Autor fotky: Josef Chrástka

03
2019

Přejeme VáM krásné
vánoční svátky
a úspěšný nový RoK
2020

SPOLEČNĚ
S KRAJEM

Asociace
evropských
hraničních
regionů
AGEG (AEBR)
v Drážďanech
Na zasedání této asociace v Drážďanech ve dnech 23. - 26. října 2019 se jeho členové na
generálním shromáždění seznámili s činností asociace za uplynulý rok, schválili rozpočet
na příští rok a dozvěděli se podrobnosti o přípravě nového programového období.
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Na německé ambasádě
Před 30 lety, v létě a na
podzim roku 1989, se tisícům občanů NDR podařilo
vycestovat přes Velvyslanectví Německá spolková
republika v Praze za svobodou. Tyto dějinné události si
německá ambasáda připomenula řadou akcí, které byly určeny pro širokou
veřejnost.

Na pozvání pražského velvyslanectví se
zde na oslavě u příležitosti 30. výročí
v pondělí 30. září zúčastnily mnohé významné osobnosti, premiér Babiš, ministr zahraničí SRN Heiko Maas, saský
ministerský předseda Kretschmer, ale
pozváni byli i zástupci společenského
života a také euroregionů. Sasko bylo
hostitelskou spolkovou zemí recepce ke
Dni německé jednoty a využilo ji i nejen

k prezentaci Saska, ale i česko-saských
projektů. Byl zde představen náš Montanregion Krušnohoří, úspěšný projekt
chomutovské hospodářské komory Labora, a představili se zde i naši dlouholetí
partneři.
Setkání s mnohými přáteli z české i německé strany bylo pro nás všechny velmi
příjemné a inspirativní.
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Zasedání Monitorovacího výboru Programu spolupráce
Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014–2020
Ve dnech 10. a 11. září se v Turnově uskutečnilo jeho druhé letošní zasedání, na kterém
se členové Monitorovacího výboru seznámili se stavem realizace dosavadního programu,
s finanční zprávou Certifikačního orgánu a se závěrečnou zprávou 1. etapy evaluace.
oceněný projekt Posílení institucionální
spolupráce v Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa. Naopak výbor vrátil k přepracování projekt Justice CZ-SN.

Monitorovací výbor schválil poté změny
v projektu e-FEKTA partnerů Litoměřic
a Drážďan, schválil projekt - Basket4all
s názvem Když se sousedé od sebe učí
v Euroregionu Elbe/Labe, projekt Silní
sousedé 2.0 - vícejazyčnost v příhraničním regionu díky binacionální dobrovolné službě partnerů v Euroregionech
Labe, Krušnohoří a Egrensis a vysoce
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životní prostředí, hospodářství, kulturní
spolupráce, vzdělávání). Zjišťovány jsou
potenciály a překážky, ze kterých by měly
vzejít úkoly a procentuální přidělení financí do jednotlivých prioritních os.

Euroregion Nisa zde představil svou činnost a rozvojovou strategii a Euroregiony Do konce roku můžeme očekávat první
Egrensis a Elbe/Labe prezentovaly re- výsledky. Pro všechny byla zajímavá exalizaci Fondu malých projektů. Největší kurze v místním Horolezeckém muzeu.
pozornost věnovali všichni přítomní přípravě nového programu. Uvedla ji Yvonne
Schönlein ze Saského správního orgánu
a Dr. Egle Spudulyte z Evropské komise.
V česko-saské redakční skupině se vyhodnocuje ekonomická a dopadová analýza a v říjnu byly posouzeny potřeby,
získané z analýz a statistických údajů.
Zatím bylo předběžně stanoveno 5 cílů
a jeden specifický cíl Interreg (inovace,

První dobrovolník IVY ve
Společném sekretariátu
Prvního května 2019 jsem se stala členem Společného sekretariátu SAB, který se soustředí na přeshraniční spolupráci mezi Saskem a Českou republikou. První den jsem
dorazila brzkým vlakem z Prahy a byla srdečně přijata jak
vedoucí oddělení, tak celým týmem.
"Po velmi krátkém čase jsem zjistila, že přestože se pracuje v
oddělených kancelářích, probíhá komunikace mezi členy týmu
skrz vždy otevřené dveře a atmosféra v týmu funguje přesně tak, jak by dle mého názoru měla fungovat i přeshraniční
spolupráce. V tomto duchu jsou zde realizovány česko-saské
projekty a díky tomu jsou nepřetržitě posilovány principy solidarity, soudržnosti a propojení mezi těmito dvěma regiony.
Již během prvních dvou týdnů, které jsem ve Společném sekretariátu strávila, jsem se naučila spoustu o tom, jak jsou připravovány prezentace projektů, kdo rozhoduje o jejich finanční
podpoře, nebo jak se posuzuje, jaký efekt bude mít projekt na
celkovou spolupráci a cílové skupiny na obou stranách hranice.

Pavel Branda, místostarosta Rádla
a člen Evropského výboru regionů,
vystoupil v Bruselu na společném
zasedání Komise pro politiku územní
soudržnosti a Výboru Evropského
parlamentu pro regionální rozvoj,
jež bylo součástí Evropského týdne
regionů a měst.
V diskusi s evropskými poslanci a komisařem zdůraznil potřebu i nadále posilovat podporu přeshraniční spolupráce. Během svého vystoupení uvedl, že pro ni jsou důležité tři věci:
peníze, kooperační struktury a také právní podmínky.

Rovněž jsem byla nadšená, když jsem byla pozvána nejdříve
na saské zasedání o přípravě Monitorovacího výboru v budově Saské státní kanceláře a poté o týden později na vlastní
česko-saské zasedání Monitorovacího výboru na hradě Mylau.
V kanceláři jsem zodpovědná za webové stránky projektů, což
mi poskytuje přehled o podporovaných projektech. Dostávám se
tak též do kontaktu s projektovými partnery, díky čemuž mám
vhled do vývoje a průběhu každého projektu. Doposud mohu
s jistotou říci, že se dobrovolnictví ve Společném sekretariátu
jen vyplatí!"

Veronika Šulcová

Zdůraznil evropskou hodnotu Programu meziregionální spolupráce INTERREG a potřebu navýšit jeho rozpočet; zmínil
rovněž důležitost kooperačních struktur, jakými jsou euroregiony a Evropská seskupení pro územní spolupráci. Soustředil se taktéž na Evropský přeshraniční mechanismus a jeho
možný přínos v překonávání a odstraňování přeshraničních
administrativních a právních překážek.
Nový předseda Výboru Evropského parlamentu pro regionální rozvoj i budoucí komisař pro rozpočet Johannes Hahn jeho
vystoupení přivítali a uvedli, že přeshraniční spolupráci přikládají stejný důraz.
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Euroregion schválil v Mostě
tři projekty
Na zasedání Lokálního
řídícího výboru Euroregionu
Krušnohoří/Erzgebirge
dne 9. září 2019 v Mostě se
představili noví zástupci
jednatelství německé části
našeho euroregionu, kteří
tvoři, stejně jako u nás,
i sekretariát Fondu malých
projektů.

Nový sekretariát

Personální obsazení na saské straně je
kompletně změněno. Tvoří ho nyní jednatelka Veronika Jahn, finanční manažerka
Gerit Straube a projektový manager Daniel Großmann. Na mosteckém jednání byly
předloženy celkem čtyři projekty, z nichž
byly tři schváleny - „Zdař Bůh - Hornická krajina Ehrenfriedersdorf - součást
Montanregionu Erzgebirge/Krušnohoří
světového dědictví UNESCO“ partnerských měst Ehrensfrierdesdorfu a Podbořan, Výměna zvyků a tradic v oblasti
Krušnohoří partnerských měst Oelsnitz
a Chodova, a projekt Teresienstadt part-
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nerů Fortis-Akademie gGmbH a ústeckého gymnázia. Projekt „Přeshraniční
Family Challenge“ partnerů Technické
univerzity Chemnitz a Atletického klubu
Bílina nebyl na základě negativních připomínek saského správního orgánu schválen, ale žadateli bylo doporučeno projekt
přepracovat a podat znovu do příštího
rozhodování Lokálního řídícího výboru.
Fond malých projektů, který spravuje
a administruje euroregion, je projektem
v Kooperačním programu ČR-Sasko Interreg V-A a podporuje přeshraniční spo-

lupráci Saska a ČR do roku 2020. Ročně
měla každá strana euroregionu k dispozici průměrně 230 000 EUR. V současném programovém období nezbývají
na české straně již téměř žádné finance
k rozdělování, více finančních prostředků
zbývá na saské straně. O přidělení dotace
rozhoduje společný česko – saský 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 ve
třech případech zohledněny.

Rada Euroregionu
Krušnohoří v Podbořanech
V hotelu Národní dům
v Podbořanech se sešla
30. srpna poprázdninová
rada našeho euroregionu,
aby projednala přípravu
nového programu, zajištění
přechodné období a přípravu zasedání Lokálního řídícího výboru, který rozhodne
9. září o předložených projektech.

Rada pověřila Mgr. Pištoru a Ing. Vozku, aby dojednali termín s odpovědnými zástupci MMR ČR ohledně možnosti
získat prostředky z jiných nevyužitých
programů, protože na české straně jsou
prostředky Fondu malých projektů vyčerpány. Projednat by chtěli také situaci
euroregionu do zahájení nového programu. Informační materiály k novému
programu zaslal Pavel Branda, zástupce
euroregionů v Bruselu. Rada s uspokojením přijala zprávu, že Fond malých projektů bude zachován, a že nebude zapo-

třebí vytvářet společnou přeshraniční
strukturu. Rada podrobně projednala
čtyři navržené projekty a po připomínkách je doporučila k přijetí. Na programu
byla také Cena Euroregionu Krušnohoří za vynikající přeshraniční spolupráci.
Vzhledem k tomu, že návrhy je možné
podávat až do 15. září, rada k nim zatím
nezaujala stanovisko. Problém nastává
s vydáváním dvojjazyčného zpravodaje
Infopress. Euregio Egrensis mělo být
žadatelem velkého projektu, ve kterém
jsme měli být projektovým partnerem.
Obsahovat měl kromě mediální spolupráce i rozvojovou strategii a další aktivity, ale nebyl podán. V dalším období již
ale prostředky na velké projekty k dispozici nebudou. V jednatelství euroregionu na saské straně došlo k zásadním
změnám, veškerý personál je zcela nový,
a proto se do přípravy Infopressu nezapojuje. Rada flexibilně rozhodla vydávat
Infopress pouze na webových stránkách a v případě, že německá strana
nebude spolupracovat, jen v české verzi.
Na jednání přijal pozvání zakládající
člen Euroregionu Krušnohoří, někdejší starosta Podbořan a také poslanec
Parlamentu ČR Ing. Josef Čerňanský,
který rád zavzpomínal na počátky našeho sdružení. Na závěr provedl oblíbený člen rady, starosta Podbořan Mgr.
Radek Reindl, účastníky jednání areálem zdejšího wellness a fitness centra.
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Rada Euroregionu
Krušnohoří
v Třebívlicích
„Jirko, to je krásné ocenění
Tvé práce“, obrátil se nový
předseda Euroregionu
Krušnohoří Ing. Vlastimil
Vozka na svého předchůdce
Ing. Jiřího Hlinku, když ze
strany hostů na jednání
rady 25. října zazněla slova
chvály na práci jednatelství.
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Hostitel, starosta Třebívlic Mgr. Tomáš
Rolf i hosté z okolních obcí a měst zde
také představili své aktivity a přeshraniční spolupráci. Rada v Třebívlicích se
seznámila s předloženými projekty ve
Fondu malých projektů a uložila odborným komisím připravit k nim stanoviska.
Seznámila se také s výsledky zasedání Asociace evropských euroregionů
v Drážďanech a s přípravou nového programu. Procedury k němu byly již údajně
provedeny, zbývá rozhodnout o přidělení

finančních prostředků. Na česko-saské
hranici ale dochází v přípravě programu ke zpoždění, není dostatečně známo
ani stanovisko české strany k navrhovaným prioritám. Radě byl předložen návrh Memoranda o vzájemné spolupráci
v oblasti životního prostředí, zpracované
OHK Most. Rada své rozhodnutí odložila a předala memorandum k projednání
v komisi životního prostředí euroregionu. Podrobně se rada také připravila na
zasedání společného grémia euroregionu 28. listopadu ve Freibergu.

Rada Euroregionu Krušnohoří
v Informačním centru Fláje
Informační centrum Fláje bylo 27. září místem jednání rady.

Ta zde podrobně analyzovala výsledky rozhodování o malých projektech
v Lokálního řídícího výboru a o velkých
v Monitorovacím výboru a dlouho diskutovala o přípravě nového programu.
K porozumění procedury přípravy tohoto programu určeného na podporu
přeshraniční spolupráce výrazně přispěla i návštěva nového předsedy Euroregionu Krušnohoří Ing. Vlastimila Vozky
s jednatelem Mgr. Františkem Bínou na
Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, kde
se jim plně věnovali náměstek ministra pro místní rozvoj Zdeněk Semorád,
RNDr. Jiří Horáček, ředitel Odboru evropské územní spolupráce MMR ČR a
jeho zástupce Ing. Martin Buršík. Rada
by přesto chtěla dosáhnout toho, aby
se dotace na opakované projekty pro
malé obce nekrátily a nezvyšoval se jim
vlastní podíl. Důležitým bodem jednání
byl návrh na udělení Ceny za vynikající
přeshraniční spolupráci. Celkem bylo do
českého jednatelství doručeno sedm návrhů. Podle pravidel Ceny návrhy předem
projedná komise pro kulturu a mládež
a předá své stanovisko radě. Rada se jed-

nomyslně shodla navrhnout společnému
grémiu za českou stranu Petra Červenku,
starostu Meziboří, za příkladnou spolupráci partnerských obcí a práci v euroregionu. Na saské straně byl navržen Uwe
Schulze ze spolku pro památkovou péči
Verein Denkmalpflege Weipert e.V. Ceny
budou uděleny ve Freibergu při společném zasedání v listopadu. Rada schválila

také změny v zemědělské komisi a zvolila předsedou této aktivní komise Ing.
Romana Honzíka, vědeckého pracovníka
z Výzkumného ústavu rostlinné výroby
v.v.i. Chomutov. Závěr jednání patřil prezentaci státního podniku Povodí Ohře,
dlouholetého partnera našeho euroregionu, kterou velmi poutavě přednesl
Ing. Martin Motlík. Pak už následovala
úžasná exkurze v přehradní hrázi.
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Ceny Euroregionu Krušnohoří/
Erzgebirge uděleny

Na společném jednání Rady Euroregionu
Krušnohoří a Představenstva Euroregionu Erzgebirge 18. listopadu ve Freibergu byly uděleny dvě Ceny Euroregionu
Krušnohoří/Erzgebirge za vynikající přeshraniční spolupráci. Získali ji Petr Červenka, starosta Meziboří, a Uwe Schulze,
předseda sdružení Verein Denkmalpflege
Weipert e.V. Společné grémium ale projednalo na tomto svém předvánočním
setkání také zprávy jednatelství v Mos-

tě a Freibergu o činnosti za minulý rok,
o zasedání členů Pracovní skupiny evropských euroregionů (AGEG) v Drážďanech,
seznámilo se realizací Fondu malých projektů a s přípravou nového programu.
Zajímavá byla prezentace města Freibergu, které si mohli účastníci po jednání
prohlédnout a navštívit freiberský trh.
V neformálních rozhovorech se dosavadní dobré vztahy účastníků ještě více
prohloubily.
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Odbor kultury a památkové péče
Krajského úřadu Ústeckého kraje

SPOLEČNĚ
S KRAJEM

Odbor je tvořen oddělením kultury, oddělením památkové péče
a oddělením finančního hospodaření a kontroly.
strany a za finanční podpory programů přeshraniční spolupráce Cíl 3/Ziel 3 a SN – CZ. Odbor díky tomu realizoval na
podporu nominace projekty „Středoevropská kulturní krajina
Montanregion Krušnohoří/Erzgebirge – cesta ke světovému
dědictví UNESCO“ a „Sláva krušnohorského hornictví“. Pro
prezentaci sbírkových předmětů z krajských muzeí pak odbor
využil tzv. Fond malých projektů, a to pro realizaci projektů
„Tajnosti z depozitářů muzeí Ústeckého kraje“, nebo „Mezinárodní konference Kachle a kachlová kamna“.
V současnosti odbor spolupracuje s Hochschule für Bildende
Künste v Drážďanech a Oblastním muzeem a galerií v Mostě na projektu pod názvem „Umění pozdního středověku
v hornické oblasti Krušnohoří“.

Všechna oddělení vykonávají činnosti v samostatné i přenesené působnosti na úseku kulturního dědictví. Hlavní činností
odboru je výkon zřizovatelských a zakladatelských funkcí k
organizacím v oblasti kultury (například muzea, galerie, krajská knihovna a podobně). Významnou měrou se odbor podílí
na dotační politice kraje, kdy každý rok vyhlašuje čtyři dotační programy určené například pro pořadatele kulturních akcí,
nebo vlastníky kulturních památek. Oddělení památkové péče
zajišťuje agendu spojenou s obnovou národních kulturních
památek na území kraje.
Zástupci odboru dlouhodobě působili či působí v komisích
Euroregionu Krušnohoří, a to v komisi pro mládež a kulturu
a v komisi pro muzea a kulturní památky.
Kultura a památky nabízejí k přeshraniční spolupráci mnoho
zajímavých témat. V posledních deseti letech to byla, nejen
pro Ústecký kraj, nominace Hornického regionu Erzgebirge/
Krušnohoří na Seznam světového dědictví UNESCO. Tato iniciativa probíhala za velmi intenzivní spolupráce saské a české
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Životní prostředí
a regionální plán
Jednání komise pro životní
prostředí a regionální plán
se tentokrát uskutečnilo
26. září ve volnočasovém
zařízení Grüne Schule
grenzlos v Muldě, místní
část Zethau.
Je známé z mnoha sasko-českých projektů dětí a mládeže. Představil je podrobně
při exkurzi a prostřednictvím krátkého
filmu jeho vedoucí Christoph Weidensdorfer. Komise se živě zajímala o přípravu nového programu na podporu přeshraniční spolupráce, kterou představili
oba jednatelé. Na obou stranách hranice
je nyní aktuální problematika kůrovce,
čemuž byla věnována přednáška vedoucího lesního závodu Marienberg Ingo
Reinholda, dlouholetého člena komise,
po které následovala vysoce odborná diskuse. Komise ve své práci plní své priority
a aktivity, mezi něž patří ochrana ovzduší, ochrana zdrojů pitné vody v Krušných
horách, protipovodňová opatření, ekologická výchova dětí a mládeže, a také
energetika s jejími dopady na klimatické
změny. Proto se příští jednání uskuteční
v elektrárně United Energy v Komořanech u Mostu, kam komisi pozvala nová
členka komise Ing. Jana Hladová, která
v komisi nahradila dosavadní členku Ing.
Danielu Paterovou ze stejného podniku.
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Přeshraniční spolupráce
záchranářů
Pro nás, obyvatele společného příhraničního regionu, je možnost přeshraničního zásahu záchranářů v případě nehody
či katastrofy velmi důležitá. Věnoval se
tomu workshop dvou komisí krizového
managementu Euroregionů Elbe/Labe
a Krušnohoří/Erzgebirge dne 17. září
v saském městě Mittweida. Jeho účastníci vysoce ocenili velké společné cviče-

ní záchranářů obou zemí u obce Schöna
v Labském údolí 24. srpna, kde se jejich
spolupráce velmi dobře osvědčila. Také
se zde prezentovaly úspěšné projekty,
sympozium o zdravotní poúrazové péči,
a podrobně se představily struktury záchranářů obou zemí. Pro všechny byla
zajímavá exkurze v místním hasičském
a technickém centru.

MOOREVITAL 2018 –
pokračování ochrany rašelinišť
v Krušných horách

SPOLEČNĚ
S KRAJEM

•	Projektoví partneři: Sachsenforst, Ústecký kraj, Lesy ČR,
Naturpark Erzgebirge/Vogtland, LFULG
•	Celkové náklady: 1 499 731,81 €
•	Náklady Ústeckého kraje: 174 973,60 € (spoluúčast
17 497,36 €)
•	Doba realizace: 2017 – 2020
•	Financováno z programu SN-CZ na podporu přeshraniční
spolupráce mezi ČR a Svobodným státem Sasko
2014 – 2020
Cílem projektu je pokračování revitalizací odvodněných rašelinných biotopů ve vyšších polohách, především na hřebeni
Krušných hor. Mělo by dojít ke stabilizaci a následně k zlepšení stavu rašelinných stanovišť na území Evropsky významných
lokalit na obou stranách státní hranice.

TetraoVit – Revitalizace rašelinišť
a management biotopu tetřívka obecného
ve východním Krušnohoří
•	Projektoví partneři: TU Dresden, Sachsenforst, Ústecký
kraj, Lesy ČR, Ametyst, Landkreis Sächsische Schweiz &
Osterzgebirge
•	Celkové náklady: 527 215,26 €
•	Náklady Ústeckého kraje: 60 000 € (spoluúčast 6 000 €)
•	Doba realizace: 2018 – 2020
•	Financováno z programu SN-CZ na podporu přeshraniční
spolupráce mezi ČR a Svobodným státem Sasko
2014 – 2020
Cílem projektu je vytvoření podkladů pro zajištění lepšího
stavu biotopu tetřívka obecného na území dvou ptačích oblastí
(určených na jeho ochranu) v lokalitě západně od Cínovce.
Projekt zahrnuje dvě hlavní části: opatření směřovaná k obnově
vodního režimu území a lesopěstební opatření.
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Přeshraniční agrární spolupráce

Zemědělská komise Euroregionu Krušnohoří jednala tradičně na svém podzimním zasedání na výstavišti Zahrada
Čech v Litoměřicích. Po velmi podrobné
výměně zkušeností z aktuální problematiky zemědělství v obou částech euroregionu, kterou výborně tlumočil Ing.
Roman Honzík, komise připravila plán
své činností do konce letošního roku. Na

následném jednání komise v listopadu na
saské straně připraví plán práce 2020,
a rovněž připraví své projektové záměry.
Také tam upřesní své dosavadní návrhy
do rozvojové strategie celého euroregionu. V komisi dochází ke změnám. Dosavadní předsedkyně Ludmila Holadová
oznámila vzhledem ke svému věku odstoupení z této funkce a navrhla za svého
nástupce Ing. Romana Honzíka, vědeckého pracovníka a jeho zástupce Ing. Ivo
Bednára – jednatele firmy Fyton, spol.
s r.o. Odolice. O tomto návrhu rozhodne
rada euroregionu v pátek 27. září. Návštěva výstaviště po jednání komise byla,
jako vždy, pro všechny velmi zajímavá.

Sociální komise

Saská strana iniciovala jednání společné
sociální komise 23. září tentokrát v sociálním centru HERR-BERGE pro seniory,
rodiny a postižené - Evangelická obec
Westsachsen e.V. Podle plánu byla nosným tématem jednání demence, a proto
byly prezentace v tomto zařízení na ni
zaměřeny. Centrum poskytuje komplex
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služeb pro široké spektrum cílových skupin – od dětí, rodin až po seniory. Služby a jsou poskytovány nejen na vysoké
profesionální úrovni, ale také ve formě
dobrovolnictví, kdy je zapojeno 45 dobrovolníků (například ve službě ambulantní
hospicové péče). Kromě seniorů jsou zde
i opuštěné děti. O výborné péči v tomto
rozsáhlém objektu s terapeutickou zahradou, s chovem domácích zvířat a volnočasovými aktivitami se členové komise
seznámili při vysoce odborné exkurzi. Na
návrh saské strany se komise v budoucnu
bude setkávat pouze dvakrát ročně, v mimořádných případech ale i častěji. Česká
strana tento návrh předběžně akceptuje,
i když se na vzájemná čtvrtletní setkávání vždy těšila. V každém případě se čes-

ká část komise bude separátně scházet
častěji. Do přípravy rozvojové strategie
vstoupila komise s heslem „Žít, bydlet
a pracovat v euroregionu“. Návrh podrobného zpracování tohoto tématu připraví oba předsedové spolu s jednateli
v užší pracovní skupině.

Muzea a kulturní
památky
Komise pro muzea a kulturní památky
Euroregionu Krušnohoří se sešla v pondělí 26. srpna na zámku Krásný Dvůr.
Jednání této aktivní komise se zúčastnil i nový předseda našeho euroregionu
Ing. Vlastimil Vozka, který se do práce
euroregionu aktivně zapojuje. Poprvé se
jednání zúčastnila i nová jednatelka německé části euroregionu Veronika Jahn
a představila se zde také nová členka
komise Kateřina Herzánová z Horského

SPOLEČNĚ
S KRAJEM

klubu Lesná. Prezentovala jeho aktivity
a úspěšný projekt výstavby krušnohorského muzea tak zajímavě, že se komise
rozhodla na její návrh uspořádat příští
jednání na Lesné.
Komise se zájmem vyslechla informaci
o zařazení Montanregionu na seznam
kulturního dědictví UNESCO od očitého
svědka, Dr. Adama Šrejbra z odboru kultura a památkové péče Ústeckého kraje,

významného člena naší komise. Komise
stála u zrodu tohoto projektu a doprovázela ho celou dobu. Zúčastnil se také
12. září konference v Mostě na toto téma.
Důležitými body byly projektové záměry
komise a rozvojová strategie euroregionu
z pohledu muzeí a kulturních památek.
Ředitelka chomutovského muzea Mgr.
Prontekerová, a Dr. Blaschke z annaberského muzea připravili již 14. května roku
2018 první koncept této strategie a užší
skupina v něm bude pokračovat s doplněním o využití Montanregionu. Zástupci
jednotlivých muzeí a kulturních památek využili jednání k výměně zkušeností
a informovali se navzájem o aktuálním
dění ve svých zařízeních a o úspěšných
společně realizovaných přeshraničích
projektech.
Na závěr provedla kastelánka zámku Mgr.
Michaela Hofmannová, aktivní členka komise, účastníky jednání zámkem Krásný
Dvůr, který rozhodně stojí za návštěvu.
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Místem dalšího jednání komise byla
Lesná 18. listopadu
Vlastnímu jednání komise
předcházelo jednání
užší pracovní skupiny
v chomutovském muzeu,
které se věnovalo
rozvojové strategii
Euroregionu Krušnohoří,
se záměry komise pro
příští období.
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Její členové, předsedové komise Mgr.
Soukup, Dr. Blachke a ředitelka chomutovského muzea Mgr. Prontekerová spolu
s oběma jednateli euroregionu se shodli
na návrhu zpočátku menších konkrétních
aktivit na základě nových kooperačních
smluv partnerů se zaměřením na dvojjazyčnost, digitalizaci a síťové propojení,
a tento návrh přednesli na společném
jednání v Krušnohorském hrázděném
domě v Lesné. Tento objekt vznikl jako
replika krušnohorských historických
domů, což je úspěšný velký projekt v pro-

gramu Interreg V A, schválený v Monitorovacím výboru. Členy komise v něm provedla Mgr. Kateřina Herzánová, čerstvá
členka komise, domácí paní. Pro všechny
byly zajímavé nejnovější informace o přípravě nového programu, které předala
jednatelka německé části euroregionu,
Veronika Jahn. Komise poté projednala
projektový záměr Virtual tour – Krušné hory, který podává Podkrušnohorské
technické muzeum v Mostě s partnerem
městem Marienberg a doporučila ho ke
schválení. Jako vždy přítomní zástupci
muzeí představili své aktivity a plány, což
byla velmi zajímavá výměna zkušeností.
Návrh úzké pracovní skupiny na společné projektové záměry komise doporučila
a do příštího jednání připraví další návrhy. Jednatelka německé části Veronika
Jahn zde představila svou novou, již třetí,
projektovou manažerku Terezu Forker.
Komise se shodla na čtyř jednáních s exkurzemi v příštím roce, střídavě na obou
stranách euroregionu.

Sport
Sportovní komise
Euroregionu Krušnohoří
se sešla 7. listopadu
ve sportovním areálu
Sparkassen-Skiarena
v Oberwiesenthalu, aby
projednala přípravu
zimních her a hodnotila
projekty ve své
působnosti.

po podrobném projednání a po vysvětlení připomínek jednomyslně doporučila. Druhý projekt Německo-český turnaj
v ledním hokeji pro děti a mládež v Seiffenu doporučila komise s připomínkou,
aby se více prostředků věnovalo na odměny a suvenýry pro děti na úkor vysokých nákladů na publicitu.

Členové komise se seznámili s areálem,
který bude po dostavbě patřit k těm nejmodernějším v Evropě. V březnu 2020
se zde koná Mistrovství světa mládeže
v zimních sportech. Zúčastní se ho sportovci ze 40 států, na 500 mladých sportovců, 260 trenérů s doprovodem a 300
dobrovolníků. Pro Euroregion Krušnohoří bude vyhrazen tento areál pro festival
zimních sportů pro děti a mládež. Je pro

ně připravena 28. ledna 2020 soutěž v lyžování a snowbordingu, která bude pokračovat 4. února 2020 jeho druhou částí,
závodem na běžkách. Počítá se s účastí
250 soutěžících s doprovodem. Komise
tento projekt s názvem OreMountain –
zimní festival 2020 pro děti a mládež,
který podává sportovní klub WSC Erzgebirge Oberwiesenthal e.V.), a který
komise sama iniciovala a připravovala,

V roce 2020 plánuje komise čtyři zasedání, vždy před jednáním Lokálního řídícího
výboru. Letní sportovní hry dvou euroregionů, Labe a Krušnohoří, připadají
podle stanoveného harmonogramu na
českou část Euroregionu Krušnohoří/
Erzgebirge, ale vzhledem k tomu, že jsou
prostředky v tomto euroregionu již vyčerpány, navrhne starostka Bíliny Mgr.
Zuzana Bařtipánová, členka sportovní
komise našeho euroregionu, která je i
členkou rady Euroregionu Elbe/Labe,
konání her v tomto euroregionu. Město
Bílina je členem obou euroregionů.
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Sport v Euroregionu
Krušnohoří

Hospodářství a turistika
Montanregion posílí přeshraniční spolupráci
V sídle Okresní hospodářské komory
v Mostě jednala 27. srpna komise pro hospodářství a turistiku Euroregionu Krušnohoří pod taktovkou její předsedkyně
Ing. Ivany Košanové. Členové komise
projednali přípravu nového dotačního
období, informovali se o dosavadních
úspěšných projektech a připravili nové
projektové záměry. Předseda německé
části komise Mathias Lißke informoval komisi o zapsání Montanregionu
na seznam kulturního dědictví lidstva
UNESCO. Byl ostatně i účastníkem
i očitým svědkem jeho schválení v Baku.
Hornický region Krušnohoří byl celou
dobu naší prioritou. Od samého počátku
projekt Montanregion řídil na saské straně právě Mathias. Lißke, na české straně
Dr. Adam Šrejbr za Ústecký kraj. Světové
dědictví znamená nejen posílení turistiky
v našem euroregionu, ale i významné posílení spolupráce obou stran euroregionu
na jeho základě a bude se od něj odvíjet
mnoho dalších společných projektů. Komise se poté zabývala rozvojovou strate-
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gií euroregionu. Měla být součástí velkého projektu, který připravoval a podal za
oba Euroregiony Krušnohoří a Egrensis
jako leadpartner Euregio Egrensis, ale
bohužel projekt neprošel v SAB, a proto se připraví do dalšího programového
období.

Místem jednání se z iniciativy předsedy komise Mgr. Zdeňka Pištory stal 5.
září Golf Club Bítozeves a jeho zpestřením byl hned na začátku hodinový trénink golfu s profesionálním trenérem
s nácvikem „odpalu“ a „patování“ pro
uvolnění těla a ducha před jednáním.
Všichni členové komise se ho aktivně zúčastnili. Na jednání se pak komise seznámila s informacemi o přípravě
nového programu, podrobně projednala
a doporučila ke schválení projektovou
žádost s názvem Přeshraniční Family
Challenge partnerů Technické univerzity Chemnitz a Atletického klubu Bílina
a kladně ocenila přípravu sportovních
her Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge a Elbe/Labe, které proběhnou již
13. září v saské Mittweidě. Na leden 2020
plánuje komise zimní hry obou euroregionů v Oberwiesenthalu. Do budoucna
se počítá s každoročními letními hrami
obou euroregionů, jejich zimní hry by
se ale měly konat jednou za dva roky.

Hospodářství
a turistika
Euroregionu
Krušnohoří na
šachtě
Na dalším jednání se komise sešla v bývalém cínovém dolu Zinngrube v Ehrenfriedersdorfu 19. listopadu. Předseda
německé části komise Mathias Lißke vybral toto místo, ukázkovou šachtu, velmi

vhodně – je součástí světového dědictví Montanregion Krušnohoří a komise
se s ní seznámila na podrobné exkurzi.
Na svém jednání komise hodnotila dva
projekty - jeden doporučila, u druhého

vyjádřili především čeští členové vekou
skepsi. S novou jednatelkou Turistického
svazu Krušnohoří paní Ines Hanisch-Lupaschko bylo v komisi předjednáno zapojení saské strany do soutěže o inovativní
projekty v turistice.
Soutěž, kterou na české straně již zahájilo nultým ročníkem sdružení SPO-NA,
by měla mít obdobu na saské straně
a předpokládá se společné vyhlášení cen
se vzájemnou prezentací, jak uvedla Ing.
Jiřina Pečnerová, ředitelka OHK Most.
S velkým ohlasem v Německu se setkalo
setkání podnikatelů Byznys Day v Chomutově a komise bude tento úspěšný
projekt OHK Chomutov nadále podporovat. Do budoucna se komise zaměří na
turistickou propagaci Montanregionu, na
ceny za inovace v oblasti turistiky a setkávání firem s podporou technického
vzdělávání. Také se zde představila nová
projektová manažerka na saské straně
Tereza Porker.
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Doprava
v Euroregionu
Krušnohoří
Dopravní komise se sešla na návrh nového předsedy německé části komise Dirka
Schlimpera 24. září na radnici v saském
městě Frankenberg. Po představení
nové německé jednatelky Veroniky Jahn
a projektového managera Daniela Große
komise opět společně podpořila projekt
dostavby chybějícího úseku Moldavské
železnice do Holzhau. Iniciativu obcí na
obou stranách představil Ing. Petr Fišer,
který podal rovněž informace o aktuálních jednáních na obou stranách s poslanci, generální konzulkou ČR v Drážďanech i na ministerstvech. Potřebnost
železničního spojení vyžaduje i současná klimatická hrozba, jak uvedl starosta
Olbernhau Haustein. Dalším bodem byl

20

I N FO P R E S S 0 3 | 201 9

problém silničního obchvatu Brandova
a sousedního Olbernhau. Zastupitelstvo
obce Brandova k němu předložilo negativní stanovisko. Celou situaci a dlouhou
historii popsal starosta Haustein a se svými dlouholetými zkušenostmi se přidali
i zástupci Ústeckého kraje. Východiskem
z patové situace by mohlo být společné jednání zastupitelstev obou obcí. Na

jednání byla také projednána problematika šíření afrického moru v souvislosti
s mezinárodní dopravou. Po jednání si
členové komise s velkým zájmem prohlédli Zemskou zahradnickou výstavu
ve Frankenbergu na revitalizované ploše
bývalého průmyslového areálu LISEMA,
což byl jeden z nejlepších projektů, dokončených v roce 2017.

Euroregion Krušnohoří
Kultura a mládež
Tato nejdéle působící komise
Euroregionu Krušnohoří se
sešla 28. srpna ve Vejprtech,
v místě mnohých společných
projektů se sousedním
Bärensteinem. Komisi o nich
informovala jak starostka
Vejprt Jitka Gavdunová, tak
i její kolega, nový starosta
Bärensteinu Silvio Wagner.

Jednání se poprvé zúčastnila nová jednatelka německé části Veronika Jahn,
představil se zde nový projektový manager Daniel Grossmann a přijel i předseda české části euroregionu Krušnohoří
Ing. Vlastimil Vozka, který se o činnost
komise velmi zajímá. Všichni vřele uvítali
bývalou jednatelku Beatu Ebenhöh, která
se zde rozloučila se svou komisí, která jí
obzvláště přirostla k srdci.
Komise se na svém jednání seznámila
s přípravou nového programu a vyjádři-

la uspokojení nad tím, že bude zachován
Fond malých projektů a nebude nutné
vytvořit přeshraniční právní subjekt.
Všichni znovu vyjádřili přání, aby se ve
Fondu malých projektů nekrátily opakované projekty a aby nový program byl
bez zbytečné byrokracie.
Pro rozhodování Lokálního řídícího výboru o malých projektech komise vypracovala stanoviska ke třem projektům ve
své oblasti a doporučila je s připomínkami k přijetí.
Dlouho členové komise diskutovali
o Ceně Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge za vynikající přeshraniční spolupráci. Zatím jsou navrženi na české straně čtyři kandidáti, ale vzhledem k tomu,
že termín podávání návrhů byl stanoven
na 15. září, komise odložila zpracování
svého stanoviska s návrhem na jednání
dne 13. listopadu.
Tradičním projektem komise je adventní koncert, který se uskutečnil dne
30. listopadu ve Freibergu. Připravuje
ho na české straně Martina Ďurdíková
a na saské Dipl.-Ing. Andreas Schwinger
z Freibergu. Koncertu se zúčastní celkem 8 pěveckých sborů.
Jedním ze záměrů komise je představení českých umělců v Sasku poté, co se
umělci ze Saska představili v Mostě. Pro
podání a organizaci takového projetu je
zapotřebí německého partnera, bohužel
se zatím nenašel.

IN FOP R E S S 0 3 | 2019

21

Kulturní
komise
Komise pro kulturu a mládež se sešla
13. listopadu v Marienbergu ve volnočasovém zařízení Baldauf Villa. Představila
se zde nová projektová manažerka německé části euroregionu Tereza Forker.
Po představení činnosti tohoto zařízení
hodnotila komise dvě projektové žádosti, z nichž jednu doporučuje je schválení
na jednání Lokálního řídícího výboru, ale
jednu jednomyslně nedoporučuje. Velká
diskuse proběhla nad návrhy udělení Cen
Euroregionu Krušnohoří. Právě kulturní
komise je pověřena posouzením návrhů
kandidátů. Komise z došlých návrhů doporučuje ke schválení udělení Ceny Petru
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Červenkovi, starostovi Meziboří a Uwe
Schulzemu, předsedovi sdružení Verein
Denkmalpflege Weipert e.V. Návrh jednatele, aby starosta partnerského města
Meziboří Saydy, Volker Körnert, obdržel
alternativní cenu, komise nedoporučila.
Při předání Ceny bude jeho zásluha na
společných aktivitách partnerských měst
moderátorem zdůrazněna.
Návrh komise nyní musí schválit společné grémium a Ceny budou předány
28. listopadu na společném zasedání ve
Freibergu. Tradičním projektem euroregionu je již 25 let adventní koncert a ko-

mise se seznámila s jeho přípravou. Tentokrát se uskutečnil dne 30. listopadu ve
Freibergu. Připravuje ho na české straně
Martina Ďurdíková a na saské Dipl.-Ing.
Andreas Schwinger z Freibergu a zúčastní se ho celkem 6 pěveckých sborů.
Komise naplánovala termíny svého jednání v příštím roce a shodla se na svých
projektových záměrech. Bude to tradiční adventní koncert, který se uskuteční
v roce 2020 v Postoloprtech a na saské straně je záměrem představit české
umělce na saské straně, jako reciproční
výstavu k výstavě uskutečněné v Mostě.

Žáci vysadili do řeky Bíliny tisíce nových ryb
V řece Bílině se prohánějí
noví obyvatelé. Plotice,
cejny i okouny tam za
podpory skupiny Unipetrol,
Českého rybářského svazu
a Ekologického centra
Most vysadily děti z místní
základní školy.
Vysazování ryb do řeky Bíliny se uskutečnilo nedaleko přesunutého kostela
Nanebevzetí Panny Marie v Mostě. Bylo
doplněno odborným výkladem rybářů,
během kterého se děti dozvěděly, jaké
ryby jsou v českých řekách nejrozšířenější, čím se živí a jak se chovají.
„Z chovných nádrží v Chabařovicích
jsme s kolegy přivezli asi 500 kilogramů
ryb v hodnotě více než 40 000 tisíc korun. Je to zhruba šest tisíc kusů původních druhů ryb, tedy především plotice

obecné, perlína ostrobřichého, okouna
říčního, cejna velkého, cejnka malého
a jelce. Přidali jsme také několik kaprů
a štik jako zpestření pro děti. Pro ně
jsou štiky nejatraktivnější, protože jsou
velmi živé a rychlé,“ uvedl Jan Skalský,
tiskový mluvčí Českého rybářského
svazu, Severočeského územního svazu.
O zpestření programu se postarali zástupci Ekologického centra Most. Pro
děti si připravili soutěže s rybářskou
tématikou: zábavný kvíz a hádanky o
rybách. „Letošní novinkou byly slovní
rébusy s vodní tématikou. A aby děti nezapojovaly jen mozek, ale také svaly, byl
na závěr uspořádán závod s lodičkami,“
upřesnila Martina Černá, vedoucí ekologického centra Most. „Hlavním cílem
našeho společného projektu s Českým
rybářským svazem je revitalizace řeky Bíliny. Ryby vysazujeme pravidelně dvakrát
ročně, na jaře a na podzim. Od roku 2010,
tedy od začátku spolupráce mezi Unipetrolem a Českým rybářským svazem,
bylo vysazeno více než sedm tun ryb v
celkové hodnotě 650 tisíc korun. Spo-

lečně s mosteckým ekocentrem, které se
do projektu zapojilo v minulém roce, se
tuto aktivitu snažíme využít i ke zvýšení
zájmu o životní prostředí u dětí,“ řekl Pavel Sláma, ředitel jednotky EKO společnosti Unipetrol. Vedle Bíliny se Unipetrol
stará také o Labe. Ryby jsou vysazovány
v Neratovicích v těsné blízkosti výrobního závodu Spolana ve spolupráci s místní
organizací rybářů. O čistotě vody v okolí
opakované rybářské závody i pravidelný
monitoring stavu a kondice tamní rybí
populace.
Unipetrol společně se sdružením ALKA
Wildlife pečuje o sokoly stěhovavé, kteří hnízdí v areálech výrobních závodů
v Litvínově, Kralupech a Neratovicích.
Na komínech litvínovského areálu loni
poprvé zahnízdily hned dva páry sokola
stěhovavého, což je republikový unikát.
Oba páry přivedly na svět pět mláďat. Od
roku 2011 se v Litvínově vylíhlo již 23 sokolích mláďat. Letos v litvínovském chemickém závodu hnízdí znovu dva páry
tohoto vysoce ohroženého druhu.
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Hrázděný
dům na Lesné

Výstavba repliky hrázděného domu
v Lesné je dalším objektem, který rozšířil
stávající Krušnohorské muzeum na Lesné. Expozice muzea je věnována historii
o životě krušnohorských obyvatel. Zázemí muzea je využíváno pro organizaci
akcí pro veřejnost zaměřených na tradiční krušnohorská řemesla, zvyky a lidovou
tvořivost. Jedná se o objekt, který je charakteristickým horským zemědělským
stavením Krušnohoří. Projektová dokumentace vznikla za pomoci PhDr. Libuše Pokorné, bývalé ředitelky Oblastního
muzea v Mostě, na základě dochovaných
fotografií a dle objektu, který stával v obci
Hora Svaté Kateřiny.
Při výstavbě byl kladen velký důraz na
exteriérový a interiérový vzhled objektu, za účelem zachování dobového rázu
budovy. Toto bylo zajištěno odborným
dohledem pracovníků Oblastního muzea v Mostě, jež jsou do projektu také
plnohodnotně zapojeni. V přízemí se
nachází obytná místnost s kuchyňskými
kachlovými kamny a kuchyně s pecí na
pečení chleba, která má pracovní vstup

na sázení chleba z předsíně. Součástí objektu je dále stáj s klenbovým stropem
a kamenným žlabem na vodu či krmení.
Na stáj navazuje mlat s pernou (meziskládka vymláceného obilí). Prostor přístav-

ku je vybaven jako černá kuchyň či vejminek. Součástí druhého podlaží budovy
jsou dvě místnosti, jež v minulosti sloužily pro spaní a rodinný odpočinek. Nad
stájí a mlatem vznikl prostor o velikosti
112,75 m2, který je využíván pro prezentační účely, k praktickým ukázkám tradičních řemesel, rukodělným dílničkám
pro návštěvníky muzea, výstavní síň aj,
a již nyní je hojně využívaný. V minulosti tento prostor sloužil jako řemeslná
místnost, sýpka či prostor pro uskladnění sena.
Hrázděný dům je projektem „Aktivní
prožití společných dějin a tradic v Krušných horách“ v Programu spolupráce
Česká republika-Svobodný stát Sasko
2014 – 2020. Rekreační areál Lesná se tak
obohacuje o další objekt, který zvyšuje
přeshraniční atraktivitu Krušných hor.

