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Posun pro životní prostředí a sociální infrastrukturu v pohraničí
Schváleno deset nových česko-saských projektů evropského dotačního Programu Cíl 3/Ziel 3
Česko-saský Monitorovací výbor Programu

vého hospodářství“ bude realizovat sdružení

Cíl 3/Ziel 3 doporučil k podpoře na zasedání

dětí Kindervereinigung Chemnitz e. V. s Čes-

v Jablonci nad Nisou dne 21. června 2011

kým svazem ochránců přírody v Krásné Lípě

dalších deset přeshraničních projektů se za-

a Domem dětí a mládeže v Ústí nad Labem.

měřením na sociální infrastrukturu, hospodář-

„Českoněmecký projekt k energetické inovaci

ství, cestovní ruch a životní prostředí. V rámci

subjektu pro práci s dětmi a mládeží“. Hlavní

Programu Cíl 3/Ziel 3 tak budou realizovány

náplní projektu jsou investice do úsporných

projekty s celkovými náklady přibližně 16,1

energetických opatření v zařízeních pro děti

milionů eur, které získají příspěvek Evropské

a mládež v Chemnitz a v Krásné Lípě (ob-

unie cca 12,8 milionů EUR. Od zahájení pro-

novitelné zdroje energie). Dětem a mládeži

gramu v srpnu 2008 bylo k realizaci schváleno

bude zároveň umožněno se v ekologii živě

již 135 projektů.

vzdělávat. Po vyhodnocení úspor energie

Z čerstvě schválených projektů budou tři ko-

a ze získaných zkušeností bude vytvořena

ordinovat čeští Lead partneři a sedm projektů

metodická příručka. Vůbec poprvé vzniknou

opatření ke zlepšení kvality ovzduší. Evrop-

povedou Lead partneři saští. Požadavky tý-

společné osnovy pro ekologické vzdělávání,

ská unie podpoří projekt dotací ve výši 1 265

kající se kvality spolupráce přitom v porovnání

které zároveň zohlední česko-německé od-

000 EUR z Evropského fondu pro regionální

s předchozím programem Interreg III A vý-

lišnosti. Přibližně 1 154 000 EUR poskytne

rozvoj (ERDF).

znamně vzrostly. Podmínkou pro poskytnutí

projektu Evropská unie z Evropského fondu

dotace je u všech projektových žádostí spl-

pro regionální rozvoj (ERDF).

nění nejméně dvou z následujících čtyř forem

Další projekt v této oblasti podpory bude re-

Nové dotační možnosti na odstranění
povodňových škod a podpora
souvisejících preventivních opatření.

spolupráce:

alizovat Technická univerzita v Drážďanech

Možnost podpořit přeshraniční opatření na

společné plánování, společná realizace,

se Zemským úřadem pro životní prostředí,

odstranění povodňových škod a podpora

společný personál, společné financování.

zemědělství a geologii (LfULG) v Drážďanech

souvisejících preventivních opatření zůstává

V programové prioritě s názvem Rozvoj spo-

a Institutem pro výzkum troposféry v Lipsku

do konce roku 2011.

lečenských rámcových podmínek v dotačním

s českými partnery, kterými jsou Ústecký kraj,

Místem pro podání projektových žádostí pro

území získaly finanční podporu čtyři projekty.

Český hydrometeorologický ústav a Zdravotní

získání podpory z Programu Cíl 3/Ziel 3 a pro

V oblasti podpory Kooperace v oblasti lidských

ústav v Ústí nad Labem.

vydání Smlouvy o poskytnutí dotace je Saská

zdrojů, sociokulturního rozvoje a partnerské

Projekt nese název „Ultrajemné částice

rozvojová banka -dotační banka- v Dráž-

spolupráce se zapojí sdružení Basketballve-

a zdraví v Krušnohorském okrese a v Ústec-

ďanech (Sächsische Aufbaubank -Förder-

rein Dresden Titan e.V. v Drážďanech a Bas-

kém kraji“. Po dobu dvou let bude sledována

bank- (SAB).

ketbalový klub v Ústí nad Labem do projektu

koncentrace a složení ultrajemných pracho-

Podrobné informace k postupu získání do-

„Basketbal nezná hranic“. Podstatným obsa-

vých částic v oblasti měst Annaberg-Buchholz

tace a kontakty jsou k nalezení na webových

hem projektu je výměna dětí i mládeže, dob-

a Ústí nad Labem. Výsledky měření budou

stránkách:

rovolných členů sdružení a klubu v souvislosti

podrobeny analýze v souvislosti s údaji o one-

http://www.ziel3-cil3.eu.

s tímto sportem. Účastníci se budou pravidelně

mocnění obyvatel. Do analýzy o celkovém

Dotazy k přeshraniční spolupráci a požadav-

setkávat na tréninku a při přátelských utkáních.

zdraví obyvatelstva budou zahrnuty i další

ky na termín konzultace je možné zaslat na

V období prázdnin pak bude jejich pobyt

meteorologické indikátory a údaje o dopravě.

e-mailovou adresu:

zpestřen v hostitelských rodinách. Také další

Projektem mají být vytvořeny základy pro další

kontakt@ziel3-cil3.eu.

basketbalové spolky a kluby se mohou zapojit
tak, aby mohly vzniknout základy pro budoucí
přeshraniční basketbalovou liga.
Evropská unie podpoří projekt cca 410 000
EUR z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF).
V prioritě Rozvoj hospodářství a cestovního
ruchu schválil Monitorovací výbor dotaci dvěma projektům.
V programové prioritě Zlepšení situace přírody a životního prostředí byly podpořeny čtyři
projekty.
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ZIEL 3
CÍL 3

Umwelt und Soziales bringen die Grenzregion voran
10 neue sächsisch-tschechische Projekte im EU-Förderprogramm Ziel 3 bestätigt
Einbeziehung von Gastfamilien vorgesehen.

Luftbelastungen durch Ultrafeinstaub und Ruß-

Im Verlauf des Projektes sollen weitere Verei-

partikel gemessen werden. Die Messergebnisse

ne gewonnen werden, um in der Zukunft eine

werden bei der Analyse mit Patientendaten

grenzübergreifende Basketballliga zu etablieren.

verknüpft. Unter Einbeziehung weiterer Indika-

Die Europäische Union unterstützt das Vorhaben

toren aus Meteorologie und Verkehr sollen so

mit einem Zuschuss in Höhe von rund 410.000

mögliche Auswirkungen auf den Gesundheits-

Euro aus dem Europäischen Fonds für regionale

zustand analysiert werden. Mit dem Projekt

Entwicklung (EFRE).

wird die Grundlage für weitere Maßnahmen zur

Im Programmschwerpunkt Verbesserung der

Verbesserung der Luftqualität geschaffen. Die

Situation von Natur und Umwelt wurde der För-

Europäische Union unterstützt das Vorhaben

derung von vier Projekten zugestimmt.

mit einem Zuschuss in Höhe von rund 1.265.000

Im Bereich Kooperation in den Bereichen

Euro aus dem Europäischen Fonds für regionale

Klimaschutz, Wald- und Naturschutz, Land-

Entwicklung (EFRE).

Am 21. Juni 2011 hat der binationale Begleit-

schaftspflege und Abfallwirtschaft stimmte der

Fördermöglichkeiten zur Beseitigung von

ausschuss des Ziel 3-Programms in Jablonec

Begleitausschuss zwei Projekten zu.

Schäden des Augusthochwassers 2010

nad Nisou (Tschechische Republik) insgesamt

Im „Deutsch-Tschechischen Projekt zur ener-

und für damit im Zusammenhang stehende

10 grenzübergreifende Vorhaben in den Be-

getischen Innovation in Einrichtungen der

Präventionsmaßnahmen

reichen Soziales, Wirtschaft, Tourismus und

Kinder-und Jugendhilfe“ kooperiert die Kin-

Die Möglichkeit, grenzübergreifende Maßnahmen

Umwelt bestätigt. Mit rund 12,8 Millionen Euro

dervereinigung Chemnitz e. V. mit dem Ju-

zur Beseitigung von Hochwasserschäden und

EU-Mitteln kann damit im Rahmen des Ziel 3/

gendgästehaus in Krásná Lípa und dem „Haus

damit im Zusammenhang stehende Präventions-

Cíl 3-Programms ein Gesamtvolumen von rund

der Kinder“ in Ústí nad Labem. Im Fokus steht

maßnahmen zu unterstützen, besteht weiterhin

16,1 Millionen Euro umgesetzt werden. Seit Be-

die energetische Sanierung der Kinder- und

bis zum Jahresende 2011. Antrags- und Bewilli-

ginn der Antragstellung im August 2008 konnten

Jugendeinrichtungen in Chemnitz und Krásná

gungsstelle ist die Sächsische Aufbaubank – För-

sich nunmehr 135 Projekte qualifizieren.

Lípa unter Einbeziehung regenerativer Ener-

derbank – (SAB). Ausführliche Informationen zum

Sieben Projekte werden unter sächsischer und

giequellen wie Sonne und Erdwärme. Zugleich

Antragsverfahren und zu Kontaktdetails erhalten

drei Projekte unter tschechischer Federführung

wird Umweltbildungsarbeit im Kinder- und

alle Interessierten auf der Website von Ziel 3/Cíl 3

realisiert. Dabei sind die Anforderungen an

Jugendbereich geleistet. Die Einsparmög-

unter www.ziel3-cil3.eu Anfragen zu Fördermög-

die Qualität der Zusammenarbeit im Vergleich

lichkeiten durch die energetische Sanierung

lichkeiten der grenzüberschreitenden Zusam-

zum Vorgängerprogramm Interreg III A deutlich

beider Einrichtungen werden analysiert, ge-

menarbeit sowie zu Beratungsterminen können

gestiegen: Mindestens zwei der vier Kriterien

neralisiert und in einem Methodenhandbuch

an kontakt@ziel3-cil3.eu gerichtet werden.

„gemeinsame Planung“, „gemeinsame Durch-

zusammengefasst. Erstmals soll für Kinder und

Weitere Auskünfte erteilt die SAB unter:

führung“, „gemeinsame Finanzierung“ und „ge-

Jugendliche ein abgestimmter Lehrplan für Um-

Gemeinsames Technisches Sekretariat:

meinsames Personal“ müssen erfüllt sein, um

weltbildungsmaßnahmen entstehen, welcher die

Tel. +49-(0)351 4910-5566

eine Förderung aus dem Ziel 3/Cíl 3-Programm

deutschtschechischen Belange berücksichtigt.

E-Mail: kontakt@ziel3-cil3.eu

zu erhalten.

Die Europäische Union fördert das Vorhaben

oder Pressestelle Beate Bartsch:

Im Programmschwerpunkt Entwicklungen der

mit einem Zuschuss in Höhe von rund 1.154.000

Tel. +49-(0)351 4910-4059

gesellschaftlichen Rahmenbedingungen im

Euro aus dem Europäischen Fonds für regionale

E-Mail: Beate.Bartsch@sab.sachsen.de

Fördergebiet stimmte der Begleitausschuss der

Entwicklung (EFRE).

Förderung von vier Projekten zu.

Ebenfalls im Bereich Kooperation in den Be-

Im Bereich Kooperative Maßnahmen in den

reichen Klimaschutz, Wald- und Naturschutz,

Bereichen Humanressourcen, soziokulturelle

Landschaftspflege und Abfallwirtschaft kann die

Entwicklung und partnerschaftliche Zusam-

TU Dresden mit dem Landesamt für Umwelt,

menarbeit können der Basketballverein Dres-

Landwirtschaft und Geologie (LfULG), Dresden,

den Titan e. V. und der Basketballklub Ústí nad

und dem Institut für Troposphärenforschung,

Labem das Projekt „Basketball kennt keine

Leipzig, auf deutscher Seite sowie dem Tsche-

Grenzen“ realisieren. Wesentlicher Bestandteil

chischen Hydrometeorologischen Institut, der

des Vorhabens ist der Austausch für Kinder und

Gesundheitsbehörde und dem Bezirksamt Ústí

Jugendliche sowie für ehrenamtliche Funk-

(alle Ústí nad Labem) auf tschechischer Seite

tionäre im Rahmen der Sportart Basketball.

das Vorhaben „Ultrafeinstaub und Gesundheit

Neben regelmäßigen Trainings- und Freund-

im Erzgebirgskreis und Region Ústí“ umsetzen.

schaftsspielen sind weitere Aktivitäten wie der

Über einen Zeitraum von zwei Jahren sollen in

Jugendaustausch während der Schulferien unter

der Region Annaberg-Buchholz/Ústí nad Labem
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Präsident der AGEG zu Besuch in der Euroregion Erzgebirge
Prezident asociace AGEG na návštěvě v Euroregionu Erzgebirge/Krušnohoří
Am 26.5.2011 machte der Präsident der Arbeitsgemeinschaft europäischer Grenzregionen (AGEG), Karl-Heinz Lambertz, auf seiner
Reise durch die Grenzregionen Europas auch
in der Euroregion Erzgebirge Station.
Die AGEG ist eine europäische Dachorganisation, die die Interessen von ca. 200
Grenzregionen bzw. grenzüberschreitenden
Zusammenschlüssen vertritt.
Neben seiner Funktion als Präsident der
AGEG ist Karl-Heinz Lambertz Mitglied im
Ausschuss der Regionen (AdR) sowie Ministerpräsident der Deutschsprachigen Gemeinschaft (DG) in Belgien.
Die Deutschsprachige Gemeinschaft ist ein
Gebiet im Osten Belgiens und hat autonomen
Status. Durch den Reichtum an Grenzen sowohl staatlicher als auch sprachlicher Natur
spielt die grenzüberschreitende Zusammenarbeit in dieser Region eine große Rolle.
Die Erfahrungen daraus möchte Karl-Heinz
Lambertz in seiner Tätigkeit als Präsident
der AGEG einsetzen und dazu viel aus den
Besuchen während seiner Reise mitnehmen.

zum UNESCO-Welterbe“ vor. In dem Be-

Freibergu se spolu s Dr. Stephanem Förs-

wusstsein, dass die Euroregionen als „Naht-

trem setkal s předsedou Euroregionu Erzge-

stellen europäischer Integration“ einen wichti-

birge/Krušnohoří zemským radou Volkerem

gen Beitrag zum Zusammenwachsen Europas

Uhligem, primátorem Freibergu Reuterem,

leisten, verabschiedeten sich die Gäste. Zuvor

se zástupkyní spořitelny paní Götz, s pro-

besuchten sie noch die Ausstellung der „terra

fesorem Albrechtem a paní Ehrentraut ze

mineralia“.

sdružení Montanregion. Společně s nimi pak

Im Schloss Freudenstein in Freiberg trafen er

proběhly pracovní rozhovory. Prezident při

und Dr. Stephan Förster mit dem Vorsitzenden

nich seznámil přítomné s rolí asociace AGEG

der Euroregion Erzgebirge, Landrat Volker

při prosazování zájmů euroregionů a Beate

Uhlig, der Geschäftsführerin der Euroregion

Ebenhöh představila nejen náš euroregion, ale

Erzgebirge Frau Ebenhöh, BM Reuter von

také obsah a strategii přeshraniční spolupráce

der Stadt Freiberg, Frau Götz als Vertrete-

Dne 26. května 2011 navštívil prezident Pra-

rin der Sparkasse Mittelsachsen sowie Prof.

covního společenství evropských hraničních

Albrecht und Frau Ehrentraut vom Förderver-

regionů (AGEG) Karl-Heinz Lambertz na

ein Montanregion Erzgebirge e.V. zu einem

své cestě po evropských euroregionech i náš

Arbeitsgespräch zusammen. Während der

euroregion.

Präsident die Rolle der AGEG bei der Durch-

AGEG je zastřešující organizace, která za-

setzung der Interessen der Grenzregionen

stupuje zájmy zhruba 200 hraničních regionů,

erläuterte, stellte Frau Ebenhöh die Eurore-

popřípadě zastupuje přeshraniční kooperace.

gion Erzgebirge sowie Inhalte und Strategien

Karl-Heinz Lambertz vykonává kromě své

der grenzübergreifenden Zusammenarbeit

funkce prezidenta asociace AGEG i další

zwischen Sachsen und Tschechien vor. Lam-

funkce. Je členem Výboru regionů a rovněž je

bertz informierte sich über die Tätigkeitsfelder

ministerským předsedou německy hovořícího

der 7 bestehenden und binational besetzten

společenství v Belgii. Německy hovořící spo-

Arbeitsgruppen der Euroregion und auf welche

lečenství se nachází ve východní Belgii a má

Weise das Sprachproblem gelöst wird. Dis-

autonomní statut. V množství státních hranic

kutiert wurde weiterhin über die Zukunft der

v tomto území a v problematice jazykové

grenzüberschreitenden Zusammenarbeit, vor

pestrosti hraje v tomto regionu přeshraniční

allem in der Förderperiode nach 2013 sowie

spolupráce velkou roli. Takové zkušenosti

über künftige Aktivitäten der AGEG.

by chtěl Karl-Heinz Lambertz ve své funkci

Als Beispiel aus der derzeitigen Ziel 3-Förde-

prezidenta předávat. Mnoho zkušeností si ale

rung stellte Prof. Albrecht das Ziel-3-Projekt

také mohl odnést i ze své cesty po evropských

„Montanregion Erzgebirge/Krušnohoří – Weg

euroregionech. Na zámku Freudenstein ve
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mezi Saskem a Českou republikou. Prezident
Lambertz projevil zájem o práci sedmi stávajících, bilaterálně obsazených komisí euroregionu a také se zajímal o to, jakým způsobem
je řešen problém jazykové bariéry. Dále se
diskutovalo také o budoucnosti přeshraniční
spolupráce, především v dotačním období po
roce 2013, stejně jako o budoucích aktivitách
asociace AGEG.
Jako příklad jednoho z projektů v současném
programu Cíl 3 představil profesor Albrecht
projekt Montanregion Krušnohoří – Cesta
ke světovému dědictví. Hosté se rozcházeli
s vědomím, že euroregiony jako spojnice evropské integrace jsou důležitým příspěvkem
v procesu srůstání Evropy. Před tím ale ještě
hosté stačili navštívit výstavu „terra mineralia“.

Sitzung der Sächsisch-Tschechischen Arbeitsgruppe der Ministerien
Zasedání Česko-saské mezivládní skupiny pro přeshraniční spolupráci
In den Tagen vom 7. bis 8. Juni 2011 fand im
Daetz-Zentrum Lichtenstein die 19. Sitzung
dieser Arbeitsgruppe statt, in der neben den
Vertretern der tschechischen und sächsischen
Ministerien auch die sächsisch– tschechischen Euroregionen Mitglieder sind. Das Daetz-Zentrum ist in unserer Euroregion durch
seine nutzbringenden Projekte, die wir sowohl
auf unseren Webseiten als auch in Infopress
vorstellten, bekannt. Insbesondere durch die
grenzüberschreitenden interkulturellen Bildungsmodelle und die kulturellen Veranstaltungen. Viele Besucher des Miniparks KleinErzgebirge kennen das Aussehen dieses
Schulungszentrums Lichtensein als Modell,
es in der Wirklichkeit zu sehen ist wesentlich
schöner. Das größte Erlebnis für die Teilnehmer war aber die großartige Ausstellung der
Holzkunstwerke, die eine der umfangreichsten
Sammlungen der ganzen Welt beherbergt.

gefasst und neue Aktivitäten vorgestellt. Weil

šem euroregionu známá z Infopressu i z na-

Es verwundert also nicht, dass sich dort ein

die Sächsisch-Tschechische Arbeitsgruppe

šich webových stránek, kde jsou informace

Schulungszentrum für Kunstschnitzer befin-

für grenzüberschreitende Zusammenarbeit

o jejích přínosných projektech. Je známá také

det. Hier wurden bereits 10.000 Kunstschnitzer

im nächsten Jahr 20 Jahre ihrer erfolgreichen

z podávaných projektů ve Fondu malých pro-

ausgebildet dabei waren 650 Lehrkräfte tätig,

Zusammenarbeit feiert, werden zu diesem

jektů, svými přeshraničními vzdělávacími in-

das berichtete die Geschäftsführerin Cons-

Jubiläum viele gemeinsame Veranstaltungen

terkulturními moduly i kulturními akcemi. Mnozí

tanze Bräunig in ihrem Einführungsvortrag.

vorbereitet.

návštěvníci oblíbeného parku miniatur Klein

Danach begann die Tagung der einzelnen

Erzgebirge v Oederanu znají podobu tohoto

Unterarbeitsgruppen. Die Euroregionen berei-

vzdělávacího centra podle modelu, ovšem

teten einen Beschluss vor, in welchem sie die

Ve dnech 7. - 8. června 2011 se konalo ve

vidět ho ve skutečnosti je větším zážitkem.

Fortführung des Kleinprojektfonds Ziel 3 auch

školském centru v Lichtensteinu, v nadaci

A největším zážitkem je velkolepá výstava

nach dem Jahr 2013 verlangen. Im Gesamt-

Daetz Stiftung, již 19. zasedání této pracovní

řezbářských uměleckých děl a soch z celého

bericht wurden am nächsten Tag die Arbeits-

skupiny, jejímiž členy jsou také česko–saské

světa, která patří k největším v Evropě. Není

ergebnisse aller Arbeitsgruppen zusammen-

euroregiony. Nadace Daetz-Stiftung je v na-

se co divit, že zdejší vzdělávací zařízení se
specializuje na umělecké řezbářství. Prošlo jím

Protokol podepsali oba předsedové: Jiří Čistecký a Thomas Horn
Das Protokoll unterzeichneten die beiden Vorsitzenden: Jiří Čistecký und Thomas Horn

na 10 000 absolventů a působilo tu 650 učitelů, jak uvedla ve své úvodní řeči jednatelka
nadace Constanze Bräunig. Po podrobném
představení nadace Daetz-Stiftung následovalo jednání pracovních podskupin. Euroregiony připravily usnesení o Fondu malých
projektů v programu Cíl 3, ve kterém požadují
plynulé pokračování tohoto oblíbeného fondu
bez přerušení a jeho pokračování i po roce
2013. V souhrnné zprávě byly pak druhý den
po prohlídce výstavy shrnuty výsledky všech
pracovních skupin a představeny nové aktivity. Vzhledem k tomu, že v příštím roce oslaví
Česko-saská mezivládní pracovní skupina pro
přeshraniční spolupráci 20 let své úspěšné
práce, připravuje se na toto výročí mnoho
společných akcí.
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SPOLEČNÉ S KRAJEM
GEMEINSAM MIT DEM BEZIRK

Smlouva o spolupráci se naplňuje
Vertrag über Zusammenarbeit erfüllt sich
In Ústí nad Labem im Sitz des Bezirksamtes trafen
sich am Montag, den 16. Mai Vertreter der Euroregion Erzgebirge/Krušnohoří und des Bezirkes, um
den Stand der Umsetzung des aktuellen Vertrags
über die Zusammenarbeit zu besprechen. Den Bezirk vertrat Herr Ing. Konopásek, Leiter des Hauptmannsamtes, Herr Jaroslav Foldyna, Vorsitzender
des Ausschusses für auswärtige Beziehungen des
Bezirks und Ing. Pavlína Hulenová, Sekretärin dieses Ausschusses. Die Euroregion wurde von der
Vorsitzenden Frau JUDr. Hana Jeníčková und dem
Geschäftsführer Herrn Mgr. František Bína vertreten.

Společně s krajem /
Gemeinsam mit dem Bezirk

Die Vertreter der Euroregion schätzten die aktive
Arbeit der Vertreter des Bezirks in den Facharbeits-

stattfand und auch vom Ústecký kraj veranstaltet

regionu velmi kladně hodnotili aktivní práci zástupců

gruppen der Euroregion positiv ein, vor allem in den

wird. Zum Schluss haben die Vertreter der Eurore-

krajského úřadu v odborných komisích euroregio-

Arbeitsgruppen Katastropheschutz, Kultur/Jugend/

gion um eine finanzielle Hilfe für die gemeinsame

nu, především v komisi pro krizový management,

Schulen, Museen und Kulturdenkmäler. Es wurden

Tätigkeit gebeten.

dopravní komisi, v komisi pro kulturu a mládež

durch sie Änderungen in der Arbeitsgruppe Umwelt

a v komisi pro muzea a kulturní památky. Navrhli

und Regionalplan vorgeschlagen.

změny v komisi pro životní prostředí a regionální

Um eine Ergänzung der Arbeitsgruppen Wirtschafts-

plán a požádali o doplnění hospodářské a sociální

förderung/Tourismus und Soziales wurde gebeten.

komise. Dále se všichni dohodli na vzájemném

Weiterhin verständigten sich die Teilnehmer zum

V Ústí nad Labem v sídle krajského úřadu se sešli

poskytování informací vhodných pro informování

gegenseitigen Informationsaustausch für die Öf-

v pondělí 16. května zástupci Euroregionu Krušno-

veřejnosti v médiích obou partnerů a na předávání

fentlichkeitsarbeit in den Medien beider Partner

hoří a Ústeckého kraje, aby projednali stav realizace

hodnotících zpráv o spolupráci kraje a euroregionu.

und über Zwischenberichte zu der Zusammenar-

své aktuální smlouvy o spolupráci. Za kraj se zúčast-

JUDr. Jeníčková nabídla spolupráci euroregionu při

beit des Bezirks und der Euroregion. Frau JUDr.

nil Ing. Aleš Konopásek, vedoucí odboru kanceláře

organizaci různých přeshraničních akcí, a proto Ing.

Jeníčková bot eine Mitarbeit der Euroregion bei der

hejtmana, Jaroslav Foldyna, předseda výboru pro

Konopásek navrhl hned zástupcům euroregionu

Organisation verschiedener grenzüberschreitender

zahraniční vztahy a Ing. Pavlína Hulenová, tajemnice

účast na Regionálním energetickém fóru Plzeň 2011,

Veranstaltungen an. Den Vertretern der Euroregion

výboru pro zahraniční vztahy. Euroregion Krušnohoří

konaném 20. června a spolupořádaném Ústeckým

wurde eine Beteiligung an dem Regionalen Energie-

zastupovala jeho předsedkyně JUDr. Hana Jeníčková

krajem. Na závěr požádali zástupci Euroregionu

forum „Plzeň 2011“ vorgeschlagen, das am 20. Juni

s jednatelem Mgr. Františkem Bínou. Zástupci euro-

Krušnohoří o finanční pomoc na společnou činnost.

Gutes Resümee des Projektes Brandbekämpfung ohne Sprachbarrieren
Nach dem die Kameraden vieler freiwilliger Feuerwehren des sächsischen Erzgebirges in Litvinov
und in Chomutov bei den Kollegen der dortigen Berufsfeuerwehren ihre theoretisch erworbenen
Kenntnisse während praktischer Übungen angewandt haben und damit ihre Fähigkeit, sich mit
den tschechischen Kameraden im Ernstfall verständigen zu können, unter Beweis gestellt haben,
ist inzwischen auch eine Auswertung des Projektes mit den Lehrkräften erfolgt.
Die Lehrerinnen Frau Dr. Marie Svačinova und Frau Sylvia Zapletalova bestätigten den Lerneifer
ihrer „Männer“ und übermittelten dem Antragsteller Erzgebirgskreis den Wunsch der Teilnehmer,
dieses Projekt fortzusetzen.
Viele möchten nun, nachdem sie Grundkenntnisse erworben haben, mit ihren tschechischen
Kameraden weiterlernen.
Diese bestätigten während der praktischen Übungen, dass auch sie große Defizite in der deutschen Sprache haben und insbesondere bei den Fachbegriffen Nachholbedarf haben.
Beide Seiten wollen neben den Fachbegriffen insbesondere mehr über die Strukturen, Rechtsfragen und Befehlsabläufe im anderen Land wissen.
Ein Folgeprojekt, in dem zunächst tschechische und sächsische Feuerwehrleute separat die
Grundkenntnisse erwerben und dann in einem Tandemblock gemeinsam lernen, wäre 2012
möglich.
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ARBEITSGRUPPEN
PRACOVNÍ KOMISE

Arbeitsgruppe Brandschutz, Katastrophenschutz und Rettungswesen
Pracovní komise krizového managementu
Eine wichtige Arbeitsgruppe der Euroregion tagte am 17.

Vladimíra Chramostová, die ein langjähriges Mitglied der

zásobu při společném zásahu. Komise tradičně připravuje

Mai in Freiberg. Am Anfang haben sich die Mitglieder die-

Arbeitsgruppe war. Frau Vladimíra war die ganze Zeit als

soutěž mladých hasičů, tentokrát je připravovaný projekt

ser Arbeitsgruppe mit der Umsetzung des Programms Ziel 3

ausgezeichnete Dolmetscherin bei allen Wettbewerben

zaměřen na prevenci a zdolání lesních požárů. Uskuteční

vertraut gemacht, wobei ein wichtiger Punkt die Beurteilung

tätig. Bei der Tagung in Freiberg hat sie versprochen,

se v září v Saydě za účasti mladých hasičů z celého eu-

des von der Arbeitsgruppe initiierten und gerade beendeten

auch weiterhin als Dolmetscherin bei dem Wettbewerb der

roregionu. Komise tento projekt doporučila ke schválení

Projektes „Brandbekämpfung ohne Sprachbarriere“ war.

Jugendfeuerwehren zur Verfügung zu stehen.

v Lokálním řídícím výboru jako vysokou prioritu.

Das Ergebnis ist die von der deutschen freiwilligen Feuer-

Velkým problémem

wehr gut beherrschte tschechische fachliche Terminologie.

přeshraniční spo-

Sehr positiv wurden die Bemühungen der deutschen Teil-

lupráce v oblasti

nehmer des Kurses eingeschätzt, sowie ihre Fähigkeit zur

krizového manage-

Konversation im Tschechischen. In einem nachfolgenden

mentu zůstává nedo-

Projekt ist es unbedingt notwendig den Kurs gemeinsam

řešená státní smlouva

durchzuführen, um den brauchbaren Wortschatz beim

o přeshraniční po-

gemeinsamen Einsatz gegenseitig korrigieren zu können.

moci v případě mi-

Die Arbeitsgruppe bereitet den traditionellen Wettbewerb

mořádných situací.

der Jugendfeuerwehren in Sayda vor, diesmal unter dem

Euroregion se obrátil

großen Thema der Waldbrandbekämpfung. Daran beteiligen

na příhraniční obce

sich Jungendfeuerwehren aus der ganzen Euroregion. Die

s dotazníkovou akcí

Arbeitsgruppe empfiehlt das Projekt mit hoher Priorität.

ohledně dohod se

Ein großes Problem der grenzüberschreitenden Zusam-

sousedními obcemi

menarbeit bleibt immer noch der noch nicht existierende

Jedna z nejdůležitějších komisí euroregionu jednala 17.

o poskytnutí takové pomoci. Většina obcí by oficiální

Staatsvertrag über die grenzüberschreitenden Hilfeleistun-

května 2011 ve Freibergu. V úvodu se její členové dozvěděli

dohodu uvítala.

gen. Die Euroregion wandte sich mit einem Fragenbogen

podrobnosti o realizaci Fondu malých projektů v programu

K dispozici je vzorová smlouva, nicméně je zapotřebí ošetřit

an die Gemeinden, um Etwas zum Bestehen offizieller

Cíl 3. Důležitým bodem bylo hodnocení pávě dokončené-

její právní obsah. Proto se sejde v červnu speciální skupina,

Vereinbarungen über Hilfeleistungen zu erfahren. Die

ho projektu Zdolávání požárů bez jazykové bariéry, který

která tento problém bude řešit.

meisten Gemeinden würden solche offizielle Vereinbarung

komise iniciovala. Výsledkem je, že němečtí dobrovolní

Komise se na svém květnovém jednání rozloučila se svou

begrüßen. Zur Verfügung steht eine Mustervereinbarung,

hasiči dobře zvládli českou odbornou terminologii. Velmi

dlouholetou členkou zastupující Lounsko Vladimírou

jedoch ist auf tschechischer Seite eine rechtliche Prüfung

pozitivně byla hodnocena píle německých účastníků kurzu

Chramostovou, která odchází do důchodu. Vladimíra celou

notwendig. Deshalb traf sich im Juni eine spezielle Gruppe,

a jejich schopnost konverzace v češtině. V příštím projektu

dobu na soutěžích působila i jako výborná tlumočnice. Na

die das Problem lösen soll.

bude bezpodmínečně nutné takovýto kurz realizovat společ-

jednání ve Freibergu přislíbila, že v soutěži bude i nadále

Die Arbeitsgruppe verabschiedete bei ihrer Tagung Frau

ně, aby bylo možné vzájemně korigovat potřebnou slovní

jako tlumočnice pracovat.

Dobrý výsledek projektu Zdolání požárů bez jazykové bariéry
Poté, co řada dobrovolných hasičů ze saského Krušnohoří měla možnost
porovnat své teoretické znalosti v Litvínově a Chomutově u svých kolegů,
českých profesionálních hasičů, došlo k vlastnímu vyhodnocení projektu.
Saští dobrovolní hasiči si při něm mohli prověřit své znalosti i v praktickém
cvičení. Prověřili si tak i schopnost dorozumět se s českými kolegy v případě
potřeby při společném zásahu. Vyhodnocení projektu proběhlo za účasti
obou vyučujících tohoto kurzu. Obě lektorky, Dr. Marie Svačinová a Sylvia
Zapletalová, při něm vyzdvihly chuť do učení svého „mančaftu“ a předaly
žadateli tohoto projektu Krušnohorskému okresu přání účastníků kurzu, aby
projekt pokračoval. Mnozí by totiž rádi nyní, když už získali základní znalosti,
pokračovali ve výuce společně se svými českými kamarády. Ti již během
praktické prověrky potvrdili, že mají velké nedostatky v němčině a i u nich
vyvstala potřeba, aby si osvojili více odborných výrazů. Hasiči z obou stran
by se také rádi dozvěděli kromě odborných pojmů něco více i o hasičské
struktuře a o legislativě v sousední zemi. Následný projekt, ve kterém by
nejprve čeští a saští hasiči separátně získali základní jazykové znalosti
a poté absolvovali společnou tandemovou výuku, by byl možný v roce 2012.
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Komise pro kulturu školy a mládež v Oederanu
Arbeitsgruppe Schule/Jugend/ Kultur in Oederan
In der Volkskunstschule Oederan, die eine

V lidové umělecké škole v Oede-

jahrelange Tradition der grenzüberschreiten-

ranu, která má letitou tradici

den Zusammenarbeit pflegt, traf sich diese

v přeshraniční spolupráci, se se-

wichtige Arbeitsgruppe, um die für Entschei-

šla 11. 5. 2011 tato důležitá komi-

dungen des Lenkungsausschuss des Klein-

se, aby především zhodnotila na-

projektfonds im Programm Ziel 3 vorgeschla-

vržené projekty do rozhodování

genen 18 Projekte zu bewerten. Wie immer

Lokálního řídícího výboru Fondu

gehörte der größte Teil der Projekte in diese

malých projektů v programu Cíl 3.

Arbeitsgruppe. Von den 18 vorgeschlagenen

Jako vždy jí příslušel k hodnocení

Projekten wurden 4 Projekte nicht empfohlen,

ze všech komisí největší počet

weitere 3 Projekte wurden mit einer Priorität,

projektů; tentokrát jich bylo 18.
Z navržených projektů komise

die übrigen ohne Priorität empfohlen.
Ein weiterer Tagesordnungspunkt der Arbeitsgruppe war die Vorberei-

výslovně nedoporučila 4, další 3 projekty doporučila s prioritou, ostatní

tung des Adventsingens, das im Dezember wieder mit der Verleihung

doporučila bez priority.

des Preises der Euroregion Erzgebirge/Krušnohoří verbunden wird. An

Dále se komise zabývala přípravou prosincového adventního koncer-

der Beratung nahmen die neuen Mitglieder des tschechischen Teils der

tu, který bude opět spojen s předáním Ceny Euroregionu Krušnohoří/

Arbeitsgruppe, die Direktorin des Freizeitzentrums DDM Osek, Frau

Erzgebirge.

Lenka Říhová, die Frau Mgr. Hana Šimánková aus Osek ersetzt und Herr

Jednání se poprvé zúčastnili noví členové komise: ředitelka DDM Osek

Mgr. Radek Spála, Leiter der Abteilung Kultur und Denkmalpflege des

Lenka Říhová, která nahradila Mgr. Hanu Šimánkovou z Oseku a Mgr.

Bezirksamtes Ústecký kraj teil, der für den pensionierten Dr. Petr Novák

Radek Spála, vedoucí odboru kultury a památkové péče Krajského

in der Arbeitsgruppe mitarbeitet.

úřadu Ústeckého kraje, který nahradil Dr. Petra Nováka.

Muzea a kulturní památky - Arbeitsgruppe Museen und Kulturdenkmäler
Subkomise muzea a kulturní

Die Unterarbeitsgruppe Museen und

památky, která náleží ke komi-

Kulturdenkmäler, die zur Arbeits-

si pro kulturu školy a mládež,

gruppe Kultur/Schule/Jugend gehört,

zasedala 17. května v malém

tagte am 17. Mai im kleinen Heimat-

vlastivědném muzeu v Saydě.

museum in Sayda. Der langjährige

Jeho letitý vedoucí, Gottfried

Leiter des Museums, Herr Gottfried

Krönert, využil této příležitos-

Krönert nutzte die Gelegenheit, um

ti, aby se s komisí rozloučil;

sich von der Arbeitsgruppe zu ver-

odchází totiž ve svých 88

abschieden, weil er mit nunmehr 88

letech do penze. Zasloužil se

Jahren in die Rente gehen möchte.

nejen o vznik tohoto muzea,

Er hat sich nicht nur um die Grün-

ale vedl zde především děti

dung des Museums verdient ge-

a mládež ke vztahu k dějinám

macht, sondern begeistert hier vor

a zdejšímu regionu. Všichni

allem Kinder und Jugendliche für die
hiesige Region. Allen Mitgliedern der

členové komise dostali také
jeho biografii s názvem „Der Spittelvater zu St. Johannis“,

Arbeitsgruppe schenkte er seine Biographie „Der Spittelvater zu St. Johannis“

kterou napsal Manfred Meusel.

von Manfred Meusel.

Členové komise se na svém jednání dozvěděli aktuální in-

Die Mitglieder der Arbeitsgruppe wurden bei ihrer Beratung über den aktuel-

formace o stavu programu Cíl 3 a především Fondu malých

len Stand der Umsetzung des Programms Ziel 3 informiert, vor allem über den

projektů a zazněly zde již i některé nové projektové záměry.

Kleinprojektfonds. Dabei klangen schon einige Projektideen an. Die Arbeits-

Komise poté po důkladném projednání jednomyslně doporučila

gruppe befürwortete nach einer ausführlichen Analyse eindeutig das Projekt

ke schválení projekt informační brožury muzeí s názvem Dvoj-

der Infobroschüre der Museen mit dem Titel „Bilinguale, grenzübergreifende

jazyčná přeshraniční muzejní brožura: Muzea v Euroregionu

Museumsbroschüre: Museen in der Euroregion Erzgebirge“ zur Genehmigung.

Krušnohoří, který podává Kulturraum Erzgebirge-Mittelsachsen

Antragsteller ist der Kulturraum Erzgebirge-Mittelsachsen. Weiterhin beschäftigte

a podrobně se zabývala současnou realizací projektu Mon-

sich die Arbeitsgruppe ausführlich mit dem Umsetzungsstand des Vorhabens

tanregion Krušnohoří, o který se právě ona velmi zasloužila.

Montanregion Erzgebirge, um das sich einige Mitglieder der Arbeitsgruppe sehr

Po jednání následovala prohlídka malého, ale útulného vlas-

verdient gemacht haben. Nach der Sitzung folgte die Besichtigung des kleinen,

tivědného muzea.

aber gemütlichen Heimatmuseums.
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Komise pro hospodářství a turistiku
Arbeitsgruppe Wirtschaftsförderung und Tourismus
Komise se tentokrát sešla 3. května v saském

Diese Arbeitsgruppe traf sich am 3. Mai in der Ag-

Clausnitz, v zemědělském družstvu Bergland.

rargenossenschaft Bergland Clausnitz. Zum Beginn

V úvodu jednání se představil nový předseda

der Beratung stellte sich der neue Vorsitzende des

české části komise - Mgr. Jan Mareš, primátor

tschechischen Teiles der Arbeitsgruppe, der Ober-

Chomutova. Komise v něm získává vynikajícího

bürgermeister von Chomutov vor. Die Arbeitsgruppe

odborníka se zkušenostmi v oblasti projektové

bekommt in seiner Person einen ausgezeichneten

práce, který byl oceněn i jako nejlepší manažer

Experten mit Erfahrungen in der Projektarbeit, der in

roku. Komise se zde seznámila s výrobou bioplynu

Tschechien auch als bester Manager des Jahres aus-

a po exkurzi se zabývala dvěma návrhy velkých

gezeichnet wurde. Die Arbeitsgruppe machte sich mit

projektů v programu Cíl 3. Byl to záměr výzkumu

der Erzeugung von Biogas vertraut und beschäftigte
sich nach der Exkursion mit zwei Projektvorschlägen

možných společných rekultivací a záměr smluvního propojení malých stavebních firem. Hlavním

der Großprojekte im Programm Ziel 3. Das sind Ideen

Mgr. Jan Mareš

zu Forschungsarbeiten zur gemeinsamen Rekultivie-

bodem však bylo hodnocení předložených projektů do Fondu malých projektů, který euroregion spravuje.

rung und ein Vorhaben zur Vereinfachung bei der vertraglichen Zusammenarbeit

Celkem bylo hodnoceno 5 projektů; jeden byl nedoporučen,

kleinerer Baufirmen. Der Hautpunkt war jedoch die Bewertung vorgelegter Projekte

jeden doporučen bez priority, dva byly doporučeny s vyso-

im Kleinprojektfonds. Insgesamt wurden 5 Projekte bewertet; wovon eins nicht

kou prioritou, jeden s podmínkou většího zapojení odbor-

empfohlen wurde, eins ohne Priorität, zwei mit hoher Priorität und eins mit der Auf-

níků. Stanoviska komise k projektům byla předána členům

lage, mehr Fachleute zu beteiligen. Die Stellungnahmen wurden an die Mitglieder

Lokálního řídícího výboru, kteří o předložených projektech

des Lokalen Lenkungsausschusses übergeben, die unter Berücksichtigung dieser

na základě stanoviska komise 18. 5. v Mostě rozhodovali.

Stellungnahmen am 18. 05. in Most über die Projekte entschieden hatten.

Komise pro životní prostředí a regionální plán
Arbeitsgruppe Umweltschutz und Regionalplanung
Komise se sešla tentokrát 4. 5. ve Freibergu, v sídle

Die Arbeitsgruppe kam am 04. 05. in Freiberg, im Sitz der

jednatelství německé části euroregionu. V úvodu

Geschäftstelle des deutschen Teils der Euroregion zusammen.

jednání představila jednatelka německé části euro-

Am Anfang stellte die Geschäftsführerin der deutschen Seite

regionu Beate Ebenhöh stav realizace programu Cíl

der Euroregion, Beate Ebenhöh den Stand der Umsetzung des

3 se zřetelem na situaci ve Fondu malých projektů,

Programms Ziel 3, insbesondere den von der Euroregion ver-

který euroregion spravuje. Komise se pak zabývala

walteten Fonds der Kleinprojekte vor. Weiter beschäftigte man

hodnocením projektů do Lokálního řídícího výboru

sich mit der Bewertung vorgelegter Projekte für die Entscheidung

Fondu malých projektů, kde její stanoviska hrají

Ing. Aleš Soukup

des Lenkungsausschusses, wo die Stellungnahme der Arbeits-

zásadní roli. Předložený projekt tábora mládeže

gruppe eine wesentliche Rolle spielt. Das beantragte Projekt

s problematikou rašeliny a mokřad v Krušných horách

„Moor- und Wiesenpflegecamp Erzgebirge“ für Jugendlichen

komise ohodnotila jako vysokou prioritu. Další bod

wurde positiv und mit hoher Priorität bewertet. Frau Haupt vom

se rašelinišť také týkal; byla zde představena realizace

Naturpark Erzgebirge /Vogtland stellte ein in der Umsetzungs-

velkého projektu Revitalizace rašelinišť. V diskusi

phase befindliches Großprojekt, „Revitalisierung der Moore“

o něm vyšlo najevo, že chybí koordinace s dalším

vor. In der Diskussion zeigte sich, dass hier eine Koordinierung

realizovaným projektem v oblasti rašelinišť, kterým je

mit einem weiteren Projekt im Bereich der Moore möglich ist.

„Výzkum možností minimalizace organických škodlivin ve zdrojích pitných vod v Krušných horách“, kde

Es handelt sich um das Projekt „Erforschung der Möglichkeiten
Ing. František Titl

by si dokonce výsledky obou projektů mohly vzájemně

zur Minimierung der organischen Schadstoffe in den Trinkwasserressourcen des Erzgebirges“.

protiřečit. Opět se ukázalo jako velmi nutné řešit dlouhodobou nepřítomnost zástupců

Hier zeigte sich, dass die Teilnahme von Vertreter des Bezirks in der Arbeitsgruppe sehr

Ústeckého kraje v komisi, už i z toho důvodu, že kraj je v projektu rašelinišť přímo

notwendig ist, denn der Bezirk Usti ist im vorgestellten Moorprojekt der Projektpartner.

projektovým partnerem.

Großes Interesse weckte die Präsentation von Hochwasserschutzmaßnahmen, mit Monitoring

Velký zájem vyvolala prezentace protipovodňových opatření s monitoringem a va-

und Warnsystem, die Herr Ing. Titl von der Gesellschaft Aquatest vorstellte. Die deutsche

rovným systémem, který představil Ing. Titl ze společnosti Aquatest. Německá strana

Seite äußerte Interesse, sich mit dem System zu verknüpfen, weil die meisten Wasserläufe

projevila zájem o připojení k tomuto systému, protože naprostá většina vodních toků

im Erzgebirge nach Sachsen fließen und das direkte Warn- und Monitoringsystem eine

v Krušných horách teče do Saska a tento přímý, varovný, monitorovací systém by

wesentliche Beschleunigung der Information bedeuten würde.

znamenal podstatné zrychlení informovanosti.

Ein großes Interesse äußerte die Arbeitsgruppe auch an der Tätigkeit des neu strukturierten

Velký zájem projevila komise o práci personálně obměněného Ekologického centra

Ökologischen Zentrums Most, wo deshalb die nächste Beratung im September stattfinden

Most, a proto se příští jednání v září uskuteční právě tam.

soll.
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CÍL 3
ZIEL 3

Lokální řídící výbor Euroregionu Krušnohoří schválil další projekty
Lokaler Lenkungsausschuss genehmigte weitere Projekte
Celkem 23 projektů ve Fondu malých projektů v programu
Cíl 3 Evropského fondu pro regionální rozvoj bylo předloženo na zasedání společného Lokálního řídícího výboru
Euroregionu Krušnohoří dne 18. 5. 2011 v Mostě. Z nich
3 nedosáhly hranici 50 bodů, a proto nebyly hodnoceny,
3 projekty nebyly Lokálním řídícím výborem schváleny.
Celkem bylo schváleno 17 projektů s celkovou dotací 219
718,41 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 akceptovány.
Další jednání Lokálního řídícího výboru se uskuteční 14.
září ve Freibergu.

Registriernummer

Projekttitel

Antragsteller

Projektpartner

Registrační číslo

Název projektu

Žadatel

Projektový partner

Doba trvání

Landkreis Mittelsachsen

Klastr Aquarius o.p.s.

20.05.2011 - 31.12.2011

Zweckverband Naturpark "Erzgebirge/Vogtland"

Podkrušnohorský Zoopark
Chomutov, P.O.

20.04.2011 - 31.12.2011

SOKO - Sdružení obcí krušnohorské oblasti

Město Kurort Oberwiesenthal

1.5.2011 - 31.12.2011

Kulturraum Erzgebirge-Mittelsachsen

Oblastní muzeum v Mostě

15.04.2011 - 31.12.2011

Landratsamt Mittelsachsen

Euroregion Krušnohoří

14.04.2011 - 31.11.2011

Kreissportbund Erzgebirge e.V.

MÚSS Chomutov

01.05.2011 - 31.10.2011

0395.00/200411/1/03 Qualifizierung der Internetauftritte der Euroregion Erzgebirge/Krušnohoří durch eine interaktive
Bürgerkarte
Zkvalitnění internetových stránek Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge prostřednictvím
interaktivní mapy s aktivním zapojení občanů
0378.00/200411/1/06 Moor- und Wiesenpflegecamp Erzgebirge
Tábor na téma rašelina a louky Krušné hory
0357.01/270411/1/03 Nordic Walking v Krušnohoří - část Chomutovsko

Bewilligungszeitraum

Nordic Walking im Erzgebirge – Chomutover Bereich
0369.01/150411/1/03 Bilinguale, grenzübergreifende Museumsbroschüre: Museen in der Euroregion Erzgebirge
Dvojjazyčná přeshraniční brožura: Muzea v Euroregionu Krušnohoří
0384.00/140411/1/02 Vorbereitung der Jugendfeuerwehren auf Krisensituationen (Waldbrandgefahren)
Příprava mladých hasičů na krizové situace (nebezpečí lesních požárů)
0373.00/290411/1/02 Grenzübergreifende Sportfeste für Senioren, Kinder und Lernbehinderte
Přeshraniční sportovní hry pro seniory, děti i žáky s poruchami učení
0355.02/020511/1/04 Sommerphilharmonie 2011

u.a.- a jiné
Sächsische Mozart-Gesellschaft e.V.

ZUŠ T.G. Masaryka Chomutov

20.05.2011 - 01.11.2011

Město Vejprty

Gemeinde Bärenstein

1.5.2011 - 31.12.2011

Dům dětí a mládeže Osek

KINDERVEREINIGUNG
Chemnitz e.V.

1.6.2011 - 31.5.2011

Město Podbořany

Město Ehrenfriedersdorf

1.5.2011 - 30.11.2011

Letní filharmonie 2011

Insgesamt 23 deutsche und tschechische Projekte des
Kleinprojektfonds im Programm Ziel 3 des Europäischen

0409.02/280411/1/02 Společné partnerské akce měst Vejprty a Bärenstein v roce 2011
Gemeinsame Partneraktionen der Städte Vejprty und Bärenstein im Jahr 2011
0394.02/280411/1/01 Metody práce s dětmi a mládeží

Fonds für regionale Entwicklung wurden zur Bewertung
bei der Sitzung des gemeinsamen Lokalen Lenkungs-

Methoden in der Kinder- und Jugendarbeit
0399.00/280411/1/02 Podbořanský Rubín
Podersamer Rubinberg

ausschusses der Euroregion Erzgebirge/Krušnohoří am

0402.00/020511/1/03 Známe se dobře?

Kulturní zařízení města Postoloprty

Stadt Wolkenstein

15.4.2011 - 31.1.2012

18.05 2011 in Most vorgelegt. Drei Projekte erreichten

Kennen wir uns gut?
0405.02/280411/1/02 Blatenské historické slavnosti 2011
Historische Festspiele von Blatno 2011

OBEC BLATNO

Große Kreisstadt Marienberg

28.2.2011 - 30.9.2011

0019.01/270411/1/04 Společně za zážitky a poznáním

DDM Chomutov

High Point Zschopau

1.5.2011 - 30.4.2012

0372.01/190411/1/02 Musik grenzenlos
Hudba bez hranic

CAP Oelsnitz GmbH

Stadtverwaltung Chodov

01.06.2011 - 30.11.2011

0359.01/280411/1/02 Realizace partnerských akcí Mikroregionu Perucko a Obce Leubsdorf v r. 2011

Mikroregion Perucko

Obec Leubsdorf

1.3.2011 - 31.10.2011

Förderkreis Centro Arte Monte Onore e.V.

ZUŠ Jirkov

02.05.2011 - 31.10.2011

Verein Region e.V. Döbeln

Oblastní charita Most

01.05.2011 - 31.10.2011

nicht die notwendigen 50 Punkte und wurden deshalb
nicht bewertet, 3 Projekte wurden im Lenkungsausschuss
abgelehnt. Insgesamt wurden 17 Projekte genehmigt und
damit 219.718,41 EUR EUR aus dem Fonds der Kleinprojekte freigegeben.
Der der von der Euroregion verwaltete und administrierte Kleinprojektfonds ist ein Großprojekt im Programm
Ziel 3, der die grenzüberschreitende Zusammenarbeit
Sachsen und Tschechien bis 2013 unterstützt. Jährlich
hat jede Seite der Euroregion durchschnittlich 270 000
EUR zur Verfügung. 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 bewertet und deren
professionellen Stellungnahmen sind für die Mitglieder des
Lokalen Lenkungsausschuss ein guter Anhaltspunkt. Die
Meinungen der Arbeitsgruppen werden stets berücksichtigt.
Die nächste Sitzung dieses Lenkungsausschusses findet
am 14. September in Freiberg statt.
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Gemeinsam zu Erlebnissen und Erkenntnissen

Realisierung von Partnerveranstaltungen der Mikroregion Perucko und der Gemeinde
Leubsdorf im Jahre 2011
0404.00/020511/1/01 Kolloquium der Musen
Kolokvium múz
0367.01/270411/1/01 Netzwerk Handwerk und Denkmal
Sít' řemesel a památek
památky

RADA EUROREGIONU
RAT DER EUROREGION

Rada Euroregionu Krušnohoří v Podbořanech
Ratsitzung in Podbořany
V příjemné a dělné atmosféře jednala rada
v pátek 29. 4. 2011 na staré radnici v Podbořanech. Živě diskutovala především o setkání českých euroregionů s Ministerstvem
pro místní rozvoj ČR a s poslanci parlamentu
v Praze, o koncepci turistiky v rámci česko–saské spolupráce a o realizovaných projektech. Rada dále přijala jako nového člena
Euroregionu Krušnohoří obec Blatno. Do komise pro kulturu mládež a školy byla zvolena
Lenka Říhová, ředitelka DDM Osek, a nahradila tak Mgr. Hanu Šimánkovou z Oseku,
která odešla do důchodu. Dlouhá diskuse
byla vedena o projektech předložených do
Fondu malých projektů programu Cíl 3, který
euroregion spravuje a cítí proto za něj velkou

In einer angenehmen und arbeitsamen At-

sitzung die Vertreter der Nachbargemeinden

odpovědnost.

mosphäre tagte der Rat am 29. 04. 2011 im

Lubenec und Dobroměřice. Herr Ing. Vopelka

Jako hosté se zúčastnili i tentokrát zástupci

alten Rathaus in Podbořany. Rege wurde über

stellte das neue Mitglied der Euroregion, die

blízkých členských obcí. Tentokrát to byly

das Treffen tschechischer Euroregionen mit

Firma YSSEN vor. Mit großem Interesse hör-

Lubence a Dobroměřic. Ing. Vopelka před-

den Abgeordneten und Vertretern des Minis-

ten die Teilnehmer den Vortrag von Frau Mgr.

stavil nového člena euroregionu, úspěšnou

teriums für regionale Entwicklung im Prager

Kateřina Bartošová, die Mitglied des Auslän-

firmu YSSEN. S velkým zájmem se setkalo

Parlament diskutiert und über das Konzept

derausschusses des Bezirks und Mitarbei-

vystoupení Mgr. Kateřiny Bartošové, členky

der Entwicklung des tschechisch-sächsischen

terin des Verteidigungsministeriums ist. Sie

zahraničního výboru Ústeckého kraje, pra-

Tourismus, sowie über umgesetzten Projek-

informierte über die Arbeit des Ausschusses

covnice Ministerstva obrany ČR, která předala

te. Der Rat nahm die Gemeinde Blatno bei

und über das Konzept des Außenministeriums

informace o práci a záměrech zahraničního

Chomutov als neues Mitglied auf. Frau Lenka

der Tschechischen Republik, wo die Zusam-

výboru a o koncepci Ministerstva zahranič-

Říhová , die Direktorin der Freizeitseinrichtung

menarbeit mit den Euroregionen nur teilweise

ních věcí ČR, kde je spolupráce s euroregiony

in Osek, wurde in die Arbeitsgruppe Schule/

bekannt ist. An der Beratung nahm auch Herr

částečně zmíněna. Jednání se zúčastnil i Ing.

Jugend/Kultur gewählt. Sie hat Frau Mgr. Hana

Ing. Josef Čerňanský teil, ehemaliger Abge-

Josef Čerňanský, bývalý poslanec a starosta

Šimánková aus Osek ersetzt, die in den Ru-

ordneter und Bürgermeister von Podbořany

Podbořan, zakládající člen euroregionu, který

hestand gegangen ist. Eine lange Diskussion

und einer der Gründer der Euroregion, der als

jako jeho dlouholetý místopředseda byl uzná-

folgte zu den vorgelegten Projekten im Klein-

langjähriger Stellvertreter auch anerkannter

vaným „ministrem financí“ euroregionu. Jeho

projektefonds, den die Euroregion verwaltet

„Finanzminister“ der Euroregion war. Seine

slova uznání současné práce rady tohoto

und sich deshalb dafür sehr verantwortlich

Worte der Hochachtung für die Arbeit des

sdružení přítomné určitě potěšila.

fühlt. Als Gäste beteiligten sich an der Rat-

Vereins freuten die Anwesenden.

Seiffen nabízí cyklotrasy pro závody i trasy pro horská kola
Seiffen bietet Rennrad- und Mountainbikestrecken
(DTPA/MT) SEIFFEN -Turistický svaz Seiffen vytvořil deset tras

(DTPA/MT) SEIFFEN: Der Tourismusverein Seiffen hat zehn Rennrad-Touren mit

pro cyklistické závody v délce 795 km, jakož i dvanáct tras pro horská

einer Gesamtlänge von 795 Kilometern zusammengestellt sowie zwölf MTB- bzw.

případně treková kola, s celkovou délkou 480 km. Na všechny trasy

Trekkingbike-Touren mit insgesamt 480 Kilometern. Alle Routen sind per GPS

je možné použít GPS navigaci. Vedou podél důležitých turistických

navigierbar. Sie führen entlang wichtiger touristischer Sehenswürdigkeiten und

atraktivit a ubytovacích zařízení regionu. Tato zařízení turistický svaz

Unterkünfte der Region. Letztere werden durch den Tourismusverein unter dem

klasifikoval pod názvem „bike sleeping“ a jsou přizpůsobena zcela po-

Namen „bike sleeping“ klassifiziert und sind ganz auf die Wünsche von Radfah-

dle přání cyklistů. Trasy jsou k dispozici na internetu na adrese www.

rern eingestellt.

bikerevier-erzgebirge.de a www.seiffen-aktivurlaub.de a jejich stažení

Die Touren stehen unter www.bikerevier-erzgebirge.de und www.seiffen-aktivur-

je zadarmo. V informační turistické kanceláři je možné si na zkoušku

laub.de zum kostenlosen Download zur Verfügung. Zum Testen kann man sich in

vypůjčit přístroje GPS, spolu s tipy na výběr tras. Každá trasa bude

der Tourist-Information GPS-Geräte ausleihen, Tipps zur Tourenauswahl inklusive.

zakrátko vybavena svou vlastní mapou a blíže popsána.

Jede Route wird demnächst mit einer eigenen Tourenkarte näher beschrieben.
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RADA EURPREGIONU
RAT DER EUROREGION

Rada Euroregionu Krušnohoří na Kamencovém jezeře
Rat der Euroregion Erzgebirge am Alaunsee

Jednatelství Euroregionu ve
Freibergu a v Mostě již
obdržela návrhy na udělení
Ceny Euroregionu
Krušnohoří, která se bude
slavnostně udělovat
v prosinci u příležitosti
adventního koncertu.
Počátkem podzimu
se sejde komise, která na
svém jednání provede
předběžný výběr.
Jednatelství proto budou
přijímat návrhy ještě
do 20. srpna, pak bude
přijímání návrhů uzavřeno.

Die Geschäftsstellen
der Euroregion in Freiberg und
in Most haben bereits
Vorschläge zum Preis der
Euroregion erhalten, der im
Dezember anlässlich des
Adventssingens der Euroregion
feierlich verliehen werden soll.
Im Frühherbst wird sich
eine Kommission zur Beratung
zusammen finden, die eine
Vorauswahl der Kandidaten
treffen wird.
Die Geschäftsstellen nehmen
ihre Vorschläge noch bis 20.
August entgegen, danach ist
das Vorschlagsverfahren
abgeschlossen.
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Tentokrát se sešla rada euroregionu v pátek

Die Beratung des Rates fand am 27.5. im

27. 5. v Chomutově v Golf clubu na Kamen-

Chomutover Golf Club am Alaunsee statt. Für

covém jezeře. Za nepřítomnou předsedkyni

die abwesende Vorsitzende leitete Herrn Ing.

řídil jednání Ing. Jan Kerner, starosta Loun.

Jan Kerner, Bürgermeister von Louny, die Be-

Všichni členové velmi živě diskutovali o pro-

ratung. Alle Mitglieder diskutierten rege über

blematice Fondu malých projektů v programu

den von der Euroregion verwalteten Kleinpro-

Cíl 3, který euroregion spravuje, a rozhodli se

jektfonds und dessen Problemen und beauftragten die Vorsitzende, sich gemeinsam
mit dem deutschen
Leadpartnern an die
SAB zu wenden, um
sich über die lange Bearbeitungszeiten bis zur Auszahlung zu beschweren.
Gleichzeitig nimmt
unsere Euroregion
an der Initiative der
sächsisch - tschechi-

Radek Štejnar - Jirkov, Ing. Jan Řehák - Chomutov

schen Euroregionen
zur kontinuierlichen

pověřit předsedkyni, aby se spolu s německý-

Forstsetzung des Kleinprojektfonds teil. Auf-

mi partnery obrátila se stížností na zdržování

grund ihrer Verantwortung für diesen Fonds

plateb žadatelům ze Saské rozvojové banky.

entschieden die Ratsmitglieder, dass sie sich

Současně se připojuje náš euroregion k inici-

mehr am Monitoring der Projekte beteiligen

ativě dalších českých i saských euroregionů,

werden. Der Rat beauftragte die Geschäfts-

aby Fond malých projektů plynule pokračoval

stelle der Euroregion, sich für die Fortsetzung

i v dalším období. Vzhledem ke své odpo-

der Zusammenarbeit mit den Wirtschaftskam-

vědnosti za tento Fond se rozhodli členové

mern einzusetzen und aktuelle Verträge über

rady, že se budou více podílet na monitoringu

eine weitere Zusammenarbeit vorzubereiten.

projektů.

Weiter wurde der Geschäftsführer beauf-

Pro pokračování spolupráce s okresními

tragt, eine Stellungnahme zum Konzept des

hospodářskými komorami pověřila rada ve-

Außenministeriums vorzubereiten. In diesem

dení euroregionu přípravou aktuálních smluv

werden die Euroregionen nur marginal be-

o další spolupráci. Dále uložila jednateli, aby

nannt. Der Rat der Euroregion wählte den

zaslal připomínky euroregionu k připravované

Vizebürgermeister von Postoloprty Herrn

koncepci Ministerstva zahraničí ČR, ve které

Miroslav Solar einstimmig als Mitglied der

se s euroregiony počítá jen okrajově. Rada

Arbeitsgruppe Sport und beschäftigte sich mit

jednomyslně zvolila místostarostu Postoloprt

der Vorbereitung des Preises der Euroregion.

Miroslava Solara členem sportovní komise

Der Rat entschied, dass die Kandidaten neu

a zabývala se přípravou Ceny Euroregionu

vorgeschlagen werden müssen; die Vorschlä-

Krušnohoří. Rozhodla, že kandidáti musí být

ge aus dem vergangenen Jahr werden nicht

nově navrženi; nebude se brát ohled na loňské

berücksichtigt. An der Beratung nahmen die

návrhy. Jednání se zúčastnili hosté, starostka

Bürgermeisterin von Vejprty Jitka Glavdu-

Vejprt Jitka Gavdunová se svým zástupcem

nová mit ihrem Vertreter und Herr Ing. Josef

a Ing. Josef Hassmann za Technologický park

Hassmann vom Technologiepark Chomutov

Chomutov. V závěru jednání všichni absolvo-

als Gäste teil. Am Ende der Beratung wurde

vali prohlídku Kamencového jezera se zasvě-

unter der Führung von Herrn Ing Řehák, dem

ceným výkladem Ing. Jana Řeháka, náměstka

Stellvertreter des Oberbürgermeisters von

primátora města Chomutova.

Chomutov, der Alaunsee besichtigt.

Europäische Union. Europäischer Fonds für
regionale Entwicklung: Investition in Ihre
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Bezpečnost při jízdě na kole přeshraničně
Sicherheit auf dem Fahrrad grenzüberschreitend
Originální záměr ve Fondu malých projektů v programu

Ein originelles Projekt im Fonds der Kleinprojekte beantragte die

Cíl 3 podala základní škola v Hrobu se svou dlouholetou

Schule in Hrob mit ihrer langjährigen sächsischen Partnerschule

saskou partnerskou školu z nedalekého Hermsdorfu. Na

aus dem nahen Hermsdorf. Beim ersten Treffen im Rahmen des

prvním setkání v rámci projektu 24. května se žáci obou

Projektes am 24. Juni beteiligten sich Schüler beider Schulen

škol společně zúčastnili teoretické a praktické výuky na

an dem theoretischen und praktischen Unterricht auf dem aus-

vynikajícím dopravním hřišti v Teplicích – Proseticích,

gezeichnetem Verkehrsspielplatz in Teplice-Prosetice, wo sie

kde mohli za účasti městské policie rovněž porovnat

auch die Verkehrsproblematik in beiden Ländern vergleichen

dopravní problematiku v obou zemích a prověřit své

konnten, sowie ihre Fahrkenntnisse unter Teilnahme der Stadt-

cyklistické znalosti.

polizei. Am Nachmittag fand in Hrob ein Fahrradwettbewerb mit

V odpolední části se konal v Hrobu cyklistický zá-

gemischten tschechisch-deutschen Mannschaften im Gelände

vod smíšených česko–německých družstev v terénu.

statt. Im anschleißenden Wissenstest konnten die gemischten

V následující vědomostní soutěži si smíšená družstva

Teams gemeinsam die erworbenen Kenntnisse über Sicherheit

společně prověřila nabyté vědomosti o bezpečnosti

im Straßenverkehr überprüfen und danach folgte die Geschick-

silničního provozu a následovala jízda zručnosti.

lichkeitsfahrt. Im Juni fand ein ähnliches Treffen in Hermsdorf

V červnu se bude konat obdobné setkání žáků v Herms-

statt, bei dem sich die Schüler beider Schulen auf die Sicherheit

dorfu, ve kterém se žáci obou škol zaměří na bezpečnost

im deutschen Straßenverkehr und auf die praktischen Fahrten

německého silničního provozu a na praktické jízdy

im Gebirgsgelände bei künftigen gemeinsamen Radausflügen

v horském terénu pro budoucí společné cyklistické

im Erzgebirge konzentrierten.

výlety v Krušných horách.
Sicherheit bei dem Radfahren grenzüberschreitend
Bezpečnost při jízdě na kole „přeshraničně“

– II. Teil

– II. část

Am 10. 06. fuhr eine Gruppe von 20 Schülern, die von ihren

Dne 10. 6. se česká skupina zhruba dvaceti žáků s do-

Lehrerinnen begleitet wurden, in die Schule des naheliegenden

provodem třídních učitelek vydala do nedaleké školy

Hermsdorf im Erzgebirge., mit der wir in diesem Jahr das Projekt

v německém Hermsdorfu/Erz., se kterou jsme letos

Sicherheit bei dem Radfahren geplant haben. Das Projekt reali-

naplánovali projekt s názvem „Bezpečnost při jízdě na

sierten wir mit einer Förderung aus dem Ziel 3- Kleinprojektfonds

kole“. Tento projekt realizujeme za pomoci Evropského

des europäischen Fonds für Regionalentwicklung.

fondu pro regionální rozvoj Cíl 3, Fond malých projektů.

Mit der Aufteilung der Gruppen gab es diesmal kein Problem,

S rozdělením do skupin tentokrát nebyl žádný problém,

weil die Schüler sich schon kennengelernt hatten und die anfäng-

protože se žáci již znali a počáteční ostych z prvního

liche Zurückhaltung vom Bemühen um die beste Verständigung

setkání vystřídal snahu o co nejlepší dorozumění.

abgelöst wurde. Es war schön zu beobachten, wie die Kinder sich

Bylo krásné pozorovat, jak se děti snaží o co nejlepší

um eine gute Kommunikation bemühten. Die gemeinsame Spra-

komunikaci a porozumění si navzájem. Společným

che war Englische, aber es halfen auch Hände und Füße sowie

jazykem byl jazyk anglický, ale pomohly také ruce,

die Gesten. Mit der deutschen Verkehrspolizei übten die Kinder

nohy a gestikulace. Za spolupráce německé dopravní

das Geschicklichkeitsfahren, sowie die Fahrt auf der Straße und

policie si žáci vyzkoušeli jízdu obratnosti, jízdu na

die Sicherheit im Straßenverkehr. Die theoretischen Kenntnisse

silnici, bezpečnost při silničním provozu a znovu se

der einzelnen Kinder wurden wieder bewertet. Die Schüler

hodnotily teoretické znalosti jednotlivců. Žáci měli

hatten die Möglichkeit, sich ein Verkehrszeichen auszudenken,

také možnost vymyslet takovou dopravní značku, která

das noch nicht existiert, das aber eine Bedeutung haben sollte.

ještě neexistuje, ale měla by nějaký význam. Některé

Einige Ideen waren bemerkenswert und wären der Umsetzung

nápady byly pozoruhodné a stály by za zveřejnění.

wert. Wir haben festgestellt, dass die Pflichtausstattung eines

Zjistili jsme, že povinná výbava kola je téměř stejná jako

Fahrrads sowie die Verkehrsmarkierungen in der Tschechischen

v České republice, dopravní značení také, jen zkouška

Republik fast identische sind. Nur die Prüfung des richtigen

správné a bezpečné jízdy na kole, která je pro německé

und sicheren Radfahrens, die für deutsche Kinder Pflicht sind,

děti povinná, se u nás neskládá. Nejrychlejší skupiny

werden bei und nicht abgelegt. Die schnellsten Gruppen konn-

si mohly vyzkoušet zábavný kvíz, který byl založen na

ten ein kurzweiliges Quiz probieren, das auf logischem Denken

logickém myšlení. Nejlepší skupiny pak byly odměněny

beruht. Die besten Gruppen wurden für die Kenntnisse und die

za znalosti a dovednosti věcnými cenami, které uplatní

Fähigkeiten mit Sachpreisen belohnt, die sie bei den Ausflü-

právě při vyjížďkách na kole.

gen mit dem Rad nutzen können. Die Umsetzung des ganzen

Realizace celého projektu byla vydařená, spokojeny byly

Projektes war gelungen und nicht nur die Kinder sondern auch

nejen děti, ale i organizátoři celé akce.

die Organisatoren der ganzen Veranstaltung waren zufrieden.
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Letní filharmonie 2011 - Sommerphilharmonie 2011

Vom 9.7. bis zum 12.7. fanden in Chemnitz die Proben der „Sommer-

Od 9. do 12. července se v Chemmitz konaly v prostoru před divadlem

philharmonie 2011“ auf dem Gelände vorm Theaterplatz statt, bei denen

zkoušky Letní filharmonie 2011, kterých se společně účastnili v rámci

Amateure, Profis und Musikschüler aus Tschechien und Sachsen in einem

malého projektu z programu Cíl 3 amatéři, profesionálové i hudební

Kleinprojekt aus dem Programm Ziel 3 / Cíl 3 gemeinsam musizierten.

školy z Česka i Saska. Dne 12. července společně předvedli slavnostní

Am 12.7. wurde das feierliche Abschlußkonzert von Edvard Griegs Büh-

závěrečný koncert Edwarda Griega Peer Gynt. Koncert byl vyvrcho-

nenmusik zu „Peer Gynt“ aufgeführt. Das Konzert war ein Höhepunkt in

lením dlouhodobé spolupráce projektových partnerů, podporujících

der langjährigen Arbeit der Projektpartner bei der Talenteförderung und

rozvoj talentů, a skončil naprostým úspěchem. Publikum koncert

ein voller Erfolg. Das interessierte Publikum würdigten die künstlerische

vyslechlo s velkým zájmem a odměnilo umělecké výkony abnormálně

Leistung mit einem extra langen Beifall. Die Musikschüler aus Chomutov

dlouhým potleskem. Žáci základní hudební školy z Chomutova byli

waren in Gastfamilien untergebracht; eine Form der Völkerverständigung,

v Chemnitz ubytování v rodinách, což je jedna z dalších forem pod-

mit der die Chemnitzer Mozartgesellschaft auch schon bei anderen Pro-

porujících porozumění mezi zeměmi, se kterou již zdejší Mozartova

jekten gute Erfahrungen gesammelt hat.

společnost udělala dobré zkušenosti i v jiných projektech.

Karte der Euroregion Erzgebirge eingetroffen
Vyšla nová mapa Euroregionu Krušnohoří
Wer noch nicht genau weiß, welche Ausdehnung die Euroregion Erzgebirge hat, es aber schon
immer einmal wissen wollte, der kann sich ab sofort an die Geschäftsstelle der Euroregion
wenden und die Karte bestellen, oder in der Geschäftsstelle der Euroregion Erzgebirge in
Freiberg Am St. Niclas Schacht 13 direkt abholen.
Die Karte informiert neben den geografischen Daten außerdem zu den Mitgliedern der Euroregion und deren Partnern, zu allen touristischen Informationszentren der Region sowie
zu besonderen Sehenswürdigkeiten.
Bei den Adressen der Informations- oder Tourismuszentren erfahren Sie über ein entsprechendes Piktogramm der Landesflagge ebenfalls, ob man dort Informationsmaterial des
Nachbarlandes erhält.
Die Karte ist kostenlos erhältlich, bei Versand fallen lediglich die Portokosten an.

Kdo ještě neví přesně, jaký rozsah má Euroregion Krušnohoří, a vědět by to chtěl, má právě
teď možnost se obrátit na jednatelství euroregionu a mapu si objednat nebo si pro ni dojít
přímo do jednatelství v Mostě, Topolová 1278 či do Freibergu, Am St. Niclas Schacht 13.
Mapa podává kromě podrobných geografických údajů také informace o členech euroregionu
a jejich partnerech, o turistických informačních centrech, a rovněž o turistických zajímavostech.
U adres turistických center poznáte podle piktogramu a odpovídající vlajky, zda tam je informační materiál sousední země.
Mapa je k dostání zdarma, ale pokud ji chcete obdržet poštou, je nutné zaplatit poštovné.
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Kemp zaměřený na rašelinu a louky - Moor- und Wiesenpflegecamp Erzgebirge
Vom 27.6. bis zum 8.7.2011 fand das „Moor-

péči o rašeliny a louky v Krušnohoří, kterého

und Wiesenpflegecamp Erzgebirge“ statt, an

se zúčastnila česká a německá mládež, v po-

dem sechs tschechische und sieben deutsche

čtu 6 českých, 7 německých účastníků a po

Jugendliche sowie je drei Betreuer teilnahmen.

třech vedoucích z obou stran. V prvním týdnu

Den Schwerpunkt bildeten in der ersten Wo-

byla těžištěm jejich činnosti práce v rašeliništi

che Arbeiten im Moor, in der zweiten Woche

a ve druhém týdnu to byly práce na horských

Wiesenpflegearbeiten. Die Teilnehmer mußten

lukách. Účastníci kempu se museli vypořádat

witterungsbedingt mit sehr viel Niederschlägen

s nepříznivými povětrnostními podmínkami

klarkommen. Aus diesem Grund wurde ein

s mnoha vodními srážkami. Z tohoto důvodu

Besuch des Molchner Stolln in Pobershau und

byly do programu dodatečně zařazeny exkurze

die Besichtigung der St. Annenkirche und des

do hornického skanzenu Molchner Stolln v Po-

Frohnauer Hammers zusätzlich ins Programm

bershau, kostela St. Annenkirche a Frohnauer

aufgenommen. Die Jugendlichen erhielten

Hammer. Mládež tak získala nejen představu

somit nicht nur Einblicke in die erzgebirgische

o krušnohorské přírodě, ale poznala i kulturně

Natur sondern auch in die kulturhistorische

historický vývoj Krušnohoří. Kromě toho byly

Entwicklung. Außerdem gestalteten sie für

vytvořeny pro každého partnera – Podkruš-

jeden Projektpartner - den Zoopark Chomu-

nohorský zoopark Chomutov, Bildungsträger

tov, den Bildungsträger Internationaler Bund

Internationaler Bund Chemnitz a Naturpark

Chemnitz und den Naturpark Erzgebirge/

Erzgebirge/Vogtland osvětové plakáty.

Vogtland - ein Poster.
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Od 27. 6. do 8. 7. se konal kemp zaměřený na

Večer na rozloučenou v kempu zaměřeném
na rašeliny a louky
Abschlußabend im Moor- und Wiesenpflegecamp am 7.7.2011 in Ansprung

Síťové propojení řemesel a památek - Netzwerk Handwerk und Denkmal
Dne 28. 6. 2011 se konal zahajovací workshop

vání historických budov. V dalším procesu by

sowohl die Eigentümer, Investoren, Planungs-

dvoudenní konference projektu Síťové propo-

tak se měly projevit nové regionální impulsy.

büros als auch die Behörden rechtzeitig an der

jení řemesel a památek na přehradě Krieb-

Suche nach geeig-

stein. Cílem bylo prohloubení spolupráce

neten Lösungen zu

regionů Most a Středního Saska v oblasti

beteiligen.

zachování historických budov a společné

A m e r s t e n Ta g

vyhledávání možných koncepcí jejich využi-

wurden Konzepti-

telnosti v souladu s předpisy památkové péče.

onen zur Revitali-

Projektovými partnery je německá společnost

sierung historischer

Fördergesellschaft zur nachhaltigen Entwick-

Gebäude vorge-

lung der Region Döbeln und Umland e.V. a za

stellt.

českou stranu Oblastní charita Most. Projektu

Am Nachmittag

se zúčastnili jak odborníci, tak i zástupci úřadů

bestand die Mög-

a také veřejnost. Přednášející poukázali na

lichkeit, an einer

to, jak je velmi důležité včas zapojit do hle-

Exkusion zum Mu-

dání a přípravy vhodných řešení jak majitele,

seum für Volksar-

investory, inženýrské organizace, tak i úřady.

Am 28.6.2011 fand der Auftaktworkshop

chitektur und bäuerlicher Kultur Schwarzbach

První den byly představeny koncepce revitali-

zur zweitägigen Konferenz des Projektes

teilzunehmen.

zací historických budov. Odpoledne se účast-

„Netzwerk Handwerk und Denkmal“ an der

Der zweite Tag stand unter dem Motto „Er-

níci mohli zúčastnit exkurze do muzea lidové

Talsperre Kriebstein statt mit dem Ziel, die Zu-

halt wertvoller historischer Gebäude und des

architektury a selské kultury ve Schwarzbachu.

sammenarbeit der Regionen Most und Mittel-

Erbes, das andere Generationen von Hand-

Druhý den proběhl pod mottem „Zachování

sachsen zur Erhaltung historischer Gebäude

werkern geschaffen haben“ am Beispiel des

cenných historických budov a jejich dědictví,

zu vertiefen und gemeinsam nach möglichen

Pfarrhauses Most, des Rittergutes Kriebstein

které jiné generace řemeslníků vytvořily.“

Nutzungskonzeptionen im Einklang mit Vor-

und weiterer Objekte.

Byly prezentovány na příkladu fary v Mos-

schriften des Denkmalschutzes zu suchen.

Ziel des Projektes ist der Aufbau eines

tě, rytířského statku Kriebstein a na dalších

Projektpartner sind die Fördergesellschaft zur

deutsch-tschechischen Netzwerkes für

objektech.

nachhaltigen Entwicklung der Region Döbeln

Handwerker und später auch für Restaurato-

Cílem projektu je vybudování česko–německé

und Umland e.V. und die Oblastní charita Most.

ren und weitere Branchen, die für die Sanie-

sítě určené řemeslníkům a později i restaurá-

Es nahmen Fachleute, Vertreter der Behörden

rung und Nachnutzung historischer Gebäude

torům a jsou využitelné i pro další obory, které

und der Öffentlichkeit teil. Von den Referenten

relevant sind. Damit sollen in den weiteren

jsou relevantní pro sanace a následné využí-

wurde darauf hingewiesen, dass es wichtig ist,

Prozeß regionale Impulse einfließen.
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Zdařilé workshopy - Gelungene Workshops
Projekt s názvem Workshopy o přeshraniční koncep-

Das Projekt mit dem Na-

ci vodohospodářství, který je schváleným projektem

men „Workshops zur

ve Fondu malých projektů v programu Cíl 3, úspěšně

grenzüberschreitenden

pokračuje. Ve zcela zaplněném modernizovaném

Konzeption der Wasser-

sále radnice v Postoloprtech se sešli 19. 4. 2011

wirtschaft“, ist ein be-

zástupci obcí z Lounska a Žatecka, aby se svými ně-

willigtes Vorhaben im

meckými partnery diskutovali o aktuálních otázkách

Rahmen des Kleinpro-

vodního hospodářství. Starosta Mildenau Konrád

jektfonds im Programm

Vogel představil za velkého zájmu vývoj vodního

Ziel 3, das erfolgreich

hospodářství v Mildenau a okolí i s problematikou

weiter geht. Im gut be-

jejího podrobného financování a úkoly do budoucna.

suchten, modernisierten

Ostatně starosta Mildenau je většině starostů euro-

Saal des Rathauses in

regionu dobře znám z mnoha partnerských setkání

Postoloprty trafen sich

a projektů. Posluchači ocenili především aktivní

am 19. April 2011 Vertreter der Gemeinden der

die nutzbringend für Bürger beiderseits der Grenze

roli samospráv, které se v Sasku sdružily, investují

Region Louny und Žatec, um mit den deutschen

sind. Beispielhaft sind Mildenau und Ročov, später

a provozují vodní hospodářství samy. Z vysoce od-

Kollegen über die aktuellen Fragen der Wasser-

auch Mildenau mit den naheliegenden Gemeinden

borných referátů českých expertů se přítomní mohli

wirtschaft zu diskutieren. Der Bürgermeister von

der Mikroregion Lounské Podlesí. Der Workshop

dozvědět o možnostech podávání projektů na české

Mildenau, Herr Konrad Vogel, stellte unter großem

wurde auch vom Gastgeber, dem Bürgermeister von

straně, o aktuální legislativě i s velmi konkrétními

Interesse der Anwesenden die Entwicklung der Was-

Postoloprty Herr Václav Ibl und der Personalchefin

příklady, které uvedli Ing. Petr Plichta a Dr. Ing.

serwirtschaft in Mildenau und Umgebung dar, auch

der Stadt Frau Jana Fišerová besucht. Der nächste

Radovan Šorm. V živé diskusi si mohli pak vyměnit

mit der Problematik der Finanzierung und der künf-

Workshop folgte dann am 12. 5. in Peruc und kon-

zkušenosti a srovnat budoucí vývoj v této oblasti na

tigen Aufgaben. Der Bürgermeister von Mildenau ist

zentrierte sich auf die Abwasserbeseitigung.

obou stranách hranice. Znovu se ukázalo, že dobře

übrigens unter den Bürgermeistern der Euroregion

Projekt des grenzüberschreitenden Konzeptes

vedená partnerství, jako je tomu mezi Mildenau

aus vielen Partnertreffen und Projekten gut bekannt.

der Wasserwirtschaft geht weiter

a Ročovem, později Mildenau s okolím s celým Mi-

Die Zuhörer schätzten vor allem die aktive Rolle der

Ein weiterer Workshop des Projektes „Grenzüber-

kroregionem Lounské Podlesí, mohou vést k velmi

schreitendes Konzeptes der

pozitivním a konkrétním výsledkům, prospěšným

Wasserwirtschaft“ im Fonds

pro obyvatele na obou stranách hranice. Workshop

der Kleinprojekte des Pro-

navštívili i představitelé hostitelského města, sta-

gramms Ziel 3 hatte am 12. Mai

rosta Postoloprt Václav Ibl a tajemnice města Jana

seine erfolgreiche Fortsetzung

Fišerová. Příští workshop se uskutečnil 12. května

in Peruc. Nach der gegenseiti-

v Peruci a soustředí se na odpadní vody.

gen Vorstellung der Trinkwas-

Projekt přeshraniční koncepce vodního

serproblematik in Postoloprty

hospodářství pokračuje

war dieses Mal das Hauptthema

Další workshop projektu s názvem „Workshopy

die Entsorgung des Abwassers

přes hraniční koncepce vodního hospodářství“

und der Kanalisation in den Ge-

ve Fondu malých projektů programu Cíl 3 měl

meinden. Die Problematik auf

své úspěšné pokračování 12. května v Peruci. Po

der tschechischen Seite stellten

vzájemném představení problematiky pitné vody

Herr Ing. Petr Plichta und Herr

v Postoloprtech bylo tentokrát hlavním bodem

Selbstverwaltungen, die mit den Abwasserzweckver-

Dr. Ing. Radovan Šorm vor. Auf der sächsischen

workshopu v Peruci řešení odpadních vod a obecní

bänden die Wasserwirtschaft selbst betreiben und

Seite brachte Herr Konrad Vogel, Bürgermeister

kanalizace. Její problematiku na české straně před-

auch selbst investieren. Aus den Fachreferaten der

von Mildenau, den Ausbau der Kanalisation in

stavili Ing. Petr Plichta a Dr. Ing. Radovan Šorm.

tschechischen Experten konnten die Anwesenden

Mildenau und den benachbarten Gemeinden, der

Na saské straně přiblížil starosta Mildenau Konrád

viel über die Möglichkeiten erfahren, wie Projekte auf

durch die Förderung der EU möglich wurde, nahe.

Vogel za velkého zájmu přítomných postup zavádění

der tschechische Seite beantragt werden müssen so-

Das fand bei den Zuhörern großes Interesse. Auch

kanalizace v Mildenau a v přilehlých obcí za pomoci

wie über die aktuelle Rechtslage mit konkreten Bei-

die Eigenfinanzierung, die Anlass für eine sehr rege

dotací EU, ale i s vlastním financováním, což vyvolalo

spielen, die die Herren Ing. Petr Plichta und Dr. Ing.

Diskussion war. Es folgte ein interessanter Erfah-

velmi podnětnou diskusi se zajímavou výměnou

Radovan Šorm vortrugen. In einer regen Diskussion

rungsaustausch. Die tschechischen Teilnehmer

zkušeností. Čeští účastníci přivítali nabídku exkurze

kam es dann zu einem guten Erfahrungsaustausch,

begrüßten das Angebot zu einer Exkursion nach

do Mildenau, která je plánovanou součástí projektu.

um die Entwicklung in diesem Bereich beiderseits

Mildenau, die geplanter Bestandteil des Projektes ist.

Poslední workshop proběhl dne 30. 6. v Mildenau

der Grenze zu vergleichen. Wieder hat sich gezeigt,

Der letzte Workshop fand am 30. 06. in Mildenau

a byl spojen s exkurzí v čističce odpadních vod

dass die gut geführten Partnerschaften zu sehr po-

statt und war mit einer Exkursion der Kläranlage und

a v zařízení na úpravu pitné vody.

sitiven und konkreten Ergebnissen führen können,

der Trinkwasseranlage verbunden.
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Integro s novými záměry - Integro mit neuen Vorhaben
ného vzdělávacího modulu. V současné době

rer Euroregion, der mit seinem sächsischen

fa Seiferta, který je krajským zastupitelem

realizují oba partneři velký projekt enviromen-

Partner, der Gesellschaft für Ländliche Er-

a předsedou mikroregionu Integro, došlo

tálního vzdělávání mládeže v programu Cíl 3

wachsenbildung e.V. schon einige erfolgreiche

k dalšímu setkání českých a saských přátel.

a další projekty v programu Leader.

Projekte vorbereitet hat. Am 31. 03. trafen sich

Sdružení obcí Integro je význačným členem

Vertreter beider Partner in einem durch Ziel 3

našeho euroregionu, který připravil se svým

sanierten Gebäude in Leska bei Třebívlice, das

saským partnerem, společností pro vzdělávání

ein erfolgreich umgesetztes Projekt ist. Ge-

dospělých na venkově LEB, již několik úspěš-

meinsam mit Vertretern der Landesdirektion

ných projektů. Dne 31. 3. se sešli představitelé

Chemnitz, dem Bürgermeister von Zschopau

obou těchto partnerů v rekonstruovaném ob-

und Vertretern benachbarter tschechischer

jektu na Leské u Třebívlic, který je také jedním

Mikroregionen bereiteten sie weitere Projekt-

jejich úspěšně realizovaných projektů. Spolu

vorhaben vor. Unter anderem sind es Vorha-

s představiteli Zemského ředitelství z Chem-

ben zur Rückkehr junger Leute auf das Land,

nitz, starostou Zschopau a se zástupci mikro-

Unter Leitung des Bürgermeisters von

deren Ausbildung nach dem Muster der LEB

regionů připravili další projektové náměty. Jsou

Třebívlice Herrn Josef Seifert, der Bezirksab-

erfolgen soll und die Idee eines gemeinsames

mezi nimi především záměry návratu mladých

geordneter und Vorsitzender der Mikroregion

Bildungsmoduls. Gegenwärtig realisieren bei-

lidí na venkov, jejich vzdělávání podle vzoru,

Integro ist, kam es zu einem weiteren Treffen

de Partner ein Großprojekt zur Umweltbildung

který již praktikuje společnost LEB, pomoc

tschechischer und sächsischer Freunde. Der

der Jugendlichen im Programm Ziel 3 und

postiženým na venkově a vytvoření společ-

Verein Integro ist ein wichtiges Mitglied unse-

weitere Projekte im Programm Leader.

Společné odběry vzorků vod - Gemeinsame Entnahme von Wasserproben
Projekt „Výzkum možností minimalizace or-

Innerhalb des Projektes „Erforschung der

wassers, an. Die Proben wurden gleichzeitig

ganických škodlivin ve zdrojích pitných vod

Möglichkeiten zur Minimierung der organi-

durch die sächsischen sowie tschechischen

v Krušných horách“ navázal na předchozí

schen Schadstoffe in den Trinkwasserres-

Teams genommen und anschließend erfolgte

dohody mezi partnery a na relativně rozsáh-

sourcen im Erzgebirge“ sind gemäß vor-

die Auswertung bzw. der Vergleich der Ergeb-

lé sdílení dat navázala konkrétní porovnání

angegangener Vereinbarungen durch die

nisse. Es folgte eine intensive Diskussion über

i v terénních pracích a návazně laboratorních

Möglichkeiten zur Ergän-

stanoveních jednotlivých podstatných charak-

zung vorhandener Daten

teristik povrchových vod.

durch Anbindung langer

Dne 26. 4. 2011 se v řešené lokalitě sešli

Messreihen und zu den

zástupci Povodí Ohře, LTV, TU Drážďany,

Probenahmestandorten.

Euroregionu Krušnohoří, VULHM a spol.

Weitere Proben wurden

Aquatest, která pracuje na zpřesnění hydro-

im Stauraum der Talsper-

logického a hydrogeologického profilu povodí

re Fláje, im Bach „Flájs-

potoka Rašeliník. Vzorky byly odebrány sou-

ký potok“ im Abschnitt

běžně jak saským tak českým týmem a bude

bis zur Staatgrenze in

provedeno porovnání výsledků s případnými

Český Jiřetín und im Bach

diskusemi možnosti doplnění existujících dat

„Rašeliník“ innerhalb der

a navázání na dlouhodobé řady v místě pro-

Einzäunung unmittelbar

vedených analýz.

in Nähe der gepflanzten

Vzorky byly odebírány v tělese přehrady Fláje,

Projektpartner gemeinsame Untersuchungen

Bäume genommen.

na Flájském potoce až po státní hranici v Čes-

und Probenahmen vorgesehen.

Ein weiter Schritt zur Umsetzung des Pro-

kém Jiřetíně a na potoce Rašeliník ve Flájské

Dazu trafen sich am 26. 04. 2011 vor Ort

jektes fand am 14. 06. 2011 statt, bei dem

oboře – v těsné blízkosti vysazených stromů.

Vertreter von Povodí Ohře, LTV, VULM, TU

die Ausdehnung und genaue Positionierung

Další krok v realizaci projektu se uskutečnil

Dresden, Euroregion Erzgebirge und die

der künftigen Bepflanzung im Rahmen des

dne 14. 06. 2011, kdy byla upřesněna rozlo-

Gesellschaft Aquatest, um Ermittlungen zum

Projektes präzisiert wurde.

ha a přesná pozice budoucí výsadby v rámci

hydrologischen und hydrogeologischen Profil

Aufgrund der Vereinbarung mit dem Leiter der

projektu.

des Einzugsgebiets des Bachs „Rašeliník“

Forstverwaltung in Litvínov Herrn Ing. Vacek

Na základě dohody s vedoucím Lesní správy

durchzuführen. Nach dem relativ umfangrei-

wurde am festgelegten Ort am Quellgebiet

Litvínov Ing. Vackem byla v řešené lokalitě po-

chen Datenaustausch schlossen sich Ver-

des Bachs Rašeliník die Trasse der künfti-

vodí potoka Rašeliník připravena a rozměřena

gleichsbetrachtungen sowohl im Gelände, als

gen Einzäunung vorbereitet und vermessen,

lokalizace budoucích oplocenek, v nichž bude

auch anschließend zu den im Labor ermittelten

wo im August die Bepflanzung durchgeführt

v srpnu probíhat výsadba.

Wassergüteparametern des Oberflächen-

werden soll.

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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Pod vedením starosty Třebívlic Mgr. Jose-

ÚSPĚŠNÉ PROJEKTY
ERFOLGREICHE PROJEKTE
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Zukunft/Evropská unie. Evropský fond pro
regionální rozvoj: Investice do vaší budoucnosti

Grenzübergreifende Sportfeste für Senioren, Kinder und Lernbehinderte
Přeshraniční sportovní festival pro seniory a děti s poruchami učení
Der Kreissportbund setzt auch 2011 seine Tradi-

der Witterung bot. Für die Kinder ist das Sportfest

tion bei der Durchführung grenzübergreifender

ein Höhepunkt im Schuljahr. Zur Erinnerung erhiel-

Sportaktivitäten fort. Über lange Jahre pflegt er

ten alle Teilnehmer eine Medaille.

gute Kontakte zu unseren tschechischen Nachbarn.
Mit insgesamt fünf Projektpartnern organisierte er
sportliche Höhepunkte im Grenzgebiet.

Okresní sportovní svaz pokračoval i letos v usku-

Den Abschluss seiner Projektaktivitäten bildete der

tečňování přeshraničních sportovních aktivit. Je

Sportnachmittag der Lernbehinderten am 23.6.2011

to již hezkou řádku let, co realizuje dobré kontakty

in Annaberg-Buchholz.

k našemu českému sousedovi. V příhraničí pořádá

Schüler/innen der Schule zur Lernförderung Anna-

spolu s pěti dalšími projektovými partnery sportovní

berg und der Praktischen Schule Vejprty und ihre

vrcholové akce. Závěr jeho projektových aktivit tvoří

Erzieher/innen sowie Mitglieder des ATV Frohnau

sportovní odpoledne duševně postižených žáků

trafen sich zum 10. gemeinsamen Sportnachmittag.

s poruchami učení dne 23. 6. 2011 v Annabergu-

krásnou vyhlídku. Před vlastním zahájením soutěží

Die Gäste wurden mit dem Erzgebirgsexpress be-

-Buchholzi.

si účastníci prohlédli Manufakturu snů. Poté odjeli

fördert und konnten schon mal die schöne Aussicht

Žákyně a žáci zvláštní školy v Annabergu a praktické

do sportovní haly Silberhalle, která poskytla dostatek

genießen. Zum Auftakt schauten sich alle Teilnehmer

školy ve Vejprtech, jejich vychovatelky a vychovate-

prostoru pro vzájemné soutěže a hry nezávisle na

die „Manufaktur der Träume“ an. Danach fuhren sie

lé, spolu s členy ATV Frohnau se sešli na 10. spo-

povětrnostních podmínkách. Pro děti je sportovní

zur Silberlandhalle, die ausreichend Raum für ge-

lečném sportovním odpoledni. Hosté využili nabídky

slavnost vyvrcholením školního roku. Na upomínku

meinsame Wettkämpfe und Spiele unabhängig von

Krušnohorského expresu a mohli tak vychutnat

obdrželi všichni účastníci medaili.

Praktikumsbericht Erik Vogel - Erik Vogel – moje praxe
Ich studiere an der TU Chemnitz Politikwissenschaft und

„vor Ort“ kennenzulernen und dadurch die oft vorhandene

bádání – bylo také předmětem seminářů sociální a hospo-

habe mich im Rahmen meines Studiums auch mit den In-

Skepsis gegenüber der EU abzubauen. Möglicherweise wird

dářské geografie jako součást studia v Chemnitz – a proto

stitutionen und Aufgaben der Europäischen Union befasst.

hier eine Chance im Sinne der grenzüberschreitenden Ziele

jsem se zaměřil na Euroregion Krušnohoří/Erzgebirge

Da im Studium die Theorie im Vordergrund steht, wollte ich

der Euroregionen aufgrund der hohen Bürokratie vertan.

a přihlásil se na šestitýdenní praxi do jeho jednatelství

gern erfahren, wie denn die Politik der EU ganz praktisch

Abschließend möchte ich den Mitarbeitern der Euroregion

ve Freibergu. Na tomto místě bych rád poděkoval mým

umgesetzt wird. Zu meinen persönlichen Interessengebie-

Erzgebirge / Krušnohoří in Most und Freiberg für die künf-

kolegyním za srdečné přijetí a za podporu během mé pra-

ten gehört auch die Regionalforschung – diese ist in Form

tige Arbeit viel Erfolg wünschen! Die sechs Wochen waren

xe – práce mě tam velmi těšila! V prvních dnech mé praxe

von Seminaren zur Sozial- und Wirtschaftsgeographie auch

für mich eine lehrreiche Zeit mit zahlreichen Erfahrungen.

jsem se mohl zúčastnit jednání odborných komisí eurore-

teil des Studiums in Chemnitz – und daher bin ich auf die

Vielen Dank dafür!

gionu. Byla to sociální komise, jejíž jednání se uskutečnilo

Euroregion Erzgebirge / Krušnohoří aufmerksam geworden

ve zvláštní škole Max Kästner ve Frankenbergu a komise

und habe mich für ein 6-wöchiges Praktikum bei der Ge-

pro kulturu školy a mládež v Městské knihovně v Mostě.

schäftsstelle in Freiberg beworben. An dieser Stelle möchte

Mohl jsem hned na začátku praxe poznat, jak konkrétně

ich mich zuerst bei meinen Kolleginnen für die herzliche

v euroregionu funguje přeshraniční spolupráce v terénu.

Aufnahme und Unterstützung während des Praktikums

Další komise se konala ve Frauensteinu (muzea a kulturní

bedanken – die Arbeit hat so viel Freude gemacht! In den

památky) a ve Freibergu to bylo pak zasedání Lokálního

ersten Tagen meines Praktikums durfte ich an den Sitzun-

řídícího výboru. K mým úkolům patřilo zpracování zápisů

gen der Arbeitsgruppen Soziales (in der Förderschule „Max

z jednání těchto komisí a kromě toho i spolupráce při

Kästner“ in Frankenberg) und der AG Schule / Jugend /

zpracování výroční zprávy za rok 2010, vytvoření power

Kultur (in der Stadtbibliothek in Most) teilnehmen. So

pointové prezentace a rovněž jsem se zapojil do kontroly

konnte ich gleich zu Beginn des Praktikums erfahren, wie

způsobilosti projektových žádostí. S ohromením jsem

die Arbeit der Euroregion – über Landesgrenzen hinweg

zjistil, jakého byrokraticky obrovského a náročného úsilí je

– praktisch funktioniert. Weitere Sitzungen fanden in Frau-

zapotřebí při podání projektu. Právě malé projekty v rámci

enstein (AG Museen) und in Freiberg (Lokaler Lenkungs-

programu Cíl 3 umožňují občanům, aby se seznámili s my-

ausschuss) statt. Neben dem Schreiben der Protokolle zu

šlenkami EU přímo na místě a s jejich pomocí odbourávali

den genannten Sitzungen gehörten u. a. das Erstellen einer

skeptické postoje vůči EU, které dosud existují. Možná že

Power Point Präsentation sowie die Mithilfe bei der Kon-

Studuji na Technické univerzitě Chemnitz politické vědy

i šance euroregionů ve smyslu jejich přeshraničních cílů

trolle der Förderanträge zu meinen Aufgaben. Erstaunlich

a zabýval jsem se v rámci studia také institucemi a úkoly

budou tak z důvodu obrovské byrokracie promarněny. Na

fand ich den sehr hohen bürokratischen Aufwand, der für

Evropské unie. Vzhledem k tomu, že ve studiu je na prvním

závěr bych chtěl popřát spolupracovníkům v Euroregionu

die Beantragung eines Projektes notwendig ist. Gerade

místě teorie, chtěl jsem také poznat, jak se politika EU zcela

Krušnohoří/Erzgebirge ve Freibergu i Mostě hodně úspěchů

die Kleinprojekte im Rahmen des Förderprogramms Ziel

prakticky realizuje.

v jejich další práci. Oněch šest týdnů bylo pro mě dobrou

3 ermöglichen es doch den Bürgern die Aufgaben der EU

K mým osobním zájmovým oblastem patří také regionální

školou s mnoha zkušenostmi. Děkuji za to mnohokrát.
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Přeshraniční spolupráce má podporu
Grenzübergreifende Zusammenarbeit wird gefördert
(DTPA/MTL) ANNABERG-BUCHHOLZ: Ein

(DTPA/MTL) ANNABERG-BUCHHOLZ: Stále

attraktives Angebot für Touristen, Gäste und

víc a více se využívá jedna z atraktivních nabí-

Einwohner wird in Annaberg-Buchholz und

dek pro turisty, hosty a obyvatele Annabergu-

auf der tschechischen Seite des Erzgebirge

-Buchholze i pro českou stranu Krušnohoří.

mehr und mehr genutzt. Es sind Kombitickets

Jedná se o kombinovanou vstupenku do

für die städtischen Museen in Annaberg-

muzeí Annabergu, jež je rovněž přeshraniční

Buchholz sowie grenzüberschreitende Ti-

vstupenkou dodatečně umožňující vstup do

ckets, die zusätzlich den Eintritt in touristi-

turistických zařízení v Mostě a Chomutově. Tyto tikety dávají hostům šanci poznávat skvělé

sche Einrichtungen von Chomutov und Most
ermöglichen.
Die Tickets geben Gästen die Chance, kul-

Erzgebirgsmuseum Annaberg-Buchholz
Krušnohorské muzeum Annaberg-Buchholz

kulturní hodnoty nejen v Annabergu, ale i na
druhé straně krušnohorského hřebenu - a s

turelle Glanzlichter in Annaberg-Buchholz,

jejich pomocí ušetřit dost peněz. Tímto způ-

aber auch jenseits des Gebirgskamms kennen

sobem chtějí partneři, kteří již léta spolupra-

zu lernen und dabei viel Geld zu sparen. Auf

cují v rámci Centra krušnohorského lidového

diese Weise wollen die Partner, die im Rah-

umění, přispět k tomu, aby se lidé setkávali,

men des Zentrums Erzgebirgischer Volkskunst

aby byla ještě více podpořena přeshraniční

seit Jahren kooperieren, ganz bewusst dazu

spolupráce mezi Německem a ČR. Na cestu

beitragen, dass sich Menschen begegnen und

pestrým světem krušnohorského lidového
umění nás zve do Annabergu Manufaktura snů

die grenzüberschreitende Zusammenarbeit
zwischen Deutschland und der Tschechischen
Republik gefördert wird.

Technisches Museum Frohnauer Hammer
Technické muzeum Frohnauer Hammer

se sbírkou Eriky Pohl-Ströher. Pod mottem
VIDĚT – UDĚLAT – OHROMIT zažije celá

In Annaberg-Buchholz lädt die Manufaktur

rodina pestrou rozmanitost krušnohorského

der Träume mit der Sammlung Erika Pohl-

hračkářství.

Ströher zu einer Reise durch die bunte Welt

V Krušnohorském muzeu, hornickém skan-

der erzgebirgischen Volkskunst ein. Unter

zenu Im Gößner, které je více než sto let

dem Motto SEHEN – MACHEN – STAUNEN

staré, je možné po krátké prohlídce sestoupit

erlebt die ganze Familie die bunte Vielfalt des

do hlubinné šachty. Po cestě dějinami města

erzgebirgischen Spielzeugs.

a regionu si návštěvníci prahnoucí po dobrodružství v tomto stříbrném dole přijdou na své.

Im Erzgebirgsmuseum mit dem Silberbergwerk Im Gößner geht es nach einer Stippvisite

Zoopark Chomutov - www.zoopark.cz
Zoopark Chomutov - www.zoopark.cz

V Technickém muzeu Frohnauer Hammer se

durch das über 100 Jahre alte Museum in

bude celá rodina zase cítit jako přesazená

die Untertagewelt. Nach der Reise durch die

do 17. století. Předvádění funkčního hamru,

Geschichte von Stadt und Region kommen

který se představí v plné akci i s dobovým

Abenteuerlustige im Silberbergwerk voll und

měchovým dmychadlem, rozbuší srdce nejen

ganz auf Ihre Kosten.

technickým fandům, ale i dětem.

Im Technischen Museum Frohnauer Hammer

V Chomutově získají majitelé přeshraničního

fühlt sich die ganze Familie ins 17. Jahr-

tiketu možnost prožít nádherný den v cho-

hundert versetzt. Die Schauvorführungen im

mutovském zooparku, který se rozkládá na

Hammerwerk, die den Hammer und die alten

úctyhodné ploše. Chová se tu přes 1000 zvířat.
Poté doporučujeme alespoň krátkou návště-

Blasebälge in voller Aktion zeigen, lassen nicht

vu velkého komplexu regionálního muzea

höher schlagen.

Regionalmuseum Most
Oblastní muzeum v Mostě

In Chomutov erhalten Besitzer der grenzüber-

Unter anderem sind wunderbare Stücke der

Stará radnice zve na objevnou expedici

schreitenden Tickets die Möglichkeit, einen

Sammlung Erika Pohl-Ströher ausgestellt.

hned do pěti výstav. Kromě jiného jsou zde

wunderbaren Tag im Zoopark Chomutov zu

Im Regionalmuseum Most erwartet wissbe-

vystaveny i nádherné exponáty sbírky Eriky

verbringen, einer großzügigen Parkanlage mit

gierige Gäste ein Exkurs zu den mineralogi-

Pohl-Ströher.

über 1000 Tieren. Danach empfiehlt sich eine

schen und geologischen Sehenswürdigkeiten

V Oblastním muzeu v Mostě čekají na vědych-

Stippvisite im großen Komplex des Regional-

des Erzgebirges und Erzgebirgsvorlandes.

tivé hosty mineralogické a geologické zajíma-

museums Chomutov.

Spannende Themen sind u. a. die Flora und

vosti Krušnohoří a Podkrušnohoří. Přitažlivými

Im ehemaligen Rathaus laden gleich fünf

Fauna Nordwestböhmens und die Stadtge-

tématy jsou zde kromě jiného i flóra a fauna

Ausstellungen auf eine Entdeckungstour ein.

schichte von Most.

severozápadních Čech a dějiny města Mostu.

nur Technikfreaks, sondern auch Kinderherzen

v Chomutově.
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KALEIDOSKOP

Neue tschechische Bauten in Oederan - Nové české stavby v Oederanu
Anlässlich der Europawoche wurden im Miniaturpark
Klein-Erzgebirge in Oederan am Samstag den 7. Mai
neue Bauten enthüllt. Dieses Mal fand die Veranstaltung im Zusammenhang mit dem Projekt „Montanregion Erzgebirge“ statt, welches das gemeinsame
Erzgebirge auf die Liste des Weltkulturerbes der
UNESCO als eine bedeutende Kulturlandschaft
bringen möchte. Bekannte Persönlichkeiten wie die
Abgeordnete des Bundestags Veronika Bellmann
sowie beide Vorsitzenden der Euroregion Erzgebirge/Krušnohoří, Landrat Volker Uhlig und JUDr.
Hana Jeníčková hatten die Einladung angenommen.
Bestandteil der Veranstaltung war die Enthüllung
von zwei tschechischen Miniaturen, dem Rathaus
in Jáchymov und dem Turms in Měděnec. Von der
sächsischen Seite wurde an diesem Tag im Miniaturpark das Modell des mittelalterlichen Komplexes
Saigerhütte in Olbernhau feierlichen enthüllt. Der
bekannte Miniaturpark Klein-Erzgebirge beinhaltet
eine riesige Anzahl von Baudenkmalen von beiden
Seiten des Erzgebirges. Es finden auch viele Wanderausstellungen statt. An diesem Tag festigten die
Vertreter der Stadt Most ihre langjährige Zusammenarbeit mit dem Leiter des Klein-Erzgebirges
Herrn Horst Drischelt. Sie rechnen mit ihm auch
weiterhin in ihrem Vorhaben des Aufbaus der Miniaturstadt Most.

U příležitosti Evropského týdne byly v Oederanu
v parku miniatur Klein-Erzgebirge v sobotu 7. května odhaleny nové stavby. Odhalení bylo ve znamení
realizace projektu Montanregion, který by měl celé
Krušnohoří uvést na seznam kulturního dědictví
lidstva, jako dědictví významné hornické kulturní krajiny, a s ním spojených památek. Proběhlo za účasti
význačných osobností, pozvání přijala např. poslankyně Spolkového sněmu Veronika Bellmannová i oba
předsedové Euroregionu Krušnohoří, JUDr. Hana
Jeníčková a Volker Uhlig. Součástí tohoto setkání
bylo i odhalení miniatur dalších dvou českých staveb,
radnice v Jáchymově a věže v Měděnci. Ze saské
strany byl v parku miniatur navíc doplněn v tento
slavnostní den středověký komplex Saigerhütte
v Olbernhau. Známý park miniatur Klein-Erzgebirge
v Oederanu obsahuje obrovské množství stavebních
památek z obou stran Krušnohoří a probíhají v něm
i četné putovní výstavy. Zástupci Mostu zde tento den
upevnili svou dlouhodobou spolupráci s vedoucím
Klein-Erzgebirge Horstem Dricheltem, se kterým
i nadále počítají ve svých projektových záměrech
při výstavbě miniatury starého Mostu.
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ÚSPĚŠNÉ PROJEKTY
ERFOLGREICHE PROJEKTE

Workshop Montanregion Krušnohoří – cesta na Seznam světového dědictví UNESCO
Workshop Montanregion Erzgebirge – auf dem Weg zum UNSECO Welterbe
Ve čtvrtek dne 9. června 2011 proběhl pod vede-

diese zur Beantragung auf die

ním Ústeckého kraje v Měděnci workshop projektu

Erbeliste vorbereiten. Das Projekt

Středoevropská kulturní krajina Montanregion Erz-

entstand in Zusammenarbeit mit

gebirge/Krušnohoří - cesta ke světovému dědictví

den sächsischen Partnern und wird

UNESCO.

aus dem Programm Ziel3/Cíl3 des

Šlo o další z řady akcí, které propagují záměr přiblížit

Europäischen Fonds für Regionale

montánní památky Krušnohoří k zápisu na Seznam

Entwicklung finanziert. Das Vor-

světového kulturního a přírodního dědictví.

haben Montanregion Erzgebirge

Tento projekt, vznikl ve spolupráci se saskými

auf sächsischer und tschechischer

partnery a je financován z Evropského fondu pro

Seite ist einzigartig und vertieft

regionální rozvoj: Investice do vaší budoucnosti,

weiter die tschechisch-deutsche

prostřednictvím programu příhraniční spolupráce

Zusammenarbeit. Dieses Mal waren

Cíl 3/Ziel 3.

bylo zakončeno prohlídkou Štoly Marie Pomocné

die Vertreter der Berggemeinden mit ihrer Berg-

Záměr přivést hornickou krajinu české a saské

v Měděnci.

mannstradition im Mittel- und Westerzgebirge die

strany Krušnohoří na Seznam světového dědictví

Závěrem workshopu byli zástupci obcí přizvání

Zielgruppe des Workshops. Herr Prof. Helmut Alb-

je díky svému přeshraničnímu charakteru ojedinělý

ke spolupráci na projektu a především jim byla

recht von der Technischen Universität Bergakademie

a prohlubuje tak dále česko-německou spolupráci

nabídnuta možnost podílet se v rámci projektu na

Freiberg, der geistige Vater der Idee der Montanre-

na propagaci Krušných hor.

propagaci svých montánních památek.

gion Erzgebirge, informierte auf der Veranstaltung

Tentokrát byl workshop zaměřen na představení

über die Projektentwicklung auf der sächsischen

projektu především zástupcům horských obcí

Seite. Der Workshop, an dem sich etwa 50 Teilneh-

s hornickou tradicí.

Am Donnerstag, 9. Juni 2011 fand in Měděnec eine

mer nicht nur aus den Berggemeinden beteiligten,

Postup projektu na saské straně Krušnohoří přiblížil

Veranstaltung des Bezirkes Ústecký kraj zum Projekt

wurde mit einer Exkursion in den Stollen Marie Hilf

ve svém příspěvku, duchovní otec myšlenky nomi-

Mitteleuropäische Landschaft Montanregion Erz-

in Měděnec beendet. Am Ende der Veranstaltung

nace Krušnohoří do UNESCA, Prof. Dr. Helmuth

gebirge/Krušnohoří – Weg zum UNESCO Welterbe

wurden die Vertreter der Gemeinden zur Mitarbeit

Albrecht z Technické univerzity ve Freibergu.

statt. Dieser Workshop reihte sich ein in eine Kette

am Projekt eingeladen. Insbesondere wurde ihnen

Setkání projektových partnerů, kterého se zúčastnilo

von Veranstaltungen, die montane Denkmäler des

die Möglichkeit angeboten, im Rahmen des Projek-

k pěti desítkám účastníků nejen z montánních obcí,

Erzgebirges dokumentieren und vorstellen, sowie

tes ihre Montandenkmäler zu präsentieren.

Smlouva o projektu Montanregion Krušnohoří na seznam světového dědictví UNESCO podepsána
Vertrag zum UNESCO-Welterbeprojekt Montanregion Erzgebirge unterzeichnet
Dne 27. června se v Městské

Am 27. Juni trafen sich in der Stadthalle

hale Marienberg sešli zemští

Marienberg die Landräte Mittelsachsens

radové okresů Střední Sas-

und des Erzgebirgskreises sowie 31 Bür-

ko a Krušnohorského okresu

germeister zur Vertragsunterzeichnung

a rovněž 31 starostů k podpisu

zum Welterbeprojekt Montanregion Erz-

smlouvy projektu světového

gebirge. Damit bekräftigten sie nicht nur

dědictví Montanregion Kruš-

ihr gemeinsames Interesse am Vorhaben

nohoří. Byl tím posílen nejen

sondern auch ihre finanzielle Beteiligung

jejich společný zájem na rea-

am Projekt.

lizaci tohoto záměru, ale pří-

Das Besondere an diesem Vorhaben ist,

tomní potvrdili i svou finanční

dass es sich um ein grenzüberschreiten-

účast na projektu. Tento zá-

des Welterbeprojekt handelt, an dem 38

měr je mimořádný v tom, že se jedná o přeshraniční projekt

sächsische und 11 tschechische Kommunen teilnehmen werden, die insgesamt

světového dědictví, kterého se zúčastní 38 saských a 11

mit 55 Objekte beteiligt sein werden.

českých obcí, které připravily celkem 55 objektů. Již v letech

Bereits 2009 und 2010 sind aus dem grenzüberschreitenden Programm Ziel 3/

2009 a 2010 byly schváleny v programu Cíl 3 prostředky na

Cil 3 Mittel für dieses wichtige Vorhaben bewilligt worden. Damit bekräftigten

tento důležitý záměr. Jimi také potvrdili čeští i saští aktéři na

sächsische und tschechische Akteure der staatlichen und kommunalen Ebenen

státní i komunální úrovni obou zemí společně s Euroregio-

beider Länder und die Euroregion Erzgbebirge/Krušnohoří die Wichtigkeit dieses

nem Krušnohoří významnost tohoto přeshraničního projektu

grenzüberschreitenden Welterbeprojektes für diese bergbauhistorisch äußerst

světového dědictví pro region, který je nanejvýš význačný

bedeutsame Region.

svou hornickou minulostí. Nyní je na saské vládě, aby se

Nun ist es an der sächsischen Staatsregierung sich endlich mit einer klaren

k projektu jasně připojila a zasadila se o něj.

Aussage zum Projekt zu bekennen und sich dafür einzusetzen.
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NOVÝ ČLEN EUROREGIONU
NEUES MITGLIED DER EUROREGION

Nový člen Euroregionu Krušnohoří – společnost YSSEN
Neues Mitglied der Euroregion – Gesellschaft YSSEN
Firma YSSEN – spol.s.r.o. vznikla v roce 1992 jako obchod-

1996 kam es aufgrund der großen Zahl von Aufträgen

ní společnost, která se zabývala dvěma okruhy činnosti. Šlo

zur Erhöhung der Umsätze. Das führte zur Änderung der

o velkoobchod s nástroji, nářadím a brusivem a kompletní

Firmenstruktur und die Umwandlung der Gesellschaft in

výbavou interiérů. V roce 1996 došlo v důsledku zvyšu-

eine Holding.

jícího se počtu realizovaných zakázek ke zvýšení obratu,

Im Rahmen dieser Änderung entstand die selbstständige

což vedlo k přehodnocení firemní struktury na holding.

Gesellschaft YSSEN – GmbH, als juristischer und ökono-

V rámci tohoto přechodu došlo ke vzniku samostatné

mischer Nachfolger der Abteilung Innenausstattung. Es

společnosti YSSEN – spol. s. r. o., jakožto právního

entstand eine Handels- Montage- und Baufirma, die ihre

a ekonomického nástupce oddělení kompletní výbavy

Aufträge auf dem ganzen Gebiet der Tschechischen Re-

interiérů. Vytvořila se tak obchodní, montážní a stavební

publik, inklusive Prag, realisiert. Zu den Kunden gehören

firma, která realizuje zakázky na území celých Čech, včetně

heute verschiedenste Personen, sowie bekannte Firmen

Prahy. Mezi naše zákazníky patří dnes jak nejrůznější fyzické

und Institutionen, tschechische und ausländische, staat-

osoby, tak významné firmy a instituce, české i zahraniční,

liche sowie private.

státní i soukromé.
Zkušenosti našich pracovníků a jejich odborná způsobilost
jsou pro každého investora zárukou toho, že dílo bude

Ředitel společnosti Ing. Vladimír Vopelka
Ing. Vopelka je znám v našem euroregionu již
delší dobu, zastupoval město Litvínovv Radě
Euroregionu Krušnohoří

gování společnosti je i skutečnost, že v listopadu 2010 jsme
získali certifikát ČSN EN ISO 9001:2009. V červnu 2006

lifizierung sind für jeden Investor die Garantie, dass die
Arbeiten rechtzeitig und in hoher Qualität ausgeführt werden. Ein Ergebnis der Anstrengungen der Firmenleitung auf

provedeno v dohodnutém termínu a ve vysoké kvalitě.
Dokladem maximálního tlaku vedení firmy na kvalitu fun-

Die Erfahrungen unserer Mitarbeiter, ihre fachliche Qua-

Direktor der Gesellschaft Herr Ing. Vopelka ist
in unserer Euroregion durch seine Tätigkeit im
Rat der Euroregion Krušnohoří bekannt, wo er
die Stadt Litvinov vertrat.

die Führungsqualität der Gesellschaft ist die Tatsache, dass
im November 2010 das Zertifikat ČSN EN ISO 9001:2009
erteilt wurde. Im Juni 2006 wurde das Zertifikat ČSN EN
ISO 14001:2005, im Dezember 2008 das Zertifikat ČSN

jsme získali certifikát ČSN EN ISO 14001:2005 a v prosinci
2008 jsme získali certifikát ČSN OHSAS 18001:2008.

Die Firma YSSEN GmbH entstand 1992 als Handelsge-

OHSAS 18001:2008 erteilt.

Děkujeme všem zákazníkům naší firmy, že se na nás ob-

sellschaft, die in zwei Bereichen tätig ist. Zunächst war

„Die Firma Yssen möchte sich bei den Kunden der Firma

racejí se svými přáními a požadavky, čímž nám umožnili,

es der Großhandel mit Instrumenten, Werkzeugen und

dafür bedanken, dass sie sich mit ihren Wünschen und

že v letošním roce je to již 19 let, co působíme na trhu.

Schleifmitteln und als zweiter Bereich die Innenausstattung

Anforderungen an uns wenden. Sie haben uns damit er-

von Gebäuden.

möglicht, dass wir schon 19 Jahre auf dem Markt wirken.“

Partnerská smlouva naplňována životem - Partnerschaftsvertrag wird mit Leben erfüllt!
Partnerská smlouva, podepsaná v roce 2010 mezi obcemi

ein dickes Achtungszeichen setzen. Sie gewannen diese

Vilémov, Pfafroda a sdružením živnostníků Pfaffroda získává

18.Auflage des Turniers und konnten damit gleich 3 Pokale

již konkrétní podobu. Stará fotbalová garda TJ Sokol Vilé-

mit nach Hause nehmen (den Siegerpokal, den Wanderpo-

mov se zúčastnila v prvním červencovém týdnu pohárového

kal und den Pokal des besten Torschützen) und verwiesen

turnaje Hofteichpokal-Turnier SV Pfaffrora. Vilémovští

die Gastgeber auf den zweiten Rang.

přijeli s četným doprovodem a ihned si získali respekt.

Der Vorjahressieger Olbernhau muss sich dagegen mit dem

Tento 18. ročník turnaje vyhráli a domů si odvezli celkem

4. Platz begnügen. Insgesamt waren sieben Mannschaften

3 poháry (pohár vítězů, putovní pohár a pohár nejlepšího

an den Start gegangen.

brankáře) a hostitele tak odkázali na druhé místo. Loňský

Das durchwachsende Sommerwetter konnte der Stimmung

vítěz Olbernhau se oproti tomu musel smířit až se čtvrtým

insgesamt nichts anhaben. Ein warmes Mittagessen aus

místem. Soutěže se zúčastnilo sedm mužstev.

der Gulaschkanone, Würstchen vom Grill, Pilzpfanne,

Ani proměnlivé počasí letošního léta nemohlo náladu v žád-

Kaffee und Kuchen usw. konnte man gemeinsam genießen.

ném případě zkalit. Společně si mohli všichni vychutnat

Umrahmt wurde dieses Turnier von einer Tombola „Jedes

teplé jídlo, jako byl jako guláš z polní kuchyně, klobásky

Los gewinnt“ und einem Fußballspiel der jüngsten Pfaf-

na grilu, houbová pánev, káva a koláče.

frodaer Nachwuchskickers gegeneinander.

Turnaj byl doplněn o tombolu „Každý los vyhrává“

Der im vergangenen Jahr (Oktober 2010) unterzeichnete

In zahlreichen Gesprächen konnte man sich nicht nur

a o zápas nejmladšího fotbalového dorostu Pfaffroďanů.

Partnerschaftsvertrag zwischen den Gemeinden Vilémov

über das Fußballspielen in beiden Partnergemeinden

V nesčetných rozhovorech si pak mohli všichni vyměňovat

und Pfaffroda sowie dem Gewerbeverein Pfaffroda nimmt

austauschen.

zkušenosti z obou obcí nejen o fotbale. Za takto vydařené

Gestalt an!

Ein gelungener Nachmittag sowie ein großer Dank an Frau

odpoledne patří velké poděkování paní Elce Zepak z Euro-

Eine Altherren-Mannschaft des TJ Sokol Vilémov nahm

Elke Zepak (Euroregion Erzgebirge) , die die Kommunika-

regionu Krušnohoří, která zajistila komunikaci.

am ersten Juli-Wochenende am 18. Hofteichpokal-Turnier

tion gewährleistete.

Jménem představenstva sdružení SV Pfaffroda

des SV 90 Pfaffroda teil.

Im Namen des Vorstandes des SV 90 Pfaffroda

Kirsten Lietze, předseda sdružení
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Mit zahlreichen Fans angereist, konnten sie auch gleich

Kirsten Lietze, Vereinsvorsitzender

MĚSTO OSEK
VÁS SRDEČNĚ ZVE NA

Osecké slavnosti 2011
ve dnech 20. a 21. 8. 2011
Dne 20.8.2011
- slavnostní průvod od budovy ZŠ v Hrdlovské ulici 9.30 hodin
- zahájení v 10.00 hodin na Klášterním náměstí
Bohatý program po oba dny zahrnuje:
historické tržiště v areálu kláštera, pouliční a loutková divadla, výstava obrazů a vitráží,
výstava železničních modelů, duchovní zastavení, zahrnující mše, adoraci a varhanní koncert,
kulturní program na Klášterním náměstí,
ve 20.00 hod. koncert kapely The Backwards – Beatles Revival
na horním nádraží ČD jízdy parních lokomotiv mezi Mostem, Litvínovem, Lomem a Osekem
lunapark (sobota 22.00 hod. ohňostroj), výstava domácího a hospodářského zvířectva, závody automobilů do vrchu

Projekt je podporován Ústeckým krajem

Hlavní sponzor

Mediální partner

Die Stadt OSEK
lädt Sie herzlich ein zum

Stadtfest Osek 2011
am 20. und 21. 8. 2011
Am 20.8.2011
- Festumzug am Gebäude der Grundschule in der Straße Hrdlovská ul. 9.30 Uhr
- Beginn um 10.00 Uhr am Klosterplatz (Klášterní náměstí)
An beiden Tagen wird ein abwechslungsreiches Programm angeboten:
Historischer Markt auf dem Klosterplatz, Straßen- und Marionettentheater, Ausstellung von Gemälden und Bleiglaskunst,
Ausstellung von Modelleisenbahnen, Geistige Einkehr, beinhaltet Messe, Gebet und Orgelkonzert
Kulturprogramm auf dem Klosterplatz,
um 20.00 Uhr Konzert der Bands The Backwards – Beatles Revival
auf dem oberen Bahnhof der ČD Fahrten mit Dampflokomotiven zwischen Most, Litvínov, Lom und Osek
Lunapark (Samstag 22 Uhr. Feuerwerk), Austellung von Haus- und Nutztieren, Autorennen im Gelände

Projekt je podporován Ústeckým krajem

Hlavní sponzor

Mediální partner
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Oslava 110 LET městské hromadné dopravy na Mostecku
Feier zum 110 Jahre des öffentlichen Personenverkehrs in der Region Most

V

letošním roce se slaví významné výročí

110 let městské hromadné dopravy na

Mostecku. Tuto veřejnou službu v průběhu
let provozovalo mnoho subjektů. Prvním byl
od zahájení provozu Brüxer Strassenbahnund Elektrizitäts - Gesellschaft, A.G. Brüx.
Ke skutečnému zprovoznění první tramvajové
linky došlo přesně před 110 lety, v srpnu 1901.
Tím posledním provozovatelem je od roku
1995 dlouholetý člen Euroregionu Krušnohoří
- DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s. Již před tímto datem však provozoval
dopravu na Mostecku předchůdce dnešní
akciové společnosti.
rávě k tomuto výročí bude uspořádána

P

oslava 110 let MHD na Mostecku, kterou

chystá DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s., na začátek září. Oslava proběhne
dne 3. září 2011 od 9 do 13 hodin v areálu
mosteckého Hipodromu, kde bude připraven
program pro celou rodinu. Budou zde k vidění
zajímavosti připravené ve spolupráci s Policií
České republiky, Městskou policií v Mostě
a dalšími partnery. Chybět nebudou ani vozidla
MHD, sanitky a technické dopravní prostředky.
Vypraveny budou speciální autobusové linky
a také tramvajová linka s označením 110. Pro
děti a nejen pro ně budou připraveny atrakce
i zajímavé soutěže.

n diesem Jahr feiert man ein bedeutendes

I

Jubiläum des öffentlichen Personenver-

kehrs in der Region Most. Diese öffentliche
Dienstleistung wurde im Verlauf der Jahre
von vielen Unternehmen betrieben. Das erste
seit der Gründung der Straßenbahn war die
Brüxer Straßenbahn- und Elektrizitätsgesellschaft AG. Zur eigentlichen Gründung kam es
genau vor 110 Jahren, im August 1901. Der
letzte Betreiber ist seit 1995 das langjährige
Mitglied der Euroregion Krušnohoří/Erzgebirge, der Verkehrsbetrieb der Städte Most und
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me für die ganze Familie vorbereitet werden.
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sein, u.A. Veranstaltungen in Zusammenar-

spezielle Bus- und Straßenbahnstrecke mit

nova ein Fest vorbereiten, das im September

beit mit der Polizei und weiteren Partnern.

der Nummer 110 zur Verfügung stehen. Für

veranstaltet wird. Es findet am 3. September

Dabei werden auch historische Fahrzeuge

Kinder und Erwachsene werden Attraktionen

2011 im Moster Hippodrom statt, wo Program-

der Verkehrsgesellschaft, die Rettungswagen

und interessante Wettbewerbe vorbereitet.

Litvínova AG.

