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Tourismus stärkt die Grenzregion
14 neue sächsisch-tschechische Projekte im EU-Förderprogramm Ziel 3/Cíl 3 bestätigt
Am 26. September 2012 hat der binationale

haben wird von der Europäischen Union mit

Vorhaben. Aufbauend auf hydrologisch-

Begleitausschuss des Ziel 3/Cíl 3-Programms

einem Zuschuss in Höhe von 1.983.881,30

moorökologischen Fachgutachten aus einem

in Annaberg-Buchholz insgesamt 14 grenz-

EUR aus dem Europäischen Fonds für regi-

Vorgängerprojekt werden 15 Moorkörper auf

übergreifende Vorhaben in den Bereichen

onale Entwicklung (EFRE) gefördert.

beiden Seiten der Staatsgrenze gezielt wie-

Verkehr, Bildung, Kultur, Wirtschaft, Tourismus

Im Programmschwerpunkt Entwicklung der

dervernässt. Damit wird ein maßgeblicher

und Umwelt bestätigt. Mit rund 14,8 Millionen

Wirtschaft und des Tourismus wurde der

Beitrag zur Entwicklung von prioritären Moor-

EUR EU-Mitteln kann damit im Rahmen des

Förderung von sieben Projekten zugestimmt.

lebensräumen sowie zur Förderung der darauf

Ziel 3/Cíl 3-Programms ein Gesamtvolumen

Im Bereich Förderung gemeinsame Konzept-

spezialisierten und überwiegend stark gefähr-

von rund 17,4 Millionen EUR umgesetzt wer-

und Produktentwicklung sowie Durchführung

deten Tier- und Pflanzenarten geleistet. Das

den. Seit Beginn der Antragstellung im August

gemeinsamer Marketingmaßnahmen im Be-

Vorhaben wird von der Europäischen Union

2008 konnten sich nunmehr 190 Projekte

reich Tourismus werden die Wirtschaftsförde-

mit einem Zuschuss in Höhe von 1.015.194,22

qualifizieren.

rung Erzgebirge GmbH in Annaberg-Buchholz

EUR aus dem EFRE gefördert.

Acht Projekte werden unter sächsischer und

und der Bezirk Ústí/Ústecký kraj das Vorhaben

Antrags- und Bewilligungsstelle für Pro-

sechs Projekte unter tschechischer Federfüh-

„Der Ruhm des Bergbaus im Erzgebirge“ um-

jekte außerhalb des Kleinprojektefonds ist

rung realisiert. Die sächsisch-tschechischen

setzen. Im Rahmen des Projektes wird eine

die Sächsische Aufbaubank – Förderbank

Projekte müssen mindestens zwei der vier Kri-

Gesamtstrategie zur touristischen Nutzung

– (SAB). Ausführliche Informationen zum An-

terien, „gemeinsame Planung“, „gemeinsame

der grenzüberschreitenden montanen Kultur-

tragsverfahren und zu Kontaktdetails erhalten

Durchführung“, „gemeinsame Finanzierung“

landschaft erarbeitet. Dabei soll durch gezielte

alle Interessierten auf der Website von Ziel 3/

und „gemeinsames Personal“, erfüllen, um

Maßnahmen das Image der Region im Inund

Cíl 3 unter www.ziel3-cil3.eu Anfragen zu För-

eine Förderung aus dem Ziel 3/Cíl 3-Pro-

Ausland dauerhaft verbessert und gleichzei-

dermöglichkeiten der grenzüberschreitenden

gramm zu erhalten.

tig ein Beitrag zur Steigerung der regionalen

Zusammenarbeit sowie zu Beratungsterminen

Das übergeordnete Ziel der Förderung be-

Identität und der Vernetzung innerhalb der Re-

können an kontakt@ziel3-cil3.eu gerichtet

steht darin, für das sächsisch-tschechische

gion geleistet werden. Zusätzlich zur Vernet-

werden.

Fördergebiet grenzübergreifende wirtschaftli-

zung touristischer und wirtschaftlicher Akteure

Weitere Auskünfte erteilt die SAB unter:

che, soziale und ökologische Aktivitäten durch

entstehen eine Webpräsenz, Materialien und

Gemeinsames Technisches Sekretariat: Tel.

gemeinsame Strategien für eine nachhaltige

Publikationen sowie eine Wanderausstellung.

+49 351 4910-5566

territoriale Entwicklung zu gestalten und um-

Die Projektträger führen gemeinsame Messe-

E-Mail: kontakt@ziel3-cil3.eu

zusetzen.

auftritte und Info-Veranstaltungen durch. Die

oder

Im Programmschwerpunkt Entwicklungen der

Europäische Union unterstützt das Vorhaben

Pressestelle

gesellschaftlichen Rahmenbedingungen im

mit einem Zuschuss in Höhe von 551.993,55

Beate Bartsch: Tel. +49 351 4910-4059

Fördergebiet stimmte der Begleitausschuss

EUR aus dem EFRE.

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

der Förderung von vier Projekten zu.

Im Programmschwerpunkt Verbesserung der

Im Bereich Förderung des grenzübergrei-

Situation von Natur und Umwelt stimmte der

fenden Öffentlichen Personennahverkehrs

Begleitausschuss der Förderung von drei

können der Zweckverbund Verkehrsverbund

Projekten zu.

Oberlausitz-Niederschlesien (ZVON) in

Im Bereich Förderung von Maßnahmen im

Bautzen, die Verwaltung der Schienenver-

Bereich Klima-, Wald-, Naturschutz und

kehrswege/Správa železniční dopravní cesty

Landschaftspflege einschließlich Natura

in Prag und der Bezirk Liberec/Liberecký kraj

2000 haben der Staatsbetrieb Sachsenforst/

das Projekt „Lubahn – Gestaltung wichti-

Forstbezirk Marienberg, der Zweckverband

ger Haltepunkte an der Eisenbahnstrecke

Naturpark Erzgebirge/Vogtland in Schlettau,

Liberec-Zittau-Varnsdorf-Seifhennersdorf“

die Landesdirektion Sachsen in Chemnitz und

realisieren. Dabei soll mit der Neugestaltung

das Sächsische Landesamt für Umwelt, Land-

bzw. Modernisierung der Haltepunkte Alt-

wirtschaft und Geologie (LfULG) in Dresden

Varnsdorf und Mittelherwigsdorf sowie des

grünes Licht für das Projekt „Revitalisierung

Bahnsteigs 5 auf dem Hauptbahnhof Liberec

der Moore zwischen Hora Sv. Šebestiána

die Verkehrsnachfrage erhöht und ein besse-

und Satzung – Umsetzungsphase“ erhalten.

res Verkehrsangebot im Dreiländereck und im

Als tschechische Partner beteiligen sich die

Schluckenauer Zipfel erreicht werden.

Forstverwaltung der Tschechischen Repub-

Auch der Übergang zu anderen Formen des

lik/Lesy České republiky in Hradec Králové

ÖPNV wird wesentlich verbessert. Das Vor-

und der Bezirk Ústí/Ústecký kraj an diesem
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ZIEL 3
CÍL 3

Cestovní ruch posiluje pohraničí
V evropském dotačním Programu Cíl 3/Ziel 3 bylo schváleno 14 nových projektů
Česko-saský Monitorovací výbor Programu

cepcí a produktů a realizace společných

Landesdirektion Sachsen v Chemnitz, Säch-

Cíl 3/Ziel 3 doporučil na zasedání v Annaberg-

marketingových opatření v oblasti cestovního

sisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft

-Buchholz dne 26. září 2012 ke schválení dal-

ruchu bude Wirtschaftsförderung Erzgebirge

und Geologie (Saský zemský úřad pro životní

ších 14 přeshraničních projektů se zaměřením

GmbH z Annaberg-Buchholz a Ústecký kraj

prostředí, zemědělství a geologii), Lesy Čes-

na dopravu, vzdělávání, kulturu, hospodář-

realizovat projekt „Sláva hornictví v Krušných

ké republiky, s.p., v Hradci Králové a Ústecký

ství, cestovní ruch i životní prostředí. V rámci

horách“.

kraj jsou projektovými partnery. Na základě

Programu Cíl 3/Ziel 3 tak budou realizovány

V rámci projektu budou zpracována marke-

hydrologických expertíz, realizovaných v rámci

projekty s celkovými náklady přibližně 17,4

tingová opatření pro turistické využití přeshra-

předchozího projektu, bude zlepšena vodní

milionů EUR, které získají příspěvek Evropské

niční kulturní montánní krajiny. Cílená opatření

bilance 15 rašelinišť na obou stranách hra-

unie cca 14,8 milionů EUR. Od zahájení pro-

mají trvale zlepšit image regionu v tuzemsku

nice. Tento krok významně přispěje k rozvoji

gramu v srpnu 2008 bylo k realizaci schváleno

i v zahraničí a přispět ke zvýšení regionální

prioritních životních prostorů a k zachování

již 190 projektů.

identity a propojení regionu. Společná in-

vzácných, většinou silně ohrožených druhů

Z čerstvě schválených projektů budou osm

ternetová prezentace, materiály, publikace,

rostlin a zvířat.

koordinovat saští Lead partneři a šest pro-

putovní výstava, prezentace montánní krajiny

Evropská unie poskytne projektu 1.015.194,22

jektů povede český Lead partner. Podmínkou

na veletrzích a informačních akcích zvýší po-

EUR z Evropského fondu pro regionální rozvoj

pro poskytnutí dotace je u všech projektových

vědomí o zajímavostech významného kultur-

(ERDF).

žádostí splnění nejméně dvou z následujících

ního dědictví.

Místem pro podání projektových žádostí pro

čtyř forem spolupráce: společné plánování,

Evropská unie přispěje na projekt 551.993,55

získání podpory z Programu Cíl 3/Ziel 3 a pro

společná realizace, společný personál, spo-

EUR z Evropského fondu pro regionální roz-

vydání Smlouvy o poskytnutí dotace je Saská

lečné financování.

voj (ERDF).

rozvojová banka -dotační banka- v Dráž-

Nadřazeným cílem podpory je vytvořit a re-

V prioritní ose Zlepšení situace přírody a život-

ďanech (Sächsische Aufbaubank -Förder-

alizovat v česko-saském dotačním území

ního prostředí odsouhlasil Monitorovací výbor

bank- (SAB).

přeshraniční hospodářské, sociální a ekolo-

podporu třem projektům.

Podrobné informace k postupu získání dotace

gické aktivity pomocí společných strategií pro

V aktivitě Plánování, management a realiza-

a kontakty jsou k nalezení na webových strán-

udržitelný územní rozvoj.

ce opatření v oblasti ochrany přírody a péče

kách http://www.ziel3-cil3.eu.

V prioritní ose Rozvoj společenských rámco-

o krajinu včetně území NATURA 2000 dostal

Dotazy k přeshraniční spolupráci a požadavky

vých podmínek v dotačním území Monitorovací

zelenou projekt „Revitalizace rašelinišť mezi

na termín konzultace je možné zaslat na e-

výbor doporučil ke schválení dotaci čtyřem

Horou Svatého Šebestiána a Satzung – reali-

-mailovou adresu:

projektům.

zační fáze“. Státní podnik Sachsenforst (Saské

kontakt@ziel3-cil3.eu nebo

V oblasti Podpory přeshraniční veřejné regio-

lesy), lesnický obvod Marienberg, sdružení

Beate Bartsch: Tel. +49 351 4910-4059

nální osobní dopravy mohou dopravní sdružení

Naturpark Erzgebirge/Vogtland ve Schlettau,

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

Zweckverbund Verkehrsverbund Oberlausitz-Niederschlesien (ZVON) v Budyšíně,

Bezirkswahl im Ústecký kraj - Krajské volby v Ústeckém kraji

Správa železničních dopravních cest v Praze
a Liberecký kraj realizovat projekt „Lubahn –

Am 12. und 13.Oktober fand die Bezirkswahl in

12. a 13. října se konaly volby do kraj-

úprava důležitých zastávek na železniční trati

Tschechien statt. Aus unserer Euroregion wurden

ského zastupitelstva v Ústeckém kraji.

Liberec – Žitava – Varnsdorf – Seifhenners-

folgende Mitglieder gewählt:

Z našeho euroregionu byli zvoleni tito

dorf“. Rekonstrukce a modernizace zastávek

Ing. Petr Pípal, Bürgermeister von Dubí, Vor-

členové:

Starý Varnsdorf a Mittelherwigsdorf a pátého

sitzender der Arbeitsgruppe Verkehr,

Ing. Petr Pípal, starosta Dubí, předseda

nástupiště hlavního nádraží v Liberci nabídne

Ing. Jan Novotný, Vizebürgermeister von Žatec,

dopravní komise euroregionu,

v Trojzemí a ve Šluknovském výběžku lepší

Mitglied des Rates der Euroregion Krušnohoří,

Ing. Jan Novotný, místostarosta Žatce,

podmínky pro veřejnou dopravu. Výrazného

Mgr. Josef Seifert, Bürgermeister von Třebívlice,

člen Rady Euroregionu Krušnohoří

zlepšení doznají i možnosti přestupu na další

Mitglied des Rates der Euroregion Krušnohoří,

Mgr. Josef Seifert, starosta Třebívlic,

druhy veřejné dopravy.

Mitglied des Lenkungsausschusses,

člen Rady Euroregionu Krušnohoří, člen

Tento projekt bude Evropskou unií podpořen

PhDr. Václav Hofmann, Abgeordnete der Stadt

Lokálního řídícího výboru

příspěvkem ve výši 1.983.881,30 EUR z Ev-

Most, Vorsitzender der Arbeitsgruppe Kultur/

PhDr. Václav Hofmann, zastupitel Mos-

ropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF).

Schule/Jugend,

tu, předseda komise pro kulturu a mládež

V prioritní ose Rozvoj hospodářství a cestov-

Ing. Jan Řehák, Mitglied des Rates der Euro-

Ing. Jan Řehák, člen Lokálního řídícího

ního ruchu Monitorovací výbor doporučil ke

region Krušnohoří, Mitglied des Lenkungsaus-

výboru.

schválení dotaci sedmi projektům.

schusses,

Zvoleným zastupitelům upřímně blaho-

V aktivitě Podpora společného vývoje kon-

Wir gratulieren den Gewählten herzlich.

přejeme.
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FOND MALÝCH PROJEKTŮ
KLEINPROJEKTEFONDS

Lokální řídící výbor Euroregionu Krušnohoří schválil ve Freibergu další projekty
Der Lokale Lenkungsausschuss bewilligte in Freiberg weitere Projekte
Insgesamt 13 Projekte des Kleinprojektfonds im Programm Ziel 3 des Europäischen Fonds für regionale
Entwicklung wurden zur Bewertung bei der Sitzung
des gemeinsamen Lokalen Lenkungsausschusses der
Euroregion Erzgebirge/Krušnohoří am 19. 09. 2012 in
Most vorgelegt. 11 wurden genehmigt, 2 abgelehnt.
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

Celkem 13 projektů ve Fondu malých projektů v pro-

Fondu malých projektů průměrně 270 000 EUR. O při-

mit 7 beratenden Mitgliedern. Die Projekte wurden

gramu Cíl 3 Evropského fondu pro regionální rozvoj

dělení dotace rozhoduje česko–saský společný Lokální

detailliert in den Facharbeitsgruppen der Euroregion

bylo předloženo k hodnocení na zasedání společného

řídící výbor s celkovým počtem 16 hlasujících členů

bewertet und deren professionellen Stellungnahmen

Lokálního řídícího výboru Euroregionu Krušnohoří dne

a 7 členů s hlasem poradním. Projekty byly detailně

sind für die Mitglieder des Lokalen Lenkungsaus-

19. 9. 2012 ve Freibergu. 11 projektů bylo schváleno,

projednávány v odborných komisích euroregionu, jejich

schuss ein guter Anhaltspunkt. Die Meinungen der

dva projekty byly odloženy.

profesionální stanoviska byla opět pro členy Lokálního

Arbeitsgruppen werden meistens berücksichtigt. Die

Fond malých projektů, který spravuje a administruje

řídícího výboru velmi dobrým vodítkem a názory komisí

nächste Sitzung dieses Lenkungsausschusses findet

Euroregion Krušnohoří, je projektem v programu Cíl 3

byly akceptovány. Další jednání Lokálního řídícího

am 14. 11. in Most statt. Die Anträge muss man bis

a podporuje přeshraniční spolupráci Saska a ČR do roku

výboru se uskuteční 14. 11. v Mostě, žádosti je třeba

01. 10. erreichen.

2013. Ročně má každá strana euroregionu k dispozici ve

podat do 1. 10. 2012.

Nr.

Projekttitel

Antragsteller

Projektpartner

þ.projektu

Název projektu

Žadatel

Projektový partner

15 Jahre - Zusammenarbeit und Gründung der gemeinnützigen
Gesellschaft "Energie"

Energie o.p.s

Lebenshilfe e.V. Freiberg

ERE-025-00

Mittel/Prostĝ. DL
Förderm.
gesamt
Dotaÿ.pr.
Mittel /Prostĝ. þR
celkem
6 776,20 €
6 776,20 €

15 let spolupráce a výroþí vzniku ENERGIE o.p.s.
ERE-0379-00 Neuer Sozial-Atlas der Euroregion KrušnohoĜí
Nový Sociální atlas Euroregionu KrušnohoĜí
ERE-0546-00 Sächsisch-tschechischer Wirtschaftsraum - neue Aufrufe
ýesko-saský pĜíhraniþní hospodáĜský prostor - nové výzvy
ERE-0547-00 Sächsisch-tschechische Bildungsmesse
ýesko - saský veletrh vzdČlávání
ERE-0550-00 Auf dem gemeinsamen Weg im Erzgebirge II
Na spoleþné cestČ KrušnohoĜím II.
ERE-0551-00 20 Jahre Städtepartnerschaft mit Most und 20 Jahre
Zusammenarbeit in der Euroregion
20 let partnerství mČst Marienberg a Most a 20 let spolupráce v
Euroregionu
ERE-0553-00 Bürger der Städte Vejprty und Bärenstein zusammen

Oblastní charita Most

12 210,14 €

8 532,30 €

Okresní hospodáĜská komora CAP Oelsnitz GmbH
Most

16 133,00 €

3 677,84 €
8 517,00 €

Okresní hospodáĜská komora Bildungswerk der Sächsischen
Most
Wirtschaft gGmbH

16 628,55 €

7 616,00 €
9 758,85 €

MČsto Klášterec nad OhĜí

16 438,75 €

8 500,00 €
7 938,75 €

Große Kreisstadt Marienberg Statuare Stadt Most

9 233,39 €

9 233,39 €

MČsto Vejprty

8 211,00 €

8 211,00 €

15 386,70 €

8 459,20 €

6 869,70 €

Obþané mČst Vejprty a Bärenstein spolu
ERE-0558-00 Partnertreffen der Vertreter der Gemeinde TĜebivlice und der Stadt Obec TĜebivlice
Grünhain-Beierfeld
Partnerské setkání zástupcĤ obce TĜebívlice a mČsta GrünhainBeierfeld
MČsto Žatec
ERE-0560-00 "Biertradition im Erzgebirge"
„Pivní tradice KrušnohoĜí“
ERE-0565-00 Adventsingen in der Euroregion KrušnohoĜí

ERE -567-00

Adventní koncert v Euroregionu KrušnohoĜí
Herbstsportcamp im Akrobatikzentrum in HavraĖ bei Most.
Podzimní sportovní kemp v akrobatickém centru v Havrani u Mostu
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Volkssolidariät Regionalverband
Freiberg e.V.

Gemeinde Großrückerswalde

Gemeinde Bärenstein
Stadt Grünhain-Beierfeld

6 927,50 €
Stadtverwaltung Thum

Základní umČlecká škola T.G. Kultureller Bildungsbetrieb des
Masaryka Chomutov
Erzgebirgskreises
Klub freestylového lyžování
Most o.s.

Oberwiesenthal aktiv e.V.

12 745,00 €

12 745,00 €

14 016,50 €

14 016,50 €

13 438,00 €

13 438,00 €

EUROREGIONY V PARLAMENTU
EUROREGIONEN IM PARLAMENT

Die Euroregionen im Außenministerium der Tschechischen Republik
Euroregiony na Ministerstvu zahraničních věcí České republiky
Im Prager Außenministerium traf sich die
Sächsisch-Tschechische Arbeitsgruppe zu
ihrer 20. Sitzung.
Die Teilnehmer besprachen den gegenwärtigen Zustand der sächsisch-tschechischen
Zusammenarbeit. In 9 Unterarbeitsgruppen
wurden konkrete Schritte für weitere gemeinsamen Vorhaben vorbereitet. Vertreter der
Euroregionen, des Ministeriums für Regionale
Entwicklung der Tschechischen Republik, das
Innenministerium des Freistaats Sachsen,
die Bezirke und die Sächsischen Landesdirektion bewerteten bei der Beratung ihrer
Unterarbeitsgruppe die bisherigen Projekte.
Dabei wurden die grenzüberschreitenden Verkehrs- Infrastruktur- und Hochwasserprojekte
hervorgehoben. Für die Zukunft wurden Projekte im Bereich gemeinsame Raumplanung
und Vernetzung der Geodaten als notwendig
angesehen.
Für die neue Programmperiode 2014 – 2020
einigten sich alle darauf, dass der Kleinprojektfonds, das bewährte Instrument der Zusammenarbeit, notwendig ist und fortgeführt
werden soll. Die Euroregion Krušnohoří wurde
in der Arbeitsgruppe von ihrer Vorsitzenden
und dem Geschäftsführer vertreten.

V Praze se 9. a 10. září sešla na Ministerstvu
zahraničních věcí Česko-saská pracovní
skupina pro přeshraniční spolupráci na svém
již 20. zasedání.
Její účastníci společně projednali současný
stav česko-saské spolupráce a dohodli konkrétní kroky dalších společných záměrů v 9
pracovních podskupinách. Zástupci euroregionů, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva vnitra Svobodného státu Sasko, krajů
a Saského zemského direktoria na jednání
své pracovní podskupiny zhodnotili dosavadní
projekty, ze kterých vyzdvihli přeshraniční dopravní, infrastrukturální a protipovodňové projekty a do budoucna spatřují nutnost společného územního plánování a propojení geodat.
Pro budoucí programové období 2014 – 2020
se všichni shodli na tom, že je třeba zachovat
dosavadní osvědčený nástroj přeshraniční
spolupráce, kterým je Fond malých projektů.
Za Euroregion Krušnohoří se zúčastnila jednání jeho předsedkyně JUDr. Hana Jeníčková
s jednatelem Mgr. Františkem Bínou.
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Ministerstvo pro místní rozvoj v Mostě
Ministerium für Regionale Entwicklung in Most
Je to ministerstvo, jehož zástupci nesedí jen
v Praze v kancelářích, ale často přijíždějí do
regionů, aby pomohli, poradili a informovali.
Tentokrát je na 13. září pozval Euroregion
Krušnohoří z iniciativy komise pro hospodářství
a turistiku do Mostu. Tématem byla příprava
nového programu na podporu přeshraniční
spolupráce 2014 – 2020, o kterém se v našem
euroregionu živě diskutuje. Na radnici v Mostě
se ve zcela zaplněné jednací místnosti sešli
zástupci všech komisí euroregionu, měst
i neziskovek s odpovědnými zástupci našeho
ministerstva, koordinujícími přípravy nového
programu Ing. Romanu Zelenkovou a Ing.
Josefa Žida. Po předání informací a v obsáhlé diskusi se přítomní dozvěděli, že v novém
programu bude na přeshraniční spolupráci
o třetinu více prostředků, počet témat bude
omezen na 4, na kterých se česká a saská
strana shoduje a Fond malých projektů je
nadále pro obě strany prioritou a budou ho
v Bruselu společně prosazovat.

Es ist das Ministerium, das nicht nur in Büroräumen in Prag sitzt, sondern dessen Vertreter
in die Regionen kommen, um zu helfen, zu
beraten und zu informieren. Dieses Mal wurde
es von der Euroregion Krušnohoří aufgrund
der Initiative der Arbeitsgruppe Wirtschaftsförderung und Tourismus am 13. 09. nach Most
eingeladen. Das Thema war die Vorbereitung
des neuen Programms für grenzüberschreitende Zusammenarbeit 2014 – 2020, worüber
in unserer Euroregion rege diskutiert wird. Im
Rathaus in Most trafen sich im vollen Beratungssaal Vertreter aller Arbeitsgruppen der
Euroregion, Städte und NGOs mit den verantwortlichen Vertretern unseres Ministeriums
Ing. Romana Zelenková und Ing. Josef Žid, die
die Vorbereitung des neuen Programms koordinieren. Durch diese Informationen haben die
Teilnehmer erfahren, dass es im neuen Programm für grenzüberschreitende Zusammenarbeit ein Drittel mehr Finanzmittel geben wird.
Die Zahl der Themen wird auf 4 begrenzt, auf
die sich die tschechische und die sächsische
Seite geeinigt haben. Der Kleinprojektfonds
ist für beide Seite eine Priorität und wird von
beiden Seiten gemeinsam durchgeführt.
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Mládí hasičského euroregionu na Benediktu v Mostě
Jugendfeuerwehren der Euroregion auf Benedikt in Most
Letošní tradiční soutěž mladých hasičů Euroregionu Krušnohoří uspořádala ve dnech
20. – 22. září Obecně prospěšná společnost
Benedikt spolu s euroregionem a jeho komisí
pro krizový management. Proběhla ve zdejším
sportovním areálu, kde byla také ubytována
německá soutěžící družstva. Mladí hasiči v 16
družstvech soutěžili v nejrůznějších odborných
disciplínách a prokázali nejen svou obratnost
a vytrvalost, ale i velmi dobré znalosti. Nepřetržitá řada vítězství mladých hasičů z Háje letos končí, pohár získává , družstvo č. 1 Bílence.
Zaměření projektu na prevenci a překonání
požárů v rekreačních areálech se ukázalo jako
velmi vhodné téma. Komise krizového managementu, která projekt do Cíle 3 podporovala
a doprovázela, soutěž také monitorovala
a spojila jí se svým pravidelným jednáním.
Projednala zde přípravu nového programu na
podporu přeshraniční spolupráce po roce 2014
a přípravu jazykového tréninku hasičů, který
bude na Lesné pokračovat ve smíšené česko-německé skupině. Rainer Lippmann z Marienbergu předal aktuální informace o nadějné
přípravě mezistátní smlouvy o záchranářství,
kterou euroregion celou dobu iniciuje.

Der diesjährige traditionelle Wettbewerb junger Feuerwehren der Euroregion wurde von
der gemeinnützigen Gesellschaft Benedikt in
den Tagen 20.- 22. September gemeinsam
mit der Euroregion und ihrer Arbeitsgruppe
Brand- und Katastrophenschutz veranstaltet.
Der Wettkampf fand im dortigen Sportareal
statt, wo auch die deutschen Mannschaften
untergebracht waren. Die Jugendfeuerwehren wetteiferten in 16 Mannschaften in den
verschiedensten Disziplinen und stellten nicht
nur ihre nachgewiesene Geschicklichkeit und
Beharrlichkeit unter Beweis, sondern auch
sehr gute theoretische Kenntnisse. Die ungebrochene Siegesserie der Jugendfeuerwehr

tungswesen, die das Ziel 3 Projekt unterstützte

das in gemischter tschechisch-deutscher

aus Háje endete in diesem Jahr, den Pokal

und begleitete, verband den Wettbewerb mit

Gruppe in Lesná fortgesetzt wird. Rainer

gewann die 1 Mannschaft aus Bielice.

ihrer turnusmäßigen Beratung. Besprochen

Lippmann aus Marienberg übergab aktuelle,

Die Vorbeugung und Bewältigung der Brand-

wurde die Vorbereitung des neuen Programms

hoffnungsvolle Informationen zur Vorbereitung

bekämpfung in Erholungsgebieten zeigte sich

zur Unterstützung der grenzüberschreitenden

des Staatsvertrags über das Rettungswesen,

als sehr passendes Thema. Die Arbeitsgruppe

Zusammenarbeit nach 2014 und die Vorbe-

für den sich die Euroregion schon viele Jahre

Brandschutz, Katastrophenschutz und Ret-

reitung des Sprachtrainings der Feuerwehr,

einsetzt.

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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Arbeitsgruppe Soziales tagte in Dresden und in Most
Sociální komise v Drážďanech a v Mostě
Die Beratung dieser bedeutenden Arbeitsgruppe fand auf Einladung des deutschen
Vorsitzenden Herrn Frank Reismann am 06.
09. in Dresden, am Sitz der Landesgeschäftsstelle Paritätischer, der das Dach der Wohlfahrtsverbände ist, statt.
Die Arbeitsgruppe machte sich anfangs detailliert und mit großem Interesse mit dessen
Aufgaben bekannt. Weiter wurde über den
Stand der Realisierung des Kleinprojetfonds
im Programm Ziel 3 und über die Vorbereitung
des neuen Programms der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit ab 2014 diskutiert.
Ein wichtiger Punkt der Beratung war die
Bewertung der zwei vorgelegten Projekte. Das

in Dresden vorbereitet. Am Abschluss wurde

ležitým bodem jednání bylo hodnocení dvou

erste ist der Sozialatlas, den die Arbeitsgrup-

diese besichtigt.

předložených projektů – projektu sociálního

pe initiierte und der von der Karitas Most mit

atlasu, který komise iniciovala a připravuje ho

seinem langjährigen Partner Volkssolidarität

Oblastní charita Most se svým dlouholetým

vorbereitet wird. Das zweite Projekt ist die

partnerem Volkssolidarität. Druhým projektem

Zusammenarbeit der geschützten Werkstätten

Jednání této významné komise euroregionu

byla spolupráce chráněných dílen Energie

Energie Meziboří mit der Lebenshilfe e.V. Frei-

proběhlo tentokrát z podnětu německého

Meziboří - Lebenshilfe e.V. Oba projekty byly

berg. Beide Projekte wurden einstimmig zur

předsedy Franka Reismanna 6. 9. v Drážďa-

jednomyslně doporučeny k přijetí. Z jednání

Genehmigung empfohlen. Aus der Beratung

nech v sídle zemského jednatelství svazu Pa-

tentokrát vzešlo mnoho námětů a projekto-

selbst entstanden viele Projektideen, zu denen

ritätischer Wohlfahrtsverband, který zastřešuje

vých záměrů, o kterých bude komise jednat

die Arbeitsgruppe bei ihrer nächsten Beratung

partnery v sociální práci. Komise se v úvodu

v říjnu na české straně. Na závěr připravili

in Oktober auf tschechischer Seite beraten

detailně a s velkým zájmem seznámila s jeho

hostitelé pro své české kolegy fascinující

wird. Am Schluss hatten die Gastgeber für ihre

činností a úkoly. Dále diskutovala o stavu re-

filmovou dokumentaci o obnovení Frauen-

tschechischen Kollegen eine faszinierende

alizace Fondu malých projektů v programu Cíl

kirche, nejznámějšího kostela v Drážďanech

Filmdokumentation über den Wiederaufbau

3 a o přípravě nového programu na podporu

zcela zničeného za války, a poté následovala

der im Krieg völlig zerstörten Frauenkirche

přeshraniční spolupráce od roku 2014. Dů-

jeho prohlídka.

Na pokračovacím jednání se sešla sociální

aktivní člen české části komise Karel Giam-

se mnoho zajímavostí o problematice uhelné

komise v Mostě, a protože německá strana

paoli exkurzi na šachtě Vršanské uhelné, a.s.

těžby na Mostecku. Jednání na radnici v Mos-

vyjádřila přání více se dozvědět o současné

Členové komise se zde seznámili nejen s po-

tě se pak soustředilo především na přípravu

situaci v těžbě hnědého uhlí, zprostředkoval

stupem těžby přímo na místě, ale dozvěděli

nového programu.

Die Arbeitsgruppe Soziales traf sich zu einer
weiteren Beratung in Most. Da die deutsche
Seite den Wunsch geäußert hatte, mehr über
die gegenwärtige Situation der Kohleförderung
zu erfahren, organisierte Herr Karel Giampaoli, selbst aktives Arbeitsgruppenmitglied,
eine Exkursion in den Tagebau der Gesellschaft Vršanská uhelná AG. Die Mitglieder
der Arbeitsgruppe konnten sich sowohl zum
Abbaugeschehen direkt vor Ort, als auch zur
Problematik der Braunkohlenförderung in der
Region Most informieren. Zur Beratung im
Moster Rathaus wurde vor allem die Vorbereitung des neuen Programms erörtert.
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Komise pro kulturu a mládež v Chomutově
Arbeitsgruppe Schulen /Jugend/Kultur in Chomutov
Jednání této aktivní a nejdéle působící komise euroregionu
se konalo v Chomutově 30. 8. z podnětu dlouholeté členky
komise Věry Flaškové. Ta je ředitelkou nového kulturně-sportovního zařízení v Chomutově a členové komise
využili této příležitosti k seznámení se s celým novým
areálem. Exkurze po moderních kulturních a sportovních
zařízeních vybudovaných z prostředků EU v programu
IPRM na vskutku světové úrovni vyrazila dech nejen
německým, ale i českým členům komise. Na jednání se
seznámili s realizací Fondu malých projektů v programu
Cíl 3, kde zbývá ještě relativně dost prostředků; na obou
stranách téměř 400 000 EUR. Podrobně se zabývali také
přípravou nového programu na podporu přeshraniční
spolupráce 2014–2020. Z předložených 7 projektů v jejich
kompetenci bylo 5 doporučeno Lokálnímu řídícímu výboru
jednomyslně, dva s nadpoloviční většinou. Podrobně byl
připraven adventní koncert 2012, který je tradičně spojen
s udělováním Ceny Euroregionu Krušnohoří za vynikající
přeshraniční spolupráci. V letošním roce byly do obou jednatelství euroregionu doručeny 4 návrhy na kandidáty této
prestižní ceny. Komise po živé diskusi navrhla výjimečně 2
kandidáty, kteří k sobě ale neoddělitelně patří – starostku
Vejprt Jitku Gavdunovou a starostu sousedního Bärensteinu
Bernda Schlegla. O návrhu se rozhodne na zasedání společného grémia euroregionu.

Die Beratung dieser aktiven und lang wirkenden Arbeitsgruppe der Euroregion fand am 30. 08. auf Einladung
von Frau Věra Flašková, die langjähriges Mitglieds der
Arbeitsgruppe ist, statt. Sie ist Direktorin eines neuen
Kultur- und Sportzentrums in Chomutov. Die Mitglieder der
Arbeitsgruppe nutzten diese Gelegenheit zum Kennenlernen
des gesamten Areals. Die Besichtigung des aus Mitteln der
EU im Programm IPRM errichteten, modernen, Kultur - und
Sportzentrums überraschte sowohl die deutschen als auch
die tschechischen Mitglieder der Arbeitsgruppe.
Bei der Beratung machten sie sich mit der Umsetzung des
Kleinprojektefonds im Programm Ziel 3 vertraut, in dem auf
jeder Seite noch ausreichend Mittel zur Verfügung stehen
(fast 400.000 EUR). Von den sieben vorgelegten Projekten
in ihrem Bereich wurden fünf einstimmig dem Lokalen Lenkungsausschuss empfohlen. Ausführlich beschäftigte sich
die AG auch mit der Vorbereitung des neuen Programms
für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit 2014 -2020.
Es wurde zum Vorbereitungsstand des Adventsingens 2012
informiert, das traditionell mit der Verleihung des Preises
für ausgezeichnete, grenzüberschreitende Zusammenarbeit
verbunden wird. Dafür hat die Arbeitsgruppe nach einer
regen Diskussion eine Entscheidung getroffen. Über den
Vorschlag wird anläßlich der gemeinsamen Mitgliederversammlung der Euroregion entschieden.
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Komise pro hospodářství a turistiku jednala v Hrušovanech
Arbeitsgruppe Wirtschaftsförderung und Tourismus tagte in Hrušovany
Die Gemeinde Hrušovany wurde von dem Vorsitzenden

jak uvedl starosta obce Ing. Petr

Herrn Jan Mareš für die Beratung am 04. 09. ausgesucht,

Šmíd. Členové komise se o tom

denn die „Gemeinde des Jahres 2009“ bewies mit Hilfe des

mohli přesvědčit na krátké ex-

Wirtschafts- und Sozialrates eine beachtenswerte Entwick-

kurzi, při které také diskutovali

lung in alle Bereichen und die Einwohnerzahl hat sich hier

mimo jiné i o solární energii

mehr als verdoppelt, so der Bürgermeister der Gemeinde

a jejích ekonomických dopadech,

Petr Šmíd. Die Mitglieder der Arbeitsgruppe konnten sich

protože Hrušovany ji také účelně

davon bei einer kurzen Exkursion überzeugen. Neben

využívají. Na vlastním jednání se

anderen Themen wurde auch über die Solarenergie und

poté členové komise seznámili

ihrer wirtschaftlichen Folgen diskutiert, weil Hrušovany
sie auch anwendet. Zur eigentlichen Beratung machten sich
die Mitglieder mit der Vorbereitung des neuen Programms
für grenzüberschreitende Zusammenarbeit bekannt. Auf
ihre Initiative hin kam es zu einem Workshop zum Stand

s přípravou nového programu na
interessierte sich für den Stand des Kleinprojektefonds

podporu přeshraniční spolupráce. Z její iniciativy dojde

und bereitete für die nächste Beratung in Annaberg ihre

k workshopu o stavu přípravy nového programu 13. 9.

Projektvorhaben vor.

v Mostě s účastí odpovědných zástupců Ministerstva pro
místní rozvoj, kteří se podílejí přímo na jeho přípravě. Ko-

der Vorbereitung des neuen Programms, der am 13. 09.

mise projednala 6 předložených projektů ve své odbornosti

in Most mit den Vertretern des Ministeriums für regionale
Entwicklung, das sich an der Vorbereitung direkt beteiligt,

Obec Hrušovany nebyla předsedou komise Mgr. Janem

a doporučila je s navrženými podmínkami ohledně dodržení

stattfand. Die Arbeitsgruppe hat 6 vorgelegte Projekte in

Marešem navržena pro jednání komise dne 4. září náho-

nekomerčnosti a vhodnosti partnerů v rámci euroregionu.

ihrem Fachbereich bewertet und empfahl sie mit Auflagen

dou. Obec roku 2009 dokázala pomocí Hospodářské

Živě se také komise zajímala o stav realizace Fondu malých

bezüglich der kommerzieller Nutzung und Eignung einiger

a sociální rady Chomutovska pozoruhodný rozvoj ve všech

projektů v Cíli 3 a na příštím jednání v Annabergu připraví

Partner im Rahmen der Euroregion. Die Arbeitsgruppe

oblastech a počet obyvatel se zde více než zdvojnásobil,

své projektové záměry.

přeshraniční spolupráci byla přijata s velkým zájmem, či

EVTZ (Europäischer Verbund territorialer Zusammen-

oder Prof. Janssen vom Leibnitz Institut für ökologische

příspěvek profesora Jansena z Leibnitz institutu pro eko-

arbeit).

Raumentwicklung Dresden, der zu den rechtlichen Grund-

logický územní rozvoj, který přenášel o právních základech

Die deutsche Gruppe der Arbeitsgemeinschaft Europäi-

lagen eines EVTZ vortrug.

Evropského svazu územní spolupráce.

scher Grenzregionen (AGEG) führte während der Messe

Aus dem Saarland und aus der Europaregion Südtirol

Zástupci Sárska a Euroregionu Jižní Tyrolsko představili své

für Kommunal- und Regionalentwicklung EUREGIA am

wurden in der Umsetzung befindliche EVTZ vorgestellt und

svazy, které jsou právě v realizační fázi. Závěr workshopu

24. Oktober in Leipzig einen separaten Workshop zum

den Abschluss bildeten Vorträge zu EVTZ, die sich in der

tvořily přednášky o Evropském svazu územní spolupráce,

EVTZ durch, den sie selbst initiiert und vorbereitet hatte.

Planung befinden, wie z.B. die Euroregion Neisse auf dem

jejichž založení je nyní plánováno. Byl to například příspě-

Offenbar gab es einen großen Informationsbedarf zum

Weg zum EVTZ oder die Transnationale Zusammenarbeit

vek Euroregionu Nisa o jeho cestě k Evropskému svazu

Thema, denn der Tagungsraum war bis auf den letzten

im Bereich Forschung und Entwicklung - Perspektiven ei-

územní spolupráce či o transnacionální spolupráci v oblasti

Platz gefüllt.

ner Vereinigung deutscher, polnischer und tschechischer

výzkumu a vývoje v přednášce Perspektivy propojení ně-

Das war sicher nicht zuletzt den hochrangigen Referenten

Hochschulen im Bereich der Werkstoffwissenschaften,

meckých, polských a českých vysokých škol v oblasti vědy

zu verdanken, wie zum Beispiel Dirk Peters, dem Experten

die von Gerhard Watterott, dem Geschäftsführer der

o materiálech, kterou přednesli Gerhard Watterott, jednatel

der Europäischen Kommission GD Regio, dessen Vortrag

Euroregion Neisse und Thomas Schumann, dem wis-

německé části Euroregionu Nisa a Thomas Schumann,

EVTZ-Neue Chancen für die grenzüberschreitende Zusam-

senschaftlichen Mitarbeiter der InnoRegio Mittelsachsen

vědecký pracovník InnoRegio Střední Sasko.

menarbeit mit großem Interesse aufgenommen wurde,

vorgestellt wurden.

ESÚS - česky prozatím Evropské sdružení územní spolupráce; německy EVTZ - Europäischer Verbund territorialer
Zusammenarbeit; anglicky European Grouping of Territorial Cooperation EGTC. Německá skupina Pracovního
společenství evropských hraničních regionů (AGEG) se
sešla 24. října v Lipsku na workshopu s názvem Evropské
sdružení územní spolupráce během veletrhu komunálního
a regionálního rozvoje EUREGIA. Workshop skupina sama
iniciovala a připravila.
Očividně byla patrná potřeba workshopu na toto téma, protože konferenční sál byl zaplněn do posledního místečka.
Poděkování si zaslouží význační přednášející, jako Dirk
Peters, expert Evropské komise GD Regio, jehož přednáška Evropský svaz územní spolupráce – nové šance pro
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Arbeitsgruppe Museen und Kulturdenkmäler in Žatec
Komise Muzea a kulturní památky v Žatci
Die Arbeitsgruppe Museen und Kulturdenkmäler der Euroregion wurde am 15. Oktober vom Vizebürgermeister der
Stadt Žatec, Herrn Ing. Jan Novotný, dem frisch gewählten
Bezirksabgeordneten, in dem neu rekonstruierten Gebäude
der historischen Mälzerei, begrüßt. Die Mitglieder der Arbeitsgruppe besichtigen im Erdgeschoß die Ausstellung,
die der Geschichte der Mälzerei, ihrer Rettung und der
archäologischen Forschungen gewidmet ist. Sie sahen
auch die multimediale Präsentation der Stadt, die beliebte
Kulisse vieler tschechischer sowie ausländischer Filme ist.
Es wurde aber auch die hier ansässige Galerie moderner
Kunst besichtigt.
Bei der Beratung informierten die Geschäftsführer und
Projektmanagerinnen die Anwesenden zum Stand der Umsetzung des Kleinprojektefonds und über die Vorbereitung
des neuen Programms 2014–2020. Die Arbeitsgruppe
empfahl das Projekt „Museumsführer Schloss Schlettau mit
Burg Hassenstein“ für die Genehmigung im kommenden
Lenkungsausschuss. Die Vorsitzende der Arbeitsgruppe
Frau Dr. Libuše Pokorná machte die Mitglieder ausführlich
mit dem Stand der Umsetzung des Projektes Montanregion
Krušnohoří-Erzgebirge bekannt.
2013 soll das Projekt auf die Tentativliste gesetzt werden.
Eine gemeinsame Lenkungsgruppe, bereitet bereits konkret
den Antrag „Mitteleuropäische Kulturlandschaft Montanregion Erzgebirge/Krušnohoří“ vor. Zum Schluss folgte
ein reicher Erfahrungsaustausch zwischen den Museen
beiderseits der Grenze.

Komisi pro muzea a kulturní památky Euroregionu
Krušnohoří přivítal 15. října v rekonstruované historické
budově sladovny místostarosta Žatce Ing. Jan Novotný,
čerstvě zvolený krajský zastupitel. V přízemí si členové
komise prohlédli expozici věnovanou historii sladovny,
její záchraně a archeologickým výzkumům. Shlédli také
multimediální prezentaci města Žatce, který je oblíbeným
místem děje mnoha filmů jak českých tak i zahraničních,
a také galerii moderního umění.
Na jednání seznámili jednatelé euroregionu a projektové
manažerky členy komise se stavem realizace Fondu malých
projektů a s přípravou nového programu 2014 - 2020.
Komise doporučila k přijetí projekt Průvodce zámku Schlettau a hradu Hasištejn. Předsedkyně komise PhDr. Libuše
Pokorná podrobně seznámila členy s realizací projektu
Montanregion Krušnohoří, který by měl být v brzké době
podán do indikativního seznamu. Vznikla společná řídící
skupina, která již připravuje konkrétní podobu žádosti s názvem Středoevropská kulturní krajina Montanregion Erzgebirge/Krušnohoří. Na závěr následovala bohatá výměna
zkušeností z muzejní práce na obou stranách.
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Představení další etapy projektu
Vorstellung der weiteren Etappe des Projektes
Projekt „Výzkum možností minimalizace obsahů
organických škodlivin ve zdrojích pitných vod
v Krušných horách“ představili jeho partneři odborné
a novinářské veřejnosti 28. 8. na jednání komise pro
životní prostředí v příjemném hotelu Emeran na
Klínech. Ing. Miroslav Krtička, projektový manažer,
shrnul dosavadní průběh a realizaci projektu a Claus
Peter Reichelt ze Zemské správy saských přehrad
přiblížil potřebnost tohoto projektu pro zajištění
dlouhodobě dostupných zdrojů nezávadné čisté
vody v Krušných horách. Jeho srozumitelný výklad
uvítali především zástupci německého tisku, kteří
se zúčastnili nejen jednání, ale i následné odborné
exkurze v terénu. Ta vedla k vybudované přehrázce
určené pro fotodegradaci vody, což je jedna z testovaných cest ekologického odbourávání specifických
organických látek, znečišťujících pitné vody původem z místních rašelinišť. Dále vedla k vysázeným
lesním porostům. Jedná se převážně o 5 druhů
vrb, jejichž kořeny se podílejí na stabilizaci území
a v důsledku tak snižují organické znečištění vody.
V uplynulých letech jich bylo vysázeno přes 10 800.
Projektová manažerka Elke Zepak z jednatelství

Projekt „Erforschung der Möglichkeiten zur Mi-

des sauberen Wassers im Erzgebirge näher. Seine

německé části euroregionu skvěle zvládla překlad

nimierung der organischen Schadstoffe in den

verständliche Vorstellung wurde vor allem vom

odborného výkladu Ing. Krtičky do češtiny.

Trinkwasserressourcen im Erzgebirge“ stellten die

Vertreter der deutschen Presse begrüßt, der sich

Komise na svém jednání pod vedením svého před-

Partner der Fach- und Presseöffentlichkeit am 28.

nicht nur an der Beratung, sondern auch an der

sedy Dr. Jiřího Rotha hodnotila také projekt Setkání

08. bei einer Beratung der Arbeitsgruppe Umwelt im

nachfolgenden Exkursion ins Gelände beteiligte.

mládeže za účelem ochrany přírody: Boj proti inva-

Berghotel Emeran in Klíny vor. Ing. Miroslav Krtička,

Hier wurde der für die Fotodegradation aufgebaute

zivním rostlinám v Lengefeldu a Oseku a doporučila

der Projektmanager, fasste den Projektverlauf zu-

Damm besichtigt, der eines der Testobjekte des

ho k přijetí. Jednatelé seznámili přítomné se stavem

sammen und stellte dessen Umsetzung vor. Klaus

ökologischen Abbaus der Huminstoffe ist, die das

realizace Fondu malých projektů a se stavem pří-

Peter Reichelt von der Landestalsperrenverwaltung

Trinkwasser verschmutzen, das seinen Ursprung

pravy nového programu na podporu přeshraniční

brachte die Notwendigkeit des Projektes für die

in den hiesigen Mooren hat. Weiter führte die Ex-

spolupráce 2014–2020.

Sicherstellung der langfristig verfügbaren Quellen

kursion zu den Neupflanzungen, bei denen es sich
überwiegend um 5 Weidenarten handelt, deren
Wurzeln den Boden stabilisieren, in dessen Folge
die organische Verschmutzung des Wassers sinkt.
In den vergangenen Jahren wurden über 10 800
Bäume gepflanzt. Projektmanagerin Elke Zepak von
der Geschäftsstelle der deutschen Seite der Euroregion beherrschte ausgezeichnet die Übersetzung des
Fachvortrags von Herrn Krtička ins Tschechische.
Die Arbeitsgruppe bewertete bei ihrer Tagung unter
Leitung des Vorsitzenden Dr. Jiří Roth auch das
Projekt „Jugendbegegnung im Naturschutz - Neophytenbekämpfung in Lengefeld und Osek“ und
befürwortet es zur Genehmigung. Beide Geschäftsführer machten die Teilnehmer mit dem Stand der
Umsetzung des Kleinprojektefonds bekannt, sowie
mit dem Stand der Vorbereitung des neuen Programms für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit 2014–2020.
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Sommeraktivitäten des Projektes
Letní aktivity projektu
Projekt „Výzkum možností minimalizace organických škodlivin ve zdrojích pitných vod
v Krušných horách“ pokračoval 30. 7. 2012
společnými odběry vzorků biologického materiálu (růstové části větví) smrků pro účely
analýz genetických parametrů těchto populací.
Odběry probíhaly tentokrát na saské straně
euroregionu, a to jak na území rašelinišť,
tak i na kamenité lesní půdě. Bylo odebráno přes 50 vzorků mezi Českým Jiřetínem,
Deutschgeorgenthalem a Holzhau. Genetická
analýza bude ukazovat odlišnosti, případně
podobnosti v druhové skladbě dominujících
smrkových porostů v této oblasti a současně přispěje ke stanovení optimální výsadby
vhodných druhů v polohách s vyššími obsahy
rašelinných ploch. Současně byly také odebrány vzorky vody bezprostředně odtékající
z rašeliniště na saské straně, na české straně
byly doplněny další vzorky vody před potokem
Rašeliník, který se vlévá do Flájské přehrady.
Analýza vody znečištěné organickými látkami
je prováděna soustavně a bude po ukončení

Das Projekt „Erforschung der Möglichkeiten

tischer Parameter dieser Populationen. Die

projektu sloužit k porovnání s výsledky dosa-

zur Minimierung der organischen Schadstoffe

Probenentnahmen wurden diesmal auf der

ženými projektem. Němečtí i čeští odborníci se

in den Trinkwasserressourcen im Erzgebirge“

deutschen Seite der Euroregion im Moorgebiet

shodli na tomto dalším setkání i na následném

wurde am 30. 07. 2012 mit der gemeinsa-

sowie auf steinigem Waldboden durchgeführt.

postupu realizace projektu, na zveřejnění prv-

men Probeentnahme biologischen Materials

Es wurden über 50 Proben zwischen Český

ních výsledků na jednání komise pro životní

an Fichten (Wachstumsteile der Zweige)

Jiřetín, Deutschgeorgenthal und Holzhau

prostředí Euroregionu Krušnohoří a v tisku.

fortgesetzt. Es geht um die Analyse gene-

entnommen. Die genetische Analyse wird die
Unterschiede, eventuell auch Ähnlichkeiten im
Artgefüge der dominanten Fichtenbestände
in diesem Gebiet zeigen, und zugleich trägt
sie zur Festlegung der optimalen Pflanzung
geeigneter Arten in Lagen mit höheren Torfanteilen bei. Gleichzeitig wurden auch Probeentnahmen des unmittelbar aus dem Torfboden fließenden Wassers auf sächsischer
Seite durchgeführt, und auf der tschechischen
Seite wurden weitere Proben aus dem Bach
Rašeliník, der in die Talsperre Fláje mündet.
Die Analyse des durch die organischen Stoffe verschmutzen Wassers wird kontinuierlich
durchgeführt und nach dem Projektende wird
sie zum Vergleich der im Projekt erreichten
Ergebnisse dienen. Deutsche sowie tschechische Fachleute haben sich bei diesem
weiteren Treffen auch zum weiteren Verlauf
der Projektumsetzung geeinigt, zur Veröffentlichung erster Ergebnisse bei der Beratung der
Arbeitsgruppe Umwelt der Euroregion sowie
in der Presse.

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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PRACOVNÍ KOMISE
ARBEITSGRUPPEN

Arbeitsgruppe Verkehr in Aue - Dopravní komise v Aue
Diesmal war der Tagungsort der wichtigen Arbeitsgruppe die Stadt Aue.
Ein wichtiger Tagesordnungspunkt waren die
Aufgaben des Winterdienstes im Erzgebirgskreis, der auch grenzüberschreitend ausgeübt
werden könnte. Dazu könnte ein Kleinprojekt im
Programm Ziel 3 behilflich sein, das nicht nur
den gegenseitigen Informationsaustausch über
vorbereitete Arbeiten und Straßensperrungen
oder die Verknüpfung der Winterdienste ermöglichen könnte, sondern auch einen speziellen
Sprachkurs für die unmittelbare Kommunikation ermöglichen würde. Für die Informationen
der Öffentlichkeit bieten sich die bestehenden
Internetseiten der Partner, sowie die interaktive
Karte der Euroregion an, die man bereits jetzt
aktualisieren kann.
Die Arbeitsgruppe diskutierte auch ausführlich
über die Vorbereitung des neuen Programms
und vereinbarte einen Beschluss, der die Erhaltung des Kleinprojektefonds in der bestehender
Form und weitere Verkehrsverbindungen beider
Teile der Euroregion unterstützt. Eine sehr interessante Information übergab der Vorsitzende
des tschechischen Teils der Arbeitsgruppe Herr
Ing. Pípal. Der Betrieb der Eisenbahnstrecke
auf tschechischer Seite nach Moldava wird
möglicherweise die Firma Arriva sicherstellen,
die der Deutschen Bahn gehört. Damit würde
sich eventuell die Möglichkeit eröffnen, den
Lückenschluss Holzhau – Moldava doch noch
umzusetzen.
Zum Schluss tauschten die Arbeitsgruppenmitglieder aktuelle Informationen zu geplanten
Verkehrsbauten und über die Konzeption des
weiteren Verkehrssystems.

Tentokrát bylo místem jednání této důležité

ale také odborný jazykový kurz, umožňující

zajímavou informaci předal předseda české

komise dne 19. října 2012 město Aue, které

vzájemnou bezprostřední komunikaci. Pro in-

části komise Ing. Petr Pípal. Provoz Moldavské

do našeho Euroregionu Krušnohoří patří po

formování veřejnosti se nabízí využití stávajících

železnice bude na české straně zřejmě zajišťo-

saské okresní reformě od roku 2008. Důleži-

internetových stránek partnerů, a také interak-

vat firma Arriva, patřící jako dceřiná společnost

tým bodem jednání byla tentokrát zimní údržba

tivní mapa euroregionu, kterou je již nyní možné

německé železnici Deutsche Bahn, čímž se

komunikací, která by se měla přeshraničně více

snadno aktualizovat.

znovu otevírá dávný záměr dostavby chybějící

provázat. Mohl by tomu napomoci malý projekt

Komise také podrobně diskutovala o přípravě

části trati Moldava – Holzhau, která byla po

ve Fondu malých projektů programu Cíl 3, který

nového programu a shodla se na usnese-

válce v délce 7 km zrušena.

by nejen umožnil vzájemnou aktuální výměnu

ní, které podpořilo zachování Fondu malých

Na závěr si členové komise vyměnili aktuální

informací o připravovaných pracích a uzavír-

projektů ve stávající podobě a další dopravní

informace o připravovaných dopravních stav-

kách silnic či provázání plánů zimní údržby,

propojování obou částí euroregionu. Velmi

bách a o koncepci dalšího dopravního systému.
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Rat der Euroregion Krušnohoří in Podbořany
Rada Euroregionu Krušnohoří v Podbořanech
Die erste Beratung des Rates nach den Ferien
fand am 31.08.2012 in Podbořany statt. Der
Rat beschäftigte sich mit den Ergebnissen des
Begleitausschusses Ziel 3 und der Vorbereitung des neuen Programms für grenzüberschreitende Zusammenarbeit ab 2014.
Der Rat beauftragte den Geschäftsführer mit
der Einladung von Frau Ing. Romana Zelenková vom Ministerium für Regionalentwicklung
zur Beratung des Rates und der Mitglieder. Sie
soll die Mitglieder zum neuen Programm informieren, damit diese die Möglichkeit haben,
sich dazu zu äußern. Der Wichtigste Punkt der
Beratung war die Vorbereitung des Lokalen
Lenkungsausschusses Ziel 3. Von den 13
Projekten wurden 12 von den Ratsmitgliedern empfohlen. Ein Projekt wurde aufgrund
der Höhe der Kosten nicht empfohlen. Der
Rat wurde mit den Vorschlägen für den Preis
der Euroregion bekannt gemacht, die die Arbeitsgruppe Schule/Jugend/Kultur vorlegte.
Der Vorschlag wurde von den Mitgliedern
akzeptiert. Die Entscheidung fällt allerdings
erst in der gemeinsamen Mitgliederversammlung der Euroregion Erzgebirge/ Krušnohoří
im November.
Gäste der Ratssitzung waren die Bürgermeister der umliegenden Gemeinden Vroutek,
Lubenenc und Blšany. Dem frischvermählte
Bürgermeister von Podborany, Herrn Mgr.
Radek Reindl, wurde gratuliert und ein Geschenk überreicht.

Poprázdninové jednání rady se tentokrát
konalo 31. 8. 2012 v Podbořanech. Rada
se seznámila s výsledky Monitorovacího
výboru v programu Cíl 3 a s přípravou no-

ního řídícího výboru Cíl 3. Členové rady se

Euroregionu Krušnohoří, předloženým komisí

vého programu na podporu přeshraniční

podrobně seznámili s předloženými projekty

pro kulturu a mládež, a plně ho akceptuje.

spolupráce od roku 2014. Pověřila jednatele,

určenými pro rozhodování Lokálního řídícího

Rozhodnuto o něm bude na jednání společ-

aby pozval Ing. Romanu Zelenkovou z MMR

výboru a zaujali k nim stanovisko. Z celkem

ného grémia euroregionu. Hosty jednání byli

ČR na setkání s radou a členy odborných

13 předložených projektů rada prioritně

starostové okolních obcí – Vroutku, Lubence

komisí euroregionu, aby se o přípravě toho-

podpořila 12, jeden nedoporučila vzhledem

a Blšan. Členové rady nezapomněli ale ani

to nového programu dozvědělo co nejvíce

k neadekvátní výši vynaložených prostředků

poblahopřát čerstvě ženatému starostovi

členů euroregionu a mohlo se k ní vyjádřit.

vzhledem k přeshraničnímu efektu. Rada se

Podbořan Mgr. Radku Reindlovi a předali mu

Nejdůležitějším bodem byla příprava Lokál-

také seznámila s návrhem kandidátů na Cenu

do manželství dárek.
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Zusammenarbeit der Mühlen wird fortgesetzt
Spolupráce mlýnů úspěšně pokračuje
Im Rahmen des Projektes im Klein-

V rámci projektu ve Fondu

projektefonds des Programms Ziel

malých projektů programu

3 mit dem Titel „Historische länd-

Cíl 3 s názvem Historic-

liche Lebensbilder an der Alten

ké obrázky ze života na

Salzstraße“ fand am 15. 09. 2012

venkově na Staré solné

in Brloh eine weitere gemeinsa-

stezce se dne 15. 9. 2012

me Veranstaltung – „Herbsttreffen

uskutečnila v Brlohu další

in der Mühle“ statt. Dabei trat ein

společná akce – „Pod-

Kinderchor auf und es fand eine

zimní setkání ve mlýně“.

Vorlesung über das Projekt der

Spočívala ve vystoupení

Rekonstruktion der Wernermühle

dětského sboru, přednáš-

in Brloh und zum Leben in einer

ce o projektu rekonstruk-

Mühle am Anfang des 20. Jahr-

ce Vernerova mlýna v Br-

hunderts statt. Am Ende erklang ein

loze a o životě ve mlýně

Konzert mit Frau Marie Šestáková

na začátku 20. století. Na

und dem Flötenensemble. Zu dem

závěr zazněl koncert Ma-

Treffen kamen etwa 40 Teilnehmer. Ein wunderschönes Erlebnis für

rie Šestákové a flétnového komorního souboru. Na setkání se sešlo na

sie war die Besichtigung einer Ausstellung in der Werner Mühle und

40 návštěvníků a nevšedním zážitkem pro ně byla prohlídka expozice

die wiederhergestellte Mühlenbautechnik. Die deutsche Seite hatte

ve Vernerově mlýně a obnovená mlýnská technika. Německá strana se

sich um die Rekonstruktion des früheren Gartens mit den Heilpflanzen

v projektu zasloužila o rekonstrukci původní zahrady s pěstováním léči-

verdient gemacht. Schade, dass nur wenige deutsche Gäste da waren.

vých rostlin. Škoda jen, že se německých zástupců zúčastnilo jen málo.

Ein Baudenkmal aus der Jugend-

Stavební památka z doby secese

stilzeit feiert sein Jubiläum. Im Sep-

slaví své jubileum. V srpnu 2012

tember 2012, waren exakt 100 Jah-

uběhlo přesně 100 let, kdy radní

re vergangen, dass der Stadtrat und

města a majitel továrny na výrobu

Knopffabrikant Gerhard Baldauf die

knoflíků Gerhard Baldauf obdr-

Genehmigung zum vollständigen

žel povolení k úplné přestavbě

Aus- und Erweiterungsbau seines

a dostavbě svého venkovského

Landhauses erhielt.

domu. Vznikla tak budova, která

Es entstand ein Gebäude, welches

svou výraznou nadčasovou po-

durch seine ausdrucksstarke Prä-

dobou a architektonickou krásou i

senz und architektonische Schön-

po stu letech své hosty okouzluje

heit auch nach 100 Jahren seine

tato reprezentační secesní vila

Gäste be- und verzaubert und als

svou impozantní zimní zahradou.

repräsentative Jugendstilvilla, ein-

Již tenkrát byla vzorem a výraz-

schließlich ihres imposanten Win-

nou dominantou Marienbergu

tergartens, damals wie heute Orts-

a zůstala jí dodnes.

bild prägend für die Marienberg ist.

Baldauf Villa je dnes zařízením

Die Baldauf Villa, eine Einrichtung

Krušnohorského okresu. Přesto,

des Erzgebirgskreises, bietet nach

že rozsáhlé rekonstrukční práce

umfangreichen Sanierungsarbei-

ještě dlouho nebudou plně do-

ten, die jedoch noch lange nicht

končeny, nabízí Baldauf Villa sty-

abgeschlossen sind, für Kunst und

lové prostory pro umění a kulturu.

Kultur, für Begegnungen mit Politik

Je místem pro politická setkávání

und Wirtschaft, für Interessenten

a setkávání hospodářských part-

aller Altersgruppen ein stilvolle

nerů, pro zájemce všech věko-

Ambiente zum Verweilen und aktiven Tun.
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vých kategorií, pro pobyt i pro
Foto: www.baldauf-villa.de

aktivní práci.

KALEIDOSKOP
KALEIDOSKOP

Wenzelsfeiertag am 28.09.2012: Es geht auf sieben Uhr
zu, als an einem für den Herbst eher milden Morgen
eine neunzehnköpfige deutsche Radfahrergruppe den
Erzgebirgskamm bei Nová Ves v Horách erklimmt. Der
heraufziehende Morgen gibt aus 735 m Höhe den Blick
auf die Industrielandschaft des Böhmische Beckens frei.
Der mit 81 Jahren älteste Teilnehmer der Gruppe lässt die
Klickpedale einrasten und geht als einer der Ersten in die
9 km lange Abfahrt. Es ist Täve Schur, in seiner Beliebtheit
unübertroffener Nestor des ostdeutschen Radsports, der
sich mit Freizeitsportlern aus Olbernhau und Umgebung,
initiiert von Gert Hauptlorenz, auf dem Weg nach Prag
befindet. Zweimal hat er die „Friedensfahrt“ gewonnen,
zweimal errang er das Regenbogentrikot und einmal war er
Zweiter der Weltmeisterschaft, um nur die größten Erfolge
seiner Sportlerkarriere zu benennen. Er wird sich während
dieser Fahrt in die tschechische Hauptstadt oft daran erinnern, an der Seite seiner Mannschaftskameraden ein ums
andere Mal an die Grenzen der Leistungsfähigkeit gehende
grenzüberschreitende Erzgebirgsetappen bestritten zu
haben – auch im Duell mit tschechischen Radsportlern.
Doch an diesem Septembertag muss Täve, der gemeinsam
mit seiner Frau Renate vier Kinder und sieben Enkel hat,
auf gesunde Ernährung Wert legt und gern hundert Jahre
alt werden möchte, nicht an der Spitze der Gruppe auf das
Tempo drücken und Attacken fahren. Am Nachmittag dann
erreicht die Gruppe ohne Sturz und Defekt die Kleinseite
von Prag unterhalb des Hradschins. Im nächsten Jahr

patnáctileté spolupráce vznikly, byly vždy naplněny.
A nelze nevzpomenout i oblastní Charitu Most a Muldentalerský spolek intarzií, Sornzig (SRN), kteří se u některých
projektů do realizace též zapojili.
A nyní zpět k výše zmíněné důstojné oslavě. Připomenutím
společné spolupráce bude vzájemná putovní výstava. Cílem
je připravit průřez uplynulých 15 let. A jak jinak – obě školy
opět využijí i tuto skutečnost jako příležitost pro své žáky.
Výstavu totiž připravují společnými silami studenti obou
zmíněných škol. Za českou stranu z oboru Grafický design
a za německou z oboru Multimédia.
Výstava proběhne 15. listopadu 2012 v prostorách Střední
odborné školy, Litvínov – Hamr, za přítomnosti pozvaných
hostů – zejména zástupců všech tří partnerů.
Projekt desátý je prozatím poslední aktivitou. A jaký je jeho
název? Jak jinak, než „15 let s Euroregionem Krušnohoří“.
Jitka Francírková, ředitelka SOŠ, Litvínov - Hamr

15 Jahre Zusammenarbeit mit der Euroregion
Die Partner Fachschule Litvínov – Hamr, die Euroregion
und die SWA Weiterbildungsakademie Sachsen verbindet
eine 15jährige Zusammenarbeit und blicken auf diese
Jahre zurück. Zunächst erlauben Sie uns eine Bilanz. Die
Fachschule Střední odborná škola Litvínov-Hamr knüpfte
Ende der neunziger Jahre die Zusammenarbeit mit der
Weiterbildungsakademie Sachsen in Chemnitz und mit der
Euroregion. Mit gemeinsam realisierten Projekten aus den
Programmen Phare CBC, Interreg III A und Ziel 3 entstanden viele Aktivitäten und vor Allem wurden Freundschaften

zwischen den Vertretern aller Partner geknüpft. Diese Wurzeln lagen im Jahr 1997. In diesem Zusammenhang denke
ich gern an die Persönlichkeiten, die einen großen Beitrag
zu diesen Beziehungen geleistet haben. Auf der deutschen
Seite sind das B. Spindler, Dr. Fuchs, Dr. Bergmann, D.
Brunsch, A. Heydt, auf tschechischer Seite Mgr. Bína, Ing.
Přibylová, J. Zvěřina, Mgr. Chýlova, J. Smeták, Mgr. Jandová, R. Herzl, J. Valeš und natürlich die Schüler unserer
Schulen. Die gegenseitigen Praktika verbinden all unsere
Projekte. Hier entstanden viele Tischlereierzeugnisse, bei
deren Herstellung die Schüler ihrer Erfahrungen austauschten, sich mit der Tischlertradition auseinandersetzten und
sich zum Kunsttischler qualifizierten. Aus der Fachschule in
Hamr beteiligten sich fast immer Schüler aller Handwerke:
Tischler, Dekorateure, Friseure, Schneider, Polsterer. Die
Projekte waren immer voll besetzt. Nun zur Feier. Die Erinnerung an die Zusammenarbeit wird in einer gemeinsamen
Wanderausstellung bestehen, deren Ziel es ist, die vergangenen 125 Jahre darzustellen. Die Ausstellung nutzten die
Schüler wieder zu gemeinsamen Treffen, denn sie wird von
den Schülern beider Seiten vorbereitet. Die tschechische
Seite übernimmt dabei das graphische Design und die
deutsche Seite den Bereich Multimedia. Die Ausstellung
wird am 15. November in den Räumen der Fachschule
Litvínov - Hamr in Anwesenheit geladener Gäste, aber vor
allem der Partner, eröffnet. Das 10. Projekt ist die vorläufig
letzte Aktivität. Und wie lautet der Titel? „15 Jahre mit der
Euroregion Euroregion Krušnohoří“.
Jitka Francírkova,
Direktorin der Fachschule SOS Litvinov - Hamr

will Täve wiederkommen und am Grabmal seines 2003
verstorbenen tschechischen Freundes Jan Veselý – nicht
zufällig heißt ein Sohn der Familie Schur mit Vornamen
Jan – Blumen niederlegen.
Thomas Seidel

Je Svatého Václava 28. 9. 2012. Bude sedm, když začne
na krušnohorském hřebeni u Nové Vsi toho přívětivého
rána vycházet slunce nad hlavami devatenáctičlenné
skupiny německých cyklistů. V procitlém ránu se otvírá
z nadmořské výšky 735 pohled na průmyslovou krajinu
severočeské pánve. Nejstarší, 81letý účastník skupiny, se
opírá do pedálů a mezi prvními absolvuje 9 km dlouhý
sjezd. Je to Täve Schur, nikdy nepřekonaný a nejoblíbenější
nestor východoněmeckého cyklistického sportu, který se

s amatérskými sportovci z Olbernhau a jeho okolí vydal
na cestu do Prahy. Sportovní akci inicioval Gert Hauptlorenz. Schur zvítězil dvakrát v Závodu míru, dvakrát získal
duhový trikot a jednou získal stříbro na mistrovství světa,
abychom vyjmenovali alespoň největší úspěchy v jeho
kariéře. Během cesty si jistě často vzpomínal na české
hlavní město; mnohokrát si na této trase spolu se svými
kamarády z mužstva sáhli až na dno svých sil, když překonávali přeshraniční krušnohorské etapy, a to i v souboji
s českými závodníky. Se svou ženou má čtyři děti a sedm
vnoučat, klade důraz na zdravou výživu a rád by se dožil
100 let. Täve tohoto zářijového dne ale nemusel na špici
tentokrát udávat své pověstné ostré tempo. Odpoledne dojela skupina v klidu, bez pádů a defektů do Prahy na Malou
Stranu pod Hradčany. Za rok chce Täve Schur zase přijet
a opět položit květiny na hrob Jana Veselého. Ne náhodou
se syn rodiny Schurů jmenuje Jan.
Thomas Seidel
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Projekt z fondu malých projektů – „15 let s Euroregionem Krušnohoří“. Partneři, které spojuje patnáctileté
trvání vzájemných vztahů – Střední odborná škola, Litvínov-Hamr, Euroregion Krušnohoří a škola SWA Weiterbildungsakademie Sachsen Chemnitz, si zvolili pro připomenutí uplynulých let vzájemné spolupráce důstojný způsob.
Ale nejdříve dovolte trochu bilancování. Střední odborná
škola, Litvínov – Hamr, navázala koncem devadesátých let
spolupráci se školou SWA Chemnitz a stala se též partnerem Euroregionu Krušnohoří. Přes společně realizované
příhraniční projekty – CBC Phare, Interreg IIIA a Cíl3
vznikly aktivity, byly vyrobeny krásné předměty a navázány
přátelské vazby mezi zástupci všech tří subjektů. Kořeny
hledejme v roce 1997!
Velmi ráda v této souvislosti připomínám osobnosti, které
mají velký podíl na budování vztahů a realizaci aktivit. Za
německou stranu paní B. Spindler, Dr. Fuchs, Dr. Bergmann,
paní D. Brunsch, paní A. Heydt, za stranu českou pak Mgr.
Bína, Ing. Přibylová, J. Zvěřina, Mgr. Chýlová, J. Smeták,
Mgr. Jandová, R. Henzl, J. Valeš a samozřejmě žáci, žáci,
žáci. A to z obou stran. Všechny realizované projekty totiž
spojuje jedna linie – vzájemné výměnné stáže, při kterých
vznikaly především truhlářské výrobky. Žáci obou škol společně zvyšovali dosaženou kvalifikaci vyučených truhlářů
na umělecké truhláře, vyměnili si znalosti jak pokračovat
v truhlářských tradicích a uchovat tradiční řemesla.
Za Střední odbornou školu, Litvínov – Hamr, byly zapojovány dle možností žáci všech řemeslných oborů – truhláři,
umělečtí truhláři, aranžéři, kadeřníci, krejčí, čalouníci.
Záměry a smysl všech devíti projektů, které za celou dobu

ÚSPĚŠNÉ PROJEKTY
ERFOLGREICHE PROJEKTE
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1,2 milionu EUR proudí do turismu
1,2 Millionen Euro fließen in Tourismus
Zastupitelstvo obce Deutschneudorf

vány dvojjazyčné propagační materiály, které

Verwirklichen des Ziel-3-Projekt „Zwei Länder

souhlasilo se spoluprací s Lesnou na

budou informovat o zajímavostech a aktivitách

- eine Region“ bei der Gemeindeverwaltung

zvýšení marketingu v regionu.

v oborech přírody, kultury, sportu a historie

von Deutschneudorf angefragt. Ein weiterer

Deutschneudorf: Obec Deutschneudorf

v oblasti Deutschneudorfu a Lesné. Dále je

Partner ist der Verein Fortuna Fundgrube.

a Lesná (Ladung) na české straně chtějí

plánována výstava s názvem „Hornická cesta

„Der Verein und die Gemeinde wollen sich

během příštích dvou let zrealizovat společný

časem“ a také přeshraniční interaktivní herní

gegenseitig unterstützen,“ so Ramona Preißler

projekt zaměřený na turismus. Zastupitelstvo

a zážitková naučná stezka o délce přibližně

vom Verein. Läuft alles nach Plan, könnte es

obce schválilo ve středu večer plán pro 1,2

8 km. Při tom půjde mimo jiné také o napo-

mit dem Projekt bereits im Oktober losgehen.

miliony EUR.

jení běžecké trati do Lesné a do Seiffenu. Na

Das Bildungs- und Freizeitzentrum Lesná

Aby mohl být projekt zahájen, chybí ještě

projektech Cíle 3 se podílí Evropská komise,

übernimmt dann die Funktion als so genannter

takzvané celkové ekonomické stanovisko od

Sasko a Čechy.

Lead-Partner und damit die Hauptverantwor-

Úřadu zemského rady. Z celkových výda-

Wilfried Saworski, Freie Presse

tung für das Umsetzen des Projektes.

jů připadne na obec Deutschneudorf okolo

Bei „Zwei Länder - eine Region“ gibt es meh-

107 000 EUR, s vlastním podílem okolo

rere Schwerpunkte. Einer davon ist ein großes

17 000 EUR. „Projekt přispěje k zatraktivnění

Tourist-lnformationszentrum, für das in Lesná

našeho regionu,“ říká zástupce starosty Wol-

Der Gemeinderat von Deutschneudorf hat

ein Gebäudeteil ausgebaut und ausgestattet

fgang Bilz. „Mimoto budeme usilovat o zvý-

der Zusammenarbeit mit Lesná für mehr

werden soll Für den Informationsstand im

šení oboustranné výměny turistů.“ Vzdělávací

Marketing in der Region zugestimmt.

Huthaus am Fortuna-Stollen in Deutschka-

a rekreační centrum Lesná oslovilo vedení

Deutscheneudorf - Deutschneudorf und Les-

tharinenberg ist die Erweiterung vorgesehen.

obce Deutschneudorf o možnosti spolupráce

ná (Ladung) auf tschechischer Seite wollen

Zudem soll das Erstellen von zweisprachi-

k realizování projektu Cíle 3 „Dvě země – jeden

während der nächsten zwei |ahre ein gemein-

gem Werbematerial ange gangen werden,

region“. Dalším partnerem je Nadační spolek

sames Tourismus-Projekt verwirklichen. Die

das über Sehenswürdigkeiten und Aktivitä-

Fortuna. „Spolek a obec se budou navzájem

Gemeinderäte haben am Mittwochabend für

ten in den Bereichen Natur. Kultur. Sport und

podporovat,“ říká Ramona Preißler ze spolku.

das 1,2 Millionen-Euro-Vorhaben gestimmt.

Geschichte aus dem Gebiet Deutschneudorf

Pokud vše poběží podle plánu, mohl by být

Damit das Projekt starten kann, fehlt noch

und Lesná informiert. Weiter geplant sind eine

projekt zahájen začátkem října. Vzdělávací

die so genannte gemeindewirtschaftliche

Aus Stellung mit dem Titel „Bergbauzeitreise“

a rekreační centrum přejímá v projektu roli

Stellungnahme vom Landesamt. Von den Ge-

sowie ein grenzüberschreitender interaktiver

takzvaného Lead partnera a s tím i hlavní

samtkosten entfallen auf Deutschneudorf rund

sowie etwa acht Kilometer langer Spiele- und

odpovědnost za realizaci projektu.

107.100 Euro, bei einem Eigenanteil von rund

Erlebnislehrpfad. Der Gemeinderat möchte

U projektu „Dvě země – jeden region“ se jedná

17.000 Euro. „Das Projekt soll dazu beitragen,

in das Erarbeiten der Pläne mit einbezogen

o více hlavních bodů. Jedním z nich je vznik

unsere Region attraktiver zu machen,“ sagte

werden. Dabei geht es unter anderen um die

velkého turistického informačního centra, pro

Wolfgang Bilz, Stellvertreter des Bürger-

Anbindung an die Ski-Loipen nach Lesná

které se na Lesné přestaví a zařídí část budo-

meisters. „Außerdem wird angestrebt, dass

und Seiffen. An den Ziel-3-Projekten sind

vy. Pro informační centrum v cechovním domě

der gegenseitige Austausch von Besuchern

die Europäische Kommission, Sachsen und

ve štole Fortuna v Deutschkatharinenbergu je

zunimmt.“ Das Bildungs- und Freizeitzentrum

Tschechien beteiligt.

plánováno rozšíření. K tomu budou vypraco-

Lesná hatte wegen der Zusammenarbeit beim

Wilfried Saworski, Freie Presse

Partnerství Louny a Zschopau - Partnerschaft Louny/Zschopau
Seit 40 Jahren ist die nordböhmische Stadt Louny

Je to již 40 let, co trvá partnerství Loun a Zschopau.

Partnergemeinde von Zschopau und es war Jan Kerner,

A byl to Ing. Jan Kerner, který pro obyvatele obou měst

der diese für die Bewohner beider Ortschaften bedeut-

toto významné partnerství v roce 2004 přivedl i do

same Freundschaft im Jahr 2004 auch in das vereinte

sjednocené Evropy. Jako tehdejší starosta okresního

Europa getragen hat. Als damaliger Bürgermeister der

města na břehu řeky Ohře projevoval vždy velký zájem

Bezirksstadt am Ufer der Eger bekundete er stets gro-

na rozšiřování a prohlubování vzájemných vztahů obou

ßes Interesse an der Weiterführung und Vertiefung der

měst a dovedl je i uskutečnit. Obdržel z rukou starosty

gemeinsamen Beziehungen und setzte diesen Willen

města Klause Baumanna nejvyšší ocenění města Zscho-

in die Tat um. Mitwirkung an den Weihnachtsmärkten

pau, a to čestnou občanskou medaili města Zschopau.

und Stadtfesten dies- und jenseits der Grenze waren

Medaile byla propůjčena jako uznání a poděkování za

für ihn ebenso von Bedeutung wie der Austausch von

dlouholeté aktivity spojené s partnerstvím měst Louny

kommunalpolitischen Erfahrungen im Interesse der
beiden Städte.
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Ing. Jan Kerner

tuto medaili obdržel.
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Háj u Duchcova – V sobotu 16. června 2012 se při příležitosti
70. výročí úmrtí uskutečnila celodenní pocta řídícímu učiteli Janu Zelenkovi-Hajskému, starostovi sokolské krušnohorské župy
Kukaňovy a bojovníkovi proti nacismu. Jan Zelenka–Hajský byl
zapojen do atentátu na Heydricha v roce 1942 a po odhalení jeho
strůjců byl také popraven. Slavnostní akce se zúčastnili význační
hosté a celodenní hold památce Jana Zelenky vyvrcholil odborným
seminářem, v jehož průběhu Mgr. Karel Singer seznámil přítomné
s jeho osudovými cestami.

Háj bei Duchcov – Am Samstag den 16. Juni 2012 fand anlässlich
des 70. Todestages von Jan Zelenka – Hajský zu Ehren des
Lehrers ehemaligen Bürgermeisters des Gaus Kukaňovy,
der ein Kämpfer gegen den Nazismus war, statt. Jan
Zelenka – Hajský beteiligte sich 1942 an dem Attentat auf
den Reichsprotektor Heydrich. Nach Bekanntwerden der
Attentäter wurde er hingerichtet. An der Feierlichkeit nahmen bekannte Gäste teil. Die Gedenkveranstaltung endete
mit einem Fachseminar, in dessen Verlauf Herr Mgr. Karel
Singer die Anwesenden mit dem Schicksal Jan Zelenkas
bekannt machte.

Ausstellung „Jan Zelenka-Hajský - Turnverein Sokolov gegen Heydrich“ in der Partnerstadt Kreischa
Výstava „Jan Zelenka-Hajský - Sokolové proti Heydrichovi“ v partnerském městě Kreischa
Háj u Duchcova/Kreischa – Ausstellung „Jan Zelenka-Hajský -

Háj u Duchcova/Kreischa – Výstava „Jan Ze-

Turnverein Sokolové gegen Heydrich“, widmet sich der 70-jäh-

lenka-Hajský - Sokolové proti Heydrichovi“,

rigen Hinrichtung von „Jan Zelenka-Hajský, der am Attentat auf

věnovaná 70. výročí úmrtí Jana Zelenky-Haj-

Heidrich beteiligt war. Diese Ausstellung wurde im August im

ského byla v srpnu v rámci programu Ziel 3

Rahmen des Programms Ziel 3 zur Förderung der grenzüber-

na podporu přeshraniční spolupráce mezi

schreitenden Zusammenarbeit zwischen der Tschechischer

Českou republikou a Svobodným státem Sas-

Republik und dem Freistaat Sachsen in den Räumlichkeiten

ko instalována v prostorách Městského úřadu

des Stadtamtes der Partnerstadt Kreischa eröffnet.

partnerského města Kreischa.

Ambrossgut slavnostně otevřen - Ambrossgut feierlich eröffnet
(FL) SCHÖNBRUNN: Das im Wolkensteiner Ortsteil
Schönbrunn vor sieben Jahren begonnene Projekt zum
Wiederaufbau des Ambrossgutes direkt neben der Kirche
des Ortes ist nun offiziell abgeschlossen. Der Förderverein
hat diese Tatsache nun mit einem Herbstfest gefeiert.
Zirka 2.500 Besucher nutzten die Gelegenheit, um auch
die Ausstellung historischer Landtechnik zu besichtigen.
Die meisten Stücke stammten dabei aus dem ehemaligen,
aufgelösten Landwirtschaftsmuseum in Markkleeberg.
(FL) SCHÖNBRUNN: Projekt, zahájený před sedmi lety ve

i historickou zemědělskou techniku. Nejvíce exponátů pochá-

Dazu kamen viele Objekte aus dem Privatbesitz der Ort-

Wolkensteinu, v jeho místní části Schönbrunn, je nyní již ofi-

zí z někdejšího zrušeného muzea v Markkleebergu. K tomu

sanwohner.

ciálně uzavřen. Spočíval v dostavbě statku Ambrossgut, který

ale přibyly i mnohé předměty ze soukromých sbírek místních

Wieder hergerichtet wurde das Ambrossgut auch mit

se nachází hned vedle kostela této obce. Sdružení na jeho

obyvatel. K obnovení statku Ambrossgut došlo také záslu-

Fördermitteln aus dem Ziel3- Projekttopf. Vieles wurde

podporu oslavilo tento potěšitelný fakt podzimní slavností.

hou dotace z prostředků programu Cíl 3. Mnoho textových

daher auch für die tschechischen Nachbarn textlich und

Na 2 500 návštěvníků využilo příležitost, aby přitom navštívilo

a optických prací bylo proto také vytvořeno českými sousedy.

optisch aufbereitet.
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Libochovice - Nový člen našeho euroregionu
Libochovice - Neues Mitglied unser Euroregion
Město Libochovice leží na levém břehu řeky Ohře v malebné krajině, nedaleko památného Řípu. Má 3 795 obyvatel
a rozlohu 168,9 ha.
Libochovice jsou známy řadou kulturních akcí. V první
řadě je to Libochovické divadelní léto, soutěž amatérských
divadel, které nepřetržitě trvá již od roku 1958, i akce pořádané samotným zámkem v průběhu celého roku. Městu
chybí kulturní stánek, bývalé „Tři lípy“ jsou v dezolátním
stavu. Ovšem i o tento objekt je již postaráno a město se
chystá na jeho rekonstrukci, aby brzy byl pýchou kultury
a stánkem vzdělanosti našeho města.
Podle vykopávek nalezených ve městě bylo prokázáno,
že Libochovice byly osídleny již v dávných dobách Markomany a Bóji. Právě toto jméno se stalo názvem pro
Čechy ve starých kronikách jako Boiohaemum. První
ověřená zmínka o Libochovicích pochází z roku 1292, kdy
městečku Jindřich z Lichtenburka udělil magdeburské
právo jako Magdeburské zrcadlo. Nejznámější památkou
je renesanční zámek Libochovice. Současná podoba
zámku pochází z konce 17. století, kdy si panství koupil

Die Stadt Libochovice liegt am linken Ufer des Flusses

werden, dass Libochovice schon in den frühen Zeiten von

Gundakar z Dietrichsteina, který pozval stavitele Antonia

Ohře, nicht weit von dem denkwürdigen Berg Říp. Sie

Markomannen und Bojen besiedelt wurde. Tschechien

della Porta, aby mu z něj vystavěl nové sídlo. Antonio byl

hat 3795 Einwohner und eine Ausdehnung von 168,9 ha.

wurde dann als Boiohaemum in den alten Reimchroniken

Ital, a proto do kompozice stavby zapojil i prostor typický

Die Stadt Libochovice ist durch eine Reihe kultureller

genannt. Die erste beglaubigte schriftliche Erwähnung

pro italské dóžecí paláce, Sala Terrenu. Na břehu Ohře

Veranstaltungen bekannt. Vor allem der Libochovicer

über Libochovice stammt aus dem Jahr 1292, als das

vznikla symetrická stavba s tradiční dispozicí. Tvoří ji čtyři

Theatersommer, ein Wettbewerb der Amateurtheater, der

Städtchen dem Herrn Jindřich von Lichtenburg gehörte.

křídla lemovaná pravidelnými arkádami. Vynikne především

seit 1955 ununterbrochen stattfindet, aber auch die vom

Er erteilte das Stadtrecht nach dem Magdeburger Muster,

z pohledu od řeky. Rozsáhlý park u zámku založil už za

Schloss organisierten Veranstaltungen. In der Stadt fehlt

Gundakara z Dietrichsteina zahradní architekt Jan Tulipán,

ein kulturelles Zentrum, das ehemalige mit dem Namen

který navrhl park původně jako francouzskou zahradu. Ta

„Drei Linden“ befindet sich in desolatem Zustand. Jedoch

ale byla později přeměněna na anglický park.

wird für das Haus schon gesorgt, denn die Stadt bereitet

Nedaleko města jeho dřívější vlastníci Zajícové vystavěli

die Sanierung bereits vor, damit es wieder ein stolzes

hrad Hazmburk, jehož zřícenina je dnes dominantním

Kulturzentrum wird.

krajinným prvkem.

Bei den Ausgrabungen in der Stadt konnte bewiesen
dem Magdeburgspiegel. Die bekannteste Sehenswürdigkeit ist das Renaissanceschloss. Die gegenwärtige
Form stammt vom Ende des 17. Jahrhunderts, als sich
Herr Gundakar von Ditrichstein diese Herrschaft kaufte.
Er hat den Baumeister Antonio della Porta eingeladen,
den neuen Sitz auszubauen. Der Italiener Antonio hat
in die Baukomposition auch den für die italienischen
Dogenpaläste typischen Raum, die Sala Terrena konzipiert. Am rechtem Ufer entstand ein symetrischer Bau, in
traditioneller Weise, der sich über den Fluß erhebt. Den
weitläufigen Park am Schloss gründete noch zu Zeiten
Gundakars von Ditrichstein der Gartenbaukünstler Jan
Tulipan, der die Parkanlage ursprünglich als französischen Garten anlegte, der aber später zu einem englischen
Park umgebaut wurde.
Nicht weit von der Stadt bauten die ehemaligen Besitzer
Zajícové die Burg Hazmburk auf, dessen Ruine das Landschaftsbild dominiert.

20

KALEIDOSKOP
KALEIDOSKOP

Die Städte Most und Marienberg arbeiten schon 20 Jahre

nach den offiziellen Feierlichkeiten bildete die Aufführung

a jednotlivými občany. Při příležitosti oslav dvacet let part-

eng zusammen. Genau am 2. Oktober 1992 unterzeichneten

der Moster Theatergruppe mit Kabarettliedern.

nerství se v marienberské Stadthalle 2. října sešli občané

die Bürgermeister beider Städte eine neue Proklamation

a představitelé měst Marienbergu

der Partnerschaft, deren Wurzeln aus den siebziger Jahren

a Mostu. Na předchozí léta ve svém

stammen. In Jahrzenten entstanden auf beiden Seiten des

projevu zavzpomínal marienberský

Erzgebirges eine Reihe schöner Freundschaften nicht nur

primátor Thomas Wittig, který, jak

auf offizieller Ebene, sondern auch zwischen verschiedenen

sám zdůraznil, má přátelství s čes-

Vereinen und einzelnen Bürgern.

kými sousedy spojeno se silnými

Anlässlich des Festes 20 Jahre der Partnerschaft in der

emocemi.

Marienberger Stadthalle trafen sich Bürger und Vertreter

Společné projekty a podobnou

beider Städte. An die vergangenen Jahre erinnerte der

hornickou historii a hornické tra-

Oberbürgermeister von Marienberg Thomas Wittig, der in

dice obou měst zase vzpomenul ve

emotionaler Weise freundschaftlich mit den tschechischen

svém vystoupení mostecký primátor

Nachbarn verbunden ist.

Vlastimil Vozka. Slovo dostal také

An gemeinsame Projekte zur ähnlichen Vergangenheit

jednatel české části Euroregionu

in bergbaulichen Traditionen beider Städte erinnerte der

Krušnohoří František Bína, který od

Oberbürgermeister von Most, Vlastimil Vozka. Das Wort

primátora Wittiga obdržel čestnou

bekam auch der Geschäftsführer der tschechischen Seite

plaketu za vytváření a posilování

der Euroregion, Herr František Bína, der aus den Händen

přátelských vztahů mezi Čechy

des Oberbürgermeisters Wittig, die Ehrenplakette der

a Němci. Mezi vzácnými hosty ne-

Stadt Marienberg für die Schaffung und Verstärkung

chyběli ani předsedkyně euroregionu

freundschaftlicher Beziehungen zwischen Tschechen

a náměstkyně mosteckého primátora

und Deutschen geehrt wurde. Unter den Ehrengästen

Hana Jeníčková nebo Bořek Valvoda,

weilten auch die Vorsitzende der Euroregion Krušnohoří,

první porevoluční starosta Mostu,

Vizebürgermeisterin von Most Hana Jeníčková und Herr

který proklamaci partnerství před

Bořek Valvoda, der erste Bürgermeister von Most nach

Města Most a Marienberg úzce spolupracují 20 let. Právě

dvaceti lety společně s primátorem Wittigem podepisoval.

der Wende, der die Proklamation der Partnerschaft vor 20

2. října 1992 podepsali starostové obou měst novou pro-

Oficiální oslavy doprovázela hornická kapela Bergkapelle

Jahren mit Thomas Wittig unterzeichnete.

klamaci partnerství, které má své kořeny už v sedmdesátých

Pobershau a hudební vystoupení mostecké skupiny Truet

Das offizielle Fest wurde von der Bergkapelle Pobershau

letech minulého století. Za desetiletí se na obou stranách

a Michaely Krausové a Tomáše Alferiho. Skvělou tečkou za

und der Moster Musikgruppe Truet sowie Michaela Karu-

Krušnohoří vytvořila řada pěkných přátelských vztahů, a to

slavnostním večerem potom bylo vystoupení mosteckých

sová und Tomáš Alferi begleitet. Einen schönen Abschluss

nejen na oficiální úrovni, ale také mezi různými spolky

divadelníků s kabaretními písněmi.

Maska, kostým, loutka – Kriebstein / Most 2012
Maske, Kostüm, Marionette - Kriebstein/Most 2012
MASKE, KOSTÜM, MARIONETTE - Kriebstein/Most 2012

Projekt MASKE, KOSTÜM, MARIONETTE - Kriebstein /

ist der Titel eines deutsch-tschechischen Projektes, das die

Most 2012 ist das Projekt, das aus dem Kleinprojektfonds

Chance den Amateurschauspielern, Behinderten, gesund-

der Euroregion Krušnohoří/Erzgebirge im Programm Ziel

heitlich Vergrabenen und den Kindern aus den Kunstschu-

3 gefördert ist.

len gibt, eine Maske herzustellen, ein Kostüm zu nähen und
das Theater zu spielen. Mitglieder des Divadlo rozmanitostí
(Theater der Vielfältigkeit) gemeinsam mit dem Amateuren-

„Maska, kostým, loutka – Kriebstein / Most 2012“ je název

semble Centro Arte Monte Onore aus Ehrenberg haben in

českoněmeckého projektu, který dává šanci amatérským

Deutschland zwei Komödien in Still „commedia dell´arte“

umělcům, osobám zdravotně handicapovaným a dětem ze

gestaltet. Es waren Drei Satyrn und der Rote Hut, die die

základních uměleckých škol vyrobit masku, ušít kostým

zufriedenen Zuschauer auf der Burg Kriebstein gesehen

a zahrát si divadlo. Členové Divadla rozmanitostí vytvořili

haben. Tschechische Kinder und Behinderte Kinder des

v Německu, spolu s amatérským souborem Centro Arte

Sozialheims in Janov bereiten unter Leitung der Lektoren

Monte Onore z Ehrenbergu, dvě komedie ve stylu commedia

des Theaters Divadlo rozmanitostí die Rotkäppchen vor.

dell´arte: Tři satyrové a Červený klobouk, které již shlédli

oslavách 25. let Divadla rozmanitostí upravenou verzi Tří

Die Zuschauer in Most sehen bei dem Fest 25 Jahre des

spokojení diváci na hradě Kriebstein. České děti a cho-

satyrů a Červenou Karkulku. Projekt „Maska, kostým, lout-

Theaters Divadlo rozmanitostí eine angepasste Version

vanci ÚSP v Janově připraví pod vedením lektorů Divadla

ka – Kriebstein / Most 2012“ je dotován z „Fondu malých

des Stückes „Drei Satyrn“ und das Rotkäppchen. Das

rozmanitostí Červenou Karkulku. Diváci v Mostě uvidí na

projektů Euroregionu Krušnohoří “ v programu ZIEL 3.
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NOVÝ ČLEN EUROREGIONU
NEUES MITGLIED DER EUROREGION

Vstup horského městečka do regionálního zájmového sdružení měst a obcí okresů
Chomutov, Most, Louny, Teplice a Litoměřice a jiných právnických osob, zaměřených
na vzájemnou pomoc a spolupráci obcí, měst a dalších partnerů v severočeské oblasti,
vymezené také územím okresů, obcí a měst v okresech Mittelsachsen a Erzgebirgskreis
ve Spolkové republice Německo, je dobrou zprávou pro členy sdružení i pro obyvatelstvo na obou stranách hranic.
Právě Hora Svaté Kateřiny po jistou dobu chyběla v pestrobarevné mozaice sdružení,
které hledá a realizuje cesty vzájemného porozumění, kooperace a sbližování národů
i občanů obou zemí. Celá desetiletí jsou Hora Svaté Kateřiny v Česku a Deutchkatharinaberg rozděleny na dvě části. Přitom trendy Evropské unie jsou opačné. Propojování
zájmových i národních struktur v rámci EU je důležitým základem pro stabilitu regionu.
Propojování vztahů mezi městy a lidmi má také hlubší rozměr vyrovnání se s minulostí
a efektivnímu řešení problémů současných i budoucích. Existuje mnoho příkladů
v ekonomické, sociální, duchovní i sousedské spolupráci, které potvrzují potřebnost
komunikace, výměny zkušeností a poznávání se. Zatímco euroskeptici hřímají zaujatě
proti EU, eurorealisté svobodně užívají výhod společných projektů, které napomáhají
rozvoji. Společně s našimi německými sousedy sdílíme i podobné problémy. Nezaměstnanost, řešení sociálních patologií – včetně tzv. příhraniční kriminality – to jsou
témata, která se musí řešit jak v ČR, tak i v SRN, neboť některé jevy hranice neznají.
Převládá však mnoho pozitivních kroků, upevňují se vztahy a podporuje se sounáležitost. Například spolupráce mezi hasiči, starosty měst a obcí v hraničním pásmu
i mimo něj, technologické a obchodní aktivity, partnerství v oblasti vzdělávání – to
jsou dobré a silné základy, na kterých lze dál stavět Evropu bez hranic.
Euroregion Krušnohoří získává vstupem Hory Svaté Kateřiny solidního člena, který
má v Krušných Horách dlouhodobě klíčové postavení. Naproti tomu město Hora Svaté
Kateřiny má příležitost prosazovat zájem svých obyvatel, může využívat servisu euroregionu a především neformálních kontaktů při společných setkání. Právě příležitost
je onou devizou, které je potřeba věnovat maximální pozornost.
Evropská krize je mimo dalších příčin i o rozpadu hodnot morálních, ekonomických
a duchovních. Cokoli kohezního, cokoli spojujícího má právě v této době výrazný
pozitivní efekt. Extrémisté, nacionalisté a další radikální skupiny i jednotlivci usilují
o opak. Je tudíž nezbytné i přes přirozené rozdíly – jazykové, historické či kulturní,
hledat cesty prohlubující vzájemnou komunikaci a dialog.
Lubomír Šlapka, zastupitel HSK
Der Beitritt des Bergstädtchens in den regionalen Verein
der Städte ist eine gute Nachricht für Mitglieder des Vereins sowie auch für die Einwohner beiderseits der Grenze.
Gerade Hora Svaté Kateřiny fehlte eine bestimmte Zeit im
bunten Mosaik des Vereins, der die Wege des gegenseitigen Verständnisses realisiert und sich um die Kooperationen und die Annäherung der Einwohner beider Länder
kümmert. Mehrere Jahrzehnte sind die beiden Gemeinden
Hora Svaté kateřiny und Deutsch-Katharinenberg in zwei
Teile geteilt. Und dabei sind die Trends im Rahmen der EU
umgekehrte. Die Vernetzung der Interessen- und nationalen
Strukturen sind ein wichtiges Fundament für die Stabilität
der Region. Die Vernetzung der Städte und der Menschen
hat auch eine tiefere Dimension in der Auseinandersetzung
mit der Vergangenheit und trägt zur effektiven Lösung der
gegenwärtigen sowie künftigen Probleme bei. Es gibt eine
Reihe Beispiele in der wirtschaftlichen, geistigen und
nachbarlichen Zusammenarbeit, die die Notwendigkeit
der Kommunikation, dem Informationsaustausch und des
gegenseitigen Kennenlernens bestätigt. Während die Eurozweifler gegen die EU schimpfen, nutzen die Eurorealisten
frei die Vorteile gemeinsamer Projekte, die der Entwicklung
behilflich sind. Mit unseren deutschen Nachbarn teilen wir
ähnliche Probleme. Die Arbeitslosigkeit, Probleme der
Sozialpathologie – inklusive der Grenzkriminalität – das
sind Themen, die man in der Tschechischen Republik
und in Deutschland lösen muss, denn diese Vorgänge
verhindert keine Grenze. Überwiegende sind jedoch die
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positiven Schritte, die Beziehungen werden vertieft und
die Zusammengehörigkeit wird unterstützt. Zum Beispiel
die Zusammenarbeit der Feuerwehren, der Bürgermeister,
sowie der Grenzgemeinden und auch weiterer von der
Grenze entfernte, Technologische- und Handelsaktivitäten,
Partnerschaften im Bereich Bildung – das alles sind gute
und starke Fundamente, auf welchen es möglich ist, ein
Europa ohne Grenzen weiter aufzubauen.
Die Euroregion bekommt mit dem Beitritt der Stadt Hora
Svaté Kateřiny ein solides Mitglied, das im Erzgebirge
schon lange eine wichtige Position hat. Nun hat die Stadt
jetzt eine Gelegenheit, das Interesse ihrer Einwohner
durchsetzen, sie kann die Dienstleistungen der Euroregion
nutzen, und vor allem deren Kontakte für gemeinsame Aktivitäten nutzen. Gerade diese Gelegenheit ist eine Devise, der
man die maximale Aufmerksamkeit widmen soll.
Die europäische Krise hat neben anderen Ursachen auch
aus die Spaltung der moralischen, wirtschaftlichen und
geistlichen Werte zur Folge. Jede Kohäsion oder etwas
Verbindendes hat in dieser Zeit einen wichtigen positiven
Effekt. Extremisten, Nationalisten, sowie andere radikale
Gruppen und Einzelne streben das Gegenteil an. Es ist
nämlich nötig, auch durch selbstverständliche historische, kulturelle und Sprachunterschiede, solche Wege
zu suchen, die die gegenseitige Kommunikation und den
Dialog vertiefen.
Lubomír Šlapka
Abgeordnete der Stadt Hora Svaté Kateřiny

NOVÝ ČLEN EUROREGIONU
NEUES MITGLIED DER EUROREGION

Die Stadt Hora Svaté Kateřiny mit ihren 451 Einwohnern
gehört zu den Grenzgemeinden, die unmittelbar an eine
sächsische Gemeinde angrenzen. Im Falle der St. Katarina
sogar mit einer Gemeinde gleichen Namens - DeutschKatharinenberg. Erfolgreiche Projekte in der letzten Zeit
verlangen eine bessere Stadtentwicklung mit klarer Perspektive für die Zukunft.
Für Frau Hana Řebíková, Bürgermeisterin der Stadt, ist
das Lebenscredo eine ehrbare, sinnvolle Arbeit und Aufgeschlossenheit. Diese Eigenschaften begleiteten sie als
Pädagogin in der Berufsschule in Chomutov nach ihrem
Studium an der Fachschule für Bauwesen und Pädagogische Bildung und auch später als Direktorin der ehemaligen
Schule in Grünen im tschechischen Katharinenberg. Als
diese Schule im Grünen zum Kinderheim wurde, war sie
dort als Direktorin von 1977 bis 2010 tätig, dann wurde sie
zur Bürgermeisterin gewählt. Für die Stadt hat sie mit ihren
aktiven Mitarbeitern eine Reihe von Projekten vorbereitet,

Město Hora Svaté Kateřiny se svými 451 obyvateli patří

Z ní se stal poté dětský domov, ve kterém jako ředitelka pů-

z.B. das Projekt Energieersparung, das hoch eingeschätzt

k těm hraničním obcím, které bezprostředně navazují na

sobila od roku 1977 do 2010, kdy byla zvolena starostkou.

wurde. Es ist der Stadt auch gelungen, die Schule zu

sousední saskou obec; v případě Kateřiny dokonce se

Pro město připravila se svými aktivními spolupracovníky

bewahren, für die bereits die notwendigen Projekte für

stejným názvem, Deutschkatharinenberg . Úspěšné projekty

řadu projektů, například projekt na úspory energie, který je

die Kinder vorbereitet wurden, wie die Errichtung des

obce v poslední době podněcují další rozvoj obce s jasnou

vysoce ceněn. Obci se podařilo zachovat úplnou základní

Kindersportplatzes. Es folgen einige weitere Projekte, wie

perspektivou do budoucnosti.

školu, pro kterou jsou připraveny potřebné projekty pro

z.B. die Reparaturen der Straßen und des Abwassers, die

Pro Hanu Řebíkovou, starostku Hory Svaté Kateřiny, je

děti, například výstavba dětského hřiště. Následují další

Infrastruktur für den Bau der Einfamilienhäuser, aber auch

životním krédem poctivá smysluplná práce a otevřenost.

projekty, jako jsou opravy komunikací a kanalizace, vý-

die Sanierung der sakralen Denkmäler. Sehr aktiv ist die

Provází ji od jejího prvního působení jako pedagožky na

stavba infrastruktury pro výstavbu rodinných domů, ale

Zusammenarbeit mit den sächsischen Nachbargemeinden.

učilišti v Chomutově po absolvování stavební průmyslovky

i opravy sakrálních památek. Velmi aktivní je přeshraniční

Deshalb wird im nächsten Jahr ein gemeinsames Projekt

a vysokoškolského pedagogického vzdělání, i později jako

spolupráce se sousedními saskými obcemi, a proto se

im Programm Ziel 3 vorbereitet.

ředitelky v tehdejší škole v přírodě v Hoře Svaté Kateřiny.

připravuje v příštím roce společný projekt v programu Cíl 3.

Neue Aktivitäten vorbereitet - Nové aktivity připraveny
Die langjährige Partnerschaft

Dlouholeté partnerství Me-

Meziboří und Sayda wird mit

ziboří a Saydy pokračuje

weiteren gemeinsamen Projekten

dalšími společnými projekty.

fortgesetzt. Bei dem Treffen im

Na setkání v příjemném

angenehmen Milieu einer Pension

prostředí pensionu v Hoře

in der tschechischen Gemeinde

Svaté Kateřiny zástupci

Hora Svaté Kateřiny (Kathari-

obou měst kladně zhod-

nenbeg) bewerteten Vertreter

notili dosavadní spolupráci

beider Städte die bisherige Zu-

a dohodli se na dalších

sammenarbeit und einigten sich

projektových záměrech,

auf weitere Projektvorhaben, die

které zahrnují vzdělávací,

die Bildungsprojekte, touristische

turistické i sportovní aktivity.

und Sportaktivitäten beinhalten.

A protože obě tato partner-

Und weil diese beide Städte auch

ská města spojuje záro-

eine lange Zusammenarbeit mit

veň dlouholetá spolupráce

der italienischer Stadt Sogliano

s italským městem Soglia-

verbindet, wurden weitere Pro-

no, bylo v plánování dalších

jekte auch mit deren Teilnahme

projektů počítáno i s jeho

geplant.

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

Wie sich Pippi Langstrumpf & Co. in Buchteln verliebten
Jak se Pipi Punčochatá & company zamilovali do buchet
Deutsch-tschechisches Kindertheater-Projekt sorgte allseits
für gute Laune
Reichenau/Frauenstein/Osek – 2. Sept. 2012
- Liebe geht durch den Magen, heißt es.
Auch die zum Theater. Vor allem, wenn die
Schauspieler noch heranwachsen und nicht
viel älter sind als Pippi Langstrumpf (9), das
erklärtermaßen stärkste Mädchen der Welt.
Knödel mit Schweinebraten und Sauerkraut
sowie Buchteln mit Creme gehörten zu den
Leibgerichten von insgesamt 16 deutschen
und tschechischen Kindern, die in den zwei
Wochen gemeinsam ganz besondere Ferien
verbrachten. Sie waren die Hauptakteure eines Kindertheater-Projekts im Künstlerhaus
„Kastanienhof“ Reichenau.
Die Idee dazu lieferten dessen Inhaber Silke
Führich und Reinhardt Schuchart. Die beiden
freien Theaterschaffenden hatten erst unlängst in ihrem rekonstruierten Bauernhaus
eine Dorfbühne nebst Gästekammern eröffnet. Der ideale Ort also für ein sommerliches
Kreativ-Camp.

Česko-německý divadelní projekt pro
děti se postaral o dobrou náladu
Reichnau/Frauenstein/Osek (2. září 2012)
– Láska prochází žaludkem, říká se. Také divadlem. Především když herci ještě nevyrostli
a nejsou starší než Pipi Punčochatá (9), to
nepochybně nejsilnější děvče na světě. Kendlo vepřo zelo a rovněž buchty s náplní patřily k oblíbeným jídlům pro všech 16 českých
a německých dětí, které společně prožily dva
týdny neobvyklých prázdnin. Staly se hlavními aktéry projektu dětského divadla v domě
umělců „Kastanienhof“ Reichenau.
Na tuto myšlenku přišli jeho majitelé Silke
Füfrich a Reinhardt Schuchart. Oba jsou
amatérští divadelní tvůrci a nedávno otevřeli
v rekonstruovaném selském domě vesnickou
scénu i s hostinskými pokoji. Tedy ideální místo
pro letní kreativní kemp.
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