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Česko-saský Monitorovací výbor Programu 

Cíl 3/Ziel 3 na zasedání v Budyšíně dne 8. 

března 2011 doporučil k podpoře dalších devět 

přeshraničních projektů se zaměřením na do-

pravu, vzdělávání, bezpečnost, cestovní ruch 

a životní prostředí. V rámci Programu Cíl 3/

Ziel 3 tak budou realizovány projekty s celko-

vými náklady přibližně 4,8 milionů EUR, které 

získají příspěvek Evropské unie cca 4,1 milionů 

EUR. Od zahájení programu v srpnu 2008 bylo 

k realizaci schváleno již 125 projektů.

Z čerstvě schválených projektů budou tři ko-

ordinovat čeští Lead partneři a šest projektů 

povedou Lead partneři saští. Požadavky 

týkající se kvality spolupráce přitom v po-

rovnání s předchozím programem Interreg 

IIIA významně vzrostly. Podmínkou pro po-

skytnutí dotace je u všech projektových žá-

dostí splnění nejméně dvou z následujících 

čtyř forem spolupráce: společné plánování, 

společná realizace, společný personál, spo-

lečné financování.

V programové prioritě s názvem Rozvoj spo-

lečenských rámcových podmínek v dotačním 

území získaly finanční podporu čtyři projekty. 

V oblasti podpory Kooperativní zlepšení a roz-

voj infrastruktury dle poptávky a kooperací 

v oblasti regionálního plánování a rozvoje se 

zapojí sdružení dopravců Verkehrsverbund 

Oberelbe GmbH v Drážďanech a Ústecký 

kraj do projektu „ELLA Regio – přeshraniční 

regionální doprava Ústecký kraj / VVO Ver-

kehrsverbund Oberelbe – studie proveditel-

nosti“. Projekt zahrnuje vytvoření předpokladů 

pro přeshraniční koncepci veřejné železniční 

regionální dopravy mezi územími dopravní 

obslužnosti VVO v oblasti Saského Švýcar-

ska a Východního Krušnohoří a sousedící 

oblastí Ústeckého kraje. Vzniknou návrhy na 

přeshraniční informační systém pro cestující, 

přeshraniční tarifní a jízdenkový systém a dá-

le budou sladěny předpoklady pro společné 

plánování dopravy.

Evropská unie podpoří projekt cca 153 000 

EUR z Evropského fondu pro regionální roz-

voj (ERDF).

V prioritě Rozvoj hospodářství a cestovní-

ho ruchu schválil Monitorovací výbor dotaci 

dvěma projektům. V aktivitě Podpora spo-

lečného vývoje koncepcí a produktů a rea-

lizace společných marketingových opatření 

v oblasti cestovního ruchu mohou realizovat 

„Široké spektrum projektů pro pohraničí“
Schváleno devět nových česko-saských projektů evropského dotačního Programu Cíl 3/Ziel 3

svůj projekt „Přeshraniční aktivní region – Eu-

roregion Neisse-Nisa-Nysa“ Sdružení Čes-

kolipsko a rozvojová společnost Horní Lužice 

– Entwicklungsgesellschaft Niederschlesische 

Oberlausitz mbH.

Projekt si klade za cíl vytvoření přeshraniční 

struktury cestovního ruchu a inovativní nabídky

v oblasti Českolipska a Bad Muskau. Dále 

je projekt zaměřen na předání zkušeností, 

společná školení personálu a konference. 

Projekt získá dotaci EU necelých 324 000 

EUR z Evropského fondu pro regionální rozvoj 

(ERDF). V programové prioritě Zlepšení situa-

ce přírody a životního prostředí byly podpořeny 

tři projekty. V aktivitě Podpora ekologického 

uvědomění, environmentálního vzdělávání 

a managementu bude realizovat krušnohorské 

centrum ochrany přírody – Naturschutzzent-

rum Erzgebirge gGmbH ve Schlettau, Střední 

odborná škola pro ochranu a obnovu životního 

prostředí v Litvínově a ZO ČSOP Teplice-

-Fergunna projekt „Pestrý – Bunt. Přátelé 

biodiverzity v Krušných horách“.

Cílem projektu je zachování a podpora biolo-

gické rozmanitosti Krušnohoří se zřetelem na

biotopy a druhy typické pro region, jimž hrozí 

zánik. Zároveň se má obyvatelstvo naučit 

lepšímu vnímání přírodního bohatství regio-

nu a jeho zvláštností. Plánovány jsou proto 

nejrůznější akce pro veřejnost a také mládež. 

Přibližně 851 000 EUR poskytne projektu Ev-

ropská unie z Evropského fondu pro regionální 

rozvoj (ERDF).

Nové dotační možnosti na odstranění po-

vodňových škod a podpora souvisejících 

preventivních opatření

Možnost podpořit přeshraniční opatření na 

odstranění povodňových škod a podpora 

souvisejících preventivních opatření zůstává 

do konce roku 2011.

Místem pro podání projektových žádostí pro 

získání podpory z Programu Cíl 3/Ziel 3 a pro 

vydání Smlouvy o poskytnutí dotace je Saská 

rozvojová banka -dotační banka- v Drážďa-

nech (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 ter-

mín konzultace je možné zaslat na e-mailovou 

adresu kontakt@ziel3-cil3.eu.
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Entwicklungsvielfalt für das Grenzgebiet
Neun neue sächsisch-tschechische Projekte im EU-Förderprogramm Ziel 3 bestätigt

Der binationale Begleitausschuss des Ziel 

3-Programms hat am 8. März 2011 in Baut-

zen-Schmochtitz insgesamt neun grenzüber-

greifende Vorhaben in den Bereichen Ver-

kehrsinfrastruktur, Sicherheit, Bildung, Kultur, 

Wirtschaft, Tourismus und Umwelt bestätigt. 

Mit rund 4,1 Millionen Euro EU-Mitteln kann 

damit im Rahmen des Ziel 3/Cíl 3-Programms 

ein Gesamtvolumen von rund 4,8 Millionen 

Euro umgesetzt werden. Seit Beginn der 

Antragstellung im August 2008 konnten sich 

nunmehr 125 Projekte qualifizieren.

Sechs Projekte werden unter sächsischer und 

drei Projekte unter tschechischer Federfüh-

rung realisiert. Dabei sind die Anforderungen 

an die Qualität der Zusammenarbeit im Ver-

gleich zum Vorgängerprogramm Interreg III A 

deutlich gestiegen: Mindestens zwei der vier

Kriterien „gemeinsame Planung“, „gemeinsa-

me Durchführung“, „gemeinsame Finanzie-

rung“ und „gemeinsames Personal“ müssen 

erfüllt sein, um eine Förderung aus dem Ziel 

3/Cíl 3-Programm zu erhalten.

Im Programmschwerpunkt Entwicklungen der 

gesellschaftlichen Rahmenbedingungen im 

Fördergebiet stimmte der Begleitausschuss 

der Förderung von vier Projekten zu.

Im Bereich Kooperative Verbesserung und 

bedarfsorientierter Auf- und Ausbau der 

Infrastruktur sowie Kooperation im Bereich 

Regionalplanung und -entwicklung können 

der Verkehrsverbund Oberelbe GmbH in 

Dresden und das Bezirksamt Ústí nad Labem 

das Projekt „ELLA Regio – grenzüberschrei-

tender Regionalverkehr Ústecký kraj/VVO 

Verkehrsverbund Oberelbe – Machbarkeits-

studie“ umsetzen. Im Rahmen der Machbar-

keitsstudie werden die Voraussetzungen für 

ein grenzüberschreitendes ÖPNV/SPNV-

Konzept im Bedienungsgebiet des VVO im 

Raum Sächsische Schweiz/Osterzgebirge 

und dem angrenzenden Verkehrsgebiet des 

Bezirkes Ústí herausgearbeitet. Vorschläge 

für ein grenzübergreifendes Fahrgastinfor-

mationssystem, ein grenzübergreifendes Ta-

rif- und Ticketsystem sowie eine gemeinsame 

Verkehrsplanung runden das Projekt ab. Die 

Europäische Union unterstützt das Vorhaben 

mit einer Förderung in Höhe von 153.000 Euro 

aus dem Europäischen Fonds für regionale 

Entwicklung (EFRE).

Im Programmschwerpunkt Entwicklung der 

Wirtschaft und des Tourismus stimmte der 

Begleitausschuss der Förderung von zwei 

Projekten zu.

In der Aktivität Förderung gemeinsame Kon-

zept- und Produktentwicklung sowie Durch-

führung gemeinsamer Marketingmaßnahmen 

im Bereich Tourismus werden der Verein 

Sdružení Českolipsko in Česká Lípa und die 

Entwicklungsgesellschaft Niederschlesische 

Oberlausitz mbH (ENO) in Bad Muskau das 

Projekt „Grenzüberschreitende Aktivregion – 

Euroregion Neisse-Nisa-Nysa“ umsetzen. 

Wesentlicher Bestandteil des Projektes ist der 

Aufbau einer grenzüberschreitenden touristi-

schen Struktur sowie die Entwicklung und Ver-

marktung innovativer touristischer Angebote in 

den Regionen Českolipsko und Bad Muskau.

Weitere Projektinhalte sind der Transfer von 

Know-how, gemeinsame Schulungen für das 

Personal und Konferenzen. Die Europäische 

Union fördert das Vorhaben mit rund 323.000 

Euro aus dem Europäischen Fonds für regi-

onale Entwicklung (EFRE).

Im Programmschwerpunkt Verbesserung der 

Situation von Natur und Umwelt wurde der 

Förderung von drei Projekten zugestimmt.

In der Aktivität Förderung des Umweltbe-

wusstseins, der Umweltbildung und des 

Umweltmanagements kann das Naturschutz-

zentrum Erzgebirge gGmbH in Schlettau mit 

dem Verein ZO ČSOP Teplice-FERGUNNA 

und der Mittelschule Střední odborná škola 

pro ochranu a obnovu životního prostředí in 

Litvínov das Projekt „Pestrý – Bunt. Freunde 

für Biodiversität im Erzgebirge/Krušnohoří“ 

umsetzen. Projektziel ist die Erhaltung und 

Förderung der biologischen Vielfalt in der 

Region Erzgebirge/Krušné hory mit Fokus 

auf regionaltypische Lebensräume und Arten, 

die gefährdet oder vom Aussterben bedroht 

sind. Gleichzeitig soll durch eine vielgestal-

tige Öffentlichkeitsarbeit eine stärkere Sen-

sibilisierung der heimischen Bevölkerung 

beider Länder für den besonderen Wert der 

Naturausstattung der Region und ihrer schüt-

zenswerten Besonderheiten erreicht werden. 

Parallel dazu wird Umweltbildungsarbeit im 

Jugendbereich durchgeführt. Die Europäische 

Union unterstützt das Vorhaben mit einem 

Zuschuss in Höhe von rund 851.000 Euro 

aus dem Europäischen Fonds für regionale 

Entwicklung (EFRE).

Fördermöglichkeiten zur Beseitigung von 

Schäden des Augusthochwassers 2010 

und für damit im Zusammenhang stehende 

Präventionsmaßnahmen 

Die Möglichkeit, grenzübergreifende Maßnah-

men zur Beseitigung von Hochwasserschäden 

und damit im Zusammenhang stehende Prä-

ventionsmaßnahmen zu unterstützen, besteht 

weiterhin bis zum Jahresende 2011.

Antrags- und Bewilligungsstelle ist die Säch-

sische Aufbaubank – Förderbank – (SAB). 

Ausführliche Informationen zum Antrags-

verfahren und zu Kontaktdetails erhalten alle 

Interessierten auf der Website von Ziel 3/Cíl 

3 unter http://www.ziel3-cil3.eu. Anfragen zu 

Fördermöglichkeiten der grenzüberschreiten-

den Zusammenarbeit sowie zu Beratungs-

terminen können an kontakt@ziel3-cil3.eu 

gerichtet werden.

Weitere Auskünfte erteilt die SAB unter:

Gemeinsames Technisches Sekretariat: 

Tel. +49-(0)351 4910-5566

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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Am 6. April fand im Hotel Heinzebank die 

erste Mitgliederversammlung der Euroregion 

Erzgebirge in diesem Jahr statt. 

Durch die konzentrierte und konstruktive Ar-

beit der Mitglieder konnte die umfangreiche 

Tagesordnung zügig bearbeitet werden.

Auf der Tagesordnung standen u.A. Beschlüs-

se zur Einnahme-Überschussrechnung des 

Vereins sowie zur Satzungsänderung. 

Die Geschäftsführerin informierte zum Um-

setzungsstand des EU-Programms Ziel 3 

und reichte zu diesem Programm Mitglie-

derinformationen aus. Allein im Kleinpro-

jektefonds dieses Programms konnten 54 

sächsische und 49 tschechische Projekte mit 

einem Fördermittelumfang von weit mehr als 

einer Million Euro bewilligt werden. Der Ge-

schäftsbericht 2010 wurde ausgereicht und 

ebenfalls erläutert.

Weitere Themen der Mitgliederversammlung 

waren der bevorstehende Besuch des Präsi-

denten der Arbeitsgemeinschaft Europäischer 

Grenzregionen Karl-Heinz Lambertz, dem 

Ministerpräsidenten der deutschsprachigen 

Gemeinschaft in Belgien im Mai und die er-

folgte Ausschreibung für den Preis der Euro-

region Erzgebirge 2011, der auch in diesem 

Jahr wieder anlässlich des Adventssingens 

der Euroregion Erzgebirge/Krušnohoří ver-

liehen werden soll, das im Dezember in der 

Stadtkirche in Marienberg stattfinden wird.

Mitgliederversammlung der Euroregion Erzgebirge
Členská schůze Euroregionu Erzgebirge

Dne 6. dubna se v hotelu Heinzenbank první 

členská schůze německé části Euroregionu 

Erzgebirge v letošním roce. Díky soustředě-

né a konstruktivní práci členů mohl být nabitý 

program bez zádrhelů plynule zvládnut.

Na programu bylo kromě jiného i plnění roz-

počtu sdružení a rovněž i změny ve stanovách. 

Jednatelka informovala o stavu realizace 

programu Cíl 3 a předala členům zajímavé 

informace o tomto programu. Jen v samotném 

Fondu malých projektů tohoto programu bylo 

schváleno na 54 saských a 49 českých pro-

jektů s objemem dotací více než milion EUR. 

Členům byla také předána a okomentována 

výroční zpráva. Dalšími tématy členské schůze 

byla nadcházející návštěva prezidenta Pra-

covního společenství evropských hraničních 

regionů Karla-Heinze Lambertze, květnová 

návštěva ministerského předsedy německy 

hovořících společenství v Belgii a příprava 

vyhlášení Ceny Euroregionu Krušnohoří/Er-

zgebirge na rok 2011, která bude i v letošním 

roce předána u příležitosti adventního koncer-

tu, který se koná tentokrát v městském kostele 

v Marienbergu. 

Barbara Klepsch, Oberbürgermeisterin Annaberg-Buchholz / Barbara Klepsch, primátorka Annaberg-Buchholz 
Margitta Götz, Abteilungsdirektorin Sparkasse Mittelsachsen / Margitta Götz vedoucí odbočky Středosaské 
spořitelny, Bernd Erwin Schramm, Oberbürgermeister Freiberg / Bernd Erwin Schramm primátor Freibergu 
Frank Vogel, Landrat Erzgebirgskreis / Frank Vogel zemský rada Krušnohorského okresu, Volker Uhlig, Lan-
drat Landkreis Mittelsachsen / Volker Uhlig, zemský rada okresu Střední Sasko 
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Pátek 25. 3. zůstane pro Euroregion Krušno-

hoří důležitým mezníkem. Rada tohoto sdru-

žení hned časně ráno přijala nové členy – firmu 

CAISL, Velkoobchod s drůbežím masem a 

firmu YSSEN. Zvolila také předsedou komise 

pro hospodářství a turistiku chomutovského 

primátora Mgr. Jana Mareše, doplnila komi-

si pro životní prostředí o Mgr. Ing. Oldřicha 

Moravce z Litvínova a připravila se na valnou 

hromadu, která začala hned nato v 10 hodin 

na Benediktu v Mostě. Valná hromada vzala  

na vědomí zprávu revizní komise o hospo-

daření sdružení a schválila rozpočet ve výši  

6 421 000 Kč. Obsahuje i prostředky Fondu 

malých projektů, který euroregion spravuje. 

Nejdůležitějším bodem byly volby do Rady 

Euroregionu Krušnohoří, které následují vždy 

na valné hromadě po komunálních volbách.

Do Rady Euroregionu Krušnohoří byli zvoleni 

tito členové:

Mostecko: JUDr. Hana Jeníčková (Most),   

Bc. Kateřina  Schwarzová (Lom), Ing. Karel 

Linhart (Litvínov)

Chomutovsko: Ing. Jan Řehák (Chomutov), 

Olga Zörklerová (Kadaň), Ing. Stanislav Stehlík 

(Klášterec), Bc. Radek Štejnar (Jirkov)

Lounsko: Ing. Jan Kerner (Louny), Bc. Jan 

Novotný (Žatec), Mgr. Radek Reindl (Pod-

bořany)

Teplicko: Ing. Jiří Hlinka (Osek), Ing. Jitka 

Bártová (Duchcov)

Litoměřicko: Mgr. Josef Seifert (Třebívlice)

oblast kultury: MgA. Jiří Rumpík (Městské 

divadlo v Mostě)

podnikatelská sféra: Antonín Beneš (Celio). 

Z hostů vystoupil Ing. Pavel Kouda, zástupce 

kraje, který ocenil dosavadní dobrou spo-

lupráci euroregionu a kraje a vyzdvihl další 

možnosti spolupráce poté, co byla mezi oběma 

partnery podepsána aktualizovaná smlouva. 

Rada Euroregionu Krušnohoří hned po jedná-

ní valné hromady zvolila vedení Euroregionu 

Krušnohoří. Předsedkyní byla opět zvolena 

JUDr. Hana Jeníčková, místopředsedy Ing. 

Jiří Hlinka (Osek) a Ing. Jan Kerner (Louny).

Freitag der 25.03. war für die Euroregion 

Krušnohoří ein Meilenstein. Der Rat die-

ses Verbandes nahm als erstes an diesem 

Tag neue Mitglieder auf: die Firma CSISL, 

Großhandel  Geflügelfleisch und die Fir-

ma YSSEN. Der Rat wählte Herrn Mgr. Jan 

Mareš, Oberbürgermeister von Chomutov 

zum neuen Vorsitzenden der Arbeitsgruppe 

Wirtschaftförderung  und Tourismus. Die Ar-

beitsgruppe wurde außerdem um Herrn Ing. 

Oldřich Moravec aus Litvinov erweitert. Der 

Rat der Euroregion  bereitete sich dann auf 

die Vollversammlung vor, die anschließend 

im Motel Bendikt in Most stattfand. Die Voll-

versammlung nahm die Information der Re-

visionskommission zum Haushaltsjahr 2010 

zur Kenntnis und genehmigte den Finanzplan 

2011 in  Höhe von 6 421 000 Kronen, der auch 

die Mittel des von der Euroregion verwalteten 

Kleinprojektfonds beinhaltet. Der wichtigste 

Punkt der Vollversammlung war die Wahl des 

Rates der Euroregion Krušnohoří, die immer 

nach der Kommunalwahl stattfindet. 

In den Rat der Euroregion Krušnohoří wurden 

diese Mitglieder gewählt:

Region Most: JUDr. Hana Jeníčková (Most),   

Bc. Kateřina  Schwarzová (Lom), Ing. Karel 

Linhart (Litvínov)

Region Chomutov: Ing. Jan Řehák (Chomu-

tov), Olga Zörklerová (Kadaň), Ing. Stanislav 

Stehlík (Klášterec), Bc. Radek Štejnar (Jirkov)

Region Louny: Ing. Jan Kerner (Louny), 

Bc. Jan Novotný (Žatec), Mgr. Radek Reindl 

(Podbořany)

Region Teplice: Ing. Jiří Hlinka (Osek), Ing. 

Jitka Bártová (Duchcov)

Region Litoměřice: Mgr. Josef Seifert 

(Třebívlice)

Kultur: MgA. Jiří Rumpík (Městské divadlo 

v Mostě)

Unternehmer:  Antonín Beneš (Celio). 

Als Gast schätze der Vertreter des Bezirkes 

Ing. Kouda, die bisherige gute Zusammenar-

beit hoch ein und erwog weitere Möglichkeiten 

der Zusammenarbeit nach dem aktualisierten 

Vertrag, den beide Partner schon unterzeich-

net haben.

Der Rat der Euroregion wählte gleich nach der 

Vollversammlung die neue Leitung der Euro-

region. Als Vorsitzende wurde wieder JUDr. 

Hana Jeníčková gewählt, Als stellvertretenden 

Vorsitzenden wurden Herren Ing. Jiří Hlink 

(Osek) und Ing. Jan Kerner (Louny) gewählt.

Valná hromada Euroregionu Krušnohoří Valná hromada Euroregionu Krušnohoří 
Vollversammlung der EuroregionVollversammlung der Euroregion

Ing. Pavel Kouda, zástupce 

a náměstek hejtmana Ústeckého kraje

JUDr. Hana Jeníčková, předsedkyně JUDr. Hana Jeníčková, předsedkyně 
Euroregionu KrušnohoříEuroregionu Krušnohoří

Společně s krajem / 
Gemeinsam mit dem Bezirk
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Rada Euroregionu Krušnohoří jednala v Mostě na Benediktu

Na svém prvním jednání v letošním roce dne 

28. 1. 2011 v Mostě projednala rada na zákla-

dě výsledků komunálních voleb návrhy nových 

členů rady. O jejich členství a také o novém 

složení rady rozhodla s konečnou platností 

valná hromada, která se uskutečnila 25. břez-

na. Na pořadu byly také změny v odborných 

komisích euroregionu. Do komise pro životní 

prostředí a regionální plán byla za uvolněnou 

Ing. Soňu Hykyšovou zvolena Ing. Milena 

Vágnerová, vedoucí Ekologického centra Most 

a za odstoupivšího velitele Horské služby Boží 

Dar Rudolfa Chlada byl zvolen jeho nástupce 

Miroslav Güttner. Novým členem euroregio-

nu byl jednomyslně zvolen Sport Club 2000 

z Chomutova. Jako vždy byli na jednání po-

zváni starostové okolních obcí, tentokrát tedy 

Mostecka. Při jednání nezapomněli členové 

rady ani na aktuální narozeniny přítomných 

– JUDr. Hany Jeníčkové, Ing. Petry Konečné 

a Mgr. Josefa Seiferta.

Zu seiner ersten Beratung in diesem Jahr in 

Most am 28.01. behandelte der Rat aufgrund 

der Ergebnisse der Kommunalwahl Vorschlä-

ge für die neuen Mitglieder des Rates. Über 

die Mitgliedschaft entscheidet endgültig die 

Vollversammlung am 25. März. Auf der Ta-

gesordnung standen auch die Änderungen 

in den Arbeitsgruppen der Euroregion. In die 

Arbeitsgruppe Umwelt und Regionalplanung 

wurde Frau Ing. Milena Vágnerová  gewählt, 

Leiterin des Ökologischen Zentrums in Most, 

die die bisherige Frau Ing. Soňa Hykyšová 

ersetzt. Statt des bisherigen Chefs der Berg-

wacht Herrn Rudolf Chlad wurde sein Vertreter 

Miroslav Güttner gewählt. Ein neues Mitglied 

der Euroregion wurde auch gewählt. Es ist 

der Verein „Sport Club 2000“ aus Chomutov. 

Wie immer waren auch die Bürgermeister der 

umliegenden Gemeinden eingeladen, diesmal 

aus der Region Most. Bei der Tagung wurden 

auch die Geburtstage der Anwesenden Frau 

JUDr. Jeníčková, Frau Ing. Petra Konečná 

und Herrn Mgr. Josef Seifert durch die Rats-

mitglieder nicht vergessen. 

Der Rat der Euroregion Krušnohoří tagte im Moster Motel Benedikt
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V zasedacím sále českého parlamentu se 

sešli ve středu 6. dubna zástupci všech 13 

českých euroregionů a zástupci Ministerstva 

pro místní rozvoj ČR s poslanci Parlamentu 

ČR, kteří setkáni iniciovali, aby zhodnotili do-

savadní přeshraniční spolupráci euroregionů a 

společně se připravili na nadcházející období 

2013 - 2020. Všichni se shodli na tom, že prá-

ce euroregionů je velmi dobrá, správa Fondu 

malých projektů probíhá bez závad, a také že 

je zapotřebí tento velmi oblíbený nástroj přes-

hraniční spolupráce zachovat a posílit, stejně 

jako celý program Cíl 3. Ostatně Fond malých 

projektů je dobrým příkladem proklamova-

né nutnosti decentralizace. Zástupci všech 

euroregionů velmi ocenili stávající řídící roli 

MMR ČR v programech a fungování řídících 

výborů. Všichni se také shodli na tom, že je 

velmi důležité podpořit stávající osvědčené 

struktury a nevytvářet zbytečně nové. Zástupci 

MMR ČR předali také názor z Bruselu, že není 

počítáno s vyšším počtem programů, naopak 

s jejich snižováním. Přeshraniční spolupráce 

ale zůstává nadále vysokou prioritou. 

Přítomní se navzájem také seznámili s ak-

tuálními problémy a shodli se na tom, že je 

zapotřebí zrychlit práci v Saské rozvojové 

bance, která způsobuje zdržení ve výplatách 

peněz pro žadatele. 

Euroregiony mají i po roce 2013 jasnou perspektivu
Euroregionen haben auch nach 2013 klare Perspektive

Im Konferenzsaal des tschechischen Parla-

mentes trafen sich am 6. April Vertreter aller 

13 tschechischen Euroregionen und Vertreter 

des Ministeriums für regionale Entwicklung der 

Tschechischen Republik mit den Abgeordne-

ten des tschechischen Parlamentes, die das 

Treffen organisiert hatten, um gemeinsam die 

bisherige Zusammenarbeit der Euroregionen 

zu bewerten und die künftige Periode 2013 – 

2020 vorzubereiten. Alle haben sich darauf 

verständigt, dass die Arbeit der Euroregionen 

sehr gut ist, denn die Verwaltung des Klein-

projektsfonds läuft ohne Fehler und dass es 

notwendig ist, dieses beliebte Instrument, so-

wie das ganze Programm Ziel 3 zu behalten 

und zu verstärken. 

Übrigens ist der Kleinprojektfonds ein gutes 

Beispiel proklamierter Notwendigkeit der 

Dezentralisierung. Die Vertreter aller Euro-

regionen schätzten die bestehende Rolle des 

Ministeriums für regionale Entwicklung in den 

Programmen und in den Begleitausschüssen 

hoch ein. 

Alle haben sich auch darauf verständigt, 

dass es sehr wichtig ist, die bestehenden 

Strukturen zu unterstützen und keine neuen 

zu bilden. Vertreter des Ministeriums infor-

mierten über die Meinung von Brüssel, dass 

es sich nicht mehr Programme geben wird, 

sondern weniger. Die grenzüberschreitende 

Zusammenarbeit bleibt weiterhin  eine hohe 

Priorität. Die Anwesenden verständigten sich 

auch darauf, dass notwendig ist, die Arbeit in 

der SAB zu beschleunigen, weil es dadurch 

zu Verzögerungen in der Auszahlungen an 

die  Projektträger kommt.
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Bilaterální komise pro krizový management se 

sešla na svém dalším společném jednání 8. 2. 

na radnici v Oseku. V první části se soustředila 

na přípravu tradiční soutěže mladých hasičů 

v letošním roce, která se uskuteční v září 

v saské Saydě. Ústecký kraj pro tuto soutěž 

již zajistil další putovní pohár, protože původní 

pohár věnovaný krajem po svém třetím nej-

lepším umístění získali natrvalo mladí hasiči 

z Háje. Komise diskutovala také o realizací 

právě realizovaného projektu jazykového kur-

zu hasičů, který má teoretickou část v Němec-

ku, ale jazyková praxe proběhne v Litvínově

a v Chomutově. Komise jednoznačně doporu-

čila projekt Bezpečnost při jízdě na kole, který 

podala ZŠ Hrob. 

Podstatnou část jednání tvořily informace 

o poplachovém plánu přeshraniční pomoci 

s výsledky jeho aplikace v praxi. V letech 2009 

– 2010 bylo provedeno celkem 7 společných 

zásahů a 3 společná cvičení jednotek požární 

ochrany Ústeckého kraje a Saska. Opět bylo 

Krizový management Euroregionu Krušnohoří v Oseku
Arbeitsgruppe Brand- und Katastrophenschutz in Osek

Die Arbeitsgruppe traf sich zu einer weiteren 

gemeinsamen Beratung am 08. 02. 2011 im 

Rathaus Osek. Sie konzentrierte sich im ers-

ten Teil auf die Vorbereitung des traditionellen 

Wettbewerbs der Jugendfeuerwehren, der in 

diesem Jahr im September im sächsischen 

Sayda stattfindet. 

Der Bezirk Ústecký kraj stellte einen weiteren 

Wanderpokal für den Wettbewerb zur Verfü-

gung, weil die Jugendfeuerwehr aus Háj den 

bisherigen Pokal nach dem drittem Sieg in 

Folge dauerhaft bekommen hat. Die Arbeits-

gruppe diskutierte auch über die derzeitige 

Umsetzung des Projektes Brandbekämpfung 

ohne Sprachbarrieren, dessen theoretischer 

Teil in Deutschland durchgeführt, die Sprach-

praxis aber in Chomutov und Litvínov durch-

geführt wird. Weiter bewilligte die Arbeitsgrup-

pe das von der Schule Hrob beantragte Projekt 

„Sicherheit auf dem Rad.“

Einen wesentlichen Teil nahmen die Informa-

tionen  zum Alarmplan der grenzüberschrei-

tenden Hilfe des Bezirkes Ústí mit konkreten 

konstatováno, že chybí mezistátní smlou-

va o společném zásahu záchranářů, i když 

existují dohody na úrovni krajů a zemských 

ředitelství Saska či jednotlivých obcí. Odborné 

příspěvky pracovníků Ústeckého v diskusi pro-

blém osvětlily. Na příštím květnovém jednání 

v Sasku komise projedná výsledky projektů 

v oblasti krizového managementu a bude se 

zabývat problematikou smluv o přeshraničních 

zásazích hasičů a záchranářů v euroregionu. 

praktischen Ergebnissen ein. In den Jahren 

2009 – 2010 wurden insgesamt 7 gemein-

same Einsätze und 3 gemeinsame Übungen 

der Feuerwehren des Bezirkes Ústecký kraj 

mit Sachsen durchgeführt. Erneut wurde fest-

gestellt, dass der Staatsvertrag über gemein-

same Einsätze fehlt, obwohl bereits einzelne 

Vereinbarungen zwischen den Bezirken und 

Landesdirektionen mit einzelnen Gemeinden 

bestehen. Das Problem wurde durch die an 

der Beratung teilnehmenden Mitarbeiter des 

Bezirkes in fachlichen Beiträgen erläutert.  Zur 

nächsten Beratung wird sich die Arbeitsgruppe 

in Sachsen mit Ergebnissen der umgesetzten 

Projekte und mit der Problematik der Verträ-

ge über grenzüberschreitende Einsätze der 

Feuerwehren und des Rettungsdienstes in 

der Euroregion beschäftigen.

Společně s krajem / 
Gemeinsam mit dem Bezirk

Společně s krajem / 
Gemeinsam mit dem Bezirk
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První jednání společné komise pro hospo-

dářství a turistiku Euroregionu Krušnohoří 

v letošním roce se uskutečnilo 15. února 2011 

v proslulé nadnárodní firmě Magna, která 

v Chomutově úspěšně působí již 12 let. Mag-

na se zde komisi představila technologicky 

vyspělou výrobou kvalitních autosedaček ve 

svých zdejších dvou podnicích. Autosedačky 

se dodávají mnohým automobilkám v celém 

světě. Na následné exkurzi se členové komi-

se o vysoké kvalitě výroby mohli přesvědčit 

na vlastní oči. 

Komise poté ohodnotila projekt spoluprá-

ce gastronomických učilišť a doporučila ho 

ke schválení s podmínkou většího zapojení 

německých učňů. Zástupci Ústeckého kraje 

a Asistenčního centra představili na jednání 

realizaci velkého projektu Nová kvalita v pro-

gramu Cíl 3, doporučeného komisí a určeného 

pro rozvoj turistiky v Krušnohoří. Ing. Karel 

Bořecký z Mostu seznámil přítomné s plány 

na turistické a volnočasové využití okolí nově 

vznikajícího jezera Most, které do tohoto pro-

jektu vhodně zapadne. Předseda německé 

části komise M. Lisske informoval o podání 

dalšího velkého projektu v programu Cíl 3, 

zaměřeného na hospodářský rozvoj příhraničí, 

který podává Ústecký kraj se saskými part-

nery. Komise se jím bude zabývat na příštím 

květnovém jednání. Dále představil současnou 

realizaci malého projektu ve Fondu malých 

projektů s názvem Spolupráce informačních 

center prostřednictvím mapy euroregionu. 

Komise pro hospodářství a turistiku v Magně
Arbeitsgruppe Wirtschaftsförderung/Tourismus traf sich in der Firma Magna

Die erste Beratung der gemeinsamen Ar-

beitgruppe für Wirtschaftsförderung und 

Tourismus der Euroregion in diesem Jahr 

fand am 15. Februar 2011 in der bekannten 

übernationalen Firma Magna statt, die in Cho-

mutov schon 12 Jahre erfolgreich arbeitet. Die 

Firma stellte sich der Arbeitsgruppe mit einer 

technologisch hoch entwickelten Produkti-

on von Qualitätsautositzen in ihren hiesigen 

zwei Unternehmen vor.  Die Autositze werden 

an viele Automobilwerke in der ganzen Welt 

geliefert. Bei der anschließenden Exkursion 

konnten sich die Mitglieder der Arbeitsgrup-

pe mit eigenen Augen von der Qualität der 

Produkte überzeugen. Die Arbeitsgruppe 

beurteilte dann das Projekt zur Zusammen-

arbeit der gastronomischen Berufschulen 

und befürwortet es unter der Bedingung, dass 

sich mehr deutschen Lehrlinge beteiligen. 

Vertreter des Bezirkes Ústecký kraj und Ver-

treter des Assistenzzentrums stellten bei der 

Beratung die Umsetzung des Großprojektes 

Sächsisch-Böhmischer Tourismus - Neue 

Qualität aus dem Programm Ziel 3 vor, das von 

der Arbeitsgruppe befürwortet wurde und das 

der Entwicklung des Tourismus im Erzgebir-

ge dient. Herr Ing. Karel Bořecký machte die 

Anwesenden mit Plänen für eine touristische 

Nutzung der Umgebung des neu entstehenden 

Sees in Most bekannt. Dieses Vorhaben passt 

gut zu dem vorgestellten Projekt.  Der Vorsit-

zende des deutschen Teiles der Arbeitsgruppe,  

Matthias Lißke informierte über ein weiteres 

Großprojekt der wirtschaftlichen Entwicklung, 

das vom Bezirk Ústecký kraj in Zusammen-

arbeit mit sächsischen  Partnern beantragt 

worden ist. Die Arbeitsgruppe wird sich damit 

bei ihrer Beratung im Mai ausführlich vertraut 

machen. Zuletzt wurde das Kleinprojektes zur 

Vernetzung der Infozentren mittels einer Karte 

der Euroregion vorgestellt. Dieses Projekt be-

findet sich zurzeit in der Realisierung.
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Um Detailfragen zu einem Projektvor-

haben im Bereich Öffentlichkeitsarbeit 

und Museumspädagogik zu beraten, 

kam der sächsisch Teil dieser Ar-

beitsgruppe im Gottfried – Silbermann 

– Museum in Frauenstein zusammen.

Nach einer sehr sachkundigen Füh-

rung durch die Museumsleiterin Frau 

Gisela Müller, die über eine ausge-

zeichnete Sammlung zu Gottfried 

Silbermann im Museum Frauenstein 

verfügt, konnte die Arbeitsgruppe of-

fene Fragen zur Antragstellung und 

zum Inhalt des Projektes Museen in der 

Euroregion Erzgebirge besprechen, 

sowie die gemeinsame Beratung mit den tschechischen Kollegen 

vorbereiten. 

Frauensteins Bürgermeister Rainer Hentschel ließ es ich nicht neh-

men, die Gruppe in seiner Stadt zu begrüßen.

Sächsischer Teil der Arbeitsgruppe Museen tagte in Frauenstein
Saská část komise pro muzea a kulturní památky ve Frauensteinu

Saská část této komise se sešla 

v muzeu Gottfried – Silber-

mann – Museum ve Frauen-

steinu, aby se důkladně po-

radila o projektovém záměru 

v oblasti práce s veřejností 

a muzeální pedagogiky. Pod 

vysoce odborným vedením 

vedoucí muzea Gizely Mille-

rové, která spravuje vynikající 

sbírku o Gottfriedu Silberman-

novi ve frauensteinském mu-

zeu, projednala komise ote-

vřené otázky podání projektové 

žádosti a obsah projektu muzeí 

Euroregionu Krušnohoří, a rovněž se připravila na společné jednání 

s českými kolegy. 

Starosta Frauensteinu Rainer Hentschel si nenechal ujít příležitost přivítat 

komisi ve svém městě.  

Tato komise se jednala pod vedením 

svého předsedy Dr. Václava Hofman-

na tentokrát 24. 2. 2011 v mostecké 

knihovně. Ing. Tomáš Ondrášek, ředitel 

knihovny, seznámil v úvodu členy komise 

s místní knihovnou. Komise konstato-

vala, že hlubší spolupráce knihoven by 

byla vítána. Zajímavé byly pro všechny 

přítomné informace o stavu realizace 

Fondu malých projektů, kde bylo již 

schváleno přes 100 projektů a vyčerpáno 

přes milion EUR. Komise poté hodnotila 

4 projekty ve své odbornosti a všechny 

po důkladném projednání doporučila na 

zasedání Lokálního řídícího výboru ve 

Freibergu 2. 3. ke schválení. Důležitým 

bodem mosteckého jednání komise bylo 

hodnocení adventního koncertu a přípra-

va Ceny Euroregionu Krušnohoří v le-

tošním roce, kterou komise organizuje. 

Bohužel pro zimní kalamitu v Sasku v den adventního koncertu 

v Lounech přijelo jen málo německých účastníků - přejeli Krušné 

hory přes důrazné varování v saských médiích. Předseda dal na 

zvážení, zda by předání Ceny a význačné akce neměly být prová-

děny v jiném ročním období. Komise o tom bude jednat na svém 

květnovém zasedání v Sasku. S komisí se rozloučil její dlouhodobý 

člen PhDr. Petr Novák, vedoucí odboru kultury a památkové péče 

Krajského úřadu Ústeckého kraje, který odchází do důchodu.

Komise pro kulturu mládež a školy v mostecké knihovně
Arbeitsgruppe Schule/Jugend/Kultur in Bibliothek Most

Die Arbeitsgruppe tagte unter Leitung ihres Vor-

sitzenden Dr. Václav Hofmann diesmal am 24. 02. 

2011 in der Moster Bibliothek. Ing. Tomáš Ondrášek, 

Direktor der Bibliothek, informierte die Mitglieder im 

Vorfeld zur hiesigen Bibliothek. Die Arbeitsgruppe 

stellte fest, dass eine tiefere Zusammenarbeit der 

Bibliotheken in der Euroregion begrüßenswert ist. 

Interessant für alle Anweswenden war die Infor-

mation über den Umsetzungsstand des Kleinpro-

jektfonds im Ziel 3, wo schon über 100 Projekte 

mit einer Fördersumme von über einer Million EUR 

bewilligt worden sind. Die Arbeitsgruppe bewertete 

4 Projekte in ihrer Kompetenz, die nach ausführ-

licher Diskussion alle zur Genehmigung im Loka-

len Lenkungsausschusses in Freiberg am 02.03. 

empfohlen wurden. Ein wichtiger Punkt der Moster 

Beratung war  die Einschätzung des Adventsingens 

und die Vorbereitung  des Preises der Euroregion, 

den diese Arbeitsgruppe organisiert. Leider kamen  

infolge der Schneekalamität in Sachsen am Tag des 

Adventsingens in Louny nur wenige deutsche Teilnehmer – sie überquerten 

das Erzgebirge trotz ausdrücklicher Warnung in den sächsischen Medien. 

Der Vorsitzende der Arbeitsgruppe, Václav Hofmann, gab zu Bedenken, ob 

die Verleihung des Preises sowie wichtige Veranstaltungen nicht in einer an-

deren Jahreszeit  durchgeführt werden sollen. Die Arbeitsgruppe wird dieses 

Thema im Mai nochmals aufgreifen. Aus der Arbeitsgruppe verabschiedete 

sich ihr langjähriges Mitglied, Herr PhDr. Petr Novák, Leiter der Kultur und 

Denkmalpflege des Bezirksamts in Ústí, der in den Ruhestand tritt.
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PRACOVNÍ KOMISE
ARBEITSGRUPPE

Frankenberská škola pro postiženou mládež od 6 do 

20 let byla dne 22. února 2011 dalším místem jednání 

sociální komise Euroregionu Krušnohoří a komise 

dodržela tak svou letitou tradici, spojovat své jednání 

s odbornými exkurzemi. Její členové se zde seznámili 

s provozem, metodami práce a pedagogickými úspěchy 

školy a dozvěděli se mnoho i o integraci postižených 

do normálního života v okrese Střední Sasko. Komise 

poté posoudila předložený projekt Společně v soci-

álních službách, který byl většinou členů doporučen 

Lokálnímu řídícímu výboru ke schválení. Detailně byla 

také projednána příprava sociálního atlasu Euroregionu 

Krušnohoří, který podává Oblastní charita Most. V ko-

misi dochází ke změnám, její dlouholetý člen Mgr. Jiří 

Bureš z mosteckého magistrátu odchází do důchodu 

a na jeho místo je městem Mostem doporučena jeho 

zástupkyně Mgr. Zdeňka Lukešová. Další změny pro-

jedná Rada Euroregionu Krušnohoří na svém příštím 

zasedání.

Sociální komise - Arbeitsgruppe Soziales

Die Schule für behinderte Jugendliche zwischen 6 und 

20 Jahren in Frankenberg war am 22. Februar 2011 

das Ziel der Arbeitsgruppe Soziales der Euroregion 

Erzgebirge. Damit hat diese Arbeitsgruppe ihre lang-

jährige Tradition, die Beratungen mit Exkursionen zu 

verbinden, eingehalten. Die Mitglieder  machten sich 

mit dem Betrieb, den Methoden der Arbeit und den 

pädagogischen Erfolgen der Schule vertraut und haben 

auch Vieles über die Integration der Behinderten ins 

normale Leben im Kreis Mittelsachsen erfahren. Die 

Arbeitsgruppe beurteilte dann das Projekt „Gemeinsam 

in den Sozialdiensten“, das mit einer Mehrheit zur Be-

willigung im Lokalen Lenkungsausschuss empfohlen 

wurde. Detailliert wurde auch die Vorbereitung des So-

zialatlasses der Euroregion Erzgebirge/Krušnohoří be-

sprochen,  den die Karitas Most als Projekt beantragen 

soll.  In der Arbeitsgruppe kam es zu personellen Ände-

rungen. Das langjährige Mitglied aus der Stadtverwal-

tung Most, Mgr. 

Jiří Bureš, geht in 

den Ruhestand. 

An seine Stelle tritt 

auf Empfehlung 

der Stadt Most, 

Zdeňka Lukešová, 

seine bisherige 

Ver t re te r in  im 

Amt.

Komise pro muzea a kulturní 

památky se sešla tentokrát 

10. 2. 2011 na odborném 

sympóziu KRUŠNOHOR-

SKÁ HRAČKA - FENOMÉN 

STŘEDOEVROPSKÉHO LI-

DOVÉHO UMĚNÍ v Oblastním 

muzeu v Mostě pod vedením 

své předsedkyně, ředitelky 

muzea PhDr. Libuše Pokorné. 

Sympózium se konalo v rámci 

realizace projektu „Cent-

rum krušnohorského lidového 

umění“ s prezentací soukromé 

sbírky švýcarské sběratelky 

Dr. Eriky Pohl-Ströher. 

Zajímavé příspěvky přednesli 

zástupci partnerských mu-

zeí z Annabergu-Buchholze, 

Chomutova, Mostu. Velký 

zájem vzbudila přednáška 

o pomoci Ústeckého kraje pro 

zachování kulturních pamá-

tek v Krušnohoří Mgr. Adama 

Šrejbra, zástupce odboru 

kultury a památkové péče 

Krajského úřadu Ústeckého 

kraje. Následnou prohlídku 

výstavy „Krušnohorská hrač-

ka ve světle lidového umění“ 

pro zúčastněné odborníky 

okomentovala PhDr. Pokorná.

Anlässlich dieses Fachsymposiums 

trafen sich die Vertreter der Arbeits-

gruppe Museen/Schlösser/Kultur-

denkmale der Euroregion Erzgebirge  

am 10. 02. im Regionalmuseum Most. 

Das Symposium fand unter Leitung 

der Direktorin des Museums PhDr. 

Libuše Pokorná, im Rahmen der 

Umsetzung des Projektes „Zentrum 

der Erzgebirgischen Volkskunst“ 

statt. Gleichzeitig wurden Teile der 

Privatsammlung der schweizerischen 

Sammlerin Dr. Erika Pohl-Ströher, 

die ihre komplette Sammlung der 

Stadt Annaberg-Buchholz ver-

machte, in einer Sonderschau 

im Regionalmuseum gezeigt. 

Interessante Beiträge trugen 

Vertreter der Partnermuseen  aus 

Annaberg-Buchholz, Chomutov 

und Most vor. Großes Interesse 

fand der Beitrag von Herrn Adam 

Šrejbr, Vertreter der Abteilung 

Kultur und Denkmalpflege über 

die Hilfe des Bezirkes Ústecký 

kraj für die Erhaltung der Kultur-

denkmäler. Die anschließende 

Besichtigung der Ausstellung 

„Erzgebirgsspielzeug in der Licht 

der Volkskunst“ wurde von Frau 

PhDr. Pokorná für die beteiligten 

Fachleute kommentiert.

KRUŠNOHORSKÁ HRAČKA - ERZBEGIRGISCHES SPIELZEUG
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V unikátně členěném přírodním prostředí největší 

zoologické zahrady v České republice je na ploše 

téměř 120 ha chováno více než 160 druhů zvířat 

o 1.000 jedincích, pocházejících z oblasti Evropy, 

Asie a severní Afriky. K obohacení zážitků přispí-

vá možnost svezení Lokálkou Amálkou po areálu 

zooparku, nebo Safari expresem do výběhu Eurosa-

fari, vše s výkladem průvodce. V nabídce jsou také 

projížďky vozem taženým koňmi a komentované 

krmení vybraných druhů zvířat. Děti si přijdou na své 

na tzv. Dětské zoo s kontaktními zvířaty a atrakcemi. 

Oblíbené kulturní a doprovodné akce každoročně 

přilákají návštěvníky z celého regionu. 

Skanzen Stará Ves

Nově se rozvíjející součást zooparku, skanzen Sta-

rá Ves, vzniká za podpory Evropské unie. Od roku 

2007 tu stojí hrázděná kaple, větrný mlýn a hrázdě-

ný statek. Ze Soběnic u Úštěka byla do skanzenu 

dovezena roubenka, zachráněná před demolicí. 

K dokreslení atmosféry přispívá rybník a nově vy-

sazená lipová alej. 

V současné době se dokončuje další fáze výstav-

by. V projektu Centrum krušnohorského lidového 

umění financovaného z programu Cíl 3 na podporu 

přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou 

a svobodným státem Sasko se skanzen rozrůstá 

o další dobové stavby. Byla postavena stylová 

stodola, kde návštěvníci uvidí část sbírky starých 

zemědělských strojů, řezbářská dílna a špejchar se 

sociálním zařízením. Dokončena byla i rekonstrukce 

roubenky. V interiéru roubenky vznikne infocentrum 

s prodejnou a  expozice včelařství. Část roubenky bu-

de věnována prezentaci Ströherské sbírky. Předměty 

sbírky, podávající svědectví o lidovém umění, jsou 

vystaveny v muzeu Manufaktura snů v německém 

Annaberg–Buchholtzi, v Oblastním muzeu v Cho-

mutově a v Mostě. Již v květnu letošního roku bude 

skanzen po téměř dvouleté přestávce opět otevřen.

Připravované akce:

24. 4. neděle - Velikonoční neděle 

30. 4. sobota - Pálení čarodějnic 

7. 5. sobota - Májové voltižní závody – jezdecká 

areál PZOO

28. 5. sobota - Den dětí 

25. 6. sobota - Parkurové závody – jezdecký areál 

PZOO

Více na www.zoopark.cz.

Podkrušnohorský zoopark

Přemyslova 259, 430 01 Chomutov

tel.: +420 474 629 917

fax: +420 474 624 412

e-mail: zoopark@zoopark.cz

www.zoopark.cz

PODKRUŠNOHORSKÝ ZOOPARKPODKRUŠNOHORSKÝ ZOOPARK
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Im einzigartig gegliederten natürlichen Milieu des größten 

ZOOs in der Tschechischen Republik werden auf einer 

Fläche von fast 120 ha mehr als 160 Tierarten mit 1000 

Exemplaren gezüchtet. Diese stammen aus Gebieten in 

Europa, Asien und Nordafrika. Zu der Bereicherung des 

Zoobesuchs tragen die Möglichkeiten bei, mit der Klein-

bahn „Amálka“ durch das Areal des Tierparks zu fahren,  

sowie mit dem Safari Express in das Gehege Eurosafari, 

mit Kommentierung durch einen Zooführer. Im Angebot 

sind auch Pferderspazierfahrten mit der Fütterung ausge-

wählter Tierarten. Für Kinder gibt es im sog. Kinderzoo 

Kontakt mit den Tieren und weitere Attraktionen. Beliebte 

kulturelle- und Begleitveranstaltungen locken jedes Jahr 

Besucher aus der ganzen Region.

Freilichtmuseum Stará Ves (Altes Dorf)

Der neu entwickelte Teil des Zooparks, das Freilicht-

museum Stará Ves, entstand Dank der Förderung der 

Europäischen Union. Seit 2007 stehen hier eine Fach-

werkkapelle, eine Windmühle und ein Fachwerkgut. Aus 

Soběnice bei Úštěk wurde ein Fachwerkhaus gebracht 

und damit vor dem Abriss gerettet. Zur passenden 

Atmosphäre tragen ein Teich und die neu gepflanzte 

Lindenallee bei.

Zurzeit wird eine weitere Etappe des Aufbaus beendet. 

Im Projekt des aus dem Programm Ziel 3 Tschechische 

Republik/Freistaat Sachsen geförderten Zentrums der 

Erzgebirgischen Volkskunst wachsen im Freilichtmu-

seum weitere historische Bauten. Es wurde eine histo-

rische Scheune aufgebaut, wo Besucher einen Teil alter 

landschaftlichen Maschinen sehen können, sowie eine 

Schnitzerwerkstatt und ein Speicher mit Sanitäranlage. 

Beendet ist auch schon ein Fachwerkhaus wo ein Info-

zentrum mit einer Verkaufstelle und mit einer Exposition 

der Bienenzucht entsteht. Ein Teil dieses Gebäude wird 

der Präsentation der Ströherschen Sammlung gewidmet. 

Viele Exponate dieser Sammlung sind bereits in der 

Manufaktur der Träume in Annaberg-Buchholz ausge-

stellt,  sowie in den Museen in Most und Chomutov. Das 

Freilichtmuseum wird im Mai dieses Jahres nach einer 

fast zweijährigen Pause wieder geöffnet.

Geplante Veranstaltungen

24. 04. Sonntag - Osternsonntag

30.04. Samstag - Hexentag

28.05. Samstag - Kindertag

25.06. Samstag - Derbyrennen – Reiterareal des Zoo-

parks 

Mehr unter: www.zoopark.cz

Podkrušnohorský zoopark

Přemyslova 259, 430 01 Chomutov

tel.: +420 474 629 917

fax: +420 474 624 412

e-mail: zoopark@zoopark.cz

www.zoopark.cz

Zoopark ErzgebirgsvorlandZoopark Erzgebirgsvorland
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ÚSPĚŠNÉ PROJEKTY 
ERFOLGREICHE PROJEKTE

Od zahájení školního roku si saští studenti 

vychutnávají sousední Česko přímo ve svých 

třídách. Obecně prospěšná nadace s názvem 

Daetz-Stiftung vyvinula spolu se saským 

ministerstvem kultu a sportu, Ministerstvem 

školství mládeže a sportu ČR, Výzkumným 

ústavem pedagogickým v Praze a generál-

ním konzulátem ČR v Drážďanech model 

realit Česka pro výuku v Sasku, trvající pět 

dní. Zařazením tohoto modelu do výuky na 

gymnáziích a středních školách by mělo být 

dosaženo toho, aby se studenti zamýšleli 

Společně hledět do budoucna 
Výukový model o Spolkové republice Německo

Gemeinsam in die Zukunft blicken
Ein Unterrichtsmodul zur Bundesrepublik Deutschland

Seit Beginn dieses Schuljahres erleben säch-

sische Schülerinnen und Schüler ihr Nach-

barland Tschechien im Klassenzimmer. Die 

gemeinnützige Daetz-Stiftung entwickelte 

zusammen mit dem Sächsischen Staatsmi-

nisterium für Kultus und Sport, dem tsche-

chischen Ministerium für Bildung, Jugend und 

Sport, dem Pädagogischen Forschungsinstitut 

in Prag und dem Generalkonsulat der Tsche-

chischen Republik in Dresden ein fünftägiges 

Ländermodul zur Tschechischen Republik für 

den fächerverbindenden Unterricht in Sach-

sen. Mit der festen Integration dieses Moduls 

an Gymnasien und Mittelschulen soll erreicht 

werden, dass die Schülerinnen und Schüler 

ihre vorhandenen stereotypen Vorstellungen 

überdenken, in dem sie sich nachhaltig und 

umfassend mit ihrem Nachbarland ausein-

andersetzen. Das erworbene Wissen befähigt 

sie zu einem vorurteilsfreien Miteinander auf 

Augenhöhe, welches die Basis dafür schafft, 

in Zeiten zunehmender Globalisierung und 

Migration erfolgreich miteinander leben und 

arbeiten zu können.

Die notwendige Annäherung aneinander 

kann aber nur dann gelingen, wenn junge 

Menschen beider Länder mehr voneinan-

der erfahren. Aus diesem Grund planen die 

Daetz-Stiftung und das Gymnázium Chomu-

tov die Entwicklung eines Unterrichtsmoduls 

zur Bundesrepublik Deutschland für tsche-

chische Schulen vorerst in der Euroregion 

Erzgebirge. Das Konzept für ein derartiges 

Unterrichtmodul wurde mit der finanziellen 

Unterstützung aus dem Ziel 3- Kleinprojek-

tefond in diesem Jahr erarbeitet. 

Bei einem zweitägigen Workshop im Daetz-

Centrum Lichtenstein diskutierten tsche-

chische und sächsische Lehrer und Schüler 

gemeinsam mit Experten der Daetz-Stiftung, 

der Ministerien, des Prager Forschungsins-

titutes, der Schulbehörde in Ústí nad Labem 

und des Umweltzentrums Dresden erste 

Themenvorschläge für das Unterrichtsmodul, 

welche in Abstimmung mit dem Pädagogi-

schen Forschungsinstitut nach der Richtlinie 

„Erziehung zum europäischen und globalen 

Denken“ entwickelt wurden. Sie umschließen 

die Bereiche Wirtschaft, Geografie, Umwelt, 

Geschichte, Kunst und Gesellschaft mit dem 

Ziel, die interkulturellen Kompetenzen der 

Schülerinnen und Schüler in Bezug auf ihr 

Nachbarland Deutschland zu stärken. 

Mit der Umsetzung des Konzeptes soll bereits 

im nächsten Jahr begonnen werden. Dann 

heißt es, gemeinsam mit einem tschechischen 

Lehrerteam einzelne Unterrichtsstunden me-

thodisch und didaktisch zu entwickeln, Unter-

richtsmaterialien herzustellen, Stundenpläne 

zu entwerfen und eine onlinebasierte Lehrer-

plattform aufzubauen, auf der alle Unterrichts-

inhalte tschechischen Schulen zur Verfügung 

gestellt werden können.

nad existujícími stereotypními představami, 

které by si se svými sousedy měli dlouhodobě 

a zevrubně vysvětlovat. Získané vědomosti 

na stejné úrovni přispějí k spolužití bez před-

sudků a pomohou vytvořit základnu, která jim 

umožní v době zesílené globalizace a migrace 

společně žít a pracovat. Potřebné vzájemné 

sbližování se ale může podařit jen tehdy, 

když mladí lidé budou o sobě vzájemně více 

vědět. Daetz-Stiftung a chomutovské gym-

názium proto spolu připravují také vzdělávací 

modul o Spolkové republice Německo pro 

české školy, zatím v Euroregionu Krušnohoří. 

Koncepce tohoto výukového modelu byla již 

z dotace programu Cíl 3 Fond malých projektů 

v letošním roce již zpracována. Na dvouden-

ním workshopu v sídle nadace Daetz-Stiftung 

diskutovali čeští a saští učitelé spolu s experty 

nadace, ministerstvy, pražským výzkumným 

ústavem, školskými úřady z Ústí nad Labem 

a ekologickým centrem v Drážďanech o prv-

ních návrzích vhodných témat pro vzdělávací 

modul, který by pak po dohodě s Výzkumným 

pedagogickým institutem mohl být připraven 

podle směrnice „Výchova k evropským a glo-

bálním myšlenkám“. Ta by měla obsahovat 

oblast hospodářství, zeměpis, životní prostře-

dí, dějiny, umění a společnost, s cílem posílit 

mezikulturní vědomosti studentů se zřetelem 

k sousední zemi Německu. 

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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V mládežnickém centru Kaštanový 

dvůr v obci Reichenau projednali 

zástupci sdružení Burgverein Frau-

enstein, starosta Rainer Hentschel 

a zástupci města Oseku v čele se 

svou novou starostkou Lenkou 

Říhovou spolu s jednatelkou Eu-

roregionu Erzgebirge/Krušnohoří  

Beate Ebenhöh a projektovou ko-

ordinátorkou Elke Zepak možnosti 

nové spolupráce v oblasti mládeže 

a kultury. Obě strany projevily zá-

jem o přípravu projektu určeného 

žákům, jehož obsahem by bylo 

zpracování a zdramatizování divadelního představení, které by se 

odehrálo jak ve Frauensteinu, tak i ve Freibergu. Vedení tohoto 

projektu převezme Reinhardt Schuricht z freiberského divadla.

Im Kastanienhof des Ortes Reichenau 

beriet der Burgverein Frauenstein, der 

Bürgermeister Rainer Hentschel und 

Vertreter der Stadt Osek mit ihrer Frau 

Bürgermeisterin Lenka Říhová an der 

Spitze, gemeinsam mit der Geschäfts-

führerin Beate Ebenhöh und der Pro-

jektkoordinatorin Frau Elke Zepak aus 

der Euroregion Erzgebirge über eine 

neue Zusammenarbeit im Bereich Ju-

gend und Kultur. 

Beide Seiten zeigten sich sehr interes-

siert an der Vorbereitung eines Schü-

lerprojektes, dass die Erarbeitung und 

Aufführung eines Theaterstücks zum Inhalt hat, das sowohl in Frauenstein 

als auch in Osek aufgeführt werden soll. Herr Schuricht vom Theater in 

Freiberg wird die Leitung für dieses Projekt übernehmen.

Weitere Zusammenarbeit Frauenstein Osek
Pokračování spolupráce Frauenstein – Osek

BÄRENSTEIN (DTPA/MT): Obecní rada 

Bärenstein se usnesla na svém posledním za-

sedání, že projektový management pro záměr 

Společného městského centra Bärenstein-

-Vejprty zadá společnosti ibb Ingenieurbüro 

Bauwesen GmbH.

Bärenstein realizuje společně s městem Vej-

prty přeshraniční městské centrum jako měst-

skou zástavbu na volné ploše. Objem investic 

si vyžádá 3,88 milionů EUR. Projekt je dotován 

z evropského programu Cíl 3, spravovaného 

Saskou rozvojovou bankou (SAB). O projek-

tech rozhoduje česko–saský Monitorovací 

výbor. Vedoucím partnerem projektu je obec 

Bärenstein.

BÄRENSTEIN (DTPA/MT): Der Gemeinderat 

Bärenstein hat in seiner jüngsten Sitzung die 

Vergabe des Projektmanagements für das 

Vorhaben „Gemeinsame Mitte Bärenstein - 

Vejprty“ an die ibb Ingenieurbüro Bauwesen 

GmbH beschlossen.

Bärenstein wird gemeinsam mit dem tsche-

chischen Vejprty (Weipert) eine grenzüber-

schreitende Mitte als städtebauliche Freian-

lage errichten. Das Investitionsvolumen soll 

3,88 Millionen Euro betragen. 

Diese Maßnahme wird durch das 

europäische Förderprogramm 

Ziel 3/Cíl 3 über die Sächsische 

Aufbaubank gefördert. Über Pro-

jekte entscheidet sächsisch-

tschechisches Begleitsausschuss. 

Die Gemeinde Bärenstetritt als 

Lead-Partner  des Projektes auf.

Společného městské centrum Bärenstein-Vejprty
Gemeinsame Mitte Bärenstein - Vejprty
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Po úspěšných literárních 

projektech, podpořených 

z evropských programů 

Phare CBC a Interreg IIIA, 

pokračuje dosavadní lite-

rární spolupráce ve Fondu 

malých projektů Cíl 3. Po 

setkání přátel krušnohor-

ské literatury v Marien-

bergu a Mostě pokračo-

val projekt „Literatura v 

Krušnohoří“ v soboru 19. 

března 2011 v Baldauf-Villa 

v Marienbergu. V zaplněnému sálu tu po autorském čtení ukázek 

z české i saské strany Krušných hor předvedli projektoví partneři 

další inovaci, kterou jsou nově vytvořené česko-německé webové 

stránky (www.krusnohorstiautori.cz). Umožňují nejen prohloubení 

stávajících kontaktů či navázání nových, ale pomohou navíc získat 

zpětnou vazbu od čtenářů. Přispějí tak jistě k ještě většímu poznání 

regionální literatury na obou stranách hranice. Oba hlavní iniciátoři, 

Constanze Ulbricht a Radim Holeček, připravují již teď další literár-

ní večer, který 

se uskuteční 

v Mostě.

Nach den aus den europäischen Programmen Phare CBC und Inter-

reg III A geförderten, erfolgreichen literarischen Abenden, geht die 

bisherige literarische Zusammenarbeit im Kleinprojektfonds Ziel 3 

weiter. Nach dem Treffen der Freunde erzgebirgischer Literatur in 

Marienberg und Most fand das Projekt „Literatur im Erzgebirge“ sei-

ne Fortsetzung am Samstag den 19. März 2011 in der Baldauf-Villa 

in Marienberg. Im vollbesetzten Saal  stellten nach dem Autorlesen 

aus der sächsischen sowie aus der tschechischen Seite des Erzge-

birges Projektpartner eine weitere Innovation vor, die neugestalteten 

deutsch-tschechischen Web-Seiten (www.erzgebirgsautoren.de). Sie 

ermöglichen nicht nur eine Vertiefung der bestehenden Kontakte oder 

Verknüpfung der neuen, sondern gibt den Lesern die Möglichkeit sich 

zu äußern. Somit kann sicher noch zum besseren Kennenlernen der 

regionalen Literatur beiderseits der Grenze beigetragen werden. Die Organisatoren beider 

Länder, Constanze Ulbricht, 

Leiterin der Baldauf-Villa  und 

Radim Holeček von der UNI 

in Ústí nad Labem, bereiten 

schon jetzt einen weiteren Li-

teraturabend vor, der in Most 

stattfinden wird. 

Literární večery pokračují - Weitere Literaturabende

Bývaly doby, kdy 

to s Energií, pro-

vozující chráněné 

dílny v Meziboří, 

nevypadalo dobře, 

dokonce hrozil její 

zánik. Od nástupu 

Ing. Milana Koneč-

ného do funkce ře-

ditele v roce 2007 

se situace rapidně 

zlepšila a společ-

nost nyní vykazuje 

nejen velké úspě-

chy v začleňová-

ní postižených do 

práce, ale výrazně 

rozšířila spektrum 

svých služeb, realizovala řadu projektů – a dokonce již nemá ani 

finanční problémy. S německým partnerem, společností Lebenshil-

fe, která je dokonce jedním z jejích zakladatelů, připravuje společné 

projekty i koncepci další spolupráce. V poslední době Energie získala 

4 byty pro své postižené spolupracovníky a připravuje nákup dalších. 

Uskutečňuje tak úspěšně záměr integrace postižených lidí do spo-

lečnosti, místo jejich dosavadní koncentrace.

Es gab Zeiten, als es mit der 

Gesellschaft Energie, die 

die geschützte Werkstätte 

in Meziboří betreibt, nicht 

gut aussah und sogar ihr 

Untergang drohte. 

Seit dem Einstieg von Herrn 

Ing. Milan Konečný in die 

Funktion des Direktors 2007 

hat sich die Situation rapid 

geändert und die Gesell-

schaft weist nicht nur Er-

folge in der Integration der 

Behinderten in die Arbeit 

auf, sondern sie realisierte 

auch eine Reihe von Pro-

jekten und hat sogar keine 

finanziellen Probleme mehr. 

Mit dem deutschen Partner, der auch einer der Gründer der Gesellschaft 

ist, werden gemeinsame Projekte sowie eine Konzeption zur weiteren 

Zusammenarbeit vorbereitet. In letzter Zeit bekam Energie 4 Woh-

nungen für ihre behinderten Mitarbeiter und bereitet den Kauf weiterer 

Wohnungen vor. 

Sie verwirklicht erfolgreich das Vorhaben der Integration der Behinderten 

in die Gesellschaft, statt wie bisher ihre Separation.

Člen Euroregionu Krušnohoří Energie, o.p.s., akceleruje
Mitgliedsorganisation der Euroregion Erzgebirge „Energie gemeinnützige Gesellschaft“ im Aufwind“

Ing. Milan KonečnýIng. Milan Konečný

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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Partnerství mezi obcí Místo a městem 

Schlettau již existuje od roku 1997 a za 

dobu jeho trvání se podařilo zrealizovat 

mnoho společných akcí, především 

kulturně-sportovního charakteru.

K nejvýznamnějším akcím patří napří-

klad turistická setkání mládeže i členů 

turistických spolků se společným 

pochodem na trase Místo (Hasištejn) – 

Schlettau, tradiční Letní festival hudby 

na zámku Schlettau, České dny ve 

Schlet tau, a patří sem i kulturní akce 

spojené s hradem Hasištejn (dobývání 

hradu, hradní hrátky, adventní akce 

a mnohé další). Projekt byl zaměřen na 

vytvoření uceleného vícejazyčného informačního systému k příhraničním památ-

kám. Zároveň s marketingovým záměrem na propojení podobných  příhraničních 

památek na druhé straně hranice.

V projektu došlo k prohloubení a zintenzivnění partnerské spolupráce, která byla 

cíleně orientovaná na kulturní památky. Bylo třeba dobudovat a zpřehlednit infor-

mační systém, který by na české straně zprostředkovával informace o Hasištejně 

návštěvníkům hradu a současně je třeba vytvořit společné vícejazyčné propa-

gační materiály, které aby informovaly o obou kulturních památkách současně.

Došlo také k výměně zkušeností a znalostí ohledně prezentace a rovněž 

i o provozu obou památek. Vzájemně prospěšná spolupráce bude nepochybně 

pokračovat i v budoucnu a může vést k dalším společným projektům.

Die Partnerschaft zwischen der Gemeinde 

Místo und der Stadt Schlettau besteht schon 

seit 1997 und innerhalb dieser Zeit gelang 

es, viele gemeinsame Veranstaltungen um-

zusetzen, vor allem im Bereich Kultur und 

Sport. Zu den bekanntesten gehören z.B.  

touristische Treffen der Jugend und der 

Mitglieder touristischer Vereine mit einer 

gemeinsamen Wanderung auf der Strecke 

Místo (Hasištejn) – Schlettau, das gemein-

same Sommermusikfestival im Schloss 

Schlettau, Tschechische Tage in Schlettau 

und viele andere, mit der Burg Hasištejn 

verbundenen Veranstaltungen (Eroberung 

der Burg, Burgspiele, Adventsveranstaltun-

gen). Ein Projekt beinhaltet die Erstellung eines geschlossenen mehrsprachigen Informationssystems 

zu den Denkmalen im Grenzgebiet und ein Marketingvorhaben,  ähnliche Denkmale beiderseits der 

Grenze zu vernetzen. 

Im dem Projekt kam es zur  Vertiefung und Intensivierung der partnerschaftlichen

Zusammenarbeit bezüglich der Kulturdenkmale. Es war notwendig, ein übersichtliches

Infosystem aufzubauen, das auf der tschechischen Seite die Informationen über die Burg Hasištejn 

den Besuchern vermitteln kann und zugleich war  es auch notwendig, gemeinsame mehrsprachige 

Werbematerialien zu gestalten, die gleichzeitig über beide Kulturdenkmale informieren.

Weiterhin kam es zum Erfahrungsaustausch bezüglich der Präsentation und des Betriebs beider 

Denkmale. Diese gegenseitig nutzbringende Zusammenarbeit wird ohne Zweifel auch in der Zukunft 

fortgesetzt und kann zur Umsetzung weiterer gemeinsamer Projekte führen.

Infopress se ptá nového starosty obce Místo Bc. Miroslava Bělského

Pane starosto, jak chcete navázat na dosavadní spolupráci vaší 

obce s městem Schlettau? 

Nově zvolené zastupitelstvo již navázalo na dosavadní spolupráci s městem 

Schlettau společným setkáním na zámku Schlettau dne 12.3.2011, kde jsme se 

seznámili se starostou, ředitelem zámku a některými zastupiteli města. U příležitosti 

tohoto setkání jsme předali starostovi Axelu Bräuerovi výstupy projektu z programu 

Ziel3/Cíl3 a to šest set brožur „Stručná historie hradu Hasištejn a zámku Schlettau“ 

a dvě stě padesát pohlednic. Společně strávený čas jsme věnovali především 

tématu možné spolupráce a společným akcím obcí. Výsledkem bude naše účast 

na květnovém pochodu ze Schlettau do Místa.

Jak se vám líbí výstupy projektu, jak jste s nimi spokojen? 

Ačkoliv jsem nebyl u samého začátku projektu, s výstupy jsem nadmíru spokojen, 

celkový nápad barevného sladění pohlednic se stávajícími vstupenkami hodnotím 

velmi kladně. Brožury jsou rovněž vydařené, jejich vzhled, čtyřjazyčný 

obsah doplněný o dobové podoby hradu a zvolený formát jistě zaujme 

a obohatí nejednoho návštěvníka hradu Hasištejn či zámku ve Schlettau, 

kde budou zdarma společně s pohlednicemi zájemcům poskytovány.

Jaká je budoucnost hradu Hasištejna? 

Hrad námi není nijak zatracen, i když již nebude investiční prioritou obce 

číslo jedna, jako tomu bylo do současnosti. V letošním roce by se zde 

mělo uskutečnit již tradiční pálení čarodějnic a dobývání hradu pořádané panem 

Borovcem. Dále bychom chtěli vybrat alespoň jednu akci z předchozích let a z té 

udělat do budoucna tradici. Od nákladných akcí v jednom roce chceme upustit 

a peníze investovat do základních potřeb občanů jako je například veřejné osvětlení..

Infopress fragt den neuen Bürgermeister von Místo Miroslav Bělský 

Herr Bürgermeister, wie wollen Sie an die bisherige Zusammenarbeit Ihrer Gemeinde 

mit der Stadt Schlettau knüpfen?

Die neu Gewählten setzen die bisherige Zusammenarbeit mit einem gemeinsamen Treffen in Schloss 

Schlettau am 12. 03. fort, wo wir uns mit dem Bürgermeister, mit dem Direktor des Schlosses und 

einigen Vertretern der Selbstverwaltung bekannt gemacht haben. Bei dieser Gelegenheit haben wir 

an den Herrn Bürgermeister Axel Bräuer die Ergebnisse des aus dem Programm Ziel 3 geförderten 

Projektes übergegeben. Das sind sechs Broschüren mit einer kurzen Geschichte der Burg Hasištejn und 

des Schlosses Schlettau sowie 250 Ansichtskarten. Die gemeinsam verbrachte Zeit haben wir vor allem 

dem Thema der weiteren möglichen Zusammenarbeit gewidmet, mit gemeinsamen  Veranstaltungen 

der Gemeinden. Das Ergebnis war die Beteiligung  an der Maiwanderung von Schlettau nach Místo. 

Wie gefällt Ihnen das Ergebnis des Projektes, sind Sie damit  zufrieden?

Obwohl ich nicht seit Beginn am Projekt beteiligt war, bin ich mit den Ergebnissen überaus zufrieden. 

Die Idee der farblichen Verbindung der Ansichtskarten mit den bestehenden Eintrittskarten schätze ich 

sehr positiv ein. Auch die Broschüre ist gelungen. Ihre Gestalt, der mit historischen 

Bildern ergänzte viersprachige Inhalt, sowie das gut gewählte Format erfreut viele 

Besucher der Burg Hasištejn oder des Schlosses Schlettau, wo die Broschüre und 

die Ansichtskarten den Interessenten kostenlos angeboten werden.

Wie ist die Zukunft der Burg Hasištejn?

Die Burg wird nicht von uns abgelehnt, auch wenn sie keine Priorität in unserem 

Haushalt darstellt, wie es bis jetzt war. So findet auch in diesem Jahr wieder der 

Tag der Hexen statt und die von Herrn Borovec veranstalte Eroberung der Burg. Weiter möchten wir 

zumindest eine Veranstaltung aus den vorigen Jahren auswählen und diese als Tradition in die Zukunft 

fortführen. Auf die aufwendigen Veranstaltungen in einem Jahr möchten wir verzichten und das Geld 

in die Grundbedürfnisse der Bürger investieren, wie z.B. der öffentlichen Beleuchtung.

Partnerství mezi obcí Místo a městem Schlettau
Partnerschaft zwischen der Gemeinde Místo und der Stadt Schlettau

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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Konference v rámci projektu v programu Cíl 

3 s názvem Středoevropská kulturní krajina 

Montanregion Krušnohoří, který směřuje obě 

stany Krušnohoří s jeho hornickými památ-

kami k zápisu na seznam kulturního dědictví 

UNESCO, shrnula dosavadní úspěšnou práci 

na jeho realizaci. Ve zcela zaplněném kon-

ferenčním sále Krajského úřadu v Ústí nad 

Labem dne 17. 3. 2011 vyslechli přítomní za-

jímavé přednášky českých i saských odborníků 

na vysoké profesionální úrovni. Dokumen-

tovaly tak dosavadní úspěšnou a rozsáhlou 

přeshraniční spolupráci a byly nejen oprav-

dovou přehlídkou úspěšně dokonané práce, 

ale i jasným vymezením dalších konkrétních 

kroků. Pro Euroregion Krušnohoří byl vždy 

záměr této cesty ke světovému dědictví velkou 

prioritou již od roku 1998. Bylo tehdy zásluhou 

PhDr. Libuše Pokorné, ředitelky mosteckého 

muzea, že v oné době rozpačité bezradnosti 

na české straně před vznikem krajů převzala 

se svou komisí pro muzea a kulturní památky 

Euroregionu Krušnohoří koordinaci na české 

straně. Česká strana tak mohla být partnery 

podaných německých projektů, kterými již 

tehdy byly zahájeny přípravné práce. Vstu-

pem Ústeckého kraje jako žadatele a nositele 

projektu Montanregion Krušnohoří se situace 

v realizaci záměru společné cesty ke světo-

vému dědictví na obou stranách vyrovnala.

Cesta ke světovému dědictví - Weg zum Welterbe

Die Konferenz im Rahmen des Projektes „Mit-

teleuropäische Kulturlandschaft Montanregion 

Erzgebirge“, das beide Seite des Erzgebirges 

mit seinen Montandenkmälern zur Liste des 

Welterbes UNESCO leitet,  hat die bisherige 

erfolgreiche Zusammenarbeit bei dessen Um-

setzung zusammengefasst. Im  Konferenzsaal 

des Bezirksamtes in Ústí nad Labem hörten 

die Anwesenden interessante Vorlesungen 

sächsischer sowie tschechischer Experten 

auf einem hohen fachlichen Niveau. Hier 

wurde die bisherige erfolgreiche und breite 

grenzüberschreitende Zusammenarbeit do-

kumentiert und nicht nur eine Vorführung der 

erfolgreich durchgeführten Arbeit. Es wurden 

klare Festlegungen zu weiteren konkreten 

Schritten getroffen. Für die Euroregion hatte 

das Vorhaben des Weges zum Welterbe seit 

1998 immer eine hohe Priorität. Es war damals 

das Verdienst der Direktorin des Museums in 

Most, Frau PhDr. Libuše Pokorná, dass sie 

in der Zeit der verlegenen Ratlosigkeit auf 

der tschechischen Seite, vor dem Entste-

hung der Bezirke, mit ihrer Arbeitsgruppe für 

Museen und Kulturdenkmäler der Euroregion 

Erzgebirge die Koordinierung auf der tsche-

chischen Seite übernahm. Die tschechische 

Seite konnte so ein Partner der beantragten 

deutschen Projekte werden, mit denen die 

Vorbereitungsarbeiten begonnen hatten. Mit 

dem Eintritt des Bezirkes Ústecký kraj als 

Antragsteller und Projektträger des Projektes 

Montanregion, hat sich die Situation in der 

Umsetzung des Vorhabens des gemeinsa-

mes Weges zum Welterbe auf beiden Seiten 

angeglichen.  
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V hotelu Cascade v Mostě se uskuteč-

nila 31.1.2011 opět tradiční prezentace 

vysokých škol, organizovaná Okresní 

hospodářskou komorou Most. Zahájil ji 

předseda OHK Most Ing. Rudolf Jung a jako 

vždy i primátor Mostu  Ing. Vlastimil Vozka.

Velký úspěch měla členská škola Eurore-

gionu Krušnohoří, soukromá Vysoká škola 

finanční a správní, kde v současné době 

studuje již přes 1000 studentů a od roku 

2007 velmi úspěšně organizuje i Infor-

mační centrum Evropské komise EUROPE 

DIRECT Most, které je jediné svého druhu 

v Ústeckém kraji.

Tradiční prezentace vysokých škol v Mostě
Traditionelle Präsentation der Hochschulen in Most

Im Hotel Cascade in Most fand wieder am 31. 

01. 2011 die von der Handelskammer Most 

traditionelle Präsentation der Hochschulen statt. 

Sie wurde vom Vorsitzenden der Kammer Most 

Herrn Ing. Rudolf Jung und wie immer auch vom 

Oberbürgermeister von Most, Herrn Ing. Vlastimil 

Vozka eröffnet. 

Einen großen Erfolg hatte die Mitgliedsschule der 

Euroregion, die private Hochschule für Finanzen 

und Verwaltung (VŠFS), wo zurzeit schon über 

1000 Stundenten studieren und die seit 2007 sehr 

erfolgreich auch das Infozentrum der Europäischen 

Union EUROPE DIRECT Most, das ein einzigartiges 

im Bezirk Ústecký kraj Zentrum seiner Art ist.  

Výzva k předkládání návrhů na udělení Ceny 
Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge za zásluhy 

v přeshraniční spolupráci

Euroregion Krušnohoří/Erzgebirge udělí v letošním roce již podruhé 
Cenu Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge za zásluhy o přeshraniční 
spolupráci. Tato Cena bude předána těm osobám, které se vynikají-
cím způsobem zasloužily o přeshraniční spolupráci v Euroregionu 
Krušnohoří/Erzgebirge. Cena je zamýšlena jako vyznamenání těm 
osobnostem, jejichž angažovanost a působení slouží ku prospěchu, 
spolužití a sbližování sousedů v příhraničí.
Návrhy je třeba doručit písemně do 30. června 2011 do jednoho 
z obou společných jednatelství v Mostě či ve Freibergu a musí 
obsahovat podrobné zdůvodnění zásluh navrženého/navržené. Cena 
bude v letošním roce předána 3. prosince u příležitosti adventního 
koncertu Euroregionu Krušno-
hoří/Erzgebirge v kostele města 
Marienbergu. Statut Ceny 
a adresa jednatelství i informace 
o předání Ceny v roce 2010 
najdete na našich internetových 
stránkách www.euroreg.cz.

Aufforderung zur Abgabe von Vorschlägen für den 
Preis der Euroregion Erzgebirge/Krušnohoří für Ver-

dienste in der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit

Die Euroregion Erzgebirge/Krušnohoří verleiht in diesem Jahr zum 
zweiten Mal den Preis der Euroregion Erzgebirge/Krušnohoří für 
Verdienste in der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit. Dieser 
Preis wird an Personen vergeben, die sich  in hervorragender Weise 
um die grenzüberschreitende Zusammenarbeit in der Euroregion 
Erzgebirge/Krušnohoří verdient gemacht haben. Er ist zur Aus-
zeichnung an Personen gedacht, deren Engagement und Wirken 
zum Wohl, dem Miteinander und der Annäherung der Nachbarn im 
Grenzgebiet dient. Die Vorschläge sind bis zum 30. Juni schrift-
lich  in eine der beiden Geschäftsstellen in Freiberg oder in Most 
einzureichen und sollen eine ausführliche Begründung über die 
Verdienste der/des Vorgeschlagenen enthalten. Der Preis wird in 
diesem Jahr am 3. Dezember anlässlich des Adventssingens der 
Euroregion Erzgebirge/Krušnohoří in der Stadtkirche Mareinberg 
vergeben. Das Statut zur Vergabe des Preises und die Adresse 
der Geschäftsstellen sowie In-
formationen zur Preisverleihung 
2010 finden sie auf unserer 
Internetseite. www.euroregion-
erzgebirge.de.

Všeobecné studium na Technické univerzitě 

Bergakademie Freiberg nabízí rozmanitý vý-

běr všeobecně vzdělávacích, mezioborových 

a osobnostně vzdělávacích oborů pro širokou 

škálu obyvatel. Jsou mezi nimi přednášky 

ve studijních kroužcích na speciální témata 

z hospodářství, společenských věd a kultury, 

ze všeobecně vzdělávací nabídky ze všech 

fakult a rovněž kurzy Soft Skill určené osob-

nostnímu vzdělávání, jako je rétorika či tech-

nika učení. V letním semestru jsou nabízeny 

následující akce: politicko-právní diskusní 

fórum „Vše co je právo“, řada přednášek na 

téma ženy a technika, výstava a přednášky 

k 50 letům pádu zdi, přednáška k 19 letům 

Rio – k dějinám udržitelnosti, přednáška 

o víně v zámku Proschwitz a mnoho dalších.

Studující na TU Bergakademie Freiberg se 

tak mohou kromě odborného studia vzdělávat 

takříkajíc komplexně. Pro studující z Ně-

mecka i České republiky otevírá všeobecné 

studium možnosti během zaměstnání i po 

ukončení aktivní pracovní činnosti usednout 

do škamen (vysokoškolských) a podílet se 

na mnohotvárném vědeckém životě vysoké 

školy. Návštěva studijních kroužků a kolokvií 

je pro všechny zájemce zadarmo a není třeba 

se předem hlásit. Nové programy se objeví 

začátkem dubna. Na přání obdržíte exempláře 

i poštou. 

Kontakt:

www.studium-generale.tu-freiberg.de

studiumgenerale@iwtg.tu-freiberg.de

Tel. (03731) 39-3406

Fax. (03731) 39-2832

Das Studium generale der Tech-

nischen Universität Bergakademie 

Freiberg bietet eine vielfältige 

Auswahl an allgemeinbildenden, 

fächerübergreifenden und persön-

lichkeitsbildenden Lehrveranstal-

tungen für ein breites Publikum.

Darunter Ringvorlesungen zu spe-

ziellen Themen aus Wissenschaft, 

Gesellschaft und Kultur, allge-

meinbildende Angebote aus allen 

Fakultäten sowie Soft Skill Kurse 

zur Persönlichkeitsbildung, wie Rhetorik oder Lerntechniken.

Im Sommersemester werden folgende Veranstaltungen ange-

boten: „Rechtspolitisches Diskussionsforum „Alles was Recht 

ist“, Vorlesungsreihe „Frauen und Technik“, Ausstellung und 

Vorträge zu „50 Jahre Mauer“, Vorlesung zu „19 Jahre Rio – 

Zur Geschichte der Nachhaltigkeit“, „Weinvorlesung Schloß 

Proschwitz“ und vieles mehr.

Studierende der TU Bergakademie Freiberg können sich damit 

neben dem Fachstudium ganzheitlich bilden. 

Für interessierte Bürger aus Deutschland und Tschechien eröffnet 

das Studium generale die Möglichkeit, auch während oder nach 

der beruflich aktiven Zeit die (Hoch-) Schulbank zu drücken 

und am vielfältigen wissenschaftlichen Leben der Hochschule 

zu partizipieren.

Der Besuch der Ringvorlesungen und Kolloquien ist für alle 

Interessierten kostenfrei und ohne Anmeldung möglich. Das 

neue Programm erscheint Anfang April. Auf Wunsch erhalten 

Sie ein Exemplar per Post.

Kontakt:

www.studium-generale.tu-freiberg.de

studiumgenerale@iwtg.tu-freiberg.de

Tel. (03731) 39-3406

Fax. (03731) 39-2832

Myšlení bez hranic v hlavě – všeobecné studium
Denken ohne Grenzen im Kopf - Studium generale
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Za velké účasti odborníků z turistické branže 

byl zahájen v zámečku Větruše v Ústí nad 

Labem projekt v programu Cíl 3 s názvem 

Česko – saský turistický region – Nová kvalita.   

Projekt si vytkl za cíl přeshraničně zúročit na 

turistickém trhu destinaci společného Krušno-

hoří. Společnou nadregionální a mezinárodní  

reklamní kampaní by se mělo Krušnohoří pro-

sadit jako přeshraniční region v srdci Evropy. 

Pořadatelé, kteří jsou současně i žadatelé 

projektu, pozvali na tuto akci přednášející 

z obou stran hranice. Projekt představila Ing. 

Jana Nedrdová, na kterou navázaly příspěvky 

Zdeňka Umlaufové (Ústecký kraj) a Alexandry 

Zdeňkové. Za německou stranu vystoupila 

Veronika Hiebel, jednatelka turistického sva-

zu  Tourismusverein Erzgebirge. Přeshraniční  

projekty a strukturu euroregionů okomento-

vali jednatelé Euroregionu Krušnohoří Beate 

Ebenhöh a František Bína. Zástupkyně muzea 

města Annabergu Peggy Keller a Antonín Her-

zán z destinační agentury Krušnohoří názorně 

přestavili úspěchy v realizaci projektů a šance 

pro turistiku, při čemž se zmínili i o byrokratic-

kých překážkách.

Co si jistě všichni  přejí, je soustavné pokračo-

vání výměny zkušeností a konkrétní výsledky 

projektu. Živá diskuse ukázala, že je toho 

velmi zapotřebí.

Unter großer Beteiligung von Fachleuten aus 

der Tourismusbranche wurde Ende März im 

Schloss „Větruše“ in Ústí n.L. das Ziel3 – Pro-

jekt  „Böhmisch-Sächsische Tourismusregion 

–NEUE QUALITÄT“ eröffnet.

Das Projekt dient dem Ziel, künftig die De-

stination Erzgebirge/Krušnohoří grenzüber-

schreitend zu vermarkten. Durch eine ge-

meinsame überregionale und internationale 

Bewerbung soll das Erzgebirge als grenz-

überschreitende Region im Herzen Europas 

positioniert werden.

Die Veranstalter, die gleichzeitig Projektträ-

ger des Vorhabens sind, hatten sich dazu 

Fachleute von beiden Seiten der Grenze für 

Vorträge eingeladen.

Vorgestellt wurde das Projekt von Ing. Jana 

Nedrdová, dazu kamen die Fachvorträge von 

Zdeňka Umlaufová, Alexandra Zdeňkova 

(Bezirksamt Ústí) und Veronika Hiebl, der 

Geschäftsführerin des Tourismusvereins 

Erzgebirge.

Grenzüberschreitende Projekte kommen-

tierten die Geschäftsführer der Euroregion 

Erzgebirge/Krušnohoří František Bína und 

Beate Ebenhöh.

Frau Dr. Peggy Kreller, die für die Museen 

der Stadt Annaberg zuständig ist und Antonín 

Herzán von der Destinationsagentur Erzgebir-

ge, verdeutlichten sehr anschaulich die Erfolge 

bei der Durchführung gemeinsamer Projekte 

und die Chancen für den Tourismus, wobei 

auch bürokratische Hürden bei der Umsetzung 

der Vorhaben angesprochen wurden.

Wünschenswert wäre einen kontinuierlich 

Fortsetzung des Erfahrungsaustauschs.

Die rege Diskussion zeigte, dass dafür durch-

aus eine Notwendigkeit besteht.

Zahajovací konference projektu Zahajovací konference projektu 
Česko–saský turistický region – Nová kvalitaČesko–saský turistický region – Nová kvalita
Auftaktkonferenz des Projektes Auftaktkonferenz des Projektes 
„Böhmisch-Sächsische Tourismusregion – Neue Qualität„Böhmisch-Sächsische Tourismusregion – Neue Qualität

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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Gemeinsames Tschechisch-deutsches Projekt ermöglicht 
die Ausbildung „Orientierung in der Natur“ in Schulen der Euroregion
Společný Česko-německý projekt umožní zavedení výuky orientace 
v přírodě ve školách Euroregionu Krušnohoří
Die Grundschulen auf der tschechischen sowie auf 

der sächsischen Seite der Euroregion Erzgebirge 

können zurzeit die Disziplin Orientierung in der Natur 

nicht unterrichten, obwohl diese ein Teil des Lehr-

plans ist. Es fehlen Karten für den Orientierungslauf, 

sowie die Platzierung der Kontrollpunkte. Ohne diese 

Hilfsmittel ist eine praktische Ausbildung der Schü-

ler nicht möglich. Die Schulen haben auch keine 

speziell ausgebildeten Pädagogen zur Verfügung. 

Die Änderung des gegenwärtigen Zustandes und 

die Vorbereitung optimaler Bedingungen für die 

Einführung der Disziplin „Orientierung in der Natur“ 

ist das Ziel des Projektes, das der „Krušnohorský 

rogainingový klub Litvínov“ gemeinsam mit dem 

USV TU Dresden entwickelt. 

Für die Wäldern und Parkanlagen in Litvínov und 

Dresden möchten beide Partner zwei neue  Karten 

für den Orientierungslauf herstellen und im Terrain 

zwei Netze stabiler Kontrollpunkte platzieren. Für 

Interessenten aus den Reihen der Pädagogen, 

Sportlehrer und weiteren Personen die mit den 

Kindern arbeiteten, organisieren sie eine Ausbil-

dung für Instrukteure des Orientierungslaufes. Die 

Teilnehmer des Kurses bekommen hier Grund-

informationen über diese Sportart und die neu 

erworbenen Kenntnisse erproben sie in der Praxis 

bei einem Wettbewerb der Schüler, der auch ein Teil 

des Projektes ist.

Die gedruckten Karten stellen die Projektpartner 

nicht nur den Schulen kostenlos zur Verfügung, 

sondern auch Interessierten aus der breiten Öffent-

lichkeit. Informationen über die Möglichkeit, den 

Orientierungslauf zu probieren, findet man unter 

http://www.krk-litvinov.cz/.

Im Projekt ist auch ein Ausflug der Schulkinder 

nach Sachsen geplant. Die ausgewählten Schulkin-

der aus den Litvínover Schulen absolvieren einen 

Unterrichtstag in Dresden, wo sie sich mit ihren 

deutschen Altersgenossen treffen.        Jan Tojnar

základní informace o této oblasti sportovní výuky 

a své nově nabyté znalosti si ihned ověří v praxi 

během pořádání modelového závodu žactva, který 

je rovněž součástí projektu.

Vytištěné mapy projektoví partneři zdarma poskyt-

nou nejen školským zařízením, ale též zájemcům 

z řad široké veřejnosti. Informace o možnosti vy-

zkoušet si orientační běh přinese webová stránka 

projektu na adrese http://www.krk-litvinov.cz. 

Projekt počítá i s poznávacím zájezdem školní mlá-

deže do Saska. Vybraní žáci litvínovských základních 

škol absolvují výuku orientace v Drážďanech, kde 

se zároveň setkají se svými německými vrstevníky.                                              

Jan TojnarZákladní školy na české i saské straně hranice na 

území Euroregionu Krušnohoří nemohou v současné 

době vyučovat orientaci v přírodě, která je přitom 

součástí osnov. Chybějí jim totiž mapy pro orientační 

Europäische Union. Europäischer Fonds für 

regionale Entwicklung: Investition in Ihre 

Zukunft/Evropská unie. Evropský fond pro 

regionální rozvoj: Investice do vaší budoucnosti

běh, neexistuje ani síť trvale rozmístěných kontrol-

ních bodů. Bez těchto pomůcek se však praktická 

výuka žáků neobejde. Školy navíc nedisponují ani 

speciálně vyškolenými pedagogy.

Změna současného stavu a příprava optimálních 

podmínek pro zavedení výuky orientace v přírodě je 

cílem projektu, na kterém spolupracuje Krušnohor-

ský rogainingový klub Litvínov společně s Univerzit-

ním sportovním klubem TU Dresden.

V lesích a parcích Litvínova a Drážďan chtějí tyto 

kluby vytvořit dvě nové mapy pro orientační běh a do 

terénu rozmístit dvě sítě fixních kontrol. Pro zájemce 

z řad pedagogů, vedoucích sportovních kroužků 

a dalších osob pracujících s dětmi zorganizují školení 

instruktorů orientač-

ního běhu. Účastníci 

kurzu na něm získají 
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Unsere Gesellschaft Drůbež Palmovka mit ihrem 

Hauptsitz in Prag ist mehr als 15 Jahre erfolgreich 

tätig. Sie konzentrierte sich seit ihrer Gründung auf 

die Verarbeitung und den Verkauf von gekühltem 

Geflügel, ursprünglich für den Mittelböhmischen 

Bezirk. Als das Volumen des Verkaufs wuchs, ent-

stand  der Bedarf für neue Räumlichkeiten, vor allem 

für die Produktion. 2010 gab es die Möglichkeit, 

die teilweise ausgestatteten Räumlichkeiten in der 

Gemeinde Mstišov, die praktisch in der Vorstadt 

der bekannten Stadt Teplice liegt, zu nutzen. Die 

Gemeinde ist ca 2 km von der Straßenverbindung 

nach Zinnwald entfernt. Nach einer anspruchvollen 

Sanierung der inneren Räume konnten wir Ende 

2010 mit dem hiesigen Betrieb unserer Großhandel-

stätigkeit beginnen.  Die Produktion besteht in der 

Zerteilung und Verarbeitung des frischen Geflügels, 

also von Hühnern und Puten. 

Der überwiegende Teil  unserer Produktion wird 

in die Hauptstadt Prag ausgeliefert,  weiterhin den 

Kunden in Mittelböhmen. Ein erheblicher Teil ist für 

unsere eigenen Einzelhandelsverkaufstellen vorge-

sehen – bis jetzt haben wir 20 stabile Verkaufstellen. 

In Nordböhmen sind es bereits drei in Děčín und 

eine in Ústí nad Labem. 

Nach dem Start des Betriebs kam es zur Frage der 

Entwicklung unserer Handelstätigkeit in Nordwest-

böhmen. Für die Entwicklung auf diesem Gebiet 

haben wir einige Handelsvertreter mit dem Ziel 

beschäftigt, stufenweise die hiesige Marktposition 

zu erfassen, mit der Perspektive, eine stufenweise 

Zusammenarbeit im sächsischen Grenzgebiet zu 

beginnen. Für den Verkauf und das Marketing haben 

wir für den Posten des Managers Herrn Ján Boháč 

gewonnen, der langjährige Erfahrungen  im Handel 

besitzt. Seine Aufgaben sind das Marketing, die 

Präsentation unserer Gesellschaft und nicht zuletzt 

auch die Entwicklung der Beziehungen zu Partnern 

im sächsischen  Grenzgebiet. 

Herr Boháč hat der Leitung unserer Gesellschaft vor-

geschlagen, dass es für unsere Tätigkeit interessant 

wäre, in der Euroregion Erzgebirge/Krušnohoří mit-

zuwirken. Der Vorschlag wurde eindeutig unterstützt 

und im März dieses Jahres wurden wir ordentliches 

Mitglied der Euroregion. Unseren Beitrag sehen wir 

hauptsächlich als stufenweise Arbeit für die Euro-

region, weiter möchten wir die Entwicklung der 

Beziehungen zu potenziellen sächsischen Partnern 

anknüpfen. Am Anfang unserer Tätigkeit wurden 

Vorbereitungsgespräche mit der sächsischen Seite 

begonnen. Die Leitung unserer Gesellschaft ent-

Naše společnost Drůbež Palmovka, s hlavním sídlem 

Praha má již více než 15 let úspěšné činnosti, se 

zaměřila na zpracování a prodej chlazené drůbeže, 

původně orientována na Středočeský kraj. Tak, jak 

narůstaly objemy prodeje, vyvstala potřeba nových 

prostor, především výrobních. V roce 2010 se na-

skytla možnost využít zčásti vybavených prostor 

v obci Mstišov, prakticky na předměstí významné-

ho města Teplice. Obec je situována cca 2 km od 

hlavního tahu na Cínovec. Po náročné rekonstrukci 

vnitřních prostor jsme v závěru roku 2010 zahájili 

provoz velkoobchodní činnosti, spojené s dělením 

Představuje se Vám nový člen Euroregionu Krušnohoří…
Neues Mitglied der Euroregion Krušnohoří stellt sich vor…

schied sich, Herrn Boháč mit der Vertretung unsrer 

Firma in der Euroregion zu beauftragen, mit dem 

Ziel der Sicherstellung der Beziehungen zu säch-

sischen Partnern. 

Als eines der Attribute unserer Tätigkeit sehen wir 

die Unterstützung der KMU in der Konkurrenz der 

Handelsketten – im Direktverkauf ohne Zwischen-

glieder = niedrigerer Preis für den Endverbraucher 

– bessere Vermarktung. 

Über die Entwicklung unserer Tätigkeit werden wir in 

der nächsten Ausgaben der Infopress informieren.

a úpravou čerstvé drůbeže, tedy hlavně kuřat a krůt.

Převážná část naší produkce je expedována do 

hlavního města Prahy, dále potom k odběratelům 

ve Středočeském kraji a značná část produkce je 

určena pro naše maloobchodní prodejny -  doposud 

máme bezmála 20  stabilních prodejen. Některé jsou 

již severních Čechách - 3 v Děčíně, jedna v Ústí 

nad Labem.

Po základním náběhu provozu přišla na řadu otázka 

rozvoje obchodní činnosti v oblasti Severozápadních 

Čech. Pro rozvoj v této oblasti jsme přijali několik 

obchodních zástupců s cílem zaujmout postupně 

příslušnou pozici na zdejším trhu s výhledem na 

postupný rozvoj spolupráce obchodní 

činnosti v saském příhraničí. Pro pod-

poru prodej a marketingu jsme získali 

pro pozici manažera obchodu zkušené-

ho pracovníka s dlouholetou obchodní 

praxí pana Jána Boháče. Úkoly před 

něj postavené se zaměřují na marketing 

s důrazem na propagaci naší společnosti 

a v neposlední řadě zaměřené na rozvoj 

vzájemných vztahů s partnery v saském 

příhraničí. Pan Boháč navrhl vedení 

společnosti, že pro  naší činnost by bylo 

zajímavé zapojit se do práce a činnosti 

v Euroregionu Krušnohoří – Erzgebir ge. 

Návrh byl jednoznačně podpořen a v břez-

nu letošního roku jsme se stali řádnými 

členy Euroregionu.

Náš přínos spatřujeme hlavně v postup-

ném rozvoji práce pro Euroregion, dále 

pro rozvoj vztahů s potenciálními Sas-

kými partnery. V rámci započetí činnosti 

již byly zahájeny přípravné rozhovory se 

Saskou stranou.

Vedení společnosti se rozhodlo pověřit 

našeho manažera obchodu stálým zastupováním 

v Euroregionu a pověřilo jej rovněž zajišťováním 

rozvoje styků se saskými partnery. Vidíme jako jeden 

z atributů naší činnosti v této oblasti podporu malé-

ho a středního podnikání v konkurenci obchodních 

řetězců – ve spojení přímý nákup bez mezičlánků 

= nižší cena pro konečného spotřebitele – lepší 

uplatnění na trhu.

O rozvoji naší činnosti Vás budeme informovat 

v dalších vydáních Infopressu.

Tomáš Spálenka, 

Drůbež Palmovka, ředitel Divize Teplice

Ján Boháč, Drůbež Palmovka,

manažer obchodu, Divize Teplice

Ján BoháčJán Boháč
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Masopustní tradici v královském městě u Ohře 

byla obnovena teprve nedávno - v roce 2005, 

a to v duchu doby rakousko-uherské monar-

chie a první republiky. A kdo jiný by měl být 

vůdčí postavou, než dobrý voják Josef Švejk.  

A když k tomu přidáte pěkné masky, dobovou 

hudbu a dobré jídlo, tak úspěch bývá zaručen. 

A tak by tomu bylo i v letošním roce.

Vše vypuklo v sobotu 5. března, kdy se v 10 

hodin vydal průvod masek od kadaňského 

hradu na náměstí, kde Josef Švejk jménem 

masek požádal starostu Kadaně o povolení 

masopustu. Z náměstí se vydal smuteční prů-

vod k mostu přes Ohři, kde byla Morana, jako 

symbol zimy, upálena, utopena a dostřelena 

(pro jistotu).

Od řeky pak bude průvod zamířil již zvesela do 

areálu františkánského kláštera, kde veselice 

pokračovala  až do velkého finále v 17 hodin, 

při kterém byla také oceněna nejlepší maska.  

Trocha práce s přípravou masky se určitě 

vyplatí, protože pro výherce byly připraveny 

pěkné a zajímavé ceny. A i ti, co nevyhráli, se 

určitě během dne dobře pobavili.

Dobovou atmosféru budou pomáhal vytvořit 

celý den hudební tělesa: Brass Band, Švejk 

Šraml, Motovidlo a Pražský pouťový orchestr. 

Pochopitelně nesměli ke správnému koloritu 

chybět ani doboví vojáci.

Zažít bujaré masopustní veselí přijeli opět 

také hosté z družebního města Aue. Na ně-

mecké hosty se již v Kadani těšili. Ostatně 

Kadaňský masopust přivítal i hosty z Aue
Fasching in Kadaň begrüßte auch Gäste aus Aue

Die Faschingtradition in der königlichen Stadt 

Kadaň wurde erst kürzlich, im Jahre 2005 

gegründet, und im Geist der Österreichisch – 

Ungarischen Monarchie und der Ersten Re-

publik durchgeführt. Und wer kann besser die 

Leitfigur werden als der brave Soldat Švejk? 

Wenn dazu gute Kostüme, traditionelle Mu-

sik  und gutes Essen kommen, ist der Erfolg 

garantiert. So war es auch in diesem Jahr. 

Alles brach am Samstag den 5. März auf, als 

der Umzug der Masken von der Burg auf den 

Marktplatz aufbrach, wo Josef Švejk im Na-

men der Masken  den Bürgermeister um die 

Erlaubnis zum Fasching bat. Vom Markplatz 

brach ein Trauerumzug zu der Brücke über 

den Fluss Ohře auf, wo die Morana, ein Sym-

bol des Winters, verbrannt wurde, ertrank und 

erschossen wurde. Vom Fluss zog der lustige 

Umzug zum Franziskanerkloster, wo sich die 

Belustigung bis zum großen Finale fortsetzte, 

bis die beste Maske gekürt wurde. Ein wenig 

Arbeit mit der Vorbereitung der Maske lohnt 

sich, weil für die Sieger schöne und interes-

sante Geschenke vorbereitet wurden. Auch 

die, die nichts gewonnen hatten, konnten sich 

an diesem Tag gut amüsieren. 

Die Brass Band, Švejk Šraml, Motovidlo 

und Pražský pouťový orchestr gestalteten 

den ganzen Tag in historischer Atmosphäre. 

Selbstverständlich konnten auch die histori-

schen Soldaten nicht fehlen.

Um diese Heiterkeit zu erleben kamen wieder 

deutschen Gäste aus der Partnerstadt Aue, 

auf die Gäste man sich in Kadaň schon sehr 

freute. Übrigens besuchen sich beide Part-

nerstädte einander mehrmals im Jahr und so 

kennen sich die Leute schon gut. Die bisherige 

Zusammenarbeit würde der Bürgermeister von 

Kadaň Jiří Kulhánek, als ehemaliger Päda-

goge, mit einer Eins mit Sternchen bewerten. 

obě partnerská města se navštěvují během 

roku několikrát, a tak se lidé již dobře znají. 

Dosavadní spolupráci by starosta Kadaně Jiří 

Kulhánek, jako bývalý pedagog, udělil jedničku 

s hvězdičkou.  
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Das Schloss Schlettau liegt im oberen Erzge-

birge an historisch und touristisch bedeuten-

den Salz- und Silberstraße.

Die Gebäude wurden im 14. – 18. Jh. im Stil 

der Gotik, Renaissance und des Barock ge-

baut und haben ihre Wurzeln in einem Wege-

kastell des 11. Jahrhunderts. Das schöne hohe 

Schloss und das benachbarte Herrenhaus 

liegen in einem romantischen Park, dessen 

alte Bäume sich in zwei Teichen spiegeln.

Im Schloss, bzw. Herrenhaus befinden sich 

das Zentrum für Wald- und Wildgeschichte, 

die Posamentenschauwerkstatt, die Schau-

werkstatt „Kräuterlikörherstellung“, die Samm-

lung „Erzgebirgische Landschaftskunst“, der 

Rittersaal in dem Konzerte, Hochzeiten u.a. 

stattfinden, ein schöner Weinkeller und noch 

weitere Museumsräume.

Für das leibliche Wohl wird im Restaurant & 

Café im Schloss bestens gesorgt.

Öffnungszeiten: 

Dienstag-Freitag 10.00 – 17.00 Uhr

Samstag  14.00 – 17.00 Uhr

Sonn- und Feiertag 13.00  - 17.00 Uhr

(außerhalb der Öffnungszeiten, Besuch auf 

Voranmeldung möglich)

Schließtage: Heiligabend, 1. und 2. Weih-

nachtsfeiertag, Silvester

Adresse:

Schloss Schlettau

Schlossplatz 8

09487 Schlettau

Tel: 03733 66019

Fax: 03733 608037

www.schloss-schlettau.de

info@schloss-schlettau.de

Schloss Schlettau - Besuchen Sie unser zauberhaftes Schloss im oberen Erzgebirge
Zámek Schlettau - Navštivte kouzelný zámek v horním Krušnohoří

Zámek Schlettau leží v horním Krušnohoří 

na dvou historicky a turisticky význačných 

stezkách - Solné a Stříbrné. Budovy zámku 

byly vystavěny ve 14. a 18. století v gotickém, 

renesančním  barokním slohu a svými kořeny 

sahají až do 11. století, kdy zde stál kastel 

s vybíráním mýta. Krásný, vysoký zámek 

a sousední panský dvůr leží v romantickém 

parku, jehož staré stromy se odrážejí ve dvou 

rybnících. V zámku, popřípadě v paláci se 

nachází centrum lesních a loveckých dějin, 

prýmkařská dílna, předváděcí  dílna ukazující 

výrobu likérů, sbírka krušnohorského krajinář-

ského umění, rytířský sál, v němž se kromě 

jiného konají koncerty či svatby, krásný vinný 

sklípek a další muzejní prostory. Pro tělesné 

blaho se postará zámecká restaurace s ka-

várnou  Restaurant & Café. 

Otevírací doba:

úterý – pátek 10.00 - 17.00 hodin

sobota  14.00 - 17.00 hodin

neděle a pátek  13.00 - 17.00 hodin

(kromě vyznačené otevírací doby je možná ná-

vštěva zámku, pokud bude předem ohlášená) 

Zámek je uzavřen na Štědrý den, oba svátky 

vánoční a na Silvestra. 

Adresa:

Schloss Schlettau

Schlossplatz 8

09487 Schlettau

Tel: 03733 66019

Fax: 03733 608037

www.schloss-schlettau.de

info@schloss-schlettau.de


