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V rámci Výroční konference Programu spolupráce prezentovali zástupci přeshraničních projektů
z předchozího dotačního období 2007-2016 výsledky své práce či objasnili cíle nových projektů,
které budou realizovány v současném dotačním
období 2014 až 2020.
Při exkurzi v místě společného projektu „Zelený
most“ obcí Okrouhlá a Reichenbach v Dolní Lužici a také při prezentaci projektů v Centru pro
vzdělávání a kulturu v Novém Oldřichově byly
výsledky hmatatelné a viditelné.

Bei der Jahresveranstaltung des Kooperationsprogramms präsentierten Vertreter von grenzübergreifenden Vorhaben aus der vorangegangenen Förderperiode 2007-2013 die Ergebnisse
ihrer Projekte bzw. erläuterten die Zielstellungen
neuer Projekte, die in der aktuellen Förderperiode 2014 bis 2020 umgesetzt werden.Bei einer
Vor-Ort-Exkursion zu dem gemeinsamen Projekt
„Grüne Brücke“ der Gemeinden Reichenbach in
der Oberlausitz und Okrouhlá sowie bei der „Hausmesse“ im Zentrum für Bildung und Kultur in Novy
Oldřichov waren die Ergebnisse greif- und sichtbar.

Celkem se představilo 22 přeshraničních projektů, které návštěvníky lákaly k prohlídce a diskuzím s kooperačními partnery. Přehled projektů
naleznete zde. Výsledek konference můžeme
shrnout jednou větou: Česká republika a Sasko
úspěšně spolupracují.

Insgesamt stellten sich 22 grenzübergreifende
Projekte vor und luden die Veranstaltungsteilnehmer zum Rundgang und Gespräch mit den Kooperationspartnern ein. Das Veranstaltungsergebnis
lässt sich in einem Satz zusammenfassen: Sachsen
und Tschechien arbeiten erfolgreich zusammen!

Přeshraniční region Česko-Sasko dále posiluje - schváleno
25 česko-saských projektů Grenzregion SachsenTschechien weiter stärken - 25 sächsisch-tschechische
Projekte bestätigt
Monitorovací výbor schválil na svém dvoudenním
zasedání ve dnech 13.-14. 9. 2016 v Novém Oldřichově 25 česko-saských projektů spolupráce.
Evropská unie bude do těchto projektů investovat více než 27 milionů euro. Těžiště tohoto Monitorovacího výboru tvořilo 15 projektů v oblasti
přeshraničního přírodního a kulturního cestovního ruchu. Těmito projekty má být dlouhodobě
upozorněno na rozličné možnosti trávení volného
času ve společném příhraničí a má dojít ke zvýšení
jeho atraktivity.
Další tři schválené projekty se zabývají vzděláváním a celoživotním učením. Zúčastněné instituce
přispívají svými projekty k udržitelnému, pozitivnímu vývoji příhraničí díky lepším možnostem
vzdělávání.
Velice různorodé jsou aktivity šesti schválených
projektů přispívajících ke zlepšení institucionální
kapacity veřejných institucí a zájmových organizací a k účinné veřejné správě. Kromě dalšího
rozvoje jízdenek „Euro-Nisa-Ticket“ se projekty zaměřují na zvýšení bezpečnosti, česko-německou

dobrovolnou službu a spolupráci v oblasti sportu.
Od začátku programu v červenci 2015 bylo Evropskou unií podpořeno již 70 přeshraničních projektů dotací ve výši cca 105 milionů eur.
_
Der Begleitausschuss bestätigte auf seiner zweitägigen Sitzung am 13.-14.09.2016 in Novy Oldřichov
25 sächsisch-tschechische Kooperationsprojekte.
Die Europäischen Union investiert über 27 Millionen Euro in diese Vorhaben. Den Schwerpunkt
in diesem Begleitausschuss bildeten 15 Projekte

im grenzübergreifenden Natur- und Kulturtourismus. Damit soll nachhaltig auf die vielfältigen
Erholungsmöglichkeiten im gemeinsamen Grenzraum hingewiesen und dessen Attraktivität erhöht
werden.
Weitere drei der bestätigten Projekte beschäftigen sich mit Bildung und lebenslangem Lernen. Die beteiligten Einrichtungen tragen mit
ihren Vorhaben zu einer nachhaltigen, positiven
Entwicklung der Grenzregion durch bessere Bildungsmöglichkeiten bei. Sehr vielfältig sind die
Aktivitäten der sechs bestätigten Projekte zur
Verbesserung der institutionellen Kapazitäten von
öffentlichen Behörden und Interessenträgern und
eine effiziente öffentliche Verwaltung. Neben der
Weiterentwicklung des Euro-Neiße-Tickets, stehen
die Erhöhung der Sicherheit, deutsch-tschechische Freiwilligendienste und eine Kooperation im
sportlichen Bereich im Fokus.
Seit Programmstart im Juli 2015 wurden damit
bereits 70 grenzübergreifende Projekte mit rund
105 Millionen Euro durch die Europäische Union
unterstützt.
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Euroregiony na návštěvě generálního
konzulátu v Drážďanech Euroregionen bei
dem Besuch im Generalkonsulat in Dresden
Mit großem Interesse hörten die Vertreter des
Konsulats die Erfahrungen der Euroregionen aus
der Umsetzung des Projektes Montanregion Erzgebirge, das in die Liste des Welterbes UNESCO
eingetragen werden soll.

Zástupci česko-saských euroregionů Krušnohoří/Erzgebirge, Elbe/Labe a Egrensis
se na pozvání českého generálního konzulátu v Drážďanech sešli 21. 7. 2016 s jeho
diplomatickými pracovníky, Ing. Jiřím Kudělou a Ing. Evou Reinöhlovou. Vertreter
der tschechisch-sächsischen Euroregionen, Erzgebirge/Krušnohoří, Elbe/Labe und
Egrensis trafen sich am 21. 07. 2016 auf Einladung des tschechischen Generalkonsulats
in Dresden mit den diplomatischen Mitarbeitern, Herrn Ing. Jiří Kuděla und Frau Ing.
Eva Reinöhl.
Euroregiony je podrobně informovaly nejen o
své práci a realizovaných projektech, ale i o problémech, s nimiž se potýkají. Generální konzul
je o činnosti euroregionů podrobně informován
nejen z Infopressu, který pravidelně dostává,
ale také má přesný přehled o schvalovaných
velkých i malých projektech. S velkým zaujetím
si představitelé konzulátu vyslechli zkušenosti
euroregionů z realizace projektu Montanregion
Krušnohoří, který by měl být v blízké době zapsán
jako světové dědictví na seznam UNESCO.
Zastupitelský úřad tento zásadní projekt s potenciálně mimořádným dosahem ze všech sil podporuje. Zajímali se též o výstavu saských umělců
v Mostě, na níž bude udělena Cena Euroregionu
Krušnohoří za vynikající přeshraniční spolupráci.
Dalšími tématy rozhovoru byla obnova památek
v euroregionech, hospodářská spolupráce, a také
problém výuky češtiny a němčiny. Byly diskutovány
nové projektové záměry euroregionů a pracovníci
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zastupitelského úřadu v Drážďanech sami navrhli,
na základě zkušeností a podnětů ze své práce,
některá konkrétní témata. Všichni se shodli na
tom, že pro každodenní přeshraniční spolupráci je
nejdůležitějším nástrojem Fond malých projektů
v programu Interreg V-A. Na závěr konstatovali,
že prioritou jejich společného úsilí bude podpora
jazykového vzdělání, hospodářská spolupráce,
životní prostředí v Euroregionu Krušnohoří. Jako
citelná mezera v dosavadním společném kulturním přeshraničním životě je pociťován zánik
česko-saského hudebního festivalu Mitte Europa.
_
Die Euroregionen informierten nicht nur ausführlich über ihre Arbeit und die umgesetzten Projekt,
sondern auch über Probleme, mit welchen sie
kämpfen. Herr Generalkonsul Jiří Kuděla war über
die Arbeit der Euroregion sehr genau u.A. aus der
Infopress informiert, die er regelmäßig bekommt.
Er hat aber auch einen genauen Überblick über
die genehmigten kleinen sowie großen Projekte.

Die Vertretungsbehörde unterstützt das außerordentliche und wichtige Projekt mit allen
Kräften. Sie interessierten sich aber auch für die
Ausstellung der sächsischen Künstler in Most.
Während der Ausstellung wird den Preis der
Euroregion Erzgebirge/Krušnohoří für ausgezeichnete grenzüberschreitende Zusammenarbeit verliehen. Weitere Themen des Gesprächs
waren die Zusammenarbeit der Universitäten,
die Erneuerung der Denkmäler in den Euroregionen, die wirtschaftliche Zusammenarbeit und
der Fremdsprachenunterricht der tschechischen
und deutschen Sprache. Es wurde auch über neue
Projektvorhaben der Euroregionen diskutiert und
die Mitarbeiter des Konsulats in Dresden haben
selbst aufgrund ihrer Erfahrungen aus ihrer Arbeit
auch einige konkrete Themen vorgeschlagen.
Man verständigte sich darauf, dass für die tägliche grenzüberschreitende Zusammenarbeit der
Kleinprojektefonds im Programm Interreg V-A das
wichtigste Instrument ist.
Zum Schluss wurde festgestellt, dass die Prioritäten ihrer gemeinsamen Bestrebung die Unterstützung der Sprachbildung, der wirtschaftlichen
Zusammenarbeit und der Umwelt in der Euroregion Krušnohoří gesehen werden. Als eine spürbare Lücke im bisherigen grenzüberschreitenden
Kulturleben wurde das Ende des Musikfestivals
Mitte Europa empfunden.

Členská schůze a výroční zasedání společenství
AGEG v Euroregionu Neise-Nisa-Nysa AGEG
Mitgliederversammlung und Jahrestagung in der
Euroregion Neisse-Nisa- Nysa
Letošní členská schůze s výročním zasedáním

téma hraničních bariér. Třetí den tohoto evropské-

sion und Raffaele Cattaneo, Vorsitzender der Fach-

Pracovního společenství evropských hraničních

ho setkání organizovala polská strana a zajistila

kommission COTER im Ausschuss der Regionen.

regionů (AGEG) se konala v roce ve dnech 22.–

vynikající závěr tohoto setkání v polském městě

Im Round Table zum Thema Grenzübergreifende

24. září na pozvání Euroregionu Neise-Nisa-Nysa.

Boleslawiec. Výroční konference znovu ukázala, jak

Kooperation- ihre Rolle und Bedeutung in der zu-

Současně proběhla i k oslava 25. výročí založení

je pro Evropany důležité, aby spolu komunikovali.

künftigen Europäischen Kohäsions- und Regional-

tohoto euroregionu. První den patřil internímu

Pro euroregiony mají proto projekty setkávání lidí

politik diskutierte auch Dr. Jiri Horacek, Direktor im

jednání představenstva AGEG a poté členské schů-

velkou prioritu.

Regionalministerium der Tschechischen Republik.

zi, na kterou navázala výroční konference s mo-

_

Auf Einladung des Freistaates Sachsen- vertreten

ttem „Budoucnost bez hranic – ale bezpečná!“

Die Jahreskonferenz und Mitgliederversammlung

durch den Staatsminister Dr. Fritz Jäckel, Chef der

der Arbeitsgemeinschaft Europäischer Grenzre-

sächsischen Staatskanzlei, der in Vertretung des

Hlavní referát přednesla Lena Anderson Pench,

gionen (AGEG) fand in diesem Jahr vom 22. bis

Ministerpräsidenten zugegen war, fand am Abend

ředitelka Generálního ředitelství regionální po-

24. September auf Einladung der Euroregion

ein Empfang statt.

litiky Evropské komise. Poté promluvil Raffaele

Neise-Nisa- Nysa statt. Gleichzeitig konnte das

Cattaneo, předseda odborné komise COTER Vý-

25-jährige Bestehen der Euroregion Neisse-Nisa-

Der 2. Tag im tschechischen Liberec war gefüllt

boru regionů. Na jednání u kulatého stolu na téma

Nysa gefeiert werden.

mit Diskussionen und Erfahrungsberichten zum

přeshraničních kooperací, jejich role a význam

Thema „Grenzbarrieren“. Mit dem 3. Tag dieses Eu-

v budoucí evropské kohesní politice diskutoval

Der 1. Tag gehörte der internen AGEG-Vorstands-

ropäischen Treffens gelang durch die Organisation

také Dr. Jiří Horáček, ředitel odboru přeshraniční

und Mitgliederversammlung, woran sich die Jah-

der polnischen Seite ein hervorragender Abschluss

spolupráce v Ministerstvu pro místní rozvoj ČR. Na

reskonferenz, die unter dem Motto „Grenzenlose

der Veranstaltung im polnischen Boleslawiec. Die

pozvání Svobodného státu Sasko, který zastupoval

Zukunft – mit Sicherheit!“ anschloss. Sie wurde

Jahreskonferenz hat zum wiederholten Male ge-

státní ministr Dr. Fritz Jäckel, vedoucí saské státní

vom Präsidenten der AGEG Karl-Heinz Lambertz er-

zeigt, wie wichtig es ist, als Europäer miteinander

kanceláře v zastoupení ministerského předsedy,

öffnet und geleitet. Die Hauptansprachen führten

zu kommunizieren. Für die Euroregionen haben

byla uspořádána večerní recepce. Druhý den

Lena Anderson Pench, Direktorion der Generaldi-

deshalb people to people Projekte nach wie vor

v Liberci byl plný diskusí a výměny zkušeností na

rektion Regionalpolitik der Europäischen Kommis-

einen hohen Stellenwert.
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Monika Zeman

Kraj a euroregion společně Bezirk
und die Euroregion gemeinsam
Lokální řídící výbor schválil celkem 13 projektů
Lokaler Lenkungsausschuss genehmigte 13 Projekte
Toto společné rozhodovací grémium pro Fond
malých projektů v Kooperačním programu ČR-Sasko Interreg V-A na svém zasedání 7. září 2016
v Mostě hodnotilo celkem 15 projektů.
Za Ministerstvo pro místní rozvoj ČR se zúčastnil
jednání Ing. Malát, za Centrum pro regionální rozvoj Ing. Klognerová. Českých projektů bylo předloženo 8, saských 7. Jeden český projekt nedosáhl
požadovanou hranici 50 bodů a byl vyřazen, jeden
saský byl z hodnocení stažen. Ostatní projekty
byly schváleny. Velký počet schválených projektů
svědčí o dobré práci projektových a finančních
manažerek, které s žadateli projekty předem podrobně konzultovaly. Fond malých projektů, který
spravuje a administruje Euroregion Krušnohoří, je
projektem v Kooperačním programu ČR-Sasko
Interreg V-A a podporuje přeshraniční spolupráci
Saska a ČR do roku 2020. Ročně má každá strana
euroregionu k dispozici průměrně 230.000 EUR.
Celkem ještě zbývá v současném programovém
období dva miliony EUR. O přidělení dotace rozhoduje česko–saský společný Lokální řídící výbor
s celkovým počtem 16 hlasujících členů a 7 členů
je s hlasem poradním. Projekty byly posouzeny
v odborných komisích euroregionu a jejich názory
byly, až na jednu výjimku, zohledněny. Jednání
výborně tlumočila Luise Zelenková. Při náročném

rozhodování ale nezapomněly německé kolegyně na narozeniny české projektové manažerky
Martiny Ďurdíkové. Poslední zasedání Lokálního
řídícího výboru v tomto roce se uskuteční 30. 11.
ve Freibergu a v příštím roce budou opět čtyři,
vždy každé čtvrtletí. Opět se ukázalo, že projektové záměry je vhodné předem konzultovat v
jednatelstvích euroregionu, která jsou v Mostě
a ve Freibergu.
_
Das Entscheidungsgremium für den Kleinprojektefonds im Kooperationsprogram Sachsen –
Tschechische Republik Interreg V-A bewertete
bei seiner Tagung am 7. September 2016 in Most
insgesamt 15 Projekte.
Das Ministerium für Regionalentwicklung der
Tschechischen Republik wurde von Herrn Ing.
Malát vertreten und das Zentrum für Regionale
Entwicklung von Frau Ing. Klognerová. Es wurden 8 tschechische und 7 sächsische Projekte
vorgelegt. Eins der tschechischen Projekte hat
nicht die Minimalgrenze 50 Punkte erreicht und
wurde ausgeschieden, ein sächsisches Projekt
wurde aus der Bewertung zurückgezogen. Die
übrigen Projekte wurden genehmigt. Die große
Zahl der genehmigten Projekte zeugen von der
guten Arbeit der Projektkoordinatorinnen und

Finanzmanagerinnen, die die Projekte vorher
qualifizieren. Der von der Euroregion verwaltete
Kleinprojektefonds ist ein Projekt im Programm
Interreg V-A und unterstützt die grenzüberschreitende Zusammenarbeit Sachsen und Tschechische Republik bis 2020. Jährlich hat jede Seite
der Euroregion in dieser Förderperiode 230.000
EUR zur Verfügung. Insgesamt bleiben für diese Förderperiode noch zwei Millionen EUR zur
Verfügung. Über die Förderung entscheidet der
gemeinsame tschechisch-sächsische Lokale Lenkungsausschuss mit insgesamt 16 stimmberechtigen Mitgliedern und mit 7 Mitgliedern mit Beratungsstimmen. Die erreichten Projekte wurden
in Arbeitsgruppen der Euroregion bewertet und
ihre Stellungnahmen wurden mit einer Ausnahme berücksichtigt. Die Beratung wurde von Frau
Luise Zelenková ausgezeichnet gedolmetscht.
Trotz anspruchsvoller Beratung vergaßen die
deutschen Kolleginnen nicht den Geburtstag der
Projektmanagerin Frau Martina Ďurdíková.
Der nächste Lenkungsausschusses findet in diesem Jahr am 30. November in Freiberg statt. Auch
im nächsten Jahr werden wieder vier Beratungen
stattfinden. Projektvorhaben sind zu in den Geschäftsstellen der Euroregion, die sich in Most und
Freiberg befinden, einzureichen.

www.euroreg.cz
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Stížnosti na německé straně euroregionu na špatný stav ovzduší a zápach byly již mnohokrát předmětem jednání saské Iniciativy pro čistý vzduch
v Krušnohoří. Její členové se zúčastňovali exkurzí
v podnicích, na které stížnosti ze Saska směřovaly, i rozhovorů s jejich představiteli. Poslední vlna
stížností se vzedmula v létě, v červenci.
Nový starosta Olbernhau Petr-Heinz Haustein se
proto obrátil na euroregion, aby získal informace
o tom, jaká opatření se na české straně podnikají, aby mohl informovat veřejnost. Do Olbernhau
proto na pozvání starosty přijeli 5. 8. 2016 zástupci
Euroregionu Krušnohoří spolu s vedoucí odboru
životního prostředí krajského úřadu Ing. Monikou
Zeman, která je rovněž aktivní členkou komise
pro životní prostředí euroregionu. Ta podala velmi podrobné informaci jak starostovi, tak členům
iniciativy a zástupci německého tisku o postupu
realizace projektu Projekt OddCom - Objektivizace stížností na zápach v okrese Erzgebirgskreis a
v Ústeckém kraji. Měl by být příspěvkem k analýze
příčin a zjišťování zdravotních následků, prokázat
původ znečištění ovzduší a zápachu, a také zkoumat ultrajemné prachové částice. Celkové náklady
projektu jsou 1 935 631 EUR a podílí se na něm
mnoho partnerů na české a saské straně, leadpartnerem je Technická univerzita v Drážďanech.
V lednu 2017 bude zahájeno měření jak na české,
tak i na saské straně. Kromě pořízených přístrojů
to budou navíc i speciálně vyškolení „čichači“, kteří
po ucítění zápachu provedou záznam a odeberou vzorek ovzduší, který bude předán k analýze.
Jednatel Euroregionu Krušnohoří představil tisku
dosavadní aktivity společné komise pro životní prostředí a její roli ve vzájemné komunikaci. I
jednání této komise se iniciativa již mnohokrát

účastnila. Německá strana se také zajímala o
plánovanou výstavbu spalovny v Komořanech, a
i když je známo, že jsou předpisy k jejímu provozu velmi přísné, obyvatelé příhraničních saských
obcí údajně vyjadřují z hlediska čistoty ovzduší své
obavy. Diskuse se stočila i na výstavbu větrných
elektráren a vzhledem k odstoupení Německa
od atomové energie již odpor proti tomuto alternativnímu zdroji energie slábne. Monika Zeman
uvedla plány na dostavbu větrných elektráren na
české straně a zná i plány jejich výstavby na saské
straně. V rámci projektu OddCom bude v říjnu na
saské straně uspořádán workshop pro veřejnost,
na který budou čeští zástupci pozváni. O získaných údajích z provedených analýz bude vydána
vědecká publikace.
_
Die Beschwerden auf der deutschen Seite der
Euroregion über den schlechten Zustand der Luft
und dem Gestank waren schon mehrmals ein Thema der Beratungen der sächsischen Initiative
für saubere Luft im Erzgebirge. Deren Mitglieder
beteiligten sich an Exkursionen in den Betrieben,
wo die Verursacher vermutet werden, sowie an
Beratungen mit deren Vertretern. Die letzte Welle von Beschwerden kam im vergangen Juli auf.
Der neue Bürgermeister von Olbernhau Herr Peter-Heinz Haustein wendete sich deshalb an die
Euroregion, um darüber Informationen zu bekommen, welche Maßnahmen auf tschechischer Seite
unternommen werden, damit die Öffentlichkeit
informiert wird. Auf seine Einladung kamen am
5. August 2016 Vertreter der Euroregion mit der
Leiterin der Abteilung Umwelt im Bezirksamt
Ústecký kraj Frau Ing. Monika Zeman, die auch das
Mitglied der Arbeitsgruppe Umwelt der Euroregion
ist nach Olbernhau. Monika Zemanova informierte

den Bürgermeister, die Mitgliedern der Initiative
sowie einen Vertreter der deutschen Presse ausführlich über die Umsetzung des Projektes „OdCom - Objektivierung der Geruchsbeschwerden
im Erzgebirgskreis und Bezirk Ústí – Ein Beitrag
zur Ursachenanalyse und Untersuchung der gesundheitlichen Folgen.“ Das soll zur Analyse der
Ursachen und den Gesundheitsfolgen beitragen,
den Ursprung der Verschmutzung feststellen
und auch ultrafeine Staubelemente erforschen.
Gesamtkosten des Projektes sind1 935 631,- EUR
und es beteiligen sich daran mehrere Partner auf
tschechischer sowie deutscher Seite. Leadpartner
ist die TU Dresden.
Im Januar 2017 beginnen die Messungen auf tschechischer und deutscher Seite. Neben der Anschaffung von Messgeräten werden auch sog. „Riecher“
ausgebildet, die nach eigenem Geruchsempfinden
eine Niederschrift fertigen und eine Luftprobe
nehmen, die analysiert wird. Der tschechische Geschäftsführer der Euroregion stellte der deutschen
Presse die bisherigen Aktivitäten der gemeinsamen Arbeitsgruppe Umwelt und ihre Rolle in der
gegenseitigen Kommunikation vor. Die deutsche
Seite interessierte sich auch für den Ausbau der
geplanten Müllverbrennungsanlage in Komořany
bei Most. Trotzdem bekannt ist, dass die Vorschriften für die Betreibung sehr streng sind, äußern die
Einwohner der sächsischen Gemeinden im Grenzgebiet ihre Befürchtungen zur Luftverschmutzung. Diskussion entstanden auch zum Ausbau
von Windkraftanlagen. Bezüglich des Ausstiegs
Deutschlands aus der Atomkraftenergie ist der
Widerstand gegen diese Energiequelle schwächer.
Monika Zeman stellte Pläne für den Aufbau von
Windmühlen auf tschechischer sowie auf deutscher Seite vor. Im Rahmen des Projektes OdCom
wir im Oktober ein Workshop für die Öffentlichkeit
veranstaltet, zu dem die tschechischen Vertreter
eingeladen werden. Zu den aus den Analysen erworbenen Angaben wird eine wissenschaftliche
Publikation veröffentlicht.

Peter-Heinz Haustein
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Rada v Žatci
Ratssitzung in Žatec
První poprázdninové jednání Rady Euroregionu
Krušnohoří se uskutečnilo v Žatci 2. 9. 2016 a
rada ho spojila nejen s návštěvou tradiční dočesné, ale i s exkurzí v proslulém Chrámu chmele a
piva, který je rovněž velkým projektem.
Jako obvykle byli na zasedání rady pozvání starostové a starostky z okolních obcí. Tentokrát pozvání přijala starostka Libochovic Ing. Jana Holá,
starosta Postoloprt Mgr. Zdeněk Pištora a starosta
Ročova Ing. Vojtěch Václav Pour. Rada zvolila nové
členy svých odborných komisí. Komisi pro muzea
a kulturní památky posílí Mgr. Michaela Hofmannová, kastelánka zámku Krásný Dvůr, do dopravní
komise se vrací Ing. Jiří Holý z Dopravního podniku
Most a novým členem této komise byl zvolen Ing.
Vladimír Štochl za ČD a.s.
V hospodářské komisi nahradila ředitelka OHK
Most Ing. Jiřina Pečnerová odstoupivšího ředitele této komory Ing. Bořeckého. Rada projednala
také přípravu jednání společného grémia euroregionu a pověřila jednatele Mgr. Bínu a starostu
Podbořan Mgr. Reindla jeho přípravou na zámku
v Krásném Dvoře. Nejdůležitějším bodem jednání
rady v Žatci byla ovšem příprava zasedání Lokálního řídícího výboru v Mostě. Euroregion Krušnohoří, který spravuje Fond malých projektů, cítí za
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spravedlivý výběr projektů velkou odpovědnost,
a proto rada pečlivé projednala a živě diskutovala
o každém z 15 navržených projektů. Celkově se
rada shodla s doporučeními odborných komisí.
Velká diskuse následovala i o velkých projektech,
o kterých za náš euroregion spolurozhoduje člen
Monitorovacího výboru primátor Mostu Mgr. Jan
Paparega. Členové rady se na něj obrátili se svými
konkrétními připomínkami.
_
Die erste Tagung des Rates nach den Ferien fand
am 2. 9. 2016 in Žatec statt und der Rat verband
sie nicht nur mit dem Besuch des traditionellen
Hopfenfestes aber auch mit der Exkursion des
bekannten Hopfen- und Biertempels, der auch
ein Großprojekt ist.
Wie immer, waren zu der Ratssitzung Bürgermeister und Bürgermeisterinnen aus den benachbarten Städte und Gemeinden eingeladen. Diesmal
nahmen die Einladung die Bürgermeisterin von
Libochovice Frau Ing. Jana Holá, Bürgermeister
von Postoloprty Herr Mgr. Zdeněk Pištora und Bürgermeister von Ročov Herr Ing. Vojtěch Václav
Pour. Der Rat hat neue Mitglieder ihrer Arbeitsgruppen gewählt. Die Arbeitsgruppe Museen und
Denkmäler verstärkt Frau Mgr. Michaela Hofmannová, Kastellanin des Schlosses Krásný Dvůr, in

Rada v Oseku
Ratssitzung in Osek
die Arbeitsgruppe kehrt Herr Ing. Holý aus dem
Verkehrsbetrieb Most zurück und als ein neues
Mitglied der Arbeitsgruppe wurde Herr Ing. Vladimír Štochl aus der Tschechischen Bahn gewählt.
In der Arbeitsgruppe Wirtschaftsförderung ersetzte Direktorin der Wirtschaftskammer Most Frau
Ing. Jiřina Pečnerová den abgedankten Direktor
derselben Kammer Herrn Ing. Karel Bořecký. Der
Rat hat auch die gemeinsame Beratung des
Gremiums der Euroregion besprochen und hat
den Geschäftsführer und den Bürgermeister von
Podbořany beauftragt, die Beratung in Schloss
Krásný Dvůr vorzubereiten.
Der wichtigste Punkt der Beratung war allerdings
die Vorbereitung des Lokalen Lenkungsausschusses in Most. Die Euroregion, die den Kleinprojektefonds verwaltet, empfindet für die richtige Auswahl der Projekte eine große Verantwortlichkeit,
und deshalb hat der Rat ausführlich und rege über
jedem der 15 vorgeschlagenen Projekte diskutiert.
Insgesamt hat sich der Rat mit den Stellungnahmen der Arbeitsgruppen übereingestimmt. Eine
große Diskussion folgte über die Großprojekte,
über welche im Begleitausschuss der Oberbürgermeister Herr Mgr. Paparega mitentscheidet.
Die Ratsherren wandten sich an ihn mit ihren
Bemerkungen.

Jednání rady se v Oseku 23. 9. 2016 soustředilo
na vyhodnocení posledního rozhodování v Lokálním řídícím výboru Fondu malých projektů
programu Interreg V-A a na výsledky rozhodování
o velkých projektech v Monitorovacím výboru
tohoto programu.
Rada kladně zhodnotila práci svých komisí, které
předaly svá vysoce odborná hodnocení jak členům
Lokálního řídícího výboru, tak i členům Monitorovacího výboru. Rada doporučuje všem žadatelům,
aby své projektové záměry s pracovníky jednatelství pečlivě konzultovali. Rada se také detailně
zabývala přípravou Ceny Euroregionu Krušnohoří/
Erzgebirge, která byla poté udělena 27. 9. 2016 při
derniéře výstavy saských umělců v Mostě. Další
velká akce, kterou se rada zabývala, byl projekt
Sportovní hry dvou euroregionů Krušnohoří a Labe
29. 9. 2016 v Bílině. Od založení Euroregionu Krušnohoří uběhne v roce 2017 již 25 let, a proto rada

pověřila jednatele zajistit na české straně místo
a program oslavy. Rada preferuje lidovou slavnost
na hranici. Příští jednání rady se bude konat 4. 11.
2016 v Třebívlicích a jednání společného grémia
obou částí euroregionu se uskuteční 25. 11. na
zámku Krásný Dvůr.
_
Die Beratung des Rates in Osek am 23. 9. 2016
konzentrierte sich auf die Bewertungen der
Entscheidung im letzten Lokalen Lenkungsausschuss des Kleinprojektefonds im Programm Interreg V-A und auf die Ergebnisse der Entscheidung über Großprojekte im Begleitausschuss des
Programms.
Die Arbeit der Arbeitsgruppen wurde positiv eingeschätzt, weil sie immer ihre fachlich fundierten
Bewertungen an die Mitglieder des Lenkungsausschusses sowie des Begleitausschusses übergeben. Der Rat empfiehlt allen Antragstellern, ihre

Projektvorhaben mit den Mitarbeitern der Geschäftsstelle zu konsultieren. Man beschäftigte
sich auch mit der Vorbereitung des Preises der
Euroregion Erzgebirge/Krušnohoří, der am 27. 09.
2016 bei der Finissage der Ausstellung in Most
verliehen wurde. Eine weitere Veranstaltung, die
der Rat im Fokus hat, war das Projekt Sportspiele
der zwei Euroregionen, Erzgebirge/Krušnohoří und
Elbe/Labe in Bilina am 29. 9. 2016.
Seit Gründung der Euroregion sind 2017 schon
25 Jahre vergangen, deshalb hat der Rat den Geschäftsführer beauftragt, auf der tschechischen
Seite den passenden Ort und das Programm eines Festes sicherzustellen. Der Rat präferiert
ein Volksfest an der Grenze. Die nächste Ratssitzung findet am 4. 11. 2016 in Třebívlice statt,
die Tagung des gemeinsamen Gremiums beider
Teile der Euroregion am 25. 11. 2016 im Schloss
Krásný Dvůr.
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Bei einer gemeinsamen Beratung der Arbeitsgruppen Sport der Euroregion Erzgebirge/
Krušnohoří und Elbe/Labe in Freiberg am 17. 08.
2016 wurden bereits Einzelheiten der Sportspiele
beider Euroregionen vereinbart.
Diese wurden als ein Kleinprojekt beantragt. Der
Antragsteller ist der Fußballklub Bílina, dessen
Vertreter, Herr Petr Procházka das Projekt den
beiden Arbeitsgruppen vorstellte. Die Sportspiele
der beiden Euroregionen finden am 29. September
in Bílina statt. Dort wird im Fußball, Volleyball und
der Leichtathletik miteinander gekämpft. Ein Programmteil ist das Fußballturnier von Mannschaften

Sportovní komise Arbeitsgruppe Sport

aus den Kommunen in der Klasse alte Herren. Ein
buntes Kulturprogramm wird zur Umrahmung beitragen. Mit der Vorbereitung und Durchführung von

Na společném jednání sportovních komisí Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge a Euroregionu Elbe/
Labe ve Freibergu dne 17. 8. 2016 byly dohodnuty
podrobnosti sportovních her těchto euroregionů.

Komise pro kulturu a mládež
Arbeitsgruppe Kultur, Schulen
und Jugend
Jako vždy měla tato komise 24. 8. 2016 ve Freibergu k hodnocení nejvíce projektů. Probrala
velmi podrobně šest malých projektů a všech šest
komise doporučila Lokálnímu řídícímu výboru ke
schválení. Lokální řídící výbor jich však v Mostě 7.
9. 2016 schválil jen 5. Také se kladně vyjádřila ke
třem velkým projektům, o kterých se rozhodovalo
na Monitorovacím výboru v Nové Boru. Komise pro
kulturu a mládež je rovněž pověřena návrhem na
udělení Ceny Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge
za vynikající přeshraniční spolupráci a také její formou. Na jednání ve Freibergu byl komisi předložen
návrh na udělení Ceny starostovi Wolkensteinu
Wolframu Liebingovi a komise ho doporučuje.
Tento návrh akceptovalo poté společné vedení
euroregionu a Cena byla předána u příležitosti
slavnostního ukončení výstavy saských umělců
v Mostě dne 27. 9. 2016. Výstava byla rovněž jedním z důležitých bodů jednání komise. Kladně
byla hodnocena její dobrá příprava, organizace a
velká účast saských umělců, avšak účast českých
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byla poněkud menší, slabší byla i její propagace.
Komise zorganizovala na slavnostním zakončení
výstavy kulatý stůl umělců, jehož moderací byl
pověřen její člen, Mgr. Radek Spála, vedoucí odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu
Ústeckého kraje.
Tradiční adventní koncert euroregionu připraví
tentokrát město Postoloprty, kde se také tento
koncert uskuteční. Na úspěšném jednání v příjemné atmosféře měl opět velkou zásluhu její
předseda PhDr. Václav Hofmann. Komise mu
nezapomněla poblahopřát k jeho nedávným
narozeninám, a rovněž poblahopřát k sňatku
své oblíbené člence Věře Flaškové, nyní Fryčové.
_
Wie immer hatte diese Arbeitsgruppe am 24. 8.
2016 in Freiberg die meisten Projekte zur Bewertung. Sie beschäftigte sich ausführlich mit sechs
Kleinprojekten, von denen alle zur Genehmigung
empfohlen wurden. (Der Lenkungsausschuss hat
jedoch davon nur fünf genehmigt). Weiterhin

äußerte sich die Arbeitsgruppe auch zu drei
Großprojekten, die im Begleitausschuss in Nový
Bor bestätigt werden sollen. Da diese Arbeitsgruppe auch mit der Auswahl des Preisträgers und
des Preises der Euroregion Erzgebirge/Krušnohoří
für die ausgezeichnete grenzüberschreitende
Zusammenarbeit beauftragt ist, wurde darüber in
der Freiberger Beratung die Verleihung des Preises
an Herrn Bürgermeister von Wolkenstein Herrn
Wolfram Liebing vorgeschlagen. Der Vorschlag
wurde vom Vorstand und dem Rat der Euroregion
akzeptiert.
Das traditionelle Adventsingen der Euroregion
wird in diesem Jahr von der Stadt Postoloprty
vorbereitet, wo das Konzert auch stattfindet. An
der erfolgreichen Beratung in einer angenehmen
Atmosphäre hatte der Vorsitzende, Herr PhDr.
Václav Hofmann wieder das große Verdienst. Die
Arbeitsgruppe vergaß nicht, ihm zu seinem Geburtstag gratulieren, sowie auch Frau Věra Flašková, jetzt Fryčová, zur Eheschließung.

Jsou podány jako společný malý projekt, jehož
nositelem je FK Bílina a jeho představitel, Petr
Procházka, ho oběma komisím detailně představil.
Sportovní hry obou euroregionů proběhnou 29. 8.
2016 v Bílině, soutěžit se bude v kopané, volejbalu,
lehké atletice a součástí bude i utkání staré gardy
v kopané, která bude sestavena ze samospráv

obou euroregionů. Zajištěn je i bohatý doprovodný
kulturní program. V pořádání sportovních her mají
v Euroregionu Elbe/Labe velké zkušenosti a jeho
ředitel Mgr. Vladimír Lipský je oběma komisím
ochotně předal. Sportovní komise Euroregionu
Krušnohoří také projednala předložené projekty
se sportovní tématikou a doporučila je ke schválení. Činnost sportovní komise našeho euroregionu,
která delší dobu v minulosti stagnovala, se po
zvolení nového předsedy Mgr. Zdeňka Pištory na
české straně a Dietmara Bastiana na její německé
straně velmi aktivně rozvíjí.

Sportspielen hat man in der Euroregion Elbe/Labe
große Erfahrungen. Der Geschäftsführer, Herr Mgr.
Vladislav Lipský, hat sie gern an beide Arbeitsgruppen vermittelt. In der Beratung der Arbeitsgruppe
der Euroregion Erzgebirge wurden auch die vorgelegten Projekte besprochen und zur Genehmigung
empfohlen. In der Vergangenheit stagnierte die
Tätigkeit dieser Arbeitsgruppe unserer Euroregion
längere Zeit. Nach der Wahl des neuen Vorsitzenden Mgr. Zdeněk Pištora auf tschechischer Seite
und von Dietmar Bastian auf der deutschen Seite,
entwickelt sich sie sich wieder sehr aktiv.

Dopravní komise na Cínovci
Arbeitsgruppe Verkehr in ZinnwaldCínovec

Tentokrát zorganizoval starosta Dubí Ing. Petr
Pípal, předseda této důležité komise, její jednání srpnu ve známém horském hotelu Pomezí
v Dubí-Cínovci. Hosty jednání byli radní Ústeckého
kraje pro dopravu Jaroslav Komínek a Ing. Vladimír Macholda, ředitel příspěvkové organizace
Ústeckého kraje Správa a údržba silnic. A protože na programu byly plánované změny v dopravě na obou stranách, dokončování silničních
staveb, otevírání nových hraničních přechodů a
nové záměry, byla jejich účast, spolu s členkami
dopravní komise z Ústeckého kraje, velmi prospěšná. Dálnice D 8 Praha-Drážďany bude v letošním roce dokončena, připravují se dostavby

rychlostních silnic R7 a R6. Vzhledem k velkému
zájmu obyvatel v obou euroregionech, Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge i Euroregionu Elbe/
Labe, předseda komise Ing. Pípal navrhl uspořádat
společnou dopravní konferenci obou euroregionů,
zaměřenou na informovanost veřejnosti. Na jednání se již kromě všeobecné výměny informací
o výstavbě nových dopravních staveb objevily
i náměty na projednání problematiky společné
údržby komunikací či propojení personální autobusové i vlakové dopravy. Na společném jednání
představitelů obou euroregionů bude připraven
projektový záměr do Fondu malých projektů.
_
Im August lud der Bürgermeister von Dubí und
Vorsitzender dieser wichtigen Arbeitsgruppe Ing.
Petr Pipal, die Mitglieder ins bekannte Berghotel
Pomezí in Dubí-Cínovec ein. Gäste der Beratung
waren der Ratsherr für Verkehr des Bezirkes
Ústecký kraj Jaroslav Komínek und Herr Ing. Vladimír Macholda, Direktor der Beitragsorganisation

des Bezirkes „Verwaltung und Instandhaltung der
Straßen“. Weil auf der Tagesordnung geplante Änderungen auf beiden Seite der Grenze, Abschluss
einiger Straßenbaumaßnahmen, Öffnung neuer
Grenzübergänge, sowie neue Vorhaben standen,
war ihre Teilnahme für die Bezirksvertreter der
Arbeitsgruppe und die übrigen Mitgliedern sehr
nutzbringend. So erfuhren sie , dass die Autobahn
D8 Prag – Dresden in diesem Jahr endlich beendet
wird und die Schnellstraßen R7 Chemnitz – Prag
und R6 Ústí – Karlovy Vary in der Vorbereitung
sind. Aufgrund des Interesses der Einwohner
beider Euroregionen schlug Ing. Pípal vor, eine
gemeinsame an die breite Öffentlichkeit gezielte
Verkehrskonferenz beider Euroregionen zu veranstalten. Während der Beratung wurden dazu
auch bereits einige Themen der Konferenz angesprochen, wie z.B. die Problematik gemeinsamer
Unterhaltung der Straßen, oder Verknüpfung des
ÖPNV. Es soll dazu von beiden Seiten der Euroregionen ein Kleinprojekt vorbereitet werden.
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Komise pro hospodářství a turistiku
Arbeitsgruppe Wirtschaftsförderung
und Tourismus
V Annabergu jednala tato komise 29. 8. 2016 pod
taktovkou předsedy její německé části Mathiase
Lißkeho již od časných ranních hodin. Po informacích o postupu realizace programu Interreg
V-A a o Fondu malých projektů následovalo velmi podrobné hodnocení malých projektů pro
Lokální řídící výbor v Mostě 7. 9. 2016. Komise
se také velmi intenzivně zabývala navrženými
velkými projekty pro zasedání Monitorovacího
výboru 13. a 14. 9. 2016 a doporučila je zástupcům
euroregionu v tomto grémiu podpořit. Z předložených tří malých projektů dva doporučila ke
schválení, jeden projekt jednomyslně ke schválení nedoporučila. Vycházela ze zásady, že není
vhodné podporovat běžná opakovaná setkávání
partnerských měst bez jakékoliv inovace a navíc s velmi malým počtem účastníků. Na jednání
předala zástupkyně Ústeckého kraje Ing. Nedrdová atlasy z oblasti výzkumu a Průmyslová a
obchodní komora Annaberg pozvala členy ko-
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mise na kooperační burzu malých a středních
dodavatelských firem. Zavedenou tradicí této
komise jsou od jejího založení vzájemné exkurze. Tentokrát připravila německá strana exkurzi
v místním textilním podniku Ruther&Einankel
KG. Firma, která zde tká a vyrábí vše od prýmků,
ozdobných okrajů záclon a krojů po bezpečnostní
pásy automobilů ve vysoké kvalitě, byla založena
již 1880. Po jejím zániku byla v roce 1991 výroba
obnovena a dnes vyváží své žádané výrobky do
celého světa. Další jednání komise se uskuteční
v listopadu na české straně a předsedkyně její
české části Ing. Ivana Košanová jistě připraví
stejně produktivní jednání i poutavou exkurzi.
_
In Annaberg beriet diese Arbeitsgruppe am
29. August unter Leitung des Vorsitzenden des
deutschen Teiles, Herrn Mathias Lißke. Nach Informationen über das Verfahren der Umsetzung
des Programms Interreg V-A und des Kleinpro-

jektefonds folgte eine ausführliche Bewertung
der beantragten Kleinprojekte für den Lenkungsausschuss in Most am 7. September 2016. Die
Arbeitsgruppe beschäftigte sich intensiv mit
den vorgeschlagenen Großprojekten für den
Begleitausschuss am 13. und 14. September
2016 und hat den Vertretern der Euroregion empfohlen, diese in dem Gremium zu unterstützen.
Aus den drei vorgelegten Kleinprojekten hat sie
zwei zur Genehmigung empfohlen, ein Projekt
wurde eindeutig nicht empfohlen. Prinzipiell
wurde betont, dass es nicht üblich ist, sich stets
wiederholende Treffen der Partnerstädte zu unterstützen, ohne irgendeine Innovation, und mit
wenigen Teilnehmern. Bei der Beratung übergab
die Vertreterin des Bezirkes, Frau Ing. Nedrdová
den Atlas aus dem Bereich Forschung. Die IHK
Annaberg lud die Mitglieder der Arbeitsgruppe
zur Kooperationsbörse der kleinen und mittelständigen Firmen ein. Eine eingeführte Tradition
der Arbeitsgruppe sind die gegenseitigen Exkursionen. Diesmal bereitete die deutsche Seite eine Exkursion in den Textilbetrieb Ruther &
Einenkel KG vor. Die Firma, die 1880 gegründet
wurde, stellt Posamenten in hoher Qualität her,
Borten, Gardinen, Trachten bis hin zu Automobilgurten. Nach der Zwangsprivatisierung und
dem Niedergang im Sozialismus, wurde sie 1991
erneuert und heute exportiert sie ihre gefragten
Produkte in die ganze Welt.
Die Nächste Beratung der Arbeitsgruppe findet im November auf der tschechischen Seite
statt. Die Vorsitzende des tschechischen Teiles,
Frau Ing. Ivana Košanová, bereitet sicher eine
ebenso konstruktive Beratung mit spannender
Exkursion vor.

Zahrada Čech 2016 - Den s Agrární
komorou Böhmens Garten - Ein Tag mit
der Agrarkammer
Agrární komora v Mostě spolu s Krajským informačním střediskem pro rozvoj zemědělství
a venkova Ústeckého kraje připravila 9. 8. 2016
ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství ČR
a Ústeckým krajem na výstavě Zahrada Čech
v Litoměřicích tradiční Den s agrární komorou s
bohatým kulturním programem.
Jako v loňském roce byly vyhodnoceny dvě soutěže - Regionální potravina Ústeckého kraje 2016 a
soutěž o nejlepší potravinářský výrobek Ústeckého
kraje – Kraje Přemysla Oráče 2016. Oceněna při
této příležitosti byla zásluha hejtmana Ústeckého
kraje Oldřicha Bubeníčka za podporu regionálního zemědělství. Největší zásluhu ovšem na uspořádání celé této impozantní akce má ředitelka
mostecké agrární komory Ludmila Holadová, která
je i předsedkyní zemědělské komise Euroregionu

Krušnohoří. Každoroční účast saských partnerů na
této akci je dokladem dlouhodobé a neformální
spolupráce v Euroregionu Krušnohoří, jak vyjádřil
za saskou delegaci ve své zdravici starosta saského města Grünhain-Beierfeld Joachim Rudler.
_
Die Agrarkammer in Most bereitete gemeinsam
mit Bezirksinformationszentrum für Landwirtschaftsentwicklung in Zusammenarbeit mit dem
Ministerium der Landwirtschaft der Tschechischen Republik und mit dem Bezirk Ústecký kraj
am 9. September bei der Ausstellung Böhmens
Garten den Traditionstag vor, mit einem bunten
Kulturprogramm.
Wie im vorigen Jahr organisierte die Moster Agrarkammer zwei traditioneller Wettbewerbe – den
Wettbewerb um die Regionalen Lebensmittel des

Bezirkes Ústecký kraj 2016 und den Wettbewerb
„Bestes Lebensmittel des Lands des Přemyslidens,
dem Ackermann“. Bei der Gelegenheit wurde
auch das Verdienst des Bezirkshauptmannes
Herr Bubeníček für die Unterstützung der regionalen Landwirtschaft eingeschätzt. Das größte
Verdienst für die erfolgreiche imposante Veranstaltung hat freilich die Vorsitzende der Moster
Agrarkammer, ihre Direktorin Frau Ludmila Holadová, die auch Vorsitzende der Arbeitsgruppe
Landwirtschaft der Euroregion ist.
Eine jährliche Teilnahme der sächsischen Partner
an der Veranstaltung ist ein Beweis einer langjährigen Zusammenarbeit in der Euroregion, wie
äußerte in seiner Rede im Namen der sächsischen
Delegation Bürgermeister der sächsische Stadt
Grünhain-Beierfeld, Herr Joachim Rudler.
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Ein Workshop, vielleicht nicht im klassischen Sinne, fand am Nachmittag des 26. 9. 2016 vor der
offiziellen Finissage der Ausstellung „Grenzweg“
mit sächsischen und tschechischen Künstlern,
sowie Vertretern des öffentlichen Lebens zur
Stellung der Kunst in der Öffentlichkeit, zu den
Problemen der Künstler und den Möglichkeiten
ihrer Unterstützung statt.

GALERIE MOST
PONS SASKÉMU
UMĚNÍ
GALERIE MOST
ZEIGT SÄCHSISCHE
KUNST
Jeden z nejvýznačnějších projektů, výstava saských
umělců v GVU v Mostě, si vytyčil za úkol prezentovat
současnou saskou výtvarnou tvorbou a přiblížit české
veřejnosti její průřez. Slavnostně byla zahájena vernisáží v pátek 24. 6. 2016 s úvodními projevy ředitele
galerie Petra Svobody, jednatelky německé části eu-

Derniéra výstavy saských umělců „Hraniční
cesta“ v Děkanském kostele v Mostě Finissage
der Ausstellung sächsischer Künstler „Grenzweg“
in der Dekanatskirche Most

roregionu Beaty Ebenhöh a předsedkyní komise pro
kulturu a mládež Constanze Ulbricht. V mostecké galerii se prezentovalo přes 50 předních saských umělců.
_
Ein der bedeutendsten Projekte war die Ausstellung
der sächsischen Künstler in der Galerie GVU inMost.
Die Ausstellung wollte der tschechischen Seite das
Schaffen sächsischer Künstler von den 60-ger Jahren
bis heute mit all der Ausdrucksvielfalt und allen Ausdrucksformen nahe bringen. Die Mitarbeiter der Euro-

Workshop, ne zrovna v klasickém smyslu, proběhl 27. 9. 2016 před oficiální derniérou výstavy
„Hraniční cesta“. Zúčastnili se ho nejen saští a
čeští umělci, ale i veřejnost. Obsahem bylo vnímání umění veřejností, problematika postavení
umělců s možnostmi podpory umění.

region Erzgebirge, des Kultur- und Freizentrums Baldaufvilla in Marienberg, der Euroregion Krušnohoří in
Most und Mitarbeiter der Galerie der bildenden Kunst
arbeiteten von Beginn eng zusammen. Die Galerie ist
eines der Gründungsmitglieder unserer Euroregion.
Feierlich wurde die Ausstellung am Freitag den 25.
6. 2016 mit der Begrüßung des Direktors der Galerie
Herrn Petr Svoboda, Geschäftsführerin der deutschen
Seite der Euroregion der Frau Beate Ebenhöh und
der Vorsitzenden der Arbeitsgruppe Kultur und Jugend Constanze Ulbricht eröffnet. Die Ausstellung
präsentierte über 50 führende sächsische Künstler.

14
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Ne bez důvodu byl zvolen název výstavy Hraniční cesta. Saští umělci takovou cestu využili, aby
po ní mohli přivézt svá díla do Mostu a tam je
předvést. Čeští umělci a hosté také vykročili na
onu pomyslnou přeshraniční cestu, na které se
seznamovali s jejich tvorbou. Seznámili se s tím,
jak tito saští umělci vnímají svůj domov, život,
své bezprostřední životní prostředí, jak nahlížejí
na globální svět, jaké estetické nároky to přináší, a současně mohli srovnávat, kolik je na této
přeshraniční cestě rozdílů a zjistit, že je na ní i
mnohem více společného. To byla tedy témata,
o kterých se diskutovalo, a mnozí z diskutujících
využili této příležitosti aby se blíže poznali a
navázali spolupráci. Po workshopu následovala

derniéra, na které se sešli opět saští a čeští umělci, zástupci euroregionu s oběma svými předsedy, kterými je místostarosta Oseku Jiří Hlinka a
zemský rada Matthias Damm. Ve svých zdravicích
zdůraznili nejen vysokou kvalitu uměleckých děl
a nádherné výstavní podzemní prostory kostela,
ale především vytvoření možnosti setkávání a
výměny. V rámci derniéry byl předán katalog výstavy a udělena Cena Euroregionu Krušnohoří/
Erzgebirge za vynikající přeshraniční spolupráci.
Jejím držitelem je Wolfram Liebing, starosta Wolkensteina, kterému ji předal zemský rada Frank
Vogel.
Ocenil jeho neutuchající angažovanost v česko-saských vztazích, jeho otevřenost a spolupráci
s partnerským městem Postoloprty. Ve své děkovné řeči vyjádřil Wolfram Liebing naději, že Češi a
Němci se budou nadále stále více chápat a sbližovat. Cenu vytvořil olbernhauský umělec Feiner
Stephani. Představuje anděla, jehož křídla mají
formu loga Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge.

Nicht ohne Grund wurde der Titel „Grenzweg“ für
die Ausstellung gewählt. Die sächsischen Künstlerbenutzten den Weg, um über ihn ihre Werke
nach Most zu bringen und dort zu zeigen. TschechischeKünstler und Gäste beschreiten den Grenzweg, indem sie erforschen und erfahren, wie diese
Künstler ihre Heimat, ihr Leben ihre unmittelbare
Umwelt und auch die globale Welt sehen, welche
ästhetischen Ansprüche sie dabei an sich stellen
und wie viele Unterschiede und noch mehrGemeinsamkeiten es auf diesem Grenzweg gibt. Darüber
wurde diskutiert und es wurde von vielen die Gelegenheit genutzt, sich näher kennenzulernen
und zu vernetzen. Die Finissage, an der wiederum
sächsische und tschechische Künstler, Vertreter
der Euroregion sowie die beiden Vorsitzenden der
Euroregion teilnahmen fand im Anschluss statt.
Die beiden Vorsitzenden, der stellv. Bürgermeister
von Osek Herr Jiri Hlinka und Herr Landrat Matthias
Damm betonten in ihren Grußworten nicht nur die
hohe Qualität der Kunstwerke und den wunderbaren Ausstellungsraum der Unterkirche, sondern
insbesondere die hier gebotene Möglichkeit derBegegnung und des Austausches. Im Rahmen der
Finissage wurde der Preis der Euroregion Erzgebirge/Krušnohoří für hervorragende grenzübergreifende Zusammenarbeit verliehen. Preisträger ist
Wolfram Liebing, Bürgermeister von Wolkenstein,
der insbesondere für sein stetes Engagement in
den deutsch/tschechischenBeziehungen, für sein
klaren und offenen Worte und seine partnerschaftliche Zusammenarbeit mit der tschechischen
Stadt Postoloprty geehrt wurde. In seiner Dankesrede gab Wolfram Liebing der Hoffnung Ausdruck,
dass Deutsche und Tschechen sich weiter mit viel
Verständnis füreinander annähern mögen. Der
Preis, ein Engel, dessen Flügel die Form des Logos
der Euroregion Erzgebirge/Krušnohoří hat, stiftete
der Olbernhauer Künstler Heiner Stephani.

I N F O P R E S S 03 | 2 0 1 6

15

VÝSLEDKY
ATLETIKA

FOTBAL

VOLEJBAL

1. Labe

1. Labe

1. Erzgebirge

2. Erzgebirge

2. Elbe

2. Labe

3. Krušnohoří

3. Krušnohoří

3. Elbe

4. Elbe

Sportovní hry dvou
euroregionů Sportspiele
zweier Euroregionen

Pro oba Euroregiony, Krušnohoří/Erzgebirge a
Elbe/Labe, připravil inovativní sportovní soutěž
dětí Fotbalový klub Bílina, který pro tuto soutěž
podal projekt do Fondu malých projektů v programu Interreg V-A. Město Bílina pro soutěž
připravila vynikající podmínky. Ostatně, Bílina je
členem obou euroregionů. Přípravu samozřejmě
podpořily i sportovní komise obou euroregionů.
Družstva euroregionů soutěžila v lehké atletice,
volejbalu a kopané. Kopanou si ale zahrála i smíšená družstva zástupců samospráv obou euroregionů pod názvem „Utkání staré gardy“. Poděkování za skvělou organizaci soutěže si zaslouží
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předseda fotbalového klubu Petr Procházka,
aktivní člen sportovní komise Euroregionu Krušnohoří a obě místostarostky Bíliny, Mgr. Zuzana
Bařtipánová a Mgr. Veronika Horová. Veronika je
známá v našem Euroregionu Krušnohoří i ze své
práce v komisi pro kulturu a mládež. Ony také,
spolu s tajemníkem německého Marienbergu
Bertem Meyerem, předaly vítězným družstvům
hodnotné ceny. Dostalo se jich i smíšenému
mužstvu staré gardy, které si odvezlo pamětní
medaile. Průběh her ve veselé a přátelské náladě přispěl k prohloubení dosavadní sportovní
spolupráce.

4. Krušnohoří

Für die Euroregion Erzgebirge/Krušnohoří und
die Euroregion Elbe/Labe wurde vom Fußballclub
Bilina ein innovativer Sportwettbewerb für Kinder
veranstaltet, der aus dem Kleinprojektefonds Interreg V-A gefördert wurde. Die Stadt Bílina bot
für die Spiele hervorragende Bedingungen. Übrigens ist die Stadt Mitglied beider Euroregionen.
Die Vorbereitung wurde selbstverständlich auch
durch die Arbeitsgruppen Sport beider Euroregionen unterstützt. Mannschaften der Euroregionen kämpften in der Leichtathletik, im Volleyball
und Fußball. Fußball wurde auch von Vertretern
der Selbstverwaltungen in gemischten Männermannschaften der „Alte Garde“gespielt. Einen
großen Dank für die ausgezeichnete Organisation verdient der Vorsitzende des Fußballklubs
Herr Petr Procházka, der aktives Mitglied der
Arbeitsgruppe Sport der Euroregion Krušnohoří/
Erzgebirge ist sowie beide Vizebürgermeisterinnen von Bílina, Mgr. Zuzana Bařtipánová und Mgr.
Veronika Horová. Veronika ist in unserer Euroregion Erzgebirge/Krušnohoří durch ihre Arbeit in der
Arbeitsgruppe Kultur und Jugend bekannt. Die
beiden übergaben gemeinsam mit dem Chef des
Stadtamtes von Marienberg Herrn Bert Meyer,
den Siegern wertvolle Preise. Diese fehlten auch
nicht für die Alte Garde, die Erinnerungsmedaillen nach Hause brachten. Der Verlauf der Spiele
in einer fröhlichen und freundschaftlichen Atmosphäre trägt sicher zur Vertiefung der bisherigen Sportzusammenarbeit bei.

Soutěž mladých hasičů
v Cítolibech Jugendfeuer
wehrwettbewerb in Citoliby

www.soutezeuroregionkrusnohori.estranky.cz

Tradiční soutěž mladých hasičů se uskutečnila tentokrát v posledním červnovém víkendu
v Cítolibech u Loun na základě schváleného
projektu ve Fondu malých projektů v programu
Interreg V-A. Celkem se za krásného letního počasí soutěže zúčastnilo 16 družstev (8 českých
družstev-Lenešice, Cítoliby, Háj u Duchcova,
Osek, Bílence, Strupčice, Hora svaté Kateřiny a
Obrnice / 8 německých družstev- Großolbersdorf, Zwönitz, Lugau, Niederdorf, Frauenstein,
Niederbobritzsch, Niederwiesa 1, Niederwiesa.
Zvítězilo družstvo Cítolib. Veškeré informace
najdete na webových stránkách.

Die nordböhmische Gemeinde Citoliby war am letzten Juniwochenende Ausrichter destraditionellen
Jugendfeuerwehrwettbewerbs der Euroregion Erzgebirge/Krušnohoří. Bei herrlichstem Sommerwetter trafen insgesamt 16 Mannschaften aufeinander,
die miteinander um die besten Ergebnisse wetteiferten. (8 aus Sachsen: Niederdorf, 2 Mannschaften
aus Niederwiesa , Niederbobritzsch, Frauenstein,
Zwönitz, Großolbersdorf,Lugau, 8 aus Böhmen:
Osek, Haji u Duchcová, Obrnice, Lenešice, Strupčice,
Bílence, Cítoliby,Hora Sv. Kateřiny). Gewinner war
die Mannschaft aus Cítoliby. Alle Informationen
findet man auf den Web-Seiten.
I N F O P R E S S 03 | 2 0 1 6
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Partnerství měst Stollberg a Obrnic
Städtepartnerschaft Stollberg und Obrnic
V rámci projektu Přátelství měst: Obrnice – Stollberg proběhla dne 3. 9. 2016 jiždruhá společná
aktivita, a to 10. Obrnické slavnosti. Součástí programu byly jak české kapely (např. Marcel Zmožek, Lucie revival atd.), tak také Davide Matiioli a
Stadtkapelle Stollbergspolu s dalšími návštěvníky
z Německa, mezi kterými byl i místostarosta Stollbergu Reiner Kunz, který předal starostce Drahomíře Miklošové v rámci vzájemné spolupráce
jako dar obraz Stollbergu.
Obrnice spolu s německým Stollbergem realizují
tento projekt v rámci Společného fondu malých
projektů Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge
v programu SN-CZ2014 - 2020 již od května tohoto
roku, ukončen bude letos v prosinci.V jeho rámci
bude realizováno 6 různých akcí. Jedna proběhla
již v červenci a jednalose o slavnosti ve Stollbergu, na které byli pozváni zástupci obce Obrnice.
Obrnické slavnosti byly druhé v pořadí. V rámci
projektu je dále plánována vernisáž obrazů dětí ve
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Stollbergu a v Obrnicích, výměnný pobyt učitelek
z mateřských škol, konference s Obrnickým centremsociálních služeb v Obrnicích a účast družstva
ze Stollbergu na fotbalovém turnaji Euroregionu
Krušnohoří.
_
Im Rahmen des Projektes „Städtepartnerschaft
Stollberg – Obrnice“ fand am 3. 9. 2016 die zweite gemeinsame Aktivität statt, das 10. Fest der
Gemeinde Obrnice. Ein Teil des Programms waren einige tschechischen Kapellen (z.B. Marcel
Zmožek, Lucie revival, sowie Davide Matiioli und
die Stadtkapelle Stollberg), von vielen Besuchern
aus Deutschland begleitet. Unter ihnen war auch
der Vizebürgermeister von Stollberg Herr Kunz,
der der Bürgermeisterin Frau Drahomíra Miklošová
im Rahmen der gegenseitigen erfolgreichen Zusammenarbeit ein Geschenk - ein Bild der Stadt
Stollberg - übergab. Obrnice und die sächsische
Stadt Stollberg realisieren das Projekt im Rahmen des Gemeinsamen Kleinprojektefonds der

Euroregion Erzgebirge/Krušnohoří im Programm
SN-CZ 2014 – 2020. Es begann im Mai dieses Jahr
und endet im Dezember dieses Jahres. In diesem
Projekt werden 6 verschiedene Veranstaltungen umgesetzt. Eine fand bereits im Juli statt.
Es handelte sich um das Stadtfest in Stollberg,
wohin auch die Vertreter der Gemeinde Obrnice
eingeladen wurden.
Das Fest in Obrnice war schon die zweite Veranstaltung in der Reihenfolge. Im Rahmen des
Projektes ist weiterhin eine Vernissage der Bilder
von Kindern in Stollberg und in Obrnice geplant,
sowie Austauschaufenthalte der Lehrerinnen
aus den Kindergärten, eine Konferenz mit dem
Sozialzentrum in Obrnice und die Teilnahme der
Mannschaft aus Stollberg an dem Fußballturnier
der Euroregion Krušnohoří.

V Klášterci nad Ohří
proběhly „Dny bez hranic”
In Klášterec nad Ohří fanden „Tage
ohne Grenzen” statt
Město Klášterec nad Ohří bylo ve dnech 21.–23. 9.
2016 hostitelem projektu s názvem Dny bez hranic,
který je financován z Evropské unie, z Programu
Interreg V-A Ahoj Sousede/Hallo Nachbar. Jedná
se o další z řady projektů mezi Kláštercem nad Ohří
a jeho německou partnerskou obcí Grossrückerswalde. První den navštívili město středoškoláci
z Grossrückerswalde. Již dříve třídy společně připravily sportovní a jazykové hry, a rovněž exkurze. Následující den dorazili žáci 3. tříd a se svými
místními vrstevníky prožili sportovní den.Pátek
projekt vrcholil a během dne se uskutečnilo více
akcí. Vše začalo při společném vaření, kterého se
zúčastnili klášterečtí senioři i senioři z Grossrückerswalde. Čeští důchodci upekli z neuvěřitelných
6 kil mouky obrovské množství buchet, koláčků,
koláč a vánočku a němečtí senioři uvařili obří
hrnec zeleninového eintopfu s hovězím masem,
které také sklidil velký úspěch. Společného oběda
se účastnili i zástupci obou radnic. V pátek se také
uskutečnilo sportovní utkání spolupracujících
sportovních klubů, během kterého se utkali také
čeští a němečtí úředníci. Projekt vyvrcholil večer-

ním kulturním programem. Během Dní bez hranic
si měli návštěvníci z Grossrückerswalde možnost
prohlédnout historické jádro města. Předem byly
připraveny průvodcovské texty v českém, německém a anglickém jazyce, které budou následně
k dispozici pro všechny turisty v turistickém informačním centru. Jak název projektu napovídá, rádi
bychom v budoucnu uspořádali obdobný projekt,
tentokrát v Grossrückerswalde.
_
Die Stadt Klášterec nad Ohří war in den Tagen
21.–23. 9. 2016 Gastgeber des aus der EU geförderten Projekts „Tage ohne Grenzen“, im Programm
Interreg V-A, Ahoj Sousede/Hallo Nachbar. Es handelt sich um eines aus der Reihe der Projekte zwischen Klášterec und ihrer Partnergemeinde Großrückerswalde. Am ersten Tag besuchten die Stadt
Schüler der Mittelschulen aus Großrückerswalde.
Die Schulklassen haben schon früher gemeinsam
Sport- und Sprachspiele, sowie Exkursionen vorbereitet. Am nächsten Tag kamen Schüler der dritter
Klassen und mit ihren Altersgenossen und veranstalteten einen Sporttag. Am Freitag war der Hö-

hepunkt des Projektes. Während dieses Tages fanden mehrere Veranstaltungen statt. Alles startete
beim gemeinsamen Kochen, an dem Senioren aus
Klášterec und Großrückerswalde teilnahmen. Die
Tschechen buken aus unglaublichen 6 kg Teig eine
große Menge Buchteln, Stollen und Kuchen und
die deutschen Senioren kochten einen riesengroßen Topf Gemüseeintopf mit Rindfleisch, der
ein großer Erfolg wurde. An dem gemeinsamen
Mittagessen nahmen Vertreter beider Rathäuser
teil. Am Freitag fanden auch Sportwettkämpfe
der zusammenarbeitenden Sportklubs, aber auch
der tschechischen und deutschen Behörden statt.
Das Projekt endete mit einer Abendveranstaltung.
Innerhalb des "Tages ohne Grenzen“ hatten die
Besucher aus Großrückerswalde die Möglichkeit,
den historischen Kern der Stadt zu besichtigen.
Schon vorher wurden Begleittexte in Tschechisch,
Deutsch und Englisch vorbereitet, die anschließend für Touristen im Informationszentrum zur
Verfügung stehen werden. Wie aus dem Name des
Projektes hervorgeht, soll ein ähnliches Projekt in
Großrückerswalde organisiert werden.
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Osecká stříkačka a oslavy 90. let SDH
Osek Oseksspritze und Fest 90. Jahre
der Freiwilligen Feuerwehr Osek
Dne 11. 6. 2016 jsme na pouťovém place uspořádali 7. ročník Osecké stříkačky. Při těchto závodech se uskutečnily i
oslavy 90. let založení Sboru dobrovolných hasičů v Oseku.
Tato akce se odehrála v rámci projektu Hasiči bez hranic
- Propojení hasičské činnosti v příhraniční oblasti Krušné
hory/Erzgebirge a investice do hasičské (speciální) techniky. Projekt je realizován díky podpoře Evropské unie z
Fondu pro regionální rozvoj a Programu spolupráce na
podporu v rámci přeshraniční spolupráce mezi Českou
republikou a Svobodným státem Sasko 2014 – 2020. Projektu se účastní celkem šest partnerů – Olbernhau, Deutschendorf, Brandov, Hora Sv. Kateřiny, Nová Ves v Horách
a Osek. Oslavy začaly v 9:00 hodin slavnostním nástupem
všech zúčastněných družstev, poté následovaly závody
v požárním útoku jak mladých hasičů, tak i dospělých.
Těchto oslav se zároveň účastnili členové hasičského záchranného sboru v Německu v čele se starostou města
Olbernhau Dr. Steffanem Hausteinem, který společně s
paní starostkou z Oseka a starosty partnerských měst
na závěr závodů předával ceny vítězům. Po vyhlášení
výsledků a předání cen vítězům se konala spanilá jízda
hasičských vozidel městem Osek. Jednalo se jak o historická, tak současná hasičská vozidla, která si už během dne
mohla veřejnost v místě oslav prohlédnout. Následovala
ukázka slaňování lezců z HZS Teplice z 35 metrů vysoké
plošiny, veřejnost si mohla prohlédnout vozidlo chemiků,
vyzkoušet dýchací přístroje. Následně byla provedena naší
oseckou výjezdovou jednotkou ukázka vyproštění osoby
při dopravní nehodě z motorového vozidla za pomocí
hydraulických nůžek. Tato akce prohloubila vzájemnou
spolupráci mezi partnerskými městy a již nyní se těšíme
na další akce, které budou následovat.
_
Am 11. 6. 2016 wurde auf dem Pilgerweg der 7. Jahrgang
des Wettbewerbs der sog. Osekspritze veranstaltet. Bei
diesem Wettbewerb fand auch das Fest des 90. Jubiläums der Gründung der Freiwilligen Feuerwehr in Osek
statt. Diese Veranstaltung fand im Rahmen des Projektes
Feuerwehr ohne Grenze - Netzwerkarbeit im Grenzraum
Erzgebirge/Krušné hory und Investitionen in Feuerwehr
(spezial) Technik statt. Das Projekt wird dank der Förderung der Europäischen Union aus dem Fonds für die
regionale Entwicklung aus dem Programm der Zusammenarbeit Tschechische Republik und Freistaat Sachsen
2014–2020 umgesetzt, daran beteiligen sich insgesamt 6
Partner aus Olbernhau, Deutschendorf, Brandov, Hora Sv.
Kateřiny, Nová Ves v Horách und Osek. Das Fest begann um
9:00 mit einem feierlichen Appel aller beteiligten Mannschaften, dann folgte der Wettbewerb in der Disziplin
Feuerwehreinsatz der jungen, sowie der erwachsenden
Feuerwehren. An dem Wettbewerb nahmen Mitglieder
des Rettungsdienstes aus Deutschland mit dem Bürgermeister von Olbernhau Herrn austein, der gemeinsam
mit der Bürgermeisterin von Osek und mit Bürgermeistern von weiteren Partnerstädten den Siegern die Preise
übergab, statt. Nach der Siegerehrung folgte eine Fahrt
der Feuerwehrfahrzeuge durch die Stadt Osek. Es waren
historische und moderne Feuerwehrfahrzeuge, die die
Öffentlichkeit innerhalb des Festes besichtigen konnten. Dann zeigten die Bergsteiger der Bergwacht Teplice
auf der 35m hohen Bühne ihr Können. Die Zuschauer
konnten das Fahrzeug der Chemiker besichtigen und
die Atemmasken probieren. Die Einsatzeinheit der Stadt
Osek zeigte die Bergung von Personen bei einem Verkehrsunfall mit der Hilfe hydraulischer Scheren. Durch die
Veranstaltung wurde e die gegenseitige Zusammenarbeit
der Partnerstädte vertieft und schon jetzt freut man sich
auf weitere Veranstaltungen.
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VEJPRTY
BÄRENSTEIN
V pořadí již 3. česko-saská slavnost 18. 6. 2016 na
Společném centru Bärenstein/Vejprty měla bezesporu velký úspěch. Důkazem pro to je vysoká
účast návštěvníků a vesměs pozitivní názory na
ni hostů z blízka i daleka.
Můžeme s hrdostí tvrdit, že se naše slavnost
rozrostla do kulturní akce nadregionálního charakteru. Děkuji svým spolupracovníkům ze samosprávy a technickým službám, ale také své
vejprtské kolegyni, starostce Jitce Gavdunové a
jejím spolupracovníkům za dobrou spolupráci.
Velký přínos poskytl také Euroregion Krušnohoří, který nám umožnil dotaci z Fondu malých
projektů Evropské unie.Tento den jsme měli ale
ještě jeden důvod k oslavě: Před 25 lety zde byl
znovu otevřen hraniční přechod Vejprty-Bärenstein pro pěší.
_
Das 3. Sächsisch-Böhmische Fest am 18. 6. 2016
auf der „Gemeinsamen Mitte Bärenstein/Weipert“ war zweifelsohne ein großer Erfolg. Ein Beweis dafür sind die hohen Besucherzahlen und

SETKÁNÍ HASIČŮ
ZUSAMMENTREFFEN
DER FEUERWEHREN

Im Sommer fand in der Geneinde Lkáň ein mit dem
Kindertag verbundenes großes Fest statt, das zugleich mit einem Treffen der Feuerwehren der Partnergemeinden Klipphausen–Gauernitz verbunden
war. Auch die Feuerwehren aus der Partnerstadt

Pozváni byli rovněž hasiči z německého partnerského města Beierfeldu, ale ti se na poslední
chvíli omluvili, důvodem bylo nasazení na likvidaci následků bleskové povodně. Mezi vítanými
hosty byl i hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček s doprovodem, který se účastnil slavnostního zahájení. Pro 180 účastníků byl připraven bohatý program.Tato akce se uskutečnila
za významné podpory z Programu přeshraniční
spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko / Fond malých projektů / a Ústeckého kraje.

Beierfeld wurden eingeladen, entschuldigten sich
jedoch. Der Grund war ihr Einsatz bei einem Blitzhochwasser und die Beseitigung dessen Folgen.
Unter den Gästen befand sich auch Herr Oldřich
Bubeníček, der Bezirkshauptmann mit seiner Begleitung, der sich an der feierlichen Eröffnung beteiligte.
Für die 180 Teilnehmer wurde ein buntes Programm

Tradiční letní tábor v krušnohorském Rübenau
je pořádaný spolkem Natura Miriquidica. Již 10
let se na jeho pořádání podílí ve svém volném
čase Marta Schreiter, původem Moravanka, která
se provdala do Marienbergu.

vorbereitet.Das Programm wurde am Nachmittag
vom ungünstigen Wetter beeinflusst, so dass die
Partner vereinbarten, eine ähnliche Veranstaltung
2017 zu realisieren. Die Veranstaltung wurde mit
erheblicher Förderung des Kleinprojektefonds In-

Odpolední část programu nepříznivě ovlivnilo
počasí, ale i tak se partneři dohodli na realizaci
obdobné akce v roce 2017.

Einen großen Beitrag dazu hat aber auch die
Euroregion Erzgebirge geleistet, die uns eine
Förderung im Rahmen des Kleinprojektefonds
der Europäischen Union ermöglichte. An diesem
Tag gab es nämlich noch einen weiteren Grund
zum Feiern: Vor 25 Jahren wurde der Grenzübergang Bärenstein-Weipert wieder für Fußgänger
geöffnet.

Letní tábor v krušnohorské přírodě „Týden bez mobilu”
Sommerlager in der Erzgebirgsnatur „Eine Woche ohne Handy”

LKÁŇ - BEIERFELD - GAUERNITZ 2016

V létě proběhla v obci Lkáň velká obecní slavnost
spojená s dětským dnem a zároveň se setkáním
s německými hasiči ze spřátelené obce Klipphausen – Gauernitz.

die durchweg positiven Meinungen der Gäste aus
Nah und Fern. Wir können mit Stolz behaupten,
dass unser Fest zu einer Veranstaltung mit überregionalem Charakter gewachsen ist. Ich danke
den Mitarbeitern der Gemeindeverwaltung und
des Bauhofes sowie meiner Weiperter Amtskollegin Jitka Gavdunová und ihren Mitarbeitern für
die gute Zusammenarbeit.

terreg V-A im Programm für grenzüberschreitende
Zusammenarbeit Sachsen -Tschechische Republik
sowie mit der Hilfe des Bezirks unterstützt.

Je v našem euroregionu známá i z mnoho dalších
přeshraničních projektů. Každý sasko–český tábor považuje za velmi přínosný. Na dotaz, jaké má
nejhezčí zážitky z těchto táborů, odpověděla, že
je to atmosféra a jeho různorodost. Letos např.
děti stavěly ruskou saunu, kterou pak měly možnost samy otestovat, zúčastnily se přednášky za-

pálené včelařky, koupaly se v rašelinném jezírku,
hledaly zöblitzský serpentinit, soutěžily o titul
krále a královny sena poté, co strávily dopoledne
výrobou nápaditých kostýmu ze sena. Střílely
také z luku, chytaly motýly, pozorovaly kukly a
připravovaly závěrečný večer, kdy se skupiny navzájem bavily předem nacvičeným programem
Velký ohlas mívá také tradiční čtvrteční česko-německý hudební večer. Pro mnohé děti bylo
napřed nepředstavitelné vydržet celý týden bez
mobilu, ale bez něj se mohly na krušnohorskou
přírodu daleko více soustředit.
_
Das traditionelle Sommerlager im erzgebirgischen Rübenau organisierte der Verein Natura
Miriquidica. Seit 10 Jahren beteiligt sich Marta
Schreiter in ihrer Freizeit, die ursprünglich aus
Mährten stammt und sich nach Marienberg verheiratet hat, an dieser Veranstaltung.
Sie ist übrigens in unserer Euroregion auch aus
anderen Projekten bekannt. Sie schätzt jedes
sächsisch – tschechisches Lager als sehr nutz-

bringend ein. Auf die Frage, welche die schönsten Erlebnisse aus den Lagern sind, antwortet
sie, dass es die Atmosphäre und die Vielfältigkeit sind. In diesem Jahr bauten die Kinder z.B.
eine russische Sauna, die sie dann selbst testen
konnten. Sie beteiligten sich am Vortrag einer
begeisterten Imkerin, badeten im Torfsee, suchten den Zöblitzer Serpentin und wetteiferten um
den Titel Heukönigin, wobei sie den Nachmittag
mit der Herstellung phantasievoller Kostüme
verbrachten. Sie schossen mit Pfeil und Bogen,
fingen Schmetterlinge, beobachteten Raupen
und bereiteten den Abschlussabend vor, wo sich
die Gruppen gegenseitig mit den vorbereiteten
Programmen überraschten.
Großen Anklang findet dabei immer der traditionelle deutsch-tschechische, musikalische
Abend. Für manche Kinder war es am Anfang
unvorstellbar, eine ganze Woche ohne ein Handy auszukommen, aber ohne das konnten sie
sich viel besser auf die erzgebirgische Natur
konzentrieren.
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OŽIVLÉ PARTNERSTVÍ
PARTNERSCHAFT
WIEDERBELEBT

In unserer Euroregion war auf beiden Seiten die Roh-

Území po těžbě Die
Landschaft nach der
Förderung

stoffförderung sehr bedeutend. Kohlenförderung auf
tschechischer und Erzförderung auf der sächsischen
Seite. Mit dem Ende der Förderung ist nicht nur die
Rekultivierung verbunden, sondern auch Probleme
mit dem Grundwasserspiegel nach der Kohlenför-

CROTTENDORF - RADONICE

derung in den Tagebauen auf tschechischer Seite
und mit der Kontamination auf den Halden in der
Freiberger Region.
Ein gemeinsames Team von Experten von der Hochschule für Bergbau in Ostrava mit ihrer Niederlassung
in Most, der Technischen Universität Bergakademie
Freiberg in Freiberg, dem Brennstoffkombinat Ústí
nad Labem und der Gesellschaft Saxonia in Freiberg
vereinbart gemeinsam diese Problematik zu lösen.
Mit der Koordinierung wurde die Kreishandelskammer

Krajina Euroregionu Krušnohoří po útlumu těžby
V našem euroregionu byla na obou stranách významná těžba surovin. Těžba uhlí na české straně a rudy na saské. S útlumem těžby a s jejím
ukončováním není spojena jen rekultivace, ale
vznikají problémy s hladinou vody po povrchovém
dolování na české straně a s kontaminací vody
ve výsypkách ve freiberském regionu.
Společný tým odborníků z Vysoké školy báňské
v Ostravě se svojí pobočkou v Mostě, Technická
univerzita Bergakademie ve Freibergu, Palivový
kombinát Ústí nad Labem a společnost Saxonia
ve Freibergu se dohodli na společném postupu v

řešení této problematiky. Koordinací jejich práce
byla pověřena Okresní hospodářská komora Most.
Vzhledem ke zkušenostem s revitalizací území
po těžbě v Německu a k technickým možnostem řešení výzkumu na české straně se společný
záměr jistě podaří realizovat. Pro nás, obyvatele
postižených oblastí, je důležité vědět, zda po těžbě uhlí a po odčerpávání důlních vod na české
straně nedojde k jejich nebezpečnému vzestupu
a pro saskou stranu je odstranění obav obyvatel
z kontaminované vody z někdejších výsypek rovněž důležité. Oba problémy řeší jeden společný
tým a budou v něm využity zkušenosti, znalosti a
technické vybavení všech partnerů.

Projekt: Louny–Zschopau
očima teenagerů Projekt:
Louny–Zschopau durch die
Augen der Teenager

Most beauftragt. Bezüglich der Erfahrungen mit der
Revitalisierung der Landschaft nach dem Rohstoffabbau in Deutschland und den technischen Möglichkeiten der Forschung auf tschechischer Seite könnte
das gemeinsame Vorhaben realisiert werden. Für die
Einwohner der betroffenen Gebiete auf tschechischer
Seite ist es wichtig zu wissen, dass es nach dem Abpumpen des Grubenwassers nicht zu gefährlichem
Anstieg kommt und für die sächsische Seite ist es
wichtig, die Befürchtungen der Einwohner, dass das
kontaminierte Wasser der Halden Schaden anrichtet,zu beseitigen. Beide Probleme soll ein gemeinsames
Team lösen. Dort werden Erfahrungen, Kenntnisse und
technische Ausstattung aller Partner genutzt.

Arbeitsgruppe, die ihre freien Wochenende in einer
der zwei Städten verbringen, um neue „Einblicke“ ihrer Städte und ihrer Umgebungen zu fotografieren.
Fotopublikationen über Louny und Zschopau, zusamtografen. Sie zeigen immer professionelle Fotos, oft
ohne Leute, sie haben genug Zeit, um in die Straßen
zu gehen, wenn das Wetter schön ist. Unser Projekt

Na podzim byl Městu Louny a hornímu městu Zschopau

a jeho stručnou historií, tak aby čtenář knihy dostal do

zielt auf die neue Generation, die anders ist, wobei

schválen projekt ve Fondu malých projektů programu

ruky ideální kombinaci umění a poučení. Knihy budou

andere Objekte wahrgenommen werden und ande-

Ingterreg V-A, který se zaměřuje na nastupující ge-

bilingvální, aby se s výsledkem práce generace začát-

re visuelle Impulse erforderlich sind.Die Aufnahmen

neraci aktivních teenagerů. Na obou stranách hra-

ku 21. století mohli seznámit občané Loun i saského

werden mit einem informativen Text über die Städte

nice vznikne pracovní skupina složená z nadšených

Zschopau. Fotografie, které se do knih nevejdou, bu-

und ihre Geschichte kurz ergänzt, damit der Leser eine

mladých fotografů, kteří budou trávit svoje volné

dou prezentovány koncem projektu v obou městech.

ideale Kombination der Kunst und der Information in

víkendy v jednom z měst, aby nafotily nové „pohledy“

V Zschopau se v příštím roce chystají oslavy 725 let

die Hand bekommt. Die Bücher werden zweisprachig

na tato města a jejich okolí. Během posledních 20 let

od založení města a Louny si připomenou 500 let od

sein, damit das Ergebnis der Arbeit der Generation

vzniklo několik fotografických publikací o Lounech i

velkého požáru města.

am Beginn des 21. Jahrhunderts die Bürger von Louny

Zschopau, které byly sestaveny ze snímků profesio-

_

sowie Zschopau kennenlernen können.

nálních fotografů. Ti vidí vždy přesné záběry, nejčastěji

Im Herbst wurde für die Partnerstädte Louny und

bez lidí, mají dostatek času, aby vyšli „do ulic“, kdykoli

Zschopau das Projekt im Kleinprojektefonds des Pro-

Die Fotografien, die nicht in die Bücher kommen kön-

počasí k tomu vybízí…. Náš projekt se ale zaměřil na

gramms Interreg V-A genehmigt, das auf die kom-

nen, werden am Ende des Projektes in beiden Städten

nastupující generaci, která je jiná, vnímá kolem sebe

mende Generation der aktiven Teenager gerichtet ist.

präsentiert. In Zschopau wird das Jubiläum 725 der

jiné objekty a vyžaduje i jiné vizuální podněty. Snímky

Auf beiden Seiten der Grenze entstehet eine aus den

Gründung der Stadt vorbereitet und die Stadt Louny

měst budou doplněny informativním textem o městě

begeisterten jungen Fotografen zusammengestellte

an 500 Jahre seit dem großen Brand der Stadt erinnert.

INFO PR E S S 03 | 2 0 16

Rotary klub Annaberg a stejný klub Karlovy Vary
zorganizovaly za přispění Evropské unie projekt
pro sblížení regionů. Ve dnech od 23. 9. do 25. 9.
2016 se uskutečnila za přispění Evropské unie v Evropském programu pro regionální rozvoj další česko-německá výměna mládeže dvou Rotary klubů,
kluby Karlovy Vary a Annaberg. Pod názvem „Ahoj
sousede. Hallo Nachbar.“ prožila mládež z Karlovarska a z okresu Erzgebirgskreis v tomto okrese
další dny plné zážitků. Výměna mládeže je dotována z Fondu malých projektů v programu Interreg
V-A v dotačním období 2014 – 2020.

Während der letzten 20 Jahre entstanden mehrere
mengestellt aus den Aufnahmen professioneller Fo-
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Výměna žáků „Ahoj sousede. Hallo
Nachbar“ Schüleraustauschprogramm
„Ahoj sousede. Hallo Nachbar.“

V Grottendorfu bylo v sobotu 11. 6. 2016 pod německou a českou vlajkou rušno a panovala tu dobrá nálada. Bylo to tím, že se starosta Crottendorfu, Sebastian
Martin, objevil na jevišti v party stanu, určeném pro
oslavy, spolu se svým kolegou starostou z českých
Radonic, Jaroslavem Sandnerem. Crottendorf a česká
obec Radonice blízko Kadaně jsou sice partnery, ale
toto partnerství, zdá se, jakoby zatím poněkud zaspalo. Podpisem smlouvy o partnerství dali oba starostové signál k novému začátku. Nechtějí spolupracovat
jen na komunální úrovni, ale také v oblasti kultury a
sportu. A kulturu již česká delegace přivezla formou
svého pěveckého sboru. Na závěr zbývá ještě vysvětlit, kdo ještě přispěl do programu na jeho zahájení.

20 mladých lidí a jejich vedoucí mohlo intenzivně
společně prožít 3 dny plné nevšedních zážitků a
přispět tak ke sblížení obou regionů. Zakončení
výměny žáků se uskutečnilo na Bylinkovém trhu
v termálních lázních Wiesenbad. Množství žlutých
triček s potiskem Evropské unie podnítilo mnohé
diváky k dotazům. V dubnu 2017 se bude konat návštěva na oplátku u českých přátel, která bude mít
podobně náročný program. Holger Seifert, prezident Rotary klubu v Annabergu, poděkoval všem
účastníkům za podporu projektu za spolupráci a
také všem pořadatelům, ale především poděkoval
dětem za jejich dobrou kázeň, radostné spolužití
a za jejich velký zájem.
_
Rotary-Club Annaberg und Rotary-Club Karlsbad
organisierten mit Unterstützung der Europäischen Union ein Projekt zum Näherkommen der
RegionenAnnaberg-Buchholz (MP). Vom 23. 9. bis
zum 25. 9. 2016 fand mit Unterstützung der Europäischen Union und dem Europäischen Fond für

regionale Entwicklung wieder der deutsch-tschechische Jugendaustausch zwischen den beiden
Rotary-Clubs Karlsbad und Annaberg statt. Unter
dem Kooperationsnamen „Ahoj sousede. Hallo
Nachbar.“ erlebten Jugendliche aus dem Raum
Karlsbad und dem Erzgebirgskreis wieder erlebnisreiche Tage im Raum Annaberg-Buchholz. Der
Jugendaustausch wird aus dem Kleinprojektefonds des grenzübergreifenden Kooperationsprogramms „Interreg V A“ innerhalb der Förderperiode 2014-2020 finanziert.
Die 20 Jugendlichen und ihre Betreuer konnten
drei erlebnisreiche Tage des Zusammenfindens
und der Annäherung der Regionen intensiv erleben. Der Abschluss des Schüleraustauschprogramms fand auf dem Kräutermarkt in Thermalbad Wiesenbad statt, dort war das Gewimmel der
gelben T-Shirts mit den Aufdrucken der Europäischen Union ein echter Hingucker und hat viele
Gäste zu weiteren Fragen animiert. Im April 2017
findet dann der Gegenbesuch bei den tschechischen Freunden statt, der ein ähnlich anspruchsvolles Programm aufweist. Holger Seifert, Präsident des Rotary-Club Annaberg, bedankte sich
bei allen Teilnehmern für die gute Unterstützung
des Projektes, die Mitwirkung aller Veranstalter
und besonders bei den Schülern, für die gute
Disziplin, die Freude am Gemeinsamen und das
große Interesse.

Byli to dva hudebníci z Crottendorfu, André a Paul
Schulzovi, otec a syn, kteří spolu vystupují od roku
2014 jako duo „De Schießbargkerln“ a dělají vpravdě
osobitou hudbu, kterou ve svých vystoupeních zdařile
a svérázně prezentují na jevišti.Podpis partnerských
smluv s vystoupením zpěváků se uskutečnil v rámci
letní a světelné slavnosti v Crottendorfu. Večer se
park rozhořel tisíci světel.
_
In Crottendorf wurde am Sonnabend 11. 6. 2016 unter der deutschen und der tschechischen Flagge
geschunkelt. Dabei herrschte gute Stimmung. Die
gab es dann auch, als Crottendorfs Bürgermeister
Sebastian Martin auf der Bühne im Festzelt mit seinem Amtskollegen aus dem tschechischen Radonice
zusammentraf. Crottendorf und der tschechische Ort
bei Kadan sind Partner. Eine Partnerschaft, die etwas
eingeschlafen war. Mit ihrer Unterschrift unter Partnerschaftsurkunden gaben die Bürgermeister das
Signal zum Neuanfang. Man will nicht nur auf kommunaler Ebene zusammenarbeiten, sondern auch
in den Bereichen Kultur und Sport. Kultur hatten die
Tschechen in Form ihres Chores mitgebracht.
Bleibt zum Schluss nur noch aufzuklären, wer die beiden Musiker zu Beginn des Beitrages waren. André
und Paul Schulz, Vater und Sohn aus Crottendorf, treten seit 2014 als „De Schießbargkerln” auf. Ihr Markenzeichen ist echte handgemachte Musik, die sie
bei ihren Auftritten und urig auf die Bühne bringen.
Die Unterzeichnung der Partnerschaftsurkunde und
die Auftritte der Sänger fanden im Rahmen des Crottendorfer Sommer- und Lichterfestes statt. Am Abend
brannten dann im Park tausende Lichter.
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Direktorin des Schlosses Wolkenstein. Nach ihrem
Besuch im Juni in Krásný Dvůr folge am 4. 9. 2016
der Besuch der Delegation aus Krásný Dvůr im
Schloss Wolkenstein. Diese wurde, neben der Leiterin Frau Mgr. Hofmannová von Frau Ing. Zdenka
Lněníčková, Fachmitarbeiterin für die Bildungsprogramme und Präsentation des Schlosses und
Frau Libuše Moravčíková, Geschäftsführerin des
Gemeindeverbandes Podbořansko, die Partnerin
bei der Vorbereitung des gemeinsamen Projektvorhabens ist, gebildet.

Partnerství zámků Krásný Dvůr & Wolkenstein
Partnerschaft der Schlösser Krásný Dvůr &
Wolkenstein
Nové partnerství vzniklo na jednání komise pro
muzea a kulturní památky, kam byla pozvána jako
host kastelánka zámku v Krásném Dvoře Mgr. Michaela Hofmannová. Zájem o spolupráci s tímto
zámkem projevila Uta Liebing ze zámku Wolkenstein, a po její červnové návštěvě v Krásném
Dvoře následovala 4. 9. 2016 návštěva delegace
z Krásného Dvora na zámku Wokenstein. Tvořily ji,
kromě kastelánky Mgr. Hofmannové, Ing. Zdenka
Lněníčková, edukační pracovnice, která má na
starosti rozvoj, prezentaci a vedení vzdělávacích
programů v zámeckém areálu a Libuše Moravčíková, tajemnice Svazku obcí Podbořansko, který
je partnerem i při vytváření společného projektového záměru.
Jednání se zúčastnil i starosta Wolkensteinu a za
Euroregion Krušnohoří jeho jednatel. Předběžně
zde byla dohodnuta již konkrétní podoba společného projektu, stanoven jeho obsah a termíny. A
tak jako v Krásném Dvoře, i na zámku Wolkenstein
následovala po jednání poutavá exkurze. Po setkání ve Wolkensteinu došlo 20. září 2016 k zásadnímu jednání o budoucí spolupráci na zámku

Krásný Dvůr. Zúčastnil se ho i o své dovolené i
starosta Podbořan Mgr. Radek Reindl, který je
zároveň i předsedou místního mikroregionu. Ten
by právě měl být tím nejvýznačnějším partnerem
budoucí rozsáhlejší spolupráce. Ta spočívá v setkávání obyvatel regionů Podbořanska a Wolkensteinu, v jejich hlubší informovanosti prostřednictví obou zámků a v připojení dalších partnerů.
Především je to partnerské město Wolkensteinu
Postoloprty a Warmbad u Wolkensteinu. Počítá
se s informačními workshopy na obou stranách,
společným informačními materiály a především
se vzájemným setkáváním obyvatel. Dosavadní
spolupráce obcí Podbořanska a Wolkensteinu by
se měla prohloubit a rozšířit. Dalším obcím by se
měla představit možnost, jak se do přeshraniční
spolupráce také zapojit.
_
Eine neue Partnerschaft entstand bei der Beratung der Arbeitsgruppe Museen und Kulturdenkmäler, zu der die Leiterin des Schlosses Krásný
Dvůr, Frau Mgr. Michaela Hofmannová eingeladen
wurde. Das Interesse für eine Zusammenarbeit
mit dem Schloss äußerte Frau Uta Liebing, die

An der Beratung nahmen auch der Geschäftsführer der Euroregion und der Bürgermeister von
Wolkenstein teil. Hier wurde bereits die konkrete
Version des gemeinsamen Projektes vereinbart,
dessen Inhalt und die Termine. Wie schon in Krásný Dvůr, folgte auch im Schloss Wolkenstein nach
der Beratung eine spannende Exkursion. Nach
dem Treffen in Wolkenstein wurde im Schloss
Kráý Dvůr, das auch als Schönhof bekannt ist,
am am 20. September 2016 konkret zur künftigen
Zusammenarbeit beraten. Trotz seines Urlaubs
nahm auch der Bürgermeister von Podbořany,
Herr Mgr. Radek Reindl, der zugleich Vorsitzender des hiesigen Gemeindevereins in der Region
bei Podbořany ist, an der Beratung teil.. Er soll
der bedeutendste Partner der umfangreichen
Zusammenarbeit werden.Diese besteht in Begegnungen der Bürger der Regionen Podbořany
und Wolkenstein, in genauer gegenseitiger Information über beide Schlösser sowie der mit dem
Anknüpfen weiterer Partnerschaften. Es sind vor
allem die Partnerstadt von Wolkenstein Podbořany, und Warmbad bei Wolkenstein. Man rechnet
mit Informationsworkshops, gemeinsamen Werbematerialien und vor allem mit Begegnungen
der Einwohner. Die bisherige Zusammenarbeit
der Gemeinden in der Region Podbořany und
Wolkenstein sollen vertieft und erweitert werden.
Die weiteren Gemeinden sollen sich Gedanken
machen, wie sie sich ebenfalls für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit einsetzen.

