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Od ustavujícího zasedání Lokálního řídícího výbo−

ru Společného Fondu malých projektů 7. 1. 2009,

který je jedním z velkých projektů v programu Cíl 3

určeného na podporu přeshraniční spolupráce mezi

ČR a Svobodným státem Sasko v Euroregionu Kruš−

nohoří, byl nápor na Fond malých projektů vskutku

velký. Pracovnice projektových sekretariátů ve Frei−

bergu i v Mostě přijaly a prověřily velké množství

projektů.

O letních prázdninách se příjem projektových žá−

dostí citelně zpomalil, ale již na prvních třech zase−

dáních Lokálního řídícího výboru v březnu a červ−

nu mohlo být schváleno celkem 49 projektů z nichž

žadatelé získali z programu Cíl 3/Ziel 3 Evropské

unie −  566.438,00 EUR.

Lokální řídící výbor tvoří  8 členů s hlasovacím prá−

vem z každé strany. K nim patří jednatelé obou částí

euroregionu a rovněž zástupci saských okresních

úřadů Střední Sasko a Krušnohoří,  kulturních zaří−

zení, Ústeckého kraje a samospráv v ČR. S hlasem

poradním pomáhají při rozhodování hospodářští

a sociální partneři z obou zemí.

Úspěchy Fondu malých projektů v programu Cíl 3

bychom chtěli představit v příštích vydáních Info−

pressu na základě již úspěšně realizovaných pro−

jektů.

Žádosti na dotace z různých institucí, sdružení, spol−

ků, obcí či vzdělávacích zařízení, které mají zájem

o přeshraniční spolupráci, jsou přijímány v přísluš−

ných jednatelstvích euroregionu v Mostě a Freiber−

gu.

Je třeba mít na zřeteli termíny podání žádostí, aby

mohly být projednány v Lokálním řídícím výboru.

Pro 4. zasedání  9. 12. 2009 v Mostě je třeba podat

Fond malých projektů v programu Cíl 3 v Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge se
dobře rozběhl − sekretariáty jsou pro nová podávání žádostí dobře vybaveny

Kleinprojektefonds Ziel 3/Cil 3 in der Euroregion Erzgebirge/Krušnohoří
gut angelaufen − Sekretariate sind für neue Antragsrunden gerüstet

Seit der konstituierende Sitzung des Lenkungsaus−

schusses des gemeinsamen Kleinprojektefonds als

Teil des EU – Programms Ziel 3 / Cíl 3 zur Förde−

rung der grenzübergreifenden Zusammenarbeit

zwischen dem Freistaat Sachsen und der Tsche−

chischen Republik in der Euroregion Erzgebirge/

Krušnohoří am 7.01.09, war der Ansturm auf den

Kleinprojektefonds sehr groß. Die Mitarbeiterinnen

der Projektsekretariate in Freiberg und Most haben

zahlreiche Anträge entgegen genommen und qua−

lifiziert.

In den Sommerferien hat sich der Eingang von Pro−

jektanträgen spürbar verlangsamt.

Aber bereits in den ersten 3 Lokalen Lenkung−

sausschüssen, in denen die über die in den Sekre−

tariaten eingereichten und qualifizierten Projekte

beraten und entschieden wurde, konnten insgesamt

žádosti nejpozději do 28. 10. 2009. Termíny pro

rok 2010 budou uvedeny v příštím vydání Infopres−

su. Formulář žádosti a rovněž další důležité pokyny

a další dokumenty jsou vystaveny na domovských

stránkách euroregionu:

www.euroregion−erzgebirge.de

www.euroreg.cz

49 Projekte genehmigt werden. Dafür erhalten die

Projektträger insgesamt 566.438,00 EUR Förder−

mittel aus dem Programm Ziel3/Cil3.

Der Lokale Lenkungsausschuss setzt sich aus je−

weils 8 stimmberechtigten Mitgliedern beider

Staaten zusammen. Dazu gehören die Geschäfts−

führer der Euroregion sowie Vertreter aus den

Landkreisen Mittelsachsen und Erzgebirge, dem

Kulturraum, dem Bezirks Ústí sowie weiterer Ge−

bietskörperschaften der Tschechischen Republik.

Beratend stehen dem Lenkungsausschuss Wirt−

schafts− und Sozialpartner aus beiden Ländern zur

Seite.

Den Erfolg des Kleinprojektefonds Ziel 3/Cil 3 möch−

ten wir Ihnen in den nächsten Ausgaben der Info−

press anhand von bereits erfolgreich durchgeführ−

ten Projekten vorstellen.

Anträge auf Förderung werden weiterhin von allen

an der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit in−

teressierten Institutionen, wie Verbänden, Vereinen,

Kommunen, Bildungsträgern u.s.w. bei den jeweils

zuständigen Geschäftsstellen der Euroregion in Frei−

berg oder Most entgegen genommen.

Zu beachten sind die Stichtage für die Behandlung

im Lokalen Lenkungsausschuss.

Für die 4. Sitzung am 09.12.2009 in Most ist die

Antragstellung spätestens bis zum 28.10.09

notwendig.

Die Termine für das Jahr 2010 werden in der näch−

sten Ausgabe bekannt gegeben. Das Antragsformu−

lar sowie wichtige Hinweise und weitere Dokumente

sind auf der Homepage der Euroregion

http://www.euroregion−erzgebirge.de und

http://www.euroreg.cz eingestellt.

Ústecký kraj
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Monitorovací výbor Cíl 3/Ziel 3 Česká repub−

lika − Svobodný stát Sasko zasedal tentokrát

8. září 2009 v Litoměřicích a rozhodoval cel−

kem o 13 projektech.

Za náš euroregion byly schváleny celkem 3

projekty:

− Požární a ostatní bezpečnost obyvatel

v oblasti Centrálního Krušnohoří s dotací

1.572.938,00 EUR.

− Společný marketing zámků a hradů v Kruš−

nohoří s dotací 376.943,40 EUR.

− Sasko−český divadelní podzim s dotací

215.400,00 EUR.

Zasedání se zúčastnili zástupci Euroregionu

Krušnohoří, kteří jsou řádnými členy tohoto

grémia − předsedkyně euroregionu JUDr.

Hana Jeníčková, jeho jednatel Mgr. František

Bína a jednatelka německé části Euroregio−

nu Erzgebirge Beate Ebenhöh.

Schválené prostředky na velké projekty
Bewilligte Förderungen für Großprojekte

Der Begleitausschuss Ziel 3/Cíl 3 Tsche−

chische Republik − Freistaat Sachsen tagte

diesmal am 08. 09. in Litoměřice und entschi−

ed insgesamt über 13 Projekte. Für unsere

Euroregion wurden drei Projekte bewilligt:

− Kooperation im Bereich Sicherheit,

Rettungswesen, Katastrophenschutz und

Brandschutz mit der Förderung von

1.572.938,00 EUR.

− Gemeinsames Marketing von Schlössern

und Burgen im der Erzgebirge mit der Förde−

rung von 376.943,40 EUR.

− Sächsisch−Tschechischer Theaterherbst mit

der Förderung von 215.400,00 EUR.

An der Tagung nahmen beide Verteter der

Euroregion Krušnohoří/Erzgebirge, die Vorsit−

zende der Euroregion JUDr. Hana Jeníčková

und der Gerschäftsführer Mgr. František Bína

teil, sowie die Gesäftsführerin der Eurore−

gion Erzgebirge/Krušnohoří Beate Ebenhöh.
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Do Fondu malých projektů z programu Cíl 3

Evropského fondu pro regionální rozvoj: In−

vestice do vaší budoucnosti bylo předloženo

celkem 30 projektů k hodnocení na zasedání

společného Lokálního řídícího výboru Euro−

regionu Krušnohoří dne 17. 6. 2009 v Mostě.

Program Cíl 3, jehož jedním z projektů je

i správa a administrace Fondu malých projek−

tů Euroregionu Krušnohoří, podporuje pře−

shraniční spolupráci Saska a ČR v období

2007 – 2013. Ročně má každá strana euro−

regionu k dispozici ve Fondu malých projektů

průměrně 250 000 EUR. O přidělení dotace

rozhoduje česko−saský společný Lokální řídí−

cí výbor s celkovým počtem 16 hlasujících čle−

nů a 7 členů s hlasem poradním. Projekty jsou

projednávány v odborných komisích eurore−

gionu a jejich profesionální stanoviska byla pro

členy Lokálního řídícího výboru opět velmi

dobrým vodítkem. Celkem bylo schváleno 24

projektů v celkové výši 279 977,99 EUR.

Další jednání Lokálního řídícího výboru se

uskutečnilo 23. září 2009 ve Freibergu.

Lokální řídící výbor Euroregionu Krušnohoří schválil další projekty
Lokaler Lenkungsausschuss der Euroregion genehmigte weitere Projekte

Insgesamt 30 Projekte im Kleinprojektfonds

im Programm Ziel 3 des Europäischen Fonds

für Regionale Entwicklung wurden zur Bewer−

tung bei der Tagung des Gemeinsamen Lo−

kalen Lenkungsausschuss der Euroregion am

17. 06. in Most vorgelegt. Das Programm Ziel

3, wovon ein Projekte die Verwaltung und

Administration des Kleinprojektfonds der Eu−

roregion Erzgebirge beinhaltet, unterstützt die

grenzüberschreitende Zusammenarbeit

Tschechische Republik−Sachsen in der Pe−

riode 2007 − 2013. Jährlich hat jede Seite der

Euroregion durchschnittlich 250 000 EUR zur

Verfügung. Über die Förderung entscheidet

der Lokale Lenkungsausschuss, mit 16

stimmberechtigten und 7 Beratenden Mitglie−

dern.

Die Projekte werden vorher in den Arbeits−

gruppen der Euroregion besprochen. Diese

Stellungnahmen waren für die Mitglieder des

Lenkungsausschusses wieder ein guter An−

haltspunkt. Insgesamt wurden 24 Projekte, in

der Gesamthöhe von 279 977,99 EUR ge−

nehmigt.

Eine weitere Sitzung des Lenkungsausschus−

ses fand am 23.09. in Freiberg statt.

Schválené projekty LŘV/LLA 23. 9. 2009
Genehmigt Projekte LŘV/LLA 23.09.2009

é



EUROREGION ERZGEBIRGE
EUROREGION KRUŠNOHOŘÍ

5

Důvodem, proč jednala tentokrát rada euro−

regionu v Horském hotelu Lesná − v sídle sdru−

žení Horský klub Lesná, jsou četné a úspěšné

projekty v programu Cíl 3.

Rada se zde seznámila s postupem realiza−

ce projektu Zprostředkování společných his−

torických hodnot lidových staveb a životního

stylu včetně lidového umění v Krušnohorském

regionu Seiffen/Lesná (výstavba modelu ty−

pického krušnohorského domu) a poté roz−

hodla o zavedení Ceny Euroregionu Krušno−

hoří/Erzgebirge za nejlepší přeshraniční

spolupráci. Po společném jednání s němec−

kou částí euroregionu by mohla být tato cena

udělována každoročně nejaktivnějším oso−

bám či organizacím.

Rada euroregionu také akceptovala změnu v

jednatelství euroregionu. Ing. Michaela Bro−

Rada Euroregionu Krušnohoří jednala na Lesné
Rat der Euroregion Krušnohoří tagte in Lesná

Im Berghotel Lesná, am

Sitz des Vereins Horský

klub Lesná tagte dieses

Mal der Rat der Eurore−

gion, weil dieser Verein

zahlereiche erfolgreiche

Projekte im Programm

Ziel 3 beantragt und

durchgeführt hat.

Der Rat machte sich mit

der Umsetzung des

Projektes „Vermit−

tlung gemeinsamer

historischer Werte

des Volksbaus−

und der Leben−

sweise sowie der Volkskunst im Erzgebirge−

Raum Seiffen/Lesná“ (Aufbau eines typischen

erzgebirgischen Hauses) bekannt. An−

schließend wurde über die Stiftung eines Prei−

ses der Euroregion Erzgebirge für die beste

grenzüberschreitende Zusammenarbeit

entschieden.

Nach einer gemeinsamen Beratung mit der

deutschen Seite der Euroregion könnte der

Preis einmal im Jahr aktiven Einzelpersonen

žová, dosavadní finanční manažerka eurore−

gionu, nastupuje do nového zaměstnání a na

základě výběrového řízení, kterého se zúčast−

nilo 10 kandidátů, byla přijata Ing. Petra Ko−

nečná z Mostu.

Ing. Petra Konečná vystudovala finanční ma−

nagement na vysoké škole v Praze a dále

vystudovala obor právní administrativy se za−

měřením na obchodní a občanské právo. Ab−

solvovala také mezinárodní kurz německého

jazyka v Augsburgu, pracovala dva roky v

hotelích v Německu, kde byla odpovědná za

jejich administrativu a technický chod. Napo−

sledy působila v Městském divadle v Mostě

jako projektová manažerka a organizovala

zde marketing.

oder Organisationen verliehen werden. Der

Rat der Euroregion bestätigte auch die per−

sonelle Veränderung in der Geschäftstelle der

Euroregion.

Frau Ing. Michaela Brožová, Finanzmanage−

rin der Euroregion, nimmt eine neue Arbeit

auf. Aufgrund der Ausschreibung dieser Stel−

le, auf die sich 10 Kandidaten bewarben,

wurde Frau Ing. Petra Konečná eingestellt.

Ing. Petra Konečná studierte Finanzmanage−

ment an der Hochschule in Prag, sowie

Grundlagen des Handels− und Zivilrechts,

absolvierte einen internationalen deutschen

Sprachkurs in Augsburg und arbeitete zwei

Jahre in Hotels in Deutschland, wo sie ver−

antwortlich für die Administrative und den

technischen Betrieb war.

Zuletzt war sie im Stadttheater Most als Pro−

jektmanagerin, wo sie das Marketing organi−

sierte, tätig.
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Sociální komise − Arbeitsgruppe Soziales
Im sächsischen Johanngeorgenstadt traf sich kurz vor den

Sommerferien die Arbeitsgruppe Soziales der Eurore−

gion. Auf Wunsch der tschechischen Seite der Arbeits−

gruppe fand die Beratung in einer besonderen Schulein−

richtung für behinderte Kinder und Jugendlichen von 6

bis 20 Jahren in der Kurfürst−Johann−Georg−Schule statt.

Die Mitglieder der Arbeitsgruppe machten sich mit der

demografischen Entwicklung im deutschen Teil der Euro−

region vertraut. Aus den Informationen ergibt sich, dass

die Zahl der Einwohner im produktiven Zeitalter sinkt. Noch

dazu ist das sächsische Gebiet von starker Abwanderung

betroffen. Zum nächsten Treffen der Arbeitsgruppe in Cho−

mutov bereitet die tschechische Seite der Arbeitsgruppe

eine ähnliche Analyse vor. Die Arbeitsgruppe beurteilte

zwei Projekte im Kleinprojektefonds im Programm Ziel 3

und empfahl diese für den Lenkungsausschuss. Es sind

Projekte der Zusammenarbeit der Charitas Most mit der

Volkssolidarität Freiberg und das Projekt Schutz vor den

Gefahren der Gegenwart, ein von der Stadt Dubí bean−

tragter Workshop für deutsche und tschechische Jugend−

liche.

Die Arbeitsgruppe Soziales verbindet ihre Beratun−

gen stets mit Fachexkursionen. Dieses Mal war

aufgrund der Initiative der Vorsitzenden Mgr. Petra

Doubková die Základní speciální škola a mateřská

škola in Chomutov (spezielle Schule mit Kindergar−

ten) der Tagungsort. Auf Wunsch der deutschen

Seite wurde die demografische Entwicklung des

tschechischen Teils der Euroregion von Herrn Mgr.

Jiří Bureš aus Most vorgestellt. Die Arbeitsgruppe

beschäftigte sich dann mit den bereits umgesetz−

ten Projekten. Leider sind im Bereich Soziales rela−

tiv wenige Projekte im Kleinprojektefonds beantragt.

Die Arbeitsgruppe initiiert eine Aktualisierung ihres

ursprünglichen Sozialatlasses, weil es infolge der

Kreisreform zu großen Änderungen auf der säch−

sischen Seite kam. Ebenfalls ist es auf der tsche−

chischen Seite notwendig, die Sozialpläne der Städ−

te einzuarbeiten.

Die Exkursion in die ausgezeichnete und einzigarti−

ge Schuleinrichtung von Chomutov hat wieder

nachgewiesen, dass die hiesigen Pädagogen den

behinderten Kindern sehr viel Pflege widmen − wie

es auch auf der sächsischen Seite der Euroregion

zu sehen war.

Sociální komise spojuje vždy své jednání s odbor−

nou exkurzí. 15. září na základě iniciativy předsed−

kyně komise Mgr. Petry Doubkové byla zvolena jako

místo exkurze i jednání Základní speciální škola a

mateřská škola v Chomutově v Palackého ulici.

Na program jednání byl podle přání německé stra−

ny zařazen demografický vývoj české části Eurore−

gionu Krušnohoří, který přednesl Mgr. Jiří Bureš z

Mostu.

Komise se pak zabývala projekty v sociální oblasti,

které se již v současné době realizují. Bohužel je

v sociální oblasti podáváno do Fondu malých pro−

jektů poměrně málo projektů. Komise iniciuje ak−

tualizaci svého původního projektu Sociální atlas,

protože došlo k velkým změnám na saské straně

v důsledku reformy okresů a na české straně je do

něj třeba též zapracovat komunitní plány českých

měst.

Exkurze v tomto chomutovském vynikajícím a je−

dinečném školském zařízení opět prokázala, že zde

speciální pedagogové věnují postiženým dětem

nesmírnou péči − stejně jako bylo vidět na saské

straně euroregionu.

V saském Johanngeorgenstadtu se sešla krátce před prázd−

ninami na svém pravidelném jednání sociální komise Eu−

roregionu Krušnohoří.

Na přání české části komise se jednání uskutečnilo ve spe−

ciálním školském zařízení pro postižené děti a mládež od

6 do 20 let, ve speciální škole Kurfirst−Johann−Georg−

Schule. Komise se podrobně seznámila s demografickým

vývojem v německé části euroregionu, ze kterého vyplý−

vá, že výrazně ubývá obyvatel v produktivním věku a při−

bývá seniorů. Navíc je toto saské území velmi postiženo

odlivem obyvatel do jiných částí Německa.

Na příštím chomutovském jednání připraví podobnou ana−

lýzu česká část euroregionu.

Komise poté doporučila k přijetí dva projekty ve Fondu

malých projektů v programu Cíl 3. Je to projekt spoluprá−

ce Charity Most s Volksolidarität Chemnitz a projekt Ochra−

na před nástrahami současnosti − workshop pro němec−

kou a českou mládež, podaný městem Dubí.
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V krásném malém českém městě Postolopr−

ty se konalo další jednání komise pro školy,

mládež a kulturu. Kromě projednávání projek−

tových návrhů, které byly přípravou na zase−

dání Lokálního řídícího výboru dne 23. 9., pro−

jednala komise nové okolnosti ohledně

realizace svého tradičního adventního koncer−

tu mladých pěveckých sborů. Na programu

byly ale také projektové záměry na rok 2010,

které chce komise sama iniciovat. Návštěva

kostela a zámecké zahrady města, kde se v

létě konají četné kulturní akce, byly hezkým

zakončením jednání komise.

In der schönen tschechischen Kleinstadt Po−

stoloprty fand die Beratung der Arbeitsgrup−

pe Schule/Jugend/Kultur statt.

Neben den Projekten, die in Vorbereitung des

Lokalen Lenkungsausschusses am 23.9. be−

raten wurden, wurde die Arbeitsgruppe zu

den neuen Umständen bei der Durchführung

des Adventssingens der Jugendchöre der Eu−

roregion informiert.

Aber auch Vorhaben, die die Arbeitsgruppe

im Jahr 2010 initiieren möchte, standen auf

der Agenda.

Die Besichtigung der Kirche und des Schloss−

gartens des Städtchens, in dem im Sommer

zahlreiche Veranstaltungen durchgeführt

werden, bildeten den Abschluss der Bera−

tung.

Komise pro školy, mládež a kulturu
Arbeitsgruppe Schule/Jugend/Kultur

Eine der wichtigsten Arbeitsgruppen tagte am 10.

09. 2009 in Ústí nad Labem, im Bezirksamt. Die

Hauptthemen waren die Probleme zur Errichtung

von Winterkraftanlagen im Erzgebirge und die Er−

haltung wichtiger Funktion der Moore. Es sind ge−

meinsame Probleme für die Erhaltung der Umwelt

für beide Seiten des Erzgebirges. Die deutsch−

tschechische Initiative gegen den Ausbau der Wind−

mühlen im Naturschutzgebiet Natura 2000 bei Mol−

dava entwickelt gemeinsam mit der Arbeitsgruppe

Umwelt der Euroregion beachtliche Aktivitäten ge−

gen weiteren unkontrollierten Ausbau der Wind−

parks. Deshalb trafen sich diesmal die Mitglieder

dieser bilateralen Arbeitsgruppe mit den Vertretern

des Bezirksamts vor Ort im Bezirksamt. Das pro−

fessionelle Handeln der Mitarbeiter des Bezirks−

amtes und ihre sehr konkrete Stellungnahme sowie

ihre Aufgeschlossenheit den Vertretern der deuts−

chen Seite gegenüber waren wieder Beweise, dass

die Euroregion im Bezirk Unterstützung findet. Die

Anwesenden stellten fest, dass die Windkraftanla−

gen durch die Verschandelung der Landschaft den

Tourismus bedrohen und im geplanten Gebiet den

Naturschutz erheblich beeinträchtigen. Der weitere

Ausbau sollte nur auf genehmigten Plätzen durch−

geführt werden, die in der Raumplanung des Bez−

irks festgestellt werden. Für den jetzigen Standort

bei Moldava wird inzwischen eine ökologische Un−

Jedna z nejdůležitějších komisí euroregionu jedna−

la 10. 9. 2009 v Ústí nad Labem na krajském úřadě.

Hlavními body jednání byla problematika výstavby

větrných elektráren v Krušných horách a zachování

důležité funkce rašelinišť. To jsou problémy, které

jsou společné v oblasti životního prostředí pro obě

strany Krušnohoří. Občanská česko−německá ini−

ciativa proti výstavbě větrných elektráren v chráně−

Arbeitsgruppe Umwelt und Regionalplanung
Komise pro životní prostředí a regionální plán

tersuchung vom Umweltministerium durchgeführt

und das Vorhaben mit den Einwohnern beiderseits

der Grenze besprochen. In einem weiteren Punkt

machten sich die Mitarbeiter des Bezirksamts und

die Mitglieder der Arbeitsgruppe mit der Vorberei−

tung des Projektes Grenzüberschreitender Moors−

chutz im Programm Ziel 3 bekannt. Die Arbeitsgrup−

pe befürwortete das KPF−Projekt Biosolar−Innotech

einstimmig zur Genehmigung in der Sitzung des

Lokalen Lenkungsausschusses.

Die nächste Beratung der Arbeitsgruppe findet im

Herbst in Freiberg statt und wird mit einer Exkur−

sion in die dort ansässige Solarfabrik, die eine der

größten der Welt ist, verbunden.

ném území Natura 2000 na Moldavě spolu s komi−

sí pro životní prostředí euroregionu vyvíjí značnou

aktivitu proti jejich další nekontrolovatelné výstav−

bě. Proto se sešli členové této bilaterální komise

tentokrát se zástupci kraje přímo na krajském úřa−

dě. Profesionální jednání pracovníků krajského úřa−

du a jejich velmi korektní a vstřícný postoj

k zástupcům německé strany byl opět důkazem, že

euroregion má ve svém kraji oporu. Přítomní se

shodli na tom, že větrné elektrárny ohrožují rozvoj

turistiky, podnikání v turistice, hyzdí krajinu a je−

jich další výstavba by měla probíhat jen na schvá−

lených místech určených připravovaným územním

plánem pro Ústecký kraj. Pro vytipované místo vý−

stavby na Moldavě bude zatím Ministerstvem ži−

votního prostředí ČR zpracováno ekologické šetře−

ní a záměr bude projednán s obyvateli na obou

stranách hranice.

V dalším bodě jednání seznámili pracovníci kraj−

ského úřadu členy komise s přípravou projektu

ochrany rašelinišť do programu Cíl 3.

Komise také jednomyslně doporučila k přijetí malý

projekt Biosolar – Ingotech do jednání Lokálního

řídícího výboru Fondu malých projektů. Příští jed−

nání se uskuteční na podzim ve Freibergu a bude

spojeno s exkurzí ve zdejší továrně na výrobu so−

lárních zařízení, která je jednou z největších na svě−

tě.
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In Most fand im Juni die Beratung der Arbeitsgruppe Wirt−

schaftsförderung und Tourismus unter der Leitung ihrer

Vorsitzenden, der Oberbürgermeisterin von Chomutov Ing.

Ivana Řápková statt. Auf Wunsch der deutschen Seite wur−

de in das Programm der Tagung die Problematik der

neuen Struktur der Kohlengesellschaften in der Region

Most, sowie deren weitere Perspektive ihrer Tätigkeit ein−

bezogen. Dieses Thema stellte Herr Arnošt Ševčík vor,

stellvertretender Vorsitzender der Gewerkschaftsverbän−

de CCG, der auch Mitglied der Arbeitsgruppe ist. Im Sep−

tember organisierte er für die Arbeitsgruppe eine ausführ−

liche Exkursion im Tagebau der Litvínovská uhelná

společnost. Die Arbeitsgruppe beurteilte für den Lenkungs−

ausschuss 3 von den tschechischen Antragstellern bean−

tragte Projekte und 3 Projekte der deutschen Antragstel−

ler. Ein deutsches Projekt wurde nicht von der

Arbeitsgruppe empfohlen, weil es nicht die Bedingungen

des Programms Ziel 3 erfüllte. In der Schlussdiskussion

wurden die Möglichkeiten der Kooperation im grenzüber−

schreitenden Tourismus in der Euroregion Erzgebirge be−

raten. Darauf wird die Arbeitsgruppe bei ihrer nächsten

Tagung zurückkommen. Ein weiters Thema soll dann auch

die Berufsausbildung sein.

Arbeitsgruppe Wirtschaftsförderung / Touristik
Komise pro hospodářství a turistiku

Na radnici v Mostě proběhlo v červnu zasedání pracovní

komise pro hospodářství a turistiku Euroregionu Krušno−

hoří pod taktovkou její předsedkyně, chomutovské primá−

torky Ing. Ivany Řápkové. Na přání německé strany byla

do programu jednání zařazena problematika nové struk−

tury uhelných společností na Mostecku a perspektivy je−

jich další činnosti, kterou představil Arnošt Ševčík, mís−

topředseda sdružení odborových svazů CCG, který je také

členem této komise. V září pro ni zorganizoval i podrob−

nou exkurzi v povrchovém dole Litvínovské uhelné spo−

lečnosti. Komise poté hodnotila 3 projekty podané český−

mi a 3 projekty podané německými žadateli pro zasedání

Lokálního řídícího výboru. Jeden německý projekt nebyl

komisí doporučen, protože nesplnil podmínky programu

Cíl 3. Tématem závěrečné diskuse byly možnosti přeshra−

niční koordinace rozvoje turistiky v euroregionu, ke které

se komise vrátí na příštím jednání. Na něm bude též pro−

jednáno cílené technické profesní vzdělávání.

Podle přání německé strany na posledním jednání komi−

se pro hospodářství a turistiku Euroregionu Krušnohoří

proběhlo její další jednání na Dole ČSA Litvínovské uhel−

né společnosti v Komořanech a připravil ji člen komise

Arnošt Ševčík. Problematika nové struktury uhelných spo−

lečností na Mostecku a perspektivy jejich další činnosti

byla především pro německé kolegy velmi aktuální a zají−

mavá. Velmi odborně za velkého zájmu všech účastníků ji

Auf Wunsch der deutschen Seite fand diese Beratung der

Arbeitsgruppe am 16.09. im Betrieb des Tagebau der Lit−

vínovská uhelná společnost in Komořany statt, die ein Mit−

glied der Arbeitsgruppe Arnošt Ševčík organisierte. Die

Problematik neuer Strukturen der Kohlengesellschaften

und Perspektiven ihrer weiteren Tätigkeit war vor allem

für die deutschen Kollegen sehr aufschlussreich und in−

teressant. Sie wurden fachlich fundiert von Herrn Ing. Mi−

lan Daniš aus der Litvínover Gesellschaft unter großem

Interesse aller Anwesenden vorgestellt, zahlreiche Fragen

wurden beantwortet. Die Arbeitsgruppe bewertete auch die

vorliegenden kleinen Projekte und hat drei für die Geneh−

migung im Lokalen Lenkungsausschuss empfohlen. Es

wurde auch zu zwei im Begleitausschuss nicht genehmig−

ten Großprojekten im Bereich Wirtschaftsförderung ge−

sprochen. Die Arbeitsgruppe empfahl den Antragstellern,

die Vorhaben besser zu konsultieren. In der Problematik

des Tourismus begrüßt die Arbeitsgruppe die Gründung

einer tschechisch−sächsischen Gruppe für die Tourismus−

entwicklung, deren Vertreter Herr Karsten Gräning im Gre−

mium der Arbeitsgruppe Wirtschaftsförderung ist. Der

tschechische Teil der Arbeitsgruppe wird sich an den Rat

der Euroregion Krušnohoří wenden, um Herrn Miroslav

Foltýn aus Klášterec in die Arbeitsgruppe Wirtschafts−

förderung und Touristik zu wählen. Er wäre auch die

passende Kontaktperson für die selbständige Tourismus−

gruppe. Die anschließende Exkursion im Tagebau war für

alle nicht nur ein großes Erlebnis, sondern auch eine wei−

tere Möglichkeit für die Fortsetzung der Gespräche.

tentokrát představil Ing. Milan Daneš z Litvínovské uhel−

né společnosti. Poté zodpověděl i četné dotazy. Komise

také hodnotila předložené projekty do Fondu malých pro−

jektů a tři doporučila jednomyslně ke schválení v řídícím

výboru. Diskutovalo se také o dvou neschválených vel−

kých projektech z oblasti hospodářského rozvoje v Moni−

torovacím výboru. Komise proto doporučuje žadatelům,

aby své projektové záměry předem lépe konzultovali.

V problematice turistiky komise uvítala vznik česko−sas−

ké pracovní skupiny pro turistiku, kde je zastoupen člen

komise Karsten Gräning. Komise se obrací na Radu Euro−

regionu Krušnohoří, aby do komise pro hospodářství

a turistiku byl zvolen Miroslav Foltýn z PIC Klášterec, který

by měl být tou nejvhodnější kontaktní osobou pro tuto

novou pracovní skupinu. Následná exkurze v povrchovém

dolu byla pro všechny nejen velkým zážitkem, ale i další

příležitostí k pokračování neformálních rozhovorů.

Arnošt Ševčík

Ing. Ivana Řápková
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Die Arbeitsgruppe Brandschutz, Katastro−

phenschutz und Rettungswesen organisiert

seit vielen Jahren den Wettbewerb der jun−

gen Feuerwehren.  Immer verbindet sie auch

ihre Beratung  mit dem Besuch dieses Wett−

bewerbs. Bei der Beratung anlässlich dieses

Wettbewerbs am 12. 09. 2009 vereinbarte die

Arbeitsgruppe, eine gemeinsame Präsentati−

on großer Projekte der tschechischen sowie

sächsischen Polizei in Ústí nad Labem zu ve−

ranstalten.  Es wurde  zum Kleinprojekt Feu−

erwehrfest zum 125. Jubiläum der Feuerwehr

Lkáň für die Entscheidung des Lenkungsauss−

chusses eine negative Stellungnahme abge−

geben.

Ausführlich wurde in der Arbeitsgruppe das

Vorhaben der gemeinsamen Sprachausbil−

dung für die Feuerwehr, die Bergwacht und

Rettungskräfte vorbereitet. Nach der Beratung

besuchten die Mitglieder die einzelnen Stati−

onen des Wettbewerbs der Jungendfeuer−

wehren der Euroregion Erzgebirge/Krušnohoří

und machten sie sich ausführlich mit dem

Verlauf des Wettbewerbs vertraut.

Wettbewerb der Jugendfeuerwehren der Euroregion Erzgebirge/Krušnohoří
Soutěž mladých hasičů Euroregionu Krušnohoří 12. 9. 2009

Komise krizového managementu Euroregio−

nu Krušnohoří pořádá řadu let tradiční soutěž

mladých hasičů a vždy také spojuje své jed−

nání s účastí na této soutěži, která se koná již

sedmým rokem. Na jednání u příležitosti této

soutěže 12. 9. 2009 se komise shodla na spo−

lečné prezentaci velkých projektů policie ČR

a Saska v Ústí nad Labem, zaujala negativní

stanovisko k předloženému malému projektu

hasičské slavnosti Oslavy 125. výročí zalo−

žení SDH Lkáň pro rozhodování Lokálního ří−

dícího výboru. Podrobně také připravila zá−

měr projektu společného odborného

jazykového vzdělávání hasičů, horské služby

a záchranářů. Po svém jednání všichni čle−

nové komise prošli jednotlivá stanoviště sou−

těže mladých hasičů a seznámili se podrob−

ně s průběhem soutěže.

Tento projekt byl podpořen z Evropského fondu pro regionální rozvoj,
Fond malých projektů Programu Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007−2013.
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Ve dnech 7. − 9. 8. 2009 se uskutečnila na Klínech v Kruš−
ných horách mezinárodní akce podporovaná Euroregio−
nem Krušnohoří v rámci Fondu malých projektů progra−
mu Cíl 3.
Akci pořádalo myslivecké sdružení Barváři Krušné hory,
zastoupené předsedou Petrem Hennrichem a Zemský mys−
livecký spolek Sasko, zastoupený prezidentem Dr. Gie−
sem z Drážďan.
Hlavním organizátorem akce bylo Myslivecké sdružení Bar−
váři Krušné hory a z německé strany DJV zastoupené Pe−
terem Palmem a rodinou Heidenreichů z Deutscheinsie−
delu a Seifenu.
Akce byla určena jak pro veřejnost, která se seznámila s
tradicemi myslivosti a myslivecké kynologie na obou stra−
nách hranice, tak i pro myslivecké odborníky na profesio−
nální úrovni obou zemí. Byli zde hlavně odborníci z Kruš−
ných hor, Moravy, Krkonoš, Šumavy, Slavkovského lesa
a Saska. Diskutovalo se hlavně o nových trendech v les−
nictví a myslivosti obou zemí. Na české straně se usku−
tečnilo vystoupení skupiny historického šermu Rekruti,
která seznámila veřejnost s tradicemi myslivosti v Čechách,
vývojem střelných zbraní pro myslivost a přidala ukázku
používání dravých ptáků v myslivosti.
Velice úspěšné bylo vystoupení mistra Evropy 2009 ve
vábení jelenů pana Brtníka.
Odborník přes jelení zvěř VLS Libava pan Jeniš měl velice
zajímavou přednášku o jednom z nejlepších chovů jelení
zvěře v naší zemi, který hospodaří na úctyhodné rozloze
34 tisíc hektarů.
Důležitým bodem programu byla také Mezinárodní soutěž
při dohledávání zvěře, která proběhla na obou stranách
hranic. Na české straně v honitbě Lesů města Mostu a na
německé straně v honitbě Reika Heidenricha v Deutsche−
insiedelu. Zkoušek se zúčastnili 4 čeští a 4 němečtí psi se
svými psovody a regulérnost zkoušek zajišťovalo 8 čes−
kých rozhodčích, 8 německých rozhodčích, 4 čeští po−
mocníci a 4 němečtí pomocníci. Z osmi psů pro nároč−
nost zkoušky uspěla pouhá polovina.
Zkoušky po loňském debaklu, kdy zvítězili rozdílem třídy
psi z Čech, nyní vyhráli psi z německé strany.
1. Hannoverský barvář − Steffen Seiffert, D1. Hannoverský barvář − Steffen Seiffert, D1. Hannoverský barvář − Steffen Seiffert, D1. Hannoverský barvář − Steffen Seiffert, D1. Hannoverský barvář − Steffen Seiffert, D
2. Jezevčík dlouhosrstý − Herr Baude, D2. Jezevčík dlouhosrstý − Herr Baude, D2. Jezevčík dlouhosrstý − Herr Baude, D2. Jezevčík dlouhosrstý − Herr Baude, D2. Jezevčík dlouhosrstý − Herr Baude, D
3. Hannoverský barvář − Havlíček Zdeněk, CZ3. Hannoverský barvář − Havlíček Zdeněk, CZ3. Hannoverský barvář − Havlíček Zdeněk, CZ3. Hannoverský barvář − Havlíček Zdeněk, CZ3. Hannoverský barvář − Havlíček Zdeněk, CZ
4. Hannoverský barvář − Krauz Marek, CZ4. Hannoverský barvář − Krauz Marek, CZ4. Hannoverský barvář − Krauz Marek, CZ4. Hannoverský barvář − Krauz Marek, CZ4. Hannoverský barvář − Krauz Marek, CZ
Tito psi získali loveckou upotřebitelnost v zemi Sasko na
dohledávání spárkaté zvěře.
Velice poučný byl i seminář o nechtěných postřelech zvě−
ře na německé straně, který vedl Dr. Pätz.
Akce byla zakončena slavnostním vyhlášením výsledků
soutěže v německém Seiffenu a po skončení se ještě dlouho
diskutovalo o proběhlé akci.
Bohužel, akce se i přes osobní pozvání zúčastnilo málo
místních českých hostů odpovědných za řízení myslivosti
a kynologie, z německé strany byla účast dvakrát větší.
Velmi hezké, vstřícné třídenní setkání myslivecké veřej−
nosti se uskutečňovalo na české i německé straně. Dobrá
nálada byla podpořena příjemným slunným počasím i pod−
manivým kouzlem krušnohorských kopců a přírody.
Toto setkání otevřelo a prohloubilo vztahy mezi českými
a německými myslivci, kynology a veřejností, naším cí−
lem je v této tradici pokračovat.

Petr Hennrich,Petr Hennrich,Petr Hennrich,Petr Hennrich,Petr Hennrich,
předseda Mysliveckého sdružení „Barváři Krušné hory“

Tschechisch−deutsches Jägerwochenende in Klíny 2009
Česko−německý myslivecký víkend Klíny 2009

In den Tagen  vom 07. bis 09. August fand in der Erzge−
birgischen Gemeinde Klíny eine vom Kleinprojektfonds
des Programms Ziel 3 der Euroregion Erzgebirge unter−
stützte Veranstaltung statt.
Diese Veranstaltung wurde vom Jägerverein „Barváři Kruš−
né hory, vertreten durch den Vorsitzenden Herrn Petr Henn−
rich und vom „Jägerverein Sachsen“, vertreten durch des−

Tento projekt byl podpořen z Evropského fondu pro regionální rozvoj,
Fond malých projektů Programu Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007−2013.
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sen Präsident Dr. Giese aus Dresden organisiert. Die
Hauptorganisatoren waren jedoch der Jägerverein Barváři
Krušné hory und auf der deutschen Seite der DJV mit Pe−
ter Palm und  der Familie Heidenreich  aus Deutscheinsi−
edel und Seifen.
Die Veranstaltungen war für die breite Öffentlichkeit ge−
dacht, die die Möglichkeit hatte, sich mit der Tradition
der Jäger und der Kynologie (Lehre von der Zucht und

Dressur der Hunde) vertraut zu machen. Es war aber auch
ein Treffen der Jäger beider Länder auf professioneller
Ebene. Vor allem kamen die Fachleute aus dem Erzgebir−
ge, aus Mähren, dem Riesengebirge, aus Šumava, Slav−
kovský les und aus ganz Sachsen.
Diskutiert wurden hauptsächlich neue Trends in der Forst−
wirtschaft und Jägerei beider Länder.
Der Auftritt einer Gruppe historischer Fechter „Rekruti“
von tschechischer Seite, die die Öffentlichkeit mit den
Jagdtraditionen im Böhmen, sowie mit der Entwicklung
der Schusswaffen für die Jagd bekannt machte, ergänzte
ihren Auftritt mit einer Vorführung mit Jagdvögeln.
Sehr erfolgreich war auch die Vorführung des Herrn Brt−
ník, Europameister in der Disziplin „Locken der Hirsche“.
Herr Jeniš, Hirschfachmann von VLS Libava hielt eine sehr
interessante Vorlesung über einen der besten Hirschzüch−
ter in unsrem Land. Hier wird eine Fläche von 34 000 ha
verwaltet.
Ein wichtiger Punkt war auch ein internationaler Wettkampf

im Nachsuchen des Wildes mit Hunden, der beiderseits
der Grenze stattfand. Auf der tschechischen Seite im Jag−
drevier der Wälder der Stadt Most, auf der deutscher Sei−
te im Jagdrevier von Herrn Reiko Heidenreich in Deuts−
cheinsiedel. An dem Test beteiligten sich 4 tschechische
und 4 deutsche Hunde mit ihrer Begleitung. Die Einhal−
tung der Regularien stellten 8 tschechische und 8 deutsche
Schiedsrichter, sowie 4 tschechische und 4 deutsche Hel−
fer sicher. Von den 8 Hunden schaffte nur die Hälfte die
gestellten Aufgaben − so anspruchsvoll war der Test.
Nach dem Misserfolg des vorigen Jahres, als die Hunde
aus Tschechien sogar mit dem Unterschied einer Klasse
verloren hatten, gewannen jetzt die Hunde aus der deuts−
chen Seite.
1. Schweißhund Hannover − Steffen Seiffert, De1. Schweißhund Hannover − Steffen Seiffert, De1. Schweißhund Hannover − Steffen Seiffert, De1. Schweißhund Hannover − Steffen Seiffert, De1. Schweißhund Hannover − Steffen Seiffert, De
2. Langhaardackel − Herr Baude, De2. Langhaardackel − Herr Baude, De2. Langhaardackel − Herr Baude, De2. Langhaardackel − Herr Baude, De2. Langhaardackel − Herr Baude, De
3. Schweißhund Hannover − Zdeněk Havlíček, CZ3. Schweißhund Hannover − Zdeněk Havlíček, CZ3. Schweißhund Hannover − Zdeněk Havlíček, CZ3. Schweißhund Hannover − Zdeněk Havlíček, CZ3. Schweißhund Hannover − Zdeněk Havlíček, CZ
4. Schweißhund Hannover − Marek Krauz, CZ4. Schweißhund Hannover − Marek Krauz, CZ4. Schweißhund Hannover − Marek Krauz, CZ4. Schweißhund Hannover − Marek Krauz, CZ4. Schweißhund Hannover − Marek Krauz, CZ
Diese Hunde erwarben die Jagdfähigkeit in Sachsen für
das Nachsuchen des Schalenwilds.

Sehr lehrreich war auch das Seminar über einen unge−
wollten Anschuss, das auf der  deutschen Seite von Herrn
Dr. Pätz geführt wurde.
Die Veranstaltung wurde mit der Siegerehrung und mit
der Veröffentlichung der Ergebnisse des Wettkampfs in
der deutschen Stadt Seiffen beendet. Noch lange diskuti−
erten die Teilnehmer über diese Veranstaltungen.
Leider beteiligten sich an der Veranstaltung trotz persön−
lichen Einladungen wenig tschechische Personen. Die
Teilnahme von deutscher Seite war doppelt so groß.
Das sehr schöne, aufgeschlossene dreitägige Treffen der
Jäger fand auf beiden Seiten der Grenze statt. Die gute
Laune wurde unterstützt durch das sonnige Wetter und
den Zauber der Erzgebirgischen Berge und der hiesigen
Natur. Das Treffen knüpfte an die Beziehungen der tsche−
chischen und deutschen Jägern, sowie der Kynologen und
der Öffentlichkeit an. Unser Ziel ist es jetzt, diese Traditi−
on fortzusetzen.                                               Petr HennrichPetr HennrichPetr HennrichPetr HennrichPetr Hennrich

Vorsitzender des Jägervereins „Barváři Krušné hory“.
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Od ledna 2009 otevírá projekt „VYrůstat−Srůstat v sasko−

českém pohraničí“ zcela nové cesty v oblasti přeshraniční

práce s dětmi a mládeží. Motto „Posuň horizont“ je při−

tom jak základem, tak i nárokem projektu.

Seit Januar 2009 werden mit dem Projekt „AUFwachsen−

ZUSAMMENwachsen im sächsisch−böhmischen Grenz−

raum“ völlig neue Wege im Bereich der grenzübergreifen−

den Kinder− und Jugendarbeit beschritten. Das Motto

„Verschiebe den Horizont“ ist da−

bei Leitspruch und Anspruch zu−

gleich.

Gemeinsam mit dem Lead−Partner

DIE BRÜCKE e.V. schaffen die

Projektpartner KINDERVEREINI−

GUNG® Sachsen e.V. und Dům

dětí a mládeže (Haus der Kinder

und Jugend in Usti nad Labem)

Möglichkeiten zur Begegnung von

Menschen beiderseits des Erzge−

birgskammes. Somit wendet sich

erstmals ein Projekt dieser Größen−

ordnung generations− und grenz−

übergreifend an Kinder, Jugend−

liche, Eltern und Fachkräfte. Ein

Ziel der Partner ist es, für das sächsisch−tschechische För−

dergebiet grenzübergreifende wirtschaftliche, soziale und

ökologische Aktivitäten durch gemeinsame Strategien für

eine nachhaltige territoriale Entwicklung zu gestalten und

umzusetzen.

Die Kostenfreiheit der Veranstaltungen macht die

Maßnahmen für Kinder, Jugendliche und Familien mit so−

zial oder wirtschaftlich diffizilem Hintergrund und für So−

zialarbeiter gleichermaßen attraktiv. Somit kann in der Ar−

beit der Fokus vor allem auf den Abbau von Vorurteilen

und das Schaffen von positiven Erlebnissen gelegt wer−

den. Die bei verschiedenen Begegnungen, Festen, Camps,

Sporttagen, Elternseminaren etc. gesammelten Erfahrun−

gen können mittels weiterer Begleitung durch die Fach−

kräfte in den Alltag transferiert werden und so nachhaltig

wirken.

Um diese Arbeit auch fachlich zu untermauern, liegt ein

weiterer Schwerpunkt des Projekts auf Weiterbildungsan−

geboten für Fachkräfte aus der Kinder− und Jugendarbeit,

dem vorschulischen Bereich und der Managementebene.

So diskutierten bereits Fachkräfte aus dem Vorschulbe−

reich bei beiderseitigen Besuchen über Konzepte und

Rahmenbedingen der frühkindlichen Erziehung in Sach−

sen und Böhmen, eine Seminarreihe zum internationalen

Projektmanagement im Jugendhilfesektor wird noch in

diesem Jahr abgeschlossen.

Für Nachhaltigkeit sorgen eine begleitende Studie mit

„Posuň horizont!“ − „Verschiebe den Horizont!“
„VYrůstat−Srůstat“ spojuje lidi v sasko−českém pohraničí.

„AUFwachsen−ZUSAMMENwachsen“ bringt Menschen aus dem sächsisch−böhmischen Grenzraum zusammen

Glossar und eine bilinguale DVD zur Sprachanimation.

Beides soll bereits im Laufe des Projekts der interessier−

ten Fachöffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden. In

die vergleichende Studie fließen auch die Ergebnisse ein−

Společně s lead−partnerem projektu DIE BRÜCKE e.V. vy−

tváří partneři projektu KINDERVEREINIGUNG® Sachsen

e.V. a Dům dětí a mládeže z Ústí nad Labem příležitosti

pro setkávání obyvatel na obou stranách Krušných hor.

Tak se poprvé přeshraniční projekt v ta−

kovémto rozsahu, určený pro všechny

generace, obrací na děti, mladistvé a

odborné pracovníky.

Cílem partnerů je, díky společné strate−

gii pro trvale udržitelný územní rozvoj,

vytvářet a realizovat přeshraniční hospo−

dářské, sociální a ekologické aktivity v

sasko−české dotační oblasti.

Díky tomu, že jsou jednotlivé akce pořá−

dané v rámci projektu zdarma, mohou se

jich účastnit i sociálně či hospodářsky

znevýhodněné děti, mládež a rodiny. To

umožňuje klást při práci důraz především

na odbourávání předsudků a vytváření

pozitivních zážitků. Zkušenosti, získané

při společných setkáních, oslavách, kempech, sportov−

ních dnech, seminářích pro rodiče atd., jsou díky dalšímu

působení odborných pracovníků dále šířeny a přenášeny

do každodenního života.

Aby tato práce byla podložena i na odborné úrovni, patří

mezi další stěžejní oblasti projektu vytváření nabídek dal−

šího vzdělávání kvalifikovaných sil pracujících s dětmi a

mládeží, v předškolních zařízeních a v managementu.

Pracovnice mateřských škol tak již během vzájemných ná−

vštěv diskutovaly o konceptech a rámcových podmínkách

předškolního vzdělávání v Sasku a Čechách, série semi−

nářů na téma „internacionální projektový management pro

práci s dětmi a mládeží“ bude ukončena ještě v tomto roce.

Trvalost působení projektu má zaručit doprovodná studie

s glosářem a dvojjazyčné DVD s animovanou výukou obou

řečí. Obojí bude k dispozici zainteresované odborné ve−

řejnosti ještě před ukončením projektu. Komparativní stu−

die bude obsahovat i výsledky jednotlivých seminářů pro

odborné pracovníky, například na téma dítě v ohrožení.

Propojení teorie a praxe tak přinese oboustranný užitek.

Dalším charakteristickým prvkem projektu je pospolitost.

Pro plánování, realizaci i práci s veřejností je užíváno spo−

lečné logo, jednotný design jakož i dvojjazyčné interneto−

vé stránky www.aufwachsen−zusammenwachsen.euwww.aufwachsen−zusammenwachsen.euwww.aufwachsen−zusammenwachsen.euwww.aufwachsen−zusammenwachsen.euwww.aufwachsen−zusammenwachsen.eu

popř. www.vyrustat−srustat.eu www.vyrustat−srustat.eu www.vyrustat−srustat.eu www.vyrustat−srustat.eu www.vyrustat−srustat.eu. Rozhodnutí k tomuto kro−

ku nám dokazuje, že na mediální úrovni byly hranice již

odstraněny.                                                   Karl−Heinz KnollKarl−Heinz KnollKarl−Heinz KnollKarl−Heinz KnollKarl−Heinz Knoll

zelner Fachkräfteworkshops, z.B. zum Thema Kindes−

wohlgefährdung, ein. So entsteht ein direkter gegenseiti−

ger Nutzen aus Theorie und Praxis. Ein weiteres prägen−

des Merkmal des Projekts ist in der Gemeinsamkeit zu

sehen. Für Planung, Durchführung und Öffentlichkeitsar−

beit stehen sowohl ein einheitliches Logo und Corporate

Design als auch unter www.aufwachsen−zusammenwa−www.aufwachsen−zusammenwa−www.aufwachsen−zusammenwa−www.aufwachsen−zusammenwa−www.aufwachsen−zusammenwa−

chsen.euchsen.euchsen.euchsen.euchsen.eu bzw. www.vyrustat−srustat.euwww.vyrustat−srustat.euwww.vyrustat−srustat.euwww.vyrustat−srustat.euwww.vyrustat−srustat.eu eine zweispra−

chige Internetplattform zur Verfügung. Die Entscheidung

für diesen Schritt macht deutlich, dass medial die Gren−

zen schon entfernt wurden.                     Karl−Heinz KnollKarl−Heinz KnollKarl−Heinz KnollKarl−Heinz KnollKarl−Heinz Knoll

Tento projekt byl podpořen z Evropského fondu pro regionální rozvoj,
Fond malých projektů Programu Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007−2013.

Europäischer Fonds für regionale Entwicklung: Wir investieren in Ihre Zukunft/Evropský fond pro regionální rozvoj: Investice do vaší budoucnosti

Slavnostní zahájení projektu dne 4.6.2009: Mgr. Martin Teplý,
Generální konzulát České republiky; Erich Iltgen, Prezident sas−
kého zemského sněmu ; Dr. Horst Pressler, Die Brücke e.V., 1.
předseda (zleva)
Eröffnungsveranstaltung am 4.6.2009: Mgr. Martin Teplý, Ge−
neralkonsulat der Tschechischen Republik; Erich Iltgen, Präsi−
dent des sächsischen Landtages; Dr. Horst Pressler, Die Brücke
e.V., 1. Vorsitzende (v.l.n.r.)
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Hejtmanka Ústeckého kraje Jana Vaňhová má k přeshra−

niční spolupráci a k roli euroregionů pozitivní vztah, už

proto, že tuto problematiku a saské reálie zná z dob svého

studia.

Po Střední ekonomické škole v Rakovníku nastoupila do

Základní školy v Klášterci, pracovala v různých funkcích,

později vyučovala a při tom dálkově studovala právě něm−

činu, což jistě při výchově dvou dětí nebylo jednoduché.

Houževnatost, píle a upřímnost ji v politickém životě při−

vedly nejprve do komunální politiky; v roce 2006 byla zvo−

lena náměstkyní primátorky Chomutova. Po velkém úspě−

chu ve volbách do krajského zastupitelstva byla 26.11.2008

zvolena hejtmankou Ústeckého kraje. Ještě jako náměst−

kyně primátorky Chomutova se zúčastnila valné hromady

euroregionu a bedlivě sledovala jeho vývoj. Ačkoliv jsou

Zusammenarbeit der Euroregion mit dem Bezirk wird qualitativ besser werden
Spolupráce euroregionu s krajem bude kvalitnější
Die Chefin des Bezirks Ústecký kraj Jana Vaňhová hat zur

grenzüberschreitenden Zusammenarbeit und zur Rolle der

Euroregionen schon deshalb eine positive Beziehung, da

sie die Problematik der grenzüberschreitenden Zusam−

menarbeit und die sächsische Realität aus der Zeit ihres

Studiums gut kennt. Nach dem Studium der ökonomi−

schen Fachschule in Rakovník trat sie ihren Dienst in der

Schule in Klášterec an, arbeitete hier in verschiedenen

Funktionen, später unterrichtete sie und nahm ein Fern−

studium  für das Fach Deutsch auf, was ganz sicher nicht

einfach war bei der Erziehung zweier Töchter. Beharrlich−

keit, Fleiß und Ehrlichkeit führten sie im politischen Le−

ben erst in die Kommunalpolitik, dann wurde sie 2006

zur stellvertretenden Oberbürgermeisterin von Chomutov

gewählt. Nach ihrem großen Erfolg in der Bezirkswahl

wurde sie am 26. 11. 2008 zum Hauptmann des Bezirks

Ústecký kraj gewählt. Als Stellvertreterin der Oberbürger−

meisterin beteiligte sie sich bereits an den Beratungen der

Vollversammlung der Euroregion und beobachtete auf−

merksam deren Entwicklung. Gegenwärtig bereitet sie ei−

nen neuen Vorschlag für einen Vertrag unseres Bezirks

mit sächsischen Partnern vor, wo die Rolle der Euroregi−

onen ganz bestimmt nicht unterlassen wird, wie sie be−

tont. Dank ihr sind schon jetzt die gemeinsamen Arbeits−

gruppen der Euroregion mit qualifizierten Mitarbeitern der

Fachabteilungen aus dem Bezirksamt verstärkt, was für

die gegenseitige Information der tschechischen sowie

sächsischen Seite sehr wichtig ist. Beispielsweise ist die

Zusammenarbeit der Euroregion und des Bezirks auch im

Begleitausschuss bei der Bewertung der Großprojekte,

sowie in der Arbeit im Lenkungsausschuss des Kleinpro−

jektfonds, der von der Euroregion verwaltet wird, zu se−

hen. Die Euroregion kann also auch in Zukunft mit ihrem

Bezirk rechnen.

v současné době její priority také policie, záchranný sys−

tém, turistika, či školství, přeshraniční spolupráce zůstá−

vá nadále jednou z jejích priorit. V současné době aktivně

připravuje návrh nové smlouvy našeho kraje se saskými

partnery, kde role euroregionů zcela určitě nebude, jak

zdůrazňuje, opomenuta. Díky ní jsou posíleny již nyní spo−

lečné komise euroregionu o profesionální zástupce od−

borů krajského úřadu, což je pro vzájemnou informova−

nost české a saské strany nesmírně důležité. Příkladná je

spolupráce euroregionu a kraje také v Monitorovacím vý−

boru programu Cíl 3 v hodnocení velkých projektů a v

Lokálním řídícím výboru Fondu malých projektů, který je

spravován a administrován euroregionem a kde má kraj

také zastoupení. Do budoucna se tedy euroregion může

na svůj kraj nadále spoléhat.

Hana Jeníčková, náměstkyně pri−

mátora Mostu, předsedkyně Euro−

regionu Krušnohoří převzala oceně−

ní za celokrajské vítězství v soutěži

Žena regionu 2009. Ve veřejné an−

ketě, do které posílali lidé hlasy přes

internet, jich získala přes tři tisíce.

Smyslem soutěže bylo upozornit na

aktivní ženy, které v kraji něčeho

prospěšného dosáhly a umí zdárně

skloubit kariéru s rodinou.

Za pořádající společnost Provident

Financial jí gratulovali Ondřej Holo−

bek a Miroslav Falta.

Die Frau der Region nahm Ergebnis der Umfrage entgegen
Žena regionu převzala ocenění
Hana Jeníčková, die stellvertretende Oberbürger−

meisterin von Most und Vorsitzende der Euroregi−

on Krušnohoří/Erzgebirge, nahm die Ergebnissse

im Wettbewerb „Frau der Region 2009.“ entgegen.

In einer öffentlichen Umfrage, in welcher die Men−

schen ihre Stimme per Internet abgaben, erhielt sie

über 3000 Stimmen. Der Sinn dieses Wettbewerbs

war, auf  Frauen aufmerksam zu machen, die in der

Region etwas Nutzbringendes erreicht haben und

welche ihre Karriere auch erfolgreich mit der Fami−

lie vereinbaren können.

Bild: Im Namen der veranstaltenden Gesellschaft

Provident Financial gratulierten Ondřej Holobek a

Miroslav Falta.
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Projekt Zážitkový katalog partnerských měst

Mostu a Marienbergu ve Fondu malých pro−

jektů v programu Cíl 3 zdárně pokračuje. Po

úvodním workshopu 7. 9. v Marienbergu, který

byl spojen i s exkurzí po tamních vytipova−

ných atraktivitách, následoval odborný work−

shop 11. 9. v Mostě.

V Centru rozvoje turistiky byly již předány texty

a vybrána obrazová příloha mosteckých po−

zoruhodností. Odborná exkurze přiblížila pra−

covní skupině partnerského města Marien−

berg mostecký kostel s přilehlým areálem a

velkým zážitkem pro hosty navzdory vytrva−

lému dešti byla i cesta k napouštěnému jeze−

ru Most.

Das Projekt „Erlebniskatalog der Partnerstäd−

te Most und Marienberg“ im Kleinprojekte−

fonds des Programms Ziel 3 geht erfolgreich

weiter. Nach einer Exkursion zu den Sehen−

swürdigkeiten aus dem Eröffnungsprojekt am

07.09. in Marienberg, folgte am 11.09. ein

Fachworkshop in Most. In das Zentrum für

Touristik wurden bereits Texte übergeben und

die Fotos der Denkmäler ausgewählt. Die

Fachexkursion brachte der Arbeitsgruppe der

Partnerstadt Marienberg das Gelände mit der

Dekanatskirche Most näher. Ein großes Er−

lebnis war für die Gäste trotz des Dauerre−

gens auch der Weg zum Moster See, der

momentan geflutet wird.

Tento projekt byl podpořen z Evropského fondu pro regionální rozvoj,
Fond malých projektů Programu Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007−2013.

Europäischer Fonds für regionale Entwicklung: Wir investieren in Ihre Zukunft/Evropský fond pro regionální rozvoj: Investice do vaší budoucnosti

Zážitkový katalog finišuje − Erlebniskatalog im Endspurt

Společná česko−německá výstava Podkrušnohor−

ského technického muzea „Od uhlí k ropě“ je jed−

ním z právě realizovaných projektů ve Fondu ma−

lých projektů v programu Cíl 3. Na otevření výstavy

16. 9. 2009 se sešli význační představitelé české i

saské strany Euroregionu Krušnohoří. Společné

dějiny a osudy některých, dokonce ještě žijících

pamětníků, stejně jako ukázky získávání energie z

uhlí a poté z nafty, byly pro všechny přítomné na

výstavě velmi zajímavé. Otevření všech prostor Pod−

krušnohorského muzea využily stovky návštěvní−

ků. Výstava bude poté pokračovat v Marienbergu.

Die gemeinsame tschechisch−deutsche Aus−

stellung "Von der Kohle zum Erdöl" im Technischen

Museum Erzgebirgsvorland ist eines der zurzeit

realisierten Projekte im Kleinprojektfonds des Pro−

gramms Ziel 3. Zur Eröffnung der Ausstellung am

16. 09. trafen sich bekannte Persönlichkeiten der

sächsischen und tschechischen Seite der Eurore−

gion Erzgebirge. Die gemeinsame Geschichte,

Schicksale noch lebender Augenzeugen, sowie die

Vorführung der Herstellung der Energie erst aus

Kohle und dann aus Erdöl, waren für  alle Gäste

sehr interessant. Die Öffnung aller Räumlichkeiten

im Technischen Museum des Erzgebirgsvorlands

nutzten hunderte Besucher. Die Ausstellung wird

anschließend in Marienberg gezeigt.

„Od uhlí k ropě“ − „Von der Kohle zum Erdöl“

JUDr. Hana Jeníčková, Vorsitzende der Euroregion Krušnohoří/Erzgebirge, die auch Vorsitzende des Technischen Museums ist,
zerschneidet mit dem Direktor der Gesellschaft Česká rafinérská Ivan Souček feierlich das Band.
JUDr. Jeníčková, předsedkyně Euroregionu Krušnohoří a předsedkyně správní rady Podkrušnohorského muzea společně s ředitelem
České rafinérské Ivanem Součkem přestřihuje pásku.

Primátor Mostu Ing. Vozka kontroluje řádnou publi−
citu programu Cíl 3
Oberbürgermeister von Most Ing. Vozka kontrolliert
die richtige Publizität des Programms Ziel 3
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Freiberská báňská vysoká škola Bergakademie

zkoumá společně s českými odborníky malé

památky v česko−saském příhraničí.

Technická univerzita Bergakademie Freiberg zahá−

jila společně s českou Univerzitou Jana Evangelis−

ty Purkyně v Ústí nad Labem a Collegium Bohemi−

kum (Ústí nad Labem) v červnu 2009 přeshraniční

projekt „Výzkum a dokumentace malých památek

v česko−saském příhraničí“.

Cílem projektu je určit z hlediska uměleckého a kul−

turně historického takové malé památky, jako jsou

na české i saské straně boží muka, modlitební kříže

a smírčí kříže, morové sloupy, poštovní sloupy,

hraniční kameny atd.

Ve spolupráci s českými experty z těchto rozborů

pak vypracovat a doporučit postupy, koncepce pro

restaurování. Jako výsledek projektu budou k dis−

pozici dvojjazyčný portál ukrutní krajiny s veřejně

přístupnou databankou objektů, příkladné restau−

rování vybraných objektů, dvojjazyčná brožura a pu−

Společné uchování kulturních hodnot
Kulturgut gemeinsam erhalten
Freiberger Bergakademie untersucht zusammen

mit tschechischen Fachleuten Kleindenkmale im

sächsisch−böhmischen Grenzraum.

Die TU Bergakademie Freiberg startete gemeinsam

mit der tschechischen Universität Jana Evangelisty

Purkyně in Ústí nad Labem und dem Collegium

Bohemicum (Ústí nad Labem) im Juni 2009 das

grenzüberschreitende Projekt „Untersuchung und

Dokumentation von Kleindenkmalen im sächsisch−

böhmischen Grenzraum“.

Ziel des Projektes ist es, Kleindenkmale auf säch−

sischer und tschechischer Seite − wie Bildstöcke,

Bet− und Sühnekreuze, Pestsäulen, Postmeilen−

säulen, Grenzsteine etc. in Zusammenarbeit mit

tschechischen Experten schadenstechnisch sowie

kunst− und kulturhistorisch zu bestimmen und

daraus Handlungsempfehlungen und Konzepte für

Restaurierungen abzuleiten. Im Ergebnis des Pro−

jektes stehen u. a. ein zweisprachiges Kulturland−

schaftsportal mit einer öffentlich zugänglichen

Objekt−Datenbank, beispielhafte Restaurierungen

ausgewählter Objekte, eine zweisprachige Broschü−

re und eine Wanderausstellung, die an verschiede−

nen Orten in der Region gezeigt wird.

Die Idee für dieses Projekt hatte der Dipl.−Geologe

Jörn Wichert von der Freiberger Bergakademie. Auf

zahlreichen Ausflügen und Wanderungen durch die

sächsische und böhmische Kulturlandschaft beein−

druckten ihn die Vielfalt und Schönheit dieser wert−

vollen Kleinode, die sich nicht selten in einem

schlechten Erhaltungszustand befinden. Gut andert−

halb Jahre sollte es von der Ideenfindung an dauern,

bis das Projekt in die Umsetzung gehen konnte.

Erste Kontakte nach Tschechien wurden über die

Euroregion geknüpft. Fachliche Schützenhilfe erhi−

elt Jörn Wichert von Prof. Dr. Konietzky vom Frei−

berger Lehrstuhl für Gebirgs− und Felsmechanik/

Felsbau, der tschechischen Universität Ústí nad

Labem, dem Collegium Bohemicum, dem Landes−

amt für Denkmalpflege Dresden und dem Nationa−

len Denkmalamt Ústí nad Labem. Finanziell wird

das Projekt aus EFRE−Mitteln der EU gespeist und

über das Programm zur Förderung grenzüber−

schreitender Zusammenarbeit zwischen dem

Freistaat Sachsen und der Tschechischen Repub−

lik Ziel 3 / Cíl 3 unterstützt.

TU Bergakademie Freiberg − Institut für GeotechnikTU Bergakademie Freiberg − Institut für GeotechnikTU Bergakademie Freiberg − Institut für GeotechnikTU Bergakademie Freiberg − Institut für GeotechnikTU Bergakademie Freiberg − Institut für Geotechnik

tovní výstava, která bude představena na různých

místech regionu. S myšlenkou tohoto projektu při−

šel Dipl.−Geologe Jörn Wichert z freiberské univer−

zity. Na svých četných výletech a při pěší turistice

saskou a českou kulturní krajinou na něj udělaly

hluboký dojem četnost a krása cenných pozoruhod−

ných památek, které se ale nezřídka nacházejí ve

špatném stavu. Téměř rok a půl mělo trvat hledání

základní myšlenky, než mohlo dojít k realizaci pro−

jektu.

První kontakty do Čech byly navázány prostřednic−

tvím euroregionu. Odbornou pomoc Jörnu Wicher−

tovi poskytl Prof. Dr. Konietzky z katedry pro hor−

nickou a skalní mechaniku, česká univerzita v Ústí

nad Labem, Collegium Bohemicom, Zemský úřad

pro památkovou péči v Drážďanech a Národní pa−

mátkový úřad v Ústí nad Labem. Finančně je pro−

jekt dotován z programu na podporu přeshraniční

spolupráce mezi Saskem a ČR Cíl 3.

TU Bergakademie Freiberg − Institut für GeotechnikTU Bergakademie Freiberg − Institut für GeotechnikTU Bergakademie Freiberg − Institut für GeotechnikTU Bergakademie Freiberg − Institut für GeotechnikTU Bergakademie Freiberg − Institut für Geotechnik
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Početní zástupci z oblasti turistiky, zástupci Průmyslové

a obchodní komory Jihozápadního Saska a OHK Most

a rovněž Euroregionu Krušnohoří se setkali 11. 9., aby

si vyměnili zkušenosti o významu cestovního ruchu

v příhraničních regionech. Setkání si vytklo za cíl se−

známit navzájem kontaktní osoby na české i saské stra−

ně a rovněž bylo cílem předávání navzájem obzvláště za−

jímavých informací. Například Birgit Knöbel, jednatelka

turistické společnosti Středního Krušnohoří, představila

svůj region a informační systém v okrese Střední Kruš−

nohoří. Libuše Pokorná−Novotná, ředitelka Centra pro

rozvoj turistiky Most, převzala tuto roli na české straně.

Po jednání navštívili jeho účastníci turistické atraktivity

v Mostě, jmenovitě Hipodrom a děkanský chrám Nane−

bevzetí Panny Marie.

Zahlreiche Touristiker, Vertreter der Industrie und Han−

delskammer Südwestsachsen, der Handelskammer Most

sowie Vertreter der Euroregion Erzgebirge trafen sich am

11.09., um sich zur Bedeutung des Reiseverkehrs in den

grenznahen  Regionen auszutauschen. Die Veranstaltung

hatte das Ziel, die touristischen Ansprechpartner auf böh−

mischer und sächsischer Seite bekannt zu machen sowie

zu  besonderen Schwerpunkten zu informieren. So stell−

te Birgit Knöbel, die Geschäftsführerin der Tourismus−

gemeinschaft Mittleres Erzgebirge e.V. ihre Region und

das Informationssystem im Mittleren Erzgebirge vor.

Libuše Novotná−Pokorná, die Direktorin des Tourismus−

zentrums Most, übernahm diesen Part für die tsche−

chische Seite.

Nach der Veranstaltung besichtigten die Teilnehmer tou−

ristische Anziehungspunkte in Most, nämlich das

Hippodrom und die Dekanatskirche Maria Himmelfahrt.

Turistické fórum Česko−německá setkávání 11. 9. 2009
Tourismusforum „Böhmisch−sächsische Begegnungen“ am 11.09.2009

Tento projekt byl podpořen z Evropského fondu pro regionální rozvoj,
Fond malých projektů Programu Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007−2013.
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Mitte Juni trafen sich die Geschäftsführer der Sächsischen

Euroregionen sowie die Mitarbeiterinnen der sächsischen

KPF – Sekretariate zu einem ersten Erfahrungsaustausch

zum Förderverfahren des Kleinprojektefonds Ziel 3/Cil3 im

Programm Sachsen−Tschechische Republik.

Dabei wurde deutlich, dass z.B. das Antragsverfahren ver−

besserungswürdig ist und die Dokumente an machen Stel−

len deutlicher formuliert werden können.

Es wurde angeregt, das Gespräch mit der Verwaltungsbe−

hörde zu suchen, um gemeinsam Lösungen für noch offe−

ne Fragen zu finden.

Die Teilnehmer des Workshops betrachteten die Beratung

als konstruktiv und brachten die Notwendigkeit der Fort−

führung dieser Zusammenkunft, die in harmonischer und

sachdienlicher Atmosphäre stattfand, zum Ausdruck.

Die gute Vorbereitung durch die gastgebende Euroregion

Neisse trug wesentlich zum Gelingen des Workshops bei.

V polovině června se sešli jednatelé saských euroregionů

a rovněž pracovnice sekretariátů Fondu malých projektů

na prvním setkání, aby si vyměnili zkušenosti s postupem

udělování dotací ve Fondu malých projektů v programu

Cíl 3 spolupráce Sasko − Česká republika.

Na jednání byl dán podnět k častější komunikaci se správ−

ním orgánem, aby bylo možné nacházet řešení pro dosud

otevřené otázky.

Účastníci workshopu

shledali jednání, které

proběhlo v harmonic−

ké a věcné atmosféře,

jako konstruktivní.

Také vyjádřili přesvěd−

čení, že je nutné se se−

tkávat i nadále.

Podstatnou měrou ke

zdařilému workshopu

přispěla i dobrá přípra−

va hostitelského euro−

regionu.

Workshop der KPF−Sekretariate (Sächsische Seite)
Workshop sekretariátů Fondu malých projektů (saská strana)
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O posledním červnovém víkendu 27. − 28. 6.

2009 uspořádal Krušnohorský rogainingový

klub Litvínov společně s Univerzitním sportov−

ním klubem TU Dresden mezinárodní česko−

německé mistrovství v rogainingu. Tento malý

projekt v programu Cíl 3 a jeho podporu ze

strany Evropské unie jsme propagovali na

webových stránkách závodu, ve všech doku−

mentech (rozpis, pokyny, mapa, diplomy) a

samozřejmě i při komentování na shromaž−

dišti.

Rogaining je orientační závod/pochod týmů o

2 až 5 osobách, které mají v mapě zakresle−

ny kontroly s různou bodovou hodnotou (30

až 90 bodů). Vítězí ten, kdo během daného

časového limitu nasbírá nejvíce bodů, při ne−

rozhodném výsledku rozhoduje nižší dosaže−

ný čas. Jsou vypisovány kategorie na 6, 12 a

24 hodin, ale trať si můžete libovolně zkrátit,

jelikož si sami volíte které kontrolní body obe−

jdete či vynecháte. Mapu se všemi kontrola−

mi totiž dostanete minimálně půl hodiny před

startem, takže si v klidu můžete naplánovat

trasu která odpovídá vaším mapovým a fyzic−

kým schopnostem.

Centrem letošního mistrovství byla česká obec

Nové Město (6 km jihozápadně od saského

Altenbergu). S pomocí masivní letákové pro−

pagace na obou stranách česko−německé

hranice a zejména díky pravidelně aktualizo−

vané trojjazyčné webové stránce se na zá−

vod podařilo přilákat rekordní počet startují−

cích i účastnických zemí. Účastí více než 280

závodníků z deseti evropských zemí letošní

mistrovství překonalo nejen všech 12 před−

chozích národních šampionátů, ale dokonce

předčilo i statistiky veškerých dosud pořáda−

ných rogainingových mistrovství Evropy. Kro−

mě „domácích“ týmů z Čech a Německa při−

jeli rovněž závodníci Velké Británie, Ruska,

Lotyšska, Polska, Rakouska, Bulharska, Slo−

venska a Itálie. Tratě je zavedly do nejzají−

mavějších partií východní části Krušných hor.

Kontrolní stanoviště jsme rozmístili po nejkrás−

nějších přírodních útvarech v Čechách i Ně−

mecku, a to i mimo značené cesty, kam by se

nikdo za normálních okolností sám nevydal.

Z ohlasů v cíli bylo zřejmé, že krušnohorské

Mezinárodní česko−německé mistrovství v rogainingu 2009 v Krušných horách
Internationale deutsch−tschechische Meisterschaft in Rogaining im Erzgebirge

lesy účastníky nadchly. Rovněž rogaining

jako takový slavil úspěch, řada z těch, kteří

si přišli tento sport vyzkoušet, nám kromě

díků za perfektní závod slibovala, že se urči−

tě přihlásí i na další ročník. Pochvalovali si

možnost volby délky trasy i péči v pořadatel−

ském bufetu. Na své si tak přišli jak výkon−

nostní sportovci, tak ti, kteří akci pojali jako

pohodovou procházku přírodou.

Ing. Jan Tojnar

Am letztes Wochenende im Juni veranstalte−

te der Erzgebirgische Rogainingklub Litvínov

gemeinsam mit dem Sportklub der TU Dres−

den die internationale tschechisch−deutsche

Meisterschaft in Rogaining. Das Kleinprojekt

im Programm Ziel 3 und dessen Förderung

haben wir auf unseren web−Seiten präsenti−

ert, sowie in allen Dokumenten (Ausschrei−

bung, Hinweise, Karte, Annerkennungen) und

selbstverständlich bei den Kommentaren auf

dem Sammelplatz.

Rogaining ist ein Orientierungswettbewerb/

Marsch, der Teams je 2 bis 5 Personen. Sie

haben in der Karte Kontrollstationen gezeich−

net, mit verschiedenem Punktwert (30 bis 90

Punkte). Es gewinnt der, der in dem gegebe−

nen Zeitlimit die meisten Punkte sammelt. Bei

unentschiedenem Ergebnis entscheidet die

erreichte kürzere Zeit. Es sind Kategorien 6,

12, und 24 Stunden festgestellt, aber die

Strecke kann man sich wahlfrei kürzen, weil

man selbst entscheidet, welche Kontrollpunk−

te man umgeht oder auslässt. Die Karte mit

allen Kontrollpunkten bekommt man nämlich

minimal eine halbe Stunde vor dem Start, so

dass man die Strecke in Ruhe planen kann.

Das Zentrum der diesjährigen Meisterschaft

war die tschechische Gemeinde Nové Město

(6 km nordwestlich von sächsischem Alten−

berg).

Mit des Hilfe der Flugblätter kam es zu einer

massiven Werbung beiderseits der Grenze,

und auch dank der regelmäßig aktualisierten

dreisprachigen Web−Seite

gelang es, eine Rekordzahl

an Teilnehmern der beteilig−

ten Länder zu gewinnen. Die

Teilnahme von 280 Sportlern

aus 10 europäischen Ländern

in diesem Jahr nicht nur 12

ehemalige nationale Meister−

schaften, sondern auch die

Statistik aller bis jetzt organi−

sierten Meisterschaften in Eu−

ropa. Außer heimischen Te−

ams aus Tschechien und

Deutschland kamen auch

Sportler aus Großbritannien, Russland, Po−

len, Österreich, Lettland, Bulgarien, der Slo−

wakei und Italien. Die Trasse führte diese in

die interessantesten Teile des Erzgebirges.

Die Kontrollpunkte verteilten wir in die schön−

sten Naturabschnitte in Tschechien und

Sachsen, auch außerhalb markierter Pfade,

wohin unter normalen Bedingungen sonst

niemand kommt. Aus der Resonanz am Zeil

ging hervor, dass die Leute von den Erzge−

birgswäldern ganz begeistert waren. Aber

auch Rogaining an sich feierte einen großen

Erfolg.

Eine Reihe von denen, die diesen Sport nur

ausprobieren wollten, haben versprochen,

dass sie sich im nächsten Jahr bestimmt wie−

der anmelden werden. Gelobt wurden die

Wahl der Trassen und die Verpflegung. So−

wohl die leistungsfähigen Sportler als auch

die Besucher, die die Veranstaltung nur als

Spaziergang nutzten, fanden daran Vergnü−

gen.

Ing. Jan Tojnar

Tento projekt byl podpořen z Evropského fondu pro regionální rozvoj,
Fond malých projektů Programu Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007−2013.

Europäischer Fonds für regionale Entwicklung: Wir investieren in Ihre Zukunft/Evropský fond pro regionální rozvoj: Investice do vaší budoucnosti
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Projekt ve Fondu malých projektů v programu

Cíl 3 ještě více přiblížil partnerskou saskou

obec  Mildenau s jejími příslušnými obcemi a

celý Mikroregion Lounské Podlesí. Představi−

telé obcí na společném workshopu 20. června

diskutovali o současné ekonomické krizi, se−

známili se s problematikou podpory přeshra−

niční spolupráce a připravili společné projek−

tové záměry. Součástí projektu byla i zajímavá

a bohatě navštívená výstava hasičské techni−

ky.

Pracovní setkání zástupců partnerských obcí Líšťany − Mildenau
Arbeitstreffen der Vertreter der Partnergemeinden Líšťany − Mildenau

Ein Projekt im Kleinprojektefonds im Pro−

gramm Ziel 3 trägt zur weiteren Annäherung

zwischen den Partnergemeinden Mildenau

und den eingegliederten Gemeinden der

Mikroregion Lounské Podlesí bei. Die Vertre−

ter der Gemeinden diskutierten bei einem ge−

meinsamen Workshop am 20. Juni viel über

die Hintergründe  der gegenwärtigen Finanz−

krise. Sie bereiteten im Rahmen der Förde−

rung der grenzüberschreitenden Zusammen−

arbeit gemeinsame Projektvorhaben vor.

Interessant für Gäste und Gastgeber war auch

die gut besuchte Ausstellung der Feuerwehr−

technik.

Tento projekt byl podpořen z Evropského fondu pro regionální rozvoj,
Fond malých projektů Programu Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007−2013.
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung: Wir investieren in Ihre Zukunft/Evropský fond pro regionální rozvoj: Investice do vaší budoucnosti

Města Most, Marienberg a Annaberg připravují společ−

ný projekt, který by měl návštěvníkům euroregionu při−

blížit jejich společnou minulost, společné historické pa−

mátky a kulturu. Na jednání v Mostě pracovní skupiny

historiků dne 11. září byla již připravena základní kon−

cepce.

Historické cesty − Historische Wege

Die Städte Most, Marienberg und Annaberg bereiten ein

gemeinsames Projekt vor, das den Besuchern ihre ge−

meinsame Geschichte, die gemeinsamen historischen

Denkmäler sowie die Kultur nahebringen soll. Bei der

Beratung der Arbeitsgruppe der Historiker in Most am

11. September wurde die Grundkonzeption des Projekts

vorbereitet.
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Na informační setkání s názvem Protivítr, které se uskuteč−
nilo k plánované výstavbě větrných elektráren na českém
hřebeni Krušných hor naproti tzv. Žebráckému koutu
v Holzhau, přišlo na dne 6. července na 200 občanů, aby
vyjádřili své obavy z plánované větrné farmy, která má vznik−
nout uprostřed vymezeného evropského ptačího území.
Ochrana přírody a turistika by doznaly značné škody, a to
právě v regionu, který prosazuje především přeshraniční
turistiku. Evropské prostředky jdou kromě jiného na takové
projekty v regionu, které podporují rozvoj turistiky a lepší
dostupnost.
Zřízením větrné farmy takových rozměrů v evropském pta−
čím území, ve kterém žijí vzácné a dokonce vyhynutím ohro−
žené ptačí druhy, by se finanční podpora dopravy a turistiky
z Evropské unie minula cílem. Na hřebenech Krušných hor

Protivítr − Gegenwind
Zu einer Informationsveranstaltung mit dem Namen Ge−
genwind zum geplanten Windpark auf dem tschechischen
Erzgebirgskamm gegenüber dem sog.
Batteleck in Holzhau, trafen sich am 6. Juli etwa 200 Bür−
ger, um ihrer Besorgnis zu dem geplanten Windpark auf
tschechischer Seite Ausdruck zu verleihen, der inmitten
eines ausgewiesenen europäischen Vogelschutzgebietes
entstehen soll.
Naturschutz und Tourismus würden erheblichen Schaden
erleiden und das in einer Region, die verstärkt auf grenz−
überschreitenden Tourismus setzt.
Europäische Fördergelder fließen unter anderem für solche
Projekte in die Region, die den Tourismus und die besse−
re Erreichbarkeit unterstützen. Mit der Errichtung eines
Windparks mit solchen Ausmaßen in einem europäischen
Schutzgebiet, in dem sehr seltene und sogar vom
Aussterben bedrohte Vogelarten leben, würde finanzielle
Unterstützung des Verkehrs und des Tourismus durch die
Europäische Union ihr Ziel verfehlen. Auf dem Erzgebirgs−
kamm gibt es inzwischen zahlreiche grenzüberschreiten−
de Wanderwege und Skiloipen in einer einzigartigen Land−
schaft mit attraktiven Ausflugszielen auf beiden Seiten des
Erzgebirges, die von der Bevölkerung und den Touristen
beiderseits der Grenze intensiv genutzt werden.
Das alles darf nicht aufgrund von Interessenlagen Einzel−
ner, nämlich der Betreiber der Windparks, auf Spiel ge−
setzt werden.
Die Bürgerinitiative setzt auf die Umweltverträglichkeit−
sprüfung des tschechischen Umweltministeriums, das bis
Mitte Juli Meinungen im Rahmen einer Anhörung entge−
gen nahm.
Sowohl die Initiatoren von Gegenwind als auch Vertreter
aus Kommunal− und Landespolitik und die Euroregion
Erzgebirge machten deutlich, dass man überhaupt nichts
gegen alternative Energiegewinnung hat aber nicht unter
Verletzung Europäischer Schutzstandards, die eine Be−
schädigung der gesamten Region zur Folge hätten.

(DTPA/MT) CHEMNITZ: Technická univerzita Chemnitz
jako vedoucí partner může společně s českými partnery,
UJEP Ústí nad Labem a Západočeskou univerzitou zahájit
realizaci Česko−saské vysokoškolské iniciativy (STHI).
Projektovým partnerům bylo pro tento záměr přiřčeno 1,5
milionů EUR z evropského fondu pro regionální rozvoj
(EFRE) v rámci programu Cíl 3.
Hlavní náplň této vysokoškolské iniciativy je rozšíření ob−
zvláště důležitých vzdělávacích aktivit a jejich další pře−
shraniční kvalifikace ve prospěch vědců, studentů a lidí z
praxe z podniků a odborníků z různých profesních svazů.
„Především nám jde o značné zkvalitnění jazykových a ine−
terkulturních kompetencí mezi sousedy a rovněž o zinten−
zivnění přenosu vědeckých poznatků,“ uvádí vedoucí pro−
jektu Prof. Dr. Peter Jurczek, habilitovaný profesor sociální
a vědecké geografie na TU Chemnitz. „Tím se podaří po−
kročit v našich dosavadních mnohostranných aktivitách v
česko−saském příhraničí − zejména podpořit binacionální
kooperace mezi univerzitami a podniky v obou zemích a
na vysoce kvalitním základu vybudovat takové síťové pro−
pojení v příhraničním prostoru,“ doplňuje Prof. Dr. Klaus−
Jürgen Matthes, rektor Technické univerzity Chemnitz.
Náročná vzdělávací přeshraniční opatření budou zaháje−
na v srpnu 2009. Již během letních měsíců budou ve spo−
lupráci s českými projektovými partnery uskutečněny dvě
česko−saské letní školy (Summer Schools) v Ústí nad La−
bem a Chemnitz. Během realizace projektu by měla být
kromě toho realizována a dotována odborná jednání té−

Peníze pro Česko−saskou vysokoškolskou iniciativu
Geld für Sächsisch−Tschechische Hochschulinitiative

(DTPA/MT) CHEMNITZ: Die Technische Universität Chem−
nitz als Lead Partner kann gemeinsam mit den
tschechischen Partnern, der Jan Evangelista Purkyně−Uni−
versität in Ústí nad Labem und der Westböhmischen Uni−
versität in Pilsen, die Umsetzung der Sächsisch−Tsche−
chischen Hochschulinitiative (STHI) starten. Den
Projektpartnern wurden für dieses Vorhaben mehr als 1,5
Millionen Euro aus dem Europäischen Fonds für regiona−
le Entwicklung (EFRE) im Rahmen des Ziel 3−Program−
mes zugesagt.
Hauptinhalt dieser Hochschulinitiative ist die Erweiterung
und Weiterqualifizierung besonders relevanter Bildungs−
aktivitäten zu Gunsten von Wissenschaftlern, Studieren−
den und Praktikern aus Unternehmen und Fachverbänden
über die sächsisch−tschechische Grenze hinweg. "Insbe−
sondere geht es um eine erhebliche Verbesserung der

sprachlichen und interkulturellen Kompetenzen zwischen
den Nachbarn sowie um eine Intensivierung des Wissens−
chaftstransfers," sagt Projektleiter Prof. Dr. Peter Jurczek,
Inhaber der Professur Sozial− und Wirtschaftsgeographie
der TU Chemnitz. "Damit gelingt es, unsere bisherigen
vielfältigen Aktivitäten im sächsisch−tschechischen Grenz−
gebiet − insbesondere die binationalen Kooperationen
zwischen den Universitäten und Unternehmen beider Län−
der − voranzutreiben und dieses Netzwerk im deutsch−
tschechischen Grenzraum qualitativ auszubauen," ergän−
zt Prof. Dr. Klaus−Jürgen Matthes, Rektor der Technis−
chen Universität Chemnitz.
Diese anspruchsvolle grenzüberschreitende Bildungs−
maßnahme nimmt im August 2009 ihre Arbeit auf. Bereits
während der Sommermonate werden in Zusammenarbeit
mit den tschechischen Projektpartnern zwei "Sächsisch−
Tschechische Summer Schools" in Usti nad Labem und
Chemnitz durchgeführt. Während der Laufzeit des Projek−
tes sollen außerdem themenbezogene Fachtagungen zu
sächsisch−tschechischen Fragestellungen durchgeführt
werden, bildungsorientierte Forschungsarbeiten mit säch−
sisch−tschechischer Thematik gefördert, gemeinsame Stu−
diengänge geplant und Publikationen herausgegeben wer−
den. Daneben ist geplant, die seit Jahren an der TU
Chemnitz eingerichtete Sächsisch−Tschechische Fachbib−
liothek (STFB) weiter zu fördern und dabei auch die Zu−
sammenarbeit der Bibliotheken der beteiligten Universitä−
ten im Grenzraum zu intensivieren.

maticky zaměřená na sasko−české otázky, na výzkumné
práce  orientované na vzdělávání s česko−saskou témati−
kou, plánovány jsou společné studijní běhy a budou vy−
dány publikace. Vedle toho je plánováno nadále finančně
podporovat sasko−česko odbornou knihovnu (STFB), která
zde byla již před mnoha lety založena a také zintenzivnit
spolupráci knihoven těch univerzit v příhraniční oblasti,
které se podílejí na projektu.

se již nacházejí četné přeshraniční turistické stezky a ly−
žařské běžecké stopy, v jedinečné přírodě s atraktivními
cíli na obou stranách hor, které jsou obyvateli a turisty na
obou stranách hranice intenzivně využívány.
To všechno nemůže být kvůli zájmu několika jedinců, jme−
novitě provozovatelů větrných elektráren, dáno všanc.
Občanská iniciativa věří v posouzení vlivu na životní pro−
středí českého ministerstva životního prostředí, které má
do poloviny července vyjádřit v rámci slyšení svůj názor.
Jak iniciátoři Protivětru, tak i zástupci samospráv a zem−
skýchorgánů i Euroregion Krušnohoří se vyjádřili jasně.
Nemají naprosto nic proti alternativním zdrojům energie,
ale nikoliv za porušení evropských standardů ochrany pří−
rody, které by měly za následek znehodnocení celého re−
gionu.
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Společnost United Energy, a. s., se přihlásila

do výzvy 2009 vyhlášenou NAEP (Národní

agenturou pro evropské vzdělávací programy)

na projekt Mobility v rámci programu celoži−

votního učení Leonardo da Vinci  a požádala

o grant k předloženému projektu s názvem

MO−ZA−TE−KRU (Mobility zaměstnanců tep−

lárenství Krušnohoří).

Projekty mobility jsou  zaměřeny na odborné

vzdělávání a přípravu v zahraničí a to přede−

vším prostřednictvím  odborných stáží v pod−

nicích a vzdělávacích institucích pro osoby v

rámci počáteční odborné přípravy.

Na základě závěrů hodnocení expertní skupi−

Informace o projektu Mobility (v rámci programu celoživotního učení
Leonardo da Vinci) firmy  United Energy a.s.
Informationen zum Projekt Mobilität (im Rahmen des Programms
lebenslanges Lernen Leonardo da Vinci) der Firma United Energy A.G.
Aufgrund der Beschlüsse der Bewertung von

einer Expertengruppe des Programms

entschied der Lenkungsausschuss Leonardo

da Vinci, unser Projekt MO−ZA−TE−KRU zu

fördern.

Das Projekt widmet sich der beruflichen Wei−

terbildung der Zielgruppe PLM (People in the

Labour Market)  mittels Praktika im Bereich

„Heizkraftwirtschaft“ bei deutschen Partnern,

die im gleichen Bereich auf der anderen Sei−

te des Erzgebirges Tätig sind. Das Projekt

wird für Angestellte und Absolventen der

Schulen in der Anfangsetappe der Fachvor−

bereitung für den Beruf vorgesehen. Im Pro−

jekt ist das Heizkraftwerk Komořany, d.h. die

Gesellschaft United Energy A.G. t, als die

Gesellschaft eingesetzt, die ihre Angestellten

in das Heizkraftwerk Chemnitz−Nord sendet

und als die Gesellschaft auf der anderer Sei−

te, wo das Praktikum umgesetzt  wird. Das

Projekt Mobilität wird im Jahr 2010 realisiert.

Das Ziel des Praktikums ist es, Fachkennt−

nisse zu vertiefen. Die Teilnehmer machen

sich mit neuen innovativen Projekten vertraut,

wie z.B. der Solarenergie, dem kalten Dampf

usw.

Die Teilnahme am Projekt führt zur Knüpfung

von neuen grenzüberschreitenden Kontakten,

zur Zusammenarbeit und zum Kennenlernen

anderer Firmenkultur und Menschen.

Olga Mysíková

ny programu rozhodl Řídící výbor pro−

gramu Leonardo da Vinci udělit našemu pro−

jektu MO−ZA−TE−KRU finanční příspěvek

určený pro realizaci projektu mobility.

Projekt je zaměřen na profesní rozvoj cílové

skupiny PLM (People in the Labour Market)

prostřednictvím stáže v oboru teplárenství

u německého partnera působícím ve stejném

oboru na opačné straně Krušnohoří. Je určen

pro zaměstnance, absolventy škol v počáteč−

ním stadiu odborné přípravy na zaměstnání.

Do projektu je zapojena Teplárna Komořany,

tj. společnost United Energy, a. s., jako spo−

lečnost vysílající své zaměstnance a teplárna

Chemnitz−Heizkraftwerk Nord Chemnitz, tj.

společnost Stadwerke Chemnitz na straně

druhé jako společnost, kde bude stáž reali−

zována. Mobility se uskuteční v roce 2010 v

období 07/2010 do 12/2010.

Cílem odborné stáže bude prohloubení prak−

tických, profesních a odborných znalostí. Se−

známení se s novými inovačními projekty

v oboru jako je využití solární energie, stude−

né páry apod. Účast na projektu povede k na−

vázání přeshraniční spolupráce a k poznání

jiné firemní kultury lidí.

Olga Mysíková
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Naše obec se může pochlubit opravdu bohatými

přeshraničními styky s německými sousedy. Již 10

let trvá družba se saskou obcí Mildenau a k ní v

roce 2005 přibyly družební styky s rovněž saskou

obcí Rotschau, dnes částí města Reichenbachu.

A právě v tomto městě se začala chystat saská zem−

ská zahrádkářská výstava, akce velkých rozměrů.

Ročov se představuje v saském Reichenbachu
Ročov stellt sich im sächsischen Reichenbach vor
Unsere Gemeinde kann auf die reichen grenzüber−

schreitenden Beziehungen zu den deutschen Nach−

barn stolz sein. Bereits seit 10 Jahren gibt es freund−

schaftliche Beziehungen zur sächsischen Gemeinde

Mildenau. 2005 kam die neue partnerschaftliche

Beziehung zur sächsischen Gemeinde Rotschau

dazu, die heute ein Stadtteil der Stadt Reichenbach

ist. Gerade in dieser Stadt begann man die säch−

sische Gartenausstellung vorzubereiten, eine Veran−

staltung großen Maßstabs.

Im Februar 2009 kam die Delegation von Ročov

nach Reichenbach, um die entstehenden Flächen

der Ausstellung zu besichtigen und sahen hier

schon die aufgebaute Hopfenkonstruktion. Dank der

Bereitschaft des Hopfenmuseums von Žatec wur−

den einige für die Hopfenverarbeitung typischen

Maschinen ausgeliehen. Diese konnten Dank der

Genossenschaft „Podlesí“ nach Reichenbach trans−

portiert werden.

Am 1. Mai wurde die Ausstellung, selbstverständ−

lich mit der Beteiligung unserer Delegation mit dem

Herrn Bürgermeister Trylč an der Spitze, eröffnet.

Am 2. und 3. Juli fand in Meißen die 17. Sit−

zung der Sächsisch−Tschechischen Arbeits−

gruppe statt. Leiter der sächsischen Delega−

tion war Herr Dr. Roger Mackeldey,

Referatsleiter für Internationale, interregionale

und grenzüberschreitende Beziehungen der

Sächsischen Staatskanzlei, die tschechische

Delegation wurde von Dipl. Inf. Jiří Čistecký,

Direktor der Abteilung für Mitteleuropäische

Staaten des Ministeriums für Auswärtige An−

gelegenheiten der Tschechischen Republik

geleitet.

Die mit einer großzügigen Eröffnung verbundene

Veranstaltung fand in Anwesenheit des sächsischen

Ministerpräsidenten Stanislav Tillich statt. Er be−

sichtigte das gesamte Areal und bei dem Besuch

der Präsentation von Ročov überraschte er alle

damit, dass er so gut Tschechisch spricht. Man

kann sagen, dass solche Veranstaltungen nicht nur

der Präsentation unserer Gemeinde dienen, son−

dern auch zur Annäherung der tschechischen und

deutschen Nachbarn.

 Dr. Karel Mareš

Proto bylo dohodnuto postavit malou chmelnici. V

únoru 2009 odjela ročovská delegace do Reichen−

bachu na prohlídku vznikajícího výstaviště a uvidě−

la již stojící chmelovou konstrukci.

Díky ochotě žateckého Chmelařského muzea byly

zapůjčeny některé typické stroje pro obdělávání

chmelnice a také díky ročovskému družstvu Podle−

sí byly přepraveny do Reichenbachu.

1. května byla celá výstava slavnostně otevřena,

samozřejmě s účastí naší delegace v čele se sta−

rostou Václavem Trylčem. Otevření bylo velkolepé

s kulturním programem a za účasti předsedy saské

zemské vlády Stanislava Tillicha. Ten si prohlédl

celý areál a při návštěvě ročovské presentace pře−

kvapil svou znalostí češtiny.

Lze tedy bez vznešených slov říci, že tyto akce po−

máhají nejen k propagaci naší obce, ale také ke sku−

tečnému poznávání a sbližování českých a němec−

kých sousedů. Věříme, že spolupráce bude

pokračovat k prospěchu obou partnerů.

Dr. Karel Mareš

Sächsisch−Tschechische Arbeitgruppe traf sich Anfang Juli in Meißen
Česko−saská pracovní skupina se setkala začátkem července v Míšni

Ve dnech 2.−3. července se konalo v Míšni 17. zasedání česko−

saské pracovní skupiny. Vedoucím saské delegace byl Dr. Ro−

ger Mackeldey, vedoucí referátu pro mezinárodní interregionální

a přeshraniční vztahy Saského kancléřství, českou delegaci vedl

Ing. Čistecký, ředitel odboru Středoevropské státy v Minister−

stva zahraničí České republiky.

Hostem při zahájení plenárního zasedání byl Mgr. Tomáš Podi−

vínský, kterého pracovní skupina srdečně přivítala.
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Obecně prospěšná společnost Vernerův mlýn

se stala 18. 9. 2009 dalším členem Eurore−

gionu Krušnohoří. Cílem společnosti Verne−

rův mlýn je obnovit zachovalý mlýn v Brloze

na Lounsku a na základě již navázané úspěš−

né spolupráce se saskými mlýny propojit mlý−

ny v euroregionu v naučné stezce. V sobotu

19. 9. předvedla předsedkyně společnosti Ing.

Stanislava Šefčíková partnerům z Čech i Sas−

ka a za velkého zájmu veřejnosti nejen re−

konstruované prostory mlýna, ale i právě ob−

novený původní naftový motor.

Vernerův mlýn o.p.s. − nový člen Euroregionu Krušnohoří
Vernerův mlýn − neues Mitglied der Euroregion Krušnohoří

Die gemeinnützige Gesellschaft Vernerův

mlýn (Verner Mühle) wurde am 18. 09. 2009

ein weiteres Mitglied der Euroregion. Das Ziel

der Gesellschaft Vernerův mlýn ist es, die bis

jetzt erhaltene Mühle in Brloh bei Louny zu

renovieren und aufgrund der schon geknüpf−

ten Zusammenarbeit mit den sächsischen

Mühlen, die Mühlen in der Euroregion in ei−

nem Lehrpfad zu vernetzen.

Am Samstag 19. 09. präsentierte die Vorsitz−

ende der Gesellschaft Ing. Stanislava Šefčí−

ková den tschechischen und sächsischen

Partnern, die dafür großes Interesse zeigten,

nicht nur die bereits rekonstruierten Räum−

lichkeiten der Mühle, sondern auch die eben

erneuerte Dieselantriebsmaschine.

V malebné krajině u Klostenburgu  se konala v pátek 24.

7. 2009 závěrečná kulturní akce projektu Lidové umělec−

ké školy Oederan a Základní umělecké školy Jirkov s ná−

zvem Utopie − divadlo improvizací a hudby.

V přípravě, která trvala pouze jeden týden, nastudovalo

pod odborným a uměleckým vedením šest žáků z české

strany a stejně tolik ze saské strany divadelní přestavení

na téma utopie. Mladým umělcům se podařilo odpovída−

jícím způsobem zvládnout jak improvizaci, tak i hudební

složku. Vysvětlující texty k odpovídajícím aktům byly před−

nášeny dvojjazyčně a týkaly se otázek spolužití v jednom

městě, charity a lidskosti. Mládež společná inscenace vel−

mi bavila. Mezi publikem byli také učitelé a rodiče mla−

dých umělců. Obě školy vyučují kromě jiného i výtvarné

umění. Před kulturní akcí byla proto otevřena malá výsta−

va na téma utopie s díly žáků uměleckých škol a za účasti

těchto umělců. Oproti státní umělecké škole v Jirkově, kde

žáci absolvují látku podle osnov, je škola Oederanu zalo−

žena městem a je pod volným  uměleckým vedením. Pro−

jektoví partneři spolupracují již delší dobu a obě strany

mají ze společných aktivit a zkušeností značný prospěch.

Utopie a přece realita − Utopie − und doch Realität

Auf dem malerischen Gelände von Klosterbuch fand am

Freitag, dem 24. 07. 2009 die Abschlußveranstaltung für

das Projekt der Volkskunstschule Oederan und der Kunst−

schule ZUŠ Jirkov „Utopie − Improvisationstheater und −

musik“ statt. In nur einer Woche Vorbereitungszeit stu−

dierten jeweils 6 Schüler beider Einrichtungen  unter fach−

licher, künstlerischer Anleitung zum Thema Utopie ein

Theaterstück ein, bei dem den Jugendlichen sowohl die

Improvisation als auch die musikalische Gestaltung in

ansprechender Weise gelungen ist. Die erklärenden Texte

zu den einzelnen Akten wurden zweisprachig vorgetragen

und berührten Fragen wie  Zusammenleben in einer Stadt,

Nächstenliebe, Menschlichkeit. Die Jugendlichen hatten viel

Spaß an der gemeinsamen Inszenierung. Zum Publikum

gehörten auch die Lehrer und Eltern der jungen Künstler.

Beide Schulen arbeiten unter anderem auch im Bereich der

bildenden Künste. Im Vorfeld der Veranstaltung wurde eine

kleine Ausstellung zum Thema Utopie mit Werken der

Kunstschüler und der anwesenden Künstler eröffnet. Im Ge−

gensatz zur staalichen Kunstschule in Jirkov, wo die Schüler

Ihren Stoff nach Lehrplänen absolvieren, ist die Oederaner

Schule in kommunaler Trägerschaft unter freier künstleri−

scher Leitung. Die Projektpartner arbeiten schon länger zu−

sammen und beide Seiten profitieren von den gemeinsamen

Aktivitäten und Erfahrungen.
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Die Agentur für Arbeit Annaberg−Buchholz

führte am 22. September mit ihrer Fachver−

mittlung für Hotel und Gaststättenpersonal

und Partnern der tschechischen Arbeitsver−

waltung im Projekt der Grenzpartnerschaft

EURES − TriRegio die 1. Grenzüberschreiten−

de Jobbörse Hotellerie /Gastronomie durch.

Die Besucher der Jobbörse sollten insbeson−

dere Informationen über Beschäftigungs− und

Ausbildungsmöglichkeiten in der Euroregion

Erzgebirge/Krusnohori und auch in anderen

touristischen Regionen Deutschlands sowie

im deutschsprachigen Ausland erhalten.

Mit dieser Jobbörse erfolgte ein erster Schritt

zur Abbildung eines gemeinsamen Arbeits−

und Ausbildungsmarkes und es wurden Ver−

1. Grenzüberschreitende Jobbörse in Marienberg
První přeshraniční burza práce v Marienbergu

Agentura práce Annaberg−Buchholz zpro−

středkovala a uskutečnila 22. září v rámci pro−

jektu přeshraničního partnerství EURES − Tri−

Regio první přeshraniční burzu práce pro

bindungen geknüpft sowie Netzwerke für die

zukünftige Zusammenarbeit in diesem Sek−

tor gebildet. Der direkte Informationsaus−

tausch unter den Fachkollegen verschiede−

ner Länder förderte zudem die konstruktive

Zusammenarbeit.

Bundesagentur für Arbeit

Annaberg−Buchholz

hotelový a gastronomický personál. Návštěv−

níci burzy měli příležitost získat zejména in−

formace o možnostech zaměstnání a vzdělá−

vání v Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge

a také v dalších turisticky zajímavých regio−

nech Německa a rovněž i dalších německy

mluvících zemích.

Touto burzou práce se podařil první krok

v představení společného trhu práce a vzdě−

lání a bylo navázáno spojení a také byly vy−

tvořeny sítě pro budoucí spolupráci v tomto

sektoru. Přímá výměna informací mezi kole−

gy odborníky z různých zemí tím podpořila

konstruktivní spolupráci.

Spolková agentura práce

− Annaberg−Buchholz

Das Schloss− und Schützenfest hat in der

Partnerstadt Zschopau eine lange Tradition.

Es findet auf dem Gelände des Schlosses

Wildeck und dessen Umgebung statt und jähr−

lich nehmen daran fast alle Einwohner der

malerischen Stadt teil. Die traditionelle Eröff−

nung am 28. August stand im Zeichen von

Musikabenden. Das Schützenfest wurde mit

den Schützenwettbewerben der Vereinsmit−

glieder und der Besucher eröffnet. Auch in

diesem Jahr beteiligte sich die Delegation aus

Louny mit dem Bürgermeister Ing. Jan Ker−

ner an der Spitze an dem Fest.

Die Launer auf dem Schützenfest in Zschopau
Lounští na střelecké slavnosti v Zschopau

Zámecké a střelecké slavnosti (Schloss und

Schützenfest) mají v partnerském městě

Zschopau už velkou tradici. Konají se v areá−

lu zámku Wildeck a v jeho okolí. Každoročně

se jich účastní snad všichni obyvatelé tohoto

malebného města. Tradiční páteční zahájení

je ve znamení hudebních večerů Také letos

se slavnosti zúčastnila i delegace z Loun

v čele se starostou Ing. Janem Kernerem.

Text a foto:
Ladislav BÁBA, Louny
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„Laola Carola!“ hieß es am Stadtfestwochenende im le−

gendären Dresdner Studentenclub Bärenzwinger in Anspie−

lung auf die nahe gelegene Carolabrücke. Ganz im Sinne

eines Stadtfestes für die ganze Familie, präsentierte sich

auch der Club und bot am Sonnabend ein Rockfestival

mit Musik für alle Generationen. Je drei tschechische und

drei deutsche Bands zogen von 15 Uhr bis Mitternacht

rund 1000 Zu−hörer musikalisch in ihren Bann.

„Für wen sollte ein Stadtfest sein?“ fragten sich tsche−

chische und deutsche Veranstalter, darunter Bärenzwin−

gerchef Jens Eichler. „Für die Dresdner und ihre Besu−

cher − klar!“ Die kommen oft und gern aus dem

Nachbarland − da lag der Gedanke eines deutsch− tsche−

chischen Rockfestivals nicht weit. Kurz entschlossen wurde

eine Zusammen−arbeit zwi−schen dem SKZ Chomutov und

dem Dresdner Bärenzwinger aufgebaut. „Rockbrücke Dres−

den − Chomutov“ nannten die Organisatoren ihr Projekt,

das von der Euroregion Erzgebirge und vom Programm

Ziel 3 zur Förderung der grenzübergreifenden Zusammen−

arbeit zwischen dem Freistaat Sachsen und der Tsche−

chischen Republik unterstützt wird.

Eine Idee, die aufging, wie auch viele tschechische Rock−

fans zeigten. Vor allem  „X−LEFT TO DIE“ begeisterte: „Die

Band ist bei uns Kult, in Deutschland aber noch wenig

bekannt,“ meint eine junge Frau aus Tschechien, die in

Dresden studiert. Ältere Zuhörer kamen bei „NEW AGE

OF SMOKIE“ musikalisch auf ihre Kosten, während die

jüngeren Festivalbesucher speziell zu späterer Stunde bei

der Punkband „KALTFRONT“ abtanzten.

Am 5. September trifft man sich in Tschechien wieder: An

diesem Tag werden deutsche und tschechische Bands zu−

sammen in Chomutov auftreten. Und weil die Premiere

beim Stadtfest so gut lief, sind bereits weitere gemeinsa−

me Konzerte, aber auch Ausstellungen, Lesungen und

Theateraufführungen in Planung.            Ing. Václav Reis           Ing. Václav Reis           Ing. Václav Reis           Ing. Václav Reis           Ing. Václav Reis

Deutsch−tschechisches Rockfestival zum Stadtfest
im Dresdner Studentenklub Bärenzwinger
Německo−český rockový festival k oslavám města Drážďan
ve studentském klubu Bärenzwinger

„Laola Carola!“, znělo během oslav města Drážďan v le−

gendárním drážďanském studentském klubu jako narážka

na poblíž ležící most Carola. Klub se prezentoval ve smyslu

„oslav města pro celou rodinu“ a nabídl v sobotu rockový

festival s hudbou pro všechny generace. Tři české a tři

německé kapely hudebně přilákaly a okouzlily od 15 ho−

din do půlnoci kolem 1000 posluchačů.

„Pro koho by měly být městské slavnosti?“ ptali se čeští

mínila mladá žena z Čech, která studuje v Drážďanech.

Starší posluchači si přišli na své při koncertu „NEW AGE

OF SMOKIE“, zatímco mladší návštěvníci festivalu se bě−

hem pozdních nočních hodin vytančili až k punkové ka−

pele „KALTFRONT“.

5. září se setkali v Čechách znovu: V tento den německé

a české kapely vystupovaly společně v Chomutově. A pro−

tože se premiéra při oslavách města Drážďany tak dobře

vydařila, jsou plánované další společné koncerty, ale také

výstavy, čtení a divadelní představení.

      Ing. Václav ReisIng. Václav ReisIng. Václav ReisIng. Václav ReisIng. Václav Reis

a němečtí pořadatelé, mezi nimi šéf Bären−

zwingeru Jens Eichler. „Pro obyvatele Dráž−

ďan a jejich návštěvníky − jasně!“ Ti k nám

přicházejí často a rádi ze sousední země − od toho nebylo

tak daleko k myšlence německo−českého rockového fes−

tivalu. Po krátkém rozhodování byla navázána spolupráce

mezi SKZ Chomutov a drážďanským Bärenzwingerem.

„Rockový most Drážďany −Chomutov“, tak pojmenovali

organizátoři projekt, který je podporovaný z evropského

programu Cíl 3 pro přeshraniční spolupráci mezi Českou

republikou a Svobodným státem Sasko.

Nápad, který vyšel, jak ukázali také mnozí čeští rockoví

fanoušci. Především „X−LEFT TO DIE“ nadchli: „Tato ka−

pela je u nás kultovní, v Německu ale ještě málo známá,“
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V obou posledních týdnech v červenci se

uskutečnil v Annabergu projekt města her

v areálu základní školy „An der Riesenburg

2“. Za organizaci bylo zodpovědné sdružení

mládeže Neuer Bahnohof z Ehrensfrieders−

dorfu, který již dlouhodobě rozvíjí kontakty

s partnerským městem Podbořany. Projektu

se zúčastnilo na 90 žáků mezi 6 a 13 lety

z Euroregionu Krušnohoří, mezi nimi bylo 28

českých dětí.

Dne 30.  7.  2009 se konala pro všechny účast−

níky, rodiče, babičky, dědečky a pro přátele

závěrečná slavnost. Děti zvolily svou starost−

ku, kterou se stala Kenny Teucher. Ta před−

stavila hostům a návštěvníkům jednotlivá sta−

noviště, jako například úřad práce, půjčovnu

automobilů, tiskové oddělení, banku či vězni−

ci. V místech, kde se vyráběly výrobky z plsti,

provozovalo se hrnčířství nebo dřevovýroba,

nebyly pro kreativitu žádné hranice. Další sku−

piny připravily pamlsky nebo nabízely různé

služby jako v opravdovém městě: kadeřnic−

tví, kosmetiku i švadlenku. Všechny děti do−

staly na začátku peníze do startu, se kterými

se musely během hry naučit vycházet. Každý

měl možnost vyzkoušet si jednotlivá stanoviš−

tě, podílet se sám na vytváření demokracie.

Vedení hry a její značení bylo dvojjazyčné. Děti

našly vždy cestu k porozumění, učily se jed−

no od druhého a téměř hrou nová slova, na−

vázaly osobní kontakty a odnášely si mnoho

společných prázdninových zážitků.

Německo−český projekt "Město her" − Naučit se demokracii formou hry
Deutsch−tschechisches Projekt in der Spielestadt − Demokratie spielend lernen

In den letzten beiden Juliwochen fand in An−

naberg die Spielestadt auf dem Gelände der

Grundschule „An der Riesenburg 2“ statt. Für

die Organisation verantwortlich war der Kin−

der− und Jugendverein Neuer Bahnhof aus

Ehrenfriedersdorf, der auch Kontakte in die

Partnerstadt Podbořany pflegt. So nahmen

etwa  90 Schüler zwischen 6 und 13 Jahren

aus der Euroregion Erzgebirge/Krušnohoří

teil, unter ihnen 28 tschechische Kinder.

Am 30. 07. 2009 gab es für alle Teilnehmer,

die Eltern, Großeltern und Freunde eine

Abschlußveranstaltung. Die von den Kindern

gewählte Bürgermeisterin Kenny Teucher

stellte den Gästen und Besuchern die einzel−

nen Stationen vor, so u.a. das Arbeitsamt, den

Fahrzeugverleih, die Pressestelle, die Bank,

das Gefängnis. An Ständen zum Filzen, Töp−

fern oder zur Holzgestaltung waren der Kre−

ativität keine Grenzen gesetzt. Andere Grup−

pen hatten Leckerein vorbereitet oder boten

Dienste an wie in einer richtigen Stadt: Fri−

seur, Kosmetik, Näherei. Alle Kinder hatten

zu Beginn ein Startgeld erhalten, mit dem sie

in der Zeit der Spielestadt entsprechend

auskommen lernen sollten. Jeder von ihnen

hatte die Möglichkeit, die einzelnen Stationen

der Spielestadt auszuprobieren, Demokratie

selbst mitzugestalten. Die Betreuung und

Ausschilderung war zweisprachig. Die Kinder

fanden immer einen Weg der Verständigung,

lernten voneinander fast spielend neue Wor−

te, knüpften persönliche Kontakte und hatten

viele gemeinsame Ferienerlebnisse.

Tento projekt byl podpořen z Evropského fondu pro regionální rozvoj,
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