NFOPRESS

Zpravodaj Euroregionu Krušnohoří / Erzgebirge
Berichterstatter der Euroregion Erzgebirge / Krušnohoří

3/2007
2/2007
PODZIM
HERBST
LÉTO / /SOMMER

NACHRICHTEN DES KONTAKTZENTRUM
15 JAHRE EUROREGION ERZGEBIRGE/KRUŠNOHOŘÍ
WETTKAMPF DER JUGENDFEUERWEHREN
GEMEINSAME SPORTSPIELE
ZPRÁVY KONTAKTNÍHO CENTRA
15 LET EUROREGIONU KRUŠNOHOŘÍ/ERZGEBIRGE
SOUTĚŽ MLADÝCH HASIČŮ
SPOLEČNÉ SPORTOVNÍ HRY

Vážení členové a přátelé Euroregionu Krušnohoří!
V tomto roce oslavujeme 15 let našeho sdružení. Přestože
česká a německá strana Euroregionu Krušnohoří je jedno
tělo a většinou i duše, má česká strana některé odlišnosti.
Euroregion na české straně byl od počátku záležitostí obec−
ních samospráv. V začátcích však pomohly okresy. Další
českou zvláštností je skutečnost, že Euroregion na české
straně musí usilovat o členství obcí. Na rozdíl od jiných
euroregionů ale umožňuje členství i dalším subjektům.
Za dobu existence euroregionu se dobře vyvíjely vztahy
k Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, které je v euroregionu
pojímáno jako dobrý, vstřícný a spolehlivý partner. Užší
vztahy byly navázány i s konzulátem v Drážďanech. Part−
nerem Euroregionu Krušnohoří je i Ústecký kraj. Velmi
dobrý a hlavně aktivní vztah má euroregion
k hospodářským a agrárním komorám. Společně jsme
uskutečnili mnoho projektů a naše spolupráce je pracovní
a přátelská.
Náš euroregion navázal také velmi prospěšnou spolupráci
s velkými i malými firmami, sdruženími či školami; tato
spolupráce vedla v mnohých případech k jejich pozdější−
mu členství. Prospěšná je spolupráce s vysokými školami
ať na české či německé straně, jako je UJEP v Ústí nad
Labem, Technická universita Chemnitz, Drážďany či Frei−
berg. Nechtěla bych opakovat přehledy našich projektů,
jsou detailně obsaženy v našich výročních zprávách. Dů−
ležité pro nás je, že euroregion konečně bude skutečně
společně rozhodovat a administrovat Fond malých pro−
jektů v Cíli 3. Za daleko význačnější ale považuji vytvoře−
né vztahy, osobní přátelství, sblížení našich vzájemných
představ, pozitivní rozvoj našeho společného regionu.
Jsme zase o krok dál. Je mnoho nosných témat i krásných
detailů, o kterých by se při této příležitosti vzpomínání na
dlouhých 15 let dalo hovořit. Nezmínila jsme ještě naši
účast v Asociaci euroregionů ČR, ocenění evropské aso−
ciace euroregionů (AGEG) našeho Euroregionu Krušno−
hoří cenou za vynikající přeshraniční spolupráci. Nezmí−
nila jsem ještě ani dvojjazyčný zpravodaj Infopress, který
Vážení čtenáři,
Euroregion Krušnohoří oslavil nedávno své patnáctileté
jubileum. V kronice, která z tohoto důvodu vznikla, jsou
výsledky našich snah zřejmé. Proto bych rád využil této
příležitosti, abych jménem celého euroregionu poděkoval
všem těm, kteří nás v naší práci podpořili. Jsou to přede−
vším členové našich pracovních komisí, kteří pracují bez
nároku na odměnu, kteří ve svých příslušných oborech
mnohého dosáhli, a kteří kromě iniciování projektů usilo−
vali i o řešení přeshraničních problémů a také o trvalé zkva−
litňování odborné spolupráce.
Chtěl bych zde jmenovat Saské státní kancléřství, které
přeshraniční spolupráci podporovalo ze státního rozpoč−
tu Svobodného státu Sasko. Je to také Vládní prezídium
Chemnitz, které nám tyto prostředky spravovalo a s jehož
vedením jsme od začátku měli dobrou spolupráci, je to i
Saské ministerstvo hospodářství, které od zahájení pro−
gramu Interreg II A až do dneška převzalo úlohu vnitřní
správy Interregu, spolupracovalo úzce s euroregiony a
podporovalo je ve všech oblastech. A je to i Saská rozvo−
jová banka se kterou se rozvinula hned od počátku dobrá
partnerská spolupráce, jakmile převzala štafetu po projek−
tových koordinátorech, kteří jí své úkoly předali v roce
2004. Z toho má užitek celý hraniční region.
Velkou pomoc jsme obdrželi z Pracovního společenství
evropských hraničních regionů AGEG, které nás na zákla−
dě své dlouholeté činnosti na evropských hranicích pod−
pořilo v našich začátcích svými zkušenostmi a později i
zcela prakticky.
Hranice jako taková už brzy nebude. Schengenská doho−
da vstoupí příští rok v platnost a náš společný krušnohor−
ský region se odstraněním pasové a policejní kontroly
s budoucím volným pohybem pracovních sil ještě více
přiblíží Evropské unii, stane se pro své obyvatele ještě atrak−
tivnější.
Hranice ale zůstávají v našich myslích, které si vytváříme
sami svými předsudky a předjímáním, které rozumnou
prospěšnou spolupráci ztěžují.

pravidelně vydáváme čtvrtletně od roku 1995 a jehož mi−
mořádné „zhodnocující“ jubilejní číslo vyšlo právě teď. Co
ale by mělo v tuhle chvíli zaznít je obrovské poděkování
všem členům komisí za práci, která je dobrovolná a přitom
tak náročná. Chtěla bych poděkovat i všem kolegům, kteří
se podíleli a podílí na práci a činnosti euroregionu. Může−
me s notnou dávkou zcela opodstatněné pýchy říci, že za
15 let své existence je Euroregion Krušnohoří neopomi−
nutelný a výrazný subjekt na české, česko−německé a tedy
i evropské scéně, přičemž do budoucna jeho význam stále
poroste. Je proto důležité, abychom všichni všemi pro−
středky pracovali na „dobré a uznávané“ značce našeho
Hana Jeníčková,
euroregionu.
předsedkyně Euroregionu Krušnohoří

Sehr geehrte Mitglieder und Freunde der Euroregion
Erzgebirge!
In diesem Jahr feiern wir das 15−jährige Bestehen unseres
Vereins. Trotzdem die tschechische und die deutsche vie−
les gemeinsam haben, gibt es auf der tschechischen Seite
einige Dinge die anders sind als in Sachsen. Die Eurore−
gion war seit ihrer Gründung Angelegenheit der Gemein−
deselbstverwaltung. Anfangs haben jedoch auch die Krei−
se mitgeholfen. Eine weitere Besonderheit der
tschechischen Seite ist die Tatsache, dass sie um die Mit−
gliedschaft der Gemeinden werben muss. Im Gegensatz
zu anderen Euroregionen ermöglicht unsere Euroregion
aber auch anderen Partnern die Mitgliedschaft.
Für die tschechische und die deutsche Seite der Euro−
region sind die Beziehungen zu den Partnern über alle
Maßen wichtig. Innerhalb der Euroregion entwickelte sich
die Beziehung zwischen der Euroregion und dem Minis−
Ochota ke kompromisu je ale základním předpokladem
v přeshraniční spolupráci. To ale neznamená, že toleruje−
me všechny věci, o kterých nejsme přesvědčeni. Ale mu−
síme se více rozmýšlet o tom proč a jak co udělat, dříve
než se vynese unáhlený výrok, více než na nějakém jiném
místě.
Věřím, že jsme na nejlepší cestě. Přeji si, aby v příštích
letech byla naše spolupráce stejně tak dobrá, jako
v minulosti.
Nepovolte v podpoře našeho úsilí o náš společný hranič−
Albrecht Kohlsdorf,
ní region.
předseda Euroregionu Erzgebirge

Sehr geehrte Leser,
die Euroregion Erzgebirge feierte kürzlich ihr 15−jähriges
Jubiläum.
In der aus diesem Anlass erschienenen Chronik sind die
Ergebnisse unserer Bemühungen sichtbar gemacht wor−
den.
Deshalb möchte ich hier die Gelegenheit nutzen, um mich
im Namen der gesamten Euroregion Erzgebirge bei allen
zu bedanken, die uns in unserer Arbeit unterstützt haben.
Allen voran sind das die Mitglieder unserer ehrenamtlich
arbeitenden Arbeitsgruppen, die in den 15 Jahren in ihren
jeweiligen Fachgebieten viel erreicht haben und sich ne−
ben der Initiierung von Projekten um die Lösung grenz−
überschreitender Probleme und um eine ständige Verbes−
serung der Qualität der fachlichen Zusammenarbeit bemüht
haben.
Da ist auch die sächsische Staatskanzlei zu nennen, die
die grenzüberschreitende Arbeit aus Haushaltsmitten des
Freistaates von Beginn an unterstützt hat, das ist das Re−
gierungspräsidium Chemnitz, mit dessen Stabsstelle es
von Anfang an eine sehr gute Zusammenarbeit gegeben
hat, das ist das Sächsische Wirtschaftsministerium, das
mit Beginn der Förderperiode Interreg II A bis heute die

terium für Regionalentwicklung, das der Euroregion ein
guter, entgegenkommender und zuverlässiger Partner ist.
Enge Beziehungen wurden auch mit dem Konsulat in Dres−
den und mit dem Bezirk in Usti geknüpft. Ein sehr gutes,
aktives Verhältnis hat unsere Euroregion zu den Wirts−
chafts− und Agrarkammern. Gemeinsam haben wir viele
Projekte realisiert und die Zusammenarbeit ist arbeitsreich
und freundlich. Weiterhin unterhält unsre Euroregion auch
eine fruchtbare Zusammenarbeit mit großen und kleinen
Firmen, Vereinen und Schulen. Diese Zusammenarbeit
führte in vielen Fällen zu deren späterer Mitgliedschaft.
Nutzbringend ist auch die Zusammenarbeit mit den Hoch−
schulen, egal ob auf der tschechischen oder deutschen
Seite, wie UJEP Ústí nad Labem, TU Chemnitz oder TU
Freiberg. Ich möchte nicht alle unsere Projekte wiederho−
len, sie sind in unseren Jahresberichten enthalten, wichtig
ist, dass die Euroregion endlich gemeinsam die Adminis−
trative den Kleinprojektfonds im Ziel 3 übernehmen wird.
Als noch wichtiger betrachte ich jedoch die geschaffenen
Beziehungen, persönliche Freundschaften, die Annähe−
rung unserer Vorstellungen, die positive Entwicklung un−
serer Region. Wir haben wieder einen Schritt gemacht. Es
gibt eine lange Reihe von Themen, sowie auch schöner
Details, die man anlässlich der 15 Jahre Euroregion er−
wähnen kann. Ein riesengroßes Dankeschön an alle Mit−
gliedern unserer Arbeitsgruppen für ihre Arbeit, die ehre−
namtlich und anspruchsvoll ist. Ich möchte mich auch bei
allen Kollegen bedanken, die sich an der Arbeit der Euro−
region beteiligen.
Wir können mit Stolz sagen, dass die Euroregion in den
15 Jahre ihres Bestehens ein nicht zu übersehender Part−
ner auf der tschechischen, der tschechisch−deutschen und
damit auch auf der europäischen Bühne ist und in Zukunft
ihre Bedeutung weiterhin wächst. Es ist also wichtig, dass
wir mit allen Mitteln an dem guten und respektablen Merk−
zeichen unserer Euroregion weiter arbeiten.
Hana Jeníčková,
Vorsitzender Euroregion Krušnohoří
große Aufgabe der Interregverwaltung inne hat, eng mit
den Euroregionen zusammenarbeitet und sie in vielen
Bereichen unterstützt − und das ist die Sächsische Auf−
baubank, mit der sich eine partnerschaftliche Zusamme−
narbeit sehr bald nach dem die Projektkoordinatoren 2004
den Staffelstab an die Mitarbeiter der SAB übergeben hat−
ten, entwickelte.
Davon profitiert die gesamte Grenzregion.
Große Hilfe erhielten wir auch durch die Arbeitsgemein−
schaft Europäischer Grenzregionen AGEG, die uns durch
ihre langjährige Tätigkeit an den europäischen Grenzen
mit ihren Erfahrungen sowohl in den Anfangsjahren als
auch später ganz praktisch unterstützt hat.
Die Grenze als solche wird es bald nicht mehr geben.
Das Schengener Abkommen wird im kommenden Jahr in
Kraft treten und damit unsere gemeinsame Erzgebirgsre−
gion durch die wegfallende Personenkontrolle und auch
die zukünftige Arbeitnehmerfreizügigkeit noch näher an die
Europäische Union rücken, wird sie noch attraktiver für
ihre Bürger machen.
Grenzen gibt es aber noch in unseren Köpfen, die wir uns
selbst durch Vorurteile und vorgefertigten Meinungen auf−
bauen und die dann eine vernünftige Zusammenarbeit er−
schweren.
Kompromissbereitschaft ist aber eine Grundvoraussetzung
in der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit. Das be−
deutet nicht, dass man alle Dinge, von denen man nicht
überzeugt ist tolerieren soll.
Aber man muss sich, ehe man sich ein vorschnelles Urteil
erlaubt, eben etwas mehr Gedanken um das Warum und
Wieso machen, als an anderer Stelle.
Ich glaube wir sind dabei auf dem besten Weg. Ich wün−
sche mir für die nächsten Jahre eine ebenso gute Zusam−
menarbeit wie in der Vergangenheit
Lassen sie nicht nach, uns in unserem Bemühen für un−
sere gemeinsame Grenzregion zu unterstützen.
Albrecht Kohlsdorf
Vorsitzender Euroregion Erzgebirge
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Příprava programu Cíl 3 − Programmvorbereitung Ziel 3
Na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR se dne

Republik mit dem deutschen

2. 10. 2007 v Praze uskutečnilo jednání o pří−

Partner aus der Verwaltungsbe−

pravě programu Cíl 3, kterého se zúčastnili

hörde in der Sächsischen Auf−

zástupci euroregionů, krajů, Ministerstva pro

baubank, sowie aus der Euro−

místní rozvoj ČR, Centra pro regionální rozvoj

päischen

ČR, správního orgánu v Saské rozvojové ban−

teilnahmen. Herr Ing. Malát stell−

ce a Evropské komise. Ing. Karel Malát po−

te den Stand der Vorbereitung

drobně představil stav přípravy Fondu malých

des Kleinprojektefonds, den die

projektů v tomto programu, který budou euro−

Euroregionen verwalten werden,

regiony spravovat.

vor.

V proceduře schvalování celého programu Cíl 3

Bei der Prozedur der Bewilligung

došlo ke zdržení. Zástupci Evropské komise

des Programms kommt es zu

Kommission

Verzögerungen. Die Vertreter

poukázali na nestejný postup hodnocení pro−
jektů, který je v ČR odlišný. Po přeformulování

Im Ministerium für Regionalentwicklung fand

der Europäischen Kommission wiesen auf das

role regionálních subjektů v ČR vzhledem ke

am 02.10.2007 eine Beratung zur Vorbereitung

uneinheitliche Verfahren beider Länder hin.

Společnému technickému sekretariátu tak, aby

des Programms Ziel 3 statt, an welchem Ver−

Nach der Umformulierung der Rolle der regio−

byla patrná společná rozhodovací struktura, je

treter der Euroregionen, Bezirke, des Ministe−

nalen Partner in der Tschechischen Republik

naděje, že program Cíl 3 bude zahájen v krát−

riums für regionale Entwicklung, des Zentrums

sollte dem Start des Programms hoffentlich

ké době.

für regionale Entwicklung der Tschechischen

nichts mehr im Wege stehen.

Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft Europäischer
Grenzregionen im September in Finnland
Výroční zasedání Pracovního společenství evropských hraničních
regionů se uskutečnilo v září ve Finsku
Die Mitglieder und Freunde der Arbeitsgemeinschaft

schen Meerbusen und damit zu allen Meeren der Welt ver−

Výroční konference byla doplněna exkurzí, která vedla do

Europäischer Grenzregionen, AGEG, zu der auch die Eu−

schafft.

sousedního ruského Vyborgu, dřívějšího hlavního města

roregion Erzgebirge gehört, tagte in diesem Jahr im

Die Mitgliederversammlung im Jahr 2008 wird im säch−

Jižní Karélie. S Petrohradským regionem a Regionem Lap−

finnischen Lappeenranta (Südkarelien), wo sie von den

sischen Plauen in der Euregio Egrensis stattfinden.

peenranta jsou již vytvořeny přeshraniční kontakty na mno−

dortigen Kollegen mit großer Herzlichkeit und Gastfreund−

Die vogtländische Region wurde durch den

ha úrovních. Druhým cílem byla Imatra a kanál Saimaa,

schaft aufgenommen wurden.

Geschäftsführer der Euregio Egrensis, Herrn Achim Schulz,

který vytváří svou délkou 43 km přístup k Finskému zálivu

Die Veranstaltung stand unter den großen Themen Die

vorgestellt, der die Mitglieder der AGEG gleichzeitig herz−

a tím ke všem mořím světa.

Neue EU Nachbarschaftspolitik und Innovative Lösungen

lich nach Plauen einlud.

Členská schůze společenství AGEG se bude konat v roce

für grenzübergreifende ländliche Gebiete.

2008 v saském městě Plavně v Euregiu Egrensis.

Zum letzteren hörten die Teilnehmer Beispiele vom spa−

Vogtlandský region představil jednatel Euroregia Egren−

nischen Netzwerk zur ländlichen Entwicklung, von der

Členové a přátelé Pracovního společenství evropských

sis, Achim Schulz, který členy asociace AGEG do Plavna

Euregio Salzburg/ Berchdesgadner Land/Traunstein und

hraničních regionů AGEG, kam patří i náš euroregion, jed−

srdečně pozval.

vom Vizepräsidenten der Region Aquitaine in Frankreich.

nali v letošním roce ve finském Lappeenranta, kde byli tam−

Alle Redner waren sich darüber einig, dass es trotz vor−

ními kolegy přijati velmi srdečně a pohostinně.

handener Probleme in Grenzräumen, die meist auch länd−

Zasedání se konalo na velké téma „Nová Evropská unie,

liche Räume sind, durch die grenzüberschreitenden

politika sousedství a inovativní řešení přeshraničních ven−

Zusammenschlüsse und eine partnerschaftliche Zusam−

kovských oblastí.“

menarbeit Chancen in der Entwicklung gibt. An vielen prak−

Na závěr si vyslechli účastníci příklady ze španělského sí−

tischen Beispielen wurde das durch die Vortragenden be−

ťového propojení ve venkovském prostoru, příklady Eure−

legt.

gio Salzburg/Berchtesgadensko/Traunstein a příklady uve−

Die Exkursion der Jahrestagung führte ins benachbarte

dené viceprezidentem Regia Aquitanie ve Francii. Všichni

Russland nach Vyborg, der ehemaligen Hauptstadt Süd−

řečníci si byli vědomi toho, že přes stávající problémy

kareliens. Mit der Leningrader Region und der Region

v příhraničích regionech, které jsou často venkovskými ob−

Lappeenranta gibt es grenzüberschreitende Kontakte auf

lastmi, existují šance pro jejich rozvoj pomocí přeshranič−

vielen Ebenen. Das zweite Ziel war Imatra und der Saimaa

ní kooperací v partnerské spolupráci. Bylo to také dolože−

Kanal, der mit 43 km Länge dem Land Zugang zum finni−

no na četných příkladech, uvedených přednášejícími.
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Konference v Drážďanech
o Schengenské dohodě
Představitelé českých a saských samospráv, státních úřa−
dů a česko−saských euroregionů byli pozváni 11. 9. 2007
do Drážďan na odbornou konferenci, uspořádanou čes−
kým konzulátem. Přední zástupci ministerstev a policie ČR

Euroregion Krušnohoří převzal administrativu
Fondu malých projektů Interreg III A
Od 1. července 2007 převzalo jednatelství Euroregionu Krušnohoří administrativu Fondu malých projektů Interreg III A
od RRA ÚK, a.s. V projektových záležitostech se nyní obracejte na naši projektovou manažerku Martinu Ďurdíkovou
(durdikova@pons.cz) či na naši finanční manažerku Michaelu Brožovou (mbrozova@pons.cz). Telefon je stejný jako
do jednatelství euroregionu: 476 706 128

i Saska seznámili na vysoké profesionální úrovni přítom−
né s problematikou Schengenského prostoru bez cel

Michaela Brožová

a hranic, se všemi průvodními jevy. Česká strana splnila
všechny podmínky vstupu do tohoto prostoru a vytvořila
všechny předpoklady, aby byly hranice k 31. 12. 2007 zcela
zrušeny a aby přitom byla dodržena bezpečnost občanů v
příhraničí. Příslušníci pohraniční policie na obou stranách
zůstanou sloužit u státní a dopravní policie v příhranič−
ních regionech a budou nadále úzce spolupracovat. Ostatně
euroregiony podpořily v Regionálním řídícím výboru pro−
jekt Interreg III A zahrnující spolupráci policie v euroregi−
onech a ten již přináší první dobré výsledky. Pro spolu−
práci v oblasti bezpečnosti byla vytvořena databáze SIS
(Schengen Information System), která uchovává např. zá−
znamy o pohřešovaných osobách a odcizených vozidlech
či předmětech. Zastaralá původní databáze SIS I však ne−
dovolila rozšířit Schengenský systém na nové členské státy,

Euroregion Krušnohoří übernahm die
Administrative des Kleinprojektefonds Interreg III A
Bereits am 1. Juli 2007 übernahm die Geschäftsstelle der Euroregion Krušnohoří die Administrative des Kleinprojek−
tefonds Interreg III A von der Regionalen Agentur ÚK, A.G. Bei Projektangelegenheiten kann man sich an die Projekt−
koordinatorin Martina Ďurdíková (durdikova@pons.cz) wenden und an die Finanzmanagerin Michaela Brožová
(mbrozova@pons.cz). Erreichbar auch unter der Telefonnummer der Geschäftsstelle: 476 706 128

a proto bylo rozhodnuto vybudovat zcela novou. SIS II zvýší

Česko−saská pracovní skupina

kapacitu a možnosti systému.
Generální konzul ČR v Drážďanech Mgr. Tomáš Podivín−
ský promluvil na závěr ze srdce všech, když uvítal zrušení
hranic, kdy se můžeme navštěvovat jako svobodní, sebe−
vědomí a hrdí občané, bez šikanování, bez doprošování
se o povolení vyjet za hranice a bez hrozby zákazu vyces−

V Drážďanech proběhlo v červnu 2007 již 15. zasedání česko−saské pracovní skupiny pro přeshraniční spolupráci. V
10 pracovních podskupinách byly stanoveny úkoly pro další období na základě společného prohlášení o spolupráci
krajů a vládních prezídií z února letošního roku. Na společném zasedání příštího dne byly představeny výsledky práce
jednotlivých podskupin a slavnostně byl podepsán závěrečný protokol. Nepřítomnost zástupců Ústeckého kraje byla
zklamáním. Na obr. uprostřed: Norbert Tautze, vedoucí skupiny

tování, jak jsme to v minulosti zažívali. Nejen pro eurore−
giony tím bude odstraněna jedna z dalších překážek roz−
voje úspěšné přeshraniční spolupráce.

Konferenz in Dresden zum
Schengener Abkommen
Vertreter der tschechischen und sächsischen Selbstver−
waltungen, Staatsbehörden und der sächsisch−tschechi−
schen Euroregionen wurden zu einer Fachkonferenz nach
Dresden eingeladen. Die führenden Vertreter der Ministe−
rien und der Polizei Sachsens und Tschechiens machten
die Anwesenden mit der Problematik des Schengenraums
ohne Zoll und Grenzen mit allen Begleiterscheinungen
bekannt. Die tschechische Seite hat inzwischen alle Be−
dingungen zum Beitritt in diesen Raum erfüllt und die Vor−
aussetzungen für das Verschwinden der Grenze zum
31.12.2007 geschaffen. Dabei wird die Sicherheit der Bür−

Sächsisch−Tschechische Arbeitsgruppe
In Dresden fand im Juni 2007 die 15. Tagung der Sächsisch−Tschechischen Arbeitsgruppe für grenzüberschreitende
Zusammenarbeit statt. Aufgrund einer gemeinsamen Erklärung vom Februar dieses Jahres wurden die Aufgaben,
deren Bearbeitung in 10 Arbeitsgruppen und der Unterarbeitsgruppe Regionen, für das kommende Jahr festgelegt.
Am 2. Tag wurden auf der gemeinsamen Beratung die Ergebnisse der Arbeit der einzelnen Arbeitsgruppen vorgestellt
und das Protokoll feierlich unterzeichnet. Die Abwesenheit der Vertreter des Bezirks Ústí war eine Enttäuschung.
FOTO: IN DER MITTE: Norbert Tautze, Leider der Gruppe

ger im Grenzgebiet erhalten bleiben. Die Mitglieder der
Grenzpolizei beider Länder werden bei der Staats− und

Personen sowie gestohlener Fahrzeuge und Gegenstände

uns als freie, selbstbewusste und stolze Bürger begegnen

Verkehrspolizei weiterarbeiten und auch künftig zusam−

beinhaltet.

können.

menarbeiten. Für eine gute Zusammenarbeit im Bereich

Der Generalkonsul der Tschechischen Republik in Dres−

Nicht nur für die Euroregionen wird damit ein Hindernis

der Sicherheit wurde die Datenbank SIS (Schengen Infor−

den Mgr. Tomáš Podovínský sprach allen aus dem Her−

bei der Entwicklung erfolgreicher Zusammenarbeit besei−

mation System) eingerichtet, die ein Register vermisster

zen, als er die Beseitigung der Grenze begrüßte, weil wir

tigt.
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VERKEHRSKONFERENZ
DOPRAVNÍ KONFERENCE

Dopravní konference „Česko−saské cesty“
Verkehrskonferenz „Sächsisch−tschechische Wege“
Ve zcela zaplněném sále hotelu Cascade v
Mostě proběhla dne 5. 9. 2007 již VII. Doprav−
ní konference „Česko−saské cesty“, která se
v letošním roce uskutečnila formou semináře
s následnou zajímavou panelovou diskusí na
téma „Co nás očekává po vstupu ČR do
Schengenského prostoru“.

Im voll besetzten Saal des Hotels Cascade in
Most fand am 05. 09. 2007 schon die VII. Ver−
kehrskonferenz „Sächsisch−tschechische
Wege“, die in diesem Jahr in Form eines Se−
minars durchgeführt wurde, statt. Es folgte
dann eine interessante Paneldiskussion zu
dem Thema „Was uns nach dem Beitritt der
Tschechischen Republik in den Schengen−
raum erwartet“.

Na česko−saské hranici bez proluky
Lückenschluss an sächsisch−tschechischer Grenze
Dne 25. června se sešli v Chemnitz hejtman

kým krajem. Tím je nyní tento nedostatek na

sidiums Dresden, Dr. Henry Hasenpflug, und

Ústeckého kraje Jiří Šulc, Dr. Henry Hasen−

česko−saské hranici odstraněn.

des Regierungspräsidiums Chemnitz, Karl

pflug z Vládního prezídia Drážďany a Karl Nol−

Na jednání byl projednán pracovní plán platící

Noltze, in der Chemnitzer Behörde getroffen,

ze z Chemnitz, aby po podpisu Společného

do poloviny roku 2008, jehož hlavním bodem

um nach Unterzeichnung einer Gemeinsamen

prohlášení o spolupráci z 5. února letošního

je zpracování kooperačního projektu.

Erklärung über Zusammenarbeit vom 5. Febru−

Plánovány jsou

ar dieses Jahres diese auch mit Leben zu er−

výměny informa−

füllen.

cí a zkušeností,

Nachdem das Regierungspräsidium Chemnitz

workshopy a ex−

und das Regionalamt Karlový Varý am 23. Mai

kurze, které se

2002 mit einer entsprechenden Erklärung noch

budou vztahovat

weit vor dem EU−Beitritt Tschechiens den

především k přes−

Startschuss für eine enge und fruchtbare Part−

hraniční dopravě,

nerschaft von Grenzregionen zwischen Sach−

krizovému mana−

sen und Tschechien gaben, folgten 2004 das

gementu stejně

Regierungspräsidium Dresden und das Regi−

jako ochraně život−

onalamt Liberec. Nunmehr ist damit der Lüc−

ního prostředí. Ob−

kenschluss an der sächsisch−tschechischen

sahuje ale i spo−

Grenze vollzogen.

lečné akce pro

Hierzu wurde ein bis Mitte 2008 laufender

informování veřej−

Arbeitsplan besprochen, in dessen Mittelpunkt

nosti, vzájemné

die Erarbeitung eines Kooperationsprojektes

hospitace a osob−

stehen wird. Geplant sind Informations− und

ní kontakty a vý−

Erfahrungsaustausche, Workshops und Exkur−

měny. První aktivi−

sionen, die sich speziell auf den grenzüber−

roku uvedli toto prohlášení do života. Poté, co

ty určené pro veřejnost se předpokládají již na

schreitenden Verkehr, den Katastrophen−

Vládní prezídium Chemnitz a Karlovarský kraj

podzim letošního roku.

schutz sowie den Umweltschutz kaprizieren
sollen. Darin eingeschlossen sind gemeinsa−

podepsaly již odpovídající prohlášení dlouho
před vstupem ČR do EU, což nastartovalo

me Aktionen zur Öffentlichkeitsarbeit, gegen−

plodnou regionální spolupráci hraničních regi−

(DTPA/MT) CHEMNITZ: Am 25. Juni haben

seitige Hospitationen und Personalaustausche.

onů mezi ČR a Saskem, následovala dohoda

sich die Präsidenten des Regionalamtes Ustí

Erste öffentlichkeitswirksame Aktivitäten hier−

mezi Vládním prezídiem Drážďany a Liberec−

nad Labem, Ing. Jíří Šulc, des Regierungsprä−

zu sind für Herbst dieses Jahres vorgesehen.
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PRACOVNÍ KOMISE
ARBEITSGRUPPE

Komise krizového managementu Euroregionu Krušnohoří
Arbeitsgruppe Katastrophenschutz der Euroregion Erzgebirge
Slavnostním předáním Záchranářského centra v Olbern−
hau dne 7. 9. 2007 byl ukončen projekt Interreg III A, kte−
rým byla rekonstrukce tohoto zařízení po povodni. Za čes−
kou stranu se zúčastnila česká část komise krizového
managementu, která byla do projektu aktivně zapojena a
bude centrum společně s německými kolegy využívat pro
pořádání jazykových kurzů a odborných školení.

Am 07.09.2007 wurde das Interreg III A−Projekt Ret−
tungszentrum in Olbernhau, das nach dem Hochwasser
umfassend saniert wurde, feierlich übergeben. Neben dem
Landrat des Mittleren Erzgebirgskreises, Albrecht Kohls−
dorf, Vertretern des DRK der Euroregion Erzgebirge und
weiterer öffentlicher Stellen, war auch die gesamte Arbeits−
gruppe Brand−, Katastrophenschutz und Rettungswesen
der Euroregion Erzgebirge/Krusnohori anwesend. Auch die
tschechischen Kollegen werden sich aktiv am Projekt be−
teiligen und gemeinsam mit den deutschen Kollegen das
Zentrum für Sprachkurse und Fortbildungen nutzen.

Soutěž mladých hasičů Euroregionu Krušnohoří 2007
Wettkämpfe der Jugendfeuerwehren der Euroregion Erzgebirge 2007
Na 100 dětí a mladých lidí z okresů Euroregionu Krušno−
hoří absolvovalo v době od 24. do 26. srpna s humorem
i napětím svou soutěž. Po příjezdu do dětského rekreační−
ho tábora Tabakstanne v Thalheimu (okres Stollberg) a po
vzájemném seznámení českých a německých účastníků,
ke kterému došlo v pátek, se už v sobotu museli soutěžící
pustit na pochod po vyznačených trasách. Na nich bylo
připraveno 15 stanovišť, na kterých se vyžadovalo plnění
disciplin. Od jednoduchých úkolů jako běh s vejcem či
skákání v pytlích, přes opravdové vyřízení nouzového vo−
lání po rolování hadic, poznávání přístrojů, splétání hadic
až po zdolání požáru.
Na nedělním vyhodnocení nešetřil odborný vedoucí sou−
těže Daniel Seltmann (FF Oelsnitz/Erzgebirge) chválou na
adresu účastníků za jejich obětavé nasazení, neboť tak dob−
ré výsledky nečekal. Na umístění ani nezáleží, uvedl Rolf
Herzig z okresního sboru Dobrovolných mladých hasičů.
Vždyť vlastně zvítězil každý. Navázala se zde přátelství, která
přesahují okresní či dokonce zemská měřítka a doufáme,
že na dlouhou dobu. Jako upomínku obdrželo každé druž−
stvo diplom a každý účastník dostal medaili.
Podobně pozitivně se vyjádřili i zástupci české strany.
„Příští rok chceme soutěž uspořádat v Oseku,“ řekli. Všich−
ni jsou zajedno − budeme tam zase všichni.
Mit Spaß und Spannung haben rund 100 Kinder und Ju−
gendliche aus den Landkreisen der Euroregion Erzgebir−
ge vom 24. bis 26. August 2007 ihre Wettkämpfe absol−
viert.
Nach der Anreise zum Kindererholungslager „Tabakstan−
ne“ in Thalheim (Kreis Stollberg) und dem gegenseitigen
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Bekanntmachen der tschechischen und deutschen Teilneh−
mer am Freitag mussten die Wettkämpfer am Samstag zwei
große Runden entlang des Eisen− und Rutenwegs marschi−
eren. Darauf waren 15 Stationen aufgebaut, die den Tei−
lnehmern alles abverlangten. Das reichte vom einfachen
Eierlaufen und Sackhüpfen über das richtige Absetzen ei−
nes Notrufs bis hin zum Schlauchkegeln, Geräte erken−
nen, Zöpfe flechten mit Schläuchen oder einem Löschan−
griff.
Zur Siegerehrung am Sonntag lobte der Fachgebietsleiter
für Wettkämpfe, Daniel Seltmann (FF Oelsnitz/Erzg.) die
Teilnehmer für ihren Einsatzwillen, denn so gute Ergeb−
nisse hatte er nicht erwartet. „Die Platzierung ist doch fast
schon egal.“, meinte auch Kreisjugendfeuerwehrwart Rolf
Herzig. Denn eigentlich hat jeder gewonnen. Kreis− und
sogar länderübergreifend sind Freundschaften entstanden,
die hoffentlich auch längere Zeit Bestand haben werden.
Als Erinnerung erhielt jede Mannschaft eine Urkunde und
jeder Teilnehmer eine Medaille.
Ähnlich positiv äußerten sich auch die Verantwortlichen
aus Tschechien. „Nächstes Jahr wollen wir das in Osek
durchführen“, hieß es. Und alle waren sich einig: da sind
wir wieder dabei.

Umístění − Die Platzierungen:
01. JF Rothenthal 1 (72 bodů − Punkte)
02. JF Rothenthal 2 (87 bodů − Punkte)
03. Mladí Hasiči Háj (93 bodů − Punkte)
04. JF Niederbobritzsch (94 bodů − Punkte)
05. Mladí hasiči Cítoliby (102 bodů − Punkte)
06. JF Zwönitz 2 (104 bodů − Punkte)
07. JF Großolbersdorf (109 bodů − Punkte)
08. Mladí hasiči Osek (112 bodů − Punkte)
09. Mladí hasiči Březno 2 (114 bodů − Punkte)
10. JF Zwönitz 1 (123 body − Punkte)
11. JF Neuhausen 2 (125 bodů − Punkte)
12. JF Neuhausen 1 (126 bodů − Punkte)
13. JF Lugau (130 bodů − Punkte)
14. Mladí Hasiči Březno 1 (137 bodů − Punkte)
14. JF Thalheim (137 bodů − Punkte)
Sven Schimmel,
FGL Presse− / Öffentlichkeitsarbeit
JF Landkreis Stollberg

SPORTSPIELE
SPORTOVNÍ HRY

Gemeinsame Sportspiele der Euroregionen
Elbe/Labe und Erzgebirge/Krušnohoří
Společné sportovní hry euroregionů
Elbe/Labe a Erzgebirge/Krušnohoří
An den Sportspielen der Euroregionen Elbe/Labe und
Krušnohoří/Erzgebirge nahmen im modernen Stadi−
on im Ostragehege im September 2007 etwa 500
Sportler und Freunde des Sports aus beiden Eurore−
gionen teil. Die Wettbewerber kämpften in den Diszi−
plinen Volleyball, Schwimmen, Fußball, Schach sowie
Leichtathletik. Die tschechische Seite der Euroregion
Krušnohoří wurde durch folgende Mannschaften ver−
treten:
Fußball FK SIAD Most – Mannschaft der älteren
Schüler
Schwimmen – Jazzmann Žatec – ältere und jüngere
Schüler
Leichtathletik – AK Chemopetrol Litvíov und AK Most
– jüngere Schüler
Schach – Schach Klub – Schülermannschaft
Von deutscher Seite nahmen die Volleyballer des KSB
Annaberg und Leichtathleten des KSB Freiberg teil.

Sportovních her Euroregionu Labe a Euroregionu Krušnohoří
se v moderním sportovním areálu Ostra v Drážďanech účastni−
lo v sobotu 15. září 2007 na 500 sportovců a přátel sportu
z obou euroregionů. Soutěžící se utkali ve volejbalu, kopané,
plavání, šachu i v lehké atletice. Za českou stranu reprezento−
vali Euroregion Krušnohoří:
− ve fotbale FK SIAD Most − družstvo starších žáků,
− v plavání Jazzmanni Žatec − starší a mladší žactvo,
− v atletice AK Chemopetrol Litvínov a AK Most − ml. žactvo,
− v šachu Šachový klub Most − družstvo žáků.
Sportovní setkání sblížilo mladé lidi na obou stranách hranice
a přispělo ke vzájemnému poznání i prohloubení spolupráce
trenérů a vedoucích. Na české straně se o přípravu a průběh
těchto prvních společných sportovních her nesmírně zaslou−
žila Bc. Eva Martinovská, tajemnice sportovní komise Eurore−
gionu Krušnohoří, pracovnice Magistrátu města Mostu. Za radu
Euroregionu Krušnohoří byl přítomen Ing. Josef Nétek, sta−
rosta Lomu a Mgr. František Bína, jednatel.

Euroregion Krušnohoří/Erzgebirge

Nominace na sportovní hry
euroregionů

Das Fußballturnier der Schüler bis zum Jahrgang 1993

Nominierung zu den Sportspielen
der Euroregionen

Von den eingeladenen Mannschaften kamen 2 Mann−

Žákovský fotbalový turnaj se uskutečnil ve středu 27.

fand am 27.06.2007 im Sportareal FK SIAD Most statt.
schaften des Klubs SIAD, der Fußballschule Most und
eine Mannschaft aus Annaberg.

6. 2007 ve sportovním areálu FK SIAD Most. Byl určen

Das Turnier wurde gleichzeitig für die Nominierung zu

pro chlapce narozené 1993 a mladší. Z pozvaných druž−

den Sportspielen der Euroregion Elbe/Labe genutzt,

stev pozvání přijala 2 družstva FK SIAD Most, Fotbalo−

wohin die Euroregion Krušnohoří/Erzgebirge eingela−

vá škola Most, o.p.s. a družstvo z německého Anna−

den war.

bergu. Turnaj byl současně nominací na „Sportovní hry

Organisator des Turniers war die Stadt Most. Der Klub

Euroregionu Elbe/Labe“, kam byl poprvé v letošním roce

SIAD Most zeigte maximales Entgegenkommen und

přizván také Euroregion Krušnohoří. Pořadatelem tur−

stellte den Sportplatz mit Kunstrasen, inklusive der Nut−

naje byl Magistrát města Mostu. FK SIAD Most nám

zung der Garderoben und Duschen kostenlos zur Ver−

vyšel maximálně vstříc a poskytl nám zdarma hrací plo−

fügung.

chu (umělou trávu) včetně kompletního zázemí (šatny,

Den Sieg im Turnier und damit die Nominierung zu den

sprchy). Vítězství v turnaji a nominaci na „Sportovní

Sportspielen der Euroregionen (15.09.2007 in Dres−

hry euroregionů“ do Drážďan si vybojovali hráči FK

den) errangen die Spieler des FK SIAD Most „A“.

SIAD MOST „A“. Na dalších místech se pak umístila

Auf den Plätzen folgten die Mannschaften der

družstva Fotbalové školy Most, o.p.s., FK SIAD MOST

Fußballschule Most, FK SIAD Most „B“ und die Mann−

„B“ a KSB Annaberg.

schaft des KSB Annaberg.
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RADA EUROREGIONU
RAT DER EUROREGION

Rada Euroregionu jednala v United Energy
Rat der Euroregion Krušnohoří tagte am Firmensitz United Energy
V pátek 31. 8. 2007 se sešla Rada Euroregio−
nu Krušnohoří v sídle svého významného čle−
na, United Energy, v Komořanech. Projednala
zde svou další činnost v druhém pololetí, ale
nejdůležitějším bodem bylo převzetí adminis−
trativy Fondu malých projektů, které jednatel−
ství euroregionu dobře zvládlo. Díky prozíra−
vým strategickým rozhodnutím rady vykazuje
euroregion dobré hospodářské výsledky. Rada
Euroregionu Krušnohoří se také podrobně za−
bývala realizovanými projekty v euroregionu a
návrhy na proceduru hodnocení projektů ve
Fondu malých projektů v novém programu Cíl
3. Do přípravy na tento nový program se zapo−
jilo všech 10 odborných pracovních komisí a
součástí bylo nejen seznámení se s tímto no−
vým programem, nýbrž i zcela konkrétní spo−
lečné náměty projektů. V dalším půl roce na−
chystal euroregion společně s Euroregionem
Elbe/Labe sportovní hry v Drážďanech, kde po−
prvé nesoupeřili Češi s Němci, ale oba eurore−
giony mezi sebou. V říjnu oslavil Euroregion
Krušnohoří 15 let svého trvání a v prosinci se
mohou přátelé euroregionu těšit na tradiční ad−
ventní koncert v mosteckém divadle. Hlavní ná−
plní však zůstává projektová práce a příprava
na nový program Cíl 3, kde bude euroregion
nadále spravovat Fond malých projektů a vy−
konávat i jeho administrativu. Euroregion Kruš−
nohoří v současné době sdružuje 75 obcí a 36
organizací. Členové rady, kterou tvoří 13 před−
stavitelů samospráv Severních Čech, si s vel−
kým zájmem prohlédli provoz podniku. United
Energy vyrábí elektrickou energii, zásobuje
teplem na 35 000 domácností a provádí velmi
Kateřina
Táborská

pozitivní regionální politiku.

Am 31.08.2007 traf sich der Rat der Euroregi−

Ziel 3, wobei die Euroregion weiterhin die Ver−

on Krušnohoří am Sitz seines bedeutenden

waltung sowie die Administrative des Kleinpro−

Mitglieds, United Energy, in Komořany. Es

jektefonds ausüben wird. Die Mitglieder des

wurde die weitere Tätigkeit im zweiten Halb−

Rats besichtigten mit großem Interesse den

jahr besprochen. Der wichtigste Punkt der

Betrieb. United Energy erzeugt Strom und be−

Beratung war jedoch die Übergabe der Admi−

treibt Wärmeversorgung für 35.000 Haushal−

nistrative des Kleinprojektefonds von der Agen−

te. Der Betrieb spielt eine positive regionale

tur RRA an die Euroregion, die die Geschäfts−

Rolle.

stelle gut beherrscht hat. Dank den umsichtigen
Entscheidungen des Rates weist die Eurore−
gion positive finanzielle Ergebnisse auf. Als
Hauptaufgaben bleiben die Projektarbeit und
die Vorbereitung für das neue Programm
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AUF DEM LEBEN DER PARTNERSTÄDTE
ZE ŽIVOTA PARTNERSKÝCH MĚST

Iniciativa Jihozápadního Saska udělila cenu za rok 2007
Jahresempfang 2007 der Initiative Südwestsachsen und Preisverleihung
Vládní prezident Chemnitz a prezident sdru−
žení Iniciativy Jihozápadní Sasko uspořádal ve
Schwarzenbergu dne 30. června slavnostní
přijetí s tradičním udílení cen osobnostem za
rozvoj hospodářství, kultury, vědy a přeshra−
niční spolupráce. Pro Euroregion Krušnohoří
je obzvláště potěšitelné, že cenu za přeshra−
niční spolupráci obdržel jeho komunální poli−
tik. Nositelem ceny v této kategorii se stal Tho−
mas Wittig, starosta Marienbergu, který udržuje
dobré kontakty s Mostem již od sedmdesátých
let a po společenských změnách je dokázal
ještě zintenzivnit, prohloubit a zkvalitnit.
Pod jeho vedením inicioval Marienberg mno−
ho společných infrastrukturálních projektů s
Mostem, jako byla například přestavba měst−
ské haly, která je využívána i českými obča−
ny, rekonstrukce staré sýpky na česko−saské
muzeum a byla vydána řada společných pub−
likací. Běžné kromě toho jsou intenzivní kon−
takty pracovníků obou samospráv, výměna
zkušeností, která vede k jejich lepšímu vzá−
jemnému poznávání. Z těchto kontaktů v ne−

Traditionsgemäß wurden zu diesem Anlass

Der Preisträger in dieser Kategorie ist Herr

poslední řadě vzešla řada projektů, na jejichž

Ehrenpreise in den Kategorien Wirtschaft, Kul−

Thomas Wittig, Bürgermeister von Marienberg,

realizaci se obě města aktivně podílí. To všech−

tur, Persönlichkeiten, Wissenschaft und grenz−

der bereits seit den 70er Jahren gute Kontakte

no názorně představil ve svém oslavném pro−

überschreitende Zusammenarbeit verliehen,

ins tschechische Most pflegt, die nach der

jevu generální konzul Mgr. Tomáš Podivínský,

mit denen jährlich Bürger Südwestsachsens

Wende noch intensiver wurden und eine neue

který zásluhy starosty Wittiga vysoce ocenil.

für besondere Leistungen in diesen Bereichen

Qualität bekamen.

ausgezeichnet werden.

Unter seiner Leitung initiierte die Stadt Mari−

Für die Euroregion Erzgebirge war es beson−

enberg zahlreiche Interreg−Projekte, wie zum

Der Regierungspräsident von Chemnitz und

ders erfreulich, dass der Preis für grenzüber−

Beispiel den Umbau der Stadthalle, die auch

Präsident der Initiative Südwestsachsen lud am

schreitende Zusammenarbeit einem Kom−

von tschechischen Bürgern genutzt wird, die

30. Juni zum Jahresempfang nach Schwarzen−

munalpolitiker aus der Euroregion Erzgebirge

Rekonstruktion des alten Malzhauses, das

berg ein.

verliehen wurde.

zum sächsisch−tschechischen Museum umge−
baut wurde und zahlreiche zweisprachige Pu−
blikationen. Außerdem wird in Marienberg und
Most ein intensiver Kontakt zwischen den An−
gestellten beider Kommunen gepflegt, die dem
Erfahrungsaustausch und dem besseren Ken−
nenlernen dienen.
Nicht zuletzt aus diesen intensiven Kontakten
resultieren Projekte, bei deren Umsetzung bei−
de Städte aktiv beteiligt sind.
Dies alles wurde von Tomáš Podivínský, dem
Generalkonsul der Tschechischen Republik,
der die Laudatio für Bürgermeister Wittig hielt,
sehr anschaulich gewürdigt.
Vlastimil Vozka, primátor Mostu (vpravo) s Thomasem Wit−
tigem v Bergmagazinu hodnotí společné projekty spolu−
práce obou měst.
Vlastimil Vozka, Oberbürgermeister von Most (rechts) mit
Thomas Wittig in Bergmagazin bewerten gemeinsame Pro−
jekte der Zusammenarbeit beider Städte.
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Mostecká slavnost
Tradiční slavnost města Mostu byla pojata
8. 9. 2007 vskutku mezinárodně. Z iniciativy
komise města pro národnosti byl osloven ma−
ďarský konzulát a maďarská menšina, ta se
pak podílela nejen na kulturním programu, ale
i na skvělé kulinářské nabídce. Za partnerské
město Marienberg se zúčastnil tajemník měst−
ského úřadu Bert Meyer. Starosta Thomas
Wittig se omluvil, protože právě v tento den
slavili v Sasku velkolepý Den Sasů. Bert Me−
yer se zúčastnil všech přeshraničních česko−
německých projektů Mostu a vždy dovedl za−
jistit odpovídající účast saských partnerů, což
umožnilo zdárnou realizaci projektů partner−
ského města Mostu. Na Mostecké slavnosti ho
nejvíc zaujala výstava v galerii, gastronomic−
ká nabídka, nejvíc mu chutnal maďarský gu−
láš a v rozhovoru s primátorem Vlastimilem
Vozkou vysoce ocenil osvícenou politiku Mostu
vůči národním menšinám.

Stadtfest in Most
Das traditionelle Fest der Stadt Most wurde am
08.09.2007 international angenommen. Auf
Initiative der Minderheitenkommission der
Stadt wurde das ungarische Konsulat sowie
die ungarische Minorität angesprochen, die

entschuldigen, da an diesem Tag in Sachsen

interessierten ihn die Ausstellung in der Gale−

sich daraufhin mit einem ausgezeichneten Pro−

der großartige Tag der Sachsen gefeiert wur−

rie und die gastronomischen Angebote. Am

gramm am Fest beteiligten. Als Vertreter der

de. Bert Meyer beteiligte sich an allen tsche−

besten schmeckte ihm das ungarische Gu−

Partnerstadt Marienberg nahm der Leiter des

chisch−deutschen grenzüberschreitenden Pro−

lasch. Im Gespräch mit dem Oberbürgermeis−

Hauptamtes Bert Meyer teil. Der Bürgermeis−

jekten und brachte weitere Marienberger

ter von Most, Vlastimil Vozka, schätzte er die

ter Thomas Wittig aus Marienberg musste sich

Bürger mit nach Most. Auf dem Moster Fest

Minderheitenpolitik der Stadt Most hoch ein.

Sportovní hry seniorů v Mostě
Tradiční velkolepé a skvěle organizované hry
seniorů v Mostě proběhly za velké účasti seni−
orů z německé části Euroregionu Krušnohoří
v srpnu 2007 na mosteckém hipodromu. Za−
hájila je JUDr. Hana Jeníčková, předsedkyně
Euroregionu Krušnohoří, náměstkyně primáto−
ra Mostu.

Sportspiele der Senioren in Most
Traditionell großzügig und hervorragend orga−
nisiert waren die Spiele der Senioren, die in
Most unter großer Beteiligung der Senioren der
sächsischen Seite der Euroregion Erzgebirge
im August 2007 auf dem Hipodrom in Most
stattfanden. Die Spiele wurden von Frau JUDr.
Hana Jeníčková, der Vorsitzenden der Euro−
region Krusnohori und stellvertretenden Bür−
germeisterin von Most, eröffnet.
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Císařský den v Kadani − Kaisertag in Kadaň
V sobotu 25. srpna se v Kadani uskutečnil 15. ročník Císařského dne. Návštěvníky i účinku−
jící provázelo po celý den slunečné letní počasí, které do města přilákalo tisíce návštěvníků z
širokého regionu. Hlavním bodem programu byl jako každoročně příjezd císaře Karla IV. do
města a udílení privilegií. V dalším programu nejvíce diváky zaujaly souboje rytířů na koních.
Diváci ale nechyběli ani na hudební scéně u Střelnice. Nádhernou tečkou byl závěrečný oh−
ňostroj. Císařského dne se zúčastnila i
delegace z družebního německého měs−
ta Aue, která se v historických kostýmech
zúčastnila královského průvodu. Prožitý
den v Kadani si všichni pochvalovali.

Am Samstag den 25.August fand in Ka−
daň zum 15. Mal der Kaisertag statt. Die
Besucher sowie die Mitwirkenden wurden
den ganzen Tag durch sonniges Som−
merwetter verwöhnt, das Tausende Besu−
cher aus der ganzen Region in die Stadt
lockte. Hauptpunkt des Programms war
wie jedes Jahr die Ankunft des Kaisers
Karl des Vierten und die Erteilung der Pri−
vilegien. Im Verlauf des Programms wur−
den die Zuschauer durch Zweikämpfe der
reitenden Ritter gefesselt. Die Zuschauer
fehlten aber auch nicht auf der Musikbühne und an der Schießbude. Einen schönen Abschluss
bildete das Feuerwerk. Am Kaisertag nahm auch eine Delegation der Partnerstadt Aue teil, die
in historischen Trachten am Kaiserumzug teilnahmen.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN ZE ZDROJŮ EU
DAS PROJEKT WURDE ÜBER DEN EU−KLEINPROJEKTEFONDS INTERREG III A GEFÖRDERT

Das Zusammentreffen und der Wettbewerb der Senioren aus Louny und Zschopau
Setkání a sportovní klání seniorů z Loun a ze Zschopau
Při Lounském letním vábení ve dnech
17. a 18. 8. 2007 letos poprvé pohár
vybojovali lounští senioři, jinak již 2x
si ho odvezli přátelé z Zschopau. Při
tomto klání také grilovali a měli bo−
hatou tombolu.Celkem se účastnilo
72 seniorů a přátelé zde ještě zůstali
na večerní program a ohňostroj.
Vilma Svobodová
Beim Launer Fest Sommerlocken am
17. und 18.08.2007 gewannen zum
ersten Mal die Launer Senioren den
Pokal. Bisher brachten ihn die Freun−
de aus Zschopau zweimal heim. Nach
dem Wettkampf wurde gegrillt und
auch die Tombola war reich gefüllt.
Insgesamt nahmen 72 Senioren teil.
Die Freunde blieben bis zum Abend−
programm und dem Feuerwerk.
Vilma Svobodová
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Jubileum Euroregionu Krušnohoří
V reprezentačních prostorách Městského di−
vadla v Mostě se 12. října 2007 sešli členové a
přátelé Euroregionu Krušnohoří, aby si na slav−
nostním zasedání k 15. výročí založení tohoto
sdružení připomněli jeho vývoj, úspěchy a další
úkoly. Všichni se shodli na tom, že úkoly, kte−
ré si euroregion při svém vzniku vytkl, byly
splněny. Kdo by například tehdy věřil, že za
15 let opravdu zmizí hranice. Mimořádné číslo
Infopressu, vydané za podpory města Mostu
a Evropské unie, je věnované uplynulým 15
letům a bylo předáno právě tento den účastní−
kům. Vyjadřuje transparentně práci euroregio−
nu po celou dobu jeho trvání, s přehledem
činnosti odborných komisí i s vyjádřením
a vzpomínkami významných osobností.
K neformálnímu a příjemnému pokračování to−
hoto setkání přispělo vynikající představení
mosteckého divadla NA POŘÍČÍ DÍTĚ KŘIČÍ,
kabaretní program sestavený z písniček staré
Hana Jeníčková a Albrecht Kohlsdorf, předsedové euroregionu
Hana Jeníčková und Albrecht Kohlsdorf, Vorsitzenede der euroregionu

Prahy, doplněný dojemným hudebním vystou−
pením partnerského divadla z Freibergu, do−
konce v češtině. A ještě dlouho po představe−

Vlastimil Vozka,
primátor města Mostu,
zahajuje zasedání.

ní si přátelé a členové euroregionu měli o čem
povídat.

Vlastimil Vozka,
Oberbürgermeister
von Most eröffnet
die Veranstaltung.

15

Jens Gabbe,
bývalý jednatel AGEG
Jens Gabbe,
ehemaliger Geschäftsführer der AGEG
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Jubiläum der Euroregion Erzgebirge/Krušnohoří
In den repräsentativen Räumlichkeiten des
Stadttheaters Most trafen sich die Mitglieder
und Freunde der Euroregion, um sich bei ei−
ner festlichen Tagung an die Entwicklung und
Erfolge des Vereins zu erinnern, sowie weite−
re Aufgaben festzulegen. Es herrschte Über−
einstimmung darüber, dass die Aufgaben, die
sich die Euroregion bei ihrer Gründung als Ziel
stellte, erfüllt wurden. Wer glaubte damals
schon, dass in 15 Jahren die Grenzen wirklich
verschwinden würden oder dass sich die Ar−
beitsgruppen in ihrer stabilen personellen
Struktur halfen, zahlreiche Projekte zu verwirk−
lichen? Eine Chronik als Sonderausgabe der
Infopress wurde den Teilnehmern der Veran−
staltung druckfrisch übergeben. Hier ist die
Arbeit der Euroregion in der Vergangenheit und
in der Gegenwart transparent dargestellt, ein

Beate Ebenhöh, jednatelka německé části euroregionu
Beate Ebenhöh, Geschäftsführerin des deutschen Teils der Euroregion

Überblick zur Tätigkeit der Arbeitsgruppen
gegeben und Interviews und Erinnerungen
bekannter Persönlichkeiten veröffentlicht, die
die Arbeit der Euroregion von Beginn an be−
gleiteten.
Eine Zeittafel erinnert an große und auch klei−
ne Ereignisse, die für die Entwicklung in der
Euroregion von Wichtigkeit waren.
Kulturelle Umrahmung erfuhr die Veranstaltung
durch die Vorstellung eines Stückes des
Stadttheaters Most, das in kabarettistischer
Weise Lieder aus dem alten Prag vorstellte.
Verstärkt wurde das Ensemble durch Sänger−
kollegen des Theaters Freiberg, mit dem es
eine langjährige Zusammenarbeit gibt.
Nach dem offiziellen Teil nutzen viele Gäste
die Gelegenheit, um über Vergangenes zu
Projekte zu machen.

Václav Hofmann, předseda kulturní komise euroregionu, na zasedání jako vynikající moderátor
Václav Hofmann, Vorsitzender der AG Schule/Kultur/Jugend, bei der Veranstaltung als ein ausgezeichne−
ter Moderator

Ing. Jan Hitzger, český konzul v Drážďanech
Ing. Jan Hitzger, Konsul der Tschechischen
Republik in Dresden

Manuela Prchalová, ze Společného technického
sekretariátu v Drážďanech
Manuela Prchalová, Mitarbeiterin des GTS in Dres−
den

plaudern oder sich Gedanken über künftige

Karl Noltze, vládní prezident
Karl Noltze, Regierungspräsident
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Spolupráce pokračuje − Fortsetzung der Zusammenarbeit
Spolupráce Euroregionu Krušnohoří s Regio−
nální rozvojovou agenturou (RRA ÚK) pokra−
čuje.
I po zvolení nového ředitele společnosti RRA
ÚK, Mgr. Jana Kučery, bude pokračovat spo−
lupráce obou dlouholetých partnerů i nadále.
Poté, co euroregion převzal od RRA ÚK admi−
nistrativu Fondu malých projektů a vykonává
ji sám, vzniká pro RRA ÚK možnost připravo−
vat pro členy euroregionu projekty, což dosud
vzhledem ke střetu zájmů dělat nemohla.
Nový ředitel RRA ÚK, Jan Kučera, vystudoval
obor regionálního sociálního rozvoje v Ostra−
vě, v RRA pracuje od roku 2001. Pro další roz−
voj agentury spatřuje jako prioritu užší spolu−
práci s Ústeckým krajem, euroregiony a dalšími
partnery. Agentura by měla hrát větší roli v
koordinaci rozvoje hospodářství a v přípravě
evropských projektů, spolupracovat s podob−
ně zaměřenými partnery, jako je např. Asis−

gesetzt. Nachdem die Euroregion die Adminis−

enge Zusammenarbeit mit dem Bezirk, mit den

tenční centrum a zastřešovat aktivity v rozvoji

trative des Kleinprojektefonds übernommen

Euroregionen, sowie mit anderen Partnern als

turistiky.

hatte, besteht für die RRA die Möglichkeit, für

Priorität an. Die Agentur soll eine größere Rol−

die Mitglieder der Euroregion Projekte vorzu−

le bei der Koordinierung der Entwicklung der

Die Zusammenarbeit der Euroregion Krušno−

bereiten. Bisher konnte sie es wegen Befan−

Wirtschaftsförderung und in der Vorbereitung

hoří mit der Regionalen Entwicklungsagentur

genheit nicht machen.

der europäischen Projekte spielen und mit

des Bezirkes Ústí (RRA ÚK) geht weiter. Auch

Der neue Direktor der RRA ÚK, Jan Kučera,

ähnlichen Partnern, wie z.B. dem Assistenz−

nach der Wahl des neuen Direktors der Ge−

studierte Regionale Sozialentwicklung in Os−

zentrum zusammenarbeiten. Weiterhin sollen

sellschaft RRA ÚK, Mgr. Jan Kučera, wird die

trava. In der RRA arbeitet er seit 2001. Für die

die Aktivitäten im Bereich der Tourismus

Zusammenarbeit der langjährigen Partner fort−

weitere Entwicklung der Agentur sieht er die

entwicklung übernommen werden.

Altbewährte Partnerschaft wird fortgesetzt − Osvědčené partnerství trvá
Die langjährige Partnerschaft, viele gemeinsa−

germeister von Brand−Erbisdorf und Jirkov,

v obou městech nekončí. Naopak, na setkání

me Projekte und vor allem private Freundschaf−

Volker Zweig und Ing. Filip Škapa.

nových i dosavadních starostů v Brand−Erbis−

ten von Mitarbeitern der Stadtverwaltung der

dorfu byly spolu s tajemnicí Jirkova Ing. Avakja−

Partnerstädte Brand−Erbisdorf und Jirkov en−

novou a jednatelem eurore−

dete nach den Wahlen der neuen Bürgermeis−

gionu Mgr. Bínou projedná−

ter in beiden Städten nicht. Im Gegenteil, bei

ny další možnosti úzké

dem Treffen der neuen und alten Bürgermeis−

spolupráce a nových spo−

ter in Brand−Erbisdorf wurden gemeinsam mit

lečných projektů v programu

der Personalchefin von Jirkov, Ing. Avakjano−

Cíl 3. Zajímavá pro českou

vá, und mit dem tschechischen Geschäfts−

stranu byla exkurze v požár−

führer der Euroregion Mgr. Bína weitere

ní zbrojnici a na novém sta−

Möglichkeiten der Zusammenarbeit sowie

dionu.

neue, gemeinsame Projekte im Programm Ziel

Na obrázku zleva:

3 besprochen. Für die tschechische Delega−

současný starosta Brand−

tion war die Exkursion zum Depot der Feuer−

Erbisdorfu Dr. Martin Anto−

wehr und ins neue Stadion sehr interessant.

Dlouhodobé partnerství, mnohé společné pro−

now, současný starosta Jirkova Radek Štej−

Auf dem Bild v.l.: Bürgermeister von Brand−

jekty a především neformální přátelství mezi

nar, bývalý starosta Brand−Erbisdorfu Volker

Erbisdorf Dr. Martin Antonow, Bürgermeister

vedením partnerských měst Jirkova a Brand−

Zweig a bývalý starosta Jirkova Ing. Filip Ška−

von Jirkov Radek Štejnar, die ehemaligen Bür−

Erbisdorfu zdaleka po volbě nových starostů

pa.
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Turistická sezóna v Žatci byla opět vydařená
Touristische Saison in Žatec war wieder erfolgreich
Turistická sezóna 2007 potvrdila stoupající ten−

informačních center ČR, navíc bylo v letním

denci rozvoje cestovního ruchu v Žatci a jeho

testu MF DNES vyhlášeno nejlepším infocen−

blízkém okolí. V období od 1. června do 1. říj−

trem v severních Čechách.

na, kdy byla zajištěna rozšířená otevírací doba

Jan Novotný, DiS.

turistického infocentra (T.I.C.) na radnici, na−
vštívilo jeho prostory 5117 osob a 1816 lidí vy−
stoupalo na ochoz radniční věže. Pro srovná−

Die touristische Saison 2007 bestätigte eine

ní, ve stejnému období roku 2002 navštívilo

steigende Tendenz der Entwicklung des Frem−

T.I.C. 3205 osob a radniční věž 1119 lidí. Z

denverkehrs in Žatec und seiner näheren

celkového počtu zájemců o turistické informa−

Umgebung. In der Zeit zwischen 1. Juni und 1.

ce v Žatci tvořili asi 70% Češi, z cizinců to byli

Oktober wurde die Öffnungszeit des Infozent−

hlavně Němci, dále Holanďané, Rusové, Slo−

rums (T.I.C.) im Rathaus, das 5117 Personen

váci, Belgičané, ale také turisté z Japonska,

besuchten, verlängert. 1816 von ihnen stiegen

USA, Austrálie, Kuby, Koreje, Izraele, Francie

auf den Rathausturm. Zum Vergleich: im glei−

a Kanady. Více než 60.000 lidí navštívilo na

chen Zeitraum des Jahres 2002 besuchten

suchern unserer königlichen Stadt empfehlen

konci srpna jubilejní 50. Žateckou Dočesnou,

3205 Personen das Tourismuszentrum und

wir bei der Besichtigung der Stadt drei Rou−

která byla opět vrcholnou akcí nejen v rámci

1119 Leute den Rathausturm. Von den Besu−

ten. Den Besuch des Rathausturmes, die

regionu, ale i ČR.

chern kamen ca.70% aus der Tschechischen

Kirche Maria Himmelfahrt, das Brauerei− und

Zahraničním i tuzemských návštěvníkům na−

Republik, die Ausländer waren hauptsächlich

Hopfenmuseum, welches das größte Museum

šeho královského města doporučujeme hlav−

Deutsche, Holländer, Russen, Slowaken, Bel−

seiner Art in der Welt ist.

ně prohlídku města prostřednictvím tří procház−

gier, aber auch Touristen aus Japan, USA,

Das Tourismuszentrum in Žatec hat in diesem

kových tras, návštěvu radniční věže, Chrámu

Kuba, Korea, Israel, Frankreich und Kanada.

Jahr von der Assoziation der Touristischen

Nanebevzetí Panny Marie, nově také prohlíd−

Mehr als 60.000 Leute besuchten das 50. Hop−

Zentren der Tschechischen Republik erneut

ku Žateckého pivovaru a Chmelařského mu−

fenfest, das wieder die beste Veranstaltung

das Qualitätszertifikat erhalten. Zusätzlich

zea, které je největším muzeem svého druhu

nicht nur in der Region, sondern in der ganzen

wurde es im Sommertest der tschechischen

na světě. T.I.C. v Žatci získalo pro letošní rok

Republik war.

Zeitung MF Dnes als bestes Infozentrum pro−

opět certifikát kvality od Asociace turistických

Den ausländischen sowie einheimischen Be−

klamiert.

Vstup do infocentra na radnici
Eintritt ins Infozentrum im Rathaus

Rekordman navštívil infocentrum v Žatci
Rekordmann besuchte das Infozentrum in Žatec
Informační centrum na žatecké radnici navští−

bei seiner Wanderung über−

vil dálkový turista Dominique Wintrebert. Fran−

wiegend nur die lokalen

couz, který se vypravil sám pěšky na 1800 km

Straßen und wanderte mit ei−

dlouhou cestu z Arrasu do Prahy, využívá na

ner Zweiradkarre, wo er alles

své pouti převážně lokální silnice a cestuje

Notwendige mit sich führte.

pouze s dvoukolým vozíkem, na kterém si veze

Als er, sechs Monate früher

vše potřebné. Ještě než v Praze po celkem

als geplant, seine bewun−

šesti týdnech chůze zakončí tento obdivuhod−

dernswerte

ný výlet, stihl si prohlédnout Žatec a okolí z

beendete, schaffte er es, die

ochozu radniční věže, prošel si historické cen−

Stadt Žatec zu besichtigen

trum města a poté se vypravil k menhiru Za−

und sich vom Rathausturm

kletý mnich v Drahomyšli. K jeho koníčkům totiž

die Umgebung anzusehen.

kromě chůze patří také megalitické památky.

Er spazierte aber auch im his−

Jan Novotný, DiS.
Dominique Wintrebert před
žateckým infocentrem
Dominique Wintrebert vor dem
Infozentrum von Žatec

Wanderung

torischen Stadtkern der Stadt
und begab sich danach zu
Menhir, dem verzauberten
Der Langstreckentourist Dominique Wintrebert

Mönch ins Dorf Drahomyšl.

besuchte das Infozentrum in Žatec. Der Fran−

Zu seinen Hobbys gehören

zose brach allein zu Fuß zu einer 1800 km lan−

außer Wanderungen auch

gen Reise von Arras nach Prag auf. Er nutzte

große Steingrabmale.
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Realizace úspěšného projektu
Umsetzung eines erfolgreichen Projektes

Práce na „ Studii Cyklostezky Ohře “ byly zahájeny.

Partneři projektu „Initiativ−Centrum“, který je určený pro přeshraniční profesní vzdělávání a byl podán jako

Kadaně po Litoměřice je cca 143 km s odhadem

velký projekt Interreg III A dne 11. 10. 2007, se sešli v sídle vzdělávacích zařízení Bildungswerkstatt Chem−

nákladů 713 mil. Kč.

nitz. Sešli se, aby si zde vzájemně představili dosavadní spolupráci a realizované moduly projektu. V úvodu

Dne 30. 8. 2007 se uskutečnila první pracovní ces−

Mgr. František Bína představil Euroregion Krušnohoří a možnosti podpory přeshraniční spolupráce. Mgr.

ta na kolech − terénní průzkum úseku Koštice− Lou−

Jiří Škrábal seznámil přítomné s rozsáhlými aktivitami technické školy STŠ Most−Velebudice a nastínil další

ny−Postoloprty. Na výjezdu z Koštic se sjeli cyklisté

směr vývoje spolupráce po uvolnění pracovního trhu. Dále byla představena Obchodní akademie v Mostě.

za firmu TEO PLUS ředitel Ing. Alexandr Kárász, za

Vzdělávací zařízení Bildungswerkstatt GmbH Chemnitz a pozitivní dopad projektu představil Torsten Freh−

město Louny starosta Ing. Jan Kerner a Ing. Ivana

se. Projekt se zaměřuje na oblast německé i české části Euroregionu Krušnohoří. Hlavním zaměřením jsou

Makariusová a za obec Koštice starosta Jaroslav

technické obory a služby. Absolventi by tak mohli využít možností na trhu práce v obou zemích. Po praxi v

Vlasák.

zahraničí obdrží totiž i certifikát.

Další úsek kolem Postoloprt a do Žatce se bude

CYKLOSTEZKA OHŘE
Celková délka trasy na území Ústeckého kraje od

projíždět 10. 9. 2007 za účasti starosty Postoloprt
pana Hyláka.
OHŘE−RADWEG
Die Arbeit an der Studie „Ohře−Radwege“ wurde
begonnen. Die Gesamtlänge der Trasse auf dem
Gebiet des Bezirks Ústí von Kadaň bis Litoměřice
beträgt etwa 143 km mit geschätzten Kosten von
etwa 713 Millionen Kronen.
Am 30.08.07 fand die erste „Arbeitsfahrt“ mit dem
Fahrrad statt. Es war die Befahrung im Gebiet des
Abschnittes Koštice – Louny – Postoloprty. An der
Ausfahrt nach Koštice kamen folgende Radfahrer
zusammen: TEO PLUS Direktor Ing. Alexandr Ká−
rász, der Vertreter von Louny Herr Bürgermeister
Ing. Jan Kerner, Ing. Ivana Makariusová, die Ge−
meinde Koštice wurde von Herrn Bürgermeister
Die Partner des Projektes „Initiativzentrum,“ das für die grenzüberschreitende Berufsbildung bestimmt ist
und als Großprojekt über Interreg III A genehmigt wurde, trafen sich am 11.10.2007 in der Bildungswerkstatt
Chemnitz, um die bisherige Zusammenarbeit und die bereits umgesetzten Module des Projektes vorzustel−

Jaroslav Vlasák vertreten.
Am 10.09.2007 fuhr man gemeinsam mit dem Bür−
germeister Herr Hylák von Postoloprty.

len. In der Einleitung stellte Mgr. František Bína die Euroregion sowie die Möglichkeiten der Förderung
grenzüberschreitender Zusammenarbeit vor. Herr Mgr. Jiří Škrábal machte die Anwesenden mit den vielen
Aktivitäten der technischen Fachschule STŠ Most – Velebudice bekannt und zeigte die zukünftige Richtung
der Entwicklung der Kooperation. Weiterhin wurde die Handelsakademie Most vorgestellt. Herr Torsten
Frehse von der Bildungswerkstatt Chemnitz GmbH stellte seine Einrichtung sowie die positiven Ergebnisse
des Projektes vor. Es findet im Gebiet der Euroregion statt und hat seinen Schwerpunkt in der Ausbildung
der technischen Berufe und Dienstleistungen. Da die Absolventen nach einem Auslandspraktikum ein Zer−
tifikat erhalten, können sie so die Möglichkeiten auf dem Arbeitmarkt beider Länder nutzen.

DLOUHODOBÁ SPOLUPRÁCE
Integrovaná střední škola technická COP v Mostě −
Velebudicích a vzdělávací zařízení Erzgebirgisches
Bildungswerk v saském Pockau spolu uskutečnily
v komisi pro lidské zdroje Euroregionu Krušnohoří
již celou řadu projektů. Dalším jejich projektem
v rámci partnerství měst Mostu a Marienbergu je
společná lesnická praxe v lesích v okolí Nieder−
schmiedebergu a v městském lese Marienbergu.

LANGFRISTIGE ZUSAMMENARBEIT
Die Integrierte Technische Fachschule COP in Most
– Velebudice und das Bildungswerk in Pockau ha−
ben in der Arbeitsgruppe Humanressourcen der
Euroregion Erzgebirge bereits eine Reihe von Pro−
jekten verwirklicht. Ein weiterer Schritt ist das ge−
meinsame Forstpraktikum in den Wäldern der
Umgebung der Gemeinde Niederschmiedeberg und
im Stadtwald Marienberg im Rahmen der Städ−
tepartnerschaft Most – Marienberg.
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Přírodní zážitky v Krušnohoří − Naturerlebnis Erzgebirge
Od počátku roku 2007 je realizován projekt navázání spo−
lupráce v oblasti lesnické pedagogiky mezi saským sva−
zem Sächsischer Forstunternehmerverband e.V., ForAg−
ria o.p.s. Litvínov a základní školou v Oseku, který je
schváleným malým projektem Interreg III A. Hlavními body
projektu jsou společné pobyty dětí z německých škol
v základní škole v Oseku a rovněž výměna zkušeností pe−
dagogů, kteří se zabývají problematikou lesnické pedago−
giky.
V březnu 2007 byly uskutečněny tři společné aktivity dětí.
Zhotovily během pobytu informační tabule pro výstavu,
na které informovaly o společně prožité době a o svých
zážitcích. Na jedné tabuli, kterou popsaly české děti, stálo:
Projekt zpátky k přírodě. Práce na tomto projektu se zú−
častnili čeští i němečtí žáci. Občas nám v dorozumění brá−
nila jazyková bariéra, ale během pobytu jsme získávali nové
znalosti o přírodě, seznámili jsme se s těžkou prací v lese
a naučili se také poznávat les a jeho obyvatele svými smysly
(sluchem, hmatem, čichem). Učili jsme se samostatnosti,
postarat se sami o sebe, udržovat pořádek a šetrně zachá−
zet s potravinami. A co bylo hlavní − začali jsme s tříděním
odpadu. Pobyt byl velmi zajímavý, poučný, prospěšný a
zábavný. Za to patří velký dík společnosti FOR AGRIA a za
týden plný zážitků, který jsme mohli prožít v krásném, pří−
jemném okolí, patří dík i našim německým přátelům.
V Oseku se konal v dubnu workshop. Zde informovaly děti
o svých zážitcích a o tom, co se jim více či méně líbilo.
Pedagogové ocenili, že se děti společnými zážitky sblížily.
Projekt tak vykázal velký příspěvek ke společnému regio−

nu Krušnohoří. Účastníci workshopu pak navštívili výsta−
vu, kterou děti vytvořily. Poté byly tabule přeloženy do něm−
činy, takže v den otevřených dveří v zařízení Waldschul−
heim „Wahlsmühle“ byly již v němčině. Ten den byl také
současně projekt ukončen.
Ingrid Nitsche Umweltservice GmbH

Seit Beginn des Jahres 2007 wird im Rahmen eines Klein−
projektes der Initiative Interreg III A ein Projekt zum Auf−
bau der Zusammenarbeit im Bereich der Waldpädagogik
zwischen dem Sächsischen Forstunternehmerverband e.V.,
ForAgria o.p.s. Litvínov und der Grundschule Osek durch−
geführt.
Schwerpunkte des Projektes sind die gemeinsamen Auf−
enthalte der Kinder aus deutschen Schulen und der Grund−
schule Osek sowie Erfahrungsaustausche der Pädagogen,
welche auf dem Gebiet der Waldpädagogik tätig sind.
Im März 2007 gab es drei Durchgänge gemeinsamer Akti−
vitäten der Kinder. Die Kinder fertigten über den Aufent−
halt Tafeln für eine Ausstellung an, worauf sie über die
gemeinsame Zeit und ihre Erlebnisse berichteten. Auf ei−
ner Tafel, die tschechische Kinder geschrieben haben, heißt
es: Projekt „Zurück zur Natur“.
An dem Projekt nahmen tschechische und deutsche
Schüler teil. Ab und zu war die Sprachbarriere hinderlich
im Miteinander. Aber während des Aufenthalts gewannen
wir neue Kenntnisse zur Natur, wir lernten die schwere Ar−
beit im Wald kennen, aber auch den Wald und seine

Bewohner mit unseren Sinnen wahrzunehmen (durch
Hören, Tasten, Riechen).
Wir lernten selbstständiger zu sein, für uns selbst zu sor−
gen, Ordnung zu halten und mit den Lebensmitteln nicht
verschwenderisch umzugehen. Und die Hauptsache, wir
haben mit der ABFALLTRENNUNG begonnen.
Der Aufenthalt war sehr interessant, lehrreich, gewinnbrin−
gend und unterhaltsam.
Dafür ein großes Dankeschön an die Gesellschaft FOR
AGRIA und für diese erlebnisreiche Woche, die wir in ei−
ner schönen, freundlichen und gemütlichen Umgebung
verbringen durften, auch Dank an die deutschen Freunde.
Viel Interessantes über die Natur zu erfahren und wie schon
allein die Bezeichnung in Anführungsstrichen sagt: „Zu
ihr zurückzukehren.“
Am 26.4.2007 fand in Osek ein Workshop statt. Hier be−
richteten die Kinder über ihre Erlebnisse und darüber, was
ihnen gut und was weniger gut gefallen hat. Die Pädago−
gen schätzten ein, dass sich die Kinder nur über gemein−
same Erlebnisse und Aktivitäten näher kommen. Dieses
Projekt leistet einen großen Beitrag zum Zusammenwach−
sen der Region Erzgebirge. Alle Teilnehmer des Workshops
besuchten die von den Kindern gestaltete Ausstellung. Ge−
genwärtig werden die Tafeln ins Deutsche übersetzt, so
dass die Ausstellung am 1.6.2007 zum Tag der offenen
Tür des Waldschulheimes „Wahlsmühle“ zu sehen sein
wird. Dieser Tag wird auch gleichzeitig der Abschluss des
Projektes sein.
Ingrid Nitsche Umweltservice GmbH

FRUCHTBARES PROJEKT

PODNĚTNÝ PROJEKT

Das Interreg III A−Projekt „Umweltwissen und nachhaltige Entwicklung“, beantragt vom

Projekt Interreg III A s názvem Znalosti o životním prostředí a trvalý rozvoj, podaný part−

Partner unserer Euroregion, hat mehrere Module. Wir haben schon viele Ergebnisse die−

nerským sdružením našeho euroregionu LEB, má mnoho modulů. Setkali jsme se již

ses Projektes erlebt. Der Workshop „Rekultivierung im Mitteldeutschen Kohlenrevier“ am

s mnoha jeho zajímavými výstupy a workshop Rekultivace ve Středoněmeckém uhelném

04.09.07 in Leipzig war sicher für

revíru dne 4. září v Lipsku byl jistě

die Fachleute einer der interessan−

pro

testen. Von tschechischer Seite na−

z nejzajímavějších. Zúčastnili se ho

hmen die Vertreter der UNI UJEP aus

za českou stranu zástupci UJEP z

Ústí n. Labem, der Tschechische

Ústí n. Labem, ČEZ, Serviso o.p.s.

Energetischen Werke, der Servisio

z Třebívlic, zástupci Technologic−

Třebívilice, des Technologieparks

kého parku Chomutov i zástupce

Chomutov und der Euroregion teil.

euroregionu. V dopolední části

Am Vormittag wurde die Sanierung

byla představena sanace povrcho−

der Tagebaue mit der Entstehung

vých dolů, ze kterých vznikla celá

des Seengebiets vorgestellt.

jezerní oblast, zajímavé bylo též

Am Nachmittag folgte eine Exkur−

řešení dalších rekultivací povrcho−

sion in das aus Tagebauen ent−

vých dolů a používané geotextílie.

standene Leipziger Seengebiet, ver−

V odpolední části následovala ex−

bunden mit qualitativen Vorträgen

kurze do nové lipské jezerní oblasti,

zu technischen Fragen der Sanie−

vzniklé zatopením povrchových

rung und zur Erholungsnutzung des

dolů, spolu s vysoce odbornými

Seengebietes. Es wurde die Mög−

odborníky

jedním

přednáškami o technologických

lichkeit der Einbeziehung anderer tschechischer Fachleute in das Projekt mit einer Wie−

otázkách sanace a o rekreačním využití jezerní oblasti. Naskýtá se zde možnost zapojení

derholung der Exkursion angeboten.

dalších českých odborníků do tohoto projektu a exkurzi opakovat
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LOS−Projekt zur Verschönerung von Zöblitz – LOS − projekt na zkrášlení Zöblitz
Dlouhodobě nezaměstnaní a studenti pracovali bez náro−
ku na odměnu na území města Zöblitz, aby zvýšili turistic−
kou atraktivitu tohoto místa. Umožnil to projekt EU Lokální
kapitál pro sociální účely (LOS), dotovaný Spolkovou vlá−
dou Německa a Svobodným státem Sasko. Kromě pláno−
vaných restauračních prací došlo na vybraných místech i
na novou uměleckou tvorbu s využitím místního kamene.
Vznikly tak např. sedící skupiny postav na turistických stez−
kách či sochy v centru města. Výskyt a zpracování místní−
ho kamene v Zöblitz je v Sasku i v Evropě jedinečné a ur−
čovalo dějiny města. Projekt měl napomoci tomu, aby si
to návštěvníci a turisté lépe uvědomovali.
Kromě zmíněných účastníků zde prováděli svou praxi 3
sochaři. Jako experti byli získáni Erika Zuchold, bývalá
mistryně světa v umělecké gymnastice z Lipska, Andreas
Hegewald z Drážďan a Miroslav Schowanec, absolvent
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem,
Fakulta užitého umění a designu, Ateliér přírodních mate−
riálů (na obrázku). Pro pořadatele byla účast umělce z ČR
velmi důležitá. Podporovala přece přeshraniční myšlenku
realizace projektu „Cesta kamenů“. V kamarádské a tvůrčí
atmosféře vyvstalo z místního kamene 5 překrásných soch,
které byly vystaveny kolem náměstí. V den otevřených dveří
se pak mohlo mnoho obyvatel se zájmem informovat
o projektovém záměru a mohlo přímo hledět umělcům do
díla. Umělci zvolili název Agricola, protože od úmrtí Geor−
ga Agricoly uplynulo právě 450 let. Místní zöblitzská fir−
ma Firma Zöblitzer Naturstein GmbH poskytla jako přátel−
skou výpomoc své prostory a stroje.
Na realizaci tohoto smysluplného projektu se podílel ředi−
tel Okresní lidové univerzity Kreisvolkshochschule Ralf
Göhler a Wolfgang Ehnert, jednatel firmy v Zöblitz, Zöblit−

zer Naturstein GmbH. Ale byl to i Rudolf Hübler, předseda
sdružení „Förderverein zur Restaurierung und Pflege der
Stadtkirche Zöblitz e.V.“ a také starosta Dietmar Georgi,
kteří napomohli k úspěšnému zakončení projektu.

Über das EU−Projekt Lokales Kapital für Soziale Zwecke
(LOS) gefördert vom Bund und Freistaat Sachsen arbeiten
Langzeitarbeitslose und Studenten in ehrenamtlicher Tä−
tigkeit im Stadtgebiet Zöblitz, um die touristische Attrakti−
vität des Ortes zu erhöhen. Neben geplanten Reparaturar−
beiten erfolgten auch Neugestaltungen mit einheimischen
„Serpentinstein“ an ausgewählten Plätzen, z. B. Sitzgrup−
pen an Wanderwegen und Skulpturen im Stadtzentrum.
Das Vorkommen und die Verarbeitung des Serpentinstei−
nes in Zöblitz ist einmalig in Sachsen/Europa und

bestimmt die Geschichte des Ortes. Das Projekt soll mi−
thelfen, diesen Sachverhalt den Touristen und Besuchern
besser zu verdeutlichen.
Zusätzlich haben die Projektteilnehmer ein Praktikum mit
drei Bildhauern durchgeführt. Als Experten wurden Erika
Zuchold, eine ehemalige Weltmeisterin im Kunstturnen aus
Leipzig, Andreas Hegewald aus Dresden und Miroslav
Schowanec, Absolvent der Univerzita Jana Evangelisty
Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta užitého umění a desig−
nu, Ateliér přírodních materiálů gewonnen (s. Bild). Die
Teilnahme eines Künstlers aus Tschechien war den Orga−
nisatoren dabei sehr wichtig. Fördert sie doch die grenzü−
berschreitende Idee von der Verwirklichung des „Weges
der Steine“. In einer kameradschaftlichen und schöpferis−
chen Atmosphäre entstanden aus Serpentinstein fünf wun−
derschöne Skulpturen, die rund um den Markt aufgestellt
wurden. Am „Tag der offenen Tür“ konnten sich viele inte−
ressierte Bürger über das Projektvorhaben informieren und
den Künstlern über die Schulter schauen. Als künstlerische
Vorgabe wurde der Titel „Agricola“ anlässlich des 450.
Todestages von Georgius Agricola gewählt. Die einhei−
mische Firma Zöblitzer Naturstein GmbH stellte für die
Durchführung des Praktikums freundlicherweise ihre
Räumlichkeiten und Maschinen zur Verfügung.
Dieses sinnvolle Projekt hat der Direktor der Kreisvolks−
hochschule Ralf Göhler gemeinsam mit Wolfgang Ehnert,
dem Geschäftsführer der Zöblitzer Naturstein GmbH orga−
nisiert. In Rudolf Hübler, Vereinsvorsitzender „Förder−
verein zur Restaurierung und Pflege der Stadtkirche Zöb−
litz e.V.“ und im Bürgermeister Dietmar Georgi hatte Ralf
Göhler sofort engagierte Verbündete zur Umsetzung des
Projektes gefunden.

Sammelbände zu sächsisch−tschechischer Kooperation − Sborníky o sasko−české spolupráci
Die TU Chemnitz arbeitet grenzübergreifend mit mehreren
tschechischen Universitäten zusammen. Die Ergebnisse
von zwölf Fachtagungen sind in Form von Sammelbän−
den erschienen, die am 12. Oktober 2007 vorgestellt wur−
den. Unterstützer ist das „Sächsisch−Tschechische Hoch−
schulkolleg“ (STHK) der TU Chemnitz, dessen Aktivitäten
mit Mitteln der EU kofinanziert werden. Die im Rahmen
einer Präsentation vorgestellten Veröffentlichungen geben
einen Überblick über die Ergebnisse von zwölf zwischen
2003 und 2006 im sächsisch−tschechischen Grenzgebiet
durchgeführten Tagungen. „Die Sammelbände beleuch−
ten sächsisch−tschechische Kooperationen aus den ver−
schiedensten Blickwinkeln“, erklärt Prof. Dr. Peter
Jurczek, der wissenschaftliche Koordinator des STHK. Ein−
gebunden sind Professoren der TU Chemnitz, unter ande−
rem aus der Soziologie, Sprach− und Literaturwissenschaft,
Geschichte, Erziehungs−, Rechts− und Kulturwissenschaft,
Betriebs− und Volkswirtschaft, Geographie und Politik−
wissenschaft. „An den Tagungen haben sich auch Fach−
kollegen von sieben tschechischen Universitäten beteiligt“,
berichtet Prof. Jurczek. Sie kamen von Universitäten aus
Prag, Pilsen, Budweis, Brünn, Reichenberg und Aussig
an der Elbe, der tschechischen Partnerstadt von Chem−
nitz. Ideelle Unterstützung bekommt das Projekt von drei
regionalen Projektpartnern: der Industrie− und Handels−
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kammer Südwestsachsen, der Initiative Südwestsachsen
e.V. sowie dem Leibniz−Institut für Länderkunde e.V.
“Trotz aller bürokratischer Hürden plädiere ich dafür, auch
in der bis 2013 laufenden EU−Förderperiode einen Antrag
auf Kofinanzierung sächsisch−tschechischer Wissen−
schaftsaktivitäten zu stellen“, so Prof. Dr. Peter Jurczek.

Prof. Dr. Peter Jurczek.
Technická univerzita Chemnitz spolupracuje přeshranič−
ně s mnohými českými univerzitami. Výsledky 12 odbor−
ných jednání se objevily ve formě sborníků, které byly dne

12. října 2007 představeny. Podpořilo je Česko−saské vy−
sokoškolské kolegium (STHK) Technické univerzity Chem−
nitz, jehož aktivity byly kofinancovány prostředky Evrop−
ské unie. Zveřejněné výstupy v rámci prezentace dávají
přehled o výsledcích oněch 12 jednání, uskutečněných
mezi roky 2003 – 2006 v česko−saském příhraničí. „Sbor−
níky osvětlují česko−saské kooperace z nejrůznějších úhlů
pohledu,“ vysvětluje Prof. Dr. Petr Jurczek, vědecký koor−
dinátor STHK. Zapojeni jsou profesoři Technické univer−
zity Chemnitz, mezi jinými jsou to odborníci ze sociologie,
jazykovědy, literatury, dějin, aplikované ekonomie, výcho−
vy, práva a kultury, podnikového a aplikovaného hospo−
dářství, zeměpisu a politických věd. „Na jednáních se po−
díleli kolegové odborníci ze sedmi českých univerzit,“
informuje profesor Jurczek. Přijeli z Prahy, Plzně, Budě−
jovic, Brna, Liberce a Ústí nad Labem, které je partner−
ským městem Chemnitz. Ideovou podporu získal projekt
od tří regionálních partnerů: Průmyslové a hospodářské
komory Jihozápadní Sasko, Iniciativy Jihozápadní Sasko
a rovněž od institutu pro zeměpis Leibniz−Institut für Län−
derkunde e.V.
„Navzdory všem byrokratickým šimlům budu usilovat o
to, abychom v novém programovém období, které trvá do
roku 2013, podali projekt na podporu česko−saských vě−
deckých aktivit,“ uvádí profesor Jurczek.

ÚSPĚŠNÉ PROJEKTY
ERFOLGREICHE PROJEKTE

Gemeinsame Ausbildung der Polizei − Společné vzdělávání policistů
(DTPA/MT) MARIENBERG: Am 16.10.2007 schlugen die
Polizeidirektion Chemnitz−Erzgebirge und die Kreisdirek−
tionen Most und Chomutov der tschechischen Polizei ein
weiteres Kapitel der bereits intensiven Zusammenarbeit im
Rahmen des EU−Projektes INTERREG III A auf. In der Zeit
von 08 Uhr bis 17 Uhr haben 110 deutsche und 50 tsche−
chische Beamte von geschlossenen Einheiten gemeinsam
die Bewältigung einer fiktiven polizeilichen Lage trainiert.
Die Ausbildung fand in wesentlichen Teilen auf dem Trup−
penübungsplatz “Drei Brüder Höhe“ bei Marienberg statt,
der durch die Bundeswehr zur Verfügung gestellt wurde.
Insgesamt ca. 50 Beamte von Bundespolizei und Solda−
ten des Panzergrenadierbataillons 371 waren als soge−
nannte Störer eingesetzt.
Das angenommene Szenario der Ausbildungsmaßnahme
ging von einem nicht genehmigten Konzert mit rechtsex−
tremistischem Hintergrund aus, zu dem auch Besucher aus
der Tschechischen Republik angereist sind. Die Aufgabe
der Einsatzkräfte bestand darin, die Veranstaltung zu un−
terbinden, die friedliche Abreise der Konzertbesucher zu
sichern und Straftaten zu verhindern.
Neben den polizeilichen Maßnahmen am “Veranstaltungs−
objekt“ gehörte auch die Gewährleistung der öffentlichen
Ordnung und Sicherheit im Raum Marienberg durch Strei−
fentätigkeit und die Einrichtung von Kontrollstellen an
Ausfallstraßen zu den Aufgaben der Einsatzkräfte. Das Sze−
nario sah weiter vor, dass ein Fahrzeug eine der Kontroll−
stellen durchbricht und über die Grenzübergangsstelle
Reitzenhain in die Tschechische Republik flüchtet.
Im Zusammenwirken der Polizeidienststellen beiderseits
der Grenze war die Verfolgung dieses flüchtigen Fahrzeu−
ges über Ländergrenzen hinweg und die Festnahme der

Insassen zu organisieren. Polizeidirektor Christian Ott,
Leiter der Inspektion Prävention / Zentrale Dienste der PD
Chemnitz−Erzgebirge und verantwortlich für diese Ausbil−
dungsmaßnahme schätzte zum Ende des Tages ein, dass
die oben geschilderten Aufgaben gemeistert und damit das
Ausbildungsziel erreicht wurden. Die detaillierte Auswer−
tung wird in den nächsten Tagen erfolgen.
Alles in allem war es aber ein erfolgreicher Tag, der nicht
nur zum Ausbildungsziel führte, sondern auch Dienststel−
len und die Menschen, die dort arbeiten, einander noch
ein Stückchen näher brachte.
Im Namen der Leiter der beteiligten Polizeidienststellen
bedankte sich Polizeidirektor Ott bei allen Einsatz− und Un−
terstützungskräften für die engagierte Arbeit und verwies
mit Blick auf das in wenigen Wochen wirksam werdende
Schengen−Abkommen auf die Wichtigkeit der Zusammen−
arbeit der Polizeien beider Länder im Interesse der Si−
cherheit der Bevölkerung beiderseits der Grenze.

Dne 16. 10. 2007 otevřela policejní ředitelství Chemnitz –
Erzgebirge a policejní ředitelství Mostu a Chomutova dal−
ší kapitolu spolupráce v rámci Evropského projektu IN−
TERREG III A, která ostatně již dříve probíhala velmi inten−
zivně. V době od 8 do 17 hod. trénovalo 110 německých a
50 českých příslušníků speciálních jednotek společně pře−
konání fiktivní policejní zábrany. Výcvik probíhal v zásadě
na cvičišti známého areálu „Drei Brüder Höhe“ u Marien−
bergu, který byl dán německou armádou, Bundeswehrem,
k dispozici. Celkem 50 zaměstnanců spolkové policie a

vojáků obrněné jednotky 371 bylo nasazeno jako takzvaní
narušitelé. Přijatý scénář cvičné akce vycházel z námětu
nepovoleného koncertu, s pravicově extrémistickým po−
zadím, na který přijeli také návštěvníci z ČR. Úkol zásaho−
vých sil spočíval v tom, aby bylo této akci zabráněno, aby
byl zajištěn pokojný odjezd návštěvníků koncertu a zabrá−
nilo se trestné činnosti. Kromě policejních opatření v tom−
to objektu, kde se akce konala, patřilo k úkolům zásaho−
vých jednotek zajištění bezpečnosti a pořádku v prostoru
Marienbergu jejich součinností a zřízením kontrolních sta−
novišť na výpadových komunikacích. Scénář dále předví−
dal to, že jedno vozidlo prorazí kontrolním stanovištěm a
přes hraniční přechod Reitzenhain prchne do ČR. Ve vzá−
jemném působení policejních služeben na obou stranách
hranice bylo zorganizováno pronásledování vozidla za stát−
ními hranicemi a následovalo zatčení osádky vozidla.
Policejní ředitel Christian Ott, vedoucí inspekce prevence
– Ústřední služby ředitelství PD Chemnitz−Erzgebirge, zod−
povědný za tuto školící akci, zhodnotil na sklonku dne, že
shora uvedené úkoly byly mistrně splněny a tím bylo i
dosaženo cíle školení. Detailní vyhodnocení bude násle−
dovat v příštích dnech.
Celkově se dá říci, že to byl úspěšný den, který vedl nejen
k naplnění cíle školení, ale přispěl i svým dílem k dalšímu
sblížení služeben i lidí, kteří v nich pracují.
Jménem vedoucích zúčastněných policejních služeben
poděkoval policejní ředitel Ott všem zásahovým a podpůr−
ným složkám za jejich angažovanou práci a poukázal na
nadcházejících několik týdnů, kdy vstoupí v platnost
Schengenská dohoda, protože pak opravdu nabyde na
významu spolupráce policie obou zemí v zájmu bezpeč−
nosti obyvatel na obou stranách hranice

Nakládání s odpadními vodami − Abwasserbehandlung
Návštěva zařízení BDZ s následným odborným fórem o
stavu decentralizace v zacházení s odpadními vodami a
jejich čištění v Sasku podle rámcové směrnice EU.
Na první odborné exkurzi 21. června 2007 v rámci projek−
tu zaměřeného na znalosti o životním prostředí a na trvale
udržitelný rozvoj bylo hlavním bodem decentralizace
v zacházení s odpadnímu vodami. 34 účastníků z Eurore−
gionu Labe a Krušnohoří, z nichž bylo 24 Čechů a 10 Něm−
ců, navštívilo napřed demonstrační centrum pro vzdělá−
vání a decentralizaci odpadních vod (BDZ) v Lipsku.
Sdružení, které bylo založeno v roce 2002, si dalo za úkol
nezávisle informovat o technologiích vodního manage−
mentu pro trvale udržitelný rozvoj vodního hospodářství,
současně se zapojením ústředních i decentralizovaných
koncepcí odpadních vod, odpovídajících novým zákon−
ným ustanovením na evropské, národní i regionální úrov−
ni. Předseda představenstva BDZ Wolf−Michael Hirschfeld
provedl skupinu územím, na kterém je postaveno na 40
různých malých čističek určených pro decentralizaci čiš−
tění odpadních vod. Vysvětlil účastníkům, kterými byli mezi
jinými zástupci podniků, univerzit, středních odborných
škol a ústavů pro životní prostředí, činnost vybraných za−
řízení a možnosti jejich využití. Odpolední workshop na
téma rámcové směrnice EU o vodním hospodářství a stav
jeho realizace v Sasku se konal v Centru profesního vzdě−
lávání Průmyslové a obchodní komory v Lipsku. V prvním
referátu spojil Thomas Rost teorii s návštěvou BDZ a před−
stavil rozdílné technologie vhodné pro decentralistické me−
tody čištění vod. V návaznosti na to vyzval pan Hirschfeld
k trvale udržitelnému decentralistickému čištění vod
v horizontu i po roku 2015. Jednatel společnosti LEB Sas−
ko, Andre Richter, vycházel ve svém referátu z často exis−
tujících deficitů v údržbě a kontrol malých čističek. Před−
stavil také návrh společného česko−saského vzdělávání
odborníků pro techniku čističek. Protože BDZ nabízí vzdě−
lávací kurzy odborného personálu, bude usilovat LEB Sas−
ko o další spolupráci s lipským zařízením.

Besichtigung des BDZ Leipzig mit anschließendem Fach−
forum über den Stand der dezentralen Abwasserbehand−
lung und −entsorgung in Sachsen laut EU−Wasserrahmen−
richtlinie
Bei der ersten Wirtschafts−Exkursion im Rahmen des Pro−
jektes „Umweltwissen und nachhaltige Entwicklung“ am
21. Juni 2007 stand das Thema „dezentrale Abwasserent−
sorgung“ im Mittelpunkt. 34 Teilnehmer aus den Eurore−
gionen Erzgebirge und Elbe/Labe, darunter 24 Tschechen
und 10 Deutsche, besichtigten zunächst das Bildungs− und

Demonstrationszentrum für dezentrale Abwasserbehand−
lung (BDZ) in Leipzig. Der 2002 gegründete Verein BDZ
e.V. hat es sich zur Aufgabe gemacht, neutral über Tech−
nologien für ein nachhaltiges Wassermanagement zu in−
formieren. Dabei werden zentrale und dezentrale Abwas−
serentsorgungskonzepte entsprechend der neuen
gesetzlichen Regelungen auf europäischer, nationaler und

regionaler Ebene als gleichrangig behandelt. Der
Vorstandsvorsitzende des BDZ, Wolf−Michael Hirschfeld,
führte die Gruppe über das Gelände, auf dem rund 40 ver−
schiedene Klein−Kläranlagen für die dezentrale Abwasse−
rentsorgung ausgestellt werden. Hirschfeld erläuterte den
Teilnehmern, unter anderem Vertreter von Unternehmen,
Universitäten, Fachschulen und Umwelteinrichtungen,
ausgewählte Anlagen und ihre Einsatzmöglichkeiten.
Der Workshop am Nachmittag zum Thema „EU−Wasser−
rahmenrichtlinie und Stand der Umsetzung in Sachsen“
fand im Zentrum für beruf−
liche Bildung der IHK Leip−
zig statt. Im ersten Referat
knüpfte Thomas Rost mit
seinem Referat an die BDZ−
Besichtigung an und stellte
unterschiedliche Technolo−
gien für die dezentrale
Abwasserreinigung vor. Im
Anschluss legte Herr
Hirschfeld den Teilnehmern
die Anforderungen an eine
nachhaltige dezentrale
Abwasserentsorgung über
das Jahr 2015 hinaus dar.
Der geschäftsführende Lei−
ter der LEB Sachsen, Andre
Richter, ging mit seinem
Beitrag auf die häufig vor−
handenen Defizite bei der
Wartung und Überwachung von Kleinkläranlagen ein. Er
präsentierte einen Vorschlag für eine gemeinsame säch−
sisch−tschechische Qualifizierung zur „Fachkraft für Klein−
klärtechnik“.
Da auch das BDZ Lehrgänge zur Ausbildung von Fachper−
sonal anbietet, strebt die LEB Sachsen eine weitere Zu−
sammenarbeit mit der Leipziger Einrichtung an.
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Protipovodňový koncept realizován − Hochwasserschutzkonzept umgesetzt
OLBERNHAU: V Sasku byl kompletně realizován

mnohé nepotřebné budovy. Řeka Natzschung (Na−

nur Gebäude fortgespült, auch die gesamte Ufer−

první ze 47 protipovodňových konceptů. Z Olbern−

četín) tím získala více místa. Kromě toho sem byly

befestigung musste wiedererrichtet werden. Anfang

hau, v okrese Střední Krušnohoří (Marienberg),

zařazeny i stavby odvodňovacích systémů histo−

2003 gab die Landestalsperrenverwaltung eine

přišla informace z místní samosprávy i ze zemské

rickém komplexu Saigerhütte. Obzvláštní pozornost

Gesamtkonzeption in Auftrag, die neben der Besei−

správy přehrad, že 21. září byla dokončena ochran−

se musela věnovat přesnému obnovení toku řeky

tigung der Schäden am Gewässer auch den Schutz

ná opatření na řece Natzschung (Načetín). Obě části

Natzschung. Tvoří totiž hranici s ČR, a proto musí

vor künftigem Hochwasser zum Inhalt hat. Das

obce, Rothenthal a Grünthal, budou v budoucnu

zůstat ve staré poloze.

daraus resultierende Hochwasserschutzkonzept

chráněny před povodněmi, které statisticky přijdou

Celkově bylo poskytnuto 5,3 milionů EUR.

entstand als eines der Ersten im Freistaat Sachsen.

jednou za 100 let. Tato řeka u hranice s ČR zane−

Zwischen Oktober 2004 und August 2007 wurden
in fünf Bauabschnitten ca. 2,1 km Hochwasser−

chala po povodni v roce 2002 velké zpustošení.
Povodeň neodplavila jen budovy, ale také celkové

(DTPA/MT) OLBERNHAU: In Sachsen ist das erste

schutzmauern und 1,4 km Deich errichtet. Wei−

zpevnění břehu, které muselo být obnoveno. Po−

von 47 Hochwasserschutzkonzepten komplett

terhin wurden Abbrucharbeiten geleistet. Unter

čátkem toku 2003 podala správa přehrad projekt

umgesetzt. In Olbernhau (Mittlerer Erzgebirgskreis)

anderem wurden ein 40 Meter hoher Schornstein

celkové koncepce, která kromě odstranění škod po

informierten Stadtverwaltung und Landestalsper−

abgetragen und mehrere ungenutzte Gebäude ab−

povodni obsahovala také ochranu před budoucími

renverwaltung am 21. September über die abge−

gerissen. Die Natzschung hat damit künftig mehr

povodněmi. Tento výsledný koncept byl prvním,

schlossenen Schutzmaßnahmen an der Natz−

Platz. Außerdem wurden Bauwerke des Grabensys−

který byl v Sasku vytvořen.

schung. Die beiden Ortsteile Rothenthal und

tems der historischen Saigerhütte integriert. Beson−

V době od října 2004 do srpna 2007 bylo v pěti

Grünthal sind künftig vor einem Hochwasser der

deres Augenmerk musste auf die exakte Wiederher−

stavebních úsecích postaveno cca 2,1 km ochran−

Natzschung geschützt, wie es statistisch alle 100

stellung des Verlaufs der Natzschung gerichtet

ných protipovodňových hrází a 1,4 ochranných

Jahre eintritt. Der Grenzfluss zur Tschechischen

werden. Sie bildet die Staatsgrenze zu Tschechien

hrází. Dále byly provedeny demoliční práce. Kromě

Republik hatte im August 2002 schwere Ver−

und musste in ihrer alten Lage erhalten bleiben.

jiného byl stržen 40m vysoký komín a zbourány

wüstungen hinterlassen. Von der Flut wurden nicht

Insgesamt wurden ca. 5,3 Mio Euro bereitgestellt.

Tschechen besuchen die ARGE Annaberg − Češi navštívili ARGE v Annaberg
Vedoucí pracovního společenství (ARGE) okresu

které. Také krušnohorská kultura nepřišla během

zung benötigen, um mit dieser, oft langfristigen

Annaberg Dr. Bärbel Klapper přivítala v Annabergu

tohoto třídenního pobytu zkrátka. Na plánu byla

Hilfestellung, einen Weg in Arbeit und Beschäf−

delegaci pracovníků úřadů práce. Kromě poslanců

návštěva technického muzea Frohnauer Hammer

tigung zu finden.

a pracovníků Ministerstva práce a sociálních věcí

a firmy Huß v Neudorfu, kde se dozvěděli o výrobě

Die Gäste erhielten bei ihrem Besuch Einblick in das

ČR se zástupci úřadů práce ze sousedních českých

tradičních krušnohorských kouřících mužíčků.

umfangreiche Netzwerk von Partnern wie dem Ju−

okresů Chomutov a Karlovy Vary během svého

Na závěr proběhla návštěva ve vzdělávacím centru

gendamt, Sozialamt und verschiedene soziale Ein−

pobytu informovali o práci ARGE. Přitom se zají−

Spolkové agentury práce spojená se setkáním a

richtungen im Landkreis, mit denen die ARGE im

mali především o úkoly vrcholového managemen−

výměnou zkušeností s dalšími českými účastníky

Rahmen des Fallmanagements eng zusammenar−

tu.

a saskými agenturami.

beitet.
Die tschechische Delegation konnte sich direkt bei

V rámci tohoto managementu se jedná o vedení
takových nezaměstnaných, kteří jsou ohroženi zá−

(DTPA/MT) ANNABERG− BUCHHOLZ: Die Leiterin

den Netzwerkpartnern im Landkreis Annaberg

vislostmi či jsou zatíženi psychickými či sociálními

der ARGE Landkreis Annaberg, Dr. Bärbel Klapper,

umschauen, so beispielsweise im Sozialkaufhaus

problémy. Nezřídka se tito lidé nacházejí v těžké

konnte eine Delegation der tschechischen Arbeits−

des Christlichen Jugenddorfwerkes in Wiesa, bei

sociální situaci, ve které potřebují dohled a podpo−

verwaltung in Annaberg−Buchholz willkommen

der Annaberger Tafel und beim Projekt betreutes

ru, aby touto, často dlouhodobě poskytovanou

heißen. Neben einer Abgeordneten vom Ministeri−

Wohnen in Trägerschaft des Vereins zur Integrati−

pomocí, nalezli cestu k získání práce a zaměstnání.

um für Arbeit und Soziale Angelegenheiten in

on psychosozialbehinderter Menschen Annaberg

Hostům se naskytl během jejich návštěvy pohled

Tschechien informierten sich auch vier tsche−

e.V., um nur einige der Stationen zu nennen.

na obsáhlou spolupracující síť partnerů, jako je úřad

chische Vermittler aus den benachbarten Arbeit−

Auch die erzgebirgische Kultur kam während des

pro mládež, sociální úřad a různá další sociální za−

sämtern Chomutov und Karlovy Vary während ihres

dreitägigen Aufenthaltes nicht zu kurz. Ein Besuch

řízení v okrese, se kterými ARGE v rámci manage−

Aufenthaltes über die Arbeit in der ARGE. Dabei in−

des Technischen Museums Frohnauer Hammer

mentu úzce spolupracuje.

teressierten sie sich insbesondere für die Aufga−

stand auf dem Plan und bei der Firma Huß in Neu−

Česká delegace se mohla přímo u těchto partnerů

ben eines Fallmanagers.

dorf erfuhren die Gäste Wissenswertes zur Räu−

v okrese Annaberg po jejich práci porozhlédnout,

Im Rahmen des Fallmanagements in der ARGE

cherkerzenherstellung.

jako byl např. sociální obchodní dům křesťanské−

werden vor allem Arbeitslose betreut, die suchtge−

Der Besuch endete im Bildungszentrum der Bun−

ho zařízení Christliches Jugenddorfwerk ve Wiese,

fährdet oder mit psychischen sowie sozialen Pro−

desagentur für Arbeit in Meißen, wo man sich zum

Tafel v Annabergu, projekt chráněného bydlení

blemen belastet sind. Nicht selten befinden sich

Erfahrungsaustausch mit weiteren tschechischen

Sdružení na integraci psychicky postižených oby−

diese Menschen in schwierigen sozialen Notlagen,

Teilnehmern und anderen Agenturen in Sachsen

vatel v Annabergu, abychom jmenovali aspoň ně−

in denen sie besondere Betreuung und Unterstüt−

nochmals abschließend traf.
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Umsetzung des Projektes der Partnerstädte Most und Marienberg
Realizace Projektu partnerských měst Mostu a Marienbergu
TECHNICKÉ PAMÁTKY KRUŠNOHOŘÍ
Informovanost a povědomí veřejnosti, zejmé−
na mladé generace o hornické minulosti není
na obou stranách Krušnohoří příliš výrazná.
Proto chtějí nositelé projektu přiblížit pomocí
výstav nejen historii hornictví především mla−
dé generaci, ale také existenci Podkrušnohor−
ského technického muzea s jeho unikátními
exponáty v něm vystavovanými a hornickou
expozici v Bergmagazinu v Marienbergu. Pro−
jekt by chtěl také podpořit záměr Montanregi−
on Krušnohoří jako kulturního dědictví
UNESCO.

Foto: Alena Sedláčková

Vernisáž první výstavy proběhla 20. 9. 2007
v Bergmagazinu v Marienbergu a zahájení vý−

Geschichte des Bergbaues näher bringen,

stavy v Mostě se konalo 24. 10. 2007.

sondern auch das Technische Museum Erz−
gebirgsvorland in Most und das Bergmagazin
in Marienberg mit ihren einzigartigen Expona−
ten vorstellen. Das Projekt will ebenso das

TECHNISCHE DENKMÄLER

Vorhaben Montanregion Erzgebirge als Kultur−

DES ERZGEBIRGES

erbe UNESCO unterstützen. Die Vernissage

Die Kenntnis und das Bewusstsein der Öffent−

der ersten Ausstellung fand am 20.09.2007 im

lichkeit über bergmännische Vergangenheit

Bergmagazin Marienberg und die Eröffnung

und Traditionen sind beiderseits des Erzgebir−

der Ausstellung in Most am 24.10.2007 statt.

ges vor allem bei der jungen Generation noch
sehr gering ausgeprägt.
Das Ziel des o.g. Projektes ist es, das Interes−
se und die Verbundenheit mit der bergmänni−
schen Vergangenheit, insbesondere bei Kin−
dern und Jugendlichen zu fördern. Deshalb
möchten die Projektträger mit Hilfe einer Auss−
tellung zu technischen Denkmalen nicht nur die

Nový mikroregion − Neue Mikroregion: Lesenská pláň
V oblíbeném horském hotelu Lesná u Bole−

Im beliebten Berghotel Lesná bei Boleboř

boře se uskutečnilo 6. září první jednání nově

fand am 06.09.07 die erste Beratung der neu

založeného Mikroregionu Lesenská Pláň s

gegründeten Mikroregion Lesenská Pláň, mit

oběma jednateli Euroregionu Krušnohoří a

beiden Geschäftsführern der Euroregion Erz−

Mathiasem Matheyem, česky hovořícím zá−

gebirge/Krušnohoří und einem Vertreter des

stupcem sousedního saského okresu Střední

Mittleren Erzgebirgskreises statt. Am Anfang

Krušnohoří (Marienberg). V úvodu jednatelé

erläuterten die Geschäftsführer die Frage ei−

i zástupce saského okresu podrobně spo−

ner passenden Partnerschaft unter den Be−

lečně probrali otázku vhodného partnerství

sonderheiten der Selbstverwaltungen beider

s vysvětlením zvláštností samosprávného

Länder und machten dafür Vorschläge. Die

uspořádání na obou stranách hranice a do−

Geschäftsführer sprachen anschließend zum

jednali budoucí vhodné projektové partnery.

Stand der Vorbereitung des Programms Ziel

Oba jednatelé pak představili stav přípravy programu Cíl 3 a v živé dis−

3, dem eine rege Diskussion zu Projektvorhaben der Mikroregion folg−

kusi a příjemné atmosféře projednali projektové záměry mikroregionu.

te. Man vereinbarte, dass nach der Genehmigung des Programmdoku−

Po schválení programového dokumentu bude společně uspořádán work−

ments Ziel 3, ein gemeinsamer Workshop veranstaltet wird, bei dem die

shop, kde bude objasněna procedura podávání žádostí a jejich hodno−

Prozedur der Beantragung und die Bewertung der Projekte erklärt wer−

cení.

den soll.
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Recyklace plastů v euroregionu − Kunststoffrecycling in der Euroregion
Schválený velký projekt v programu Interreg
III A svedl dohromady partnery, kteří se zabý−
vají recyklací plastů. Podalo ho zájmové sdru−
žení Kunststoffrecyclinginitiative Sachsen e.V,
které vede Dr. Dietmar Lohmann z Drážďan.
Pro obyvatele na obou stranách hranice je ře−
šení této problematiky velmi aktuální a důleži−
té. Euroregion Krušnohoří zde zastupuje An−
tonín Beneš, člen rady euroregionu a člen rady
Jirkova, který je také ředitelem členské firmy
euroregionu Celio.
Das in Interreg III A genehmigte Großprojekt

jekt von Dr. Dietmar Lohmann aus Dresden

roregion Krušnohoří, Ratsherr von Jirkov und

bringt die Partner zusammen, die sich mit dem

geleitet. Für die Einwohner beiderseits der

Direktor von Celio, einer Mitgliedsfirma unse−

Kunststoffrecycling beschäftigen. Beantragt

Grenze ist die Lösung dieser Problematik sehr

rer Euroregion, vertreten. Na obr. předsta−

von der Interessengemeinschaft Kunststoffre−

wichtig. Die Euroregion Krušnohoří ist hier

venstvo/Foto Vorstand: v.l. Fritz Dietram

cyclinginitiative Sachsen e.V., wird das Pro−

durch Herrn Antonín Beneš, Ratsherr der Eu−

Wetzel, Antonín Beneš, Dr. Dietmar Lohmann

Možnosti rozvoje států střední a východní Evropy v EU
Entwicklungsmöglichkeiten der MOE−Staaten in der Europäischen Union
Im Rahmen des 11. Politik− und Regionalwissenschaftli−

pro posluchače velmi zajímavé především svým obsahem.

dářském rozvoji ČR referoval Dr. Zdeněk Sychra z univer−

chen Symposiums der Technischen Universität Chemnitz

Byli to především odborníci z praxe, kteří profitovali z vě−

zity v Brně. Ve druhé části sympozia představili profesor

trafen sich am 19. Oktober in der TU im „Alten Heizhaus“

deckého obsahu přednesených referátů.

Jurczek a Gaby Müllerová česko−německou studii budou−

Europawissenschaftler, Studenten und Praktiker der grenz−

O rozvoji Saska v trojúhelníku zemí Saska, Čech a Polska,

cího vývoje. Generální konzul ČR v Drážďanech Mgr. To−

überschreitenden Zusammenarbeit. Das Symposium, das

referoval Dr. Roger Mackeldey ze Saského kancléřství, vý−

máš Podivínský vyzdvihl ve své zdravici důležitost pře−

in einen politikwissenschaftlichen und einen regionalwis−

voj v Polsku po jeho vstupu do EU osvětlil Dr. Jerzy Mac−

shraniční spolupráce. Studie je k vidění na internetové

senschaftlichen Teil gegliedert war, war inhaltlich äußerst

kov z pohledu univerzity v Řezně a o politickém a hospo−

adrese www.euroregion−erzgebirge.de

interessant für das Auditorium. Besonders die „Praktiker“
profitierten vom wissenschaftlichen Gehalt der Referate. Zur
Entwicklung Sachsens im Länderdreieck referierte Dr. Ro−
ger Mackeldey von der Sächsischen Staatskanzlei, Polens
Entwicklung seit der EU−Mitgliedschaft wurde von Dr. Jer−
zy Mackov von der Universität Regensburg beleuchtet und
zur politischen und wirtschaftlichen Entwicklung Tsche−
chiens seit dem Beitritt referierte Dr. Zdeněk Sychra von
der Universität Brünn. Im zweiten Teil stellten Herr Prof.
Jurczek und Frau Gaby Müller die Ergebnisse der deutsch−
tschechischen Zukunftsstudie vor. Der Generalkonsul der
Tschechischen Republik in Dresden, Herr Mgr. Tomáš Po−
divínský, arbeitete in seinem Grußwort die Wichtigkeit der
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit heraus.
Die Studie ist einzusehen unter
www.euroregion−erzgebirge.de

V rámci vědeckého regionálního sympozia Technické uni−
verzity Chemnitz, které je již 11. v pořadí, se setkali 19.
října v Technické univerzitě, v budově „Alten Heizhaus“,
evropští vědci, studenti a odborníci z praxe v oblasti přes−
hraniční spolupráce. Sympozium, které bylo členěno na
politicko − vědeckou a na regionálně − vědeckou část, bylo
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NEJSTARŠÍ ČLENSKÁ FIRMA EUROREGIONU SE PREZENTOVALA
Společnost Jaroslav Knorre – DEVELOP Most se úspěšně prezentovala v říjnu 2007 v mosteckém rekreačním zařízení
Benedikt. K vidění byly stroje předních výrobců tomto v oboru.
PRÄSENTATION DER ÄLTESTEN MITGLIEDSFIRMA DER EUROREGION
Die Gesellschaft Jaroslav Knorre – DEVELOP Most hat sich im Oktober erfolgreich im Erholungszentrum Benedikt in Most
präsentiert. Zu sehen waren Maschinen der führenden Hersteller im diesem Bereich.

CÍL 3
ZIEL 3

Ustavující jednání Monitorovacího výboru pro nový program EU
v novém dotačním období Cíl 3
Der konstituierende Begleitausschuss für die neue
EU− Förderperiode Ziel 3
Ustavující jednání Monitorovacího výboru pro
nový program EU v novém dotačním období
Cíl 3 se konalo v Drážďanech dne 29. 10. 2007.
Na jednání nově ustanoveného Monitorovací−
ho výboru Operačního programu přeshraniční
spolupráce Svobodný stát Sasko−Česká re−
publika (Cíl 3) byl schválen jednací řád.
Zástupkyně Evropské komise paní Kotkovská,
která se jednání též zúčastnila, podala infor−
maci o tom, že Programový dokument Sasko−
Česká republika má být v ohledné době pode−
psán a tím by mohl být program zahájen.
Dalším předpokladem je dokončení realizač−
ního dokumentu, který je již také z větší části
zpracován, ale ke kterému jsou vzneseny ješ−
tě dotazy, které mají být ještě zodpovězeny.
Žadatelé se mohou o aktuálním stavu přípravy
programu informovat na webových stránkách
saské rozvojové banky www.ziel3−cil3.eu či
na stránkách Euroregionu Erzgebirge

Kotkovska, die an der Sitzung teilnahm, infor−

www.euroregion−erzgebirge.de

mierte darüber, dass das Programmdokument
Sachen−Tschechische Republik in absehbarer
Zeit unterzeichnet werden soll und somit der
Weg zum Start des Programms frei wäre.

Der konstituierende Begleitausschuss für die

Eine weitere Voraussetzung ist die Fertigstel−

neue EU− Förderperiode Ziel 3 fand am 29. Ok−

lung des Umsetzungsdokumentes, das in

tober in Dresden statt.

großen Teilen ebenfalls fertig gestellt ist,

des Programms auf den Webseiten der SAB

Zu diesem Anlass wurde die Geschäftsord−

es aber zu bestimmten Fragen noch Ab−

www.ziel3−cil3.eu oder der Euroregion Erzge−

nung des Ausschusses verabschiedet.

stimmungsbedarf gibt.

birge www.euroregion−erzgebirge.de informie−

Die Vertreterin der Europäischen Union, Frau

Projektträger können sich zum aktuellen Stand

ren.
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Zprávy
Zpravodaj kontaktního místa
pro česko−saskou hospodářskou spolupráci

Nachrichten
Berichterstatter des Kontaktzentrums für tschechisch−säsischen wirtsschafttliche Kooperation

„Tento dokument byl vytvořen za finanční podpory Evropské unie. Názory vyjádřené v tomto dokumentu jsou názory OHK Most a v žádném případě nemohou být chápány jako oficiální
názory Evropské unie.“
Diese Zeitschrift wurde mit finanzieller Unterstützung der Europäischer Union hergestellt. Für die in dieser Zeitschrift geäußerten Meinungen ist Kreis−Wirtschaftskammer Most
verantwortlich undspiegelt nicht in jedem Fall die offiziellen Ansichten der Europäischen Union.
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Úvod

Einleitung

Vážení přátelé,

Sehr geehrte Freunde,

téměř po roční odmlce se Vám dostávají do rukou

nach fast einem Jahr Pause bekommen Sie ZPRÁVY/NACH−

ZPRÁVY kontaktního centra pro česko−saskou

RICHTEN des Kontaktzentrums für tschechisch−sächsische

hospodářskou spolupráci, které vydává Okresní

Wirtschaftskooperation der Kreiswirtschaftkammer, die ge−

hospodářská komora

meinsam mit der Euro−

Most ve spolupráci

region Krušnohoří/Erz−

s Euroregionem Kruš−

gebirge als ein Teil der

nohoří/Erzgebirge

Infopress herausgege−

jako součást Infopres−

ben wird, in die Hand.

su. Dík za to patří fi−

Dank der EU−Förde−

nanční podpoře EU,

rung, des Kleinprojekte−

Fondu malých projek−

fonds INTERREG III A

tů INTERREG IIIA

und dem Partner Euro−

a partnerovi, kterým je

region Erzgebirge ist

Euroregion Erzgebir−

das möglich geworden.

ge. Spolu s partnerem

Gemeinsam mit unse−

a ve spolupráci s kon−

ren Partnern und in Zu−

taktními centry v An−

sammenarbeit mit den

nabergu, Plauenu a So−

Kontaktzentren in An−

kolově Vás budeme

naberg, Plauen und So−

čtvrtletně, do konce dubna 2008 navštěvovat

kolov werden wir Sie hier bis Ende April 2008 quartalweise über

a informovat Vás o dění v komoře, regionu a přes−

das Geschehen in der Kammer, in der Region und in der grenz−

hraniční spolupráci.

überschreitenden Zusammenarbeit informieren.

Spolupráce s městy a obcemi v roce 2007
Okresní hospodářská komora spolu−

cích odborných útvarů měst

pracuje na smluvním základě se vše−

v odborných sekcích při OHK

mi městy a sdruženími obcí v okrese

Most. Na základě dlouhodobé

Most. Cílem dohod bylo a je zlepšo−

spolupráce s německými ko−

vat hospodářsko−podnikatelské pro−

morami, především s IHK ji−

středí a kvalitu života podnikatelské

hozápadní Sasko Chemnitz−

i obecné občanské veřejnosti na úze−

Plauen−Zwickau

mí dotčených měst a obcí. V roce

Halle−Dessau, nabídla mos−

2006, který byl ve znamení komunál−

tecká komora městům zpro−

ních voleb, byly potvrzeny stávající

středkování kontaktů a spolu−

smlouvy s městy Meziboří a Lom.

práci

V únoru 2007 bylo podepsána rámco−

v Sasku a Sasku−Anhaltsku.

vá dohoda o spolupráci rovněž s novým

Co bylo dohodami potvrzeno?

městem, kterým se stal Horní Jiřetín.

I nadále trvá účast zástupců

Foto: město Most − podpis smlouvy s OHK

Vzhledem k tomu, že se spolupráce se

komory v odborných komisích

Foto: Stadt Most − Unterschrift des Vetrags mit OHK

statutárním městem Most a městem

městských rad a v komisích

Litvínov za dobu svého trvání neustá−

pro výběrová řízení.

ří. Záměrem obou aktérů je vytvoření

le prohlubovala, dohodli se smluvní

Propojením odborných sekcí komory

společných pracovních skupin úzce ko−

partneři na aktualizaci dohod. Aby

s odborníky z měst však aktivity OHK

munikujících a koordinujících své ak−

byla vzájemná spolupráce co nejracio−

Most nekončí. Již dříve velice aktivně

tivity s Hospodářskou a sociální ra−

nálnější a odborná problematika byla

spolupracovala OS dopravní a OS ces−

dou Mostecka. Všichni věříme, že

řešena sofistikovaně, nově dohody

tovního ruchu s dopravní a hospodář−

takto nastartovaná spolupráce již brzy

s oběma městy obsahují účast vedou−

skou komisí Euroregionu Krušnoho−

přinese své plody.

se

a IHK

samosprávami

„Tento dokument byl vytvořen za finanční podpory Evropské unie. Názory vyjádřené v tomto dokumentu jsou názory OHK Most a v žádném případě nemohou být chápány jako
oficiální názory Evropské unie.“
Diese Zeitschrift wurde mit finanzieller Unterstützung der Europäischer Union hergestellt. Für die in dieser Zeitschrift geäußerten Meinungen ist Kreis−Wirtschaftskammer Most
verantwortlich undspiegelt nicht in jedem Fall die offiziellen Ansichten der Europäischen Union.
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Zusammenarbeit mit den Städten
und den Gemeinden 2007
Die Kreiswirtschaftskammer arbeitet auf

ten die Vertragspartner, die Verträge zu

Auch weiterhin werden Vertreter der

der Grundlage eines Vertrages mit allen

aktualisieren. Um die Zusammenarbeit

Kammer in den Fachkommissionen der

Städten und Vereinen im Kreis Most zu−

möglichst rationell zu gestalten und die

Städträte und in den Kommissionen für

sammen. Das Ziel der Vereinbarungen ist

fachlichen Dinge effektiv lösen zu können,

die Ausschreibungen mitarbeiten. Die

es, das wirtschaftsunternehmerische Mi−

beinhalten die neuen Abkommen der bei−

Vernetzung der Fachsektionen der Kam−

lieu sowie die Qualität der Unternehmen

den Städte die Beteiligung der Leiter der

mer mit den Fachleuten der Städte endet

der betroffenen Städte und Gemeinden zu

Fachabteilungen der Städte in den Fach−

nicht mit diesen Aktivitäten. Schon früher

verbessern. Im Jahr 2006, das von der

sektionen bei der Kreiskammer Most. Auf−

arbeitete die Fachsektion Verkehr und die

Kommunalwahl geprägt war, wurden auch

grund der langfristigen Zusammenarbeit

Fachsektion Fremdenverkehr mit den

die bestehenden Verträge mit den Städ−

mit den deutschen Kammern, vor allem

Arbeitsgruppen Verkehr und Wirtschafts−

ten Meziboří und Lom erneuert. Im Febru−

mit der IHK Südwestsachsen Chemnitz−

förderung zusammen. Das Ziel beider

ar 2007 wurde der Rahmenvertrag über

Plauen−Zwickau und mit der IHK Halle−

Akteure ist die Schaffung der in der Ko−

die Zusammenarbeit mit einer weiteren

Dessau, bot die Moster Kammer den Städ−

ordinierung eng zusammenarbeitenden

Stadt, Horní Jiřetín, unterzeichnet. Weil

ten die Vermittlung von Kontakten und die

Arbeitsgruppen und mit dem Wirtschafts−

sich die Zusammenarbeit mit den Städ−

Zusammenarbeit mit den Kreisverwaltun−

und Sozialrat der Moster Region. Wir alle

ten Most und Litvínov innerhalb des lan−

gen in Sachsen und Sachsen−Anhalt an.

glauben, dass die auf diese Weise begon−

gen Bestehens ständig vertiefte, vereinbar−

Was wurde in den Verträgen bestätigt?

nene Zusammenarbeit bald Früchte trägt.

Cestovní ruch – priorita rozvoje regionu
Tourismus – eine Priorität der Region
Cestovní ruch je velmi široký pojem, který

s ní spojenými technickými památkami,

fach daran gewöhnen, dass wir uns im

zahrnuje rozsáhlé spektrum činností. Spa−

které by měly být využity pro účely rozvoje

vereinigten Europa befinden und es z.B.

dají sem činnosti z oblasti hotelnictví, po−

cestovního ruchu. To jsou ojedinělosti, kte−

nach Dresden für uns näher ist, als nach

hostinství, lázeňství, dopravy, manage−

rými se náš region liší od okolních desti−

Prag. Aufgrund der Tatsache, dass die

mentu, marketingu, výstav, veletrhů,

nací v ČR.

Entwicklung der Region bedeutend vom

sportu a pod. OHK Most a Euroregion

Abbau der Bodenschätze beeinflusst wur−

Krušnohoří považují cestovní ruch za vý−

de und dass vor allem der Tagebau, der

znamný faktor, který může pozitivně ovliv−

zur Vernichtung mehrerer Ortschaften

nit ekonomický rozvoj regionu. Proto vě−

führte, verursachte, dass in der Region

nují rozvoji tohoto oboru podnikání

Most nur wenige historische Denkmale

značnou pozornost a to nejenom

erhalten blieben, ist diese Region auch

z regionálního, ale také nadregionálního,

nicht im Bewusstsein von potenziellen

přeshraničního hlediska. Musíme si poma−

Touristen.

lu zvykat na to, že žijeme ve sjednocené

Das Potenzial des Reiseverkehrs muss

Evropě, v brzké době bez hranic a do Dráž−

man in anderen Bereichen suchen. Einer

ďan to máme blíže než do Prahy. Rozvoj

Tourismus ist ein sehr breiter Begriff, der

davon ist dank der geografischen Lage

regionu byl významně ovlivněn nerostným

ein großes Spektrum umfasst. Dazu

der Region, die guten Wintersportbedin−

bohatstvím a především povrchovou těž−

gehören die Tätigkeiten in den Bereichen

gungen. Gute Bedingungen gibt es auch

bou, jíž muselo ustoupit i několik desítek

Hotelwesen, Gastronomie, Verkehr, Ma−

für Wandern und Radfahren. Im Sommer

obcí. To zapříčinilo, že na Mostecku není

nagement, Marketing, Ausstellungen, Mes−

kann man Schwimmen und Wassersport

mnoho historických památek, kterými by

sen, Sport usw. Die Kreiskammer Most

betreiben. Ein weiteres Gebiet ist die

byl region zapsán do podvědomí potenci−

sowie die Euroregion Krušnohoří/Erzge−

Montantouristik, die aus der industriel−

álních turistů. Potenciál cestovního ruchu

birge betrachten den Tourismus als be−

len Tradition und der daraus hervorgegan−

je tedy nutné spatřovat v jiných oblastech.

deutenden Faktor für die positive wirt−

genen technischen Sehenswürdigkeiten

Jednou z nich jsou díky geografické polo−

schaftliche Entwicklung der Region.

besteht und die man zum Zweck der

ze regionu dobré podmínky pro zimní spor−

Deswegen wird der Entwicklung dieses

Entwicklung des Reiseverkehrs nutzen

ty, pěší i cyklo turistiku a v letním období

Bereichs eine erhebliche Aufmerksamkeit

kann. Das sind die Einzigartigkeiten, die

i možnost koupání a vodních sportů. Dal−

gewidmet. Nicht nur aus regionaler, son−

unsere Region von anderen Destinationen

ší významnou oblastí je montánní turisti−

dern auch überregionaler und grenzüber−

in der Tschechischen Republik unter−

ka, která vychází z industriální tradice a

schreitender Sicht. Wir müssen uns ein−

scheiden.
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Podzimní diář komory
Sokrates 2007
Veletrh vzdělávání, který se koná 11. – 13. listopadu 2007 v RE−
PRE. Cílem veletrhu je pomoci absolventům základních škol
s výběrem budoucího povolání.
Shromáždění delegátů OHK Most
Proběhne 22. listopadu 2007 od 17:00 hodin. Na programu bude,
mimo jiné, schválení nového Statutu a Volebního řádu OHK Most
Hipodrom
20. 10. 2007 Českomoravská cena – dostih
3. 11. 2007 – Hubertova jízda
Městské divadlo v Mostě
Program divadla naleznete na www.divadlo−most.cz
Macek Music Management Most
Program koncertní sezony 2007 – 2008 naleznete na
www.macekmusic.cz

Herbsttagebuch der Kammer
Sokrates 2007
Bildungsmessen 11. – 13. November 2007 in REPRE. Ziel ist es,
den Absolventen der Oberschulen mit der Auswahl der künftigen
Berufe zu helfen.
Versammlung der Delegierten Kreiskammer Most
am 22. November 2007 ab 17.00 Uhr.
Das Programm enthält unter anderem die Bewilligung der neuen
Satzung und der Geschäftsordnung.
Hipodrom
20.10.2007 Tschechisch−Mährischer Preis – Derbys
03.11.2007 – Hubertfahrt
Stadttheater in Most
Das Programm finden Sie unter www.divadlo−most.cz
Macek Music Management Most
Das Programm der Konzertsaison 2007 – 2008 finden Sie unter
www.macekmusic.cz

„Tento dokument byl vytvořen za finanční podpory Evropské unie. Názory vyjádřené v tomto dokumentu jsou názory
OHK Most a v žádném případě nemohou být chápány jako oficiální názory Evropské unie.“
Diese Zeitschrift wurde mit finanzieller Unterstützung der Europäischer Union hergestellt. Für die in dieser Zeitschrift
geäußerten Meinungen ist Kreis−Wirtschaftskammer Most verantwortlich undspiegelt nicht in jedem Fall die offiziellen
Ansichten der Europäischen Union.

Tip na výlet − Ausflugstipp

Weihnachtsschau im Spielzeugmuseum Seiffen − Vánoční podívaná v muzeu hraček v Seiffenu
Zur diesjährigen Weihnachtsausstellung im Seiffener
Spiel−zeugmuseum stehen all die − oft nicht erfüllbaren −
Träume und Gabenwünsche der Mädchen im Mittelpunkt.
Unter dem Motto „DOCKENHAUS & PUPPENKÜCHE“ wird
ab dem 17. November 2007 typisches Mädchenspielzeug
im Wandel der Jahrhunderte gezeigt. Welches Mädchen
träumte vor Jahrzehnten nicht davon, am Weihnachtstag
unter dem Christbaum ein mehrstöckiges Puppenhaus,
eine hölzerne Puppenwiege, ein Sortiment Spielmöbel oder
einen komplett ausgestatteten Puppenherd mit Töpfen und
Pfannen vorzufinden. Nicht nur Kinderherzen schlugen
einst höher, wenn ein großer Kaufladen mit all dem wun−
dervollen Zubehör zu den Weihnachtgaben gehörte. Vie−
lerorts wurde dann die „Weihnachtsstube“ zugleich zur Kin−
derstube, zum Spielzimmer − so wie es die Sonderschau
erleben lässt. Die Ausstellung bietet eine unterhaltsame
Reise in die Vergangenheit der Puppenstuben und Kauf−
manns−läden und zeigt neben 35 komplett eingerichteten
Stuben und Läden aus den letzten 120 Jahren auch die
Geschichte der erzgebirgischen Puppenmöbelfabrikation.
Kulturgeschichte en miniature könnte man sagen, wenn
da über 50 Möbelsortimente den Stilwandel vom Bieder−
meier bis hin zum “Nierentisch” der 50er Jahre nachvoll−
ziehen lassen. Viele der früher in Kistchen oder Kartons
eingehefteten Kostbarkeiten imitierten edle Hölzer und
Furniere. Auch Spiel−zeugküchen inklusive mannigfalti−
ger Blechherde, in der Regel mit Spiritusheizung, dürften
das Besucherherz höher schlagen lassen. Der Bogen wird
bis hin zur Gegenwart gespannt, wenn Puppenhäuser und
Spielmöbel der letzten Jahre einen Blick auf die neusten
Entwicklungen gestatten. Attraktion in der Schau sind die
originalen Musterblätter und Warenkataloge einstiger Her−
steller.
Locke, Span & Blatt
Die Wunderwelt der Spielzeugbäume im Seiffener Spie−
lzeugmuseum
Eine spezielle Ausstellung in der GALERIE IM TREPPEN−
HAUS im Spielzeugmuseum widmet sich der Sammlung
des Würzburger Jürgen Gottschalk einem für das Erzge−
birge bedeutsamen Volkskunstthema. „Locke, Span und
Blatt“ heißt es da, wenn Hunderte unterschiedlichste For−
men und Varianten in die Wunderwelt der hölzernen Spie−
lzeugbäume entführen, die in unterschiedlichsten Aus−
führungen seit 250 Jahren im Angebot des Erzgebirges
sind. Gezogene Späne, variantenreich in den „Stamm“ ein−
geklebt, oder auch mit dem Stecheisen gearbeitete Baum−
formen, sind bereits in den erzgebirgischen Musterbüchern
um 1850 zu finden, daneben Bäume aus Pappe, Papier

oder Moos. An die Stelle von Moos trat bald das relativ
haltbare, gut einfärbbare Luffa. Dieses großporige Natur−
produkt aus einem kürbisähnlichen Gewächs hat als bil−
ligster Ersatzstoff um 1900 nahezu alle anderen Formen
verdrängt. Die ursprüngliche Technik des sogenannten
Bäumchenstechens erfuhr erst in den 1920er Jahren ei−
nen neuen Aufschwung. Voraussetzung für diese Fertigung
ist gerade gewachsenes, astfreies Holz, zumeist wird Lin−
de verwendet. Wird die sogenannte Kellerfeuchte einge−
halten, haben die Fasern ihre Sprödigkeit etwas verloren,
so dass man mit dem Stemmeisen leicht gebogene Späne
anschnitzen kann. Ausgangspunkt ist eine mit „Übermaß“
gedrechselte Mittelspindel, die zum Stechen der in 4 bis 8
Reihen versetzten Locken in ein Gestell eingespannt wird.
Gearbeitet wird von der Spitze des Baumes abwärts. Heute
ist der Spanbaum aus der erzgebirgischen Volkskunst nicht
weg−zudenken.

Na letošní vánoční výstavě v muzeu hraček v Seiffenu jsou
středem zájmu sny a všechna ta často nesplnitelná vánoč−
ní přání děvčátek. Mottem výstavy, která bude zahájena
17. listopadu 2007, je „DOCKENHAUS & PUPPEN−
KÜCHE“, domeček a kuchyňka pro panenky, jako typické
hračky děvčátek v proměnách staletí. Která dívka by před
desetiletími netoužila po tom, aby na Štědrý večer pod stro−
mečkem našla patrový domeček pro pa−
nenky, dřevěnou kolébku, sortiment ná−
bytečku či kompletně vybavený sporák s
hrnečky a pánvičkami. Nejen dětská srd−
ce se rozbušila, když mezi vánoční dár−
ky byl velký obchod se vším tím nádher−
ným příslušenstvím. Na mnoha místech
se pak vánoční pokoj změnil hned na
dětský, na dětskou hernu – jak jen se ta−
ková zvláštní podívaná zažívá. Výstava
nabízí zábavnou cestu do minulosti po−
kojíčků a kupeckých krámků pro panen−
ky, ukazuje vedle 35 kompletně zaříze−
ných pokojíčků a obchůdků
z období posledních 120 let i dějiny kruš−
nohorské výroby nábytku pro panenky.
Dějiny naší kultury v miniaturách, dalo
by se říci, protože je tu přes 50 druhů
nábytku, na kterých můžeme sledo−
vat proměny slohů od biedermeieru po
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„ledvinovité“ stolky z padesátých let. Mnoho drahocen−
ností, ukrytých dříve v krabicích či kartonu, imitují vzácné
dřevo a dýhy. Také kuchyňky na hraní spolu s rozmanitý−
mi plechovými kamny, zpravidla s lihovým topením, roz−
buší srdce návštěvníků. Obloukem se pak dostáváme až k
současnosti, kde domečky pro panenky a nábyteček z po−
slední doby umožňují pohled na nejnovější vývoj. Atrakcí
jsou na této podívané originální vzorníky a katalogy zboží
jednotlivých výrobců.
Kudrnky, hobliny a listy
Kouzelný svět stromečků na hraní v seiffenském mu−
zeu hraček
Speciální výstava v Galerii v Treppenhausu (Galerie na
schodech) v muzeu hraček ze sbírky Jürgena Gottschalka
z Würzburgu je věnována významnému lidovému tématu
pro Krušnohoří. Kudrnky, hobliny a listy jsou tímto téma−
tem, kde stovky rozličných forem a variant nás unášejí do
kouzelného světa hraček, dřevěných stromečků, které jsou
již 250 let v nabídce Krušnohoří. Hobliny, lepené na kme−
ny stromečků v bohatých variantách, či rydlem zpracova−
né tvary stromečků, jsou v krušnohorských vzornících
k nalezení již kolem roku 1850, vedle stromečků z lepenky,
papíru, či mechu. Na místo mechu vstupuje brzy relativně
trvalá, dobře stálobarevná lufa.
Tento vysoce pórovitý přírodní produkt z rostliny podob−
né dýni vytlačil kolem roku 1900 jako nejlevnější náhraž−
ka téměř všechny jiné druhy. Původní technika tzv. rytých
stromků zaznamenala teprve ve dvacátých letech dvacáté−
ho století nový vzestup. Předpokladem pro tuto výrobu je
právě vyzrálé dřevo bez suků, nejčastěji se používala lípa.
Když se uchovávalo toto dřevo ve sklepní vlhkosti, vlákna
poněkud ztrácela svou křehkost, takže se dlátem daly leh−
ce vytvářet točené hobliny. Výchozím bodem je přebytek
vysoustružených dřevěných hoblin, špon, které vznikají
soustružením na nastavených rydlech na stojanu ve 4 až 8
řadách. Stromeček se pak zhotovoval od špičky dolů. Dnes
je takový stromeček z dřevěných špon v krušnohorském
lidovém umění neodmyslitelný.
Bild oben: Puppenstube auf historischem Muster−blatt
Bild links: Varianten erzgebirgischer Spielzeugbäu−
me
Obrázek nahoře: Pokojíček pro panenku na
historickém vzorníku
Obrázek vlevo: Varianty hraček krušnohorských
stromečků
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