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Děti jsou budoucnost pohraničí
Schváleno 15 nových česko-saských projektů evropského dotačního Programu Cíl 3/Ziel 3
Česko-saský Monitorovací výbor Programu

marketingových opatření

Cíl 3/Ziel 3 doporučil k podpoře na zasedání

v oblasti cestovního ru-

v Perštejně dne 19. června 2012 dalších 15

chu mohou realizovat svůj

přeshraničních projektů se zaměřením na

projekt „Topografie sta-

vzdělávání, sociokulturu, hospodářství a ces-

veb moderní architektury

tovní ruch i životní prostředí. V rámci Programu

(TOPOMOMO)“ nadace

Cíl 3/Ziel 3 tak budou realizovány projekty

Stiftung Haus Schminke

s celkovými náklady přibližně 11,4 milionů

s projektovými partnery,

EUR, které získají příspěvek Evropské unie

kterými jsou město Löbau

cca 9,7 milionů EUR. Od zahájení programu

a Technická univerzita

v srpnu 2008 bylo k realizaci schváleno již

v Liberci.

176 projektů.

Projekt má vytvořit doplň-

Z čerstvě schválených projektů budou 11 ko-

kovou kulturně-turistic-

ordinovat saští Lead partneři a čtyři projekty

kou nabídku v Euroregi-

povede český Lead partner. Podmínkou pro

onu Nisa. České a saské

poskytnutí dotace je u všech projektových

výzkumné instituce prove-

žádostí splnění nejméně dvou z následujících

dou společně průzkum staveb mezinárodního

ke zlepšení současného stavu a k naplnění cíle

čtyř forem spolupráce: společné plánování,

významu z období moderní architektury 20.

Rámcové směrnice EU o vodě.

společná realizace, společný personál, spo-

století. Vybrané stavby budou navzájem pro-

Projekt obdrží od Evropské unie z Evropského

lečné financování.

pojeny jako turistické cíle. Návštěvník bude

fondu pro regionální rozvoj (ERDF) celkem

Nadřazeným cílem podpory je vytvořit a re-

moci tyto architektonické skvosty objevovat

457.210,52 EUR.

alizovat v česko-saském dotačním území

v rámci odborných exkurzí, díky inovativním

Místem pro podání projektových žádostí pro

přeshraniční hospodářské, sociální a ekolo-

systémům orientačního značení i na putovní

získání podpory z Programu Cíl 3/Ziel 3 a pro

gické aktivity pomocí společných strategií pro

výstavě a v rámci kulturních akcí. Výchozím

vydání Smlouvy o poskytnutí dotace je Saská

udržitelný územní rozvoj.

bodem a kontaktním místem pro turisty bude

rozvojová banka -dotační banka- v Dráž-

V prioritní ose Rozvoj společenských rám-

mezinárodní informační centrum ve Schmin-

ďanech (Sächsische Aufbaubank -Förder-

cových podmínek v dotačním území schválil

keho domě v Löbau.

bank- (SAB).

Monitorovací výbor dotaci sedmi projektům.

Projekt bude podpořen Evropskou unií dotací

Podrobné informace k postupu získání dotace

V oblasti Podpory inovativních procesů

ve výši 317.559,96 EUR z Evropského fondu

a kontakty jsou k nalezení na webových strán-

v dětských zařízeních budou v rámci projektu

pro regionální rozvoj (ERDF).

kách http://www.ziel3-cil3.eu.

„Novostavba přeshraniční mateřské školy

V programové prioritě Zlepšení situace pří-

Dotazy k přeshraniční spolupráci a požadav-

„Sonnenschein“ v Klingenthalu“ spolupracovat

rody a životního prostředí byl podpořen jeden

ky na termín konzultace je možné zaslat na

města Klingenthal a Kraslice. Výstavbou nové

projekt.

e-mailovou adresu:

budovy ve stávajícím areálu školky „Kneipův

V aktivitě Společná opatření v oblasti proti-

kontakt@ziel3-cil3.eu.

dětský dům Sonnenschein“ v Klingenthalu

povodňové ochrany, vodního hospo-

budou vytvořeny předpoklady pro společnou

dářství, vodních staveb a ochrany vod

výchovu německých a českých dětí předškol-

se zapojí vysoká škola Internationales

ního věku. Pracovní úvazek českého peda-

Hochschulinstitut Zittau s Výzkumným

goga zajistí do budoucna bilinguální výchovu

ústavem rostlinné výroby v.v.i. a Českým

dětí. Zároveň dojde k prohloubení existující

vysokým učením technickým v Praze do

spolupráce s mateřskou školou „Barvička“

projektu „Návrh způsobu využití krajiny

v Kraslicích.

vedoucích k trvale udržitelnému zlepšení

Evropská unie přispěje na projekt 1 006 145,01

kvality vody a protierozní ochrany v pře-

EUR z Evropského fondu pro regionální roz-

shraničním povodí Nisy“. Protože konta-

voj (ERDF).

minace vod v tomto regionu patří k nej-

V prioritní ose Rozvoj hospodářství a cestov-

vyšším v Sasku a v České republice, je

ního ruchu schválil Monitorovací výbor dotaci

cílem projektu analýza a zhodnocení

sedmi projektům.

přeshraničního vlivu obhospodařova-

V aktivitě Podpora společného vývoje kon-

ného území na odtékající množství vody

cepcí a produktů a realizace společných

a znečištění. Tento záměr má napomoci
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ZIEL 3
CÍL 3

Kinder sind die Zukunft der Grenzregion
15 neue sächsisch-tschechische Projekte im EU-Förderprogramm Ziel 3/Cíl 3 bestätigt
Am 19. Juni 2012 hat der binationale Be-

Vorhaben wird von der Europäischen Union

nisse (Výzkumný ústav rostlinné výroby V.V.I.)

gleitausschuss des Ziel 3/Cíl 3-Programms

mit einem Zuschuss in Höhe von 1.006.145,01

und die Böhmische Technische Hochschule

in Perštejn insgesamt 15 grenzübergreifende

Euro aus dem Europäischen Fonds für regio-

(České vysoké učení technické), beide Prag,

Vorhaben in den Bereichen Soziales, Bildung,

nale Entwicklung (EFRE) gefördert.

grünes Licht für das Projekt „Entwicklung

Kultur, Wirtschaft, Tourismus und Umwelt be-

Im Programmschwerpunkt Entwicklung der

von Landnutzungskonzepten zur nachhalti-

stätigt. Mit rund 9,7 Millionen Euro EU-Mitteln

Wirtschaft und des Tourismus wurde der

gen Verbesserung der Wassergüte und des

kann damit im Rahmen des Ziel 3/Cíl 3-Pro-

Förderung von sieben Projekten zugestimmt.

Erosionsschutzes im grenzüberschreitenden

gramms ein Gesamtvolumen von rund 11,4

Im Bereich Förderung gemeinsame Konzept-

Einzugsgebiet der Neiße“ erhalten. Da die

Millionen Euro umgesetzt werden. Seit Beginn

und Produktentwicklung sowie Durchführung

Wasserkontamination in dieser Region zu den

der Antragstellung im August 2008 konnten

gemeinsamer Marketingmaßnahmen im Be-

höchsten in Sachsen und Tschechien gehört,

sich nunmehr 176 Projekte qualifizieren.

reich Tourismus werden die Stiftung Haus

soll die grenzüberschreitende Untersuchung

11 Projekte werden unter sächsischer und vier

Schminke, Löbau, und die Stadtverwaltung

des Einflusses der Landnutzung auf Abfluss,

Projekt unter tschechischer Federführung re-

Löbau zusammen mit der Technischen Uni-

Abtrag chemischer Stoffe und Wassergüte

alisiert. Die sächsisch-tschechischen Projekte

versität Liberec das Vorhaben „Topographie

helfen, den jetzigen Zustand zu verbessern

müssen mindestens zwei der vier Kriterien,

der Bauten der

„gemeinsame Planung“, „gemeinsame Durch-

Moderne (TOPO-

führung“, „gemeinsame Finanzierung“ und

MOMO)“ umset-

„gemeinsames Personal“, erfüllen, um eine

zen.

Förderung aus dem Ziel 3/Cíl 3-Programm

Das Projekt will

zu erhalten.

ein ergänzen-

Das übergeordnete Ziel der Förderung be-

des kulturtouris-

steht darin, für das sächsisch-tschechische

tisches Angebot

Fördergebiet grenzübergreifende wirtschaftli-

in der Euroregi-

che, soziale und ökologische Aktivitäten durch

on Neisse entwi-

gemeinsame Strategien für eine nachhaltige

ckeln. Dabei sol-

territoriale Entwicklung zu gestalten und um-

len international

zusetzen.

bedeutende Ge-

Im Programmschwerpunkt Entwicklungen der

bäude des „Neu-

gesellschaftlichen Rahmenbedingungen im

en Bauens“ von deutschen und tschechischen

und das Ziel der EU-Wasserrahmenrichtlinie

Fördergebiet stimmte der Begleitausschuss

Forschungseinrichtungen gemeinsam unter-

zu erfüllen. Das Vorhaben wird von der Eu-

der Förderung von sieben Projekten zu.

sucht und als touristische Bausteine grenz-

ropäischen Union mit einem Zuschuss in

Im Bereich Förderung von Innovationspro-

übergreifend vernetzt werden. Die Bauten

Höhe von 457.210,52 Euro aus dem EFRE

zessen in Kindertageseinrichtungen können

werden Besuchern durch qualifizierte Touren,

gefördert.

die Städte Klingenthal und Kraslice das

ein innovatives IT-Wegeleitsystem und eine

Antrags- und Bewilligungsstelle für Pro-

Projekt „Neubau einer grenzübergreifenden

Wanderausstellung dauerhaft zugänglich

jekte außerhalb des Kleinprojektefonds ist

Kindertagesstätte „Sonnenschein‘

gemacht und mit den bereits vorhandenen

die Sächsische Aufbaubank – Förderbank

Klingenthal“ realisieren. Dabei sollen

Kulturangeboten verbundenen. Als erster tou-

– (SAB). Ausführliche Informationen zum An-

durch einen Ersatzneubau

ristischer Anlaufpunkt wird im Haus Schminke

tragsverfahren und zu Kontaktdetails erhalten

der bestehenden Kindertagesstätte

in Löbau ein internationales Informations-

alle Interessierten auf der Website von Ziel 3/

„Kneipp-Kinderhaus Sonnenschein“

zentrum eingerichtet. Die Europäische Union

Cíl 3 unter www.ziel3-cil3.eu Anfragen zu För-

in Klingenthal zeitgemäße Voraus-

unterstützt das Vorhaben mit einem Zuschuss

dermöglichkeiten der grenzüberschreitenden

setzungen für eine gemeinsame

in Höhe von 317.559,96 Euro aus dem EFRE.

Zusammenarbeit sowie zu Beratungsterminen

Betreuung deutscher und tschechi-

Im Programmschwerpunkt Verbesserung der

können an kontakt@ziel3-cil3.eu gerichtet

scher Kinder im Krippen- und Kin-

Situation von Natur und Umwelt stimmte der

werden.

dergartenalter geschaffen werden.

Begleitausschuss der Förderung eines Pro-

Weitere Auskünfte erteilt die SAB unter:

Die Einstellung einer tschechischen

jektes zu.

Gemeinsames Technisches Sekretariat: Tel.

Pädagogin gewährleistet zukünftig

Im Bereich Gemeinsame Maßnahmen im Be-

+49-(0)351 4910-5566

eine bilinguale Erziehung der Kinder.

reich Hochwasserschutz, Wasserwirtschaft,

E-Mail: kontakt@ziel3-cil3.eu

Zugleich wird die bereits bestehende

Wasserbau, Schutz von Gewässern haben

oder Pressestelle

Kooperation mit dem Kindergarten

das Internationale Hochschulinstitut Zittau,

Beate Bartsch: Tel. +49-(0)351 4910-4059

„Barvička“ in Kraslice vertieft. Das

das Forschungsinstitut für pflanzliche Erzeug-

E-Mail: Beate.Bartsch@sab.sachsen.de
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FOND MALÝCH PROJEKTŮ
KLEINPROJEKTEFONDS

Kleinprojektefonds - Fond malých projektů
Insgesamt 19 Projekte des Kleinprojektfonds

fesionální stanoviska

im Programm Ziel 3 des Europäischen Fonds

byla opět pro členy Lo-

für Regionale Entwicklung wurden zur Be-

kálního řídícího výboru

wertung bei der Sitzung des gemeinsamen

velmi dobrým vodítkem

Lokalen Lenkungsausschusses der Eurore-

a názory komisí byly

gion Erzgebirge/Krušnohoří am 9. Mai 2012

většinou akceptovány.

in Most vorgelegt. 18 wurden genehmigt, eins

Další jednání Lokál-

abgelehnt, weil es nicht die notwendige Min-

ního řídícího výboru

destpunktezahl bekommen hatte.

se uskuteční v září ve

Der von der Euroregion geführte und verwal-

Freibergu, žádosti je

tete Kleinprojektfonds ist ein Großprojekt im

třeba podat do 1. spr-

Programm Ziel 3, der die grenzüberschrei-

na 2012.

tende Zusammenarbeit für Sachsen und
Tschechien bis 2013 unterstützt. Jährlich hat

PěEHLED SCHVÁLENÝCH PROJEKTģ LěV 9.5. 2012
Nr.

Projekttitel

Antragsteller

Projektpartner

Zuschussfähig Fördermittel
e Ausgaben
der EU

Fördersatz
in %

þ.projektu

Název projektu

Žadatel

Projektový partner

Zpĥsobilé
výdaje

Dotaÿní
sazba v %

MASKA, KOSTÝM, LOUTKA Kriebstein/Most 2012

MČstské divadlo v MostČ,
spol. s r.o,

Förderkreis Centro Arte Monte
Onore

jede Seite der Euroregion durchschnittlich
270 000 EUR zur Verfügung. Über die Förderung entscheidet ein gemeinsamer Säch-

0520.00/130412/2/06

MASKE, KOSTÜM,MARIONETTE Kriebstein/Most
2012

sisch-Tschechischer Lenkungsausschuss, mit
16 stimmberechtigten Mitgliedern, und mit 7

0444.00/190412/1/04

beratenden Mitgliedern. Die Projekte wurden
detailliert in den Facharbeitsgruppen der Euroregion bewertet und deren professionellen

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

haltspunkt. Die Meinungen der Arbeitsgruppen

0538.02/180412/1/01

14 509,50 €

85,00

Sommerphilharmonie 2012
Mezinárodní soutčž mladých hasiÿĥ oheė 2012

Bowling Club Most, o.p.s.

Landratsamt Erzgebirgskreis
Annaberg

14 850,00 €

12 622,50 €

85,00

Kultureller Bildungsbetrieb
Erzgebirgskreis

Základní umČlecká škola
Litvínov

15 121,00 €

12 852,85 €

85,00

Zweckverband Naturpark
"Erzgebirge/Vogtland"

Podkrušnohorský Zoopark
Chomutov, P.O.

6 600,00 €

5 610,00 €

85,00

8 020,40 €

6 817,34 €

85,00

17 640,00 €

14 994,00 €

85,00

6 850,00 €

5 822,50 €

85,00

Partnermusikschulen in Kontakt

Pĝírodní tábor "Krušné hory bez hranic"
0508.00/040412/1/02

Na cestách mezi svčty - reportážová fotografie
Unterwegs zwischen den Welten Reportagefotografie

0535.01/190412/1/05

Hasiÿi bez jazykových bariér

muss man bis zum 01. 08.2012 einreichen.

Feuerwehren ohne Sprachbarrieren
þesko-nčmecká obÿanská slavnost - 40 let
partnerství Louny/Zschopau
Tschechisch-deutsches Bürgerfest - 40 Jahre
Städtepartnerschaft Louny/Zschopau
Internationales Jugendcamp 2012

0512.00/110412/1/02

0536.00/200412/1/02

0503.01/160412/1/02

Celkem 19 projektů ve Fondu malých projektů

Mezinárodní kemp mládeže 2012
Nčmecko-ÿeské setkání mládeže „Aktivní ochrana
prhy arniky“
Deutsch-tschechische Jugendbegegnung „Aktiv für
die Arnika“
Pĝeshraniÿní sportovní hry pro seniory, dčti a žáky s
poruchami uÿení
Grenzübergreifende Sportfeste für Senioren, Kinder
und Lernbehinderte

Stadtverwaltung Oederan / ZUS Most
Volkskunstschule

VzdČlávací a rekreaþní
centrum Lesná, o.p.s.

Landratsamt Erzgebirgtskreis
Annaberg

MČsto Louny

Stadt Zschopau

Gemeinschaftswerk
Frankenberg / Sa. e.V.

Základní škola, Most, ZdeĖka
ŠtČpánka 2912, p.o.

16 597,50 €

14 107,87 €

85,00

Förderverein Natura
Miriquidica e.V. Chemnitz

Gymnázium TGM Litvínov

10 601,36 €

9 011,15 €

85,00

Kreissportbund Erzgebirge Sociální služby Chomutov
e. V. Stollberg

15 452,08 €

13 134,26 €

85,00

10 993,00 €

9 344,05 €

85,00

8 320,00 €

7 072,00 €

85,00

Diakonisches Werk im KBZ Kinderheim KováĜská
Annaberg e.V.

16 642,87 €

14 146,43 €

85,00

MČsto Žatec

10 334,15 €

8 784,02 €

85,00

18 153,60 €

15 430,56 €

85,00

8 112,50 €

6 895,62 €

v programu Cíl 3 Evropského fondu pro regionální rozvoj bylo předloženo k hodnocení na
Mikroregion Stropník - centrum volného ÿasu
0527.03/130412/1/02

Euroregionu Krušnohoří dne 9. 5. 2012 v Mos0396.03/130412/1/02

nebyl schválen, protože nedosáhl potřebný
počet bodů.

0509.00/170412/1/04

Fond malých projektů, který spravuje a administruje Euroregion Krušnohoří, je projektem

0514.03/130412/1/06

v programu Cíl 3 a podporuje přeshraniční
spolupráci Saska a ČR do roku 2013. Ročně
má každá strana euroregionu k dispozici ve

0529.02/120412/1/02

saský společný Lokální řídící výbor s celkovým
0511.00/120412/1/06

počtem 16 hlasujících členů a 7 členů s hlasem
poradním. Projekty byly detailně projednávány
v odborných komisích euroregionu, jejich pro-
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Die Mikroregion Stropník - Zentrum der Freizeit
Mezinárodní cyklistický závod pro amatéry "Hustá
rubárna 2012".
Internacional Bikes Wettkampfe "Hustá rubárna
2012"
Týden setkání na téma "Železnice v Krušných
horách"
Begegnungswoche zum Thema Eisenbahn in
Erzgebirge
Spoleÿná propagace regionĥ Žatecko (þR) a
Thumsko (SRN) na veletrzích v SRN v Euroregionu
Krunohoĝí
Gemeinsame Propagation der Regione Žatec (TR)
und Thum (BRD) während der Messen in Euroregion
Erzgebirge
Pĝeshraniÿní propojení – turisticky orientovaná
internetová prezentace spoleÿného pĝeshraniÿního
regionu v okolí Deutschenudorf a Lesná

Dobrovolný svazek obcí
Mikroregion Stropník
PROSPORT CV o.s.
Chomutov

Praktická škola Vejprty
ATV Frohnau Annaberg
Gemeinnützige Wohn- und
Pflegezentrum GmbH
Annaberg
MateĜská škola Vejprty
Stadtverwaltung Lengefeld

RSC´93 Marienberg e.V.

Stadt Thum

Gemeinde Deutschneudorf HORSKÝ KLUB LESNÁ V
KRUŠNÝCH HORÁCH o.s.

0506.00/130412/2/06

Fondu malých projektů průměrně 270 000
EUR. O přidělení dotace rozhoduje česko–

85,00

17 070,00 €

Partnerské hudební školy pĝijdou do styku
Naturcamp "Erzgebirge grenzenlos"

0515.02/120412/1/04

tě. 18 projektů bylo schváleno, jeden projekt

8 330,00 €

Sächsische MozartZákladní umČlecká škola T. G.
Gesellschaft e.V. Chemnitz Masaryka Chomutov

0507.00/120412/1/06

im September in Freiberg statt. Die Anträge

zasedání společného Lokálního řídícího výboru

9 962,00 €

9 800,00 €

Internationaler Wettbewerb der jungen Feuerwehr
Feuer 2012

werden meistens berücksichtigt. Die nächste
Sitzung dieses Lenkungsausschusses findet

11 720,00 €

Letní filharmonie 2012

0519.00/120412/1/02

Stellungnahmen sind für die Mitglieder des
Lokalen Lenkungsausschuss ein guter An-

Dotaÿní
prostĝedky

Grenzüberschreitende Begegnungen - touristisch
ausgerichtete Internetpräsentation der
gemeinsamen Grenzregion zwischen
Deutschneudorf und Lesná
Gedenktag zum 70. Todestag des Jan Zelenka Hajský
Vzpomínkový pietní akt k 70. výroÿí úmrtí Jana
Zelenky-Hajského
Narozeniny Maxipsa Fíka

Obec Háj u Duchcova

Gemeinde Kreischa

7 796,00 €

6 626,00 €

85,00

MČsto KadaĖ

Stadt Aue

5 180,69 €

4 403,58 €

85,00

235 855,15 €

200 476,23 €

Geburtstag des Maxihundes Fík

Celkem /Gesamt
Z toho / Davon

CZ
DE

101 796,34

86 526,27

134 058,81

113 949,96

EUROREGIONY V PARLAMENTU
EUROREGIONEN IM PARLAMENT

Euroregiony v parlamentu - Euroregionen im Parlament
Pod záštitou poslance Petra Skokana (VV), dlouhodobého
předsedy Euroregionu Nisa, se 10. dubna sešli zástupci
českých euroregionů bez ohledu na probíhající parlamentní krizi se zástupci Ministerstva pro místní rozvoj ČR
(MMR), aby společně v parlamentu projednali stav přípravy
nového programového období do roku 2020. Zástupci
MMR seznámili euroregiony se základními tezemi nového
programu na podporu přeshraniční spolupráce, které již
v současné době projednávají i se zástupci krajů. Zástupci tohoto ministerstva, náměstek ministra Michal Janeba
a ředitel odboru evropské územní spolupráce Jiří Horáček
ujistili euroregiony v tom, že je s nimi nadále počítáno jak
v rozhodovacích grémiích velkých projektů, tak se správou
Fondu malých projektů, který se stal velmi uznávaným
a oblíbeným nástrojem přeshraniční spolupráce. Představitelé euroregionů navrhli na jednání rozšířit stanovená
témata spolupráce, zařadit uznatelnost DPH a posílit roli
euroregionů v rozhodovacích grémiích nového programu.
Zástupci českých euroregionů měli při této příležitosti ale
i dostatečný prostor pro tolik prospěšnou výměnu zkušeností. Za náš euroregion se zúčastnila jednání předsedkyně
Hana Jeníčková s jednatelem Františkem Bínou.

Trotz der gerade stattfindenden Parlamentskrise in Tschechien, trafen sich am 10. April unter der Schirmherrschaft
des Abgeordneten Petr Skokan von der Partei VV und
langjährigen Vorsitzenden der Euroregion Neise, die Vertreter der tschechischen Euroregionen mit den Vertretern
des Ministeriums für Regionalentwicklung der Tschechischen Republik (MMR), um im Parlament gemeinsam der
Vorbereitungsstand des neuen Programmabschnittes bis
2020 zu besprechen. Die Vertreter des Ministeriums stellten
den Euroregionen die grundlegenden Thesen des neuen
Programms zur Unterstützung der grenzüberschreitenden
Zusammenarbeit vor. Zurzeit werden diese mit den Bezirken besprochen. Die Vertreter dieses Ministeriums, der
stellvertretende Minister, Michal Janeba und der Direktor
für den Bereich europäische Regionenarbeit, Jiří Horáček
versicherten den Euroregionen, dass mit ihnen weiterhin
in den Entscheidungsgremien der Großprojekte gerechnet
wird, sowie mit der Verwaltung des Kleinprojektefonds, der
ein anerkanntes und beliebtes Instrument der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit geworden ist. Die Vertreter
der Euroregionen haben vorgeschlagen, die festgelegten
Themen der Zusammenarbeit zu erweitern, die Mehrwertsteuer einzugliedern und die Rolle der Euroregionen im
neuen Programm in den Entscheidungsgremien zu stärken.
Die Vertreter der tschechischen Euroregionen hatten bei
der Gelegenheit auch einen ausreichenden Zeitraum für
den so notwendigen Erfahrungsaustausch. Aus unserer
Euroregion nahmen die Vorsitzende Hana Jeníčková und
der Geschäftsführer František Bína an der Beratung teil.
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Připravujeme nové programové období po roce 2014
Vorbereitung der neuen Programmperiode nach 2014
Na setkání jednatelů

Bei der Tagung der Geschäftsfüh-

česko-saských euro-

rer der tschechisch-sächsischen

regionů s Ministerstvem

Euroregionen mit dem Ministeri-

pro místní rozvoj ČR

um für regionale Entwicklung der

(MMR) se na magist-

Tschechischen Republik (MMR)

rátě v Ústí nad Labem

wurde im Rathaus in Ústí nad

projednával 18. května

Labem am 18. Mai die Auswahl

návrh výběru tematic-

der thematischen Ziele mit ihren

kých cílů a jim přiřaze-

Investitionsprioritäten nach der

ných investičních priorit

Verordnung der Europäischen

dle nařízení Evropské

Kommission besprochen. Aus

komise. Z celkem 11

insgesamt 11 thematischen Zielen

tematických cílů je nutné

können die für uns 5 wichtigsten

zvolit 5 nejdůležitějších. Jednání euroregionů předchá-

ausgewählt werden. Vor dieser Beratung beriet das Ministerium bereits mit den

zela jednání MMR s Ústeckým, Libereckým a Karlovar-

Bezirken Ústecký kraj, Karlovarský kraj und Liberecký kraj.

ským krajem. Pro české euroregiony je upřednostňováno

Die tschechischen Euroregionen bevorzugen das Ziel „Erhöhung der öffentlichen

Zvyšování institucionální kapacity a zlepšování účinnosti

Verwaltung mittels Verstärkung der institutionellen Kapazitäten“, weil hier auch der

veřejné správy. Sem patří i Fond malých projektů, který

Kleinprojektefonds hingehört, der eine wichtige Rolle in der grenzüberschreitenden

hraje velkou roli v přeshraniční spolupráci. Další návr-

Zusammenarbeit spielt. Weitere Vorschläge der Prioritätsthemen übergaben die

hy prioritních témat podají česko-saské euroregiony po

tschechischen Euroregionen nach der Beratung in ihren Gremien am 25. 5. 2012.

projednání ve svých grémiích do 25. 5. 2012. Koordinací

Mit der Koordinierung der Vorbereitung des neuen Programms sind Vertreter des

přípravy jsou pověřeni zástupci MMR. Na české straně je

Ministeriums MMR beauftragt. Auf tschechischer Seite ist es Frau Ing. Romana

to Ing. Romana Zelenková, koordinací se saskými partnery

Zelenková, für die Koordinierung mit dem sächsischen Partner ist Herr Dr. Jiří

je pověřen Dr. Jiří Horáček.

Horáček verantwortlich.

Cena Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge 2012
Preis der Euroregion Erzgebirge/Krušnohoří 2012
Výzva k předkládání návrhů na udělení Ceny Euroregionu Krušnohoří/

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

Erzgebirge za zásluhy v přeshraniční spolupráci

Krušnohoří für Verdienste in der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit

Euroregion Krušnohoří/Erzgebirge uděluje v letošním roce již potřetí cenu

Die Euroregion Erzgebirge/Krušnohoří verleiht in diesem Jahr zum dritten Mal den

Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge za vynikající

P
Preis der Euroregion Erzgebirge/Krušnohoří für Ver-

přeshraniční spolupráci.

ddienste in der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit.

Tato cena je předávána osobám, které se vy-

D
Dieser Preis wird an Personen vergeben, die sich in

nikajícím způsobem zasloužily o přeshraniční

hhervorragender Weise um die grenzüberschreitende Zu-

spolupráci v Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge

ssammenarbeit in der Euroregion Erzgebirge/Krušnohoří

Je zamýšlena jako ocenění těm osobnostem,

vverdient gemacht haben.

které se zasloužily svým angažovaným působe-

EEr ist zur Auszeichnung an Personen gedacht, deren

ním ve prospěch spolužití a sbližování sousedů

EEngagement und Wirken zum Wohl, dem Miteinander

v příhraničí.

uund der Annäherung der Nachbarn im Grenzgebiet dient.

Návrhy je třeba doručit do 31. července 2012

D
Die Vorschläge sind bis zum 30. Juli 2012 schriftlich in

písemně do jednoho z obou jednatelství, buď

eeine der beiden Geschäftsstellen in Freiberg oder in Most

v Mostě či ve Freibergu, a návrh musí obsaho-

eeinzureichen und sollen eine ausführliche Begründung

vat podrobné zdůvodnění zásluh navrženého/

üüber die Verdienste der/des Vorgeschlagenen enthalten.

navržené.

D
Der Preis wird in diesem Jahr am 1. Dezember anläss-

Cena bude letos udělena u příležitosti adventního

llich des Adventssingens der Euroregion Erzgebirge/

koncertu Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge

K
Krušnohoří im Städtischen Theater in Chomutov ver-

1. prosince v Městském divadle Chomutov.

ggeben.

Statut k předání Ceny a adresy obou jednatelství

D
Das Statut zur Vergabe des Preises und die Adresse der

a rovněž informace o předání Ceny v letech 2010 a 2011 naleznete
l
t na našich
ši h

Geschäftsstellen
G
häft t ll sowie
i IInformationen
f
zur Preisverleihung 2010 und 2011 finden Sie

internetových stránkách.

auf unserer Internetseite.
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Rada Euroregionu v Duchcově - Rat der Euroregion in Duchcov
Dubnové jednání rady proběhlo tentokrát

Die Ratstagung für April fand am Freitag, dem

v pátek 27. 4. v duchcovském zámku a kromě

27. 04. auf dem Schloss in Duchcov unter Be-

členů rady se ho zúčastnili i okolní starostové

teiligung der Bürgermeister aus der Region

z Teplicka.

Teplice statt. Der Rat besprach ausführlich die

Rada podrobně projednala navržené projek-

für die Entscheidung des Lenkungsausschusses

ty do Lokálního řídícího výboru, protože za

vorgeschlagenen Projekte, weil sich die Eurore-

rozhodování ve Fondu malých projektů cítí

gion als Fondsverwalter sehr verantwortlich fühlt.

Euroregion Krušnohoří jako správce tohoto

Auch der Ablaufplan des Jubiläums „20 Jahre

fondu velkou odpovědnost. Detailně byl také

Euroregion“ in Deutschkatharinenberg wurde

projednán program oslavy 20 let euroregionu

detailliert besprochen. Der Rat hat die zu der

v Deutschkatharinenbergu. Rada dále zrušila

Arbeitsgruppe Wirtschaftsförderung gehörende

subkomisi pro lidské zdroje, která spadala pod

Unterarbeitsgruppe Humanressourcen aufgelöst

hospodářskou komisi, a zvolila do hospodář-

und wählte Frau Ing. Ivana Košanová, Direkto-

ské komise Ing. Ivanu Košanovou, ředitelku

rin der Wirtschaftskammer in Chomutov in die

OHK Chomutov, která zde bude problematiku

Arbeitsgruppe Wirtschaftsförderung, die diese

lidských zdrojů zastupovat. Po jednání se čle-

Problematik vertreten wird. Nach der Beratu-

nové rady i hosté zúčastnili na pozvání členky

ng nahmen auf Einladung der Bürgermeisterin

Rady Euroregionu Krušnohoří, starostky Du-

von Duchcov, Frau Ing. Jitka Bártová alle an

chcova Ing. Jitky Bártové, prezentace projektu

der Projektpräsentation „Umgestaltungen des

Proměny zámeckého areálu v Duchcově.

Schlossgeländes in Duchcov“ teil.

Rada Euroregionu Krušnohoří na zámku Červený Hrádek v Jirkově
Rat der Euroregion auf Schloss Rothenhaus in Jirkov
Na svém pravidelném jednání se rada sešla v pátek

Zu seiner regulären Tagung traf sich der Rat am 25. 05. auf

25. 5. na zámku Červený Hrádek. Jednání zorganizoval

Schloss Červený Hrádek (Rothenhaus). Die Beratung hatte

tentokrát starosta Jirkova Ing. Radek Štejnar. Seznámil

diesmal der Bürgermeister von Jirkov, Herr Ing. Radek Štejnar

přítomné s aktuální situací v Jirkově, s jeho obsáhlou

organisiert. Er erläuterte den Anwesenden die gegenwärtige

rekonstrukcí a spoluprací s partnerským městem Brand-

Situation in der Stadt Jirkov sowie ihre umfangreiche Rekon-

-Erbisdorf. Zasedání rady proběhlo pod taktovkou Ing.

struktion und die Zusammenarbeit

Jana Kernera z Loun a jednání se zúčastnili i starostové

mit ihrer Partnerstadt Brand-Erbisdorf. Die Tagung leitete Herr

okolních obcí, kteří zde také představili svou přeshraniční

Ing. Jan Kerner aus Louny und an ihr nahmen auch Bürgermeis-

spolupráci. Členové rady dlouho diskutovali o přípravě

ter der umliegenden Gemeinden teil, die hier ihre grenzüber-

nového programu na podporu přeshraniční spolupráce

schreitende Zusammenarbeit vorstellten. Lange diskutierten

po roce 2014 a shodli se s německou stranou na stejných

die Mitglieder über die Vorbereitung des neuen Programms

prioritách, které budou společně navrženy na jednání

für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit nach 2014 und

Monitorovacího výboru. Za nejvyšší prioritu považují

vereinbarten, mit der deutschen Seite gleiche Prioritäten auszu-

obě části euroregionu spolu s ostatními euroregiony

wählen, die bei der Sitzung des Begleitausschusses gemeinsam

zachování Fondu malých projektů. Živá diskuse byla

vorgeschlagen werden. Als höchste Priorität sehen beide Teile

vedena o schválených projektech na zasedání Lokální-

der Euroregion, gemeinsam mit anderen Euroregionen die

ho řídícího výboru. Zatím je prostředků v tomto fondu

Erhaltung des Kleinprojektefonds an. Eine rege Diskussion

dostatek, ale je třeba projekty vybírat už i s ohledem

gab es über die genehmigten Projekte bei der Tagung des

na blížící se konec programového období. Rada byla

Lenkungsausschusses. Bis jetzt sind im Fonds ausreichend

poté seznámena s přípravou oslav 20 let Euroregionu

Mittel, aber jetzt ist es notwendig, die Projektanträge unter dem

Krušnohoří 1. 6. v německém Deutschkatharinenbergu.

Aspekt der zu Ende gehenden Förderperiode zu betrachten. Der

Zatím je na české straně přihlášeno na 60 účastníků,

Rat wurde danach über den Vorbereitungsstand zum Jubiläum

podobně na saské straně. Program zajistila německá

„ 20 Jahre Euroregion“ informiert. Bei seiner nächsten Sitzung

strana. Na příštím jednání v Litvínově se bude rada

in Litvínov wird er sich mit der Vorbereitung des „Preises der

zabývat přípravou Ceny Euroregionu Krušnohoří za

Euroregion für herausragende grenzüberschreitende Zusam-

vynikající přeshraniční spolupráci. Na závěr si všichni

menarbeit“ beschäftigen. Zum Schluss schauten sich alle mit

s velkým zájmem prohlédli nově pořízenou knihovnu na

großem Interesse die neu gestaltete Schlossbibliothek an,

zámku s odpovídajícím předpisovým zajištěním, do které

die vorschriftsmäßig gesichert ist und in der die wertvollsten

byly umístěny drahocenné knihy z okolí.

Bücher aus der Umgebung untergebracht sind.
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Valná hromada Euroregionu Krušnohoří na Benediktu
Vollversammlung der Euroregion Krušnohoří im Benedikt
V příjemném prostředí sídla sdruže-

In angenehmer Umgebung, am Sitz des

ní Benedikt Most, který se stal novým

Vereines Benedikt Most, der neues Mitglied

členem euroregionu, se sešli v pátek

der Euroregion geworden ist, trafen sich am

30. března zástupci členských obcí

Freitag, den 30. März Vertreter der Mitglieds-

i členských organizací na své každo-

gemeinden und Organisationen bei ihrer

roční valné hromadě. Seznámili se zde

jährlichen Vollversammlung. Sie nahmen den

podrobně s činnosti sdružení za uplynulý

Vorjahresbericht von der Vorsitzenden JUDr.

rok, kterou přednesla předsedkyně JUDr.

Hana Jeníčková zur Kenntnis. Frau Ing. Jana

Hana Jeníčková a Ing. Jana Mikovcová,

Mikovcová, Vorsitzende der Kontrollkommis-

předsedkyně revizní komise, podala

sion berichtete über die Wirtschaftsprüfung

zprávu o hospodaření za minulý rok, kterou přítomní schválili. Ing. Jan

des vorigen Jahres, die genehmigt wurde. Ing. Jan Kerner legte den

Kerner přednesl návrh rozpočtu na rok 2012, který byl schválen. Počítá

Finanzplan 2012 vor, der genehmigt wurde. Es wird mit einem Haus-

s vyrovnaným rozpočtem ve výši 10 030 450,00 Kč (náklady, výnosy).

haltsausgleich in Höhe von 10.030.450,00 Kč gerechnet. Die Euroregion

Euroregion Krušnohoří spravuje a administruje Fond malých projektů,

führt und verwaltet den Kleinprojektefonds, wo jährlich mehr als 250.000

ve kterém je k dispozici na podporu přeshraniční spolupráce každoroč-

EUR für die Unterstützung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit

ně více než 250 000 EUR. Ještě dlouho po ukončeném jednání vedli

zur Verfügung gestellt werden. Noch lange nach dem offiziellen Bera-

členové euroregionu neformální rozhovory a převzali také aktuální Info-

tungsende diskutierten die Mitglieder der Euroregion rege und am Ende

press, který právě vyšel. V současné době tvoří Euroregion Krušnohoří

bekamen sie die Infopress, die gerade ausgeliefert wurde. Gegenwärtig

84 obcí a 40 organizací.

sind 84 Gemeinden und 40 Organisationen in der Euroregion vertreten.

Regionální rozvoj - Sasko a Česko
Regionalentwicklung - Sachsen und Tschechien
(DTPA/MT) DRESDEN: Die Entwicklungs-

(DTPA/MT) DRESEDEN: Perspektivy rozvoje jsou pro hraniční regiony

Jiří Horáček

perspektive für Grenzregionen in der Euro-

v Evropské unii lepší než kdykoliv jindy,

päischen Union sind besser denn je, dennoch

přesto je možný jejich potencionál ještě

könnte das Potential noch besser ausge-

lépe využít. To bylo výsledkem konfe-

schöpft werden. Das war das Fazit der “Kon-

rence o regionálním rozvoji a perspekti-

ferenz zur Regionalentwicklung und Perspek-

vách v hraničních regionech na příkladu

tiven in Grenzräumen am Beispiel Sachsen

Saska a Česka. Jak čeští zástupci Mini-

und Tschechien“. Sowohl die tschechischen

sterstva pro regionální rozvoj, tak i zá-

Vertreter des Ministerium für Regionalentwicklung als auch Vertreter des sächsisches

stupci saského Ministerstva vnitra zde
prezentovali výsledky svých studií o příhraničních oblastech.

Innenministeriums präsentierten die Ergebnisse ihrer jeweiligen Grenzraumstu-

Cílem výzkumu bylo iniciovat obce k větší přeshraniční spo-

die. Ziel der Untersuchung war es vor allem für die Kommunen Anstöße für mehr

lupráci. Studie se zabývá aktuálními výzvami v regionu, jako

grenzüberschreitende Zusammenarbeit zu schaffen. Die Studie beschäftigt sich mit

je demografický vývoj, dopravní infrastruktura a rozvoj příhra-

aktuellen Herausforderungen in den Regionen, wie dem demografischen Wandel,

ničních obcí a měst. V budoucnu by se mělo ve spolupráci

der Verkehrsinfrastruktur und der Entwicklung von Grenzstädten und -gemeinden.
In Zukunft soll für die Zusammenarbeit noch

odrazit ještě více odborných znalostí obou
těchto území. Fond malých projektů by měl

Kaspar Sammer

stärker auf die Fachkenntnisse der jeweiligen

přeshraniční spolupráci nadále podně-

Gebiete zurückgegriffen werden. Kleinprojekte

covat. Vždyť především úzká kooperace

sollen die grenzüberschreitende Zusammen-

je důležitým základem pro hospodářský

arbeit weiter vorantreiben. Denn eine enge

rozvoj regionu.

Kooperation ist vor allem für die wirtschaft-

Tato konference byla podpořena z vý-

liche Entwicklung der Region eine wichtige

zkumného programu „Modelové záměry

Grundlage.

územního plánování“ Spolkového minis-

Unterstützt wurde die Veranstaltung aus dem

terstva pro dopravu, stavebnictví a rozvoj měst, a rovněž Aka-

Forschungsprogramm “Modellvorhaben der Raumordnung“ des Bundesminis-

demií pro územní výzkum a zemské plánování v Hannoveru.

teriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung sowie durch die Akademie für

Více informací na adrese:

Raumforschung und Landesplanung in Hannover.

http://www.landesentwicklung.sachsen.de.

Weitere Informationen unter http://www.landesentwicklung.sachsen.de.
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PRACOVNÍ KOMISE
ARBEITSGRUPPEN

Společně s krajem /
Gemeinsam mit dem Bezirk

Arbeitsgruppe
pe K
Kultur/Schule/Jugend
ulltur
- Komise pro kulturu, školy a mládež v Olbernhau
Zu ihrer Beratung am 03. 05. 2012 traf sich die Arbeitsgruppe Schule/
Jugend/Kultur im neuen Gebäude der Volkshochschule in Olbernhau.
Der Direktor, Herr Jens Kaltofen zeigte den Mitgliedern der Arbeitsgruppe die Schule, die in der Region sehr erfolgreich ist. Die Arbeitsgruppe
würdigte die Tätigkeit der Volkshochschule, vor allem die Arbeit mit
den Senioren. Wie immer hatte auch diesmal diese Arbeitsgruppe die
meisten Kleinprojekte zur Bewertung vorliegen. Nach einer ausführlichen
Beurteilung wurden alle neun vorgelegten Projekte dem Lokalen Lenkungsausschuss zur Bewertung empfohlen. Einer der wichtigsten Punkte war die Vorbereitung des
Preises der Euroregion für beispielhafte, grenzüberschreitende Zusammenarbeit. Die Arbeitsgruppe
ist für die Auswahl der Preisträger verantwortlich. Der Preis wird anlässlich des Adventsingens am
1. Dezember in Chomutov verliehen.
Die deutsche Seite stellte einen Vorschlag zur Tagesordnung der nächsten Beratung vor. Die Kandidaten
für den Preis sollen im Juni vorgeschlagen werden. Die Arbeitsgruppe wurde zudem ausführlich über
die Jubiläumsfeier der Euroregion am 1. Juni in der Gemeinde Deutschkatharinenberg informiert und
befaßte sich mit dem geplanten Kulturprogramm .

Na svém květnovém zasedání se sešla komise pro kulturu
školy a mládež Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge v nové
budově Volkshochschule v Olbernhau dne 3. 5. 2012. Členy
komise provedl zdejším úspěšným školským zařízením její
ředitel Jens Kaltofen a činnost této lidové univerzity komise
vysoce ocenila, především její práci se seniory. Jako vždy
měla tato komise k posouzení nejvíce projektů ze všech
komisí. Po důkladném hodnocení doporučila tentokrát
všech předložených devět projektů Lokálnímu řídícímu výboru ke schválení.
Důležitým bodem jednání byla příprava Ceny Euroregionu Krušnohoří za vynikající přeshraniční spolupráci, za kterou nese komise odpovědnost. Udělena
bude u příležitosti adventního koncertu 1. prosince v Chomutově a návrh její
formy představí německá část komise na příštím jednání. Kandidáty na tuto
prestižní cenu je třeba navrhnout do konce července. Komise také důkladně probrala oslavu jubilea Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge 1. června 2012 v obci
Deutschkatharinenberg a podrobně se zabývala i jejím kulturním programem.

Arbeitsgruppe Museen und Kulturdenkmäler - Komise pro muzea a kulturní památky
Zu ihrer Frühlingsberatung traf sich die Arbeitsgruppe Museen und Kulturdenkmäle am 14. 05. im Museum in Olbernhau. Die Arbeitsgruppe
machte sich zu Beginn mit der Umsetzung des Kleiprojektefonds sowie
mit dem Ausblick auf die nächste Förderperiode ab 2014 vertraut. Für die
nächste Tagung bereitet die Geschäftsstelle der Euroregion einen Überblick
aller Projekte vor, die in der vergangenen Periode gefördert und realisiert
wurden. Beide Vorsitzenden, Herr Dr. Thiel im Namen der deutschen Seite
und Frau Dr. Pokorná im Namen der tschechischen Seite übergaben die
neue Publikation, „Museen verbinden/Muzea sbližují“ an die Mitglieder
der Arbeitsgruppe, die diese Publikation initiiert und begleitet hatten. Das langjährige
Mitglied, Frau Gisela Müller, ehemalige Leiterin des Museums in Frauenstein, wurde von
der Arbeitsgruppe verabschiedet, da sie ihre Rentenzeit angetreten hat. Frau Müller stellte
der Arbeitsgruppe ihre Nachfolgerin, Frau Juliana Herber vor, die nun die Geschicke des
Museums leitet. Einige Mitglieder der Arbeitsgruppe werden sich beim Workshop am 22.
05. in Chomutov und bei der Ausstellungseröffnung anlässlich der ersten Erwähnung
zur Besiedlung der Stadt vor 850 Jahren am 23.06. in Freiberg bereits wieder treffen. Am
Ende gab es die Möglichkeit zur Besichtigung des rekonstruierten Olbernhauer Museums.

Na svém jarním zasedání se komise pro muzea a kulturní
památky sešla tentokrát 14. 5. v muzeu v Olbernhau. Komise
se zde v úvodu seznámila s realizací Fondu malých projektů
a s výhledem na příští programové období od roku 2014. Na
příští jednání připraví jednatelství euroregionu přehled všech
projektů, které byly v rámci práce muzeí v uplynulém období
dotovány a realizovány. Předsedové komise, za německou
část Dr. Thiel a za českou část komise Dr. Pokorná, předali
členům novou publikaci Muzea sbližují/Museen verbinden,
kterou komise iniciovala a pomáhala realizovat. Na jednání se hned také členové dohodli
na její distribuci. S komisí se rozloučila její dlouhodobá členka Gisela Müller, vedoucí
muzea ve Fraunsteinu, která odchází do důchodu a seznámila komisi se svou nástupkyní,
kterou bude Juliana Herber. Členové komise se sejdou příště na workshopu o tradiční
lidové kultuře v Chomutově 22. května a 23. června na slavnostním otevření výstavy ve
Freibergu, věnované první písemné zmínce o osídlení tohoto význačného města, která
pochází z doby před 850 lety. Na závěr všichni absolvovali podrobnou odbornou prohlídku
v rekonstruovaném olbernhauském muzeu.

Arbeitsgruppe Soziales in der Bibliothek Louny - Sociální komise v lounské knihovně
Die Beratung der Arbeitsgruppe Soziales fand am 26. 04. 2012 in
der Bibliothek in Louny statt, die den ersten Platz unter den Bibliotheken der Tschechischen Republik erzielte. Sie befindet sich dank
einer umsichtigen Entscheidung der Stadtherren im rekonstruierten
ehemaligen Gerichtsgebäude. Die Rekonstruktion kostete fast 50
Millionen Kronen, aber einen wesentlichen Anteil bekam die Stadt
aus europäischen Mitteln. Interessant ist hier das Sozialprogramm der
Bibliothek, das die Arbeitsgruppe Soziales zur Beratung gerade hier veranlasste. Ihre Mitglieder
machten sich damit bei einer ausführlichen Exkursion vor Ort vertraut und die Begeisterung für
die Arbeit der Direktorin Dagmar Bahnerová war wirklich groß. Nicht nur der Buchverleih, sondern
auch umfangreiche Programme für alle Alterskategorien, von Kindergartenkindern bis zu Senioren
und für die „Universität des dritten Lebensabschnittes“[ab 45] wurde von den Mitgliedern sehr
gewürdigt. Die Arbeitsgruppe wurde dann zum Verfahren und zur Umsetzung des Kleinprojektefonds im Programm Ziel 3, sowie zur Vorbereitung des neuen Programms für die Unterstützung
der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit nach 2014 informiert. Ein wichtiger Punkt war, wie
in jeder Beratung , die Bewertung der vorgelegten Projekte. Bei der Beratung in Louny waren
es nur zwei Projekte, die die Arbeitsgruppe nach ausführlicher Diskussion zur Genehmigung
empfahl. Die Arbeitsgruppenmitglieder werden deshalb weitere Projektideen initieren. Eines der
vorbereiteten Projekte ist die Aktualisierung des Sozialatlasses nach der Kreisreform in Sachsen
und der Erarbeitung der Sozialplanung auf tschechischer Seite, mit dem sich die Arbeitsgruppe
schon lange beschäftigt. Jetzt hat das Vorhaben auf sächsischer Seite einen neuen Partner, die
neue Leiterin der regionalen Geschäftsstelle der Parität Frau Sabine Franze. Den Hauptanteil für
die Aktualisierung des Sozialatlasses wird auch weiterhin die Charitas Most tragen.
Europäische Union. Europäischer Fonds für
regionale Entwicklung: Investition in Ihre
Zukunft/Evropská unie. Evropský fond pro
regionální rozvoj: Investice do vaší budoucnosti

Místem jednání sociální komise euroregionu se stala 26.
4. lounská knihovna, která si vydobyla první místo ze
všech knihoven ČR. Je umístěna díky prozíravému vedení
města Louny do rekonstruované budovy bývalého soudu.
Rekonstrukce vyšla na 50 milionů Kč, ale podstatnou část
získalo město z evropských prostředků. Známý je i sociální
program knihovny, který podnítil sociální komisi k jednání
právě zde. Její členové se s ním seznámili při podrobné exkurzi a obdiv nad prací
ředitelky zdejší knihovny Dagmar Bahnerové věru nebyl nijak předstíraný. Nejen
půjčování knih, ale i bohaté programy pro všechny věkové kategorie, od školek po
seniory i s univerzitou třetího věku, to vše bylo členy velmi oceněno. Komise se poté
seznámila s postupem realizace Fondu malých projektů v programu Cíl 3 a s přípravou dalšího programu na podporu přeshraniční spolupráce od roku 2014. Důležitým
bodem každého jednání komise je hodnocení předložených projektů v sociální oblasti.
Na lounském jednání byly předloženy pouze 2 projekty, které komise po obsáhlé
diskusi doporučila k přijetí. Členové komise proto budou iniciovat další projektové
náměty. Jedním z připravovaných projektů, kterým se komise již delší dobu zabývá,
je aktualizace sociálního atlasu euroregionu po reformě okresů na saské straně a po
zpracování sociálních komunitních plánů na české straně. Nyní získal na saské straně
dalšího partnera; je jím nová členka německé části komise Sabine Franze, vedoucí
Regionálního jednatelství sociálního sdružení Parität, které zahrnuje ostatní sociální
dobrovolné organizace Saska. Velký podíl na zpracování tohoto sociálního atlasu
spočívá však i nadále na Oblastní charitě Most.
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Arbeitsgruppe Umwelt und Regionalplanung - Komise pro životní prostředí a regionální plán
In der Galerie Hütte in Pobershau, die das Ergebnis eines

V galerii Hütte v Pobershau, která je realizovaným pro-

Projektes des Programms Interreg III A ist und die Schnitz-

jektem v programu Interreg III A a obsahuje řezbářské

kunstwerke des Pobershauer Gottfried Reichel beherbergen,

umění, se dne 18. 4. sešla tato jedna z nejdůležitějších

traf sich am 18.04. eine der wichtigsten Arbeitsgruppen der

komisí Euroregionu Krušnohoří na svém pravidelném

Euroregion zu ihrer turnusmäßigen Beratung. Ausführlich

jednání. Podrobně se zabývala problematikou obnovi-

beschäftigte man sich mit der Problematik Erneuerbarer Ener-

telné energie, především větrných a solárních elektráren.

gien, vor allem mit Windkraft - und Solaranlagen. Interessant

Zajímavé byly informace německé strany, která omezila

waren die Informationen der deutschen Seite, die Förderung

výstavbu fotovoltaických elektráren a zvyšuje kapacitu

von Solaranlagen abzusenken und die Kapazität von Wind-

větrných elektráren. Německo se rozhodlo do roku 2020

kraftanlagen zu erhöhen. Deutschland entschied im Rahmen

odstavit všechny atomové elektrárny, proto podporuje

der Energiewende, alle Atomkraftwerke bis 2020 zu schließen und forciert deshalb den Ausbau

alternativní zdroje energie. Komise se seznámila s podrobným plánem další výstavby

alternative Energiequellen und den Ausbau der Netze. Die Arbeitsgruppe wurde mit der Planung

větrných elektráren na německé straně, který vylučuje nevhodná místa (www.pv-rc.de).

des weiteren Aufbaus von Windkraftanlagen, bei der unpassende Standorte ausgeschlossen

K tomuto plánu se vyjádří sousední české kraje. Předseda české části komise Dr. Roth pak

sind kennen. Näher Informationen unter: www.pv-rc.de. Zu diesem Plan äußern sich auch die

podrobně seznámil přítomné s plánovanou výstavbou větrných elektráren na české straně.

benachbarten tschechischen Bezirke. Der Vorsitzende des tschechischen Teils der Arbeitsgruppe

Sporné místo výstavby větrných elektráren na Moldavě nemohlo být dostatečně vysvětleno,

Dr. Roth machte im Anschluss die Anwesenden mit der Planung der Windkraftanlagen auf der

protože se zástupce Krajského úřadu Ústeckého kraje na jednání nedostavil, ani nezaslal

tschechischen Seite bekannt. Der umstrittene Standort für die Windkraftanlagen konnte nicht

žádné podklady. Německá praktikantka Toni Marie Püschel, která v německém jednatelství

ausreichend geklärt werden, weil der Vertreter des Bezirksamtes nicht zur Beratung erschienen

euroregionu právě píše diplomovou práci speciálně o tomto problému, tak bohužel neměla

war. Die deutsche Studentin, Toni Marie Büschel, die zu dieser Problematik ihre Masterarbeit

možnost se od odpovědných zástupců Ústeckého kraje dozvědět odpovědi na své dotazy.

verfasste, hatte so keine Möglichkeit , durch die Vertreter des Bezirksamtes ihre Fragen beant-

Zástupce okresu Střední Sasko konstatoval, že spolupráce s odpovědnými českými úřady

worten zu lassen. Der Vertreter des Kreises Mittelsachsen stellte fest, dass die Zusammenarbeit

je velmi obtížná a špatná. Komise velmi podrobně projednala 3 projekty pro zasedání

mit tschechischen Fachämtern mitunter schwierig und nicht ausreichend ist. Vertreter der

Lokálního řídícího výboru a všechny doporučila ke schválení. Zástupci Střední odborné

Fachschule für Umweltschutz und Revitalisierung – Schola Humanitas Litvínov machten die

školy pro ochranu a obnovu životního prostředí - Schola Humanitas Litvínov seznámili

Arbeitsgruppe mit ihren Projekten vertraut und baten die deutsche Seite um stärkere Beteiligung

komisi se svými projekty a požádali německou stranu o větší zapojení škol v německé části

der Schulen auf der deutschen Seite der Euroregion in den Projekten. Petr Janda aus Žatec,

euroregionu do těchto projektů. Petr Janda ze Žatce, někdejší člen komise, vystoupil na

ehemaliges Mitglied der Arbeitsgruppe, sprach als Gast der Initiative gegen die Förderung

jednání jako host s iniciativou proti těžbě břidlicového plynu a jeho vystoupení se setkalo

von Schiefergas. Sein Vortrag traf auf tschechischer und deutscher Seite auf große Resonanz.

na české i německé straně s kladnou odezvou.

Arbeitsgruppe Sport
Komise sportu
Für den Lokalen Lenkungsausschuss war diesmal nur ein

Česko–saská turistika v Mostě
Sächsisch–tschechische Touristik in Most

Projekt aus dem Bereich Sport bestimmt, ein Radwettbe-

Centrum rozvoje turismu Mostecka uspořádalo 26. června 2012 na mosteckém Prvním náměstí 1. ročník MINIVELE-

werb in Chomutov. Die Arbeitsgruppe diskutierte es in ihrer

TRHU CESTOVNÍHO RUCHU. Kromě okolních měst, destinačních agentur, škol, restauračních zařízení či vinařství,

Beratung ausführlich und genehmigte es. Der Titel „Hustá

se ho zúčastnili také partneři ze sousedního Saska – Tourismusverband Erzgebirge, Silbernes Erzgebirge a zástupci

rubárna“, frei übersetzt „Extrem anstrengend“, hat vor allem

Klein Erzgebirge z Oederanu, který je známý svým parkem miniatur. Ten svou malou ukázkou vzbudil u návštěvníků

den Geschäftsführer ziemlich schockiert. Die Arbeitsgrup-

o miniatury v nedalekém Oederanu velký zájem.

pe beschäftigte sich weiterhin mit den Vorschlägen ihrer
Sportaktivitäten und entschied, die kommenden Beratungen
immer auf einer Sportanlage durchzuführen, um sich mit
den Sportaktivitäten direkt vor Ort vertraut zu machen.

Do Lokálního řídícího výboru byl tentokrát určen z oblasti
sport pouze jeden projekt, zaměřený na cyklistický přeshraniční závod v Chomutově.
Sportovní komise ho na svém jednání 17. 4. důkladně projednala a doporučila. Název projektu „Hustá rubárna“ zarazil
především jednatele euroregionu. Komise se dále zabývala
svými projektovými návrhy sportovních aktivit, a také se
rozhodla, že svá další jednání uskuteční vždy na některém
sportovišti a se sportovními aktivitami v euroregionu se
seznámí přímo na místě.
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Das Zentrum der Tourismusentwicklung der Region Most veranstaltete auf dem Moster Marktplatz am 26. Juni 2012
den ersten Jahrgang der Minimesse des Fremdensverkehrs. Außer der Städte aus der Umgebung, Schulen, Gastronomie oder Winzer beteiligten sich daran auch Partner aus Sachsen - Tourismusverband Erzgebirge, Silbernes Erzgebirge
und Vertreter des Klein Erzgebirges aus Oederan, die mit dem Park der Miniaturen bekannt ist. Mit einer kleinen
Veranschaulichung weckte es bei den Besuchern ein großes Interesse über Miniaturen in der nahen Stadt Oederan.

KALEIDOSKOP
KALEIDOSKOP

Porta Apostolorum podesáté - 10. Porta Apostolorum
Im Mai erreichte das Projekt „Treffen der Bürger von

čanů Postoloprt a Wolkensteina aneb Porta Apostolorum

Postoloptry und Wolkenstein oder 10. Porta Apos-

podesáté. V průběhu jarních měsíců došlo k několika

tolorum“ in Postoloprty seinen Höhepunkt. In den

pracovním setkáním, při kterých se upřesňoval program

Frühlingsmonaten kam es zu einigen Arbeitstreffen, bei

celých slavností. V pátek 11. května vpodvečer proběhl

denen das Festprogramm präzisiert wurde. Am Freitag,

koncert v kostele Nanebevzetí Panny Marie Postoloprty

den 11. Mai fand in der Kirche Mariä Himmelfahrt in

dětského pěveckého sboru Blecha. Večer se konaly

Postoloprty das Konzert des Kinderchores „Blecha“

zkoušky na sobotní vystoupení v Postoloprtech a násled-

zur Vesper statt. Abends wurde für die Auftritte am

ně pak ve Wolkensteinu. V sobotu 12. května se otevřely

Samstag in Postoloprty und den folgenden Samstag

brány zámecké zahrady, která byla zaplněna dobovými

in Wolkenstein geprobt. Am Samstag öffneten sich

stany, řemeslnými stánky a slavnosti za účasti cca 300 účinkujících mohly začít.

die Tore des Schlossgartens mit vielen Ständen historischen Handwerkes und das Fest konnte

Městem prošel průvod, po kterém následoval bohatý kulturní program, ve kterém se

mit ca. 300 Mitwirkenden beginnen. Durch die Stadt gab es einen Festumzug, danach folgte

představili vedle šermířů i tanečníci z Wolkensteina. Program již v menším rozsahu

ein abwechslungsreiches Kulturprogramm, wo sich neben den Fechtern auch die Tänzer aus

pokračoval i v neděli.

Wolkenstein vorgestellten. Das Programm ging auch am Sonntag im kleineren Rahmen weiter.

Ve čtvrtek v ranních hodinách vyjeli postoloprtští šermíři Vítkovci směr Wolkenstein.

Am Donnerstag früh fuhren die Postoloprter Fechtkünstler „Vítkovci“ nach Wolkenstein. Etwas

O něco později je pak následoval autobus s delegací z města Postoloprty vedenou

später folgte ihnen der Bus mit einer Delegation aus Postoloprty, die vom Bürgermeister Herrn

starostou města Václavem Iblem a ředitelkou kulturního zařízení města Mgr. Danou

Václav Ibl und der Direktorin der Kultureinrichtung Mgr. Dana Peštová geführt wurde. Nach

Poštovou. Po příjezdu delegaci přivítal starosta Wolkensteina Guntram Petzold. Na

Ankunft der Delegation begrüßte sie der Bürgermeister von Wolkenstein, Herr Guntram Petzold.

slavnostech ve Wolkensteinu několikrát vystoupili Vítkovci s ukázkami šermu.

Beim Stadtfest traten mehrmals die „Vítkovci“ mit Fechtkunststücken auf. Schon werden weitere

V současné době se již připravují další projekty zaměřené na spolupráci obou měst.

Projekte der Zusammenarbeit beider Städte vorbereitet.

Celý projekt připravilo Kulturní zařízení města Postoloprty ve spolupráci se skupinou

Das ganze Projekt wurde von der Kultureinrichtung der Stadt Postoloprty in Zusammenarbeit mit

historického šermu Vítkovci a divadelním souborem BezeVšeho.

der Gruppe historischer Fechtkunst „Vítkovci“ und dem Theaterensemble „BezeVšeho“ vorbereitet.

Česko-německé poznávání Krušných hor - Deutsch-Tschechisches Kennenlernen des Erzgebirges
Žáci ze Základní školy Krušnohorská

Schüler der tschechischen Grundschule „Krušnohorská“

v Jirkově a ze střední školy v Brand-

in Jirkov und der Mittelschule in Brand-Erbisdorf haben

-Erbisdorfu společně poznávali Kruš-

gemeinsam im Rahmen des Projektes „Neue Wege für die

né hory v rámci projektu Nové cesty

ökologische Erziehung“ das Erzgebirge kennengelernt.

pro ekologickou výchovu v Sasku

Vorbereitet wurde das Projekt von der Schola Humanitas

a Čechách, který pro ně připravila

aus Litvínov. Untergebracht mitten in der Natur, in Lesná

Schola Humanitas.

erfüllten sie in deutsch-tschechischen Gruppen verschie-

Ubytováni byli v samotném lůně

dene Aufgaben, die zum Kennenlernen der erzgebirgischen

přírody na Lesné a plnili v česko-

Fauna und Flora dienten. Bei den Wasserfällen „Helenčiny

-německých skupinkách rozmanité

vodopády“ ermittelten sie den pH-Wert des Gebirgsbaches

úkoly, které vedly k poznávání fauny

und mit einem Schlüssel bestimmten sie die hiesigen

a flóry Krušnohoří.

Lebewesen. Besondere Aufmerksamkeit widmeten sie

U Helenčiných vodopádů měřili pH

den Waldameisen und ihrer Bedeutung für den Wald. Im

horského potoku a podle klíče roz-

Erzgebirgsmuseum lernten sie das Leben der Gebirgs-

poznávali místní živočichy. Zvláštní pozornost věnovali mravenci lesnímu a jeho

bewohner sowie die Handwerke kennen, von denen sie sich einstmals ernährt haben. Besucht

významu pro les. V Krušnohorském muzeu se seznámili s životem horalů a řemesly,

wurde auch Naturschutzgebiet SOOS, wo sie die Schönheit des einzigartigen Moorgebietes,

kterými se tu kdysi živili. Navštívili také přírodní rezervaci SOOS, kde je okouzlilo

sowie der mineralisierte Moorboden und natürliche Kohlenstoffdioxid-Entgasungen (Mofetten)

úžasné území unikátního rašeliniště, minerálního slatiniště a bublající bahenní sopky.

faszinierten. Sie haben auch das Wasser aus der Quelle „Císařský pramen“ gekostet, was sie

Ochutnali také vodu z Císařského pramene, která je ale moc nenadchla. Na zpáteční

aber nicht sehr begeistert hat. Bei der Rückfahrt durfte ein kleiner Aufenthalt in Františkovy Lázně

cestě nechyběla zastávka ve Františkových Lázních. Za pomoci GPS a mapy se učili

nicht fehlen. Mit der Hilfe des GPS- Gerätes und der Karte lernten sie, sich in unbekanntem

orientaci v neznámém terénu, vyvrcholením pak byla samostatná dobrodružná cesta

Gelände zu orientieren. Der Höhepunkt war eine selbständige abenteuerliche Expedition der

družstev podle daných souřadnic na Medvědí skálu. Odměnou jim byla krásná vyhlídka

Gruppen mit vorgegebenen Koordinaten zum Felsen Mevědí skála. Die Belohnung dafür war

na vesničky a přírodu kolem.

eine schöne Aussicht auf die Dörfer und die Natur in der Umgebung.

Poslední den byla pro všechny připravena ukázka výcviku dravých ptáků, která účast-

Am letzten Tag war für alle eine Falkner-Schauvorführung vorbereitet, der sie begeistert folgten.

níky nadchla. Jestřábí slečna Tequila se stala miláčkem všech.

Und das Habichtfräulein Tequila schlossen alle ins Herz.

Během pětidenního pobytu děti navázaly opravdová přátelství a brzy překonaly po-

Während des fünftägigen Aufenthalts haben die Kinder wirkliche Freundschaften geknüpft und

čáteční jazykové bariéry. Domů všichni odjížděli plni dojmů a s novými znalostmi

frühzeitig haben sie auch die anfänglichen Sprachbarrieren überwunden. Nach Hause fuhren

o Krušných horách.

alle voller neuer Eindrücke und Erkenntnisse über das Erzgebirge.

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

11

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

V květnu vyvrcholil v Postoloprtech projekt Setkání ob-

20 LET EUROREGIONU
20 JAHRE DER EUROREGION

Euroregion Krušnohoří/Erzgebirge oslavil 20 let své existence
Ve společenské budově štoly Fortunastollen
v obci Deutschkatharinaberg se dne 1. června
2012 sešly na dvě stovky účastníků oslavy 20
let Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge. Hosty
přivítal poslanec Spolkového sněmu Heinz-Petrem Haustein, starosta hostitelské obce.
Slavnostní projev s názvem „Euroregiony jako
laboratoř a motor evropské integrace“ přednesl
prezident asociace evropských euroregionů
AGEG Karl-Heinz Lambertz. Oba předsedové,
náměstkyně primátora Hana Jeníčková a zemský rada Volker Uhlig ocenili práci euroregionu
a konzul obchodního oddělení drážďanského
konzulátu Petr Jaroš připomněl dobrou spolupráci konzulátu s naším euroregionem po celou
dobu jejich trvání. Jiří Horáček, ředitel odboru
evropské územní spolupráce z Ministerstva
pro místní rozvoj ČR, poukázal na výbornou
spolupráci ministerstva s naším euroregionem a přiblížil ve svém vystoupení dosavadní
přeshraniční spolupráci, která bude pokračovat
i v připravovaném novém programovém období. Oba jednatelé, Beate Ebenhöh a František
Bína, se ve svých emotivních vystoupeních
ohlédli za dosavadní činností euroregionu,
ve kterém oba působí celou dobu společně.
Pohled na práci euroregionu z hlediska samospráv představili zástupci členských obcí,
starosta Steffen Laub z Olbernhau a místostarosta Oseku Jiří Hlinka. Česko–německá
mateřská škola Wichtelhäusl Deutschneudorf
předvedla za obrovského zájmu a se zapojením všech přítomných české a německé
písničky a říkanky. Hudební doprovod zajistil
smyčcový a flétnový soubor hudební školy
Středního Saska a na závěr zahrál s velkým
úspěchem Big Band ZUŠ Litvínov Na oslavu
jubilea přispěly z české strany Ústecký kraj
a Žatecký pivovar, takže se na další spolupráci
mohlo připít také i pivem z našeho euroregionu.
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20 LET EUROREGIONU
20 JAHRE DER EUROREGION

Festveranstaltung „20 Jahre Euroregion Erzgebirge/Krušnohoří“
Im Huthaus zum Fortuna-Stollen in Deutsch-

„Die Grenzregion als Laboratorium und Motor

katharinenberg trafen sich am 1. Juni 2012

der Europäischen Integration“ hielt der Präsi-

etwa 200 Teilnehmer anläßlich des 20-jäh-

dent der Gemeinschaft europäischer Grenz-

rigen Jubiläums der Euroregion Erzgebirge/

regionen AGEG, Herr Karl-Heinz Lambertz.

Krušnohoří. Die Gäste wurden vom Bundes-

Die Vorsitzenden der Euroregion, Herr Landrat

tagsabgeordneten und Bürgermeister der

Volker Uhlig und die stellvertretende Bürger-

Gastgebergemeinde, Herrn Heinz Peter Hau-

meisterin von Most, Frau Dr. Hana Jeníčková

stein begrüßt. Die Festrede unter dem Motto

würdigten die Arbeit der Euroregionen. Der
Konsul der Handelsabteilung, Herr Ing. Petr
Jaroš erinnerte an die gute Zusammenarbeit
zwischen dem Konsulat und unserer Euroregion von Beginn an. Herr Dr. Jiří Horáček, der
Direktor des Fachbereiches für europäische
Regionenarbeit im Ministerium für Regionalentwicklung der Tschechischen Republik verwies auf die hervorragende Zusammenarbeit
seines Ministeriums mit unserer Euroregion
und unterstrich mit seinem Beitrag die bisherige grenzüberschreitende Zusammenarbeit, die auch im bereits vorbereiteten neuen
Programmzeitraum weitergeführt werden soll.
Beide Geschäftsführer, Frau Beate Ebenhöh
und Herr Mgr. František Bína bezogen sich mit
ihren emotionalen Statements auf die Arbeit
der Euroregionen. Beide arbeiten über den
gesamten Zeitraum eng zusammen. Zur Arbeit
der Euroregionen aus der Sicht der Kommunalverwaltung referierten der Bürgermeister
von Olbernhau, Herr Dr. Steffen Laub im Auftrag der Städte und Gemeinden im Kreistag
des Erzgebirgskreises und Herr Ing.Jiří Hlinka,
stellvertretender Bürgermeister von Osek für
die Mitglieder der Euroregion Krušnohoří.
Den Knirpsen aus dem deutsch-tschechischen Kindergarten „Wichtelhäusel“ in
Deutschneudorf gelang es gemeinsam mit
ihren Erzieherinnen, die Aufmerksamkeit auf
sich zu lenken und die Anwesenden mit kleinen Liedern und Reimen in beiden Sprachen
zu erfreuen.
Die musikalische Begleitung übernahmen
das Querflötenensemble „Die Regenpfeifer“
sowie das Streichensemble der Musikschule
Mittelsachsen aus Freiberg. Zum Abschluss
präsentierte sich die Big Band der Kunstschule
ZUŠ Litvínov unter Leitung von Herrn Bc. Jaroslav Sochor erfolgreich. Unterstützt wurde
die Festveranstaltung durch die Landkreise
Mittelsachsen und Erzgebirge, die Sparkasse
Mittelsachsen und die Landesdirektion Sachsen sowie auf tschechischer Seite durch den
Bezirk Ústecký kraj und die Brauerei Žatec.

Společně s krajem /
Gemeinsam mit dem Bezirk
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Kulturní víkend na úpatí Klínovce a Fichtelbergu
Kulturwochenende am Fuße von Klínovec und Fichtelberg
Obě sousední obce, Loučná pod Klí-

Die beiden Nachbarorte Loučná pod Klínov-

novcem a Obewiesenthal uspořádaly

cem und Oberwiesenthal veranstalteten vom

ve dnech 4. – 6. května společný přeshra-

4. – 6. Mai ein gemeinsames, grenzüber-

niční „Wiesenthalerský hudební víkend“.

schreitendes „Wiesenthaler Musikwoche-

Organizátoři a spolupořadatelé z obou

nende“. Aus beiden Orten trugen Organi-

obcí zabezpečili zdar akce a připravili se

satoren und Mitwirkende zum Gelingen der

také na všechny varianty počasí. Zahájení

Veranstaltung bei und hatten sich auch auf

kulturní akce v pátek s názvem Hudba dětí

alle Wettervarianten vorbereitet.

a s dětmi zorganizovalo rodinné centrum

Den Auftakt am Freitag, „Musik von und mit
Kindern“ organisierte das Familienzentrum

Oberwiesenthal. Také sobotní odpoledne
patřilo dětské soutěži s tvůrčí ulicí, na které bylo plno možností

Oberwiesenthal. Auch am Samstagnachmittag gab es einen Kindermusi-

zahrát si na nějaký hudební nástroj. Střídavě se pak jak na přírod-

kwettbewerb und eine Bastelstraße für Musikinstrumente. Jeweils abwech-

ním jevišti, tak u rybníku v Loučné odpoledne o zábavu postaraly

selnd auf der Freilichtbühne und am Teich in Loučná wurde ab Nachmittag

rockové kapely Krušnohorský výběr a Polis. V neděli se pak konala

mit den Bands Krušnohorský vyber und Polis gerockt. Am Sonntag fand

celá řada kulturních akcí věnovaných krušnohorské hudbě. V kos-

eine ganze Reihe von Veranstaltungen zu erzgebirgischer Musik statt. In

tele Martina Luthera zahrál na závěr Velký Karlovarský symfonický

der Martin-Luther-Kirche spielte zum Abschluss das Große Karlsbader

orchestr potpourri hudebních mistrovských děl ze svého repertoáru

Sinfonieorchester ein Potpourri musikalischer Meisterwerke aus seinem

pro lázeňskou sezónu 2012. Tento projekt byl hrazen z programu

Repertoire für die Kursaison 2012. Das Kleinprojekt wurde aus dem Pro-

Cíl3/Ziel3 Evropského fondu pro regionální rozvoj a organizací

gramm Ziel 3 /Cíl 3 des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung und

Kulturraum Erzgebirge-Mittelsachsen.

durch den Kulturraum Erzgebirge-Mittelsachsen gefördert.

Spolupráce knihoven pokračuje
Die Zusammenarbeit der Bibliotheken wird fortgesetzt
Jasnější obrysy už má spolupráce městských

Klarere Konturen hat die Zusammenarbeit der städtischen Bibliothe-

knihoven v Mostě a Chemnitz. Zástupci těchto

ken Most und Chemnitz angenommen. Vertreter dieser bekannten

význačných regionálních institucí našli 29.

regionalen Institutionen fanden am 29. Mai in Most eine gemeinsame

května v Mostě společnou řeč. Dohodli se na

Sprache. Für die Zukunft wurden Projekte für Kinder und Senioren

budoucích projektech, týkajících se mládeže

beiderseits der Grenze geplant. Eine weitere Möglichkeit bietet die

a seniorů z obou stran hranice. Další možností

Öffentlichkeitsarbeit zum Thema aktuelle Entwicklung im Biblio-

je práce s veřejností, s problematikou aktuál-

thekswesen und regionale Literatur. „Wir haben viele gemeinsame

ního vývoje v oblasti knihovnictví a regionální

Aufgaben. Ich hoffe, dass wir uns gegenseitig unterstützen und gute

literatury. „Máme hodně společných úkolů.

Partner werden und ich freue mich auf die Partnerschaft.“ so der

Doufám, že si budeme platní a na partnerství

Direktor der Bibliothek in Most, Herr Tomáš Ondrášek.

se těším,“ uvedl ředitel mostecké knihovny Tomáš Ondrášek.

Die deutsche Seite wurde überrascht von der Vielzahl an Aktivitäten der Stadtbib-

Německou stranu při mostecké exkurzi velmi překvapilo množství aktivit

liothek, die den Rahmen ihrer Arbeit weit überschreitet und eine positive Rolle im

zdejší knihovny, které daleko přesahují rámec její práce a sehrávají pozitivní

kulturellen Leben der Region Most spielt. „Ich kann nicht glauben, dass Sie alle

roli v kulturním životě Mostecka. „Nemohu uvěřit tomu, že všechny kulturní

kulturellen und gesellschaftlichen Veranstaltungen organisieren und ohne perso-

a společenské akce organizujete a zvládáte sami, bez navýšení personálu,“

nelle Aufstockung selbst realisieren“, wunderte sich die Direktorin der Bibliothek in

podivila se ředitelka chemnitzké knihovny Elke Beer.

Chemnitz, Frau Elke Beer.

Němečtí hosté obdivovali rozlehlé prostory mostecké knihovny, ovšem jen

Die deutschen Gäste bestaunten die großräumigen Säle der Moster Bibliothek

do té doby než je ředitel Ondrášek upozornil na energetickou náročnost více

freilich nur so lange, bis Herr Direktor Ondrášek darauf aufmerksam machte, wie

než čtvrt století staré, původní budovy. „Naše knihovna není v nejlepším

energieaufwändig das mehr als ein Vierteljahrhundert alte Gebäude ist. Er ergänzte:

stavu. Technické nedostatky ale vynahrazuje náš personál péčí a přívěti-

„Unsere Bibliothek ist nicht in bestem Zustand. Die technischen Nachteile macht

vostí,“ poznamenal.

unser Personal mit guter Pflege und Freundlichkeit wieder gut.“

Ve srovnání s materiálním zabezpečením práce knihoven je na tom ta

Beim Vergleich der materiellen Voraussetzung für ihre Arbeit steht die supermoderne

supermoderní chemnitzská podstatně lépe. „Budova prošla nákladnou

Chemnitzer Bibliothek wesentlich besser da. „Das Gebäude wurde aufwendig saniert,

přestavbou, hodně nám pomohly dotace. Naše knihovna je teď na špičkové

uns haben Förderungen viel geholfen. Unsere Bibliothek hat jetzt Spitzenniveau, es

úrovni, podařilo se nám ji vybavit dle přání zaměstnanců,“ podotkla Elke

ist uns gelungen, sie nach den Wünschen der Mitarbeiter auszustatten,“ erwähnte

Beer. Tomáš Ondrášek věří, že až bude dokončena plánovaná rekonstrukce

Frau Elke Beer. Herr Tomáš Ondrášek glaubt, dass nach dem Abschluss der geplanten

mostecké knihovny, rozdíl se srovná.

Sanierung der Moster Bibliothek der Unterschied ausgeglichen wird.
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Meziboří in Sayda - Meziboří v Saydě
Dlouholeté partnerství Meziboří a Saydy

zurzeit durch das Projekt „Freundschaft im jeden Alter“

je v současné době podpořeno projektem

gefördert. Nach der Projektgenehmigung folgte ein tou-

Přátelství v každém věku. Po schválení

ristisches Treffen von mehr als 200 Einwohnern beider

projektu následovalo turistické setkání

Städte, die gemeinsam von Sayda aus nach Meziboří

více než 200 obyvatel obou měst, kteří

wanderten. Die Mitarbeiter der kommunalen Verwal-

společně absolvovali pěší výlet ze Saydy

tung von Sayda besuchten Meziboří. Am Dienstag,

do Meziboří a pracovníci samosprávy

den 15. Mai fuhren 8 Mitarbeiter des Rathauses von

Saydy navštívili Meziboří. V úterý 15.

Meziboří mit ihrem Bürgermeister Petr Červenka nach

května vyjelo 8 pracovníků městského

Sayda. Nach sehr professionellen Gesprächen mit den

úřadu z Meziboří se svým starostou

Rathausmitarbeitern sowie mit dem Bürgermeister von

Petrem Červenkou do Saydy. Po vysoce

Sayda, Herrn Volker Krönert besuchten sie die hiesige

profesionální besedě se zaměstnanci

Schule und den Kindergarten und danach wurden sie von der Bürgermeisterin der na-

radnice a se starostou Saydy Volkerem Krönertem navštívili místní školku a školu, a poté je

hen Gemeinde Dorfchemnitz, Frau Heidelind Strauss zu einer Attraktion vor Ort, nach

starostka blízké obce Dorfchemnitz Heidelind Straussová zavedla na místní atrakci v Blockhau-

Blockhausen geführt. Hier im Wald entstand bei den Treffen der Motorsägen-Künstler

senu, kde ve zdejším lese vznikla ze setkávání řezbářů, pracujících s lesními motorovými

eine Ausstellung mit imposanten Kunstwerken: der längste Tisch der Welt und originelle

pilami, výstava jejich pozoruhodných uměleckých děl, nejdelší dřevěný stůl na světě a svérázné

Hütten mit Heubetten als Schlafstätte. Die Treffen finden seit 1995 statt und wurden zur

chaty s ubytováním na seně. Setkání se konají od roku 1995 a stala se z nich známá tradice,

Tradition. Der Ort selbst lockt jährlich Tausende Besucher an.

místo samé láká každoročně tisíce návštěvníků.
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Die langjährige Partnerschaft Meziboří und Sayda wird

Solide Freundschaft - Pevné partnerství

die italienische Stadt Sogliano verbindet schon seit 20
Jahren eine solide Freundschaft. Zu diesem Jubiläum
veranstaltete Meziboří ein Wochenendtreffen vom 25.
bis 27. Mai in den repräsentativen Räumlichkeiten der
Pension Gröschl in Hora Svaté Kateřiny. Hieran nahmen

Meziboří, saskou Saydu a italské město Sogliano spojuje již

Gemeinden teil, sondern auch alle ehemaligen

20 let pevné partnerství. K tomuto jubileu uspořádalo Mezi-

Bürgermeister und auch alle, die sich an der

boří víkendové setkání těchto partnerských měst ve dnech

Entstehung und Entwicklung der beispielhaften

25. – 27. května v reprezentačních prostorách pensionu

Partnerschaft beteiligt haben, ohne Rück-

Gröschl v Hoře Svaté Kateřiny. Zúčastnili se ho nejen sou-

sicht auf die parteiliche Zugehörigkeit. Das

časní představitelé všech tří obcí, ale i všichni bývalí sta-

Treffen wurde

rostové a také všichni, kteří

mit der Unter-

se na vzniku a rozvoji tohoto

zeichnung eines

příkladného partnerství po-

neuen Vertrags

díleli, bez ohledu na stra-

verbunden, mit

nickou příslušnost. Setkání

Exkursionen in

bylo spojeno s podpisem

die Umgebung von Most

nové smlouvy, exkurzemi

und mit der Vorbereitung

na Mostecku i s přípravou

neuer gemeinsamer Pro-

dalších společných projek-

jekte, vorwiegend für Ju-

tů, zaměřených především

gendliche.

na mládež.

Partnerschaft Bílina und Altenberg - Partnerství Bíliny a Altenbergu
Die Delegation der Vertreter von Bilina mit ihrem Stadtrat

Delegace zástupců Bíliny v čele s radním Mi-

Michal Mlej (auf dem Bild ganz rechts) an der Spitze,

chalem Mlejem (na obr. zcela vpravo) v pondělí

besprach am 4. Juni beim Arbeitstreffen die Abschluss-

4. června na pracovní schůzce v Altenbergu

vorbereitung ihres Projektvorhabens im Bereich Touris-

dojednala již závěrečný postup přípravy svého

mus. Die Nutzung des Kurwesens für eine gemeinsame

projektového záměru v oblasti rozvoje turistiky.

Entwicklung des Fremdenverkehrs, mit der Perspektive

Využití lázeňství pro společný rozvoj cestov-

neuer therapeutischer Methoden durch die Nutzung von

ního ruchu, s výhledem na nové terapeutické

Radon in Altenberg, trägt sicher zur Vertiefung der Zu-

metody s využitím radonu v Altenbergu, určitě

sammenarbeit beider Partnerstädte bei. Die Stadt Bilina

prohloubí spolupráci obou partnerských měst.

ist Mitglied in der Euroregion Erzgebirge geworden, weil

Bílina využila svého členství v Euroregionu

diese das Projekt begleitet und Konsultationen sowie

Krušnohoří, který projekt provází a poskytuje

Dolmetscherdienste anbietet.

konzultace i tlumočení.
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Das tschechische Meziboří, das sächsische Sayda und

nicht nur die derzeitigen Vertreter der drei

ÚSPĚŠNÉ PROJEKTY
ERFOLGREICHE PROJEKTE

2:0 für die Gastronomie - „2:0 pro gastronomii“
Vom 24. – 25. 03. 2012 und 21. –

Ve dnech 24. – 25. 3. 2012 a 21. – 22. 4. 2012 se v rámci re-

22. 04. wurde im Rahmen der Umset-

alizace projektu z Programu Cíl 3 s názvem projektu: „Příprava

zung des Projektes im Programm Ziel 3

pro život – modelový projekt pro rozvoj osobnosti dětí a mládeže

mit dem Titel „Vorbereitung fürs Leben

v Euroregionu Erzgebirge – Krušnohoří“ uskutečnila v rámci

– Modellprojekt für die Entwicklung

pracovního balíčku č. 3 a modulu č. 1 soutěž ve vaření mezi

der Persönlichkeit von Kindern und Ju-

zapojenými 10 českými a 10 německými dětmi ve věku 10 – 15

gendlichen in der Euroregion Erzgebirge/

let. První „souboj“ se realizoval za účasti odborných garantů

Krušnohoří“ ein Wettbewerb im Kochen

a přísné poroty, které na německé straně předsedal primátor Města

zwischen 10 tschechischen und 10 deut-

Zschopau Klaus Baumann. Ten se k výsledkům soutěže mladých
(1)

schen Kindern im Alter von 10 – 15 Jah-

kuchaře a kuchařů vyjádřil velice zdvořile „Německé menu bylo

ren durchgeführt. Der erste „Zweikampf“

rovněž velice chutné, ale to české mi přece jen chutnalo více.“

wurde unter Beteiligung fachlicher

Co k tomu dodat? Snad jen složení vítězného menu:

Garanten, einer strengen Jury und unter

Předkrm - Žampiony se srnčí paštikou (1)

dem Vorsitz des Oberbürgermeisters von

Hlavní jídlo – Pečený candát s kroupetem (2)

Zschopau, Klaus Baumann durchgeführt.

Zákusek – Tvarohové noky s jahodovou omáčkou (3)

Er hat sich zu den Ergebnissen des

Odveta měla nastat v Česku ve dnech 21. – 22. 4. 2012, ale

Wettbewerbs junger Köche sehr höflich

nenastala. Německá strana se pod vedením odborného garanta

geäußert „ Das deutsche Menü war auch

velice dobře připravila, ale rozhodl zákusek s názvem „Bezový

sehr lecker, aber das tschechische hat mir
(2)

einfach besser geschmeckt.“ Was gibt

dortík s citrónovým želé“ jako sladká tečka celé soutěže. Porota
pod vedením třebívlického starosty Mgr. Josefa Seiferta a pod

es dazu zu ergänzen? Vielleicht nur die

odborným dohledem gastromanažera pana Lukáše Uhra mohla

Komposition des Siegermenüs.

jen konstatovat výsledek 2:0 ve prospěch českého soutěžního

Vorspeise

týmu pod vedením odborného garanta pro modul č. 1 – vaření

– Champignon mit Rehpastete (1)

Lukáše Krepčíka.

Hauptgericht

Závěrem je nutno podotknout, že se celá soutěž ve vaření ode-

– Bratzander mit Gräupchen (2)

hrála v nově rekonstruovaných reprezentačních prostorách hotelu

Nachspeise

„LEV“ v Lovosicích. Poděkování rovněž patří kolegovi hlavnímu

– Quarknocken mit Erdbeerensoße (3)

manažerovi projektu Lead partnera (LEB e.V.) Arne Sikmundovi

Die Revanche sollte in Tschechien vom

a mnoha dalším spolupracovníkům.

21. – 22.4. stattfinden, jedoch kam es

(3)

nicht dazu. Die deutsche Seite hatte sich

Veškeré recepty budou zveřejněny v připravované česko-německé kuchařce.

unter der Leitung eines Fachmanns gut
vorbereitet, aber das Dessert mit dem
Namen „Fliedertorte mit Limonen-Gelee“,

Svazek obcí INTEGRO, Západ Českého středohoří – Poohří
Gemeindeverein INTEGRO, im Westen des Böhmischen Mittelgebirges – Egerland

als süßes i-Tüfpelchen des gesamten

Úspěšný žadatel v mnoha programech,

zaměřených na rozvoj turistiky s vytvořením

gefördert wird. Bei der Beratung am 17. 04.

Wettbewerbes war das Entscheidnde.

Svazek obcí INTEGRO, realizuje v součas-

informačních center a turistickými trasami

in angenehmer Atmosphäre in Třebívlice

Die Jury unter dem Vorsitz des Bür-

né době jeden z mnoha svých zajímavých

se vztahem nejen k minulosti, ale i aktuální

trafen sich die Partner des Projektes - Ver-

germeisters von Třebívlice, Mgr. Josef

projektů, který je zaměřen na podporu

vinařské současnosti.

treter der Bildungsgesellschaft LEB Sachsen

Seifert und unter fachlicher Aufsicht

spolupráce dětí a mládeže v programu

und der Städte Zschopau und

des Gastromanagers, Herrn Lukáš Uher

na podporu přeshraniční spolupráce

Grünhain-Beierfeld. Diese

konnte nur das Ergebnis 2:0 für die

Cíl 3. Na jednání 17. 4. se v příjemném

Stadt wurde vom Bürgermeis-

tschechische Mannschaft bestätigen, die

prostředí Rybářské bašty v Třebívlicích

ter Joachim Rudler vertreten.

vom Fachmann für Kochen, Herrn Lukáš

sešli partneři tohoto projektu - zástupci

Im ersten Teil der Beratung

Krepčík angeleitet worden war.

vzdělávací společnosti LEB Sasko

konzentrierte man sich auf

Zum Schluss sei noch erwähnt, dass der

a měst Zschopau a Grünhain-Beierfeld.

die nächsten Frühling- und

Wettbewerb in den neu rekonstruierten

Toto město zastupoval sám starosta

Sommeraktivitäten. Gemein-

Räumlichkeiten des Hotels „LEV“ in

Joachim Rudler. Všichni se v první části

sam wurden die Sommerlager,

Lovosice stattfand. Der Dank gehört auch

jednání soustředili na nadcházející jarní

Kochwettbewerbe, Sport- und

dem Projektmanager des Leadpartners

a letní aktivity. Společně připravili letní tábo-

Der erfolgreiche Antragsteller in vielen Pro-

Bildungsaktivitäten im Bereich Umwelt vor-

LEB e.V., Herrn Arne Sikmund und vielen

ry, kuchařské soutěže, sportovní a vzdělávací

grammen, der Gemeindeverein INETRGRO,

bereitet. Ein interessanter Punkt war danach

weiteren Mitarbeitern. Alle Rezepte wer-

pobyty v oblasti životního prostředí a ochrany

realisiert zurzeit eines der vielen eigenen

die Vorbereitung einiger Großprojekte, zur

den im einen vorbereiteten tschechisch-

přírody na obou stranách. Zajímavým bo-

Projekte, das aus dem Programm grenz-

Entwicklung des Tourismus mit Gründung

deutschen Kochbuch präsentiert.

dem byla poté příprava velkých projektů,

überschreitende Zusammenarbeit Ziel 3

der Infozentren.
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4. Tschechisches Alumni-Treffen - 4. setkání českých absolventů
(MTL) CHEMNITZ: Setkávání českých ab-

kleinen Tradition geworden - der Tschechi-

solventů Technické univerzity Chemnitz se

sche Alumnitag an der Technischen Univer-

již stalo malou tradicí. První setkání býva-

sität Chemnitz. 2007 fand das erste Treffen

lých českých studentů Technické univerzity

ehemaliger tschechischer Studierender der

Chemnitz se konalo v roce 2007. Tenkrát bylo

TU statt. Die Intention bestand darin, dass

záměrem to, aby se bývalí studenti setkali se

„Ehemalige“ sich mit derzeit in Chemnitz stu-

současnými studenty, kteří právě v té době na

dierenden Tschechen treffen und Erfahrungen

této univerzitě studují, aby si mohli vyměnit

austauschen. Die „Ehemaligen“ freuen sich

zkušenosti. Bývalí studenti se rádi setkávají se

zudem, Kommilitonen aus ihrer Studienzeit zu

známými z dob svého studia a vždy je potěší,

treffen und Neues aus Chemnitz zu erfahren. Die Datenbank der tschechischen Alumni

že se mohou seznámit s novinkami z Chemnitzu. Databáze českých absol-

umfasst mittlerweile etwa 500 Einträge, insbesondere von Absolventen der letzten

ventů obsahuje na 500 jmen, především absolventů z posledních 20 let. Ve

zwanzig Jahre. Am 11. und 12. Mai 2012 kamen 40 Tschechen zu ihrem 4. Alumni-

dnech 11. a 12. května 2012 přijelo na 4. absolventský svaz 40 Čechů, od

Treffen, vom ehemaligen Maschinenbaustudenten bis hin zur Germanistikstudentin.

někdejších studentů strojírenství po studentky germanistiky. V pátek večer

Am Freitagabend fand im „Treff am Campus“ in der Mensa an der Reichenhainer

se konalo setkání v kampusu, v menze na ulici Reichenhainer Straße, spo-

Straße ein „Get together“ statt, um sich auszutauschen und neue Freundschaften

lečné setkání „Get together“ kde si zde jeho účastníci vyměnili zkušenosti

zu schließen. Die „Sächsisch-Tschechische Hochschulinitiative“ als Veranstalter hat

a navázali nová přátelství. Organizátor této akce, Česko-saská vysokoškolská

dort das Alumni-Projekt vorstellen und über Neuerungen an der Universität berichtet.

iniciativa, představil projekt „Absolventi“ a podal informace o novinkách

Am Samstag fanden im Universitätsteil Erfenschlag ab 9.30 Uhr eine Führung durch

na univerzitě. V sobotu se konala v univerzitní části Erfenschlag od 9:30

das neue Projekthaus METEOR und die Fahrzeughalle mit Vorführung des Fahrsimu-

prohlídka nového objektu METEOR a automobilové haly s předvedením

lators statt. Danach stand eine Führung über den Kaßberg auf dem Programm. Am

autotrenažéru. Poté byla na programu prohlídka Kaßbergu. Odpoledne se

Nachmittag trennten sich dann wieder die Wege und die Heimreise nach Tschechien

jejich cesty znovu rozdělily a následovala zpáteční cesta do Česka – s mnoha

war angetreten - sicher mit vielen Eindrücken und neuen Kontakten im Gepäck.

dojmy a novými kontakty.

Da das Ziel3-Projekt „Sächsisch-Tschechische Hochschulinitiative“ (Cesko-saská

Projekt Česko-saská vysokoškolská univerzita (Sächsisch-Tschechische

vysokokolská initiativa) im Sommer 2012 zu Ende geht, wird es das letzte durch

Hochschulinitiative) v programu Ziel3/Cíl3 bude zakončen v létě 2012 a toto

die sächsisch-tschechischen Kooperationsprojekte organisierte Treffen sein. Bleibt

setkání bylo v tomto česko-saském kooperačním projektu posledním. Nezbý-

zu hoffen, dass die tschechischen „Ehemaligen“ ihr jährliches Zusammenkommen

vá než doufat, že čeští bývalí studenti svá každoroční setkávání v Chemnitz

in Chemnitz vielleicht künftig in eigener Initiative organisieren.

v budoucnu zorganizují z vlastní iniciativy.

Vzdělávání českých učňů v Krušnohoří
Ausbildung tschechischer Lehrlinge im Erzgebirge
(DTPA/MT) OELSNITZ/ERZGEBIRGE: Der

bildung. Die Chemnitzer Handwerkskammer

devět českých učňů smlouvy na profesní vzdě-

sächsische Wirtschafts-, Arbeits- und Ver-

wird in diesem Jahr die Suche nach poten-

lávání s podniky v oblasti působnosti komory

kehrsminister Sven Morlok (FDP) hat sich

tiellem Fachkräftenachwuchs in Tschechien

Chemnitz. Dva učni absolvují své profesní vzdě-

bei einem Besuch der Schaltanlagen eto

intensivieren.

lání u společnosti Schaltanlagen eto GmbH.

GmbH im erzgebirgischen Oelsnitz über die

Morlok: “Ich ermuntere die sächsischen Un-

„Společnost Schaltanlagen eto GmbH je dobrým

Ausbildungssituation tschechischer Lehrlin-

ternehmen, sich alle Jugendlichen anzusehen,

příkladem, jak mohou vznikat kreativní nápady,

ge in Sachsen informiert. 2011 hatten neun

wenn es darum geht, eine Ausbildungsstelle

jak zvládnout nedostatek učňů a pohled za hra-

tschechische Lehrlinge Ausbildungsverträge

zu besetzen. Der für Sachsen so typische

nice je zřejmě tím potenciálem, který se zde dá

mit Betrieben im Kammerbezirk Chemnitz ab-

Unternehmergeist führt oft zu unkonventio-

využít,“ uvádí Morlok. V listopadu minulého roku

geschlossen. Zwei Lehrlinge absolvieren ihre

nellen, aber erfolgversprechenden Lösungen.

se informovala česká delegace v ministerstvu

Ausbildung bei der Schaltanlagen eto GmbH.

Den tschechischen Auszubildenden wünsche

hospodářství o nabídkách ohledně profesního

“Die Schaltanlagen eto GmbH ist ein gutes

ich viel Erfolg.“

vzdělávání v duálním systému. Chemnitzská

Beispiel dafür, welche kreativen Ideen ent-

řemeslnická komora chce ještě v letošním roce

stehen können, um dem Mangel an Aus-

zintenzivnit vyhledávání potencionálního doros-

zubildenden Herr zu werden. Der Blick über

tu v Česku. K tomu dodává Morlok: „Vybízím

die Grenzen offenbart ein Potenzial, das hier

(DTPA/MT) OELSNITZ/ERZGEBIRGE: Saský

saské podnikatele, aby se poohlédli po všech

bereits genutzt wird,“ so Morlok.

ministr hospodářství, práce a dopravy Sven

mladých lidech, když jde o to, obsadit místa ve

Im November vergangenen Jahres infor-

Morlok (FDP) se informoval při své návštěvě

školách. Podnikatelský duch, tak typický pro

mierte sich eine tschechische Delegation im

společnosti Schaltanlagen eto GmbH v krušno-

Sasko, vede často k nekonvenčním, ale úspěch

Wirtschaftsministerium über Angebote zum

horském městě Oelsnitz o situaci ve vzdělávání

slibujícím řešením. Českým učňům přeji hodně

Austausch im dualen System der Berufsaus-

českých učňů v Sasku. V roce 2011 uzavřelo

úspěchů.“
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(MTL) CHEMNITZ: Er ist nun schon zu einer

ÚSPĚŠNÉ PROJEKTY
ERFOLGREICHE PROJEKTE

Automatisierungsanlage AKONA 1 zur Aus- uns Weiterbildung auf der SIT 2012 übergeben
AKONA 1 ist ein Meilenstein im Rahmen des Ziel3-Projektes „AKONA“

Automatizační zařízení AKONA předáno pro výuku a rekvalifikaci na veletrhu SIT
Akona 1 je milníkem v rámci Cíle 3 projektu „Akona“
Die Industriefachmesse SIT 2012 - den
„Marktplatz für Technologie & Innovation“ -,
die vom 27. bis 29. Juni 2012 in Chemnitz
stattfand -, nahmen der Lead Partner BICForum Wirtschaftsförderung (BIC-FWF) e.
V. und die beiden tschechischen Projektpartner Integrierte Gesamtschule (ISS) Cheb
und Regionale Wirtschaftskammer Egerland
(RHK Poohří) zum Anlass, im Rahmen des
Messerundgangs am Eröffnungstag die Automatisierungsanlage AKONA 1 am Stand des
Auftragnehmers, dem ITW e. V. Chemnitz, zu
übergeben.
AKONA 1 mit zwei Linearachsen und steuerbaren Greifer wird vorrangig in der Grundlagenausbildung für die Ausbildungsberufe Mechaniker und Elektrotechniker ab September
dieses Jahres an der ISS, einer Berufsschule

Průmyslový veletrh SIT 2012 -

aus Cheb, für Praktika eingesetzt. Weiterhin

„Trh pro technologické inovace“

wird damit ein neues Fach „Programmieren

se konal v Chemnitz ve dnech

von CNC-Maschinen“ an der Schule ein-

27. až 29. června 2012. Ve-

geführt.

doucím partnerem se stalo BIC

Im Rahmen des dreijährigen Ziel 3-Projektes

Forum pro hospodářský rozvoj

„Aufbau eines KOoperationsNetzwerkes Au-

(BIC FWF) e. V. a projektovými

tomation zur Erhöhung des wissenschaftlich-

partnery jsou Integrovaná střední

technischen Niveaus im sächsisch-tsche-

škola (ISS) Cheb a Regionál-

chischen Fördergebiet - AKONA“ zwischen

ní hospodářská komora (RHK)

den Fördergebieten Landkreis Mittelsachsen

Poohří.

und dem Bezirk Karlovy Vary, werden in den

Na zahájení veletrhu partneři využili mož-

a Akona 2 se doplňují - jak je popsáno. Akona

Bereichen Berufsorientierung sowie Aus-

nost předat automatizační zařízení AKONA

2 se bude realizovat v saském dotačním úze-

und Weiterbildung Workshops, Exkursionen,

ve stánku zhotovitele, kterým je e. V. ITV

mí v roce 2013 jako komplexní šestiosý robot

Demonstrationen von Best Practice und An-

Chemnitz.

s dalšími doplňujícími moduly a montáží, která

wendungen an zwei Anlagen vorgestellt und

Akona 1 se dvěma lineárními osmi osami

se blíží praxi. Bude v takovém provedení, kte-

umgesetzt.

s řiditelnými chapadly se bude vyžívat od září

ré umožňuje demonstrační výuku, čímž bude

Diese zwei sich ergänzenden Automatisie-

tohoto roku především v základním výcviku

vytvořeno široké spektrum využití.

rungsanlagen - AKONA 1 - wie beschrieben,

pro mechaniky a elektrikáře v ISS, v jedné

Současně bude v rámci projektu vyškolen pro

AKONA 2 wird im sächsischen Fördergebiet

další učňovské škole v Chebu a na odborných

obsluhu a servis odpovídající personál projek-

ab 2013 als Sechsachsen-Robotersystem

stážích. Navíc je tím ve škole zaveden nový

tových partnerů.

mit Zusatzmodulen praxisnahe Montage- und

předmět „Programování CNC strojů“.

Předání Akony 1 na české straně se uskuteční

Demonstrationsanwendungen durchführen -

Během tří let realizace tohoto projektu dotova-

4. července za přítomnosti zástupců veřej-

verfügen damit über ein sehr breites Spektrum.

ného z programu Cíl 3, spočívajícího ve vytvo-

noprávních institucí, a rovněž projektových

Gleichzeitig wird entsprechendes Serviceper-

ření kooperační sítě automatizace se zvýšením

partnerů v novém sídle ISS v Chebu.

sonal aus dem Personal der Projektpartner für

vědeckotechnické úrovně v sasko-českém

die Bedienung und den Service im Rahmen

dotačním území s názvem Akona, bude ten-

Kontakt:

des Projektes ausgebildet.

to projekt demonstrován na workshopech

BIC FWF eV, Lessing Strasse 4,

Die Übergabe von AKONA 1 auf tschechischer

a exkurzích na dvou zařízeních, určených pro

D - 08058 Zwickau

Seite wird am 04. Juli im Beisein von Vertre-

oblast profesní orientace, a rovněž pro účely

E-mail: fwf@bic-zwickau.de

tern aus öffentlichen Einrichtungen sowie der

rekvalifikace v dotačním území okresu Střední

Telefon: +49 (0) 375541-0

Projektpartner am neuen Standort in der ISS

Sasko Karlovarského kraje.

Cheb erfolgen.

Tyto dva automatizační systémy - Akona 1

http://www.bic-zwickau.de/Projekt-AKONA
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Hurra auf die Räder !!! - Hurá na kola!!!
Erzgebirge. Deshalb zögern Sie nicht und kommen

Gefühl, dass die Radwege immer anders sind, als

Sie, diese Neuigkeit auszuprobieren. Das Projekt

Sie vermuten? Irren Sie sich bei der Fahrt oft und

wurde aus dem Programm Ziel3/Cíl3 zur Förde-

bemühen Sie sich, den richtigen Weg zu finden?

rung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit

Sie, die mindestens eine Frage mit „JA“ beantwortet

zwischen der Tschechischen Republik und dem

haben, begrüßen die Möglichkeiten, die durch den

Freistaat Sachsen gefördert.

Tourismusverein Spielzeugdorf Seiffen in Zusammenarbeit mit Horský klub Lesná im Rahmen des
Projektes „Grenzüberschreitender ganzjähriger Reiseverkehr in der Region Seiffen – Lesná“ entstanden
sind. Das Hauptziel des Projektes ist die Vernetzung
der Radwege auf tschechischer und deutscher Seite
des Osterzgebirges und auch deren Markierung im
GPS –System. Das ist gelungen. Es entstanden zweisprachige Web-Seiten www.bikerevier-erzgebirge.
de, wo man die kompletten Wegeprofile der 30
Radrundwege in diesem Gebiet findet. In Ihr Navi
können Sie leicht die Koordinaten des gewünschten
Radweges einspielen. Für die, die kein Navi besitzen,
bieten beide Partner Ihren Geschäftsorten deren
kostenlose Verleihung an.
Damit auch die Touristen auf ihre Kosten kommen,
wurde für sie eine „Geocaching-Route“ geschaffen.
Es handelt sich um ein touristisches Spiel, das auf
den Kenntnissen und der Orientierung im Gelände
basiert. Schöne Landschaft, Sehenswürdigkeiten
und Kulturdenkmäler, die die Radstrecken säumen,
bieten auch weitere Erlebnisse beim Wandern im

Patříte k vyznavačům cykloturistiky? Máte pocit, že
značené cyklostezky vás dovedou vždy jinam, než

vlastí svou navigaci, nabízí oba z partnerů ve svých

předpokládáte? Často bloudíte a marně se snažíte

sídlech jejich bezplatné zapůjčení.

nalézt tu správnou cestu?

Aby si na své přišli i turisté, byl pro ně vytvořen pěší

Vy, kteří jste alespoň na jednu z otázek odpovědi

okruh „Geocaching“. Jedná se o turistickou hru,

„ANO“, přivítáte možnosti, které vám v rámci projek-

založenou na znalostech a orientaci v terénu. Celá

tu „Přeshraniční celoroční cestovní ruch v regionu

trasa obsahuje 11 cedulek s otázkami, jejíž správná

Seiffen – Lesná“ připravili členové občanských sdru-

odpověď je klíčem k souřadnicím vedoucím k dal-

žení Tourismusverein Sielzeugdorf Seiffen ve spolu

šímu stanovišti a nové otázce. Sedmikilometrový

s Horským klubem Lesná. Hlavním cílem projektu

okruh začíná u Horského hotelu Lesná a zhruba

bylo propojit cyklostezky na české a německé straně

po třech hodinách vás, pokud zodpovíte správně

východní části Krušných hor a zmapovat v systé-

veškeré otázky, přivede na stejné místo.

mu GPS, což se také podařilo. Vznikly dvojjazyčné

Krásná příroda, zajímavosti a pamětihodnosti, které

webové stránky www.bikerevier-erzgebirge.de, na

lemují cyklistické okruhy, nabízí další vyžití při toul-

kterých naleznete kompletní traťové profily 30 cyk-

kách Krušnými horami. Proto neváhejte a přijeďte

listických okruhů v této oblasti. Do své navigace si

si tuto novinku vyzkoušet.

snadno nahrajete souřadnice trasy, kterou hodláte

Projekt byl podpořen z Programu Ziel 3/Cíl 3 na

absolvovat a bez jakýchkoliv obav se můžete plně

podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou

oddávat aktivní jízdě na kole. Pro zájemce, kteří ne-

republikou a svobodným státem Sasko.

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

Gehören Sie zu den Radfahrern? Haben Sie das

Ohlédnutí – cesta do Vilémova 12. 5. 2012
Rückblick – Fahrt nach Vilémov am 12.5.2012
Die Teilnahme der Alt-Herrenmannschaft des SV 90 Pfaffroda an einem Fuß-

starosty partnerské obce Bohuslava Kreuze turnaje v kopané,

ballturnier, zu dem der Bürgermeister der Partnergemeinde, Bohuslav Kreuz ein-

a tak se tento turnaj stal dalším milní-

geladen hatte, war ein weiterer Meilenstein

kem rozvoje partnerství, stvrzeného

bezüglich der weiteren Entwicklung des

smlouvou obou partnerů. Delegace

unterzeichneten Partnerschaftsvertrages.

Pfaffrody (hráči, několik hráček, fan-

Die Pfaffrodaer Delegation (Spieler, einige

dové a rovněž několik členů sdružení

Spielerfrauen, Fans sowie Mitglieder des

živnostníků) dorazila v 9:30 hod. do

Gewerbevereins) trafen gegen 9.30 Uhr in

Vilémova a byla srdečně uvítána mís-

Vilémov ein und wurden vom stellv. Bür-

tostarostou Pavlem Klímou, který je ve

germeister und Sportverantwortlichen der

Vilémově zodpovědný za rozvoj sportu.

Gemeinde, Pavel Klíma herzlich begrüßt.

V turnaji jsme obsadili 3. místo (1 vítěz-

Im Turnier selbst belegten wir am Ende den

ství, 1 nerozhodně, 1 porážka). První

3. Platz (jeweils 1 Sieg,1 Unentschieden,1

místo opět zaujalo mužstvo z Vilémova. Kolem 17 hodiny jsme

Niederlage) – den Turniersieg konnte erneut die Vertretung aus Vilémov erringen.

se vydali na zpáteční cestu. Dík patří naší tlumočnici Elce Zepak

Gegen 17.00 Uhr traten wir die Heimreise an. Ein Dank nochmals an unsere

a cestovní kanceláři Einhorn.

Dolmetscherin (Frau Zepak) und dem Reisedienst Einhorn.

Mužstvo z partnerské obce bude opět hostem v Pfaffrodě,

Die Mannschaft aus der Partnergemeinde wird als Pokalverteidiger am 7. Juli

kde bude obhajovat pohár 7. července 2012 na 19. turnaji

2012 beim 19. Altherrenturnierum den Hofteichpokal wieder in Pfaffroda zu Gast

starých hráčů. Přátelská utkání s 1. mužstvem SV Pfaffroda

sein. Freundschaftsspiele auch mit der 1. Mannschaft des SV 90 Pfaffroda sind

jsou zamýšlena také pro příští rok a vzájemné vztahy se tak

für nächstes Jahr angedacht und wird das Miteinander weiter stärken.

budou dále posilovat.

Text: Kirsten Lietze, Foto: G. Lempe

Text: Kirsten Lietze, Foto: G. Lempe
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Mužstvo staré gardy SV Pfafroda se zúčastnilo na pozvání
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Perspektiva pro region, německý vzor
Perspektive für die Region nach deutschem Muster
United Energy, ein bekanntes Mitglied

United Energy v Komořanech, význačný

unserer Euroregion, weist mit seiner stra-

člen našeho euroregionu, směřuje svý-

tegischen Entscheidungen in die Zukunft.

mi strategickými rozhodnutími do bu-

Gemäß dem Welttrend wird die energe-

doucnosti. Stejně jako je světový trend,

tische Nutzung des Mülls angestrebt. Die

připravuje projekt vybudování závodu

Idee, weniger nicht erneuerbare Rohstoffe
zu verbrennen und diese unter Einhaltung
strenge Vorschriften zu ersetzen, ist ein
Weg, der sich für die Zukunft als passend
erwiesen hat.
Man erzeugt nicht nur Energie, sondern
kann den Verbrennungsrückstand im Bau-

tak nejen potřebná energie, ale

wesen nutzen.

zbytek po spálení lze dále vyu-

Bei den steigenden Deponiepreisen ist das

žít například ve stavebnictví. Při

auch eine Option für die Gemeinden des

zvyšování cen za skládkování

Ustecky kraj. Vertreter dieser Gemeinden

na energetické využití odpadu. Myšlenka

s jeho negativními dopady je to perspektiva

konnten sich davon während einer Fachex-

omezení spalování neobnovitelných surovin

i pro obce v Ústeckém kraji. Zástupci těchto

kursion mit zahlreichen Gesprächen mit den

a jejich nahrazení odpady při dodržení těch

obcí se o tom mohli přesvědčit na odborné

Betreibern modernster Einrichtungen für die

nejpřísnějších předpisů na ochranu životního

exkurzi a na četných besedách s provozova-

energetische Nutzung der Abfälle in Liberec

prostředí je cesta, která se již prokázala pro

teli nejmodernějších zařízení na energetické

und in Berlin überzeugen.

budoucnost jako nejvhodnější. Získává se

využití odpadu v Liberci a následně v Berlíně.

TRANSLINUM-Präsentation zum „Tag der erneuerbaren Energien“ in Reichenbach/Vogtland
TRANSLINUM – prezentace ke Dni obnovitelných technologií v Reichenbachu/Vogtland
Auch zur diesjährigen zentralen Veranstaltung des Vogt-

land) auch die Voraussetzungen für eine Solarteur®-Schule

– přeshraniční využití obnovitelných surovin na příkladu

landkreises zum „Tag der erneuerbaren Energien“ wurde

geschaffen werden.

celkového využití olejnatých rostlin. V informačním stánku

das Ziel 3-Projekt „TRANSLINUM - Grenzüberschreitende

Projektteam „Ziel 3 - TRANSLINUM“

byly přivítány význačné osobnosti, mezi nimi také zemský

Nutzung nachwachsender Rohstoffe am Beispiel der ganz-

Leadpartner: Sachsen-Leinen e.V., Waldenburg

rada Vogtlandského okresu Dr. Tassilo Lenk, který se v do-

heitlichen Nutzung der Ölleinpflanze“ von Vertretern des

Verantwortlicher Projektpartner für Öffentlichkeitsarbeit:

provodu mnohých poslanců zemského sněmu, zástupců

Projektteams vorgestellt. Am Informationsstand konnten

Bildungsinstitut PSCHERER gGmbH

Průmyslové obchodní komory Jihozápadního Saska a dal-

zahlreiche Besucher begrüßt werden, darunter auch der

Stefan Breymann

ších představitelů oblasti politiky, hospodářství samosprávy

Landrat des Vogtlandkreises, Dr. Tassilo Lenk, der sich

Kontakt:

nechal při obcházení výstavy informovat o prezentovaných

in Begleitung mehrerer Landtagsabgeordneter, Vertreter

Tel. +49 (0) 37606 - 39 330

výsledcích projektových aktivit.

der IHK Südwestsachsen und weiterer Einrichtungen aus

Mail: sbr@pscherer-online.de

Kromě obsáhle představené česko-saské kooperace, která

Politik, Wirtschaft und Verwaltung auf seinem Ausstel-

Anlage/Fotocollage (Stefan Breymann):

vznikla projektu TRANSLINUM, se setkal velkým zájmem

lungsrundgang auch über die präsentierten Projektakti-

TRANSLINUM- Informationsstand zum „Tag der erneuerba-

také informační materiál projektu „REntry - technology and

vitäten informierte.

ren Energien“ in Reichenbach/Vogtl. 28.04.2012

training“ (Spojený projekt BIEENE – profesně vzdělávací

Neben der über das Projekt TRANSLINUM

projekt oblasti kvalifikace cílem efektivní využití energie

umfangreich vorgestellten grenzüberschrei-

budov obnovitelné energie). Podle vzoru úspěšně dokon-

tenden sächsisch-tschechischen Kooperati-

čeného projektu programu Cíl 3 Solarteur® - Škola Sokolov

on stieß auch das Informationsmaterial zu

– regionální vzdělávací centrum pro obnovitelné energie,

dem vom Bundesministerium für Bildung

by měl tento projekt vytvořit předpoklady v regionu Ros-

und Forschung geförderten Projekt „REntry

tova (jižní Rusko) pro vznik obdobné „Solarteur®-školy.

- technology and training“ (Verbundprojekt

Projektteam „Ziel 3 - TRANSLINUM“

BIEENE - Berufsbildungsexport im Bereich

Leadpartner:

beruflicher Qualifizierung zum Thema „Ener-

Sachsen-Leinen e.V., Waldenburg

gieeffizienz von Gebäuden und erneuerbare

Zodpovědný projektový partner pro veřejnost:

Energien“) auf großes Interesse. Nach dem

Bildungsinstitut PSCHERER gGmbH
Stefan Breymann

Vorbild des erfolgreich abgeschlossenen Ziel
3-Projektes „Solarteur®-Schule Sokolov

Na letošní ústřední akci Vogtlandského okresu Den

Kontakt:

- regionales Bildungszentrum für erneuerbare Energien“

obnovitelných energií byl zástupci projektového týmu

Tel. +49 (0) 37606 - 39 330

sollen über dieses Projekt im Rostover Gebiet (Südruss-

představen projekt programu Cíl 3 názvem TRANSLINUM

Mail: sbr@pscherer-online.de
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Z. Smrčka: Od uhlí k ropě - Z. Smrčka: Von der Kohle zum Erdöl
Zbyňek Smrčka, autor nedávno vydané knihy „Od uhlí
k ropě“, odpovídá na naše otázky:
Co bylo pro Vás podnětem pro sepsání knihy na
tak obsáhlé, avšak dosud málo zpracované téma?
Podnětem pro sepsání knihy bylo mé přesvědčení o tom, že
existuje obrovské množství fotografického materiálu z doby
výstavby, válečného bombardování, poválečné obnovy
a původní uhelné technologie výroby pohonných hmot.
Nejsem sice přímým pamětníkem, ale v závodě, tehdy Stalinových závodech jsem pracoval od roku 1959 a provoz celé
staré technologie jsem prožil tak říkajíc na „vlastní kůži“.
Nechtěl jsem, aby se nad touto etapou, ke které se nikdo
moc nehlásil, zavřela voda zapomnění. Mrzelo mne, že se
této kapitole Mostecka-Litvínovska nevěnoval profesionální
historik nebo některý student historie chemického průmyslu. Proto jsem chtěl jsem vytvořit populární publikaci, aby
i naši vnuci věděli o tom, že tato kapitola naší historie byla
plná lidského strádání i obětí.
Co bylo pro vás na celé práci nejobtížnější?
Především hledání pramenů, spolupracovníků, identifikace
fotomateriálu a hlavně hledání sponzora, který by vydání
financoval. Nebylo snadné vybrat z nalezených faktických
podkladů jen to, co by události a tehdy používané technologie osvětlilo a běžného čtenáře „neotrávilo.
I když byly osudy továrny pohnuté, proč se zachovala dodnes a má i nadále klíčový význam pro
českou chemii i Mostecko?
V poválečném období, i dlouhou dobu poté, byl závod
v Litvínově-Záluží hlavním výrobcem nejen pohonných
hmot, ale i více nežli 100 dalších produktů pro celou řadu
odvětví národního hospodářství. Do roku 1972 zpracovával
také pro domácí surovinu s unikátními vlastnostmi – mostecké uhlí. Názvy podniku a jeho vlastníci se měnili, ale
lidé, dnes již potomci v druhé a třetí generaci litvínovských
chemiků a strojařů, kteří dokázali z ruin postavit novou
továrnu, převést jí na novou surovinu – ropu - a významně
ji modernizovat na petrochemický komplex, jsou tu stále
a pokračují tak v tradici původního závodu. Dnes jsou určitě
vzdělanější, ale mají stále tu svojí urputnost, s níž jejich
otcové a dědové znovu postavili na poválečných troskách
továrnu a dále rozvíjeli odkaz německých chemiků a inženýrů, nositelů Nobelovy ceny, jejichž vynálezů bylo využito
k vývoji uhelné technologie výroby motorových paliv aplikované v Záluží. I to je důvod, proč Česká rafinérská patří
k největším zaměstnavatelům na Mostecku.
Jaký je ohlas vaší publikace a jak bude dále využívána?
Přesto, že publikace je neprodejná, je zájem, zejména je
mezi zaměstnanci, bývalými i současnými. Publikace se
dostala zatím v omezeném množství do regionu, kde byla
přijata se zájmem, podotýkám, že zejména její historická-netechnická část. Další využití závisí na České rafinérské,
která publikaci vydala u příležitosti mezinárodního roku
chemie jako svou prezentační publikaci. Věřím, že se po
dohodě dostaně do knihoven a škol, aby mohla být využita
mládeží k hlubšímu poznání historie našeho regionu a také
aby se vědělo co se za plotem, okolo kterého jezdí, vyrábí
a proč. Přál bych si, aby kniha přispěla ke zvětšení zájmu
mladé generace o moderní chemii, která se dá provozovat
zodpovědně ke zdraví lidí i přírody
Jaké jsou Vaše další plány v této oblasti?
V návaznosti na vydání publikace bych byl ještě rád svědkem uctění památky obětí válečné doby i obětí velkých průmyslových havárií doby poválečné důstojným pomníčkem.
Počet obětí, povětšině anonymních, bylo v době válečné

tisíce, jen při prvním náletu v květnu 1944 to bylo asi 9 000
tisíc obětí. Nesmíme zapomenout, že i v době míru zde
zahynulo několik desítek osob. Neptám se na národnost,
byli to lidé a tu trochu naší úcty by si zasloužili.
Osobně bych rád ještě napsal knížku z doby poválečné,
která by zmapovala příběh takřka detektivní, jednoho významného chemika a jeho spolupracovníků při objevování
tajemství hydrogenace dehtu z mosteckého uhlí. Velmi
obtížně se shánějí podklady z oblasti výzkumu v padesátých
letech minulého století a také paměť dnešních osmdesátníků má mezery. Ani já nejsem nejmladší, takže uvidíme.
Jinak jsem napsal knížky spíše pro děti Krušnohorská
historie a Jezeřské pověsti, ale ty se vydání asi nedočkají.

Zbyněk Smrčka, Autor des vor kurzem erschienenen Buches
„Von der Kohle zum Erdöl“ beantwortet unsere Fragen:
Was war für Sie der Anstoß für das Buch zu dem
umfangreichen, jedoch bis jetzt wenig verarbeiteten Thema?
Der Anstoß für das Buch war für mich meine Überzeugung,
dass eine riesige Menge Fotoaufnahmen aus der Zeit des
Aufbaus, der Bombardierung im Krieg, der Wiedereinrichtung der ursprünglichen Kohlentechnologie für Treibstoffe
in der Nachkriegszeit existieren. Ich bin zwar kein Augenzeuge, aber im Betrieb, den damaligen Stalin-Werken,
habe ich seit 1959 gearbeitet und die Herstellung nach
der alten Technologie habe ich sozusagen an der eigenen
Haut erlebt. Ich wollte nicht, dass diese Etappe, zu der sich
niemand gern äußert, in Vergessenheit gerät. Es tat mir leid,
dass sich dem Kapitel der Region Most-Litvínov weder ein
Historiker noch ein Geschichtsstudent mit Interesse für
die chemische Industrie gewidmet hat. Deshalb wollte ich
eine solche allgemeinverständliche Publikation gestalten,
damit auch unsere Enkel noch davon erfahren, dass dieses
Kapitel unserer Geschichte voll von menschlichen Leiden
und Opfern war.
Was war für Sie an der Arbeit das Schwierigste?
Es war vor allem die Suche nach Quellen, Mitarbeitern,
Sichtung der Fotomaterialien und die Suche nach einem
Sponsor, der die Ausgaben finanzieren könnte. Es war nicht
leicht, aus den gefundenen Unterlagen nur das auszuwählen, was die Ereignisse und die damals benutzten Technologien beleuchten kann und das die Leser nicht langweilt.
Auch wenn es das Schicksal der Fabrik berührt,
warum hat sie sich bis heute gehalten und hat
auch weiterhin eine Schlüsselbedeutung für die
tschechische Chemie sowie für die Region Most?

In der Nachkrieszeit, aber auch noch lange danach, war
der Betrieb in Litvinov-Záluží der Hauptproduzent nicht
nur für Treibstoffe, sondern auch für mehr als 100 weitere
Produkte. Bis 1972 verarbeitete er auch den einheimischen
Rohstoff – Moster Kohle. Der Name des Betriebs sowie
dessen Besitzer änderten sich, aber die Leute, heute schon
Nachkommen in zweiter und dritter Generation der Litvínover Chemiker und Maschinenbauer hatten es geschafft,
aus der Ruine eine neue Fabrik aufzubauen, diese auf einen
neuen Rohstoff – Erdöl umzustellen, den Betrieb als einen
wichtigen petrolchemischen Komplex zu modernisieren.
Sie sind fortan hier und setzen die Tradition des ehemaligen
Betriebes fort. Heute sind sie bestimmt besser ausgebildet,
aber sie besitzen immer ihre Hartnäckigkeit, mit der ihre
Väter und Großväter die Fabrik aus den Trümmern neu
errichtet haben und das Erbe deutscher Chemiker und
Ingenieure und Nobelpreisträger weiterentwickelt haben.
Deren Erfindungen wurden bei der Entwicklung der Kohlentechnologie zur Treibstoffproduktion in Záluží benutzt.
Das ist auch ein Grund, warum die Tschechische Raffinerie
zu den größten Arbeitsgebern in der Region Most gehört.
Wie ist die Resonanz Ihrer Publikation und wie wird
sie weiter benutzt?
Die Publikation ist unverkäuflich, trotzdem besteht ein
Interesse, vor allem unter den ehemaligen sowie den jetzigen Mitarbeitern. Mit einer begrenzten Auflage kam sie
in die Region, wo sie mit Interesse angenommen worden
ist, aus meiner Sicht, besonders ihr historischer – nichttechnischer Teil. Die weitere Nutzung hängt von der Gesellschaft Tschechische Raffinerie ab, die diese Publikation
anlässlich des internationalen Jahres der Chemie als ihre
Präsentation veröffentlicht hat. Ich glaube, dass sie in die
Bibliotheken und in die Schulen kommt, damit die Jugend
die Geschichte unserer Region detaillierter erkennen kann,
damit man auch weiß, was hinter dem Zaun, an dem man
oft vorbei fährt, produziert wird und warum. Ich wünsche
mir, dass das Buch zum größeren Interesse der jungen
Generation für moderne Chemie beiträgt, die sich der
Verantwortung für die Gesundheit der Bevölkerung und
für die Natur bewusst ist.
Welche sind Ihre weiteren Pläne auf diesem Gebiet?
Im Zusammenhang mit der Herausgabe der Publikation
würde ich gern als Augenzeuge an die Kriegsopfer sowie
die Opfer großer Industriehavarien der Nachkriegszeit in
Form eines würdigen Denkmals erinnern. Die meistens
anonymen Opfer zählten in der Kriegszeit zu bei Tausenden. Allein bei dem ersten Bombenangriff im Mai 1944
waren es 9.000 Opfer. Wir dürfen nicht vergessen, dass
auch zu Friedenzeiten hier einige zig Leute starben. Ich
frage nicht nach der Nationalität, es waren Leute und sie
verdienen unsere Ehre.
Persönlich möchte ich gern noch ein Buch aus der Nachkriegszeit schreiben, eine Geschichte fast als Krimi eines
bedeutenden Chemikers mit seinen Mitarbeitern bei der
Entdeckung des Geheimnisses um die Teerherstellung aus
der Moster Kohle. Es ist sehr schwierig, die Unterlagen aus
dem Forschungswesen in den fünfziger Jahren des vorigen
Jahrhunderts zu besorgen und auch das Gedächtnis der
heutigen Achtziger hat schon Lücken. Auch ich bin nicht
der jüngste, also sehen wir weiter. Sonst habe ich eher
Kinderbücher geschrieben – Erzgebirgische Geschichten
und Sagen aus dem Iser-Gebirge, aber diese Ausgaben
sind vielleicht ungeeignet.
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Kalek – oáza božského klidu
Trápí vás hluk a smog měst? Uspěchaná a stresující doba? Chcete si odpočinout
v přírodě, v tichu a harmonii? Toužíte strávit
volný víkend nebo odpoledne bez návalu lidí,
typického pro dnešní masově oblíbená turistická místa?
Pak se vydejte do Kalku!
Krušnohorská obec Kalek je tvořena třemi
vesnicemi Kalkem, Načetínem a Jindřichovou
vsí. Leží na okraji chomutovského regionu
a na hranicích České republiky se Spolkovou

kládu, a poslouchejte... Neusly-

zasněžená krajina, prakticky nedotknutá lid-

šíte nic. Tedy až na zpěv ptáků,

skou činností, potěší nejen běžkaře.

hlasy zvěře a šum větví stromů.

A až si v kalecké přírodě dosyta užijete pokoje

Je až k neuvěření, že ve 21.

a míru, můžete se projít třeba po místní naučné

století ve středu Evropy kou-

stezce, nebo navštívit některou ze zdejších

sek od významné průmyslové

restaurací. Samotná procházka po vesnici také

oblasti existuje místo, kde jste

není k zahození. Volně se pasoucí koně, ovce,

jen sami. Můžete v tichu a klidu

kozy či krávy vás najednou pocitově vrátí do

rozjímat, odpočívat, vnímat jen

starých časů našich babiček.

republikovou Německo. Stačí přejít most přes

vůně a zvuky přírody. Díky této harmonické

Idylický pohled je také na opravený kostel

hraniční potok a jste v první německé obci

atmosféře naberete za krátkou chvíli více sil

svatého Václava umístěný na návrší. Kostelík

Rübenau okresu Marienberg.

a energie, než při návštěvě posilovny nebo

je zatím přístupný jen na společenské a svá-

Mluvíme-li tady o Kalku, je tím míněno území

aquaparku. A zdarma.

teční akce, případně po domluvě na radnici.

uvedených tří obcí, respektive čtyř, protože

Nekonečné lesy a nádherně zelené louky

V současné době se vedení obce intenzivně

domy sousedního Rübenau tvoří už na pohled

v okolí Kalku vám poskytnou fantastické zážit-

snaží získat prostředky na jeho vybavení

s Kalkem jeden celek, a stejně to vnímají

ky. Při procházce se vedle vás zjeví lesní zvěř,

a zabezpečení, aby mohl být pro návštěvníky

i místní obyvatelé.

houf motýlů či hejna ptáků. Nádheru místní

otevřený častěji.

Do Kalku se dostanete z pěti stran. Z Cho-

flory a celého krajinného rázu nelze popsat.

Pokud se chcete o Kalku a okolí dozvědět více

mutova přes Blatno a Mezihoří - tato hlavní

To se zkrátka musí vidět. Dokonalé scenérie

podívejte se na www.kalek.cz

trasa je vozidly sjízdná celoročně, stejně jako

nabízí Kalek a okolí i v zimě. Pohádkově bílá

příjezd z německé strany od obce Reitzenhain
přes Kühnhaide a Rübenau. V létě jsou ještě
dostupné cesty lesem z Jirkova přes Boleboř
nebo ze státní silnice R7, kde před hraničním
přechodem za Horou Svatého Šebestiána
odbočíte vpravo. Další možností, ovšem už jen
pro turisty a cyklisty, je zpevněná lesní cesta
z obce Rudolice v Horách.
Do Kalku, který leží na vršku Krušných hor,
se můžete dostat svými silami - pěšky, na
kole, v zimě na běžkách nebo celoročně
automobilem. Jedinou hromadnou dopravu
zajišťuje autobus, který několikrát denně jezdí
z Chomutova.
A co vás na místě čeká?
Božský klid! Nejcennější turistická deviza
tohoto místa. Tak se vyjadřují všichni, kdo
Kalek navštívili. Posaďte se na některém
z odpočívadel v obci, nebo v lese na pařez či
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TIP NA VÝLET
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Kalek - eine Oase der Ruhe Gottes
Leiden Sie durch den Lärm und Smog der
Städte? Durch die hektische Zeit mit Stress?
Wollen Sie in der Natur rasten, in der Stille und
der Harmonie? Sehnen Sie sich nach einem
freien Wochenende oder möchten Sie einen
Nachmittag ohne einen Menschenandrang,
der heute so typisch für beliebte touristische
Orte ist, erleben?
Dann brechen Sie nach Kalek auf.
Die Erzgebirgische Gemeinde Kalek besteht
aus drei Gemeinden: Kalek, Načetín und
Jidnřichova Ves. Es genügt aber, nur die
Brücke zu überschreiten und Sie sind in der
ersten deutschen Gemeinde Rübenau, im
Mittleren Erzgebirgskreis. Also wenn wir über
Kalek sprechen, ist damit nicht nur das Gebiet der drei erwähnten Gemeinden gemeint,
sondern vier Gemeinden, weil die Häuser der

Endlose Wälder und herrliche grüne Wiesen

Zurzeit bemüht sich die Leitung der Gemeinde

Nachbargemeinde Rübenau auf dem ersten

in der Umgebung von Kalek bieten Ihnen fan-

um Finanzmittel für ihre Ausstattung und die

Blick mit Kalek eine Gesamtheit bilden, und

tastische Erlebnisse. Bei einem Spaziergang

Sicherung der Kirche, damit sie für die Besu-

die hiesigen Einwohner es in derselben Weise

erscheinen Waldtiere, viele Schmetterlinge

cher öfter geöffnet werden könnte.

auch wahrnehmen.

und Vögel. Die Schönheit des Landstrichs

Falls Sie mehr über Kalek erfahren möchten,

Nach Kalek kann man von fünf Seiten kom-

kann man nicht beschreiben, das muss man

schauen Sie www.kalek.cz

men. Aus Chomutov über Blatno und Mezihoří

sehen. Die Kaleker Natur können Sie durch

Autorin des Textes und Bilder:

– diese Strecke ist ganzjährig befahrbar, so-

einen Spaziergang auf dem Lehrpfad ken-

wie von der deutschen Seite von Reitzenhain

nenlernen oder Sie besuchen eins der hiesi-

durch Kühnhaide und Rübenau. Im Sommer

gen Restaurants. Selbst ein Spaziergang im

sind auch die Straßen durch den Wald von

Dorf lohnt sich. Frei weidende Pferde, Ziegen

Jirkov durch Boleboř zugänglich, oder von der

oder Kühe versetzen Sie zurück in die alten

Staatsstraße B 101, gleich nach dem Grenz-

Zeiten unserer Omas.

übergang Reitzenhain, wenn man links ab-

Einen idyllischen Blick bietet die sanierte Kir-

biegt. Eine weitere Möglichkeit, jedoch nur für

che des Heiligen Wenzel auf der Anhöhe. Die

Touristen und Radfahrer, ist der feste Wald-

kleine Kirche ist nur für gesellschaftliche oder

weg von der Gemeinde Rudolice v Horách.

feierliche Veranstaltungen zugänglich, even-

Und was Sie erwartet dort vor Ort? Göttliche

tuell nach einer Vereinbarung im Rathaus.

Marta Ctiborová

Ruhe! Die wertvollste Devise dieses Ortes.
So äußern sich alle, die Kalek besucht haben. Setzen Sie sich auf eine Bank in der
Gemeinde, oder im Wald auf einen Stumpf
oder auf einen Balken und hören Sie … Sie
hören nichts. Also außer dem Vogelgesang,
die Stimmen der Tiere, dem Rauschen der
Zweige. Man kann fast nicht glauben, dass
im 21. Jahrhundert in der Mitte Europas, ein
Stück von einem bekannten Industriegebiet
entfernt, ein Platz existiert, wo Sie allein sind.
In der Ruhe können Sie meditieren, rasten,
nur die Düfte und Geräusche der Natur sind
wahrzunehmen. Dank der harmonischen Atmosphäre sammeln Sie in kurzer Zeit mehr
Kraft und Energie, als beim Besuch in einer
Sportanlage oder im Aquapark. Und das
kostenlos.
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Pestrý-Bunt. Přátelé biologické rozmanitosti v Krušnohoří/Erzgebirge
Pestrý-Bunt. Freunde der biologischen Vielfalt im Erzgebirge/Krušnohoří
Dne 7. června 2012 byla v Zemském direktoriu Sasko v jeho úřadujícím sídle v Chemnitzu
slavnostně zahájena dvojjazyčná putovní
výstava s názvem Biologická rozmanitost.
Po uvítání prezidentem zemského direktoria
Dietrichem Gökelmannem uvedl zemský rada
Krušnohorského okresu Frank Vogel ve své
řeči posluchače do problematiky biologické
rozmanitosti v Krušnohoří a Claudia Pommer,
jednatelka Střediska ochrany přírody Krušnohoří, představila celý projekt.
Na výstavě lze shlédnout na české i německé
straně Krušných hor typické biotopy, zvířata
a rostliny, zároveň i významná chráněná území
v česko-německém hraničním regionu. Claudia Pommer informovala také o podrobnostech projektu Pestrý-Bunt, který je financován
z programu Cíl3 a seznámila posluchače

Am 7. Juni 2012 wurde die zweisprachige

Ziel3-Projektes „Pestrý-Bunt“ mit seinen

s podstatnými tématy přeshraniční ochrany

Wanderausstellung „Biologische Vielfalt und

Schwerpunktthemen grenzübergreifender

přírodních druhů a s ochranou biotopů, s prací

NATURA 2000 im Erzgebirge/ Krušné hory“

Arten- und Lebensraumschutz, Bildungsarbeit

s mládeží a se zapojením místních obyvatel

in der Landesdirektion Sachsen am Dienst-

im Jugendbereich sowie die Sensibilisierung

do spolupráce v rámci působení na veřejnost.

sitz Chemnitz feierlich eröffnet. Nach der

der heimischen Bevölkerung im Rahmen der

Výstava byla zpracována Centrem ochrany

Begrüßung durch den Präsidenten der Lan-

Öffentlichkeitsarbeit. Die Ausstellung wurde

přírody Krušnohoří Naturschutzzentrum Erz-

desdirektion Sachsen, Dietrich Gökelmann,

durch das Naturschutzzentrum Erzgebirge in

gebirge ve spolupráci s jeho českým part-

sprach der Landrat des Erzgebirgskreises,

Zusammenarbeit mit seinen tschechischen

nerem Schola Humanitas Litvínov a ČSOP

Partnern - der Schola Humanitas Litvínov und

Fergunna z Teplic.

dem Naturschutzverein ČSOP Fergunna aus

Zájemci mohou výstavu navštívit do 19 čer-

Teplice erarbeitet.

vence 2012 od pondělí do čtvrtka od 8:00 do

Die Ausstellung kann von Interessierten bis

18:00 hodin, popřípadě v pátek od 8:00 do

zum 19. Juli 2012 jeweils montags bis don-

16:00 hodin ve vstupním foyeru zemského

nerstags von 8:00 - 18:00 Uhr bzw. freitags

direktoria, Altchemnitzer Straße 41.

von 8:00 - 16:00 Uhr im Foyer der Landes-

Pro další informace a dotazy je Vám k dispozici

direktion, Altchemnitzer Straße 41 besichtigt

Ines Schürer, Tel. 03733 562921

werden.

Naturschutzzentrum Erzgebirge gemein-

Frank Vogel, einige einführende Worte zur

Für weitere Informationen und Rückfragen

nützige GmbH

biologischen Vielfalt im Erzgebirge und Frau

steht Ihnen Frau Ines Schürer, Tel. 03733

Ortsteil Dörfel Am Sauwald 1, 09487 Schlettau

Claudia Pommer, die Geschäftsführerin des

562921, zur Verfügung.

www.naturschutzzentrum-erzgebirge.de

Naturschutzzentrums Erzgebirge, stellte das

Naturschutzzentrum Erzgebirge gemeinnüt-

Tel: 03733 5629-0, Fax: 03733 5629-99

Gesamtprojekt vor.

zige GmbH

Email:

Die Ausstellung stellt in deutscher und

Ortsteil Dörfel Am Sauwald 1

zentrale@naturschutzzentrum-erzgebirge.de

tschechischer Sprache erzgebirgstypische

09487 Schlettau

Lebensräume, Tiere und Pflanzen sowie

www.naturschutzzentrum-erzgebirge.de

bedeutsame Schutzgebiete in der deutsch-

Tel: 03733 5629-0, Fax: 03733 5629-99

tschechischen Grenzregion vor. Darüber

Email:

hinaus informiert sie über das Anliegen des

zentrale@naturschutzzentrum-erzgebirge.de

