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Monitorovací výbor programu Cíl 3 pro pře-

shraniční spolupráci ČR – Sasko, který roz-

hoduje o tzv. velkých projektech nad 40 000 

EUR, se sešel 29. 4. 2014 ve Františkových 

Lázních. Tentokrát byl v úvodu jednání pro 

prezentaci úspěšných projektů v programu Cíl 

3/Ziel 3 vybrán projekt Česko-duryňské infor-

mační centrum Pottiga a Plesná. Následoval 

přehled o stavu realizace programu, kontrolní 

zpráva za rok 2013 Auditního orgánu a zprá-

va o stavu přípravy dotačního období 2014+. 

Nejdůležitějším bodem bylo pro všechny čtyři 

česko-saské euroregiony, které jsou v Mo-

nitorovacím výboru významně zastoupeny, 

usnesení k podaným projektům. V našem eu-

roregionu byl schválen projekt Dětské Vánoce 

v Krušných horách.  

Záměrem projektu je zvýšit kvalitu tradičních 

vánočních trhů na obou stranách hranice 

s ohledem na potřeby dětí a také vzájemně 

úzce vánoční trhy propojit. Díky putovním 

výstavám bude tradice vánočních svátku více 

prezentována a vědecky zpracována. Žadate-

lem je Annaberg - Buchholz, partnerské město 

Chomutova a získá 170 tisíc EUR, město Cho-

mutov 87 tisíc EUR, Podkrušnohorský zoopark 

55 tisíc EUR a Oblastní muzeum v Chomutově 

25 a půl tisíc EUR. 

Na závěr se členové Monitorovacího výboru 

rozloučili s vedoucí Společného technického 

sekretariátu Ulrike Große, která bude nyní 

působit v Saské rozvojové bance v oddělení 

Evropského sociálního fondu. Po celých 10 

let ve své dosavadní funkci byla všem vždy 

velkou oporou.

Úspěšná partnerská města Chomutov a Annaberg v programu Cíl 3
Partnerstädte Annaberg und Chomutov erfolgreich im Programm Ziel 3

Der Begleitausschuss des Programms Ziel 3 

für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit 

Sachsen-Tschechische Republik entscheidet 

über Großprojekte über 40 000 EUR. Dazu 

beriet er am 29. 04. 2014 in Františkovy Lázně. 

Zu Beginn wurden erfolgreiche Projekte des 

Tschechisch–Thüringischen Informationszen-

trums Pottig und Plesná von den beiden Bür-

germeistern der Gemeinden. Danach folgten 

ein Überblick zum Stand der Programmum-

setzung und eine Mitteilung des Auditors mit 

dem Bericht über den Stand der Vorbereitung 

der neuen Förderperiode 2014+. Der wich-

tigste Punkt für die vier im Begleitausschuss 

vertretenden tschechisch-sächsischen Eu-

roregionen waren die Beschlüsse zu den 

beantragten Projekten. In unserer Euroregion 

wurde das Projekt Kinderweihnachten im Erz-

gebirge genehmigt. 

Die traditionsreichen Weihnachtsmärk-

te beiderseits der Grenze sollen mit dieser 

Projektidee kinderfreundlich aufgewertet und 

miteinander eng verbunden werden. 

Durch flankierende museale Ausstellungen 

wird die gemeinsame Tradition der Weihnacht 

hervorgehoben und wissenschaftlich aufge-

arbeitet. Somit entsteht in der Grenzregion 

und für die ortsansässige Bevölkerung ein bis 

dahin einmaliges Angebot zum Kennenlernen 

und Pflege der eigenen Kultur und Traditionen. 

Antragsteller ist die Stadt Annaberg-Buchholz, 

die Partnerstadt ist Chomutov. Annaberg be-

kommt 170 Tausend EUR, die Stadt Chomutov 

87 Tausend, Tierpark Chomutov 55 und das 

regionale Museum in Chomutov 25,5 Tau-

send EUR.

Zum Schluss verabschiedeten sich die Mit-

glieder des Begleitausschusses von der 

Leiterin des Gemeinsamen Sekretariats Frau 

Ulrike Große, die ab Juni in der SAB für den 

Europäischen Sozialfonds arbeiten wird. 

In den 10 Jahren ihrer Tätigkeit hat sie den 

Begleitaus-

schuss mit 

Sachkom-

petenz und 

Engagement 

geführt.
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(DTPA/MT) DRÁŽĎANY: Státní ministr Frank 

Kupfer informoval saskou vládu o stavu bu-

doucího kooperačního programu s Polskem 

a ČR. Ve společně zpracovaném programu 

je stanoveno, jak budou rozčleněny prostřed-

ky z Evropského fondu pro regionální rozvoj 

(EFRE) v programovém období 2014 – 2020. 

Sasko obdrží pro toto období 130 milionů EUR, 

které budou rozděleny na oba programy. Do-

hromady s prostředky partnerských zemí je 

k dispozici na kooperační program s českým 

partnerem 158 milionů eur a na polsko-saský 

program je to 70 milionů EUR. 

Oba programy se soustředí na čtyři základní 

tematické okruhy: opatření na vyrovnání se se 

změnami klimatu, jakož i prevence rizik s kri-

zovým managementem, opatření na zachování 

a ochranu životního prostředí a efektivní vyu-

žívání zdrojů, investice do vzdělávání, výuky 

a profesního vzdělávání a celoživotní vzdělá-

vání, a zkvalitnění institucionální spolupráce. 

V obou programech jsou již také stanoveny 

konkrétní oblasti, v nichž bude možné dotovat 

projekty. Je to např. ochrana před povodněmi, 

protipožární ochrana a ochrana před katastro-

fami, jakož i záchranářství, uchování přírodního 

a kulturního dědictví, rozvoj turisticko-kulturní 

infrastruktury, včetně dopravní infrastruktury, 

opatření na ochranu přírody a životního pro-

středí, podpora kooperace v oblasti vysokých 

škol, zintenzivnění policejní spolupráce, spo-

lečná řešení v oblasti imisí a ochrany klimatu 

a i efektivní hospodaření s cennými surovi-

novými zdroji. 

Jako doplnění k těmto opatřením může být 

v Kooperačním programu Polsko-Sasko 

podpořena regionální mobilita. Možná je např. 

podpora marketinkových opatření pro pře-

shraniční osobní dopravu či odstranění slabých 

míst v důležité síťové dopravní infrastruktuře, 

např. u silnic a cyklotras. Stejně jako dosud je 

nutné, aby projekty připravovali společně oba 

přeshraniční regionální partneři a společně 

je i realizovali. Kromě toho musí oba part-

neři projekty buď společně financovat, nebo 

nasadit společný personál. Budoucí dotační 

území kooperačního programu obsahuje na 

saské straně okresy Vogtlandkreis, Zwickau, 

Erzgebirgskreis, Mittelsachsen, Sächsische 

Schweiz-Osterzgebirge, Bautzen a Görlitz, 

a rovněž města Drážďany a Chemnitz. Do do-

tačního území patří také durynské okresy Greiz 

Přeshraniční spolupráce - Grenzübergreifende Zusammenarbeit

(DTPA/MT) DRESDEN: Staatsminister Frank 

Kupfer hat das sächsische Kabinett über den 

Stand der künftigen Kooperationsprogram-

me mit Polen und Tschechien informiert. In 

den gemeinsam mit Polen und Tschechien 

erarbeiteten Programmen ist festgelegt, wie 

die Mittel aus dem Europäischen Fonds für 

regionale Entwicklung (EFRE) in der Förder-

periode 2014-2020 eingesetzt werden sollen. 

Sachsen erhält für diesen Zeitraum rund 130 

Millionen Euro, die auf beide Programme 

aufgeteilt werden. Zusammen mit den För-

dermitteln der Partnerländer stehen für das 

Kooperationsprogramm mit den tschechischen 

Nachbarn rund 158 Millionen Euro zur Verfü-

gung und für das polnisch-sächsische rund 

70 Millionen Euro.

Die beiden Programme konzentrieren sich 

inhaltlich auf vier Themenschwerpunkte. 

Das sind: Maßnahmen zur Anpassung an 

den Klimawandel sowie zur Risikoprävention 

und des Risikomanagements, Maßnahmen 

zum Erhalt und Schutz der Umwelt und der 

Ressourceneffizienz, Investitionen in Bildung, 

Ausbildung und Berufsbildung für Kom-

petenzen und lebenslanges Lernen sowie 

Maßnahmen zur Verbesserung der institutio-

nellen Zusammenarbeit. In den Programmen 

sind auch die konkreten Bereiche festgelegt, 

in denen Projekte gefördert werden können. 

Das sind zum Beispiel der Hochwasserschutz, 

der Brand- und Katastrophenschutz sowie 

das Rettungswesen, der Erhalt und Schutz 

des Natur- und Kulturerbes, die Entwicklung 

touristisch-kultureller Infrastruktur einschließ-

lich Verkehrsinfrastruktur, Natur- und Umwelt-

schutzmaßnahmen, Kooperationsmaßnah-

men im Hochschulbereich, Intensivierung der 

polizeilichen Zusammenarbeit, gemeinsame 

Lösungsansätze im Bereich Immissions- und 

Klimaschutz sowie Wertstoffwirtschaft.

Ergänzend dazu können im Kooperations-

programm Polen-Sachsen außerdem Maß-

nahmen im Bereich der regionalen Mobilität 

unterstützt werden. Möglich ist zum Beispiel 

die Förderung von Marketingmaßnahmen für 

grenzübergreifenden öffentlichen Personen-

nahverkehr oder der Beseitigung von Eng-

pässen in wichtigen Netzinfrastrukturen, zum 

Beispiel bei Straßen und Radwegen.

Wie bisher sind die Projekte von den Pro-

jektpartnern beider Regionen gemeinsam zu 

entwickeln und umzusetzen. Darüber hinaus 

müssen die Partner die Projekte entweder 

gemeinsam finanzieren oder gemeinsames 

Personal einsetzen.

Das künftige Programmgebiet des Kooperati-

onsprogramms Freistaat Sachsen – Tschechi-

sche Republik erstreckt sich auf sächsischer 

Seite auf die Landkreise Vogtlandkreis, Zwi-

ckau, Erzgebirgskreis, Mittelsachsen, Säch-

sische Schweiz-Osterzgebirge, Bautzen und 

Görlitz sowie die Kreisfreien Städte Dresden 

und Chemnitz. Zur Fördergebietskulisse ge-

hören auch die thüringischen Landkreise Greiz 

und Saale-Orla. Auf der tschechischen Seite 

machen die Bezirke Karlovarský kraj, Ústecký 

kraj und Liberecký kraj das Fördergebiet aus. 

a Saale-Orla. Na české straně tvoří dotační 

území Ústecký, Liberecký a Karlovarský kraj.

PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE
GRENZÜBERGREIFENDE ZUSAMMENARBEIT
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FOND MALÝCH PROJEKTŮ
KLEINPROJEKTEFONDS

Anfang Juli trafen sich Vertreter aus den verschiedenen 

Euroregionen der sächsisch-tschechischen Grenze in 

der Verwaltungsbehörde des EU Pro gramms für Sach-

sen und die Tschechische Republik in Dresden, um das 

Gemeinsame Umsetzungsdokument für den Kleinpro-

jektefonds in der Förderperiode 2014 – 2020 vorzube-

reiten. Dazu hatten sich die beteiligten Euroregionen 

im Vorfeld bereits verständigt und Kriterien erarbeitet, 

die sie nun mit der Verwaltungsbehörde diskutierten.

Diese Arbeitsgruppe ist ein Teil des Netzwerkes zur 

Erarbeitung der Dokumente für die neue Förderperiode. 

Weitere Kollegen in den Euroregionen kümmern sich 

gemeinsam mit den Mitarbeitern der Verwaltungsbehör-

de um die Erarbeitung des Programm dokuments für 

das Kooperationsprogramm Sachsen/Tschechische 

Republik und der Antragsformulare.

Durch diese intensive Zusammenarbeit werden die Er-

fahrungen der jeweiligen Beteiligten gebündelt und zu 

verständlichen, kompakten und handhabbaren Materia-

lien zusammengefasst, die sowohl für die Projektträger, 

als auch für die Bearbeiter in den Sekretariaten der 

Euroregionen und der Förderbank aussagekräftig und 

unbürokratisch sein sollen.

Auf dem Foto: Der Leiter der Verwaltungsbehörde des 

Erarbeitung neuer Dokumente für den künftigen Kleinprojektefonds
Zpracování nových dokumentů pro budoucí Fond malých projektů

Začátkem července se setkali zástupci různých eu-

roregionů na česko – saské hranici se Správním 

úřadem programu EU pro Sasko a ČR v Drážďanech, 

aby připravili společný realizační dokument pro Fond 

malých projektů na programové období 2014 – 2020. 

Euroregiony se ale již předem dohadovaly a zpraco-

valy kritéria, která na jednání se správním orgánem 

prodiskutovaly. 

Tato pracovní skupina je součástí spolupracující sítě 

vytvořené pro zpracování dokumentů potřebných pro 

nové dotační období. Další kolegové v euroregionech 

společně usilují spolu s pracovníky správního orgánu 

o vypracování programových dokumentů programu 

Interreg a o zpracování projektových žádostí. 

Díky intenzivní spolupráci došlo ke spojení zkušeností 

všech zúčastněných tak, aby mohly být shrnuty kom-

paktní a použitelné materiály, které by měly být jak pro 

žadatele, pro pracovníky sekretariátů v euroregionech 

i v Saské rozvojové bance dostatečně vypovídající 

a bez zbytečné byrokracie. 

Das von der Stadt Most beantragte Projekt mit 

dem Titel „Vorbereitung der neuen Förderperi-

ode für Mitglieder und Freunde der Euroregion 

Krušnohoří/Erzgebirge“ endete am 28. April  

2014 im Kleinen Theater Most mit dem Ab-

schlussworkshop zu den Vorbereitungen des 

neuen Programms der grenzüberschreitenden 

Zusammenarbeit. Das Projekt ermöglichte 

vor allem den Mitgliedern der Arbeitsgruppen 

sich mit dem Stand  der Vorbereitung der 

neuen Förderperiode bekannt zu machen 

und sinnvolle Projektvorhaben für das neue 

Programm zu erarbeiten. Die Arbeitsgruppen 

konnten auch Anstöße aus der Öffentlichkeit 

nutzen, weil sie sowohl im Internet als auch 

in der zweisprachigen “Infopress“ kontinu-

ierlich über ihre Beratungen und die Vorbe-

reitungen informierten. Die Vorsitzenden der 

Arbeitsgruppen, die während des Workshops 

Projektideen ihrer Arbeitsgruppen vorstellten, 

vergaßen auch nicht, über ihre bisherige Ar-

beit, ihre Erfolge sowie ihre Probleme zu be-

richten. Eindrucksvoll waren die Erinnerungen 

an die Zeit, als die Arbeitsgruppen  gegründet 

   Abschlussworkshop der Arbeitsgruppen      Závěrečný workshop projektu

Programms für gren-

zübergreifende Zusa-

mmenarbeit Sachsen/

Tschechische Republik 

Alfons Weiß, Abteilu-

ngsleiter im Sächsis-

chen Ministerium für 

Umwelt, Landwirtschaft 

und Forsten und Jiří 

Horáček, Direktor im 

wurden, sich veränderten und zum gegen-

wärtigen Profil formten. Jede Arbeitsgruppe 

stellte ihre ganz konkreten Projektvorhaben, 

die an die bisherige Tätigkeit anknüpfen, vor. 

Diese werden auf die  neuen Bedürfnisse und 

Herausförderungen angepasst. Das fand bei 

den Zuhörern großes Interesse. Ein wichtiger 

Beitrag des gemeinsamen Workshops waren 

die Vorschläge zur Vernetzung der verschie-

denen Arbeitsgruppen. Zum Beispiel knüpfen 

Projektvorhaben Vorschläge der Arbeitsgrup-

pe Verkehr mit den Unternehmensaktivitäten 

der Arbeitsgruppe Wirtschaftsförderung, die 

Arbeitsgruppe Soziales verbindet ihre ge-

planten Aktivitäten mit der Arbeitsgruppe Sport 

im gemeinsamen Vorhaben Kampf gegen 

Drogen. Das beweist  nicht nur die sinnvolle 

Nutzung der geplanten Fördergelder für die 

tschechischen Wirtschaftsministerium in der gleichen 

Funktion, gemeinsam mit Vertretern aus den Euro-

regionen.

Alfons Weiß
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Příprava na nový program přeshraniční spo-

lupráce vyvrcholila v našem euroregionu 28. 

dubna 2014 v Divadle rozmanitostí v Mostě 

závěrečným workshopem projektu, který 

podalo statutární město Most pod názvem 

Příprava na nové programové období pro 

členy a přátele Euroregionu Krušnohoří. Tento 

projekt umožnil především členům odbor-

ných komisí seznámit 

se důkladně se sta-

vem přípravy nového 

programu a připravit 

smysluplné projekto-

vé záměry do dalšího 

programového období. 

Komise také využíva-

ly podněty veřejnos-

ti, která je o přípravě 

soustavně informována 

prostřednictvím internetových stránek Eu-

roregionu Krušnohoří. Na těch se okamžitě 

zveřejňovaly informace o jednáních komisí 

    Závěrečný workshop projektuZávěrečný workshop projektu

grenzüberschreitende Zusammenarbeit, son-

dern auch die konzeptionelle Vorbereitung der 

neuen Förderperiode. 

Während der Veranstaltung wurde das lang-

jährige Mitglied der Arbeitsgruppe Verkehr, 

Frau Martina Brieger von der Planungsstelle 

Region Chemnitz in den Ruhestand verab-

schiedet (siehe Foto unten).

Frau Brieger vertrat viele Jahre lang die Inte-

ressen der Euroregion Erzgebirge/Krušnohoří 

im Planungsverband und unterstütze die Ar-

beitsgruppe Verkehr intensiv bei verkehrspla-

nerischen Fragen.

Für diese Unterstützung bedankten sich Herr 

Zimmermann, Leiter der Arbeitsgruppe und 

Frau Ebenhöh stellvertretend für alle Mitglie-

der der Arbeitsgruppe bei Frau Brieger für ihre 

engagierte Mitarbeit.

a o jejich usneseních, i prostřednictvím dvoj-

jazyčného zpravodaje Euroregionu Kruš-

nohoří Infopress. Předsedové komisí, kteří 

na workshopu představili náměty budoucích 

projektů, neopomněli prezentovat rovněž do-

savadní práci svých komisí, jejich dosavadní 

projekty, úspěchy i problémy. Dojemné bylo 

vzpomínání na dobu, kdy komise teprve začaly 

být utvářeny, procházely změnami a profilovaly 

se do současné podoby. Každá komise na 

workshopu představila za velkého zájmu své 

zcela věcné projektové záměry, které naváží 

na dosavadní úspěšnou spolupráci a budou 

reagovat na nové požadavky a výzvy. Velkým 

přínosem společného workshopu všech komisí 

euroregionu byly návrhy jejich propojení. Tak 

třeba navazují záměry z komise muzeí a kul-

turních památek na plány dopravní komise, 

návrhy dopravní komise na propojení s pod-

nikatelskými aktivitami hospodářské komise, 

sociální komise propojí své plánované aktivity 

se sportovní komisí ve společném záměru jak 

sportem bojovat proti drogám a objevila se 

další propojení i v mnoha oblastech, ve kte-

rých komise euroregionu působí. Dokladuje 

to nejen smysluplné využití připravovaného 

dotačního programu na podporu přeshraniční 

spolupráce, ale i provázanou a koncepční 

přípravu na nové období.

Na zasedání se rozloučila s euroregionem 

dlouholetá členka odborné dopravní komise 

Martina Briegel z plánovacího úřadu Regionu 

Chemnitz, která odchází na zasloužený od-

počinek. Martina Briegel zastupovala v pláno-

vacím úřadu po mnoho let zájmy Euroregionu 

Krušnohoří/Erzgebirge a byla aktivní oporou 

dopravní komise v otázkách plánování do-

pravní infrastruktury. Poděkování za její an-

gažovanou práci jí jménem celé komise vyjá-

dřil předseda německé části komise Andreas 

Zim mermann a Beate Ebenhöh. 
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In Liberec, am Sitz der Euroregion Nisa, 

trafen sich Vertreter der sächsisch-tsche-

chischen Euroregionen, des Ministeriums für 

Regionale Entwicklung der Tschechischen 

Republik, dem Zentrum für Regionalen Ent-

wicklung der Tschechischen Republik und 

der sächsischen Verwaltungsbehörde für die 

grenzüberschreitende Zusammenarbeit des 

SMUL. Nach der erfolgreichen Beratung in 

Most wurde die Vorbereitung des beliebten 

Fonds mit weiteren konkreten Ergebnissen 

fortgesetzt. Die Förderung bleibt bei maximal 

85%, Höchstgrenze der Förderung sind 15 000 

EUR, maximale Gesamtkosten betragen 30 

000 EUR. Ausführlich wurde zu förderfähigen 

Kosten, Problemen möglicher Investitionen, 

Nutzung der Pauschale sowie dem Vorschlag 

eines vereinfachen Projektantrags diskutiert. 

Bei der Beratung in Liberec wurde eine Re-

daktionsgruppe gebildet, in der Vertretern aus 

den Euroregionen mitarbeiten. Sie erarbeitet 

Anmerkungen und Vorschläge für das Umset-

zungsdokument des Kleinprojektefonds und 

die Finalversion des Projektantrags. Unsere 

Euroregion wird von der Geschäftsführerin 

des sächsischen Teils Frau Beate Ebenhöh 

vertreten.

Vorbereitung des Kleinprojektefonds geht weiter
Příprava Fondu malých projektů pokračuje

V Liberci se v sídle Euroregionu Nisa sešli 

zástupci česko–saských euroregionů, Mi-

nisterstva pro místní rozvoj ČR, Centra pro 

regionální rozvoj a Saského správního or-

gánu pro přeshraniční spolupráci. Po před-

chozím úspěšném mosteckém jednání po-

kračovala příprava tohoto oblíbeného fondu 

dalšími konkrétními výstupy. Dotační sazba 

zůstane 85%, maximální hranice dotace je 

15 000 EUR, maximální celkové náklady projek-

tu jsou 30 000 EUR. Podrobně byly diskutovány 

podporovatelné aktivity, problémy možných 

investic, užití paušálů a návrh zjednodušené 

projektové žádosti. Na libereckém jednání byla 

zvolena redakční skupina složená ze zástup-

ců euroregionů, MMR ČR, CRR a Saského 

správního orgánu, která zpracuje připomínky 

a návrhy, realizační dokument a finální verzi 

projektové žádosti. Náš euroregion bude v re-

dakční skupině zastupovat jednatelka saské 

části Beate Ebenhöh.
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S úsměvem i se slzami dojetí její excelence 

Dr. Jarmila Krejčíková opouští Drážďany, 

město, v němž 8 let řídila Generální konzulát 

České republiky. 

Kromě svých každodenních úkolů se cítila vždy 

spjata s euroregiony. Byla také stálým hostem 

Česko-saské pracovní skupiny, ve které se 

každoročně setkávali zástupci ministerstev 

z Prahy a Drážďan, krajů a euroregionů. Bě-

hem pracovních jednání se zde projednávaly 

výsledky uplynulého roku a stanovily se zde 

také úkoly jednotlivých resortů na příští období. 

Jednatelé česko–saských euroregionů se 

společně rozloučili s Jarmilou Krejčíkovou 

dne 18. července v Drážďanech a vyjádřili jí 

poděkování za velmi dobrou spolupráci.  

Mezi mnohými význačnými hosty nechyběli 

ani Stanisław Tilich předseda saské vlády,  

vizeprezidentka Saského zemského sněmu  

Andrea Domboise, Rudolf Jindrák mimořádný 

a zplnomocněný velvyslanec České republi-

ky ve Spolkové republice Německo, hejtman 

Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček či první 

generální konzulka České republiky v Dráž-

ďanech Jana Šebková.

Generální konzulka PhDr. Jarmila Krejčíková se loučí
Verabschiedung der Generalkonsulin PhDr. Jarmila Krejčíková

Mit einem lachenden und einem weinenden 

Auge nahm die Generalkonsulin Dr. Jarmila 

Krejčiková Abschied von Dresden, der Stadt, 

in der sie 4 Jahre lang das Generalkonsulat  

der Tschechischen Republik geleitet hat.

Neben ihren alltäglichen Aufgaben, fühlte sie 

sich den Euroregionen immer verbunden. 

Auch war sie immer Gast in der Sächsisch-

Tschechischen Arbeitsgruppe, in der einmal 

jährlich die Vertreter der Ministerien aus  

Dresden und Prag und der Euroregionen 

während einer Arbeitssitzung die Ergebnisse 

des vergangenen Jahres und die zukünftigen 

Aufgaben der jeweiligen Ressorts evaluiert.

Die Sächsisch/Tschechischen Euroregionen 

verabschiedeten sich am 18. Juli in Dresden 

gemeinsam von Jarmila Krejčíková und sagten 

Dank für die gute Zusammenarbeit.

Unter den Gästen waren auch der Minister-

präsident des Freistaates Sachsen Stanisław 

Tilich, die Vizepräsidentin des Sächsichen 

Landtages Andrea Dombois, der außeror-

dentliche und bevollmächtige Botschafter der 

Tschechischen Republik in der Bundesrepublik  

Deutschland Rudolf Jindrák, der Hauptmann 

des Bezirkes Ústecký kraj Oldřich Bubeníček  

und die frühere Generalkonsulin der Tsche-

chischen Republik in Dresden Jana Šebková.

Stanisław Tilich

Oldřich Bubeníček

Jednatelé česko-saských euroregionů

Geschaftsführer der säschisch-tschechischen Euroregionen 
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Na svém pravidelném jednání se rada sešla 

25. dubna na radnici v Oseku pod vedením své 

předsedkyně JUDr. Hany Jeníčkové. Hostem 

jednání byla tentokrát starostka Ledvic Zdeňka 

Fritscherová. Důležitými body byla ekono-

mická situace sdružení a příprava nového 

programu na podporu přeshraniční spolupráce 

2014 - 2020. 

Euroregiony se v současné době nacházejí 

v obtížné situaci, podobně jako mnohá ji-

ná sdružení. Program Cíl 3, ze kterého byly 

částečně hrazeny náklady na administrativu 

Fondu malých projektů, byl koncem roku 

2013 ukončen a zahájení nového programu 

je zpožděno. Euroregion provedl úsporná 

opatření, pracovníkům byly citelně sníženy 

platy a neustále se hledají další úspory, jak in-

formovala radu finanční manažerka Ing. Petra 

Konečná ve své zprávě. V této situaci pomohlo 

několik členských obcí mimořádným příspěv-

kem. Poděkování náleží především Kadani, 

Klášterci, Vejprtům, Třebívlicím, pomoc ale 

přislíbili i další členové. Zvýšení členského 

příspěvku od roku 2015, odsouhlaseného na 

Rada Euroregionu v Oseku - Rat der Euroregion in Osek
Zur turnusmäßigen Beratung im April traf sich 

der Rat unter Leitung seiner Vorsitzenden Frau 

JUDr. Hana Jeníčková in Rathaus von Osek. 

Diesmal war als Gast der Beratung die Bürger-

meisterin von Ledvice, Frau Zdeňka Fritschero-

vá. Wichtige Punkte waren die wirtschaftliche 

Lage des Vereins und die Vorbereitung des 

neuen Programms für die grenzüberschreitende 

Zusammenarbeit 2014-2020. Die Euroregio-

nen befinden sich zurzeit in einer schwierigen 

Lage, ähnlich, wie viele andere Vereine. Das 

Programm Ziel 3, aus welchem die Kosten für 

die Administrative des Kleinprojektes gedeckt 

werden, wurde Ende 2013 beendet. Der Start 

des neuen Programms verspätet sich. Die Eu-

roregion führte deshalb Sparmaßnahmen durch. 

So wurde den Mitarbeitern die Löhne fühlbar re-

duziert und immer findet man weitere Sparmög-

lichkeiten, wie die Finanzmanagerin Ing Petra 

Konečná in ihrem Bericht informierte. In dieser 

Situation haben einige Mitgliedsgemeinden 

geholfen. Der Dank gehört Kadaň, Klášterec, 

Vejprty und Třebívlice. Weitere Mitglieder haben 

ihre Hilfe zugesagt. Der für 2015 beschlossene, 

erhöhte Mitgliedsbeitrag löst die Situation erst 

im nächsten Jahr aber hilft zur Überbrückung 

bis zum Start des neuen Programms auch für 

die Vorfinanzierung und die Ausstattung des 

Sekretariats des Kleinprojektefonds. Der Bür-

germeister von Meziboří Petr Červenka schlug 

vor, dass sich die Euroregionen mittels der 

regionalen Abgeordneten im Parlament an das 

Ministerium für Regionale Entwicklung mit der 

Bitte wenden, den Euroregionen zu helfen und 

sie in den Finanzplan einzuschließen. Einen 

ähnlichen Vorschlag äußerte zur Mitgliedsver-

sammlung auch der Bürgermeister von Louny, 

Herr Radovan Šabata. 

Der Rat der Euroregion beschäftigte sich auch 

mit der Vorbereitung des neuen Programms, 

machte sich mit den Vorschlägen zur neuen 

Prozedur der Antragstellung und mit der ge-

planten Vereinfachung, sowie mit den aus den 

Beratungen in den Arbeitsgruppen entstande-

nen Vorschlägen sinnvoller Projektvorhaben 

bekannt. Diese wurden beim Abschlusswork-

shop am Montag 28. 04. 2014 im Rahmen des 

Projektes „Vorbereitung für die neue Förder-

periode für Mitglieder und Freunde der Euro-

region“ vorgestellt. Mitglieder des Rates nutzen 

am Ende der Beratung gern die Einladung der 

Stadt Osek  und lernten die Stadt und ihr Er-

holungsgebiet kennen.

valné hromadě, řeší sice situaci až v příštím 

roce, ale napomůže překlenout dobu před 

zahájením nového programu a také před-

financovat činnost a vybavení sekretariátu 

Fondu malých projektů. Starosta Meziboří Petr 

Červenka navrhl, aby se euroregiony obrátily 

prostřednictvím svých regionálních poslanců 

v parlamentu na MMR ČR, aby jim ze svého 

rozpočtu pomohlo a zařadilo je do něho. Po-

dobný názor vyjádřil na valné hromadě i sta-

rosta Loun Radovan Šabata. Velmi podrobně 

se rada zabývala přípravou nového programu. 

Seznámila se s návrhem nové procedury 

podávání žádostí a jejich zjednodušením, ale 

i s návrhy smysluplných projektových zámě-

rů, které vzešly z četných jednání odborných 

komisí euroregionu. Tyto záměry byly před-

staveny na závěrečném workshopu v pondělí 

28. 4. 2014 v Mostě. Uskuteční se v rámci 

projektu Příprava na nové programové období 

pro členy a přátele Euroregionu Krušnohoří. 

Členové rady rádi využili na závěr jednání 

pozvání města Oseku a seznámili se s ním 

i s jeho rekreačním územím. 
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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

Pro červnové jednání si členové rady vybrali 

souměstí Vejptry – Bärenstein, aby na místě 

vyjádřili svůj obdiv k úspěšně realizovanému 

projektu v programu Cíl 3. Rada od počátku 

podporovala tento záměr prostřednictvím 

svých zástupců v Monitorovacím výboru, kde 

jsou česko-saské euroregiony význačně za-

stoupeny. Společné náměstí s galerií patří jed-

noznačně mezi nejlepší projekty přeshraniční 

spolupráce za minulé programové období a je 

i mezinárodně vysoce hodnoceno, naposledy 

u příležitosti návštěvy prezidenta SRN Joachi-

ma Gaucka v Praze. 

Rada si s velkým zájmem vyslechla zajímavé 

informace od starostů obou měst, Jitky Gav-

dunové a Bernda Schlegela, o jejich letité 

úspěšné spolupráci a společných projektech. 

Rada se na svém jednání v galerii zabývala 

stavem hospodaření euroregionu, který na-

stal v důsledku odloženého zahájení nového 

Rada Euroregionu na společném náměstí
Rat der Euroregion auf dem gemeinsamen Marktplatz
Für die Juniberatung wählten die Mitglieder 

des Rates die gemeinsame Mitte Bärenstein/

Vejprty aus, um vor Ort das erfolgreich reali-

sierte Projekt des Programms Ziel 3 „Gemein-

same Mitte Bärenstein/Vejprty“ zu sehen. Der 

Rat unterstützte das Vorhaben durch seine 

Vertreter im Begleitausschuss, wo die säch-

sisch-tschechischen Euroregionen vertreten 

sind. Der gemeinsame Markplatz mit der Ga-

lerie gehört eindeutig zu den besten Projekten 

der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit in 

der vergangenen Förderperiode und wird auch 

international hoch eingeschätzt. Zum letzten 

Mal anlässlich des Besuches des deutschen 

Bundespräsidenten Joachim Gauck in Prag.

Der Rat verfolgte mit großem Interesse die 

Informationen über die langjährige Zusam-

menarbeit und über die erfolgreichen Projekten 

von den Bürgermeistern beider Städte, Jitka 

Gavdunová und Bernd Schlegel. Er beschäf-

tigte sich bei seiner Beratung in der Galerie 

den neune Mitte auch mit dem Stand des 

Haushaltes der Euroregion. 

Die ungünstige Lage entstand durch die 

Verschiebung des Startes des neuen Pro-

gramms und der Rat hat einige strategische 

Maßnahmen für die Überbrückung des ne-

gativen Zustandes vorgeschlagen, auch mit 

Unterstützung des Bezirkes, der von Herrn 

Stanislav Rybák, dem Ersten Stellvertreter 

des Hauptmannes des Bezirks zur Ratssitzung 

vertreten wurde. 

Herr Bína informierte zu den Ergebnisse des 

letzten Begleitausschusses, in dem für unsere 

Euroregion das gemeinsame Großprojekt Kin-

derweihnacht der Städte Annaberg/Chomutov 

genehmigt wurde. Im Begleitausschuss haben 

die tschechisch-sächsischen Euroregionen 

eine Verlängerung des Kleinprojektefonds bis 

März 2015 vorgeschlagen, die Entscheidung 

soll bis Ende Juni fallen. 

Der Rat wurde auch über die Vorbereitungs-

arbeiten des neuen Programms der grenz-

überschreitenden Zusammenarbeit informiert, 

in die die beiden Geschäftsführer einbezogen 

sind.

Die Mitglieder des Rates verließen Vejprty mit 

den besten Eindrücken. 

Diejenigen, die lange nicht hier waren, zeigten 

sich überrascht von den wunderbaren Verän-

derungen in den beiden Gemeinden.

programu, a navrhla strategická opatření pro 

překonání nepříznivého stavu i za podpory 

Ústeckého kraje, který na jednání zastupoval 

Stanislav Rybák, první náměstek hejtmana. 

Podrobně byly projednány výsledky posled-

ního Monitorovacího výboru, na kterém byl 

pro náš euroregion schválen společný projekt 

Chomutova a Annabergu. Monitorovacímu vý-

boru také předložily česko–saské euroregiony 

návrh na prodloužení projektu správy Fondu 

malých projektů do března 2015; rozhodnuto 

o něm bude snad do konce června. Rada byla 

také informována o postupu přípravy nového 

programu na podporu přeshraniční spolu-

práce, do které se jednatelství Euroregionu 

Krušnohoří aktivně zapojilo.

Z Vejprt odjížděli členové rady s těmi nejlepší-

mi dojmy a ti, kteří zde již nějakou dobu nebyli, 

také s neskrývaným překvapením z úžasných 

změn k lepšímu, které tu spatřili.
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Am 6. Mai war ich, gemeinsam mit dem 

Bürgermeister von Bärenstein Herrn Bernd 

Schlägel, vom Botschafter der Bundesrepu-

blik Deutschland in Prag Herrn Lingenmann 

zu dem Empfang eingeladen, der anlässlich 

des freundschaftlichen Besuches des Herrn 

Bundespräsidenten Joachim Gauck in der 

Tschechischen Republik stattfand. Bei dem 

Empfang sprachen beide Präsidenten,  Herr 

Zeman und  Herr Gauck. Wie groß war meine 

Überraschung, als der deutsche Präsident in 

seiner Rede neben anderem auch Folgendes 

sagte: „Sehr geehrte Gäste, ich schätze die 

guten Beziehungen zwischen der Tsche-

chischen Republik und der Bundesrepublik 

Deutschland hoch ein. Am heutigen Tag war 

ich sehr erfreut, als mich der Herr Botschaf-

ter über einen Besuch in zwei Städten an der 

Grenze informierte, die zwischen ihren Städten 

einen gemeinsamen Marktplatz aufgebaut 

haben und dort gemeinsame Veranstaltungen 

durchführen. Ihre Namen habe ich vergessen, 

aber diese Art der Zusammenarbeit möchte 

ich hervorgeben und mich bei ihnen dafür 

bedanken“. Im Verlauf des Abends wurden 

wir zu einem persönlichen Gespräch mit Herrn 

Präsident eingeladen. Er hat sich bei uns noch 

einmal bedankt und uns versprochen, sich 

immer an die Namen unserer Städte zu erin-

nern, weil ein gemeinsamer Marktplatz etwas 

Außerordentliches ist.  

Jitka Gavdunová, Bürgermeisterin von Vejprty 

Hohes Lob für Bärenstein und Vejprty
Vysoké ocenění Vejprt a Bärensteinu

Dne 6. května jsem byla pozvána společně se  

starostou Bärensteinu Berndem Schlegelem, 

velvyslancem Německé spolkové republiky 

v Praze Detlefem Lingemannem na recepci 

konanou u příležitosti přátelské návštěvy ně-

meckého spolkového prezidenta Joachima 

Gaucka v České republice. Před recepcí za-

zněly projevy, nejdříve českého prezidenta Mi-

loše Zemana a poté prezidenta Gaucka. Jaké 

bylo moje překvapení, když německý prezident 

ve svém projevu mimo jiné řekl i následující: 

„Vážení hosté, velmi si vážím dobrých vztahů 

mezi Českou republikou a Německou spol-

kovou republikou. Dnešní den jsem byl velmi 

potěšen, když mi pan velvyslanec vyprávěl 

o návštěvě dvou měst na hranici, která vybu-

dovala mezi sebou společné náměstí a pořá-

dají tam společné akce. Jména jsem bohužel 

zapomněl, ale chtěl bych vyzdvihnout takovýto 

způsob spolupráce a poděkovat za to.“

V průběhu večera jsme byli se starostou  

Berndem Schleglem pozváni také k osobní-

mu rozhovoru s prezidentem Gauckem, který 

nám ještě jednou poděkoval a slíbil, že jména 

našich měst si bude již pamatovat, protože 

společné náměstí je něco mimořádného.

Jitka Gavdunová, 

starostka Vejprt
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PRACOVNÍ KOMISE
ARBEITSGRUPPEN

Zu ihrer letzten Beratung vor der Sommerpau-

se trafen sich die Mitglieder der Arbeitsgruppe 

in der Gemeinsamen Mitte Bärenstein/Vejprty. 

Dieser Platz mit Galerie und Informationszen-

trum, mit Ruheplätzen und Spielmöglichkeiten 

ist beispielhaft, nicht nur in der Euroregion 

Erzgebirge.

Gab es in Bärenstein schon in den vergange-

nen Jahren im „Deutschen Haus“, dem Haus 

der Begegnung, Möglichkeiten zum Treffen 

der Bürger beider Kommunen, das meistens 

von älteren tschechischen Bürgern, beim Se-

niorentreff und von Lesehungrigen in der dor-

tigen Bibliothek genutzt wurde, so hat sich jetzt 

direkt am Grenzübergang ein Platz etabliert, 

der in kürzester Zeit von den Bürgern diesseits 

und jenseits der Grenze unkompliziert genutzt 

werden kann.

Auf diese Gemeinsame Mitte sind selbst die 

Staatsoberhäupter unserer beiden Länder 

aufmerksam geworden und zeigten sich ge-

nau so beeindruckt wie die Mitglieder dieser 

Arbeitsgruppe der Euroregion.  

Diese hatte neben der Vorbereitung des 

Adventssingens der Euroregion Erzgebirge/

Krusnohori die bisher eingegangenen Vor-

schläge für den Preis der Euroregion  zu 

sichten. 

Arbeitsgruppe Schule/Jugend/Kultur trifft sich zur ihrer Beratung 
in der gemeinsamen Mitte Bärenstein/Vejprty
Komise pro školy mládež a kulturu jednala 
ve Společném centru Bärenstein/Vejprty

Na svém posledním jednání před letními 

prázdninami se sešli členové komise ve Spo-

lečném centru Bärenstein/Vejprty. Toto místo s 

galerií a informačním střediskem, s místy pro 

odpočinek a s možnostmi provozovat tu různé 

hry slouží jako dobrý vzor nejen v Euroregionu 

Krušnohoří. 

V Bärensterinu funfoval v tzv. „Německém 

domě“ v minulých letech tzv. „Dům setkávání“, 

skýtající možnosti pro setkávání obyvatel obou 

obcí, které využívali především starší čeští 

obyvatelé. Čtenáři zde mohli využívat tamější 

knihovnu. Teď se přímo na hraničním přechodu 

vytvořilo takové místo setkávání, které je bez 

jakýchkoliv komplikací ve velmi krátké době 

využíváno občany z obou stran hranice.

Toto Společné centrum je středem pozornosti 

nejvyšších státních představitelů obou zemí, 

na které udělalo vynikající dojem, stejně jako 

na členy komise euroregionu. 

Ta zde kromě přípravy Adventního koncer-

tu Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge také 

hodnotila předložené návrhy na udělení Ceny 

Euroregionu.
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PRACOVNÍ KOMISE
ARBETSGRUPPEN

Ve Freibergu se dne 21. května 2014 sešla 

na svém dalším jednání sportovní komise 

Euroregionu Krušnohoří, aby připravila své 

záměry pro příští programové období. Jako 

největší priorita komise se ukazuje vytvoření 

společného sportovního kalendáře euroregi-

onu, ve kterém by měly být zahrnuty termíny 

sportovních akcí na obou stranách euroregi-

onu a potřebné kontakty. Měl by to být v rámci 

připravovaného projektu úkol českého a ně-

meckého koordinátora. Koordinátoři by pak na 

základě získaných informací mohli pro komisi 

připravit návrh společných sportovních akcí 

euroregionu; komise předpokládá uspořádání 

2 – 3 akcí ročně. Po obsáhlé diskusi se přítom-

ní shodli na tom, že účastníky by měli být jak 

senioři, tak i mládež, či děti z mateřských ško-

lek i postižení. Mnoho společných sportovních 

projektů již bylo v minulém programu podpo-

řeno, především z Fondu malých projektů, ale 

doposud chybí jejich provázanost a vzájemná 

informovanost. Samozřejmým předpokladem 

je umístění budoucího sportovního kalendáře i 

jednotlivých sportovních akcí na internetových 

stránkách v obou částech Euroregionu i v jeho 

dvojjazyčném zpravodaji Infopress. Na závěr 

si členové s velkým zájmem prohlédli sportovní 

zařízení Freibergu.

Sportovní komise - Arbeitsgruppe Sport

Die Arbeitsgruppe traf sich zu ihrer turnus-

mäßigen Beratung in Freiberge, um ihre 

Vorhaben für die nächste Förderperiode 

vorzubereiten. Als hohe Priorität der Ar-

beitsgruppe zeigte sich die Erarbeitung eines 

Sportkalenders der Euroregion, in dem Ter-

mine der Sportveranstaltungen beiderseits der 

Grenze sowie die dazu notwendigen Kontakte 

veröffentlicht werden sollen. Dabei sollen ein  

tschechischer und eine deutscher Koordinator 

die konkreten Aufgaben für die Erarbeitung 

übernehmen und ein Kleinprojekt für die neue 

Förderperiode vorbereiten. Die Koordinatoren 

werden aufgrund der gelieferten Informationen 

einen Vorschlag für gemeinsame Sportveran-

staltungen der Arbeitsgruppe vorbereiten. Die 

Arbeitsgruppe rechnet mit zwei – drei Sport-

veranstaltungen jährlich. 

Nach einer regen Diskussion vereinbarten 

die Anwesenden, dass die Teilnehmer auch 

Senioren, sowie Jugendliche, Kindergar-

tenkinder oder Behinderte sein können. In 

diesen Bereichen wurden bereits viele ge-

meinsame Projekte gefördert, vor allem aus 

dem Kleinprojektefonds. Die Vernetzung und 

gegenseitige Information könnte aber noch 

besser sein. So ist es eine selbstverständliche 

Voraussetzung, dass der geplante  Sportka-

lender sowohl auf den Webseiten als auch in 

der zweisprachigen Zeitschrift der Euroregion 

„Infopress“ veröffentlicht wird. 
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Im Bezirksamt in Ústí nad Labem fand am 17. Juni 

2014 eine weitere Beratung zur Zusammenarbeit der 

im Bezirk ansässigen Euroregionen, Krušnohoří und 

Labe, mit dem Bezirk Ústecký kraj statt. Fruchtbrin-

gend war nicht nur der gegenseitigen Erfahrungs-

austausch zum Programm für die Förderung der 

grenzüberschreitenden Zusammenarbeit und die 

Informationen zur Vorbereitung des neuen Pro-

gramms aus dem Fokus der Euroregionen sowie 

des Bezirkes, sondern auch weitete konkrete Maß-

nahmen. Die in der letzten Zeit sehr erfolgreiche Zu-

sammenarbeit aller drei Partner kann damit verstärkt 

werden. In den Arbeitsgruppen und Kommissionen 

der beiden Euroregionen arbeiten Fachleute aus 

dem Bezirk mit. Die Euroregionen realisieren die 

tägliche Zusammenarbeit mit den Nachbarländern. 

Im vergangenen Programm Ziel 3, vor allem im 

Kleinprojektefonds konnte diese grenzüberschrei-

tende Zusammenarbeit in den Euroregionen sehr 

gut durch viele Projekte gefördert werden, dabei war 

die enge Zusammenarbeit mit dem Bezirk vorteilhaft. 

Die Vertreter des Bezirksamtes, Herr Ing. Jiří Miler 

und Frau Iva Šašková wurden mit der Vorbereitung 

weiterer Maßnahmen zur Unterstützung der Zusam-

menarbeit beauftragt. 

Der Bezirk und seine Euroregionen - Kraj a jeho euroregiony

V krajském úřadě v Ústí nad Labem proběhlo 17. 

června 2014 další jednání o spolupráci obou eu-

roregionů, Labe a Krušnohoří, s Ústeckým krajem. 

Podnětná byla nejen vzájemná výměna zkušeností 

s programem na podporu přeshraniční spolupráce, 

informace o přípravě nového programu z pohledu 

jak euroregionů, tak kraje, dojednána byla ale také 

konkrétní opatření na další posílení spolupráce všech 

tří partnerů, která se obzvláště v poslední době velmi 

úspěšně rozvíjí. V komisích a pracovních skupinách 

30. dubna se v Kadani setkali studenti ze čtyř zemí. 

Gymnázium Kadaň hostilo středoškoláky z družeb-

ního německého města Aue, francouzského města 

Guingamp a irského města Shannon. Návštěvu přišla 

přivítat místostarostka Olga Zörklerová.

Vysvětlila nám, jak k tomuto setkání došlo. „Naše 

partnerské město Aue má partnerské město ve Fran-

cii, které se chtělo zúčastnit evropského projektu pro 

mládež ve věku od 15 do 18 let a přibralo do tohoto 

nejen Aue, ale také svoje další partnerské město v Irsku. 

Pochopitelně oslovili i nás, chtěli nás také zapojit do 

projektu, ale to se již nedalo stihnout,“ konstatovala 

Zörklerová. Nicméně bylo domluveno, že až studenti 

v rámci projektu navštíví, zhruba na týden, Aue, tak si 

jeden den z toho vyčlení a přijedou do Kadaně. Tak 

se také stalo.

Kromě návštěvy gymnázia si hosté za doprovodu 

studentů kadaňské školy prohlédli historickou část 

města a druhá část dne patřila z části pracovní besedě 

v kulturním domě. Závěr pak patřil vystoupení hudební 

skupiny studentů našeho gymnázia a Martina Šíla. Do 

kulturního programu se ale zapojili i někteří hosté. 

Během návštěvy se mluvilo anglicky, v oblečení nebyl 

také žádný rozdíl, a tak bylo neznalému obtížně poznat, 

z jaké země jednotliví studenti vlastně jsou. Prostě to 

Am 30. April trafen sich in Kadaň Studenten aus vier 

Ländern. Das Gymnasium Kadaň beherbergte die 

Studenten aus der deutschen Partnerstadt Aue, der 

französischen Stadt Guingamp und der irischen Stadt 

Shanon. Die Besucher wurden von der Vizebürger-

meisterin Olga Zörklelová begrüßt. Sie  erklärte uns, 

wie es zu dem Treffen kam. „Unsere Partnerstadt Aue 

hat auch eine Partnerstadt in Frankreich, die sich an 

einem EU Projekt für Jugendliche von 15 bis 18 Jahre 

beteiligen wollte und  hat in das Projekt nicht nur die 

V Kadani podporují přeshraniční spolupráci studentů
In Kadaň wird grenzüberschreitende Zusammenarbeit der Studenten unterstützt

byli mladí Evropané. „Pokud by se v budoucnu tento 

projekt realizoval opakovaně, v tomto případě by se 

do něj Kadaň také zapojila,“ ujistila na závěr Olga 

Zörklerová.

Stadt Aue, sondern auch ihre weitere Partnerstadt 

in Irland einbezogen. Selbstverständlich hat unsere  

Partnerstadt uns auch angesprochen, sie wollte uns 

ebenfalls in das Projekt einbeziehen. Das konnten wir 

aber nicht schaffen,“ konstatierte 

Frau Vizebürgermeisterin Zörklerová. 

Zumindest wurde vereinbart, dass 

bei dem wöchentlichen Besuch der 

Projektpartner in Aue ein Tag für den 

Besuch der Stadt Kadaň  eingeplant 

wird. Das ist auch geschehen. Außer 

dem Gymnasium besichtigten die 

Gäste unter Begleitung der Studen-

ten den historischen Kern der Stadt. 

Im zweiten Teil des Tages fand eine 

Arbeitsberatung im Kulturhaus statt. Der Abschluss 

gehörte dem Auftritt der Band des Gymnasiums und 

Martin Šíl. Am Kulturprogramm beteiligten sich auch 

einige Gäste. Während des Besuches wurde englisch 

gesprochen, an der Kleidung konnte man nur schwer 

erkennen, aus welchem Land die einzelnen Studenten 

eigentlich stammen. Es waren einfach junge Europäer. 

„Falls in der Zukunft das Projekt erneut realisiert wird, 

möchte sich die Stadt Kadaň beteiligen,“ versicherte 

zum Schluss Olga Zörklerová.

euroregionů pracují odborníci z kraje a euroregi-

ony realizují drobnou každodenní spolupráci se 

sousední zemí. 

V minulém programu Cíl 3, především ve Fondu 

malých projektů, se tato přeshraniční spolupráce 

v obou euroregionech mohla velmi dobře podpořit 

mnoha projekty a je dobře, že je tak úzce provázána 

i s aktivitami kraje. Zástupci krajského úřadu, Ing. 

Jiří Miler a Ing. Iva Šašková, byli pověřeni přípravou 

dalších opatření na podporu spolupráce.

Společně s krajem / 
Gemeinsam mit dem Bezirk
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Die Investitionskosten für den Umwelt-

schutz in der Gruppe Unipetrol erreichten 

die Höhe von 213 Millionen Kronen. Am 

meisten investierten die Gesellschaften 

Tschechische Raffinerie (127 Millionen) 

und Unipetrol RPA (62 Millionen). Im Are-

al Chempark in Záluží  ging es um einige 

Anpassungen des Flersystems in einem 

Teil der Raffinerie oder um die Umsetzung 

von präventiven Projekten mit dem Ziel, 

die Wahrscheinlichkeit des Einfließens von 

Schadstoffen in den Fluss Bílina zu senken. 

In einzelnen Gesellschaften der Gruppe 

Unipetrol wurden die Arbeiten zur Beseiti-

gung der ökologischen Altlasten fortgesetzt.  

„In den letzten fünf Jahren haben wir im 

Bereich Umweltschutz über 1,1 Milliarden 

Kronen investiert. Eine Reihe weiterer 

Maßnahmen und Projekte mit positiven 

Auswirkungen für die Umwelt wurden im 

Rahmen der Betriebskosten und der In-

standhaltung umgesetzt. Der nachhaltigen 

Entwicklung der Region zu helfen ist trotz 

der komplizierten wirtschaftlichen Lage 

unsere Priorität, deshalb werden wir die 

ökologischen Investitionen auch künftig 

fortsetzen,“ so der Generaldirektor und 

Vorstandvorsitzende von Unipetrol Marek 

Świtajewski.

Die Gesellschaft Unipetrol RPA hat die 

Umsetzung des Projektes „Trennung des 

Abwassers durch Kanalisation“ fortgesetzt 

und die Rekonstruktion der Kanalisation im 

Bereich der Äthylenanlage beendet. Wei-

terhin wurde eine stabile Havarieanlage als 

Profil auf dem Fluss Bílina gebaut, die als 

Fangvorrichtung von Giftstoffen im Fluss 

dient. Über eine einheitliche Kanalisation 

wurde ein Kamerasystem installiert, das 

das  Entkommen der Schadstoffe schnell 

erfassen kann. 

Im Rahmen der Investitionen der Tsche-

chischen Raffinerie wurde z.B. das Fler-

systems zur Eliminierung von potenziellen 

Sicherheitsrisiken angepasst, die Arbeiten 

bei der Rekonstruktion der Kläranlage in 

Kralupy nad Vltavou begonnen. Im Wirt-

schaftszentrum Kolín Paramo wurde die 

Erneuerung der Becken der Mischanlage 

beendet, die aus dem Operationellen Pro-

gramm Umwelt mitfinanziert wurde. 

Gruppe Unipetrol investierte 213 Millionen Kronen in die Umwelt

Investiční náklady na ochranu životního pro-

středí ve skupině Unipetrol dosáhly v roce 

hodnoty 213 milionů korun. Nejvíce proin-

vestovaly společnosti Česká rafinérská (127 

milionů Kč) a Unipetrol RPA (62 milionů Kč). 

V areálu Chemparku Záluží šlo mimo jiné 

o úpravu flérového systému v části rafinérie 

nebo o realizaci několika preventivních pro-

jektů s cílem nadále snižovat pravděpodobnost 

úniku závadných látek do řeky Bíliny. V jed-

notlivých společnostech Skupiny Unipetrol 

pokračovaly také práce na odstranění starých 

ekologických zátěží.

„Za posledních pět let jsme do ochrany život-

ního prostředí investovali částku přesahující 

1,1 miliardy korun. Řada dalších opatření 

a projektů s pozitivním dopadem na životní 

prostředí pak byla realizována v rámci provoz-

ních nákladů na údržbu zařízení. Napomáhat 

udržitelnému rozvoji regionu je i přes složi-

tou ekonomickou 

situaci naší prio-

ritou, proto bude-

me v ekologických 

investicích pokra-

čovat i v budouc-

nu,“ uvedl generální 

ředitel a předse-

da představenstva 

Unipetrolu Marek 

Świtajewski.

Společnost Uni-

petrol RPA dále 

Skupina Unipetrol investovala do životního prostředí 213 milionů korun

pokračovala v realizaci projektu segregace 

splaškových vod v rámci systému kanalizace 

a dokončila rekonstrukci kanalizace v prostoru 

etylenové jednotky. Vybudovala také stabilní 

havarijní profil na řece Bílině, který slouží pro 

případný záchyt závadných látek do řeky. Na 

jednotnou kanalizaci byl instalován kamerový 

systém pro rychlejší detekci případného ha-

varijního úniku závadných látek.

V rámci investic České rafinérské byla pro-

vedena například úprava flérového systému 

za účelem eliminace potenciálních bezpeč-

nostních rizik, pokračovaly práce na rekon-

strukci kanalizačního systému v Kralupech 

a probíhala příprava všech nezbytných kroků 

pro rekonstrukci čistírny odpadních vod v Kra-

lupech nad Vltavou. V hospodářském středisku 

Kolín Paramo byla dokončena obnova nádrží 

v mísírně spolufinancovaná z Operačního 

programu životního prostředí.
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EgroNet je přeshraniční systém mobility. 

Vznikl v devadesátých letech jako projekt na 

Expo - světové výstavě v Hannoveru. EgroNet 

umožňuje od té doby vytvářet nové společen-

ské mosty a spojovat lidi v hraničních regio-

nech. Od svého vzniku se cíleně dále rozvíjí 

a dotváří. 

Spolupráci v síťovém 

propojení, ve kterém 

kooperuje na 60 do-

pravních podniků a 16 

dalších partnerů (okre-

sy, velká města, do-

pravní svazy), koordi-

nuje Dopravní sdružení 

Vogtland.   

EgroNet se stále rozšiřuje 

Dopravní síť EgroNet v systému místní dopra-

vy, která spojuje sousední země, se ještě více 

rozšířil.  Po nejnovější změně jízdního řádu se 

Přeshraniční systém dopravy na krátké vzdálenosti EGRONET
Das grenzüberschreitende Nahverkehrssystem EGRONET
Das EgroNet ist ein grenzüberschreitendes 

Mobilitätssystem. Es ist in den 90er-Jahren 

als Expo 2000-Projekt für die Weltausstellung 

in Hannover entstanden. Das EgroNet ermög-

licht seitdem, neue Brücken zu schlagen und 

die Menschen in den Grenzregionen zusam-

menzuführen. Es wird seit seiner Schaffung 

zielstrebig weiterentwickelt und ausgebaut.

Die Zusammenarbeit des Netzwerkes, in 

dem über 60 Verkehrsunternehmen sowie 16 

Kooperationspartner (Landkreise, kreisfreie 

Städte und Verkehrsverbünde) zusammen-

arbeiten, wird vom Verkehrsverbund Vogtland 

koordiniert.

EgroNet-Streckennetz jetzt noch größer 

Das Streckennetz im länderverbindende 

Nahverkehrssystem „EgroNet“ ist jetzt noch 

größer. Reisende können seit dem jüngsten 

Fahrplanwechsel per EgroNet-Ticket neue 

Ziele mit der Tschechischen Staatsbahn (CD) 

ansteuern. 

Drei Lini-

en im Be-

zirk Karlo-

vy Vary sind 

neu hinzu-

gekommen, 

zwei wur-

den verlän-

gert:

So kann man jetzt mit dem Zug auch auf 

den Strecken Chomutov (Komotau) - Vejprty 

(Weipert), Kadaň-Prunéřov (Kaaden) – Kadaň 

předměstí (Kaaden) sowie  Blatno u Jesenice 

(Pladen)  – Bečov nad Teplou (Hochpetsch) 

– Horní Slavkov (Schlaggenwald) - Kounice 

(Kaunitz) fahren. Die Linie Cheb (Eger) – Kar-

lovy Vary (Karlsbad) wird bis nach Chomutov 

(Komotau) verlängert, die von Cheb nach Ma-

riánské Lázně (Marienbad)  bis nach Planá u 

Mariánských Lázní (Plan bei Marienbad). So-

mit ist eine Vernetzung mit den Regionen Ústí 

nad Labem (Aussig) und Plzeň (Pilsen) erfolgt.

Für Fahrten in der EgroNet-Region über 

Ländergrenzen hinweg benötigen Reisende 

nur das EgroNet-Ticket. Es kostet 16 Euro in 

Deutschland bzw. 150 Kronen in Tschechien. 

Damit kann man einen Tag lang alle Züge, 

Busse, Straßenbahnen und sogar 2 Seilbah-

nen in Karlsbad nutzen und dabei beliebig oft 

umsteigen.                        (www.egronet.de)

cestující mohou vydat s jízdenkami EgroNetu 

do nových cílů s českými státními dráhami 

(ČD). Přidány jsou tři linky v Karlovarském 

kraji, dvě se prodlužují. Nyní je možné si vy-

jet železnicí na trasách Chomutov - Vejprty , 

Kadaň-Prunéřov – Kadaň předměstí, a rovněž  

Blatno u Jesenice  – Bečov nad Teplou – Hor-

ní Slavkov - Kounice. Trasa Cheb – Karlovy 

je prodloužena do Chomutova, z Chebu do 

Mariánských Lázní a do Plané u Mariánských 

Lázní. Tím je umožněno spojení jak s Ústec-

kým, tak i Plzeňským krajem. 

Pro cestování EgroNetem přes státní hranice 

stačí cestujícím pouze jízdenka EgroNetu. 

V Německu stojí 16 EUR, v ČR 150 Kč. Pro-

střednictvím této jízdenky můžete celý den 

využívat všechny vlaky, autobusy, tramvaje 

a v Karlových Varech dokonce i dvě lanovky. 

Přestupovat můžete, jak jen se Vám zachce.                                    

(www.egronet.de)

Foto: Steffen Schönicke

Foto: Steffen Schönicke

Foto: Steffen Schönicke
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Das regionale Museum in Most 

war Gastgeber eines Fach-

workshops zur Problematik 

der Erhaltung, Erneuerung und 

der Zugänglichkeit von Berg-

bauanlagen und der Montan-

landschaft im Gebiet des Erz-

gebirges. Die Veranstaltung 

knüpfte an die im Nationalen 

Technischen Museum in Prag 

durchgeführte internationale 

Konferenz an, wo die Nomi-

nierung der Bergbaudenkmä-

ler mit ähnlichen Projekten im 

Ausland verglichen wurde.

Der Bereich Montanerbe be-

kam in den letzten Jahren ein erhöhtes Interesse. Die Popularität nahm 

nicht nur seitens der Fachleute, sondern auch seitens der Öffentlichkeit zu. 

Die Möglichkeit, mit der unterirdischen historischen Welt des Bergbaus, so-

wie mit technologischen Prozessen und dem Leben der Bergleute bekannt 

zu werden, eröffnet eine Perspektive für die Entwicklung des Tourismus im 

Erzgebirge. Im Bezirk Ústecký kraj bieten z.B. der Stollen Starý Martin v 

Krupce (Alter Martin in Krupka), der Stollen Lehnschafter in Mikulov oder 

der Stollen Země zaslíbená 

(Gelobtes Land) in Měděnec 

Besichtigungen an. Der Fach-

workshop wurde vom Bezirk 

Ústecký kraj mit Unterstützung 

des Kulturministeriums der 

Tschechischen Republik und 

der Nationalen Denkmalpflege, 

Niederlassung Loket, organi-

siert. Im Verlauf  des reichen 

Programms kamen dreizehn 

Beiträge zu Gehör, die nicht 

nur die Erfahrungen aus der 

Zugänglichmachung der his-

torischen Bergbauwerke vor-

stellten, sondern sich auch mit 

den legislativen Prozessen 

dieser Problematik beschäf-

tigten. Die 75 Teilnehmer des 

Workshops  konnten so  nutzbringenden Informationen aus dem Bereich 

Bergbau, Archäologie, Denkmalpflege  oder Umwelt hören.

Im Rahmen  des Workshops wurde die Ausstellung „Ruhm des erzgebir-

gischen Bergbaus“ präsentiert, die aus dem Programm der grenzüber-

schreitenden Zusammenarbeit Ziel 3/Cíl3 finanziert wurde. Besucher des 

Museums in Most können sie bis Ende dieses Jahres besichtigen.

Adam Šrejbr,

Mitglied der Arbeitsgruppe Museen und Kulturdenkmäler 

der Euroregion Erzgebirge.  

Montankulturlandschaft Erzgebirge/Krušnohoří
Hornická kulturní krajina Krušnohoří/Erzgebirge

Oblastní muzeum 

v Mostě hostilo od-

borný workshop za-

bývající se proble-

matikou zachování, 

obnovy a zpřístup-

ňování důlních děl 

a hornické krajiny, 

především v oblasti 

Krušných hor. Tato 

akce navázala na 

mezinárodní kon-

ferenci z minulého 

roku v Národním 

technickém muzeu 

v Praze, kde byly 

hornické památky Krušnohoří konfrontovány s podobnými projekty 

v zahraničí.

 Oblast montánního dědictví doznává v posledních letech zvýšeného 

zájmu a popularity nejen ze strany odborníků, ale i laické veřejnosti. 

Možnost seznámit se s tajemstvím historického podzemí hor, včetně 

technologických procesů a životem horníků, otvírá perspektivu pro 

rozvoj cestovního ruchu v Krušnohoří. V Ústeckém kraji nabízejí 

prohlídku například štola 

Starý Martin v Krupce, 

štola Lehnschafter v Mi-

kulově nebo štola Země 

zaslíbená v Měděnci. Od-

borný workshop uspořádal 

Ústecký kraj za podpory 

Ministerstva kultury ČR 

a Národního památkového 

ústavu, územního odbor-

ného pracoviště v Lok-

ti. V průběhu bohatého 

programu zaznělo třináct 

příspěvků, které nejen že 

představily zkušenosti se 

zpřístupňováním historic-

kých důlních děl, ale i le-

gislativní procesy vážící se 

k této problematice. Na 75 

účastníků workshopu tak mohlo získat užitečné informace z oblasti 

báňské problematiky, archeologie, památkové péče nebo životního 

prostředí. 

V rámci workshopu byla prezentována rovněž panelová výstava 

„Sláva krušnohorského hornictví“ z programu přeshraniční spoluprá-

ce Cíl 3/Ziel 3, kterou budou moci návštěvníci mosteckého muzea 

zhlédnout na konci tohoto roku.

Adam Šrejbr, 

člen komise pro muzea a kulturní památky Euroregionu Krušnohoří

Adam Šrejbr

Europäische Union. Europäischer Fonds für 

regionale Entwicklung: Investition in Ihre 

Zukunft/Evropská unie. Evropský fond pro 

regionální rozvoj: Investice do vaší budoucnosti
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V neděli 2. srpna 2014 byl ukončen 

oblíbený ekokemp na horské louce; 

konal se již tradičně na louce u domu 

„Haus der Kammbegegnungen“ v pří-

hraniční osadě Rübenau. České a ně-

mecké děti tu měly krásnou možnost 

společně prožít celý týden v přírodě. 

Nocovalo se ve stanech, stravování 

pocházelo z polní kuchyně a bohatý 

program připravili a zajišťovali zku-

šení a kvalifikovaní ochránci přírody, 

členové spolku „Natura Miriquidica“.

A jaký je program? K připravovaným aktivitám patří péče o horskou 

louku a sběr sena, zkoumání krušnohorské přírody, práce s dře-

vem, výlety do přírody na krušnohorské hřebeni, ale také zpívání 

u táboráku, sport a hry v kempu, a rovněž procházky na koupání 

v lesním jezeře  a mnohem více...

Ekokemp na horské louce finančně podpořil Svobodný stát Sasko 

a Krušnohorský okres. 

Česko – německý ekokemp na horské louce již po osmé
Zum achten Mal Tschechisch-Deutsches Bergwiesenlager

Am Sonntag, den 2. August, endete 

das beliebte Tschechisch-Deutsche 

Bergwiesenlager, welches bereits zum 

8. Mal in Rübenau auf dem Gelände 

des „Hauses der Kammbegegnungen“ 

in zwei Durchgängen stattgefunden hat. 

Hier haben deutsche und tschechische 

Kinder die Möglichkeit, eine Woche lang 

komplett in der Natur zu leben. Über-

nachtet wird in Zelten, die Verpflegung 

kommt aus der Feldküche und ein brei-

tes Programm wurde von den erfahrenen 

und qualifizierten Naturschützern des Vereins „Natura Miriquidica“ vorbereitet. 

 Was wird gemacht? Zu den Aktivitäten gehören die Bergwiesenpflege, Er-

forschung der erzgebirgischen Natur, Biwak, Gestalten mit Holz, Ausflüge 

in die Natur des Erzgebirgskamms, aber auch Musik am Lagerfeuer, Sport 

und Spiel im Camp sowie Badeausflüge zum Waldsee und vieles mehr… 

Das Bergwiesenlager wird vom Freistaat Sachsen und dem Erzgebirgskreis 

finanziell unterstützt.

Am 27.7.2014 feierte Siegfried Schubert, 

der langjährige Vorsitzende der örtlichen 

Bergknappschaft, im Pferdegöpel in Ma-

rienberg seinen 85. Geburtstag. Zufällig 

war es auch genau auf den Tag 64 Jahre 

seit seiner ersten Schicht, welche ihn  an 

seinem 21. Geburtstag gerade in diesen 

Stollen im Rudolph Schacht führte. Er 

feierte mit der Familie, mit Freunden 

und Kameraden der Knappschaft aus  

Marienberg und mit dem Partnerverein 

der Knappschaft Most. 

Siegfried Schubert machte sich in gro-

ßem Maße um die gute Zusammenarbeit zwischen tschechischen 

und sächsischen Bergleuten verdient.

Dne 27. 7. 2014 oslavil v Koňském 

žentouru v Marienbergu své 85. 

narozeniny Siegfried Schubert, 

dlouholetý předseda místního hor-

nického spolku. Shodou okolností 

je to také přesně na den  64 let od 

jeho první šichty, kterou o svých 21. 

narozeninách odpracoval právě ve 

zdejší štole. Oslava proběhla v kru-

hu rodiny, přátel a také kamarádů 

z hornického spolku z Marienbergu 

i partnerského českého hornického 

spolku z Mostu.

Siegfried Schubert se velkou měrou zasloužil o dobrou spolupráci mezi 

českými a saskými horníky.

85. Geburtstag eines verdienten Bergknappen
85. narozeniny zasloužilého člena hornického spolku
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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 sobotu 3. května 

2014 se v parku 

miniatur Klein-

erzgebirge v ne-

dalekém saském 

Oederanu konal 

za  účas t i  vý-

znamných osob-

ností již 8. Čes-

ko-německý den. 

Napomohl nejen 

k dalšímu vzá-

jemnému setká-

vání a prohlou-

bení dosavadních 

k o n t a k t ů ,  a l e 

i k přípravě no-

vých námětů spolupráce. Horst Drichelt, předseda 

sdružení Kleinerzgebirge, které zdejší park miniatur 

provozuje, zdůraznil dlouhodobou spolupráci s českými 

partnery a s Euroregionem Krušnohoří. V současné době 

např. pro město Most vytvářejí v Oederanu pohyblivý 

model přesunutého mosteckého chrámu Nanebevzetí 

Panny Marie, který bylo možné dosud obdivovat jen 

zde,  v Mostě pak pouze příležitostně. Letošní setkání 

proběhlo i v rámci pro-

jektu v programu Cíl 3 

s názvem Kulinářské 

zážitky v Krušnohoří/ 

Erzgebirge - Regionál-

ní kuchyně jako výraz 

(znovuobjevené) spo-

lečné identity v sas-

ko-českém příhraničí 

a jeden z jeho výstupů, 

obsáhlou studii, před-

stavil ve své přednášce 

o kulturních dějinách 

gastronomie v českém 

i saském Krušnoho-

ří prof. Gotthard B. 

Schicker. Viceprezi-

dentka Saského zem-

ského sněmu Andrea 

Dombois podtrhla ve 

své řeči velmi dobrou úroveň dosavadních česko-sas-

kých vztahů. Celé setkání tlumočila Eke Zepak, bývalá 

projektová manažerka německé části Euroregionu 

Krušnohoří. Následná prohlídka v oblíbeném parku mi-

niatur byla pro všechny, navzdory chladnému počasí, 

mimořádně krásným zážitkem.

Česko-německý den v Oederanu má tradici
Deutsch-tschechischer Tag in Oederan hat Tradition

Am Samstag, dem 

3. Mai 2014 fand 

im Miniaturpark 

Klein – Erzgebirge 

in Oederan bereits 

der 8. Deutsch-

t s c h e c h i s c h e r 

Tag, in Anwesen-

hei t  bekannter 

Persönlichkeiten 

statt. Dieser Tag 

verhalf nicht nur 

zu weiteren Be-

gegnungen und 

der  Ver t ie fung 

bisheriger Kon-

takte,  sondern 

auch zur Vorbereitung neuer Vorhaben. Horst Drichelt, der Vorsitzende des Vereins 

Klein-Erzgebirge, der den Miniparkt betreibt, betonte die langjährige Zusammenar-

beit mit tschechischen Partnern und der Euroregion Erzgebirge. Zurzeit z.B. gestal-

tet man hier in Oederan für die Stadt Most ein bewegliches Modell der umgesetzten 

Kirche Mariä Himmelfahrt. Das Modell konnte man bisher in Most nur bei seltenen 

Gelegenheiten bewundern. Das diesjährige Treffen fand im Rahmen des Projektes 

„Kulinarische Erlebnisse im Erzgebirge – Regionale Küche als Begriff (neuentdeckter) 

gemeinsamer Identität im sächsisch–tschechischen Grenzgebiet“, das ein Kleinprojekt 

im Programm Ziel 3 ist. Das Projekt wurde in einem Beitrag über kulturelle Geschichte 

der Gastronomie von Herrn Prof. Gotthard B. Schicker vorgestellt. Die Vizepräsidentin 

des Sächsischen Landtages Andrea Dombois unterstrich in ihrer Rede das sehr gute 

Niveau der bisherigen sächsisch-tschechischen Beziehungen. Die anschließende 

Besichtigung des beliebten Miniaturparks war für alle, trotz dem kalten Wetter, ein 

außerordentlich schönes Erlebnis. 

Horst Drichelt
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Am 1. Mai wurde in Rechenberg-Bienenmühle in unmittelbarer 

Nähe des Naturbades ein weiterer Naturpark Informationspunkt 

eröffnet. Im Beisein des Bürgermeisters von Rechenberg-Bienen-

mühle, Werner Sandig und des tschechischen Projektpartners 

dem tschechischen Botaniker Dr. Roth, eröffnete Sigrid Ullmann, 

die Geschäftsführerin des Naturparks Erzgebirge/Vogtland den 

neuen Informationspunkt. Für den stellte die Gemeinde das alte 

Kassenhäuschen des Naturbads, das sich in einem schlechten 

Zustand befand, zur Verfügung. Durch Umbau- und Renovie-

rungsarbeiten ist es zu einem schönen Wissensspeicher gewor-

den, in dem sich die Gäste zu Fauna, Geologie und Hydrologie 

der Region informieren können. Text- und Bildtafeln weisen auf 

Besonderheiten des Naturraums hin. Ein Highlight ist die be-

gehbare Karte der Region. Auf einem robusten Fußbodenmaterial 

wurde eine geologische Landkarte der Region aufgedruckt, die 

das bildungstouristische Angebot noch ergänzt. 

Der Informationspunkt wurde gefördert aus dem Kleinprojekte-

fonds Ziel 3 im Rahmen des Ziel 3 –Programms zur grenzüber-

greifende Zusammenarbeit Sachsen – Tschechische Republik

Einweihung des Pavillons des Naturparks 
Erzgebirge/Vogtland in Rechenberg-Bienenmühle

Otevření pavilonu Přírodního parku 
Erzgebirge/Vogtland v Rechenbergu-Bienenmühle

Dne 1. května 2014 bylo v Rechenbergu-Bienenmühle, 

přímo u zdejšího přírodního koupaliště, otevřeno 

další informační místo Přírodního parku Erzgebirge/

Vogtland. Významně tomu napomohl projekt  Fondu 

malých projektů programu Cíl 3. Za přítomnosti sta-

rosty Rechenbergu-Bienenmühle Wernera Sandiga, 

jeho českého projektového partnera Dr. Jiřího Rotha 

a zástupců euroregionu přivítal zahájení činnosti tohoto 

nového informačního místa Sigrid Ullmann, jednatel 

přírodního parku. Obec dala k dispozici pro tento účel 

starý stánek původní pokladny přírodního koupaliště, 

který se již nacházel ve špatném stavu. Přestavbou 

a rekonstrukčními pracemi bylo zde umožněno vytvoření 

informačního místa, ve kterém se pro hosty soustředily 

informace o fauně, geologii a hydrologii regionu. Textové 

a obrazové tabule poukazují na pozoruhodnosti této pří-

rodní oblasti. Obzvláště zajímavá je plastická mapa. Na 

robustním podkladu zde byla vytvořena geologická mapa 

regionu, která obrazovou nabídku ještě vhodně doplňuje. 

Projekt Technodays – přátel-

ství napříč generacemi a ná-

rodnostmi se úspěšně rea-

lizoval.

Okresní hospodářská komora 

Chomutov se svými partnery 

Wirtschaftsförderung Erz-

gebirge z Annabergu a Prů-

myslovou komorou z Anna-

bergu připravily ve Fondu 

malých projektů programu 

Cíl 3 projekt, který náš eurore-

gion velmi potřebuje. Zástupci 

odborných škol a mnoha firem 

předvedli v chomutovském divadle a jeho okolí konkrétní technické 

obory. České i německé firmy a odborné z obou stran euroregionu 

představily na společné výstavě právě ty technické obory, které 

jsou v našem společném regionu tak důležité. Němečtí účastníci 

se také zúčastnili exkurze do vybraných technických škol na Cho-

mutovsku,  pro všechny byla připravena soutěž o hodnotné ceny. 

Vytištěna je již i informační skládačka, která partnery představuje. 

Dne 24. dubna se uskutečnilo slavnostní zahájení výstavy a poté 

následoval odborný česko-německý workshop. Projekt dopro-

vázely kromě množství firem také ukázky z parku miniatur Klein-

-Erzgebirge z nedalekého saského Oederanu. Tento a následující 

den byly určeny pro žáky, učně a studenty, sobota se pak stala 

výstavním dnem určeným veřejnosti. 

Projekt Technodays - Projekt Technodays
Das Projekt TECHNODAYS - 

Freundschaft über Genrationen 

und Nationalitäten hinweg, wur-

de erfolgreich umgesetzt. Die 

Kreiswirtschaftskammer mit ihren 

Partnern, Wirtschaftsförderung 

Erzgebirge und Industrie- und 

Handelskammer Annaberg ha-

ben im Kleinprojektefonds des 

Programms Ziel 3 ein Projekt, das 

unsere Euroregion sehr braucht. 

Vertreter der Fachschulen und 

vieler Firmen der näheren Um-

gebung stellten im Chomutover 

Theater verschiedene technische Bereiche vor. Tschechische und deutsche 

Firmen und Fachschulen von beiden Seiten der Euroregion stellten auf der 

gemeinsamen Ausstellung gerade die Fachbereiche vor, die in unserer 

Euroregion so wichtig sind. Die deutschen Teilnehmer konnten sich auch 

an einer Exkursion in ausgewählte technische Fachschulen beteiligen. Für 

alle wurde ein Wettbewerb mit wertvollen Preisen vorbereitet. Ein Informa-

tionsflyer, der alle Teilnehmer vorstellt, ist bereits erschien. 

Am 24. April fand die feierliche Eröffnung der Ausstellung statt, danach folgte 

der deutsch-tschechische Workshop. Das Projekt wurde, außer von vielen 

Firmen, auch vom Miniaturpakt Klein-Erzgebirge aus der nahen sächsischen 

Stadt Oederan begleitet. Dieser und der folgende Tag waren für Schüler, 

Lehrlinge und Studenten bestimmt. Am Samstag wurde die Ausstellung der 

Öffentlichkeit präsentiert. 
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Internacionalizace potřebuje know-how z domova 
i ze zahraničí

Dne 26. června se konalo již druhéjednání o kvalifikovaných 

pracovních silách s názvem „Vítejte v Krušnohoří“. Na 80 

účastníků s velkým zaujetím diskutovalo na téma zajištění 

kvalifikovaných pracovníků v Krušnohoří. Akci organizo-

valy Průmyslová a hospodářská komora Chemnitz - region 

Krušnohoří, společnost Wirtschaftsfördergesellschaft 

des Erzgebirgskreises (WFE) a Regionalmanagement 

Erzgebirge. 

Marc Jolly z Norafin Industrie (Německo) GmbH z Mildenau 

obhajoval multikulturní zaměření mezinárodně působících 

podniků v Krušnohoří. Jeho textilní podnik zaměstnává 

pracovníky  osmi národů, a právě to se stalo jeho klíčem 

k úspěchu u mezinárodních zákazníků, protože oni tvoří při 

prvních jednáních mezinárodní kulturní mosty.

Margret Gleiniger, obchodní zástupkyně společnosti KSG 

Leiterplatten GmbH z Gornsdorfu se podělila s publikem 

o své rozčarování při získávání inženýrů z Rumunska. Z je-

jího pohledu je pro střední podnikatele z Krušnohoří sotva 

možné, aby ve vlastní režii vyhledávali odborníky v cizině. 

Volá proto spíše po všeobecném společném úsilí podniků 

v regionu o získávání odborníků z ciziny. Jako obchodní 

zástupkyně jednoho z největších podniků Krušnohoří vy-

zývá spíše k optimistické sebereflexi a je toho názoru, že 

by  budoucí dorost a dojíždějící za prací měli získávat pro 

život a práci v regionu.   

Steffi Lauterwald, personalistka hotelů AHORN-Hotels 

Oberwiesenthal se nachází v současné době v experi-

mentu s nejistým výsledkem. Před dvěma týdny přijala 

tato personalistka na letišti v Drážďanech 20 španělských 

praktikantek. Budou se v příštích týdnech seznamovat s re-

gionem, hotelnictvím v Oberwiesenthalu ale také s jazykem 

a kulturou. Cílem je získat Španěly pro výuku gastronomie. 

Publikum přijalo s velkým zájmem její první poutavé infor-

mace o těchto dvaceti mladých lidech ve věku 21 – 34 let. 

Úkoly pro region

Cílem přednášek na tomto již druhém setkání bylo před-

stavit perspektivy a aktivity regionu, které mohou podpořit 

příchod odborníků, popř. i motivovat studující k setrvání 

v regionu. Kevin Hache představil při té příležitosti plánová-

ní, výstavbu a organizaci drážďanského střediska Welcome-

-Centers, které 3. července oslaví své roční působení. Dr. 

Christian Genz, vedoucí Career Service Technické univerzity 

Chemnitz vyzval podnikatele k tomu, aby včas kontaktovali 

saské vysoké školy, pokud jim jde o vyhledání potřebného 

odborného personálu. Ostatně jde také o lepší uplatnění 

samotnéhopodniku na trhu, a to i v rámci nabídek práce. 

Ty jsou také velkým tématem a personalisté se jimi musí 

v budoucnu zabývat.

Na závěr prezentoval Jan Kammerl, vedoucí jednatel společ-

nosti Wirtschaftsservice patřící krušnohorské společnosti 

Wirtschaftsfördergesellschaft Erzgebirgskreis, přepracova-

ný portál kvalifikovaných sil Fachkräfte-Portal Erzgebirge. 

Portál pracovních míst on-line překvapil přítomné četnými 

programy a nabídl krušnohorským podnikům mnohem 

více prostoru pro jejich prezentaci a pro budoucí reklamu. 

Mathias Lißke, jednatel společnosti  Wirtschaftsförderung 

Erzgebirge GmbH, shrnul na konci příspěvky, které na 

jednání zazněly. Výstupy dosud realizovaných workshopů 

zdůraznily potřebu vytvoření jakéhosi rozjezdového centra 

v Krušnohoří, které by mohlo podpořit podniky v jejich úsilí 

o příchod zahraničních odborníků. Takové „Welcome-Cen-

ter“ by mohlo fungovat jako zprostředkovatelna, poradní 

orgán a mohlo by se stát důležitým uzlovým bodem. Zde 

by bylo možné příchozím pomáhat se záležitostmi přihla-

šování, s uznáním odborných zkoušek, a rovněž i pomáhat 

s vyhledávání ubytování a také pomoci při jejich integraci.

Druhé jednání o kvalifikovaných pracovních silách: „Vítejte v Krušnohoří“
2. Fachkräftetagung „Willkommen im Erzgebirge“

Internationalisierung braucht Know-how 

aus dem In- und Ausland

Am 26. Juni fand die 2. Fachkräftetagung „Willkommen 

im Erzgebirge“ statt. Etwa 80 Teilnehmer haben das Thema 

Fachkräftesicherung im Erzgebirge mit viel Enthusiasmus 

diskutiert. Die Veranstaltung wurde organisiert von der IHK 

Chemnitz Region Erzgebirge, der Wirtschaftsfördergesell-

schaft des Erzgebirgskreises (WFE) und dem Regionalma-

nagement Erzgebirge. 

Marc Jolly von Norafin Industries (Germany) GmbH aus 

Mildenau plädiert für die multikulturelle Ausrichtung 

international-agierender Unternehmen des Erzgebirges. 

Das Textilunternehmen beschäftigt Mitarbeiter aus acht 

Nationen und gerade das ist ein Schlüssel zum Erfolg bei 

internationalen Auftraggebern, da die Internationals kultu-

relle Brücken bei ersten Verhandlungen bauen.

Margret Gleiniger, kaufmännische Geschäftsführerin der 

KSG Leiterplatten GmbH aus Gornsdorf, teilte mit dem 

Publikum ihre zunächst ernüchternde Erfahrung bei der 

Akquise von Ingenieuren in Rumänien. Aus ihrer Sicht 

ist es für einen Mittelständler aus dem Erzgebirge kaum 

machbar, in Eigenregie nach Fachkräften im Ausland zu 

suchen. Sie regt daher eine gemeinschaftliche Anstrengung 

von Unternehmen der Region am, um Fachkräfte aus dem 

Ausland für das Erzgebirge zu gewinnen. Zudem ermutigte 

die Geschäftsführerin eines der größten Unternehmen des 

Erzgebirgskreises zu einer optimistischeren Selbstwahrne-

hmung, um Nachwuchsfachkräfte und Fernpendler für das 

Leben und Arbeiten in der Region zu begeistern.

Steffi Lauterwald, Personalreferentin der AHORN-Hotels 

Oberwiesenthal, befindet sich zurzeit in einem Experiment 

mit ungewissen Ausgang: vor etwa zwei Wochen empfing 

die Personalerin 20 spanische Praktikanten am Flughafen 

Dresden. Diese werden in den nächsten Wochen die Re-

gion, die Hotelerie in Oberwiesenthal, Sprache und Kultur 

kennenlernen. Ziel ist es, die Spanier für eine Ausbildung 

in der Gastronomie zu gewinnen. Die spannenden ersten 

Tage mit den 20 jungen Leuten zwischen 21 und 34 Jahren 

wurden vom Publikum interessiert aufgenommen.

Aufgaben für die Region

Die Vorträge des zweiten Veranstaltungsteils dienten der 

Perspektive, was in der Region zu tun ist, um Fachkräfte 

beim Ankommen zu unterstützen, 

bzw. wie ausländische Studie-

rende zum Bleiben bewegt wer-

den können. Kevin Hache stellte 

daher die Planung, den Aufbau 

und Organisation des Dresdener 

Welcome-Centers vor, welches 

am 3. Juli 2014 sein ein-jähri-

ges Bestehen feiern kann. Dr. 

Christian Genz, Leiter des Career 

Service der TU Chemnitz, ermutigte die Unternehmer dazu, 

frühzeitig mit den sächsischen Hochschulen in Kontakt zu 

treten, wenn es um die Suche nach geeignetem Fachperso-

nal geht. Zudem sei die bessere Vermarktung des eigenen 

Unternehmens im Rahmen der Jobangebote ein Thema, 

dem sich die Personaler zukünftig stellen müssen.

Abschließend präsentierte Jan Kammerl, Geschäftsbere-

ichsleiter des Wirtschaftsservice der Wirtschaftsförder-

gesellschaft des Erzgebirgskreises, die Überarbeitung des 

Fachkräfte-Portals Erzgebirge. Das Online-Stellenportal 

überrascht mit zahlreichen Features und gibt erzgebirgis-

chen Unternehmen noch mehr Raum zur Präsentation für 

zukünftige Bewerber.

Am Ende fasste Matthias Lißke, Geschäftsführer der Wirt-

schaftsförderung Erzgebirge GmbH, die Tagungsbeiträge 

zusammen. Die Ergebnisse der vorab durchgeführten 

Workshops und Redebeiträge bekräftigen den Bedarf einer 

zentralen Anlaufstelle im Erzgebirge, die Unternehmen bei 

der Akquise und beim Ankommen ausländischer Fachkräfte 

unterstützt. Ein solches „Welcome-Center“ würde als 

Vermittler, Berater und Knotenpunkt von Behördendienst-

leistungen fungieren. Dort könnten Meldeangelegenheiten 

und die Anerkennung beruflicher Abschlüsse ebenso 

beratend unterstützt werden, wie die Wohnungssuche und 

Hilfestellung bei der Integration.
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Teilnahmebedingungen abrufbar unter www.grenzgaenger-fernsehpreis.de

Soutěž
„Grenzgänger“ - televizní cena v Krušnohoří 2014

Zájmové sdružení Televizní cena Grenzgänger Baldauf Vila 
a Televize Střední Sasko pořádají soutěž

Krušnohorská televizní cena GRENZGÄNGER

Cena bude předána 8. listopadu 2014 v Marienbergu 

Kategorie:

Soutěž bude realizována v následujících kategoriích

Hlavní kategorie:

- příspěvek do 15 minut
- magazín/zvláštní formát 
- moderace
- zkvalitnění PR příspěvků do 5 minut
- reklamní spot
- cena pro dorost

Ceny:

Ve všech hlavních kategoriích budou nominovány tři příspěvky. Nejlepší příspě-
vek bude vyznamenán cenou Grenzgänger. Hlavní cena je dotována nyní 500 
Euro. O udělení Ceny rozhoduje porota. 

Dále bude předána Cena dorostu pro studenty a žáky do 18 let a dále Cena do-
rostu pro učně nebo studenty do 27 let. 

Podmínky pro účast jsou uvedeny na stránkách
www.grenzgaenger-fernsehpreis.de
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Ve dnech 11. až 13. 4. 2014 na Leské proběhl vzdělávací 

kurz v rámci Německo-českého přátelství „Cíl 3“, kterého 

se zúčastnili starší žáci ZŠ Třebívlice a skupina žáků z ně-

meckého města Zschopau. Připraven byl bohatý program, 

který vedli odborní lektoři.

Po seznámení se a společné večeři následovalo batikování 

triček. Každý dostal k dispozici  tričko a zkoušel podle 

návodu vytvořit svou vlastní batiku. Děti si mohly vyrobit 

i tiskátka z gumy a na trička dotisknout vlastní vzor.

Druhý den, po společné snídani, se konala přednáška s vi-

deoprojekcí o loveckých psech a jejich výcviku. Následovala 

praktická ukázka výcviku psů na louce u lesa.

Dalším bodem programu byla návštěva hradu Hazmburk, 

kde se děti seznámily s jeho minulostí a vylezly na rozhled-

nu s krásným výhledem dookolí.

Z hradu pokračovaly do libochovického  zámku a pro-

hlédli si krásnou přilehlou zahradu, kde jesvým křikem 

přivítali pávi.

Po návratu na Leskou absolvovaly přednášku o sokolnictví 

a výcviku dravců. Den zakončily karnevalem. Tanec proklá-

daly spoustou různých soutěží. Hudbu zajistil Petr Gaertner.

V neděli přišla na řadu fotosoutěž. Děti měly za úkol v prů-

běhu celého kurzu vyfotit co nejhezčí fotografie a porota, 

složená z pedagogů, vybírala nejpovedenější snímky. 

Odměnou byly diplomy.

Poté následoval úklid celé budovy a po společném obědě 

a rozloučení rozdal starosta Mgr. Josef Seifert všem účast-

níkům certifikáty. Rozloučit se přišli i vedoucí projektu Ing. 

Jan Bittner a ředitel školy Mgr. Tomáš Rulf.

Po celý kurz se o žaludky účastníků starala Marie Vosická. 

Vom 11. – 14.4.2014 wurde in Leská ein Bildungskurs im 

Rahmen der Deutsch-tschechischen Freundschaft „Ziel 

3“  veranstaltet, an dem ältere Schüler der Grundschule 

Třebívlice und eine Gruppe Schüler aus der deutschen 

Stadt Zschopau teil nahmen. Es wurde ein reichhaltiges 

Programm vorbereitet, das von Fachlektoren geführt wurde. 

Nach dem Kennenlernen und einem gemeinsamen Abend-

essen batikte man T-Shirts. Jeder bekam sein T-Shirt und 

versuchte nach Anleitung Batikmuster zu bilden.  Die 

Kinder konnten sich auch selbst Druckmodelle aus Gummi 

herstellen und eigene Muster drucken. 

Nach dem gemeinsamen Frühstück am zweiten Tag erwar-

tete uns ein Vortrag mit Videoaufnahmen über Jagdhunde 

und deren Dressur.  Es folgte eine praktische Vorführung 

auf der Wiese am Wald. 

Ein weiterer Programmpunkt war der Besuch der Burg 

Hazmburk, wo wir uns mit der Vergangenheit  vertraut 

machten und auf den Aussichtsturm kletterten, von wo ein 

schöner Blick auf die Umgebung möglich ist. 

Von der Burg sind wir zum Schloss Libochovice gefahren 

und besichtigten den wunderschönen Schlossgarten, wo 

uns  die Rufe der Pfaue begrüßten. 

Nach der Rückkehr nach Leská folgte ein Vortrag über Fal-

ken und Wildvögel.  Dieser Tag wurde  mit dem Karneval 

beendet, der mit verschiedenen Spielen  und Wettbewerb 

verbunden war. Die Musik sicherte Herr Petr Gaertner. 

Am Sonntag gab es den Foto-Wettbewerb.  Die Kinder 

hatten die Aufgabe, im Laufe des gesamten Kurses schöne 

Fotos zu machen und die Jury  - zusammengestellt aus 

Pädagogen - wählte die interessantesten Fotos aus. Zur 

Belohnung gab es Diplome. 

Am Ende folgte das Aufräumen des gesamten Gebäudes 

und nach dem gemeinsamen Mittagessen und der Verab-

schiedung verteilte Herr Bürgermeister Mgr. Josef  Seifert 

Zertifikate an alle Teilnehmer.  Der Leiter des Projektes Ing. 

Jan Bittner und der Schuldirektor Mgr. Tomáš Rulf kamen 

ebenfalls zur Verabschiedung. 

Während des Kurses versorgte Frau Marie Vosecká unsere 

Mägen.  Die pädagogische Aufsicht der tschechischen 

Kinder hatten Lenka Erlichová und Mgr. Marie Pazderová. 

Die Kinder freundeten sich während des Aufenthaltes  an 

und wollen weiter Kontakt pflegen, besonders über die 

sozialen Netzwerke.

Bildungsveranstaltung in Leska - Vzdělávací kurz v Leské

(DTPA/MT) DRÁŽĎANY: Společnost Paritätische Freiwilligendienste Sachsen 

gGmbH nabízí mladým zájemcům volná místa v mezinárodní dobrovolnické službě 

v Polsku a v České republice. Jejich pracovní náplň sahá od práce s dětmi a mládeží 

až po zapojení do projektů v oblasti kultury a životního prostředí. „Máme ještě 20 

volných míst pro mládežníky mezi 17 a 27 lety, kteří mají chuť do dobrovolnické 

práce v našich sousedních zemích,“ uvádí Gernot Mosig, referentka pro meziná-

rodní dobrovolnickou práci ve společnosti Paritätische Freiwilligendienste Sachsen 

gGmbH. „Již čtvrtým rokem nabízíme mladým lidem šanci, aby se podíleli na práci 

v sociálních a kulturních zařízeních v sousedním Polsku. Obzvlášť dobře se osvěd-

čila myšlenka dobrovolnického tandemu, ve kterém jeden německý a jeden polský 

dobrovolník ve dvanáctiměsíční práci realizovali společný projekt.“V minulých letech 

vznikly například přeshraniční divadelnické projekty, kulturní akce, výměna mládeže 

či spolupráce dětských zařízení východně a západně od Nisy. Dobrovolnická služba 

v Čechách startuje zcela nově v letošním roce a orientuje se v zásadě podle vzoru 

dobrovolnické služby v Polsku. Obě služby jsou realizovány jedním nositelem z té 

které partnerské země. Dosud absolvovalo dobrovolnickou službu v Polsku již více 

než 30 mladých lidí. „Prostřednictvím dobrovolnické služby v sousední zemi mohou 

mladí lidé zažít na vlastní kůži sousední kulturu a obzvláště se přiučit interkulturním 

kompetencím, protože právě ony ve srůstající Evropě mohou dobře přinášet i osobní 

výhody,“. říká s přesvědčením Gernot Mosig. Mezinárodní dobrovolnická práce 

v Polsku a ČR začíná v září a trvá dvanáct měsíců. Dobrovolníci obdrží kapesné, 

jsou zdravotně pojištěni, zúčastní se zajímavého vzdělávacího programu a mají 

pevné kontaktní partnery.

Zájemci mohou získat bližší informace na adrese www.freiwillig-jetzt.de nebo na 

telefonu 0049 3514 916 662.

Dobrovolnická služba v Polsku a Česku - Freiwilligendienst in Polen und Tschechien
(DTPA/MT) DRESDEN: Die Paritätische Freiwilligendienste Sachsen gGmbH bietet interessierten 

Jugendlichen freie Plätze im Internationalen Freiwilligendienst in Polen und Tschechien. Die 

Einsatzmöglichkeiten reichen dabei von der Arbeit mit Kindern- und Jugendlichen bis hin zu 

Kultur- und Umweltprojekten.

„Wir haben noch 20 freie Plätze für Jugendliche zwischen 17 und 27 Jahren, die Lust auf einen 

Freiwilligendienst in unseren Nachbarländern haben“, erzählt Gernot Mosig, Referent für den Inter-

nationalen Freiwilligendienst bei der Paritätische Freiwilligendienste Sachsen gGmbH. „Seit vier 

Jahren bieten wir jungen Freiwilligen die Chance, sich in sozialen und kulturellen Einrichtung im 

Nachbarland Polen zu engagieren. Besonders gut kommt dabei die Idee des Freiwilligentandems 

an, bei dem ein deutscher und ein polnischer Freiwilliger wären der zwölfmonatigen Dienstzeit 

ein gemeinsames Projekt auf die Beine stellen.“ In den vergangenen Jahren entstanden so bei-

spielsweise grenzübergreifende Theaterprojekte, Kunstaktionen, ein Jugendaustausch oder die 

Zusammenarbeit zwischen Kindertagesstätten östlich und westlich der Neiße.

Der Freiwilligendienst in Tschechien startet in diesem Jahr ganz neu und orientiert sich grund-

sätzlich am Format des Freiwilligendienstes in Polen. Beide Dienste werden in Zusammenarbeit 

mit einem Träger aus dem jeweiligen Partnerland umgesetzt. Bisher absolvierten bereits mehr als 

30 Jugendliche ihren Freiwilligendienst in Polen. „Mit einem Freiwilligendienst im Nachbarland 

können jungen Menschen die Kultur hautnah erleben und auf besondere Weise interkulturelle 

Kompetenzen erlernen, die gerade in einem zusammenwachsenden Europa persönliche Vorteile 

mit sich bringen“, ist Gernot Mosig überzeugt.

Der internationale Freiwilligendienst in Polen und Tschechien beginnt im September und dauert 

zwölf Monate. Die Freiwilligen erhalten ein Taschengeld, sind krankenversichert, nehmen an einem 

interessanten Bildungsprogramm teil und haben feste Ansprechpartner.

Interessenten erhalten nähere Informationen unter www.freiwillig-jetzt.de oder unter der Tele-

fonnummer 0351 4916662.

Pedagogický dozor českých dětí zajišťovaly Lenka Erlichová 

a Mgr. Marie Pazderová.

Děti se během pobytu spřátelily a udržují mezi sebou 

kontakt stále, zejména přes sociální sítě.
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Dne 25. 6. 2014 se v Odborném vzdělávacím centru 

ve Freibergu-Zugu konal aktiv pro region Stříbrné 

Krušnohoří. Zúčastnilo se ho více než 90 účastníků 

a účastnic z pořádajícího okresu, členové pracovních 

skupin, ale i velké množství obyvatel, kteří obohatili 

setkání svými příspěvky. Po všeobecných informa-

cích o zpracování rozvojové strategie LEADER (LES), 

předaných pověřeným plánovacím úřadem Dr. von 

Korff Agentur Dresden, byli účastníci rozděleni do 

třech pracovních skupin (Kvalita života s demografií, 

Infrastruktura s turistikou a Hospodářství s životním prostředím). V těchto slupinách 

byla zpracována stěžejní témata. Díky dobré spolupráci mohly být podchyceny mnohé 

podněty pro rozvoj regionu. Teď je třeba tyto podněty shrnout a především je formulovat 

do pracovních postupů. Všem těm, kdo se na této práci podíleli, 

patří velký dík! Buďte nadále aktivní a podílejte se i nadále na 

zpracování nové koncepce. Aktuální informace a termíny najdete 

na našich stránkách www.ile-se.de. 

Příští větší zasedání se uskuteční 24. 9. 2014 na adrese 

Landschaftspflegeverband, Alte Straße 13, Dippoldiswalde OT 

Ulberndorf. Jste na něj již nyní srdečně zváni.

Aktiv s mnoha účastníky a účastnicemi a s dobrými záměry pro Stříbrné Krušnohoří
Impulsveranstaltung mit vielen Teilnehmer/innen und guten Ideen für´s „Silberne Erzgebirge“

Am 25.06.2014 fand im Fachschulzentrum Frei-

berg-Zug die Impulsveranstaltung für die Region 

„Silbernes Erzgebirge“ statt. Über 90 Teilnehmer/

innen aus dem Koordinierungskreis, den Arbeits-

gruppen aber auch eine Vielzahl von Personen aus 

der Bevölkerung brachten ihre Ideen mit ein. Nach 

allgemeinen Informationen zur Erarbeitung der 

LEADER-Entwicklungsstrategie (LES) vom beauf-

tragten Planungsbüro Dr. von Korff Agentur Dresden, 

wurden in drei Arbeitsgruppen (AG Lebensqualität / 

Demografie, AG Infrastruktur / Tourismus und AG Wirtschaft / Umwelt) die thematischen 

Schwerpunkte erarbeitet. Durch die rege Mitarbeit konnten viele Anregungen für die Entwick-

lung in der Region gesammelt werden. Nun gilt es diese zusammenzufassen und vorerst in 

grobe Handlungsfelder zu formulieren. Vielen Dank an alle mitwirkenden 

Akteure! Bleiben und werden Sie aktiv und beteiligen Sie sich weiterhin an 

der Erarbeitung des neuen Konzeptes. Aktuelle Informationen und Termine 

finden Sie auf unserer Homepage: www.ile-se.de.

Die nächste große öffentliche Veranstaltung findet am 24.09.2014, 15 Uhr im 

Landschaftspflegeverband, Alte Straße 13, in Dippoldiswalde OT Ulberndorf 

statt. Dazu sind Sie jetzt schon herzlich eingeladen.

Landschaf(f)t Zukunft e.V.

ILE-„Silbernes Erzgebirge“

Halsbrücker Straße 34

095 99 Freiberg

tel.: 03 731692 698

email: ile-se@t-online.de

Vydejte se s námi 17. 

srpna 2014 na v po-

řadí již 4. hudební 

cestu Krušnohořím, 

která nás provede 

romantickou přírodou 

lemující hřebenovou 

cestu Kammweg Er-

zgebirge-Vogtland, 

honosící se certifiká-

tem kvality.

Na pěší turisty a cyk-

listy čeká mezi pří-

hraničními obcemi 

Satzung, Reitzenhain, 

Kühnhaide, Rübenau 

a Načetín bohatý kulturní program – nenechte si ujít neopakovatelné hu-

dební zážitky vsazené mezi jedinečné kulisy Krušnohoří. 

Účinkující budou na svých stanovištích od 10 do 16:30 h, turisté si mohou 

zvolit trasu a počet zastávek podle svého gusta. 

V 17 hodin se všichni účastníci setkají v obci Satzung na vrchu Hirtstein 

(890 m, známý díky přírodní památce zvané čedičový vějíř), kde si na 

závěr všichni společně zahrají.

Další informace poptávejte u pořadatele:

Baldauf Villa

tel.: 0049 373 522 045, fax: 00493 735 661 784, 

info@baldauf-villa.de

Za laskavého přispění:                  

Kulturraum Erzgebirge-Mittelsachsen Staatsbetrieb Sachsenforst, 

Bergstadt Marienberg

Begleiten Sie uns am 17. August 

2014 zur 4. Erzgebirgischen 

LiederTour durch das roman-

tische Erzgebirge entlang des 

Qualitätswanderweges Kamm-

weg Erzgebirge-Vogtland.

Zwischen Satzung, Reitzen-

hain, Kühnhaide, Rübenau und 

Načetín können Sie grenzüber-

schreitend, zu Fuß oder mit dem 

Rad, einmalige erzgebirgische 

Natur und Musik genießen. 

Seien Sie dabei, wenn sich das 

Erzgebirge von seiner schöns-

ten Seite zeigt.

Von 10 bis 16:30 Uhr sind alle 

Stationen mit unseren Musikanten besetzt und jeder kann in indivi-

dueller Reihenfolge beliebig viele Stationen besuchen.

Um 17:00 Uhr treffen sich in Satzung, auf dem 890 Meter hoch gele-

genen Hirtstein mit seinem Basaltfächer (eines der faszinierendsten 

Naturdenkmäler Europas), alle Teilnehmer zum gemeinsamen mu-

sikalischen Ausklang der 4. Erzgebirgischen LiederTour.

Weitere Informationen beim Veranstalter:

Baldauf Villa

Eine Einrichtung des kul(T)our-Betriebes des Erzgebirgskreises

Anton-Günther-Weg 4 , 09496 Marienberg

Telefon: 03735 - 2 20 45, Fax: 03735 - 66 17 84, info@baldauf-villa.de

Mit freundlicher Unterstützung von:

Kulturraum Erzgebirge-Mittelsachsen Staatsbetrieb Sachsenforst, 

Bergstadt Marienberg 

4. hudební cesta Krušnohořím - 4. Erzgebirgische LiederTour

Pozvánka na akci na str. 24
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