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Plenární zasedání Pracovního společenství evropských 

hraničních regionů se konalo na pozvání polské asociace 

Carpathian Euroregion v polském městě Rzeszów v Podkar-

patském vojvodství. Hlavním tématem výroční konference 

2014 byla inovace a výzkum, přeshraniční regionální rozvoj 

prostřednictvím Public-Private Partnership, tedy ve spojení 

veřejných a soukromých prostředků. 

V rámci stanovení cílů Evropy Strategie 2020 zaujímají 

inovace a výzkum přednostní postavení, ale musí být při-

tom zohledněno, že to jsou nejen vysoce technická řešení 

a zaměření na špičkový výzkum v informační technice, 

mechatronice, nové zaměření na obnovitelné energie, 

nýbrž také zaměření na „tradiční obory jako turistika a ze-

mědělské výrobky.     

V příhraničních regionech nabízejí inovace a výzkum širo-

kou poletu možností: otevírání nových trhů s možnostmi 

zaměstnanosti, nové možnosti usídlení podniků a jejich ve-

dlejší hospodářské efekty jako základní předpoklad úspěšné 

přeshraniční spolupráce, vytváření vhodného prostředí 

a dobrých rámcových podmínek pro inovace a výzkum. 

Inovace a výzkum jsou odvislé od dobrých mezinárodních 

kontaktů (univerzity, výzkumné ústavy, podniky, atd.).   

Přeshraniční regiony by měly vyvíjet v této oblasti spo-

lečnou strategii s konkrétními návrhy udržitelné realizace 

a dalšího rozvoje přeshraniční spolupráce. Hraniční regiony 

mohou profitovat na obou stranách hranice pomocí Smart 

Specialization a měly by posílit svou účast na evropském 

síťovém propojení přeshraniční spolupráce (AGEG), a rov-

něž se zapojit do specializovaných síťových propojení jako 

je ERRIN a další.  

Je třeba si uvědomit, že to nejsou jenom programy te-

ritoriální spolupráce, které se zabývají inovacemi, ale 

i Horizon 2020, Erasmus +, LIFE, ENI a IPA a další. Navíc 

je tu možnost kombinovat dotace z různých programů 

(Multi-Fund Approach).

Mobilizace a propojení disponibilních know-how na obou 

stranách hranice prostřednictvím síťového propojení a s klí-

čovými aktéry (univerzity, výzkumná a inovační zařízení, 

odborníky z oblasti hospodářství a veřejné správy) spolu 

s politickými činiteli, zodpovědnými za výzkum a vývoj 

a inovace, povede k rozvoji nových možností přeshranič-

ních regionů a k jejich připravenosti (rovněž k připravenosti 

EU) se postavit globální soutěži. 

Příklady dobré praxe ukazují, že prostředky z EU do oborů 

inovace a výzkum v této startovací etapě jsou využívány 

k tomu, aby iniciovaly spolupráci a rozvíjely nové možnosti 

podnikání. Je ovšem zapotřebí, aby se podpora z EU po-

stupně omezovala, tak aby v konečném efektu pokračovala 

bez pomoci zvenčí.    

Výroční konference AGEG 11. – 12. září 2014
Inovace a výzkum – přeshraniční regionální rozvoj prostřednictvím Public-Private Partnership - Závěreční prohlášení

Public-Private Partnership může být dobrým nástrojem 

k podpoře přeshraničních inovací a výzkumu, musí se ale 

osvědčit jako dlouhodobý nástroj (nikoliv jen na krátké 

časové období). Z druhé strany není Public-Private Part-

nership vhodný v každém kontextu, je třeba jeho vhodnost 

posoudit pro každý jednotlivý projekt, posoudit, zda přinese 

žádoucí přidanou hodnotu.   

Na zasedání AGEG v Rzseszówě se členové společenství 

AGEG usnesli přijmout rezoluci k německému záměru, aby 

se na všech německých silnicích zavedlo vybírání mýtného 

pro osobní automobily. 

Z důvodu blízkosti hranic Ukrajiny a z důvodu přítomnosti 

členů společenství AGEG z Ukrajiny a Ruské federace se 

AGEG vyslovuje pro mírový vývoj krize mezi oběma státy, 

pro akceptovatelné a definitivní řešení. Jsme toho názoru, 

že posilování přeshraniční spolupráce mezi ukrajinskými 

a ruskými regiony se může stát velmi účinným nástrojem,  

aby po vyřešení konfliktu byl v regionu zachován mír 

a umožněn jeho další rozvoj.

Die Arbeitsgemeinschaft Europäischer Grenzregionen hat 

ihre Mitgliederversammlung und Jahreskonferenz 2014 

auf Einladung der Polish Association of the Carpathian 

Euroregion in Rzeszów, Podkarpackie Voivodship, Polen, 

abgehalten. 

Hauptthema der AGEG Jahreskonferenz 2014 war „Inno-

vation und Forschung – grenzübergreifende Regionalent-

wicklung durch Public-Private Partnership”. 

Im Rahmen der Zielsetzungen der Europa 2020 Strategie 

nehmen Innovation und Forschung eine herausragende 

Stellung ein, wobei berücksichtigt werden muss, dass Inno-

vation nicht nur für High-Tech-Lösungen und hochkarätige 

Forschung in den Bereichen IT, Mechatronic, einem neuen 

Fokus auf nachhaltigen Energien etc. steht, sondern auch 

für einen neuen Ansatz in den „traditionellen“ Bereichen 

wie Tourismus und Agroprodukten. 

In grenzübergreifenden Regionen bieten Innovation und 

Forschung eine breite Palette an Möglichkeiten: Erschlie-

ßung neuer Märkte und Beschäftigungsmöglichkeiten, 

Neuansiedlung von Unternehmen und business spinn-off 

Effekten als Grundvoraussetzung erfolgreicher grenzüber-

greifender Zusammenarbeit, Schaffung einer geeigneten 

Umgebung und guter Rahmenbedingungen für Innovation 

und Forschung. Innovation und Forschung auf Topniveau 

ist auch abhängig von guten internationalen Kontakten 

(Universitäten, Forschungsinstitute, Unternehmen, etc.). 

Grenzübergreifende Regionen sollten in diesem Bereich 

eine gemeinsame Strategie entwickeln, mit konkreten 

Vorschlägen für nachhaltige Umsetzung und weitere 

AGEG Jahreskonferenz, 11.-12. September 2014
„Innovation und Forschung- grenzübergreifende Regionalentwicklung durch Public-Private Partnership” - Schlusserklärung

Entwicklung der grenzübergreifenden Zusammenarbeit. 

Grenzregionen können beiderseits der Grenze von Smart 

Specialization profitieren, und sollten ihre Teilnahme an 

europäischen Netzwerken für grenzübergreifende Zusam-

menarbeit (AGEG) verstärken, ebenso wie ihre Teilnahme 

an spezialisierten Netzwerken wie ERRIN u.a. 

Es sollte beachtet werden, dass nicht nur Programme terri-

torialer Zusammenarbeit sich mit Innovation befassen, son-

dern auch Horizon 2020, Erasmus +, LIFE, ENI und IPA etc.. 

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, Subventionen 

aus verschiedenen Programmen zu kombinieren (Multi-

Fund Approach). 

Mobilisierung und Verbindung des verfügbaren Know-

Hows auf beiden Seiten der Grenze durch grenzübergrei-

fende Netzwerke mit Schlüsselakteuren (Universitäten, 

Forschungs- und Innovationseinrichtungen, Wirtschaft, 

Verwaltung) und politisch Verantwortlichen für Forschung, 

Entwicklung und Innovation führt zur Entwicklung neuer 

Möglichkeiten für grenzübergreifende Regionen und ihre 

Bereitschaft (sowie die Bereitschaft der EU) sich dem glo-

balen Wettbewerb zu stellen. 

Beispiele guter Praxis zeigen, dass EU-Mittel in den 

Bereichen Innovation und Forschung in der Startphase 

genutzt werden, um Zusammenarbeit zu initiieren und neue 

Geschäftsmöglichkeiten zu erschließen. Es ist jedoch not-

wendig, die EU-Unterstützung schrittweise zu reduzieren, 

so dass die Zusammenarbeit im Endeffekt ohne Hilfe von 

außen funktioniert. 

Public-Private Partnership könnte ein gutes Instrument zur 

Förderung grenzübergreifender Innovation und Forschung 

sein, muss aber längerfristig (nicht über einen kurzen 

Zeitraum) bewertet werden. Andererseits ist Public-Private 

Partnership nicht in jedem Kontext geeignet, sondern es 

muss für jedes einzelne Projekt beurteilt werden, ob PPP 

den gewünschten Mehrwert bringt. 

Während der AGEG Veranstaltungen in Rzeszów haben die 

Mitglieder der AGEG beschlossen, eine Resolution zu ver-

abschieden zu dem deutschen Vorhaben, ein Mautsystem für 

PKW auf allen deutschen Straßen einzuführen (siehe Anlage).

Aus Anlass der Grenznähe zur Ukraine und der Anwesenheit 

von Mitgliedern der AGEG aus der Ukraine und der Rus-

sischen Föderation, hat die AGEG sich für eine friedliche 

Entwicklung der Krise zwischen beiden Ländern ausgespro-

chen, für eine akzeptierte und definitive Lösung. Wir sind 

der Auffassung, dass eine Stärkung der grenzübergreifenden 

Zusammenarbeit zwischen russischen und ukrainischen 

Regionen ein wertvolles Instrument sein könnte, um nach 

der Lösung des Konflikts Frieden und Entwicklung in der 

Region aufrecht zu erhalten.
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Mit Beschluss ihrer Mitgliederversammlung 

vom 11. September 2014 in Rzeszów (Po-

len) spricht sich die Arbeitsgemeinschaft 

Europäischer Grenzregionen (AGEG) ge-

gen die Absicht des Bundesverkehrsmi-

nisteriums aus, eine PKW-Maut auf allen 

deutschen Straßen einzuführen. Bisher liegt 

noch kein konkreter Gesetzesentwurf vor. 

Dennoch hält die AGEG es für notwendig, 

in dieser Angelegenheit jetzt Stellung zu 

beziehen. 

Seit Jahrzehnten hat die AGEG mit europä-

ischen und eigenen finanziellen Mitteln mit 

Erfolg versucht, Entwicklungsrückstände 

der Grenzregionen aufzuholen. Die Einfüh-

rung der derzeit bekannt gewordenen Maut 

auf allen Straßen würde dem in Zukunft 

entgegenstehen und der Entwicklung der 

grenzübergreifenden Zusammenarbeit ein 

Hindernis entgegenstellen. 

Die AGEG fordert deshalb, in der aktuellen 

Debatte die besonderen Bedürfnisse und 

Ziele der grenzübergreifenden Regionen 

zu berücksichtigen.

Grenzübergreifende Zusammenarbeit, wie 

sie in Europa entwickelt wurde, fand ihre 

Anfänge in den 50er Jahren an den deut-

schen Grenzen. Sie hat Vorbildfunktion für 

viele andere Grenzgebiete in Europa und 

auf anderen Kontinenten. Eine Maßnahme, 

wie die uns jetzt bekannte Einführung eines 

Mautsystems, ist nicht diskriminierungsfrei 

und würde einen Rückschritt für die Euro-

päische Integration bedeuten. 

In diesem Sinne fordert die AGEG die deut-

sche Regierung auf, das Thema vor dem 

Hintergrund der Bedenken der Grenzregi-

onen nochmals zu überdenken.

Karl-Heinz Lambertz, 

Präsident der AGEG

Martín Guillermo Ramírez, 

Generalsekretär der AGEG

Stellungnahme der AGEG zum bundesdeutschen Vorhaben zur Einführung 
eines Mautsystems für PKW auf allen deutschen Straßen

Usnesením svého členského shromáždění  

11. září 2014 ve městě Rzesów v Polsku 

se Pracovní společenství evropských hra-

ničních regionů (AGEG) vyslovilo proti zá-

měru německého spolkového ministerstva 

dopravy zavést pro osobní automobily mýtné 

na všech německých silnicích. Dosud sice 

nebyl předložen žádný konkrétní návrh zá-

kona, přesto považuje AGEG za potřebné již 

nyní vyjádřit v této záležitosti své stanovisko. 

Několik desetiletí usiluje AGEG o vyrovnání 

zaostávání hraničních regionů s ostatními 

a dosáhl v tomto ohledu za pomoci evrop-

ských i vlastních finančních prostředků řadu 

úspěchů. Zavedení tohoto oznámeného 

mýtného na všech německých silnicích 

by bylo pro budoucnost kontraproduktiv-

ní, směřovalo by proti rozvoji přeshraniční 

spolupráce a znamenalo by pro ni velkou 

překážku. 

AGEG proto požaduje, aby se v aktuálním 

projednávání zohlednily požadavky a cíle 

přeshraničích regionů. 

Přeshraniční spolupráce tak, jak se v Evropě 

již rozvinula, má své počátky v počátku pa-

desátých let na německých hranicích. Stala 

se vzorem práce pro mnohé další hraniční 

regiony v Evropě i jiných kontinentech. 

Takové opatření, jakým je, jak jsme se do-

Stanovisko Asociace hraničních regionů k záměru Německé spolkové republiky 
zavést mýtný systém pro osobní automobily na všech německých silnicích

Deutsche Gruppe in Rzeszów
Německá skupina v Rzeszówě

zvěděli, zavedení mýtného systému, by bylo 

diskriminační a znamenalo by krok vzad pro 

evropskou integraci. 

V tomto smyslu žádá AGEG německou 

vládu, aby toto téma s ohledem na hraniční 

regiony ještě jednou zvážila. 

Karl-Heinz Lambertz, 

Prezident AGEG

Martín Guillermo Ramírez, 

Generalní sekretář AGEG
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FOND MALÝCH PROJEKTÚ
KLEINPROJEKTEFONDS

Am Sitz des deutschen Teiles unserer Euro-

region in Freiberg trafen sich am 6. August 

Vertreter aller vier sächsisch-tschechischen 

Euroregionen. In der ganztätigen, von der 

Geschäftsführerin der deutschen Seite der 

Euroregion Erzgebirge/Krušnohoří Beate 

Ebenhöh geleitete Tagung, wurde zum  Um-

setzungsdokument des Kleinprojektefonds 

beraten, das die Richtlinie für Kleinprojekte in 

der nächsten Förderperiode sein wird. Neben 

den Vertretern der Euroregionen beteiligen 

sich an der Beratung Vertreter des Minis-

teriums für regionale Entwicklung Herr Jiří 

Horáček und Karel Malát sowie ein Vertreter 

des Zentrums für die regionale Entwicklung, 

die als Prüfer tätig werden. 

Ausführlich wurde das Verfahren der Antrag-

stellung diskutiert, sowie die formale Kontrolle 

und die Bewertung der Projekte. Es wurde 

vereinbart, dass Projektausgaben bereits nach 

der formalen Kontrolle des Projektantrags 

förderfähig sein können, natürlich  nur für den 

Fall, dass das Projekt genehmigt wird. 

Die Rolle der  Euroregion besteht weiterhin 

in der formalen und fachlichen Kontrolle des 

Projektes, in der Bewertung der Ebene grenz-

überschreitender Zusammenarbeit und vor 

allem in der Entscheidung über die Projekte 

in ihrem Lenkungsausschuss. Bezüglich der 

Kontrolle der Umsetzung des  Projektes wur-

de ein Monitoring System vorgeschlagen, in 

dem durch die Euroregionen mindestens bei 

10% der genehmigten Projekte vor Ort geprüft 

werden sollen. In unserer Euroregion war das 

bisher mehr und wird auch weiterhin so sein. 

Zur Tagung wurden viele Anmerkungen und 

Vorschläge der Euroregionen berücksich-

tigt. Zum Beispiel soll es nicht mehr ist nicht 

mehr notwendig sein,  Originalbelege auf die 

tschechische Seite zu übergeben. Die größte 

Vereinfachung soll die  Einführung von Pau-

schalen für Personal-und Verwaltungskosten 

darstellen.

V sídle německé části našeho euroregionu 

ve Freibergu se 6. srpna sešli zástupci všech 

čtyř česko-saských euroregionů. V celo-

denním jednání, které vedla Beate Eben-

höh, jednatelka německé části Euroregionu 

Krušnohoří/Erzgebirge, projednali a schválili 

konečnou podobu Realizačního dokumentu, 

podle kterého se bude Fond malých projektů 

v příštím období řídit. Kromě euroregionů 

se jednání zúčastnili zástupci Ministerstva 

pro místní rozvoj Jiří Horáček a Karel Malát 

a do diskuse se zapojili i zástupci Centra 

pro regionální rozvoj, kteří budou působit 

jako kontroloři. 

Velmi podrobně byl projednán postup podá-

vání žádostí, jejich formální kontrola a hod-

nocení od podání po schválení. Bylo dohod-

nuto, že výdaje projektu budou uznatelné 

již po formální kontrole projektové žádosti. 

Ovšem pouze v případě, že projekt bude 

poté schválen. 

Role euroregionu spočívá nadále ve formál-

ní a odborné kontrole projektové žádosti, 

prověření úrovně přeshraniční spolupráce 

a především v rozhodování o projektech 

v jeho Lokálním řídícím výboru. 

Ohledně kontroly realizace projektů byl sta-

noven systém monitoringu, který by měl být 

prováděn minimálně u 10% schválených 

projektů. V našem euroregionu to ale bylo 

daleko více a nadále i bude.  

Na jednání byly zohledněny mnohé připo-

mínky a návrhy členů našeho euroregionu. 

Například není nadále povinné předávat 

originály účetních dokladů na české straně 

a zjednodušení administrativní náročnosti 

projektů umožní zavedení paušálů na per-

sonální výdaje a na režijní výdaje. 

Vorbereitung des Kleinprojektefonds in FreibergVorbereitung des Kleinprojektefonds in Freiberg
Příprava Fondu malých projektů ve FreiberguPříprava Fondu malých projektů ve Freibergu
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MEZIVLÁDNÍ KOMISE
REGIERUNGSKOMMISSION

Diese grenzüberschreitende Arbeitskommis-

sion setzt sich aus den Ministerien, Bezir-

ken, der Landesdirektion Sachsen und den 

Euroregionen zusammen. Bereits seit 1992 

finden regelmäßige Treffen statt, in denen 

gemeinsam eine langfristige Zusammenar-

beit verabredet wird. Der traditionell guten 

nachbarschaftlichen Zusammenarbeit halfen 

viele fruchtbare Gespräche beider Premier-

minister, sowie die Verträge, die die Bezir-

ke und die Sächsischen Landesdirektionen 

unterzeichneten. Vorbereitet ist schon auch 

ein Vertrag des Bezirkes Ústecký kraj mit 

der Sächsischen Staatskanzlei. Sehr gute 

grenzüberschreitende Zusammenarbeit, wie 

sie in den Euroregion täglich umgesetzt wird, 

ist ein Beispiel guter nachbarlicher Bezie-

hungen. Die gegenwärtige Situation an der 

Grenze zwischen der Ukraine und Russland 

ist ein abschreckendes Beispiel, das zeigt, wie 

wichtig die euroregionale grenzüberschrei-

tende Zusammenarbeit ist. Das drückten am 

11. 09. in Ustí nad Labem beide Vorsitzenden 

der Arbeitsgruppe aus, die auch die bisherige 

Zusammenarbeit positiv eingeschätzten. Der 

Hauptmann des Bezirkes Ústecký kraj Herr 

Oldřich Bubeníček erwähnte in seiner Rede 

die konkreten gemeinsamen Projekte und die 

Vorhaben für die Zukunft. Der Bezirk hat seine 

Euroregionen unterstützt, er ist bestrebt, die 

fehlenden Abschnitte der Autobahn, die beide 

Länder verbinden soll, aufzubauen, sowie eine 

neue Eisenbahnverbindung. Positiv erwähnt 

wurden durch ihn auch die Verdienste des 

gemeinsamen Krisenmanagements, der Feu-

erwehren, und der Polizei. Durch die Entwick-

lung des Tourismus nähern sich die Einwohner 

beider Grenzregionen an, konstatierte er. Die 

Teilnehmer arbeiteten in Fachuntergruppen, 

wo entsprechend ihrer Bereiche die Vorhaben 

der Zusammenarbeit für die neue Förderpe-

riode vorbereitet wurden. Die Euroregionen 

vereinbarten gemeinsam mit der Regional-

entwicklung, der Landesdirektion Sachsen und 

dem Ministerium für regionale Entwicklung, 

die Genehmigung der Programmdokumente 

für die nächste Förderperiode 2014 – 2020 

zu beschleunigen. Eine große Unterstützung 

leistet dabei seit 1994 Herr Jiří Horáček, Di-

rektor der Abteilung Europäischer territorialen 

Zusammenarbeit. 

Sächsisch-tschechische Arbeitsgruppe
Česko-saská mezivládní pracovní komise

Der Kleiprojektefonds bleibt für die Euroregio-

nen eine hohe Priorität ihrer täglichen grenz-

überschreitenden Zusammenarbeit und es ist 

wichtig den Fonds von unnötiger Administrati-

ve zu entlasten und ohne Unterbrechung wäh-

rend der gesamten Förderperiode einzuhalten. 

Es ist begrüßenswert, dass die Anmerkungen 

der Euroregionen in den Vorschlägen der neu-

en Dokumente berücksichtigt und einbezogen 

werden. Am letzten Tag der Beratung wurden 

die Beschlüsse der einzelnen Unterarbeits-

untergruppen zusammengefast. Den Schluss 

bildete die Besichtigung der Ausstellung über 

deutschen Einwohner der böhmischen Länder.

Ministerstva, kraje, města a euroregiony, tvo-

řící tuto česko-saskou přeshraniční pracovní 

komisi, se pravidelně scházejí již od roku 1992 

a společně iniciují dlouhodobou spolupráci.  

Této tradiční dobré sousedské spolupráci 

napomohlo již mnoho plodných setkání obou 

premiérů, podepsané smlouvy krajů se Sas-

kými zemskými ředitelstvími a připravena je 

i smlouva Ústeckého kraje se Saskou státní 

kanceláří. Velmi dobrá přeshraniční spoluprá-

ce, každodenně realizovaná v euroregionech, 

je ukázkou dobrých sousedských vztahů - 

a právě současné události na hranici Ukrajiny 

a Ruska jsou odstrašujícím příkladem, který 

poukazuje na to, jak je euroregionální přeshra-

niční spolupráce potřebná. Tak o ní také ho-

vořili 11. 9. v Ústí nad Labem oba předsedové 

komise, kteří zhodnotili dosavadní spolupráci. 

Hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček 

zdůraznil ve své řeči zcela konkrétní společné 

projekty a záměry do budoucna. Kraj podpořil 

své euroregiony, usiluje o dostavbu chybějících 

úseků dálnice, spojující obě země, podpořil 

výstavbu spojující železnice a vyzdvihl záslu-

hy společného krizového managementu, jak 

hasičů, tak i policie. Rovněž rozvoj turistiky 

sbližuje obyvatele obou hraničních regionů, 

konstatoval. Účastníci se poté rozdělili do 

odborných pracovních podskupin, ve kte-

rých byly podle jejich specializace připraveny 

záměry spolupráce v příštím programovém 

období. Euroregiony spolu s regionálním 

rozvojem a územním plánováním a s MMR 

ČR se shodly na nutnosti urychlit schválení 

programových dokumentů pro příští období 

2014-2020. Velkou oporou je jim v jejich práci 

celou dobu od roku 1994 Jiří Horáček, ředitel 

odboru Evropské územní spolupráce.

Fond malých projektů, který pro euroregiony 

zůstává prioritou každodenní přeshraniční 

spolupráce, je zapotřebí zbavit zbytečné ad-

ministrativy a zachovat jeho kompaktnost po 

celé programové období bez přerušení. Je 

potěšitelné, že připomínky euroregionů byly 

v návrzích nových dokumentů zohledněny 

a zahrnuty.  Další den byly závěry jednotlivých 

pracovních podskupin shrnuty a přítomní na-

vštívili expozici o německy mluvících obyvate-

lích českých zemí v Ústí nad Labem.
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Zur letzten Beratung vor der Kommunalwahl 

traf sich der tschechische Rat der Euroregion 

Krušnohoří/Erzgebirge am Freitag den 26. 

September in Třebívlice. Er beschäftigte sich 

mit der Wirtschaftsführung, mit der Vorberei-

tung der neuen Förderperiode und auch mit 

der Verleihung des Preises der Euroregion/

Erzgebirge für die ausgezeichnete grenzüber-

schreitende Zusammenarbeit. Der Rat hat die 

Einsparungsmaßnahmen der Geschäftsstelle 

positiv eingeschätzt, die sich auch erfolgreich 

in Projekten ihrer Partner beteiligt und davon 

profitiert hat. Positiv hat der Rat auch die zur 

Verlängerung des bestehenden Kleinprojekte-

fonds bis März 2015 führenden Bemühungen 

der sächsischen Seite eingeschätzt. 

Weitere Hilfe hat vor allem der Bezirk Ústecký 

kraj geleistet, aber auch einige Mitgliedsge-

meinden und Organisationen, besonders die 

Städte Kadaň und Vejprty. Dadurch ist eine 

Reserve für die Zwischenzeit bis zum Start 

des neuen Programms geschaffen worden. 

Die Vorschläge für die Verleihung des Preises 

der Euroregion legte wie üblich die Arbeits-

gruppe Kultur/Schulen/Jugend vor. Sie ist 

nicht nur mit dem Vorschlag für die Kandi-

daten beauftragt, sondern auch mit der Form 

des Preises. Der Rat hat Vorschläge für die 

Verleihung des Preises an Herr PhDr. Václav 

Hofmann, dem Vorsitzenden der Arbeits-

gruppe für seine langjährige, opferbereitete 

Arbeit im Bereich der kulturellen grenzüber-

schreitende Zusammenarbeit bestätigt, sowie 

den Vorschlag für die Chefs der Feuerwehren 

Vejprty und  Bärenstein für ihre zwanzigjährige 

enge Zusammenarbeit. Den Preis für Herrn 

Hofmann hat die Kunstschule Most gestaltet, 

für die Feuerwehren wurde er vom Stadtmu-

seum in Annaberg zur Verfügung gestellt. Die 

Übergabe des Preises findet am 8. November 

2014 in Marienbergt anlässlich des großen 

Fernsehpreises „Grenzgänger“ statt. 

Die Mitglieder des Rates vergaßen auch den 

Geburtstag ihres stellvertretenden Vorsitzen-

den  Herrn Ing. Jan Kerner nicht. 

Nach der Beratung wurde die hiesige Ausstel-

lung besichtigt. Herr Bürgermeister Mgr. Josef 

Seifert machte sie mit den Entwicklungsplä-

nen der Gemeinde Třebívlice bekannt, wo die 

Tagungen des Rates innerhalb ihrer Wahlpe-

riode mehrmals stattfanden und wo es den 

Die letzte Sitzung vor der Kommunalwahl
Poslední zasedání před komunálními volbami

Mitgliedern immer sehr gefiel. Diese bleiben 

in ihren Funktionen ohne Rücksicht auf die 

Wahlergebnisse bis zur Vollversammlung im 

März, wenn der neue Rat gewählt wird.

Na svém posledním jednání před komunálními 

volbami se sešla Rada Euroregionu Kruš-

nohoří v pátek 26. září 2014 v Třebívlicích. 

Zabývala se stavem hospodaření, přípravou 

na nové programové období a také udělením 

Ceny Euroregionu Krušnohoří za vynikající 

přeshraniční spolupráci. Rada kladně ocenila 

přijatá úsporná opatření jednatelství, které 

se navíc úspěšně zapojilo do projektů svých 

partnerů a získalo z nich prospěch. Rovněž 

kladně ohodnotila jeho úsilí, které vedlo k pro-

dloužení stávajícího Fondu malých projektů do 

března 2015. Pomoc poskytl navíc Ústecký 

a některá členská města a organizace euro-

regionu, nejvíce Kadaň a Vejprty. Umožnilo 

to vytvoření rezervy po dobu před zahájením 

nového programu. 

Návrhy na udělení Ceny Euroregionu Krušno-

hoří předložila jako obvykle komise pro kul-

turu a mládež euroregionu, která je pověřena 

nejen návrhem kandidátů, ale i formou této 

Ceny. Rada schválila návrh na její udělení 

PhDr. Václavu Hofmannovi, dlouholetému 

předsedovi komise, za dlouhodobou obětavou 

práci v oblasti kulturní přeshraniční spolupráce 

a hasičským sborům Vejprt a Bärensteinu za 

dvacetiletou úzkou spolupráci. 

Cenu pro Václava Hofmanna vytvořila Základní 

umělecká škola v Mostě a pro hasičské sbory  

annaberské muzeum. Předání se uskuteční 

dne 8. listopadu 2014 v Marienbergu u pří-

ležitosti vyhodnocení velké televizní soutěže 

Grenzgänger. Členové rady nezapomněli ani 

na narozeniny svého místopředsedy Ing. Ja-

na Kernera. Po jednání shlédli místní výsta-

vu a starosta Mgr. Josef Seifert je seznámil 

s rozvojovými plány Třebívlic, kde se jednání 

rady vícekrát během jejich volebního období 

uskutečnila a kde se jejím členům vždy velmi 

líbilo. Zůstávají ve svých funkcích bez ohledu 

na výsledky voleb do březnové valné hromady, 

na které bude zvolena nová rada.
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Evropské dotace mají být v programovém ob-

dobí 2014 – 2020 rozdělovány mj. v souladu 

s principem územní dimenze. Ta má zaručit 

koncentraci prostředků do území podle je-

ho specifických potřeb. Jedním z nástrojů 

pro uplatnění dimenze je právě Integrovaná 

územní investice (tzv. ITI). Umožňuje ko-

ordinaci navzájem provázaných a územně 

zacílených intervencí z různých prioritních os 

jednoho či více operačních programů. 

Realizace ITI je podmíněna zpracováním 

integrované strategie. ITI se naplňuje pro-

střednictvím větších, investičně náročnějších 

projektů s potenciálně významným dopadem 

pro řešená území. 

Pro účely realizace ITI bylo na základě pro-

vedených analýz vymezeno území, v němž 

se nachází 75 měst a obcí s celkovým počtem 

více než půl milionu obyvatel. Území zahrnuje 

statuární města Chomutov, Most, Teplice, Ústí 

nad Labem a Děčín a jejich funkční zázemí.

Celkem byly pro přípravu vytvořeny 4 pra-

covní skupiny. 

Na jednání pracovní skupiny č. 3 - Konku-

renceschopná ekonomika, diskutovali pod 

brilantním vedením Ing. Karla Bořeckého dne 

1. 10. 2014 na magistrátu v Ústí nad Labem 

zástupci z nejrůznějších oblastí, jako např. 

školství, samosprávy, projektové agentury, 

hospodářské komory, CzechInvest, úřady prá-

ce, euroregion a podrobně projednali navržené 

prioritní osy, dílčí cíle, opatření a aktivity, ze 

kterých vzejdou konkrétní návrhy projektů. Na 

závěr zasedání si po konstruktivním projed-

nání přítomní rozdělili jednotlivá opatření a za 

pomoci ostatních připraví na příští jednání této 

skupiny konkrétní návrhy. Náš euroregion je 

pověřen přeshraniční spoluprací.

Integrovaná územní investice Ústecko – chomutovské aglomerace
Integrierte territoriale Investition – Agglomeration der Region Ústí-Chomutov

Europäische Förderungen sollen in der 

nächsten Förderperiode 2014 – 2020  im Ein-

klang mit dem Prinzip der Gebietsdimension 

verteilt werden. Diese soll eine Konzentration 

der Fördermittel ins Gebiet nach spezifischen 

Bedürfnissen garantieren. Eines der Instru-

mente für eine Verwertung der Dimension ist 

die integrierte territoriale Investition (sog. ITI). 

Sie ermöglicht eine Koordinierung gegenseitig 

vernetzter und zielgerichteter Interventionen 

aus verschiedenen  Prioritätsachsen eines 

oder mehrerer  Operationeller Programme. 

Die Umsetzung der ITI ist durch Erarbeitung 

einer integrierten Studie bedingt. Die ITI  reali-

siert sich mittels mehrerer größerer  investiven 

Projekte mit einer potenziell bedeutenden 

Auswirkung für die ausgewählten Gebiete.  

Für die Umsetzung der ITI wurde aufgrund 

der durchgeführten Analysen das Gebiet 

abgegrenzt, in der sich 75 Städte und Ge-

meinden mit einer Gesamteinwohnerzahl 

von über einer halben Million befinden. Das 

Gebiet beinhaltet große Städte wie Chomutov, 

Most, Teplice, Ústí nad Labem und Děčín mit 

funktionierender Infrastruktur. 

Insgesamt wurden für die Vorbereitung 4 Ar-

beitsgruppen gebildet. 

Bei der Tagung der Arbeitsgruppe Nr.3 – Kon-

kurrenzfähige Wirtschaft, diskutierten unter 

der brillianten Leitung von Herrn Ing. Karel 

Bořecký am 01. 10. 2014 im Stadtamt Ústí 

nad Labem Vertreter aus verschiedensten 

Bereichen, wie z.B. Schulen, Selbstverwal-

tungen,  Projektagenturen, der Wirtschafts-

kammer, CzechInvest, Arbeitsämtern und der 

Euroregion. Sie besprachen ausführlich die 

vorgeschlagenen Prioritätsachsen, Teilziele, 

Maßnahmen und Aktivitäten, aus welchen 

dann konkrete Projektvorschläge entstehen 

sollen. Am Ende der Beratung wurden ein-

zelne Maßnahmen auf die Teilnehmer verteilt 

und mit Hilfe von weiteren Personen bereiten 

sie für nächste Tagung der Gruppe konkrete 

Vorschläge vor. Unsere Euroregion ist mit 

der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit 

beauftragt.
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Ministerstvo pro místní rozvoj ČR zorganizovalo 

na Klínovci u zrekonstruované rozhledny dne 23. 

8. 2014 velmi podnětnou a záslužnou akci. Na tisíc 

návštěvníků se mohlo seznámit se vzorovými pro-

jekty v programu Cíl 3, který byl realizován v letech 

2007 – 2013. Projekty byly v tomto programu před-

staveny na četných prezentacích a jistě motivovaly 

návštěvníky k dalším formám spolupráce v letech 

2014 - 2020.

Den česko-saské spolupráce 
Tag der sächsischen–tschechischen Zusammenarbeit

Das Ministerium für regionale Entwicklung der 

Tschechischen  Republik verastaltete auf Klínovec 

am rekonstruierten Aussichtsturm am 23. 08. 2014 

eine sehr fruchtbare Veranstaltung. Etwa tausend 

Besucher konnten sich hier mit einigen in den Jahren 

2007 – 2013 realisierten Musterprojekten des Pro-

gramms Ziel 3 vertraut machen. Die Projekte wurden 

auf mehreren Präsentationen vorgestellt und haben 

die Besucher sicher zu weiteren Formen der Zusam-

menarbeit in den Jahren 2014 – 2020 motiviert.

Das Mitte Septembers begonnene und zehn Tage 

dauerte Bergfest in der Partnerstadt Marienberg 

wurde auch von einer Moster Delegation unter 

Leitung der stellvertretenden Oberbürgermeis-

terin Hana Jeníčková besucht. Sie beteiligte 

sich mit dem weiteren Stellvertreter des 

Oberbürgermeisters Zdeněk Brabec und dem 

Geschäftsführer František Bína an der feierlichen 

Eröffnung des großen Bergmannsfestes. In ihrer 

Rede betonte sie die langjährige, für beide Sei-

ten vorteilhafte Partnerschaft beider Städte und 

bedankte sich bei dem Oberbürgermeister von 

Marienberg Thomas Wittig für die öffentliche 

Unterstützung bei den Bemühungen der Stadt 

Most um den Titel Europäische Stadt des Sports 

für das Jahr 2015. Einer der Bereiche, die die 

beiden Städte verbinden, ist nämlich der Sport. 

Marienberg ist ähnlich wie Most eine traditi-

onelle Bergstadt. Die Silberförderung begann 

hier schon 1521. Die Partnerschaft beider Städte 

wurde bereits in den siebziger Jahren geknüpft 

und dann am 2. Oktober 1992 erneuert. Die 

Früchte sind eine Reihe gemeinsamer Projek-

te, von Zentrum der sächsisch-tschechischen 

Volkskultur über die Ausstellung „Von der 

Kohle zum Erdöl“ oder der Erlebniskatalog 

Marienberg-Most.

Vertreter der Stadt Most und der Euroregion waren wieder zu Gast auf dem Bergmannsfest in Marienberg
Zástupci Mostu a Euroregionu Krušnohoří zavítali na hornické slavnosti v Marienbergu

Na hornické slavnosti v partnerském měs-

tě Marienbergu, které začaly v polovině 

září a trvaly deset dní, zavítala i mostecká 

delegace v čele s náměstkyní primátora 

Hanou Jeníčkovou. Ta se společně s dalším 

náměstkem primátora Zdeňkem Brabcem 

a jednatelem Euroregionu Krušnohoří 

Františkem Bínou zúčastnila slavnostního 

zahájení tohoto velkého hornického svátku. 

Ve svém projevu mimo jiné Hana Jeníčková 

ocenila dlouholeté a oboustranně výhodné 

partnerství mezi oběma městy a poděkovala 

primátoru Marienbergu Thomasi Wittigovi 

za oficiální a veřejnou podporu úsilí o zís-

kání titulu Evropské město sportu pro rok 

2015. Jednou z oblastí, ve které obě města 

spoluprací, je totiž právě sport.

Marienberg je podobně jako Most tradič-

ním hornickým městem, těžba stříbra zde 

začala již v roce 1521. Partnerství mezi 

oběma městy bylo navázáno již v sedmde-

sátých letech, obnoveno pak bylo 2. října 

1992. Jeho plodem je řada společných 

projektů, ať již jde o Centrum pro sasko-

-českou lidovou kulturu Bergmagazin, 

výstavu od Uhlí k ropě, nebo Zážitkový 

katalog Marienberg-Most.
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Tentokrát se tato nejdéle a úspěšně půso-

bící komise euroregionu sešla 18. září 2014 

v Pobershau, v někdejší továrně Böttcher-

farbrik, přestavěné pomocí projektu v progra-

mu  Interreg III A na výstavní mnohoúčelové 

centrum. Členy přivítal, ale i doprovázel, pri-

mátor Marienbergu Thomas Wittig, protože 

do Marienbergu patří i Pobershau. Komise 

si s velkým zájmem prohlédla dochovanou 

dobovou zámečnickou dílnu, výstavu obrazů 

Maxe Christopha a řezbářské vánoční deko-

race Manufaktury Klause Kolbeho. 

Na svém zářijovém jednání se komise se-

známila se stavem přípravy nového programu 

a poté řešila návrh Ceny Euroregionu Kruš-

nohoří udělované 

za vynikající pře-

shraniční spoluprá-

ci. Navržen je PhDr. 

Václav Hofmann 

a hasičské sbory 

Vejprty-Bärenstein. 

K předání obou Cen 

dojde dne 8. pro-

since 2014 u příle-

žitosti velké televizní 

soutěže Granzgän-

ger v Marienbergu.  

Komise také po-

drobně projednala 

přípravu tradičního 

adventního kon-

certu Euroregionu 

Krušnohoří. Pro-

středky z programu 

Cíl 3, podporující 

přeshraniční spolu-

práci, není již mož-

né použít a nový 

program ještě není 

zahájen. O to více 

přítomní ocenili přístup našeho kraje, který na 

tuto tradiční významnou akci přispěl. Podě-

kování zaslouží ale i Postoloprty, které spolu 

Martinou Ďurdíkovou z euroregionu adventní 

koncert pořádají. Dlouhá diskuse proběhla na 

téma projektových záměrů komise v příštím 

období. Návrhů je celá řada, a proto se komise 

sejde ještě začátkem prosince na české straně 

v Chomutově, kde budou návrhy podrobně 

projednány.

Die am längsten und erfolgreichsten arbei-

tende Arbeitsgruppe der Euroregion traf sich 

am 18. September 2014 in Pobershau, in 

der ehemaligen  Böttcherfabrik, die mit Hilfe 

eines Projektes des Programms Interreg III 

A zu einem Mehrzweckgebäude umgebaut 

wurde. Die Mitglieder wurden vom Oberbür-

germeister der Stadt Marienberg Herrn Tho-

mas Wittig begrüßt, weil Pobershau zur Stadt 

Marienberg gehört. Interessant für die Ar-

Komise pro kulturu, mládež a školyKomise pro kulturu, mládež a školy
Arbeitsgruppe Jugend, Schule, KulturArbeitsgruppe Jugend, Schule, Kultur

beitsgruppe waren die alte Schlosserei, sowie 

die Ausstellung der Bilder von Max Christoph 

und die Schwibbogen Ausstellung der Ma-

nufaktur Klaus Kolbe. Während ihrer Tagung 

machte sich die Arbeitsgruppe mit dem Stand 

der Vorbereitung des neuen Programms zur 

grenzüberschreitenden Zusammenarbeit 

Sachsen – Tschechische Republik bekannt 

und traf die Entscheidung für die Preisträger 

des Preises der Euroregion Erzgebirge, der 

für  ausgezeichnete grenzüberschreitende 

Zusammenarbeit verliehen wird. Vorgeschla-

gen wurden Herr PhDr. Václav Hofmann und 

die Leiter der Feuerwehren von Vejprty und 

Bärenstein. Der Preis wird  am 8. Dezember 

2014 anlässlich der Preisvergabe des Fern-

sehpreises „Grenzgänger“ in der Stadthalle 

Marienberg verliehen. Ausführlich wurde des 

traditionellen Adventsingen der Euroregion 

vorbereitet. Da keine Finanzmittel aus dem 

Programm Ziel 3 für die grenzüberschreitende 

Zusammenarbeit mehr zur Verfügung stehen, 

stellte der Bezirk Usti und die Landesdirektion 

Sachsen Mittel für diese bekannte, traditionelle 

Veranstaltung zur Verfügung. Das wurde von 

den Mitgliedern sehr geschätzt. Dank gebührt 

auch der Stadt Postoloprty, die gemeinsam 

mit Frau Martina Ďurdíková, der Projektkoor-

dinatorin der  Euroregion, das Adventsingen 

organisiert. Eine lange Diskussion folgte zum 

Thema Projektvorhaben der Arbeitsgruppe. 

Es gibt eine Reihe Vorschläge, so dass sich 

die Arbeitsgruppe Anfang Dezember noch 

einmal  auf tschechischer Seite in Chomutov 

trifft, wo die Vorschläge ausführlich bespro-

chen werden sollen.
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V sídle Regionálního zemského svazu rolníků 

Krušnohoří Regionalbauernverband Erzgebi-

rge e. V. v Großrückerswalde byli ve čtvrtek 14. 

srpna hosty zástupci české strany zemědělské 

komise - Ludmila Holadová, předsedkyně 

zemědělské komise Euroregionu Krušnoho-

ří, která je i ředitelkou Agrární komory Most, 

její spolupracovníci a jednatel Euroregionu 

Krušnohoří. Na jednání si zástupci české 

i německé strany předali aktuální informace 

o stavu žňových prací, problémech exportu 

v důsledku embarga, ale také si vyměnili ná-

zory na zemědělskou politiku EU. Znovu se 

prokázalo, že vzájemná pravidelná výměna 

informací je pro obě strany velmi prospěšná 

a byla by vhodnou součástí připravovaných 

projektů v této oblasti. Obě strany poté do-

jednaly společné akce pro nejbližší období. 

V pátek 12. září 2014 se němečtí zástupci 

zúčastnili Dne s agrární komorou v Litoměři-

cích. 22 října 2014 se proběhla zemědělská 

konference k výročí vstupu ČR do EU. Čeští 

sedláci měli tehdy díky dlouhodobé intenzivní 

spolupráci se svými saskými kolegy obrov-

skou výhodu, protože přesně věděli, do čeho 

jdou a jak zemědělství v EU funguje. V pro-

sinci 2014 se uskuteční jednání zemědělské 

komise v saském městě Grünhain-Beierfeld 

a bude spojeno s přípravou budoucích projek-

tů a s vyhodnocením zemědělských projektů 

v minulém období. 

Na závěr se všichni s velkým zájmem zúčast-

nili exkurze v zemědělském podniku Bauern-

land v Großolbersdorfu, akciové společnosti, 

kterou vede Jens Beyer. Ten je i místopřed-

sedou svazu rolníků Regionalbauernverband 

Erzgebirge. V podniku Bauernland se chová 

Zemědělská komise - Arbeitsgruppe Landwirtschaft

Den Regionalbauernverband Erzgebirge e. 

V. in Großrückerswalde besuchten am 14. 

August Vertreter der tschechischen Seite der 

Arbeitsgruppe Landwirtschaft – Frau Ludmila 

Holadová, die Vorsitzende der Arbeitsgrup-

pe, die Direktorin der Agrarkammer Most, 

ihre Mitarbeiter und der Geschäftsführer der 

Euroregion Krušnohoří als Gast. Bei der Be-

ratung wurden Informationen über den Stand 

nejmodernější a velmi efektivní metodou 2300 

krav. Mléko a mléčné výrobky mají v Sasku 

vynikající kvalitu, a proto jdou ve světě dobře 

na odbyt.  Koncem října či začátkem listopa-

du se exkurze v tomto podniku zúčastní celá 

zemědělská komise. 

Erntearbeiten, sowie über die infolge des 

russischen Embargos entstandenen Probleme 

ausgetauscht. Auch die Meinungen zur Land-

wirtschaftspolitik der EU waren Inhalt des Mei-

nungsaustausches. Wieder hat sich erwiesen, 

dass ein regelmäßiger Informationsaustausch 

für beide Seiten sehr nutzbringend ist, diese 

könnten künftig in einem Projekt münden.  

Beide Seiten vereinbarten gemeinsame Ver-

anstaltungen für die nächste Zeit. Am 12. Sep-

tember 2014 beteiligten sich deutsche Vertre-

ter am Tag mit der Agrarkammer in Litoměřice, 

am 22. 10. findet eine Konferenz anlässlich 

des Beitritts der Tschechischen Republik zur 

EU statt. Die tschechischen Landwirte hatten 

damals, dank der intensiven Zusammenarbeit 

mit ihren sächsischen Kollegen, einen großen 

Vorteil,  weil sie genau wussten, was sie in der 

EU erwartet und wie die Landwirtschaft in der 

EU funktioniert. Im Dezember 2014 findet eine 

Beratung der Arbeitsgruppe Landwirtschaft in 

Grünhain-Beierfeld, die mit der Vorbereitung 

neuer Projekte sowie mit einer Bewertung 

der in der vorigen Förderperiode realisierten 

Projekte verbunden wird, statt.   

Am Ende des Besuches nahmen alle mit gro-

ßem Interesse an einer Exkursion in dem von 

Herrn Jens Beyer geleiteten landwirtschaftli-

chen Betrieb, AG Bauernland in Großolbers-

dorf, teil.  Hier werden mit der modernsten und 

effektivsten Methode 2300 Kühe gehalten. 

Milch und Milcherzeugnisse haben in Sach-

sen eine ausgezeichnete Qualität und deshalb 

einen sehr guten Absatz.
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Při zahájení letošní Zahrady Čech v Lito-

měřicích 12. září 2014 uspořádala Okresní 

agrární komora Most pod taktovkou své ředi-

telky Ludmily Holadové dvě soutěže – soutěž 

Regionální potravina Ústeckého kraje a soutěž 

O nejlepší potravinářský výrobek Ústeckého 

kraje – kraje Přemysla Oráče, nad kterou 

převzal záštitu hejtman Ústeckého kraje. Na 

programu byla i četná kulturní vystoupení.  

Ludmila Holadová je oblíbenou ředitelkou 

mostecké agrární komory od jejího založení. 

Dne mostecké agrární komory se především 

její zásluhou zúčastnila řada význačných 

osobností. Dostavil se i ministr zemědělství 

Ing. Marian Jurečka, hejtman Ústeckého 

kraje Oldřich Bubeníček, prezident agrární 

komory Ing. Miroslav Toman, CSc., senátor 

Jan Veleba, náměstkyně primátora Mostu 

JUDr. Hana Jeníčkova a mnozí další. Nechy-

běli samozřejmě ani členové česko-německé 

zemědělské komise Euroregionu Krušnohoří, 

které Ludmila Holadová předsedá. Ministr ze-

mědělství ČR Marian Jurečka si proto s velkým 

zájmem pohovořil se saskými zástupci rolníků 

v této komisi, Wernerem Bergeltem a Jensem 

Beyerem. Opět se všichni mohli přesvědčit, že 

tento ministr je skutečným a dobře informo-

vaným odborníkem. Mostecká agrární komora 

představila v Litoměřicích na výstavě Zahrada 

Čech nejširší veřejnosti výsledky práce regi-

onálních zemědělců a potravinářů, a zaslouží 

si proto velké uznání.

Den s mosteckou agrární komorou - Ein Tag mit der Agrarkammer

Bei der Eröffnung der Ausstellung „Der Garten 

Böhmens“ in Litoměřice am 12. September 

2014 veranstaltete die Kreisagrarkammer  

Most unter Leitung ihrer Direktorin Frau Lud-

mila Holadová zwei Wettbewerbe – es waren 

der Wettbewerb „Regionale Lebensmittel des 

Bezirks Ústecký kraj“ und der Wettbewerb 

„Das beste Lebensmittelerzeugnis des Lands 

des Přemysliden, des Ackermanns“. Bei die-

sem Wettbewerb hat der Hauptmann des Be-

zirkes die Schirmherrschaft übernommen. Im 

Programm standen auch zahlreiche kulturelle 

Veranstaltungen. 

Frau Ludmila Holadová ist seit der Gründung 

der Moster Agrarkammer, ihre beliebte Di-

rektorin. Es ist ihr Verdienst,  dass an dem 

Tag der Agrarkammer eine Reihe bekannter 

Persönlichkeiten teilgenommen haben. Es 

kamen sogar der Landwirtschaftsminister, 

Herr Ing. Marian Jurečka, der Hauptmann des 

Bezirkes Ústecký kraj Herr Oldřich Bubeníček,  

der Präsident der Agrarkammer Herr Ing. Mi-

roslav Toman  CSc, der Senator Jan Veleba, 

die Stellvertreterin des Oberbürgermeisters 

von Most Frau JUDr. Hana Jeníčková und 

viele andere.  Selbstverständlich fehlten auch 

die Mitglieder der sächsisch-tschechischen 

Arbeitsgruppe Landwirtschaft der Euroregion 

nicht. Der tschechische Landwirtschaftsminis-

ter  Herr Marian Jurečka führte interessante 

Gespräche mit den Vertretern der sächsischen 

Landwirte aus der Arbeitsgruppe Landwirt-

schaft der Euroregion,  mit den Herren Bergelt 

und Beyer. Alle konnten sich davon überzeu-

gen, dass der Minister ein gut informierter 

Fachmann ist. Die Agrarkammer Most stellte 

in Litoměřice auf der Ausstellung „Der Garten 

Böhmens“ der Öffentlichkeit die Ergebnisse 

der Arbeit von regionalen Landwirten und 

Lebensmittelproduzenten vor, und verdient 

deshalb eine große Anerkennung.

ARBEITSGRUPPEN
PRACOVNÍ KOMISE
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Die Arbeitsgruppe  Wirtschaftsförderung und Tourismus 

ist eine Schlussarbeitsgruppe der Euroregion. Inhalt ihrer 

Arbeit besteht nicht nur in den Bewertungen vorgelegter 

Projekte, sondern ist auch Vorbereitung von Konzepten und 

strategischen Entscheidungen der Euroregion. Sie hat sich 

übrigens durch ihre fachlichen Anstöße für die erfolgreiche 

Vorbereitung des neuen Programms für die grenzüber-

schreitende Zusammenarbeit in der neuen Förderperiode 

2014 – 2020 verdient gemacht. Für die weitere Arbeit der 

Arbeitsgruppe, noch vor dem Start der neue Förderperiode, 

trafen sich beide Vorsitzenden der Arbeitsgruppe, Herr  

Mathias Lißke, der Geschäftsführer der Wirtschaftsför-

derung Erzgebirge und Herr Martin Klouda, Stellvertreter 

des Oberbürgermeisters von Chomutov unter Anwesenheit 

des Geschäftsführers der Euroregion Krušnohoří, am 10. 

September in Annaberg, um gemeinsam die künftige 

Tätigkeit vorzubereiten.  Die Arbeitsgruppe trifft sich An-

fang Dezember  und wird sich mit Vorhaben in der neuen 

Förderperiode beschäftigen. Beide Vorsitzenden schlagen 

als  Priorität  die Berufsbildung mit einem Praktikum im 

Nachbarland vor, sowie die Schaffung eines gemeinsamen 

Überblicks der Betriebe und deren Ausrichtung und nach 

dem Bedarf in der Euroregion  Informationsaustausch aus 

dem Bereich Unternehmen, gegenseitige touristische Infor-

mationen und gemeinsame Präsentation des Erzgebirges. 

Bei dem Treffen beider Vorsitzenden wurde auch das Projekt 

Vorbereitung der Arbeitsgruppe 
Wirtschaftsförderung und Tourismus 
Příprava komise pro hospodářství a turistiku

Komise pro hospodářství a turistiku je klíčovou komisí 

euroregionu. Náplní její práce není jen hodnocení předlo-

žených projektů v této oblasti, ale je to i příprava koncepcí 

a strategických rozhodování euroregionu. Velmi se ostatně 

svými odbornými podněty zasloužila o zdárnou přípravu 

nového programu přeshraniční spolupráce 2014-2020.  Pro 

další práci komise, před zahájením nového programového 

období, se sešli oba předsedové komise, Martin Klouda, 

náměstek primátora Chomutova a Mathias Lißke, jednatel 

Wirtschaftsförderung Erzgebirge za přítomnosti jednatele 

Euroregionu Krušnohoří 10. září v GDZ v Annabergu, aby 

společně připravili budoucí činnost. Komise se sejde za-

čátkem prosince a zabývat by se měla záměry v novém do-

tačním období. Předsedové navrhnou jako prioritu profesní 

vzdělávání s praxí v sousední zemi, vytvoření společného 

přehledu podniků s jejich zaměřením a potřebami v euro-

regionu, výměnu informací z podnikatelského prostředí 

a vzájemnou výměnu turistických informací, společné 

turistické nabídky a společnou propagaci Krušnohoří. Na 

jednání obou předsedů byl podrobně projednán také projekt 

kulturní hornické krajiny Krušnohoří (Montaregion Kruš-

nohoří) na seznam UNESCO, který byl již podán v Paříži 

a od kterého se v rámci udržitelnosti odvíjí řada následných 

projektů. Připravili také konkrétní návrhy na doplnění 

úspěšného projektu Krušnohorské cyklistické magistrály. 

Mathias Lisske pro své české partnery po jednání připravil 

i menší exkurzi po turistických zajímavostech Annabergu.

Die große Berufsschule in Most Velebudice war das Ziel 

der Arbeitsgruppe Sport der Euroregion Erzgebirge zu 

ihrer Septemberberatung, bei der konkrete Maßnahmen 

der Arbeitsgruppe beschlossen wurden.

Das betraf vor allem den Informationsaustausch zu wich-

tigen Sportereignissen, die der jeweils anderen Seite für 

die nationalen Veranstaltungskalender  zur Verfügung 

gestellt werden sowie die Bereitstellung der Kontaktdaten 

der  Ansprechpartner. 

Die Arbeitsgruppe wird Ferienfreizeiten im Winter und Som-

mer und eintägige Jugendfestivals grenzüberschreitend 

durchführen sowie neue Sportarten vorstellen und damit 

vielleicht sogar Jugendliche gewinnen, die momentan noch 

keine große Sportbegeisterung an den Tag legen.

Ein Trophycup für die Wintersportarten, der mit den Regi-

onaltrainern auf beiden Seiten der Euroregion abgestimmt 

und vorbereitet werden wird, soll ein besonders Highlight 

werden. 

Alle Ereignisse werden auf den Webseiten der Euroregion 

vorangekündigt und natürlich auch aktuelle verfolgt.

Am Ende der Beratung wurden die großzügigen Außen-

sportanlagen der Berufsschule besichtigt und im An-

schluss die neu rekonstruierte Sporthalle der Stadt Most 

am Budovatelů.

Beide Einrichtungen erfüllen die Voraussetzungen zur 

Durchführung großer Sportereignisse.

Arbeitsgruppe Sport - Sportovní komise

Cílem jednání sportovní komise Euroregionu Krušnohoří 

byla na jejím zářijovém jednání Střední technická škola 

v Mostě-Velebudicích. Tuto školu nevybrala mostecká 

sportovní expertka Eva Kejřová náhodně, jsou zde totiž 

vynikající sportoviště, a to se týká i široké veřejnosti. 

Ostatně v Mostě je sportovní masová činnost všech věko-

vých kategorií na tak vynikající úrovni, že Most získal titul 

Evropské město sportu 2015.

Na jednání již mohla být schválena konkrétní opatření 

komise.

Týkají se především informační výměny o důležitých 

sportovních událostech, které se na opačné straně konají, 

aby mohly být dány k dispozici do národního kalendáře 

sportovních akcí, a rovněž by do něj měly být 

zahrnuty kontaktní údaje možných partnerů.

Na jednání předložila německá strana do-

konale zpracovaný návrh záměrů do nového 

období, který česká strana akceptovala. Je 

to příprava katalogu sportovních klubů na 

obou stranách hranice a náměty na společné 

sportovní akce. Měly by navázat na to, co se 

již v minulosti osvědčilo, a co můžeme v bu-

doucnu rozvíjet. 

Komise chce pomáhat při realizaci prázdni-

nových akcí v zimě i v létě, i jednodenních sportovních 

akcí mládeže. Chce také představit nová sportovní odvětví 

a získávat tím mládež, kterou zatím sport příliš nezaujal. 

Připraven by měl být i trofejní pohár pro zimní sporty. Do 

jeho přípravy by se měli zapojit regionální trenéři z obou 

stran euroregionu a měl by tak být obzvláště přitažlivý. 

Všechny akce budou předem avizovány na webových strán-

kách euroregionu a samozřejmě aktuálně zveřejňovány. 

Po jednání si jeho účastníci prohlédli velkolepá sportovní 

zařízení Střední technické školy ve Velebudicích a násle-

dovala exkurze v rekonstruované sportovní hale v Mostě. 

Obě sportovní zařízení splňují předpoklady pro realizaci 

velkých sportovních akcí.

Kulturlandschaft Erzgebirge (Montanregion Erzgebirge) auf 

die UNESCO-Liste besprochen. Das Projekt wurde bereits 

in Paris beantragt und daraus werden sich im Rahmen der  

Nachhaltigkeit mehrere Folgenprojekte entwickeln. Die Vor-

sitzenden haben auch konkrete Vorschläge zur Erweiterung 

des erfolgreichen Projektes Erzgebirgische Radmagistrale 

vorbereitet. Herr Matthias Lißke hatte nach der Beratung für 

seine tschechischen Partner auch eine kleinere Exkursion 

zu den touristischen Sehenswürdigkeiten vorbereit.
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Okresní sportovní svaz Krušnohoří je zástupcem organi-

zovaného sportu v Krušnohorském okrese a v první řadě 

je poskytovatelem služeb svým členům. Letošní průzkum 

Zemského sportovního svazu Sasko prokazuje, že my 

v Krušnohorském okrese máme s velkým odstupem nejvíce 

sportovních klubů (484).  V neposlední řadě sdružuje zdejší 

sportovní svaz aktuálně 47.889 sportovních nadšenců od 

těch nejmladších po nejstarších, od nejmenších po největší.  

Tím jsme také největší občanskou organizací v Krušnohoří. 

 Práce okresního sportovního svazu se člení do různých 

oborů. V oblasti vzdělávání a následného vzdělávání nabízí-

me kurzy pro cvičitele, předsedy spolků, pokladníky, účetní 

kontrolory, a rovněž školení pro oblast pohybových sportů 

pro vychovatele a vychovatelky. Organizujeme různé, široce 

pojaté akce od věkové kategorie děti a mládež až po seni-

ory. Sem patří například okresní hry děti a mládež ve více 

než 30 sportovních zimních i letních odvětvích, sportovní 

akce pro předškoláky, postižené a seniory, a také stěžejní 

akce pro širokou sportovní veřejnost (např. Olbernhauská 

cyklistická túra, Zwönická cyklistická túra).  

Svaz mladých sportovců v okresním sportovním svazu 

zastupuje zájmy dětí a mládeže od 0 do 26 let ve sportov-

ních klubech a je se svými 19 000 členy největším mlá-

dežnickým svazem v Krušnohoří. Mezi hlavní úkoly svazu 

lze jmenovat alespoň podporu aktivit mládeže ve sportu 

a rovněž smysluplné využívání volného času. Podnětné 

je vytvoření síťového propojení iniciativy pro pohybovou 

aktivitu v rámci projektu „KOMM!“, která podněcuje ke 

Der Kreissportbund Erzgebirge e.V. ist Interessenvertreter 

des organisierten Sports im Erzgebirgskreis und in erster 

Linie Dienstleister für seine Mitglieder. Die diesjährige 

Erhebung durch den Landessportbund Sachsen zeigt, dass 

wir im Erzgebirgskreis mit Abstand die meisten Sportvereine 

(484) haben. Nicht zuletzt betreut der hiesige Kreissportbund 

aktuell 47.889 sportbegeisterte Mitglieder von jung bis alt, 

von klein bis groß. Damit ist er die größte Bürgerorganisation 

im Erzgebirge.

Die Arbeit des Kreissportbundes gliedert sich in verschiedene 

Okresní sportovní svaz Krušnohoří – představujeme se
Kreissportbund Erzgebirge e.V. – Wir stellen uns vor

Bereiche. In der Aus- und Fortbildung bieten wir Lehrgänge 

für Übungsleiter, Vereinsvorsitzende, Schatzmeister und 

Kassenprüfer sowie Schulungen im Bereich Bewegungs-

förderung für Erzieher/-innen an. Wir sind Veranstalter 

verschiedener Breitensportveranstaltungen vom Kinder- 

und Jugendbereich bis hin zum Seniorenbereich. Hierzu 

zählen beispielsweise die Kreis- Kinder- und Jugendspiele 

in mehr als 30 Sportarten (Winter/Sommer), Sportfeste für 

Vorschüler, Behinderte und Senioren sowie breitensportliche 

Höhepunkte (z.B. Olbernhauer Radtour, Zwönitztalradtour).

Die Sportjugend im Kreissportbund Erzgebirge ist der 

Interessenvertreter der Kinder und Jugendlichen von 0-26 

Jahren in Sportvereinen und mit ca. 19.000 Mitgliedern der 

größte Jugendverband im Erzgebirge. Die Förderung jungen 

Engagements sowie des Sports und der Jugendarbeit im 

Sport sowie die sinnvolle Freizeitgestaltung sind nur einige 

ihrer Hauptaufgaben.

Durch die Schaffung von Bewegungsnetzwerken in Koope-

ration mit anderen gesellschaftlichen Institutionen soll im 

Rahmen des Projektes „KOMM! in den Sportverein sowohl 

für den Kinderbereich 0-6 Jahre als auch für den Bereich 50+ 

zum fortwährenden Sporttreiben angeregt werden.

Verdiente Sportlerinnen und Sportler werden zur jährlich 

stattfindenden Sport- und Talentegala im Rahmen einer 

festlichen Auszeichnungsveranstaltung für ihre erbrachten 

Leistungen geehrt. Ferner erhalten jährlich unzählige im 

Sport ehrenamtlich tätige Funktionäre Anerkennungen für 

ihr Wirken im Sport (z.B. Auszeichnung mittels Ehrennadel). 

Okresní sportovní svaz Mittelsachsen (Střední Sasko) je 

členem Zemského sportovního svazu a zastupuje 405 klubů 

s 44 739 členy (stav 1. 1. 2014). Úkoly okresního sportov-

ního svazu jsou směřovány do tří různých oborů činnosti: 

1. Instruktáž a poradenství členům našich klubů 

Podporujeme zakládání nových sportovních klubů a nabí-

zíme členům představenstev a pokladníkům školení a po-

kračující vzdělávání na různá témata (mezi jiným spolkové 

právo, zdanění, pojištění ve sportu). Dále podporujeme 

kluby v jejich vzdělání i v pokročilém vzdělávání a pro 

vedoucí nabízíme pomoc a poskytujeme jim poradenství 

při podávání žádostí o dotace do sportu. 

2. Sportovní aktivity a práce s veřejností
Pro naše sportovní kluby zajišťujeme udělování různých 

oceňování a vyznamenání zasloužilým sportovcům, funkci-

onářům a sponzorům. Zajišťujeme, kromě oceňování spor-

tovců a funkcionářů, také spolupráci se sponzory z oblasti 

hospodářství, a spolu s odpovědnými regionálními partnery 

také usilujeme o získávání dotací pro sport a do sportovišť. 

Podílíme se také na ústředních i místních akcích. Poraden-

skou činnost zaměřujeme též na občany a informujeme je 

o sportovních nabídkách v klubech Středosaského okresu 

a spolupracujeme s různými partnerskými organizacemi 

v oblasti sportu. Práci s veřejností realizujeme ve spolu-

práci s regionálními médii, informace o sportovních akcích 

umísťujeme na našich webových stránkách.    

3. Projektové práce  
Ročně organizujeme akce v okrese pro velké i malé: zemský 

a okresní běh, okresní hry dětí a mládeže (kromě jiných je to 

i házená, volejbal, jezdectví, kopaná, inlineskaten, lyžování), 

přebory škol, pohár týmů školek, den sportovních odznaků, 

sportovní slavnost postižených, sportovní týden seniorů 

a štafetové běhy. Okresní sportovní svaz dbá i o sportovní 

vyžití mládeže okresu. Svaz mladých se svými 18 000 dětmi 

a mládežníky, kteří jsou začleněni do okresního sportovního 

svazu, je největším akreditovaným partnerem v oblasti po-

moci mládeži. Hlavními úkoly jsou podpora dobrovolnické 

angažovanosti, mezinárodní porozumění a práce s mládeží 

ve sportovní oblasti.  Pro realizaci sportovních akcí a na 

podporu klubů, škol a předškolních zařízení je využíván 

doprovodný autobus.     

Der Kreissportbund Mittelsachsen e.V. ist Mitglied im 

Landessportbund Sachsen e.V. und vertritt 405 Vereine mit 

44.739 Mitgliedern (Stand 01.01.2014). Die Aufgaben des 

Kreissportbundes sind auf verschiedene Tätigkeitsfelder 

ausgerichtet:

1.  Anleitung und Beratung unserer Mitgliedsvereine
Wir unterstützen die Gründung neuer Sportvereine und 

bieten den Vereinsvorständen und Schatzmeistern, Schu-

lungen und Fortbildungen zu verschiedenen Themen an 

(u.a. Vereinsrecht, Vereinsbesteuerung, Sportversiche-

rung). Weiterhin unterstützen wir die Vereine in dem wir 

Aus- und Fortbildung für ihre Übungsleiter anbieten und 

beraten sie bei der Antragstellung für Sportfördermittel.

sportu ve sportovních oddílech jak oblast dětí 0 – 6 let, 

tak i oblast starších 50 let, kterou motivuje k pokračování 

sportovní činnosti. 

Zasloužilí sportovci jsou odměňováni na každoročních 

sportovních a talentových galapředstaveních v rámci 

slavnostního vyhodnocení dosažených výkonů. Dále 

dostávají četní dobrovolní sportovní funkcionáři ročně za 

své působení ve sportu čestná uznání (např. vyznamenání 

formou čestné jehly).

2. Sportpolitische Aktivitäten und Öffentlichkeitsarbeit
Für unsere Sportvereine führen wir Ehrung und Auszeich-

nung verdienstvoller Sportler, Funktionäre und Förderer 

des Sports durch. Neben der Ehrung setzen wir uns auch 

für eine Zusammenarbeit mit Förderern des Sports aus der 

Wirtschaft und mit regionalen Verantwortungsträgern für 

kommunale Sportförderung und Sportstätten ein. Dabei 

wirken wir bei zentralen und kommunalen Veranstaltungen 

mit. Außerhalb der Sportvereine beraten wir die Bürger 

über die Sportangebote in den Vereinen des Landkreises 

Mittelsachsens und arbeiten mit verschiedenen Partnerkrei-

sen im Bereich Sport zusammen. Die Öffentlichkeitsarbeit 

leisten wir in Kooperation mit den regionalen Medien, 

Durchführung von Informationsveranstaltungen und dem 

betreiben einer Homepage.

3. Projektarbeit
Jährlich organisieren wir verschiedene Veranstaltungen 

für Groß und Klein im Landkreis: Landkreislauf; Kreis- 

Kinder- und Jugendspiele (u.a. Handball, Volleyball, 

Reiten, Fußball, Inlineskaten, Ski); Grundschulvergleiche; 

Kita-Team-Cup; Sportabzeichentag; Behindertensportfest; 

Seniorensportwoche und Staffelläufe.

Der Kreissportbund Mittelsachsen kümmert sich 

ebenfalls um die Sportjugendarbeit im Landkreis. Als 

mitgliedstärkster Jugendverband mit über 18.000 Kin-

dern und Jugendlichen ist die Sportjugend, welche im 

Kreissportbund integriert ist, der größte anerkannter 

Träger der Jugendhilfe in Mittelsachsen. Förderung von 

ehrenamtlichen Engagement, internationale Verständigung 

und die Jugendarbeit im Sport sind die Hauptaufgaben. 

Zur Umsetzung und Unterstützung der Vereine, Schulen 

und Kitas in diesem Bereich betreut die Sportjugend das 

Sport- und Spielmobil.

Okresní sportovní svaz Mittelsachsen - Der Kreissportbund Mittelsachsen
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ZE ŽIVOTA PARTNERSKÝCH MĚST
AUS DEM LEBEN DER PARTNERSTÄDTE

Most se konečně dočkal. V Expozici starého Mostu, 

jež je součástí Městské knihovny Most, připomíná 

od 2. října 2014 mobilní maketa pozdně gotického 

kostela Nanebevzetí Panny Marie jeho unikátní 

přesun v r. 1975. Slavnostního předání se osobně 

zúčastnil i Horst Drichelt, ředitel parku miniatur 

Klein Erzgebirge v saském Oederanu, jehož zásluhou 

právě tam tento model vznikl.  

Toho dne se křtil také další ze svazků atlasů českých 

měst, které vydává Historický ústav Akademie věd 

ČR. Svazek číslo 26 je věnován městu Most. Histo-

rický atlas města Mostu obsahuje texty, plány, vy-

obrazení a bibliografii k dějinám starého (v důsledku 

uhelné těžby zaniklého) i nového města Mostu. Text 

je doprovázen starými vyobrazeními a fotografiemi. 

Nově zrestaurované torzo původní bronzové sochy 

prvního prezidenta Československé republiky T. G. 

Masaryka z tehdejšího Prvního náměstí připomíná 

též dvojí likvidaci sochy ze starého Mostu.

Oba exponáty jsou trvalou součástí výstav v Expozici 

starého Mostu.

Most v knihovně - Most in der Bibliothek

Das Warten hat sich gelohnt. In der Ausstellung der 

alten Stadt Most, die ein Teil der Stadtbibliothek ist, 

erinnert ab 2. Oktober 2014 das mobile Modell der 

spätgotischen Kirche Maria Himmelfahrt an deren 

einzigartige Verschiebung im Jahr 1975. An der 

feierlichen Übergabe nahm Herr Drichelt, Leiter des 

Miniaturparks Klein Erzgebirge in Oederan, persön-

lich teil. Es ist sein Verdienst, dass die Kirche im 

Museum zu sehen ist, im Kleinerzgebirge in Oederan 

ist sie entstanden. 

Am gleichen Tag wurde auch ein  weiterer Band der 

Atlanten der tschechischen Städte, der Städteband 

Nr. 26,  eingeweiht. Er wurde vom Historischen Ins-

titut der Tschechischen Akademie der Wissenschaft 

herausgegeben und ist der Stadt Most gewidmet. 

Der historische Atlas der Stadt Most beinhaltet 

Texte, Bilder und Bibliografien zu Geschichten der 

alten (infolge der Kohlenförderung verschwunde-

nen) sowie der neuen Stadt Most. Der Text wird von 

alten Bildern  und Fotografien begleitet. 

Die restaurierte Büste des ersten Präsidenten der 

Tschechoslowakischen Republik T. G. Masaryk, der 

ursprünglichen Bronzestatue vom Ersten Markt-

platz, erinnert an die zweifache Zerstörung der 

Statue in der alten Stadt. 

Beide Exponate sind ein dauerhafter Teil der Aus-

stellungen in der Ausstellung der alten Stadt Most.

Horst Drichelt
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(DTPA/Sei) CHOMUTOV: „Doufám, že budeme za 10 

let slavit stříbrnou svatbu. Těmito slovy zhodnotila pri-

mátorka Annabergu – Buchholze Barbara Klepsch 24. 

Partnerství měst sílí - Stadtpartnerschaft bekräftigt
(DTPA/Sei) CHOMUTOV: „Ich hoffe, dass wir in zehn 

Jahren Silberhochzeit feiern“. Mit diesen Worten 

bekräftigte Oberbürgermeisterin Barbara Klepsch 

am 24. September 2014 die Zusammenarbeit mit 

der tschechischen Stadt Chomutov. Anlass für diese 

Worte war die Festveranstaltung zum 15-jährige Be-

stehen der Partnerschaft zwischen den beiden Städten 

im Stadttheater Chomutov. Am 20. November 1999 

wurde der Partnerschaftsvertrag zwischen Chomutov 

und Annaberg-Buchholz unterzeichnet. In den letzten 

Jahren hoben vor allem gemeinsame Interreg III a- und 

Ziel-3-Projekte die gegenseitige Kooperation auf eine 

neue Ebene. Zahlreiche Verbindungen zwischen den 

Menschen aus Deutschland und der Tschechischen 

Republik sind dadurch geknüpft worden. Zur Festver-

anstaltung erhielten Persönlichkeiten, wie Museums-

kurator Jörg Bräuer und Fachbereichsleiter Christina 

Linke, Holger Trautmann und posthum Jörg Burgmann, 

FOTO: 
Holger Trautmann

Vysočany u Chomutova se 8. a 9. 

října 2014 staly místem česko-ně-

mecké konference u příležitosti půl 

století existence výzkumné stanice 

Výzkumného ústavu rostlinné výroby 

v Chomutově.

Na přípravě konference se podíleli 

mnozí partneři z oblasti zemědělství, 

samospráv, ministerstva zeměděl-

ství, kraje, agrárních komor, Spolek 

přátel Evropy, spolu s německými 

partnery z Bergakademie Freiberg.

V úvodu konference byli vyznamená-

ni ti, kteří se nejvíce zasloužili o roz-

voj zemědělství v regionu. Květiny 

a dárky dostala Vlasta Petříková za 

práci ve výzkumném ústavu, Ludmila 

Holadová za podporu regionálních 

zemědělců a Stanislav Štýs za svůj 

podíl na rekultivacích. Oceněn zde 

byl také Zdeněk Valenta, starosta 

obce Březno, který byl již dříve zvolen 

nejlepším starostou České republiky. 

V zajímavých přednáškách se účastníci konference seznámili s prací a s výsledky vý-

zkumného ústavu a se zemědělskou problematikou. Zajímavé byly české a německé 

referáty o rekultivacích, obnovitelných zdrojích energie a samozřejmě dotační tituly 

v zemědělství a v oblasti přeshraniční spolupráce. Náš euroregion doporučil a hlasoval 

pro schválení projekt chomutovského výzkumného ústavu s názvem Rekultivace zatí-

žených areálů v Monitorovacím výboru programu Cíl 3, který vedl Roman Honzík, člen 

zemědělské komise euroregionu. 

Poutavá byla také výstava Severočeských dolů, umístěná rovněž v tomto oblíbeném  

konferenčním objektu.

50 let Výzkumného ústavu rostlinné výroby v Chomutově – IMPULSY 21
50 Jahre des Forschungsinstitutes der Pflanzenproduktion in Chomutov – Impulse 21

Vysočany bei Chomutov wurde am 8. und 9. Oktober 

zum Tagungsort der deutsch-tschechischen Konferenz 

anlässlich des 50-jährigen Bestehens der Versuchsstation 

des  Forschungsinstitutes für Pflanzenproduktion mit Sitz 

in der Stadt Chomutov.

 An der Vorbereitung haben sich mehrere Partner aus 

dem Bereich der Landwirtschaft, von den Selbstver-

waltungen, vom Landwirtschaftsministerium, von den 

Agrarkammern, sowie vom Verein „Freunde Europas“ 

gemeinsam mit deutschen Partnern von der Bergakademie 

Freiberg beteiligt.

Zum Auftakt der Konferenz wurden die Personen gewür-

digt, die die Entwicklung der Landwirtschaft in der Region 

am meisten vorangebracht haben. Blumen und kleine 

Präsente haben Frau Vlasta Petříková für die Arbeit im 

Forschungsinstitut, Ludmila Holadová für die Unterstüt-

zung der regionalen Landwirtschaft und Herr Stanislav 

Štýs für seinen Anteil bei der Rekultivierung bekommen.  

Gewürdigt wurde auch Herr Zdeněk Valenta, der Bür-

germeister der Gemeinde Březno, der schon früher zum 

besten Bürgermeister der Tschechischen Republik gewählt 

worden war.  In den interessanten Vorträgen konnten sich 

die Teilnehmer mit der Arbeit und mit den Ergebnissen 

des Forschungsinstitutes sowie mit der Landwirtschaftspolitik vertraut machen. Interessant 

waren aber auch  tschechische und deutsche Referate über Rekultivierung, erneuerbaren 

Energiequellen,  Förderungen in der Landwirtschaft und in der grenzüberschreitenden Zusam-

menarbeit. Unsere Euroregion hat  im Begleitausschuss des Programms Ziel 3 das Projekt des 

Chomutover Forschungsinstitutes mit dem Namen „Rekultivierung  der belasteten Gebiete“ 

empfohlen und mit bewilligt. Es wurde von Herrn Roman Honzík, Mitglied der Arbeitsgruppe 

Landwirtschaft der Euroregion, koordiniert. 

Spannend war auch die im beliebten Konferenzobjekt platzierte Ausstellung der Kohlegesell-

schaft Severočeské doly.

Auszeichnungen für ihr dafür eingesetztes Engagement. 

Die Partnerschaft Chomutov - Annaberg-Buchholz leistet 

einen aktiven Beitrag zur Völkerverständigung und zeigt, 

wie das gemeinsame „Haus Europa“ wirklich gebaut 

werden kann. Aktuell wird ein gemeinsames Marketing-

Konzept realisiert. 

září 2014 spolupráci s českým městem Chomutovem. 

Pronesla tato sova na slavnostní akci k patnáctiletému 

trvání partnerství obou měst v Městském divadle Cho-

mutov. Dne 20. listopadu 1999 byla totiž podepsána 

smlouva o partnerství mezi městy Chomutov a Anna-

berg-Buchholz. V poslední době povýšily vzájemnou 

spolupráci na novou úroveň především společné pro-

jekty v programu Interreg III A a Cíl 3. Pomocí těchto 

projektů se zároveň navázaly četné vztahy mezi lidmi 

z České republiky i Německa.  Na slavnostním zasedá-

ní obdržely význačné osobnosti, jako muzejní kurátor 

Jörg Bräuer a vedoucí odboru Christina Linke, Holger 

Trautmann a posmrtně Jörg Burgmann, vyznamenání za 

jejich vynaloženou angažovanou práci. Partnerství Cho-

mutova a Annabergu-Buchhloze je aktivním příspěvkem 

k porozumění mezi národy a ukazuje, jak společný „Dům 

Evropa“ může být skutečně vybudován. V současné 

době realizují partneři společný marketinkový koncept.
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V krajském úřadu v Ústí nad Labem 

se sešli 13. srpna 2014 členové Ko-

ordinačního výboru, aby se seznámili 

s návrhem Evropského domu v Ústec-

kém kraji a s rozdělením evropských 

prostředků na jednotlivé operační 

programy. 

Myšlenka Evropského domu vznikla na 

Ministerstvu pro místní rozvoj ČR. Mělo 

by být vytvořeno jednotné kontaktní 

místo pro žadatele o podporu z Evrop-

ských strukturálních investičních fondů. 

Koordinační výbor Evropa 2014+ - Koordinierungsausschuss Europa 2014+
Im Bezirksamt in Ústí nad Labem trafen sich 

die Mitglieder des Ausschusses, um sich mit 

dem  Vorschlag „Europäisches Haus“ im Be-

zirk bekannt zu machen und die Verteilung der 

europäischen Mittel für einzelne operationelle 

Programme zu bewerten.  

Die Idee des Europäischen Hauses entstand 

im Ministerium für regionale Entwicklung der 

Tschechischen Republik. Es soll ein Kontakt-

punkt für die Antragsteller der Förderung aus 

den europäischen Strukturfonds geschaffen 

werden.

Die langjährige Zusammenarbeit 

der Euroregion Erzgebirge mit dem 

Bezirk Ústecký kraj wurde in der 

letzten Zeit wesentlich intensiviert. 

Die Fachleute des Bezirkes bedeu-

ten für die Euroregion eine große 

Unterstützung. Der Geschäfts-

führer der tschechischen Seite der 

Euroregion ist im Bezirk Mitglied 

des Koordinationsausschusses 

Europa 2020+ und des Ausländis-

chen Ausschusses. Verknüpft sind 

beide Partner auch in den Entschei-

dungsgremien. Die Vertreterin des 

Bezirkes Ing. Jaroslava Kuszniruková beteiligt sich am Lokalen Lenkungsausschuss des 

Kleinprojetfonds und Frau Hana Jeníčková, die Vorsitzende der Euroregion, sitzt mit dem 

Geschäftsführer und den Vertretern des Bezirkes im Begleitausschuss des Programms 

Ziel 3, wo man über Großprojekte entscheidet. An der Tagung des Rates der Euroregion 

nehmen entweder der erste Vertreter des Hauptmannes oder der Hauptmann des Bezirkes, 

Herr Oldřicjh Bubeníček an der Vollversammlung der Euroregion teil. Gemeinsame Vorbe-

reitung einzelner Arbeitsgruppen, sowie der Gremien ist eine gute Garantie der objektiven 

Entscheidungen. Die Leitung des Bezirkes Ústecký kraj verabschiedete einen neuen Vertrag 

über die Zusammenarbeit mit der Euroregion. Die Unterzeichnung erfolgte durch, den  er-

sten Stellvertreter des Bezirkes Dr. Stanislav Rybák und der Vorsitzenden der Euroregion 

Krušnohoří und  stellvertretenden Oberbürgermeisterin Dr. Hana Jeníčková.

Bezirk und seine Euroregionen - Kraj a jeho euroregiony
Dlouholetá spolupráce Euroregionu 

Krušnohoří s Ústeckým krajem je 

v poslední době ještě intenzivnější. 

Odborníci kraje jsou velkou oporou 

komisí euroregionu a jednatel Euro-

regionu Krušnohoří je v kraji členem 

Koordinačního výboru Evropa 2020+ 

a zahraničního výboru. Provázány 

jsou oba partneři i v rozhodovacích 

grémiích, zástupce kraje Ing. Jaros-

lava Kuszniruková je součástí Lo-

kálního řídícího výboru Fondu malých 

projektů a předsedkyně euroregionu 

JUDr. Hana Jeníčková s jednatelem 

spolu se zástupci kraje tvoří významnou část Monitorovacího výboru 

programu Cíl 3, kde se rozhoduje o velkých projektech.  Jednání rady 

euroregionu se pravidelně účastní první náměstek hejtmana Ústeckého 

kraje Dr. Rybák a hejtman Oldřich Bubeníček se účastní valné hromady 

euroregionu.  Společná příprava jak jednotlivých komisí, tak grémií, 

je zárukou objektivních rozhodnutí. Vedení Ústeckého kraje ocenilo 

práci Euroregionu Krušnohoří novou smlouvou o spolupráci a podpoře 

jeho činnosti, kterou podepsal 4. září 2014 v expozici starého Mostu 

v mostecké knihovně první náměstek hejtmana Ústeckého kraje Dr. 

Stanislav Rybák s předsedkyní Euroregionu Krušnohoří, náměstkyní 

primátora Dr. Hanou Jeníčkovou.

Neděle 24.8.2014 byla pro lounské seniory velice zajímavá, 

reprezentovali  při oslavě Sv. Bartoloměje – dělostřeleckých 

slavnostech v Zschopau partnerské město Louny. Přes nepří-

zeň počasí, chladno a dešťové přeháňky se svého úkolu senioři 

zhostili velice dobře a oživili svými pozdravy celý průvod. Pro 

většinu to byl nezapomenutelný zážitek. Po průvodu si vedoucí 

klubů  Birgit Demmler a Vilma Svobodová domluvili další 

setkání v pozdním podzimu. Spolupráce senior klubů trvá již 

11 roků.  Dalším partnerským klubem je Grüne Schule v Zet-

hau – Muldě, kde proběhl již 8. Německo-český den v červnu. 

Vilma Svobodová, manažerka klubu 

Der Samstag, 24. 08. 2014 war für die Launer Senioren 

sehr interessant, sie waren beim Kanonenfest  als Vertreter 

der Partnerstadt in Zschopau, zur Feier des Heiligen Bar-

tolomeo zu Gast. Trotz dem ungünstigen Wetters mit Kälte 

und Regenschauern erfüllten die Senioren ihre Aufgabe 

sehr gut und belebten den Festzug mit ihren Grüßen. Für 

die meisten war es ein unvergessliches Erlebnis. Nach dem 

Festzug vereinbarten die Leiterinnen beider Seniorenclubs, 

Lounští senioři v Zschopau - Senioren von Louny in Zschopau

Frau Birgit Demmler aus Zschopau und Frau Vilma Svobodová aus Louny ein weiteres Treffen im Spätherbst. Die 

Zusammenarbeit der beiden Clubs  dauert schon 11 Jahre. Ein weiterer Partner ist die Grüne Schule in Zethau – 

Mulda, wo im Juni bereits der achte deutsch-tschechische Tag stattfand.      Svobodová Vilma, Managerin des Klubs

Společně s krajem / 
Gemeinsam mit dem Bezirk

Společně s krajem / 
Gemeinsam mit dem Bezirk
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KOOPERAČNÍ PROGRAM
KOOPERATIONSPROGRAMM

Kooperationsprogramm Freistaat Sachsen - Tschechische Republik 
2014 – 2020 - Großprojekte
Kooperační program Svobodný stát Sasko – Česká republika
2014 - 2020 - velké projekty

Prioritätsachsen:

- Förderung der Anpassung an den Klimawandel sowie der Risikoprävention 

und des Risikomanagement 

- Erhaltung und Schutz der Umwelt sowie Förderung der Ressourceneffizienz 

- Investitionen in Bildung, Ausbildung und Berufsbildung für Kompetenzen 

und lebenslanges Lernen 

- Verbesserung der institutionellen Kapazitäten von öffentlichen Behörden 

und Interessenträgern und der effizienten öffentlichen Verwaltung 

Prioritní osy:

- Podpora přizpůsobení se změně klimatu, předcházení rizikům a řízení rizik

- Zachování a ochrana životního prostředí a podpora účinného využívání zdrojů

- Investice do vzdělávání, odborné přípravy a odborného výcviku k získávání 

dovedností a do celoživotního učení

- Posilování institucionální kapacity veřejných orgánů a zúčastněných stran 

a přispívání k účinné veřejné správě
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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

Bauabnahme – ein Prozess, der für die 

meisten Bauherren ein Albtraum ist, aber 

nach dem die Aktionen starten. Auch das 

im Rahmen  des Projektes „Zwei Länder 

– eine Region“ im Programm Ziel 3 neu 

gebaute  Informationszentrum „Lesenská 

pláň“, musste diese Prüfung absolvieren. 

Obwohl alle ihre Arbeit so gut wie möglich 

durchgeführt hatten und für die Behörden 

alles gut und blitzeblank vorbereitet wurde, 

spürte man Nervosität in der Luft, aber wie 

sich gezeigt hat, umsonst. Am 10. Juli 2014 

konnte der Bau erfolgreich abgenommen 

werden und sofort kam es zu einem großen 

Rummel, um die Besucher des Erzgebirges 

so bald wie möglich begrüßen zu können. 

Auf die Besucher warten nicht nur Tipps für 

Ausflüge in die nähere oder weitere Umge-

bung, sondern auch von einem Reiseführer 

begleitete Ausflüge in die Gegend mit vielen 

Überraschungen, auch für die Kleinsten.  

DAS BILDHAUERSYMPOSIUM IN LESNÁ 

„GEBURT IN BETHLEHEM“

Auf der Gelände des Berghotel Lesná fand 

vom 20. 07. bis 26. 07. 2014 der dritten 

Jahrgang des Bildhauersymposiums zum 

Thema Bethlehem in Lebensgröße statt. 

Direkt unter dem weiten Himmel und vor 

den Augen der Öffentlichkeit wurden fünf 

Holzstatuen geschaffen – die heiligen 3 

Könige, der Verkündigungsengel und die 

Jungfrau Maria. Die Idee hatten die Orga-

nisatoren des Symposiums- der Berg Klub 

Lesná- der auch Veranstalter war, selbst. 

Das Ziel des diesjährigen Symposiums 

sowie der künftigen Jahrgänge ist es, 

der Öffentlichkeit eine nicht traditionelle 

Kulturveranstaltung mit einem attraktiven 

Thema und der Schaffung weiterer Gestalten 

der Weihnachtsgeschichte zu bringen. Die 

Statuen ergänzen den Platz der Erholung, 

bereichern den kulturellen Teil der erzgebir-

gischen Landschaft und nicht zuletzt zeigen 

sie in der Adventzeit den Besuchern ein in 

Tschechien nicht übliches Ereignis.   

Das Thema Tierkreiszeichen von Josef Šporgy wurde ebenfalls fortgesetzt. In diesem Jahr das Zeichen Zwillinge.  An 

dem Symposium nahmen namhafte Bildhauer teil, die mit ihren Kunstwerken einen inspirierenden Raum schufen, der 

sowohl die Besucher sowie die Künstler bereichern soll. Die geschaffenen Statuen sind bis zum Wintereinbruch in der 

Galerie vor dem Berghotel in Lesná ausgestellt, und werden ein Teil der erzgebirgischen Natur.

Der Höhepunkt des dritten Jahrgangs des Symposiums in Lesná war die Wahl der interessantesten Statue durch die 

Besucher. Gewinner wurde David Fiala mit der „Jungfrau Maria“, traditionell proklamiert beim Viktorianischen Fest 

am 26. 07.2014.

3-2-1-Bauabnahme, wir starten - 3-2-1-Kolaudace, aneb začínáme
Kolaudace – proces, jímž se stavba oficiálně 

uvede do života a zároveň proces, který je 

pro většinu stavebníků malou noční můrou. 

I nově postavená budova Informačního 

centra Lesenská pláň, která byla postavena 

v rámci projektu „Dvě země – jeden region“, 

podpořeného Programem Cíl 3, musela 

touto zkouškou projít. 

Ač všichni odvedli svou práci, jak mohli 

nejlépe a na úředníky vše čekalo připravené 

a nablýskané, stejně bylo v ovzduší cítit 

stopy nervozity, ale jak se ukázalo zbytečně. 

Dne 10. července 2014 byla stavba úspěš-

ně zkolaudována a okamžitě v ní vypukl 

čilý ruch, aby co nejdříve mohla přivítat 

návštěvníky Krušných hor.

Na všechny příchozí čekají nejen tipy na 

výlety v blízkém i vzdálenějším okolí, ale 

i nabídka komentovaných vycházek do 

okolí s průvodcem a mnoho dalšího, včetně 

připravených překvapení pro nejmenší.

SOCHAŘSKÉ SYMPOZIUM NA LESNÉ 

„ZROZENÍ BETLÉMA“

V areálu Horského hotelu Lesná proběhl 

ve dnech od 20. 7. do 26. 7. 2014 třetí 

ročník sochařského sympozia na téma 

„Betlém v životní velikosti“. Přímo pod 

širým nebem a před zraky veřejnosti se 

zrodilo pět dřevěných soch - figury tří králů, 

anděla a Panny Marie. Myšlenka vznikla od 

samotných organizátorů sympozia, které 

pořádá Horský klub Lesná. Cílem letošního 

a následně i budoucích ročníků sympozia 

je přinést veřejnosti netradiční kulturní akci 

s atraktivním tématem a dalšími postavami 

betléma. Sochy budou doplňovat místo pro 

odpočinek a relaxaci, obohatí kulturní část 

krušnohorské krajiny a v neposlední řadě 

v adventním čase přinesou návštěvníkům 

nevšední zážitek.

Nadále pokračovalo i téma zvěrokruhu od 

Josefa Šporgyho, letos ve znamení „Blí-

ženců“. Sympozia se zúčastnili sochaři , 

kteří svými díly vytvořili inspirující prostor, 

vzájemně obohacující návštěvníky i umělce. 

Zhotovené sochy jsou do příchodu zimních měsíců vystaveny 

v galerii soch před Horským hotelem na Lesné, kde se staly 

součástí krušnohorské přírody. 

Vyvrcholením třetího ročníku sympozia na Lesné byla volba 

nejzajímavější sochy z řad návštěvníků, kterou se stala „ 

PANNA MARIE“ od Davida Fialy, tradičně vyhlášenou při Kruš-

nohorských viktoriánských slavnostech v sobotu 26. 7. 2014. 
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Přestože v současné době není možné využívat evropské 

programy na podporu přeshraniční spolupráce vzhledem 

k jejich zpoždění, partnerství obou měst pokračuje s ne-

ztenčenou měrou. Oba partneři financují nyní společné 

aktivity ze svých vlastních rozpočtů a jejich spolupráce 

se i nadále úspěšně rozvíjí. 

V Saydě se v pondělí 11. srpna 2014 oba starostové, Petr 

Červenka a Volker Krönert se svými spolupracovníky, 

dohodli na dalších společných konkrétních akcích. První 

týden v září proběhne setkání mladých fotbalistů z Me-

ziboří, Saydy a jejich dalšího partnera, italského města 

Sogliano al Rubicone. Turnaj a jeho příprava proběhne 

střídavě v Meziboří a Saydě. Senioři ze Saydy plánují na 

Meziboří a Sayda bez proluky
Sayda und Meziboří arbeiten ohne Unterbrechung zusammen
Trotzdem es zurzeit nicht möglich ist, die europäischen 

Programme für die Förderung der grenzüberschreitenden 

Zusammenarbeit zu nutzen, geht die Partnerschaft beider 

Städte unverringert weiter. Beide Partner finanzieren die 

gemeinsamen Aktivitäten aus ihren eigenen Haushalten und 

die Zusammenarbeit entwickelt sich weiterhin erfolgreich. 

In Sayda trafen sich am 11. August beide Bürgermeister, 

Volker Krönert und Petr Červenka und ihre Mitarbeiter, um  

weitere gemeinsame Veranstaltungen zu vereinbaren. In der 

ersten Septemberwoche fand ein Treffen der jungen Fuß-

ballspieler aus Sayda, Meziboří und ihrer italienischen Part-

ner aus Sogliano al Rubicone statt. Das Turnier und dessen 

Vorbereitung laufen abwechselnd in Sayda und Meziboří. 

Die Senioren aus Sayda planen im Herbst eine weitere Fahrt 

nach Meziboří und möchten auch weitere Orte des tschechi-

schen Teils der Euroregion besuchen. Zur Weihnachten ist 

schon ein gemeinsames Adventkonzert in Meziboří geplant 

und die Bürger aus Meziboří besuchen den Weihnachts-

markt in Sayda. Ende des Jahres soll auch ein Besuch der 

Vertreter von Meziboří und Sayda in Sogliano stattfinden. 

Dort will man weitere gemeinsame Aktivitäten aller drei 

Partnerstädte besprechen. Über den wechselseitigen Auf-

enthalt der Mitarbeiter der Selbstverwaltungen Meziboří 

und Sayda entscheidet man nach der Kommunalwahl in 

der Tschechischen Republik. Es bleibt nichts übrig als die 

Daumen zu drücken, damit in den Gemeinderäten weiterhin 

die Befürworter der gegenseitigen Verständigung und der 

grenzüberschreitenden Zusammenarbeit überwiegen. An 

den Ereignissen im ehemaligen Jugoslawien und in der 

Ukraine sieht man, wie wichtig ist es.             

Obwohl es momentan nicht möglich ist, Veranstaltungen 

der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit aus dem 

Programm Ziel 3 - Kleinprojektefonds zu fördern, gehen 

die freundschaftlichen Aktivitäten zwischen den Städten 

Meziboří und Sayda weiter. Eingereiht hat sich dieses 

Mal auch die italienische Stadt Sogliano al Rubicone. 

In der Regie der Stadt Meziboří trafen sich so die jun-

gen Fußballspieler zu einem gemeinsamen Turnier. 

Zum Programm gehörten ein Ausflug nach Dresden, 

das gemeinsame Training, und Kegeln in Sayda. Den 

Höhepunkt bildete das am 4.  September durchgeführter 

Turnier in Meziboří. Zahlreiche Zuschauer schätzten nicht 

nur die Leistungen der jungen Fußballspieler, sondern 

auch die Organisation des Turniers durch den hiesigen  

Fußballverein und die Kommune, sowie die gut geplante 

Vorbereitung der Veranstaltung mit den ausländischen 

Partnern. 

Das dreitätige Treffen zeigte die tiefe Partnerschaft der 

Sportler und ihrer Begleiter. Die Preise wurden von den 

Vertretern aller Partnerstädte von Sayda verliehen.

Ačkoliv není možné na akce přeshraniční spolupráce získat 

prostředky z programu Cíl 3 – Fond malých projektů, přátel-

ské aktivity partnerských měst  Meziboří a Saydy pokračují. 

Řadí se k nim navíc i jejich další partnerské italské město  

Sogliano al Rubicone. 

V režii Meziboří se setkali tentokrát mladí fotbalisté všech 

tří měst na společném turnaji. Jeho součástí byl i výlet do 

Drážďan, společný trénink, kuželky v Saydě a vyvrcholením 

Bewährte Freundschaft - Osvědčené partnerství

podzim další výjezd do Meziboří a zamíří i do dalších 

míst české části euroregionu. O Vánocích je připraven 

společný adventní koncert v Meziboří a Mezibořští 

navštíví vánoční trh v Saydě. Koncem roku by také měla 

proběhnout návštěva zástupců Meziboří a Saydy v Sogli-

anu, kde by měly být projednány další společné aktivity 

všech tří partnerských měst. O připravované reciproční 

stáži pracovníků samospráv Saydy a Meziboří bude roz-

hodnuto po komunálních volbách v ČR.  Nezbývá než 

držet palce, aby v zastupitelstvech nadále převažovali 

stoupenci vzájemného porozumění a přeshraniční spo-

lupráce. Na událostech v Ukrajině či v bývalé Jugoslávii 

je vidět, jak je to důležité.

byl 4. září právě turnaj v Meziboří. Četní diváci ocenili nejen 

výkony mladých hráčů, ale především organizaci turnaje 

místním fotbalovým oddílem, a dokonalou přípravu akce 

zahraničními partnery. 

Celé třídenní setkání prokázalo již hluboké a zcela ne-

formální přátelství sportovců i a jejich doprovodu. Ceny 

předali představitelé všech tří partnerských měst v čele se 

starostou Saydy Volkerem Krönertem.
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V Lounech se 20. srpna 

2014 sešli na radnici zástup-

ci samospráv obcí Lounska, 

Ředitelství silnic a dálnic ČR 

z Prahy i Chomutova, po-

slanec Ing. Michal Kučera 

za Lounsko i ministr školství 

Marcel Chládek, který je 

senátorem za Rakovnický 

a Lounský okres. Přeshra-

niční efekt zvýraznila účast 

starosty Zschopau Klause 

Baumanna, partnerské-

ho města Loun, i jednatele 

Euroregionu Krušnohoří. 

Na jednání byly shrnuty do-

savadní kroky ohledně do-

stavby rychlostní silnice R7 

a shodně bylo konstatováno, 

že R7 zůstává pro českou 

vládu prioritou, obsaženou 

v koncepci rozvoje dopravy 

s Německem.  Podrobně 

byl projednán stav přípravy 

výstavby jednotlivých úseků 

rychlostní silnice R 7 od Sla-

ného po průmyslovou zónu 

Triangl, dojednána spolu-

práce s krajským úřadem 

a stanoveny termíny dalších 

jednání a konkrétních kro-

ků. V říjnu by mělo dojít, po 

zasedání Centrální vládní 

komise výstavby dálnic, 

k dalšímu jednání této sku-

piny. Výstavba jednotlivých 

úseků na Lounsku by mohla 

začít v roce 2016. Sem pa-

tří i rozšíření dosavadního, 

pouze dvouproudového, 

obchvatu Loun, na kterém 

od jeho otevření v roce 2001 

zemřelo již 28 osob. Inicia-

tiva města Loun a na saské 

straně iniciativa města Zschopau nachází 

velkou regionální, ale i vládní podporu.

Po jednání starostové Loun a Zschopau, 

Radovan Šabata a Klaus Baumann, konzul-

tovali s jednatelem Euroregionu Krušnohoří 

své budoucí projektové záměry a rozvoj další 

vzájemné spolupráce.

Zelená pro rychlostní silnici R7 Praha – Chemnitz
Grünes Licht für die Schnellstraße R7 Prag – Chemnitz

In Louny trafen sich am 20. 

August 2014 Vertreter der 

Selbstverwaltungen der Ge-

meinden der Region Louny, 

der Straßendirektion des Be-

zirkes Ústecký kraj sowie 

aus Prag und Chomutov, der 

Abgeordnete aus der Region 

Louny Herr Michal Kučera 

und der Schulminister Mar-

cel Chládek, Senator für die 

Regionen Louny und Žatec.  

Die grenzüberschreitenden 

Aspekte wurden durch die 

Anwesenheit des Herrn Bür-

germeister Klaus von der 

Partnerstadt Lounys Zscho-

pau und des Geschäftsführers 

der Euroregion Krušnohoří 

garantiert. Bei der Beratung 

wurden die bisherigen Schrit-

te bezüglich des Ausbaus der 

Schnellstraße R7 zusammen-

gefasst. Gemeinsam wurde 

konstatiert, dass die Stra-

ße R7 für die Tschechische 

Regierung eine im Konzept 

der Verkehrsverbindung mit 

Deutschland beinhaltete Pri-

orität bleibt. Ausführlich wurde 

der Vorbereitungsstand des 

Aufbaus einzelner Abschnitte 

der Schnellstraße von  Slaný 

bis zum Gewerbegebietes 

Triangĺ besprochen, eine Zu-

sammenarbeit mit dem Be-

zirk  vereinbart und Termine 

weiterer Tagungen mit kon-

kreten Schritten vereinbart. 

In Oktober soll die nächste 

Sitzung der zentralen Regi-

onskommission dieser Gruppe 

stattfinden. Der Bau einzel-

ner Abschnitte in der Region 

Louny könnte 2016 beginnen. Dazu gehört auch die Verbreitung der bisher nur zweispurigen 

Umgehungstraße der Stadt Louny, auf der seit ihrer Eröffnung 2001 schon 28 Personen starben. 

Die Initiative der Stadt Louny auf tschechischer Seite und der Stadt Zschopau auf sächsischer 

Seite findet eine große regionale Unterstützung seitens der Regierung.

Nach der Beratung besprachen die beiden Bürgermeister, Radovan Šabata von Louny und Klaus 

Baumann von Zschopau mit dem Geschäftsführer der Euroregion Krušnohoří ihre künftigen 

Projektvorhaben und die weitere Entwicklung der gegenseitigen Zusammenarbeit.
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Ve čtvrtek 18. září se  konala závěrečná konference 

projektu „Revitalizace rašelinišť v Krušných horách“. 

Projekt si stanovil za cíl zabránit odvodňování 

rašelinišť a vytvořit podmínky pro rašelinotvorné 

prostředí, v němž by se opětovně zabydlely rostliny 

a živočichové by zde našli  vhodné podmínky pro ži-

vot. Společný českoněmecký projekt s jeho výsledky 

představili jednotliví partneři – zástupci lesů Saska 

a ČR, Přírodní park Erzgebirge/Vogtland a Krajský 

úřad v Ústí nad Labem v horském hotelu Partyzán 

u Chomutova. Celodenní přehlídka videí a fotografií 

z prováděných prací pokračovala druhý den v terénu.  

Účastníci exkurze se přesvědčili o realizaci jednotli-

vých akcí a získali představu, jak se budou rašeliniště 

dále vyvíjet. Na lokalitách byly vybudovány přehrážky 

pro zadržení vody, která se stane živnou půdou pro 

růst rašeliníku a dalších rostlin. Konečné výsledky 

poznáme ale v budoucnu podle přirozeného vývoje 

biotopu. Obnova 210 ha rašelinišť v Krušných horách 

byla financována z programu Evropské unie Cíl 3 

a náklady přesáhly 1 milion EUR.

Revitalizace rašelinišť v Krušných horách byla zahájena
Revitalisierung der Moore im Erzgebirge wurde begonnen

Am Donnerstag, den 18. September fand die Ab-

schlusskonferenz zum Projekt „Revitalisierung der 

Moore im Erzgebirge“ statt. Das Projekt hatte das 

Ziel, die Entwässerung der Moore zu vermeiden und 

solche Bedingungen für das Milieu der Torfschöp-

fung zu schaffen, wo die Pflanzen wieder leben kön-

nen und auch Tiere wieder günstige Bedingungen für 

ihr Leben finden. Die Ergebnisse des  gemeinsamen 

tschechisch-deutschen Projektes wurde von den ein-

zelnen Partnern, den Vertretern der sächsischen und 

tschechischen Forstbetriebe, dem Naturpark Erzgeb-

irge/Vogtland und dem Bezirksamt von Ústí nad La-

bem im Berghotel Partyzán bei Chomutov vorgestellt. 

Die ganztätige Präsentation mittels Videofilmen und 

Fotografien folgte am zweiten Tag als Fortsetzung 

im Gelände. Die Teilnehmer der Exkursion konnten 

sich von der Umsetzung einzelner Maßnahmen 

überzeugen und bekamen eine Vorstellung davon, 

wie sich die Torfbecken weiter entwickeln werden. 

Auf den Standorten wurden kleinere Dämme für die 

Abflussverminderung des Wassers gebaut, was als 

Richtwert für das Wachstum des Torfes und der 

Pflanzen dienen wird. Die endgültigen Ergebnisse 

werden aber erst in der Zukunft nach der natürlichen 

Entwicklung des Biotops erkannt werden. 

Die Erneuerung von 210 ha Torfgebietes im Erzge-

birge wurde aus dem Programm der EU Ziel 3/Cíl 3 

gefördert und kostete mehr als 1 Million EUR.

ÚSPĚŠNÉ PROJEKTY
ERFOLGREICHE PROJEKTE
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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

Nach unserer Ankunft erhielten wir Karten 

und gleich nach dem Abendessen beka-

men wir die Information, dass wir zu einem 

Nachtmarsch gemeinsam mit den deutschen 

Kameraden aufbrechen. Der Marsch startete 

erst spät in der Nacht und war ziemlich lang 

und führte um das ganze Areal des Sport-

platzes. Die Strecke war sehr lang und die 

Beine taten uns allen sehr weh. Unterwegs 

lösten wir Aufgaben, z.B. Werfen mit dem 

Rettungsring auf den Teich, so weit wie 

möglich. Dann folgte die Verbindung und die 

Entkopplung des Schlauchs mit Zeitmes-

sungen und dann Schießen aus elektrischen 

Pistolen, da kamen wir erst um etwa 1:30 Uhr 

an die Reihe. Um halb zwei früh kehrten wir 

in das Lager zurück. Am Samstag nach dem 

Frühstück bekamen wir ca. 50 Fragen zu 

der Strecke, die durch die ganze Gemeinde 

Po příjezdu jsme dostali mapy a hned po večeři 

jsme dostali informaci, že budeme vyrážet na 

noční pochod s německými kamarády. Po-

chod začal až za tmy a byl tedy hodně dlouhý, 

probíhal skoro okolo celého areálu hřiště, trať 

byla dlouhá cca 5 km a všechny nás bolely 

nohy. Po cestě jsme plnili úkoly, například hod 

záchranným kruhem na rybník, do co nejdelší 

vzdálenosti. Následovalo spojování a rozpo-

jování hadic na čas a pak střelba z el. pistolí, 

kde jsme se dostali na řadu asi až v 1:30 rá-

no. Do tábora jsme se vrátili kolem půl druhé 

ráno. V sobotu po snídani jsme dostali cca 

50 otázek na trasu, která vedla celou vesni-

cí. Cestou jsme hledali různé pohlednice, na 

Kleine Feuerwehrleute aus Jirkov in Brand-Erbisdorf
Jirkovští malí hasiči v Brand-Erbisdorfu

kterých byly nafocené reálie, a také informace 

o historii města Langenau. Dostali jsme se 

i do muzea vlaků, a tak byla celá akce pro nás 

velice  poučná. Po obědě jsme se vrhli hned 

na olympiádu. Probíhala v táboře, disciplíny 

byly třeba kop míčem na terč, vázání lodní-

ho uzle přes hasičské auto, přenášení vody 

v proudnici, nafukování balonku přes proud-

nice a rozdělovač. V neděli hned po snídani 

došlo na balení stanů a vyhlášení výsledků. 

Umístili jsme se sice na posledním místě, ale 

byla to dobrá zkušenost a děti i vedoucí si to 

užili. Rádi si to zopakujeme i příští rok. Velice 

rádi bychom poděkovali našemu partnerské-

mu městu za hezký víkend. 

führte. Unterwegs suchten wir verschiedene 

Ansichtskarten mit Bildern von Gebäuden 

und auch Informationen über die Geschich-

te von Langenau. Wir besuchten auch das 

Museum der Züge, sodass der Vormittag für 

uns sehr lehrreich war. Nach dem Mittag sind 

wir sofort zur Olympiade gesprungen. Diese 

fand im Lager mit vielen Disziplinen statt, 

z.B. Zielwerfen mit dem Ball, Knüpfen von 

Schiffsknoten über dem Feuerwehrfahrzeug, 

Wasserübertragung in der Strömung, Ballon-

aufblasen mit Kompressor und Verteiler. Am 

Sonntag nach dem Frühstück packten wir 

die Zelte und gingen zur Siegerehrung. Wir 

kamen zwar nur auf dem letzten Platz, aber 

es war eine gute Erfahrung und sowohl die 

Kinder als auch ihre Betreuer haben die Zeit 

genossen. Gern wiederholen wir das auch 

im kommenden Jahr. Wir möchten uns bei 

unserer Partnerstadt sehr herzlich für das 

schöne Wochenende bedanken.
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Erzgebirge/Annaberg-Buchholz (18.09.2014). 

Der Radfernweg „Sächsische Mittelgebirge“ 

I-6 auf deutscher sowie die Erzgebirgsrad-

magistrale („Krušnohorská magistrála“) auf 

tschechischer Seite gehören zu den bedeu-

tendsten und schönsten Radrouten im Grenz-

raum des Erzgebirges. 

Bis zum Jahresende 2014 wird durch die 

Wirtschaftsförderung Erzgebirge GmbH von 

Altenberg im Osterzgebirge bis Eibenstock 

im Westerzgebirge mit Unterstützung der am 

Wege liegenden Kommunen ein etwa 400 km 

umfassendes grenzüberschreitendes Radrou-

tennetz geschaffen. Anbindungen gibt es im 

Osten bis an den Elberadweg nach Schöna 

bzw. Děčín in der Sächsisch-Böhmischen 

Schweiz. Die entstandene Struktur mit 13 

grenzüberschreitend markierten Verbin-

dungsstrecken zwischen dem Radfernweg 

auf deutscher Seite und der Erzgebirgsma-

gistrale auf tschechischer Seite gleicht einer 

„Leiterstruktur“. Die einzelnen Sprossen, die 

Querverbindungen, ermöglichen so abwechs-

lungsreiche und mitunter anspruchsvolle 

Entdeckungstouren beiderseits der Grenze.

Vier Projektpartner 

für ein gemeinsames Netz

Die Umsetzung dieser Arbeiten erfolgt im 

Rahmen des Ziel3-Projektes „Radregion 

Erzgebirge“ – Vernetzung der überregionalen 

Radrouten im böhmisch-deutschen Erzge-

birge „Cykloregion Krušné hory“ – Propojení 

nadregionálních cyklotras v česko-německém 

Krušnohoří“. Seit Januar 2013 arbeiten hierbei 

die Projektpartner Wirtschaftsförderung Erz-

gebirge GmbH (WFE GmbH), Kurortentwick-

lungsgesellschaft Sächsische Schweiz mbH 

(KEG) und Tourismusverband Erzgebirge e.V. 

(TVE e.V.) gemeinsam mit dem Bezirksamt 

Ústí nad Labem als Lead-Partner daran, das 

deutsche und tschechische Radroutennetz 

zu verknüpfen. 

Insgesamt 30 Kommunen aus den Landkrei-

sen Mittelsachsen, Sächsische Schweiz/ Os-

terzgebirge und dem Erzgebirgskreis beteili-

gen sich auf sächsischer Seite an dem Projekt. 

Die Finanzierung erfolgt aus den bewilligten 

Fördermitteln des Freistaates Sachsen und 

„Radregion Erzgebirge“ – Neu beschildertes Streckennetz im Grenzraum 
des böhmisch-deutschen Erzgebirges macht ab 2015 Lust auf mehr
Cyklistický region Krušnohoří – nově značená síť cyklotras v 
českoněmeckém Krušnohoří nás ještě víc potěší od roku 2015

Erzgebirge/Annaberg-Buchholz (18. 8. 2014). 

Dálková cyklotrasa Sächsische Mittlegebirge 

1 – 6 na německé straně a rovněž Krušno-

horská magistrála na české straně paří k těm 

nejvýznamnějším cyklotrasám v příhraniční 

oblasti Krušnohoří. 

Do konce roku 2014 vytvoří společnost Wirt-

schaftsförderung Erzgebirge GmbH za po-

moci okolních obcí přeshraniční síť cyklotras 

dlouhou 400 km, sahajících od Altenbergu po 

Eibenstock. Na východě se napojí na Labskou 

cyklotrasu vedoucí do obce Schöna popř. 

až do Děčína v Česko-saském Švýcarsku.  

Struktura, která vznikne, má 13 přeshra-

ničních značených spojovacích tras, které 

der EU, den Eigenmitteln der projektbeteiligten 

Kommunen sowie des Landkreises Mittel-

sachsen und des Erzgebirgskreises.

WFE GmbH dient als Koordinierungsstelle 

für den Teilbereich Erzgebirge

In der Erzgebirgsregion von Eibenstock bis 

Altenberg vertritt die WFE GmbH die Interes-

sen von 26 Kommunen an einem ca. 400 km 

langen Teilstück des Routennetzes. 

propojí souběžné cyklomagistrály vedoucí na 

německé a české straně a vytvoří tak podobu 

žebříku. Jednotlivé příčky pomyslného žebříku, 

toto příčné propojení, umožní objevné a ně-

kdy i náročné změny trasy na obou stranách 

hranice.  

Čtyři partneři na společnou síť

Realizace těchto prací se provádí v rámci 

programu Cíl 3 s názvem „Radregion Erz-

gebirge“ – Vernetzung der überregionalen 

Radrouten im böhmisch-deutschen Erzgeb-

irge / „Cykloregion Krušné hory“ – Propojení 

nadregionálních cyklotras v česko-německém 

Krušnohoří“. Od ledna 2013 se na tomto pro-

jektu propojení českých a německých cyklo-

tras podílejí tito partneři - Wirtschaftsförderung 

Erzgebirge GmbH (WFE GmbH), Kurorten-

twicklungsgesellschaft Sächsische Schweiz 

mbH (KEG) a Tourismusverband Erzgebirge 

e.V. (TVE e.V.) a Ústecký kraj, který je vedou-

cím projektu. Na saské straně se podílejí na 

projektu také 30 obcí z okresů Mittelsachsen, 

Sächsische Schweiz/ Osterzgebirge a okresu 

Erzgebirgskreis.  

WFE GmbH jako koordinační místo 

pro úsek Krušnohoří

V krušnohorském regionu zastupuje tato spo-

lečnost zájmy 26 obcí na úseku tras dlouhém 

400 km.  

ÚSPĚŠNÉ PROJEKTY
ERFOLGREICHE PROJEKTE
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Berichterstatter der Euroregion Erzgebirge / Krušnohoří

Via Ferrata (neboli německy Klettersteig) 

je jednodušší lezecká cesta pro horolezce 

amatéry, kteří nepotřebují vlastní lano – 

jistí se totiž na ocelových lanech, pevně 

zabudovaných do skály. Není třeba za ní 

cestovat až do Alp. Jednu pěknou ferratu 

máme hned tady za humny, ve Wolken-

steinu, ve skalách hrdě přezdívaných 

Wolkensteiner Schweiz (Wolkensteinské 

Švýcarsko). 

Zde se nachází hned pět vybudovaných 

kratších cest různé obtížnosti, každá 

tak na půl hodinky lezení, z pohodlným 

sestupem zpět na místo startu. Neče-

kejte ale žádné tabule s podrobnými 

informacemi – je to pro ty, kdo si to 

najdou sami. Zaparkujte v místě, kde se 

ze silničky tvořící prodloužení ulice Hei-

delbachstrasse odpojuje příčná silnice, 

která přechází řeku Zschopau po krásném 

kamenném mostě (GPS 50°39´53´´N 

13°3´42´´ E). Dejte se doprava do kopce 

po vyšlapané cestě a po pěti minutách 

jste v horolezeckém ráji, během víken-

du opravdu frekventovaném. Jako první 

narazíte na lehčí cestu Artist a malinko 

těžší Gratweg. 

Půjdete-li kousek dál, je tam Bergweg 

a Gipfelweg, no a přímo pod vašima 

nohama začíná – překvapivě směrem 

dolů! – ta nejtěžší, Yetti´s weg. Ono je 

to ale s tou obtížností takové relativní – 

pokud si řeknete, že jste tam pro radost 

a nestydíte se nejvyššího horolezeckého 

hříchu a chytíte se přímo toho jistícího 

ocelového lana, tak se dá vylézt prakticky 

všechno. 

Zájemce o toto amatérské horolezení 

musí mít vlastní zajišťovací vybavení. 

Počet půjčoven tohoto náčiní postupně 

roste, zejména poté co byly v nedávné 

době postaveny první ferraty i v Čechách 

(v Děčíně a u Semil). 

Také je asi užitečné mít sebou někoho, 

kdo už něco podobného absolvoval. Ale 

zábava je to skvělá, jak pro dospělé, tak 

pro odvážné děti!

Takže přeji krásné zážitky!

Jan Kerner 

Via Ferrata u Wolkensteinu - Klettersteig bei Wolkenstein
Der Klettersteig (Via Ferrata) ist ein einfa-

cherer steiler Weg für Amateuralpinisten, der 

keine eigenen Seile benötigt, weil die Si-

cherheit im Fels durch eingebaute Stahlseile 

gewährleistet ist. Man muss für diesen Klet-

tersteig nicht in die Alpen fahren, wir haben 

einen gleich in der Nähe, in Wolkenstein, 

in den Felsen, die stolz als „Wolkensteiner 

Schweiz“ bezeichnet werden.  

Hier befinden sich gleich fünf künstliche, 

kürzere Steigwege mit verschiedenen 

Schwierigkeiten, jede eine Hälfte zu klettern 

und dann ein bequemer Abstieg zurück zum 

Startplatz. Erwarten Sie keine Tafeln mit aus-

führlichen Informationen – die sind für die 

bestimmt, die sie selbst finden. Parken kann 

man dort, wo die kleine Straße in der Ver-

längerung der Heidelbachstraße von einer 

Querstraße abgeht. Sie führt durch die schö-

ne Steinbrücke über den  Fluss Zschopau 

(GPS 50°39´53´´N 13°3´42´´ E) Biegen 

Sie rechts hinauf auf den Berg über den 

Fußweg und in fünf Minuten sind Sie im 

Alpinparadies, das an den Wochenenden 

ziemlich frequentiert ist.  Als erstes finden 

Sie einen leichteren Steig, den  Weg Artist 

und den nur um wenig Schwierigkeitsgrade 

höheren Weg Gratweg. Ein Stückchen weiter 

befinden sich Bergweg und Gipfelweg  und 

direkt unter Ihren Beinen beginnt – über-

raschend hinab – der schwerste, der Yeti´ 

Weg. 

Also mit der Schwierigkeit ist es relativ. Falls 

Sie sich sagen, dass Sie hier nur aus Spaß 

sind, ist es ok. Wenn Sie sich nicht schämen 

die Sünde der Alpinisten auszuüben und 

zum Seil greifen, dann kann man praktisch 

alles erklettern. 

Ein Amateurkletterer muss eigene Sicher-

heitsausrüstungen haben. Die Zahl der 

Ausleihmöglichkeiten wächst stufenweise, 

vor allem seit die ersten Steige auch in 

Tschechien aufgebaut worden sind (in Děčín 

und bei Semily). Gut wäre, wenn jemand da-

bei ist, der schon etwas Ähnliches absolviert 

hat. Aber es macht echt Spaß, Erwachsenen 

und auch tapfereren Kindern!

Also, ich wünsche Ihnen schöne Erlebnisse

Jan Kerner
Um den Klettersteig (Via Ferrata) kümmert sich der Chem-

nitzer Alpenverein in der Wolkensteiner Schweiz. Seine Mit-
glieder sind sehr engagiert, auch in der Nachwuchsarbeit. 

http://www.dav-chemnitz.de/impressum.html

O Via Ferrata pečuje sdružení Chemnitzer Alpenverein ve 
Wolkensteiner Schweiz. Jeho členové jsou 

velmi aktivní i v práci s dorostem. 
http://www.dav-chemnitz.de/impressum.html


