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Č k a SSasko
k na společné
l č é cestě“
„Česko
Schváleno 11 nových česko-saských projektů evropského dotačního Programu Cíl 3/Ziel 3

„Sachsen und Tschechien auf gemeinsamem Weg“
Elf neue sächsisch-tschechische Projekte im EU-Förderprogramm Ziel 3 bestätigt
Česko-saský Monitorovací výbor Programu Cíl 3/Ziel 3 doporučil k podpoře na zasedání v Drážďanech dne 23. září 2010 dalších 11 přeshraničních
projektů se zaměřením na vzdělávání, sociální oblast, cestovní ruch a životní
prostředí. V rámci Programu Cíl 3/Ziel 3 tak budou realizovány projekty
s celkovými náklady přibližně 15 milionů EUR, které získají příspěvek Evropské unie cca 12,7 milionů EUR. Od zahájení programu v srpnu 2008 bylo
k realizaci schváleno již 109 projektů.
Z čerstvě schválených projektů bude šest koordinováno českými Lead partnery a pět projektů povedou Lead partneři saští. Požadavky týkající se kvality
spolupráce přitom v porovnání s předchozím programem Interreg III A významně vzrostly. Podmínkou pro poskytnutí dotace je u všech projektových
žádostí splnění nejméně dvou z následujících čtyř forem spolupráce: společné
plánování, společná realizace, společný personál, společné financování.
V programové prioritě s názvem Rozvoj společenských rámcových podmínek
v dotačním území získaly finanční podporu tři projekty.
V oblasti podpory Školských projektů se zapojí Úřad zemského rady Vogt-landkreis v Plavně, Gymnázium v Chebu a město Oelsnitz/Vogtland do
projektu „ Zřízení Česko-německého jazykového a komunikačního centra na
gymnáziích v Oelsnitz a v Chebu“. Projektem rozšíří gymnázia v Oelsnitz/
Vogtland a v Chebu kapacitu svých prostor. Potřeba rozšíření vyplynula ze
čtyřicetileté úspěšné partnerské spolupráce obou škol. Gymnázium Oelsnitz
jakožto jediné gymnázium regionu Zwickau, které vyučuje český jazyk, provede za tímto účelem rekonstrukci bývalé tělocvičny a vytvoří česko-německé
jazykové a komunikační centrum, zatímco na Gymnáziu v Chebu vznikne
učebna vybavená audio- a mediální technikou. Nové prostory a technické
předpoklady umožní víceúčelové využití například v rámci společných divadelních představení, rozšíření spolupráce v přírodních vědách apod. Nabídku
pro školní a mimoškolní aktivity využijí do budoucna i další školy a školky
z okolí. Evropská unie podpoří projekt 3,1 mil. EUR z Evropského fondu pro
regionální rozvoj (ERDF).
V prioritě Rozvoj hospodářství a cestovního ruchu schválil Monitorovací
výbor dotaci třem projektům.
V oblasti podpory Investiční opatření v cestovním ruchu mohou realizovat svůj
projekt „Společné centrum Bärenstein/Vejprty“ města Bärenstein a Vejprty.
V hraničním prostoru s nevyužitými objekty, plochami po demolici objektu
a se zastaralou infrastrukturou vznikne nový urbanisticky uspořádaný celek
ve spojené sídelní části obou obcí.
Atraktivní setkávací místo pro obyvatele obou obcí a výchozí prostor pro turisty
vyžaduje provést rekonstrukci vozovky, kanalizace a veřejného osvětlení, vybudování veřejných toalet, nových parkovacích míst a rekonstrukci informačního
centra. Společné centrum je svou polohou ideální pro oživení středů obou
obcí. Zároveň budou odstraněny překážky při překračování hranice a setkávání
lidí obou zemí. Vedle investičních opatření bude vypracován přeshraniční
společný marketingový koncept sousedních obcí. Projekt získá dotaci EU
okolo 3,2 mil. EUR z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF).
V programové prioritě Zlepšení situace přírody a životního prostředí bylo
podpořeno pět projektů.
V oblasti podpory Kooperace v oblastech ochrany klimatu, lesů, přírody
a krajiny a odpadní hospodářství bude Sdružení na podporu biomasy a obnovitelných surovin Freiberg e.V., obec Rechenberg-Bienenmühle a Výzkumný
ústav rostlinné výroby Chomutov realizovat projekt „Rekultivace plošně
zatížených areálů těžkými kovy a ploch po hnědouhelné těžbě v euroregionu
Krušnohoří pomocí optimalizované produkce obnovitelných zdrojů k energetickému využití – RekultA“. Projekt je zaměřen na využití ploch zatížených
těžkými kovy v okolí Freibergu a ploch v krajině po hnědouhelné těžbě v okolí
Chomutova na pěstování obnovitelných technických a energetických surovin.
Plánována je výměna zkušeností a výměna neinvazivních rostlinných druhů
a hnojiv k praktickému užití na pokusných plochách. Vznikne přeshraniční
metodika, strategie a propojení struktur pro energetické využití biomasy.
Následná realizace opatření bude zajištěna uzavřením smluv s producenty
surovin, zpracovateli a dalšími odvětvími. Přibližně 400.000 EUR poskytne
projektu Evropská unie z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF).
Místem pro podání projektových žádostí pro získání podpory z Programu Cíl
3/Ziel 3 a pro vydání Smlouvy o poskytnutí dotace je Saská rozvojová banka
-dotační banka- v Drážďanech (Sächsische Aufbaubank -Förderbank- (SAB).
Podrobné informace k postupu získání dotace a kontakty jsou k nalezení na
webových stránkách http://www.ziel3-cil3.eu. Dotazy k přeshraniční spolupráci a požadavky na termín konzultace je možné zaslat na e-mailovou adresu
kontakt@ziel3-cil3.eu.

Der binationale Begleitausschuss des Ziel 3-Programms hat am 23. September 2010 in Dresden elf
weitere grenzübergreifende Vorhaben in den Bereichen Bildung, Soziales, Tourismus und Umwelt bestätigt. Mit rund 12,7 Millionen Euro EU-Mitteln kann damit im Rahmen des Ziel 3/Cíl 3-Programms
ein Gesamtvolumen von rund 15 Millionen Euro umgesetzt werden.
Seit Beginn der Antragstellung im August 2008 konnten sich nunmehr 109 Projekte qualifizieren.
Fünf Projekte werden unter sächsischer und sechs Projekte unter tschechischer Federführung realisiert.
Dabei sind die Anforderungen an die Qualität der Zusammenarbeit im Vergleich zum Vorgängerprogramm
Interreg III A deutlich gestiegen: Mindestens zwei der vier Kriterien „gemeinsame Planung“, „gemeinsame
Durchführung“, „gemeinsame Finanzierung“ und „gemeinsames Personal“ müssen erfüllt sein, um eine
Förderung aus dem Ziel 3/Cíl 3- Programm zu erhalten.
Im Programmschwerpunkt Entwicklungen der gesellschaftlichen Rahmenbedingungen im Fördergebiet
stimmte der Begleitausschuss der Förderung von drei Projekten zu.
Im Vorhabensbereich Förderung schulischer Projekte können das Landratsamt Vogtlandkreis in Plauen, das Gymnázium Cheb und die Stadtverwaltung Oelsnitz/Vogtland das Projekt „Errichtung eines
Deutsch-Tschechischen Sprach- und Kommunikationszentrums an den Gymnasien Oelsnitz und Cheb“
umsetzen. Im Rahmen des Projekts werden die Gymnasien Oelsnitz/Vogtland und Cheb die für ihre in
40jähriger Schulpartnerschaft gewachsene Zusammenarbeit erforderlichen Raumkapazitäten schaffen.
Das Gymnasium Oelsnitz als einziges Gymnasium der Regionalstelle Zwickau mit Tschechischunterricht
im sprachlichen Profil wird zu diesem Zweck eine ehemalige Turnhalle zum deutsch-tschechischen
Sprach- und Kommunikationszentrum ausbauen, während das tschechische Partnergymnasium in Cheb
einen Audio- und Medienraum umgestalten kann. Mit Hilfe dieser neuen räumlichen und technischen
Voraussetzungen wird eine vielfältigere Nutzung etwa durch gemeinsame Theateraufführungen oder die
Ausweitung der Kooperation auf Naturwissenschaften ermöglicht.
Auch benachbarte Schulen und Kindertagesstätten sollen von diesem erweiterten Angebot profitieren,
so dass in der Region zukünftig neben schulischen auch verstärkt außerschulische Aktivitäten von hoher
Qualität angeboten werden können. Die Europäische Union unterstützt das Vorhaben mit einer Förderung
in Höhe von rund 3,1 Millionen Euro aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE).
Im Programmschwerpunkt Entwicklung der Wirtschaft und des Tourismus stimmte der Begleitausschuss
der Förderung von drei Projekten zu.
Im Vorhabensbereich Investive Maßnahmen im Bereich der touristischen Infrastruktur können die
Gemeindeverwaltung Bärenstein und die Stadt Vejprty das Projekt „Gemeinsame Mitte Bärenstein/
Vejprty“ umsetzen. Gegenstand des Projektes ist die Aufwertung des derzeit noch unstrukturierten städtebaulichen Raumes am Grenzübergang zwischen den unmittelbar benachbarten Orten Bärenstein und
Vejprty. Durch die Rekonstruktion der Straße, den Ausbau der Abwasserleitungen und der öffentlichen
Beleuchtung, den Bau von öffentlichen Toiletten und neuen Parkplätzen, die Sanierung der Fassaden des
Informationszentrums, die Anlage eines Springbrunnens sowie Begrünungsarbeiten wird ein attraktiver
Anlaufplatz für Bewohner und Touristen beider Orte geschaffen. Aufgrund ihrer zentralen Lage und der
Nähe zu Gastronomie und Handel in beiden Ländern soll die neue gemeinsame Mitte auch zur Belebung
der Stadtkerne beider Gemeinden beitragen. Zugleich werden Hindernisse beim Überschreiten der Grenze
und bei der Begegnung der Bürger beider Länder abgebaut. Neben den investiven Maßnahmen wird ein
grenzübergreifendes Marketingkonzept für die beiden Nachbargemeinden erstellt. Das Vorhaben wird
von der Europäischen Union mit rund 3,2 Millionen Euro aus dem Europäischen Fonds für regionale
Entwicklung (EFRE) gefördert.
Im Programmschwerpunkt Verbesserung der Situation von Natur und Umwelt wurde der Förderung
von fünf Projekten zugestimmt.
Im Vorhabensbereich Kooperationen in den Bereichen Klimaschutz, Wald- und Naturschutz, Landschaftspflege und Abfallwirtschaft können der Verein zur Förderung von Biomasse und nachwachsenden
Rohstoffen Freiberg e.V., Rechenberg-Bienenmühle, und das Forschungsinstitut für Pflanzenproduktion
(Výzkumný ústav rostlinné výroby), Chomutov, das Projekt „Rekultivierung großflächig schwermetallbelasteter Areale und Bergbaufolgelandschaften der Euroregion Erzgebirge durch standortangepasste
Anbausysteme nachwachsender Rohstoffe zur energetischen Verwertung – RekultA“ durchführen.
Das Projekt zielt auf eine energetisch sinnvolle Nachnutzung der durch Schwermetallanreicherungen
belasteten Oberböden in der Region um Freiberg sowie der durch den Braunkohletagebau stark veränderte Landschaft in der Region um Chomutov durch den Anbau nachwachsender Rohstoffe. Geplant
sind Erfahrungsaustausche sowie der Austausch von nicht-invasivem Pflanzgut und Düngemitteln zur
praktischen Anwendung auf Versuchsflächen. Es werden grenzüberschreitende Handlungsempfehlungen, Strategien und Wertschöpfungsketten zur energetischen Verwertung von Biomasse formuliert. Die
nachfolgende Umsetzung der Maßnahmen wird durch den Abschluss von Kooperationsvereinbarungen
mit Rohstofferzeugern, -verwertern sowie vor- und nachgelagerten Branchen abgesichert. Die Europäische Union unterstützt das Vorhaben mit einem Zuschuss in Höhe von rund 400.000 Euro aus dem
Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE).
Antrags- und Bewilligungsstelle ist die Sächsische Aufbaubank – Förderbank – (SAB). Ausführliche
Informationen zum Antragsverfahren und zu Kontaktdetails erhalten alle Interessierten auf der Website
von Ziel 3/Cíl 3 unter http://www.ziel3-cil3.eu. Anfragen zu Fördermöglichkeiten der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit sowie zu Beratungsterminen können an kontakt@ziel3-cil3.eu gerichtet werden.
Weitere Auskünfte erteilt die SAB unter:
Gemeinsames Technisches Sekretariat: Tel. +49-(0)351 4910-3950, E-Mail: kontakt@ziel3-cil3.eu oder
Pressestelle: Beate Bartsch: Tel. +49-(0)351 4910-3821
E-Mail: Beate.Bartsch@sab.sachsen.de
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CÍL 3

Lokální řídící výbor Euroregionu Krušnohoří schválil další projekty
Lokaler Lenkungsausschuss genehmigte weitere Projekte
Celkem 6 německých a 2 české projekty ve Fondu malých
projektů v programu Cíl 3 Evropského fondu pro regionální
rozvoj bylo předloženo k hodnocení na zasedání společného Lokálního řídícího výboru Euroregionu Krušnohoří dne
8. 9. 2010 ve Freibergu. Sedm projektů bylo schváleno,
jeden německý projekt nebyl schválen a jeden český projekt
byl schválen s podmínkou většího zapojení odborníků. Celkem bylo na všechny projekty uvolněno z prostředků Fondu
malých projektů v tomto kole 97 204,74 EUR.
Fond malých projektů, který spravuje a administruje
Euroregion Krušnohoří, je projektem v programu Cíl 3
a podporuje přeshraniční spolupráci Saska a ČR do roku
2013. Ročně má každá strana euroregionu k dispozici ve
Fondu malých projektů průměrně 270 000 EUR. O přidělení dotace rozhoduje česko–saský společný Lokální řídící
výbor s celkovým počtem 16 hlasujících členů a 7 členů
s hlasem poradním. Projekty byly detailně projednávány
v odborných komisích euroregionu, jejich profesionální
stanoviska byla opět pro členy Lokálního řídícího výboru
velmi dobrým vodítkem a názory komisí byly plně akceptovány. Další jednání Lokálního řídícího výboru se uskuteční
dne 24. listopadu v Mostě.

Insgesamt 6 deutsche und 2 tschechische Projekte im
Kleinprojektfonds im Programm Ziel 3 des Europäischen
Fonds für regionale Entwicklung wurden zur Bewertung bei
der Sitzung des gemeinsamen Lokalen Lenkungsausschusses der Euroregion Erzgebirge am 08. 09. in Freiberg vorgelegt. Sieben Projekte wurden genehmigt, ein deutsches
Projekt wurde nicht bewilligt, ein tschechisches wurde mit
der Anlage genehmigt, dass die Fachleute mehr ins Projekt
einbezogen werden. Insgesamt wurden aus dem Fonds der
Kleinprojekte 97204,74 EUR freigegeben.
Der der von der Euroregion verwaltete und administrierte Kleinprojektfonds ist ein Großprojekt im Ziel 3, der
die grenzüberschreitende Zusammenarbeit Sachsens
und Tschechiens bis 2013 unterstützt. Jährlich hat jede
Seite der Euroregion durchschnittlich 270 000 EUR zur
Verfügung gestellt. Über die Förderung entscheidet ein
gemeinsamer sächsisch-tschechischer Lenkungsausschuss, mit 16 stimmberechtigten Mitgliedern, und mit
7 beratenden Mitgliedern. Die Projekte wurden detailliert
in den Facharbeitsgruppen der Euroregion besprochen
und ihre professionellen Stellungnahmen waren für die
Mitglieder des Lokalenausschuss wieder ein guter Anhalt.
Die Meinungen der Arbeitsgruppen wurden voll akzeptiert.
Die weitere Beratung findet am 24. November in Most statt.
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RADA EUROREGIONU
RAT DER EUROREGION

Rada Euroregionu Krušnohoří projednala Cenu i návrhy projektů
Rat der Euroregion Krušnohoří beriet über den Preis
der Euroregion und über Projektvorschläge
Rada euroregionu se tentokrát sešla v příjemném
prostředí na ranči U Matěje u obce Blatno na Chomutovsku. V úvodu projednala finanční situaci české
části tohoto sdružení a její řešení v souvislosti se
zpožďováním plateb z Drážďan. Česká část euroregionu musela zřídit devizové konto, pro členy rady
nebylo velkým překvapením, že vedení devizového
účtu v Německu je pro euroregion daleko, daleko výhodnější než doma. Na základě petice občanů v Krušnohoří Evropskému parlamentu ohledně znečišťování ovzduší pověřila rada svou komisi pro životní
prostředí přípravou stanoviska, předsedkyni pověřila
přednést toto stanovisko i v Hospodářské a sociální

Am 27. August traf sich der Rat in der angenehmen Atmo-

die Arbeitsgruppe Museen und Kulturdenkmäler gewählt.

radě Mostecka a pozvat zástupce Unipetrolu do

sphäre der Ranch U Matěje nahe der Gemeinde Blatno bei

Auf Wunsch des Rates informierten die Vertreterinnen

příštího jednání rady. Do komise muzeí a kulturní

Chomutov. Am Anfang wurde zur Finanzsituation der tsche-

des Bezirkes, Anna Elischerová und Ivana Baierová, zur

památky byl za KPÚ Ústeckého kraje zvolen Mgr.

chischen Seite der Euroregion, die im Zusammenhang mit

Situation im grenzüberschreitenden Verkehr und über die

Adam Šrejber. Zástupkyně krajského úřadu Anna

den langen Zeiträumen der Rückerstattung der Gelder für

Möglichkeiten der Förderungen für die Aufbereitung der

Elischerová a Ivana Baierová podaly na přání členů

die Umsetzung des KPF entsteht, beraten. Die tschechische

Straßengrenzübergänge in der Euroregion.

rady zasvěcenou a podrobnou informaci o situaci

Seite der Euroregion musste ein Devisenkonto eröffnen; für

Der Rat der Euroregion machte sich mit den Projekt-

v přeshraniční dopravě a o využívání dotačních titulů

die Mitglieder des Rates war es keine große Überraschung,

vorhaben im Kleinprojektfonds für den kommenden

na úpravy silničních a pěších přechodů v Euroregi-

dass die Kontoführung in Deutschland für die Euroregion

Lenkungsausschuss, sowie mit den Stellungnahmen der

onu Krušnohoří. Rada se seznámila s projektovými

wesentlich günstiger ist als zu Hause.

Arbeitsgruppen zu den Projekten vertraut. Der Rat be-

záměry ve Fondu malých projektů a se stanovisky

Weiterer Tagesordnungspunkt war die Petition von Bürgern

auftragte außerdem die Arbeitsgruppe Schulen/Jugend/

komisí k navrženým projektům. Rada pověřila komisi

im Erzgebirge an das EU Parlament zur Luftbelastung. Hier

Kultur mit der Vorbereitung der Vorschläge zur Verleihung

pro kulturu školy a mládež předjednáním návrhů na

beauftragte der Rat seine Arbeitsgruppe Umwelt und Regi-

des Preises der Euroregion Erzgebirge/Krušnohoří für

udělení Ceny Euroregionu Krušnohoří za vynikající

onalplanung mit der Vorbereitung einer Stellungnahme, die

ausgezeichnete grenzüberschreitende Zusammenarbeit.

přeshraniční spolupráci. Tato komise by měla také

die Vorsitzende im Sozial- und Wirtschaftsrat der Region

Diese Arbeitsgruppe soll auch die Vorschläge zur Form

doporučit návrh formy Ceny, která bude po schvá-

Most vorzutragen soll. Der Rat möchte auch die Vertreter

des Preises empfehlen, der nach einem Beschluss durch

lení na společném česko–saském zasedání udělena

der Firma Unipetrol zu dieser Beratung einladen.

den gemeinsamen sächsisch–tschechischen Rat, am 11.

v Lounech dne 11. 12. 2010.

Herr Mgr. Adam Šreiber wurde als Vertreter des Bezirkes in

12.2010 in Louny verliehen wird.

Rada Euroregionu Krušnohoří v Třebívlicích - Rat der Euroregion Krušnohoří in Třebívlice
Die vor der Kommunalwahl stattfindende Ratssitzung am 24. 09. wurde

Konstruktivní a korektní jednání rady před komunálními volbami 24. 9. nepoznamenal

durch den gerade in Tschechien geführten Wahlkampf zur Kommunalwahl

v ničem negativně ani volební boj. Soustředilo se na problematiku Fondu malých pro-

nicht negativ beeinflusst. Die Beratung konzentrierte sich auf die Probleme

jektů, který euroregion spravuje, ale i na velké projekty, o kterých spolurozhoduje. Rada

im Kleinprojektfonds, den die Euroregion verwaltet,

vyjádřila nesouhlas s rušením

aber auch auf die Großprojekte, über die sie mit

regionálních tratí a pověřila svou

entscheidet. Der Rat äußerte seine Missbilligung zur

předsedkyni jednáním s před-

Stilllegung einiger regionalen Eisenbahnstrecken und

staviteli kraje a ministerstva,

beauftragte seine Vorsitzende, mit den Vertretern des

aby byly nalezeny alternativy

Bezirkes und des Ministeriums in Kontakt zu treten,

řešení, podobně jako tomu

um Alternativen zu finden, ähnlich wie in Sachsen,

bylo v Sasku, kdy po privatizaci

wo es nach der Privatisierung der regionalen Eisen-

regionálních tratí došlo naopak

bahnstrecken zur Entwicklung durch Privatisierung

k jejich rozvoji. Rada se shodla

kam. Der Rat verständigte sich außerdem auf einen

na společném znění statutu Ceny

gemeinsamen Text des Status zum Preis der Eurore-

Euroregionu Krušnohoří a na

gion, sowie auf die Art der Kandidatenauswahl. Die

způsobu volby nositele Ceny.

Diskussion drehte sich auch um die Frage des Hoch-

V diskusi byla projednána i otáz-

wassermonitorings. Der anschließende Ausflug in die gerade aufgebauten

ka protipovodňového monitoringu. Exkurze po ukončeném jednání rady v budovaném

Weinberge in Třebívlice war für alle sehr interessant.

vinařství v Třebívlicích byla pro všechny velmi zajímavá.
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Komise pro krizový management
Arbeitsgruppe Brand- und Katastrophenschutz
Komise pro krizový management se sešla 11.

starostou Oseku Ing. Jiřím Hlinkou, který je

hier, bei ihrer Beratung, die Umsetzung ihres

září u příležitosti své tradiční soutěže mladých

po náročné operaci v lázních, a navštívili poté

weiteren Projekts besprochen. Es handelt sich

hasičů euroregionu, kterou komise realizuje

všechna stanoviště soutěže. V neděli se pře-

um einen Fachsprachkurs für Rettungskräfte.

již 15 let. Tentokrát organizovalo tuto inovo-

dání cen ujala samotná primátorka Chomuto-

Die Mitglieder vermittelten eine weitere grenz-

vanou soutěž, podpořenou Fondem malých

va, poslankyně parlamentu, Ivana Řápková.

überschreitende Zusammenarbeit der Jugendfeuerwehren und beschäftigten sich auch mit

projektů v Cíli 3, město Chomutov, kde se

dem Vorschlag ihres Kandidaten für den Preis

také na Kamencovém jezeře třídenní soutěž
mladých hasičů konala. Komise zde na svém

Die Arbeitsgruppe traf sich am 11. September

der Euroregion. Sie tauschten Grüße mit dem

jednání projednala postup realizace svého

anlässlich ihres traditionellen Wettbewerbs der

Vorsitzenden der Arbeitsgruppe Ing. Jiří Hlinka,

dalšího projektu, kterým je odborný jazykový

Jugendfeuerwehren der Euroregion, den die

der nach einer schwierigen Operation in einer

kurz pro záchranáře. Členové komise zde také

Arbeitsgruppe schon 15 Jahre realisiert. Diesmal

Kur ist und besichtigten danach alle Standpunkte

zprostředkovali další přeshraniční spolupráci

organisierte den aus dem Kleinprojektfonds Ziel

des Wettbewerbs. Am Sonntag nahm die Ober-

mladých hasičů a zabývali se i návrhem svého

3 geförderten innovativen Wettbewerb die Stadt

bürgermeisterin von Chomutov und die Abge-

kandidáta na Cenu Euroregionu Krušnohoří.

Chomutov, wo auch am Alaunsee der dreitägi-

ordnete des Parlaments Frau Ivana Řápková die

Vyměnili si pozdravy se svým předsedou,

ge Wettkampf stattfand. Die Arbeitsgruppe hat

Übergabe der Preise persönlich vor.

Tradiční soutěž mladých hasičů
Der traditionelle Wettbewerb der Jungendfeuerwehren
Této tradiční soutěže Euroregionu Krušnohoří
se v rámci projektu ve Fondu malých projektů
v programu Cíl 3 zúčastnilo 7 českých a 7
německých družstev mladých hasičů. Pořadatelem bylo město Chomutov, které bylo také
žadatelem projektu ve Fondu malých projektů.
3 km dlouhá trať obsahovala různá stanoviště,
kde mladí hasiči plnili náročné úkoly. Pro soutěžící tu ale také bylo množství volnočasových
aktivit v nádherném prostředí Kamencového
jezera a účastníci zde také navázali mnohá
partnerství a mnohdy již i upevnili přátelství
z minulých soutěží.
Europäische Union. Europäischer Fonds für
regionale Entwicklung: Investition in Ihre
Zukunft/Evropská unie. Evropský fond pro
regionální rozvoj: Investice do vaší budoucnosti

An dem traditionellen Wettbewerb der Euroregion Erzgebirge nahmen im Rahmen des
Projektes im Kleinprojektfonds 7 deutsche
und 7 tschechische Mannschaften teil. Der
Organisator war die Stadt Chomutov, die
auch die Antragstellerin des Projektes im
Kleinprojektfonds war. Die 3 km lange Strecke
beinhaltete verschiedene Stationen, wo die
Jugendfeuerwehren anspruchvolle Aufgaben
erfüllen mussten.
Für die Teilnehmer waren hier in der herrlichen Umgebung des Alaunsees aber auch
viele Freizeitaktivitäten möglich. Viele Freundschaften wurden neu geknüpft und alte aus

Ing. Václav Fiala, člen komise krizového managementu organizuje soutěž.
Ing. Václav Fiala, Mitglied der Arbeitsgruppe, organisiert den Wettbewerb.

den vorigen Wettbewerben vertieft.
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Společně s krajem /
Gemeinsam mit dem Bezirk

Dopravní komise jednala v Dubí
Arbeitsgruppe Verkehr tagte in Dubí
Unter Leitung des Vorsitzenden Ing. Petr
Pípal, Bürgermeister der Stadt Dubí, fand im
Rathaus dieser Stadt am 14. 09. eine weitere
Beratung der wichtigen Arbeitsgruppe Verkehr
statt. In Abwesenheit wichtiger tschechischer
Fachleute wurde die Problematik des Programms Ziel 3 im Bereich Verkehrsinfrastruktur besprochen, das Problem der Erzgebirgischen Eisenbahn, des grenzüberschreitenden
Gütertransports und weitere Projektvorhaben.
Die Problematik der Erzgebirgischen Eisenbahn, mit dem Vorhaben die Verbindung zwischen Holzhau und Moldava zu erneuern, hat
die Arbeitsgruppe in den vergangenen Jahren
oft besprochen.
Auf Vorschlag von Jan Maxa aus dem Be-

Předsedové Jürgen Zimmermann a Ing. Petr Pípal

zirksamt und den Vorsitzenden der Arbeits-

Die Vorsitzenden Jürgen Zimmermann und Ing. Petr Pípal

gruppe, soll ein Brief an die entsprechenden
Ministerien geschickt werden, damit sich ihre
Vertreter eindeutig zu dem schon vorbereiteten, jedoch noch nicht unterzeichneten
Memorandum über das Verständnis über
den Ausbau der fehlenden Eisenbahnstrecke
äußern. Die Arbeitsgruppe beschäftigte sich
intensiv mit dem Programm Ziel 3. Wenn die

Umverteilung der Finanzmittel Ziel 3 erfolgt,

machten die Anwesenden mit der Liste der

kann auch das Projekt der Straßenverbin-

genehmigten Grenzübergänge 2009 bekannt.

dung Olbernhau- Brandov gelöst werden.

Die Anwesenden waren mit dem Vorhaben

Die Vorbereitung des Projektes dauert schon

einer aktuellen Berichterstattung im Rahmen

3 Jahre, aber noch immer ist das Problem

der Euroregion einverstanden. Die Konkreti-

der Anbindung, trotz Bemühungen des Bezir-

sierung des Vorhabens erfolgt zur nächsten

kes, nicht gelöst. Die Vertreter des Bezirkes

Beratung in Sachsen.

Pod vedením předsedy dopravní komise Euroregionu Krušnohoří Ing. Petra Pípala, starosty
Dubí, se na radnici v Dubí uskutečnilo 14. 9.
její další jednání této důležité komise. Za účasti
význačných českých odborníků byla projednána
problematika programu Cíl 3 pro rozvoj dopravní
infrastruktury, problém Krušnohorské železnice,
nákladní přeshraniční dopravy. Byly zde představeny i další projektové náměty. Problematiku
Krušnohorské železnice se záměrem jejího obnoveného propojení mezi Moldavou a Holzhau
komise projednávala v minulosti již mnohokrát.
Tentokrát po projednání aktuálního vývoje a po
vyjádření Jana Maxy z Ústeckého kraje bude na

Vladimír Macholda

návrh předsedy komise Ing. Pípala zpracován
dopis příslušným ministerstvům na saské a české straně, aby se jejich zástupci jednoznačně
vyjádřili k připravenému, ale dosud nepodepsanému memorandu o porozumění pro obnovení

a přes snahu Ústeckého kraje o urychlené řešení

přechodů pro osobní automobily či o nákladní

chybějícího úseku této trati. Komise se zevrubně

stále není vyjasněn bod napojení obou silnic.

dopravu. Komise se také seznámila s námětem

zabývala programem Cíl 3. Poté, co bude známo

Zástupci Ústeckého kraje představili komisi se-

projektu aktuálního dopravního přeshraničního

přerozdělení prostředků v tomto programu, bude

znam schválených hraničních přechodů k roku

zpravodajství v rámci euroregionu a podrobně

připraven projekt silničního napojení Brandova

2009. Komise se obrátí na hraniční obce s do-

projedná přípravu konkrétního projektu na svém

a Olbernhau. Příprava projektu trvá již 3 roky

tazníkem, jaký je zájem o rozšíření hraničních

příštím jednání v Sasku.
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Arbeitsgruppe Umwelt und Regionalplanung der Euroregion Erzgebirge
Komise pro životní prostředí a regionální plán Euroregionu Krušnohoří
Im September traf sich diese wichtige gemeinsame Arbeitsgruppe zu ihrer Tagung in
Olbernhau. Diesmal stand die Beratung unter
dem Thema Hochwasserschutzmaßnahmen.
Es wurde an Hand des Beispieles der Maßnahmen an der Natzschung dokumentiert.
Weiterhin wurde das Projektes „Erforschung
der Möglichkeiten zur Minimierung der organischen Schadstoffe in den Trinkwasserressourcen im Erzgebirge“, präsentiert, das die
Arbeitsgruppe bereits im vergangenen Jahr
bewertete und zur Bewilligung im Begleitausschuss des Programms Ziel 3 empfohlen
hatte. Für die Anwesenden war es sehr interessant, von den tschechischen und deutschen
Partner zu erfahren, wie die Forschungsarbeiten fortgesetzt und in welchem Ausmaß
die Trinkwasserquellen im Erzgebirge davon
positiv beeinflusst werden. Die Arbeitsgruppe
hat das Kleinprojekt mit dem Titel „Workshops

Tentokrát se sešla tato význačná společná ko-

vodohospodářství a doporučila žadateli, aby

über grenzüberschreitende Konzeption der

mise na svém jednání v Olbernhau. Voda byla

do něho zahrnul ve větší míře odborníky z vo-

Wasserwirtschaft“ unter der Auflage emp-

tentokrát hlavním obsahem jednání – a byla to

dohospodářských podniků. Bohužel o realizaci

fohlen, Fachleute aus der Wasserwirtschaft in

protipovodňová opatření v Olbernhau a pře-

projektu ochrany rašelinišť komise nemohla být

größerem Maß zu integrieren. Leider konnte

devším prezentace projektu Výzkum možností

informována, protože se zástupci Ústeckého

die Arbeitsgruppe zur Umsetzung des Pro-

minimalizace obsahů organických škodlivin

kraje, který projekt podal, nedostavili. Stejně

jektes „Moorschutz“ nicht informiert werden,

ve zdrojích pitných vod v Krušných horách,

tak nemohla být z důvodu absence zástup-

weil die Vertreter des Bezirkes Ústecký kraj,

který komise již v minulém roce projednala

ců kraje projednána problematika výstavby

die das Projekt beantragt hatten, nicht anwe-

a doporučila ke schválení v Monitorovacím

větrných a solárních elektráren na Moldavě,

send waren. Aus diesem Grund konnte auch

výboru Cíl 3. Pro přítomné bylo velmi zajíma-

což právě pro německou stranu bylo velkým

die Problematik der Wind- und Solaranlagen

vé se dozvědět od českých i saských part-

zklamáním. Komise se znovu zabývala peticí

in Moldava nicht besprochen werden, was

nerů tohoto projektu o postupu výzkumných

občanů na saské straně proti znečišťování

gerade für die deutsche Seite enttäuschend

prací, které velkou měrou pozitivně ovlivní

ovzduší. V obou podnicích, na kterých údajně

war. Die Arbeitsgruppe hat sich außerdem mit

zdroje pitné vody v Krušných horách. Komi-

lpí podezření, v České rafinérské a Unipetro-

der Petition zur Luftverschmutzung, die eine

se doporučila ke schválení také malý projekt

lu, byla provedena hloubková kontrola České

sächsische Bürgerinitiative bei der EU einge-

s názvem Workshopy o přeshraniční koncepci

inspekce životního prostředí a zástupci těchto

reicht hat, beschäftigt. In den Betrieben,

společností na jednání

die für eine Verursachung in Frage kom-

předali její výsledky.

men könnten, also Unipetrol und Česká

Znovu bylo prokázá-

Rafinérská, wurde durch die Tschechi-

no, že všechny normy

sche Umweltinspektion eine Tiefkontrolle

a předpisy jsou do-

durchgeführt.

držovány a jejich vliv

Vertreter beider Gesellschaften übergaben

na životní prostředí

bei der Beratung die Ergebnisse dieser

v Sasku byl vylou-

Kontrolle. Es wurde mitgeteilt, dass alle

čen. Všichni členové

Normen und Vorschriften eingehalten

komise se po kon-

worden wären. Die Mitglieder der Arbeits-

struktivním jednání na

gruppe besichtigen nach der Beratung die

společné prohlídce

Bauwerke der realisierten Hochwasser-

seznámili s realizo-

schutzmaßnahmen am Grenzfluss Natz-

vanými protipovodňo-

schung, die in der Beratung präsentiert

vými opatřeními v Ol-

wurden.

bernhau.
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Komise pro hospodářství a turistiku v Lounech
Arbeitsgruppe Wirtschaftsförderung und Touristik in Louny
Aufgrund der Initiative des Vorsitzenden der Wirtschaftskammer Louny, Herrn Ing. František Jochman, der
langjähriges Mitglied dieser wichtigen Arbeitsgruppe der
Euroregion ist, fand diese Beratung in der Gesellschaft
Aisan Industry Louny statt. Die Firma ist auf die Produktion von Autoteilen spezialisiert, die den anspruchsvollen
Forderungen an die hohe Präzision sowie an lange Gebrauchsdauer genügen.
Die Mitglieder der Arbeitsgruppe beschäftigten sich mit
der Einschätzung der Großprojekte im Programm Ziel 3,
„Montanregion Erzgebirge“, der „Silberstraße“ und des
überarbeiteten Projektes „MiniMost“. Eindeutig zur Genehmigung empfohlen wurde das Projekt „Tschechisch–sächsische touristische Region – Neue Qualität“, das der Bezirk
Ústecký kraj für seine Euroregionen beantragt.
Ein weiterer wichtiger Punkt der Beratung war die Bewertung der Kleinprojekte im Kleinprojektfonds. Die Arbeitsgruppe hat die Projekte „Fichtelbergkönig“und „Vernetzung
der Tourismusinfozentren“ zur Genehmigung empfohlen.
Das Pilotprojekt „Fahrradanbindung der Schlösser“ wurde
mit dem Hinweis auf Überarbeitung zurückgestellt.
Leider war es nicht möglich die Konzeption der Tourismusentwicklung des Bezirks zu besprechen, weil die Vertreter des Bezirkes zur Beratung nicht gekommen waren.
Bei der Beratung im November in Annaberg wird neben der
Bewertung der Projekte auch die Problematik der Arbeitnehmerfreizügigkeit und des Gütertransportes thematisiert.

Z iniciativy předsedy OHK Louny Ing. Františka Jochmana,
dlouholetého člena této vyznané komise euroregionu, se
uskutečnilo 31. 8. její další jednání ve Společnosti Aisan
Industry Louny, s.r.o., která se specializuje na výrobu
součástí automobilů. Automobily musí splňovat náročné
požadavky na vysokou přesnost a dlouhou životnost.
Členové komise se zabývali hodnocením dosavadních
velkých projektů v Cíli 3, kterými jsou Montanregion
Krušnohoří, Silberstraße, přepracovaný projekt MiniMost

Muzea a kulturní památky - Museen und Kulturdenkmäler
Komise pro muzea a kulturní památky, která je subkomisí komise pro kulturu a mládež Euroregionu
Krušnohoří, jednala pod vedením své předsedkyně
PhDr. Libuše Pokorné, ředitelky Oblastního muzea
v Mostě v pondělí 9. srpna právě v tomto muzeu.
Členové komise se seznámili s realizací Fondu malých projektů, ve kterém je schváleno prozatím na sto
projektů s náklady milion EUR, a s přehledem dosud
schválených velkých projektů v Monitorovacím výboru programu Cíl 3. Mezi úspěšné velké projekty, na
kterých se členové této komise svou odbornou prací
podílejí, patří např. Centrum lidového krušnohorského umění v Annabergu či replika původního krušnohorského domu na Lesné. V současné době se
členové komise nadále intenzivně zabývají projektem
Montanregion. Projekt na české straně podal Ústecký kraj a v mosteckém muzeu již pracuje projektová
manažerka, zodpovědná za realizaci tohoto velmi
důležitého projektu, který připraví náš hornický region k zápisu na seznam UNESCO. Podařilo se tak
ještě více navázat na práci na saské straně. Komise
na tomto svém pravidelném jednání dále projednala
záměr projektu publikace muzeí na obou stranách
euroregionu, který by chtěla prostřednictvím muzea
v Hainichenu realizovat v příštím roce.
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Die Arbeitsgruppe Museen und Kulturdenkmäler, die eine
Subkommission der Arbeitsgruppe Schule /Jugend/ Kultur
ist, tagte unter Leitung der tschechischen Vorsitzenden, PhDr.
Libuše Pokorná, der Direktorin des regionalen Museums in
Most, im August in diesem Museum. Die Mitglieder der Arbeitsgruppe machten sich mit der Umsetzung des Kleinprojektfonds Ziel3 vertraut, in dem bis jetzt etwa Hundert Projekte
mit fast einer Million EUR genehmigt worden sind. Außerdem
wurde ein Überblick zu den bis jetzt genehmigten Großprojekten des Ziel 3-Programms gegeben. Zu den erfolgreichen
Projekten, an denen sich die Mitglieder der Arbeitsgruppe
beteiligten, gehört z.B. das Zentrum der Erzgebirgischen
Volkskunst in Annaberg oder die Replik
eines historischen Erzgebirgshauses in
Lesná. Zurzeit beschäftigen sich die
Mitglieder der Arbeitsgruppe mit dem
Projekt „Montanregion Erzgebirge“.
Das Projekt, das von der TU Bergakademie Freiberg und dem Förderverein
Montanregion Erzgebirge in Feiberg
initiiert wurde, wurde von tschechischer Seite vom Bezirk Ústecký kraj
beantragt. Dafür arbeitet im Museum
in Most bereits eine Projektmanagerin,
die für die Umsetzung des für unsere

a jednoznačně doporučili ke schválení projekt Česko–saský
turistický region – Nová kvalita, který podává Ústecký kraj
pro své euroregiony.
Důležitým bodem jednání bylo hodnocení projektových
žádostí do Fondu malých projektů. Komise doporučila ke
schválení Přeshraniční aktivní nabídku „Král Fichtelbergu“
a Propojení informačních center prostřednictvím mapy
euroregionu. Pilotní projekt cyklistického propojení zámků
v Krušnohoří doporučuje komise přepracovat.
Bohužel nebylo možné projednat koncepci rozvoje turistiky
Ústeckého kraje, protože zástupce Ústeckého kraje se přes
potvrzení účasti jednání nezúčastnil. Na listopadovém
jednání v Annabergu komise projedná kromě hodnocení
projektových žádostí také problematiku volného pohybu
pracovních sil a nákladní dopravu v euroregionu.
Bergbauregion sehr wichtigen Projektes zur Eintragung in
die UNESCO Welterbeliste verantwortlich ist. Dabei ist es
gelungen, noch mehr an die Arbeit der sächsischen Partner
anzuknüpfen. Die Arbeitsgruppe beriet bei ihrer regelmäßigen
Beratung weiterhin über das Vorhaben einer Publikation der
Museen beiderseits der Euroregion, das der Kulturraum im
kommenden Jahr beantragen möchte.

Sociální komise Arbeitsgruppe Soziales
PRACOVNÍ KOMISE
ARBEITSGRUPPEN

Komise pro kulturu a mládež jednala na zámku v Jimlíně
Arbeitsgruppe Kultur/Schulen/Jugend tagte im Schloss Jimlín
V zámku Nový hrad v Jimlíně se sešla 30.

e.V. a Horského klubu Lesná. Po jednání se

srpna tato nejdéle působící a jedna z nej-

všichni zúčastnili pod vedením Dr. Petra No-

aktivnějších společných komisí euroregionu,

váka exkurze v zámku, a protože zde komise

aby připravila z pověření společného česko–

jednala již 10. června 2008, mohla ocenit

saského vedení euroregionu návrh kandidáta

obrovský kus práce, která zde byla pod jeho

na Cenu Euroregionu Krušnohoří a posoudila

vedením vykonána.

projekty ve své odbornosti pro zasedání Lokálního řídícího výboru, které se konalo 8. září

Im Schloss Nový Hrad in Jimlín bei Louny

ve Freibergu. Komise se velmi dlouho podrob-

traf sich die älteste und eine der aktivsten

ně a zodpovědně zabývala návrhy kandidátů

Arbeitsgruppen der Euroregion, um Projekte

na Cenu Euroregionu Krušnohoří za vynikající

in ihrer Kompetenz zu bewerten, die im Len-

Herstellung des Preises weitere Kunstschu-

přeshraniční spolupráci, která by měla být

kungsausschuss am 8. September in Freiberg

len einbezogen. Für die Entscheidung des

předána 8. prosince v Lounech. Nedospěla

stattfand. Es wurde gewissenhaft und mit

Lokalen Lenkungsausschusses befürworte

ale k jednoznačnému závěru, a proto se roz-

großer Verantwortung über die Vorschläge

die Arbeitgruppe zwei Projekte zur Bewilli-

hodla ještě jednou sejít 27. září a doporučit

der Kandidaten für den Preis der Euroregion

gung – „Adventsingen der Euroregion“, das

kandidáta na základě podrobnějšího zdů-

für ausgezeichnete grenzüberschreitende

von der Kunstschule Louny beantragt wurde

vodnění. Předběžně také akceptovala návrh

Zusammenarbeit beraten. Der Preis sollte

und das Projekt „Weihnachten im Erzgebirge

umělecké školy v Oederanu na formu Ceny.

am 8. Dezember in Louny übergeben wer-

ohne Grenze“ vom Tourismusverein Spiel-

O případných dalších návrzích bude jednat

den. Es konnte aber noch kein endgültiger

zeugdorf Kurort Seiffen e.V. und Horský klub

ještě na svém dalším jednání. Pro rozhodování

Beschluss gefasst werden. Deshalb kam es

Lesná. Nach der Beratung nahmen alle Mit-

Lokálního řídícího výboru doporučila komise

im September zu einer separaten Beratung,

glieder unter Leitung von Dr. Petr Novák an

dva projekty ke schválení – Adventní koncert

wo ein Kandidat aufgrund ausführlich be-

der Besichtigung des Schlosses teil. Weil die

Euroregionu Krušnohoří, který podala ZUŠ

gründeter Empfehlung ausgewählt wurde. Die

Arbeitsgruppe am 19. Juni 2008 schon einmal

Louny a projekt Krušnohorské Vánoce bez

Arbeitsgruppe akzeptierte den Vorschlag der

hier tagte, konnte sie den Fortschritt der Ar-

hranic, který je společným projektem sdružení

Kunstschule Oederan für die Form des Prei-

beiten einschätzen, die unter der Leitung von

Tourismusverein Spielzeugdorf Kurort Seiffen

ses. Für das kommende Jahr werden für die

Dr. Novák hier durchgeführt werden.

Mimořádné jednání komise pro kulturu školy a mládež
Außerordentliche Sitzung der Arbeitsgruppe Schule/Jugend/Kultur
Přestože tato komise, kterou společné před-

Obwohl die Arbeitsgruppe nur einen

stavenstvo euroregionu pověřilo přípravou

Tagesordnungspunkt hatte, dauerte die

udělování Ceny Euroregion Krušnohoří za

Beratung den ganzen Vormittag, denn

vynikající přeshraniční spolupráci, projedná-

es wurden die Vorschläge für den Preis

vala pouze tento jediný bod, trvalo její jednání

der Euroregion Erzgebirge besprochen,

dne 30. 9. 2010 na Lesní celé dopoledne.

der für ausgezeichnete Zusammenarbeit

Komise se po dlouhé diskusi shodla na tom,

verliehen wird. Die Arbeitsgruppe wurde

že doporučí společnému česko–saskému

vom gemeinsamen Vorstand der Eurore-

grémiu euroregionu neudělovat tuto cenu in

gion mit der Vorbereitung des Preises und

memoriam, doporučila dále udělit pouze jed-

der Vorauswahl der Preisträger beauftragt.

nu cenu a po sáhodlouhé

Nach einer längeren Diskussion einigten

argumentaci a obšírném

sich die Mitglieder darauf, dass sie dem

hlasování navrhla pořadí

gemeinsamen sächsisch-tschechischen

kandidátů na tuto cenu.

Gremium empfehlen, den Preis nicht in Memoriam zu verleihen.

A protože se její jedná-

Weiterhin empfehlen sie, jedes Jahr nur einen Preisträger zu

ní konalo u příležitos-

bestimmen. Nach einer regen Diskussion und langer Abstim-

ti slavnostního otevření

mung wurde eine Rangfolge der Kandidaten als Vorschlag

Krušnohorského muzea,

für das gemeinsame Gremium erarbeitet. Weil die Beratung

dotovaného z programu

anlässlich der feierlichen Eröffnung des Erzgebirgsmuseums

Cíl3, následovala podrob-

stattfand, das aus dem Programm Ziel 3 gefördert wurde, folgte

ná exkurze.

anschließend eine ausführliche Besichtigung.
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PRACOVNÍ KOMISE
ARBEITSGRUPPEN

Sociální komise - Arbeitsgruppe Soziales
Členové této komise se tentokrát

Diese Arbeitsgruppe traf sich in den schönen

sešli 15. 9. v krásných prostorách

Räumlichkeiten des Zentrums für Kinder und

Centra pro děti a mládež v Lipper-

Jugendliche in Lippersdorf. Diese Einrichtung

sdorfu. Toto zařízení je součástí so-

ist ein Teil der Sozialeinrichtungen der Sozi-

ciálních ústavů okresu Střední Sasko

albetriebe des Erzgebirgskreises. Der Vortrag

Sozialbetriebe. S velkým zájmem

über die Arbeit sowie über die Finanzierung

si vyslechli výklad o práci zaříze-

dieser Einrichtung wurde mit großem Inter-

ní, jeho financování a na odborné

esse verfolgt. Bei der Besichtigung lernten

exkurzi se seznámili se zdejší prací

die Mitglieder die Arbeit mit den Kindern und

s ohroženou mládeží a dětmi s po-

Jugendlichen mit Erziehungsdefiziten kennen.

ruchami chování. Komise projednala

Der Projektantrag „Ganz in Familie“, bei dem

projektový návrh Ganz in Familie /

CAP Oelsnitz GmbH Antragsteller ist, wur-

Spolu v rodině, kde je žadatelem

de von der Arbeitsgruppe besprochen. Das

CAP Oelsnitz GmbH, který již komise

Vorhaben der Euroregion, der Sozialatlas

doporučila v oběžném řízení. Další

der Euroregion Erzgebirge, bei welchem die

projektový záměr, Sociální atlas

Charitas Most Antragsteller wird, soll 2011

Euroregionu Krušnohoří, kde bude

umgesetzt werden, wenn die Ergebnisse

nositelem Oblastní charita v Mostě,

der Sozialanalyse des Kreises Mittesachsen

doporučuje komise realizovat v roce

veröffentlicht werden. Die Arbeitsgruppe be-

2011, kdy budou známy výsled-

trachtet den aktualisierten Sozialatlas als ein

ky analýzy okresu Střední Sasko

wichtiges Vorhaben mit hoher Priorität, weil

v sociální oblasti. Komise považuje

durch die Kreisreform auf sächsischer Seite

aktuální sociální atlas za velkou prioritu, protože došlo na saské straně

die Euroregion größer geworden ist und auf der tschechischen Seite die

k reformě okresů, euroregion se zvětšil, a na české straně je zapotřebí

neuen Sozialplanungen zu berücksichtigen sind. Bezüglich der Verän-

zohlednit komunitní plány měst. Vzhledem k často se měnící situaci je

derungen, die in diesem Bereich eintreten können, ist es notwendig, den

zapotřebí zhotovit tento sociální atlas pouze v elektronické podobě,

Sozialatlas ausschließlich in elektronischer Form herzustellen, ständig

průběžně ho aktualizovat a umístit na stránkách euroregionu.

zu aktualisieren und auf den Internetseiten der Euroregion zu platzieren.

Projekt Propojení historických mlýnů v Euroregionu Krušnohoří pokračuje
Projekt Vernetzung der historischen Mühlen geht weiter
V sídle společnosti Vernerův mlýn o.p.s. v Brloze se sešli

Im Sitz der gemeinnützigen Gesellschaft Vernerův mlýn in Brloh bei Louny trafen

25. 9. partneři projektu a mnozí návštěvníci na podzimním

sich die Partner des Projektes sowie zahlreiche Besucher bei einem Herbstreffen

setkání ve zdejším mlýně, aby se zúčastnili slavnostního

in der hiesigen Mühle, um an der Eröffnung des Informationszentrums teilzuneh-

otevření informačního centra, které je součástí projektu. Byla

men, denn das Informationszentrum ist ein Teil des Projektes. Es war jedoch nicht

to ale nejen exkurze v tomto novém zařízení na podporu

nur eine Reise in das für die Unterstützung des grenzüberschreitenden Tourismus

přeshraniční turistiky, ale i exkurze ve mlýně. Zde se všichni

gegründete Informationszentrum, sondern auch eine ausführliche Exkursion in

mohli přesvědčit, kolik práce tady bylo již vykonáno. Na závěr

die Mühle. Hier konnte man sich überzeugen, wie viel Arbeit schon getan worden

následovalo Hudební odpoledne s Marií Šestákovou v nově

ist. Den Schluss bildete ein Musiknachmittag mit Marie Šestáková in den neu

rekonstruovaných prostorách mlýna.

sanierten Räumlichkeiten der Mühle.

Europäische Union. Europäischer Fonds für
regionale Entwicklung: Investition in Ihre
Zukunft/Evropská unie. Evropský fond pro
regionální rozvoj: Investice do vaší budoucnosti
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Koordinační workshop - Koordinationsworkshop
Projekt „Výzkum možností minimalizace ob-

Das Projekt „Erforschung der Möglichkeiten

das Projekt und schilderten die weitere Vor-

sahů organických škodlivin ve zdrojích pitných

zur Minimierung der organischen Schadstoffe

gehensweise. Die nächste Beratung findet

vod v Krušných horách“ měl své pokračování

in den Trinkwasserressourcen im Erzgebirge“

dann schon vor Ort bei der Realisierung des

dne 5. 10. 2010 v Teplicích u příležitosti Mag-

hatte seine Fortsetzung am 05.10.2010 an-

Projektes am Bach Rašeliník in der Nähe

deburského semináře o ochraně vod. Tento

lässlich des Magdeburger Gewässerschutz-

der Talsperre Fláje statt, wo 7030 Weiden

velkolepý česko–německý seminář s 287

seminars in Teplice. Dieses große Seminar mit

gesetzt werden und die für die Forschung

účastníky proběhl ve dnech 4. – 6. října ve

287 Teilnehmern fand vom 4. – 6. Oktober im

der Fotodegradation wichtige Zwischenwand

zcela zaplněném teplickém divadle.

vollbesetzten Teplitzer Theater statt.

aufgebaut wird.

Partneři projektu „Výzkum možností minimali-

Die Projektpartner des

zace obsahů organických škodlivin ve zdrojích

Projektes „Erforschung

pitných vod v Krušných horách“ představili zde

der Möglichkeiten zur Mi-

dosavadní postup realizace projektu, prezen-

nimierung der organi-

tovali tento projekt účastníkům Magdeburské-

schen Schadstoffe in den

ho semináře na informační tabuli a nastínili své

Trinkwasserressourcen

další kroky. Další jednání partnerů se uskuteční

im Erzgebirge“ stellten ihr

již na místě realizace projektu, na potoce Ra-

bisheriges Verfahren der

šeliník u Flájské přehrady, kde bude vysazeno

Umsetzung des Projek-

7030 vrb a postavena přehrázka, nutná pro

tes vor, präsentierten den

výzkum fotodegradace.

Teilnehmern des Seminars

Europäische Union. Europäischer Fonds für
regionale Entwicklung: Investition in Ihre
Zukunft/Evropská unie. Evropský fond pro
regionální rozvoj: Investice do vaší budoucnosti

Evropská unie dotuje datovýý management
EU fördert neues Datenmanagement
V Saském státním ministerstvu vnitra představili

Im Sächsischen Staatsministerium des Innern

Datenformate, die vorhandenen Daten sind oft nicht

čeští a němečtí experti z územního plánování a geo-

stellen heute deutsche und tschechische Experten

kompatibel, Rauminformationen und Karten kann

informatiky svůj projekt s názvem CROSS-DATA.

aus Raumplanung und Geoinformatik ihr Projekt

man nicht grenzüberschreitend abrufen. Das ist un-

Odborníci z obou zemí pracují na společném infor-

CROSS-DATA vor.

befriedigend, das müssen wir ändern. Raumplanung

mačním systému územního plánování na internetu.

Die Fachleute aus beiden Ländern arbeiten an einem

funktioniert nur dann gut, wenn wir auch über die

Tímto systémem chtějí odborníci na územní pláno-

gemeinsamen Rauminformationssystem im Inter-

Grenzen hinweg zusammenarbeiten. CROSS-DATA

vání zpřístupnit své informace kolegům v sousední

net. Über dieses System wollen die Raumplaner

ist ein wichtiger Schritt dazu.“

zemi. Kromě toho chtějí své databáze unifikovat.

ihre Informationen auch den Kollegen im Nachbar-

Das Projekt wird mit knapp 2 Millionen Euro von der

Cílem je umožnit přeshraniční česko–saské územní

land zugänglich machen. Außerdem wollen sie die

EU gefördert und läuft bis Anfang 2013.

plánování.

Datengrundlage vereinheitlichen.

Kde je v sousední zemi plánována výstavba nové

Ziel ist es, eine grenzüberschreiten-

průmyslové zóny, kde je projektován obchvat obce,

de sächsisch-tschechische Raum-

kde by měla nová rekreační zóna přilákat turisty? To

planung zu ermöglichen. Wo wird

jsou otázky, které by měly být brzy na první pohled

im jeweiligen Nachbarland gerade

zodpovězeny. Je to důležitý záměr i pro politiku, jejíž

ein Gewerbegebiet geplant, wo

zodpovědní zástupci budou moci v budoucnu lépe

eine neue Ortsumgehungsstraße,

plánovat, rozhodovat a zodpovědněji se usnášet.

wo soll ein Erholungsgebiet den

Navíc budou mít k těmto údajům přístup i občané

Tourismus anlocken?

se zájmem o tuto problematiku.

Das soll bald auf einen Blick zu

Ministr vnitra Ulbig: „Dosud byla geodata v Sasku

erkennen sein. Ein wichtiges Vor-

a v Česku různě strukturována, obsahovala různé

haben auch für die Politik, deren

datové formáty. Stávající data nebyla kompatibilní,

Verantwortliche künftig besser

nebylo možné se dostat pomocí internetu k infor-

planen, entscheiden und sich ab-

macím územních plánů a mapám a využít je tak

stimmen können. Zudem werden

přeshraničně. To je neuspokojivý stav, který musíme

interessierte Bürger Zugriff auf die

změnit. Územní plánování může fungovat dobře jen

Daten haben.

tehdy, když budeme moci spolupracovat přeshra-

Innenminister Ulbig: „Bisher sind

ničně. CROSS-DATA je k tomu důležitým krokem.“

die Geodaten in Sachsen und

Projekt za téměř 2 miliony EUR z prostředků EU bude

Tschechien unterschiedlich struk-

dokončen do začátku roku 2013.

turiert, haben unterschiedliche

Copyright beim Sächsischen Staatsministerium des Innern
Copyright: Saské státní ministerstvo vnitra
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ÚSPĚŠNÉ PROJEKTY
ERFOLGREICHE PROJEKTE

Nové partnerství pro společné projektové aktivity na obzoru
Mögliche Projektpartnerschaft für gemeinsame Aktivitäten am Horizont

Dne 22. 7. 2010 se sešli „za kulisami“ zakla-

sféře. Skupina „Centro Arte Monte Onore“ e.

Am 22.7.2010 trafen sich „hinter den Kulis-

datelé Divadla M v Duchcově, prvního sou-

V. se v Duchcově byla letos poprvé nositelem

sen“ die Gründer des Divadlo M in Duch-

kromého divadla v ČR, manželé Milan a Marie

projektu, dotovaného z Fondu malých projektů,

cov, Familie Petrovský und Mitglieder des

Petrovští se členy „Centro Arte Monte Onore“

působícího v česko–saské příhraniční oblasti.

Förderkreises „Centro Arte Monte Onore“

e. V. a jejich uměleckým šéfem P. G. Furlanem.

Během týdne na společných workshopech

e. V. mit ihrem künstlerischen Leiter, Herrn

Oba partneři pracují také ve výchově talento-

v Ehrenbergu a Duchcově byla zpracována

P. G. Furlan.

vané mládeže, i když v různých oborech a na

divadelní inscenace o životě Casanovy a na

Beide Institutionen arbeiten in der Nach-

různé umělecké úrovni. Právě v této kombinaci

historickém místě, na zámku v Duchcově byla

wuchs- und Talenteförderung, wenn auch

ale spatřují umělci na obou stranách šanci pro

předvedena. Mladí účastníci si sami vytvořili

in unterschiedlichen Bereichen und auf

možnou spolupráci. Jejich první konstruktivní

masky, kostýmy, zpracovali scénář a inscenaci

unterschiedlichen künstlerischen Ebenen.

rozhovory proběhly ve velmi srdečné atmo-

zdárně předvedli.

Gerade in dieser Kombination sehen die
Künstler eine Chance zu einer möglichen
Zusammenarbeit. Die ersten Gespräche
verliefen in einer sehr angenehmen und
konstruktiven Atmosphäre.
Der Förderkreis „Centro Arte Monte Onore“
e. V. war in diesem Jahr erstmalig Träger
eines Kleinprojektes aus dem gemeinsamen Fonds der EU für das sächsischtschechische Grenzgebiet.
In reichlich einer Woche gemeinsamer
Workshops in Ehrenberg und Duchcov
wurde eine Theaterperformance über
das Leben Casanovas erarbeitet und an
historischer Stelle, im Schloss Duchcov,
aufgeführt.
Die Jugendlichen gestalteten Masken,
Kostüme, erarbeiteten ein Drehbuch und
zeigten eine gelungene Performance.

Europäische Union. Europäischer Fonds für
regionale Entwicklung: Investition in Ihre
Zukunft/Evropská unie. Evropský fond pro
regionální rozvoj: Investice do vaší budoucnosti
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Europaclub Chemnitz – Europaakteure treffen sich in Chemnitz
Evropský klub Chemnitz – aktéři evropské politiky se sešli v Chemnitz
Auf Einladung des Enterprise Europe Network
an der IHK Chemnitz trafen sich am 10. September die Verantwortlichen für Europaarbeit
aus Südwestsachsen zu ihrer Herbsttagung.
Der Europaklub hat Tradition und greift Themen auf, die für die Entwicklung der Region in
Zusammenhang mit europäischer Politik von
Bedeutung sind. Zu Beginn stellte Frau Ebenhöh die Euroregion Erzgebirge/Krušnohoří vor
und berichtete über Ihre Arbeit im Zusammenhang mit dem Ziel3-Kleinprojektefonds.
Als Gast konnte diesmal der Europaabgeordnete Hermann Winkler begrüßt werden.
Herr Winkler gehört seit 2009 der Fraktion der
Europäischen Volkspartei im Europäischen
Parlament an, ist einer der fünf sächsischen
Abgeordneten und Mitglied im Ausschuss für
Regionale Entwicklung und stellvertretendes
Mitglied im Ausschuss für Industrie, Forschung
und Energie. Seine Aussage „Europa muss

Na pozvání Enterprise Europe Network při

komisi ohledně inovační činnosti v Sasku. Pro

nicht alles regeln“ findet die Zustimmung der

Průmyslové a obchodní komoře Chemnitz se

všechny bylo zajímavé téma kohezní politiky

Mitglieder.

sešli 10. září zástupci zodpovědní za evrop-

po roce 2014 se zaměřením na regionální

In der Diskussion spielte die besondere Unter-

skou spolupráci z Jihovýchodního Saska na

dotace v Sasku.

stützung für kleine und mittlere Unternehmen,

svém podzimním jednání. Evropský klub se

Z Bruselu přišlo do Saska od roku 1991 na

vor allem im Bereich der Innovationen eine

tradičně zabývá tématy, které mají význam

10 miliard. Vzhledem k tomu, že základem

wichtige Rolle. In seiner Funktion als Mitglied

pro rozvoj regionu v souvislosti s evropskou

pro výpočet dotace je hrubý hospodářský

des Industrieausschusses erarbeite Herr

politikou.

produkt, dostávají regiony s hrubým hospo-

Winkler eine Mitteilung für die Kommission

V úvodu představila jednatelka Euroregionu

dářským produktem pod 75% průměru EU

zur Innovationstätigkeit in Sachsen.

Krušnohoří Beate Ebenhöh činnost euroregio-

nejvyšší dotace. Přitom rozhodující roli mají ve

Ein für alle aktuelles Thema war die Kohä-

nu a podala informace o své práci v souvislosti

tvorbě tzv. „phasing-out Phase“, tedy způso-

sionspolitik ab 2014, sprich die regionale

s Fondem malých projektů v programu Cíl 3.

bu postupného snižování dotací pro regiony,

Förderung in Sachsen. Seit 1991 sind knapp

Hostem byl tentokrát také poslanec Evrop-

které již nebudou patřit ke shora uvedeným

10 Milliarden aus Brüssel nach Sachsen ge-

ského parlamentu Hermann Winkler. Ten patří

regionům. V této záležitosti se chce Winkler

flossen. Da die Grundlage für die Berechnung

od roku 2009 do poslaneckého klubu Lidové

zasadit o zjednodušené řešení. Dalšími body

der Fördermittel das Bruttoinlandsprodukt

strany Evropského parlamentu a je jedním

diskuse byly problémy s byrokracií při žá-

(BIP) ist, bekommen Regionen mit einem BIP

z pěti saských poslanců, členem výboru pro

dostech o dotace a účast malých a středních

unter 75% des EU-Durchschnitts die höchste

regionální rozvoj a zástupce ve výboru pro

podniků v rámcových programech výzkumu.

Förderung. Dabei spielt die Gestaltung der

průmysl, výzkum a energii. Jeho výrok: „Ev-

Setkání vytvořilo také tentokrát dobrý rámec

sogenannten „phasing-out Phase“, also die

ropa nemusí všechno řídit“ vyvolala značný

pro přiblížení problémů regionů do Bruselu.

Art und Weise der schrittweisen Senkung der

souhlas posluchačů.

Förderung für Regionen, die nach 2013 nicht

V diskusi hrála poté

mehr zu den o. g. Regionen gehören, eine

významnou roli pro-

entscheidende Rolle.

blematika podpory

Hier wird sich Herr Winkler für eine verein-

malým a středním

fachte Lösung einsetzten. Weitere Diskus-

podnikatelům, pře-

sionspunkte waren Bürokratieprobleme bei

devším v oblas-

Antragstellung von Fördermitteln und die

ti inovací. Winkler

Teilnahme von KMU am Forschungsrahmen-

ve své funkci člena

programm. Das Treffen bot auch diesmal einen

výboru pro průmy-

guten Rahmen, Probleme der Region Brüssel

slový rozvoj zpra-

näherzubringen.

covává zprávu pro
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Poslední velká šance
získat dotace
Kdo si letos úspěšně nepožádá o investiční dotaci,
další šance již možná mít nebude.

Letzte große Chance
eine Förderung zu
bekommen
Wer in diesem Jahr keine Förderung beantragt,
wird vielleicht keine weitere Chance haben.
www.dotace-fondy.eu
V letošním roce bude v rámci aktuálních
výzev dotačních programů alokována rozhodující část zbývajících dotačních
prostředků vyčleněných na celé období
let 2007–2013. Jen v rámci Operačního
programu podnikání a inovace bude v roce
2010 alokováno přes 18,4 mld. Kč.
Navíc se soutěž mezi projekty o získání
dotace zostřuje a finanční podporu získají
pouze ty nejlépe připravené žádosti. Asistenční centrum, a.s. je nejvýznamnější firmou v ČR v oblasti získávání dotací, disponuje týmem 50 odborníků specializujících
se na jednotlivé dotační programy, pracovišti po celé ČR a rozsáhlými referencemi
a zkušenostmi. Díky tomu poskytujeme
profesionální pomoc. Naše vysoká úspěš-

nost získávání dotací pro klienty je oproti
standardní situaci na trhu díky našemu
know-how i třikrát vyšší. Takto jsme
zpracovali již 900 úspěšných žádostí a pro
klienty jsme získali již 8 mld. Kč finančních
podpor. Vysoká pravděpodobnost úspěchu
získání dotace pro klienta je také doplněna
individuálním přístupem k jeho záměrům
a výhodnými obchodními podmínkami,
které obsahují úvodní konzultace zdarma
a vyplacení odměny až po úspěšném
získání dotace.

Porovnání úspěšnosti projektových žádostí ve vybraných dotačních programech
Program

Celková úspěšnost
projektových žádostí

Úspěšnost projektových
žádostí zpracovaných AC

In diesem Jahr wird im Rahmen der
aktuellen Förderprogramme über den
entscheidenden Teil der restlichen Fördermittel entschieden, die für die ganze
Förderperiode 2007 – 2013 bereitgestellt
sind. Nur im Operationellen Programm
„Unternehmen und Innovationen“ wurden
für das Jahr 2010 über 18,4 Milliarden
Kronen zur Verfügung gestellt.
Der Wettbewerb zwischen den Projekten
wird immer schärfer. Förderung bekommen nur die am besten vorbereiteten
Projekte. Das Assistenzzentrum ist eine
der bedeutendste Firmen in Tschechien
auf dem Gebiet der Beantragung von
Förderungen. Hier arbeiten 50 Fachleute
für die einzelnen Förderprogramme und in

Außenstellen in der ganzen Tschechischen
Republik werden die großen Erfahrungen
und Referenzen zur Verfügung gestellt.
DaNJU kann professionelleHilfegeleistet
werden. Unsere Erfolge bei der Förderarbeit sind für die Kunden im Vergleich mit
der Standardsituation auf dem Markt Dank
unseres know-how dreimal so hoch. Wir
haben bereits 900 erfolgreiche Anträge
erarbeitet und für unsere Kunden 8 Milliarden Kronen als Förderung vermittelt. Die
große Wahrscheinlichkeit eines Erfolges ist
auch mit der individuellen Erarbeitung der
Vorhaben und mit günstigen Geschäftsbedingungen zu begründen. Diese beinhalten kostenlos Erstkonsultationen und
unsere Bezahlung nach der Bewilligung
der Förderung des Projektes.

Vergleich der Erfolge von Projektanträgen in ausgewählten Förderungen
Programm

Erfolge insgesamt

Projekte durch
Assistenzzentrum

OPPI – INOVACE

31 %

92 %

OPPI – INNOVATION

31 %

92 %

OPPI – POTENCIÁL

47 %

100 %

OPPI – POTENTIAL

47 %

100 %

OPPI – ROZVOJ

38 %

66 %

OPPI – ENTWICKLUG

38 %

66 %

OPPI – ICT V PODNICÍCH

54 %

94 %

OPPI – ICT BETRIEBE

54 %

94 %

OPPI – EKO-ENERGIE

43 %

91 %

OPPI – EKO-ENERGIE

43 %

91 %

OPPI – MARKETING

75 %

88 %

OPPI – MARKETING

75 %

88 %

OPPI – ŠKOLICÍ STŘEDISKA

49 %

86 %

OPPI – SCHULUNNGSZENTREN

49 %

86 %

OPPI – NEMOVITOSTI

Data nejsou k dispozici

90 %

OPPI – LIEGENSCHAFTEN

Data stehen nicht zur Verfügung

90 %

INVESTIČNÍ POBÍDKY

Data nejsou k dispozici

100 %

INVESTITIONSANREIZ

Data stehen nicht zur Verfügung

100 %

60 %

80 %

UMWELT

60 %

80 %

OPŽP

Asistenční centrum, a.s.
Sportovní 3302, 434 01 Most | tel.: +420 476 105 840 | info@asistencnicentrum.cz | www.asistencnicentrum.cz | Můžete kontaktovat naše poradce z regionálních pracovišť po celé ČR.
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Ein Geograph, der über Grenzen blickte
Geograf, jenž hleděl přes hranice
„Mit Peter Jurczek verliert die Hochschullandschaft einen unermüdlichen Kämpfer für das grenznahe Zusammenleben unserer Nachbarn.“ Dieser Satz aus einem Beileidsschreiben von Kollegen der TU Liberec drückt
sehr gut aus, welcher Verlust die Hochschulen im sächsisch-tschechischen Grenzraum mit dem Tod von
Professor Dr. Peter Jurczek trifft.
Professor Jurczek, der seit 1993 die Professur für Sozial- und Wirtschaftsgeographie an der Technischen
Universität Chemnitz inne hatte, ist am 22. Juni 2010 im Alter von 60 Jahren nach schwerer Krankheit
verstorben. Nicht nur in der Euroregion Erzgebirge war er bekannt für seine Aktivitäten im Grenzraum zu
Tschechien, zunächst dem bayerisch-tschechischen, dann dem sächsisch-tschechischen. Standen in den
neunziger Jahren noch Gutachten für die genannten Grenzräume im Vordergrund der Arbeit von Peter Jurczek, so waren es ab 2003 Projekte, die dem praktischen Zusammenwachsen des sächsisch-tschechischen
Hochschulraumes und somit dem wissenschaftlichen Austausch, aber auch der Begegnung von Studierenden
und Hochschullehrern gewidmet waren. So wurde mit dem Interreg IIIA-Projekt „Sächsisch-Tschechisches
Hochschulzentrum“ (STHZ) in den Jahren 2003 bis 2006 ein Netzwerk zwischen der TU Chemnitz, Partnern
in Südwestsachsen und acht tschechischen Universitäten aufgebaut, das die Grundlage für weitere Projekte
und Aktivitäten bildete. Unmittelbar daran schloss sich das „Sächsisch-Tschechische Hochschulkolleg“
(STHK) an, mit dem bis 2008 die begonnenen Strukturen gefestigt werden konnten. Das STHK wurde bei
der Beantragung maßgeblich von der Euroregion Erzgebirge unterstützt. Im Jahr 2009 konnte schließlich
die „Sächsisch-Tschechische Hochschulinitiative“ (STHI) ihre Arbeit aufnehmen, ein Ziel3-Projekt mit den
Partneruniversitäten in Ústí nad Labem und Plzeň (Ökonomische Fakultät in Cheb). Die Auftaktveranstaltung dieses ehrgeizigen Projektes im Oktober 2009 in Chemnitz konnte Peter
Jurczek schon nur noch aus der Ferne wahrnehmen.
Für seine Verdienste um die grenzübergreifende Zusammenarbeit hatte Peter Jurczek im Jahr 1995 den Wissenschaftspreis der Euregio Egrensis erhalten. Im November 2005 erhielt
er vom Rektor der Westböhmischen Universität Pilsen die Verdienstmedaille „für die Entwicklung langjähriger internationaler Zusammenarbeit zwischen der TU Chemnitz und der
Westböhmischen Universität und für seinen persönlichen Einsatz bei der Tätigkeit des Sächsisch-Tschechischen Hochschulzentrums“. Im Sommer 2008 konnte Jurczek den Ehrenpreis
der Initiative Südwestsachsen e.V. in der Kategorie „Grenzüberschreitende Zusammenarbeit mit Tschechien“ entgegen nehmen, im Oktober 2008 wurde das Sächsisch-Tschechische
Hochschulkolleg von der „Arbeitsgemeinschaft Europäischer Grenzregionen (AGEG)“ – übrigens auf Antrag der Euroregion Erzgebirge - mit einer Urkunde im Rahmen der Verleihung
des „Cross Border Award 2008“ bedacht.
Den sächsischen Euroregionen fühlte sich Jurczek in seiner Arbeit immer besonders verbunden. So befassen sich mehrere der von ihm herausgegebenen „Beiträge zur Kommunal- und
Regionalentwicklung“ thematisch mit Chancen und Problemen der Euroregionen, so entstand zum Beispiel zusammen mit Studierenden im Jahr 1997 eine „Einschätzung der Entwicklung
und Zusammenarbeit im sächsisch-böhmischen Grenzgebiet. Eine Beurteilung durch Bewohner der Euroregionen Egrensis und Erzgebirge.“ Zwei Studien, die mit Hilfe des DeutschTschechischen Zukunftsfonds unter der Leitung von Peter Jurczek entstanden, beleuchten „Zukünftige Entwicklungschancen und -probleme im deutsch-tschechischen Grenzraum“
(2007) und das „Wissenschaftliche Potential und regionale Verflechtungen der Universitäten im deutsch-tschechischen Grenzraum“ (2010 erschienen). Im Grußwort, das zu Beginn der
Chronik steht, die die Euroregion Erzgebirge zum 15-jährigen Jubiläum 2007 herausgegeben hat, wünschte Peter Jurczek den Akteuren „Optimismus und hohes Engagement“. Beide
sind dringend notwendig, um im Rahmen der „Sächsisch-Tschechischen Hochschulinitiative“ das Erbe von Peter Jurczek in seinem Sinne fortzusetzen.
Ilona Scherm, wissenschaftliche Mitarbeiterin der STHI

„V Petrovi Jurczekovi ztrácí vysoké školství neúnavného bojovníka za přihraniční soužití našich sousedů“. Tato věta z kondolenčního dopisu od kolegů TU Liberec velmi dobře vyjadřuje,
jaká ztráta postihla vysoké školy v česko-saském pohraničí úmrtím profesora Petra Jurczeka.
Profesor Jurczek, který od roku 1993 vedl katedru sociální a hospodářské geografie na Technické univerzitě Chemnitz, zemřel po těžké chorobě dne 22. června 2010 ve věku 60 let.
Nejenom v Euroregionu Krušnohoří byl znám svými aktivitami v hraničním prostoru k České republice, nejprve v bavorsko-českém, později v sasko-českém.
Jestliže v devadesátých letech stály dobrozdání a posudky pro jmenované příhraniční regiony v popředí práce Petera Jurczeka, pak to od roku 2003 byly projekty, které byly určeny
praktickému srůstání česko-saského vysokoškolského prostoru a tím i výměně vědeckých názorů, ale i setkávání studentů a vysokoškolských učitelů. Tak byla v podobě projektu Interreg
IIIA „Česko-saské vysokoškolské centrum“ (ČSVC) vybudována v letech 2003 až 2006 síť mezi TU Chemnitz, partnery v Jihovýchodním Sasku a osmi českými univerzitami, která se
stala základem dalších projektů a aktivit. Bezprostředně na to navázalo „Česko-saské vysokoškolské kolegium“ (ČSVK), kterým byly do roku 2008 upevněny započaté struktury. ČSVK
bylo při žádosti o financování výrazně podporováno Euroregionem Krušnohoří. V roce 2009 pak nakonec mohla započít svojí práci „Česko-saská vysokoškolská iniciativa“ (ČSVI),
projekt Cíl 3, s partnerskými univerzitami v Ústí nad Labem a Plzni (Ekonomická fakulta Cheb). Zahajovací akci tohoto ctižádostivého projektu v říjnu 2009 v Chemnitz mohl Peter
Jurczek sledovat už jen z povzdálí domova.
Za zásluhy o přeshraniční spolupráci obdržel Peter Jurzcek v roce 1995 vědeckou cenu Euregia Egrensis. V listopadu 2005 obdržel od rektora Západočeské univerzity Plzeň medaili za
zásluhy „Za rozvoj dlouholeté mezinárodní spolupráce mezi TU Chemnitz a Západočeskou univerzitou a za osobní nasazení při činnosti Česko-saského vysokoškolského centra“. V létě
2008 směl Jurczek převzít čestnou cenu Iniciativy Jihovýchodní Sasko e.V., v kategorii „Přeshraniční spolupráce s Českou republikou“, v říjnu 2008 bylo „Česko-saské vysokoškolské
kolegium vyznamenáno „Pracovním společenstvím evropských příhraničních regionů (AGEG) – mimochodem na návrh Euroregionu Krušnohoří – diplomem v rámci udílení cen „Cross
Border Award 2008“.
Saským euroregionům se Jurzcek svojí prací vždy cítil obzvláště zavázán. Vícero prací z řady „Příspěvky ke komunálnímu a regionálnímu rozvoji“ se tak tématicky zabývá šancemi
a problémy euroregionů; tak například ve spolupráci se studenty vznikl v roce 1997 „Odhad vývoje a spolupráce v česko-saském pohraničí“. Dvě studie, které vznikly za podpory Česko-německého Fondu budoucnosti pod vedením Petera Jurczeka, osvětlují „Budoucí šance a problémy vývoje v česko-německém pohraničí“(1997) a „Vědecký potenciál a regionální
propojení univerzit v česko-německém pohraničí“ (vyšlo 2010).
Ve zdravici, která stojí na začátku kroniky vydané Euroregionem Krušnohoří u příležitosti patnáctiletého jubilea v roce 2007, přál Peter Jurczek aktérům „Optimismus a vysoké nasazení“.
Obojí je notně důležité, aby se v rámci „Česko-saské vysokoškolské iniciativy“ pokračovalo v dědictví Petera Jurczeka.
Ilona Scherm, vědecká zaměstnankyně STHI

15

KALEIDOSKOP
KALEIDOSKOP

Elektrárna Tušimice má nejlepší energetický řetězec na světě,
rozhodli o tom na veletrhu v Hannoveru

Das Kraftwerk Tušimice hat das beste Förderband in der Welt - das wurde auf der Hannovermesse festgestellt
Tušimice – Nejdelší pohyblivý přívod energií na
světě, který byl nainstalován v rámci komplexní
obnovy v Elektrárně Tušimice Skupiny ČEZ,
je i nejlepší aplikací energetických řetězců na
světě. Nedávno totiž získal hlavní cenu Vector
Award na mezinárodním strojírenském veletrhu v Hannoveru, kde se utkal s dalšími 109
zajímavými projekty z 23 zemí světa.
„Komplexní obnova s sebou přináší různé
technické speciality, které nejsou zrovna
obvyklé. Jednou z nich je právě energetický
řetězec, což je zařízení nahrazující vysokonapěťové kabely. Bylo zprovozněno již během
první etapy modernizace elektrárny a nám tím
odpadla starost s pořízením obrovského zařízení na navíjení kabelů,“ říká Otakar Tuček,
ředitel Elektráren Tušimice a Prunéřov.
Energetický řetězec od firmy Hennlich Industrietechnik přivádí potřebné energie do

dobrou roční zkušenost. Dá se říci, že funguje

pe der Modernisierung des Heizkraftwerks in

skládkových strojů, které zásobují hnědým

k naší spokojenosti,“ uzavřel Otakar Tuček.

Betrieb gesetzt, so dass die schwere Aufgabe

uhlím tušimickou elektrárnu. Celková délka

Ota Schnepp,

der Kabelwicklung entfällt“, so Otakar Tuček,

přívodu energií přesahuje 600 metrů, je tedy

mluvčí Skupiny ČEZ pro severní Čechy

Direktor der Heizkraftwerke Tušimice und

ještě o 100 metrů delší než dosud uváděný

Prunéřov.

rekord z námořního přístavu v Singapuru.

Die Energiekette von der Firma Hennlich In-

Řetězec navrhli a vyrobili v litoměřickém

dustrietechnik bringt die notwendige Energie

výrobním závodu Hennlich Engineering. Pro

in die Lagermaschinen, die das Kraftwerk

zjednodušení a lepší představivost se dá délka

Tušimice versorgen. Die Gesamtlänge der

řetězce převést na šest na sebe navazujících

Energieführung überschreitet 600 m, das ist

fotbalových stadionů.

100 m länger als der bis jetzt angegebene Re-

Technickou zajímavostí projektu je beze-

kord im Seehafen Singapur. Die Energiekette

sporu to, že umožňuje připojení na libovol-

hat man in dem Betrieb Hennlich Engineering

ný typ energetického přívodu u každého ze

in Litoměřice entwickelt und hergestellt. Für die

skládkových strojů. K nim je přiváděno pět

Die längste Energiekette der Welt, die im

einfachere Vorstellung kann man die Länge

jednotlivých energetických přívodů integrova-

Rahmen der kompletten Erneuerung des

der Kette mit sechs aneinander gereihten

ných do jednoho přívodního vedení. Součástí

Kraftwerks Tušimice, Gruppe ČEZ, installiert

Fußballfeldern vergleichen.

flexibilních vedení jsou i optické kabely pro

wurde, ist auch die beste Applikation der Ener-

Technisch interessant am Projekt ist ohne

přenosy signálů a přívod technologické vody.

gieketten in der Welt. Vor einiger Zeit bekam

Zweifel die Möglichkeit, die Energie mit jeder

„Zatím máme s celým zařízením více než velmi

sie den Hauptpreis Vector Award auf der

Lagermaschine zu verknüpfen. Dahin führen

internationalen Maschinenbaumesse in

fünf einzelne Energieleitungen, die in einer

Hannover, wo sie mit weiteren 109 in-

Einführungsleitung integriert sind. Ein Teil der

teressanten Projekten aus 23 Ländern

flexiblen Leitungen sind auch optische Kabel

vorgestellt wurde.

für die Übertragung von Signalen und des

„Die komplette Erneuerung hat ver-

technologisches Wassers. „Man kann sagen,

schiedene technische Spezialitäten, die

dass wir bis jetzt mit der ganzen Einrichtung

nicht immer üblich sind. Eine davon ist

mehr als ein Jahr gute Erfahrung haben“,

gerade die Energiekette, eine Einrich-

schloss Otakar Tuček.
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tung, die Hochspannungskabel ersetzt.

Ota Schnepp,

Diese wurde schon in der ersten Etap-

Sprecher der Gruppe ČEZ für Nordböhmen
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5 Minuten zum Kennenlernen - 5 minut na poznávání
(DTPA/JE) ANNABERG-BUCHHOLZ: Was

die Menschen, die sich eine Zusammenarbeit

témata probírána vždy z obou stran. Danilo

wissen Sie eigentlich über ihr Nachbarland

mit ihrem Nachbarn wünschen. Wer solche

Höpfner, projektový koordinátor, k tomu uvá-

Tschechien? Der eine mehr, der andere we-

Informationen sucht, ist auf der Webseite gut

dí: „Chtěli bychom našim divákům nabídnout

niger. Fest steht jedoch: ab Freitag lernen sie

beraten. Es geht uns vor allem darum, unse-

tematickou různorodost. Začali jsme v prvním

Woche für Woche mehr über die Tschechische

ren Nachbarn und sein Leben vorzustellen, so

vysíláním se stereotypy a předsudky. To může

Republik. Ab 1. Oktober geht die Reportage-

wie er ist. Und ihn wirklich kennenzulernen.“

být velmi zábavné. Ale nechceme se přiroze-

reihe „5 Minuten Sachsen.Böhmen“ auf Sen-

Vorurteile gegenüber dem Nachbarland wer-

ně vyhnout ani tvrdým faktům, to znamená,

dung. Über die Internetplattform www.5min-

den heute von Generation zu Generation wei-

že nás bude zajímat jak je to se systémem

online.eu, You Tube und über 17 regionale

tergetragen, damit befasst sich gleich die erste

vzdělání, jak to vypadá s německým penzijním

Fernsehveranstalter in Sachsen und Böhmen

Folge des grenzüberschreitenden Magazins „5

systémem. Vysvětlíme to českým divákům

laufen jede Woche fünf neue Minuten aus

Minuten Sachsen.Böhmen“.

a pokusíme se naopak vysvětlit, jak vypadají

unserem Nachbarland. „5 Minuten“ befasst

tato témata na české stra-

sich in jeder Ausgabe mit Themen aus ge-

ně. Projekt realizuje sdružení

sellschaftlichen Bereichen wie Kultur, Soziales

pro kulturu a média „Evropan

oder regionalem Brauchtum. Dabei werden

o.p.s.“ a na saské straně Me-

die Themen stets von zwei Seiten betrachtet.

diennetzwerk „SENDERNE-

Danilo Höpfner, Projektkoordinator: „Wir

TZ e.V.“ Finančně je projekt

möchten unseren Zuschauen eine Themen-

podpořen v rámci evropského

vielfalt bieten. Wir haben in der ersten Sen-

programu Cíl 3. Celkem vytvoří

dung angefangen mit Stereotypen und Vorur-

společný česko–saský pro-

teilen. Das kann sehr unterhaltsam sein. Aber

jektový tým 104 vysílání, která

wir möchten darüber hinaus natürlich auch

by měla přispět k tomu, aby

harte Fakten angehen, dass heißt wie sieht es

se neviditelné bariéry a před-

aus mit dem Bildungssystem, mit dem Schul-

sudky o sousedech odbou-

system; wie sieht das deutsche Rentensystem

rávaly. Přispěje k tomu i nová

aus?! Wir erklären es dem tschechischen

internetová základna. Kromě

Zuschauer und versuchen auch umgekehrt

týdenních videoklipů zde získá

zu erklären, wie sieht dieses Thema auf der

divák také zajímavé informace

tschechischen Seite aus.

o našich českých sousedech.

Das Projekt wird vom tschechischen Kultur-

Kromě tipů na dobré jazykové

und Medienverein „EVROPAN o.s.“ und dem

programy tu bude i plná kon-

sächsischen Mediennetzwerk „SENDER-

taktní databanka měst, škol či

NETZ e.V.“ realisiert. Finanziell unterstützt

českých sdružení.

wird des im Rahmen des Europäischen

Michaela Dostálová, projekto-

Förderprogramms „Ziel3“. Insgesamt wird

vá manažerka, k tomu dodá-

das tschechisch-sächsische Projektteam

vá: „Lidé takto mohou získat

104 Sendungen produzieren, die dazu bei-

(DTPA/JE) ANNABERG-BUCHHOLZ: Co víte

mnohé informace o našich sousedech – jak

tragen sollen, dass unsichtbare Barrieren

vlastně o sousední zemi Česku? Někdo více,

se žije na druhé straně hranice, jaký je tam

und Vorurteile gegenüber dem Nachbarn

jiný méně. Avšak jedno už je jisté: od pátku

každodenní život.

abgebaut werden. Dazu wird vor allem die

budeme každý týden vědět o České republice

Na webovém portálu má také každý možnost

neue Internetplattform beitragen. Neben den

více. Od října se bude vysílat seriál s názvem

navazovat kontakty. Tomu, kdo hledá tyto in-

wöchentlich erscheinenden Clips erhält man

„5 minut Sachsen.Böhmen“. Na internetu na

formace, mohou naše stánky dobře poradit.

hier auch interessante Informationen über das

adrese www.5min-online.eu, YouTube a na

Jde nám především o to, abychom představili

tschechische Nachbarland. So gibt es neben

17 regionálních stanicích v Sasku a Česku

naše sousedy a jejich život, takový jaký je.

Tipps für gute Sprachprogramme auch eine

poběží každý týden nový pětiminutový pořad

A opravdu je poznat“.

prall gefüllte Kontaktdatenbank mit Städten,

ze země našich sousedů. Pořad „5 minut“

Předsudky o sousedech se předávají z gene-

Schulen oder tschechischen Vereinen.

bude v každém vydání obsahovat témata ze

race na generaci a tím se také zabývá hned

Michaela Dostálová, Projekt-Managerin: „Die

společenského života jako je kultura, sociální

první díl přeshraničního magazínu „5 minut-

Leute können so Informationen über ihren

problematika či regionální zvyky. Přitom budou

SachsenBöhmen“.

Nachbarn sammeln - wie man auf der anderen
Seite der Grenze lebt, wie dort das alltägliche
Leben ist. Im Webportal hat man dann auch die
Möglichkeit, Kontakte zu knüpfen, vor allem für

Europäische Union. Europäischer Fonds für
regionale Entwicklung: Investition in Ihre
Zukunft/Evropská unie. Evropský fond pro
regionální rozvoj: Investice do vaší budoucnosti
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Alte Salzstraße von Halle nach Prag
Stará solná stezka z Halle do Prahy
Über viele Jahrhunderte erstreckte sich der Salzhandel von
Halle – dem Zentrum der Salzproduktion in Mitteldeutschland – auf 12 Landwegen in alle Himmelsrichtungen und
erreichte seine Blütezeit im 14. und 15. Jahrhundert. Der
rege Salzhandel beflügelte die Hallesche Stadtentwicklung enorm. Diese Entwicklung war keineswegs auf Halle
als Ausgangspunkt der mitteldeutschen Handelswege
beschränkt, sondern setzte sich entlang dieser Handelswege fort. Gleichzeitig entwickelte sich Prag zu einem
der bedeutendsten Handelsplätze im Handel zwischen
Mittel-, Ost- und Südeuropa. Zu einem der bedeutendsten
Handelswege zählt deshalb auch zweifelsohne die „Alte
Salzstraße“ von Halle nach Prag, die im Erzgebirge auch
als „Böhmischer Steig“ bzw. „Alter Böhmischer Steig“ bekannt ist. Sie veränderte sich über die Jahrhunderte, wurde
jahreszeitlichen Bedingungen und wirtschaftlichen sowie
politischen Veränderungen angepasst und auch die Überquerung des Erzgebirges erfolgte auf unterschiedlichen
Wegen. Gleichwohl führte der Salzhandel nach Süden zu
willkommenen Zolleinnahmen in den befestigten Städten
und an den jeweiligen Gebietsgrenzen und bescherte vielen
„Unternehmern“ Einnahmen aus Gastlichkeit und Pflege
bzw. Reparatur der Fuhrwerke.
Noch heute finden wir ‚Salz‘ in Straßen- und Ortsbezeichnungen. Wanderwege mit der Bezeichnung „Alte Salzstraße“, „Historische Salzstraße“ oder „Böhmischer Steig“
erinnern uns an diese Handelswege.
Am 17.07.2010 wurde in Halle/Saale (D) der Dachverband

Kontakt:
www.starasolnastezka.cz,
www.alte-salzstrasse.eu

„Alte Salzstraße Halle - Prag“ gegründet. Am 11.08.2010
traf sich der Vorstand in Litvínov (CZ) zur ersten Sitzung.
Hier wurde deutlich, dass es vielerorts bereits Aktivitäten
mit dem Thema „Salzstraße“ gibt.
Der neugegründete Dachverband „Alte Salzstraße Halle Prag“ möchte deshalb zuerst eine Übersicht über solche
thematischen Aktivitäten erstellen. Dazu bitten wir Sie um
Ihre Mithilfe.
Wo, zwischen Halle und Prag, gibt es thematische Veranstaltungen, wie z.B. regelmäßig stattfindende Mittelalter- und Salzmärkte, kulturhistorische Salzstraßenwanderungen, Ausstellungen zum Thema „Salzmärkte und
Salzstraßen“, thematische touristische Angebote wie z.B.
Kutschfahrten auf historischen Salzstraßen, gastronomische Angebote u.s.w.?
Der Verein verfolgt das Ziel, Touristen- und Erlebniswege
entlang der alten Salzstraßen von Halle nach Prag zu
etablieren.

Po mnoho staletí vzkvétal obchod se solí na 12 zemských
cestách, které vedly z Halle – centra dobývání soli ve
středním Německu – do všech světových stran. Největšího rozmachu dosáhl ve 14. a 15. století. Čilý obchod se
solí přinesl městu Halle nebývalý rozkvět. A nejen jemu,
rozmach pokračoval všude tam, kudy solné cesty vedly.
Současně se v Čechách rozvíjela Praha v jedno z nejvýznamnějších center obchodu mezi střední, východní a jižní
Evropou. K jedné z nejdůležitějších obchodních cest bezpochyby patří „stará solná stezka“ z Halle do Prahy, která
byla v Krušných horách známa také jako „česká stezka“
nebo „stará česká stezka“.
17. 07. 2010 bylo v Halle/Saale (D) založeno německo-české sdružení s názvem „Alte Salzstraße Halle - Prag“
(Stará solná stezka Halle – Praha) s podtitulem „S bílým
zlatem do zlatého města“.
11.08.2010 se představenstvo sdružení sešlo v Litvínově
(CZ) ke svému prvnímu jednání. Zkonstatovalo, kolik aktivit
už existuje na téma „solná stezka“. Nově založené sdružení
„Alte Salzstraße Halle - Prag“ chce nejprve vytvořit přehled
o takových tematických aktivitách. A prosí o spolupráci
a informace. Zajímá ho, kde všude se na trase mezi Halle
a Prahou konají zajímavé tematické akce, jako jsou pravidelné středověké a solné trhy, kulturně-historické procházky,
výstavy na téma solné trhy a solné stezky, tematické jízdy
dostavníkem i gastronomické nabídky. Současně jde o to
shromáždit už existující obsáhlé badatelské výsledky
v jednotlivých regionech kolem solné stezky.

„Pečeť kvality“, cena za trpělivou a odpovědnou přeshraniční spolupráci
„Qualitätssiegel“, der Preis für geduldige und verantwortungsvolle grenzüberschreitende Zusammenarbeit
V minulých třech letech realizoval Partnerský spolek Litvínov, o.p.s. společně se In den vergangenen drei Jahren realisierte der Verein Partnerský spolek Litvínov,
zahraničními partnery, kterými byli Spolek pro podporu zaměstnanosti EVA v našem gemeinnützige Gesellschaft gemeinsam mit seinen ausländischen Partnern, dem
partnerském městě Olbernhau, spolek Kulturfabrik Neukirchen a Centrum kultury Erzgebirgischen Verein zur Arbeitsförderung in der Partnerstadt Olbernhau,
a promocji v polské Bobowé, zajímavý projekt s názvem „Šance-znalosti-odpověd- dem Verein Kulturfabrik Neukirchen und dem Centrum kultury a promocji im
nost“. V rámci evropského vzdělávacího

polnischen Bobowa, ein interessantes Projekt namens

programu celoživotního učení Grundtvig

„Chance-Kenntnis-Verantwortlichkeit“.

se spolek tak zařadil mezi ty, kteří pro své

Im Rahmen des europäischen Förderprogramms

spoluobčany poskytují příležitost dalšího

für lebenslanges Lernen „Grundtvig“ gehört so der

vzdělávání, osvěty, poznávání a mnohdy

Verein zu denen, die für ihre Mitbürger die Chance

i nové životní šance.

auf Weiterbildung, Aufklärung, neue Erfahrungen und

Všechny tyto kvality projektu ocenila

oft neue Lebenschancen schaffen. All diese Qualitäten

porota Národní agentury evropských

des Projektes hat die Jury der Nationalagentur für EU-

programů a udělila Partnerskému spol-

Programme bewertet und hat dem Partnerský spolek

ku „Pečeť kvality“. Cenu za mimořádnou

das „Qulitätssiegel“, den Preis für außerordentliche

kvalitu při příležitosti 10. výročí programu

Qualität aus Anlass des 10. Jubiläums des Programms
für lebenslanges Lernen „Grundtvig“1) zuerkannt. Der

1

celoživotního vzdělávání Grundtvig ).

Spolek se umístil na druhém místě mezi všemi projekty realizovanými za deset Verein ist an zweiter Stelle unter allen in den letzten zehn Jahren in der Tschelet v České republice. Odměnou byla vedle listiny s vyznamenáním, udělené na chischen Republik realisierten Projekten gelandet. Belohnung war neben der
celostátní konferenci, i účast na celoevropské konferenci k 10. výročí programu Urkunde mit der Auszeichnung von der Landeskonferenz auch die Teilnahme an
v dánské Kodani.

der europäischen Konferenz zum 10. Jubiläum des Programms in Kopenhagen.

1

1

) (N.S.A. Grundtvig byl dánský pastor, pedagog,politik, literát 18. století. Byl za-

) (N.S.A. Grundtvig war dänischer Pastor, Pädagoge, Politiker, Schriftstellr des 18. Jhs. Er

kladatelem tzv. „lidových vysokých škol“ - institucí dalšího vzdělávání dospělých. war der Gründer der „Volkshochschulen“, als Institutionen für weitere Erwachsenenbildung.
K jeho odkazu se hlásí pokrokové země při podpoře celoživotního vzdělávání pro Zu seinem Erbe bekennen sich fortschrittliche Länder bei der Unterstützung des lebenslangen
všechny – jako jednoho ze základních práv člověka)

18

Lernens für alle – als eines der fundamentalen Menschenrechte).

KALEIDOSKOP
KALEIDOSKOP

Ministr pro místní rozvoj ČR na Lesné
Minister für Regionale Entwicklung in Lesná

Kamil Jankovský

Heinz Seidler
Seifen

Antonín Herzán, Lesná

Ministr pro místní rozvoj ČR Kamil Jankovský navštívil Lesnou při otevření Krušnohorského muzea a zvonice (strana 1).
Minister für Regionale Entwicklung der Tschechischen Republik, Kamil Jankovský, besuchte die Gemeinde Lesná anlässlich der Eröffnung des
Erzgebirgischen Museums und des Glockenturms (Seite 1)

Pohádková Lesná 2010 - Märchenhaftes Lesná
Lesná v Krušných horách, červen 2010
Mikroregion Lesenská pláň pořádal 2. ročník
dětského dne s názvem „Pohádková Lesná“.
Slunečné počasí a téměř 1500 návštěvníků
pomohlo naplnit pořadatelům cíle projektu
Pohádková Lesná 2010 podpořeného z fondu malých projektů Ziel 3 / Cíl 3, Evropského
fondu pro regionální rozvoj.
Spolupráce Mikroregionu Lesenská pláň
a občanského sdružení Horský klub Lesná v Krušných horách spolu s Turistickým
sdružením Seiffen začala vánočními akcemi
v Seiffenu a navázala na 1. ročník Pohádek na
Lesné 2009. Těchto aktivit využili organizátoři
k upevňování vazeb mezi subjekty a především mezi obyvateli zájmového regionu.

Lesná im Erzgebirge im Juni 2010

Kostümen von Märchengestalten gekleidetes

V letošním roce se Lesná stejně jako v loni

Die Mikroregion Lesenská pláň veranstaltete

Team bereitete für die Kinder viele Stationen

proměnila v ráj pohádek. Organizační tým

den zweiten Jahrgang des Kindertags mit

mit Aufgaben vor. Am Nachmittag wurde für

převlečený do kostýmů pohádkových bytostí

dem Titel Märchenhaftes Lesná. Das sonni-

die Kinder eine Kreativwerkstatt aus Seiffen

pro děti připravil spoustu stanovišť s úkoly.

ge Wetter sowie fast 1500 Besucher halfen

vorbereitet. Diejenigen, die einen Ausflug ins

V průběhu odpoledne byly připraveny pro děti

den Organisatoren, die Ziele des Projektes

Erzgebirge unternehmen wollten, konnten in

kreativní dílny z německého Seiffenu. Ti, co

Märchenhaftes Lesná 2010 zu erfüllen. Der

den Kleinzug BIMMELBAHN einsteigen, der

se chtěli vydat na výlet po Krušných horách,

Kindertag wurde aus dem Kleinprojektfonds

Kinder und Erwachsene durch die nahe Um-

nastoupili do vláčku BIMMELBAHN, který

Ziel3/Cíl3 des EFRE gefördert.

gebung von Lesná fuhr.

děti i dospělé povozil a ukázal jim tak blízké

Die Zusammenarbeit der Mikroregion und

Spät am Nachmittag wurde ein großer Wett-

okolí Lesné.

des Vereins Horský klub Lesná mit dem Tou-

bewerb mit dem Thema „Die Schönheit des

V závěru odpoledne byla vyhlášena velká

rismusverein Seiffen begann mit den Weih-

Erzgebirges mit Kinderaugen gesehen“

obrázková soutěž na téma „Krásy Krušných

nachtsveranstaltungen in Seiffen und knüpfte

veranstaltet. Ziel war es, ein Bild nach einer

hor očima dětí“. Cílem soutěže bylo nakreslit

an den ersten Jahrgang „Märchhaftes Lesná

Vorlage zu malen.

obrázek podle daných předloh. Jednalo se

2009“ an. Die Organisatoren der Veranstaltung

Es handelte sich um Objekte und Kultur-

především o objekty a kulturní památky Kruš-

nutzten diese Aktivitäten zur Vertiefung der

denkmäler des Erzgebirges, die die Kinder so

ných hor, které měly děti co nejvýstižněji na-

Verbindungen zwischen den Partnern und vor

genau wie möglich zeichnen sollten. Wie im

kreslit. Tak jako v loni i letos budou vybrána ta

allem den Einwohnern der Region.

vergangenen Jahr wurden die besten Kunst-

nejzdařilejší díla, která se využijí na zhotovení

In diesem Jahr verwandelte sich die Ge-

werke ausgewählt, um sie für die Gestaltung

dětských omalovánek.

meinde Lesná in ein Märchenparadies. Ein in

von Malbüchern zu verwenden.
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Náš konzulát - Unser Konsulat
Od zřízení Generálního konzulátu v Drážďanech
v roce 1996 s ním udržuje Euroregion Krušnohoří,
stejně jako i ostatní česko-saské euroregiony, velmi
dobré vztahy. Generální konzulát byl vždy spolehlivým partnerem, který euroregiony významnou měrou celou dobu podporoval. V poslední době však
v důsledku úsporných opatření v něm dochází ke
změnám. Je nutné ocenit, že GK Drážďany má i za
nelehké situace, kdy v důsledku úsporných opatření,
které si do štítu vepsala nová česká vláda a dochází
k podstatné redukci personálu, porozumění pro nejdůležitější oblasti přeshraniční spolupráce, podporu
hospodářského rozvoje a podporu českých firem na

Asistenční centrum, a.s, význačný člen Euroregionu Krušnohoří, patří k nejvýznamnějším poradenským firmám v ČR, specializuje se na získávání dotací
a grantů pro firmy, kraje obce či školy a spolupracuje s Generálním konzulátem od počátku své činnosti. Luise Zelenková a Edita Janstová na konzultaci v
drážďanském konzulátu.
Die Assistenzzentrum A.G., ein bekanntes Mitglied der Euroregion, gehört zu den bedeutendsten Beratungsfirmen in der Tschechischen Republik, das auf
Gewährleistungen der Förderungen für Firmen, Bezirke, Gemeinden oder Schulen spezialisiert ist und mit dem Generalkonsulat seit Beginn seiner Tätigkeit
zusammenarbeitet. Luise Zelenková und Edita Janstová bei einer Konsultation im Generalkonsulat in Dresden.

německém trhu a obchodně ekonomický úsek na
GK Drážďany zůstává. Stačí jen namátkou jmenovat
např. jeho konzultační činnost pro podnikatele,
poradenství, vyhledávání hospodářských partnerů,
pomoc v nouzi, informační podpora českých firem
na kooperačních burzách, veletrzích, workshopech,
ale také aktivní účast na akcích euroregionů. Jde
však také o časté požadavky našich firem, případně
stížnosti, které vedoucí obchodně ekonomického
úseku konzul Ing. Jan Hitzger dokázal řešit, finanční
poradenství ve spolupráci s hospodářskými komorami, pomáhá při zviditelnění a propagaci našich
firem i českého hospodářského prostředí. Velkou
měrou se náš generální konzulát v Drážďanech

Ing. Jan Hitzger

zasazuje o úspěšný rozvoj dopravní infrastruktury
a turistiky mezi ČR a Saskem, angažuje se při řešení

kam es allerdings zu massiven Kürzungen im Kon-

zum Beispiel die Konsultationen für Unternehmen,

problémů životního prostředí i v dalších oblastech

sulatsbereich. Die Zahl der Beschäftigten sank von

Beratungen, Suche nach Wirtschaftspartnern,

česko-saských vztahů.

acht auf vier Mitarbeiter und nur dank der Stellung-

Beteiligung an Kooperationsbörsen sowie an allen

nahmen und der Mahnungen dankbarer regionaler

Veranstaltungen der Euroregionen. Es gab auch

Partner des Generalkonsulats wurde die ursprüng-

einige Beschwerden, die der Konsul Ing. Jan Hitz-

Seit der Einrichtung des Generalkonsulats in Dres-

lich stornierte Stelle des Leiters der Handels- und

ger mit Hilfe der Handelskammern beider Länder

den 1996 pflegen die Euroregion Erzgebirge sowie

Wirtschaftabteilung wieder eingerichtet und damit

lösen konnte. Es kommt aber auch zu rechtlicher

die anderen tschechisch-sächsischen Euroregionen

zum Glück die Unterstützung eines wichtigen

Unterstützung von Unternehmen. Wesentlich setzt

mit ihm sehr gute Beziehungen. Das Generalkonsulat

Bereiches der grenzüberschreitenden Zusammen-

sich das Generalkonsulat auch für die erfolgreiche

war immer ein Partner, mit dem die Euroregionen

arbeit, also der Wirtschaftsentwicklung, gerettet.

Entwicklung des Tourismus und des Verkehrs zwi-

eine gute Zusammenarbeit pflegten. In letzter Zeit

Einige Aufgaben des Konsulats seien hier genannt,

schen Sachsen und Nordböhmen ein.

PhDr. Jarmila KREJČÍKOVÁ, CSc.
vede Generální konzulát necelý rok a musí se od svého

leitet das Generalkonsulat in Dresden fast ein Jahr, aber seit ihrem Amtsantritt

nástupu vyrovnávat s důsledky hospodářské krize. Jako

muss sie sich mit der Auswirkung der Wirtschaftskrise auseinandersetzen, die

bývalá univerzitní docentka historie má k přeshraniční

sich im Stellenabbau der Hälfte der Mitarbeiter darstellt. Als ehemalige Univer-

česko – německé spolupráci vřelý vztah, oceňuje práci eu-

sitätsprofessorin der Geschichte hat sie zur grenzüberschreitenden Zusammen-

roregionů a je rozhodnuta jejich přeshraniční práci v terénu

arbeit enge Beziehungen. Die Arbeit der Euroregionen schätzt sie hoch ein und

i přes oslabené personální obsazení konzulátu podporovat.

ist entschlossen, die grenzüberschreitende Arbeit in der Region, trotz geringer

Jarmila Krejčíková působila jako diplomatka ve Vídni a

Mitarbeiterzahl des Konsulats, zu unterstützen. Jarmila Krejčíková war bereits als

Římě, v drážďanském konzulátu spatřuje naplnění svého

Diplomatin in Wien und Rom tätig, im Generalkonsulat in Dresden sieht sie die

úsilí o česko – německé porozumění a o vytváření upřím-

Erfüllung ihres Strebens um das tschechisch-deutsche Verständnis und um die

ných vzájemných vztahů. Je vdaná a její rodina je opravdu

Schaffung ehrlicher gegenseitigen Verhältnisse. Sie ist verheiratet und ihre Familie

evropská – manžel přednáší na univerzitě v Ostravě a syn působí ve Vídni. I

ist echt europäisch – ihr Mann unterrichtet an der Universität in Ostrava und der Sohn arbeitet in

přes tyto vzdálenosti si ale tato rodina umí na sebe najít čas.

Wien. Trotz der Entfernung kann diese Familie für sich oft Zeit finden.
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Proč hrajeme Šípkovou Růženku? - Warum spielen wir das Dornröschen?
V roce 1997 jsme pro italský festival nastudovali malou
verzi opery Carmen, ve níž hráli herci a loutky, ve které
se tančilo flamengo. To představení vzniklo jen tak, pro
festival, pro radost a s humorem. Netušili jsme, jaký bude
mít ohlas. Od té doby ho hrajeme dodnes a objeli jsme
s ním skoro celý svět. Viděli ho diváci v Americe, Austrálii,
v Mexiku, v Kanadě, na Balkáně a po celé střední a západní
Evropě. Pro radost jsme si nastudovali také Verdiho opery
Macbeth a Rigoletto. V roce 2004 jsme si drze troufli na
balet a nazkoušeli jsme Čajkovského Labutí jezero. Opět
s humorem, pro radost sobě i divákům. Patří dnes k našim
nejúspěšnějším titulům. Nastudovali jsme také taneční
inscenace Romeo a Julie a Cesta za Julií.
Zájem o všechna tato představení nás inspiroval k pokusu
přiblížit divákům další světově proslulý titul klasického
umění a zvolili jsme Čajkovského Spící krasavici. Dáme-li dítěti možnost poznat tajemný svět imaginace, fantazie,
svět, kde se plní přání, a kde dobro vítězí nad zlem, a pokud
mu ukážeme, jak nevinně může zlo vypadat, máme šanci,
že až se s ním v životě potká, bude možná vědět, jak se
před ním chránit.
Kde se vlastně vzala SPÍCÍ KRASAVICE, kterou známe jako
ŠÍPKOVOU RŮŽENKU?
Pohádka Šípková Růženka je známá především ze zpracování německých autorů, bratří Grimmů, z roku 1812 jako
„Dornröschen“. Poprvé ji ale zapsal a vydal italský básník
a pohádkář Giambattista Basile v knize „Příběh příběhů“
už v roce 1634. V roce 1697 vyšel příběh pod názvem „La
Belle au bois dormant“ (Kráska, která spala v lese) v knize
pohádek francouzského autora Charlese Perraulta. Tajemný
příběh o spící princezně inspiroval od svého vzniku řadu
umělců po celém světě. Ve Francii vznikla na jeho téma
v roce 1825 opera Michele Carafy a v roce 1829 první balet.
Nejslavnější adaptací tohoto příběhu se ale stal balet P. I.
Čajkovského Spící krasavice. Výpravný balet s nádhernými
melodiemi měl premiéru v Petrohradě v lednu 1890 a odtud
se příběh rozletěl do celého světa. Nádherná Čajkovského
hudba a krásný, dojemný příběh inspiroval také režiséra
a producenta Walta Disneye. V jeho studiu byl v roce 1959
natočen kreslený film „Sleeping Beauty“. Stejně jako řadu
umělců před námi, inspirovala krásná hudba a tajemný starý
příběh i nás. Snad se Vám bude náš pohled na něj líbit.
Mgr. Jana Galinová, dramaturg DVD

Es war 1997, als wir für das italienische Festival eine kleine
Version der Oper Carmen inszenierten, in dem Schauspieler
und Marionetten spielten und wo Flamenco getanzt wurde.
Die Inszenierung entstand einfach so fürs Festival zu unserer Freude. Wir ahnten nicht, welche Resonanz sie haben
wird. Seit der Zeit spielen wir diese Inszenierung bis heute
und waren damit in der ganzen Welt unterwegs. Sie wurde
in Amerika, Australien, Mexiko, Kanada, auf dem Balkan,
sowie in Mittel- und Westeuropa gesehen.
Aus Freude haben wir auch die Opern Macbeth und Rigoletto einstudiert. 2004 haben wir dann gewagt, das Ballet
Schwanensee von Tschaikowski zu probieren. Wieder mit
Humor, zu unserer Freude und für die Zuschauer. Nun
gehört es zu unseren erfolgreichsten Stücken. So war es

auch mit den Tanzinszenierungen Romeo und Julia und
Weg zu Julia.
Das Interesse für diese Vorstellungen spornte uns dazu an,
den Zuschauern mit der Schlafenden Schönen weltbekannte
klassische Kunst näherzubringen, die wir mit Liebe einstudiert haben und deren Musik von Tschaikowski riesige
Kraft hat. Wenn wir dem Kind die Möglichkeit geben, in
die Welt der Imagination und Fantasie einzudringen, wo
sich Wünsche erfüllen, wo das Gute über das Böse siegt,
zu zeigen, wie sich Böses in schöner Gestalt zeigt, wird es
wissen, wie es sich davor schützen kann.
Wo ist eigentlich die Schlafende Schöne entstanden,
die die Tschechen Šípková Růženka und die Deutschen
Dornröschen nennen?
Das Märchen ist vor allem als Dornröschen aus der Feder
der deutschen Gebrüder Grimm bekannt, die aus dem Jahr
1812 stammen. Aber zum ersten Mal hat es der italienische Dichter und Märchenerzähler im Buch „Geschichte
der Geschichten“ schon 1634 aufgeschrieben. Im Jahr

1697 erschien die Erzählung unter dem Titel „La Belle au
bois dormant“ (Die im Wald schlafende Schöne) im Märchenbuch des französischen Autors Charles Perrault. Die
Geschichte über die schlafende Prinzessin inspirierte seit
ihrer Entstehung eine Reihe von Künstlern in der ganzen
Welt. In Frankreich entstand zu dem Thema 1825 die Oper
von Michele Carafa und 1829 das erste Ballett. Die berühmteste Adaptation wurde das Ballett von P. I. Tschaikowski
„Schlafende Schöne“. Dieses großartige Bühnenstück mit
den herrlichen Melodien hatte 1890 in Petersburg Premiere
und ist seit dem ein Welterfolg. Die wunderbare Musik von
Tschaikowski und die schöne, herzergreifende Geschichte
haben auch den Regisseur und Produzent Walt Disney
inspiriert. In seinem Studio wurde 1959 der Zeichentrickfilm „Sleeping Beauty“ gedreht. Die alte, geheimnisvolle
Geschichte und die schöne Musik haben nicht nur uns,
sondern schon viele Künstler vor uns inspiriert. Vielleicht
wird es Ihnen auch unsere Fassung gefallen.
Mgr. Jana Galinová, Dramaturg DVD

DIVADELNÍ PODZIM THEATERHERBST 2010 - Litvínov - Ústí nad Labem 11.–16.11.2010
na scéně Docela velkého divadla v Litvínově - auf der Bühne des Docela velké divadlo in Litvínov
11.11. - 19,00 -DŮM BERNARDY ALBY - HAUS BERNARDY ALBY (balet - Ballett) hraje divadlo PLAUEN - es
spielt Theater PLAUEN
12.11. - 19,00 - LOLLIPOP (hudební revue - Musicrevue)
- hraje divadlo ANNABERG- es spielt Theater ANNABERG
13.11. - 10,30 - Princezna na hrášku - DIE PRINZESSIN
AUF DER ERBSE (pohádka) hraje divadlo STOLLBERG - es
spielt Theater STOLLBERG
15,00 - ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA - DORNRÖSCHEN (hudební
pohádka - Musikmärchen) hraje - es spielt - Docela velké
divadlo LITVÍNOV
14.11. - 10,30 - POHÁDKOVÁ ŠÁLA - Märchenschal
(pohádka - Märchen) - hraje divadlo BAUTZEN - es spielt
Theater BAUTZEN
15.11. - O pejskovi a kočičce - Über EINEN Hund und
EIN Kätzchen (pohádka - Märchen) - hraje - es spielt

Divadlo Rozmanitostí MOST
17,00 - LIŠKA UKRADLA HUSU - FUCHS DU HAST DIE
GANS GESTOHLEN (pohádka - Märchen) hraje divadlo
FREIBERG - es spielt Theater FREIBERG
16.11. - 11,00 - V OSM U ARCHY - UM ACHT BEI ARCHA (komedie- Komödie) hraje - es spielt Západočeské
divadlo CHEB
19,00 - RING OF FIRE, JOHNNY CASH (hudba - Musik)
- hraje divadlo ZITTAU - es spielt Theater ZITTAU
Na scéně Divadla opery a baletu v Ústí nad Labem
- auf der Bühne des Theaters in Ústí nad Labem
13.11.- 19,00 - KAFÉ AUSSIG (tanec - Tanz) - hraje
Divadlo opery a baletu Ústí n. Labem - es spielt Theater
Ústí n. Labem
14.11. - 17,00 - TANČÍRNA - Tanzlokal (tanec - Tanz)
hraje divadlo BAUTZEN - es spielt Theater BAUTZEN

Europäische Union. Europäischer Fonds für
regionale Entwicklung: Investition in Ihre
Zukunft/Evropská unie. Evropský fond pro
regionální rozvoj: Investice do vaší budoucnosti
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„Gedacht. Gemacht.“- Bus verlässt das Erzgebirge
„Zamýšleno. Uděláno“ – Autobus opouští Krušnohoří
Regionalmanagement Erzgebirge startet Bildkampagne mit
regionalen Unternehmern Mit der Präsentation des ersten
„Gedacht. Gemacht.“-Busses ist heute die Bildkampagne
für den Wirtschaftsstandort Erzgebirge gestartet. In den
vergangenen Monaten sind fünf aufwändig produzierte
Fotomotive mit regionalen Unternehmern entstanden,
die nun vor allem außerhalb des Erzgebirges zum Einsatz
kommen werden. Ein echter Hingucker ist der in Grün
und Orange gehaltene und mit großformatigen Bildern
gestaltete Bus, der so für mindestens drei Jahre täglich von
Annaberg-Buchholz in die sächsische Landeshauptstadt
Dresden fahren wird.
„Wir möchten mit diesen Beispielen die ungewöhnlichen
Leistungen der Erzgebirger deutschlandweit bekannt
machen“, erklärt Matthias Lißke, Geschäftsführer der
Wirtschaftsförderung Erzgebirge GmbH, das Ziel der
Bildkampagne. Augenzwinkernde Slogans wie „Wir haben
Untertage gegen Weltspitze getauscht.“ oder „Wir zeigen
Deutschland, wo’s langgeht.“ sollen die Aufmerksamkeit
auf die authentischen Erfolgsgeschichten aus dem Erzgebirge lenken.
Denn ohne die Schweißmaschinen der pro-beam systems
GmbH in Neukirchen/Erzgeb. würde der Airbus A380 gar
nicht erst in die Luft gehen. Und auch die Schilderwerk
Beutha GmbH ist mit ihren dauerhaft haltbaren und besser
lesbaren Verkehrsschildern als bundesweit drittgrößtes
Unternehmen der Branche tatsächlich wegweisend für
Deutschland. Dass man sich im Erzgebirge mit Karrieretreppensteigen fit halten kann, zeigt das Fotomotiv
der Firma Holz- und Sportgerätebau Werner Langer aus
Pfaffroda, die Kletterlandschaften, Stelzen, Balanciergeräte, Motorikschleifen und und Gymnastikgeräte herstellt.
Hintergrund
Das Regionalmanagement Erzgebirge versteht sich als
Dienstleister und Berater, aber auch als Ideengeber und
Promoter für die Region. Im Projekt „Erzgebirge 2020“ soll
das Erzgebirge durch ein aktives Regional- und Standortmarketing als Wirtschaftsstandort und lebenswerte Region
in Deutschland bekannt gemacht werden.
Das Regionalmanagement Erzgebirge versteht sich als
Dienstleister und Berater, aber auch als Ideengeber und
Promoter für die Region. Im Projekt „Erzgebirge 2020“ soll
das Erzgebirge durch ein aktives Regional- und Standortmarketing als Wirtschaftsstandort und lebenswerte Region
in Deutschland bekannt gemacht werden.
Dank der von der Annaberger Motorsport & Marine
Exhaust GmbH entwickelten Abgassysteme siegen Ford,
Porsche, Corvette und Ferrari auf den Rennstrecken der
Welt – und das in leisen Tönen.
Deshalb kann Geschäftsführer Tilo Koch mit Blick auf die
Rennwagen sagen: „Ohne das Erzgebirge würden sie wie
eine Blockflöte klingen.“ Die Armaturen der Büsch Armaturen Geyer GmbH werden weltweit beim Hochwasserschutz
gebraucht. So sichern die Systeme zum Beispiel die tschechische Hauptstadt Prag vor Flutschäden.
Neben der Verkehrsmittelwerbung auf dem Bus der BVO
Verkehrsbetriebe Erzgebirge GmbH wurden die Fotomotive bereits in den Kopfbereich von www.wirtschaft-imerzgebirge.de integriert, so dass das Internetportal des
Wirtschaftsstandortes Erzgebirge ein neues Gesicht und
weitere Erfolgsgeschichten bekommen hat.
Weiterhin eignen sich die Fotomotive für aufmerksam-
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keitsstarke Anzeigenschaltungen in Wirtschaftsmedien wie
dem Wirtschaftsmagazin Sachsen 2010/2011, das am 23.
August 2010 erscheint.
Da die einzelnen Erfolgsgeschichten der Firmen beispielhaft für den gesamten Wirtschaftsstandort Erzgebirge
werben, hat der Sprecher des Regionalmanagements
Erzgebirge und Landrat des Erzgebirgskreises, Frank
Vogel, die beteiligten Unternehmer heute zu offiziellen
Botschaftern des Erzgebirges ernannt.
Für sein langjähriges Engagement als Wirtschaftsförderer
der Region wurde auch Matthias Lißke, Geschäftsführer
der Wirtschaftsförderung Erzgebirge GmbH, von Landrat
Vogel mit der Auszeichnung zum offiziellen Botschafter
des Erzgebirges überrascht.
Das Regionalmanagement Erzgebirge versteht sich als
Dienstleister und Berater, aber auch als Ideengeber und
Promoter für die Region. Im Projekt „Erzgebirge 2020“ soll
das Erzgebirge durch ein aktives Regional- und Standortmarketing als Wirtschaftsstandort und lebenswerte Region
in Deutschland bekannt gemacht werden.

podnik na výrobu dopravního značení Schilderwerk Beutha
GmbH se svými trvalými a lépe čitelnými dopravními značkami, který jako třetí největší podnik této branže v Německu
se tak stal skutečným ukazovatelem pro celé Německo. Že
se v Krušnohoří dá udržovat fit forma pomocí schodiště,
ukazuje fotomotiv firmy Holz- und Sportgerätebau Werner
Langer z Pfaffrody, vyrábí prolézačky, chůdy, rovnovážné
přístroje, vybroušenou motoriku a gymnastické přístroje.
Regionální management Krušnohoří je chápán jako poskytovatel služeb a poradce, iniciátor nápadů a promotér
pro region. Projektem Erzgebirge (Krušnohoří) 2020 by se
mělo Krušnohoří stát v Německu známé pomocí aktivního
regionálního a místního marketingu jako hospodářské
centrum a jako region, kde stojí za to žít.
Díky systému zplynování, který vyvinula annaberská společnost Annaberger Motorsport & Marine Exhaust GmbH
vítězí Ford, Porsche, Corvette a Ferrari na závodních
drahách celého světa – a to v tichých tónech. Proto může
jednatel Tilo Koch s pohledem na závodní automobily říci:
„Bez Krušnohoří by nikdy nezněly jako zobcové flétny.“

Regionální management Krušnohoří zahajuje obrazovou
kampaň spolu s regionálními podnikateli.
Prezentací prvního Autobusu „Zamýšleno - uděláno“ byla
dnes zahájena obrazová kampaň pro rozvoj hospodářství
v Krušnohoří. V minulých měsících vzniklo 5 nákladných
fotomotivů regionálních podniků, které budou především
prezentovány mimo Krušnohoří. A za opravdovou podívanou stojí zelenooranžový autobus s velkoobrazovou
výbavou, který minimálně po tři roky bude denně dojíždět z Annabergu-Buchholze do saského hlavního města
Drážďany.
Chceme těmito příklady předvést neobyčejné výsledky
práce obyvatel Krušnohoří, vysvětluje cíl kampaně Matthias
Lißke, jednatel společnosti na podporu hospodářství
Krušnohoří GmbH.
Do očí bijící slogany jako: Vyměnili jsme šachty za světovou
špičku“ či „Ukážeme Německu, kde to dlouhodobě funguje“, by měly obrátit pozornost na autentické příklady úspěchů z Krušnohoří. Vždyť bez svářečské techniky společnosti
pro-beam systems GmbH z Neukirchenu v Krušných horách
by airbus A 380 nevzlétl do vzduchu jako první. A je to také

Armatury společnosti Büsch Armaturen Geyer GmbH jsou
využívány po celém světě při povodních. Tak jistí tento
systém například české hlavní město Prahu před povodňovými škodami. Vedle reklamy umístěné na autobuse BVO
dopravní společnosti Verkehrsbetriebe Erzgebirge GmbH
jsou již zahrnuty i na webové adrese: www.wirtschaft-im-erzgebirge.de, takže internetový portál hospodářského působiště Krušnohoří má nový vzhled a získal další úspěchy.
Dále jsou fotomotivy zařazeny na významných anoncích
hospodářských médií, jako hospodářský magazín Saska
Wirtschaftsmagazin Sachsen 2010/2011, který vyjde 23.
srpna 2010. Protože tyto jednotlivé úspěšné firmy znamenají pro celé hospodářské krušnohorské centrum příkladnou
reklamu, jmenoval mluvčí Regionálního managementu
Krušnohoří, zemský rada Krušnohorského okresu, Frank
Vogel, zúčastněné podnikatele dnes jako oficiální vyslance
Krušnohoří. Matthias Lißke, jednatel společnosti der Wirtschaftsförderung Erzgebirge GmbH, byl jistě překvapen,
když byl zemským radou Vogelem také vyznamenán za
svou dlouholetou angažovanost jako podporovatel rozvoje
hospodářství regionu jako oficiální vyslanec.
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Das Erzgebirge ist seit jeher bodenständig. Und verhilft doch so manchem zu
Höhenﬂügen. Zum Beispiel dem Airbus A380. Dessen Triebwerksteile werden
höchst efﬁzient mit einzigartigen Schweißmaschinen von pro-beam gebaut.
Und das Erzgebirge kann noch mehr. In über 340 spezialisierten Unternehmen der Metallverarbeitung heißt es jeden Tag: Anpacken statt abwarten.
Eben »Gedacht. Gemacht.«

www.wirtschaft-im-erzgebirge.de

