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regionální rozvoj: Investice do vaší budoucnosti

Česko-saský Monitorovací výbor Programu 

Cíl 3/Ziel 3 doporučil na zasedání v Liberci 

dne 18. června 2013 ke schválení tři náhradní 

projekty v prioritních osách „Rozvoj spole-

čenských rámcových podmínek v dotačním 

území“, „Rozvoj hospodářství a cestovního 

ruchu“ a „Zlepšení situace v přírodě a život-

ním prostředí“.

Od zahájení programu v srpnu 2008 již bylo 

k realizaci schváleno 205 projektů. Disponibilní 

prostředky Programu Cíl 3/Ziel 3 ve stávajícím 

dotačním období 2007-2013 ve výši zhruba 

195 mil. EUR tím jsou navázány.

Z čerstvě schválených tří náhradních projek-

tů budou dva koordinovat saští lead partneři 

a jeden projekt povede český lead partner. 

Podmínkou pro poskytnutí dotace je u všech 

projektových žádostí splnění nejméně dvou 

z následujících čtyř forem spolupráce: spo-

lečné plánování, společná realizace, společný 

personál, společné financování.

Nadřazeným cílem podpory je vytvořit a re-

alizovat v česko-saském dotačním území 

přeshraniční hospodářské, sociální a ekolo-

gické aktivity pomocí společných strategií pro 

udržitelný územní rozvoj.

V prioritní ose „Rozvoj hospodářství a ces-

tovního ruchu“ doporučil Monitorovací výbor 

ke schválení dotaci jednomu náhradnímu 

projektu.

V oblasti „Investiční opatření v turistické 

infrastruktuře“ budou kooperační partneři 

město Chodov pod vedením města Oelsnitz/

Erzge birge realizovat společně s Hornickým 

spolkem „Solles“ v Chodově, Domem dětí 

a mládeže „Bludiště“ v Chodově, Techno-

logickým parkem Krušnohoří CAP Oelsnitz 

GmbH a se sdružením přátel železnice "Ri-

chard Hartmann" e. V. v Chemnitz přeshraniční 

projekt „Hornické revíry – dědictví a šance“. 

Projektoví partneři vycházejí z významu his-

torické role železnice pro hospodářské a in-

frastrukturní vazby v Krušnohoří.

Iniciativa partnerů směřuje k využití železnič-

ních zařízení a zařízení po těžbě uhlí v Oelsnitz 

a Chodově pro kulturně-turistické aktivity. Ná-

vštěvníci a obyvatelé regionu se zde mohou 

seznámit s historickým dědictvím hornictví 

a železniční dopravy.

Z Evropské unie získá projekt dotaci ve výši 

Společně pro turistiku a ekologii
V česko-saském dotačním Programu Cíl 3/Ziel 3 byly schváleny další projekty

okolo 338 000 EUR z Evropského fondu pro 

regionální rozvoj (ERDF).

V prioritní ose „Zlepšení situace přírody a ži-

votního prostředí“ doporučil Monitorovací výbor 

ke schválení jeden náhradní projekt.

V aktivitě Podpora opatření v oblasti ochrany 

klimatu, lesa, přírody a péče o krajinu včetně 

Natura 2000 dostal zelenou projekt „Indikátory 

pro hodnocení přírodě blízkého prostředí“.

Projektovými partnery jsou Fakulta životního 

prostředí Technické univerzity v Drážďanech 

a Botanický ústav AV ČR v Průhonicích. 

V rámci projektu part-

neři sestaví patřičné 

indikátory pro hod-

nocení přírodě blíz-

kého prostředí lesů 

v národních parcích 

Saské a České Švý-

carsko, které umožní 

přeshraniční kontro-

lu úspěchu opatření 

při obhospodařování 

lesů. Cílem je, při-

způsobit ochranná 

pásma v Čechách 

a v Sasku případně 

je rozšířit.

Evropská unie po-

skytne projektu 210 

000 EUR z Evrop-

ského fondu pro regi-

onální rozvoj (ERDF).

Protože jsou pro-

středky programu 

již navázány, může 

Monitorovací výbor 

v budoucnu doporučit 

ke schválení již pouze 

náhradní projekty. Pro 

schválení náhradních 

projektů stanovil Monitorovací výbor kritéria, 

která jsou zveřejněna na internetové stránce 

programu:

http://www.ziel3-cil3.eu/cs/aktuelles/index.html. 

Schválení náhradních projektů je závislé na 

tom, zda se do programu díky úsporám v pro-

jektech vrátí prostředky v příslušné výši.

Více informací k náhradním projektům Vám 

poskytnou příslušné krajské úřady a Saská 

rozvojová banka -dotační banka- v Drážďa-

nech/Společný technický sekretariát (Säch-

sische Aufbaubank -Förderbank- (SAB/Ge-

meinsames Technisches Sekretariat).

Zveřejněna publikace k podpoře 
v Programu Cíl 3/Ziel 3

Řídící orgán (Saské ministerstvo životního 

prostředí a zemědělství) vydal na konci dotač-

ního období dvojjazyčnou brožuru s výsledky 

programu. Pod názvem „Cíl 3/Ziel 3 – Příběh 

úspěchu“ jsou na 40 stránkách představe-

ny příklady projektů napříč celým spektrem 

podporovaných oblastí. Brožuru lze zdarma 

objednat u Společného technického sekreta-

riátu. Podrobné informace k postupu získání 

dotace a kontakty jsou k nalezení na webových 

stránkách http://www.ziel3-cil3.eu. Dotazy 

k přeshraniční spolupráci a požadavky na ter-

mín konzultace je možné zaslat na e-mailovou 

adresu kontakt@ziel3-cil3.eu.

Ziel 3 / Cíl 3-Programm – Eine Erfolgsgeschichte
Program Cíl 3 / Ziel 3 – Příběh úspěchu
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Am 18. Juni 2013 hat der binationale Be-

gleitausschuss des Ziel 3/Cíl 3-Programms 

in Liberec drei Vorhaben als Vorratsprojekte 

in den Programmschwerpunkten „Entwicklung 

der gesellschaftlichen Rahmenbedingungen“, 

„Entwicklung der Wirtschaft und des Touris-

mus“ und „Verbesserung der Situation von 

Natur und Umwelt“ bestätigt.

Seit Beginn der Antragstellung im August 

2008 konnten sich nunmehr 205 Projekte 

qualifizieren.

Die im Ziel 3/Cíl 3-Programm zur Verfügung 

stehenden Mittel in Höhe von rund 195 Mil-

lionen Euro für die laufende Förderperiode 

2007-2013 sind damit vollständig gebunden.

Von den drei Vorratsprojekten werden zwei 

unter sächsischer und eines unter tschechi-

scher Federführung realisiert. Die sächsisch-

tschechischen Projekte müssen mindestens 

zwei der vier Kriterien, „gemeinsame Planung“, 

„gemeinsame Durchführung“, „gemeinsame 

Finanzierung“ und „gemeinsames Personal“, 

erfüllen, um eine Förderung aus dem Ziel 3/

Cíl 3-Programm zu erhalten.

Das übergeordnete Ziel der Förderung be-

steht darin, für das sächsisch-tschechische 

Fördergebiet grenzübergreifende wirtschaft-

liche, soziale und ökologische Aktivitäten 

durch gemeinsame Strategien für eine nach-

haltige territoriale Entwicklung zu gestalten 

und umzusetzen Im Programmschwerpunkt 

Entwicklung der Wirtschaft und des Tourismus 

stimmte der Begleitausschuss der Förderung 

eines Vorhabens zu.

Im Bereich Investive Maßnahmen im Bereich 

der touristischen Infrastruktur können die 

Städte Oelsnitz/Erzgebirge und Chodov ge-

meinsam mit der CAP Oelsnitz GmbH – Tech-

nologieorientiertes Gründerzentrum des Erz-

gebirgskreises in Oelsnitz, dem Förderverein 

Eisenbahnfreunde „Richard Hartmann“ e. V. in 

Chemnitz, dem Bergmannverein „Solles“/Hor-

nický spolek „Solles“ in Chodov und dem Kin-

der- und Jugendhaus „Irrgarten“/Dům Dětí a 

mládeže „Bludiště“ in Chodov das grenzüber-

greifende Vorhaben „Bergbaureviere – Erbe 

und Chancen“ umsetzen. Ausgehend von der 

historisch bedeutenden Rolle der Eisenbahn 

bei der wirtschaftlichen und infrastrukturellen 

Erschließung des Erzgebirges streben die 

Gemeinsam stark in Tourismus und Umwelt
Weitere sächsisch-tschechische Vorhaben im EU-Förderprogramm Ziel 3/Cíl 3 bestätigt

Projektpartner eine Umnutzung der Bahn-

hofs- und Kohleverladeanlagen in Oelsnitz 

und Chodov zu kulturell-touristischen Zentren 

an. Besucher wie Einheimische können sich 

hier über das bergbau- und eisenbahnge-

schichtliche Erbe der Region informieren. 

Die Europäische Union fördert das Vorhaben 

mit einem Zuschuss von rund 338.000 Euro 

aus dem Europäischen Fonds für regionale 

Entwicklung (EFRE).

Im Programmschwerpunkt Verbesserung 

der Situation von Natur und Umwelt stimmte 

der Begleitausschuss der Förderung eines 

Vorhabens zu.

Im Bereich Förderung von Maßnahmen im 

Bereich Klima-, Wald-, Naturschutz und 

Landschaftspflege einschließlich Natura 

2000 haben die Fakultät Umweltwissen-

schaften der

Technischen Universität Dresden und das 

Botanische Institut der Akademie der Wis-

senschaften der Tschechischen Republik/

Botanický ústav AV ČR in Průhonice grünes 

Licht für das Projekt „Indikatoren zur Be-

wertung der Naturnähe“ erhalten. Im Rah-

men dieses Vorhabens werden bestimmte 

Indikatoren zur Bewertung der Naturnähe 

von Waldbeständen im Nationalpark Säch-

sisch-Böhmische Schweiz erarbeitet, die 

eine grenzübergreifende Erfolgskontrolle von 

Waldbehandlungsmaßnahmen ermöglichen. 

Ziel ist es, die Schutzzonen in Sachsen und 

Tschechien anzugleichen bzw. zu erweitern. 

Das Vorhaben wird von der Europäischen 

Union mit einem Zuschuss in Höhe von rund 

210.000 Euro aus dem Europäischen Fonds 

für regionale Entwicklung (EFRE) gefördert.

Aufgrund der Mittelauslastung des Programms 

können künftig nur noch Vorratsprojekte durch 

den Begleitausschuss bestätigt werden. Für 

die Bewilligung von Vorratsprojekten hat der 

Begleitausschuss Eckpunkte festgelegt, die 

auf der programmeigenen Internetseite ab-

rufbar sind http://www.ziel3-cil3.eu/de/aktuelles/

index.html. Die Bewilligung der Vorratsprojekte 

ist davon abhängig, ob Mittel in entsprechen-

der Höhe in das Programm zurückfließen.

Die Antrags- und Bewilligungsstellen stehen 

den Kooperationspartnern für die Beratung 

von Vorratsprojekten zur Verfügung.

Publikation zur Ziel 3/Cíl3-Programm-
förderung veröffentlicht

Zum Abschluss der Förderperiode hat die 

Verwaltungsbehörde (Sächsisches Staatsmi-

nisterium für Umwelt und Landwirtschaft) eine 

zweisprachige Ergebnisbroschüre zum Pro-

Die Erfolgsgeschichte der sächsisch-tschechischen  
Zusammenarbeit wird in der kommenden  
EU-Förderperiode von 2014 bis 2020 fortgesetzt

Úspěšný příběh česko-saské spolupráce bude  
pokračovat i během následujícího období 2014-2020

gramm herausgegeben. Unter dem Titel „Ziel 

3/Cíl 3-Programm – eine Erfolgsgeschichte“ 

werden auf 40 Seiten Best-Practice-Beispiele 

aus zahlreichen Förderbereichen des Pro-

gramms präsentiert.

Die Broschüre kann beim GTS und beim 

Sächsischen Broschürenversand kostenlos 

bestellt werden.

Antrags- und Bewilligungsstelle für Pro-

jekte außerhalb des Kleinprojektefonds ist 

die Sächsische Aufbaubank – Förderbank 

– (SAB). Ausführliche Informationen zum An-

tragsverfahren und zu Kontaktdetails erhalten 

alle Interessierten auf der Website von Ziel 3/

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

Fördermöglichkeiten der grenzüberschrei-

tenden Zusammenarbeit sowie zu Beratungs-

terminen können an kontakt@ziel3-cil3.eu 

gerichtet werden.

Weitere Auskünfte erteilt die SAB unter:

Gemeinsames Technisches Sekretariat: Tel. 

+49 351 4910-5566

E-Mail: kontakt@ziel3-cil3.eu oder

Pressestelle Beate Bartsch: Tel. +49 351 

4910-4059

E-Mail: Beate.Bartsch@sab.sachsen.de
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SPOLUPRÁCE
ZUSAMMENARBEIT

Předsedové a jednatelé Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge 

a Euroregionu Elbe/Labe se sešli 29. dubna na Krajském 

úřadě Ústeckého kraje, aby zde podepsali novou smlouvu 

o spolupráci. Od té minulé se liší tím, že nejen stanovuje 

rozsah vzájemné spolupráce, ale kraj poskytuje euroregi-

onům poprvé i finanční podporu. Dlouhodobá společná 

práce kraje a euroregionů se promítá do společného 

rozhodování o projektech v programu Cíl 3, v aktivní 

účasti pracovníků krajského úřadu v odborných komisích 

a pracovních skupinách obou euroregionů a ve společných 

projektech. Kraj tak ocenil soustavnou dennodenní usilov-

nou práci svých euroregionů v přeshraniční spolupráci.

Kraj a jeho euroregiony - Bezirk und seine Euroregionen

Die Vorsitzenden und Geschäftsführer der Euro-

regionen Erzgebirge/Krušnohoří  und Elbe/Labe 

trafen sich am 29. April im Bezirksamt des Bezirkes 

Ústecký kraj, um einen neuen Vertrag über die Zu-

sammenarbeit zu unterzeichnen. Von dem ursprüng-

lichen unterscheidet er sich, weil er nicht nur den 

Umfang der gegenseitigen Zusammenarbeit festlegt, 

sondern   zum ersten Mal die Euroregionen auch 

finanziell fördert. Die langjährige gemeinsame Arbeit 

widerspiegelt sich in gemeinsamen Entscheidungen 

über Projekte des Programms Ziel 3  unter einer ak-

tiven Beteiligung von Mitarbeitern des Bezirksamtes 

in den Arbeitsgruppen und Kommissionen beider 

Euroregionen, sowie in gemeinsamen Projekten. Der 

Bezirk schätzte damit die stabile, tägliche, intensive 

Arbeit seiner Euroregionen in der grenzüberschrei-

tenden Zusammenarbeit positiv ein.

Ústecký kraj a jeho euroregiony společně
Der Bezirk Ústecký kraj und seine Euroregionen
Im Bezirksamt Ústí nad Labem trafen sich unter 

Leitung des Stellvertreters des Hauptmannes Sta-

nislav Rybák am 27. 05. 2013 der von Fachleuten 

des Bezirkes und Vertretern der Euroregionen Elbe/

Labe und Krušnohoří/Erzgebirge gebildete Koor-

dinierungsausschuss Europa. Befruchtend war ein 

Informationsaustausch zur Vorbereitung der neuen 

Förderperiode 2014-2020 aus verschiedenen Quel-

len. Für eine verantwortliche Vorbereitung der neuen 

Periode und für die Erarbeitung der notwendigen 

Dokumente finden die Mitglieder die vorgeschla-

gene Vereinbarung über die Partnerschaft sehr 

wichtig. Es ist notwendig diese so zu erarbeiten, 

dass der neue Zutritt zur Raumentwicklung ein Teil 

der Kohäsionspolitik wird. Es ist nötig, dass die 

Nutzung der Finanzmittel ein Teil der strategischen 

Planung unter Teilnahme aller betroffenen Partner 

wird. Die Bedürfnisse der Region sollen in der 

integrierten Strategie des Bezirks und im Entwick-

lungskonzept unter Berücksichtigung der hiesigen 

Kenntnisse und Potenziale entwickelt werden. In 

der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit wird 

der Kleinprojektefonds hoch eingeschätzt, des-

halb begrüßten die Teilnehmer die Zusage seiner 

Fortsetzung. Mitglieder des Ausschusses „Europa“ 

werden weiterhin Informationen austauschen und 

eine wirkliche Partnerschaft in der Vorbereitung der 

neuen Förderperiode anstreben.

Společně s krajem / 
Gemeinsam mit dem Bezirk

Na krajském úřadě se v Ústí nad Labem sešel pod 

vedením náměstka hejtmana Stanislava Rybáka 27. 

5. 2013 Koordinační výbor Evropa, tvořený odborníky 

krajského úřadu a zástupci Euroregionů Krušnohoří 

a Labe. Velmi podnětná byla výměna informací z pří-

pravy nového dotačního období 2014–2020, získaná 

z různých zdrojů. Pro zodpovědnou přípravu nového 

programového období a pro zpracování potřebných 

dokumentů považují členové výboru za důležitou 

navrženou Dohodu o partnerství, kterou je třeba ještě 

dopracovat tak, aby se nový 

integrovaný přístup k územ-

nímu rozvoji stal hodnotnou 

součástí kohezní politiky. 

Je nezbytné, aby vázání 

prostředků bylo předmětem 

strategického plánování za 

účasti všech adekvátních 

partnerů. Potřeby regionu by měly být zohledněny 

v integrované strategii kraje, konceptem místního 

rozvoje se znalostí jeho potenciálu a specifik. V pře-

shraniční spolupráci je vysoce ceněn dosavadní Fond 

malých projektů, umožňující každodenní přeshraniční 

aktivity, a proto přítomní přivítali příslib jeho pokračo-

vání. Členové Koordinačního výboru Evropa si budou 

nadále průběžně vyměňovat informace a společně 

budou usilovat o skutečné partnerství v přípravě 

nového dotačního období.
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ZDRAVÍ BEZ HRANIC
GESUNDHEIT OHNE GRENZEN

(DTPA/MTL) PILSEN/DRESDEN: Spolkový 

ministr zdravotnictví Daniel Bahr, jeho český 

kolega Leoš Heger a německý velvyslanec 

v ČR Detlef Lingemann podepsali v Plzni dne 

4. 4. 2013 rámcovou dohodu o přeshraniční 

spolupráci v záchranářství mezi Spolkovou 

republikou Německo a Českou republikou. 

Tato dohoda umožní zásah českým a němec-

kým záchranářům v příhraničí v obou zemích 

a podstatně usnadní zabezpečení pomoci 

v případě nehody na obou stranách hranice. 

Vytváří se tak právní základ pro pokračování 

spolupráce.

Saský ministr Markus Ulbig uvádí: „V případě 

naléhavé potřeby nesmí existovat hranice. 

Proto vítám dnešní podpis smlouvy mezi 

českou a německou stranou. Po dlouholetých 

jednáních, na kterých se podílelo také Sasko, 

dochází k uzavření rámcové dohody a pře-

shraniční spolupráci v záchranářství, jakou 

už máme s Polskem. Tím smějí v budoucnu 

lékaři, záchranáři i s jejich složkami poskytnout 

pomoc v sousední zemi. Zatím končil záchra-

nářský zásah na hranici. Teď už jen zbývá tuto 

smlouvu naplnit.“ 

Spolkový ministr zdravotnictví Daniel Bahr: 

„V budoucnu může poskytnout pomoc ta 

záchranná služba, která je nejblíže místa ne-

hody i na druhé straně hranice. Vytvořili jsme 

předpoklady, aby zraněným lidem bylo rychle 

a spolehlivě pomoženo. Pacienti mohou být 

záchrannou službou převezeni do nejbližšího 

a odpovídajícího zdravotnického zařízení.“

Zdraví bez hranic
Dlouholeté úsilí euroregionů bylo úspěšné

(DTPA/MTL) PILSEN/DRESDEN: Bundes-

gesundheitsminister Daniel Bahr, sein tsche-

chischer Amtskollege Leoš Heger und der 

deutsche Botschafter in Tschechien, Detlef 

Lingemann, haben am 4. April das Rahmen-

abkommen über die grenzüberschreitende 

Zusammenarbeit im Rettungsdienst zwischen 

der Bundesrepublik Deutschland und der 

Republik Tschechien in Pilsen unterzeich-

net. Das Abkommen ermöglicht den Einsatz 

deutscher und tschechischer Rettungskräfte 

Gesundheit ohne Grenzen
Langjährige Bestrebungen der Euroregionen waren erfolgreich

im Grenzgebiet des jeweils anderen Landes 

und verbessert deutlich die Unfallversorgung 

auf beiden Seiten der Grenze. Es bildet die 

rechtliche Grundlage zum Ausbau der Zu-

sammenarbeit.

Sachsens Innenminister Markus Ulbig: “Im 

Notfall darf es keine Grenze geben. Deshalb 

begrüße ich die heutige Vertragsunterzeich-

nung zwischen der deutschen und der tsche-

chischen Seite. Nach langjährigen Verhand-

lungen, an der auch Sachsen beteiligt war, 

kommt es jetzt zum Abschluss eines Rahmen-

abkommens über die grenzüberschreitende 

Zusammenarbeit im Rettungsdienst, wie wir es 

bereits schon mit Polen haben. Damit dürfen in 

Zukunft Ärzte, Rettungsassistenten und Ret-

tungssanitäter im jeweiligen Nachbarland Hilfe 

leisten. Bisher endete jeder Rettungseinsatz 

an der Grenze. Nun gilt es, das Abkommen 

mit Leben zu füllen.“

Bundesgesundheitsminister Daniel Bahr: 

“Künftig kann derjenige Rettungsdienst hel-

fen, der dem Unfallort am nächsten ist, auch 

jenseits der jeweiligen Grenze. Wir haben 

damit die Voraussetzung geschaffen, dass 

verunglückten Menschen schnell und zuver-

lässig geholfen wird. Patientinnen und Pati-

enten können durch den Rettungsdienst in die 

nächstgelegene und geeignete Gesundheits-

einrichtung gebracht werden.“

Foto: Radim Holiš, Wikimedia Commons

Foto: Ministerstvo zdravotnictví ČR
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V zámku Wolkenstein se v pondělí 22. dubna sešlo 16 

členů této aktivní komise na svém pravidelném zasedání. 

S ulehčením přijali zprávu z jednatelství euroregionu, 

že nevyčerpané prostředky z roku 2013 bude možné 

převést do roku 2014, což do poslední chvíle nebylo 

jasné. Seznámili se také se stavem realizace končícího 

programu Cíl 3 a pozitivně hodnotili především jeho 

Fond malých projektů.

Zástupce Ústeckého kraje v komisi Mgr. Adam Šrejbr 

a ředitelka Annabergského muzea společně představili 

realizaci malého projektu Poklady z depozitářů českých 

muzeí, kterými jsou oba projektovými partnery. Vzniklá 

Komise pro muzea a kulturní památky
Arbeitsgruppe Museen und Kulturdenkmäler
Im Schloss Wolkenstein trafen sich am 22. April 16 

Mitglieder dieser aktiven Arbeitsgruppe zu ihrer regel-

mäßigen Beratung. Mit Erleichterung nahmen sie die 

Information aus der Geschäftsstelle der Euroregion auf, 

dass die nicht ausgeschöpften Finanzmittel teilweise 

übertragen werden können, was bis zuletzt nicht klar war. 

Sie machten sich auch mit dem Stand der Realisierung 

des zu Ende kommenden Programms Ziel 3 bekannt und 

schätzten sie vor allem den Kleinprojektefonds positiv 

ein. Der Vertreter  des Bezirks Mgr. Adam Šrejbr und die 

Direktorin des Museums in Annaberg stellten gemein-

sam die Umsetzung des Kleinprojektes „Verborgene 

Schätze aus den Depots der Museen im Bezirk Ústí“ 

vor, wo beide Projektpartner sind. Die damit entstehen-

de Wanderausstellung wird im Juni in Jimlín zu sehen 

sein und in Oktober in Annaberg. Die Mitglieder der 

Arbeitsgruppe  bereiten für die neue Förderperiode viele 

Vorhaben vor. Sie haben hier ihre reichen Erfahrungen 

ausgetauscht und sich gegenseitig über ihre Aktivitäten 

informiert. Interessant war für alle zum Beispiel die 

in Chomutov vorbereiteten Ausstellungen, die immer 

zweisprachig sind, die Sanierung des Klosters Buch, 

oder die Vorbereitung der Kartierungen mittelalterlicher 

Häuser in Olbernhau. Zum Schluss beteiligten sich alle 

an einer ausführlichen Fachexkursion des Museums im 

Schloss Wolkenstein.

putovní výstava bude k vidění v červnu v Jimlíně a v říj-

nu v Annabergu. Členové komise připravují mnoho 

společných projektových záměrů pro příští programové 

období, vyměnili si zde vzájemně své bohaté zkušenosti 

a podrobně se informovali o svých aktivitách. Zaujaly 

například chystané výstavy v Chomutově, které jsou vždy 

dvojjazyčné, záměry freibergského muzea, rekonstrukce 

kláštera Buch, či příprava mapování středověkých domů 

v Olbernhau. Vzájemná soustavná informovanost o tako-

výchto aktivitách se ukazuje jako velká potřeba a měla by 

vyústit ve společný projekt. Na závěr se všichni zúčastnili 

odborné a podrobné exkurze muzea v zámku Wolkenstein.

Tentokrát připravil předseda německé části 

této komise Wolfgang Kalus pro členy 

jednání v muzeu a skanzenu venkovské ar-

chitektury a selské kultury ve Schwarzbachu 

u Rochlitz. Členové komise se zde seznámili 

se stavem realizace Fondu malých projektů 

a s jeho přípravou pro další programové 

období. Jako vždy i nyní měla tato komise 

nejvíce projektů k hodnocení. Tentokrát jich 

velmi podrobně projednala 12, a protože by-

ly projektové žádosti konzultovány se spo-

lečným sekretariátem v obou jednatelstvích 

euroregionu a připomínky byly zapracovány, 

všechny projekty byly Lokálnímu řídícímu 

výboru doporučeny k přijetí. Dlouhá disku-

se byla vedena o projektu Německo-česká 

dětská krojová skupina „Živé hračky“, kde 

je projektovým partnerem gymnázium 

v Litvínově. Litvínov vystoupil z euroregio-

nu a nepřispívá na jeho práci spojenou se 

správou a administrativou Fondu malých 

projektů, proto by neměl ani využívat jeho 

výhody. Komise se ale nakonec rozhodla podpořit i tento projekt kvůli mládeži. 

Komise pro kulturu, mládež a školy - Arbeitsgruppe Kultur/Schulen/Jugend
Diesmal bereitete Vorsitzender des deutschen Teils 

der Arbeitsgruppe, Wolfgang Kalus, für Mitglieder 

die Beratung in Freilichtmuseum in Schwarzbach bei 

Rochlitz vor. Mitglieder der Arbeitsgruppe machten 

sich mit dem Stand der Umsetzung des Kleinprojet-

fonds und mit dessen Vorbereitung für die nächste 

Förderperiode. Wie immer, auch jetzt die Arbeits-

gruppe die meisten Projekte zur Bewertung. Diesmal 

hat sie insgesamt 12 Projekte sehr ausführlich be-

sprochen und weil diese in beiden Geschäftsstellen 

der Euroregion konsultiert wurden und die Hinweise 

erarbeitet wurden, hat die Arbeitsgruppe alle zur  

Genehmigung im Lokalen Lenkungsausschuss zur 

Genehmigung empfohlen. Eine lange Diskussion 

wurde über das Projekt „Deutsch-tschechische 

Kindertrachtengruppe „Lebendiges Spielzeug“ im 

Erzgebirgszweigverein Seiffen“, wo der Projekt-

partner Gymnasium Litvinov ist.Die Stadt Litvinov 

ist aus der Euroregion ausgetreten und trägt nicht 

zu ihrer mit der Verwaltung verbudenen Arbeit 

bei, sollte also ihre Vorteile nicht ausnutzen.  Die 

Arbeitsgruppe trotzdem hat sich entschieden, auch 

das für die Jugend gezielte Projekt zu unterstützen.



ARBEITSGRUPPEN
PRACOVNÍ KOMISE

7

Am 14. 05. 2013 traf sich im dem Ortsteil Lauta bei Mari-

enberg eine der wichtigsten Arbeitsgruppen der Euroregion. 

Zu Beginn machte der Verantwortliche für Tourismus der 

Stadt Marienberg, Herr Ost, die Mitglieder der Arbeitsgrup-

pe mit den erfolgreichen Projekten bekannt, die als Vorbild 

für Partnergemeinden dienen könnten. Die Arbeitsgruppe 

wurde über die Vorbereitungen zur neuen Förderperiode 

informiert, an der sie in einem Umfrageprozess mit einer 

Reihe von Vorschlägen auch beteiligt ist. Der wichtigste 

Punkt war aber die Bewertung der vorgelegten Projekte aus 

dem Bereich Wirtschaft und Tourismus. Die Mitglieder der 

Arbeitsgruppe haben 5 Projektanträge detailliert bespro-

chen. Darunter waren auch Projekte, die auf Empfehlung 

der Arbeitsgruppe überarbeitet wurden. Nach der weiteren 

Diskussion wurden alle Projekte zur Genehmigung emp-

fohlen. Am Ende wurde der Pferdegöpel, eine regionale 

touristische Attraktion, besichtigt.  

Zum ersten Mal dabei war der neue tschechische Vorsit-

zende der Arbeitsgruppe, Herr Bc. Martin Klouda, Vize-

bürgermeister der Stadt Chomutov. Für die Arbeitsgruppe 

wird er sicher ein großer Gewinn, weil er mit Projekten 

viele Erfahrungen hat. Er arbeitete als Projektspezialist 

im Bezirksamt. 

Ein weiteres neues Mitglied der Arbeitsgruppe ist auch 

Herr Ing. Hozl, Vizebürgermeister von Podbořany. In der 

Euroregion ist er schon jahrelang aus seiner Tätigkeit in 

der Kontrollkommission bekannt.

Arbeitsgruppe Wirtschaftsförderung und Tourismus in Marienberg
Komise pro hospodářství a turistiku v Marienbergu

V úterý 14. 5. 2013 sešla v městské části Marienbergu 

Lauta jedna z nejdůležitějších komisí euroregionu. V úvodu 

seznámil členy komise bývalý starosta obce Pobershau 

pan Ost s úspěšnými projekty Marienbergu a Mostu, 

které mohou sloužit jako příklady a podněty ostatním 

partnerským obcím.

Komise se poté seznámila s dosavadní přípravou nového 

programu, ve které je tato komise nejaktivnější, její záslu-

hou došlo například k setkání zástupců zpracovatele pro-

gramu s komisemi euroregionu a komise také vždy předává 

řadu návrhů. Nejdůležitějším bodem bylo ale hodnocení 

předložených projektů z oblasti hospodářství a turistiky. 

Členové komise detailně projednali 5 projektových žádostí. 

Mezi nimi i projekty, přepracované na doporučení komise, 

a po rozsáhlé diskusi je doporučili ke schválení. Na závěr si 

všichni s velkým zájmem prohlédli místní atrakci, koňský 

žentour, používaný ve středověku v místní Rudolfově šachtě 

a poté i zdejší muzeum. 

Jednání se poprvé zúčastnil nový předseda komise 

Bc. Martin Klouda, náměstek primátora Chomutova. Pro 

komisi bude rozhodně velkým přínosem, protože s projekty 

má bohaté zkušenosti, pracoval jako projektový specialista 

na krajském úřadě.

Novým členem komise je také Ing. Karel Honzl, místosta-

rosta Podbořan, známý v euroregionu již řadu let ze své 

odpovědné práce v revizní komisi.

Diesmal verband die Arbeitsgruppe Soziales ihre Beratung am 17. 05. 2013 mit der 

Präsentation des Projektes „Neuer Sozialatlas“, den die Arbeitsgruppe initiierte und 

die ganze Zeit begleitete. Für die Euroregion hat es die Charitas Most umgesetzt 

und wieder zeigte sie hier ein hohes Maß an Professionalität sowie einen gute 

Intuition bei der Auswahl der Mitarbeiter. Dank gebührt der Direktorin der Charitas 

Frau Mgr. Eva Čenkovičová und der Geschäftsführerin der Volksolidarität Freiberg 

Frau Angela Gronwaldt, die Projektpartner ist. Der Sozialatlas wurde dann nicht 

nur den Mitgliedern, sondern auch weiteren Fachleuten im Bereich Soziales von 

beiden Projektmanagerinnen vorgestellt – Frau Mgr. Tatiana Drahošová und Frau 

Andrea Pötzscher.  Ihre Präsentation und die technische Lösung der Web-Seiten 

stiess auf großes Interesse.  Der neue Sozialatlas ermöglicht auf der Grundlage 

der interaktiven Karte die Suche nach Sozialeinrichtungen, freien Trägern und 

Behörden, ihren Kompetenzen und Geschäftssitzen beiderseits der Grenze. Eine 

Aktualisierung der Angaben nach der Kreisreform auf sächsischer Seite und nach 

den Änderungen auf tschechischer Seite zeigte sich in der grenzüberschreitenden 

Zusammenarbeit in unserer Euroregion als sehr notwendig. Interessant war auch 

der Vortrag der Frau Růžena Kavková, Direktorin der Charitas Litoměřice über die 

Praxis in der grenzüberschreitenden sozialen Arbeit. 

Das Sozialatlas könnte, außerhalb der Erfassung der Sozialdienstleistungen und 

ihrer Einrichtungen auf  beiden Seiten der Grenze eine Reihe von neuen gemein-

samen  Projekten in der neuen Förderperiode bis 2020 initiieren, über die bei der 

Arbeitsgruppenberatung lange diskutiert wurde.

Arbeitsgruppe Soziales - Sociální komise
Tentokrát spojila sociální 

komise své jednání dne 17. 5. 

2013 s prezentací projektu 

Nový sociální atlas, který ko-

mise iniciovala a doprovázela 

celou dobu. Pro Euroregion 

Krušnohoří ho vytvořila Ob-

lastní charita Most, která 

opět předvedla nejen vysokou 

míru profesionality, ale i intuice při výběru odborníků, především díky její ředitelce Mgr. Evě Čen-

kovičové a ředitelce Lidové solidarity Freiberg Angele Gronwaldt, která je projektovým partnerem. 

Sociální atlas podrobně představily poté nejen komisi, ale i dalším odborníkům v oblasti sociálních 

služeb, obě projektové koordinátorky - Mgr. Tatiana Drahošová a Andrea Pötzscher. Jejich prezentace 

a technické řešení webu se setkaly s mimořádným zájmem. Nový sociální atlas umožní na podkladě 

interaktivní mapy vyhledání sociálních institucí, dobrovolných organizací a úřadů, jejich kompetence 

a umístění na obou stranách hranice. Aktualizace těchto údajů po okresní reformě na saské straně 

a po změnách na české straně se ukázala v přeshraniční spolupráci v našem euroregionu jako velmi 

potřebná. Zajímavá byla i přednáška Růženy Kavkové, ředitelky Diecézní charity Litoměřice o praxi 

v přeshraniční sociální práci.

Sociální atlas by kromě zmapování sociální práce a její institucionalizace na obou stranách hranice 

mohl velmi vhodně iniciovat i řadu dalších společných projektů v novém projektovém období do 

roku 2020, o které se na jednání komise dlouho diskutovalo.
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Die Tagung der Arbeitsgruppe Umwelt und Re-

gionalplan fand auf Einladung des langjährigen 

Mitglieds der Arbeitsgruppe Herrn Dipl. Forstwirt 

Ingo Reinhold, im Staatsbetrieb Forstwirtschaft in 

Marienberg statt. Dort stellte sich Frau Ing. Olga 

Salačová als neues Mitglied der Arbeitsgruppe, vor. 

Sie vertritt die Region Louny. Beide Geschäftsführer 

stellten den Stand der Umsetzung des Programms 

Ziel 3 vor und informierten über die Vorbereitung zur 

neuen Förderperiode. Die Arbeitsgruppe bewertete 

zwei neue Projekte. Das Projekt Errichtung von NA-

TURA 2000-Informationstafeln in der Grenzregion 

„Erzgebirge/ Krušné hory“ hat die Arbeitsgruppe ein-

stimmig zur Genehmigung empfohlen. Das Projekt 

„Perspektive der Nutzung von Lokalitäten nach der 

Rohstoffförderung“, das die Arbeitsgruppe schon 

bei ihrer letzten Beratung besprochen hatte, wurde 

nach ausführlicher Erläuterung drch Herrn Ing. Seidl 

von der Hochschule für Bergbau in Most ebenfalls 

empfohlen. Unter großem Interesse stellte Herr Ingo 

Reinhold ausführlich die Verwaltung und Funktion 

der Wälder in Deutschland vor. In der Diskussion 

wurde wiederum das Thema der Windkraftanlagen 

bei Moldava erörtert. Frau Ing. Monika Zeman 

informierte die Teilnehmer über die Genehmigung 

der Anlage mit 120 Auflagen. Die anschließende 

Exkursion ins Revier der Staatswälder Gelobtland 

stand unter dem Motto: Rekonstruktion des Waldes 

und Schutz der Moore.

Arbeitsgruppe Umwelt und Regionalplanung
Komise pro životní prostředí a regionální plán

Jednání komise pro životní prostředí a regionální 

plán se uskutečnilo dne 16. května 2013 na pozvání 

dlouholetého člena této komise Dipl. Ing. lesnictví 

Ingo Reinholda ve Státním lesnickém podniku 

v Marienbergu. Komisi se zde představila její nově 

zvolená členka za Lounsko Ing. Olga Salačová. Jed-

natelé euroregionu v úvodu seznámili přítomné se 

stavem realizace programu Cíl 3 a podali informace 

o přípravě nového programového období. Komise 

poté hodnotila 2 projekty, z nichž projekt Vytvoření 

informačních tabulí na téma NATURA 2000 v příhra-

ničí Krušných hor/ Erzgebirge jednomyslně doporu-

čila ke schválení. Projekt Perspektivy využití lokalit 

po těžbě surovin, který již komise projednávala na 

minulém jednání, po podrobném vysvětlení a zdů-

vodnění Ing. Miroslava Seidla z Vysoké školy báňské 

v Mostě doporučila rovněž. Za velkého zájmu před-

stavil Ingo Reinhold zevrubně správu a funkci lesů 

v Německu. V diskusi se opět otevřelo téma větrných 

elektráren na Moldavě a Ing. Monika Zeman sezná-

mila přítomné se 120 podmínkami jejich výstavby. 

Následná exkurze v revíru státních lesů Gelobtland 

byla vedena na vysoké profesionální úrovni na téma 

rekonstrukce lesa a ochrany rašelinišť.

V odpoledních a večerních hodinách v pátek 17. 5. 

2013 jednala tato komise v Horském klubu Lesná 

v pohostinném horském prostředí, nejen aby pro-

jednala dva předložené projekty pro rozhodování 

Lokálního řídícího výboru, ale především proto, 

aby se na místě seznámila s realizací právě pro-

bíhajícího projektu Hasiči bez jazykových bariér. 

Poprvé se jednání zúčastnil její nový člen, ředitel 

městské policie v Lounech Radek Baláš. Komise 

po zevrubném projednání doporučila oba navržené 

projekty, projekt Soutěž mladých hasičů Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge k společné-

mu odvrácení krizových situací a projekt Hasiči bez hranic Podbořany – Ehrenfriedersdorf 

ke schválení v Lokálním řídícím výboru. Na vlastní oči a uši se potom mohli její členové 

přesvědčit o společném způsobu osvojování jazykových odborných znalostí k praktickému 

využití pod vedením Dr. Marie Svačinové. Tento způsob netradiční výuky, kdy se v jedné 

společné třídě navzájem poučují a opravují čeští a němečtí hasiči pod odborným vedením, 

se poté osvědčil také v praxi. Čeští a němečtí hasiči zde provedli společně protipožární 

zásah s vyproštěním zraněného již za pomoci osvojených jazykových znalostí. Neformální 

rozhovory pokračovaly v přátelské atmosféře ještě dlouho do noci. 

Komise pro krizový management
Arbeitsgruppe Brandschutz, Katastrophenschutz und Rettungswesen

In den Nachmittgas- und Abendstunden des 17. 05. 2013 

tagte diese Arbeitsgruppe im Erholungs- und Bildungszent-

rum in Lesná in einem gastfreundschaftlichen Umfeld, nicht 

nur um die zwei vorgelegen Projekte zu bewerten, sondern 

sich auch mit der Umsetzung des gerade durchgeführten 

Projekt „Brandbekämpfung ohne  Sprachbarrieren“ vor Ort 

vertraut zu machen. Zum ersten Mal beteiligte sich das neue 

Mitglied Herr Radek Baláš Leiter der Stadtpolizei in Louny 

an der Beratung der Arbeitsgruppe.  Die Arbeitsgruppe 

empfahl  nach einer ausführlichen Diskussion beide vor-

geschlagen Projekte, „Wettbewerb der jungen Feuerwehren der Euroregion“ und „Feuerwehr 

ohne Grenzen  Podbořany/Ehrenfriedersdorf“ zur Genehmigung im  Lenkungsausschuss. Mit 

eigenen Augen und Ohren konnten sich ihre Mitglieder dann vom gemeinsamen Sprachunterricht 

unter Leitung von Frau Dr. Marie Svačinová überzeugen. Diese nicht übliche Art des Lernens, 

bei der in einem Klassenraum gemeinsam gelernt wird und man sich unter fachlicher Anleitung 

gegenseitig korrigiert, hat sich in der Praxis bewährt. Deutsche und tschechische Feuerwehren 

führten am Schluss gemeinsam einen Feuerwehreinsatz mit der Befreiung eines Verletzten aus 

einem PKW durch. Alles mit  Hilfe der erworbenen Kenntnisse. Inoffizielle Gespräche folgten 

dann in freundlicher Atmosphäre noch lange bis die Nacht.
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Celkem 19 projektů ve Fondu malých projektů v programu 

Cíl 3 Evropského fondu pro regionální rozvoj bylo dne 

29. 5. 2013 předloženo k hodnocení na zasedání společ-

ného Lokálního řídícího výboru Euroregionu Krušnohoří 

v Třebívlicích. Schváleny byly všechny projekty, díky 

svědomitým konzultacím pracovnic sekretariátu Fondu 

malých projektů Euroregionu Krušnohoří a odpovědné práci 

odborných komisí euroregionu, které projekty projednávají 

a posuzují. Fond malých projektů, který spravuje a adminis-

truje Euroregion Krušnohoří, je projektem v programu Cíl 3 

a podporuje přeshraniční spolupráci Saska a ČR do roku 

2013. Ročně měla každá strana euroregionu k dispozici 

průměrně 270 000 EUR. 

O přidělení dotace rozhoduje česko–saský společný Lo-

kální řídící výbor. Program Cíl 3 se sice chýlí ke konci, 

ale vzhledem k tomu, že stále zbývají v menší míře nějaké 

finanční prostředky a očekává se, že ještě se nějaké ne-

dočerpané peníze z realizovaných projektů vrátí, rozhodl 

se Lokální řídící výbor uskutečnit ještě jedno, poslední 

zasedání tohoto výboru. Další jednání Lokálního řídícího 

výboru se tedy uskuteční 16. 10. ve Freibergu, žádosti je 

třeba podat do 14. 9. 2013.

Na závěr si členové Lokálního řídícího výboru se zájmem 

prohlédli Třebívlice, které jsou jednou z nejúspěšnějších 

českých obcí, a zdejší nově vybudovaný vinařský podnik.

Lokální řídící výbor Euroregionu Krušnohoří 
Der Lokale Lenkungsausschuss der Euroregion Erzgebirge 

Insgesamt wurden 19 Projekte für den Kleinprojektefonds 

Ziel 3 zur Bewertung bei der Tagung des gemeinsamen 

Lokalen Lenkungsausschusses der Euroregion Erzgebirge 

am 29. 05. 2013 in Třebívlice vorgelegt. Aufgrund der guten 

Vorbereitung und der Konsultationen in den Geschäftsstel-

len auf hoher fachlicher Ebene in beiden Teilen der Eurore-

gion wurden alle Projekte bewilligt. Der Kleinprojektefonds, 

über den die Euroregion Erzgebirge verfügt und den sie 

verwaltet, ist selbst ein Projekt aus dem Ziel-3-Programm 

und unterstützt die grenzübergreifende Zusammenarbeit 

zwischen Sachsen und der Tschechischen Republik bis 

Ende 2013. Über die Fördermittelverteilung entscheidet 

ein gemeinsamer sächsisch-tschechischer Lenkungs-

ausschuss. Das Programm Ziel 3 nähert sich dem Ende, 

aber weil noch einige, nicht ausgeschöpfte Finanzmittel 

bleiben und noch einige aus den realisierten Projekten 

zurückfließen werden,  entschied der Lenkungsausschuss, 

eine letzte Beratung des Ausschusses durchzuführen. Die 

nächste Beratung findet also am 16. 10. statt, die Anträge 

müssen bis 14. 09.13 eingereicht sein.

Zum Schluss besichtigten die Mitglieder des Lenkungsaus-

schuss die Gemeinde Třebívlice, eine der erfolgreichsten 

tschechischen Gemeinden, und  das neu aufgebaute 

Weingut.
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Členové rady se sešli 26. dubna v Duchcově a jednali 

v nádherném zámeckém prostředí. Hlavním bodem 

byla příprava Lokálního řídícího výboru Fondu ma-

lých projektů, který euroregion spravuje a admini-

struje. Zasedání Lokálního řídícího výboru se bude 

konat 29. května v Třebívlicích. Zatím je podáno 

celkem 21 projektů, z toho 12 českých a 9 němec-

kých a rada se podrobně seznámila s každým z nich. 

Projekty byly poté postoupeny odborným komisím, 

které pro rozhodování Lokálního řídícího výboru 

Rada Euroregionu Krušnohoří v Duchcově
Ratssitzung der Euroregion Krušnohoří in Duchcov
Die Mitglieder des Rats trafen sich am 26. April in 

Duchcov und tagten im herrlichen  Schloss. Schwer-

punkt  war die Vorbereitung des Lokalen Lenkungs-

ausschusses des von der Euroregion verwalteten 

Kleinprojektefonds. Der Ausschuss fand am 29. 05. 

in Třebívlice statt. Zur Ratssitzung wurden insgesamt 

21 Projekte beraten, davon 12 tschechischen und 

9 deutsche. Die Mitglieder des Rates machten sich 

mit allen ausführlich bekannt. Die Projekte wurden 

anschließend an die Arbeitsgruppen der Euroregion  

weitergeleitet, die  ihre fachlichen Stellungnahmen 

für den Lenkungsausschuss vorbereiten.

Herrn Jiří Čermák aus dem Bezirksamt des Bezirkes 

Ústecký kraj wurde vom Rat zum Mitglied der Ar-

beitsgruppe Brandschutz, Katastrophenschutz und 

Rettungswesen und Herr Ing. Karel Honzl, Vizebür-

germeister von Podbořany, wurde zum Mitglied der 

Arbeitsgruppe Wirtschaftsförderung und Tourismus 

gewählt. die Vollversammlung der Euroregion und 

die Frühlingsausgabe der Infopress wurden vom 

Rat positiv bewertet. 

Nach der Beratung führten Studenten des Gymna-

siums Duchcov der Bürgermeisterin und den Mit-

gliedern des Rates eine musikalische Komödie, an-

lässlich des „Letzten Klingelns“ vor dem Abitur vor.

vypracovaly svá odborná stanoviska. Rada také 

zvolila Jiřího Čermáka z Krajského úřadu Ústeckého 

kraje členem komise krizového managementu a Ing. 

Karla Honzla, místostarostu Podbořan, členem ko-

mise pro hospodářství a turistiku. Kladně byla také 

ohodnocena březnová valná hromada a jarní vydání 

Infopressu. Po jednání předvedli studenti duchcov-

ského gymnázia své starostce Ing. Jitce Bártové 

a členům rady své komediální hudební vystoupení 

při příležitosti „posledního zvonění“ před maturitami.

V síd le Vzdělávací-

ho a rekreačního cen-

tra Lesná, o.p.s., které 

je známým střediskem 

česko-saské spolupráce, 

se sešla rada na svém 

předprázdninovém jed-

nání, které vedl tentokrát 

místopředseda sdružení 

Ing. Hlinka. Jako vždy byli 

zde přítomni i zástupci 

okolních obcí, kteří informovali radu o problémech s bezohledným bu-

dováním plynovodu s devastací krajiny a o jejich špatných zkušenostech 

s firmou, která stavbu realizuje. Rada si vyžádala podklady a bude se jimi 

zabývat na příštím jednání. Po změnách, které nastaly ve vedení města 

Klášterce, byl odvolán jeho zástupce v radě euroregionu a do konání 

valné hromady byla do rady kooptována starostka Klášterce Mazánko-

vá. Za odstoupivšího zástupce Litvínova byl radou kooptován starosta 

Meziboří Petr Červenka. Jan Novotný, místostarosta Žatce, seznámil 

radu s aktivitami tohoto města v oblasti penzijní reformy. Projektová 

manažerka Martina Ďurdíková seznámila přítomné se schválenými 

projekty na zasedání Lokálního řídícího výboru a finanční manažerka 

Ing. Zuzana Kolenová s čerpáním prostředků ve Fondu malých projektů. 

Rada přijala s uspokojením informaci, že zbývají prostředky na poslední 

Lokální řídící výbor, ale bohužel už na méně projektů.

Rada Euroregionu Krušnohoří na Lesné - Rat der Euroregion in Lesná
Im  Erholungs- und Bildungszentrum  Lesná, das als 

Zentrum der Sächsisch-tschechischen Zusammenarbeit 

bekannt ist, traf sich der Rat zu seiner letzten Tagung 

vor den Ferien unter der Leitung des stellvertretenden 

Vorsitzenden Herrn Jiří Hlinka. Wie bei jeder Ratssitzung 

waren auch hier Vertreter der nahen Gemeinden anwe-

send. Sie informierten den Rat über die Probleme der 

Zerstörung der Landschaft durch den rücksichtslosen 

Bau der Gasleitung, sowie mit den schlechten Erfah-

rungen mit der Firma, die den Leitungsbau durchführt. 

Der Rat hat um Unterlagen gebeten und wird sich bis 

zur nächsten Beratung damit beschäftigen. Nach den personellen 

Änderungen in der Stadt Klášterec, wurde der bisherige Vertreter der 

Stadt  im Rat der Euroregion abgemeldet und  bis zur Tagung der Voll-

versammlung der Euroregion Frau Mazánková, Bürgermeisterin der 

Stadt, kooptiert. Statt des ausgetretenen Vertreters von Litvinov, wurde 

der Bürgermeister von Meziboří, Herr Petr Červenka kooptiert. Herr Jan 

Novotný, Vizebürgermeister von Žatec, machte die Ratssitzung mit den 

Aktivitäten dieser Stadt im Bereich der Rentenreform bekannt. Die Pro-

jektmanagerin Martina Ďurdíková informierte die Anwesenden zu den 

genehmigten Projekten aus dem Lenkungsausschuss und die Finanz-

managerin Ing. Zuzana Kolenová zur Ausschöpfung der Finanzmittel im 

Kleinprojektfonds. Mit Zufriedenstellung nahm der Rat die Information 

entgegen, dass noch Mittel für einen letzten Lenkungsausschuss blei-

ben, obgleich nur für wesentlich weniger Projekte.          
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NOVÉ VÝZVY

Podpora rozvoje 
česko-saského příhraničního 
hospodářského prostoru
Okresní hospodářská  komora Most spolu s německým partnerem CAP Oelsnitz je řešitelem projektu „Česko-saský příhraniční hospodářský 

prostor - Nové výzvy“ č. ERE-0546-00 podpořeného z Fondu malých projektů programu Cíl 3, který je zaměřen na podporu spolupráce Saska 

a České republiky. 

V rámci projektu se systematicky věnujeme 

statistickým údajům charakterizujícím hos-

podářské a sociální prostředí ve dvou pří-

hraničních regionech - na české straně je to 

Ústecký kraj, na straně saské pak Krušnohor-

ský okres (Erzgebirgskreis). V minulém čísle 

jsme uvedli informace o základníám členění 

podnikatelských aktivit po obou stranách 

hranice. V aktuálním vydání uvádíme vybra-

né parametry týkající se sociálního prostředí 

- zaměstnanosti. 

• Počet nezaměstnaných v Ústeckém

  kraji (ÚK)

• Počet nezaměstnaných obyvatel

  v Krušnohorském okrese (Erzge-

  birgskreises EK)

• Míra nezaměstnanosti v ÚK a EK

• Míra zaměstnanosti v ÚK a v EK

• Počet výdělečně činných osob v ÚK

  a EK

• Hodinová mzda za vykonanou práci

  v ÚK a EK

Ústecký kraj vykazuje dlouhodobéě v rámci 

celé České republiky nejvyšší míru nezaměst-

nanosti, což v absolutní hodnotě znamená, že 

počet   nezaměstnaných osciluje kolem 60 000 

osob. Zatímco ještě v roce 2008 převažovaly 

ve skupině nezaměstnaných ženy, od roku 

2009 vedou muži. 

Krušnohorský okres na saské straně před-

stavuje ve srovnání se Spolkovou republikou 

Německo region s velmi nízkou úrovní mezd 

a vysokou disponibilitou pracovních sil. Ač se 

u tohoto území jedná převážně o horské polo-

hy, je hustota obyvatel více než 200 obyvatel 

na km2 a s tím je spojena i značná hustota prů-

myslu a služeb. Z důvodu nedostatku lidských 

zdrojů a přizpůsobení se německému průměru 

stoupají v poslední době příjmy. Jde o to, aby 

zejména mladí lidé v regionu zůstávali.

Zatímco počet nezaměstnaných v Ústeckém 

kraji se v posledních letech výrazně nemění, 

v Krušnohorském okrese se podařilo jej snížit 

zhruba o třetinu - z 30 000 na 20 000 neza-

městnaných osob. Uvedené skutečnosti jsou 

patrné z následujících dvou grafů.

Zdroj: ÚP ČR, Krajská pobočka v Ústí nad Labem a Wirschaftsförderung Erzgebirge

Počet uchazečů o zaměstnání v evidenci ÚP ČR k poslednímu dni sledovaného období. I přes mírný pokles nezaměstnanosti v roce 2011zůstává Ústecký 

kraj regionem s nejvyšší nezaměstnaností. 
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Europäische Union. Europäischer Fonds für 

regionale Entwicklung: Investition in Ihre 

Zukunft/Evropská unie. Evropský fond pro 

regionální rozvoj: Investice do vaší budoucnosti

NEUE AUFRUF

Unterstützung der wirtschaftlichen 
Entwick lung des sächsisch-
-tschechischen Grenzraums 

Die Kreiswirtschaftskammer Most mit ihrem deutschen Partner CAP Oelsnitz GmbH sind Partner des Projektes „Sächsisch-tschechischer 

Wirtschaftsraum - Neue Herausforderungen“ (ERE-0546-00), das aus dem Kleinprojektefonds im Programm Ziel 3 gefördert wird. Das Programm 

unterstützt die Zusammenarbeit von Sachsen und der Tschechischer Republik. 

Im Rahmen des Projektes widmen wir uns 

systematisch den statistischen Angaben, 

die das wirtschaftliche und soziale Milieu 

in beiden Grenzregionen charakterisieren – 

auf tschechischer Seite ist dies der Bezirk 

Ústecký kraj und auf sächsischer Seite der 

Erzgebirgskreis. In der letzten Ausgabe ha-

tten wir Informationen über die Grundstruktur 

der Unternehmensaktivitäten beiderseits der 

Grenze. In dieser aktuellen Ausgabe bringen 

wir ausgewählte Parameter aus dem Bereich 

Soziales bei – Schwerpunkt Beschäftigung:

• Zahl der Arbeitslosen im Bezirk

  Ústecký kraj (ÚK)

• Zahl der Arbeitslosen im Erzgebirgs-

  kreis (EK)

• Quote der Arbeitslosigkeit in ÚK

  und EK

• Quote der Beschäftigung in ÚK

  und EK

• Zahl der Erwerbpersonen in ÚK

  und EK

• Stundenlohn für die geleistete 

  Arbeit in ÚK und EK

Der Bezirk Ústecký kraj weißt langjährig im Rahmen der 
ganzen Tschechischen Republik die höchste Quote der 
Arbeitslosigkeit auf. Das bedeutet in absolutem Wert, 
dass die Zahl der Arbeitslosen sich um rund 60 000 
Personen bewegt. Während es 2008 in der Gruppe der 
Arbeitslosen überwiegend Frauen waren, dominieren 
seit 2009 die Männer. Der Erzgebirgskreis auf sächsis-
cher Seite stellt eine Region mit niedrigem Lohnniveau 

und einer hohen Pendlerqoute der Arbeitskräfte im 
Vergleich mit der Bundesrepublik Deutschland dar. Das 
Gebiet des Erzgebirgskreises ist vorwiegend Bergland 
und mit mehr als 200 Einwohner pro km2 das dichtbe-
siedeldste Mittelgebirge in Europa. Der Erzgebirgskreis 
hat außerdem eine große Industriedichte aufzuweisen. 
Aufgrund des Mangels an „Human Ressourcen“ und 
der Notwendigkeit sich dem deutschen Durchschnitt 
anzupassen, steigen in der letzten Zeit die hiesigen 
Einkommen. Fachkräfte und vor allen junge Leute 
sollen in der Region bleiben: Während sich die Zahl 
der Arbeitslosen im Bezirk Ústecký kraj in den letzten 
4 Jahren nicht bedeutend  geändert hat, ist es im 
Erzgebirgskreis gelungen, diese allgemeinen um ein 
Drittel zu senken – aus 30 000 bis zu 20 000 Arbeitslo-
sen. Die erwähnten Tatsachen sind aus folgenden zwei 
Grafiken ersichtlich.

Quelle: Arbeitsamt der Tsch. Republik, Bezirksniederlassung in Ústí nad Labem und Wirtschaftsförderung Erzgebirge

Zahl der Bewerber in der Evidenz des Arbeitsamts der Tsch. Republik zum Stichtag. Trotz einer mäßigen Senkung der Arbeitslosigkeit 2011, 

bleibt der Bezirk Ústecký kraj die Region mit der höchsten Arbeitslosigkeit. 
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Zdroj ÚP ČR,  Krajská  pobočka v Ústí nad Labem a Wirtschaftsförderung 

Erzgebirge

Zdroj: Krajská správa ČSÚ v Ústí nad Labem a Wirtschaftsförderung 

Erzgebirge

V Ústeckém kraji se dlouhodobě výrazně nemění podíl nezaměstnaných 

na obyvatelstvu ve věku 15-64 let (jedná se o poměr počtu dosažitelných 

uchaze¬čů o zaměstnání ve sledovaném věku k počtu všech obyvatel 

Ústeckého kraje ve sledovaném věku v procentuálním vyjádření).

Nezaměstnanost v Krušnohorském okrese dlouhodobě (měřeno od roku 

1990) enormně klesá. Zatímco před 23 lety byla registrována nezaměst-

nanost více než 25%, nyní je to méně než 10% nezaměstnaných. Jejich 

počet i nadále klesá. Přibývá stále více volných míst, především neobsa-

zená místa v učňovských školách charakterizuji v současnosti trh práce.

Je třeba upozornit, že v tomto případě nelze srovnávat absolutní čísJa míry 

nezaměstnanosti na saské a české straně, protože ta jsou výsledkem po-

někud odlišných metod výpočtu. Nicméně lze velmi dobře porovnávat tren-

dy vývoje daného parametru v Krušnohorském okrese a v Ústeckém kraji.

Jedná se o podíl počtu zaměstnanců a osob samostatně výdělečné činných, 

za které je odváděno sociální pojištění ke všem obyvatelům Ústeckého 

kraje v procentuálním vyjádření. Míra zaměstnanosti v Ústeckém kraji 

dlouhodobě výrazně zaostává za celorepublikovou úrovní.

Krušnohorský okres má vysokou míru zaměstnanosti jak v porovnání se 

Saskem, tak i s Německem. Je to způsobeno především tradičně vysokou 

zaměstnanosti žen, která je podmíněna např. dostatečným počtem míst 

v dětských zařízeních. Míra zaměstnanosti měla v letech 2006-2011 mírně 

stoupající tendenci.

Jedná se o počet zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných, 

za které je odváděno sociální pojištění. V Ústeckém kraji se jedná o cca 

350 000 osob, přičemž v posledních letech vykazuje toto číslo stoupající 

tendenci. Lze předpokládat, že tento nárůst je tvořen vzrůstem počtu osob, 

které se pouštějí do samostatného podnikání.

Počet zaměstnanců platících povinné sociální pojištění v Krušnohorském 

okrese v posledních letech stoupá  a drží se nyní na vysoké úrovni. Mnohé 

podniky se chtějí dále rozrůstat a hledají nové lidi. V současnosti dochází na 

základě nepříznivého demografického vývoje a pohybu obyvatelstva k enorm-

nímu úbytku počtu obyvatel v Krušnohoří. V příštích letech nemůže region 

potřebu pracovních sil krýt z vlastních zdrojů. Proto je patrný velký zájem 

o příliv obyvatel z vnitrozemí i ze zahraničí do tohoto krušnohorského regionu.

Jedná se o peněžní plnění nebo naturální mzdy za práci, kterou zaměstna-

nec vykonal v pracovním poměru. Jsou to základní mzdy a platy, příplatky 

a ostatní složky mzdy nebo platu. Jedná se o mzdy bez ostatních osobních 

nákladů snížené o náhrady mzdy. V Ústeckém kraji vykazuje hodinová 

mzda v letech 2006-9 spíše stagnaci nebo jen velmi mírný nárůst.

Hodinově mzdy jsou Krušnohorském okrese ve vztahu k Sasku a Německu 

velmi nízké. Za povšimnutí stojí, že v údajích jsou obsaženy všechny platby 

zaměstnavatele včetně sociálních odvodů. Úroveň mezd v Krušnohorském 

okrese je velmi diferencovaný rozdíly nejsou jen mezi různými odvětvími, 

nýbrž i uvnitř odvětví, liší se od podniku k podniku. Zvláště pak v oborech 

služeb, obchodu a gastronomie se vyplácejí nízké mzdy.

Úřad OHK Most

Zdroj: Krajská správa ČSÚ v Ústí nad Labem a Wirtschaftsförderung 

Erzgebirge

Zdroj: Okresní správy sociálního zabezpečení v Ústeckém kraji 

a Wirtschaftsförderung Erzgebirge
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Quelle: Arbeitsamt der Tsch. Republik, Bezirksniederlassung in Ústí nad 
Labem und Wirtschaftsförderung Erzgebirge GmbH

Quelle: Bezirksverwaltung des Tsch. Statistischen Amtes in Ústí nad Labem 
und Wirtschaftsförderung Erzgebirge GmbH

Im Bezirk Ústecký kraj ändert sich nicht langfristig der Anteil der Arbeitslosen zu 

Bevölkerung im Alter 15 – 64 Jahre (es handelt sich um das Verhältnis der Zahl 

erreichbarer Bewerber um eine Arbeit in dem betrachteten Alter zur Zahl aller Ein-

wohner des Bezirkes Ústecký kraj im betrachteten Alter in prozentueller Darstellung).  

Die Arbeitslosigkeit im Erzgebirgskreis ist seit 1990 enorm gesunken. Vor 23 

Jahren war die Arbeitslosquote mehr als 25%, heute sind weniger als 10% 

arbeitslos. Ihre Zahl wird auch weiterhin zurückgehen. Die Zahl der freien Ar-

beitsplätze erhöht sich, insbesondere nicht besetzte Lehrstellen charakterisieren 

derzeit den Arbeitsmarkt. 

Es ist notwendig, darauf aufmerksam zu machen, dass in diesem Fall die Zahlen der 

Arbeitslosenquote auf tschechischer und deutschen Seite nicht vergleichbar sind, 

weil unterschiedliche Berechnungsmethoden angewandt werden.

Jedoch kann man sehr gut die Entwicklungstendenzen der betrachteten Parameter 

im Erzgebirgskreis und Bezirk Ústí nad Labem vergleichen.

Es handelt sich um den Anteil der Arbeitsnehmer und der erwerbstätigen sozial-

versicherungspflichtigen Personen zu allen Einwohnern des Bezirkes Ústecký kraj 

in Prozent. Die Quote der Beschäftigung bleibt langfristig wesentlich zurück hinter 

dem Niveau der ganzen Tsch. Republik. 

Der Erzgebirgskreis hat eine hohe Beschäftigungsquote im Vergleich Sachsens und 

Deutschlands. Dies ist durch die traditionell hohe Beschäftigungsquote bei Frauen 

und genügend Kapazitäten an den Kindertageseinrichtungen begründet. 

Die Beschäftigungsquote hatte in den Jahren 2006 – 2011 mäßig steigende Tendenz.

Beeinflusst wurde diese Entwicklung durch einen erhöhten Anteil von Existenzgrün-

dern in dieser Zeitperiode. 

Die Zahl der sozialversicherungspflichtigen  Beschäftigten im Erzgebirgskreis steigt 

in den letzten Jahren und verbleibt derzeit auf einem hohen Niveau. Viele Unterne-

hmen wollen sich weiter entwickeln und suchen neue Leute. Durch die nachteilige 

demografischen Entwicklung und die räumliche Bewegung der Bevölkerung ist die 

Einwohnerzahl im Erzgebirge enorm zurückgegangen. In den kommenden Jahren  

kann die Region den  Bedarf nicht aus eigenen Quellen decken. Deshalb besteht großes 

Interesse an einer Zuwanderung von Einwohnern aus dem Binnenland oder Ausland 

in die Erzgebirgsregion.

Es handelt sich um einen Anteil der Arbeitsnehmer und erwerbstätige Personen, die 

die Sozialversicherung abführen zu allen Einwohnern des Bezirks Ústecký kraj  in der 

prozentuellen Äußerung. Die Beschäftigungsquote  hat langfristig einen Rückstand im 

Vergleich mit der Ebene der ganzen Republik. 

Der Erzgebirgskreis hat eine hohe Beschäftigungsquote innerhalb Sachsens und Deut-

schlands. Dies ist durch die traditionell hohe Beschäftigung der Frauen und genügende 

Kapazität an den Kindertageseinrichtungen begründet. 

Die Beschäftigungsquote hat in den Jahren 2006 – 2011 mäßig steigende Tendenz.

Es handelt sich um finanzielle Leistungen oder Naturallohn für die Arbeit, die der 

Arbeitnehmer im Arbeitsverhältnis geleistet hat. Es sind Grundlöhne und Verdienste, 

Vergütungen und andere übrige Teile des Lohns oder Verdienstes. Es handelt sich 

um Löhne ohne übrige Personalkosten, abzüglich Lohnentschädigungen. Im Bezirk 

Ústecký kraj weist der Stundenlohn in den Jahren 2006 – 2009 mehr eine Stagnation 

oder nur sehr weniges Wachstum auf.

Die Arbeitslöhne im Erzgebirgskreis sind bezogen auf Sachsen und Deutschland sehr 

niedrig. Zu beachten ist, dass die Zahlen alle Leistungen des Arbeitsgebers beinhalten, 

inklusive soziale Abzüge.  Das Niveau der Löhne im Erzgebirgskreis ist sehr differen-

ziert, Unterschiede sind nicht nur zwischen verschiedenen Branchen zu verzeichnen, 

sondern auch innerhalb einer Branche von Unternehmen zu Unternehmen. Insbeson-

dere in den Branchen Dienstleistungen, Handel und Gastronomie bezahlt man relativ 

niedrige Löhne.

Úřad OHK

Quelle: Bezirksverwaltung des Tsch. statistischen Amtes und Wirtschafts-
förderung Erzgebirge GmbH

Quelle: Kreisverwaltungen des Soziales im Bezirk Ústecký kraj 
und Wirtschaftsförderung Erzgebirge GmbH
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Dne 27. června se konalo na zámku Lichtenwalde u Saské 

Kamenice závěrečné setkání partnerů projektu „Vytvoření 

kooperační sítě automatizace ke zvýšení vědecko-technické 

úrovně v česko-saském dotačním území – AKONA“, pod-

pořeného z programu Cíl 3. Setkání se kromě lead partnera 

a obou dvou českých projektových partnerů zúčastnili 

i kooperační partneři a zástupci vědeckých organizací, kteří 

obě zařízení AKONA 1 a AKONA 2 vyvinuli a vybudovali, 

političtí zástupci ze společného dotačního území, jakož 

i zástupci orgánů programové úrovně „Cíl 3 / Ziel 3“. Hlavní 

obsahovou náplní této akce bylo představení projektu. 

Akce byla zahájena dvěma zdravicemi, a to zdravicí pana 

JUDr. Václava Sloupa – náměstka hejtmana pro oblast 

školství, mládeže a tělovýchovy a zdravicí Dr. Manfreda 

Graetze – 1. náměstka zemského rady zemského okresu 

Střední Sasko.

V rámci tříletého projektu, který probíhal v dotačním úze-

mí zemského okresu Střední Sasko (v Mittweidě existují 

dlouholeté a obsáhlé zkušenosti v oblasti automatizační 

techniky) a Karlovarského kraje byly v oblasti orientace na 

volbu studijního oboru a povolání, vzdělávání a dalšího 

vzdělávání realizovány workshopy, exkurze, praxe a před-

staveny příklady dobré praxe a aplikace moderních auto-

matizačních řešení na dvou zařízeních. Tato dvě vzájemně 

Projekt „AKONA“ finišuje
Úspěšné přeshraniční česko-saské vzdělávání a další vzdělávání v oblasti automatizační techniky

Am 27. Juni fand im Schloss Lichtenwalde bei Chemnitz 

das Abschlusstreffen des Ziel 3-Projektes „Aufbau eines 

KOoperationsNetzwerkes Automation zur Erhöhung des 

wissenschaftlich-technischen Niveaus im sächsisch-tsche-

chischen Fördergebiet - AKONA“ statt. Teilnehmer waren 

neben dem Lead-Partner und den zwei tschechischen Pro-

jektpartnern auch Kooperationspartner und wissenschaftliche 

Einrichtungen, die die beiden Anlagen AKONA 1 und AKONA 

2 entwickelt und gebaut haben, politische Vertreter aus dem 

gemeinsamen Fördergebiet sowie Vertreter aus Einrichtun-

gen der Programmebene „Ziel3 – Cil3“ sein. Inhalt dieser 

Abschlussveranstaltung war die Vorstellung des Projektes. 

Zu Beginn wurde die Veranstaltung mit zwei Grußworten von 

Herrn Dr. Václav Sloup – Landeshauptmann, Stellvertreter für 

Bildung, Jugend und Sport und Herrn Dr. Manfred Graetz – 1. 

Beigeordneter Landkreis Mittelsachsen eröffnet.

Im Rahmen des dreijährigen Projektes zwischen den Förder-

gebieten Landkreis Mittelsachsen (in Mittweida existieren 

langjährige und umfangreiche Erfahrungen auf dem Gebiet 

der Automatisierungstechnik) und dem Bezirk Karlovy Vary, 

wurden in den Bereichen Berufs- und Studienorientierung 

sowie Aus- und Weiterbildung Workshops, Exkursionen, 

Praktika, Demonstrationen von Best Practice und Anwen-

dungen von modernen Automatisierungslösungen an zwei 

Anlagen vorgestellt und umgesetzt. Diese zwei sich ergän-

zenden Automatisierungsanlagen verfügen über ein sehr 

breites Spektrum. Auf tschechischer Seite vermittelt AKONA 

1 mit  2 Linearachsen und steuerbaren Greifer vor allem im 

Grundlagenbereich breites Wissen, wogegen AKONA 2 als 

Sechsachsen-Robotersystem praxisnahe Montage- und 

Demonstrationsanwendungen durchführen kann und tech-

nischen Höchststand darstellt. 

Insbesondere Auszubildende, Studenten, Schüler, Mitarbei-

ter von öffentlichen Einrichtungen, Bildungseinrichtungen 

und Mitglieder von Verbänden und Vereinen erhielten die 

Möglichkeit, beide Anlagen kennenzulernen sowie einen 

intensiven grenzüberschreitenden Erfahrungs- und Wissen-

saustausch durchzuführen. 

Begonnen hat die Zusammenarbeit der Projektpartner im 

Januar 2008, wobei der Kontakt über das Wirtschaftsjournal 

in Chemnitz, das mit der Wirtschaftskammer Egerland schon 

längere Zeit in Verbindung steht, hergestellt wurde. 

Perspektivisch gesehen kann damit im gemeinsamen Wirt-

schaftsraum ein führendes europäisches Bildungs- und 

Entwicklungszentrum für Automation entstehen, das den Tech-

nologietransfer in die Wirtschaft aktiviert. Durch die grenz-

überschreitende Aus- und Weiterbildung sowie Berufs- und 

Studienorientierung werden langfristig die Voraussetzungen 

zur Sicherung des Fachkräftebedarfs der Branche geschaffen.

Projekt „AKONA“ im Endspurt
Grenzüberschreitende Aus- und Weiterbildung mit Tschechien auf dem Gebiet der Automatisierungstechnik umgesetzt

se doplňující zařízení disponují širokým spektrem. Na 

české straně slouží zařízení AKONA 1 se dvěma lineárními 

osami a ovladatelným podávacím ramenem hlavně ke zpro-

středkování základních znalostí, zatímco zařízení AKONA 2 

coby robotický systém se šesti prostorovými osami může 

provádět montážní a demonstrační aplikace blízké praxi 

a představuje nejvyšší technickou úroveň.

Možnost seznámit se s oběma zařízeními měli zejména 

učni, studenti, žáci, pracovníci veřejných orgánů, vzdělá-

vacích organizací a členové svazů a sdružení, kteří zároveň 

mohli provést intenzivní přeshraniční výměnu zkušeností 

a vědomostí.

Spolupráce projektových partnerů byla zahájena v lednu 

2008, přičemž kontakt byl zprostředkován prostřednic-

tvím časopisu „Wirtschaftsjournal“ v Saské Kamenici, 

jehož pracovníci mají již delší dobu kontakty s Regionální 

hospodářskou komorou Poohří.

Výhledově může ve společném hospodářském prostoru 

vzniknout přední evropské vzdělávací a vývojové centrum 

pro automatizaci, které bude aktivovat transfer technologií 

do hospodářství. Díky přeshraničnímu vzdělávání a dalšímu 

vzdělávání, jakož i orientaci na volbu studijního oboru a po-

volání budou dlouhodobě vytvořeny předpoklady k zajištění 

odborných pracovních sil v tomto odvětví.
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Europäische Union. Europäischer Fonds für 

regionale Entwicklung: Investition in Ihre 

Zukunft/Evropská unie. Evropský fond pro 

regionální rozvoj: Investice do vaší budoucnosti

(FM) BÄRENSTEIN/VEJPRTY: Nach zwei 

Jahren Bauzeit ist das internationale Ziel-

3-Projekt „Gemeinsame Mitte Bärenstein/

Vejprty“ (Bärenstein/Weipert) vollendet. Das 

entlang der deutsch-tschechischen Grenze 

einmalige Vorhaben wurde von der EU mit 

3,4 Millionen Euro gefördert. Großen An-

teil an dem Geschaffenen haben Vejprtys 

Bürgermeisterin Jitka Gavdunova und ihr 

Bärensteiner Amtskollege Bernd Schlegel. 

Beide bekamen für ihr grenzüberschreitendes 

Engagement – nicht nur bei diesem Projekt – 

2012 den ‚Preis der Euroregion Erzgebirge‘ 

verliehen.

In den letzten vier Jahren wurden Brachflä-

chen entlang der Grenze beseitigt. Wo einst 

ein Schlagbaum Menschen trennte, steht nun 

eine Brücke und ein Pavillon für Ausstellun-

gen, Vorlesungen und Konzerte. Die „Ge-

meinsame Mitte“ soll natürlich auch Touristen 

„festhalten“, die bislang durchfuhren. „Ich 

bin mir im Klaren darüber, dass wir mit der 

Fertigstellung dieses Areals nur ein Teilziel 

erreicht haben. Es kommt jetzt darauf an, die-

ses Areal mit Leben zu erfüllen, die Kontakte 

zur Nachbargemeinde zu vertiefen, und einen 

gemeinsamen Wirtschafts- und Lebensraum 

zu schaffen. Und das wird uns nur gemeinsam 

gelingen.“ betonte Schlegel.

Bildquelle: KJ/Ruben Löffler

Po dvou letech stavebních prací je mezinárod-

ní projekt Společné centrum Vejprt a Bären-

steinu v programu Cíl 3 dokončen. Jedinečný 

záměr na česko–německé hranici byl dotován 

z prostředků EU ve výši 3,4 miliony EUR. 

Velký díl na tom, že se tento záměr podařil, 

mají starostka Vejprt Jitka Gavdunová a její 

kolega, starosta Bernd Schlegel. Oba obdr-

želi za své přeshraniční angažování – nejen 

v tomto projektu - v roce 2012 Cenu Eurore-

gionu Krušnohoří. V posledních čtyřech letech 

byly odstraněny pusté prostory podél hranice. 

Tam, kde kdysi stále hraniční závora, která lidi 

oddělovala, stojí nyní most a pavilon, určený 

pro výstavy, přednášky a koncerty. Toto „Spo-

lečné náměstí“ by mělo přirozeně také upoutat 

turisty, aby zde déle prodlévali. „Je mi jasné, 

že jsme dokončením tohoto areálu dosáhli 

„Když jsem na svém stole před jedenácti lety měla 

německý tisk a viděla v něm fotografii Vejprt jako 

hraničního přechodu s titulkem ‚Přestože ve středu Ev-

ropy, tak na konci světa‘,“ poměrně se mne to dotklo,“ 

vzpomíná na první myšlenky na změnu starostka Vejprt 

Jitka Gavdunová.

Po sedmi letech, tedy v roce 2009, byla konečně podána 

žádost o studii a v roce 2011 se položil první stavební 

kámen společného souměstí. Od té doby se česká i ně-

mecká strana změnila téměř k nepoznání. Českou stranu 

společného souměstí nyní zdobí nové a moderní parkové 

plochy a na německé straně se nachází technické zázemí.

„Als ich auf meinem Tisch vor elf Jahren eine deutsche Zei-

tung fand und dort ein Foto der Stadt Vejprty und des Grenz-

überganges mit dem Titel ‚Trotzdem in der Mitte Europas so 

am Ende der Welt sah‘,“ war ich ziemlich betroffen, erinnert 

sich die Bürgermeisterin von Vejprty Jitka Gavdunová. 

Nach sieben Jahren, also 2009, wurde endlich der Antrag 

für eine Studie beantragt und 2011 wurde der Grundstein 

der gemeinsamen Mitte der Stadt gelegt. Seit dem haben 

sich auf tschechischer und deutscher Seite viele verändert. 

Die tschechische Seite schmückt sich jetzt mit neuen 

modernen Parkplätzen und auf der deutschen Seite die 

technische Infrastruktur.  

„Gemeinsame Mitte Bärenstein/Vejprty“ vollendet
Společné centrum Vejprty-Bärenstein dokončeno

jen částečného úspěchu. Nyní záleží na tom, 

aby se tento areál oživil, aby se prohloubily 

kontakty se sousední obcí a abychom vytvo-

řili společný živý hospodářský prostor. A to 

se podaří jen společnými silami,“ zdůraznil 

starosta Schlegel.     Foto: KJ/Ruben Löffler
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(DTPA/MTL) DRESDEN: Pod názvem „Jeden informační sys-

tém prostorových informací pomáhá překonat hranice územní-

ho plánování“ se konala v Drážďanech 24. 4. 2013 závěrečná 

konference česko–saského projektu CROSS DATA. Projekt byl 

realizován s finanční podporou EU z programu Cíl 3, který 

dotuje přeshraniční spolupráci mezi Saskem a ČR v období 

2007 – 2013. Za velkého zájmu se zde partneři projektu a četní 

hosté na této závěrečné konferenci seznámili s internetovým 

česko–saským informačním systémem územního plánování, 

Česko-saský projekt CROSS DATA 
Sächsisch-Tschechisches Projekt CROSS-DATA
(DTPA/MTL) DRESDEN: Unter dem Titel “Ein Raumin-

formationssystem hilft Planungsgrenzen zu überwinden“ 

fand am 24. April in Dresden die Abschlusskonferenz des 

sächsisch-tschechischen Projektes CROSS-DATA statt. 

Das Projekt wurde umgesetzt mit finanzieller Unterstüt-

zung der EU durch das Ziel-3-Programm zur Förderung 

der grenzübergreifenden Zusammenarbeit 2007 – 2013 

zwischen dem Freistaat Sachsen und der Tschechischen 

Republik.

Bei großem Interesse machte sich hier die Partner des 

Projektes und zahlreiche Gäste mit dem tschechisch-säch-

sischem Informationssystem der Raumplanung bekannt, 

das ein der Ergebnisse des Projektes ist. 

Das System ermöglicht allen Partner aus dem Bereich 

Raumplanung einen besseren Informationsaustausch, 

gemeinsamen Zugang zu den Informationen und eine 

effektive grenzüberschreitende Koordinierung. 

In unserer Euroregion stoßen wir auf Probleme der 

Übertragung der Geodäten, die in diesem Projekt auch 

gelöst worden sind. Herr Ing. František Titel, der diese 

interaktive Karte erarbeitet hatte, probierte das System 

Cross Data, gemeinsam mit weiteren Fachleuten, direkt 

vor Ort.

který je jedním z výsledků projektu. Tento systém umožní 

všem orgánům z oblasti územního plánování lepší výmě-

nu informací, společný přístup k prostorovým informacím 

a efektivní přeshraniční koordinaci. V našem euroregionu 

jsme při vytváření společné interaktivní mapy narazili na 

problémy přenosu geodat, které jsou právě tímto projektem 

také řešeny. Ing. František Titl, který tuto interaktivní mapu 

na české straně zpracovával, vyzkoušel systém Cross Data, 

spolu s dalšími odborníky přímo na místě. 

To byl název workshopu, který se uskutečnil 25. dubna 2013 

ve zcela zaplněném sále Bergmagazinu v Marienbergu. Zahájil 

ho starosta Marienbergu Thomas Wittig a Mathias Lißke, 

jednatel Wirtschaftsförderung Erzgebirge, předseda komise 

pro hospodářství a turistiku Euroregionu Krušnohoří, zde 

představil velký projekt v programu Cíl 3,  propojující nadre-

gionální cyklotrasy v česko-německém Krušnohoří. Poté se 

za řečnickým pultem vystřídali zástupci parterů projektu z německé i české strany, 

ale i hosté, jako například zástupci Saského Švýcarska, projektu „KARLSROUTE“, či 

Společného centra mezi Bärensteinem a Vejprty. 

Das war Titel des Workshops, der am 25. 04. im vollem Saal des  

Bergmagazins in Marienberg stattfand. Eröffnet wurde er vom Herrn 

Oberbürgermeister Thomas Wittig und Herrn Mathias Lißke, Geschäfts-

führer der Wirtschaftsförderung, Vorsitzendem der Arbeitsgruppe 

Wirtschaftsförderung und Tourismus der Euroregion Erzgebirge, der 

hier das überregionalen Radwegeprojekt im sächsisch-tschechische 

Erzgebirge ein Ziel 3 Großprojekt vorstellte. Danach tauschten sich 

hinter dem Rednerpult Projektpartner aus der deutschen sowie aus der tschechischen Seite, aber 

auch Gäste, wie z.B. Vertreter der Sächsischen Schweiz, des Projektes „KARLSROUTE“ oder des 

Gemeinsamen Stadtzentrum zwischen Bärenstein und Vejprty.

Cyklistický region Krušnohoří  - Radregion Erzgebirge

Europäische Union. Europäischer Fonds für 

regionale Entwicklung: Investition in Ihre 

Zukunft/Evropská unie. Evropský fond pro 

regionální rozvoj: Investice do vaší budoucnosti

Dne 29.6 a 30.6.2013 se v rámci realizace projektu „Set-

kání partnerů z městyse Ročov a města Reichenbach“ 

z programu Cíl 3 - Fond malých projektů uskutečnila 

návštěva ženského pěveckého sboru z Reichenbachu Vogt-

landu. Po příjezdu ženského pěveckého sboru následovalo  

přijetí na radnici u pana starosty Václava Trylče. Po tomto 

slavnostním přijetí se účastníci odebrali do kostela „Na-

nebevzetí Panny Marie“ v Dolním Ročově, ve kterém poté 

mohli účastníci vvychutnat nádherně připravené vystoupení 

ženského pěveckého sboru. Příjemné odpoledne bylo zavr-

šeno prohlídkou pamětihodností Ročova. Dne 30.6.2013 

se v ranních hodinách uskutečnilo vystoupení ženského 

pěveckého sboru na mši svaté v kostele sv. Mikuláše 

v Lounech. Na závěr si ženský pěvecký sbor z Reichenbachu 

Am 29. 06 und 30. 06. 2013 besuchte der Frauenchor aus 

Reichenbach Vogtland im Rahmen des Ziel 3 Projektes 

„Treffen der Partner“ die Gemeinde Ročov. Sie wurden 

vom Bürgermeister Václav Trylč empfangen, bevor man in 

der Kirche Mariä Himmelfahrt im unteren Teil von Ročov 

das herrliche Konzert dieses Frauenchores hören konnte. 

Der angenehme Nachmittag wurde mit der Besichtigung 

der Sehenswürdigkeiten von Ročov beendet. Am nächsten 

Morgen sang der Frauenchor zur heiligen Messe in der 

Kirche des Heiligen Niclas in der Stadt Louny. Danach 

konnte der Frauenchor aus Reichenberg Vogtland die 

Schönheiten der Gemeinde Ročov und der historischen 

Stadt Louny genießen. Am Sonntag traten die Gäste die 

Heimreise nach Reichenbach an. Dieser  gelungene Besuch 

wurde von allen Teilnehmern und von der Öffentlichkeit 

sehr positiv bewertet.

Vogtland mohl užívat krásy Ročova a také pamětihodnosti 

historického města Loun. V neděli pak odjeli hosté zpět 

do Reichenbachu. Zdařilou partnerskou návštěvu  hodnotí 

každý účastník i veřejnost jistě kladně.

Setkání partnerských obcí Ročov a Reichenbach
Treffen der Partner der Gemeinden Ročov und Reichenbach
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Europäische Union. Europäischer Fonds für 

regionale Entwicklung: Investition in Ihre 

Zukunft/Evropská unie. Evropský fond pro 

regionální rozvoj: Investice do vaší budoucnosti

V rámci projektu „Výzkum možností minimalizace obsahů 

organických škodlivin ve zdrojích pitných vod v Krušných 

horách“ proběhlo 28. 5. 2013 pracovní setkání řešitelů pro-

jektu v příjemném prostředí hotelu Emeran na Klínech. Sešli 

se zástupci všech projektových partnerů – celkem 14 účast-

níků. Hlavním bodem byla příprava souhrnného výsledku 

projektu pro odbornou i laickou veřejnost. Všichni projek-

toví partneři postupně vyjádřili své představy k zásadním 

zjištěním, která se podařilo v průběhu projektových prací 

naměřit, experimentálně ověřit a potvrdit. Diskuse k vý-

sledkům byla velmi podnětná a objevilo se mnoho různých 

vazeb na místní podmínky a vlivy lidské činnosti. Výsledky 

prací vyvolávají mnohé otázky i pro místní veřejnost, zda je 

úsilí ochránců přírody zachovat všechna místní rašeliniště 

v oblastech zdrojů pitných vod není v rozporu s náročnými 

požadavky na čistotu pitné vody v člověkem intenzivně vyu-

žívané kulturní krajině. Výsledky projektových prací ukazují, 

že možným řešením pro odstranění zvýšeného organického 

znečištění vod huminovými látkami je zalesnění vhodnými 

lesními porosty, případně i využití odvodňovacích kanálů, 

případně i se zapojením fotodegradace. Obzvláště němečtí 

partneři mají značné zkušenosti s chováním různých vrstev 

vod v tělese pitnovodní nádrže a nabízejí velmi zajímavé 

Workshop projektu na Klínech - Workshop des Projektes in Klíny
Im Rahmen des Projektes „Erforschung der Möglichkeiten 

zur Minimierung der organischen Schadstoffe in den Trink-

wasserressourcen im Erzgebirge“ fand am 28. 05. 2013 das 

Arbeitstreffen der Partner des Projektes im angenehmem 

Milieu des Hotel Emeran in Klíny statt. Beteiligt haben sich 

hier Vertreter aller Projektpartner – insgesamt 14 Teilnehmer. 

Schwerpunkt war die Vorbereitung des Gesamtergebnisses 

des Projektes für die Fachleute und die breite Öffentlichkeit. 

Alle Projektpartner äußerten ihre Vorstellungen zu den Er-

gebnissen, die sie im Verlauf des Projektes gemessen und 

experimentell bescheinigt hatten. Die zu den Ergebnissen 

geführte Diskussion war befruchtend. Es konnten viele 

verschiedene Verbindungen zu den örtlichen Gegeben-

heiten zum menschlichen Einfluss festgestellt werden. Die 

Ergebnisse der Arbeiten geben Anlass zu vielen Fragen der 

Öffentlichkeit,  ob die Bemühungen der Naturschützer, alle 

hiesigen Moore im Gebiet der Wasserquellen zu bewahren, 

nicht im Widerspruch zu den anspruchsvollen Zielen der 

Reinheit des Trinkwassers in der intensiv genutzten Kul-

turlandschaft steht. 

Ergebnisse im Projekt beweisen, dass eine mögliche Lösung 

für die Beseitigung der erhöhten organischen Verschmut-

zung durch Huminstoffe, die Aufforstung mit passenden 

Gehölzen, eventuell unter Nutzung von Drainagen oder auch 

die Fotodegradation sein kann. Besonders die deutschen 

Partner haben beträchtliche Erfahrungen mit dem Verhalten 

der verschiedenen Wasserschichten von sehr stark verun-

reinigtem Wasser. 

Die Verbindung mit den in Labor der tschechischen Partner 

gemessenen Ergebnissen stellt ein sehr interessantes Bild 

des Problems dar. Man kann daraus schlussfolgern, wel-

che passenden Maßnahmen man zur Besserung oder zur 

Begrenzung der negativen Erscheinungen umsetzen kann. 

Es wird ein umfangreicher und ausführlicher Endbericht  

des Projektes vorbereitet, stufenweise werden verschie-

dene Expertisen und Ergebnisse der Forschung und die 

praktischen Ergebnisse der Messungen aus dem Gelände 

ergänzt. Es wird auch der Druck einer Publikation vorbereitet. 

Die Anwesenden hatten die Möglichkeit, sich mit einigen 

Probedrucken  vertraut zu machen. Nach dem die Vorlage 

ergänzt wurde, die von allen Partnern als passende Form 

der Präsentation angesehen wurde,  folgte die Auswahl der 

Druckerei. Die gesamte Publikation wird im empfohlenen 

Umfang gedruckt und dann laut Verteiler versandt. 

Herr Ing. Krtička erinnerte nach dem Ablaufplan an die 

Aufgaben der einzelnen Partner. Die Teilnehmer empfahlen, 

den Inhalt der letzten beiden Seminare zu veröffentlichen. 

Das erste wird in Zusammenarbeit mit Forsthochschule in 

Tharandt für Oktober dieses Jahres vorbereitet. 

Das Finalseminar stellt der fachlichen Öffentlichkeit den 

gesamten Umfang des Projektes vor. Der Abschluss wird 

zwischen November und Dezember 2013 geplant, wahr-

scheinlich in Ústí nad Labem.

možnosti bilancovat dopady vtoku významně znečištěných 

vod – propojení s výsledky naměřenými v laboratořích 

českých partnerů poskytuje velmi zajímavý obraz problému 

a lze z něj usuzovat i na vhodná opatření k nápravě nebo 

omezení těchto negativních jevů. Připravuje se rozsáhlá 

a podrobná závěrečná zpráva projektu, postupně se do díla 

doplňují různé expertízy a výzkumné i praktické výsledky 

z měření v terénu. 

Připravuje se již také tisk publikace; přítomní měli možnost 

se seznámit s několika zkušebními výtisky. Po doplnění 

této finální představy, kterou všichni partneři považují za 

vhodnou formu prezentace výsledků, bude možné vybrat 

dodavatele tiskových prací a celé dílo vydat tiskem v obje-

mu dle doporučeného distribučního seznamu. 

Ing. Krtička poté na harmonogramu připomněl úkoly jed-

notlivých partnerů a účastníci workshopu poté doporučili 

náplň posledních dvou seminářů pro veřejnost. První z nich 

je připravován v kooperaci s lesnickou fakultou university 

v Tharandtu na říjen tohoto roku. 

Finální seminář bude představovat celý rozsah výsledků 

projektu poučené veřejnosti – jeho konání je plánováno 

na přelom listopadu a prosince 2013, zřejmě do Ústí 

nad Labem.

Setkání partnerských měst a partnerů z oblasti turistiky 

se uskutečnilo v rámci Miniveletrhu cestovního ruchu 

dne 11. 6. 2013 na Prvním náměstí v Mostě. Cílem bylo 

představit veřejnosti z obou stran Krušných hor zajímavosti 

jednotlivých měst v tomto regionu. Hosté se také zúčastnili 

okružní jízdy po Mostecku..

Miniveletrh cestovního ruchu - Touristische Minimesse

Das Treffen der Partnerstädte  und Partner aus dem Bereich 

Tourismus fand  im Rahmen der touristischen Minimesse 

am 11. 06. 2013 auf dem Ersten Marktplatz in Most statt.

Das Ziel war,  der Öffentlichkeit beider Seiten des Erzgebir-

ges die interessanten Sehenswürdigkeiten einzelner Städte 

in der Region vorzustellen. Die Gäste beteiligten sich auch 

an einer Rundreise in der Region Most.
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V rekreačním a vzdělávacím centru na Lesné se její 

účastníci 4. dubna 2013 seznámili s velkým projek-

tem Dvě země - jeden region, schváleným v Monito-

rovacím výboru programu Cíl 3 a s projektem Land 

and Art, který je právě nyní realizovaným projektem 

ve Fondu malých projektů. V obou projektech je ak-

tivním parterem společnost Vzdělávací a rekreační 

centrum, členská organizace našeho euroregionu. 

Euroregion Krušnohoří je členem Monitorovacího 

výboru, kde se rozhoduje o velkých projektech 

a samostatně spravuje i administruje Fond malých 

projektů tohoto programu. Obce i další organizace 

v euroregionu mají tak možnost samy o navržených 

projektech prostřednictvím euroregionu rozhodovat. 

Poděkování patří jeho členům za to, že tuto práci 

euroregionu podporují. Proto působila na této 

konferenci komicky účast Milana Šťovíčka, starosty 

města Litvínova, které z euroregionu pro neplacení 

členských příspěvků vystoupilo. 

Konference o projektech Cíl 3 na Lesné
Konferenz über Ziel-3 Projekte auf Lesná

Im Erholungs- und Bildungszentrum in Lesná haben 

sich die Teilnehmer am 4. April mit dem im Begleit-

ausschuss genehmigten Großprojekt „Zwei Länder 

– eine Region“, sowie mit dem Kleinprojekt „Land 

and Art“ das im Fond der Kleiprojekte zurzeit reali-

siert wird, bekannt gemacht. In beiden Projekten ist 

der aktive Partner die Gesellschaft „Erholungs- und 

Bildungszentrum Lesná“, 

eine Mitgliedsorganisation 

unserer Euroregion.

Die Euroregion Krušnohoří 

ist Mitglied des Begleitaus-

schusses, wo man über 

die Großprojekte entschei-

det. Sie administriert und 

verwaltet selbständig den 

Kleinprojektefonds. Ge-

meinden und Organisa-

tionen in der Euroregion 

haben so die Möglichkeit, selbst über die vorge-

schlagenen Projekte zu entscheiden. Dank gebührt 

den Mitgliedern, die die Arbeit der Euroregion unter-

stützen. Deshalb wirkte die Anwesenheit von Milan 

Šťovíček, des Herrn Bürgermeisters von Litvínov, auf 

der Konferenz deplatziert, weil die Stadt Litvínov aus 

der Euroregion ausgetreten ist.

Turnaj staré gardy ve Vilémově - Alte-Herren-Turnier in Vilémov

(DTPA/RL) ANNABERG-BUCHHOLZ: Museum Adama Riese v Annabergu-Buch-

holzi má nyní průvodcem muzea v angličtině a češtině. Tím se stává toto muzeum 

a tím i celé okresní město zase pro hosty z ciziny o něco atraktivnější. Muzejního 

průvodce připravili předseda svazu Adam-Ries-Bund prof. Dr. Rainer Gebhardt, 

Katja Margarethe Mieth, ředitelka saského zemského úřadu pro muzejnictví a pri-

mátorka Barbara Klepsch. K dostání jsou doprovodné texty k výstavě a rovněž 

reklamní skládačky v obou jazycích. Texty byly přeloženy rodilými mluvčími. Tímto 

způsobem mohly být odborné pojmy a historická označení správně reprodukovány. 

Adam Ries ke studování v češtině a angličtiněAdam Ries ke studování v češtině a angličtině
Adam Ries auf tschechisch und englisch erforschen

(DTPA/RL) ANNABERG-BUCHHOLZ: Das Adam-Ries-Museum in Annaberg-Buchholz hat nun Muse-

umsführer in englischer und tschechischer Sprache. Somit wird das Museum und dadurch auch die 

Kreisstadt wieder ein Stück attraktiver für Gäste aus dem Ausland. Der Vorsitzende des Adam-Ries-

-Bundes, Prof. Dr. Rainer Gebhardt, Katja Margarethe Mieth, Direktorin der Sächsischen Landesstelle 

für Museumswesen und Oberbürgermeisterin Barbara Klepsch stellten den Museumsführer vor.

Enthalten sind Begleittexte zur Ausstellung sowie Werbeflyer in beiden Sprachen. Die Texte wurden 

von Muttersprachlern übersetzt. Auf diese Weise konnten Fachbegriffe und historische Bezeichnungen 

korrekt wiedergegeben werden.

Nedělního rána  8.5. se za silného deště vydala delegace 

z Pfafrody na cestu do partnerské obce Vilémov. Zúčast-

nilo se jí 11 hráčů, jejich fandové i se starostou Reinerem 

Lippmannem a rovněž členové obecního zastupitelstva. 

Dorazili jsme přesně na začátek turnaje a také počasí 

se umoudřilo, slunce se začalo prodírat šedými mraky. 

V úvodním zápase s naším hostitelem to zprvu vypadalo 

na možné vítězství, ale šance se pak vyrovnaly a tak utkání 

skončilo nerozhodně 0:0. V poněkud tvrdším střetnutí 

jsme druhé utkání s Teplicemi prohráli 0:2. V posledním 

zápase proti pozdějšímu vítězi turnaje Březnu jsme se mu-

seli smířit s porážkou 0:1, ale to jsme měli na hřišti už jen 

9 hráčů (Pauli se zranil v předešlém zápase, hráči Schön-

herr a Kaden ze hry vypadli). Tím zůstal tým Pfaffrody bez 

vstřelené branky a nedostal se z posledního místa ze čtyř 

zúčastněných mužstev. Útěchou nám, čutálistům, zůstal 

krásný pohár a 2 lahve ovocné limonády. Na zpáteční 

cestu domů jsme vyrazili za krásného počasí kolem 17:30. 

Cestu přes Kadaň, krásným údolím Ohře, Chomutovem, 

Reitzenhainem a Načetínským údolím jsme si vychutnali 

v dobré, nevázané náladě. Dík chceme vyjádřit jménem 

všech, kteří se akce zúčastnili, našim českým hostitelům, 

našemu dopravci Einhornu a rovněž sdružení řemeslníků 

Gewerbeverein Pfaffroda.                          Kirsten Lietze,

Samstagfrüh 18.5. 2013 gegen 8.00 Uhr bei strömenden 

Regen setzte sich die Pfaffrodaer Delegation mit 12 Spi-

elern, Fans sowie Ortschaftsratsmitgliedern und ihrem 

Bürgermeister Reiner Lippmann in Richtung Partnergeme-

inde Vilémov in Bewegung. Pünktlich zum Turnierbeginn 

fanden wir uns bei den tschechischen Freunden ein, auch 

das Wetter meinte es gut mit uns und die Sonne begann 

sich durch die grauen Wolken zu arbeiten. Im Auftaktspiel 

gegen unseren Gastgeber war am ehesten ein Sieg möglich, 

doch Mann und Vogel vergaben klare Chancen - so blieb 

es beim 0 : 0 unentschieden. In einer etwas harten Ausei-

nandersetzung ging das zweite Spiel gegen Teplice mit 0:2 

verloren. Im letzen Spiel gegen den späteren Turniersieger 

Březno mussten wir eine knappe 0:1 Niederlage hinnehmen, 

waren aber zeitweise nur noch 9 Spieler auf dem Platz (Pauli 

hatten sich im vorangegangenen Spiel schon verletzt, die 

Spieler Schönherr und Kaden fielen im Spiel aus). Damit 

blieb der SV 90 Pfaffroda ohne eigenen Torerfolg und kam 

über den letzten Platz von insgesamt 4 teilnehmenden Teams 

diesmal nicht hinaus. Ein schöner Pokal und 2 Flaschen 

Obstler trösteten die Kicker! Die Heimfahrt traten wir bei 

herrlichstem Wetter gegen 17.30 Uhr an. Die Strecke über 

Kadaň im schönen Egertal, Chomutov, Reitzenhain und das 

Natzschungtal genoss man bei guter und ausgelassener Sti-

mmung. Einen Dank nochmal im Namen aller Mitgereisten 

an die tschechischen Gastgeber, unserem Busunternehmen 

Einhorn sowie dem Gewerbeverein Pfaffroda. 

                    Text: Kirsten Lietze
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Celkem 92 žákyň a žáků druhých a třetích tříd 
dorazilo 25. června 2013 se svými vyučujícími 
na první přeshraniční Den bezpečnosti v dopra-
vě. Žáci 4. základní školy z Mostu a žáci nižšího 
stupně školy Herzog Heinrich Grundschule 
Marienberg vytvořili smíšená soutěžní družstva 
a obdrželi předem ještě důležité informace 
a startovní podklady. Avšak dříve než soutěž vy-
pukla, posílili se všichni společně snídaní. Žáky 
přivítal úřadující předseda sdružení pro dopravní 
výchovu na území Středního Krušnohoří Albrecht 
Kohlsdorf za přítomnosti náměstkyně primátora 
Mostu JUDr. Hany Jeníčkové a vedoucího Měst-
ského úřadu Marienberg Berta Meyera. Vzhledem k vytrvalému dešti muselo být všech 
jedenáct stanovišť realizováno uvnitř Kids Arena, v tomto prostorném zařízení. Zde si 
mohly děti ověřit teoretické znalosti a své praktické dovednostii v oblasti bezpečnosti 
českého i německého silničního provozu. Byla například jízda zručnosti na kole, po-
znávání dopravních značek či důležité znalosti o první pomoci. 

1. přeshraniční Den bezpečnosti sdružení Gebietsverkehrswacht Mittleres Erzgebirge
1. Grenzüberschreitender Verkehrssicherheitstag der Gebietsverkehrswacht Mittleres Erzgebirge e.V. 

92 Schülerinnen und Schüler der 2. und 3. Klassen waren 
mit ihren Lehrern zum ersten grenzüberschreitenden Ver-
kehrssicherheitstag am 25. Juni 2013 nach Marienberg 
gekommen. Die Schüler der 4. Grundschule aus Most 
und der Herzog Heinrich Grundschule Marienberg bilde-
ten gemischte Wettkampfteams. Vorab erhielten sie noch 
einige wichtige Infos und ihre Startunterlagen. Bevor es 
richtig los ging, durften sich alle Teilnehmer bei einem 
gemeinsamen Frühstück stärken. Die Schüler begrüßte 
der amtierende Vorsitzende der Gebietsverkehrswacht 
Mittleres Erzgebirge e.V. Albrecht Kohlsdorf unter 
Anwesenheit der stellvertretenden Bürgermeisterin von 
Most, JUDr. Hana Jeníčková und des Hauptamtsleiters 

von Marienberg, Bert Meyer. Aufgrund des Dauerregens wurden alle elf Stationen in der Kids 
Arena, einem geräumigen Indoorspielplatz, durchgeführt. Dabei konnten die Kinder ihr theoreti-
sches Wissen und ihre praktischen Fähigkeiten zur Sicherheit im deutschen und tschechischen 
Straßenverkehr unter Beweis stellen. Zum Beispiel galt es einen Radparkour zu absolvieren, 
Verkehrszeichen zu erkennen oder wichtiges über die Erste Hilfe zu erfahren.

Den česko–německého setkání v parku miniatur Klein 
Erzgebirge v Oederanu se se stal příjemnou a milou tradicí 
s živou výměnou zkušeností a představením aktuálních 
přeshraničních projektů, příležitostí k prohloubení kontaktů 
a také dnem prožitých mezi dobrými přáteli. Organizuje 
ho již řadu let Horst Drichelt, jednatel sdružení, které park 
miniatur provozuje. Na setkání 4. května v tomto u nás již 
dobře známém parku miniaturních saských i českých staveb 
Krušnohoří vyzdvihla krásnou tradici zdejšího pravidelného 
setkávání přátel u příležitosti zahájení Týdne Evropy po-
slankyně Spolkového sněmu Veronika Bellmann. Pochází 
z Krušnohoří a jeho zájmy vždy vehementně prosazuje, 
stejně jako přeshraniční spolupráci, společnou ochranu 
životního prostředí a přírody. Ing. Tomáš Ondrášek, ředitel 
mostecké knihovny, představil za velkého zájmu město 
Most a spolu s jednatelem Euroregionu Krušnohoří jeho 
snahu o vybudování repliky tohoto zmizelého města podle 
vzoru z Oederanu. Pro všechny byla poté procházka parkem 
miniatur s jeho novými modely velmi zajímavá, ostatně 
jako vždy. Večer byl věnován českým typickým jídlům 
a nápojům a doplnil ho krásný hudební program českého 
souboru „Duo cansone“.

Česko-německé setkání v Oederanu - Deutsch-Tschechische Begegnungen in Oederan
Der Tag der deutsch-tschechischen 
Begegnung im „Klein-Erzgebirge“ 
ist eine lieb gewordene, angenehme  
Tradition zum regen Austausch und 
der Vorstellung aktueller, grenzüber-
schreitender Projekte, zum Knüpfen 
und Vertiefen von Kontakten und 
ein Tag unter Freunden. Er wird 
schon eine Reihe von Jahren von 
Herrn Horst Drichelt organisiert. 
Er ist Geschäftsführer des Vereins, 
der den Miniaturpark betreibt.Beim 
Treffen am 4.Mai, in dem auch schon auf der tschechischen 
Seite gut bekannten Parks der Miniaturen von sächsi-
schen und auch tschechischen Bauten, hat anlässlich 
der Europa Woche die Abgeordnete des Bundestags Frau 
Veronika Bellmann am regelmäßigen Treffens der Freunde 
teilgenommen. 
Sie stammt aus dem Erzgebirge und ihr Interesse gilt 
insbesondere der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit 
und dem gemeinsamen Umwelt – und Naturschutz. Ing. 
Tomáš Ondrášek, Direktor der Bibliothek in Most, hat unter 

großem Interesse er Anwesenden die Stadt Most vorgestellt 
und gemeinsam mit dem Geschäftsführer der Euroregion 
auch ihre Bemühungen um den Aufbau einer Replik dieser 
verschwundenen Stadt nach dem Muster in Oederan. Für 
alle war dann der Spaziergang durch den Park der Minia-
turen mit seinen neuen Modellen wie immer sehr interes-
sant. Zum „Tschechischen Abend“ kamen landestypische 
tschechische Speisen und Getränke auf den Tisch, für den 
passenden Hörgenuss sorgte die Band „Duo Canzone“ mit 
ihrem schönen böhmischen Musikprogramm.

Město Hora Svaté Kateřiny oslavilo dne 22. června 2013 
několik významných výročí: 485 let od založení města, 105 
let budovy školy, 80 let české školy a 60 let mateřské školy. 
Oslavy zahájil českoněmecký průvod složený z horníků, mu-
zikantů a hasičů z obou stran hranice. Vystoupení českých 
i německých hudebníků ze Seiffenu a Deutschneudorfu, 
provázelo celým programem a podpořilo českoněmeckou 
sounáležitost. Oslavami nás opět provedl nezapomenutelný 
Petr Stolař spolu s členy Divadla V Pytli. Pro děti bylo při-
praveno mnoho soutěží a také tradiční skákací hrad ze slámy. 
Ve stáncích se prodávaly nejrůznější výrobky, den otevře-
ných dveří měla škola, školka a hasičská zbrojnice, u které 
byla i výstava požární techniky. Mohli jsme si poslechnout 
několik kapel, podívat se na vystoupení dětí ze ZŠ a MŠ jak 
z Hory Svaté Kateřiny, tak i ze sousedního Deutschneudorfu 
a Seiffenu. Rodiny soutěžily v kutálení balíků slámy a hasič-
ské sbory (z Čech i Německa) v přetahování lanem. Večer 
vyvrcholil retro zábavou ve stylu 60. let na sále Horského 
domova. Akce proběhla v rámci malého projektu EU - Cíl 3.

Společné oslavy výročí města a základní školy Hory Svaté Kateřiny
Gemeinsame Festveranstaltungen zum Stadtjubiläums und der Schule Hora Svaté Kateřiny

Die Stadt Hora Svaté Kateřiny feierte am 22. Juni 2013 
mehrere bedeutende Jubiläen: 485 Jahre  der Gründung, 
105 Jahre Schule, 80 Jahre  tschechische Schule und 60 
Jahre Kindergarten. 
Das Fest wurde mit einem von Bergleuten, Musikanten und 
Feuerwehren gebildeten  tschechisch-deutschen Umzug auf 
beiden Seiten der Grenze gestartet. Das Programm wurde 
von Auftritten der tschechischen und deutschen Musikanten  

aus Seiffen und Deutschneudorf begleitet, was die deutsch-
tschechische Zusammengehörigkeit unterstützte. Durch die 
Veranstaltung führte der unvergessliche Herr Petr Stolař, 
gemeinsam mit den Mitgliedern des Theaters „V Pytli“. 
Für Kinder wurden viele Wettbewerbe vorbereitet, auch 
das traditionelle Strohspringen. An den Ständen verkaufte 
man unterschiedliche Erzeugnisse. Von der Schule wurde 
ein Tag der offenen Tür  organisiert, der Kindergarten war 
geöffnet und das Spritzenhaus der Feuerwehr, wo auch die 
Feuerwehrtechnik ausgestellt wurde. Mehrere Kapellen tra-
ten auf, Kinder aus den Schulen und Kindergärten aus Hora 
Svaté Kateřiny, sowie aus den benachbarten  deutschen 
Gemeinden Deutschneudorf und Seiffen. Familien  konn-
ten im Strohballen rollen wetteifern und die Feuerwehren 
aus Tschechien und Deutschland kämpften im Tauziehen. 
Der Abend wurde mit einer Musikveranstaltung im Stil 
der sechziger Jahre im Saal des Bergheims beendet. Die 
Veranstaltung wurde durch das Programms Ziel 3, Fond 
der Kleinprojekte der Euroregion Erzgebirge unterstützt.

Europäische Union. Europäischer Fonds für 

regionale Entwicklung: Investition in Ihre 

Zukunft/Evropská unie. Evropský fond pro 

regionální rozvoj: Investice do vaší budoucnosti
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Výzva k předkládání návrhů na udělení Výzva k předkládání návrhů na udělení 
Ceny Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge Ceny Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge 

za zásluhy v přeshraniční spolupráciza zásluhy v přeshraniční spolupráci
Euroregion Krušnohoří/Erzgebirge uděluje v letošním roce již počtvrté Cenu Euroregionu 

Krušnohoří/Erzgebirge za vynikající přeshraniční spolupráci. Tato cena je udělována oso-

bám, které se vynikajícím způsobem zasloužily o přeshraniční spolupráci v Euroregionu 

Krušnohoří/Erzgebirge. Je zamýšlena jako ocenění těm osobnostem, které se zasloužily 

svým angažovaným působením ve prospěch spolužití a sbližování sousedů v příhraničí. 

Návrhy je třeba doručit do 30. srpna písemně do jednoho z obou jednatelství, buď v Mostě 

či ve Freibergu, a návrh musí obsahovat podrobné zdůvodnění zásluh navrženého/na-

vržené. Cena bude letos udělena 14. listopadu 

u příležitosti společného zasedání Euroregionu 

Krušnohoří/Erzgebirge Statut o udělování Ceny 

a adresy obou jednatelství a rovněž informace 

o předání Ceny 2013 naleznete na našich in-

ternetových stránkách.

Aufforderung zur Abgabe von Vorschlägen für den Aufforderung zur Abgabe von Vorschlägen für den 
Preis der Euroregion Erzgebirge/Krušnohoří Preis der Euroregion Erzgebirge/Krušnohoří 
für Verdienste in der grenzüberschreitenden für Verdienste in der grenzüberschreitenden 

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

Preis der Euroregion Erzgebirge/Krušnohoří für Verdienste in der grenzüberschreitenden 

Zusammenarbeit. Dieser Preis wird an Personen vergeben, die sich in hervorragender 

Weise um die grenzüberschreitende Zusammenarbeit in der Euroregion Erzgebirge/

Krušnohoří verdient gemacht haben.

Er ist zur Auszeichnung an Personen gedacht, deren Engagement und Wirken zum Wohl, 

dem Miteinander und der Annäherung der Nachbarn im Grenzgebiet dient. Die Vorschläge 

sind bis zum 30. August schriftlich in eine der beiden Geschäftsstellen in Freiberg oder 

in Most einzureichen und sollen eine ausführliche Begründung über die Verdienste 

der/des Vorgeschlagenen enthalten. Der Preis 

wird in diesem Jahr am 14. November anlässlich 

der gemeinsamen Mitgliederversammlung der 

Euroregion Erzgebirge/Krušnohoří vergeben. Das 

Statut zur Vergabe des Preises und die Adresse der 

Geschäftsstellen sowie Informationen zur Preisver-

leihung 2013 finden sie auf unserer Internetseite.

3. Krušnohorská písničkářská túra v Přísečnickém údolí (Presnitztal)
Neděle 18. srpna 2013 od 10 do 17 hodin
Je lhostejné, zda si vychutnáte krušnohorskou hudbu pěšky, na kole nebo vláčkem. Ale buďte 
u toho, když se Krušnohoří předvede ve své nejkrásnější podobě. Souběžně s turistickým 
výšlapem po hřebeni Krušných hor můžete jet i historickou úzkokolejkou s mottem: „Tak 
prosím, vydejte se na cestu  vláčkem Presnitztalbahn“
Naše hudební železniční stanice jsou:
Nádraží Steinbach 10.00 - 16.30 hodin
Hudba: Schrammelmusik po Krušnohorsku, účinkuje Heiner Stephani a jeho  Hauskapelle 
Olbernhau
Restaurace Am Wildbach 10.00 - 16.30 hodin
Exkluzivní nabídka: čerstvý chléb rovnou z pece 
Rocková hudba s tancem. Petra Günther a její originální krušnohorští a labští muzikanti
Besucherbergwerg Andreas-Gegentrum-Stolln 10.00 - 16.30 hodin
Hudba: Bergmännische Musik s De Schreckenberger (Elterlein)
Forellenhof Schmalzgrube 10.00 - 16.30 hodin
Hudba: Folk - Michal Müller 
se svou citerou (Varnsdorf) 
a Franz Severa z Trinksaifen/
Rudné se svou harmonikou
Alter Hochofen v Schmal-
zgrube 10.00 - 16.30 hodin
hudba: Urige Erzgebirgsmusik 
s De Mossbacher (Marienberg)
Schutzhütte am Talweg 
10.00 - 16.30 hodin
Hudba: hudebníci Frieda 
a Friedrich (Freital)
Hraniční přechod pro pěší 
Schmalzgrube 10.00 - 16.30 
hodin
Hudba: De Holzmauser, Zwic-
kau
Schlösselmühle Jöhstadt 10.00 - 16.30 hodin
Hudba: Pravé Krušnohoří s De Ranzen (Annaberg)
Sportcenter Jöhstadt 10.00 - 16.30 hodin
Hudba: MundArtliches s Grenzland Duo, Jöhstadt a Peter Böttrich (Marienberg se svým 
akordeonem)
Depo na nádraží Jöhstadt 10.00 - 16.30 hodin
Hudba: Krušnohorské písně - Stefan Gerlach (Zwönitz), Christoph Rottloff (Drebach) a Frank 
Mäder (Aue) 
Památním Karla Stülpnera Christoph Hammer 10.00 – 16.30 hodin 
Hudba: Reinhold Linder (Augustusburg) na bandoneon a česká harfenistka Alžběta Trojanová
Restaurace na radnici Christoph Hammer 10.00 – 16.30 hodin 
Hudba: Folkrock se StarA bend (Chomutov)
Pavillon Černý Potok 10.00 - 16.30 hodin
Hudba: písničkář Kendy John Kretzschmar (Oberwiesenthal) a Bernd Michael Rassenberg 
se svým Didgeridoo (Schönbrunn) 
Na závěr se setkají v 17:00 u restaurace Am Wildbach všichni hudebníci na společném 
hudebním závěru této 3. Krušnohorské písničkářské túry.  
Srdečně jste na tento jedinečný zážitek zváni.

3. Erzgebirgische LiederTour im Preßnitztal
Sonntag, 18. August 2013 von 10.00 bis 17.00 Uhr
Egal ob zu Fuß, mit dem Rad oder per Bahn, genießen Sie einmalige erzgebirgische Musik. 
Sind Sie dabei, wenn sich das Erzgebirge von seiner schönsten Seite zeigt. Parallel des 
Wanderweges am Kammweg fährt die Museumsbahn unter dem Motto: Zur Fahrt mit der 
Preßnitztalbahn bitte einsteigen!
Unsere musikalischen Stationen von 10.00 bis 16.30 Uhr das sind:
Station: Bahnhof Steinbach 10.00 bis 16.30 Uhr
Musik: Schrammelmusik nach erzgebirgischer Art mit Heiner Stephani und seine Hauska-
pelle Olbernhau
Station: Raststätte Am Wildbach 10.00 bis 16.30 Uhr
Exklusivangebot: frisches Brot aus dem Backofen Musik: Gejazzt, gerockt und gedänzt mit 
Petra Günther und ihre Original Erzgebirgischen Elbtalmusikanten
Station: Besucherbergwerg Andreas-Gegentrum-Stolln 10.00 bis 16.30 Uhr
Musik: Bergmännische Musik mit De Schreckenberger (Elterlein)
Station: Forellenhof Schmalzgrube 10.00 bis 16.30 Uhr

Musik: Folk mit Michal Müller auf seiner Zither (Varnsdorf)
und Franz Severa aus Trinksaifen/Rudné mit seiner Harmonika
Station: Alter Hochofen in Schmalzgrube 10.00 bis 
16.30 Uhr
Musik: Urige Erzgebirgsmusik mit De Mossbacher (Marienberg)
Station: Schutzhütte am Talweg 10.00 bis 16.30 Uhr
Musik: Spielleute Frieda und Friedrich (Freital)
Station: Fußgänger- Grenzübergang Schmalzgrube 
10.00 bis 16.30 Uhr
Musik: De Holzmauser, Zwickau
Station: Schlösselmühle Jöhstadt 10.00 bis 16.30 Uhr
Musik: Echt Erzgebirge mit De Ranzen (Annaberg)
Station: Sportcenter Jöhstadt 10.00 bis 16.30 Uhr
Musik: MundArtliches mit dem Grenzland Duo, Jöhstadt und
Peter Böttrich (Marienberg) mit seinem Akkordeon
Station: Lokschuppen am Bahnhof Jöhstadt 10.00 
bis 16.30 Uhr

Musik: Erzgebirgische Lieder mit Stefan Gerlach (Zwönitz), Christoph Rottloff (Drebach) 
und Frank Mäder (Aue)
Station: Karl Stülpner Denkmal Christoph Hammer 10.00 – 16.30 Uhr
Musik: Reinhold Linder (Augustusburg) mit seinem Bandoneon und die böhmische Harfen-
spielerin Alsbetha Trojanova
Station: Gaststätte im Rathaus Christoph Hammer 10.00 – 116.30 Uhr
Musik: Folkrock mit StarA bend (Chomutov) 
Station: Pavillon Cerny Potok 10.00 bis 16.30 Uhr
Musik: Liedermacher Kendy John Kretzschmar (Oberwiesenthal) und Bernd Michael Rassen-
berg mit seinem Didgeridoo (Schönbrunn)
Zum Abschluss treffen sich 17.00 Uhr an der Raststätte am Wildbach alle Musiker zum 
gemeinsamen musikalischen Ausklang der 3. Erzgebirgischen LiederTour.
Zu diesem einmaligen Erlebnis laden wir recht herzlich ein!
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Am 26.04.2013 fand im Rahmen der Umsetzung des 

Projektes mit dem Titel „Lerne Deinen Partner besser ken-

nen“ ein Freundschaftsbesuch von der sächsischen Stadt 

Grünhain-Beierfeld in der Stadt Třebívlice statt. Es handelte 

sich dabei vorwiegend um  Mitarbeiter der Selbstverwal-

tung und Vertreter der Lehrer aus den Mittelschulen. Die 

Auftaktveranstaltung fand im Schloss Amadeus statt. Sie 

wurde mit Vorlesungen zum Thema „Leitung und Organi-

sation des Schulsystems und der kommunalen Verwaltung 

in der Tsch. Republik“ begleitet. Anschließend folgte eine 

Exkursion zu den Sehenswürdigkeiten der Region Třebenice 

und Libochovice. Die Teilnehmer besuchten u.A. die Burg 

Hazmburk und das Museum der tschechischen Granate in 

Třebenice. Nach weiteren Programmpunkten fuhren die 

Gäste  mit dem Bus zurück nach Grünhain – Beierfeld. 

Ein Gegenbesuch der Vertreter des Gemeindeverbands IN-

TEGRO, der aus Gemeinden Třebívlice, Třebenice, Velemín 

a Libochovice besteht, fand im Rahmen dieses Projektes 

vom 28. 06. – 29. 06. 2013 in Grünhain-Beierfeld statt. 

Der Bürgermeister begrüßte die Gäste und stellte das 

Programm vor. Die Teilnehmer hatten die Möglichkeit, am 

ersten Tag die städtische Kläranlage mit dem Wasserwerk 

in Burkersdorf und den König-Albert-Turm zu besichtigen. 

Am zweiten Tag wurde die Mittelschule in Beierfeld besucht. 

Die Führung übernahm der Schulleiter Herr Wolfgang Mai 

selbst. Dort wurden die Gäste mit dem sächsischen Schul-

system bekannt gemacht, was großes Interesse hervorrief. 

Weitere Anlaufpunkte waren z.B. „Das Haus der Schnitzer“ 

und  das Bauvorhaben der Turck Beierfeld GmbH. Sehr 

positiv schätzen die Gäste das Stadthotel Zwönitz ein, in 

dem sie untergebracht waren. 

GEMEINSAMER KULTURSUMMER TŘEBÍVLICE 2013

Auch im Juni besuchten die Partner aus Grünhain – 

Beierfeld im Rahmen dieses Projektes die Gemeinde 

Třebívlice. Der Besuch begann mit  dem Empfang durch 

den Bürgermeister Mgr. Josef Seifert. Am Abend wurde 

die Aufführung des  Amateurtheatervereins Koštice „Nicht 

mit meiner Tochter“ besucht. Am folgenden Tag fuhren 

die Gäste mit der „ Zwetschkenbahn“, einem Sonderzug 

entlang der schönen Landschaft nach Most und zurück. 

Die Fahrt wurde von der Vorsitzenden der Agrarkammer 

in Most, Frau Ludmila Holadová, organisiert. Der nächste 

Nachmittag stand im Zeichen des Tanzes, an dem sich 5 

Tanzgruppen vorstellten u.A. die deutsche Gruppe Dance 

Company  Leipzig. Die begeisterten Gäste und einheimi-

sches Publikum. Der Tag wurde mit einer wunderschönen 

Aufführung „PEKLO V HOTELU WESTMINSTER“, (Hölle 

im Hotel Westminster) vom Theater TMA Terezín, beendet. 

Am 16. Juni kehren die deutschen Teilnehmer, nach einer 

Beratung im Rathaus, nach Hause. 

Vom 29. 06. -  30. 06. 2013 wurde das Projekt „Gemein-

samer Kultursommer Třebívlice- 2013“  in Grünhain-

Beierfeld weitergeführt. Die Teilnehmer beteiligten sich an 

Dne 26.4.2013 se v rámci realizace projektu z Programu 

Cíl 3 s názvem projektu „Poznej svého partnera“ uskutečnila 

přátelská návštěva účastníků ze saského Města Grünhain-

-Beierfeld ve městě Třebívlice. Jednalo se především 

o zaměstnance městské samosprávy a zástupců učitelů 

středních škol. Zahájení se konalo v zámečku Amadeus. 

Bylo doprovázeno i přednáškami na téma „Řízení a orga-

nizace školského systému v ČR“ a „Řízení a organizace 

státní a komunální správy v ČR“. Od 13:00 následovala 

exkurze po pamětihodnostech Třebenicka a Libochovicka. 

Účastníci navštívili například hrad Hazmburk a Muzeum  

Českého granátu v Třebenicích. Po několika dalších akcích 

odjeli účastníci autobusem zpět do Grünhain–Beierfeldu. 

Reciproční návštěva účastníků zástupců Svazku obcí IN-

TEGRO (Třebívlice, Třebenice, Velemín a Libochovice) se 

konala od 28. 6. do 29. 6. ve městě Grünhain-Beierfeld. 

Hosty přivítal starosta a představil nadcházející program.  

Účastníci měli možnost se první den seznámit s měst-

einem bunten Programm in der Stadt Grünhain-Beierfeld. 

Vorher wurden sie vom Bürgermeister Joachim Rudler 

begrüßt. Man besichtigte den neu gebauten Aussichtsturms 

König-Albert-Turm und eine Veranstaltung in der „Peter 

und Paul Kirche“. Auf dem Programm stand außerdem 

der Besuch von Annaberg-Buchholz mit der  Besichtigung 

der „Manufaktur der Träume“, die durch ein Ziel 3 Projekt 

realisiert worden ist. 

skou čističkou odpadních vod, vodárnou v Burkersdorfu 

a vyhlídkou König-Albert-Turm. Druhý den si návštěvníci 

prohlédli Střední školu v Beierfeldu. Prohlídku vedl sám 

ředitel školy Wolfgang Mai. Návštěvníkům byl zde před-

staven i školský systém, který se používá v Sasku a tyto 

informace vzbudily mezi účastníky veliký zájem. Dalšími 

místy, kam se měli účastníci možnost dostat, byl například 

„Dům řezbářů“ a stavební záměr Turck Beierfeld GmbH. 

Návštěvníci byli ubytováni v městském hotelu Zwönitz, 

který návštěvníci velmi kladně ohodnotili.

SPOLEČNÉ KULTURNÍ LÉTO TŘEBÍVLICE 2013 

V červnu také navštívili partneři z Grünau-Beierfledu v rámci 

tohoto projektu obec Třebívlice. Návštěva začala přijetím 

na radnici starostou obce Mgr. Josefem Seifertem. Večer 

shlédli divadelní vystoupení s názvem „S TVOJI DCEROU 

NE“, amatérského divadelního spolku Koštice. Následují-

cího dne se návštěvníci zúčastnili poznávací jízdy zvláštním 

rekreačním vláčkem (Švestková dráha) krásnou krajinou do 

Mostu a zpět. Jízdu organizovala Agrární komora v Mostě 

pod taktovkou předsedkyně Ludmily Holadové. Příští 

odpoledne probíhalo v duchu tance, kdy se návštěvníkům 

představilo postupně 5 tanečních skupin. Z německé strany 

účinkovala skupina Dance Company Leipzig, která nadchla 

hosty i místní publikum. Den byl završen překrásným 

představením „PEKLO V HOTELU WESTMINSTER“, který si 

připravilo divadlo TMA Terezín. 16. června 2013 se němečtí 

účastníci vrátili domů.

V době 29. 6. – 30. 06. pokračoval projekt Společné kulturní 

léto Třebívlice 2013 v Grünhainu–Beierfeld. Tentokrát se na 

bohatém programu  podíleli jeho účastníci ve městě Grün-

hain-Beierfeld. Před tím byli přivítáni  starostou Joachimem 

Rudlerem. Navštívili také nově postavenou vyhlídkovou 

věž König-Albert-Turm a vystoupení v kostele „Peter und 

Paul Kirche“. Na programu byla ale také návštěva města  

Annaberg-Buchholz s prohlídkou „Manufaktury snů“, která 

byla také realizována projektem v programu Cíl 3.

Lerne Deinen Partner kennen - Poznej svého partnera

Europäische Union. Europäischer Fonds für 

regionale Entwicklung: Investition in Ihre 

Zukunft/Evropská unie. Evropský fond pro 

regionální rozvoj: Investice do vaší budoucnosti
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Zpracování serpentinu má v Zöblitz dlouholetou tra-

dici. Od počátku letošního roku je tato obec adminis-

trativně spojena s Marienbergem. A nyní se podařilo 

s pomocí partnerských měst upozornit na tuto tradici 

i přeshraničně. Pět umělců a rovněž žáci z Mostu 

a Marienbergu pracovali v Zöblitz po celý týden, od 

17. do 21. 6. 2013 na česko–německém sympoziu 

pod názvem Cesta kamenů, věnovanému serpen-

tinu. Na místě někdejšího hotelu Město Vídeň, 

které nechalo Zöblitz rekultivovat, byla slavnostně 

odhalena za přítomnosti nejvyšších zástupců obou 

měst Mostu a Marienbergu umělecká díla sochaře Rainera Pleßa z Pegau. Umělec 

se ve své řeči věnoval významu kamene z pohledu historie, medicíny a okultismu. 

Slavnostní rámec dodala této akci skupina marienberského gymnázia Big Band. 

Odpoledne následovala v partnerském městě Most na Třídě Budovatelů slav-

nostní prezentace uměleckých děl sochařky Jitky Kůsové. Dorazil sem i primátor 

Marienbergu Thomas Wittig s představiteli tohoto partnerského města. Hudební 

doprovod zajistil sbor 11. základní školy v Mostě. Na závěr si odnesli účastníci 

pamětní knihu města Mostu.

Serpentinsteinbearbeitung hat in Zöblitz schon eine Jahr-

hunderte währende Tradition. Seit Anfang des Jahres wird 

der Ort von der Stadt Marienberg verwaltet. Und es ist 

gelungen, mit Hilfe der Partnerstädte auf diese Tradition 

länderübergreifend aufmerksam zu machen. Fünf Künstler 

sowie Schüler aus Marienberg und Most arbeiteten eine 

Woche lang, vom 17. bis 21.06.2013, beim deutsch-tsche-

chischen Serpentinsteinsymposium „Weg der Steine“ in 

Zöblitz. Auf der von der Stadt rekultivierten Fläche des 

ehemaligen Hotels „Stadt Wien“ wurde am 27.06.2013 

unter Anwesenheit der beiden Stadtoberhäupter von Most 

und Marienberg das Kunstwerk des Bildhauers Rainer Pleß aus Pegau enthüllt. Er sprach auch über 

die Bedeutung des Steines aus historischer, medizinischer und okkulter Sicht. Die Veranstalung 

wurde von Darbietungen der Big Band des Marienberger Gymnasiums umrahmt.

Am Nachmittag erfolgte dann in der Partnerstadt Most an der „Třida Budovatelů“ die feierliche 

Präsentation eines Kunstwerkes der Bildhauerin Jitka Kůsová. Angereist waren der Oberbürger-

meister Thomas Wittig mit Vertretern aus der Partnerstadt. Begleitet wurde die Veranstaltung vom 

Auftritt des Chors der 11. Moster Grundschule. Zum Abschluß trugen sich die Teilnehmer in das 

Gedenkbuch der Stadt Most ein.

Zpracování serpentinu v Zöblitz - Serpentinsteinbearbeitung in Zöblitz

Projekt pokračoval 30. 5. 2013 dalším 

workshopem v Annabergu, v sídle společnosti 

GDZ. Zúčastnili se ho opět zástupci všech 

projektových partnerů a v dělné, přátelské 

atmosféře se dohodli na dalším postupu. 

Pro příští programové období se nabízí již 

nyní celá řada vhodných navazujících pro-

jektů, vycházejících ze získaných informací 

v realizaci projektu. Vlastní práce na projektu 

pokračovaly zveřejněním statistických porov-

nání hospodářství v mediálních prostředcích 

partnerů, zbývá ještě doplnit tiskový výstup 

v periodikách Průmyslové a obchodní komory. Partneři se shodli na dalším vydání 

souhrnných informací z oblasti sociální a trhu práce, s porovnáním nezaměstnanosti 

či například i s příjmy domácností. Ukázalo se, že v několika oblastech je srovnání 

obtížné, protože se statistických výsledků dosahuje rozdílnými metodikami, přesto 

odborníci našli způsob společné prezentace, i když s potřebným vysvětlením. V tisku 

by se měly tyto informace objevit začátkem léta. Formou příloh v Infopressu Euro-

regionu Krušnohoří, TEMA OHK Most, na internetových stránkách partnerů a také 

v časopise Průmyslové komory Chemnitz, která má regionální působnost a zahrnuje 

celou oblast německé části euroregionu.

Nové výzvy v Annabergu - Neue Herausforderungen in Annaberg
Das Projekt fand seine Fortsetzung am 30. 05. 2013 mit 

einem Workshop in Annaberg, am Sitz der Gesellschaft 

GDZ. Beteiligt haben sich hier  alle Projektpartner. In 

einer freundlichen und arbeitsamen Atmosphäre ve-

rabredete man ein weiteres Verfahren. Für die folgende 

Förderperiode bieten sich schon eine ganze Reihe 

Projekte, die sich aus den Informationen des laufenden 

Projektes entwickeln. Die eigene Projektarbeit wurde 

mit der Veröffentlichungen des Vergleichs der statistis-

chen Daten im Bereich Wirtschaft in Medien der Partner 

fortgesetzt. Es bleiben noch die Ergebnisse in den 

Publikationen  der Industrie und Handelskammer.  Die 

Partner verständigten sich auch auf weitere Ausgaben der Gesamtinformationen im Bereich  Soziales 

und des Arbeitsmarkts mit einem Vergleich der Arbeitslosigkeit oder den Einkommen der Haushalte 

beiderseits der Grenze. Es zeigte sich, dass in bestimmten Bereichen der Vergleich schwierig ist, 

weil man die statistischen Ergebnisse durch unterschiedliche Methodik erzielt. Trotzdem fanden 

die Fachleute einen gemeinsamen Weg der Präsentation, mit den notwendigen Erklärungen. Diesen 

Sommer sollen die Ergebnisse veröffentlicht werden. In der „Infopress“ der Euroregion Erzgebirge, 

in der Zeitschrift der Wirtschaftskammer „TEMA“, auf den Internetseiten der Partner, sowie in der 

Zeitschrift der Industrie- und Handelskammer Chemnitz, die in den ganzen Bezirk ist und die ganze 

deutsche Seite der Euroregion werden Anlagen mit diesen Informationen gezeigt.

Předchozí workshop v projektu Nové výzvy se uskutečnil 6. 5. 2013 v sídle 

OHK Most. V úvodu představila Manuela Prchalová ze SAB Drážďany 

přípravu nového programového období, předpokládaná témata podpory 

a upozornila na časté chyby, kterých se žadatelé v projektových žádostech 

dopouštějí. Představila také několik realizovaných projektů v oblasti hos-

podářství. Zajímavé byly také informace Ústeckého kraje z přípravy nového 

programu Rozvoje Ústeckého kraje, na který by projekt Nové výzvy měl 

také reagovat, podobně jako na připravovaný Operační program Podnikání 

a inovace pro konkurenceschopnost. Přítomní poté kladně ocenili dosavadní 

tištěné výstupy v periodikách hospodářských komor a euroregionu a soustře-

dili se na společnou databázi statistických dat s grafickým vyhodnocením.

Der vorangegangene Workshop im Projekt „Neue Herausforderungen“ fand am 06. 05. 2013 am Sitz 

der Kreiswirtschaftskammer in Most statt. Zu Beginn stellte Frau Manuele Prchalová von der SAB Dre-

sden die Vorbereitung der neuen Förderperiode und die vorgeschlagenen Themen vor. Sie machte die 

Anwesenden mit den häufigsten Fehlern bekannt, die die Antragsteller in den Projektanträgen machen und 

betonte auch, wie notwendig es ist, die Anträge verständlich zu schreiben und welche Publizität man den 

Projekten widmen soll. Sie stellte auch einige umgesetzte Projekte im Bereich Wirtschaft vor. Interessant 

waren die Informationen des Bezirks von der Vorbereitung des neuen Programms der Bezirksentwicklung. 

Daraus resultiert das Projekt „Neue Förderungen“, ähnlich wie das vorbereitete Operationelle  Programm 

„Unternehmen und Innovationen  für die Konkurrenzfähigkeit“. Die Teilnehmer schätzen die bisherigen 

Druckergebnisse in den Periodiken der Wirtschafts- und Handelskammern und der Euroregion  positiv ein 

und konzentrierten sich auf  die gemeinsame Datenbank der statistischen Daten mit grafischer Auswertung.
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Nové partnerství se upevňuje - Neue Partnerschaft verstärkt sich
Vertreter der Städte Lunzenau und Libochovice haben 

sich entschieden, nach den ersten in Lunzenau geführten 

Gesprächen, eine Partnerschaft zu knüpfen. Bei ihrem wei-

teren Treffen in Libochovice am 2. Mai 2013 vereinbarten 

sie schon konkrete gemeinsame Aktivitäten, unter Nutzung 

des Kleinprojektefonds Ziel 3. Die Bürgermeisterin von Li-

bochovice Frau Ing. Jana Holá, ihr Kollege Ronny Hofmann 

und andere Teilnehmer des Treffens sprachen ausführlich 

über die Umsetzung des vorbereiteten  Projektes, das sie 

dann abgestimmten. Weil es im Projekt hauptsächlich um 

Kinder geht, besuchten Vertreter von Lunzenau mit den 

Vertretern der Stadt Libochovice auch die hiesige Schule. 

Der Direktor der Schule, Herr Miloš Matějka, war ihrer 

Gästeführer. Die Kinder äußerten zu den Vorhaben spon-

tan großes Interesse. Was wäre aber der Besuch der Stadt 

Libochovice, wenn er nicht im hiesigen staatlichen Schloss 

enden würde? Trotzdem dort wieder einer der vielen Filme 

gedrehte wurde, fand die Exkursion statt. 

Um Holz vom Oberlauf der Flöha in die Mulde und weiter 

nach Freiberg zu transportieren, wurde in den Jahren von 

1624 bis 1629 zwischen dem tschechischen Fleyh und dem 

Pass oberhalb von Clausnitz die sogenannte Neugraben-

flöße angelegt. Ihre erste Vermessung und Planzeichnung 

erfolgte bereits 1569. Für die damalige Zeit stellten die 

Planung und der Bau eine technische Meisterleistung dar.

Holz geflößt wurde bis 1874, das waren 245 Jahre.

Besonders seit dem Ende des 19. Jahrhunderts droht dieses 

technische Denkmal, durch menschliche Aktivitäten, wieder 

zu verschwinden. Seit über zehn Jahren gibt es Überlegun-

gen die durchgängige, grenzüberschreitende Begehung 

der Dammkrone oder vorhandene Wege die Geschichte 

der Flößerei auf dem Neugraben für den Tourismus zu 

nutzen. Mit einem Ziel3/Cíl3 Projekt konnte das Projekt 

am 1.4.2012 begonnen werden und wird am 30.9.2013 

seinen Abschluss finden. Insgesamt werden grenzüber-

schreitend 24 zweisprachige Informationstafeln einheitlich 

gestaltet, entlang dem ehemaligen Floßgraben aufgestellt. 

Zur Rekonstruktion  von Grabenabschnitten, Wasseraus-

läufen und Herstellung einer durchgängigen Begehbarkeit 

wurden auf tschechischen Seite 67.500,00 Euro und auf 

deutscher Seite 80.205,00 Euro für diese investive Arbeiten 

ausgegeben. Auf deutscher Seite beinhaltet die investive 

Summe noch die Errichtung eines Aussichtshügels, der 

„Floßgrabenaussicht“, einem Panoramablick, der Anfang 

September fertiggestellt ist. Pünktlich zum Beginn der Som-

merferienzeit konnte am 5.7.2013 eine erste organisierte 

grenzüberschreitende Floßgrabenwanderung durchgeführt 

werden. Möglich war dies vor allem durch den Bau einer 

Brücke über den Grenzbach, den Rauschenbach, da wo 

auch der Floßgraben von Böhmen nach Sachsen wech-

selte. An diesem Ereignis nahmen etwa 250 deutsche und 

tschechische Gäste, Wanderer und Schüler teil. Für das 

Projekt werden für den tschechischen Teil ca. 70.000,00 

Euro Fördermittel und für den deutschen Teil ca. 108.000,00 

Euro Fördermittel bereitgestellt.

LEAD- Partner ist die Gemeinde Rechenberg-Bienenmühle

weitere Partner sind:

Tschechischer Staatsforst Kreisdirektion Teplice und Forst-

verwaltung Litvínov;

Staatsforst Sachsen Forstbetrieb Marienberg - Forstrevier 

Rechenberg-Bienenmühle;

Agrargenossenschaft „Bergland“ Clausnitz;

Heimatgeschichtsverein Rechenberg-Bienenmühle e.V.

V letech 1624 až 1629 byl kvůli dopravě dřeva z horního 

toku Flöhy do Muldy a dále do Freibergu zbudován mezi 

českou obcí Fláje a průsmykem nad saskou obcí Clausnitz  

plavební kanál s názvem Neugrabenflöße. První měřící 

práce a výkresy byly vytvořeny již v roce 1569. Na tehdejší 

dobu představovalo naplánování stavby a její realizace sku-

tečné technické mistrovství. Dřevo bylo plaveno až do roku 

1874, tedy 245 let. Obzvláště koncem 19. století hrozilo 

této technické památce, že vinou lidských aktivit zanikne. 

Před deseti lety se začalo uvažovat, jak přeshraničně využít 

násep a dochované cesty pro zachycení dějin vorařství na 

plavebním kanále pro turistiku. Pomocí projektu v progra-

Das Projekt der Zusammenarbeit beider Partnerstädte 

wurde schon erarbeitet und zur Beratung des Lokalen 

Lenkungsausschuss des Kleinprojektefonds am 29. 05. 

in Třebívlice beschlossen.

Představitelé měst Libochovice a Lunzenau se po prvních 

rozhovorech, vedených v Lunzenau, dohodli o navázání 

partnerství. Na dalším svém setkání v Libochovicích dne 

Lehrpfades „Neugrabenflöße“ 
entlang des Floßgrabens von der Talsperre Fláje bis an die Mündung in die Freiberger Mulde in Clausnitz
Naučná stezka „Neugrabenflöße“ 
podél plavebního kanálu od přehrady Fláje k ústí freiberské Muldy v Clausnitz

mu Cíl 3 dochází k realizaci tohoto záměru. Zahájen byl 1. 

4. 2012 a s jeho ukončením se počítá 30. 9. 2013. Podél 

někdejšího plavebního kanálu bude umístěno celkem 24 

dvojjazyčných informačních tabulí. Na rekonstrukci někte-

rých úseků kanálu, výtoků vody a na dosažení průchodnosti 

bylo na české straně vynaloženo na tyto intenzivní práce 

67.500,00 EUR a na německé straně 80.205,00 EUR. Na 

německé straně obsahuje tato investice ještě vytvoření 

vyhlídky na plavební kanál, která bude skýtat panoramatický 

výhled a bude dostavěna začátkem září. Hned na začátku 

letních prázdnin, 5. 7. 2013, mohl být uskutečněn první 

organizovaný přeshraniční pěší výlet na plavební kanál. 

Umožnila ho výstavba mostu přes hraniční potok s ná-

zvem Rauschenbach. Této události se zúčastnilo na 250 

německých i českých hostů, turistů i žáků. Celkem má 

česká strana na projekt 70.000,00 EUR a německá strana 

cca 108.000,00 EUR.

Vedoucím partnerem projektu je obec Rechenberg-

-Bienenmühle, dalšími partnery jsou Lesy ČR, Okresní 

ředitelství Teplice a Lesní správa Litvínov, Staatsforst 

Sachsen Forstbetrieb Marienberg - Forstrevier Rechenberg-

-Bienenmühle; Agrargenossenschaft „Bergland“ Clausnitz; 

Heimatgeschichtsverein Rechenberg-Bienenmühle e.V.

2. května 2013 se již dohodli na konkrétních společných 

aktivitách, s využitím programu Cíl 3 - Fond malých projek-

tů. Starostka Libochovic Ing. Jana Holá, její kolega Ronny 

Hofmann a ostatní účastníci setkání z obou měst podrobně 

projednali realizaci připravovaného projektu, na 

kterém se poté všichni shodli. Protože se bude 

zpočátku jednat hlavně o děti, navštívili zástupci 

Lunzenau spolu s představiteli Libochovic i místní 

školu, kterou je provedl její ředitel Mgr. Miloš Ma-

tějka. A tady děti projevily spontánně o připravované 

aktivity velký zájem. Jaká by to ale byla návštěva 

Libochovic, kdyby nevedla do zdejšího státního 

zámku. Přestože probíhalo opět natáčení dalšího 

z celé řady zde připravovaných filmů, exkurze se 

přesto uskutečnila. 

Projekt spolupráce partnerských měst byl již podán a poté 

schválen na jednání Lokálního řídícího výboru Fondu 

malých projektů 29. 5. 2013 v Třebívlicích.


