu qualitativ höheren

vými a obchodními komorami Chemnitz a Halle-Dessau.

přípravy ke kvalitnímu výkonu řemesel a řemeslného vzdě-

Leistungen des Handwerks und die Handwerkerausbildung.

Vzhledem k tomu, že tyto instituce zastupují podnikatele,

lávání. Oba smluvní partneři se již dohodli na konkrétních

Beide Vertragspartner berieten auch konkreten Aktivitäten

jejichž předmětem činnosti je zejména průmyslová výro-

aktivitách a termínech pro první pololetí roku 2010. Jedná

und Termine für die erste Jahreshälfte 2010. Es handelt sich

ba, obchod a služby, chyběl mostecké komoře německý

se mimo jiné o navázání kontaktů vzdělávacích institucí

unter anderem um die Knüpfung von Kontakten zwischen

partner, hájící zájmy řemesel a živností. Toho OHK našla

a odborných sekcí. Pro praktické usnadnění kontaktů

den Bildungseinrichtungen und den Fachsektionen. Für

v Řemeslné komoře Chemnitz (HWK). Řemeslné komory

podnikatelů se připravuje otevření kontaktních míst na

die praktische Hilfe bei der Kontaktsuche der Unternehmer

působí samostatně jako partner obchodních a průmyslo-

úřadech obou komor. Dohodu zaštítil viceprezident HK

wird die Gründung von Kontaktpunkteen im Amt beider

vých komor (IHK), na rozdíl od ČR, kde jsou tyto činnosti

ČR František Holz. Vizí je rozšířit spolupráci i na úroveň

Kammern vorgesehen. Diese Vereinbarung stand unter

spojeny do jedné hospodářské komory. Dne 26. 04. 2010

centrál obou komor.

VÝŠLAP NA STROPNÍK
Háj u Duchcova – Přes sedmdesát příznivců lehké turistiky z Česka a Německa
se v sobotu 22. května kochalo pohledem z kóty Krušných hor – Stropníku (856
m n. m.). Tradiční každoroční akci uspořádala obec Háj u Duchcova, přičemž
letošní čtvrtý ročník byl zorganizován v rámci programu EU na podporu příhraniční
spolupráce mezi ČR a německým Saskem – CÍL 3, Fond malých projektů. Vedení
obce pozvalo německé přátele z družebního města Kreischa. Všichni účastníci
zakončili túru v pstruhových sádkách „U tří louží“ v údolí Domaslavického potoka.
AUFSTIEG AUF STROPNIK
Háj u Duchcova - Über siebzig Anhänger des so leichten Tourismus aus Tschechien und Deutschland erfreuten sich am Samstag den 22. Mai an der Aussicht
vom Gipfel des Stropník (856 Meereshöhe), einem hohen Punkt im Erzgebirge.
Diese traditionelle Veranstaltung wurde durch die Gemeinde Háj u Duchcova
organisiert. Dabei wurde im Rahmen des EU-Programms zur Unterstützung der
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit zwischen der Tschechischen Republik
und Sachsen – Ziel 3, der diesjährige vierte Jahrgang im Kleinprojektfonds
durchgeführt. Die Vertreter der Gemeinde hatten die deutschen Freunde aus der
Partnerstadt Kreischa eingeladen. Alle Teilnehmer beendeten die Wanderung an
der Forellenzucht U tří louží (Bei den drei Teichen) im Tal des Bachs Domaslavický
potok um gemeinsam zu grillen.
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„Es geht nur gemeinsam“ - „Půjde to jen společně“
4. Regionalkonferenz Erzgebirge am 17. Mai 2010
macht Herausforderungen und Chancen für die
Region deutlich
Über 150 regionale Vertreter aus Politik, Wirtschaft
und Gesellschaft sowie Vertreter der sächsischen
Ministerien waren im Haus des Gastes „Volkshaus“
Thum zur 4. Regionalkonferenz Erzgebirge zusammengekommen.
„Wir müssen die Veränderung sein, die wir in der
Welt sehen wollen.“: Unter dieses Zitat von Mahatma
Gandhi stellte der Sprecher des Regionalmanagements Erzgebirge und Landrat des Erzgebirgskreises, Frank Vogel, die vierstündige Regionalkonferenz
Erzgebirge bei seiner Begrüßung.
Dem schloss sich der Sächsische Staatsminister
des Innern, Markus Ulbig, in seiner Eröffnungsrede an: „Wir brauchen Menschen mit Ideen und der
Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen. Im
Erzgebirge gibt es solche Menschen.“ Er begrüßte
unter anderem den Weg, den das Erzgebirge derzeit
mit den sogenannten Pilotstudien zum UNESCO
Welterbetitel geht.
Den UNESCO Welterbetitel betrachtete Frieder

Der Landrat des Erzgebirgskreises, Frank Vogel,
der Sächsische Staatsminister des Innern, Markus Ulbig, und Matthias Lißke, Geschäftsführer
der Wirtschaftsförderung Erzgebirge GmbH (v.l.)
eröffneten die 4. Regionalkonferenz Erzgebirge.
Zemský rada Frank Vogel, saský ministr vnitra
Markus Ulbig, jednatel Wirtschaftsförderung Erzgebirge GmbH Matthias Lißke (zleva) zahájili 4.
regionální konferenci Krušnohoří.

Schneeberg šanci, jak posílit povědomost o Kruš-

„Es geht um etwas Außergewöhnliches. Dass wir

den Punkt: „Es geht nur gemeinsam. Der Zusam-

v Krušnohoří dosáhli toho, že jsme se spojili, to je

es im Erzgebirge endlich schaffen, zusammenzu-

menhalt der Erzgebirger ist die Voraussetzung für

také motivace, abychom o titul usilovali,“ zdůraznil

finden, das ist auch eine Motivation, um nach dem

die Herausforderungen und Chancen der nächsten

tak svou naději na působení tohoto záměru v regio-

Titel zu eifern“, bekräftigte er seine Hoffnung auf die

Jahre.

nu. Ve Schneebergu byla již v roce 2008 dokončena

Stimpel, Bürgermeister der Stadt Schneeberg, als
eine Chance, die Bekanntheit des Erzgebirges als
Wirtschafts- und Tourismusstandort zu steigern.

nohoří jako hospodářského a turistického území.
„Jde o něco mimořádného. To, že jsme konečně

Wirkung innerhalb der Region. In Schneeberg wurde

první takzvaná pilotní studie, která se stala pod-

bereits 2008 die erste der sogenannten Pilotstudi-

statnou základnou pro vlastní podání žádosti pro
přijetí na listinu světového dědictví. „Máme tady

en, die wesentliche Grundlagen für die eigentliche
Antragstellung zur Aufnahme in die Welterbe-Liste

4. regionální konference Erzgebirge dne 17. května

v Krušnohoří soustavně se rozvíjející průmyslovou

schaffen, erfolgreich abgeschlossen. „Wir haben

2010 osvětlila požadavky a šance pro region. Na 150

infrastrukturu, není to jen něco statického, jako

hier im Erzgebirge eine sich ständig entwickelnde

regionálních zástupců oblasti politiky, hospodářství

je třeba jedna budova či stavba,“ vyzdvihl Frieder

Industriekultur, nicht nur etwas Statisches wie ein

a společenského života, rovněž i saští ministři, se

Stimpel potenciál Krušnohoří.

Gebäude oder ein Bauwerk“, machte Frieder Stimpel

sešli v Lidovém domě Volkshaus v Thumu na 4.

Další příspěvky se zabývaly tématem „Úspěch pomo-

das Potenzial des Erzgebirges als Welterbe deutlich.

regionální konferenci.

cí Regionálního managementu“ (Dr. Bernd Schur-

Weitere Beiträge beschäftigten sich mit dem „Er-

„Musíme být tou změnou, kterou chceme ve světě

renberger, FH Brandenburg), šancemi a výzvami

folg durch Regionalmarketing“ (Dr. Bernd Schur-

vidět.“ Tímto citátem Mahátma Gandího přivítal pří-

pro region, vycházejícími ze zpracovávané koncepce

renberger, FH Brandenburg), mit „Chancen und

tomné zemský rada Krušnohorského okresu Frank

měst v Krušnohoří (Christian Sacher, Projektreferent

Herausforderungen für die Region – Zwischenstand

Vogel, který je i mluvčí Regionálního managemen-

imreg GmbH). Primátorka Annabergu-Buchholze

der Städtenetzkonzeption Erzgebirge“, (Christian

tu Erzgebirge a zahájil čtyřhodinovou regionální

Barbara Klepsch informovala ve svém referátu

Sacher, Projektreferent imreg GmbH). Die Ober-

konferenci.

o Regionálním managementu jako o hlavním posky-

bürgermeisterin von Annaberg-Buchholz, Barbara

Na něj navázal saský státní ministr vnitra Markus

tovateli služeb a tvůrci idejí pro region.

Klepsch berichtete in ihrem Referat über das Re-

Ulbig ve svém úvodním proslovu: „Potřebujeme lidi

Matthias Lisske, jednatel společnosti Wirtschaftsför-

gionalmanagement als Dienstleiter und Ideengeber

s nápady a obětavostí, kteří mohou převzít zodpo-

derung Erzgebirge GmbH, vyjádřil ve své závěrečné

für die Region.

vědnost. V Krušnohoří takové lidi máme.“ Přivítal

řeči přání, aby ze všech příspěvků na 4. regionální

Matthias Lißke, Geschäftsführer der Wirtschafts-

kromě jiného i cestu, kterou se Krušnohoří pomocí

konferenci vzešlo to, co lze obsáhnout v jednom

förderung Erzgebirge GmbH, brachte in seinen

pilotních studií vydalo v současné době k zápisu do

bodě: „Půjde to jen společně. Spojení obyvatel

Schlussworten das Anliegen, das aus allen Vorträgen

světového dědictví lidstva UNESCO. Právě v zařazení

Krušnohoří je předpokladem pro výzvy a šance

der 4. Regionalkonferenz Erzgebirge hervorging, auf

do kulturního dědictví lidstva vidí starosta města

příštích let.“
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Závěrečná konference Regionální kontaktní organizace Severozápadní Čechy
Schlusskonferenz der Regionalen Kontaktorganisation Nordwestböhmen
Regionální kontaktní organizace Severozápadní Čechy pro

hodnotit jako velmi úspěšný. Dosažené výsledky v mnoha

von der medizinischen Fakultät der Karlsuniversität in Prag.

rámcové programy EU na podporu výzkumu a vývoje se síd-

hodnocených parametrech překročily plánované hodnoty.

Den Vormittagsblock der Präsentationen hat die Direktorin

lem v Mostě (RKO), jako projekt řešený v rámci programu

Největší přínos lze spatřovat v počtu podaných výzkumně

des Forschungsinstituts für Braukohle Frau Ing. Marcela

EUPRO za finanční podpory MŠMT, vstoupila v roce 2010

vývojových projektů, při jejichž přípravě jednotliví partneři

Šafářová, Ph.D. abgeschlossen. Sie stellte in ihrem Vortrag

do posledního roku své existence. U této příležitosti byla

projektu asistovali. Pozitivního hodnocení se projekt dočkal

ein bedeutendes Instrument der Europäischen Union, den

dne 18. května 2010 ve školicím středisku na Červeném

i ze strany odborných oponentů.

Forschungsfonds für Kohle und Stahl vor. Sie, als Mitglied

Hrádku u Jirkova uspořádána závěrečná konference, které

Přestože činnost RKO v problematickém regionu Severozá-

der Beratungsgruppe des Fonds für Projekte im Bereich

se zúčastnilo na šedesát účastníků z nejrůznějších oblastí.

pad nachází své opodstatnění, z důvodu avizované změny

Kohlenförderung, vermittelte den Anwesenden komplette

Ať se již jednalo o zástupce školství, výzkumu nebo podni-

podmínek programu EUPRO zůstává možnost jejího dalšího

Informationen über seine Charakteristik, Struktur und Pri-

katelské sféry, všechny účastníky spojoval společný zájem,

pokračování po roce 2010, při zachování stávající podoby

oritäten. Gleichzeitig gab sie einen fundierten Überblick

a to problematika výzkumu, vývoje a inovací, především ve

řešitelského konsorcia, velikým otazníkem.

über die in den letzten Jahren bewerteten und bewilligten

vazbě na projektovou činnost.

Projekte, mit tschechi-

Řešitelské konsorcium, tj. Výzkumný ústav pro hnědé

scher Beteiligung.

uhlí, a.s., jako koordinátor projektu, a partneři Asistenční

Unter anderen interes-

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

santen Beiträgen kann

spolupracuje při řešení projektu RKO v podstatě v nezmě-

man zum Beispiel die

něném složení již několik let. Na úspěšnou spolupráci

Rede von Herrn RNDr.

a zkušenosti let minulých navázala v období 2007-2010

Jaroslav Koucký, Uni-

v pořadí již 3. etapa projektu.

versität Ústí nad Labem

Konferenci zahájil úvodním projevem zástupce jednoho

nennen. Er forderte zur

z partnerů projektu – Vysoké školy finanční a správní,

Beteiligung am Projekt

Prof. PhDr.Vladimír Čechák, CSc. Hlavním referátem na

mit dem Titel POKROK

téma „Inovace jako klíč ke konkurenceschopnosti ČR“

im Rahmen des Opera-

navázal RNDr. Eugen Kvašňák, Ph.D. z lékařské fakulty

tionellen Programms

Univerzity Karlovy v Praze. Dopolední blok prezentací uza-

VpK auf, das der Un-

vřela ředitelka Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí v Mostě

Die Regionale Kontaktorganisation Nordwestböhmen für

terstützung der höheren Qualifizierung der Mitarbeiter

Ing. Marcela Šafářová, Ph.D. s přednáškou o jednom

die Rahmprogramme der EU für die Forschung- und Ent-

von Hochschulen im Bezirk Ústecký kraj dient. Auch der

z významných nástrojů Evropské unie na podporu výzkumu

wicklungsförderung mit Sitzt in Most (RKO), trat als Projekt

aktuelle Blick des Herrn Ing. František Kružík aus der Berg-

a vývoje, kterým je Výzkumný fond pro uhlí a ocel. Jako

des Programms EUPRO und mit finanzieller Unterstützung

hochschule in Most zur Entwicklung des Euros und dessen

členka skupiny poradců tohoto fondu, pro projekty týkají-

des Schulministeriums im Jahr 2010 in das letzte Jahr

Einfluss auf die vorbereiteten Projekte war interessant.

cí se těžby uhlí, podala přítomným komplexní informace

ihrer Existenz ein. Bei der Gelegenheit wurde am 18. Mai

Das Ziel der Konferenz war jedoch vor allem die Präsentati-

o jeho charakteristice, struktuře a prioritách. Současně

2010 im Schulzentrum im Červený Hrádek (Rotenhaus) bei

on der Tätigkeit der RKO und die Ergebnisse, die innerhalb

uvedla fundovaný přehled o projektech hodnocených

Jirkov die Schlusskonferenz veranstaltet. An der Konferenz

der 4 Jahre der Umsetzung des Projektes erreicht wurden.

a doporučených k financování v posledních dvou letech,

nahmen 60 Teilnehmer aus verschiedenen Bereichen teil.

Diese Aufgabe überahmen nacheinander die Vertreter des

se specifikací české účasti.

Es waren Vertreter von Schulen, der Forschung und von

Lösungskonsortiums, das heißt der Hauptlöser, Frau Ing.

Z dalších zajímavých příspěvků lze jmenovat například

Unternehmen. Alle Teilnehmer verband ein gemeinsames

Alena Miletičová aus dem Forschungsinstitut für Braun-

vystoupení RNDr. Jaroslava Kouckého z UJEP v Ústí nad

Interesse - die Problematik der Forschung, Entwicklung

kohle und Herr Ing. Václav Kohout, CSc., Vertreter der

Labem s výzvou k účasti v projektu s názvem POKROK

und Innovationen, vor allem im Zusammenhang mit der

Hochschule für Finanzen und Verwaltung.

v rámci OP VpK, zaměřeného na podporu kvalifikačního

Projekttätigkeit.

Aus den vorgetragenen Präsentationen geht eindeutig her-

růstu zaměstnanců vysokých škol v Ústeckém kraji nebo

Das Lösungskonsortium, bestehend aus dem Forschungs-

vor, dass die geplanten Ziele des Projektes erfüllt wurden.

aktuální pohled Ing. Františka Kružíka z VŠB v Mostě na

institut für Braunkohle, VUHU a.s. Most, als Koordinator

Man kann das Projekt als sehr erfolgreich bewerten. Die

vývoj eura a jeho vlivu na připravované projekty.

des Projektes und als weitere Partner das Assistenzzentrum

erreichten Ergebnisse überschritten in vielen Parametern

Cílem pořádané konference byla však především prezentace

Most sowie die Hochschule für Finanzen und Verwaltung,

die geplanten Werte. Als größten Beitrag kann man die

činnosti RKO a výsledků, jichž bylo za čtyřleté období reali-

arbeiten in wesentlich unveränderter Form schon einige

Zahl der beantragten Forschung- und Entwicklungsprojekte

zace projektu dosaženo. Tohoto úkolu se postupně zhostili

Jahre an der Lösung des Projektes RKO. An die erfolgrei-

sehen, bei deren Vorbereitung die einzelnen Projektpartner

zástupci institucí řešitelského konsorcia, tj. hlavní řešitel

che Zusammenarbeit und die Erfahrungen früherer Jahre

assistierten. Eine positive Bewertung kam auch von Seiten

projektu Ing. Alena Miletičová z Výzkumného ústavu pro

knüpfte die 3. Etappe des Projektes an.

der Fachopponenten.

hnědé uhlí a.s, dále pak Ing. Michaela Nováková za Asi-

Die Konferenz wurde von einem Vertreter aus der Hoch-

Trotzdem die Tätigkeit der RKO in der problematischen

stenční centrum a Ing. Václav Kohout, CSc. za Vysokou

schule für Finanzen und Verwaltung, Prof. PhDr. Vladimír

Region Nordwest Akzeptanz findet, bleibt ihre Fortsetzung

školu finanční a správní.

Čechák, CSc., eröffnet. Das Hauptreferat zum Thema

aufgrund der avisierten Änderungen des Programms EU-

Z přednesených prezentací vyplynul jednoznačný závěr,

„Innovationen als Schlüssel der Konkurrenzfähigkeit der

PRO nach 2010 bei der Bewahrung der bestehenden Form

že stanovené cíle projektu byly naplněny a lze jej celkově

tschechischen Republik“ hielt RNDr. Eugen Kvašňák, Ph.D.

des Lösungskonsortiums eine große Frage.
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Bewertung des Rohstofflagerstättenpotenzials im sächsischtschechischen Grenzgebiet – Grenzübergreifendes Rohstoffkataster
Zhodnocení potenciálu surovinových ložisek v sasko-českém pohraničí
- Přeshraniční registr nerostných surovin
Grenzübergreifendes Rohstoffkataster Sachsen-Tschechien
als Beitrag zur europäischen Rohstoffsicherung
„Die dauerhafte Versorgung mit Rohstoffen aus europäischen Quellen setzt mehr Wissen über die in der EU vorhandenen Lagerstätten voraus. Die Möglichkeit des Zugangs zu
ihnen sollte bei der Raumplanung offen gehalten werden.“
Ein Jahr nach dieser vom EU Parlament an die EU Kommission verlautbarten „Rohstoffinitiative zur Sicherung der
Versorgung Europas mit den für Wachstum und Beschäftigung notwendigen Gütern“ setzen nunmehr Sachsen und
Tschechien mit einem innovativen, grenzübergreifenden
Rohstoffkataster als eine der ersten Grenzregionen in
Europa diese europäische Richtlinie um.
Das vom Geokompetenzzentrum Freiberg (GKZ) als
Leadpartner initiierte und zusammen mit der Regionalentwicklungsagentur des Bezirks Ústí, dem Tschechischen
Geologischen Dienst in Prag sowie dem Sächsischen
Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie eingereichte Projekt „Bewertung des Rohstofflagerpotentials im
sächsisch-tschechischen Grenzgebiet – Grenzübergreifendes Rohstoffkataster“ agiert auf unterschiedlichen Ebenen,
denn neben der Erhebung wichtiger wissenschaftlicher
und wirtschaftlicher Daten versteht sich das Projekt als
ein Beitrag zur Schärfung des Rohstoffbewußtseins der
breiten Öffentlichkeit nicht nur im Grenzgebiet.
In seinem Fokus steht die Neubewertung von acht grenzübergreifenden Rohstoffvorkommen wie Fluorit, Zinn,
Wolfram, Kupfer und Uran im sächsisch-böhmischen
Erzgebirge.
Aus dem Rohstoffkataster lassen sich für das sächsischböhmische Grenzgebiet folgende grenzübergreifende
Rohstoffvorkommen (Lokalität-Wertstoff) nennen, die
unter heutigen Marktbedingungen eine weitere Bearbeitung rechtfertigen:
1. Oelsen -Petrovice (Flussspat)
2. Zinnwald - Cínovec (Zinn, Wolfram)
3. Holzhau (Teichhaus) - Moldava (Flussspat, Schwerspat)
4. Deutschkatharinaberg - Hora Sv. Kateřiny (Kupfer)
5. Niederschlag - Kovařská (Flussspat, Schwerspat)
6. Zlaty Kopec - Tellerhäuser (Zinn )
7. Johanngeorgenstadt - Potůčky (Uran)
8. Klingenthal - Kraslice (Kupfer)
Aus Gründen der Hoheitspolitik, Effizienz und Synergie
bei der Optimierung der Infrastruktur und wegen der unterschiedlichen Praxis in der Landesplanung können diese
Gebiete nur in einem gemeinsamen, grenzübergreifenden
Ansatz auf ihr volks- und regionalwirtschaftliches Potenzial
hin untersucht werden.
Das Kataster wird wichtige Grundlageninformationen für
eine grenzübergreifende Raumplanung liefern und bietet
zuverlässige Handlungsgrundlagen für Fachbehörden,
wissenschaftliche Einrichtungen und Unternehmen beider
Länder. Ein internationales Rohstoffportal, eine Broschüre,
Wanderausstellungen und Fachveranstaltungen informieren die Öffentlichkeit über das Projekt. Schließlich werden
Schüler und Lehrer von vier Schulen in beiden Ländern
berufsbegleitend zum Thema Rohstoffe geschult. Denn es
zeigt sich, dass rohstoffwirtschaftliche Problem- und Fragestellungen in der Öffentlichkeit wenig behandelt werden.

Der GKZ baut damit seine rohstoffwirtschaftlichen Aktivitäten nach Abschluß eines 139 Rohstoffvorkommen
umfassenden Sächsischen Rohstoffkatasters über die
Landesgrenzen hinweg aus und ebnet damit auch vor
allem der mittelständischen Wirtschaft beider Länder eine
Perspektive für die Erschließung strategisch bedeutender
Rohstoffe, wie Lithium oder Stahlveredler. Sachsen unterstreicht damit seine rohstoffwirtschaftliche Kompetenz im
Bund-Länder-Wettbewerb.
Im Vorfeld des Projektstarts machte bereits der tschechische Senat sein Interesse an einer umwelt- und wirtschaftspolitischen Entwicklung des böhmischen Erzgebirges mit
einer eintägigen Veranstaltung im tschechischen Parlament
deutlich. Im Mittelpunkt stand das Entwicklungspotenzial
und das Ausloten von Chancen und konkreten Projekten zur Stärkung der Region. Dr. Wolfgang Reimer vom
Geokompetenzzentrum Freiberg und Lead Partner stellte
dabei das neue Projekt als einen ersten konkreten Schritt
für die Nutzung des Ressourcenpotenzials vor. Prof. Dr.
Albrecht warb in gleicher Weise mit dem ebenfalls im
Ziel3-Programm bestätigten Projekt „Mitteleuropäische
Kulturlandschaft Montanregion Erzgebirge/Krušnohoří der Weg zum UNESCO-Welterbe“ um die Erfassung des
montanhistorischen Erbes. Mit beiden Projekten gehen
Vergangenheit und Zukunft diesseits und jenseits der
Kammregion hoffnungsvolle Wege zur Belebung und
Stärkung der Region.

Dr. Wolfgang Reimer

Přeshraniční registr nerostných surovin Sasko – ČR jako
příspěvek k evropskému zajištění surovin
Trvalé zabezpečení zásobování nerostnými surovinami
z evropských zdrojů předpokládá více znalostí o zásobách, které jsou v EU. Možnosti přístupu k nim by mělo
být v územních plánech zůstat otevřené. Rok poté, co se
začalo proslýchat o iniciativě k zajištění zásobování Evropy spolu s růstem potřeby a se zajištěním potřebného
nerostného bohatství, jež vzešla z Evropského parlamentu
směrem k Evropské komisi, realizuje již nyní Sasko a ČR
jako jeden z prvních příhraničních regionů tuto evropskou
směrnici svým přeshraničním registrem nerostných surovin. Projekt s názvem Zhodnocení potenciálu surovinových
ložisek v sasko-českém pohraničí - Přeshraniční registr
nerostných surovin podalo Geokompetenzzentrum Freiberg
(GKZ), které je také vedoucím partnerem. Dalšími partnery

jsou Ústecký kraj, Česká geologická služba v Praze a Saský
zemský úřad pro životní prostředí, zemědělství a geologii. Projekt působí na různých úrovních, protože vedle
zjišťování důležitých vědeckých a hospodářských údajů je
chápán i jako příspěvek k zvýšení povědomí o nerostných
surovinách široké veřejnosti v příhraničí.
Zaměřen je na nové zhodnocení osmi přeshraničních výskytů nerostných surovin jako je fluorit, cín, wolfram, měď
a uran v česko–saském Krušnohoří. Z registru nerostných
surovin je možné v česko–saském příhraničí jmenovat
následující přeshraniční výskyt surovin (lokalita – surovina), které je možné uvést na základě dnešních tržních
podmínek pro další zpracování:
1. Oelsen - Petrovice (fluorit)
2. Zinnwald - Cínovec (cín, volfram)
3. Holzhau (Teichhaus) - Moldava (fluorit, baryt)
4. Deutschkatharinaberg - Hora Sv. Kateřiny (měď)
5. Niederschlag - Kovářská (fluorit, baryt)
6. Zlaty Kopec - Tellerhäuser (cín )
7. Johanngeorgenstadt - Potůčky (uran)
8. Klingenthal - Kraslice (měď)
Z důvodu vyšší politiky, efektivity a synergie při optimalizaci
infrastruktury a kvůli odlišné praxi v zemských plánech
mohou být tato území zkoumána z hlediska samosprávy
a regionálně hospodářského potenciálu pouze společným
přeshraničním přístupem.
Registr dodá důležité základní informace pro přeshraniční
plánování a nabídne spolehlivý základ pro jednání odborných úřadů, vědeckých ústavů a podniků obou zemí. O projektu budou podávány informace veřejnosti prostřednictvím
mezinárodního surovinového portálu, brožury a putovními
výstavami. Také na téma surovin budou školeni žáci a učitelé ze 4 škol v obou zemích. Ukazuje se, že o hospodářských problémech v souvislosti s nerostnými surovinami
a s dotazy veřejnosti se málo pracuje.
GKZ tím dotváří své aktivity v oblasti surovin po uzavření
jednoho ze 139 nalezišť nerostných surovin v rozsáhlém
saském registru přesahujícího zemské hranice a vyrovnává
tím také především střední podnikání obou zemí v perspektivě zpřístupnění strategicky významných surovin,
jako je lithium či úprava oceli. Sasko tak podtrhuje svou
kompetenci v hospodaření se surovinami v konkurenci
s ostatními spolkovými zeměmi.
Projektu předcházelo zcela jasné vyjádření zájmu českého
senátu na hospodářském rozvoji a rozvoji spolupráce
v životním prostředí v českém Krušnohoří spolu s jednodenním jednáním v českém parlamentu. Ve středu zájmu
byl rozvojový potenciál a sondování šancí a konkrétních
projektů vedoucí k posílení regionu. Dr. Wolfgang Reimer
z Geokompetenzzentrum Freiberg, lead partner projektu,
představil přitom tento nový projekt jako první konkrétní
krok k využití potenciálu zdrojů. Prof. Dr. Albrecht využil této
možnosti stejnou měrou pro představení projektu Středoevropská kulturní krajina Montanregion Krušnohoří – cesta
ke kulturnímu dědictví UNESCO, který je také schváleným
projektem v programu Cíl 3, podchycujícím dědictví
hornické minulosti. Oba projekty jsou nadějnými cestami
minulostí do budoucnosti na obou stranách hřebene horského regionu, které povedou k jeho oživení a posílení.

Europäische Union. Europäischer Fonds für
regionale Entwicklung: Investition in Ihre
Zukunft/Evropská unie. Evropský fond pro
regionální rozvoj: Investice do vaší budoucnosti
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Odpadové hospodářství pro občany a budoucnost
Abfallwirtschaft für die Bürger und für die Zukunft
United
Energy
sdružení
Euroregion
Krušnohoří,
United En
Energ
ergyy a sd
sdruž
ružení
ení Eu
Euror
roregi
egion
on Kru
Krušno
šnohoř
hoříí jeh
jehož
ož
je tato teplárenská společnost aktivním členem, společně
zorganizovaly dne 18. května exkurzi do zařízení pro energetické využívání odpadů v německém Zorbau u Lipska.
Pro občany na obou stranách hranice, především pak pro
českou část euroregionu, je řešení otázky dalšího vývoje
odpadového hospodářství důležité. Proto především pro
starosty obcí, odborníky na životní prostředí v kraji i pro
zástupce ministerstev životního prostředí a průmyslu
a obchodu bylo detailní seznámení s tímto zařízením,
s jeho výstavbou, jeho provozem,výhodami a nevýhodami
i financováním zajímavé a inspirující. Moderní komplex
provozovaný od roku 2005 společností SITA, která spadá
pod mezinárodní koncern SUEZ, energeticky zhodnocuje

United Energy und der Verein Euroregion Erzgebirge,

Im Vergleich mit Anlagen ähnlicher Art handelt es sich

přibližně 320 tisíc tun odpadu ročně. Téměř 80 % odpadu

dessen aktives Mitglied die Heizkraftgesellschaft ist, or-

um eine kleine Anzahl Beschäftigter, die 24 Stunden im

je sváženo z obcí, soustředěných do účelového sdružení,

ganisierten am 18. Mai gemeinsam eine Exkursion in die

Schichtdienst arbeiten. Die technologische Einrichtung

zbylých 20% odpadu je odkupováno mimo region. Se

Anlage der energetischen Verarbeitung von Abfällen in

ermöglicht die mehrmalige Reinigung der Abgase. Die

zajištěním dostatečného množství odpadu není problém.

der deutschen Gemeinde Zorbau bei Leipzig. Für Bürger

ganze Produktion ist so vollständig überwacht, dass

Zařízení zásobuje teplem téměř 60 tisíc domácností

beiderseits der Grenze, aber vor allem für die tschechi-

eine Verunreinigung der Luft sowie des Wassers völlig

a místní průmyslovou zónu, zároveň vyrábí elektrickou

sche Seite der Euroregion ist die Weiterentwicklung der

ausgeschlossen ist.

energii. Zaměstnává 55 pracovníků. V porovnání se zaří-

Abfallwirtschaft sehr wichtig. Deshalb war die intensive

Genau wie das im unseren Nachbarstaat Deutschland schon

zeními obdobného typu se jedná o minimální množství

Besichtigung der Anlage mit ihrem Aufbau und Betrieb, das

ist, kommt auch bei uns die Zeit des Verbotes der Deponie-

zaměstnanců, kteří pracují nepřetržitě 24 hodin po celý

Kennenlernen der Vor- und Nachteile ihrer Finanzierung für

rung von unbehandeltem Abfall. Schon jetzt verlangt die EU

rok. Technologie zařízení má několikanásobné čištění

die Bürgermeister, die Fachleute des Bereiches Umwelt des

von ihren Mitgliedern eine Beschränkung der Deponierung

spalin a celá výroba je zde dokonale monitorována, takže

kommunaler Abfälle. Die Tschechische Republik

znečištění ovzduší i vod je zcela vyloučeno.

entspricht mit ihrem System der Abfallwirtschaft

I u nás, stejně tak jako je tomu v sousedním Německu,

leider den Anforderungen nicht. Der vom techni-

nastane doba, kdy bude zakázáno ukládat nezpracovaný

schen Direktor der Gesellschaft United Energy Ing.

odpad na skládky. Již nyní Evropská unie požaduje na

Petr Mareš vorgetragene Vorschlag, eine ähnliche

členských státech, aby omezily skládkování komunálních

Anlage für thermische Verarbeitung kommunaler

odpadů. Česká republika a její současný systém nakládání

Abfälle in Komořany aufzubauen, wäre eine opti-

s odpady, bohužel, těmto požadavkům nevyhovuje. Návrh

male Lösung dieses Problems im Bezirk Ústecký

United Energy na vybudování obdobného zařízení pro

kraj. Das Projekt EVO erwartet eine öffentliche

termické zpracování komunálních odpadů v Komořanech,

Unterstützung.

přednesený v Zorbau technickým ředitelem společnosti

Anlagen dieser Art werden von der Öffentlichkeit

Ing. Petrem Marešem, by bylo optimálním řešením tohoto

jedoch mehr als belastende Industrieobjekte

problému v Ústeckém kraji. Projekt EVO předpokládá

wahrgenommen, als ein Beitrag für die Umwelt.

podporu veřejného sektoru.

Das liegt aber nicht an den Verbrennungsanlagen,
sondern an fehlenden objektiven Informationen,

Zařízení tohoto typu jsou ale veřejností vnímána spíše jako
zatěžující průmyslové objekty než jako přínos pro životní

Bezirkes, für die Vertreter des Umweltministeriums und für

wie sich alle Teilnehmer der Exkursion überzeugen konnten.

prostředí. To však není vinou spaloven a jejich řešení, ale

das Ministerium für Industrie und Handel sehr interessant

Für die thermische Nutzung der Abfälle spricht zum Beispiel

nedostatkem objektivní informovanosti, o čemž se mohli

und inspirativ. Der seit 2005 von der Gesellschaft SITA (sie

die Tatsache, dass durch die Verbrennung das Volumen

všichni účastníci exkurze přesvědčit. Pro termické využití

gehört zum Konzern SUEZ) betriebene moderne Komplex

bis zu einem Zehntel des ursprünglichen Umfangs sinkt.

odpadu hovoří například fakt, že se spalováním snižuje

verarbeitet etwa 320 Tausend Tonnen Abfall jährlich zu

Die Anlage EVO ist nachweisbar eine positive Einrichtung,

objem odpadu až na desetinu původního objemu. Zařízení

Energie. Fast 80% des Abfalls hat seinen Ursprung im

denn sie erzeugt Energie aus Müll, der Rest ist nicht mehr

EVO je prokazatelně pozitivní zařízení, neboť získává energii

Zweckverband der vereinten Gemeinden und die restlichen

verwendbar. Diese Anlage verschmutzt die Umwelt nicht,

ze zbytkového odpadu, který se už jinak využít nedá. Nezne-

20% werden außerhalb der Region eingekauft. Mit der Si-

weil sie mit einer leistungsfähigen Filteranlage ausgestattet

čišťuje životní prostředí, neboť je vybaveno vysoce výkon-

cherstellung einer ausreichenden Menge Abfall gibt es kein

ist, die Schadstoffe ständig kontrolliert und die Materialien

ným filtračním zařízením a znečišťující látky jsou nepřetržitě

Problem. Die Anlage versorgt 60 000 Haushalte und das

nicht verschwendet werden. Hier spart man durch Nutzung

kontrolovány a neplýtvá materiálem, neboť využívá odpadů

hiesige Gewerbegebiet mit Wärme, zugleich produziert sie

der Abfälle für die Energieproduktion die nichtreproduzier-

pro výrobu energie a tím šetří neobnovitelné zdroje.

auch Elektroenergie. Beschäftigt sind hier 55 Mitarbeiter.

baren Quellen.
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Partnerství měst – společná práce, ale také společné prožití slavnostních chvil...
Städtepartnerschaft heißt nicht nur zusammen arbeiten, Sondern auch zusammen feiern...
Saské město Olbernhau si v letošním roce při-

Die sächsische Stadt Olbernhau feierte in diesen

pomíná 750. výročí první zmínky o své existenci.

Jahr den 750. Jahrestag ihrer erstmaligen Erwäh-

Oslavy vyvrcholily svátečním týdnem od 22.5. do

nung. Die Feier gipfelte in der Festwoche vom

31.5.2010 a organizace se báječně zhostily spolu

22.5. bis 31.5.2010. An der wunderbaren Feier der

s městským úřadem všechny instituce i občané

Stadt nahmen Institutionen und Bürger teil. An den

města.

Festlichkeiten beteiligten sich auch Vertreter der

Oslav se zúčastnili také zástupci a občané téměř

um fast ein Hundert Jahre jüngeren Partnerstadt

o sto let mladší sestry, partnerského města Litví-

Litvínov und insbesondere der Partnerský spolek

nova, zejména delegace města a Partnerský spolek

Litvínov, o.p.s. (Partnerschaftsverein Litvínov).

Litvínov, o.p.s.

Selbstverständlich nahmen der Partnerský spolek

Partnerský spolek a za město Litvínov jeho starosta

Litvínov und der Litvínover Bürgermeister Dr. Daniel

Dr. Daniel Volák se zúčastnili také slavnostního

Volák auch am Festakt zum 20-jährigen Bestehen

shromáždění, uspořádaného při příležitosti 20.

der Partnerschaft zwischen Olbernhau und Stadtber-

výročí partnerství mezi městy Olbernhau a Stadtbergen.

gen am 29.5.2010 teil. Den Höhepunkt stellte der Sonntag (30.5.2010) dar. An diesem Tag

Oslavy vyvrcholily v neděli 30. května. Partnerský spolek se toho dne připojil s ostatními

beteiligte sich eine Delegation des Partnerský spolek gemeinsam mit anderen Partnerstädten

partnerskými městy k velkolepému historickému průvodu městem Olbernhau.

am Festumzug durch Olbernhau.

Zpráva o stáži studenta geografie v Euroregionu Krušnohoří ve Freibergu
Praktikumsbericht eines Geografiestudenten in der Euroregion Erzgebirge e.V. in Freiberg
Rozhodl jsem se, na základě mého studia a s ním spojeného
prohlubujícího zkoumání příhraničí na katedře hospodářského a sociálního zeměpisu Východní a Jihovýchodní
Evropy na Technické univerzitě v Drážďanech, že budu
absolvovat šestitýdenní stáž v Euroregionu Erzgebirge/
Krušnohoří. Důležité pro mě bylo využít získané teoretické
znalosti v praxi.
Díky vydatné podpoře spolupracovnic euroregionu jsem
byl již od samého začátku začleněn přímo do pracovního
procesu.
První týden jsem zpracovával powerpointovou prezentaci,
jejímž obsahem byla struktura, úkoly a způsob práce euroregionu. Následně jsem pomáhal projektové koordinátorce
Elce Zepakové při zpracovávání administrativy malých projektů. Jednalo se přitom o kontrolu projektových žádostí,
jejich úplnost a rovněž o obsahovou správnost. Byl jsem
ohromen rozsahem projektové žádosti, ale i náročností,
kterou vyžaduje. Důvodem kvalifikace malých projektů bylo
zasedání Lokálního řídícího výboru 19. 5. v Mostě, kde tyto
takto prověřené projekty byly předloženy ke schvalování.
Beate Ebenhöh, jednatelka německé části euroregionu, mi
navíc nabídla, abych se účastnil jednání odborných komisí
euroregionu, která se uskutečnila během 14 dnů na saské i
české straně. Přirozeně jsem rád tuto nabídku přijal, abych
mohl získat další zajímavé a praktické zkušenosti. Moje
úloha spočívala v tom, že jsem připravoval podklady na
jednání těchto odborných komisí, především z pohledu
hodnocení projektů, které byly připraveny v jednatelství
a později jsem dělal i zápisy. Následně byly tyto zápisy
převedeny do digitální podoby a předány české straně k
překladu. Jedním z mých posledních úkolů na této stáži
bylo shrnutí přijatých projektů.
Za oněch šest týdnů jsem mohl podstatně prohloubit
své znalosti. Velmi zajímavé bylo pro mě kromě jednání
jednotlivých odborných komisí to, že jsem mohl sledovat
postup hodnocení projektů od jejich podání po schválení.
Velmi bych doporučil takovou stáž všem, jejichž zájem se
ubírá tímto směrem. Práce mě velmi bavila a bylo to dáno
tím, že kolegové na saské i české straně byli velmi příjemní
a navíc jsem si mohl trochu i prověřit své znalosti češtiny.

Tímto krátkým ohlédnutím na mou stáž bych chtěl poděkovat pracovníkům Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge za
možnost získání velmi mnoha vědomostí v oné době a za
příjemnou spolupráci v jednatelství.

Auf Grund meines Studiums und der damit verbunden
Vertiefungsveranstaltung „Grenzraumforschung“ an dem
Lehrstuhl Wirtschafts- und Sozialgeographie Ost- und
Südosteuropas der TU Dresden, habe ich mich entschieden,
ein 6-wöchiges Praktikum in der Euroregion Erzgebirge/
Krušnohoří zu absolvieren. Wichtig für mich war es hierbei die erlernten theoretischen Kenntnisse in der Praxis
anzuwenden.
Durch die positive Unterstützung der Mitarbeiterinnen der
Euroregion Erzgebirge wurde ich von Beginn an in den
Arbeitsprozess mit integriert.
In der ersten Woche erarbeitete ich eine PowerpointPräsentation, deren Inhalt die Strukturen, Aufgaben und

Arbeitsweisen der Euroregion darstellte. Anschließend unterstützte ich die Projektkoordinatorin, Frau Zepak, bei der
Bearbeitung von Kleinprojekten. Dabei ging es vor allem um
die Prüfung von Projektanträgen auf Vollständigkeit sowie
inhaltliche Korrektheit. Ich war erstaunt über den Umfang,
sowie den Aufwand den so ein Projektantrag beansprucht.
Anlass für diese Qualifizierung der Kleinprojekte war der
lokale Lenkungsausschuss am 19.05.2010 in Most, wo
diese Anträge zur Bewilligung vorgelegt wurden.
Frau Ebenhöh, die Geschäftsführerin, bot mir zudem an,
sie bei Ihren Arbeitsgruppenberatungen, welche über zwei
Wochen verteilt waren, auf deutscher sowie tschechischer
Seite zu begleiten. Dieses Angebot nahm ich natürlich an,
da dies eine weitere Möglichkeit war, interessante und
praxisnahe Erfahrungen aufzunehmen. Meine Aufgabe
bestand darin, diese Arbeitsgruppenberatungen der Facharbeitsgruppen der Euroregion Erzgebirge, hinsichtlich der
Projekte, in der Geschäftsstelle unterstützend mit vorzubereiten und später vor Ort zu protokollieren. Anschließend
wurden diese Protokolle digitalisiert und der tschechischen
Seite zur Übersetzung bereitgestellt. Einer meiner letzten
Aufgaben des Praktikums, war die Zusammenstellung aller
genehmigten Projekte.
In den gesamten sechs Wochen, habe ich sehr viel neues
Wissen mitnehmen können. Sehr interessant war neben den
Beratungen der einzelnen Arbeitsgruppen, den Verlauf eines
Projektes von der Einreichung bis zur Bewilligung mitverfolgen zu können. Dadurch kann ich diese Einrichtung für
Praktikanten welche sich in dieser Richtung interessieren,
sehr empfehlen. Durch die netten Kollegen auf deutscher
sowie tschechischer Seite hat mir das Arbeiten sehr viel
Spaß gemacht. Bei den Gesprächen zwischen deutschen
und tschechischen Partnern konnte ich zudem meine
Tschechisch-Sprachkenntnisse ein wenig überprüfen.
Mit diesem kurzen Einblick in meinen Praktikumsaufenthalt
möchte ich mich zudem ganz herzlich bei den Mitarbeitern der Euroregion Erzgebirge/Krušnohoří für die sehr
lehrreiche Zeit und angenehme Zusammenarbeit in ihrer
Geschäftsstelle bedanken.
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Pozdrav z Moskvy - Grüß aus Moskau
Vážení čtenáři Infopressu, zdravím Vás z daleké Moskvy!
Pan František Bína mi poskytl hodně užitečných informací
pro mou bakalářskou práci o česko-německých euroregionech a poprosil mě, abych se představila a vysvětlila
čtenářům, kdo vlastně jsem a proč mám o vaše euroregiony zájem. Takže jsem Olga Shirobokova, studentka 4.
ročníku Moskevské Státní vysoké školy mezinárodních
vztahů (MGIMO) Ministerstva zahraničí RF. Můj obor
je regionální věda, Střední Evropa, a především Česká
republika. Až do vysoké školy jsem ani netušila, ze budu
někdy nějak spojena s Českem anebo s češtinou. O Česku
jsem věděla přesně jen to, co ví skoro každý ve světě – že
máte dobré pivečko a Praha je moc krásná. Nic víc. Když
jsem ale nastoupila na fakultu, měla jsem si vybrat nějaký
region, o který mám zájem. Odmalička jsem studovala
němčinu a kamarádila jsem se s ruskými Němci (potomci
těch Němců, kteří byli pozváni do Ruska před několika
staletími), takže není divu, ze jsem si vybrala Německo.
Jenže chyba lávky! Německá skupina už byla přeplněna
a tak jsem si vybrala češtinu (není od Německa moc daleko,
že? – pomyslela jsem si). Čeština mě ihned moc zaujala,
taky proto, že jsem už měla jednoho známého Čecha z Brna
a ten ve mně zanechal velmi příjemný dojem o Češích. Ráda
jsem češtinu studovala, zpívala písničky Jaromíra Nohavici,
dívala jsem se na tak příjemné české filmy jako Na samotě
u lesa, S tebou mě baví svět atd. Česko se mi začalo líbit
víc a víc. Moje první cesta do Česka se uskutečnila hned
po ukončeni 1. ročníku, kdy jsem česky až tak moc ani
nemluvila. Strávila jsem vynikající týden u kamaráda v Brně
s výlety do sousedních zámků a hradů, také jsem byla pár
dní v Praze a už jsem byla z Česka úplně hotová. Ti lidé,
otevření a veselí, krásná příroda, stopy dějin na každém
kroku, pohoda. A už jsem věděla, že se ještě určitě vrátím.
A ta předtucha se mi splnila – po roce jsem byla v Česku
na letni škole Slovanských studií na Karlově univerzitě,
a potom jsem ještě celý semestr strávila na Vysoké Škole
Báňské v rámci vysokoškolské výměny.
Takže teď jsem v čtvrtém ročníku (u nás je to poslední
rok bakalářského studia) a na závěr mého studia mám
předložit komisi práci o zahraniční politice ČR. Zpočátku jsem chtěla prozkoumat česko-německé vztahy od
pádu železné opony, ale když jsem s tím začala, viděla
jsem, že je tam toho opravdu hodně. Kdybych chtěla
napsat něco opravdu dobrého a zajímavého, nevystačím
s časem a také překročím oněch 40-60 stránek, co mám
napsat. Ale během tohoto čtení, když jsem se chystala
psát o česko-německých vztazích, úplnou náhodou jsem
zahlédla nějakou zprávu o euroregionech v Česku. A tak
byla otázka tématu rozhodnuta. Zapojila jsem do jednoho
tématu všechno, co mě zajímá – Česko, Německo, evropská
integrace a spolupráce se záměrem “people-to-people”. Na
internetu jsem moc informací o euroregionech v českoněmeckého příhraničí nechápala (prostě jsem zpočátku
nemohla pochopit vývoj a celý ten složitý systém jejich
fungování), takže jsem musela kontaktovat někoho, kdo
tu informaci opravdu má a zná. A tak jsem se seznámila
s panem Bínou, který mi pomohl. Myslím si, že kdybych
se pak přihlásila na magisterské studium regionální vědy,
pokračovala bych se zkoumáním nejen česko-německých
euroregionů, ale všech českých euroregionů, neboť se
domnívám, že budování lidských vztahů odspodu přes
kulturní a vzdělávací akce je stejně důležité jako vyrovnání
hospodářství dvou regionů. Myslím si také, ze by i pro
Rusko mohla být tato forma spolupráce užitečná (a to jak
se sousedy SNS, tak i uvnitř Ruska mezi různými subjekty
federace, jež se mezi sebou někdy dost liší jak kulturně, tak
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i ekonomicky). Po ukončení vysoké školy pravděpodobně
budu pracovat na ministerstvu zahraničí, možná že i na
ruské ambasádě v Praze. Informace o česko-německých
euroregionech (nejvíc informací díky panu Bínovi mám
o Euroregionu Krušnohoří) je pro mě dobrým příkladem
toho, jak se kdysi nepřátelské vztahy mezi zeměmi mohou
proměnit do partnerských či dokonce přátelských vztahů
(i když si myslím, že potenciál česko-německých euroregionů momentálně ještě není zcela naplněn). Tento výzkum
mi také pomohl zlepšit mé znalosti z českého a německého
zeměpisu a taky mi poskytl možnost seznámit se s různými
zajímavými lidmi. To dělám vždy moc ráda.
Ptáte se taky na mé koníčky, co dělám nejraději. Já prostě
miluji hudbu, ráda hraji na kytaru a zpívám. Také ráda
sportuji – plavu, učím se sambu. Další nejoblíbenější věcí
je cestování, a to jak ve světě, tak po naší vlasti. I my máme
v Rusku nespočitatelné množství zajímavostí.
Přeji Vašemu euroregionu hodně zdaru v činnosti. Nemyslím si, že to je naše první a poslední komunikace.
S pozdravem z Moskvy, Olga

Sehr geehrte Leser der Infopress, ich grüße Sie aus der
fernen Frühlingsstadt Moskau!
Herr František Bína hat mir viele brauchbare Informationen
für meine Bakkalareusarbeit über die tschechisch – deutschen Euroregionen geliefert und hat mich gebeten, dass
ich mich vorstelle und den Lesern erkläre, wer ich eigentlich
bin und warum ich für Ihre Euroregionen Interesse habe.
Also ich bin Olga Širokobokova, Studentin des 4. Jahrgangs der Staatshochschule internationaler Beziehungen
des Außenministeriums der Russischen Föderation in
Moskau und mein Fach ist die regionale Wissenschaft –
Mitelleuropa – und vor allem die Tschechische Republik.
Bis zur Hochschule habe ich gar nicht geahnt, dass ich mit
Tschechen oder mit der tschechischen Sprache verbunden
würde. Über Tschechien wusste ich genau nur das, was fast
jeder in der Welt weiß – dass es hier ein gutes Bier gibt
und Prag eine echt schöne Stadt ist. Nichts mehr. Als ich in
die Fakultät kam, sollte ich eine Region auswählen, für die
ich Interesse hätte. Seit meiner Kindheit habe ich Deutsch
studiert und hatte Freunde unter den Wolgadeutschen, also
kein Wunder, das ich Deutschland ausgewählt habe. Aber
Fehler! Die deutsche Gruppe war schon überfüllt und so
habe ich Tschechisch gewählt (von Deutschland nicht weit
entfernt, nicht wahr? - habe ich gemeint). Die tschechische
Sprache hat mich sofort gefesselt, auch weil ich schon
einen Tschechen aus Brno kennengelernt habe, der einen
angenehmen Eindruck über die Tschechen hinterließ. Gern
habe ich Tschechisch studiert, sang Lieder von Jaromír
Nohavica, schaute solche schönen Filme, wie Na samotě
u lesa (Einzelhof am Rande des Waldes), S tebou mě baví
svět (Mit dir macht die Welt Spaß) usw. Tschechien hat mir
immer mehr gefallen. Meine erste Reise nach Tschechien
fand gleich nach dem ersten Studienjahr statt, als ich aber
gerade noch nicht gut sprechen konnte. Ich verbrachte eine
ausgezeichnete Woche bei einem Freund in Brno und der
Aufenthalt wurde mit Ausflügen in die nahen Schlösser

und Burgen verbundenen. Auch in Prag war ich einige
Tage - und dann war ich aus Tschechien ganz fertig. Diese
Leute, offen und lustig, die schöne Natur, die Spuren der
Geschichte auf jedem Schritt, Behaglichkeit. Und etwas
wusste ich schon damals - dass ich zurück komme. Mein
Vorgefühl hat sich erfüllt – nach einem Jahr war ich wieder da, in der Sommerschule slawischer Studien in der
Karlsuniversität und dann noch ein ganzes Semester in
der Berghochschule im Rahmen des Studentenaustauschs.
Jetzt bin ich in viertem Jahrgang (bei uns ist es das letzte
Jahr des Bakkalaureusstudiums) und zum Schluss meines
Studiums soll ich der Kommission meine Arbeit über die
Außenpolitik der Tschechischen Republik vorlegen. Am
Anfang wollte ich die tschechisch – deutschen Beziehungen
seit dem Fall des eisernen Vorhangs untersuchen, aber als
ich damit begonnen habe, habe ich gemerkt, dass es zu viel
ist, und wenn ich etwas wirklich Gutes und Interessantes
schreiben will, schaffe ich es nicht in dieser Zeit und ich
würde die 40 – 60 Seiten sicher überschreiten. Innerhalb
des Lesens, als ich mich zu den deutsch-tschechischen
Beziehungen vorbereitete, stieß ich ganz zufällig auf eine
Nachricht über die Euroregionen in der Tschechischen
Republik. Die Frage des Themas war sofort entschieden.
Es ist doch ein Thema, das alles in sich beinhaltet, was
mich interessiert - Tschechien, Deutschland, europäische
Integration, sowie die Zusammenarbeit in den people-topeople – Projekten (am Anfang konnte ich einfach nicht
die Entwicklung und das komplizierte System der Funktion
der Euroregionen verstehen), so wollte ich jemanden kontaktieren, der diese Informationen hat und Bescheid weiß.
So habe ich den Herrn Bina kennengelernt.
Ich meine, dass im Falle, dass ich mich für das Magisterstudium für Regionale Wissenschaft anmelde, möchte ich
mit der Forschung nicht nur tschechisch – deutschen Euroregionen untersuchen, sondern ich möchte alle tschechischen Euroregionen untersuchen, denn ich vermute, dass
der Aufbau menschlichen Beziehungen von unten herauf
über die kulturellen- und Bildungsmaßnahmen genau so
wichtig ist, wie die Angleichung der Wirtschaft von zwei
Regionen. Ich meine, dass diese Zusammenarbeit auch
für Russland nutzbringend sein könnte (und nicht nur mit
den Nachbarn der Russischen Föderation, sondern auch
in Russland selbst unter den verschiedenen Ländern der
Föderation, die sich sehr voneinander in der Kultur und
der Wirtschaft unterscheiden.
Nach der Beendigung des Studiums kann ich wahrscheinlich im Außenministerium arbeiten, vielleicht in
der russischen Botschaft in Prag. Informationen über die
tschechisch-deutschen Euroregionen (die meisten Informationen habe ich Dank Herr Bína über die Euroregion
Erzgebirge) sind für mich ein gutes Beispiel, wie sich die
früher feindlichen Beziehungen zu partnerschaftlichen,
sogar freundschaftlichen Beziehungen ändern. Dabei
meine ich, dass das Potenzial der tschechisch–deutschen
Euroregionen momentan noch nicht voll ausgeschöpft
ist. Diese Forschung verbesserte meine Kenntnisse der
tschechischen sowie deutschen Geografie und bot die
Möglichkeit, verschiedene Leute kennenzulernen.
Sie fragen, welche meine Hobbys sind, was ich mag. Ich
liebe Musik, spiele Gitarre, singe. Ich treibe auch gern
Sport. Ich schwimme, lerne Samba. Weiter reise ich gern
in der Welt sowie in meiner Heimat, denn auch in Russland
haben wir ungezählte Sehenswürdigkeiten.
Ich wünsche Ihrer Euroregion viel Erfolg in ihrer Arbeit.
Ich glaube nicht, dass das unsere erste und letzte Kommunikation ist.
Mit freundlichen Grüßen Olga

KALEIDOSKOP
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Císařský den se bude slavit již poosmnácté
Der Kaisertag wird zum achtzehnten Mal gefeiert
Am Samstag, den 28. August findet in der königlichen Stadt Kadaň bereits der achtzehnte
Jahrgang des größten städtischen sowie regionalen historischen Ereignisses statt, das
der Kaisertag in den vergangenen Jahren
wurde. In der Regel werden auf dem Marktplatz Marktleute und historisches Handwerk
eingelassen. Die Stadt befindet sich für einen
Tag im Mittelalter und die Besucher können
die Atmosphäre der alten Zeiten auskosten.
Auf die Besucher des Kaisertags wartet nicht
nur der Markt voller Attraktionen und zeitgemäßer Waren, sondern auch ein buntes Programm mit zeitgemäßer Musik, Gauklern und
Fechtern. Attraktiv sind die Ritterlanzenreiter

V sobotu 28. srpna od 10 hodin se v královské

privilegia významná z hospodářského hle-

auf ihren Pferden, die jetzt in Smetanovy sady

Kadani uskuteční již osmnáctý ročník největ-

diska. První se týká udělení práva pořádat

stattfinden. Es stellt sich hier die tschechisch–

ší kadaňské i regionální historické události,

výroční trh na svátek Povýšení sv. Kříže (14.

deutsche Gruppe Vawra vor. Interessant ist,

kterou se Císařský den během uplynulých let

září) a celý následující týden. Právě tuto náv-

dass sechs von ihnen sich an der Filmauf-

stal. Je pravidlem, že na náměstí jsou vpuštěni

štěvu Otce vlasti slavnost připomíná. Karel IV.

nahme Letopisy Narnie II beteiligten.

jen trhovci a dobová řemesla. Město se tak na

přijíždí po 14. hodině doprovázen velkým prů-

Die Hauptperson ist Kaiser Karl der IV, der

jeden den skutečně přenese do doby středo-

vodem. Poskytne měšťanům slyšení a udělí jim

Kadaň tatsächlich zwei Mal besuchte. Auf

věku a návštěvníci mohou okusit atmosféru

požadovaná privilegia.

Wunsch der Vertreter der Stadt erteilte er der

dávných časů.

Oslavy Císařské dne zakončí tradiční ohňostroj

Stadt zwei Privilegien, die wirtschaftlich be-

Návštěvníky Císařského dne čeká nejen tržiště

s neopakovatelnou atmosférou.

deutend waren. Das erste Privileg betrifft die

plné laskomin a dobového zboží, ale přede-

Mezi hosty Kadaňští přivítají také letos delega-

Rechte, den Jahrmarkt am Fest der Kreuz-

vším pestrý program vyplněný dobovou hud-

ci z partnerského města Aue. Ta se již tradičně

erhöhung (14. September), sowie die ganze

bou, vystoupením kejklířů a šermířů. Atraktivní

každý rok aktivně zapojuje do programu slav-

folgende Woche durchzuführen. Das Fest

podívanou jsou rytířská klání na koních, která

nosti. Spolupráce mezi českým a německým

erinnert dabei an den Besuch des Landes-

se nyní konají ve Smetanových sadech. Před-

městem se úspěšně rozvíjí již řadu let a díky

vaters. Karl der Vierte kommt nach 14 Uhr,

staví se zde česko-německá skupina Vawra.

ní se oběma stranám podařilo získat i finanční

begleitet von einer großen Gefolgschaft. Er

Zajímavostí je, že šest z nich se podílelo na

prostředky na nejrůznější projekty z bývalého

gibt den Stadtbürgern die Anhörung und erteilt

natáčení filmu Letopisy Narnie II.

Phare, Interregu i nynějšího Cíle3. Nezane-

ihnen die Privilegien. Das Fest endet mit einem

Hlavní postavou slavnosti je císař Karel IV.,

dbatelná je i výměna zkušeností. Proto obě

Feuerwerk nach alter Sitte.

který Kadaň skutečně dvakrát navštívil. Na

strany hodnotí spolupráci jako velmi dobrou

Die Stadtbürger von Kadaň begrüßen unter

žádost představitelů města udělil městu dvě

a hodlají v ní pokračovat i nadále.

den Gästen auch in diesem Jahr die Delegation aus der Partnerstadt Aue. Diese beteiligt
sich aktiv an dem Programm des Festes. Die
Zusammenarbeit entwickelt sich schon seit
einigen Jahren. Dank dieser Zusammenarbeit gelang es beiden Partnern, Mittel aus
den ehemaligen Programmen Phare, Interreg
und jetzt aus Ziel 3 zu erhalten. Erheblich ist
auch der Erfahrungsaustausch. Beide Seiten
bewerten die Zusammenarbeit sehr gut und
beabsichtigen, sie auch weiter fortzusetzen.
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PORTA APOSTOLORUM aneb 8. cesta do minulosti Postoloprt
PORTA APOSTOLORUM taucht zum 8. Mal
in die Vergangenheit der Stadt Postoloprty ein
Am Samstag den 08. 05 hatten die Postoloprter
für ihre große Veranstaltung herrliches Wetter bestellt. Es fand ein großes Stadtfest der
Partnerstädte Postoloprty und Wolkenstein mit
zahlreichen Besuchern statt. Das Fest war Ergebnis eines Projektes des Kleinprojektfonds im
Programm Ziel 3. Aus der Partnerstadt Wolkenstein beteiligte sich eine Kunstgruppe der alten
Musik und Tanzes, der auch der Bürgermeisters
Guntram Petzold angehörte, am Fest. Der musikalische und tänzerische Auftritt der Gäste
aus Wolkenstein fand unter den tschechischen
Zuschauern sowie den zahlreichen Besuchern
aus der Partnerstadt Wolkenstein eine große
Resonanz.

8. května 2010 si Postoloprtští na svou velkolepou
akci objednali nádherné počasí. Konala se tu rozsáhlá společná městská slavnost partnerských měst
Postoloprt a Wolkensteinu s velkou diváckou účastí.
Byla výsledkem projektu ve Fondu malých projektů
v programu Cíl 3. Z partnerského města Wolkenstein
přijela umělecká skupina dobové hudby a tance,
s účastí samotného starosty Guntrama Petzolda, který i aktivně ve skupině vystupoval. Hudební a taneční
vystoupení hostů z Wolkensteinu mělo mezi českými
diváky i četnými návštěvníky z partnerského města
Wolkenstein velký ohlas.
Europäische Union. Europäischer Fonds für
regionale Entwicklung: Investition in Ihre
Zukunft/Evropská unie. Evropský fond pro
regionální rozvoj: Investice do vaší budoucnosti
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