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Informace o Programu, o jeho postu-
pech, předmětech podpory, právním 
rámci, všech termínech a o zajímavých 
akcích, které jsou realizovány v rámci 
schválených projektů, jsou zveřejněny 
na dvou-jazyčné internetové stránce 
www.sn-cz2020.eu. Na této stránce je 
rovněž zveřejněn seznam již schválených 
projektů.

Dvojjazyční pracovníci Společného se-
kretariátu se sídlem v Saské rozvojové 
bance (SAB) poskytli v roce 2018 za pod-
pory českých krajských úřadů v Karlo-
vých Varech, Ústí nad Labem a Liberci 

řadu individuálních konzultací. Kromě 
toho se v roce 2018 uskutečnila výroční 
konference, zahajovací semináře pro pří-
jemce a workshopy pro kooperační part-
nery na obou stranách hranice na téma 
vyúčtování projektů a podávání zpráv. 
O žádostech o poskytnutí dotace roz-
hoduje česko-německý Monitorovací 
výbor. V roce 2018 schválil 10 projektů o 
celkovém objemu prostředků EU ve výši 
4,80 mil. EUR. Od zahájení programu již 
bylo Monitorovacím výborem schvále-
no 126 projektů s příspěvkem ve výši cca 
146 mil. EUR. To odpovídá zhruba 98,50 
procentům prostředků z EU určených 

pro realizaci projektů v rámci Programu 
spolupráce. Nadále jsou však přijímány 
žádosti o podporu v oblasti vzdělávání a 
spolupráce ve veřejném sektoru.

V roce 2018 byla externím evaluátorem 
hodnocena komunikační strategie a po-
stupy a struktury Programu. V současné 
době jsou vyhodnocovány dopady priorit 
Programu.

Výsledky již ukončených hodnocení jsou 
spolu s detailní Roční zprávou o provádě-
ní Programu za rok 2018 k nahlédnutí na 
internetové adrese: www.sn-cz2020.eu.

V rámci Programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a 
Svobodným státem Sasko 2014-2020 jsou na realizaci projektů k dispozici dotační 
prostředky z EU v celkové výši 148 489 043 EUR.

Roční prováděcí zpráva 2018

http://www.sn-cz2020.eu.
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Skupina je tvořena ze zástupců minis-
terstev, hospodářských komor, krajů a 
česko-saských euroregionů. Jednání se 
zúčastnila řada významných hostů, jako 
například velvyslanec Spolkové repub-
liky Německo v Praze Christoph Israng 
či generální konzulka ČR v Drážďanech 
Markéta Meissnerová.

Euroregiony byly zastoupeny v podsku-
pině pro územní rozvoj, spolupráci eu-
roregionů, krajů a pro turistiku. Pro ně 
bylo důležitou informací, že je zachován 
Fond malých projektů pro projekty typu 
„people to people“ v dalším programo-
vém období a je ukotven  v návrhu naří-
zení k cíli „Evropská územní spoluprá-
ce“ (Interreg) po roce 2020. Bylo shodně 
konstatováno, že ESÚS, tedy společný 
orgán pro územní spolupráci není pro 
práci a rozhodování pro euroregiony 
zapotřebí, jejich dosavadní struktura se 
osvědčila a plně vyhovuje správě Fondu 
malých projektů. Z priorit česko-saské 

přeshraniční spolupráce je pro její další 
rozvoj důležitá podpora Montanregionu 
jako kulturního dědictví UNESCO, nadále 
bude pokračovat spolupráce v nadnárod-
ních projektech "CORCAP", "RAINMAN" 
a "VirtualArch", stejně jako nadnárodní 
spolupráce v rámci programu „Central 
Europe“ a spolupráce CROSS-DATA.

Jednání bylo oficiálně zakončeno slav-
nostním podpisem a účastníci se rozlou-
čili s dlouholetou členkou skupiny Beatou 
Ebenhöh, která odchází do důchodu. Ná-
sledná exkurze v zámku byla pro všechny 
velmi zajímavá.

Zámek Liblice se nachází v okrese Měl-
ník ve Středočeském kraji a bývá nazýván 
Barokní perlou. Je chráněn jako kultur-
ní památka České republiky. Od 50. let 
20. století prodělal zámek řadu oprav, ta 
nejrozsáhlejší proběhla v letech 2001 – 
2007. V té době došlo k jeho přeměně na 
Konferenční centrum Akademie věd ČR. 

Česko – saská 
spolupráce posiluje
Dvoudenní 26. zasedání 
Česko-saské skupiny pro 
přeshraniční spolupráci se 
konalo tentokrát na zámku 
Liblice ve dnech 3. – 4. červ-
na 2019 a sestávalo z ple-
nárního zasedání a z aktivní 
práce v devíti odborných 
komisí.
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Jeho členové projednali stav realizace 
stávajícího programu se zprávou o vyplá-
cení prostředků na realizované projekty, 
shodli se na změně jednacího řádu, po-
sílili technickou pomoc vzhledem k pří-
pravě nového programu a schválili roční 
prováděcí zprávu. Výboru byly předlo-
ženy dvě žádosti o navýšení prostředků, 
které ale nebyly schváleny a dvě pro-
jektové žádosti, které naopak schváleny 
byly. Důležitým bodem byla samozřejmě 
informace o přípravě nového programo-
vého období. Prezentovala je Dr. Egle 
Spudelite, zástupkyně Evropské komise. 
Nový program se urychleně připravuje. 

Redakční skupina, ve které jsou eurore-
giony zahrnuty, připravila vyhodnocení 
programu, dopadovou analýzu, probíhají 
diskuse o zaměření programu a do této 
diskuse jsou euroregiony opět zahrnu-
ty. Pro každodenní přeshraniční práci je 
nejdůležitějším nástrojem Fond malých 
projektů a znovu bylo potvrzeno, že zů-
stává zachován.
  
Monitorovací výbor se na jednání rozlou-
čil s  jednatelkou německé části našeho 
euroregionu Beate Ebenhöh, která po 26 
letech své aktivní práce v tomto grémiu 
odchází do důchodu. 

Ve středověkém hradu Mylau se dne 14. 5. 2019 sešel 
Monitorovací výbor na svém jarním zasedání.

Monitorovací výbor a nový program 
přeshraniční spolupráce
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Jednání valné hromady zahájila starost-
ka Jirkova Mgr. Darina Kováčová, členka 
Rady Euroregionu Krušnohoří. Přivítala 
hosty, jmenovitě hejtmana Ústeckého 
kraje Oldřicha Bubeníčka a poté před-
stavila zámek a jeho historii. Předseda 
euroregionu Ing. Jiří Hlinka seznámil 
přítomné s výroční zprávou za rok 2018 
a celé zasedání řídil.

Zprávu o hospodaření přednesl Ing. Karel 
Honzl, místostarosta Podbořan a pokra-
čoval pak návrhem vyrovnaného rozpoč-
tu na rok 2019. Valná hromada jednomy-
slně schválila jak zprávu revizní komise, 
tak i výsledek hospodaření za rok 2018 a 
odsouhlasila návrh rozpočtu roku 2019 
v celkové výši 10 720 000 Kč. Ke dni 23. 3. 
2018 má Euroregion Krušnohoří 111 členů, 
z toho 72 obcí a 39 organizací.

Valná hromada zvolila poté členy reviz-
ní komise: Ing. Karel Honzl (Podbořany), 
Irena Pipišková (Háj u Duchcova) a Mgr. 
Darina Kováčová (Jirkov). 

Nejdůležitějším bodem byla volba členů 
rady. Zvoleni byli tito zástupci okresů:

CHOMUTOVSKO:
Mgr. Jan Mareš (Chomutov)
Ing. Štefan Drozd (Klášterec)
Mgr. Darina Kováčová (Jirkov)
Mgr. Jan Losenický (Kadaň)

MOSTECKO:
Ing. Vlastimil Vozka (Most)
Petr Červenka (Meziboří)
Jiří Mooz (Brandov)

LOUNSKO:
Mgr. Pavel Janda (Louny)
Jaroslav Špička (Žatec)
Mgr. Radek Reindl (Podbořany)

TEPLICKO:
Ing. Jiří Hlinka (Osek)
Mgr. Zbyněk Šimbera (Duchcov)

LITOMĚŘICKO:
Mgr. Josef Seifert (Třebívlice)

Ohlédnutí za valnou hromadou
Místem jednání valné hromady se stal Červený Hrádek u Jirkova.

Mimo municipalitu:
Mg. A Jiří Rumpík (Městské divadlo Most)
a Antonín Beneš (Celio)

Rada zvolila poté nové vedení eurore-
gionu. Předsedou Euroregionu Krušno-
hoří je zvolen Ing. Vlastimil Vozka, jeho 
zástupci jsou Ing. Štefan Drozd a Mgr. 
Jan Mareš.

Málokdo se může vykázat takovými zku-
šenostmi z veřejné správy a politiky jako 
Ing. Vozka – primátor Mostu, poslanec 
Parlamentu ČR, krajský zastupitel a člen 
mnoha a mnoha dobrovolných sdružení. 
Navíc se srdcem pro přeshraniční spolu-
práci a partnerství měst.  

Po neoficiálních přátelských rozhovo-
rech se někteří přítomní zúčastnili po-
drobné a velmi zajímavé prohlídky zámku 
Červený Hrádek za doprovodu starostky 
Jirkova Mgr. Kováčové. Červený Hrádek 
určitě patří mezi nejkrásnější zámky v ce-
lém euroregionu. 
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Pozvánku na zasedání rady přijal i RNDr. 
Jiří Horáček, ředitel Odboru evropské 
územní spolupráce MMR ČR, garant pro-
gramu přeshraniční spolupráce pro velké 
i malé projekty. S naším euroregionem 
spolupracuje Dr. Horáček od samého po-
čátku, velkou měrou podpořil jeho první 
kroky a byl nám vždy oporou.

Na jednání v Oseku seznámil členy rady 
s aktuální situací v přípravě nového pro-
gramu na podporu přeshraniční spolu-

Pro jednání rady 26. dubna 
navrhli Ing. Jiří Hlinka 
a starosta Oseku Ing. 
Macháček Společenské 
centrum v Oseku.

Rada 
v Oseku

práce a velmi zasvěceně zodpovídal do-
tazy ohledně navrhovaného Evropského 
seskupení pro územní spolupráci. Rada 
pověřila předsedu a jednatele, aby k tomu 
získali další potřebné podklady a připra-
vili jednání s ostatními euroregiony a Ús-
teckým krajem.

Rada pod taktovkou svého nového před-
sedy Ing. Vozky, který se velmi rychle 
v problematice euroregionu zoriento-
val, kladně zhodnotila valnou hromadu 

na Červeném Hrádku, seznámila se s 
předloženými projekty ve Fondu malých 
projektů a projednala další možnosti vy-
dávání svého dvojjazyčného zpravodaje 
Infopress.
     
Na závěr následovala exkurze ve spo-
lečenském centru, které na ně udělalo 
velký dojem.
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Rada se seznámila s realizací Fondu ma-
lých projektů a s přípravou nového pro-
gramového období. Opět vyjádřila nespo-
kojenost s krácením dotací na opakované 
malé projekty a uložila jednateli jednat o 
nich se zástupci Ministerstvo pro místní 
rozvoj ČR.

Podrobně projednala pak 22 projektových 
žádostí do Lokálního řídícího výboru a 
na základě stanovisek odborných komisí 
je doporučila k přijetí. Za Fond malých 
projektů cítí rada velkou zodpovědnost, 
protože tento fond euroregion spravuje. 
Na jednání rady se představila nová zá-
stupkyně členské společnosti ČEZ v Eu-
roregionu Krušnohoří Soňa Holingerová. 
Členové předchozí rady euroregionu se 

23. října 2015 seznámili na exkurzi s mo-
dernizovanou úpravnou vody v Mezibo-
ří a nyní měli možnost ji opět navštívit 
spolu s novými členy rady. Na podrobné 
exkurzi ocenili investici do její přestav-
by v celkovém finančním objemu 238,5 
milionu Kč, s koncepcí dalšího rozvoje a 
seznámili se na místě i s provozem. Pit-
ná voda z úpravny vod v Meziboří patří 
dlouhodobě k nejkvalitnějším v České 
republice.

Jako představitelé samospráv jsou čle-
nové rady dobře obeznámeni s proble-
matikou pitné vody a oceňují přínos 
této moderní čističky pitné vody. A ob-
čané pozitivně hodnotí, že obce převzaly 
Severočeskou vodárenskou společnost.

Euroregion 
v Meziboří 
a v čističce
Jednání Rady Euroregionu 
Krušnohoří se 
konalo 17. května 2019. na 
radnici v Meziboří.



8 INFOPRESS 02 |  2019

Tentokrát, 28. června, radu pozval do 
Loun Mgr. Pavel Janda, nynější starosta 
Loun, významný člen rady Euroregionu 
Krušnohoří. Zasedání proběhlo v nově 
zrekonstruovaném Pavilonu A na Výsta-
višti Louny.

Jeho novou roli jako součásti úspěšné 
lounské knihovny představila její ředi-
telka, Mgr. Dagmar Kučerová a poté 
Mgr. Pavel Janda seznámil za velkého 

Zasedání rady v Lounech je vždycky zárukou příjemné 
pracovní atmosféry i příjemného prostředí.

Rada Euroregionu 
Krušnohoří jednala 
v Lounech

zájmu členy rady s  rozvojem Loun.  
Rada se pak na svém zasedání sezná-
mila s výsledky rozhodování Lokálního 
řídícího výboru Fondu malých projektů 
Euroregionu Krušnohoří. Prostředky 
na české straně jsou již vyčerpány, ale 
rada intenzivně hledá další možnosti, 
jak v přeshraniční spolupráci pokračo-
vat z jiných zdrojů. Důležité je vydávání 
zpravodaje Infopress, práce odborných 
komisí a prioritní projekty euroregion, 

mezi nimi třeba soutěž mladých hasičů, 
sportovní hry, a další projekty, vedoucí 
k vzájemnému setkávání lidí. Důležitým 
bodem jednání byla příprava nového 
programu na podporu přeshraniční 
spolupráce. Členové euroregionu budou 
o ni pravidelně informováni a budou se 
opět podílet na stanovení priorit a na 
jeho proceduře.  Také letos se připravuje 
Cena Euroregionu Krušnohoří za vyni-
kající přeshraniční spolupráci.

Rada aktualizovala její stanovy a vyzvala 
členy i obyvatele euroregionu, aby své 
návrhy předali do 15. září do jednatelství 
Euroregionu Krušnohoří. Cenu projed-
nají odborné komise euroregionu a rada 
přednese návrh na společném jednání 
grémií obou částí euroregionu v listo-
padu ve Freibergu.  
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Krizový management dvou Euroregionů, 
Krušnohoří/Erzgebirge a Elbe/Labe, se 
sešel 7. května na Krajské úřadě Ústec-
kého kraje, aby se členové komisí těchto 
euroregionů se zástupci kraje společně 
zasadili o jednodušší přeshraniční zása-
hy v případě požárů, dopravních nehod 
či jiných mimořádných situací. Součástí 
jednání byla také příprava soutěže mla-
dých hasičů Euroregionu Krušnohoří/
Erzgebirge. Na další soutěži mladých ha-
sičů našeho euroregionu by se už mohl 
podílet i Euroregion Elbe/Labe. Na jed-
nání komise se přestavila nová jednatelka 
německé části našeho euroregionu Ve-
ronika Jahn, která také jednání výborně 
tlumočila  

Tato komise měla jako vždy i 10. května 
2019 v  Marienbergu ve volnočasovém 
zařízení Baldauf Villa k hodnocení nej-
více projektů pro rozhodování Lokální-
ho řídícího výboru; tentokrát jich bylo 
celkem 11. A protože byly velmi pečlivě 
konzultovány projektovými a finančními 
manažerkami v jednatelstvích obou částí 
euroregionu, komise je po podrobném 
projednání doporučila ke schválení jen 
s  několika drobnými věcnými připo-
mínkami. Na posledním jednání komise 
v Mostě požádali členové komise před-

Kraj a jeho 
euroregiony

Komise pro 
kulturu 
a mládež

sedkyni její německé části Constanze Ul-
bricht o projednání komplikovaných pra-
videl výběrových řízení v rámci malých 
projektů na saské straně, kde se jedná 
o hranici vcelku zanedbatelných částek. 
Zdá se, že na jednání se saským Minister-
stvem financí neuspěla. Hezky zavzpomí-
nal předseda české části komise Václav 
Hofmann: “Když jsme začínali v euroregi-
onu, záviděli jsme saským kolegům jejich 
jednoduché a rozumné předpisy“.

Jednání se tentokrát z důvodu nemoci 
nemohla zúčastnit jednatelka německé 
části euroregionu Beate Ebenhöh, která 
odchází do důchodu. A právě na tomto 
jednání se s ní komise chtěla rozloučit. 
Tak jí posílá alespoň dárky z jejích oblíbe-
ného českého zeleného skla a společnou 
fotografii. 
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Komisi o nich informovala jak starostka 
Vejprt Jitka Gavdunová, tak i její kolega, 
nový starosta Bärensteinu Silvio Wag-
ner. Jednání se poprvé zúčastnila nová 
jednatelka německé části Veronika Jahn, 
představil se zde nový projektový mana-
žer Daniel Grossmann a přijel i předseda 
české části euroregionu Krušnohoří Ing. 
Vlastimil Vozka, který se o činnost komi-
se velmi zajímá.

Tato nejdéle působící komise 
Euroregionu Krušnohoří se 
sešla 28. srpna ve Vejprtech, 
v místě mnohých společných 
projektů se sousedním 
Bärensteinem.

Euroregion Krušnohoří Kultura a mládež

Všichni vřele uvítali bývalou jednatelku 
Beatu Ebenhöh, jež se zde rozloučila se 
svou komisí, která ji obzvláště přirostla 
k srdci. Komise se na svém jednání se-
známila s přípravou nového programu 
a vyjádřila uspokojení nad tím, že bude 
zachován Fond malých projektů a nebu-
de nutné vytvořit přeshraniční právní 
subjekt. Všichni znovu vyjádřili přání, 
aby se ve Fondu malých projektů nekrá-
tily opakované projekty a aby nový pro-
gram byl bez zbytečné byrokracie. Pro 
rozhodování Lokálního řídícího výboru 
o malých projektech komise vypracova-
la stanoviska ke třem projektům ve své 
oblasti a doporučila je s připomínkami 
k přijetí. Dlouho členové komise disku-
tovali o Ceně Euroregionu Krušnohoří/
Erzgebirge za vynikající přeshraniční 
spolupráci. Zatím jsou navrženi na české 

straně 4 kandidáti, ale vzhledem k tomu, 
že termín podávání návrhů byl stanoven 
na 15. září, komise odložila zpracování 
svého stanoviska s návrhem na příští jed-
nání dne 13. listopadu 2019.
 
Tradičním projektem komise je advent-
ní koncert. Uskuteční se tentokrát dne 
30. listopadu 2019 ve Freibergu. Připravu-
je ho na české straně Martina Ďurdíková 
a na saské Dipl.-Ing. Andreas Schwinger 
z Freibergu. Koncertu se zúčastní celkem 
8 pěveckých sborů. Jedním ze záměrů 
komise je představení českých umělců 
v Sasku poté, co se umělci ze Saska před-
stavili v Mostě.

Pro podání a organizaci takového projetu 
je zapotřebí německého partnera, bohu-
žel se zatím nenašel. 
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V Litvínově v hotelu Line se sešla 13. června zemědělská komise 
Euroregionu Krušnohoří, aby uzavřela právě realizovaný projekt 
Agrární spolupráce a připravila náměty další spolupráce.

Pod vedením své předsedkyně Ludmily Holadové, ředitelky Okresní agrární komo-
ry Most, komise zhodnotila plnění smlouvy o přeshraniční spolupráci z roku 2015 
uzavřenou mezi Okresní agrární komorou Most, Informačním střediskem pro rozvoj 
zemědělství a venkova Ústeckého kraje a Regionalbauernverband Erzgebirge e.V. 
Cíle smlouvy byly úspěšně splněny. V rámci této spolupráce byl podán a úspěšně 

Česká část sociální komise Euroregionu 
Krušnohoří se sešla 27. března v Mostě, 
aby reagovala na návrh její německé části. 
Ta totiž navrhuje, aby se jednání omezila 
na dvě základní zasedání v roce, kromě 
projednávání mimořádných projekto-
vých návrhů a podle aktuálních potřeb, 
např. při zpracování rozvojové strategie 
euroregionu. Německá strana navrh-
la také spojení sociální komise s komisí 
školskou. Na mosteckém magistrátu se 
čeští členové komise shodli na tom, že 
považují čtvrtletní setkávání komise za 
optimální, komise nejen hodnotí projek-
ty, ale vyměňuje si vzájemně informace 
a zkušenosti v mnoha oblastech a spo-
juje je s odbornými exkurzemi. Navrhli 
také další témata pro jednání v letošním 
roce. Jsou to: sociální bydlení, inkluse, 
dluhy a exekuce, rodinná problematika 

Zdravý selský rozum

Sociální 
komise

realizován projekt s názvem Agrární spo-
lupráce. Obě strany se aktivně podílely 
na jeho realizaci, akce byly velmi pozi-
tivně hodnoceny všemi zúčastněnými.  
Na závěr se komise shodla na dalších 
námětech spolupráce. Pokračovat bude 
výměna informací a zkušeností, komise 
se opět zúčastní Zahrady Čech, absolvuje 
několik exkurzí a slavností s prezentací 
regionálních potravin.

Na dotaz, zda německá strana připraví 
zrcadlový projekt k právě realizovanému 
projektu, odpověděl předseda německé 
strany komise, že vzhledem k enormní 
byrokracii a problémům s vyúčtováním 
projektů na saské straně s  projektem 
nepočítají. Náklady na další spolupráci 
budou hradit z vlastních prostředků. 

s kompetencemi rodičů, s volným časem 
v rodině, také domácí násilí, problemati-
ka prostituce a v neposlední řadě jsou to 
i problémy virtuálního světa a jeho rizika. 
V mnoha případech je společné jedná-
ní se školskou komisí vhodné, ale čeští 
členové nepovažují za nutné obě komise 

spojit. Pro kvalitnější spolupráci v sociál-
ní oblasti považuje komise za nutné vy-
pracovat síťové propojení sociální práce 
v  obou částech euroregionu, institucí 
a dalších partnerů. Záměrem je vzájem-
ná přeshraniční prezentace a zprostřed-
kování kontaktů pro společné projekty.
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Proto se také jednání komise pro životní 
prostředí a regionální plán uskutečnilo 
16. května v jeho reprezentačním sále. 
Ing. Martin Motlík, metodik dotací, se-
známil komisi s dalším úspěšně realizo-
vaným přeshraničním projektem Infor-

Povodí Ohře, státní podnik v Chomutově, je partnerem našeho euroregionu 
v mnoha projektech a spolupráce s ním je dlouhodobá.

Euroregion - životní prostředí 
a regionální rozvoj

mačního centra Fláje a pozval členy na 
slavnostní otevření 24. června. Zástupci 
euroregionu v  Monitorovacím výbo-
ru, kde byl projekt schválen, vyzdvihli 
výborné zpracování tohoto projektu. 
Němečtí kolegové informovali o jeho 
obdobě na saské straně a o propojení 
obou informačních center. Poté byly 
projednány projektové záměry komise 
a její návrhy do budoucího programového 
období z pohledu životního prostředí a 
regionálního rozvoje. Komise navrhuje 
podpořit ekologické vzdělávání, řešení 
dlouhodobého sucha, ochranu přírody 
a především lesa. Ing. Petr Svoboda, CSc., 
ředitel Výzkumného ústavu pro hnědé 
uhlí, kam spadá i Ekologické centrum 

Most pro Krušnohoří, podrobně infor-
moval o problematice rekultivací a o nut-
nosti výměny odborných informací a dat 
se saskou stranou.

Na exkurzi v dispečinku mohli členové 
komise porovnat vybavení, které znali 
z poslední návštěvy v roce 2012, s  jeho 
modernizací. Samozřejmě následova-
la vysoce odborná diskuse odborníků 
o problematice vodního hospodářství, 
které výborně tlumočila nová jednatel-
ka německé části euroregionu Veroni-
ka Jahn. Komise se na chomutovském 
jednání dojemně rozloučila po 26 letech 
s dosavadní jednatelkou Beate Ebenhöh, 
která odchází do důchodu.
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Komise detailně posoudila dva předlo-
žené projekty a doporučila je k přijetí. 
Německá část našeho euroregionu sídlí 
v areálu společnosti GIZEF, což je cen-
trum pro inovace a podnikání. Jednatel 
společnosti, Erich Fritz, ji členům komise 
přiblížil v poutavé prezentaci.

Komise se na svém jednání rozloučila 
s  jednatelkou německé části euroregi-
onu, která po 26 letech velmi úspěšné 

V sídle Okresní hospodářské komory v 
Mostě jednala 27. srpna komise pro hos-
podářství a turistiku Euroregionu Kruš-
nohoří pod taktovkou její předsedkyně 
Ing. Ivany Košanové. Členové komise 
projednali přípravu nového dotačního 
období, informovali se o dosavadních 
úspěšných projektech a připravili nové 
projektové záměry. Předseda německé 
části komise Mathias Lißke informo-
val komisi o zapsání Montanregionu 
na seznam kulturního dědictví lidstva 
UNESCO. Byl ostatně i účastníkem 
i očitým svědkem jeho schválení v Baku. 

Hospodářství 
a turistika

Montanregion 
posílí 
přeshraniční 
spolupráci

práce odchází do důchodu. Její nástup-
kyně, Veronika Jahn, se ale úspěšně za-
pracovává a na exkurzi v šachtě sama již 
odborný výklad výborně tlumočila. Rei-
che Zeche je bývalý stříbrný důl, který se 
po ukončení těžby stal nejen turistickou 
atrakcí, ale slouží i místní hornické uni-
verzitě Bergakademie Freiberg jako mís-
to praktické výuky a výzkumu. S našimi 
turistickými hornickými aktivitami se tu 
nabízí řada společných projektů.

Hornický region Krušnohoří byl celou 
dobu naší prioritou. Od samého počátku 
projekt Montanregion řídil na saské stra-
ně právě Mathias. Lißke, na české straně 
Dr. Adam Šrejbr za Ústecký kraj. Světové 
dědictví znamená nejen posílení turistiky 
v našem euroregionu, ale i významné po-
sílení spolupráce obou stran euroregionu 
na jeho základě a bude se od něj odvíjet 

mnoho dalších společných projektů. Ko-
mise se poté zabývala rozvojovou strate-
gií euroregionu. Měla být součástí velké-
ho projektu, který připravoval a podal za 
oba Euroregiony Krušnohoří a Egrensis 
jako leadpartner Euregio Egrensis, ale 
bohužel projekt neprošel v SAB, a pro-
to se připraví do dalšího programového 
období.

Jednání této důležité 
komise proběhlo 13. května 
v jednatelství Euroregionu 
ve Freibergu, ale exkurze, 
které bývají vždy součásti 
těchto jednání, vedla 
tentokrát do ukázkové 
šachty Reiche Zeche.
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Schváleny byly tentokrát všechny. 
Svědčí to o výborné práci projektových 
a finančních manažerkách společného 
projektového sekretariátu euroregionu, 
které projektové žádosti prověřily a se 
žadateli je konzultovaly. Za Ministerstvo 
pro místní rozvoj ČR se jednání zúčastnil 
Ing. Karel Malát. Fond malých projektů, 
který spravuje a administruje Euroregi-
on Krušnohoří, je projektem v Kooperač-
ním programu ČR-Sasko Interreg V-A 
a podporuje přeshraniční spolupráci Saska 
a ČR do roku 2020. Ročně měla každá 
strana euroregionu k dispozici průměrně 
230 000 EUR. V současném programovém 
období nezbývají již na české straně té-
měř žádné finanční prostředky. Více jich 
zbývá na saské straně (zhruba 400 000 
EUR). Čeští žadatelé by měli využít mož-
nosti svých saských partnerů, aby se spo-
lečné projekty podávaly na saské straně. 
O přidělení dotace rozhoduje společ-
ný česko – saský Lokální řídící výbor 
s celkovým počtem 16 hlasujících členů 
a 7 členů je s hlasem poradním. Projekty 
i tentokrát byly zodpovědně posouze-
ny v odborných komisích euroregionu 
a jejich názory byly plně zohledněny. 
Na závěr se všichni přítomní rozloučili 
s jednatelkou německé části euroregio-
nu Beate Ebenhöh, která odchází po 26 
letech na zasloužilý odpočinek.  

Toto společné rozhodovací grémium pro Fond malých 
projektů v Kooperačním programu ČR-Sasko Interreg 
V-A na svém zasedání 22. května ve Freibergu obdrželo 
k rozhodování celkem 22 projektových žádostí.

Lokální řídící výbor Euroregionu 
Krušnohoří schválil 22 projektů

Rankingliste der KPF-Projekte, LaK 22.05.2019

Pořadí projektů FMP, ŘV 22.05.2019

Rang Punkt-
zahl

Registrierungs-
nummer Projekttitel Antragsteller Projektpartner Beantragte EU-

Mittel D

Pořa
dí

Počet
bodů

Registrační číslo
projektu Název projektu Žadatel Projektový partner Požadované

prostředky z EU CZ

1. 71,4 0671-SN-03.04.2019 Internationaler Kinder- und
Jugendaustausch
Ferienprogramm 2019 /
Mezinárodní prázdninový
výměnný program dětí a
mládeže 2019

Kinder- und Jugendverein
Ehrenfriedersdorf e.V.

Město Podbořany 8.149,67 € D

2. 71,3 0691-SN-08.05.2019 Adventssingen der
Euroregion 2019 /
Adventní koncert euroregionu
2019

Universitätsstadt Freiberg Euroregion Krušnohoří 10.402,42 € D

3. 70,1 0657-SN-18.04.2019 Sportspiele zweier
Euroregionen 2019 /
Sportovní hry dvou
euroregionů 2019

Kreissportbund
Mittelsachsen e.V.

Euroregion Krušnohoří 12.597,90 € D

4. 68,6 0531-SN-16.04.2019 Vom Ton zum Krug -
Begegnungswoche für
Menschen mit und ohne
Behinderung /
Od hlíny po džbán - týdenní
setkání pro osoby s
postižením a bez postižení

Diakonisches Werk Annaberg-
Stollberg e.V.

Domov pro osoby se
zdravotním postižením

15.000,00 € D

5. 68,5 0699-SN-23.04.2019 Der legendäre Tatra T3 in
Chemnitz und in Liberec /
Tramvajová legenda Tatra T3
v Chemnitz a v Liberci

Straßenbahnfreunde
Chemnitz e.V.

Boveraclub, z.s. 15.000,00 € D

Seite / Strana 1 von / z 3
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Nová naděje pro 
Moldavskou dráhu

Sešli se na ní zástupci obcí, měst, spol-
ků, sdružení z obou části Euroregionu 
Krušnhoří, ale i hejtman Ústeckého kraje 
Oldřich Bubeníček, generální konzulka 
v Drážďanech JUDr. Markéta Meissne-
rová poslankyně Spolkového sněmu SRN 
Veronika Bellmann, a mnoho dalších vý-
znamných osobností z ministerstev obou 
zemí. Na konferenci v Holzhau 28. března 
vyjádřili všichni podporu obnovení želez-
ničního spojení Most – Freiberg s dostav-
bou chybějícího úseku na saské straně 
a vyjádřili to i podpisem memoranda, 
vzešlého z této konference. 

V Holzhau (místní část obce Rechenberg-Bienenmühle) 
proběhla česko-německá kon ference zájmové skupiny 
Moldavská/Freiberská dráha.

Komise pro 
zahraniční vztahy 
Ústeckého kraje 
a euroregiony

Důležitým bodem jednání bylo další pro-
hloubení spolupráce kraje a jeho euro-
regionů. Předseda komise Dr. Jaroslav 
Horák informoval v úvodu o dosavadních 
zahraničních aktivitách Ústeckého kraje 
se Srbskem, Zakarpatskou Ukrajinou, Vi-
etnamem a projednávána byla i spoluprá-
ce z iniciativy J. Foldyny s některými re-
giony Španělska. Komise nabízí podporu 
přeshraniční spolupráce středních škol, 
jako dobrý příklad uvádí Střední zdra-
votnickou školu Most. Za nejdůležitější 
spolupráci považuje komise spolupráci 
se Saskem. Proto zde představili zástupci 
obou euroregionů své problémy a aktivi-
ty, ale především přípravu nového pro-
gramu, na kterém budou s krajem úzce 
spolupracovat.

Za nejdůležitější považují euroregiony 
Fond malých projektů, který je nejú-
činnějším nástrojem jejich každodenní 
práce. Náš euroregion představil změ-
ny ve svém vedení, kde vystřídal pri-

Na krajském úřadu se sešla 
10. června 2019 tato komise 
spolu s jednateli Eurore-
gionu Krušnohoří/Erzge-
birge a Elbe/Labe.

mátora Mostu Mgr. Jana Paparegu Ing. 
Vlastimil Vozka, ostřílený politik, radní 
Mostu, se zkušenostmi z  parlamentu 
i z krajského zastupitelstva.

Radu Euroregionu Krušnohoří posíli-
la starostka Jirkova, členka Komise pro 
zahraniční vztahy Ústeckého kraje, Mgr. 
Darina Kováčová. Jednatel Euroregionu 
Krušnohoří jí na tomto jednání poděkoval 
za skvělou přípravu valné hromady Euro-
regionu Krušnohoří v Jirkově na zámku 
Červený hrádek, kde byl hostem i hejt-
man Bubeníček  
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rovněž významným členem komise pro 
muzea a kulturní památky euroregionu.  
V oslavných článcích v obou částech eu-
roregionu je vyzdvihován význam Mon-
tanregionu, vyzdvihovány jsou zásluhy 
jednotlivých partnerů z obou stran, ale 

Ve svých výročních zprávách uváděl eu-
roregion vždy jako svou vysokou prio-
ritu projekt Montanregion. Angažovaly 
se v něm především komise euroregio-
nu pro muzea a kulturní památky a pro 
kulturu a mládež. Málokdo si ale dnes 
připomíná samý začátek, kdy záměr 
zápisu hornického regionu na seznam 
UNESCO prosazovala na české straně 
jen Dr. Libuše Pokorná, tehdejší před-
sedkyně komise pro muzea a kulturní 
památky euroregionu, bývalá ředitelka 
Oblastního muzea v Mostě. Teprve po 
vzniku kraje získal tento projekt rozho-
dující podporu, především z Odboru kul-
tury a památkové péče s PhDr. Adamem 
Šrejbrem, vedoucím odboru, který je 

Pro Euroregion 
Krušnohoří další 
splněná společná 
priorita.

Montanregion Krušnohoří na 
seznamu světového dědictví 
UNESCO

jen málokdo si uvědomuje roli Libuše 
Pokorné. O objektivní analýzu její práce 
se pokusil vyjádřit snad jen Radek Petr-
žilka ve svém příspěvku na facebooku. 
Já jsem rád, že jsem Libušku navrhl na 
Cenu Euroregionu Krušnohoří za vyni-
kající přeshraniční spolupráci, a že ji také 
v roce 2011 obdržela. František Bína
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Tento projekt si předsevzal za cíl ve vý-
roční den úmrtí Heinricha von Trebra 
vzdát poctu tomuto muži a jeho dílu.

Jeho mnohostranné působení a jeho hlu-
boké vědecké reformy v tehdejším hor-
nictví, do kterého jeho působení vyústilo, 
jsou důvodem pro zamýšlené zachování 
jedné z tradic Montanregionu Krušno-
hoří.

Vzhledem k tomu, že se jedná o hornické 
téma, je v zájmu stávající kooperace mezi 
Německem a Českem realizovat projekt 

a projektoví partneři ho shledávají ne-
sporně velmi prospěšným.
Představení „živého divadla“ pod vede-
ním režizéra Schlotta ve volnočasovém 
zařízení Baldauf Villa se stalo už dávno 
magnetem pro široké publikum.

Pořadatelé si od něj slibují velkou ná-
vštěvnost česko-německého publika 
a věří, že se myšlenky důlního mistra 
Trebra rozšíří i Krušnohorcům na české 
straně a přiblíží jeho osobnost a dílo. 
Vždyť i na jejich území částečně platí 
Trebrovo horní právo.

Projekt 
Trebra, jeho 
působení, 
jeho život
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Niederwiesa ze Středosaského okresu 
a za třetí místo družstvu z Oseku.

Soutěže se kromě významných hostů 
zúčastnila i komise krizového manage-
mentu i s oběma jednateli Euroregionu 
Krušnohoří/Erzgebirge a absolvovali 
společně i se starostou Oseku Ing. Ma-
cháčkem všechna stanoviště.

Na svém jednání také připravila komi-
se návrh příští soutěže mladých hasičů 
v roce 2020 na české straně. 

Na trati dlouhé 5 km čekalo na soutěžící 
celkem 14 stanovišť. Na nich absolvovali 
mladí hasiči např. požární útok, transport 
vody, vytvoření visuté řady z přepravek, 
běh s proudnicemi, rozvinutí proudnice 
na cíl či poskytování první pomoci. Po 
dlouhém a náročném dnu 22. června ná-
sledovalo vyhodnocení soutěže. 

Tentokrát přechází putovní pohár Eu-
roregionu Krušnohoří družstvu Jirkova, 
kterému srdečně blahopřejeme. Za dru-
hé místo blahopřejeme družstvu obce 

O víkendu od 21. do 23. června proběhla tradiční soutěž mladých hasičů 
obou částí Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge, která prokázala hasičské 
dovednosti našeho nadějného hasičského dorostu.

Mladí hasiči soutěžili v Hormersdorfu
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Kde jste působil před zvolením?

Před zvolením jsem vykonával funkci vý-
vojového inženýra pro vývoj enkapsulace 
automobilových skel ve společnosti AGC 
Automotive Czech a.s.
 
Jaké máte zkušenosti s kulturním 
děním?

Od svých 16 let jsem začal hrát na kytaru. 
V době vojenské služby jsem se zdokonalil 
a těsně po skončení této kapitoly života 
jsem založil se svými kamarády skupinu. 
Začali jsme vystupovat od roku 1989 ve 
Stropníku. Na podzim tohoto roku jsme 
se seznámili s kamarády z osady Žalost 
a založili tak velký soubor se stejným ná-
zvem, ale tenkrát to bylo Žalost a spol. 
(podobně jako Žalman a spol.). V té době 
nás bylo v kapele celkem 10, takže docela 
velké těleso. Naším denním chlebem byly 
tzv. Tramparády, které se konaly právě ve 
Stropníku v kavárně.

Od té doby uběhlo mnoho let a dnešní 
podoba naší kapely je trochu jiná, cel-
kem nás hraje 5 a máme stále stejný re-

pertoár – kopie písní spíš trampských, 
country, folk, lidová písnička. Část kapely 
se osamostatnila a začala působit trochu 
poloprofesionálně. Dnes je můžeme vidět 
na podiích po České republice jako kape-
lu Bob a bobci.

Kapela Žalost se proslavila několika 
projekty, jako je např. založení festi-
valu  Oseká kytara (bohužel nás nikdo 
z oficiálních pořadatelů neuvedl jako 
tahouna). 

Navrhli jsme název festivalu „Bílinská 
kyselka“ včetně motivu baby na lahvi. Sám 
jsem se aktivně účastnil přípravy těchto 
dvou festivalů. Mimo to mám za sebou 
organizaci několika plesů, koncertů. 
V posledních 5 letech jsem členem roc-
kové kapely Maledivy, která produkuje 
své vlastní texty i hudbu.

Co očekáváte od práce v Euroregionu 
Krušnohoří?

Protože se jedná o mezinárodní spolu-
práci i když v blízkém okolí, mohu po-
moci prezentovat naše styly hudby v za-

hraničí, resp. přivézt právě zahraniční 
kapely k nám. Podobný projekt jsem 
už zkoušel sice pouze u nás, s názvem 
„JAM, aneb marmelády není nikdy dost“, 
kde jsem pozval kapely různých žán-
rů (včetně výrobců rachotu). Ohlas byl 
velký, bohužel jsem nemohl pokračo-
vat z pracovních důvodů. Nyní u nás 
v Oseku nemáme kde hrát, pouze ven-
ku. Jsem příznivcem klubové hudby, kde 
se mohou prezentovat i menší tělesa 
nebo jednotlivci.

A co čtenáře vždycky nejvíc zajímá – 
manželství, děti, hobby

Rodina je samozřejmě to nejdůležitější 
na světě. Jsem podruhé ženatý a celkem 
mám 3 děti. Ten nejmladší zatím hraje 
na housle a doufám, že mu to vydrží 
i přes pubertu. Hra na hudební nástroj 
je vždy přínosem. Moje hobby, to je 
samozřejmě hudba, rád si zahraju na 
banjo, ukulele nebo kytaru. Dalším mým 
koníčkem je kolo a dlouhé výlety. Sám 
rád chodím do přírody, například i na 
vandr. Spát pod širákem – to je prostě 
svoboda.

Ing. Jiří Macháček,  
starosta Oseku
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jektu s jeho aktivitami na české straně. 
Němečtí projektoví partneři vnesli do 
problematiky rekultivací a revitalizací své 
zkušenosti. Byla to především Technická 
univerzita Bergakademie Freiberg, která 
se již podílela na mnoha společných po-
dobně zaměřených projektech, jako byl 
např. VODAMIN II, Důlní vody atd.

Tým Dr. Jochena Raschera představil 
paleografickou situaci a její význam pro 
vlastnosti terciálních vrstev severně 
a jižně od dnešních Krušných hor a tým 
René Blankenburga představil vývoj lig-
nitových důlních jezer ve vztahu k mode-
lům podzemních vod. O vodních ptácích 

Rekultivace a revitalizace po důlní 
a průmyslové činnosti jsou aktuální na 
obou stranách hranice a na společném 
workshopu o tom diskutovali 12. červ-
na zástupci českých a saských partnerů. 
Workshop se zaměřil na výměnu zku-
šeností a informací nejen v oblasti re-
kultivací a revitalizací, ale i na ochranu 
životního prostředí, na rozvoj turismu 
i na prohloubení dosavadní úspěšné pře-
shraniční spolupráce.

V Mostě v Hotelu Širák ho zahájil ve zcela 
zaplněném sále Ing. Miroslav Seidl, Ph.D. 
z Palivového kombinátu Ústí, státní pod-
nik a představil dosavadní realizaci pro-

Tento projekt ve Fondu malých projektů Euroregionu 
Krušnohoří je pro obyvatele společného příhraničního 
regionu obzvláště významný.

Nová tvář společné krajiny

na jezeře Most zajímavě informoval Ing. 
Jaroslav Bažant a o vývoji rybí obsádky 
v  jezeře Most RNDr. Jiří Paterka Ph.D. 
Jako jeden z výstupů projektu bude vzdě-
lávací brožura. Její přípravu prezentovala 
Bc. Dominika Müllnerová z Palivového 
kombinátu.

Na závěr Ing. František Jirásek z mos-
teckého magistrátu seznámil přítomné 
s revitalizačními projekty u jezera Most. 
Po jednání se všichni zúčastnili exkur-
ze na jezeře Most s  vyjížďkou loďkou 
a s prohlídkou okolí s odborným výkla-
dem. Organizaci celé akce výborně zajis-
tila Okresní hospodářská komora Most. 
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Freibergu soustředila v  první části na 
problematiku využití důlních vod. Saská 
strana představila technická řešení je-
jich energetického využití, možnosti vy-
tápění důlními vodami, čištění těchto vod 
a jejich chemii. Velký ohlas mělo předsta-
vení membránových technologií v těžeb-
ním průmyslu v Německu. Česká strana 
předvedla ukázky využití důlních vod pro 
technické i rekreační účely a prezento-
vala možnosti rozvoje hornického rozvoje 
hornické oblasti na příkladu Mostecka. 
V druhé části konference pod taktovkou 

Ve Freibergu se v reprezentačním objektu 
Alte Mensa konala 4. března 2019 kon-
ference s názvem Možnosti a výzvy při 
využívání důlních vod v projektu Vodamin 
II v kooperačním programu Interreg V-A. 
Euroregion Krušnohoří je v tomto pro-
jektu mediálním partnerem a doprovází 
ho od samého počátku a administruje 
ho OHK Most. Po několika workshopech 
na české i saské straně se konference ve 

Budou důlní vody škodit 
nebo sloužit? 

Konference Vodamin II
leadpartnera projektu, Ing. Tomáše Bu-
dína, ředitele Palivového kombinátu Ústí, 
představili jednotliví projektoví partneři 
dosavadní výsledky v realizaci projektu, 
ale vystoupili i hosté s příklady využi-
tí geotermického potenciálu například 
v Buchumi, či ze získávání tepla z důlních 
vod přímým odpařováním v Drážďanech.  
Pro Mostecko je důležité vědět, co se 
stane s důlními vodami, až se přestanou 
v povrchových dolech důlní vody čerpat. 
K tomu slouží řada kontrolních vrtů, kte-
ré Palivový kombinát již provádí.   



Nejúžasnější zážitek, nejlepší akce, nejskvělejší restaurace, nej-
přehlednější webové stránky a další počiny v oblasti cestovního 
ruchu, to vše mohlo získat ocenění Krušnohoská „NEJ“ za rok 
2018. Soutěž pro všechny, kteří v roce 2018 připravili v oblasti 
cestovního ruchu lákavou novinku, vyhlásilo v premiéře sdru-
žení partnerů v oblasti cestovního ruchu SPO-NA. O vítězi 
rozhodla v hlasování na sociálních sítích veřejnost. Nezáleží 
na odbornosti ani profesionálním zpracování soutěžících pro-
duktů, záleží výhradně na tom, jak se líbily novinky lidem a jaký 
dojem zanechaly. Do konce března mohli všichni nominovat 
svého favorita, který byl posunut do hlasování o vítězi. „Soutěž 

jsme zatím vyhlásili pouze na české straně Krušných hor. Před-
pokládáme ale, že společně s partnerem Euroregionem Kruš-
nohoří v příštích letech rozšíříme soutěž i na saskou stranu. 
Ceny by pak byly při společném setkání všech nominovaných 
aktérů v cestovním ruchu na české i saské straně hranic udíleny 
dvě, Krušnohorská „NEJ“ česká a saská,“ nastínila další ročníky 
na posledním jednání SPO-NA ředitelka Destinační agentury 
Krušné hory Eva Maříková. Akce se konala pod záštitou hejt-
mana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka. Dne 19. září 2019 
byl slavnostně vyhlášen vítěz. Je jím po hlasování na internetu 
Thermalium Teplice

Krušnohorská „NEJ“ letos poprvé


