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Das Wort des Europaabgeordneten - Slovo evropského poslance
Die Europäische Union steht an der Schwelle
der neuen Förderperiode für die Jahre 2014 –
2020, innerhalb derer aus den europäischen
Fonds eine Reihe von Aktivitäten auf nationaler Ebene sowie grenzüberschreitender
Zusammenarbeit gefördert werden. Ihre Vorbereitung war nicht einfach. Kompliziert waren
auch die Verhandlungen der Abgeordneten
des Europäischen Parlaments, als der Finanzplan um ca. 8% gekürzt wurde. Aber Geld
ist nicht alles, trotzdem reicht es nie für alles.
Einige Sachen kann man auch ohne enorme
Finanzierungen lösen. Sehr wichtig ist z.B.
den Fremdsprachenunterricht zu unterstützen
(vor allem des Nachbarstaats). Ich kenne es
selbst gut, weil ich meine Kindheit in Südamerika erlebte. Bis heute sind mir die englische
und vor allem die spanische Sprache ein von
großem Nutzen bei meiner Arbeit. Es hilft mir
ausgezeichnet bei verschiedenen Tagungen. Ebenso wichtig ist die Akzeptanz und
gegenseitige Respektierung kultureller Unterschiede einzelner europäischer Regionen.
Erfahrungsaustausche und grenzüberschei-

dass Europa das „Europa der Regionen“ ist.

nomických problémů je jen stručným výčtem

Ich persönlich sehe deren Stärken in der ge-

z řady přínosů členství ČR v EU, které může-

genseitigen Zusammenarbeit.

me vnímat především v našich příhraničních
Richard Falbr

oblastech. Mnohá opatření jsou navíc podpořena právě z evropských fondů a realizována

tende Best Practice Beispiele, die Öffnung des

i jednotlivými euroregiony. V souvislosti s tím,

Arbeitsmarktes oder die gemeinsame Lösung

jak se dnes někteří naši politici vymezují proti

der sozioökonomischen Probleme sind nur
eine Aufzählung zum gesellschaftlichen Bei-

Evropská unie stojí na prahu nového progra-

trag der Mitgliedschaft Tschechiens in der EU,

movacího období na roky 2014 – 2020, během

was wir vor allem in den Grenzregionen wahr-

něhož bude z evropských fondů dotována

nehmen können. Viele Maßnahmen werden

řada aktivit na národní i regionální úrovni,

gerade von europäischen Fonds gefördert

ale i přeshraniční spolupráce. Jeho příprava

und in den einzelnen Euroregionen umgesetzt.

není snadná. Složité bylo i vyjednávání po-

Im Zusammenhang damit, wie sich einige un-

slanců Evropského parlamentu s Radou, kdy

sere Politiker gegen die Europäische Union

byl rozpočet seškrtán o cca 8%. Ale peníze

abgrenzen und Ambitionen zeigen, unsere

nejsou vše, ač jich není nikdy dost. Někte-

Schwierigkeiten auf Brüssel abzuwälzen, ist

ré věci se dají řešit i bez velkých finančních

es notwendig zu sagen, dass es ohne unsere

částek. Velice důležité je např. podporovat

Mitgliedschaft für uns wesentlich schwieriger

výuku cizích jazyků (především sousedního

wäre. Für die enorme administrative Belastung

státu). Sám to znám, jelikož jsem prožil dět-

und für die Unfähigkeit, die für uns bereit ge-

ství v Jižní Americe, dodnes je mi angličtina

stellten Fördermittel auszuschöpfen, sind wir

a hlavně španělština přínosem v mé práci,

in der Tschechischen Republik selbst verant-

zejména protože mi pomáhá při

wortlich. Es geht aber nicht nur um das Geld,

různých jednáních. Stejně důle-

das wir aus den reichen Ländern bekommen,

žité je také vnímání a vzájemné

aber auch um das Gefühl der Zusammenge-

respektování kulturních odlišností

hörigkeit, die unsere Mitgliedschaft mitbringt,

jednotlivých evropských regionů.

geschweige denn um die bestehenden Vor-

Výměna zkušeností a přenos dob-

teile, z.B. die Möglichkeit freizügig zu reisen

rých praxí přes hranice členských

sowie in den Mitgliedsländern studieren und

států, zpřístupnění pracovních trhů

arbeiten zu können. Man pflegt zu sagen,

nebo společné řešení socioeko-

Evropské unii a mají tendenci svalovat naše
potíže na Brusel, je potřeba důrazně říct, že
kdyby nebylo našeho členství, byli bychom
na tom o poznání hůře. Za velkou část administrativní zátěže i neschopnost vyčerpat
dotační prostředky, které nám byly určeny,
si můžeme sami v ČR. Nejde jen o peníze,
které z bohatých zemí dostáváme, ale o pocit sounáležitosti, který naše členství přináší,
o výhodách spočívajících v možnosti cestovat,
studovat a pracovat v členských zemích EU
ani nemluvě. Říká se, že Evropa je Evropou
regionů. Já osobně vidím jejich sílu ve vzájemné spolupráci.
Richard Falbr

INFOPRESS - evidenční číslo MK ČR E 18457 Vychází čtvrtletně - číslo 3/2013 dáno do tisku dne 25. 10. 2013 Vydává: Euroregion Krušnohoří/Erzgebirge IČ 47324651 - Most
Sídlo: Divadlo rozmanitostí v Mostě, Topolová 1278/8, 434 01 Most, tel./fax: +420 476 706 128, e-mail: euroregion@euroreg.cz, http://www.euroreg.cz Euroregion Erzgebirge/Krušnohoří e. V. - Geschäftsstelle: Am St. Niclas Schacht 13,
09599 Freiberg, Tel.: +49 3731 78 13 04, Fax: +49 3731 78 13 01, E-mail: ebenhoeh@euroregion-erzgebirge.de, http://www.euroregion-erzgebirge.de
Tisk: / Druck: Druck und Verlagsgesellschaft Marienberg mbH Neprodejné / Unverkäuflich

ZIEL 3 - KLEINPROJEKTEFONDS
CÍL 3 - FOND MALÝCH PROJEKTŮ

Der Lokale Lenkungsausschuss bewilligte in Freiberg weitere Projekte
Lokální řídící výbor schválil ve Freibergu další projekty
Celkem 10 projektů ve Fondu malých projektů
v programu Cíl 3 Evropského fondu pro regionální rozvoj bylo předloženo k hodnocení na
zasedání společného Lokálního řídícího výboru
Euroregionu Krušnohoří dne 16. 10. 2013 ve
Freibergu. 8 projektů bylo schváleno, dva
projekty nebyly schváleny, protože nedosáhly
požadovaných 50 bodů.
Fond malých projektů, který spravuje a administruje Euroregion Krušnohoří, je projektem
v programu Cíl 3 a podporuje přeshraniční
spolupráci Saska a ČR do roku 2013. Ročně
měla každá strana euroregionu k dispozici
ve Fondu malých projektů průměrně 270 000
EUR.
O přidělení dotace rozhoduje česko–saský
společný Lokální řídící výbor s celkovým počtem 16 hlasujících členů a 7 členů s hlasem
poradním. Projekty byly detailně projednávány v odborných komisích euroregionu, jejich
profesionální stanoviska byla opět pro členy
Lokálního řídícího výboru dobrým vodítkem
a názory komisí byly vesměs akceptovány.
Další, tentokrát poslední jednání Lokálního
řídícího výboru v tomto programovém období,
se uskuteční 4. 12. 2013 v Mostě. Žádosti je

Übersicht der Projekte vom LLA am 16.10.2013 bewilligten Projekte - Přehled LŘV 16.10.2013 schválených projektů

třeba podat do 1. 11. 2013.
Žadatele o dotaci upozorňujeme, že se bude
rozdělovat pouze zůstatek prostředků z tohoto programu. Přitom výše rozdělovaných
prostředků dosud není oficiálně potvrzena.

Insgesamt 10 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 16. 10. 2013
in Freiberg vorgelegt. 8 wurden genehmigt, 2
abgelehnt, weil sie die notwendigen 50 Punkte

scheidet ein gemeinsamer sächsisch-tsche-

ganz berücksichtigt. Die nächste, diesmal

nicht erreicht hatten.

chischer Lenkungsausschuss, mit 16 stimm-

Sitzung dieses Lenkungsausschusses findet

Der von der Euroregion verwaltete und admi-

berechtigten Mitgliedern, und mit 7 beratenden

am 4. 12. 2013 in Most statt. Die Anträge muss

nistrierte Kleinprojektfonds ist ein Großprojekt

Mitgliedern. Die Projekte wurden detailliert

man bis 01. 11. 2013 erreichen.

im Programm Ziel 3, der die grenzüberschrei-

in den Facharbeitsgruppen der Euroregion

Wir machen die Antragsteller daran aufmerk-

tende Zusammenarbeit Sachsen und Tsche-

bewertet und deren professionellen Stellung-

sam, dass nur den Rest der Finanzmittel des

chien bis 2013 unterstützt. Jährlich hat jede

nahmen sind für die Mitglieder des Lokalen

Programms wird verteilt. Dabei die Höhe der

Seite der Euroregion durchschnittlich 270 000

Lenkungsausschuss ein guter Anhaltspunkt.

verteilten Finanzmittel ist bis jetzt nicht offiziell

EUR zur Verfügung. Über die Förderung ent-

Die Meinungen der Arbeitsgruppen werden

bestätigt.
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Komise pro hospodářství a turistiku
Arbeitsgruppe Wirtschaftsförderung und Tourismus
Předseda komise, chomutovský náměs-

Der Vorsitzende der Arbeitsgruppe, der Stellvertreter

tek primátora Bc. Martin Klouda, zorgani-

des Oberbürgermeisters von Chomutov Bc. Martin

zoval tentokrát jednání své komise 25. 9.

Klouda, organisierte diese Tagung der Arbeitsgruppe

2013 na hradě Hasištejn, aby se zde ko-

in Hasištejn, damit sich die Arbeitsgruppe hier mit

mise mohla seznámit s výsledky zdejších

den Ergebnissen zu den hiesigen erfolgreichen

úspěšných projektů v programu Cíl 3.

Projekten im Programm Ziel 3 informieren kann,

Byly podány a realizovány s partnerským

die zur touristischen Werbung der Partner beige-

městem Schlettau a se společností Klein

tragen haben. Diese Projekte wurden gemeinsam

Erzgebirge, která provozuje park miniatur

mit den Partnern aus Sachsen beantragt und reali-

v Oederanu, a přispěly k turistické pro-

siert. Es waren die Stadt Schlettau und der Verein

pagaci všech partnerů. Komise se zde

Klein-Erzgebirge, der den Park der Miniaturen

také seznámila se stavem přípravy Fondu

betreibt. Die Arbeitsgruppe machte sich ebenso

malých projektů, a tak jako vždy, se do přípravy aktivně zapojí. Úzká pracovní

mit der Vorbereitung von Kleinprojekten vertraut. Es wurde vereinbart, dass eine kleine Gruppe von

skupina v Chomutově zohlednla připomínky svých členů i z ostatních komisí

Vertretern der verschiedenen Arbeitsgruppen der Euroregion am 18.10. in Chomutov Hinweise ihrer

euroregionu a do 18. října vypracovala stanovisko pro MMR ČR. Důležitým bo-

Mitglieder für die Vorbereitung des neuen Programms erarbeitet und diese dem Ministerium zur

dem jednání bylo hodnocení projektů pro rozhodování Lokálního řídícího výboru.

Verfügung stellt. Ein weiterer wichtiger Punkt der Beratung war die Bewertung der Projekte, die im

Z celkem čtyř projektů byly 3 doporučeny a jeden projekt podporu a doporučení

Lenkungsausschuss vorgelegt werden sollen. Von insgesamt 4 Projekten wurden 3 empfohlen, eins

komise nezískal. Jednání se poprvé zúčastnila nová členka komise, Dr. Ing. Radka

hat die Unterstützung und Empfehlung der Arbeitsgruppe nicht bekommen. Zum ersten Mal nahm an

Hodicová z Klášterce. Na závěr jednání se všichni účastníci zúčastnili prohlídky

der Beratung das neue Mitglied, Frau Dr. Ing. Radka Hodicová aus Klášterec teil. Nach der Beratung

hradu. Přivítal je zde předseda sdružení Přátelé hradu Hasištejna, o.s., Jiří Luťcha

besichtigten die Teilnehmer die Burg Hasištejn, auf der sie vom Vorsitzenden des Vereins „Freunde

a hradem provázel Jiří Šnábl, představitel členské firmy Euroregionu Krušnohoří

der Burg Hasištejn“ Jiří Luťcha begrüßt wurden. Herr Jiří Šnábl, Vertreter der Mitgliedsfirma der

Modua, která je zaměřena na tvorbu a organizaci oslav historického charakteru.

Euroregion „Modua“, die sich auf die Vorbereitung und Organisation von historischen Festen spe-

Jiří Šnábl je vyhlášeným znalcem hradu a prohlídku zde vedl zasvěceným a str-

zialisiert hat, übernahm die Führung. Jiří Šnábl ist ein Kenner der Burg und führte die Besichtigung

hujícím způsobem, který všichni přítomní vysoce ocenili.

auf begeisternde Weise durch.

Komise pro životní prostředí a regionální plán
Arbeitsgruppe Umwelt und Regionalplanung
Tentokrát jednala tato důležitá česko-

Diese Arbeitsgruppe der Euroregion traf sich auf Wunsch

-německá komise euroregionu na

ihrer Mitglieder im Sitz der Gesellschaft United Energy in

přání svých členů 25. 9. 2013 v sídle

Komořany bei Most. Die Arbeitsgruppe interessiert sich

společnosti United Energy v Komořa-

sehr für die Problematik „Abfallbeseitigung“ im Grenzge-

nech u Mostu. Komise se živě zajímá

biet. Deshalb war das Vorhaben, eine Verbrennungsan-

o problematiku odpadů a o jejich

lage auf dem Gelände dieser Gesellschaft zu bauen, sehr

likvidaci v příhraničí, a proto byl

interessant. Der technische Direktor Petr Mareš stellte das

záměr výstavby spalovny v areálu této

Vorhaben der Verbrennungsanlage in einer professionellen

společnosti předmětem jejího velkého

und zugleich sehr verständlichen Präsentation vor und in

zájmu. Technický ředitel Petr Mareš

einer regen Diskussion diskutierte die Arbeitsgruppe zu den

ve vysoce profesionální a současně

Auswirkungen auf die Umwelt, sowie zu den Kosten der

velmi srozumitelné prezentaci přestavil

Verbrennung für die Gemeinden. Vor allem wurde nach den

záměr spalovny a v živé diskusi se komise zajímala o dopad na životní prostředí,

Rechtsgrundlagen gefragt. Gerade die Gesetze der Tschechischen Republik sollten die Deponierung

na cenu spalování odpadu pro obce a zejména o legislativu. Právě ona by na české

des nicht verarbeiteten Abfalls vermeiden und die Verbrennung damit stärken, was sich als gute

straně měla zabránit dalšímu skládkování nezpracovaného odpadu a posílit tak

Lösung in Deutschland zeigte. Die Arbeitsgruppe schätzte die Vorteile des geplanten Projektes in

jeho spalování, což se ukázalo jako optimální řešení i v Německu. Komise ocenila

der Firma UE, die die vorhandene Infrastruktur dafür nutzen will, positiv ein, auch die Erfahrungen

přednosti perspektivního projektu společnosti UE, který využije svou stávající in-

mit den Verbrennungsanlagen in Liberec und Berlin. Über eine Funktion der Verbrennungsanlagen

frastrukturu, vhodnou svozovou vzdálenost, a také zkušenosti z Liberce a Berlína.

konnten sich Vertreter der tschechischen Gemeinden bei der Exkursion in diesen Städten überzeugen,

O fungování spaloven se mohli přesvědčit zástupci obcí severních Čech na exkurzi

die die Firma EU für sie im vorigen Jahr organisierte. Nach der Präsentation waren sich die Mitglieder

v těchto městech, kterou pro ně UE v loňském roce zorganizovala. Členové komise

der Arbeitsgruppe einig, dass es sich um ein richtiges Projekt auf dem richtigen Gelände handelt.

se po prezentaci projetu shodli na tom, že jde o správný projekt na správném místě.

Am Ende besichtigten die Mitglieder der Arbeitsgruppe unter Leitung von Frau Ing. Daniela Paterová,

Na závěr si pod vedením Ing. Daniely Paterové, vedoucí odboru ŽP United Energy,

Chefin der Abteilung Umwelt im Unternehmen, den Betrieb des Heizkraftwerkes. Sie konnten dann

která je dlouholetou členkou této komise, prohlédli provoz elektrárny a z výšky

von oben einschätzen, dass das Gelände für den Bau der Verbrennungsanlage gut ausgewählt wurde.

mohli ohodnotit správný výběr místa výstavby spalovny.

Frau Ing. Daniela Paterová ist langjähriges Mitglied der Arbeitsgruppe Umwelt in der Euroregion.
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Arbeitsgruppe Kultur/Schulen/Jugend in Libochovice
Komise pro kulturu školy a mládež v Libochovicích
Členy komise přivítala 26. 9. 2013 starostka
Libochovic Ing. Jana Holá v kulturním středisku U tří lip a za velkého zájmu je seznámila
s Libochovicemi, novým členem euroregionu.
Jednání se poprvé zúčastnili dva noví členové - Martin Berger, ředitel kulturního zařízení
Kaskáda v Bílině a MgA. Jiří Rumpík, ředitel
Mosteckého divadla. Členové komise se seznámili s realizací programu Cíl 3 Fond malých projektů a s přípravou nového programu.
Hlavním bodem bylo ale především hodnocení
projektů, stanoviska komisí jsou pro rozhodování Lokálního řídícího výboru vždy velmi
důležitá. Komise doporučila 2 projekty, ale
projekt Toulky Litvínovem - Turistický okruh
B komise rozhodně nedoporučuje. Nehledě
na to, že Litvínov vystoupil z euroregionu

– Constanze Ulbrichtové a Wolfganga Kaluse.

ger, Direktor der Kultureinrichtung „Kaskáda“

a nepodílí se na jeho financování, má tento

Na závěr doprovodila starostka Ing. Holá členy

in Bílina und Herr MgA. Jiří Rumpík, Direktor

projekt malý přeshraniční dopad, neadekvátní

komise zdejším nádherným zámkem a jeho

des Theaters in Most.

k vynaloženým prostředkům. Obce euroregi-

poutavá prohlídka byla pro všechny nesmírně

Die Mitglieder der Arbeitsgruppe wurden zum

onu získaly možnost samy rozhodovat o při-

zajímavá. Euroregion získal v Libochovicích

Umsetzungsstand des Kleinprojektes im Pro-

dělování prostředků z Fondu malých projektů

další perlu na řece Ohři.

gramm Ziel 3 informiert, sowie zur Vorberei-

a vést jeho administrativu. To ovšem vyžaduje

tung des neuen Programms. Der Schwerpunkt

také příspěvek na jeho práci. Litvínov se na

der Beratung war jedoch die Bewertung der

ní podílet nechce, ale získat podporu na své

vorgelegten Projekte, denn die Stellungnah-

aktivity z euroregionu prostřednictvím Part-

men der Arbeitsgruppen sind für die Entschei-

nerského spolku považuje za samozřejmou.

Die Mitglieder der Arbeitsgruppe wurden am

dung des Lenkungsausschusses sehr wichtig.

Dlouhou dobu komise diskutovala o společ-

26. 09. 2013 von der Bürgermeisterin von Li-

Durch die Arbeitsgruppe wurden zwei Projekte

ném návrhu kandidáta na Cenu Euroregionu

bochovice Frau Ing. Jana Holá im Kulturzen-

zur Genehmigung empfohlen. Das Projekt

Krušnohoří za vynikající přeshraniční spolu-

trum „Bei der Linden“ begrüßt, die sie mit der

Spaziergang durch Litvínov - Stadtrundgang

práci. Ze čtyř návrhů komise po důkladném

Stadt Libochovice bekannt machte. Die Stadt

B allerdings nicht. Abgesehen davon, dass

zvážení jednomyslně navrhuje na toto oce-

ist ein neues Mitglied der Euroregion.

die Stadt Litvínov aus der Euroregion ausge-

nění PhDr. Václava Hofmanna. Komise ale

An der Beratung nahmen zum ersten Mal

treten ist und sich somit nicht mehr an deren

nezapomněla ani na narozeniny svých členů

zwei neue Mitglieder teil - Herr Martin Ber-

Finanzierung beteiligt, hat das Projekt eine
sehr geringe grenzüberschreitende Wirkung.
Lange diskutierte die Arbeitsgruppe über einen
gemeinsamen Vorschlag des Kandidaten für
den Preis der Euroregion für ausgezeichnete
grenzüberschreitende Zusammenarbeit. Aus
insgesamt vier Vorschlägen wurde nach ausführlichen Überlegung PhDr. Václav Hofmann
ausgewählt.
Von der Arbeitsgruppe wurden aber auch die
Geburtstagskinder der Arbeitsgruppe – Constanze Ulbricht und Wolfgang Kalus nicht
vergessen.
Zum Schluss begleitete die Bürgermeisterin die Mitglieder durch das wunderschöne
Schloss, wo eine Führung stattfand. Mit Libochovice ist eine eitere Perle am Fluss Eger
Mitglied der Euroregion.
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Sociální komise v Žatci - Arbeitsgruppe Soziales in Žatec
Jednání této aktivní ko-

Die Beratung dieser aktiven Arbeits-

mise se uskutečnilo pod

gruppe fand unter Leitung ihres Vor-

vedením jejího předsedy

sitzenden Herrn Karel Giampaoli am

Ing. Karla Giampaoliho

23. September in der Galerie Sladovna

tentokrát 23. září v galerii

(ehem.Malzwerk) statt. Der Vizebürger-

Sladovna. Místostarosta

meister von Žatec, Herr Ing. Jan Novot-

Žatce Ing. Jan Novotný

ný stellte hier Projekte seiner Stadt vor.

prezentoval projekty své-

Vertreter der Sozialorganisationen prä-

ho města, zástupci soci-

sentierten ihre Tätigkeit und äußerten

álních organizací Žatecka

den Wunsch, mit deutschen Partnern

představili svou činnost a

zusammenzuarbeiten. Die Projekt-

vyjádřili přání spolupraco-

managerin der Euroregion Krušnohoří

vat s německými partnery.

Frau Martina Ďurdíková informierte die

Projektová manažerka

Anwesenden über Möglichkeiten von

Euroregionu Krušnohoří

Förderungen aus dem Kleinprojekte-

Martina Ďurdíková pak informovala přítomné o možnostech dotací

fonds im Programm Ziel 3 und über die Vorbereitung des neuen Programms

z Fondu malých projektů z programu Cíl 3 a o přípravě nového

ab 2014. Die Direktorin der Einrichtung des „Jobcenters Mittelsachsen“ Frau

programu od roku 2014. Ředitelka zařízení Jobcenter Mittel-

Annett Voigtländer stellte die Tätigkeit ihrer Einrichtung in Bockelwitz vor. Sie

sachsen paní Annett Voigtländer představila v krátkosti činnost

betonte dabei die Notwendigkeit der Betreueung und der Arbeit mit jungen

svého zařízení v Bocklewitz. Zdůraznila nutnost péče o mladé

Leuten, die Probleme haben. In deren Bildung müßte man investieren und

lidi, o investice do jejich vzdělávání a o nutnosti podpory při hle-

sie bei der Suche nach einem Arbeitsplatz unterstützen. Frau Voigtländer bot

dání zaměstnání. Nabídla také možnost výměnných pobytů pro

außerdem Aufenthalte für tschechische Rollstuhlfahrer in der Einrichtung in

vozíčkáře z Čech. Na závěr Mgr. Petr Antonim, vedoucí odboru

Bockelwitz an. Am Ende lud Her Mgr. Petr Antonin, Leiter der Abteilung So-

sociálních věcí na MěÚ v Žatci, pozval přítomné na prohlídku

ziales im Stadtamt Žatec, die Teilnehmer zur Besichtigung der Galerie Sla-

galerie Sladovna a následně také na prohlídku Chrámu chmele

dovna und anschließend auch zur Besichtigung des „Bier- und Hopfendoms“

a piva včetně vyhlídkové věže.

mit dem Aussichtsturm ein.

Neuer Sozialatlas der Euroregion - Nový Sociální atlas Euroregionu
In sächsischen Memmendorf bei Oederan trafen sich die Autoren

V saském Memmendorfu u Oederanu se 4. 9. 2013 sešli tvůrci Soci-

des Sozialatlasses der Euroregion Erzgebirge/Krušnohoří mit zahl-

álního atlasu Euroregionu Krušnohoří a jejich četní hosté na závěreč-

reichen Gästen zum Abschlussworkshop. Die bisherige Arbeit wurde

ném workshopu. Dosavadní práci zde shrnuly zástupkyně projekto-

von den beiden Vertreterinnen

vých partnerů, Angela

der Projektpartner, Frau An-

Gronwaldt, ředitelka

gela Gronwaldt, Direktorin der

Lidové solidarity ve

Volkssolidarität in Freiberg und

Freibergu a Mgr. Eva

Frau Mgr. Eva Čenkovičová, Di-

Čenkovičová, ředi-

rektorin der Regionalen Karitas

telka Oblastní charity

Most zusammengefasst. Die

Most. Koordinátorky

Projektkoordinatorinnen, Mgr.

projektu, Mgr.Tatia-

Tatiana Drahošová und Andrea

na Drahošová a An-

Pötzscher präsentierten den

drea Pötzscher, zde již

Teilnehmern des Workshops

funkční digitální Soci-

die Funktion des Atlasses. Der

ální atlas Euroregionu

neue Sozialatlas ist ein gemein-

Krušnohoří účastní-

sames tschechisch-sächsi-

kům workshopu pre-

sches Projekt im Kleinprojek-

zentovaly. Tento nový

tefonds des Programms Ziel 3

sociální atlas je spo-

und beinhaltet eine aktuelle interaktive Karte der Sozialdienstleistungen

lečný česko-německý projekt v programu Cíl 3, Fond malých projektů,

beiderseits der Grenze. Er ermöglicht den Fachleuten, den Institutio-

a obsahuje aktuální interaktivní mapu poskytovatelů sociálních služeb

nen sowie der breiten Öffentlichkeit die Organisationen auszusuchen,

na obou stranách hranice. Umožní odborníkům, institucím i široké

die Sozialdienstleistungen anbieten. Die Arbeitsgruppe Soziales der

veřejnosti vyhledat organizace, poskytující sociální služby. Sociální

Euroregion wird die Angaben im Internet vierteljährlich aktualisieren.

komise Euroregionu Krušnohoří bude údaje čtvrtletně aktualizovat.
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ČESKO-SASKÁ SPOLUPRÁCE
SÄCHSISCH-TSCHECHISCHE ZUSAMMENARBEIT

Sächsisch–Tschechische Zusammenarbeit auf hoher Ebene
Česko–saská přeshraniční spolupráce na vysoké úrovni
V příjemných prostorách Ka-

In den angenehmen Räumlichkeiten des

tolického vzdělávacího cen-

Katholischen Bildungszentrum Bischof-

tra Bischof-Benno-Haus ve

Benno-Haus in Schmotitz bei Bautzen

Schmochlitz u Budyšína pro-

fand vom 10.–11. September die 21.

běhlo ve dnech 10. – 11. září

Sitzung der Sächsisch-Tschechischen

2013 další, již 21. zasedání

Arbeitsgruppe für grenzüberschreitende

Česko-saské mezivládní pra-

Zusammenarbeit statt. Die Gruppe wird

covní skupiny pro přeshraniční

von Vertretern der Ministerien beider

spolupráci. Skupinu tvoří zá-

Länder, der Sächsischen Landesdirekti-

stupci českých a saských mi-

on, den drei tschechischen Bezirken und

nisterstev, Saského zemského

vier sächsisch-tschechischen Euroregi-

ředitelství, 3 českých krajů a 4

onen gebildet.

česko–saských euroregionů. Hosty zde byli i velvyslanec ČR v Ně-

Gäste der Veranstaltung waren der Botschafter der Tschechischen Re-

mecku Rudolf Jindrák a generální konzulka v Drážďanech Jarmila

publik in Deutschland Rudolf Jindrák und die Generalkonsulin in Dresden

Krejčíková. Setkání pod vedením obou předsedů, saského Thomase

Jarmila Krejčíková. Die Beratung unter Leitung der beiden Vorsitzenden,

Horna a českého Jiřího Čisteckého z MZV, shrnulo dosavadní úspěš-

des sächsischen Thomas Horn von der Staatskanzlei Dresden und des

nou spolupráci a nastínilo nové úkoly. Česko-saskou spolupráci ozna-

tschechischen Jiří Čistecký aus dem Außenministerium Prag fasste die

čili ve svých projevech jako nejlepší. V odborných pracovních skupi-

bisherige erfolgreiche Zusammenarbeit zusammen und stellte neue

nách byly poté projednány konkrétní záležitosti. V pracovní skupině pro

Aufgaben. Beide bezeichneten die sächsisch-tschechische Zusammen-

územní plánování, spolupráci krajů a euroregionů se za účasti Minis-

arbeit als die beste. In den Facharbeitsgruppen wurden dann konkrete

terstva pro místní

Angelegenheiten besprochen. In der Arbeitsgruppe

rozvoj ČR, Eu-

für Raumplanung, Zusammenarbeit der Bezirke

roregionů Kruš-

und Euroregionen mit Beteiligung des tschechi-

nohoří, Egrensis,

schen Ministeriums für regionale Entwicklung, der

Labe a Nisa a ta-

Euroregionen Erzgebirge/Krušnohoří, Elbe/Labe,

ké Karlovarské-

Egrensis und Neisse, mit den Bezirken Karlovarský

ho a Libereckého

und Liberecký wurde die Vorbereitung und Nutzung

kraje projednalo

des Programms Ziel 3 für die grenzüberschreitende

dosavadní vyu-

Zusammenarbeit besprochen. Die Euroregion Erzge-

žívání programu

birge wurde von der Vorsitzenden der tschechischen

Cíl 3 pro rozvoj

Seite Hana Jeníčková, der deutschen Geschäfts-

přeshraniční spo-

führerin Beate Ebenhöh und dem tschechischem

lupráce na regionální úrovni. Euroregion Krušnohoří zastupovala jeho

Geschäftsführer František Bína gemeinsam vertreten. Leider war kein

předsedkyně Hana Jeníčková s jednatelem Františkem Bínou. Bohužel

Vertreter des Bezirkes Ústecký kraj anwesend. In der Arbeitsgruppe

zástupce Ústeckého kraje přítomen nebyl. Všichni se v této pracovní

wurde festgestellt, dass das Programm Ziel 3 entsprechend ausgenutzt

skupině shodli na tom, že program Cíl 3 byl velmi vhodně využíván

wurde und sich vor allem der Kleiprojektefonds gut bewährt hat. Für die

a především se osvědčil Fond malých projektů. Pro další práci je žá-

nächste Förderperiode ist es wichtig, den Fonds zu behalten und das

doucí tento fond zachovat a zachovat také jeho dotační území. Hrozí

Fördergebiet in seiner bestehenden Form zu erhalten. Sehr wichtig ist

totiž, že by z něho mohla být na saské straně vyňata velká města

auch, die Priorität des Tourismus im neuen Programm 2014 – 2020 zu

Chemnitz a Drážďany. Velmi potřebné je také udržení priority cestov-

erhalten. Zur Abschlusskonferenz hat diese Arbeitsgruppe Ergebnisse

ního ruchu v chystaném novém programu 2014 – 2020. Na závěrečné

der bisherigen Arbeit sowie ihre neue Aufgaben vorgestellt. Auch über

konferenci ve středu byly představeny výsledky dosavadní práce a no-

die tägliche Arbeit der Euroregionen wurde anhand von Beispielen infor-

vé úkoly této skupiny s představením každodenní práce euroregionů,

miert. Die Gruppen der Ministerien - Justiz, Wirtschaft und Tourismus,

spolu s informacemi a příklady úspěšných projektů i z dalších skupin

Bildung und Kultur, Verkehr, Inneres, Gesundheitswesen und Umwelt

- z oblasti spravedlnosti, kultury a vzdělávání, hospodářství a turistiky,

informierten über ihre erfolgreiche Zusammenarbeit. Jiří Horáček, Direktor

dopravy, vnitra, zdravotnictví a sociálních věcí a životního prostředí.

der Abteilung Grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Ministerium für

Dr. Jiří Horáček, ředitel odboru přeshraniční spolupráce Ministerstva

Regionale Entwicklung der Tschechischen Republik stellte bei großem

pro místní rozvoj ČR, představil za velkého zájmu postup přípravy

Interesse das Voranschreiten der Vorbereitung des neuen Programms

nového programu pro příští programové období. Pro členy mezivládní

für die nächste Förderperiode vor. Für die Mitglieder der Arbeitsgruppe

pracovní skupiny byly velmi zajímavé exkurze v Budyšíně a v Centru

waren die Exkursionen nach Bautzen und in das Naturschutzzentrum in

ochrany přírody v Neukirchenu.

Neukirchen sehr interessant.
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Příprava nového programu
Vorbereitung des neuen Programms
Program na podporu přeshraniční spolupráce
mezi Saskem a ČR připravuje redakční skupina, složená z českých a saských zástupců
ministerstev, občanských sdružení, odborů
a euroregionů. Na jednání této skupiny 21. 8.
2013 v Drážďanech české euroregiony zastupoval Euroregion Krušnohoří.
Hlavním bodem jednání byla zpráva ex-ante,
tedy kontrola před započetím nového programu, vypracovaná společností Management
Consultants GmbH z Düseldorfu. Představila ji
zde Judith Käser-Erdtracht a všemi účastníky
byla tato shrnující zpráva kladně hodnocena.
Monitoring byl prováděn dotazníkovým šetřením a rozhovory s leadpartnery projektů.
Prokázalo se, že stávající program Cíl 3 je
dobře realizován, navázáno bylo již 98 %,

že tento fond považují všichni za velmi důle-

und NGOs realisiert. Die Untersuchungen

i když vyplaceno je pouze 45 %. Kontrola ale

žitý a podporují jeho plné zachování v novém

bestätigten, dass auf tschechischer Seite

také ukázala, že se projevují výkyvy v realizaci

programu.

ein größerer Bedarf für Investitionen in die

projektů mezi prioritními osami, někdy fyzická

Infrastruktur besteht. Sehr positiv wurde die

implementace neodpovídá finanční podpoře,

Zusammenarbeit der Ministerien und des

shledány byly i rozdíly v naplnění stanovených

Begleitausschusses eingeschätzt. Auf säch-

cílů, které někdy neodpovídaly realitě.

Das neue Programm für die grenzüberschrei-

sischer Seite wurde Unzufriedenheit über

Úspěšně projekty realizovaly obce a nezisko-

tende Zusammenarbeit zwischen Sachsen

die komplizierte Administrative in der SAB

vé organizace. Šetření ukázalo, že na české

und der Tschechischen Republik wird in einer

geäußert.

straně byla větší potřeba investic do infra-

Redaktionsgruppe vorbereitet. Sie besteht aus

Es wurden funktionierende, grenzüberschrei-

struktury. Velmi kladně je ve zprávě hodnoce-

tschechischen und sächsischen Ministerver-

tende Netze und Kooperationen geschaffen.

na spolupráce ministerstev a Monitorovacího

tretern, Bürgervereinen, Gewerkschaften und

Sehr gute Ergebnisse wurden im Bereich

výboru, i když na saské straně se projevila

Euroregionen. Zur Beratung am 21. 08. 2013

Krisenmanagement und Tourismus erzielt,

nespokojenost s komplikovanou administra-

in Dresden wurden die Euroregionen durch die

jedoch weniger erfüllt wurde die wissenschaft-

tivou v Saské rozvojové bance (SAB).

Euroregion Krušnohoří vertreten.

liche und wirtschaftliche Zusammenarbeit.

Vytvořily se fungující nadnárodní sítě a ko-

Der Schwerpunkt der Beratung war das

Die meisten Befragten zeigten sich mit der

operace, velmi dobré výsledky byly v oblasti

Ergebnis der ex-ante-Evaluierung, also

Beratung und der Information zum Programm

krizového managementu a cestovního ruchu,

eine Kontrolle vor dem Start des neuen Pro-

zufrieden. Dagegen äußerten sie insgesamt

naopak se málo plnila vědecká a hospodářská

gramms. Diese wurde von der Gesellschaft

große Unzufriedenheit mit der übertriebenen

spolupráce. Spokojenost s poradenstvím a in-

Management Consultants GmbH aus Düssel-

Administration und der komplizierten Abrech-

formacemi o programu uvádí naprostá většina

dorf erarbeitet. Das Monitoring wurde als Fra-

nung, vor allem auf sächsischer Seite. Die

respondentů. Naopak se celkově projevila

gebogenuntersuchung durchgeführt und durch

Forderung für das neue Programm ist deshalb

značná nespokojenost s přebujelou admi-

Gespräche mit Leadpartnern ergänzt. Es hat

eine Beseitigung unnötiger Bürokratie, Ver-

nistrativou a komplikovaným vyúčtováním,

sich gezeigt, dass das bestehende Programm

einfachung der Formulare und vor allem eine

především na saské straně. Pro nový program

gut realisiert ist, es wurden schon 98% der

Beschleunigung der Kontrolle bei der Prüfung

je proto požadováno odstranění zbytečné

Mittel gebunden auch wenn bisher nur 45%

sowie die Einführung von Pauschalen. Die

byrokracie a urychlení přiměřené kontroly při

ausbezahlt worden sind. Die Kontrolle zeigt

SAB sollte verbindliche Zusagen und rechtli-

vyúčtování, zkrácení formulářů, bez detailního

auch, dass sich zwischen Prioritätenachsen

che Sicherheit für die Antragsteller einführen.

rozpočtu a zavedení paušálů. SAB by měla

bestimmte Schwankungen in den realisierten

Für die Euroregionen, die die tägliche grenz-

uvádět závazné přísliby a doplnit jimi právní

Projekten zeigen, ab und zu auch die physi-

überschreitende Zusammenarbeit ausüben,

jistoty pro žadatele.

sche Implementierung nicht der Förderung

ist das wichtigste Instrument ihrer Arbeit der

Pro euroregiony, které vykonávají drobnou

entspricht. Gefunden wurden auch Unter-

Kleinprojektefonds. Bei der Beratung in Dres-

každodenní přeshraniční spolupráci, je nejdů-

schiede bei der Erfüllung der festgestellten

den wurde wieder versichert, dass der Fonds

ležitějším nástrojem Fond malých projektů. Na

Ziele, welche die Realität nicht widerspiegelt.

als sehr wichtig betrachtet und seine volle Be-

drážďanském jednání jsme byli znovu ujištěni,

Erfolgreiche Projekte wurden von Gemeinden

wahrung im neuen Programm unterstützt wird.
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PŘÍPRAVA NOVÉHO PROGRAMU
VORBEREITUNG DES NEUEN PROGRAMMS

Nový program společně
Neues gemeinsames Programm
Im Bezirksamt Ústecký kraj fand am 29. 08. 2013 ein wei-

mitwirkt. Die finanziellen

teres Treffen der Partner des Bezirkes, zur Vorbereitung des

Bedingungen wurden im

neuen Programms der EU bis 2020 statt. Vertreten waren

September übergeben.

hier Fachläute des Bezirkes, der Euroregionen Krušnohoří

Diese Vorbereitung auf

und Elbe/Labe, der Bezirkswirtschaftskammer und dem

der staatlichen und eu-

Wirtschafts- und Sozialrat des Bezirkes Ústecký kraj.

ropäischen Ebene stellte

Die Teilnehmer wurden über den Prozess der Vorbereitung

Frau Gabriela Nekolová, Mitarbeiterin des Wirtschafts-

programu, i s problémy vzniklými pádem vlády. Ing.

des neuen Programms, sowie über die Probleme, die

und Sozialrates und Assistentin des Europaabgeordneten

Svoboda z Krajského úřadu podrobně seznámil přítomné

durch den Sturz der tschechischen Regierungen verursacht

Richard Falber vor.

s Integrovanou strategií Ústeckého kraje, ke které byly

wurde. Herr Ing. Svoboda aus dem Bezirksamt informierte

četné dotazy a připomínky. Pro přeshraniční spolupráci je

die Teilnehmer ausführlich zur Integrierten Strategie des

důležitá příprava Programu Evropské územní spolupráce.
V našem případě je to Program Česká republika-Sasko.

Bezirkes Ústecký kraj. Dazu gab es mehre Fragen und An-

merkungen. Für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit

Na Krajském úřadě Ústeckého kraje proběhlo 29. 8. 2013

V přípravě všech operačních programů hraje nyní velkou

ist die Vorbereitung des Programms der Europäischen

další setkání partnerů Ústeckého kraje, zaměřené na při-

roli Asociace krajů, která připravuje klíčové dokumenty.

territorialen Zusammenarbeit sehr wichtig. In unserem

pravovaný nový program EU do roku 2020. Zastoupeni

Finanční požadavky byly předány v září. Přípravu doku-

Fall ist es das Programm Freistaat Sachsen–Tschechische

zde byli odborníci Ústeckého kraje, Euroregion Krušno-

mentů v celostátním i evropském rozměru představila

Republik. Bei der Vorbereitung der operationellen Program-

hoří a Euroregion Elbe/Labe, Krajská hospodářská komora

vysoce odborně tajemnice Hospodářské a sociální rady

me spielt die Assoziation der Bezirke eine große Rolle,

a Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje.

Ústeckého kraje, asistentka europoslance Richarda Falbra,

weil sie an der Erarbeitung der wichtigsten Dokumente

Přítomní se seznámili s procesem přípravy nového

Gabriela Nekolová, DiS.

Wie sind die Standorte nach Rohstoffförderung zu nutzen?
Jak využít lokality po těžbě surovin
Die Hochschule HGF-TU Ostrava und die

Hornicko-geo-

Kreiswirtschaftskammer Most veranstalteten

logická fa-

mit ihrem deutschen Partner, dem Geokom-

kulta VŠB-TU

petenzzentrum Freiberg e.V. 2 Workshops

Ostrava a OHK

mit Fachleuten zu einem genehmigten

Most uspořá-

Projekt. Am 23. 09. fand in den Räumlichkeiten

daly workshop

der Wirtschaftskammer in Most der erste Workshop

s odborníky ke

tschechischer und deutschen Experten im Rahmen

schválenému

des Projektes „Bergbaufolgelandschaften und ihre

projektu. Dne

Nachnutzung - Grenzübergreifende Bewertung von

23. 9. 2013 se

best-practise Beispielen“. Das Projekt zielt auf

konal v prosto-

deutsch-tschechische Begegnungen im Bereich Re-

rách OHK Most

vitalisierung und Nutzung der Standorte, wo in der Vergangenheit gefördert wurde.

workshop s českými i německými odborníky na těžbu nerostných surovin v rámci projektu „Per-

Finanziert wird es aus dem Kleinprojektefons Ziel 3, der die Zusammenarbeit zwischen

spektivy využití lokalit po těžbě surovin“. Projekt je zaměřen na českoněmecká setkávání v oblasti

Sachsen und Tschechen unterstützt. Im Verlauf des Workshops wurden die zu den

revitalizace a využití lokalit, na kterých v minulosti probíhala těžba surovin. Financován je z Fondu

Themen Revitalisierung, Legislative und

malých projektů programu Cíl 3 podporu-

Folgenutzung des Gebietes nach der För-

jící spolupráci Saska a České republiky.

derung in einer Präsentationen gezeigt.

V průběhu workshopu byly shlédnuty

Im Verlauf des Workshops besuchten die

prezentace na téma revitalizace, legislativa

Teilnehmer das Technische Museum im

a využití území po těžbě surovin. V rámci

Erzgebirgsvorland und am nächsten Tag

programu workshopu proběhla návštěva

besuchten sie die Grube Centrum, sowie

Podkrušnohorského technického muzea

das rekultivierte Erholungsgebiet Bene-

a následující den se uskutečnila exkurze na

dikt in Most. Der zweite Workshop fand

hlubinném dole Centrum a prohlídka rekul-

am 16. 10. in Freiberg, am Standort Rei-

tivovaného areálu Benedikt. Další workshop

che Zeche statt. An beiden Workshops

k tomuto projektu se konal tentokrát na ně-

beteiligten sich viele deutsche sowie

mecké straně ve Freibergu 16. října. Obou

tschechische Experten sowie Vertreter

workshopů se zúčastnila řada významných

der Selbstverwaltungen.

expertů i zástupců samosprávy.

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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RADA EUROREGIONU
RAT DER EUROREGION

Rada Euroregionu Krušnohoří v Meziboří
Rat der Euroregion in Meziboří
Jednání rady proběhlo 30. 8. 2013 v Meziboří a tradičně

nového programu přeshraniční

se ho zúčastnili i představitelé okolních obcí. Starosta

spolupráce. Rada se také zabývala

Meziboří, nový člen rady Petr Červenka, představil své

přípravou Lokálního řídícího výboru,

město za velkého zájmu všech přítomných. Pod vedením

který bude rozhodovat o projektech

místopředsedy Euroregionu Krušnohoří Ing. Jiřího Hlinky

Fondu malých projektů.

projednali poté stanovisko k problémům horských obcí
s firmou Net4gas, s.r.o., a usnesli se na obsahu dopisu,
který euroregion této firmě zašle.

Die Tagung des Rates fand am 30. 08. 2013 in Meziboří

Direktor der Kultureinrichtung Kaskada in Bílina gewählt,

V zastoupení Chomutova v Radě Euroregionu Krušnohoří

statt, woran sich traditionell auch die Vertreter der umlie-

in die Arbeitsgruppe Wirtschaftsförderung Dr. Ing. Radka

dochází ke změně, místo Ing. Jana Řeháka, místostarosty

genden Gemeinden beteiligten. Der Bürgermeister von

Hodicová, Leiterin der Abteilung der Außenbeziehungen

Chomutova, byl zvolen členem rady Bc. Martin Klouda,

Meziboří, das neue Ratsmitglied Herr Petr Červenka, stellte

in Klášterec und in die Arbeitsgruppe Sport wurde Karel

rovněž místostarosta Chomutova. Na jednání byly dále

unter großem Interesse der Anwesenden seine Stadt vor.

Lippmann aus Chomutov gewählt. Der Rat wurde auch

odsouhlaseny změny v komisích euroregionu: do komise

Unter Leitung des Stellvertreters der Euroregion, Herrn

über einen neuen Vorschlag für die Verleihung des Preises

pro kulturu, mládež a školy byl zvolen Martin Berger, ře-

Ing. Jiří Hlinka wurde anschließend die Stellungnehme

der Euroregion für ausgezeichnete grenzüberschreitende

ditel kulturního zařízení Kaskáda v Bílině, do komise pro

zu den Problemen der Berggemeinden mit der Firma

Zusammenarbeit informiert. Dieser Vorschlag wird zur

hospodářství a turistiku Dr. Ing. Radka Hodicová, vedoucí

Net4gas, s.r.o. besprochen. Im Ergebnis wurde der Inhalt

Beratung der Arbeitsgruppe Schulen/Jugend/ Kultur

odboru vnějších vztahů v Klášterci a do sportovní komise

eines Briefes beschlossen, den die Euroregion an diese

gemeinsam mit anderen Vorschlägen besprochen. Die

byl zvolen Karel Lipmann z Chomutova.

Firma schicken wird.

Arbeitsgruppe schlägt dann einen gemeinsamen Kan-

Rada se seznámila s dalším návrhem na udělení Ceny Eu-

Es kam zu einer Änderung in der Vertretung der Stadt

didaten für die gesamte Euroregion vor. Für den Rat

roregionu Krušnohoří za vynikající přeshraniční spolupráci,

Chomutov im Rat der Euroregion. Statt Herrn Ing. Jan

sowie für die Mitglieder der Euroregion waren während

který bude spolu s dalšími návrhy projednán na komisi

Řehák, bisheriger Vertreter der Stadt Chomutov, wurde als

der Tagung in Meziboří insbesondere die Informationen

pro kulturu a mládež. Ta poté předloží společnému vedení

neues Mitglied des Rates Herr Bc. Martin Klouda, ebenso

über den Stand der Verbreitung das neue Programm der

euroregionu společný návrh kandidáta. Pro radu i pro členy

Vertreter der Stadt Chomutov, gewählt. Zur Ratssitzung

grenzüberschreitenden Zusammenarbeit sehr interessant.

Euroregionu Krušnohoří byly předeneseny na mezibořském

wurden weiterhin einige Änderungen beschlossen: in die

Der Rat beschäftigte sich außerdem mit der Vorbereitung

jednání velmi zajímavé informace o postupu přípravy

Arbeitsgruppe Kultur/Schule/Jugend wurde Martin Berger,

des Lokalen Lenkungsausschusses.

Rada Euroregionu v Oseku - Rat der Euroregion in Osek
Zářijové jednání komise se usku-

Die Septemberberatung fand im Rathaus Osek statt. Die Mit-

tečnilo na radnici v Oseku. Čle-

glieder des Rates verhandelten die Tätigkeit der Geschäfts-

nové komise projednali činnost

stelle seit der letzten Beratung in Meziboří und bewerteten die

jednatelství od posledního jed-

Arbeit der Arbeitsgruppen positiv sowie realisierte Projekte

nání rady v Meziboří a kladně

der Euroregion, von denen einige als Beispiele guter Arbeit

ocenili práci komisí a realizované

zum Jahrestag des Begegnungszentrums Sachsens in Prag

projekty euroregionu, z nichž

hervorgehoben wurden. Große Aufmerksamkeit widmete

některé úspěšné projekty byly

der Rat der Vorbereitung des neuen Programms zur Unter-

na setkání u příležitosti 1. výročí

stützung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit. Der

založení Kontaktní kanceláře

Rat begrüßte die Initiative der Arbeitsgruppe Wirtschafts-

Saska v Praze uvedeny jako pří-

förderung, zur Sammlung der Ideen und Anmerkungen der

klady velmi dobré práce. Velkou

anderen Arbeitsgruppen zum neuen Programm und deren

pozornost věnovala rada přípravě nového programu na podporu přeshraniční spolupráce.

Zusammenfassung. Die gemeinsame Stellungnahme der Arbeitsgruppen wird für das

Uvítala také iniciativu komise pro hospodářství a turistiku, která soustředí z ostatních komisí

Ministerium vorbereitet werden. Die Vorbereitung des neuen Programms nährten Teil-

jejich náměty a připomínky a vypracuje pro MMR stanovisko našeho euroregionu. Přípravu

nehmer der Tagung über Verteilung des Geldes für die Grenzgebiete in Pardubice, Frau

nového programu přiblížili účastníci jednání v Pardubicích o přidělení prostředků do nového

JUDr. Hana Jeníčková und Ing. Pavel Hajšman, der diesmal den Bezirk Ústecký kraj bei

programu, předsedkyně euroregionu JUDr. Hana Jeníčková a Ing. Pavel Hajšman, který ten-

der Ratssitzung vertrat. Ein wichtiger Punkt war die Vorbereitung des Lenkungsaus-

tokrát v radě zastupoval Ústecký kraj. Důležitým bodem byla příprava rozhodování Lokálního

schusses. Der Fonds der Kleinprojekte wird von der Euroregion verwaltet und deshalb

řídícího výboru. Za tento fond, spravovaný euroregionem, cítí rada obzvláštní zodpovědnost.

empfindet der Rat dafür eine große Verantwortung. Er akzeptierte die Empfehlungen der

Rada akceptovala doporučení svých odborných komisí a doporučila navržené projekty. Projekt

Arbeitsgruppen und hat die von den Arbeitsgruppen empfohlenen Projekte befürwortet.

Toulky Litvínovem - Turistický okruh B rada ke schválení na jednání Lokálního řídícího výboru

Das Projekt Spaziergang durch Litvínov - Stadtrundgang B wurde jedoch nicht Geneh-

rozhodně nedoporučuje.

migung im Lenkungsausschuss empfohlen. Die nächste Beratung wird in Klášterec

Další jednání se uskuteční v říjnu v Klášterci a následovat bude společné jednání německého

stattfinden, dann folgt die gemeinsame Beratung mit den Mitgliedern und dem Vorstands

představenstva a české rady ve Frauensteinu. Tady by se mělo také rozhodnout o udělení

der deutschen Seite der Euroregion in Frauenstein. Hier soll auch der diesjährigen des

letošní Ceny Euroregionu Krušnohoří.

Preises der Euroregion verliehen werden.
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Mikulášská štola otevřena - Niklas Stollen geöfnet
Hora Svaté Kateřiny - Dne 7. 9. 2013 byla
otevřena Mikulášská štola. Ve středověku byla
nejznámější štolou na stříbro a měď. Těžba rud
skončila v 18. století a v roce 1936 zde bylo
otevřeno hornické muzeum. Za války štola
sloužila jako protiletecký kryt. V dubnu 1945
zde měly být ukryty archiválie a hodnotné věci
z německé říše. V nedávné minulosti hledal
ve zdejší štole pan Gaensel poklady a Jantarovou komnatu. V této činnosti pokračoval
pan Greame Smith za spoluúčasti města Hora
Svaté Kateřiny. V současné době aktivity pana
Smitha pokračují, ale v jiných lokalitách i na
katastru města Hory Svaté Kateřiny.

Hora Svaté Kateřiny - Am 7. September wurde

mit der speläologischen Gesellschaft Agricola

Rozhodnutí města štolu znovu otevřít padlo

der Mikulášská štola (Niclas Stollen) geöffnet.

beginnen die Arbeiten im Stollen. Das Ziel ist,

zhruba před rokem. Po domluvě se speleo-

Im Mittelalter war er der bekannteste Stollen

den möglicherweise längsten Besucherstollen

logickou společností Agricola na spolupráci se

für Silber und Kupfer. Die Erzförderung endete

zu öffnen. Dabei bestehen mehrere Mög-

rozjely práce ve štole. Naším cílem je otevřít

im 18. Jahrhundert und 1936 wurde hier ein

lichkeiten, weil in annähernd gleicher Ebene

pokud možno co nejdelší prohlídkovou trasu.

Bergmuseum eröffnet. Im Krieg diente der

dieses Stollens noch drei Korridore verlaufen.

Možností jak to udělat je velmi mnoho, neboť

Stollen als Luftschutzraum. Im April 1945 wur-

Unter den gefluteten Teilen fallen die Korridore

v podobné úrovni této štoly jsou ještě tři patra

den Archivalien und andere wertevolle Dinge

in 157 m Tiefe. Für die Öffentlichkeit sind 250

chodeb. Pod úroveň zatopených částí spadají

hier verborgen. In jüngerer Vergangenheit

m Besichtigungstrasse vorbereitet und bald

chodby do hloubky 157 metrů.

wurden im hiesigen Stollen durch Herrn Gaen-

wird der ganze Stollen in einer Gesamtlänge

Pro veřejnost je připraveno asi 250 m pro-

sel das Bernsteinzimmer und weitere Schätze

von 420 zugänglich sein. In diesem Berg-

hlídkové trasy a brzy bude zprovozněna štola

gesucht. Die Suche wurde dann unter Beteili-

massiv gibt es 64 Stollen, wovon nur 14 einen

v celkové délce 420 m. V celém zdejším

gung der Gemeinde Hora Svaté Kateřiny von

Namen haben.

masivu je 64 štol, z toho 14 pojmenovaných.

Herrn Greame Smith fortgesetzt. Momentan

Besuchen Sie die Stadt Hora Svaté Kateřiny,

Navštivte Horu Svaté Kateřiny, z rozhledny se

werden die Aktivitäten des Herrn Smith wei-

schauen Sie hinab auf die Schönheit des

podívejte na krásu Krušných hor, do široké-

tergeführt, aber an anderen Standorten, auch

Erzgebirges und in das breite Tal mit dem

ho okolí včetně německého Schwartenbergu

auf dem Gebiet der Stadt Hora Svaté Kateřiny.

deutschen Schwartenberg und dann kommen

a z výšin pak sejděte dolů do dolu. Přejeme

Die Entscheidung der Stadt, den Stollen wie-

Sie hinein in den Berg. Wir wünschen Ihnen

Vám krásný pobyt v našem městě.

der zu öffnen, fiel vor etwa einem Jahr. Nach

einen schönen Aufenthalt in unserer Stadt.

Hana Řebíková, starostka

einer Vereinbarung über die Zusammenarbeit

Hana Řepíková, Bürgermeisterin

Hasičské zásahy i přeshraničně
Feuerwehr auch grenzüberschreitend im Einsatz
(JeR) ANNABDERG-BUCHHLOZ: Dne 3. září krátce před 11

(JeR) ANNABERG-BUCHHOLZ: Am 3. September kurz vor 11 Uhr

hodinou došlo ve služebně okresního úřadu v Annabergu-

ereignete sich im Dienstgebäude des Landratsamtes in Annaberg-

-Buchholzi k historické události; tak to alespoň vidí Volker

Buchholz Historisches; so sah das zumindest Volker Uhlig. Der mit-

Uhlig. Tento zemský rada Středosaského okresu uzavřel

telsächsische Landrat und Landrat Frank Vogel vom Ergebirgskreis

spolu se zemským radou Frankem Vogelem smluvní sva-

schlossen ein vertragliches Bündnis mit dem Direktor des tschechi-

zek s ředitelem českého hasičského sboru Ústeckého kraje

schen Feuerwehrrettungskorps des Bezirkes Ústí nad Labem Roman

Romanem Vyskočilem. Tím bude posílena přeshraniční

Vyskočil. Damit will man die Zusammenarbeit in Brandfällen und Hil-

spolupráce v případě požárů a záchranářství. Kromě toho

feleistungseinsätzen grenzüberschreitend stärken. Außerdem möchte

by se chtěli tito partneři v budoucnu podílet na společných

man künftig gemeinsam an Wettkämpfen und -übungen teilnehmen.

soutěžích a cvičeních. Podpora na obou stranách hranice

Die Unterstützung auf beiden Seiten der Grenze erlangt durch den

nabývá touto smlouvou konečně dlouho požadovanou právní

Vertrag endlich eine lang ersehnte Rechtssicherheit. Für den Abschluss

jistotu. Pro její uzavření byl nutný souhlas příhraničních měst

war die Zustimmung der grenznahen Städte und Gemeinden beider

a obcí obou saských zemských okresů.

sächsischer Landkreise nötig gewesen.
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Krušnohoří v Praze - Kontaktní kancelář Svobodného státu Sasko
Již celý rok má Sasko, jako jediná země
Spolkové republiky Německo, své zastoupení
v Praze, v ulici U Lužického semináře. Kontaktní kancelář vede usměvavá a pracovitá
Stefanie Rehm, státní ministryně v.v., která
byla nejen moderátorkou této velkolepé akce,
ale také milou hostitelkou.
Za uplynulou dobu se zde realizovala celá
řada úspěšných akcí a 24. září, u příležitosti
svého založení, uspořádala kancelář oslavu,
spojenou s prezentací dosavadní činnosti.
Současně také zahájila prezentaci jednotlivých
saských zemských okresů s jejich přeshraniční
spoluprací.
Jako první se zde v sobotu a v neděli představil
Krušnohorský okres (Erzgebirgskreis). Práci
kontaktního střediska ocenil ministr životního
prostředí a zemědělství Saska Frank Kupfer.
Do kompetence jeho ministerstva spadá nově
program přeshraniční spolupráce Cíl3, proto
se podrobně ve své řeči přeshraniční spoluprací zabýval. Krušnohorský okres, který
zastupoval zemský rada z Annabergu Frank
Vogel, představil zde turistiku, lidové umění
tohoto okresu a jeho hospodářský potenciál,
který garantuje Mathias Lißke z WFE. Ostatně
je také předsedou komise pro hospodářství
a turistiku Euroregionu Krušnohoří.
Oslavy se zúčastnila celá řada význačných
hostů, ale především se zúčastnili hlavní aktéři česko-saské spolupráce – četní zástupci
partnerských obcí, měst i obou euroregionů,
působících v Krušnohoří, které s Krušnohorským okresem sousedí.
Zúčastnil se rovněž ředitel odboru přeshraniční
spolupráce na Ministerstvu pro místní rozvoj
České republiky Jiří Horáček, který od samého
začátku v euroregiony podporuje, generální
konzulka v Drážďanech Jarmila Krejčíková, Jiří
Hlinka, místopředseda Euroregionu Krušnohoří či jeho jednatel František Bína.
Na výstavě v prostorách kontaktní kanceláře mohla široká veřejnost obdivovat krásy
a úspěchy Krušnohoří, sledovat při práci
tradiční krušnohorské řemeslníky a umělce
a v neposlední řadě ochutnávat vynikající
krušnohorské kulinářské speciality.
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Erzgebirge in Prag - Das Verbindungsbüro des Freistaates Sachsen
Schon ein ganzes Jahr hat Sachsen, als einziges
Bundesland der Bundesrepublik Deutschland, eine
Vertretung in Prag, auf der Straße U Lužického
semináře (Lausitzer Seminar). Das Verbindungsbüro des Freistaates Sachsen in Prag wird von der
Staatsministerin a.D. Stefanie Rehm, geleitet, die
die Veranstaltung nicht nur moderierte, sondern
auch eine gute Gastgeberin war.
Im vergangenen Jahr wurde in der Sächsischen
Vertretung eine Reihe erfolgreicher Veranstaltungen durchgeführt und am 14. September,
anlässlich des 1. Jahrestages, organisierte das
Verbindungsbüro eine mit einer Präsentation der
bisherigen Tätigkeit verbundene Festveranstaltung.
Gleichzeitig startete auch eine Präsentation von
einzelnen sächsischen Landeskreisen und deren
grenzüberschreitender Zusammenarbeit.
Als erster stellte sich der Erzgebirgskreis vor. Die
Arbeit des Verbindungsbüros wurde vom Sächsischen Staatsminister für Umwelt und Landwirtschaft Frank Kupfer hoch eingeschätzt. In
der Kompetenz seines Ministeriums ist auch das
Programm für grenzüberschreitende Zusammenarbeit Ziel3, das auch Thema seiner Rede war. Der
Erzgebirgskreis wurde von Herrn Landrat Frank
Vogel repräsentiert, dem Vorstandsmitglied der
Euroregion Erzgebirge, der den Tourismus und die
Volkskunst seines Kreises vorgestellte, sowie die
Wirtschaftsförderung, für die Mathias Lißke vom
WFE verantwortlich ist. Dieser ist übrigens auch
der Vorsitzender der Arbeitsgruppe Wirtschaftsförderung und Tourismus der Euroregion Erzgebirge.
An der Festveranstaltung nahmen eine Reihe
Persönlichkeiten teil. Die Hauptakteure der sächsisch–tschechischen Zusammenarbeit waren die
Vertreter der Partnergemeinden, der Partnerstädte
und der beiden Euroregionen, die an den Landkreis grenzen. Beteiligt haben sich auch Partner
der Euroregionen – z.B. Herr Jiří Horáček, Direktor
der Abteilung Grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Ministerium für Regionalentwicklung, der
von Anfang an die Euroregionen unterstützt, die
Generalkonsulin aus Dresden Jarmila Krejčíková,
Thomas Horn, aus der Staatskanzlei Dresden,
der stellvertretende Vorsitzende der Euroregion
Krušnohoří Herr Jiří Hlinka und sein Geschäftsführer Herr František Bína. In der Ausstellung in den
Räumlichkeiten des Verbindungsbüros konnte die
breite Öffentlichkeit die Schönheit und die Erfolge
des Erzgebirgskreises bewundern, den Handwerkern bei der Arbeit zusehen, die Künstler beobachten und nicht zuletzt die ausgezeichneten erzgebirgischen kulinarischen Spezialitäten genießen.
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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

Tagung ArchaeoMontan 2013 zum mittelalterlichen Bergbau in Sachsen und Böhmen
Konference ArchaeoMontan 2013 o středověkém hornictví v Krušnohoří
ArchaeoMontan, dieser einschlägige Name

das Landesamt für Archäologie Sachsen unter

tradici a hluboký kulturněidentifikační význam.

steht seit März 2012 für eines der umfang-

Projektleitung von Dr. Christiane Hemker, die

Na projektu se podílí celkem 45 specialistů

reichsten länderübergreifenden Projekte zur

bereits den Forschungsschwerpunkt Monta-

z oboru archeologie, historie, muzeologie,

Erfassung und Erforschung des mittelalterli-

narchäologie verantwortet.

geologie, restaurování a dendrochronologie.

chen Bergbaus. In einer engen Partnerschaft

Höhepunkt des Projektes ist die Wander-

Centrem výzkumu je saský Zemský úřad pro

zwischen drei deutschen und vier tschechi-

ausstellung „Silberrausch und Berggeschrey

archeologii v Drážďanech a na české straně

schen Institutionen wird länderübergreifend

– Archäologie des mittelalterlichen Bergbaus

Ústav archeologické památkové péče seve-

und interdisziplinär an diesem Thema gear-

in Sachsen und Böhmen“. Sie wird ab dem 22.

rozápadních Čech v Mostě.

beitet. Möglich wurde dies durch die Zusage

Juni 2014 zunächst im Museum Königliche

Od zahájení projektu byly na saské straně

einer knapp dreijährigen Unterstützung des

Münze, Jáchymov und ab Oktober 2014 in

odhaleny šachty a štoly v hloubce až 28 metrů

Projektes im Rahmen des Ziel 3/Cíl 3-Pro-

der Osterzgebirgsgalerie, Museum Dippol-

pod povrchem země. Archeologové pátrají po

gramms zur Förderung der grenzübergrei-

diswalde, gezeigt. Das Ausstellungskonzept

pozůstatcích činnosti středověkých horníků

fenden Zusammenarbeit 2007–2013 zwischen

bildet zugleich die Grundlage zur Realisierung

v nově objevených dolech v Dippoldiswalde

dem Freistaat Sachsen und der Tschechischen

einer ständigen Ausstellung im zukünftigen

u Drážďan a na české straně v okolí Příseč-

Republik. Das Programm wird dankenswer-

„Zentrum für den mittelalterlichen Bergbau im

nice nedaleko Klášterce nad Ohří. Doposud se

terweise großzügig durch den Europäischen

Erzgebirge (ZmBE)“ in Dippoldiswalde.

podařilo objevit několik set fragmentů dřevě-

Fonds für regionale Entwicklung: Investition

Das Projekt wird finanziell unterstützt aus der

ných hornických nářadí, častečně také i zcela

in Ihre Zukunft der Europäischen Union fi-

Europäischen Union, Europäischem Fonds

zachované celky.

nanziert, und nur so ist es möglich, dieses für

für regionale Entwicklung: Investition in Ihre

Ve spolupráci s archeologickým výzkumem

das sächsische und tschechische Erzgebirge

Zukunft.

v Kutné Hoře a v Jihlavě přináší Archaeo-

walde und Niederpöbel (Osterzgebirge) bis in

ArchaeoMontan – pod tímto označením se

Montan nové poznatky o středověkém dolo-

Tiefen von 28 m unter der Oberfläche archäo-

od března 2012 skrývá jeden z největších

vání a zpracování stříbra ve Střední Evropě.

logisch und geologisch untersucht. Zugleich

dlouhodobých projektů věnujících se výzkumu

Nejnovější poznatky byly představeny na

werden die Altbergbaurelikte in ausgewählten

a dokumentaci středověkého hornictví. V rám-

mezinárodní konferenci ArchaeoMontan 2013

Referenzregionen des oberen Erzgebirges

ci projektu ArchaeoMontan se konala v Kadani

v Kadani 26.–28. září 2013.

mittels Fernerkundung erfasst, historisch-ar-

ve dnech 26.–28. září 2013 mezinárodní od-

Putovní výstava v Jáchymově a Dippoldiswalde

chäologisch qualifiziert und inventarisiert. Die

borná konference, kde byly prezentovány dílčí

Jedním z hlavních výstupů projektu je putovní

tschechischen Projektpartner konzentrieren

výsledky výzkumu.

výstava s názvem Stříbrná horečka – Volá-

sich auf die Untersuchung obertägiger Spuren

Tématem středověkého hornictví se v úzké

ní hor: archeologie středověkého hornictví

des mittelalterlichen Bergbaus im Gebiet des

spolupráci a mezioborovém dialogu zabývají

v Sasku a Čechách prezentující mimo jiné

Kremsiger Gebirges, die geologischen Ana-

tři němečtí a čtyři čeští projektoví partneři.

archeologické nálezy z prozkoumávaných

lysen des Erzgesteins sowie die Generierung

Realizace tohoto výzkumu je možná díky

oblastí. Výstava bude k vidění příští rok od

der GIS-gestützten Datenbank. Beteiligt sind

tříleté finanční podpoře z Programu Cíl 3 na

června v renesanční budově Muzea Královská

Archäologen, Grabungstechniker, Historiker,

podporu přeshraniční spolupráce 2007-2013

mincovna v Jáchymově a od 10. října 2014 pak

Vermessungsingenieure, Geologen, Minera-

mezi Českou republikou a Svobodným stá-

v muzeu v Dippoldiswalde u Drážďan.

logen, Restauratoren und Museologen.

tem Sasko.

Více informací o projektu naleznete na strán-

Sogenannter „Lead-Partner“ des Projektes ist

Hornictví má v Krušných horách osmisetletou

kách www.archaeomontan.eu.

so wichtige Thema grundlegend und in seiner
Bandbreite wegweisend zu erkunden.
Im Rahmen des Projektes sind drei internationale Tagungen geplant.
Die zweite Tagung findet in Kadan (CZ) vom
26. bis 28. September 2013 statt. Die Organisation der Tagung hat das Institut für archäologische Denkmalpflege, Most als einer von den
sieben Projektpartnern übernommen (mehr
Informationen unter www.archaeomontan.eu).
Der erzgebirgische Bergbau ist seit fast 850
Jahren von identitätsstiftender und kultureller
Bedeutung. Noch heute wird die Tradition sehr
lebendig gepflegt. Seit März 2012 werden die
mittelalterlichen Bergwerke von Dippoldis-
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Velký projekt hornické spolupráce pokračuje
Großes Projekt der Zusammenarbeit der Bergleute geht weiter
Europäische Union. Europäischer Fonds für
regionale Entwicklung: Investition in Ihre
Zukunft/Evropská unie. Evropský fond pro
regionální rozvoj: Investice do vaší budoucnosti

Rekonstrukce objektu Podkrušnohorského
technického muzea je název projektu v programu Cíl 3, který podalo Podkrušnohorské
technické muzeum a jeho projektovým partnerem je saská obec Lengefeld se svým muzeem těžby vápence. Realizací projektu dojde
k modernizaci a rozšíření prostor Podkrušnohorského technického muzea i muzea v Lengenfeldu a k vytvoření nové partnerské expozice s názvem „Rudné dobývání v Krušných
horách“, zachycující těžbu nerostů v Podkrušnohoří. Výstava bude putovní a bude umístěna
v prostorech hornického muzea a v Lengefeldu. V rámci realizace projektu vznikne brožura
o výstavě, dále internetové stránky o vlastním
projektu, a zaměstnanci partnerů budou proškoleni tak, aby získali podrobnější informace
o partnerském muzeu. Na české straně je
poskytnuta dotace ve výši 244.996,35 EUR,
na německé 25.925,00 EUR.
Na přípravném workshopu ve vápence v Lengefeldu byly dojednány první konkrétní úkoly,
příprava výběrového řízení na stavební práce a obsah publikace. Jednání bylo spojeno
s výstavou muzea vápenky a s fáráním do
současného dolu na vápenec společnosti
Geomin. Následující setkání partnerů a další
exkurze v hlubinném dole Centrum se uskutečnilo 24. 7. 2013, a byly zde dojednány další
konkrétní kroky realizace projektu.

„Die Rekonstruktion des Technischen Museums des Erzgebirgsvorlandes“ ist der Titel des

sowie Internetseiten über das eigentliche

im Programm Ziel 3 genehmigten Projektes,

Projekt entstehen. Die Mitarbeiter beider Mu-

das von diesem Museum beantragt wurde.

seen werden weitergebildet, um detailliertere

Der Projektpartner ist die sächsische Ge-

Informationen über das Partnermuseum zu

meinde Lengefeld mit ihrem Museum Kalk-

erhalten. Auf tschechischer Seite wurde das

werk. Im Rahmen der Umsetzung des Projek-

Projekt in Höhe von 244.996,35 EUR geför-

tes werden Räumlichkeiten des Technischen

dert, auf deutscher Seite sind es 25.925,00

Museums des Erzgebirgsvorlandes moderni-

EUR. Bei einem Vorbereitungsworkshop im

siert und erweitert. Außerdem wird eine neue

Kalkwerk Lengefeld wurden bereits konkrete

partnerschaftliche Ausstellung mit dem Titel

Aufgaben vereinbart: die Ausschreibung für

„Erzförderung im Erzgebirge“ geschaffen,

Bauarbeiten und der Umfang der Publikation.

die sich mit der Förderung von Rohstoffen im

Die Beratung wurde mit der Besichtigung der

Erzgebirge befasst. Es handelt sich dabei um

Ausstellung und mit der Einfahrt in den ak-

eine Ausstellung, die sowohl im Technischen

tiven Kalkbergbau der Gesellschaft Geomin

Museum des Erzgebirgsvorlandes als auch

verbunden. Das nachfolgende Treffen fand

im Museum Kalkwerk Lengefeld gezeigt wird.

am 24. 07. 2013 unter Tage statt. Hier wurden

Im Rahmen der Durchführung des Projektes

weitere konkrete Schritte der Projektrealisie-

werden eine Publikation über die Ausstellung,

rung besprochen.
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Tradiční soutěž mladých hasičů
Traditioneller Wettbewerb der Jugendfeuerwehren
Der diesjährige Wettbewerb der Jugendfeuerwehren fand
vom 6.–8. September 2013 statt und wurde von der Feuerwehr aus Zwönitz-Hormersdorf in der schönen Umge-

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

bung des Erholungsgebiets Jugendherberge Hormersdorf
organisiert. Aus jedem tschechischen und deutschen Kreis
starteten 2 gemischte Mannschaften mit 5 Mitgliedern.
Die Altersgrenze wurde auf 6 bis 18 Jahre festgelegt. Die
Mannschaften haben in 14 Feuerwehrdisziplinen gewetteifert und diesmal platzierten sich an der Spitze tschechische
Teams. Den ersten Platz belegte Bílence A, den zweiten
Háj u Duchcova und den dritten Platz gewann Cítoliby bei
Louny. Neben dem Wettbewerb fanden auch viele Freizeitaktivitäten statt. Der gemeinsame Aufenthalt hat, wie in
den vergangenen Jahren, zur Vertiefung der bereits früher

Letošní soutěž mladých hasičů Euroregionu Krušno-

u Loun. Součástí soutěže bylo i mnoho volnočasových

geknüpften Freundschaften beigetragen und neue wurden

hoří proběhla ve dnech 6.–8. září 2013. Uspořádali ho

aktivit. Společný pobyt přispěl stejně jako v minulých

hier natürlich auch geknüpft. Ein großer Dank für den Erfolg

tentokrát hasiči ze Zwönitz – Hormersdorfu v krásném

letech k prohloubení již dříve navázaných přátelství a nová

des Wettbewerbs und für den angenehmen Aufenthalt der

přírodním prostředí rekreačního areálu Jugendherberge

přátelství byla zde samozřejmě také navázána. Velký dík za

jungen Feuerwehren gilt der Projektkoordinatorin Frau

v Hormersdorfu. Z každého českého i německého okresu

zdar soutěže a za příjemný pobyt mladých hasičů si zaslouží

Elke Zepak und Frau Vladimíra Chramostová, langjähriges

startovala 2 pětičlenná smíšená družstva a věková hranice

projektová manažerka německé části euroregionu Elke Ze-

Mitglied der Arbeitsgruppe Feuerwehr der Euroregion.

byla stanovena od 6 do 18 let. Družstva soutěžila ve 14

pak a dlouholetá členka komise krizového managementu

Übriges traf sich diese Arbeitsgruppe, die der „Vati“ dieses

hasičských disciplínách a tentokrát se na špici umístila

Vladimíra Chramostová z Loun. Ostatně komise pro krizový

Wettbewerbes ist, zu ihrer Beratung bei dem Wettbewerb

česká družstva. Na prvním místě to bylo družsto Bílence

management, která je „tatínkem“ soutěže, se zde sešla na

am Freitagabend, den 6. September.

A, na druhém Háj u Duchcova a na třetím místě Cítoliby

svém jednání na soutěži v pátek 6. září večer.

Partnerství vyznačeno - Partnerschaft ausgeschildert
V Großrückerswalde byly za účasti jeho představitelů, představitelů partnerského

In Großrückerswalde wurde unter Anwesenheit der Vertreter der Euroregion Erzgebirge, der Partner-

města Klášterec nad Ohří a Euroregionu Krušnohoří dne 1. srpna 2013 slavnostně

gemeinde Großrückerswalde und deren Partnerstadt Klášterec nad Ohří am 1. August 2013 feierlich

odhaleny informační tabule na vjezdu do města, uvádějící obě partnerská města.

Informationstafeln an der Einfahrt in die Stadt enthüllt, die die Namen der Städte tragen. Dies war

Stalo se tak v rámci realizace projektu „Na společné cestě

der Abschluss des Projektes „Auf gemeinsamem

Krušnohořím“. Tento projekt navázal na předchozí úspěšně

Weg durch das Erzgebirge“. Das Projekt knüpft

realizovaný projekt a svými aktivitami nyní podporuje

an ein vorangegangenes, erfolgreiches Projekt

rozvoj vzájemných kontaktů a spolupráci obyvatel obou

an und unterstützt mit diesen Aktivitäten nun die

partnerských obcí. Novou přidanou hodnotou projektu

Entwicklung der gegenseitigen Kontakte und die

jsou výstavy výtvarníků, vznik společného kulturního

Zusammenarbeit der Einwohner beider Partner-

kalendáře pro rok 2014, realizace řemeslných trhů, vznik

städte. Ein neuer Mehrwert des Projektes sind

kulinářského receptáře, setkání sportovců, a také právě

Ausstellungen von Künstlern, ein gemeinsamer

umístění informačních tabulí o partnerství na vjezdech do

Kulturkalender für 2014, Handwerksmärkte, die

obcí. Do těchto aktivit je teď již zapojeno většího množství

Entstehung eines kulinarischen Rezeptbuches,

obyvatel a prohloubila se i četná přátelství jednotlivých

gemeinsame Sportwettkämpfe, und eben auch

spolků a občanů, jak ve svých projevech zdůraznily

das Aufstellen der Informationstafeln an den

starostka Klášterce Ing. Kateřina Mazánková a starosta

Einfahrten in die beiden Städte. In den Aktivitä-

Großrückerswalde Jörg Stephan.

ten wirken schon viele Einwohner mit. Dadurch

Projekt pokračoval poté v Klášterci, kde byla 8. 10. slav-

werden Freundschaften zwischen einzelnen

nostně odhalena jedna z celkem čtyř cedulí informujících o partnerství Klášterce nad

Vereinen und Bürgern vertieft. Das wurde in den Reden der Bürgermeisterin von Klášterec nad

Ohří s Grossrückerswalde. Byl tak symbolicky završen rok trvající společný projekt,

Ohří Ing. Kateřina Mazánková und dem Bürgermeister von Großrückerswalde Jörg Stephan betont.

v rámci kterého se uskutečnila četná setkání občanů, sportovních klubů, hasičů

Das Projekt hatte seine Fortsetzung dann in Klášterec, wo am 08. 10. ein der insgesamt vier über

a mládeže jak v Klášterci, tak v partnerské obci. Starostka Klášterce Ing. Kateřina

die Partnerschaft Klášterec nad Ohří und Großrückerswalde Tafel enthüllt wurde. Damit war sym-

Mazánková spolu se starostou Grossrückerswalde, panem Jörgem Stephanem jsou

bolisch das ein Jahr dauerte Projekt beendet. Im seinem Rahmen fand zahlreiche treffen der Bürger

přesvědčeni, že spolupráce bude probíhat i nadále.

Sportklubs, Feuerwehren und Jugend in Klášterec, sowie in der Partnergemeinde Großrückerswalde.

Projekt „Na společné cestě Krušnohořím II“ byl financován z prostředků Cíl3/Ziel3

Die Bürgermeisterin Frau Ing. Kateřina Mazánková gemeinsam mit dem Bürgermeister Herrn Jörg

Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Stephan sind überzeugt, dass diese Zusammenarbeit auch weiterhin fortsetzen wird.
Europäische Union. Europäischer Fonds für
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Kulinářsky zažít Krušnohoří/Erzgebirge
Erzgebirge/Krušnohoří kulinarisch erleben
ložit ji jako mnohotvárný a autentický produkt

kulinarischer Traditionen, gemeinsames Aus-

Krušnohoří/Erzgebirge – regionální kuchyně

vysoké kvality a jako faktor zážitkové turistiky.

probieren der Gerichte und der Vorbereitung

jako výraz (znovuobjevené) společné identity

To jsou cíle projektu. Především organizací

der touristischen Vermarktung des Themas.

v česko–saském příhraničí (trvání projektu

a soutěží kulinářských tradičních akcí v pří-

Die wissenschaftliche Aufbereitung des

19.11.2012 – 31.12.2014).

hraničí by měly být realizovány cíle projektu.

Themas erfolgt durch Herrn Prof. Gotthard

Jídlo je tradice, dějiny i identita. Aby bylo

Vzdělání, organizace a stabilizace přeshra-

B. Schicker. In seiner Studie zur Regionalen

možné tyto tradice, dějiny a identitu ucho-

ničního nosného síťového propojení gastro-

Küche ( „Kulturgeschichte der Gastronomie im

vat, vzpomenout zapomenuté a spojit ho

nomických podniků může přispět k dalšímu,

sächsischen und böhmischen Erzgebirge“),

s aktuálním vývojem kuchyňského oboru, byl

dlouhodobému úspěchu projektu.

deren erste Ergebnisse kürzlich vorgestellt

uveden do života projekt „Kulinářsky zažít

Další informace naleznete na webových strán-

wurden, untersucht er geschichtliche Einflüs-

Krušnohoří/Erzgebirge. Jedná se o společný

kách projektu:

se auf die Kulinarik im Erzgebirge, analysiert

česko–německý projekt, ve kterém je ve-

www.regionalekueche.erzgebirge.eu

und erläutert historische Rezepte sowie de-

doucím partnerem Wirtschaftsförderung

ren Herkunft und gibt Empfehlungen für

Erzgebirge GmbH. Projekt byl doplněn

die nachhaltige Wiederbelebung in der

dalšími partnery. Jsou to turistický svaz

erzgebirgischen Gastronomielandschaft.

Tourismusverband Erzgebirge e.V., okresní

Diese Ergebnisse dienen als Grundlage

město Annaberg-Buchholz a SOŠ a SOU

für die weitere Arbeit der Projektpartner

(učňovské školy) v Nejdku. Hlavní body

während der Projektlaufzeit, durch die

obsahu spočívají v historickém zpracování

nachhaltige Strukturen über die Projekt-

kulinářské tradic, společného odzkoušení

laufzeit hinaus geschaffen werden sollen.

pokrmů a v přípravě tohoto tématu pro vy-

In den kommenden Monaten geht es in

užití na turistickém trhu.

die praktische Arbeitsphase: mit Beginn

Vědeckou přípravu tohoto tématu zajišťu-

des neuen Schul- und Ausbildungsjah-

je profesor Gotthard B. Schicker. V jeho

res werden in den Berufsschulzentren

studii o regionální kuchyni (Kulturní dějiny

in Annaberg-Buchholz und Nejdek alte

gastronomie v saském a českém Kruš-

Rezepte nachgekocht. Durch moderne

nohoří), jejíž první výsledky byly právě

Aufbereitung wird versucht diese in die

představeny, zkoumá historické vlivy na

bestehende Küche der Erzgebirgsre-

stravu v Krušnohoří, analyzuje a vysvětluje

gion zu integrieren. Auch im Unterricht

historické recepty a jejich původ, ale také

der Grund- und Mittelschulen wird das

předává doporučení pro jejich udržitelné

Thema der Regionalen Küche Einzug

znovuoživení v tomto gastronomickém území.

Ziel3-Projekt: „Erzgebirge/ Krušnohoří kulina-

halten, deren Wichtigkeit auch von OB Bar-

Výsledky budou sloužit jako základna pro další

risch erleben – Regionale Küche als Ausdruck

bara Klepsch auf der Auftaktveranstaltung

práci projektových partnerů během realizace

einer (wiederentdeckten) gemeinsamen Iden-

nochmals betont wurde.

projektu a posílí trvalé propojení struktur vznik-

tität im sächsisch-böhmischen Grenzraum“

Die traditionelle erzgebirgische Küche als

lých během realizace i po skončení projektu.

(Laufzeit: 19.11.2012 - 31.12.2014)

Markenzeichen stärker zu nutzen, in der brei-

V příštích měsících projekt pokročí již do prak-

Essen ist Tradition, Geschichte und Identität.

ten Öffentlichkeit zu thematisieren sowie die

tické pracovní etapy. Na začátku nového škol-

Um die Traditionen, Geschichten und Identi-

erzgebirgische Küche als ein facettenreiches

ního roku se již v odborných učilištích v Nejdku

täten zu bewahren, sich an Vergessenes zu

und authentisches Produkt von hoher Qualität

a Annabergu-Buchholzi začíná s vařením

erinnern und mit Neuerungen der Küche von

und hohem Erlebnisfaktor am Markt zu posi-

podle starých receptů. Pokoušejí se tak po-

heute zu verbinden, wurde das Projekt „Erz-

tionieren, das sind die Ziele des Projektes.

mocí moderní přípravy pokrmů obsáhnout tyto

gebirge/ Krušnohoří kulinarisch erleben“ ins

Insbesondere durch die Organisation und

staré recepty do stávajících krušnohorských

Leben gerufen. Dabei handelt es sich um ein

Bewerbung kulinarischer Traditionsveran-

kuchyní. Téma regionální kuchyně vstupuje

deutsch-tschechisches Gemeinschaftspro-

staltungen in der Grenzregion sollen die Ziele

ale i do vyučování na základních i středních

jekt mit der Wirtschaftsförderung Erzgebirge

des Projektes umgesetzt werden. Durch die

školách, a její důležitost na zahájení projektu

GmbH als Leadpartner. Der Projektverbund

Bildung, Organisation und Stabilisierung eines

vícekrát zdůraznila primátorka Annabergu

wird ergänzt durch die Partner Tourismus-

grenzübergreifenden tragfähigen Netzwerkes

Barbara Klepsch.

verband Erzgebirge e.V., Große Kreisstadt

von Gastronomiebetrieben wird weiterhin zum

Je také cílem projektu posílit a více využít

Annaberg-Buchholz und SOŠ a SOU (Berufs-

langfristigen Erfolg des Projektes beigetragen.

tradiční krušnohorskou kuchyni jako obchodní

fachschule) Nejdek. Inhaltliche Schwerpunkte

Weitere Informationen finden Sie auf der Pro-

značku, prezentovat ji široké veřejnosti a za-

bestehen in der historischen Aufarbeitung

jektwebseite regionalekueche.erzgebirge.eu.
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Projekt v programu Cíl 3: Kulinářsky zažít

ÚSPĚŠNÉ PROJEKTY
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Poznej sousedův region – úspěšný projekt na cílové čáře
Lerne die Nachbarregion kennen – erfolgreiches Projekt auf der Ziellinie
Podbořany, Ehrenfriedersdorf - Právě uply-

mutově, ekologickou

nulé tři měsíce byly pro město Podbořany ve

farmu v Nepomyšli

znamení mezinárodního upevňování vztahů

a zámek Krásný Dvůr.

s partnerskými městy. Téměř celoroční pří-

Všichni zúčastnění

pravy vyústily v řadu výměnných akcí (6),

projekt subjektivně

které se odehrály jak v českém regionu, tak

hodnotili značně po-

na německé straně. Dějištěm poznávacích

zitivně a některé zku-

pobytů byla města Podbořany, a německá

šenosti byly námětem

Ehrefriedersdorf a Spalt. Kromě tradičního na-

k úvaze na přenesení

vazování a upevňování již letitých přátelských

do domovských loka-

vztahů letos došlo díky obměně projektů k širší

lit. Nejvyšší hodno-

poznávací činnosti v oblastech kultury, historie

tu však bez pochyby

a způsobu využití místních podmínek k životu

přinesla komunika-

i podnikání. Tato inovace přinesla do dosud

ce a rozvíjení přiro-

provozovaných vzájemných aktivit zcela no-

zených přátelských

vý rozměr a stala se, dle výpovědí účastníků

vztahů s našimi nej-

inspirací do budoucna.

bližšími zahraničními

V celém kalendáři již proběhlých akcí mají

sousedy.

především dvě z nich významné místo pod
názvem projektu „Poznej sousedův region“ .
Nejen proto, že hostitelem bylo město Podbořany a projekt byl zajištěn z prostředků EU.
Právě šíře akcí a různorodost poznávací problematiky dovolily hostům podrobněji poznat

Podbořany, Ehrenfriedersdorf - Die letzten

Projekt dauerte ein paar Monate und nach

zvláštnosti a jedinečnosti regionu. Projekt

drei Monate waren für die Stadt Podbořany

erfolgreicher Realisierungen der einzelnen

vznikal několik měsíců a po úspěšných re-

(Podersam) geprägt von der Festigung der

Etappen kommt es in diesen Tagen zum

alizacích jednotlivých etap v dnešních dnech

Beziehungen zwischen den Partnerstädten.

Ende. Im Rahmen der Unterstützung aus

dochází ke konečné bilanci. V rámci podpory

Nach einem Jahr Vorbereitungszeit fanden

dem Kleinprojektefonds – Ziel 3/Cíl 3 wurde

z Fondu malých projektů - Ziel3/Cíl 3 , byla

viele gegenseitig Besuche statt (6), die sich

ein Zuschuss in der Höhe von 11.519,73 Euro

městu poskytnuta částka 11.519,73 Euro.

sowohl in der tschechischen Region als auch

gewährt. Dieser Beitrag deckte 85 % der Kos-

Tento příspěvek pokryl celých 85 % nákladů

auf der deutschen Seite abspielten. Der Raum

ten für beiden Aktionen.

na obě akce.

für die Begegnungen waren in Tschechien die

Alle Teilnehmer bewerteten das Projekt als

Červnový pobyt více než padesáti německých

Stadt Podbořany und auf deutscher Seite

sehr positiv. Der höchste Wert bestand jedoch

hostů ve dnech 20.-23.6.2013 v Podbořanech

Ehrenfriedersdorf und Spalt.

in der Kommunikation und der Entwicklung

a pobyt 25 dětí v následujícím měsíci 15.-19.7.

Im letzten Kalenderjahr haben besonders

der Freundschaftsbeziehungen mit unseren

2013 v rámci výměnného letního tábora plně

zwei von ihnen ihr Platz unter dem Projekttitel

nächsten Nachbarn.

využil již nabytých zkušeností z minulých let.

„Lerne die Nach-

Bohatým programem se mohli malí i velcí

barregion kennen“

účastníci poučit či inspirovat každý den v jiné

verteidigt. Das

lokalitě blízkého okolí. Projekt byl zaměřen na

Projekt wurde mit

návštěvu převážně historických lokalit, kde

Finanzmitteln der

se propojuje současná činnost či podnikání

EU durchgeführt.

s využitím místního potenciálu.

Die Breite und

Do programu byl tak zařazen Kadaňský kláš-

Vielfalt der Veran-

ter, biostatek a zámek ve Valči, pivovar Chý-

staltungen erlaubte

še, domácí dílna na výrobu vitráží v Lubenci,

den Gästen aus-

přesunutý kostel v Mostě a galerie renesanční

führlich, die Be-

Sladovna v Žatci. Obdobný program měla po-

sonderheiten und

tom i druhá část projektu při letním výměnném

Einzigartigkeiten

táboře dětí přizpůsobený však úrovni mládeže.

des Gebiets ken-

Ti navštívili zámek Manětín, ZOOpark v Cho-

nenzulernen. Das
Europäische Union. Europäischer Fonds für
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Zusammenkunft der tschechischen und sächsischen Museumsfachleute
Setkání českých a saských muzejníků v Kadani
Der Bezirk Ústecký kraj gehört zu den erfolgreichen Antragstellern, denen es gelingt,
Projekte mit Hilfe des Programms für grenzüberschreitenden Zusammenarbeit Ziel3/
Cíl3 zu realisieren. Neben den Großprojekten
sind es auch eine Reihe Aktivitäten aus dem
Kleinprojektefonds der Euroregion Erzgebirge, z.B. die gemeinsamen Treffen und Erfahrungsaustausche, die den tschechischen
und deutschen Kooperationspartnern dienen.
Ein solches Projekt ist auch das Vorhaben
„Verborgene Schätze aus den Depots der
Museen im Bezirk Ústecký kraj“. Im Rahmen
des Projektes wurde am 13. Juni 2013 im
Schloss Nový Hrad in Jimlín eine zweisprachige Ausstellung eröffnet. Sie stellt interessante
Sammlungen von Gegenständen vor, die eine
fesselnde Geschichte haben. Mit dieser Ausstellung können sich auch bald Besucher der
Manufaktur der Träume in Annaberg-Bucholz

Ústecký kraj patří mezi úspěšné subjekty,

S touto výstavou se od konce října 2013 do

bekannt machen.

kterým se daří realizovat projekty s pomocí

února 2014 budou moci seznámit i návštěvníci

Darüber hinaus werden im Rahmen des

programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 / Ziel 3

Manufaktury snů (Manufaktur der Träume)

Projektes auch Treffen von Experten aus den

mezi Českou republikou a Svobodným státem

v saském Annaberku-Buchholzi.

Museen des Bezirks mit ihren sächsischen

Sasko. Vedle tzv. velkých projektů, je to i řada

V rámci projektu se pořádají také setkání od-

Kollegen organisiert. Nach der Tagung im

aktivit z Fondu malých projektů Euroregionu

borných pracovníků z muzeí Ústeckého kraje

Regionalmuseum in Teplice fand eine wei-

Krušnohoří, které se zaměřují zvláště na spo-

se saskými kolegy.

tere Beratung am 5. September 2013 im

lečná setkávání a výměnu zkušeností mezi

Po jednání v Regionálním muzeu v Teplicích

Franziskanerkloster in Kadaň statt, wo sich

českými a německými kooperačními partne-

a při vernisáži na Zámku Nový Hrad, to bylo

die Teilnehmer mit den dortigen musealen

ry. Jedním z takových projektů jsou i Tajnosti

setkání v bývalém františkánském klášteře

Exponaten vertraut machten, sowie mit der

z depozitářů muzeí Ústeckého kraje, v rámci

v Kadani dne 5. září 2013. Zde se účastníci se-

stufenweisen Sanierung des historischen Ge-

kterého byla dne 13. června 2013 na Zámku

tkání seznámili s muzejními expozicemi Měst-

ländes des Klosters. Die Museumsfachleute

Nový Hrad v Jimlíně slavnostně otevřena

ského muzea v Kadani a postupnou obnovou

tauschten ihre Erfahrungen aus und bereiteten

dvoujazyčná výstava představující zajímavé

historického areálu kláštera. Na programu

die nächsten Stationen der Wanderausstel-

sbírkové předměty s poutavým příběhem.

bylo i jednání o převozu a instalaci výše zmí-

lung in die Museen des

něné výstavy do Spolkové

Bezirkes Ústecký kraj

republiky Německo. Mu-

innerhalb des Jahres

zejníci si vyměnili poznat-

2014 vor. Später wur-

ky ze své praxe a rovněž

de die Burg in Kadaň

předjednali další putování

besichtigt.

výstavy po muzeích v Ús-

Diese Treffen tragen

teckém kraji v průběhu

nicht nur zum gegen-

roku 2014. Odpoledne se

seitigen Kennenlernen

uskutečnila prohlídka Ka-

des kulturellen Reich-

daňského hradu.

tums der Region bei-

Tato setkávání přispívají

derseits der Grenze bei,

nejen k vzájemnému po-

sondern beeinflussen

znání kulturního bohatství

viele grenzüberschrei-

regionu na obou stranách

tende Verbindungen auf

hranice, ale v mnohém

einer professionellen

pozitivně ovlivňují a posilují

aber auch auf persön-

přeshraniční vazby na pro-

licher Ebene.

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

21

ÚSPĚŠNÉ PROJEKTY
ERFOLGREICHE PROJEKTE

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

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

„Erforschung der Möglichkeiten zur Minimierung der organischen
Schadstoffe in den Trinkwasserressourcen im Erzgebirge“
Další zajímavé závěry projektových prací

Weitere interessante Ergebnisse der Projektarbeiten

V tomto posledním roce řešení projektu se

Im letzten Jahr der Projektrealisierung arbeiten alle Partner vor allem

všichni partneři zaměřují především na fina-

an der Beendigung ihrer Arbeiten und den umfangreichen Messun-

lizace svých předchozích prací a rozsáhlých

gen. Zugleich laufen intensive Diskussionen über eine Abstimmung

měření. Současně probíhají intenzivní diskuse

der Ergebnisse aus den verschiedenen Bereichen und eventuelle

o souladu výsledků z různých oblastí a pří-

Teilarbeiten mit den externen Experten zu einer spezifischen Prob-

padné doplňkové dílčí práce a to i s externími

lematik – z.B. zu den Bodenorganismen, symbiotischen Pilzen, den

odborníky na specifickou problematiku – např.

in den Wurzeln der Bäume ablaufenden physiologischen Prozessen,

půdních organismů, symbiotických hub, fyziologických procesů, probíhajících

oder zu den Vorkommen schwer abbaubarer Verunreinigung der Rückstände

v kořenech stromů nebo výskytu obtížně odbouratelných stopových znečištění

von Medikamenten oder Pestiziden. Die erreichten Ergebnisse beruhen auf

zbytky léčiv nebo pesticidů.

realen Messwerten von Proben aus dem Gebiet des Erzgebirgskammes und

Dosažené výsledky jsou postaveny na reálných měřeních vzorků z dané oblasti

werden stufenweise auf den Webseiten des Projektes http://www.ochranavody.

náhorních plání Krušných hor a jsou postupně presentovány na těchto webových

cz präsentiert. Gleichzeitig wird die Herausgabe der kompletten Ergebnisse in

stránkách projektu http://www.ochranavody.cz. Současně se připravuje vydání

Form eines Schlussberichtes vorbereitet. Am 20. August wurden einige Proben

komplexu výsledků ve formě přehledné zprávy. 20. srpna bylo provedeno ně-

zur Klärung des Alters des Torfkörpers durchgeführt. Wir bieten die aktuellen

kolik odběrů pro potvrzení stáří rašelinného tělesa. Aktuálně nabízíme výsledky

Ergebnisse der Forschungsarbeiten, eine Beschreibung des neu gepflanzten

průzkumných prací, ujímavosti a popisu vysazeného materiálu a velmi zajímavý

Bestandes an, sowie einen sehr interessanten Blick auf die Rückstände von

náhled do obsahů zbytků léčiv a pesticidů v drobných vodních tocích v oblasti

Medikamenten und Pestiziden in kleineren Wasserläufen und im Gebiet der

zdrojů pitných vod a studii fotodegradace v laboratorních i reálných podmínkách

Trinkwasserquellen sowie eine Studie zur Fotodegradation in Labor- und Re-

(v sekci Výsledky).

albedingungen (in der Sektion „Ergebnisse“).
M. Krtička, manažer projektu

M. Krtička, Projektmanager

Karsten Mittag v Mostě - Karsten Mittag in Most
Na vernisáži „Zvuky krajiny“

Bei der Vernissage „Klang der

v mostecké výstavní síni Zla-

Landschaft“ im Ausstellungs-

tá trojka v mostecké kniho-

saal „Goldener Dreier“ in der

vě předvedl malíř, ilustrátor

Moster Bibliothek am 22. 08.

a pedagog Karsten Mittag

2013 führte der Maler, Illust-

ze saského Augustusburgu

rator und Pädagoge Karsten

22. 8. 2013 své akční ma-

Mittag aus der sächsischen

lování. Do Mostu ho pozval

Stadt Augustusburg seine

ředitel mostecké knihovny

Aktionsmalerei durch. Nach

Ing. Tomáš Ondrášek, známý

Most wurde er von Herrn Ing.

svými rozsáhlými kulturními

Tomáš Ondrášek eingeladen,

aktivitami. Při zahájení verni-

Karsten Mittag

der durch häufige Aktivitäten

sáže se primátor Mostu Ing.

bekannt ist. Zur Eröffnung der

Vlastimil Vozka pochvalně

Vernissage äußerte sich Herr

vyjádřil k česko–saským uměleckým aktivitám v Mostě i v celém

Oberbürgermeister von Most, Ing. Vlastimil Vozka, lobend zu den tsche-

euroregionu. Během vernisáže za zvuků jazzové hudby před zraky

chisch – sächsischen Kunstaktivitäten in Most und in der ganzen Eurore-

četných návštěvníků a za jejich velkého zájmu poté Karsten Mittag

gion. Der Künstler malte während der Vernissage zu Jazz – Klängen vor

namaloval obrazy prýštící z jeho hudebních dojmů.

den Gesichtern vieler interessierter Besucher seine Eindrücke der Musik.

Původně vystudovaný hudebník (nar. 1964) vystudoval po pádu

Der ursprünglich studierte Musiker (geb. 1964) studierte nach dem Fall der

berlínské zdi v Hamburgu Fachhochschule für Gestaltung obor ilu-

Berliner Mauer in Hamburg an der Fachhochschule für Gestaltung das Fach

strace (1990-96), a od r. 1998 žije a pracuje v Augustusburgu poblíž

Illustration (1990-96). Seit 1998 lebt und arbeitet er in Augustusburg bei

Chemnitz jako malíř a grafik. Pořádá semináře a workshopy na téma

Chemnitz als Maler und Grafiker. Er organisiert Seminare und Workshops

Zvuk a hudba, vystavuje po celém Německu a úzce spolupracuje

in ganz Deutschland und arbeitet eng mit der Robert Schumann Philhar-

se saskou Filharmonií Roberta Schumanna v Chemnitz. Výstava

monie in Chemnitz zusammen. Die Ausstellung in der Moster Bibliothek

v mostecké knihovně byla jeho první výstavou v České republice.

war seine erste Ausstellung in der Tschechischen Republik.
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Přeshraniční spolupráce s německou účastí – výměna zkušeností 2013
Grenzüberschreitende Zusammenarbeit mit deutscher Beteiligung –
Erfahrungsaustausch 2013
Thema: ”Rechtliche und organisatorische Herausforderungen für

Téma: „Právní a organizátorské požadavky na rozvoj nové kvality

die Entwicklung einer neuen Qualität der grenzüberschreitenden

přeshraničního zajištění úkolů“

Aufgabenwahrnehmung”

Ve dnech 12. – 13. září 2013 se na pozvání Spolkového ministerstva

Vom 12. bis 13. September 2013 lud das Bundesministerium des Inne-

vnitra a Euro-Institutu v Kehlu uskutečnila již druhá výměna zkušeností.

ren, zusammen mit dem Euro-Institut in Kehl, nach 2012 bereits zum 2.

Zúčastnilo se ho celkem 85 aktérů z různých německých hraničních

Erfahrungsaustausch ein. Insgesamt 85 Akteure aus verschiedensten

regionů, kteří přijeli do Berlína, do budovy zastupitelství Spolkové země

deutschen Grenzregionen waren in die Vertretung des Landes Baden-

Baden-Württemberg u Spolkové vlády, aby zde společně diskutovali

Württemberg beim Bund nach Berlin gekommen, um gemeinsam zu

a vyměnili si zkušenosti v oblasti organizačních a právních forem.

diskuterieren und Erfahrungen besonders im Bereich der Organisa-

Setkání zahájila ve čtvrtek Státní tajemnice Cornelia Rogall-Grothe.

tions- und Rechtsformen auszutauschen.

Zdravici přednesl poté velvyslanec Dr. Peter Schoof. Vzhledem k to-

Frau Staatssekretärin Cornelia Rogall-Grothe eröffnete am Donnerstag

mu, že Dr. Andreas Kiefer musel svou účast před krátkou dobou odříci,

die Veranstaltung. Es folgte ein Grusswort des Botschafters Herrn Dr.

převzal úvodní slovo ředitel Euro-Institutu, Dr. Joachim Beck, a rovněž

Peter Schoof. Da Dr. Andreas Kiefer seine Teilnahme kurzfristig absagen

informoval o aktuálním stavu přípravy.

musste, übernahm es der Direktor des Euro-Instituts, Herr Dr. Joachim

Dr. Wolfgang Streitenberger referoval na téma udržitelnosti a o působení

Beck, eine kurze Einführung zu geben sowie über den aktuellen Stand

dotací a o nových požadavcích kohezní politiky 2014 – 2020. Je zřejmé,

der Entwicklungen zu informieren.

že udržitelnost bude ústředním tématem nadcházejícího programové-

Herr Dr. Wolfgang Streitenberger referierte über das Thema Nachhal-

ho období, více

tigkeit und Wirksamkeit von Förderung und über die Anforderungen

než tomu bylo

der neuen Kohäsionspolitik 2014-2020. Es wurde deutlich, dass das

v minulém ob-

Thema Nachhaltigkeit zentral steht in der kommenden Periode, mehr

dobí. Strategie

noch als in der laufenden. Europa 2020-Strategien sollen in insgesamt

Evropa 2020

11 Zielsetzungen umgesetzt werden, wobei es so genannte Übergangs-

by měla být re-

regionen geben wird, die einen maximalen Kofinanzierungssatz von 60

alizována v 11

% erhalten werden, schwächere Regionen bis zu 80 %. Insgesamt 325

cílových prio-

Mia EUR stehen für die Kohäsionspolitik bereit, 8,4 % weniger als in

ritách, při čemž

der laufenden Periode.

tzv. přechodné

Dr. Joachim Beck ging in seinem Beitrag näher auf die ”Shared services”

regiony budou

ein und gab einen guten Überblick über die Herausforderungen grenz-

moci získat maximálně 60% výše dotace, ale slabší regiony mohou

überschreitender Zusammenabeit. Sein Power Point-Beitrag, sowie

získat až 80%. Celkem je k dispozici na kohezní politiku 325 miliard

alle anderen Vorträge und Materialien, werden für den Download auf

EUR, je to o 8,4 % méně, než v uplynulém období.

der Website des Euro-Instits bereitgestellt, http://www.euroinstitut.org/

Dr. Joachim Beck přiblížil ve své přednášce „Shared services“ a podal

Nach guten Diskussionen und informellem Erfahrungsaustausch Be-

dobrý přehled o požadavcích přeshraniční spolupráce. Jeho power-

richteten Bürgermeister Dr. Günter Petry (Stadt Kehl) und Landrat

pointovou prezentace, jakož i další přednášky a podklady, je možné

Karl-Heinz Schröter (Landkreis Oberhavel) von ihren Erfahrungen und

najít na webových stránkách Euro-Institutu http://www.euroinstitut.org.

oftmals sehr pragmatischen Ansätzen, wobei deutlich wurde, dass die

Po bohaté diskusi a informační výměně zkušeností předali své zprávy

Bereitschaft zur Zusammenarbeit stets zentral steht. Nur so lassen sich,

starosta města Kehl Dr. Günter Petry a zemský rada okresu Oberhavel

auch über längere Zeiträume, Lösungen gemeinsam erarbeiten. Dies

Karl-Heinz Schröter. Byly to zkušenosti a často i pragmatické podně-

bestätigte auch Frau Maria Diersch in ihrem Erfahrungsbericht für den

ty, ze kterých bylo patrno, že ochota k přeshraniční spolupráci je stále

Grenzraum Niederschlesien-Sachsen.

středem pozornosti. Tak bylo možné, i v delším časovém odstupu,

Der Freitag wurde dominiert von der Arbeit in den Workshops, wobei

společně zpracovat řešení. Potvrdila to i Maria Diersch ve své zprávě

jeweils zwei Themenbereiche parallel angeboten wurden. Vormittags

o zkušenostech z příhraničního území Niederschlesien-Sachsen.

standen die Themen Shared Services sowie die Auswirkungen der

Pátku vévodila práce ve workshopech, ve kterých byly nabízeny dva

institutionellen Organisation zentral. Nach einer kurzen Kaffeepause

paralelní tematické okruhy. Dopoledne to byla témata Shared Servi-

widmete sich Workshop 3 der Frage nach Chance und Risiko von För-

ces a rovněž dopady institucionalizovaných organizací centrálně. Po

derungen, Workshop 4 behandelte Hindernisse aus unterschiedlichen

krátké přestávce se věnoval 3. workshop otázkám šancí a rizik dotací,

Rechtssystemen.

4. workshop se zabýval překážkami zapříčiněnými rozdílným právním

Es war eine sehr gelungene Veranstaltung - die einhellige Meinung der

systémem.

Teilnehmer war, dass ein weiterer Erfahrungsaustausch im Jahr 2014

Byla to zdařilá akce a jednomyslným názorem a přáním účastníků bylo,

wünschenswert wäre.

aby se další výměna zkušeností uskutečnila v roce 2014.
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Nový člen Euroregionu - Mariánské Radčice
Neues Mitglied der Euroregion - Mariánské Radčice
Založení obce se dle písemných záznamů datuje
do roku 1341, ale jedná se o velice starobylé, již
v předhistorické době obydlené místo. Současná
podoba názvu je používána až od 19. století. Největší
část popsané historie se objevuje v souvislosti se
stavbou kostela a řádem cisterciáků. Zdejší poutní
areál byl v letech 1692-1703 přestavěn na barokní.
Celá léta od dostavby a zprovoznění areálu Panny
Marie Bolestné, jemuž vévodí kostel stejného jména,
byl určen hlavně k poutím. Tato tradice byla známa
po celé republice. Návštěvnost poutního místa byla
tedy značná. Celé dějiny Mariánských Radčic jsou
spojeny s tímto místem a mariánským kultem.
Poutní místo ani dnes neztratilo svoje kouzlo
Barokní areál Panny Marie Bolestné má dodnes co
ukazovat. Hlavní rozkvět a vrcholné údobí tohoto
poutního místa nastalo v 18. století. Pokles návštěv-

Die Gründung dieser Gemeinde datiert auf das Jahr

und die Kirche rekonstruiert. Die Sanierung erfolgt

nosti byl zaznamenán v první polovině 19. století

1341, doch ist dieser Raum schon uralt und seit

schrittweise nach den finanziellen Möglichkeiten.

a příčinou byla politická situace. K oživení došlo až

vorgeschichtlicher Zeit besiedelten. Der größte Teil

2011 wurde das Projekt „Auf den Spuren einer über

po roce 1848, kdy se opět zavedla tradice poutí do

seiner bekannten Geschichte steht im Zusammen-

750 - jährigen deutsch-böhmischen Geschichte

Mariánských Radčic. Po roce 1945 nastal velký zlom

hang mit dem Bau der Kirche und mit dem Orden der

- Begegnungen über konfessionelle Grenzen hin-

a souvisel s odsunem Němců a zrušením kláštera

Zisterzienser. Der Wallfahrtsort wurde in den Jahren

weg“ erfolgreich realisiert. Das Projekt wurde im

v Oseku. Obrat k lepšímu byl zaznamenán po roce

1692 – 1703 im Barockstil umgebaut. Seit der Fer-

Programm der grenzüberschreitenden Zusammen-

1989, kdy se do Oseku vrátil řád cisterciáků. Rad-

tigstellung diente er vor allem den Wallfahrten, die

arbeit Ziel 3 beantragt und die Projektpartner sind

čický areál je jejich majetkem. Opat Bernhard Thebes

während der ganzen Jahre stattfanden, nachdem der

die Gemeinde Rechenberg-Bienemühle und die Stadt

znovu oživil radčickou tradici poutí. V současné

Ort der Schmerzensmutter Maria gewidmet wurde.

Osek. Im Rahmen des Projektes wurde ein Kreuzweg

době se budova fary i budova kostela již několik let

Die Kirche gleichen Namens dominiert den Ort.

zwischen Mariánské Radčice und Rechenberg-Bie-

rekonstruuje. Obnovovací práce pokračují nárazově

Diese Tradition wurde in der ganzen Tschechischen

nemühle errichtet und in Mariánské Radčice wurde

dle finančních možností.

Republik bekannt. Die Besucher auf dem Kirchplatz

die äußere Fassade des Pfarrhauses saniert. Gegen-

V roce 2011 byl úspěšně realizován projekt „Po

waren damals beträchtlich. Die ganze Geschichte

wärtig werden hier Schutzmaßnahmen ergriffen, die

stopách více než 750letých německo-českých dějin-

der Gemeinde Mariánské Radčice ist mit diesem

die Einwohner vor ungünstigen Einflüssen durch die

-setkání přes konfesní hranice“, který byl podán do

Ort und mit dem Marienkult verbunden.

Tagebauförderung schützen sollen.

programu na podporu přeshraniční spolupráce Cíl

Seinen Zauber hat das Kirchenareal

Auf dem Gebiet der Gemeinde Mariánské Radčice

3. Projektovými partnery byla obec Rechenberg-Bi-

bis heute nicht verloren

läuft momentan eine archäologische Forschung im

enenmühle a Osek. V rámci projektu byla vytvořena

Der Barockbau der Schmerzensmutter Maria kann

Vorfeld des näherkommenden Tagebaus „Bílina“.

poutní stezka mezi Mariánskými Radčicemi a obcí

sich auch heute zeigen. Die Entwicklung und Blü-

Im Rahmen der Forschung wurde hier die größte

Rechenberg-Bienemühle a v Mariánských Radči-

tezeit des Kirchplatzes begann in 18. Jahrhundert.

frühmittelalterliche Begräbnisstätte unserer Region

cích byla opravena vnější fasáda fary. V současné

Ein Rückgang der Besucherzahl wurde in der ersten

entdeckt. Die Experten in der Forschung sind auf der

době zde probíhá realizace ochranných opatření

Hälfte der 19. Jahrhundert verzeichnet. Die Ursache

Suche nach Nachkommen der alten Einwohner der

k zabezpečení občanů před nepříznivými vlivy po-

war die damalige politische Situation. Zur Belebung

Region. Mitarbeiten sollen auch die Genetiker des

vrchové těžby.

kam es erst nach 1848, als die Tradition der Wall-

Kriminalinstituts der tschechischen Polizei, die aus

Na katastru obce Mariánské Radčice momentálně

fahrten nach Mariánské Radčice wieder eingeführt

den entdeckten Skeletten DANN–Spuren sichern

také probíhá archeologický průzkum v předpolí blí-

wurde. Nach 1945 kam es zu einem großen Bruch,

abnehmen und diese mit den Mustern der heutigen

žícího se dolu Bílina. V rámci tohoto průzkumu bylo

der mit der Vertreibung der Deutschen, sowie mit der

Einwohner der Gemeinde vergleichen.

nalezeno největší raně středověké pohřebiště našeho

Auflösung des Klosters in Osek in Zusammenhang

regionu. Autoři výzkumu se chtějí zaměřit i na hledá-

steht. Eine Wende zum Besseren vermerkte man

ní potomků dávných obyvatel tohoto regionu. Zapojit

nach 1989, als der Zisterzienserorder nach Osek

by se do něj měli genetici Kriminalistického ústavu

zurückkam. Die Fläche in Mariánské Radčice gehört

Policie ČR, kteří budou z nalezených koster odebírat

zu seinem Besitz. Der Abt Bernhard Thebes belebte

vzorky DNA a porovnávat je se vzorky odebranými

damals die Tradition der Wallfahrt nach Mariánské

současným obyvatelům obce.

Radčice wieder neu. Zurzeit werden das Pfarrhaus

