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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

Nový program zahájen

V Drážďanech byl 12. června 2015 za účasti významných před-

stavitelů České republiky a Svobodného státu Sasko slavnostně 

na lodi CARGO GALERY vyhlášen nový program na podporu pře-

shraniční spolupráce 2014–2020 mezi Českou republikou a Svo-

bodným státem Sasko v rámci cíle „Evropská územní spolupráce“. 

V našem euroregionu byl nový program slavnostně vyhlášen 16. 

6. na regionálnbí konferenci v Městském divadle v Chomutově.

Bližší informace na adrese: 

www.euroreg.cz./www.euroregion-erzgebirge.de

Na podporu přeshraniční spolupráce 2014–2020 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko
Förderung der grenzübergreifenden Zusammenarbeit 2014 – 2020 
zwischen dem Freistaat Sachsen und der Tschechischen Republik

Prioritní osa 1:

Podpora přizpůsobení 

se změně klimatu, 

předcházení rizikům 

a řízení rizik

Prioritní osa 2:

Zachování a ochrana životního

prostředí a podporování

účinného využívání zdrojů

Prioritní osa 3:

Investice do vzdělávání,

odborné přípravy a odborného

výcviku k získávání dovedností 

a do celoživotního učení

Prioritní osa 4:

Posilování institucionální

kapacity orgánů veřejné

správy a zúčastněných subjektů 

a účinné veřejné správy

Pro realizaci projektů přeshraniční spolupráce je z Evropské-

ho fondu pro regionální rozvoje (ERDF) celkem k dispozici 

148.489.043,00 Euro. Dotační sazba činí nejvýše 85 % všech 

způsobilých nákladů.

Neuer Programmstart

In Dresden fand am 12. Juni 2015 unter Teilnahme der hohen Vertreter der Tschechi-

schen Republik und des Freistaates Sachsen auf dem Schiff CARGO GALERY der 

feierliche Auftakt für das neue Programm zur Förderung der grenzüberschreitenden 

Zusammenarbeit 2014 – 2020 zwischen dem Freistaat Sachsen und der Tschechi-

schen Republik im Rahmen des Ziels „Europäische territoriale Zusammenarbeit“ 

statt. In unserer Euroregion wurde am 16. 06. im Stadttheater Chomutov die Re-

gionakonferenz zum Programmstart durchgeführt.

Nähere Information unter: 

www.euroreg.cz./www.euroregion-erzgebirge.de

Prioritätsachse 1 

Förderung der Anpassung 

an den Klimawandel, Risikoprävention 

und Risikomanagement

Prioritätsachse 2 

Erhaltung und Schutz 

der Umwelt sowie Förderung 

der Ressourceneffizienz

Prioritätsachse 3 

Investition in Bildung, 

Ausbildung und Berufsbildung 

für Kompetenzen 

und lebenslanges Lernen

Prioritätsachse 4 

Verbesserung und institutionellen 

Kapazitäten von öffentlichen Behör 

den und Interessenträgern 

und der effizienten öffentlichen Verwaltung

Für die Umsetzung von Projekten der grenzübergreifenden Zusammenar-

beit stehen insgesamt 148.489.043 Euro aus dem Europäischen Fonds für 

regionale Entwicklung EFRE zur Verfügung. Der Fördersatz beträgt max. 

85 % aller förderfähigen Kosten.

Partnerschaftliche

Zusammenarbeit

Bildung

Risikoprävention und 

-management

Gewässerschutz, 

Natur- und Kulturerbe, 

Naturshutz
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Závěrečnou konferencí 14. dubna 2015 byl 

v Karlových Varech slavnostně zakončen pro-

gram Cíl 3, který v uplynulém programovém 

období podporoval česko-saskou přeshraniční 

spolupráci. Trval od roku 2007 – 2013 a v sou-

časné době je již jen doúčtován. Díky tomuto 

programu bylo možné realizovat celou řadu 

velmi úspěšných projektů, které měly i pro náš 

euroregion značný význam. 

Celkově bylo v rozpočtu programu Cíl 3 k dis-

pozici 207.396.944 EUR, které byly čerpány 

ve třech prioritních osách. V prioritní ose č. 1 

– Rozvoj rámcových společenských podmínek 

v dotačním území to bylo 106.202.694 EUR, 

v prioritní ose 2 – Rozvoj hospodářství a ces-

tovního ruchu 54.219.083 EUR a v prioritní 

ose 3 - Zlepšení situace přírody a životního 

prostředí 34.031.351 EUR. Celkově bylo re-

alizováno 232 projektů, 6 se dokončuje. 

Na konferenci Ing. Josef Žid shrnul výsledky 

programu a Ing. Manuela Prchalová s Mgr. 

Terezou Olsen představily některé úspěšné 

projekty; z našeho euroregionu to byly z těch 

mnoha úspěšně realizovaných především 

tyto projekty: Společné centrum Bärenstein-

-Vejprty, Manufaktura snů v Annabergu 

a Chomutově, projekt Výzkum možností mi-

nimalizace organických škodlivin ve zdrojích 

pitných vod v Krušných horách, Zprostředko-

vání společných historických hodnot lidových 

staveb a životního stylu včetně lidového umění 

v Krušnohorském regionu Seiffen/Lesná, 

projekt Docela Velkého Divadla Litvínov, 500. 

výročí Barbary Uthmannové partnerských 

měst Annabergu a Chomutova, Rozšíření 

naučné stezky Reiche Zeche ve Freibergu se 

zpřístupněním štoly Kryštof v Abertamech, 

Revitalizace rašelinišť mezi Horou Svatého 

Šebestiána a Satzung, Po stopách Cister-

ciáků, Společná požární ochrana územních 

oblastí Kalek a Rübenau, či projekt Chomutova 

Dětské Vánoce v Krušných horách. Největšího 

uznání dosáhl Fond malých projektů, který 

euroregion spravuje a administruje. 

Pro všechny přítomné byla samozřejmě dů-

ležitá zpráva o přípravě nového kooperační-

ho programu mezi ČR a Saskem, který má 

bohužel zpoždění. Přednesl ji Alfons Weiß, 

představitel Správního orgánu, což je Saské 

ministerstvo životního prostředí a zemědělství. 

V novém programu bude dáván důraz na po-

vědomí společného česko-saského domova 

a tvoří ho 4 témata. 

Program Cíl 3 – rozloučení - Verabschiedung vom Programm Ziel 3
1. Podpora přizpůsobení se změně klimatu, 

předcházení rizikům a řízení rizik, 

2. Zachování a ochrana životního prostředí 

a podporování účinného využívání zdrojů

3. Investice do vzdělávání, odborné přípravy 

a odborného výcviku k získávání dovedností 

a do celoživotního učení

4. Posilování institucionální kapacity orgá-

nů veřejné správy a zúčastněných subjektů 

a účinné veřejné správy. Sem patří i oblíbený 

Fond malých projektů.

Celkově je k dispozici 158 milionů EUR, do-

tační sazba zůstává 85%. 

Mit der Abschlusskonferenz am 14. April 

2015 wurde im Karlovy Vary feierlich das 

Ziel 3 Programm beendet, das im vergan-

genen Förderzeitraum der Unterstützung der 

sächsisch-tschechischen grenzüberschrei-

tenden Zusammenarbeit diente. Die Lauf-

zeit war von 2007 bis 2013 und gegenwärtig 

wird es abgerechnet. Dank dem Programm 

konnte eine Reihe sehr erfolgreicher Pro-

jekte realisiert werden, die auch für unsere 

Euroregion erhebliche Bedeutung haben. 

Insgesamt standen im Budget des Ziel 3 Pro-

gramms  207.396.944 EUR zur Verfügung, 

die auf drei Prioritätsachsen verteilt waren: 

in der Prioritätsachse 1 – Entwicklung der 

gesellschaftlichen Rahmenbedingungen im 

Fördergebiet 106.202.694 EUR, in der Pri-

oritätsachse 2 - Entwicklung der Wirtschaft 

und des Tourismus 54.219.083 EUR und in 

der Prioritätsachse 3 – Natur und Umwelt 

34.031.351 EUR. Insgesamt wurden 232 

Projekte realisiert. Sechs sind kurz vor ihrem 

Abschluss.

Auf der Konferenz fasste Herr Ing. Josef Žid 

die Programmergebnisse zusammen und 

Frau Ing. Manuela Prchalová und Mgr. Tereza 

Olsen stellten einige Erfolgsprojekte vor. Aus 

unserer Euroregion waren es von den zahl-

reichen erfolgreichen Projekten vor allem die-

se: „Gemeinsame Mitte Bärenstein - Vejprty“, 

„Manufaktur der Träume“ in Annaberg und 

Chomutov, „Erforschung der Möglichkeiten 

zur Minimierung der organischen Schadstoffe 

in den Trinkwasserressourcen im Erzgebir-

ge“, „Vermittlung der gemeinsamen histo-

rischen Volkskultur in der Erzgebirgsregion 

Seiffen/Lesná“, das Projekt des Theaters Lit-

vínov, „500. Jubiläum Barbara Uthmann“ der 

Partnerstädte Annaberg und Chomutov, der 

„Lehrpfad Reiche Zeche in Freiberg“ mit dem 

Kryštof Stollen in Abertamy, „Revitalisierung 

der Moore zwischen Hora Sv. Šebestiána 

und Satzung“, „Auf den Spuren der Zisterzi-

enser“, „Gemeinsamer Feuerwehrschutz in 

Kálek und Rübenau oder das Chomutover 

Projekt  „Kinderweihnachten im Erzgebirge“. 

Die größte Anerkennung erhielt der von der 

Euroregion geführte und verwaltete Klein-

projektefonds. Für alle Anwesenden war die 

Information zur Vorbereitung des neuen Ko-

operationsprogramms Tschechische Repub-

lik - Freistaat Sachsen sehr wichtig. Darüber 

informierte Herr Alfons Weiß, Referatsleiter 

bei der Verwaltungsbehörde im sächsischen 

Ministerium für Umwelt und Landwirtschaft. 

Im neuen Programm wird das Bewusstsein 

der gemeinsamen sächsisch-tschechischen 

Heimat betont. Es gibt vier Themen: 

1. Förderung der Anpassungen an den Kli-

mawandel, Risikoprävention und Risikoma-

nagement 

2. Förderung von Investitionen zur Bewälti-

gung spezieller Risiken, Sicherstellung des 

Katastrophenschutzes und Entwicklung von 

Katastrophenmanagementsystemen

3. Erhaltung und Schutz der Umwelt sowie 

Förderung der Ressourceneffizienz, Inves-

titionen in Bildung, Ausbildung und Berufs-

bildung für Kompetenzen und lebenslanges 

Lernen 

4. Verbesserung der institutionellen Kapa-

zitäten von öffentlichen Behörden und Inte-

ressenträgern und der effizienten öffentlichen 

Verwaltung. Hierhin gehört auch der gefragte 

Kleinprojetefonds. Insgesamt stehen 158 

Millionen EUR zur Verfügung. Der Fördersatz 

bleibt bei 85%.
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Výbor pro evropské záležitosti s Podvýborem pro pře-

shraniční spolupráci Poslanecké sněmovny Parlamentu 

ČR uspořádal ve spolupráci s Ministerstvem pro místní 

rozvoj ČR dne 7. května 2015 kulatý stůl k tématu „Operační 

programy pro programové období 2014-2020“. Velká účast 

dokumentovala velký zájem nejen rozhodovacích grémií, 

ale i regionálních zástupců. Za Euroregion Krušnohoří se 

zúčastnil jeho předseda s jednatelem.  

Se svým vysoce profesionálním příspěvkem vystoupila 

ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová, dále pak 

vedoucí zastoupení Evropské komise v ČR Jan Michal, 

zástupci Úřadu vlády, ministerstev a řídících orgánů ope-

račních programů na téma, zda bude ČR schopna dohnat 

zpoždění v přípravě programů 2014 – 2020. V druhém 

panelu se otevřela diskuse na téma čerpání prostředků EU 

na smysluplné projekty. Shrnutí výsledků diskuse u kula-

tého stolu prokázalo, že zpoždění je urychleně doháněno 

a na čerpání prostředků z nových programů jsou všichni 

partneři dobře připraveni.  

Kulatý stůl v parlamentu
Operační programy pro programové období 2014-2020
Runder Tisch im Parlament
Operationelle Programme für die Förderperiode 2014 – 2020

Der Ausschuss für europäische Angelegenheiten organi-

sierte gemeinsam mit dem Unterausschuss für grenzüber-

schreitende Zusammenarbeit und in Zusammenarbeit mit 

dem Ministerium für Regionalentwicklung der Tschechi-

schen Republik am 7. Mai 2015 einen Runden Tisch zum 

Thema „Operationelle Programme für die Förderperiode 

2014 – 2020“. Eine beträchtliche Menge an interessierten 

Teilnehmern nicht nur aus den entscheidenden Gremien, 

sondern auch regionale Vertreter zeigten großes Interesse. 

Die Euroregion Krušnohoří wurde vom Vorsitzenden und 

dem Geschäftsführer vertreten. Mit professionellen Beiträ-

gen referierten die Ministerin für Regionalentwicklung, Frau 

Karla Šlechtová und des weiteren der Leiter der Vertretung 

der Europäischen Kommission in der Tsch. Republik, 

Herr Jan Michal, Vertreter des Regierungsamtes, Vertreter 

der Ministerien, der Lenkungsorgane der operationellen 

Programme zum Thema, ob die Tschechische Republik 

imstande ist, die Verzögerung bei der Vorbereitung der 

neuen Programme 2014 – 2020 aufzuholen. Im zweiten 

Block wurde zum Thema Nutzung der Finanzmittel für 

sinnvolle Projekte diskutiert. Im Ergebnis des Runden Ti-

sches zeigte sich, dass die Verspätung so bald wie möglich 

aufgeholt werden soll und alle Partner auf die Inanspruch-

nahme der Finanzmittel aus den neuen Programmen gut 

vorbereitet sind.

PARLAMENT
PARLAMENT
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EUROREGION ERZGEBIRGE
EUROREGION ERZGEBIRGE

Dne 7. května se ve Freibergu konala posled-

ní členská schůze před novými volbami. Na 

pořadu jednání byly informace o přípravě no-

vého programového období v česko–saském 

kooperačním programu 2020 a personálním 

obsazením jednatelství. Do konečného za-

hájení nového programu nejsou pracovnice 

jednatelství zaměstnány na plný úvazek. Tě-

žištěm jejich práce je pomoc v přípravě nového 

programu a akvizice nových projektů, jakož 

i poradenství potenciálním žadatelům. 

Členové byli dále informováni o výsledcích 

kontroly výroční zprávy Euroregionu Erzgeb-

irge za rok 2014. Středosaský okresní kontrolní 

úřad, který kontrolu provedl, shledal  účetnictví  

v pořádku a usnesení jak pro představenstvo, 

tak i jednatelku vyznělo kladně. Hořce pocítila 

ale členská schůze poslední účast předsedy, 

zemského rady Volkera Uhliga. Komunálních 

voleb v červnu se již nezúčastní. Avšak bu-

de nadále k dispozici a bude spolupracovat 

v přeshraničním projektu Montanregion v jeho 

vedoucí funkci. 

Pro Euroregion se zemský rada Volker Uhlig 

angažoval ve své funkci předsedy mnoho let. 

Podporoval myšlenku přeshraniční spolupráce 

od začátku a vždy se snažil tuto přeshraniční 

spolupráci zkvalitňovat. Zástupci členů eu-

roregionu a jednatelka Beate Ebenhöh po-

děkovali svému předsedovi za velmi dobrou 

Členská schůze v Euroregionu Erzgebirge
Mitgliederversammlung in der Euroregion Erzgebirge

Am 7. Mai fand in Freiberg die letzte Mit-

gliederversammlung vor den Neuwahlen im 

Juni statt.

Auf der Tagesordnung stand die Information 

der Mitglieder zum Stand der Vorbereitung 

der neuen Förderperiode im Sächsisch-

Tschechischen Kooperationsprogramm 2020 

und Informationen zur personellen Besetzung 

der Geschäftsstelle.

Bis zum endgültigen Start des neuen Pro-

gramms sind die Mitarbeiterinnen in der Ge-

schäftsstelle der Euroregion Erzgebirge  nicht 

voll beschäftigt. Ihr Tätigkeitsschwerpunkt ist 

bis dahin die Mithilfe bei der Vorbereitung des 

neuen Programms und die Akquise neuer 

Projekte sowie die Beratung und Informa-

tion potenzieller Projektträger. Die Mitglie-

der wurden weiterhin zu den Ergebnissen 

der Prüfung des Jahresabschlusses 2014 

der Euroregion Erzgebirge unterrichtet. Auf 

Empfehlung des Rechnungsprüfungsam-

tes des Landkreises Mittelsachsen, der die 

Prüfung vorgenommen hatte, wurden die 

Einnahme-Überschussrechnung festgestellt 

und der Vorstand und die Geschäftsführerin 

per Beschluss entlastet.

Ein Wermutstropfen in der Mitgliederver-

sammlung war die letztmalige Teilnahme des 

Vorsitzenden, Herrn Landrats Volker Uhlig. Er 

wird zur Kommunalwahl im Juni nicht mehr 

zur Verfügung stehen. Weiterhin wird er aber  

am grenzüberschreitenden Welterbe Projekt 

Montanregion Erzgebirge in leitender Position 

mitarbeiten.

Für die Euroregion Erzgebirge engagierte 

sich Herr Landrat Volker Uhlig in seiner Po-

sition als deren Vorsitzender viele Jahre. Er 

unterstützte den Gedanken der grenzüber-

schreitenden Zusammenarbeit von Beginn an 

und war stets bemüht, die grenzüberschrei-

tende Zusammenarbeit zu verbessern.

Die Vertreter der Mitglieder und die Ge-

schäftsführerin Beate Ebenhöh bedankten 

sich beim Vorsitzenden für die sehr gute 

Zusammenarbeit und die Unterstützung wäh-

rend seiner gesamten Amtszeit.

spolupráci a za podporu během celého jeho 

funkčního období.

Am 7. Juni 2015 fanden in Sachsen Neuwahlen für die Landräte, Bür-

germeister und Oberbürgermeister statt, deren reguläre Amtszeit für die 

nächsten sieben Jahre fest steht.

In den beiden Landkreisen der Euroregion Erzgebirge ergibt sich folgende 

Situation: Im Erzgebirgskreis konnte sich der bisherige Landrat Frank 

Vogel (CDU) gegenüber seinen Mitwettbewerbern behaupten und wurde 

mit 58,7 % der Wählerstimmen wiedergewählt. Die Vita von Landrat 

Frank Vogel finden Sie unter 

http://www.erzgebirgkreis.de/index.php?id=8394

Im Landkreis Mittelsachsen wurde Herr Matthias Damm mit 65,7 % der 

Stimmen zum neuen Landrat gewählt und tritt die Nachfolge von Volker 

Uhlig an. Matthias Damm wurde 1954 in Mittweida geboren, ist verheira-

tet und Vater zweier Kinder. Nach einer Ausbildung zum Diplomingenieur 

für Elektrotechnik und Elektronik erwarb er in einem Fernstudium den 

Abschluss als Diplomjurist. Seit 2001 ist er Bürgermeister und seit 2008 

Oberbürgermeister von Mittweida. Neben zahlreichen weiteren Funktio-

nen ist er seit 2008 Kreistagsmitglied und Fraktionsvorsitzender der CDU. 

Wir gratulieren den Gewählten Landräten sehr herzlich. 

Landrats- und Bürgermeisterwahlen in Sachsen
Volby zemských radů a starostů v Sasku

Dne 7. června 2015 se v Sasku konaly volby okresních 

zemských radů, starostů a primátorů, jejichž funkční řádné 

volební období je stanoveno na příštích sedm let. 

V obou zemských okresech Euroregionu Erzgebirge je 

následující situace: V Krušnohorském okrese se pro-

sadil vůči svým protikandidátům dosavadní zemský 

rada Frank Vogel (CDU) a byl znovu zvolen s 58,7 % 

voličských hlasů.

V zemském okrese Střední Sasko byl novým zemským 

radou zvolen s 65,7% hlasů Matthias Damm a stal se 

nástupcem dosavadního zemského rady Volkera Uhliga.  

Matthias Damm se narodil v Mittweidě, je ženatý, otec dvou 

dětí. Získal titul diplomovaného inženýra na studiích elekt-

rotechniky a elektroniky a v dálkovém studiu práv získal po 

jeho absolvování titul diplomovaného právníka. Od roku 

2001 je starostou a od roku 2008 primátorem Mittweidy. 

Vedle četných dalších funkcí je od roku 2008 členem okres-

ního shromáždění a předsedou poslaneckého klubu CDU.

Matthias DammMatthias Damm
Bild: Markus Kretzschmar Bild: Markus Kretzschmar 

Frank VogelFrank Vogel
Foto: Landratsamt ErzgebirgskreisFoto: Landratsamt Erzgebirgskreis
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V sídle sdružení Benedikt Most se sešli v pátek 27. března 

2015 zástupci členských obcí, členských organizací našeho 

euroregionu a hosté na své každoroční valné hromadě. 

Mezi hosty byla např. Ing. Monika Zeman zástupce ředitele 

Valná hromada Euroregionu Krušnohoří
Vollversammlung der Euroregion Krušnohoří

Po jednání se sešla nově zvolaná rada a zvolila nové 

vedení. Předsedou Euroregionu Krušnohoří byl zvolen 

Ing. Jiří Hlinka, jeho zástupci se stali Mgr. Jan Paparega 

a Radovan Šabata.

Do Monitorovacího výboru, který rozhoduje o velkých 

projektech, byl delegován Mgr. Jan Paparega. 

V současné době tvoří Euroregion Krušnohoří 82 obcí 

a 39 organizací.

Rada Euroregionu Krušnohoří 27.3.2015

Mostecko

Mgr. Jan Paparega primátor města Mostu

Bc. Kateřina Schwarzová starostka Lomu

Petr Červenka starosta Meziboří

Chomutovsko

MUDr. Marin Bystroň Náměstek primátora Chomutov

Mgr. Jan Losenický místostarosta Kadaně

Ing. Kateřina Mazánková starostka Klášterce

Ing. Radek Štejnar starosta Jirkova

Lounsko

Radovan Šabata starosta Loun

Jaroslav Špička místostarosta Žatce

Mgr. Radek Reindl starosta Podbořan

Teplicko

Ing. Jiří Hlinka místostarosta Oseku

Mgr. Zbyněk Šimbera starosta Duchcova

Litoměřicko  

Mgr. Josef Seifert zastupitel Třebívlice

Mimo municipalitu

MgA. Jiří Rumpík Městské divadlo Most

Antonín Beneš Společnost Celio

Am Sitz des Vereins Benedikt Most trafen sich Vertreter 

der Mitgliedsgemeinden, Organisationen und Gäste 

unserer Euroregion zur Jahresvollversammlung. Unter 

den Gästen waren auch Frau Ing. Monika Zeman, stell-

vertretende Abteilungsleiterin im Bezirksamt des Ústecký 

kraj, die Direktorin der Kreiswirtschaftkammer, Bc. Jiřina 

Pečnerová, die Vorsitzende der Kreisagrarkammer Most 

-Teplice, Frau Ludmila Holadová,sowie der Preisträger für 

die hervorragende grenzüberschreitende Zusammenarbeit 

in der Euroregion Erzgebirge, Herr PhDr. Václav Hofmann. 

Vor Tagung der Vollversammlung traf kurz der Rat der 

Euroregion Krušnohoří zusammen und wählte die neuen 

Fachgruppenmitglieder. Die Arbeitsgruppe Schule, Jugend, 

Kultur wird erweitert um den stellvertretenden BM Mgr. 

Jan Losenický aus Kadaň, die Arbeitsgruppe Sport – um 

den BM aus Postoloprty, Mgr. Zdeněk Pištora und in der 

Arbeitsgruppe Museen und Kulturdenkmale übernimmt 

der Direktor des Moster Museums, Mgr. Michal Soukup 

die Stelle der verstorbenen PhDr. Libuše Pokorná. Zu 

Beginn der Vollversammlung wurde den Anwesenden der 

Jahresbericht zur Tätigkeit des Vereins im vergangenen 

Jahr vorgestellt und die Vorsitzende der Kontrollkommis-

sion, Ing. Jana Mikovcová informierte über den Haushalt 

des vorigen Jahres, der von den Anwesenden genehmigt 

wurde. Herr Ing. Jan Kerner trug einen Vorschlag zum Fi-

nanzplan 2015 in Höhe von 2.667.500 CZK vor, der auch 

genehmigt wurde. Weil der neue Programmstart  Verspä-

tung hat, könnte es zu finanziellen Problemen kommen, da 

fast die Hälfte der Ausgaben der Geschäftsstelle  über den 

Kleinprojektefonds finanziert werden. Aber die Geschäfts-

stelle veranlasste erhöhte Sparmaßnahmen und der Bezirk 

sowie einige Gemeinden leisteten eine große Hilfe. Bei der 

Vollversammlung kam es zu Ratswahlen, die immer nach 

der Kommunalwahl alle vier Jahre stattfinden. In den Rat 

wurden einstimmig diese Mitglieder gewählt. 

Nach der Beratung hat der neugewählte Rat die neue Leitung 

gewählt. Als Vorsitzender der Euroregion Krušnohoří wurde 

Herr Ing. Hlinka gewählt. Seine Vertreter sind Mgr. Jan 

Paparega und Radovan Šabata. In den Begleitausschuss, 

der über Großprojekte entscheidet, wurde Herr Mgr. Jan 

Paparega delegiert. Gegenwärtig  gehören zur Euroregion 

Erzgebirge 82 Gemeinden und 39 Organisationen.

Krajského úřadu Ústeckého kraje, ředitelka Okresní hospo-

dářské komory Bc. Jiřina Pečnerová, předsedkyně Agrární 

komory Most-Teplice Ludmila Holadová a  nositel Ceny 

Euroregionu Krušnohoří za vynikající přeshraniční práci 

PhDr. Václav Hofman. V úvodu jednání valné hromady se 

přítomní seznámili s výroční zprávou o činnosti sdružení 

za uplynulý rok a Ing. Jana Mikovcová, předsedkyně re-

vizní komise, podala zprávu o hospodaření za minulý rok, 

kterou přítomní schválili. Ing. Jan Kerner přednesl návrh 

rozpočtu na rok 2015 ve výši 2 667 500 Kč, který byl také 

schválen. Vzhledem k tomu, že zahájení nového programu 

se značně zpožďuje, mohlo by dojít k finančním problémům 

v činnosti sdružení, protože z tohoto fondu je hrazena téměř 

polovina výdajů jednatelství euroregionu. Ale jednatelství 

přijalo zvýšená úsporná opatření, velkou pomoc poskytl 

Ústecký kraj a některé obce. Na letošní valné hromadě 

došlo k volbě rady sdružení, které se koná vždy po čtyřech 

letech po komunálních volbách. Do rady jednomyslně 

zvoleni tito členové:
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V zasedacím sále Ústeckého magistrátu se 

sešel 24. 3. 2015 sněm Euroregionu Elbe/

Labe. Zhodnotil práci za uplynulý rok a sta-

novil úkoly pro rok 2015. Jsou to kromě správy 

a administrace Fondu malých projektů tradiční 

aktivity, jako např. sportovní a kulturní ka-

lendář, práce odborných pracovních skupin, 

kulturní pas, který za sníženou cenu umožňuje 

návštěvu vybraných kulturních památek, ale 

i vlastní internetové stránky. S Euroregionem 

Krušnohoří plánuje Euroregion Elbe/Labe 

další spolupráci v propojení práce odborných 

komisí, v přípravě nového programu, ve spo-

lečných workshopech, a také se nabízí spo-

lečná prezentace ve zpravodaji Euroregionu 

Krušnohoří Infopress. 

Euroregion Elbe/Labe zakončil minulý rok 

s přebytkem 143 772 Kč, jeho příjmy byly 

2 229 312 a výdaje ve výši 2 085 549. Členské 

příspěvky tvořily 845 000 a z Fondu malých 

projektů na jeho správu a administrativu ob-

držel tento euroregion 1 030 000 Kč. Eurore-

gion Elbe Labe na minulém sněmu odhlasoval 

členský příspěvek ve výši 3 Kč na obyvatele 

členských obcí. Pro srovnání má Eurore-

gion Nisa stanoven příspěvek 5 Kč, Euregio 

Egrensis 6 Kč, Euroregion Krušnohoří 4 Kč. 

Do zahájení nového programu to ale úplně 

stačit nebude. Velkou pomoc v době, kdy starý 

program skončil a nový ještě zdaleka nezačne, 

poskytl Ústecký kraj, podobně jako Euroregi-

onu Krušnohoří. Na sněmu byla zvolena také 

po komunálních volbách nová třináctičlenná 

rada a kontrolní výbor.

Sněm Euroregionu Elbe/Labe
Mitgliederversammlung der Euroregion Elbe/Labe

Im Beratungssaal der Stadt Ústí nad Labem 

fand am 24. 03. 2015 die Mitgliederver-

sammlung der Euroregion Elbe/Labe statt. 

Es wurde die Arbeit des vergangenen Jahres 

bewertet und die Aufgaben für das Jahr 2015 

wurden festgelegt. Diese sind außerhalb der 

Verwaltung und Administrative des Klein-

projektefonds traditionelle Aktivitäten wie 

der Sport- und Kulturkalender, die Arbeit der 

Arbeitsgruppen, der Kulturpass für ermäßigte 

Eintritte bei diversen Kulturdenkmalen sowie 

eigene Internetseiten. Mit der Euroregion 

Erzgebirge/Krušnohoří plant die Euroregion 

Elbe/Labe eine weitere Zusammenarbeit 

hinsichtlich der Arbeitsgruppen, der Vorbe-

reitung des neuen Programms und einiger 

gemeinsamer Workshops. Es bietet sich auch 

eine gemeinsame Präsentation im Berichter-

statter der Euroregion Erzgebirge „Infopress“ 

an. Die Euroregion Elbe/Labe hat das letzte 

Jahr mit einem Guthaben von 143.772 CZK  

beendet, die Einnahmen erreichten 2.229.312 

CZK und die Ausgaben 2.085.549 CZK. Mit-

gliedsbeiträge betrugen 845.000 CZK, aus 

dem Kleinprojektefonds bekam die Euroregi-

on für dessen Verwaltung und Administrative 

1.030.000 CZK. Die Euroregion Elbe/Labe hat 

ihren Mitgliedsbeitrag in der Höhe 3 CZK je 

Einwohner zur letzten Gemeindemitglieder-

versammlung beschlossen. Zum Vergleich: die 

Euroregion Nisa hat einen Mitgliedsbeitrag von 

5 CZK, Euregio Egrensis - 6 CZK, Euroregion 

Krušnohoří - 4 CZK je Einwohner.

Bis zum Start des neuen Programms wird 

das nicht ganz reichen. 

Eine große Hilfe hat 

für die Übergangszeit 

zwischen dem Ende 

des alten und dem Start 

des neuen Programms 

der Bezirk Ústecký kraj 

ähnlich wie in der Eu-

roregion Krušnohoří 

gewährt. 

Zur  Mi tg l iederver-

sammlung wurden nach 

den Kommunalwahlen 

auch ein neuer Rat mit 

13 Mitgliedern und ein 

Kontrollausschuss ge-

wählt.

EUROREGION LABE
EUROREGION LABE
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Příprava nového kooperačního programu Sasko – Česká 

republika probíhá naplno. Mnoho měsíců je nové dotační 

období intenzivně připravováno. Pod vedením Správního 

orgánu, kterým je saské ministerstvo zemědělství, pracuje 

tzv. „Malá skupina“, která sestává ze zástupců saských 

a českých euroregionů a zástupců Správního úřadu a inten-

zivně pracuje na Realizačním dokumentu pro Fond malých 

projektů. V úzké shodě s ostatními euroregiony zpracovává 

Euroregion Nisa všechny elektronické podklady, které 

budou žadatelé v budoucnu potřebovat k podání žádosti. 

Pro žadatele projektů bude byrokratická náročnost v bu-

doucnu menší, protože pro různé nákladové položky budou 

povoleny paušály. Bližší informace budou představeny na 

workshopech v jednotlivých euroregionech.

Die Vorbereitungen für das neue Kooperationsprogramm 

Sachsen -Tschechische Republik sind in vollem Gange. 

Intensiv wird seit Monaten die neue Förderperiode vor-

bereitet. Unter Federführung der Verwaltungsbehörde im 

Sächsischen Landwirtschaftsministerium arbeitet sowohl 

die sogenannte „kleine Gruppe“, die aus einigen Vertretern 

der sächsischen und tschechischen Euroregionen und Ver-

tretern der sächsischen Verwaltungsbehörde besteht, inten-

siv am Umsetzungsdokument für den Kleinprojketefonds.

Unter enger Abstimmung mit den anderen Euroregionen 

erarbeitet die Euroregion Neisse alle elektronischen Un-

terlagen, die die Projektträger in Zukunft für die Antrags-

stellung benötigen. Für die Projektantragsteller wird der 

bürokratische Aufwand in Zukunft geringer, weil für ver-

schieden Kostenpositionen Pauschalen zugelassen werden.

Näheres zum Programm und zur Antragstellung wird in 

Veranstaltungen in den einzelnen Euroregionen vorgestellt.

Ústecký kraj spolu s Ministerstvem pro místní rozvoj a Eu-

roregionem Krušnohoří zahájil řadu workshopů k novému 

programu na podporu přeshraniční česko-saské spolupráce 

Kooperačního programu „SN-CZ 2014-2020“. První se 

konal 26. 3. v Lounech. Zástupce ministerstva Stanislav 

Rataj představil za velkého zájmu posluchačů ve zcela 

zaplněném sále lounské radnice hlavní témata nového 

programu a jejich prioritní osy a podrobně na příkladech 

vysvětlil podstatu přeshraniční spolupráce ve velkých 

projektech. V novém programu bude pro českou a saskou 

stranu od roku 2015 – 2020 dohromady 179,9 milionů 

EUR. Jeho výklad doplnila Ing. Marcela Holečková, která 

má bohaté zkušenosti nejen z hodnocení přeshraničních 

projektů a z přípravy nového programu za Ústecký kraj, ale 

i z rozhodování o projektech v dosavadním bilaterálním 

Monitorovacím výboru programu Cíl 3.

Euroregion Krušnohoří představil budoucí Fond malých 

Der Bezirk Ústecký kraj startete gemeinsam mit dem 

tschechischen Ministerium für Regionalentwicklung und 

der Euroregion Krušnohoří eine Reihe von Workshops zum 

neuen Programm für grenzüberschreitende tschechisch–

sächsische Zusammenarbeit „Kooperationsprogramm 

„SN-CZ 2014 – 2020“. Der erste fand am 23. 03 in Louny 

statt. Der Vertreter des Ministeriums Stanislav Rataj stellte 

den interessierten Zuhörern im gut besuchten Rathaus von 

Louny die Hauptthemen des 

neuen Programms sowie 

seine Prioritätsachsen mit 

konkreten Beispielen vor 

und erläuterte die Basis 

für grenzüberschreitende 

Zusammenarbeit in den 

Großprojekten.

Im neuen Programm ste-

hen für die tschechische 

und sächsische Seite ab 

2015 bis 2020 insgesamt 

179,9 Millionen EUR zur 

Vorbereitungen für das neue Kooperationsprogramm Sachsen-Tschechische Republik 2020 in vollem Gange 
Příprava nového kooperačního programu Sasko - Česká republika probíhá naplno

projektů v tomto programu, který euroregiony spravují 

a administrují. Na základě zkušeností z uplynulého progra-

mového období je tento fond velmi oblíbeným nástrojem 

každodenní přeshraniční spolupráce. Využívala ho partner-

ská města na své aktivity, ale i mládež, spolky, školy, senioři. 

Dosavadní administrativní zátěž by měla být snížena zave-

dením paušálů, a také zjednodušením projektové žádosti. 

Projekty budou tak jako v uplynulém období posuzovány 

ve společných odborných komisích euroregionu a rozhodo-

vat o nich bude společný Lokální řídící výbor. V diskusi na 

závěr byl vysvětlen způsob financování projektů, vhodnost 

žadatelů a zaměření projektů. Další workshopy se konaly 

na Modavě a Chomutově

Verfügung. Im Anschluss folgte der  Vortrag von Frau Ing. 

Marcela Holečková, die über  umfangreiche Erfahrungen, 

nicht nur mit der Bewertung  der grenzüberschreitenden 

Projekte und der Vorbereitung  des neuen Programms im 

Bezirk, sondern auch mit Entscheidungen  im Begleitaus-

schuss des Ziel 3 Programms verfügt.

Die Euroregion Krušnohoří stellte den künftigen Klein-

projektefonds in diesem Programm vor. Er wird von 

den Euroregionen geführt und verwaltet. Aufgrund der 

Erfahrungen aus der vorigen Förderperiode wurde er zum 

beliebten Instrument der täglichen grenzüberschreitenden 

Zusammenarbeit. Der Fonds wurde von den Partnerstädten 

für ihre Aktivitäten genutzt, aber auch von der Jugend, 

von Vereinen, Schulen und Senioren. Die bisherige ad-

ministrative Last sollte durch Einführung der Pauschalen 

sowie Vereinfachung des Antrags erleichtert werden. Die 

Projekte werden wie auch im vorherigen Programm in den 

gemeinsamen Arbeitsgruppen der Euroregion fachlich 

bewertet. Die Entscheidung trifft der gemeinsame Lokale 

Lenkungsausschuss. In der abschließenden Diskussion 

wurde das Verfahren zur Finanzierung der Projekte sowie 

die Eignung der Antragsteller und die Zielstellung der 

Projekte erörtert. Weitere Workshops fanden in Moldava 

und Chomutov statt.

Stanislav Rataj
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Na svém pravidelném jednání se sešla rada 24. dubna 

2015 v Oseku. Hosty jednání byli, jako je tomu vždy, okolní 

starostové. Tentokrát to byla místostarostka Bíliny Mgr. 

Veronika Horová a staronový starosta Hrobu Karel Hirsch. 

Hostem jednání byla ale i JUDr. Hana Jeníčková, dlouholetá 

předsedkyně Euroregionu Krušnohoří, která se zde se členy 

rady rozloučila. Nový předseda euroregionu Ing. Jiří Hlinka 

jí za její obětavou práci za všechny upřímně poděkoval 

a předal jí fotoalbum s fotografiemi, dokumentujícími 

uplynulých dvacet let její zodpovědné práce v euroregionu. 

Rada se seznámila s výsledky právě ukončeného programu 

Cíl 3, ve kterém náš euroregion realizoval mnoho velmi 

smysluplných projektů. Celkově bylo v rozpočtu progra-

mu Cíl 3 k dispozici 207.396.944 EUR, které byly čerpány 

ve třech prioritních osách. Celkově bylo realizováno 232 

projektů, 6 se jich ještě dokončuje. 

Rada poté projednala přípravu na nové dotační období 

a problematiku financování euroregionu v době do zahá-

jení nového programu, ze kterého je euroregionu hrazena 

administrace Fondu malých projektů. Pokud by se zahájení 

programu nadále oddalovalo, hrozilo by propuštění zkuše-

ných pracovnic. Oba euroregiony, Krušnohoří/Erzgebirge 

i Elbe/Labe, jsou velmi vděčny Ústeckému kraji, který v této 

nesnadné době oběma svým euroregionům pomohl. Velmi 

podrobně rada projednávala další vydávání dvojjazyčného 

zpravodaje Infopress, který byl dosud vydáván v rámci 

projektu správy a administrace Fondu malých projektů, 

který byl ale již ukončen. Pro přípravu nového programu 

navrhuje rada společný workshop všech komisí ve spojení 

s jednáním rady 19. června v Kadani.

Rada Euroregionu Krušnohoří v Oseku - Rat der Euroregion in Osek

Am 24. April traf sich der Rat in Osek zu seiner turnus-

mäßigen Beratung. Gäste bei der Beratung waren die 

Bürgermeister der Nachbargemeinden, so die Vizebür-

germeisterin von Bílina, Frau Mgr. Veronika Horová und 

der wiedergewählte Bürgermeister von Hrob, Herr Karel 

Hirsch. Ein weiterer Gast der Beratung war auch Frau JUDr. 

Hana Jeníčková, die langjährige Vorsitzende der Eurore-

gion Krušnohoří, die sich hier von den Ratsmitgliedern 

verabschiedete. Der neue Vorsitzende der Euroregion, 

Herr Ing. Jiří Hlinka dankte ihr im Namen aller für ihre 

aufopferungsvolle Tätigkeit und schenkte ihr ein Fotoal-

bum mit Fotografien, die die vergangenen 20 Jahre ihrer 

verantwortlichen Arbeit dokumentieren.

Der Rat informierte sich über die Ergebnisse des gerade 

beendeten Programms Ziel 3, in dem in unserer Euroregion 

mehrere sehr sinnvolle Projekte realisiert wurden. Insge-

samt standen im Programmbudget 207.396.944 EUR zur 

Verfügung, die in den einzelnen Prioritätsachsen ausge-

schöpft wurden. Es wurden insgesamt 252 Projekte um-

gesetzt, 6 von ihnen werden zurzeit noch beendet. Der Rat 

besprach danach die Vorbereitung des neuen Programms 

sowie die Problematik der Finanzierung der Euroregion 

während der Vorbereitungszeit des neuen Programms, 

aus dem die Administrationskosten des Kleinprojektefonds 

der Euroregion finanziert werden. Die Euroregionen Elbe/

Labe und Krušnohoří/Erzgebirge sind dem Bezirk Ústecký 

kraj, der den beiden Euroregionen in der schweren Zeit 

geholfen hat, dankbar. Sehr ausführlich hat der Rat die 

weiteren Ausgaben des zweisprachigen Berichterstatters 

Infopress besprochen. 

Die Infopress wurde bis jetzt im Rahmen des Projektes 

„Verwaltung und Administrative des Kleinprojektefonds“ 

ausgegeben, das aber schon beendet ist. Der Geschäfts-

führer wurde beauftragt, mit der deutschen Seite über 

Herausgabe und Finanzierung der nächsten Ausgabe der 

Infopress zu sprechen, da momentan keine Fördermöglich-

keit besteht. Für die Vorbereitung des neuen Programms 

schlägt der Rat vor, einen gemeinsamen Workshop aller 

Arbeitsgruppen in Verbindung mit der Ratssitzung am 19. 

Juni in Kadaň zu veranstalten.
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RATSITZUNG
ZASEDÁNÍ RADY

Hlavním tématem jednání Rady Euroregionu Krušnohoří 

29. května 2015 byla příprava nového programu, který 

bude vyhlášen 12. 6. 2015. Protože hodnocení předklá-

daných projektů bude nadále úkolem odborných komisí 

euroregionu, bude 19. června pro všechny členy komisí 

uspořádán v Kadani pod taktovkou místostarosty Mgr. 

Jana Losenického seznamovací workshop, na kterém 

zástupce Ministerstva pro místní rozvoj ČR Ing. Josef Žid 

a zástupkyně Saské rozvojové banky SAB Ing. Manuela 

Prchalová podrobně nový program představí. Jako obvykle 

byli na jednání rady hosté, tentokrát starostové a zástupci 

obcí Blatno a Kalek. Na jednání byly provedeny také změny 

v odborných komisích a ve členské základně. 

V sociální komisi nahradí Mgr. Zdeňku Lukešovou z mos-

teckého magistrátu, která odešla do invalidního důchodu, 

Mgr. Alexandra Hynešová, také z Magistrátu města Mostu. 

Rada vyjádřila Mgr. Lukešové poděkování za její obětavou 

práci od samého začátku euroregionu. Komisi pro muzea 

a kulturní památky doplnil Ing. Petr Hybner, ředitel zámku 

v Klášterci nad Ohří. Z komise pro kulturu školy a mládež 

byl odvolán městem Bílina Mgr. Martin Berger a místo něho 

delegovala Bílina Mgr. Veroniku Horovou, místostarostku 

pro věci neinvestiční, kterou rada jednomyslně zvolila. 

Dopravní komisi opouští Ing. Ladislav Mandík a místo 

něho rada zvolila Ing. Jiřího Mysíka, tajemníka města 

Mostu, který má s dopravní problematikou z doby svého 

působení na ministerstvu dopravy velké zkušenosti. Do 

sportovní komise byli zvoleni dva noví členové - zástupce 

Bíliny Petr Procházka a zástupce Loun Mgr. Jakub Hnátek. 

V Euroregionu Krušnohoří ukončily členství obec Lužice 

a firma Korpen. O členství v euroregionu požádala spo-

lečnost Silent Senior Račetice o.p.s. a Rada Euroregionu 

Krušnohoří projevila o její činnost značný zájem. Proto 

požádala zástupce této společnosti, aby tuto společnost 

na příštím jednání rady prezentoval. Jednání na Červeném 

Hrádku je vždy pro členy rady krásný zážitek, navíc když 

tentokrát pod vedením starosty Jirkova Ing. Radka Štejnara 

mohli absolvovat exkurzi s prezentací právě provedených 

stavebních rekonstrukcí. 

Rada na Červeném Hrádku 
Ratssitzung auf dem Schloss Červený Hrádek

Hautthema der Tagung des Rates der Euroregion 

Krušnohoří am 29. Mai 2015 war die Vorbereitung des 

neuen Programms, das am 12. Juni 2015 eröffnet wird. 

Weil die Bewertung der vorgelegten Projekte weiterhin zur 

Aufgabe der Facharbeitsgruppen der Euroregion gehört, 

wird am 19. Juni unter Leitung des Vizebürgermeisters 

in Kadan, Herrn Mgr. Jan Losenický für die Mitglieder ein 

Auftaktworkshop veranstaltet. Herr Ing. Josef Žid, Vertreter 

des Ministeriums für Regionalentwicklung und Frau Ing. 

Manuela Prchalová von der SAB stellen ihnen dabei das 

neue Programm ausführlich vor. Bei der Beratung waren 

wie gewohnt auch Gäste des Rates anwesend, diesmal

Bürgermeister und weitere Gemeindevertreter von Kalek 

und Blatno. Bei der Beratung wurden auch Änderungen 

in den Arbeitsgruppen und an der Mitgliedsbasis vor-

genommen.

In der Arbeitsgruppe Soziales tritt anstelle von Frau Zdenka 

Lukešová aus der Selbstverwaltung Most, die nun Invali-

denrente erhält - Frau Mgr. Alexandra Hynešová, auch aus 

der Selbstverwaltung Most. Der Rat der Euroregion brachte 

Frau Zdenka Lukešová seinen Dank für ihre aufopferungs-

volle Arbeit seit Gründung der Euroregion zum Ausdruck. 

Die Arbeitsgruppe Museen und Kulturdenkmale wird Herr 

Ing. Petr Hybner bereichern, Direktor des Schlosses in 

Klášterec nad Ohří. Aus der Arbeitsgruppe Schule/Jugend/

Kultur wurde Herr Mgr. Martin Berger von der Stadt Bílina 

abgerufen und an seine Stelle delegierte Bílina Frau Mgr. 

Veronika Horová, Vizebürgermeisterin für nicht investive 

Angelegenheiten, die vom Rat einstimmig bestätigt wur-

de. Die Arbeitsgruppe Verkehr verlies Herr Ing. Ladislav 

Mandík und an dessen Stelle hat der Rat Herrn Jiří Mysík, 

Personalchef der Selbstverwaltung Most gewählt. Er hat 

mit der Verkehrsproblematik aus der Zeit seiner Arbeit im 

Verkehrsministerium große Erfahrungen.

In die Arbeitsgruppe Sport wurden zwei neue Mitglieder 

gewählt – der Vertreter der Stadt Bílina Herr Petr Pro-

cházka und der Vertreter der Stadt Louny Herr Mgr. Jakub 

Hnátek. Ihre Mitgliedschaft in der Euroregion beendeten 

die Gemeinde Lužice und die Firma Korpen. Um eine 

Mitgliedschaft hat die Gesellschaft Silent Senior Račetice 

o.p.s. gebeten. Der Rat der Euroregion zeigte für deren 

Tätigkeit Interesse und bat deshalb ihren Vertreter um eine 

Präsentation bei der nächsten Ratssitzung. Die Beratungen 

auf Schloss Červený Hrádek sind immer ein schönes 

Erlebnis für die Ratsmitglieder, außerdem konnten sie 

diesmal eine vom Jirkover Bürgermeister, Herrn Ing. Radek 

Štejnar geführte Besichtigung mit Präsentation der gerade 

durchgeführten Rekonstruktionen absolvieren.



11

PRACOVNÍ KOMISE 
ARBEITSGRUPPEN

Die Beratung der erweiterten Arbeitsgruppe 

Sport der Euroregion fand am 13. Mai im neuen 

Eisstadion SD Arena in Chomutov statt. Herr 

Petr Procházka stellte sich vor, Ratsmitglied der 

Stadt Bílina, von der er für diese Arbeitsgruppe 

vorgeschlagen wurde. In der Euroregion ist er als 

Experte für Jugendfußball bekannt. Schwerpunkt 

der Beratung war die Vorbereitung gemeinsamer 

Sportveranstaltungen und einer Übersicht zu 

Sportvereinen und ihren Dachverbänden in der 

Euroregion. Die sächsische Seite legte dazu 

einen Entwurf vor. Die Arbeitsgruppe verein-

barte, dass die Diskussionsansätze ein kleines 

Team am 10. Mai weiterverfolgt und sowohl die 

Publikation, als auch eine entsprechende Web-

präsentation vorbereitet, die mit der Internetseite 

der Euroregion Erzgebirge verlinkt werden soll. 

Herr Ing. Karel Lipmann, Chomutover Stadt-

rat und aktives Mitglied der Arbeitsgruppe hat 

eine Besichtigung der neuen Sportstätten auf 

den Flächen der Stadt Chomutov vorbereitet, 

die auf großes Interesse stieß. Dabei wurde 

in vertraulichen Gesprächen die Finanzierung 

von Sportstätten in beiden Ländern umfassend 

erörtert und man diskutierte zu diesem Thema 

nach dem Beratungsende noch lange.

Arbeitsgruppe Sport - Sportovní komise

Jednání posílené sportovní komise euroregionu 

proběhlo 13. května 2015 v novém zimním sta-

dionu SD Aréna v Chomutově. V komisi se před-

stavil radní Petr Procházka, navržený do komise 

městem Bílinou. Je v euroregionu ostatně dlouho 

znám jako odborník na mládežnický fotbal. Hlav-

ním bodem byla příprava společných sportovních 

akcí a především příprava přehledu sportovních 

organizací a jejich zastřešení v euroregionu, 

o kterém se vedla dlouhá a živá diskuse. Saská 

strana k tomu předložila svůj návrh. Komise se 

shodla na tom, že výstupy z diskuse zpracuje 

úzká pracovní skupina 10. června, která zároveň 

připraví konkrétní podobu jak publikace, tak i od-

povídajících webových stránek, které budou poté 

doplněny do internetových stránek Euroregionu 

Krušnohoří. Ing. Karel Lipmann, chomutovský 

radní a aktivní člen komise, připravil exkurzi po 

nových sportovištích chomutovského areálu, 

která se setkala s velkým zájmem. Při exkurzi se 

v neformální rozhovorech stalo obsáhlým téma-

tem financování sportovní činnosti v obou zemích 

a diskutovalo se na toto téma ještě dlouho po 

skončením jednání komise.
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Bei ihrer Beratung am 20. April 2015 trafen sich die Mit-

glieder dieser aktiven Arbeitsgruppe im Regionalmuseum 

K. A. Polánka - Zweigstelle Křížova Vila. Im angenehmen 

Ambiente wurden die Mitglieder von Frau Bürgermeisterin 

Zdeňka Hamouzová begrüßt. Sie ist gleichfalls Senatorin. 

Zu Beginn gedachten die Mitglieder der Arbeitsgruppe 

ihrer unlängst verstorbenen Vorsitzenden, Frau PhDr. 

Libuše Pokorná mit einer Schweigeminute. Ihre Nachfolge 

gestaltet sich nach Ansicht von Herrn Mgr. Michal Soukup 

nicht einfach. Er nahm als neues Mitglied erstmalig an 

der Beratung teil. Die Arbeitsgruppe wurde über das neue 

Kooperationsprogramm zur grenzüberschreitenden Zusam-

menarbeit informiert und freute sich über die Nachricht, 

Arbeitsgruppe Museen und Kulturdenkmäler
Komise muzeí a kulturních památek v Žatci
Na svém jednání 20. dubna 2015 se sešli členové této 

aktivní komise v Regionálním muzeu K. A. Polánka, na 

pracovišti Křížova vila. V příjemném prostředí je přivítala 

starostka Žatce, Zdeňka Hamouzová, která je i oblíbenou 

senátorkou. V úvodu uctili členové komise památku 

předsedkyně této komise, nedávno zesnulé PhDr. Libuše 

Pokorné minutou ticha. Náhrada za ni není jednoduchá, 

jak uvedl její nástupce, Mgr. Michal Soukup, který se jed-

nání komise zúčastnil jako její nový člen poprvé. Komise 

se seznámila s přípravou nového programu na podporu 

přeshraniční spolupráce a s radostí přijala zprávu, že 12. 

června 2015 bude nový program zahájen. Na jednání již 

přišli členové komise i hosté s konkrétními náměty nových 

projektů. Ostatně v uplynulém programovém období pod-

pořila a prosadila tato komise celou řadu velmi smyslupl-

ných projektů, jak těch malých v Lokálním řídícím výboru 

Euroregionu Krušnohoří, tak těch velkých v Monitorovacím 

výboru programu Cíl 3. V nadcházejícím období německá 

strana navrhuje projekty historie hornictví, průmyslového 

dědictví a fotodokumentaci s Bergakademií ve Freibergu. 

Na české straně navrhuje ředitel chomutovského muzea 

Ing. Děd několik projektů k jubileu významných českých 

a německých osobností, Jana Husa a Martina Luthera. 

Kastelánka zámku Krásný Dvůr Mgr. Michala Hofmannová, 

která byla na jednání jako host, navrhla vytvoření okruhu 

českých a saských zámků v euroregionu, jejich publicity 

i s výměnnými doprovodnými programy. Po prohlídce 

vily pokračovala exkurze v žateckém regionálním muzeu. 

Německé i české odborníky zaujala např. sbírka chmelo-

vých známek, ale především to byla interaktivní expozice 

Žatecký stroj času, na které pomocí tabletu s připravenou 

hrou prošli městem v průběhu 19. a 20. století. Neskrývali 

své nadšení z tohoto vynikajícího projektu, který přitahuje 

ve velké míře do muzea nejen děti a mládež.  

dass der offizielle Programmstart am 12. Juni 2015 erfolgen 

wird. Zu der Beratung kamen Mitglieder und ihre Gäste 

schon mit neuen, konkreten Projektvorhaben. Übrigens 

initiierte und begleitete die Arbeitsgruppe schon in der 

vergangenen Förderperiode eine Reihe sinnvoller, sowohl 

kleiner, im Lokalen Lenkungsausschuss, als auch großer, 

im Begleitausschuss bewilligter Ziel 3 Projekte. Für die 

neue Förderperiode schlägt die deutsche Seite Projekte im 

Bereich Bergbau und Industriekultur sowie ein Fotoprojekt 

in Zusammenarbeit mit der Bergakademie Freiberg vor. 

Auf tschechischer Seite hat der Direktor des Museums in 

Chomutov, Herr Ing. Stanislav Děd Projekte zu den Jubiläen 

Jan Hus und Martin Luther vorgeschlagen. Die Leiterin des 

Schlosses Krásný Dvůr, Frau Mgr. Michala Hofmanová, 

die sich an der Beratung als Gast beteiligte, möchte eine 

Publikation der tschechischen und sächsischen Schlösser 

mit den dazugehörigen Begleitprogrammen herausgeben. 

Nach dem Besuch der Villa wurde die Besichtigung im 

Regionalmuseum Žatec fortgesetzt. Deutsche und tsche-

chische Fachleute waren beeindruckt von der Sammlung 

der Hopfenmarken und von der interaktiven Exposition 

Zeitmaschine, die mit Hilfe von Tablets einen Rundgang 

durch die Stadt im 19. und 20. Jahrhundert ermöglicht. 

Ihre Begeisterung für das ausgezeichnete Projekt, das nicht 

nur Kinder und Jugendliche ins Museum lockt, haben sie 

nicht verborgen.

Mgr. Michal Soukup
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Hlavním tématem jednání bilaterální sociální 

komise Euroregionu Krušnohoří 26. května 

2015 byla na základě dohodnutého ročního 

plánu práce problematika systému prevenční 

pomoci pro rodiny v těžké sociální situaci.  Ve 

zdejším vícegeneračním  zařízení Mehrgene-

rationenhaus se členové komise podrobně 

seznámili nejen s jejím řešením v Sasku, ale 

v podrobné exkurzi se mohli sami přesvěd-

čit, jak funguje takové vícegenerační zařízení 

v praxi.   

Péče o děti začíná již od narození pomocí 

rodinných porodních asistentek. Pro úkoly 

v ochraně dětí vzniklo síťové propojení se-

stávající z obcí, policie, psychologů, církve, 

občanských nestátních organizací a je říze-

no samosprávou, v Sasku okresními úřady. 

Finančně je podporováno spolkovou vládou   

a zemskými okresními úřady. Předseda ně-

mecké části komise Frank Reißmann pozval 

svého spolupředsedu Ing. Karla Giampaoliho 

Sociální komise v Annabergu - Arbeitsgruppe Soziales in Annaberg
Die Beratung der bilateralen Arbeitsgruppe der 

Euroregion Erzgebirge fand am 26. Mai 2015, 

wie im gemeinsam Jahresarbeitsplan verein-

bart, zum Themenschwerpunkt Präventives 

Hilfesystem für Familien in sozialen Notlagen 

statt. Vor Ort konnten sich die Mitglieder der 

Arbeitsgruppe nicht nur mit sächsischen Lö-

sungungsansätzen näher vertraut machen, 

sondern sie konnten sich während einer de-

tailierten Besichtigung auch selbst überzeugen, 

wie so ein Mehrgenerationenhaus in der Praxis 

funktioniert. 

Die Betreuung der Kinder durch sogenannte 

Familienhebammen beginnt schon ab der Ge-

burt. Für die Aufgaben zum Schutz der Kinder 

ist ein Netzwerk entstanden, in das  Kommu-

nen, Polizei, Psychologen, Kirchen und NGOs 

eingebunden sind und das von den Regio-

nalverwaltungen betrieben wird – in Sachsen 

von den Landratsämtern. An der Finanzierung 

beteiligen sich der Bund (Bundesministerium 

für Familie) und der jeweilige Landkreis. Der 

Vorsitzende der deutschen Seite, Herr Frank 

Reißmann lud seinen Mitvorsitzenden Ing. 

Karel Giampaoli zur 

Beratung des hiesigen Verwaltungsrates ein, 

was Herrn Ing. Karel Gianpaoli gern annahm.

Ing. Giampaoli erläuterte dann die Kompeten-

zen der Bezirke und der mit Verwaltungshoh-

heiten beauftragten Städte zu dieser Proble-

matik auf tschechischer Seite und schlug eine 

Zusammenarbeit in diesem Bereich vor. Er 

unterbreitete einen weiteren Vorschlag, dass 

das Ziel der heutigen Arbeitsgruppenberatung 

ein grenzüberschreitendes Projekt zum Erfah-

rungsaustausch sein könnte. Für die tschechi-

schen Teilnehmer war die anschließende Be-

sichtigung des Mehrgenerationenhauses sehr 

interessant. Hier treffen sich  junge und ältere 

Leute, es wird Berufsbildung vermittelt und die 

Erzeugnisse werden zum Verkauf angeboten, 

wiederum in Ausbildungsmodulen zum Ver-

käufer/ Hilfsverkäufer. An der Beratung nahm 

erstmalig das neue Mitglied Mgr. Alexandra 

Hynešová aus Most anstelle des langjährigen 

Mitgliedes Mgr. Zděnka Lukešová teil, letztere 

verließ die Arbeitsgruppe aufgrund gesund-

heitlicher Probleme. Gast der Arbeitsgruppe 

war die stellvertretende Oberbürgermeisterin 

von Most, Ing. Markéta Stará. Zu ihren Auf-

gaben gehört der Bereich Soziales. Die in der 

Arbeitsgruppe gemachten Erfahrungen werden 

für sie hilfreich sein. 

na zasedání zdejší správní rady, které Ing. 

Karel Giampaoli rád přijal. Ing. Giampaoli 

vysvětlil poté kompetence kraje a pověře-

ných měst na české straně v této problema-

tice a navrhl spolupráci v této oblasti. Také 

navrhl, aby výsledkem jednání komise byl 

přeshraniční projekt s výměnou zkušeností. 

Pro české účastníky byla následná exkurze 

ve vícegeneračním zařízení velmi zajímavá. 

Setkávají se zde mladí i staří, probíhají zde 

vzdělávací profesně zaměřené kurzy a je-

jich výrobky se zde i nabízejí k prodeji, také 

v kurzu pro pomocné prodavače. Jednání se 

poprvé zúčastnila nová členka komise Mgr. 

Alexandra Hynešová z Mostu, která nahradila 

dlouholetou členku Mgr. Zdeňku Lukešovou, 

která opustila komisi v důsledky dlouhodobé-

ho onemocnění. Hostem jednání komise byla 

náměstkyně primátora Mostu Ing. Markéta 

Stará, která má v kompetenci sociální oblast 

a získané zkušenosti v komisi jistě využije.
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PROJEKTOVÉ ZÁMĚRY
PROJEKTVORHABEN

Die Euroregion Krušnohoří und das Ökologische Zentrum 

Most für das Erzgebirge wurden von der sächsischen 

Bürgerinitiative „Für saubere Luft im Erzgebirge“ ange-

sprochen, deren Befürworter auch der ehemalige Bundes-

tagsabgeordnete Heinz Peter Haustein ist. Sie hat mit einer 

Petition für saubere Luft eine große Anzahl Unterschriften 

gesammelt. Die Euroregion Krušnohoří sowie das Ökolo-

gische Zentrum haben natürlich auch ein Interesse, die 

Ursachen der Geruchbelastung zu ergründen, gegen die 

sich die Beschwerden der sächsischen Kammgemeinden 

richten. Deshalb wurde ein Projektvorhaben zur Ursachen-

suche für die Geruchbelastung vorbereitet. Das Projekt 

soll unsere Bemühungen in der gemeinsamen Region für 

eine gemeinsame Analyse der Geruchsursachen und der 

Verunreinigung der Luft dokumentieren, um diese Ursachen 

zu beseitigen. Das Ökologische Zentrum, das organisa-

torisch dem Forschungsinstitut für Braunkohle in Most 

angegliedert ist, schickt regelmäßig Informationen nicht 

nur an die tschechischen Partner, sondern auch an das 

Sächsische Ministerium für Umwelt und Landwirtschaft, wo 

diese aktuellen Informationen sehr geschätzt werden. Bei 

der Beratung der Vertreter der tschechischen Euroregion, 

des Forschungsinstituts und des Ökologischen Zentrums 

am 12. Mai 2015 wurden schon konkrete Aufgaben sowie 

Projektaktivitäten festgelegt. Das Ökologische Zentrum 

bereitet noch weitere Vorhaben zur Zusammenarbeit der 

tschechischen und sächsischen Partner im Bereich Um-

weltbildung vor. Die Vorhaben werden bei der Beratung 

Projektvorhaben für die Umwelt
Projektové záměry pro životní prostředí

Euroregion Krušnohoří a Ekologické centrum Most pro 

Krušnohoří byly osloveny saskou krušnohorskou občan-

skou iniciativou „Za čistý vzduch v Krušných horách“. Tato 

iniciativa, kterou podporuje i bývalý poslanec Spolkového 

sněmu Petr-Heinz Haustein, soustředila velké množství 

podpisů pod peticí za čistý vzduch. Euroregion Krušno-

hoří i Ekologické centrum mají samozřejmě také zájem na 

odhalení příčin údajného zápachu, na který se soustřeďují 

stížnosti saské strany. Proto byl připraven projektový záměr 

výzkumu příčin zápachové zátěže. Projekt by měl dokladovat 

snahu nás, ve společném regionu, o společnou analýzu 

příčin zápachu a znečišťování ovzduší, aby bylo možné na 

jejím základě tyto příčiny odstraňovat. Ekologické centrum, 

které je organizačně začleněno do Výzkumného ústavu pro 

hnědé uhlí v Mostě, posílá pravidelné informace nejen 

českým partnerům, ale i saskému Ministerstvu životního 

prostředí a zemědělství, které tyto aktuální informace vysoce 

oceňuje. Na jednání zástupců euroregionu, Výzkumného 

ústavu pro hnědé uhlí a Ekologického centra 12. května 

2015 byly již stanoveny konkrétní úkoly a aktivity projek-

tu. Ekologické centrum navíc připravuje s euroregionem 

další projektové záměry spolupráce českých a saských 

partnerů v oblasti ekologické výchovy. Tyto záměry budou 

projednány na zasedání bilaterální komise pro životní 

prostředí Euroregionu Krušnohoří, které se bude konat 

v červnu v Mostě.

Aufgrund einer Initiative des Vorsitzenden der Bezirks-

wirtschaftskammer, Herrn Ing. František Jochman, der 

auch Mitglied der Arbeitsgruppe Wirtschaftsförderung der 

Euroregion ist, trafen sich am 12. 05. 2015 im Bezirksamt 

Vertreter des Bezirkes, der Bezirkswirtschaftskammer und 

der Euroregionen Erzgebirge und Elbe-Labe zur gemein-

Na Krajském úřadě Ústeckého kraje se z iniciativy předsedy 

Krajské hospodářské komory Ing. Františka Jochmana, 

člena hospodářské komise Euroregionu Krušnohoří, 

sešli 12. 5. 2015 zástupci kraje, Krajské hospodářské 

komory, Euroregionů Krušnohoří a Labe ke společné 

přípravě další spolupráce se Saskem. Tato spolupráce je 

dlouhodobě velmi dobrá a účastníci jednání mají již zcela 

jasné další konkrétní projektové záměry pro posílení této 

spolupráce v budoucím programového období. Představí 

je u příležitosti návštěvy premiéra ČR Bohuslava Sobotky 

v Drážďanech 12. června 2015 u příležitosti zahájení nového 

programu na podporu přeshraniční spolupráce.

Kraj a jeho euroregiony - Der Bezirk und seine Euroregionen

samen Vorbereitung der weiteren Zusammenarbeit mit 

dem Freistaat Sachsen. Diese Zusammenarbeit verläuft 

über viele Jahre hinweg sehr gut und  die Teilnehmer der 

Beratung haben schon ganz klare, konkrete Projektvorhaben 

für eine Vertiefung der Zusammenarbeit in der nächsten 

Förderperiode. Diese werden sie anlässlich des Besuches 

des Premierministers der Tschechischen Republik Bohus-

lav Sobotka in Dresden am 12. Juni 2015, bei der Eröff-

nung des neuen Programms für die grenzüberschreitende 

Zusammenarbeit vorstellen.     

e Euroregionen
Společně s krajem / 

Gemeinsam mit dem Bezirk

der bilateralen Arbeitsgruppe Umwelt der Euroregion 

besprochen, die im Juni in Most stattfindet.
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ÚSPĚŠNÉ PROJEKTY 
ERFOLGREICHE PROJEKTE

Poslední vytištěná stránka, poslední pod-

pisy a hotovo – projekt „Dvě země – jeden 

region“ je u konce. To, co bude teď určitě 

postrádat každý ze všeho nejvíce, je ko-

lektiv, který se na realizaci tohoto projektu 

podílel. 

Každá koordinační schůzka potvrzovala, 

že každý člen dává do projektu všechno, 

a že hlavní myšlenku projektu „zviditelnit 

Krušnohoří a posílit lokální patriotismus“ 

přijal za svou.

Jsme rádi, že se nám podařilo dosáhnout 

všech cílů, které jsme si na začátku vyty-

čili, ač se na cestě k nim často objevovalo 

mnoho nečekaných překážek, příkladem 

může být změna legislativy a tím výrazně 

náročnější získávání všech povolení pro 

stavbu naučné stezky nebo sníh 25. října, 

který výrazně narušil plynulost exkurze. 

Telegrafické hlášení by mohlo vypadat 

následovně:

- Nové informační centrum Lesenská pláň 

– hotovo

- Vybavení infocentra na německé straně 

– hotovo

- Vybudování herní a naučné zážitkové 

stezky mezi Lesnou a Deutschneudorfem  

- hotovo

- Natočení image spotu k lepší propagaci 

místní lokality – hotovo

- Vytvoření a vytištění letáků pro turisty 

s tipy na výlet – hotovo

- Exkurze pro odbornou veřejnost a ve-

řejnost po východním Krušnohoří - hotovo

Takto strohé zhodnocení však nedokáže 

postihnout ani práci, která se za jednotlivý-

mi body skrývá, ani pocit uspokojení, který 

máme z každého návštěvníka infocentra, 

který odchází se slovy „já k vám zase přijdu“, 

ani radost dětí, které zkouší jednotlivé herní 

prvky na naučné stezce. 

Těžko říci, který z cílů projektu je význam-

nější. Věříme však, že dohromady jsou 

důkazem toho, že Krušné hory, ač rozdě-

lené hranicí, jsou jeden region otevřený pro 

všechny návštěvníky. 

Závěrečné konference na Lesné se zúčast-

nili mnohé významné osobnosti, např. Ing. 

Josef Žid z Ministerstva pro místní rozvoj 

ČR, Petr Heinz Haustein z Deutschneu-

dorfu, či starosta Boleboře Ing. Jan Juřina.  

Die letzte Seite gedruckt, die letzte Un-

terschrift – fertig. Das Projekt Zwei Län-

der – eine Region ist zu Ende. Was jeder 

jetzt bestimmt am meisten vermisst, ist 

das Team, das sich an der Umsetzung 

des Projektes beteiligt hat.

Jedes Koordinierungstreffen bestätigte, 

dass jeder alles für das Projekt gegeben 

hat und jeder die Idee des Projektes, das 

Erzgebirge spürbar zu machen und den 

Lokalpatriotismus zu stärken, zu seiner 

eigenen Aufgabe gemacht hat. Wir sind 

froh, dass es uns gelungen ist, alle Zie-

le zu erreichen, die wir uns am Anfang 

gestellt hatten, trotz dass es mehrere 

unerwartete Hindernisse gab, zum Bei-

spiel – eine Änderung der Gesetzgebung 

und damit verbunden, die aufwendige 

Erbringung aller Baugenehmigungen für 

den Lehrpfad oder der Schnee am 25. 

Oktober, der die Fortsetzung der Exkur-

sion schwierig machte. Eine Meldung im 

Telegrammstil hätte so aussehen können: 

- Neues Informationszentrum „Lesenská 

pláň“ - erledigt

- Ausstattung des Infozentrums auf deut-

scher Seite - erledigt

- Spiel- und Lehrerlebnispfad zwischen 

Lesná und Deutschneudorf - erledigt

- Filmaufnahmen für den Imagespot zur 

besseren Präsentation des Standortes 

- erledigt

- Herstellung und Druck der Werbeflyer 

für Touristen mit Ausflugstipps – erledigt 

Konec projektu „Dvě země - jeden region“
Abschluss des Projektes „Zwei Länder - eine Region“

- Exkursion für Spezialisten und Laien ins 

Osterzgebirge – erledigt.

Diese knappe Einschätzung kann jedoch 

weder die hinter den einzelnen Punkten 

verborgene Arbeit noch das Gefühl der 

Zufriedenheit treffen, das uns jeder Be-

sucher des Informationszentrums gibt, der 

sich mit den Worten „zu Ihnen komme ich 

wieder“ verabschiedet oder die Freude 

der Kinder, die die einzelnen Spielele-

mente des Lehrpfades ausprobieren. 

Schwer zu sagen, welche Projektziele 

mehr bedeuten. Wir glauben, dass es 

insgesamt Beweise dafür sind, dass 

das durch die Grenze geteilte Erzgebir-

ge eine Region ist, die allen Besuchern 

offen steht. An der Abschlussveranstal-

tung in Lesná nahmen einige bekannte 

Persönlichkeiten teil, z.B. Herr Ing. Josef 

Žid vom tschechischen Ministerium für 

Regionalentwicklung, Herr Heinz Peter 

Haustein, Projektpartner von der Ge-

meinde Deutschneudorf, Herr Ing. Jan 

Juřina, Bürgermeister von Boleboř.
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ZE ŽIVOTA PARTNERSKÝCH MĚST
AUS DEM LEBEN DER PARTNERSTÄDTE

Stalo se již tradicí, že se zástupci horských 

obcí Euroregionu Krušnohoří setkávají 

střídavě na obou stranách hranice. Dne 

30. března 2015 se na svém dalším 

pravidelném jednání sešli v Brandově 

starostové Brandova, Hory Svaté Ka-

teřiny, Nové Vsi v Horách, Olbernhau  

Deutschneudorfu a Seiffenu s jednatelem 

Euroregionu Krušnohoří. Nejdůležitějším 

bodem byla tentokrát příprava otevření 

staronového hraničního přechodu mezi 

Brandovem a Olbernhau. Je ho třeba pro vytvoření objížďky v Olbernhau, která bude 

vedena přes Brandov, a obyvatelé obou obcí se po 20 letech úsilí o otevření tohoto býva-

lého přechodu přece jen dočkají. Hraniční most německá strana již opravuje, připraveno 

je i rozšíření přístupové silnice mezi hraniční přechodem a Brandovem na české straně, 

a rovněž rekonstrukce příjezdové komunikace na hraničním přechodu v Hoře Svaté 

Kateřiny. Po zvážení všech okolností bylo stanoveno otevření přechodu na Brandově na 

15. dubna ve 14 hod. Pro zajištění bezpečnosti byli na jednání pozváni zástupci české 

i německé policie. Zbývá ještě doplnit nový hraniční přechod na seznam česko-saských 

hraničních přechodů, dohoda o stavebních pracích na obou stranách byla již podepsána. 

Starosta Olbernhau Dr. Steffen Laub v dalším bodu jednání navrhl, aby sousední horské 

obce využily možnosti podání společného přeshraničního projektu pro vybavení hasičských 

sborů. Starosta Nové Vsi v Horách David Kádner, který je rovněž poslance parlamentu ČR, 

se ujme přípravy tohoto projektu na české straně.

Horské obce společně - Gebirgsgemeinden arbeiten zusammen
Es ist schon eine Tradition, dass Vertreter der Gebirgsge-

meinden der Euroregion Erzgebirge sich abwechselnd auf 

beiden Seiten der Grenze treffen. So trafen sich zu ihrer 

regulären Beratung am 30. März in Brandov die Bürger-

meister von Brandov, Hora Sv. Kateřiny, Nová Ves v Horách, 

Olbernhau, Deutschneudorf und Seiffen mit dem Geschäfts-

führer der Euroregion Krušnohoří. Schwerpunkt war die 

Vorbereitung zur Wiedereröffnung des  Grenzübergangs 

zwischen Olbernhau und Brandov. Dieser ist für eine Um-

leitung um Olbernhau erforderlich, diese führt über Brandov. 

Die Einwohner beider Gemeinden erwarten nach 20-jährigen 

Bestrebungen die Eröffnung des ehemaligen Grenzüberganges. Auf deutscher Seite wird die 

Grenzbrücke repariert, auf tschechischer Seite wird die Zufahrtsstraße zum Grenzübergang 

von Brandov aus verbreitert sowie die Zufahrtsstraße in Hora Sv. Kateřiny repariert. Nach 

Abwägung aller Umstände wurde die feierliche Eröffnung in Brandov auf den 15. April 2015, 

14 Uhr datiert. Für die Gewährleistung der Sicherheit wurden zur Beratung auch Vertreter der 

deutschen und tschechischen Polizei eingeladen. Es bleibt noch offen, den neuen Übergang 

in die Liste der sächsisch-tschechischen Grenzübergänge aufzunehmen. Die Verträge zu 

den Baumaßnahmen wurden auf beiden Seiten schon unterzeichnet. Der Bürgermeister von 

Olbernhau, Herr Dr. Steffen Laub hat in einem weiteren Tagesordnungspunkt vorgeschlagen, 

dass die benachbarten Gebirgsgemeinden die Möglichkeit nutzten, ein gemeinsames Pro-

jekt für die Ausstattung der Feuerwehren zu beantragen. Der Bürgermeister von Nová Ves 

v Horách, Herr David Kádner, der zugleich Abgeordneter des tschechischen Parlaments ist, 

nimmt an der Vorbereitung des Projektes auf tschechischer Seite teil.

Na hraničním mostě, který odděluje Brandov a Olbernhau, 

se sešli 15. dubna 2015 zástupci horských obcí z obou stran 

hranice, Ústeckého kraje, Euroregionu Krušnohoří a množství 

obyvatel ze širokého okolí na slavnostním otevření hraničního 

přechodu, o který usilovali celých dvacet let.  Německá strana 

počátkem roku požádala o využití tohoto starého, původního 

hraničního přechodu pro objížďku Olbernhau, která povede 

po českém území. Důvodem je rekonstrukce tamní hlavní 

silnice.  V krátké době byly vyřešeny díky skvělé spolupráci 

všech českých i německých partnerů konkrétní technické 

záležitosti. Díky Ústeckému kraji došlo na české straně k roz-

šíření příjezdové komunikace z Brandova k hraničnímu mostu, 

v Hoře Svaté Kateřiny došlo k úpravě komunikace k tamějšímu 

hraničnímu přechodu a německá strana sanovala v dohodnuté 

době hraniční most. Toto řešení je zamýšleno i pro školní 

autobusy po dobu trvání obchvatu do října, poté již pouze 

pro osobní automobily a menší nákladní automobily do 3,5 t. 

Radní Ústeckého kraje pro dopravu Jaroslav Komínek vyzdvihl ve svém projevu 

skutečnost, že tento hraniční přechod je v Ústeckém kraji poslední, který zbývalo 

otevřít. Posílí zcela určitě další rozvoj turistiky v obou zemích a přispěje i k pro-

hloubení dosavadních velmi dobrých kontaktů mezi zdejšími obyvateli. Starosta 

Olbernhau Steffen Laub vysoce ocenil dosavadní dobrou spolupráci horských 

obcí a ubezpečil přítomné, že tento přechod zůstane otevřen dokončení obchvatu. 

Původně zamýšlený, zcela nový silniční obchvat Olbernhau s vybudováním nového 

mostu, zůstává i nadále ve hře. 

Poslední hraniční přechod v našem euroregionu otevřen
Letzter Grenzübergang in unserer Euroregion eröffnet

Auf der Grenzbrücke, die Brandov und Olbernhau trennt, trafen 

sich am 15. April 2015 Vertreter der Gebirgsgemeinden von 

beiden Seiten der Grenze, des Bezirkes Ústecký kraj, der Eu-

roregion und eine große Anzahl Einwohner aus der weiteren 

Umgebung zur feierlichen Eröffnung des Grenzüberganges, 

um den sie sich seit zwanzig Jahren bemüht hatten. Die deut-

sche Seite hat am Anfang diesen Jahres um Nutzung des alten, 

ursprünglichen Grenzüberganges für eine Umleitung gebeten, 

die über das tschechische Gebiet führen soll. Grund ist die 

Sanierung der Hauptstraße in Olbernhau. In kurzer Zeit wurden 

dank der ausgezeichneten Zusammenarbeit aller deutschen 

und tschechischen Partner die technischen Angelegenheiten 

gelöst. Und dank der Bezirksverwaltung vom Ústecký kraj  

wurde die Zufahrtstraße von Brandov bis zum Grenzübergang 

verbreitert. Die deutsche Seite sanierte die Grenzbrücke in 

der vereinbarten Zeit. Eine solche Lösung wurde auch den 

Schulbussen während der Umleitung bis Oktober ermöglicht, 

später werden nur PKWs und Kleintransporter bis 3,5 t erlaubt sein. Der Bezirksrat für Verkehr, Herr 

Jaroslav Komínek erwähnte die Tatsache, dass dieser Grenzübergang der letzte im Bezirk ist, der 

zur Eröffnung geblieben wäre. Er trägt sicher zur weiteren Entwicklung des Tourismus in beiden 

Ländern sowie zur weiteren Vertiefung der bisherigen guten Kontakte der Einwohner bei. Der Bür-

germeister von Olbernhau, Herr Dr. Steffen Laub schätzte die gegenwärtige Zusammenarbeit der 

Gebirgsgemeinden gut ein und hat den Anwesenden versichert, dass der Grenzübergang auch nach 

Beendigung der Umleitung geöffnet bleibt. Die ursprünglich beabsichtigte, neue Umgehungsstraße 

von Olbernhau bleibt in Verbindung mit dem Bau einer neuen Brücke jedoch weiterhin eine Option.
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ZE ŽIVOTA PARTNERSKÝCH MĚST
AUS DEM LEBEN DER PARTNERSTÄDTE

Nové vedení Mostu pozvalo primátora part-

nerského města Marienberg Thomase Witti-

ga krátce po svém zvolení do Mostu a na 

oplátku 4. května navštívili primátor Mostu 

Jan Paparega, jeho náměstek Marek Hrvol 

a jednatel Euroregionu Krušnohoří František 

Bína Marienberg, aby v započatých rozho-

vorech pokračovali. Na radnici v Marienbergu 

již připravili konkrétní náměty společných 

projektů v oblasti rozvoje turistiky, krizového 

managementu a sportu, ale především byli 

kontaktováni odpovídající partneři, kteří mohou 

být příštími nositeli projektů. Dlouholetý primá-

tor Marienbergu Thomas Wittig končí ve své 

funkci a předá všechny záležitosti dosavadní 

přeshraniční spolupráce svému nástupci, který 

bude zvolen v nadcházejících komunálních 

červnových volbách. V Sasku jsou starostové 

a přednostové okresních úřadů voleni přímo, 

na sedm let. V minulém programovém období 

obě města realizovala celou řadu smyslupl-

ných velkých a rovněž velké množství malých 

projektů, které vedly k dalšímu prohloubení 

dosavadních kontaktů, vzájemné prezentaci 

Partnerství Most – Marienberg - Partnerschaft Most – Marienberg
Die neue Leitung der Stadt Most hat gleich 

nach ihrer Wahl den Oberbürgermeister der 

Partnerstadt Marienberg Thomas Wittig nach 

Most eingeladen und am 4. Mai besuchten 

Herr Oberbürgermeister Jan Paparega, sein 

Stellvertreter Marek Hrvol und der Geschäfts-

führer der Euroregion František Bína die Stadt 

Marienberg, um die begonnenen Gespräche 

fortzusetzen. Im Marienberger Rathaus wur-

den konkrete Vorhaben für gemeinsame Pro-

jekte im Bereich Entwicklung des Tourismus, 

des Katastrophenschutzes und des Sports be-

sprochen. Vor allem wurden die entsprechen-

den Partner kontaktiert, die Projektträger sein 

könnten. Der langjährige Oberbürgermeister 

von Marienberg Thomas Wittig beendet seine 

Funktion und überreicht an seinen Nachfolger, 

der im Juni gewählt wird, alle Angelegenhei-

ten. In Sachsen werden Bürgermeister und 

Landräte für sieben Jahre direkt gewählt. In 

der vergangenen Förderperiode haben beide 

Städte eine Reihe sinnvoller Projekte reali-

siert, darunter waren Großprojekte sowie eine 

große Menge Kleinprojekte, die zur weiteren 

Vertiefung der bisherigen Kontakte führten. 

Ein Programmteil während des Besuches der 

Moster Delegation war eine Exkursion in den 

Betrieb Scherdel, der noch vor der Wende als 

Federnwerk bekannt war.

Dort wurden Federn für Automobile für den 

ganzen Ostblock produziert. 1990 übernahm 

die Firma Scherdel den Betrieb und vernetzte 

ihn mit den 26 ihrer Filialen in der ganzen Welt, 

auch in der Tschechischen Republik.

In den Marienberger Hallen, die viermal so 

groß sind wie der Marienberger Marktplatz, 

produziert man mit höchster Präzision Kom-

ponenten, die Bestandteile von Automotoren 

sind, Stahlteile für Autositze und Federn. Ein 

großer Teil der Produktion ist vollautomatisiert.

Die Firma Scherdel trägt wesentlich zur Ent-

wicklung der Stadt sowie der Region und als 

größter Arbeitgeber in hohem Maß auch zur  

Beschäftigung der Einheimischen bei.

Bürgermeister Wittig würdigte die Rolle des 

Betriebs, der beispielhaft für eine gute Zu-

sammenarbeit zwischen Unternehmen und 

Selbstverwaltungen ist. Bei einer Rundfahrt 

lernte die Moster Delegation einzelne Ortsteile 

kennen, die früher selbstständige Gemeinden 

waren. Der Trend, kleine Gemeinden größe-

ren anzugliedern, ist in Sachsen aktuell und 

günstig für beide Seiten.

a sbližování obyvatel obou měst. Součástí 

návštěvy mostecké delegace byla i exkurze 

v podniku Scherdel, který byl ještě před revo-

lucí známý jako Federnwerk, protože vyráběl 

pružiny do automobilů pro celou RVHP. V roce 

1990 ho firma Scherdel  převzala a zapojila do 

sítě svých 26 poboček, které jsou po celém 

světě, také v České republice. V Marienber-

gu se v halách, které jsou čtyřikrát větší než 

je marienberské náměstí, vyrábějí s nejvyšší 

přesností komponenty do automobilů, do 

součástek motorů, kovových částí sedadel až 

po pružiny. Velká část výroby je plně automa-

tizovaná. Firma Scherdel významně přispívá 

k rozvoji města i regionu a velkou měrou, jako 

největší zdejší zaměstnavatel, tak přispívá 

k uspokojivé zaměstnanosti místních obyvatel. 

Starosta Wittig velmi ocenil roli tohoto podniku, 

který může být příkladem pro dobrou spolupráci 

podniků a samosprávy. Na okružní cestě se 

mostecká delegace seznámila s místními část-

mi Marienbergu, které byly dříve samostatnými 

obcemi. Trend spojování malých obcí s velkými 

je v Sasku aktuální a výhodný pro obě strany. 
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ZEMĚ ZNOVUZROZENÁ
DAS NEUGEBORENE LAND

Einer der bekanntesten Ökologen der Tschechischen 

Republik ist der Moster Bürger, Ing. Stanislav Štýs, 

DrSc. Geboren wurde er 1930 in Chudeřín bei Most 

und war ursprünglich Forstingenieur von Beruf. Je-

doch wurde er einer der größten Umweltexperten, 

vor allem auf dem Gebiet der Rekultivierung und 

des Landschaftsschutzes nach der Braunkohleför-

derung. Er war in vielen verantwortungsvollen Funk-

tionen tätig, zuletzt  als Leiter der Rekultivierung und 

anschließend bis  zur Rente - Leiter der Abteilung 

Ökologie in der  Generaldirektion der Nordböhmis-

chen Tagebaue in Most. Herr Ing. Stanislav Štýs, 

Dr.Sc ist immer noch in seinem Fach tätig. Er arbeitet 

mit wissenschaftlichen Zentren und Hochschulen 

zusammen und ist Autor von 330 Publikationen. 

Seine umfangreichen Dokumentationen sind vorran-

gig authentische Fotografien von Landschaften vor 

und nach der Rekultivierung. Seine Ausstellungen 

wurden in schon vielen Ländern, am häufigsten im  

benachbarten Sachsen gezeigt und erregten großes 

Interesse. Genauso war es auch auf der Prager Burg 

am 2. April 2015, im Theresianischen Flügel des Al-

ten Königspalastes. Die Schirmherrschaft übernahm 

der Präsident der Tschechischen Republik Miloš Ze-

man. Unter den offiziellen Gästen waren der Minister 

für Industrie und Handel Jan Mládek, der Hauptmann 

des Bezirkes Ústecký kraj Oldřich Bubeníček, der 

Vorsitzende des Wirtschafts- und Sozialrates des 

Bezirkes Richard Falbr, der Oberbürgermeister der 

Stadt Most Jan Paparega, der auch stellvertretender 

Vorsitzender der Euroregion Krušnohoří ist, der neue 

Vorsitzende,  Ing. Jiří Hlinka und viele Vertreter von 

Selbstverwaltungen und Organisationen nicht nur 

aus Most, sondern aus der gesamten Region. Die 

Ausstellung wurde von einer Präsentation regionaler 

Produkte begleitet, die die Kreislandwirtschaftska-

mmer Most unter Anwesenheit ihrer Vorsitzenden 

Ludmila Holadová organisiert hat.

Neu entstandenes Land auf der Prager Burg
Landschaften von Stanislav Štýs vor und nach der Rekultivierung

Země znovuzrozená na Pražském hradu
Výstava Stanislava Štýse krajiny před a po rekultivacích

Jeden z nejvýznačnějších ekologů ČR je Mostečan 

Ing. Stanislav Štýs, DrSc. Narodil se 22. října 1930 

v Chudeříně u Mostu. Původně lesní inženýr se stal 

jedním z největších odborníků na životní prostředí, 

především na rekultivace krajiny po těžbě hnědého 

uhlí a na ochranu krajiny po jeho těžbě.  Působil 

v mnoha vysokých funkcích, naposledy na postu 

vedoucího projekce rekultivací a následně až do 

důchodu ve funkci vedoucího odboru revírní eko-

logie na Generálním ředitelství Severočeských dolů 

v Mostě. Ing. Štýs je ve svém oboru stále činný. 

Spolupracuje s vědeckými pracovišti i vysokými 

školami a je autorem 330 publikací. Jeho rozsáhlé 

dokumentární dílo, což je především vytváření au-

tentických fotografií krajiny před a po rekultivacích, 

bylo již prezentováno v mnoha zemích, nejčastěji 

v sousedním Sasku, a všude jeho výstava vyvolala 

živý zájem. Stejně tomu bylo i na Pražském hradu 

v Tereziánském křídle Starého královského paláce 

dne 2. dubna 2015. Záštitu převzali a také se výstavy 

osobně zúčastnili mnozí význační hosté. Byli to pre-

zident České republiky Miloš Zeman, ministr průmy-

slu a obchodu Jan Mládek, hejtman Ústeckého kraje 

Oldřich Bubeníček, předseda Hospodářské a sociální 

rady Ústeckého kraje Richard Falbr, primátor Mostu 

Jan Paparega, který je místopředsedou Euroregio-

nu Krušnohoří či Jiří Hlinka, nový předseda tohoto 

sdružení, a také mnoho zástupců samospráv a or-

ganizací nejen Mostu, ale i celého regionu. Výstava 

byla doplněna i ukázkou regionálních potravin, které 

dodala Okresní agrární komora Most, zastoupená její 

předsedkyní Ludmilou Holadovou. 
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ZE ŽIVOTA PARTNERSKÝCH MĚST
AUS DEM LEBEN DER PARTNERSTÄDTE

Město Stollberg hledalo již několik let vhodné-

ho partnera pro svou přeshraniční spolupráci 

s českým partnerem, až ho nalezlo prostřed-

nictvím euroregionu v Obrnicích. Po předcho-

zích telefonických hovorech došlo 11. května 

2015 k návštěvě starosty Stollbergu Marcela 

Schmidta a vedoucího odboru kultury Andrease 

Christiana Ahnera v Obrnicích.

Starostka Obrnic  Drahomíra  Miklošová je  se-

známila se specifickou  problematikou Obrnic  

a poté s nimi podnikla velmi podrobnou exkurzi. 

Hosté, mezi nimi i jednatel Euroregionu Krušno-

Nové partnerství na obzoru - Neue Partnerschaft am Horizont
Die Stadt Stollberg sucht schon einige Jahre 

einen passenden Partner für die grenzüber-

schreitende Zusammenarbeit. Nach vielen 

Telefongesprächen und E-Mails kam es 

am 11. Mai endlich zum Besuch des Herrn 

Oberbürgermeisters Marcel Schmidt und des 

Leiters der Abteilung Kultur Andras Christian 

Ahner in Obrnice. 

Die Bürgermeisterin von Obrnice, Frau Drahomí-

ra Miklošová machte sie mit den Gegebenhei-

ten von Obrnice bekannt und begleitete sie 

anschließend durch den Ort. Die Gäste, unter 

denen auch der Geschäftsführer der Euroregion 

war, besichtigten den Ort und die die Bibliothek, 

den Kindergarten, die Schule, die Feuerwehr, 

sowie das Jugendfreizeitzentrum. Es wurde 

nicht mit lobenden Worten zur Arbeit der Bür-

germeisterin und des Gemeinderates gespart. 

Während der Besichtigung kamen schon Ideen 

für gemeinsame Projektvorhaben. Beide Seiten 

möchten  Aktivitäten in der Zusammenarbeit für 

Kinder und Jugendliche, für Feuerwehren und 

Vereine erreichen.  Im Juli findet in Stollberg ein 

traditionelles Stadtfest statt, an dem die Bürger-

meisterin teilnehmen wird.

hoří, prošli sídliště, navštívili knihovnu, mateř-

skou školu, základní školu, hasičskou zbrojnici 

i volnočasové zařízení pro mládež od 15 let. 

Nešetřili slovy uznání o tom, co se v Obrnicích 

podařilo za uplynulých 7 let starostce a zastu-

pitelstvu Obrnic vybudovat. 

Při exkurzi se objevily již i první náměty spo-

lečných projektů, které by chtěly obě strany 

směřovat na aktivity dětí a mládeže, hasičů 

a spolků. V červenci proběhne ve Stollbergu 

tradiční městská slavnost, které se starostka 

Miklošová zúčastní. 

Stejně jako v loňském roce vyvedl pár sokolů v Chem-

parku Záluží čtyři mláďata. Všechna mláďata již byla 

okroužkována a podle ornitologů brzy začnou vyrážet na 

první průzkumné lety. Pár sokolů, který si před čtyřmi 

lety vybral za hnízdiště Chempark Záluží, dohromady 

v chemických závodech vychoval už patnáct mladých.

„Nadprůměrná úspěšnost hnízdění sokolů v Chemparku 

Záluží je dána především dostatečnou potravní nabídkou 

a ochranu před možnými predátory včetně člověka, které 

jim tyto průmyslové komplexy poskytují. I proto si samič-

ka z Německa a sameček bez kroužku zřejmě vybrali tento 

areál,“ říká Michal Porteš, ornitolog z organizace ALKA 

Wildlife, která s Unipetrolem dlouhodobě spolupracuje 

na různých projektech podporujících přírodu. Pár sokolů 

v Záluží vyseděl letos opět čtyři mláďata, což je maximální 

počet co může sokolí pár v přírodě odchovat. Stejně jako 

v loňském roce se jedná se o dva samečky a dvě samičky. 

V rámci projektu podpory hnízdění sokola stěhovavého 

byly v roce 2011 za podpory Unipetrolu na vybraná 

místa instalovány dvě speciální budky. V letošním roce 

si pár sokolů pro hnízdění vybral komín energobloku 

etylenové jednotky, druhá budka je umístěna na komíně 

teplárny T700. Zajímavostí je, že sokoli prozatím každý 

rok pravidelně střídají obě budky.

Sokol stěhovavý je v České republice velmi vzácný, patří 

mezi kriticky ohrožené druhy. Podle ornitologů z ALKA 

Wildlife dosahuje sokolí populace v České republice 

V Chemparku Záluží se vylíhla čtyři mláďata sokola stěhovavého
Im Chemiepark Záluží haben Wanderfalken vier Junge bekommen

zhruba jen 70 párů. Sokoli přirozeně hnízdí hlavně ve 

skalách, i odtud jej ale lidé svým působením často 

vyženou. Průmyslové komplexy s výškovými budovami 

a komíny jsou vhodnou náhradou, kde mají nejen klid 

od lidí, ale také potřebný rozhled a dostatek potravy, 

například holubů.

Genau wie im vergangenen Jahr hat ein Wanderfalken-

paar im Chemiepark Záluží vier Junge bekommen. Die 

Jungtiere wurden bereits beringt, und nach Meinung 

der Ornithologen werden sie bald erste Flugversuche 

machen. Der Falkenpaar, das seit vier Jahren im Chemie-

park Záluží brütet, hat auf dem Gelände schon fünfzehn 

Jungtiere großgezogen. „Die überdurchschnittlichen 

Bruterfolge resultieren aus dem reichlichen Nahrungsan-

gebot sowie dem Schutz vor Feinden und auch vor dem 

Menschen. Das ist im Industriekomplex gegeben. Auch 

deshalb haben sich das Weibchen aus Deutschland und 

das Falkenmännchen gerade dieses Areal ausgesucht“ 

so Herr Michal Prokeš, Ornithologe der Organisation 

ALKA Wildlife, die mit Unipetrol schon viele Jahre in 

verschiedenen Naturschutzprojekten zusammenarbeitet. 

Vier Junge heuer - das ist die höchste Anzahl, die ein 

Falkenpaar in der Natur großziehen kann. Wie im vorigen 

Jahr handelt sich bei den Jungen um zwei Weibchen und 

zwei Männchen. Im Rahmen des Projektes Falkennist-

plätze wurden 2011 mit Unterstützung von Unipetrol an 

zwei ausgewählten Standorten zwei spezielle Nistkästen 

angebracht. In diesem Jahr hat sich das Falkenpaar den 

Schornstein des Energieblocks der Ethylen Produktion 

ausgesucht, der zweite Nistplatz wurde auf dem Schorn-

stein des Heizwerkes T700 platziert. Es ist interessant, 

dass die Falken bisher jedes Jahr die beiden Nisthilfen 

regelmäßig wechselten. 

Der Wanderfalke ist in der Tschechischen Republik sehr 

selten und gehört zu den stark bedrohten Arten. Nach 

Meinung der Ornithologen von ALKA Wildlife umfasst 

die Falkenpopulation nur etwa 70 Paare. Die Falken 

suchen in der Natur ihre Nistplätze in Felsen, aber auch 

von dort werden sie durch die Aktivitäten der Menschen 

verjagt. Industrieareale mit ihren hohen Gebäuden und 

Schornsteinen sind ein passender Ersatz, wo sie nicht 

nur Ruhe vor dem Menschen finden, sondern auch 

den notwendigen Fernblick und genügend Nahrung, 

z.B. Tauben.
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Další z přínosných projektů našeho regionu, 

směřující do rozvoje technických a přírodověd-

ných oborů, je realizován Ústeckým krajem, 

který je žadatelem i příjemcem dotace. Jedná 

se o projekt spolufinancovaný Evropským soci-

álním fondem a státním rozpočtem ČR, tedy jde 

o projekt Evropské unie – konkrétně se jedná 

o Operační program vzdělávání pro konkuren-

ceschopnost. Po některých dalších projektech, 

zaměřených na technické vzdělávání v našem 

regionu, je to další vynikající doklad takového 

potřebného zaměření, o kterém se nyní hod-

ně mluví, ale které se právě díky našemu kraji 

i realizuje.

Na závěrečné konferenci projektu Přírodovědné 

a technické vzdělávání Ústeckého kraje 28. květ-

na 2015 na Krajském úřadu Ústeckého kraje se 

v úvodu odděleně projednávala ve dvou diskus-

ních odborných blocích technická a přírodovědná 

témata a po úvodním slovu hejtmana Oldřicha 

Bubeníčka došlo k celkovému hodnocení pro-

jektu a zazněly hodnotné prezentace.

Potřeby současného trhu práce představil Ná-

rodní ústav vzdělávání Praha, zajímavá bylo 

pro všechny přítomné prezentace nových me-

tod a forem výuky zaměřené na rozvoj žáka 

či zajímavá přednáška Pedagogického centra 

Most o tom, jak bez matematiky není techniky. 

Z pohledu zaměstnavatelů zaujaly jejich poža-

davky kladené na absolventy. Během celého dne 

probíhala prezentace technicky a přírodovědně 

zaměřených partnerských středních škol, kterou 

vedení kraje navštívilo, a hejtman Bubeníček si 

našel čas s každým vystavovatelem osobně 

popovídat. 

Do projektu se zapojilo celkem 14 partnerských 

středních škol z celého Ústeckého kraje. Part-

neři realizovali v tomto projektu také jednotlivé 

volnočasové aktivity zaměřené na vzdělávání 

žáků základních i středních škol a partneři si díky 

tomuto projektu také vybavili a modernizovali 

učebny – např. chemie, biologie, automechaniky.

Projekt je spolufinancovaný Evropským sociál-

ním fondem a státním rozpočtem ČR. Náklady na 

realizaci projektu více než přes 146 milionů korun

Ein weiteres nutzbringendes Projekt unserer 

Region, die Entwicklung der technischen und 

naturwissenschaftlichen Bereiche, wurde durch 

den Bezirk Ústecký kraj realisiert, der Antragstel-

ler sowie Projektträger war. Es handelt sich um 

ein aus dem Europäischen Sozialfonds und aus 

dem Haushalt der Tschechischen Republik kofi-

nanziertes Projekt, also ein EU-Projekt – konkret 

geht es um das Operationelle Programm „Bildung 

Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje
Naturwissenschaftliche und technische Bildung des Bezirkes Ústecký kraj

zur Konkurrenzfähigkeit“. Nach dem erfolgreichen 

Projekt der Industrie- und Handelskammer (OHK) 

Chomutov - Technodays ist dieses ein weiterer 

Beweis für diese notwendige Anpassung der 

Ausbildung, über die jetzt viel gesprochen wird, 

die aber von unserem Bezirk auch realisiert wird. 

Zu Beginn der Abschlusskonferenz dieses Pro-

jektes am 28. Mai 2015 im Bezirksamt in Ústí 

nad Labem wurden in zwei Diskussionsblöcken 

technische und naturwissenschaftliche Themen 

getrennt besprochen, und nach dem Grußwort 

des Hauptmanns Oldřich Bubeníček erfolgte die 

Gesamtauswertung des Projektes.  

Die Anforderungen des gegenwärtigen Arbeits-

marktes stellte das Nationale Bildungsinstitut Prag 

vor. Von Interesse war für alle Anwesenden eine 

Präsentation neuer Methoden und Formen, die  

die Entwicklung der Schüler begünstigen oder ein 

Vortrag des Pädagogischen Zentrums Most darü-

ber, dass es ohne Mathematik keine Technik gibt. 

Aus der Sicht der Arbeitgeber erreichten deren 

Anforderungen die Absolventen direkt.

Abschließend fand eine Präsentation der tech-

nisch und naturwissenschaftlich orientierten 

Fachschulpartner statt und der Bezirkshauptmann 

Oldřich Bubeníček nahm sich die Zeit, mit allen 

Ausstellern zu sprechen. Insgesamt beteiligten 

sich am Projekt 14 Partnerschulen aus dem 

ganzen Bezirk Ústecký kraj.  Die Partner haben 

in diesem Projekt auch einzelne Freizeitaktivitäten 

zu Ausbildungsthemen für Schüler und Lehrlinge 

von den Mittelschulen und Fachschulen umge-

setzt, und die Partner haben dank des Projektes 

auch ihre Klassenzimmer neu ausgestattet und 

modernisiert – z.B. Chemie, Biologie, KFZ-Me-

chanik. Das Projekt wird kofinanziert vom Euro-

päischen Sozialfonds und vom Haushalt der ČR. 

Die Projektkosten betragen etwa 146 Mio. Kronen.
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Anlässlich der Mitliederversammlung der 

Euroregion Elbe-Labe am 6. Mai im Schloss 

Wesenstein wurde der dienstälteste Ge-

schäftsführer der sächsischen Euroregionen 

vom Präsidenten Herrn Dirk Hilbert und den 

Mitgliedern verabschiedet. Herr Hilbert, stell-

vertretender Bürgermeister der Stadt Dresden, 

würdigte die erfolgreiche 23-jährige Arbeit von 

Herrn Preußcher in der Euroregion Elbe-Labe 

und wünscht ihm alles Gute.

Bereits vor Beginn der Mitgliederversammlung 

trafen sich die Kollegen Geschäftsführer aus 

den anderen sächsischen Euroregionen mit 

ihrem langjährigen Kollegen und Weggefähr-

ten, um ihm für seine kollegiale Unterstützung 

in vielen Bereichen zu danken und mit ihm 

Erinnerungen an viele gemeinsame Erlebnisse 

auszutauschen. Das Geschäftsführerquartett, 

das von Beginn an eine außerordentlich gute 

Zusammenarbeit pflegte (und heute noch 

pflegt), die der gesamten sächsisch-tschechi-

schen Grenzregion zu Gute kam, mochte sich 

auch nicht endgültig verabschieden, sondern 

hofft, sich zu bestimmten Veranstaltungen 

oder privat mit ihrem Kollegen zu treffen.

Verabschiedung unseres Kollegen Christian Preußcher, 
Geschäftsführer der Euroregion Elbe-Labe
Kolega Christian Preußcher, jednatel Euroregionu 
Elbe-Labe se loučí

U příležitosti členské schůze Euroregionu 

Elbe-Labe 6. května na zámku Wesenstein 

se prezident Dirk Hilbert a účastníci zasedání 

rozloučili se služebně nejstarším jednatelem 

saských euroregionů. Dirk Hilbert, místosta-

rosta Drážďan, ocenil třiadvacetiletou práci 

Christiana Preußchera v Euroregionu Elbe-

-Labe a popřál mu vše nejlepší.  Ale již před 

zahájením zasedání se jednatelé z ostatních 

saských euroregionů sešli se svým dlouhole-

tým kolegou, se kterým ušli tak dlouhou cestu, 

aby mu poděkovali za kolegiální spolupráci 

a zavzpomínali na společné zážitky. Čtveřice 

jednatelů, která se od samého začátku vyzna-

čovala mimořádně dobrou spoluprací (a po-

kračuje v ní i dnes) a přispěla velkou měrou 

k rozvoji česko-saského příhraničí. Se svým 

kolegou se ovšem nechce rozloučit natrvalo. 

Doufá, že se s ním bude setkávat při různých 

akcích či soukromě.

Am 14. Mai 2015 startete im Chomutover 

Stadttheater eine Messepräsentation von 

Firmen der Technikbranche  und Handwerks-

betrieben - auch TECHNODAYS genannt. 

Es handelt sich um die Fortsetzung des er-

folgreichen Kleinprojektes aus dem KPF der 

Euroregion Erzgebirge. Die Messe organisiert 

traditionell die Wirtschaftskammer Chomutov 

mit ihren deutschen Partnern und reagiert 

damit auf den Bedarf an  technischer Ausbil-

dung und auf Anfragen von  Firmen, denen 

qualifizierten Arbeitskräfte fehlen. 

TECHNODAYS sollen junge Leute motivieren, 

sich vor Ort, z.B. mit ihren Eltern bei Berufs-

schulen und Firmen zu informieren, die ihnen 

mit ihrer Präsentation unterstreichen möchten, 

dass eine Lehre oder ein Studium in den tech-

nischen Bereichen eine sichere, professionelle 

Perspektive für die Zukunft bietet.

An der Eröffnung dieses Unternehmensforums 

Neuauflage eines erfolgreichen Ziel 3 Kleinprojektes 
Úspěšný projekt v programu Cíl 3 Fond malých projektů má pokračování  

Dne 14. května 2015 odstartoval v Městském 

divadle Chomutov prezentační veletrh firem 

s technickými obory a řemesly, známý pod 

názvem TECHNODAYS, jako pokračování 

úspěšného malého projektu ve Fondu ma-

lých projektů Euroregionu Krušnohoří. Veletrh 

tradičně pořádá Okresní hospodářská komora 

Chomutov s německými partnery a reaguje tak 

na technické vzdělávání a poptávku firem, kde 

chybí kvalifikovaná pracovní síla. TECHNO-

DAYS představují výjimečný motivační pro-

stor pro společné setkání žáků, jejich rodičů, 

škol a firem, které svou prezentací podtrhují 

výzvu k tomu, že studovat technické obory 

je zajištěnou slušnou profesní perspektivou 

v budoucnu.

Zahájení a následného podnikatelského fóra 

na téma Rok 2015 - Renesance technického 

se zúčastnili mnozí význační hosté. 

Saskými partnery byli zástupci Industrie- und 

Handelskammer Chemnitz, Wirtschaftsförde-

rung Erzgebirge GmbH a Akademie Chemnitz.

zum Thema „ 2015 – Renaissance der techni-

schen Bildung“ nahmen viele Persönlichkeiten 

aus Politik und Wirtschaft teil. Sächsische 

Partner waren die Vertreter der IHK Chemnitz, 

der Wirtschaftsförderung Erzgebirge GmbH 

und der Akademie Chemnitz.
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Regionální konference cestovního ruchu Stop and Stay se 

přestěhovala letos do královského města Kadaň. Sedmý 

ročník dvoudenní akce zde proběhl 29. a 30. dubna. Mo-

tto letošního ročníku znělo: „Historie měst nás spojuje“. 

Připravil dvě desítky prezentací, které opět doplnila 

atraktivita naživo‘,“ informovala Libuše Novotná Pokorná, 

ředitelka pořádající Destinační agentury Dolní Poohří. 

Tentokrát účastníci jednání zavítali do skanzenu Stará Ves 

v Chomutově a navíc je čekala večerní prohlídka Kadaně 

a prezentace regionálních produktů Brány do Čech. Bě-

hem dvou dnů konference se hovořilo i o možnosti zápisu 

Františkánského kláštera v Kadani na seznam UNESCO, 

o cyklostezkách Labe a Ohře, o nové značce regionálních 

produktů Dolního Poohří, i o podpoře Regionální rady 

Severozápad. Euroregion Krušnohoří představil svůj Fond 

malých projektů a Ústecký kraj, zastoupený Ing. Hajšma-

nem celý kooperační program na podporu přeshraniční 

spolupráce a další programy. Také zde byla připomenuta 

významná výročí – 1210 let od první zmínky o Ohři a 130 

let Moldavské horské dráhy Most - Freiberg. Na řadu se 

dostala i inspirativní prezentace úspěšných projektů s rekonstrukcí památek. Konference 

Stop and Stay je vždy určena pro všechny, kteří pracují a podnikají v cestovním ruchu či 

se tomuto tématu věnují, stejně tak jako médiím, která o turistice v regionu informují. Po-

řadatelskými partnery konference v roce 2015 bylo Centrum cestovního ruchu Litoměřice 

a Kulturní zařízení Kadaň.

Konference Stop and Stay 2015 v Kadani
Konferenz Stop and Stay 2015 in Kadaň

Die Regionalkonferenz des Reiseverkehrs tagte in diesem Jahr 

in der königlichen Stadt Kadaň.  Die zweitätige Veranstaltung 

fand zum siebten Mal am 29. und 30. April unter dem Motto „Die 

Geschichte der Städte verbindet uns“ statt. Es wurden 20 Präsen-

tationen vorbereitet, die durch Attraktionen zum Anfassen ergänzt 

wurden,  informierte Frau Libuše Novotná Pokorná, Direktorin der 

Destinationsagentur Dolní Poohří (Niederegertal).

Dieses Mal besuchten die Teilnehmer das Freilichtmuseum Stará 

Ves in Chomutov und am Abend folgte eine Besichtigung der 

Stadt Kadaň mit einer Präsentation regionaler Produkte „Tor nach 

Böhmen“. Innerhalb der Konferenz sprach man auch über die 

Möglichkeit der Eintragung des Franziskanerklosters Kadaň in 

die Liste der UNESCO, über die Radwege an Elbe und Eger, das 

neue Logo regionaler Produkte aus dem Niederegertal sowie über 

die Unterstützung seitens des Regionalrats Nordwestböhmen.

Die Euroregion Erzgebirge/Krušnohoří hat den Kleinprojektefonds 

vorgestellt und der Bezirk, der von Herrn Ing. Hajšman vertreten 

wurde, das Kooperationsprogramm zur Unterstützung der grenz-

überschreitenden Zusammenarbeit sowie weitere Programme. Es 

wurde auch an bedeutende Jubiläen erinnert – 1210 Jahre Erst-

erwähnung der Stadt Eger und 130 Jahre Eisenbahn Most – Freiberg übers Erzgebirge. Vorgestellt 

wurden aber auch erfolgreiche Projekte restaurierter Denkmale. Die Konferenz Stop and Stay richtet 

sich an alle, die im  Reiseverkehr tätig sind oder sich mit dem Thema beschäftigen sowie Medien, 

die über den Tourismus in der Region informieren. Die Partner bei der Organisation der Konferenz 

waren das Zentrum des Reiseverkehrs in Litoměřice und die Kultureinrichtung von Kadaň.

Po ročním působení našeho jazykového a kulturního 

projektu s názvem „Česky za 100 vteřin“ bychom Vám 

chtěli předložit krátký přehled jeho dosavadního využití 

a vývoje. 

Od zahájení portálu v březnu 2014 jsme obdrželi 508.931 

dotazů. Obzvláště vysoké využití našeho portálu bylo 

přirozeně přímo po jeho nastartování v březnu a dubnu 

2014. Markantní a potěšující je přitom zvyšující se po-

zornost přímo po zpravodajství v regionálních médiích, 

a rovněž představení projektu na MDR1 Radio Sachsen. 

Tím stouplo využití na více než 85 000 dotazů za měsíc. 

Ale přesto i po uplynutí jednoho roku od zahájení se 

setkává náš kurz nadále s dobrým ohlasem obyvatel.  

V uplynulých třech měsících (únor, březen, duben) 

dosáhl náš projekt „Česky za 100 vteřin“ průměrně 

více než 22.000 dotazů měsíčně. Jeho využití probíhá 

převážně na našich webových stránkách, patrně je 

využívají především uživatelé v příhraničí, s možností 

předplacené služby.   

Nejvíce uživatelů využívá přímo naše stránky, druhé 

nejčastější dotazy pocházejí z propojení našeho we-

bu s naším mediálním partnerem Kabeljournal, kam 

předáváme již více než rok naše inzeráty. Potěšitelný 

Co se stalo s naším malým projektem? Česky dnes za 100 vteřin
Was wurde aus unseren Kleinprojekten? Heute Tschechisch in 100 Sekunden

je fakt, že náš kurz nalezli i naši přátelé z Česka. Je to 

až 14% dotazů za měsíc, které pocházejí prokazatelně 

z počítačů ze sousední země. (Počet uživatelů v ČR by 

mohl být ale i větší, totiž až 30% jsou neutrální adresy s 

koncovkou net či.com či jiné neznámé adresy, ze kterých 

přicházejí dotazy).

Medaiscope Europe e.V.

Albrecht Dürer Str. 85 

09385 Stollberg

Ein Jahr nach dem Start unseres kleinen Sprach- und 

Kulturkurses „Tschechisch in 100 Sekunden“ möchten 

wir Ihnen einen kurzen Überblick über die bisherige 

Nutzung und Entwicklung geben. Seit Start des Portals 

im März 2014 haben uns 508.931 Anfragen erreicht. 

Besonders hoch war die Nutzung unseres Portals 

naturgemäß direkt nach Start im März und April 2014. 

Auffällig und erfreulich ist dabei die erhöhte Aufmerk-

samkeit direkt nach Berichterstattung in regionalen 

Medien sowie einer Vorstellung des Projektes auf MDR1 

Radio Sachsen. Hier stieg die Nutzung auf über 85.000 

Anfragen im Monat.

Doch auch nach über einem Jahr der Einführung findet 

unser Kurs weiterhin Anklang in der Bevölkerung. In den 

vergangenen drei Monaten (Feb/Mär/Apr 2015) erreich-

te „Tschechisch in 100 Sekunden“ im Durchschnitt et-

was mehr als 22.000 Anfragen pro Monat. Die Nutzung 

findet dabei überwiegend direkt auf unserer Webseite 

statt, offenbar machen vor allem Nutzer im Grenzraum 

von der Möglichkeit eines Abodienstes Gebrauch.

Die meisten Nutzer finden dabei direkt auf die Webseite, 

die zweithäufigsten Anfragen stammen von Verlin-

kungen unseres Werbebanners beim Medienpartner 

„KabelJournal“, wo wir seit über einem Jahr unsere 

Anzeige schalten.

Erfreulich auch der Fakt, dass unser Kurs auch Freu-

nde in Tschechien gefunden hat. Bis zu 14% unserer 

monatlichen Anfragen stammen dabei nachweislich 

von Rechnern aus dem Nachbarland. (Die Zahl der 

Nutzer in Tschechien könnte dabei noch weitaus höher 

sein, bis zu 30% der Anfragen sind neutrale .net-oder 

.com- Anfragen oder unbekannte)

Medaiscope Europe e.V.

Albrecht Dürer Str. 85 

09385 Stollberg
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2. Mai 2015 - Eröffnung des beschilderten 

grenzüberschreitenden Radroutennetzes 

des Ziel3-Projektes „Radregion Erzge-

birge“

Während das Anwandern am Kammweg - 

neben Bärenstein parallel auch in Altenberg 

und Olbernhau - am ersten Maitag bereits zur 

Tradition geworden ist, wurde das grenzüber-

schreitende Radroutennetz einen Tag später 

erstmals der Öffentlichkeit präsentiert. 

Entstanden ist dieses Radroutennetz in den 

letzten beiden Jahren im Rahmen eines 

deutsch-tschechischen Ziel3-Projektes - ca. 

600 km Radrouten wurden landkreis- und 

länderübergreifend beschildert. Während ei-

ner Podiumsdiskussion zum radtouristischen 

Potenzial der Erzgebirgsregion standen am 2. 

Mai ab 10.30 Uhr in Bärenstein, „Gemeinsame 

Mitte“ Bärenstein-Vejprty, Grenzstraße 10, 

Politiker, Tourismusvertreter und Radsportler 

als kompetente Gesprächspartner zur Verfü-

gung. Im Anschluss an die Veranstaltung gab 

es die Möglichkeit zur Teilnahme an einer 

geführten Radtour über ca. 25 km. 

Originellstes Fahrrad zur Eröffnung der „Rad-

region Erzgebirge“ am 2. Mai gesucht Pendant 

zur professionellen Trial-Show war die Prä-

mierung des originellsten Fahrrads. Deshalb 

startete der Aufruf an alle Leser, ihr einzigar-

tiges unmotorisiertes Zweiradmodell an die-

sem Vormittag mitzubringen. Ganz gleich ob 

in finsteren Kellerecken nostalgische Räder 

vor sich hinschlummern oder ob jemand eine 

Idee hatte, wie man Räder außergewöhnlich 

in Szene setzen kann, alle Teilnehmer hatten 

die Chance auf einen der attraktiven regio-

nalen Preise.

Radregion Erzgebirge - Cyklistický region Krušnohoří

2. května 2015 – Otevření značené přes-

hraniční cyklistické sítě v programu Cíl 3 

– projekt Cyklistický region Krušnohoří

Zatímco se příliv turistů na hřebenovce – ve-

dle Bärensteinu paralelně také i do Alten-

bergu a Olbernhau v prvním májovém dnu 

stal již tradicí, byla přeshraniční cyklistická 

síť poprvé prezentována veřejnosti o jeden 

den později. 

V posledních dvou letech zde vznikla 

cyklistická síť v rámci česko-německého 

projektu v programu Cíl 3 – na 600 km cyk-

lotras bylo označeno v okresech i v dalších 

územích, které okresy přesahují. Během 

pódiové diskuse o potenciálu cykloturistiky 

v Krušnohorském regionu dne 2. května od 

10:30 hod. byli k dispozici v Bärensteinu, 

ve Společném centru Bärenstein-Vejprty, 

na ulici Grenzstraße 10, politici, zástupci 

turistických organizací a sportovci z cyklis-

tiky jako kompetentní partneři pro rozhovory. 

V návaznosti na toto zasedání měli všichni 

možnost zúčastnit se vyjížďky na  cyklotrase 

měřící přes 25 km.

2. května se hledalo originální jízdní kolo 

Cyklistického regionu Krušnohoří 

Protějškem profesionální trial show bylo 

i ocenění nejoriginálnějšího jízdního kola. 

Proto na čtenáře směřovala výzva, aby na 

toto dopoledne přivezli jedinečný nemoto-

rový dvoustopý model. A je zcela jedno, zda 

někdo vytáhl z tmavých sklepních zákoutí 

nostalgická kola či zda někdo přišel na myš-

lenku, jaká kola mimořádně na scéně prosa-

dit, všichni účastníci měli šanci na atraktivní 

regionální cenu.

Jens Habermann
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Datum: 13. června 2015

Start: 07:00 – 07:30 hodin zámek Schlettau

08:45 – 09:00 hodin hrad Hasištejn

Uzávěrka cíle: 18:00 hodin

Délka trasy: 40 km (poloviční trasa 20 km)

Trasa: Zámek Schlettau – transport autobusem – start hrad 

Hasištejn – Sobětice – Výsluní – Kryštofovy Hamry – Černý 

Potok – hraniční přechod Jöhstadt/Černý Potok – Kühberg 

– Bärenstein – Cranzahl – cíl zámek Schlettau (transport 

autobusem hraniční přechod Bärenstein/Vejprty)

Putuje se po turistických značkách. Na trase jsou nachys-

tány 2 zastávky s občerstvením.

Startovné: 5,00 EUR (80 Kč pro české turisty)

Transport autobusem: 7,00 EUR (170 Kč pro české turisty) 

Turisti, kteří chtějí cestu ze Schlettau do Místa absolvovat 

autobusem, se musí přihlásit již 2 týdny předem. Zájemci 

o nocleh se mohou hlásit na úřadě pro cizinecký ruch 

(Tel.0049 (0) 3733/66019).

Poloviční etapa (20 km)

Místo startu: Hraniční přechod Jöhstadt / Černý Potok

Ćas (kdy): 11:00 – 12:00 Uhr

18. Přeshraniční tradiční pochod podél Krušnohorského hřebenu po staré obchodní 
a solné cestě od hradu Hasištejn v Čechách k zámku Schlettau v Sasku
18. Grenzüberschreitende Traditionswanderung entlang dem Plateau des Erzgebirgskammes auf der 
alten Handels- und Salzstraße von der Burg Hassenstein in Böhmen zum Schloss Schlettau in Sachsen

Datum: 13. Juni 2015

Startzeit: 07:00 – 07:30 Uhr Schloss Schlettau

08:45 – 09:00 Uhr Burg Hassenstein

Zielschluss: 18:00 Uhr

Streckenlänge: 40 km (Halbetappe 20 km)

Route:  Schloss Schlettau – Bustransport nach Místo – Start 

Burg Hassenstein – Výsluní - Sobětice - Kryštofovy Hamry 

- Černý Potok – Grenzübergang Jöhstadt / Černý Potok – 

Kühberg - Bärenstein – Cranzahl – Ziel Schloss Schlettau

Es wird nach Wegmarkierung gewandert. An der Strecke 

sind 2 Verpflegungsstellen einge-richtet. 

Startgebühr: 5,00 EUR (80 Kč für tschechische Wanderer)

Bustransport: 7,00 EUR

Alle Wanderer, die den Bustransport in Anspruch nehmen 

wollen, müssen sich bitte 2 Wo-chen vorher anmelden. 

Übernachtungsmöglichkeiten sind vorhanden und kön-

nen über die Tourist-Information  (Tel. 03733/66019) 

bestellt werden.

Halbetappe (20 km)

Startpunkt: Grenzübergang Jöhstadt / Černý Potok

Startzeit: 11:00 – 12:00 Uhr

Radwanderer (80 km)

Start: Schloss Schlettau

Startzeit: 8:00 Uhr

Ziel: Schloss Schlettau

Zielschluss: 18:00 Uhr

Parkmöglichkeiten sind auf dem Parkplatz Schloss aus-

reichend vorhanden.

Pořadatel/Veranstalter:

Förderverein Schloss Schlettau e.V. , Schlossplatz 8, 

D-09487 Schlettau

Tel.: (0 37 33) 6 60 19

Fax:  (0 37 33) 60 80 37

Internet: www.schloss-schlettau.de

e-Mail: info@schloss-schlettau.de

Sächsischer Wander- und Bergsteigerverband e.V.

Pro cyklisty (80 km)

Start: Zámek Schlettau /Hrad Hasištejn Start (kdy): 8:00 

hodin /9:00 hodin

Cíl: Zámek Schlettau /Hrad Hasištejn

Uzávěrka cíle: 18:00 hodin


