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Vážení čtenáři,
Právě končící rok je pro nás příležitostí, abychom Vám poděkovali za Váš zá−
jem o náš časopis. Rok 2006 byl dalším úspěšným rokem našeho přeshranič−
ního sdružení. Bylo realizováno mnoho dobrých projektů, vedoucích k prospe−
ritě obyvatel na obou stranách hranice − ať to byly velké či malé projekty. Hranice
se staly zase o něco průchodnější, opět byl otevřen nový hraniční přechod. Až
vstoupí v roce 2008 v platnost Schengenské dohody, zmizí hranice úplně.
Přeshraniční spolupráce probíhala v minulém roce ve všech oblastech. Hodně
se toho udělalo v oblasti krizového managementu. Z každodenních problémů
pracovníků záchranných služeb se ukázalo jako nezbytně nutné zorganizovat
společnou konferenci všech česko−saských euroregionů ve Freibergu. Kon−
krétním cílem konference bylo to, aby přítomným zástupcům ministerstev a
státní správy obou zemí bylo dáno jasně na srozuměnou, jak je důležité vypra−
cování smlouvy o přeshraničním záchranářství a její podpis. Taková smlouvy
by měla záchranářům ulehčit běžné přeshraniční zásahy.
Také téma životního prostředí a odpadů se dostalo do popředí zájmu. Německá
strana usiluje o zkvalitnění ovzduší v Krušných horách, česká strana se zase
zasazuje o zamezení ilegálního dovozu odpadků. Ve všech případech hrál eu−
roregion důležitou roli v pochopení problémů na obou stranách.
Komise Euroregionu Krušnohoří byly aktivní v posuzování evropských projek−
tů a v iniciaci mnohých projektových záměrů. Dalším polem působnosti, které
měl euroregion velmi na zřeteli,  byla kromě podpory měst, obcí a různých
sdružení (v minulém roce bylo navázáno mnoho nových partnerství měst, obcí
i spolků), také pomoc středním podnikům.
Náš euroregion není zahleděn jen sám do sebe, a také není osamocen. Tak
jsme, možno říci, na evropské úrovni, členy pracovního společenství evrop−
ských hraničních regionů (AGEG) a spolupracujeme rovněž, kromě jiného,
s Regionálním managementem Erzgebirge, Regionálním  plánovacím svazem
či Asistenčním centrem a RRA Ústeckého kraje na české straně.
Ale konec roku tu není jen pro bilancování, nýbrž také proto, abychom pláno−
vali nová předsevzetí. Čeho chceme v roce 2007 dosáhnout? Jaké úkoly jsme
si stanovili na rok 2007?
Vysokou prioritu má příprava nového evropského programu pro přeshraniční
spolupráce Cíl 3. Česká část euroregionu podala s pomocí města Mostu a
jednatelství německé části euroregionu ve Freibergu projekt zaměřený na pří−
pravu tohoto nového programu. Společně budou také vytvořeny nové struktury
a vypracován nový jednací řád pro Fond malých projektů, který budou eurore−
giony od roku 2007 samy spravovat.
Prioritou zůstane i nadále odbourávání předsudků, spolupráce dětí a mládeže,
partnerská města, boj s nezaměstnaností, ochrana životního prostředí, vyrov−
návání životní úrovně v obou částech euroregionu a dynamický rozvoj hospo−
dářství. A nám osobně nejde pouze o vzájemné poznávání, nýbrž i o dobré
sousedské vztahy, o přátelství, o to, abychom naší drobnou prací přispěli
k dobrým vztahům mezi našimi oběma státy, o vytváření společné Evropy.
V tomto smyslu bychom Vám chtěli, milí čtenáři, poděkovat za Váš zájem o
naši přeshraniční práci, a také bychom Vás chtěli vybídnout k tomu, abyste
nás nadále podporovali v naší snaze o soužití na vyšší úrovni, ale především
bychom Vám chtěli popřát do nového roku vše nejlepší.

Vaše   Váš
Hana JeníčkováHana JeníčkováHana JeníčkováHana JeníčkováHana Jeníčková   Albrecht Kohlsdorf  Albrecht Kohlsdorf  Albrecht Kohlsdorf  Albrecht Kohlsdorf  Albrecht Kohlsdorf
předsedkyně   předseda
Euroregion Krušnohoří   Euroregion Erzgebirge

Liebe Leser,
das zu Ende gehende Jahr soll für uns Gelegenheit sein, uns bei Ihnen für Ihr Interesse an unserer
Zeitschrift zu bedanken. Das Jahr 2006 war ein weiteres erfolgreiches Jahr für unseren grenzüber−
schreitenden Verein.
Viele gute Projekte wurden für das Wohl der Bürger beiderseits der Grenze umgesetzt – große und
kleine. Die Grenze wurde durchlässiger, neue Grenzübergänge wurden geöffnet. Mit dem Beitritt
zum Schengener Abkommen wird die Grenze 2008 endlich ganz verschwinden.
Grenzüberschreitende Zusammenarbeit gab es in der Euroregion Erzgebirge im vergangenen Jahr in
allen Bereichen.
So wurde z.B. im Bereich Katastrophenschutz und Rettungswesen viel geleistet. Die täglichen Sor−
gen der Mitarbeiter des Rettungsdienstes machten eine gemeinsame  Konferenz für alle sächsisch−
tschechischen Euroregionen in Freiberg notwendig. Konkretes Ziel der Konferenz war es, den anwe−
senden Vertretern der Ministerien und staatlichen Stellen beider Länder die Dringlichkeit der
Erarbeitung und Unterzeichnung eines Staatsvertrages zum grenzüberschreitenden Rettungswesen
deutlich zu machen. Dieser Vertrag soll den Akteuren das grenzüberschreitende Handeln erleich−
tern.
Auch die Themen Umwelt und Abfall hatten im vergangenen Jahr einen hohen Stellenwert. Die
deutsche Seite setzte sich dabei für die Verbesserung der Luft im Erzgebirge, die tschechische Seite
für die Verhinderung illegaler Mülltransporte ein. In allen Fällen spielte die Euroregion zur Verstän−
digung auf beiden Seiten eine wichtige Rolle.
Bei der Bewertung von europäischen Projekten und bei der Initiierung vieler Vorhaben waren die
Arbeitsgruppen der Euroregion Erzgebirge aktiv. Ein Betätigungsfeld, das die Euroregion verstärkt
wahrnimmt, ist neben der Unterstützung der Städte, Gemeinden und Vereine (im vergangenen Jahr
wurden wieder neue Städte−, Schul− und Vereinspartnerschaften gegründet) die Hilfe für mittelstän−
dische Unternehmen.
Unsere Euroregion arbeitet aber nicht zum Selbstzweck und nicht allein. So sind wir, so zu sagen auf
europäischer Ebene, Mitglied der Arbeitsgemeinschaft Europäischer Grenzregionen (AGEG) und
arbeiten auf nationaler Ebene unter anderem im Regionalmanagement Erzgebirge und im Regiona−
len Planungsverband mit.
Aber das Jahresende ist nicht nur dazu da um Bilanz zu ziehen, sondern auch um neue Vorhaben zu
planen. Was möchten wir 2007 erreichen? Welche Aufgaben haben wir für das neue Jahr 2007
festgelegt?
Einen hohen Stellenwert hat die Vorbereitung des neuen Europäischen Programms für die grenz−
überschreitende Zusammenarbeit Ziel 3. Der tschechische Teil der Euroregion beantragte mit Hilfe
der Stadt Most und der Geschäftsstelle der Euroregion in Freiberg ein Projekt zur Vorbereitung
dieses neuen Programms. Es besteht nicht nur in der Bekanntmachung der neuen Verfahrensweise.
Ziel ist, dass in den Arbeitsgruppen der Euroregion neue gemeinsame Projekte vorbereitet werden.
Gemeinsam werden auch die neuen Strukturen und die neue Geschäftsordnung für den Kleinprojek−
tefonds, den die Euroregionen ab 2007 selbst verwalten werden, ausgearbeitet.
Prioritäten bleiben weiterhin der Abbau von Vorurteilen, die Zusammenarbeit der Kinder und Ju−
gendlichen sowie der Partnerstädte, der Kampf gegen die Arbeitslosigkeit, die Angleichung des
Lebensniveaus in beiden Teilen der Euroregion und die dynamische Entwicklung der Wirtschaft.
Und uns persönlich geht es nicht nur um das gegenseitige Kennenlernen, sondern um gute, nach−
barliche Beziehungen, um Freundschaften, darum, mit unserer Arbeit einen kleinen Beitrag zum
guten Verhältnis zwischen unseren beiden Staaten zu leisten.
In diesem Sinne möchten wir Ihnen, liebe Leser, für das Interesse an unserer grenzüberschreitenden
Arbeit danken, Sie ermuntern, uns weiter in unseren Bemühungen für ein niveauvolles Miteinander
zu unterstützen und vor allem möchten wir Ihnen für das Neue Jahr alles erdenklich Gute wünschen.

Ihr Ihre
Albrecht KohlsdorfAlbrecht KohlsdorfAlbrecht KohlsdorfAlbrecht KohlsdorfAlbrecht Kohlsdorf Hana JeníčkováHana JeníčkováHana JeníčkováHana JeníčkováHana Jeníčková
Vorsitzender Vorsitzende
Euroregion Erzgebirge Euroregion Krusnohori



INTERREG III A

INTERREG III A

 infopress 4/2006 3

Dne 23. 11. 2006 se konal poslední Regio−

nální řídící výbor Interreg III A pro velké pro−

jekty na zámku Weesenstein v Euroregionu

Elbe/Labe. Členové řídícího výboru rozhodo−

vali o 29 projektech, především v prioritě J1 –

vzdělávání a kvalifikace, J2 – sociokulturní

rozvoj a J3 – spolupráce.

Hodnocení zbývajících projektů v těchto prio−

ritách bude v krátké době provedeno formou

oběžného řízení. To již ale bude to úplně po−

slední rozhodování o projektech Interreg III

A, kterým bude dosaženo téměř úplného vy−

čerpání finančních prostředků koncem toho−

to dotačního období.

Z našeho euroregionu bylo předloženo k roz−

hodnutí 6  projektů. Projekt Zelená škola bez

hranic v prioritě I1 – životní prostředí a další

projekt v prioritě I2 – rozvoj venkova, zamě−

řený na využití dřeva a podaný sdružením v

Marienbergu. Oba byly zařazeny jako náhrad−

ní projekty. Rovněž projekt z oblasti bezpeč−

nosti v prioritě J 4 obce Seiffen byl doporu−

čen.

Projekty univerzity Lipska (J1) a Technické

univerzity Chemnitz (J2) také získaly souhlas

členů řídícího výboru. Další projekt lipské uni−

verzity nebyl schválen.

Všechny projekty jsou uvedeny na interneto−

vých stránkách Euroregionu Erzgebirge/Kruš−

Am 23.11.06 fand der letzte Regionale Len−

kungsausschuss für Interreg III A−Großpro−

jekte auf Schloss Weesenstein in der Euro−

region Elbe/Labe statt.

Die Lenkungsausschussmitglieder entschie−

den über 29 Projekte vor allem in den Prio−

ritäten J1 – Bildung und Qualifizierung, J2 –

Soziokulturelle Entwicklung und J3 – Zusam−

menarbeit.

Für die Abstimmung zu weiteren Projekten in

diesen Prioritäten wird es in Kürze noch ein

Umlaufverfahren geben. Dies wird dann aber

die letzte Entscheidung zu Interreg III A−

Großprojekten sein, denn damit ist eine fast

vollständige Mittelbindung zum Ende der För−

derperiode erreicht.

Für die Euroregion Erzgebirge lagen 6 Anträ−

ge zur Entscheidung vor. Ein Projekt der

„Grünen Schule grenzenlos“ in der Priorität

I1 – Umwelt und ein Projekt des Förder−

Letzter Regionaler Lenkungsausschuss für Interreg III A−
Großprojekte entschied über 29 Anträge

Poslední Regionální řídící výbor pro Interreg III A
rozhodl o 29 projektových žádostech

nohoří v rubrice Projektförderung/Projekte/In−

terreg III A.

Na tomto místě bychom Vás chtěli upozornit

na to, že v roce 2007 začíná nové dotační

období programu Cíl 3 a také my v euroregio−

nu budeme o tomto programu informovat.

vereins Holzbau/Holzwirtschaft e.V. Marien−

berg in der Priorität I2 – Ländliche Entwicklung

konnten als Vorratsbeschlüsse bestätigt wer−

den, ein Projekt in der Priorität J4 – Sicherheit

der Gemeinde Seiffen wurde ebenfalls befür−

wortet.

Je ein Projekt von der Universität Leipzig (J1)

und von der Technischen Universität Chem−

nitz (J2) erhielten die Zustimmung der Len−

kungsausschussmitglieder. Ein weiteres Pro−

jekt (J2) der Universität Leipzig wurde

abgelehnt.

Alle bestätigten Projekte sind auf der Inter−

netseite der Euroregion Erzgebirge unter der

Rubrik Projektförderung/Projekte/Interreg III

A−Großprojekte noch einmal aufgeführt.

An dieser Stelle möchten wir darauf hinwei−

sen, dass ab 2007 eine neue Förderperiode

beginnt und wir als Euroregion auch zum neu−

en Programm Ziel 3 informieren werden (sie−

he auch Internetseite/Aktuelles/Beitrag Nr.

20).

Na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR se sešli v Praze 29.

11. 2006 předsedové a jednatelé českých euroregionů se

zástupci tohoto ministerstva, aby se shodli na základních

Im Ministerium für regionale Entwicklung trafen sich in

Prag am 29. 11. 2006 die Vorsitzenden und Geschäfts−

führer der tschechischen Euroregionen mit den Vertretern

des Ministeriums, um die Thesen des Kleinprojektefonds

im neuen Programm Ziel 3 zu vereinbaren und die Form

der Vorbereitung festzustellen. Gemeinsam wurde be−

schlossen, dass ausschließlich die Euroregionen den

Kleinprojektefonds  verwalten werden. Mit Beginn des Pro−

gramms für die Antragsteller wird in der zweiten Hälfte

des Jahres 2007 gerechnet.

In der umfangreichen Diskussion beantworteten die Ver−

treter des Ministeriums eine lange Reihe Fragen aus den

Euroregionen.

Vorbereitung des neuen Programms Ziel3/Cíl 3 läuft weiter
Příprava programu Cíl 3 pokračuje

tezích Fondu malých projektů v nového programu Cíl 3 a

stanovili postup přípravy.  Společně bylo usneseno, že

správa a administrativa přechází plně na euroregiony. Se

zahájením programu pro žadatele v euroregionech se po−

čítá v druhé polovině roku 2007. V obsáhlé diskusi zod−

pověděli zástupci ministerstva vysoce profesionálně ce−

lou dlouhou řadu dotazů z euroregionů.



Projekt, který byl zahájen v roce 2006, uka−

zuje nové cesty spolupráce mezi Saskem

a ČR v oblasti vzdělávání. Nositelem pro−

jektu je společnost FORTIS−AKADEMIE

gGmbH, která je akreditována při Saském

státním ministerstvu kultury a před několi−

ka lety se stala nejen uznávaným partne−

rem v mnohých projektech, ale i aktivním

nositelem projektů  přeshraniční spoluprá−

ce.

V tomto projektu vykročíme na nové cesty

spolupráce. Ve dvou pracovních skupi−

nách, sestávajících z učňovských vzdělá−

vacích zařízení z Čech i Saska, ale rov−

něž i ze středních škol na saské straně a

základních škol a gymnázií na české stra−

ně, budou účastníci společně pracovat na

vytváření učebních pomůcek.

Aby bylo možné tyto společně vytvořené

učební materiály odzkoušet, bude v rámci

tohoto projektu nabídnuto i další vzdělá−

vání určené pro přípravu, financování

a realizaci přeshraničních projektů.

Všechny podklady budou po ukončení pro−

jektu předány zúčastněným školám a škol−

Projekt Interreg III A
Euroregionální síťové propojení státních a státem uznaných vzdělávacích zařízení

Přeshraniční projekt v oblasti vzdělávání

ským úřadům jak v Sasku, tak i v Čechách.

Měly by v budoucnu ve školách podávat in−

formace o tom kterém sousedovi za hranicí

a také s ním podněcovat setkání. Projekt zís−

kal díky svému inovativnímu charakteru pod−

poru Saského ministerstva kultury, Sas−

kého státního institutu pro vzdělání a roz−

voj škol − Institutu Comenius − stejně jako

regionálního školského úřadu v Chem−

nitz.
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Dieses im Jahr 2006 gestartete Projekt för−

dert neue Wege der Zusammenarbeit

zwischen Sachsen und Böhmen im Bil−

dungsbereich. Die FORTIS−AKADEMIE

gGmbH als Projektträger ist eine beim

Sächsischen Staatsministerium für Kultus

akkreditierte Bildungseinrichtung und seit

einigen Jahren als Projektpartner wie auch

als Projektträger in der grenzüberschrei−

tenden Zusammenarbeit aktiv.

In diesem Projekt werden völlig neue

Wege der Zusammenarbeit bestritten. In

zwei Arbeitsgruppen, bestehend aus be−

rufsbildenden Einrichtungen aus Sachsen

und Böhmen sowie Mittelschulen auf säch−

Interreg III A−Projekt der Fortis Akademie Chemnitz
„Euroregionales Netzwerk staatlich und staatlich anerkannter Bildungseinrichtungen“

Grenzüberschreitendes Projekt im Bildungsbereich
sischer Seite und Grundschulen und Gym−

nasien aus Böhmen wird in binationalen Ar−

beitsgruppen gemeinsam an der Erstellung

von Unterrichtsmaterialien gearbeitet.

Damit die entwickelten Materialien auch ge−

meinsam erprobt werden können, wird inner−

halb des Projektes eine Weiterbildung zur

Entwicklung, Finanzierung und Umsetzung

von grenzüberschreitenden Projekten ange−

boten.

Alle innerhalb des Projektes entstehenden

Materialien werden um bereits vorhandene

Dokumentationen wie z.B. einem Vergleich

der Schulsysteme in der Tschechischen Re−

publik, in Bayern und im Freistaat Sachsen

ergänzt. Diese Unterlagen werden dann

zum Projektende an die teilnehmenden

Schulen sowie die Schulverwaltungen in

Böhmen und Sachsen übergeben. Sie

sollen zukünftig in den Schulen über den

jeweiligen Nachbarn informieren und An−

regungen für die Begegnung mit dem

Nachbarn geben.

Das Projekt wird aufgrund seines inno−

vativen Charakters durch das Sächsische

Staatsministerium für Kultus, das Säch−

sische Staatsinstitut für Bildung und

Schulentwicklung – Comenius Institut –

sowie das Regionalschulamt in Chemnitz

unterstützt.

První seznámení s  projektem na 15. ZŠ v Mostě
Erste Bekanntmachung mit dem Projekt in der 15. Schule in Most
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Das „Zentrum für Natur – Umwelt – Nachhaltig−

keit“ (NUN) mit Sitz in der Naturschutzstation Po−

bershau, ein von der Europäischen Union im

Rahmen der EU−Gemeinschaftsinitiative INTER−

REG III A kofinanziertes Projekt des Erzgebirgi−

schen Bildungswerkes e.V., versteht sich als An−

sprechpartner zu allen Fragen, die sich um das

Thema Natur (−schutz, −erleben, −verständnis

ect.), Umwelt (−gefährdung, −gestaltung ect.) und

Nachhaltigkeit (natürliche Ressourcen, wirtschaft−

liche Entwicklung, naturräumliches Selbstver−

ständnis ect.) drehen. NUN möchte die Attrakti−

vität des Raumes „Mittleres Erzgebirge“ erhöhen

und ein regionalbezogenes Umweltbewusstsein

fördern. Das Projekt verfolgt die Idee nachhalti−

ger Entwicklung als Dach für Umwelt, Wirtschaft,

Soziales und Kultur in lokalen Partnerinitiativen.

Dabei gilt es die naturräumliche Einzigartigkeit des

Erzgebirges mit regionalwirtschaftlichen Po−

tentialen zu verknüpfen und damit einen Aus−

gleichsraum zwischen zwei Wirtschaftsregionen

(Böhmisches Becken und sächsisches Erzge−

birgsvorland) zu schaffen. Speziell werden grenz−

überschreitende Lernpartnerschaften und Koope−

rationen aufgebaut, in denen regionale sowie

lokale Kompetenz freigesetzt werden kann. Die

Aktivitäten von NUN definieren Probleme der

nachhaltigen Entwicklung und zeigen selbstges−

teuerte Lösungsmöglichkeiten auf. NUN soll da−

bei die Einzelaktivitäten der Partner bündeln und

koordinieren sowie den Erfahrungsaustausch

durch den Aufbau von Kommunikationsstruktu−

ren fördern. Dazu wird ein zielgruppenorientier−

ter Themenkatalog „Umweltbildung für nachhal−

tige Entwicklung“ im Mittleren Erzgebirge erstellt,

welcher neben eigenen Bildungsveranstaltungen

(Fachveranstaltungen, Konferenzen, Bildungsrei−

sen, Umweltstammtische, Schülerwettbewerbe

ect.) die regionalen Angebote transparent macht.

Wichtige Projektpartner sind: die Schola Huma−

nitas (Litvinov), Střední odborná škola služeb (Ka−

dan), BBJ Service GmbH & SJK (Chemnitz), der

Naturschutzbund Kreisverband Mittlerer Erzge−

birgskreis (Pobershau), der Naturpark Erzgebir−

ge/ Vogtland, die Kreisvolkshochschule Mittlerer

Erzgebirgskreis (Olbernhau), der Landschaftspfle−

geverband Zschopau−/ Flöhatal e.V. (Pobershau),

die Ländliche Erwachsenenbildung im Freistaat

Sachsen e.V. (Dresden), die Naturschutzstation

Pobershau (Träger Landkreis Mittlerer Erzgebirgs−

kreis) sowie der Arbeitskreis Schule−Wirtschaft

(Marienberg).

Centrum NUN
Centrum NUN se sídlem ve Stanici pro ochranu

životního prostředí v Pobershau je kofinancova−

ný projekt Krušnohorského vzdělávacího středis−

ka (Erzgebirgisches Bildungswerk e.V.) a Evrop−

ské unie v rámci společenské iniciativy

INTERREG III A. Je kontaktním partnerem pro

všechny dotazy, které se týkají témat příroda

(ochrana, život, porozumění, atd.), životní pro−

středí (jeho ohrožování, vytváření, atd.), a stá−

lost (přírodní zdroje, hospodářský vývoj, přírod−

ní jistoty, atd.)

NUN se snaží o zvýšení atraktivity oblasti Střed−

ního Krušnohoří a o podporu regionální odpo−

vědnosti za životní prostředí. Projekt navazuje

na ideu udržitelného rozvoje se zaměřením na

životní prostředí, hospodářství, společnost a

kulturu v lokálních partnerských iniciativách. Zde

je důležité vytvořit propojení jedinečnosti přírodní

oblasti Krušnohoří s regionálním hospodářským

potenciálem a dosáhnout vyrovnání mezi dvě−

ma hospodářskými regiony (Českou pánví a sas−

kým krušnohorským podhůřím).

Budou vytvářena partnerství pro vzdělávání

a spolupráci, kde dostane prostor regionální a

lokální kompetence. Aktivity NUN definují pro−

blémy stabilního rozvoje a ukazují na samostat−

Kontakt:

Dipl. Biol. Kay Meister

Tel: 03735 6609807

Fax: 03735 6098854

Email: EBW−NUN@t−online.de

Internet: www.erzgebirge−mek.de/nun

Zentrum NUN

ně řiditelné možnosti řešení. NUN bude tyto sa−

mostatné aktivity partnerů spojovat a koordino−

vat, jakož i podporovat výměny zkušeností po−

mocí podpory vytváření komunikačních struktur.

K tomu bude ve Středním Krušnohoří cíleně vy−

tvořen tématický katalog „Umweltbildung für na−

chhaltige Entwicklung − Tvorba životního prostře−

dí pro trvalý rozvoj“, v němž budou kromě

vlastních vzdělávacích pořadů (odborné přednáš−

ky, konference, vzdělávací cesty, stoly stálých

hostů, školní soutěže, atd.) představeny i regio−

nální nabídky. Důležitými partnery projektu jsou:

Schola Humanitas (Litvínov), Střední Odborná

Škola Služeb (Kadaň), BBJ Service GmbH & SJK

(Chemnitz), Naturschutzbund Kreisverband Mit−

tlerer Erzgebirgskreis (Pobershau)− okresní spo−

lek pro ochranu životního prostředí, Kreis−

volkshochschule Mittlerer Erzgebirgskreis (Ol−

bernhau) − okresní lidová vysoká škola, Land−

schaftspflegeverband Zschopau−/ Flöhatal e.V.

(Pobershau) − spolek pro ochranu krajiny, Na−

turpark Erzgebirge/ Vogtland − přírodní park

Krušné hory/ Vogtland (Schlettau), Ländliche Er−

wachsenenbildung im Freistaat Sachsen e.V.

(Dresden) − zařízení pro vzdělávání dospělých ve

venkovském prostoru, Naturschutzstation − sta−

nice pro ochranu přírody − Pobershau (nositel

Landkreis Mittlerer Erzgebirgskreis), jakož i Ar−

beitskreis Schule−Wirtschaft (Marienberg).

Kontakt:

Dipl. Biol. Kay Meister

Tel: 03735 6609807

Fax: 03735 6098854

Email: EBW−NUN@t−online.de

Internet: www.erzgebirge−mek.de/nun
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Komise pro životní prostředí a regionální plá−

nování Euroregionu Krušnohoří a odborná

pracovní slupina pro životní prostředí Eurore−

gionu Elbe/Labe uspořádaly dne 2. listopadu

2006 v Mostě u příležitosti jejich patnáctile−

tého trvání odbornou konferenci.

Kromě českých a německých zástupců obou

komisí a obou euroregionů se zúčastnila před−

sedkyně Euroregionu Krušnohoří JUDr. Hana

Jeníčková, viceprezident Euroregionu Elbe

Labe Dr. Medáček a náměstek ministra pro

místní rozvoj Ing. Jiří Vačkář. Náměstek mi−

nistra ve své řeči velmi ocenil práci euroregi−

onů a poukázal na důležitost přípravy nové−

ho programu v letech 2007 – 2013.

Dr. Zahálka z ústecké univerzity, předseda

pracovní skupiny Eurerogionu Labe, ve svém

obsáhlém referátu shrnul dosavadní patnác−

tiletou česko−německou spolupráci v oblasti

životního prostředí.

Dalším přednášejícím byl Dr. Jiří Roth, před−

seda české části komise. Ve svém referátu

představil projekty Euroregionu Krušnohoří

v životním prostředí. Dr. Dieter Heidenreich

z okresního úřadu Saského Švýcarska refe−

roval o přeshraničním záměru přihlášení Čes−

ko−saského Švýcarska jako kulturního dědic−

tví lidstva. Udo Kolbe, předseda německé

části komise Euroregionu Krušnohoří, se sou−

středil na práci této komise se všemi jejími

úspěchy a obtížemi.

Ředitel české části Euroregionu Elbe/Labe

Mgr. Vladimír Lipský připravil podrobnou pre−

zentaci k přípravě nového programu přeshra−

niční spolupráce Cíl 3.

15 let přeshraniční spolupráce na poli životního prostředí

Die Arbeitsgruppe Umweltschutz/Regional−

planung der Euroregion Erzgebirge/Krušno−

hoří und die Fachgruppe Umweltschutz der

Euroregion Elbe/Labe begingen gemeinsam

am 02.11.2006 in Most ihr 15−jähriges Beste−

hen im Rahmen einer Fachkonferenz.

Neben den deutschen und tschechischen

Vertretern der Arbeits− bzw. Fach−

gruppen und der Euroregionen nah−

men auch die Vorsitzende der Eu−

roregion Krušnohoří, Dr. Hana

Jeníčková, der Vizepräsident der

tschechischen Seite der Euroregion

Elbe/Labe, Petr Medáček und stell−

vertretende Minister des tschechi−

schen Ministeriums für Regionalent−

wicklung, Ing. Jiří Vačkář, an der

Konferenz Teil.

Letzterer würdigte in seiner An−

sprache die enge grenzüberschrei−

tende Zusammenarbeit in den Euro−

regionen und verwies auf die

Wichtigkeit der europäischen Förder−

instrumente wie auch auf den kom−

15 Jahre grenzüberschreitende
Zusammenarbeit im Bereich Umwelt

menden Förderzeitraum 2007−2013. Ing. Ja−

roslav Zahálka von der Universität Ústí nad

Labem fasste in seinem Referat „15 Jahre

grenzüberschreitende deutsch−tschechische

Zusammenarbeit im Bereich Umwelt“ zusam−

men.

Weitere Vortragende waren Dr. Jiří Roth Vor−

sitzender der Arbeitsgruppe Umwelt/Regio−

nalplanung der Euroregion Krušnohoří, der

über Umwelt−Projekte in der Euroregion Erz−

gebirge/Krušnohoří  sprach, Dr. Dieter Hei−

denreich vom Landratsamt Sächsische

Schweiz, der über das grenzüberschreiten−

de Vorhaben der Anmeldung der Sächsisch−

Böhmischen Schweiz als UNESCO−Weltna−

turerbe referierte und Herr Udo Kolbe,

Vorsitzender der Arbeitsgruppe Umwelt/Re−

gionalplanung der Euroregion Erzgebirge, der

die grenzübergreifende Arbeit im Umwelt−

schutz mit allen Erfolgen und Schwierigkei−

ten in den Mittelpunkt stellte. Herr Vladimir

Lipský, tschechischer Geschäftsführer der

Euroregion Elbe/Labe, zeigte eine Präsenta−

tion zur neuen Förderperiode Ziel 3.

Mgr. Lipský
Dr. Zahálka
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Na svém třetím jednání v loňském roce se

sešla komise pro hospodářství a turistiku dne

4. prosince v jednatelství Euroregionu Kruš−

nohoří v Mostě. Na toto jednání byli  pozváni

i hosté. Pracovníci saské firmy Renta Perso−

naldienstleistungen zde představili svůj pod−

nik. Jejich záměrem je podpora členů komise

při navázání kontaktů pro založení stejné spo−

lečnosti v ČR.

Dalším hostem byla vzdělávací společnost

Bildungswerkstatt Chemnitz GmbH. Její před−

stavitel informoval o podaném velkém vzdě−

lávacím projektu „Initiativ−Centrum für die

grenzüberschreitende Berufs− und Verbun−

dausbildung (ICB)“ Pro plánované založení

kooperačního svazu jsou hledáni další part−

neři z oblasti profesního vzdělávání, přede−

vším pro obory kovovýroby a elektroprůmys−

lu.

Na pořadu bylo ale také hodnocení projektů.

Zcela mimořádnou záležitostí setkání komi−

se tento den bylo rozloučení s dlouholetým

předsedou německé části komise Manfredem

Harzerem (na obr. vlevo). Komise mu vyslo−

vila upřímné poděkování za vykonanou práci

a předala mu dárky a květiny. Manfred Har−

zer poděkoval za dobrou spolupráci a popřál

komisi hodně úspěchů v další společné prá−

ci. Na závěr jednání se uskutečnila prohlídka

Aquadromu v Mostě.

Komise pro hospodářství a turistiku

Zu ihrer 3. Beratung in diesem Jahr traf sich

die Arbeitsgruppe Wirtschaftsförderung / Tou−

rismus am 04. Dezember in der Geschäfts−

stelle der Euroregion Krusnohori in Most.

Zu diesem Termin waren auch Gäste einge−

laden. Ein Mitarbeiter der Firma RENTA Per−

sonaldienstleistungen stellte das Unterneh−

men vor. Sein Anliegen war die Unterstützung

der Arbeitsgruppenmitglieder bei der Kontakt−

aufnahme für die Gründung einer Gesell−

schaft in Tschechien.

Ein weiterer Gast von der Bildungswerkstatt

Chemnitz gGmbH informierte zu dem einge−

reichten Interreg III A−Großprojekt „Initiativ−

Centrum für die grenzüberschreitende Berufs−

und Verbundausbildung (ICB)“. Für den ge−

planten Kooperationsverbund werden noch

Arbeitsgruppe Wirtschaftsförderung / Tourismus

interessierte Ausbildungspartner für Berufe

vor allem im Bereich der Metall− und Elektro−

industrie gesucht. Die Bewertung von Inter−

reg III A−Kleinprojekten stand ebenfalls auf

der Tagesordnung. Ein ganz spezielles An−

liegen des Treffens an diesem Tag war die

Verabschiedung von Herrn Manfred Harzer

vom Landratsamt Marienberg, dem langjähri−

gen Arbeitsgruppenvorsitzenden der deut−

schen Seite. Ihm wurde der Dank für die ge−

leistete Arbeit ausgesprochen und Präsente

und Blumen überreicht. Herr Harzer bedank−

te sich für die gute Zusammenarbeit und

wünschte der Arbeitsgruppe viel Erfolg für die

weitere gemeinsame Arbeit. Im Anschluss an

die Beratung fand die Besichtigung des Aqua−

droms in Most statt.

V mosteckém muzeu se sešla tato aktivní ko−

mise 21. listopadu 2006 k posouzení projek−

tů před lednovým jednáním Lokálního řídící−

ho výboru Interreg III A. Z předložených 5

Im Museum in Most traf sich diese aktive Ar−

beitsgruppe am 21.11.2006 u. a. zur Bewer−

tung von Kleinprojekten, die im nächsten Lo−

kalen Lenkungsausschuss Interreg III A

vorgelegt werden sollen. Von 5 tschechischen

Projekten wurden 3 befürwortet, zwei hat die

Arbeitsgruppe nicht empfohlen. Die 4 sächsi−

schen Projekte wurden befürwortet.

Ein weiterer wichtiger Punkt war die Vorberei−

tung des neuen Programms für die grenzüber−

schreitende Zusammenarbeit Ziel 3 und Infor−

mationen über Änderungen der sächsischen

Richtlinie für Regionenarbeit/Europagedanke,

die der Unterstützung von kleinsten Projekten

in den Euroregionen dient (siehe auch Infor−

mationen auf S. 8). Die Arbeitsgruppe selbst

bereitet für die nächste Förderperiode wieder

eigene Vorhaben vor, zu denen unter anderen

das Adventssingen, der Adam−Ries−Wett−

bewerb, das Sportfest der behinderten Kinder

und das Theaterfestival gehören.

Komise pro kulturu a mládež Euroregionu Krušnohoří
Arbeitsgruppe Schule/Jugend/Kultur

projektů doporučila 3,

nedoporučila 2. Ně−

mecké 3 předložené

projekty doporučila

všechny.

Důležitým bodem byla

příprava nového pro−

gramu přeshraniční

spolupráce Cíl 3 a změ−

ny v Regionálním fon−

du saské vlády urče−

ném pro podporu práce

euroregionů. Komise

sama připravuje na

příští období své prioritní projektové záměry,

ke kterým patří především adventní koncert,

matematická soutěž Adama Riese, sportovní

hry postižené mládeže a divadelní festival.
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Komise pro krizový management Euroregio−

nu Krušnohoří připravuje k vydání záchranář−

ský slovník. Německá strana zajistí finan−

cování technické přípravy, překladů a redakč−

Die Arbeitsgruppe Katastrophenschutz berei−

tet die Ausgabe eines  Wörterbuches für das

Rettungswesen vor. Dabei ist die deutsche

Seite für die technische Vorbereitung, die

Übersetzung und die Redaktionsarbeit ver−

antwortlich. Die tschechische Seite organi−

siert den Druck des Wörterbuches. Weil auf

der tschechischen Seite keine Mittel im Fonds

der Kleinprojekte mehr zur Verfügung stehen,

wandten sich der Vorsitzende der Arbeits−

gruppe Ing. Hlinka und der Geschäftsführer

an die Vertreter des Bezirkes Ústí nad La−

bem, die Hilfe versprochen haben. Nach der

Beratung der Arbeitsgruppe in Marienberg am

28. 11. 2006 folgt im Januar eine gemeinsa−

me Beratung der beiden Vorsitzenden, R.

Lippmann und Ing. J. Hlinka mit den Vertre−

tern des Bezirkes. Dabei werden die techni−

schen Angelegenheiten und weitere Einzel−

heiten erörtert.

Neues Wörterbuch in der Euroregion Erzgebirge geplant − Připravují nový záchranářský slovník

Vorsitzender der deutschen Seite der Arbeitsgruppe Brand−, Katastrophenschutz und
Rettungswesen Rainer Lippmann.
Předseda německé části komise pro krizový management Rainer Lippmann.

V úředním věstníku č. 42 z 19. října 2006 byla zveřejněna nová směrnice

Saské státní kanceláře o dotacích internacionální spolupráe a k podpoře

evropské myšlenky.

Předmětem dotace jsou následující body:

1. projekty přeshraniční spolupráce

2. projekty určené na podporu interregionální spolupráce

3. projekty určené k šíření evropské myšlenky

Podporovány mohou být kromě jiných informační akce, jako jsou konfe−

rence, semináře, sympozia, workshopy, výměny zkušeností a informací,

vytváření a šíření informačního materiálu.

Na internetových stránkách Euroregionu Erzgebirge naleznete v rubrice Pro−

jektförderung/Fördermöglichkeiten/Regionenarbeit (dotace na projekty,

možnosti dotací a regionální práce) nové směrnice a projektový formulář.

Při podání žádosti je třeba mít na zřeteli, že všechny žádosti (jen písemné)

je třeba doručit na příslušné vládní prezídium a je nutné dodržet lhůty po−

dávání žádostí.

To v praxi znamená:

− žádosti pro internacionální spolupráci je třeba doručit do 31. prosince

pro následující rozpočtový rok do Vládního prezídia Drážďany.

− Žádosti na projekty na podporu evropské myšlenky musí být podány do

28. února pro běžný rozpočtový rok pro Euroregiony Elbe/Labe a Nisa ve

Vládním prezídiu Drážďany a pro Euroregion Erzgebirge/Krušnohoří a Egren−

sis ve Vládním prezídiu Chemnitz.

− Žádosti na projekty na podporu evropské myšlenky pro běžný rozpočtový

rok musí být podány do 28.2. do Vládního prezidia Lipsko.

Im Amtsblatt Nr. 42 vom 19. Oktober 2006 wurde die neue „Richtlinie der Säch−

sischen Staatskanzlei zur Förderung der interregionalen und grenzüberschreiten−

den Zusammenarbeit sowie des Europagedankens“ veröffentlicht.

Gegenstand der Förderung sind folgende Schwerpunkte:

1. Projekte der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit

2. Projekte zur Unterstützung der interregionalen Zusammenarbeit

3. Projekte zur Verbreitung des Europagedankens

Gefördert werden unter anderem Informationsveranstaltungen, wie Konferenzen,

Seminare, Symposien, Workshops, Erfahrungs− und Informationsaustausch und

die Erstellung und Verbreitung von Informationsmaterial.

Auf der Internetseite der Euroregion Erzgebirge sind unter der Rubrik Projektförde−

rung/Fördermöglichkeiten/Regionenarbeit die neue Richtlinie und das neue Antrags−

formular eingestellt.

Bei der Antragstellung ist zu beachten, dass alle Anträge (nur schriftlich) bei den

entsprechenden Regierungspräsidien einzureichen sind und festgelegte  Antrags−

fristen eingehalten werden müssen.

Das heißt:

− Anträge für die interregionale Zusammenarbeit sind bis zum 31. Dezember für das

folgende Haushaltsjahr beim Regierungspräsidium Dresden einzureichen.

− Anträge für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit müssen bis zum 28. Februar

für das laufende Haushaltsjahr beim Regierungspräsidium Dresden für Projekte in

den Euroregionen Neisse und Elbe/Labe und beim Regierungspräsidium Chemnitz

für Projekte in den Euroregionen Erzgebirge und Egrensis gestellt werden.

− Anträge für Projekte des Europagedankens müssen bis zum 28. Februar für das

laufende Haushaltsjahr beim Regierungspräsidium Leipzig eingegangen sein.

ních prací, česká část se zavázala financo−

vat vlastní tisk.

Vzhledem k tomu, že na české straně již ne−

jsou prostředky v programu Fondu malých

projektů Interreg III A, obrátil se předseda

komise Ing. Jiří Hlinka spolu s jednatelem

euroregionu Františkem Bínou v pátek 24. lis−

topadu 2006 na zástupce Krajského úřadu

Ústeckého kraje, kteří přislíbili při osobním jed−

nání pomoc. Po jednání komise v Marienber−

gu 28. listopadu 2006 bude následovat v led−

nu společné jednání obou předsedů komise

Ing. Hlinky a R. Lippmanna se zástupci Ús−

teckého kraje v Ústí nad Labem, kde budou

vyřešeny technické záležitosti a další podrob−

nosti.

Nová směrnice pro regionální spolupráci vstoupila v platnost
Neue Richtlinie für „Regionenarbeit“ in Kraft getreten
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Zástupci dopravní komise Euroregionu Krušnoho−

ří se zúčastnili závěrečného sympozia za Euroregi−

on Krušnohoří. Na sympoziu byly projednávány

zkušenosti z projektu Grenah se závěry vyplývající−

mi pro přeshraniční spolupráci, projednány byly

zkušenosti z oblasti rozvoje mezinárodní dopravy

a panevropských koridorů s transevropskými sítě−

mi. Každá zúčastněná země představila své doprav−

ní problémy a záměry, strategické plánování a pro−

pojování regionální dopravy. O zkušenostech

a záměrech Euroregionu Krušnohoří hovořil Dr. Ha−

rald Neuhas, ředitel integrovaného dopravního sys−

tému Střední Sasko z Chemnitz. Záměrem Eurore−

gionu Krušnohoří pro nejbližší období je propojení

Mostu a Litvínova s Chemnitz pravidelnými auto−

busovými linkami, s perspektivou lehké kolejové

dopravy do průmyslových zón na obou stranách

hranice.

Vertreter der Arbeitsgruppe Verkehr der Eurore−

gion Erzgebirge beteiligten sich an der Abschluss−

konferenz des Projektes Grenah. Bei dem Sympo−

Drážďany 6. 11. 2006 − Dresden 6. 11. 2006
ZÁVĚREČNÉ SYMPOZIUM
PROJEKTU GRENAH

ABSCHLUSSKONFERENZ
DES PROJEKTES „GRENAH“

sium wurden Erfahrungen des Projektes bespro−

chen, Ergebnisse der grenzüberschreitenden Zu−

sammenarbeit sowie die Erfahrungen aus dem

grenzüberschreitenden Verkehr und paneuropäi−

schen Korridor und der transeuropäischen Vernet−

zung vorgestellt. Jedes Land stellte seine Ver−

kehrsprobleme, Vorhaben und strategischen Pla−

nungen der regionalen Anbindungen des Verkehrs

vor. Dr. Harald Neuhaus, Direktor des Verkehrsver−

bundes Mittelsachsen aus Chemnitz, stellte das

Vorhaben einer Verkehrsverbindung Chemnitz  −

Most vor, die erst mit Bussen, später mittels Schie−

nenverkehr die Industriezentren beiderseits der

Grenze verbinden soll.

DTPA/MT: Kontaktní centrum Průmyslové a ob−

chodní komory pro česko−saskou hospodářskou

spolupráci informuje všechny dopravce a podni−

katele v autobusové přepravě oblasti v přeshranič−

ní dopravy o změnách v českém mýtném systému.

ČR od 1. ledna 2007 zavedla nový mýtný systém

pro nákladní automobily a autobusy s povolenou

celkovou hmotností nad 12 tun.

Jednotlivá vozidla pod 12 tun, které podle regis−

trace jako soupravy překročí tuto hranici, spadají

rovněž do povinnosti placení mýtného.

Systém pracuje na základě mikrovlnné technolo−

gie, na jejímž základě vozidla s povinným placením

mýtného budou při průjezdu pod mýtnými mosty

automaticky registrována. Všechna vozidla proto

musí mít instalovány tzv. OBU, která jsou na všech

vyjmenovaných místech k dostání proti kauci.

Povinnost hradit mýtné platí především pro dálni−

ce a rychlostní silnice. Od července přibudou pak

ještě silnice 1. třídy. Důležité je, že po zavedení no−

vého mýtného systému ztratí platnost dálniční

známky pro vozidla nad 12 tun. Tímto opatřením

platí dálniční známky jen do 31. 12. 2006 a nikoliv

do konce ledna 2007.

Pro vozidla do 12 tun zůstává dosavadní povinnost

opatření dálničních známek nadále nezměněna.

Další informace je možné nalézt na internetu

www.chemnitz.ihk24.de (Dokument−Nr. 10844)

nebo na adrese www.premid.cz.

DTPA/MT: Das IHK−Kontaktzentrum für sächsisch−

tschechische Wirtschaftskooperation informiert alle

Transport− und Busunternehmen im grenzüber−

schreitenden Verkehr über Änderungen im tsche−

chischen Mautsystem: Die Tschechische Republik

plant zum 01. Januar 2007 die Einführung eines

Nový mýtný systém pro nákladní automobily a autobusy v ČR − Neues Mautsystems für LKW und Busse in Tschechien

neuen Mautsystems für LKW und Busse mit einem

zulässigen Gesamtgewicht über 12 Tonnen.

Einzelfahrzeuge unter 12 Tonnen, welche aber laut

Zulassung als Fahrzeugkombination diese Grenze

überschreiten können, fallen ebenfalls unter die

neue Mautpflicht.

Das System arbeitet auf der Basis von Mikrowel−

lentechnologie, womit mautpflichtige Fahrzeuge bei

Durchfahren der Mautbrücken automatisch erfasst

werden. Dafür müssen alle Fahrzeuge ein OBU in−

stalliert haben, welches an allen so genannten per−

mid−points gegen eine Kaution erhältlich ist.

Die Mautpflicht gilt zunächst für Autobahnen und

Schnellstraßen. Ab Juli werden dann auch viele

Straßen 1. Ordnung dazukommen. Wichtig ist, dass

mit der Einführung des neuen Mautsystems die

Vignetten für Fahrzeuge über 12 Tonnen ihre Gül−

tigkeit verlieren. Damit gelten alle Vignetten nur

noch bis zum 31.12. 2006 und nicht, wie bisher,

noch im Januar.

Für Fahrzeuge unter 12 Tonnen bleibt die beste−

hende Vignettenpflicht unverändert weiter beste−

hen. Weitere ausführliche Informationen findet man

im Internet unter der Adresse

http://www.chemnitz.ihk24.de (Dokument−Nr.

10844) oder unter http://www.premid.cz.

Foto 2x: www.idnes.cz

Zprava / v.r. Thomas Weidauer, Ing. Jiří Mysík
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Auf Grund der Gefahr, dass die Eisenbahn

Most – Dubí – Moldava stillgelegt wird, ent−

stand 1996 ein Klub zu ihrer Rettung.

Trotzdem wurde die Strecke 1996 stillgelegt

und  durch Busse ersetzt.

Die Tschechische Bahn verlangte für die Er−

neuerung des Betriebs 3,3 Millionen Kronen,

die mit Hilfe des Klubs aufgebracht wurden

und so die Bahn im gleichen Jahr wieder fah−

Na základě nebezpečí, že bude zrušena že−

leznice Most − Moldava, vznikl v roce 1996 klub

na její záchranu. Tehdy byl také na ní zasta−

ven provoz a nahrazen autobusy. České drá−

hy požadovaly finanční pomoc ve výši 3,3 mi−

lionu korun, aby byla trať znovu uvedena do

provozu. Obce tuto částku přislíbily a na spo−

lečném jednání bylo odsouhlaseno vyhlásit ve−

řejnou sbírku. K té se přidal i Klub přátel Kruš−

nohorské železnice, a to zorganizováním 1.

ročníku turistického pochodu na podporu zdej−

ší trati. Hlavní pozornost klubu je věnována

prezentaci a brigádám. Tradicí se staly turis−

DTPA/MT − DRESDEN: Ve stejné době, kdy byla otevřena 21.

prosince poslední část dálnice A 17, by mělo být realizováno

omezení tonáže na hraničním přechodu v Altenbergu, požadu−

je Johannes Lichdi, mluvčí za dopravní politiku strany Zelených.

„Sousedé u silnice B 170 mají po mnoha létech právo na splně−

ní slibů ministra hospodářství Jurka,“ uvádí Lichdi.  Poslanecký

klub Zelených spatřuje ve výstavbě železničního spojení do

Čech jedinou smysluplnou možnost, jak zvládnout proud zboží

do Východní Evropy. „Železnice je jedinou ekologicky smyslu−

plnou variantou. Proto se musí začít již teď plánovat nová že−

lezniční spojení do Čech podél dálničního koridoru,“ požaduje

tento politik zabývající se dopravou. Kromě krásně znějících

prohlášení není však ze Saského ministerstva dopravy nic ji−

ného slyšet.

DTPA/MT − DRESDEN: Zeitgleich mit der Eröffnung des letzten Teilstücks

der Autobahn A 17 am 21. Dezember soll die Umsetzung der Tonnagebe−

grenzung am Grenzübergang Altenberg erfolgen, fordert Johannes Lichdi,

verkehrspolitischer Sprecher der GRÜNEN−Fraktion. „Die Anwohner der

B 170 haben nach Jahren ein Recht auf die Einlösung der Versprechen von

Wirtschaftsminister Jurk,“ so Lichdi.

Die GRÜNE−Fraktion sieht in einem Ausbau der Schienenwege nach Tsche−

chien die einzig sinnvolle Möglichkeit, die zunehmenden Warenströme nach

Osteuropa in den Griff zu bekommen. „Die Eisenbahn ist die ökologisch sinn−

vollste Variante. Deshalb muss jetzt mit der Planung eines neuen Schienen−

weges nach Tschechien entlang des Autobahn−Korridors begonnen werden,“

fordert der Verkehrspolitiker.

Außer wohlklingenden Ankündigungen habe man aus dem sächsischen Wirt−

schaftsministerium aber nichts gehört.

Klub der Freunde der Erzgebirgseisenbahn − Klub přátel Krušnohorské železnice

tické pochody na podporu železnice a v po−

slední době i na podporu znovuobnovení chy−

bějícího úseku mezi Moldavou a německým

Holzhau. Další zajímavou akcí jsou Vánoční

jízdy konané 25.a 26.12., kdy pravidelný vla−

kový spoj zajišťují historické lokomotivy. Vel−

kým úspěchem klubu bylo vyhlášení zdejší hor−

ské dráhy za kulturní památku ČR 15.července

1998. Michal Švec z Klubu přátel Krušnohor−

ské železnice, člen dopravní komise Eurore−

gionu Krušnohoří, však bojuje v současné

době za záchranu této železnice opět, proto−

že nadále hrozí její uzavření.

Železnice má smysl Die Eisenbahn hat Sinn

Foto 5x: www.volny.cz/krusnohordraha

ren konnte.

Der Klub organisierte damals das erste Mal

eine Wanderung zur Unterstützung der Eisen−

bahn, die inzwischen zur Tradition geworden

ist. Weitere interessante Veranstaltungen sind

die traditionellen Weihnachtsfahrten am 25.

und 26. Dezember, bei denen historische

Loks eingesetzt werden.

Ein großer Erfolg des Klubs war am

15.07.1998 die Anerkennung dieser Berg−

bahn als Kulturdenkmal der Tschechischen

Republik.

Ein Mitglied des Klubs, Michal Švec, der auch

Mitglied der Arbeitsgruppe Verkehr der Euro−

region ist, kämpft zurzeit wieder für die

Rettung dieser Eisenbahnstrecke, weil die

Gefahr der Schließung weiterhin droht.
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(DTPA/MT) DRESDEN/ ZINNWALD: Ab

21.12.2006, 18 Uhr, wird die Bundes−

straße 170 zwischen Possendorf und

dem Grenzübergang Zinnwald für den

LKW−Verkehr über 7.5 Tonnen in beide

Richtungen gesperrt.

„Jetzt endlich wird aus der Einbahn− eine

Zweibahnstraßenregelung. Wie verspro−

chen wird die B170 ab Freigabe der A17

für den Schwerlastverkehr gesperrt,“ be−

tont Sachsens Wirtschaftsminister Tho−

mas Jurk (SPD). „Damit sind die Zeiten

endloser LKW−Kolonnen vorbei. Das

bringt den Anwohnern ein gehöriges

Stück Lebensqualität zurück,“ so Jurk

weiter.

Das Landratsamt Weißeritzkreis erlässt

zum morgigen Tag eine entsprechende

verkehrsrechtliche Anordnung und nimmt

die Beschilderung auf deutscher Seite

vor. Auch die tschechischen Behörden

haben den Maßnahmen auf deutscher

Seite zugestimmt und werden auf ihrer

Seite die Zufahrtsstraße von Dubi in

Richtung Grenzübergang entsprechend

(DTPA/MT) DRÁŽĎANY/CÍNOVEC − Od 18

hodin 21. 12. 2006 je pro nákladní automobi−

ly nad 7,5 tun uzavřena spolková silnice 170

v obou směrech mezi Possendorfem a hra−

ničním přechodem Zinnwald/Cínovec. Teď ko−

nečně se z jednosměrné silnice stává silnice

s obousměrným provozem. „Jak bylo slíbe−

no, tak se i stalo. Po předání dálnice do pro−

vozu je silnice B 170 pro nákladní dopravu

Bundesstraße B 170 ab 21.12. für LKW gesperrt
Spolková silnice B 170 od 21. 12. pro nákladní automobily uzavřena

beschildern. Ausnahmen gibt es nach wie vor

für den regionalen Wirtschaftsverkehr, Ge−

nehmigungen erteilt das zuständige Landrats−

amt Weißeritzkreis.

Diese Übergangsregelung ist notwendig, da

der für die generelle Sperrung des Grenz−

übergangs für LKWs über 7,5 Tonnen notwen−

dige diplomatische Notenaustausch zwischen

der Bundesrepublik Deutschland und der

Tschechischen Republik noch nicht vollzogen

wurde. Das Papier hat das Auswärtige Amt

verlassen und ist zur weiteren Bearbeitung in

Prag.

uzavřena,“ zdůraznil saský ministr do−

pravy Thomas Jurk (SPD). „Tím také

skončil čas nekonečných kamionových

kolon. Obyvatelům to vrátí klid do živo−

ta, který si zaslouží,“ dodává Thomas

Jurk.

Okresní úřad Weißeritz vydal hned ná−

sledující den odpovídající dopravní pří−

kaz a předsevzal si vytvořit příslušné

dopravní značení na německé straně.

Také české úřady odsouhlasily tato

opatření a označí na své straně  odpoví−

dajícím způsobem příjezdovou silnici

z Dubí ve směru k hraničnímu přecho−

du. Výjimkou bude nadále regionální do−

prava; povolení uděluje příslušný do−

pravní úřad okresu Weißeritz.

Tato přechodná úprava je důležitá, pro−

tože pro všeobecné uzavření hraniční−

ho přechodu nad 7,5 tun je nutná výmě−

na diplomatických nót mezi SRN a ČR,

která se ještě nevykonala. Návrh již ode−

šel z ministerstva zahraničí a je předán

k dalším připomínkám a úpravám do

Prahy.

Po náročných opravách byl slavnostně pře−

dán 18. 12. 2006 do užívání most u Dě−

kanského kostela, který opět umožní rych−

lé spojení z Mostu do Freibergu přes

hraniční přechod na Moldavě.

Ing. Jiří Šulc, hejtman Ústeckého kraje, se

o opravu mostu nejvíce zasadil.

Nach anspruchsvoller Reparatur wurde am

18.12.2006 die Brücke bei der Dekanats−

kirche in Most für die Benutzung überge−

ben. Die Brücke ermöglicht wieder eine

schnelle Verbindung Most − Freiberg über

den Grenzübergang Neurehefeld/Moldava.

Ing. Jiří Šulc, Hauptmann des Bezirkes, hat

sich um die Reparatur der Brücke am meis−

ten eingesetzt.

Most v Mostě u kostela otevřen
Brücke an der Kirche in der Stadt Most eröffnet

Hejtman Jiří Šulc
Hauptmann Jiří Šulc
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AUS DEM LEBEN DER PARTNERSTÄDTE

ZE ŽIVOTA PARTNERSKÝCH MĚST

Jährlich findet in Marienberg am dritten Advent die

Große Bergparade statt. Mehr als 500 Trachtenträ−

ger, darunter auch Vertreter aus Tschechien, de−

monstrieren mit mehreren Bergkapellen bergmän−

nische Tradition.

Gerade in der Weihnachtszeit wird die enge Ver−

bindung mit den Traditionen des Bergbaus und der

Bergleute deutlich und so wurden zur Bergparade

in Marienberg tausende Gäste erwartet.

Die Knappschaften und Bergkapellen starteten am

Sonntag, dem 17. Dezember 2006, um 14:00 Uhr

am Bergmagazin, dem „Museum sächsisch−böh−

Die Große Bergparade – Höhepunkt der Vorweihnachtszeit

Každoročně se koná v Marienbergu o třetím ad−

ventu velká hornická slavnost. Více než 500 účast−

níků v hornických uniformách, mezi nimiž jsou také

Velká hornická slavnost – vyvrcholení doby předvánoční

misches Erzgebirge“. Nach dem Zug durch die Stadt

formierten sie sich vor dem Rathaus.

Dort spielten alle Bergkapellen gemeinsam ein

großes Bergkonzert.

Wir sind froh, dass wir zu diesem besonderen

Höhepunkt auch tschechische Gäste in Marienberg

begrüßen konnten.

čeští zástupci, představuje hornické tradice v do−

provodu četných kapel.

Právě v předvánoční době je patrné těsné spojení

tradic, hornictví a horníků, a proto jsou na hornic−

ké slavnosti v Marienbergu očekávány tisíce hos−

tů.

Hornické spolky a kapely vyrazily na slavnostní prů−

vod 17. prosince 2006 ve 14 hodin od Bergmaga−

zinu, kde se nachází velmi zajímavá expozice čes−

ko−saského Krušnohoří, kterou si také od 11 hodin

mohli návštěvníci prohlédnout.

Po průvodu městem se všichni shromáždili před

radnicí, kde hornické orchestry uspořádaly společ−

ně velký hornický koncert.

Jsme velmi rádi, že jsme mohli na této obzvláště

významné kulturní akci přivítat v Marienbergu také

české hosty.

Sabine Ullrich

Manfred Dittrich
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AUS DEM LEBEN DER PARTNERSTÄDTE

ZE ŽIVOTA PARTNERSKÝCH MĚST

Partnerství měst Mostu a Marienbergu patří k nej−

stabilnějším z celého euroregionu. Mezi četnými

projekty, které upevňují přeshraniční spolupráci, je

také projekt Interreg III A „Poz−nej náš úřad“. Po

výměně  zkušeností a podrobném seznámení se s

chodem samospráv v obou městech ve dnech 19.

– 21. září  následovala 15. listopadu, kromě dal−

ších zajímavých exkurzí a výměny zkušeností, již

i praktická příprava nových konkrétních projekto−

vých záměrů.

Diese Zusammenarbeit gehört zu den stabilsten in

der Euroregion Erzgebirge. Zu den zahlreichen Pro−

jekten dieser Städte, die die grenzüberschreitende

Zusammenarbeit stärken, gehört auch das Projekt

„Lerne unser Amt kennen“. Nach dem Erfahrungs−

austausch und dem ausführlichen Kennenlernen

der Tätigkeit der Selbstverwaltung in beiden Städ−

ten anlässlich einer Exkursion im September folg−

te im November, neben weiteren interessanten Ex−

kursionen, die praktische Vorbereitung neuer

konkreter Projektvorhaben.

1. Psí útulek v Mostě patří mezi nejlepší a vy−

volal značný zájem

2. Autodrom a jeho polygon nabízí možnosti

většího přeshraničního využití

3. Exkurze v mostecké knihovně ukázala řadu

možností spolupráce

Partnerschaft der Städte Marienberg und Most − Partnerství měst Mostu a Marienbergu

1. Der Tierschutz in

Most gehört zu den

besten und weckte

großes Interesse.

2. Das Autodrom

bietet Möglichkeiten

für eine größere

grenzüberschreiten−

de Nutzung.

3. Die Exkursion in

die Moster Bibliothek

zeigte eine Reihe

Möglichkeiten für die

Zusammenarbeit.

Die bekannteste Veranstaltung der Euroregion und

Höhepunkt der kulturellen Zusammenarbeit ist ganz

sicher das Adventssingen. Es wird von der Arbeits−

gruppe Kultur/Schule/Jugend organisiert und fin−

det seit deren Gründung regelmäßig beiderseits der

Grenze immer mit großer Resonanz statt. In die−

sem Jahr war das Adventssingen am Sonntag den

10. Dezember 2006 in der Stadtkirche Olbernhau.

Es sangen der Freiberger Knabenvorchor, der Sän−

gerchor des Gymnasiums T.G. Masaryka aus Litví−

nov, Ventilky aus Jirkov, Jugendchor Gymnasium

Zschopau, Granátek aus Třebívlice, Korálek aus

Mostu und die Sängergruppe Tannezapp´n aus Ol−

bernhau.

Gemeinsam sangen alle Chöre die Stücke Adeste

fideles, Freuet euch all´a Gloria.

Nejvýznamnější kulturní akcí euroregionu a vyvr−

cholením jeho kulturní spolupráce je jistě tradiční

adventní koncert. Organizuje ho kulturní komise

euroregionu a koná se od založení tohoto sdružení

pravidelně střídavě na obou stranách vždy s vel−

Adventssingen der Euroregion − Adventní koncert euroregionu

kou odezvou. Letošní adventní koncert se uskuteč−

nil v neděli 10. prosince 2006 v městském kostele

v Olbernhau. Zúčastnily se ho tyto sbory: Freiber−

ger Knabenchor z Freibergu, Pěvecký sbor gymná−

zia T.G. Masaryka z Litvínova, Ventilky z Jirkova,

Jugendchor Gymnasium Zschopau, Granátek z Tře−

bívlic, Korálek z Mostu a Pěvecký sbor z Olbernhau

Tannezapp´n z Olbernhau. Společně  zazpívali

všichni účinkující na závěr chorály Adeste fideles,

Freuet euch all´a Gloria.

3

1

2
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Výroční jednání s členskou schůzí pracovní−

ho společenství evropských hraničních regi−

onů (AGEG), jehož je Euroregion Erzgebir−

ge/Krušnohoří již 13 let členem, proběhlo

tradičně vloni na podzim a tentokrát se kona−

lo ve Španělsku. Uskutečnilo se na pozvání

prezidenta autonomní provincie Navarra

v Pamploně.

Více než 200 hostů ze členských organizací

z více než 40 zemí využilo tohoto pozvání,

Zur traditionell im Herbst stattfindenden

Jahrestagung und Mitgliederversammlung der

Arbeitsgemeinschaft Europäischer Grenz−

regionen (AGEG), deren Mitglied die Eurore−

gion Erzgebirge seit 13 Jahren ist, hatte der

Präsident der autonomen Provinz Navarra

nach Pamplona in Spanien geladen.

Mehr als 200 Gäste aus den Mitgliedsorgani−

sationen von über 40 Ländern waren der Ein−

ladung gefolgt, um über die Territoriale Agen−

da zu diskutieren und ein Aktionsprogramm

zur Umsetzung der Charta der Grenz− und

grenzüberschreitenden Regionen zu ver−

abschieden.

Hochrangiger Gast und Hauptrednerin des

ersten Konferenztages war die Kommissarin

der Generaldirektion Regio der Europäischen

Kommission, Danuta Hübner.

Ihr war besonders wichtig auf die neue Initia−

tive „Regionen für wirtschaftliche Erneuerung“

hinzuweisen, die ein Netzwerk von Städten

darstellt, die auf innovativen Gebieten zusam−

menarbeiten.

Sie berichtete außerdem zum aktuellen Stand

der Programme der EU.

Zum letzten Mal als Generalsekretär der

AGEG nahm Jens Gabbe an der Mitglieder−

versammlung teil. Jens Gabbe hat mit seiner

Person die AGEG nicht nur entscheidend ge−

prägt, sondern sich jahrzehntelang intensiv

für jede einzelne Grenzregion eingesetzt.

Davon profitierten in besonderem Maße auch

die sächsisch−tschechischen Grenzregionen,

wo er bei der Bildung der Euroregionen Pate

gestanden hat.

Sein unermüdlicher Einsatz, den er mit sei−

nem Einfluss in der Europäischen Kommissi−

on für die Verbesserung der Situation in den

Grenzräumen immer wieder geltend gemacht

hat, wurde von den Mitgliedern mit Standing

Ovations honoriert.

Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft Europäischer Grenzregionen
Výroční jednání společenství evropských hraničních regionů

Zu seinem Nachfolger wurde der Spanier

Martin Guillermo einstimmig gewählt (siehe

auch Infopress 2/2006).

aby diskutovalo o teritoriální agendě a aby

schválilo akční program realizace Charty hra−

ničních a přeshraničních regionů.

Význačným hostem a hlavní přednášející byla

první den konference komisařka generálního

ředitelství Regia Evropské komise Danuta

Hübnerová.

Věnovala velkou pozornost představení nové

iniciativy „Regiony pro hospodářskou obno−

vu“ představující síťové propojení měst, která

budou spolupracovat v inovačních oblastech.

Kromě jiného informovala o aktuálním stavu

programů EU.

Naposledy se zúčastnil této výroční členské

schůze generální tajemník AGEG, Jens Gab−

be. Jens Gabbe se nejen rozhodujícím způ−

sobem zasloužil o asociaci AGEG, ale po celá

desetiletí se osobně intenzivně zasazoval o

každý euroregion. Ve velké míře toho využily

i sasko−české euroregiony, při jejichž vzniku

stál Gabbe jako jejich kmotr.

Jeho neúnavné osobní nasazení pro zlepše−

ní situace v příhraničních regionech, pro něž

velmi úspěšně využíval svého vlivu v Evrop−

ské komisi, odměňovali členové asociace

vždy neutuchajícími ovacemi. Jeho nástup−

cem byl jednohlasně zvolen Španěl Martin

Guillermo (Viz Infopress 2/2006).
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(DTPA/MTL)(DTPA/MTL)(DTPA/MTL)(DTPA/MTL)(DTPA/MTL) MOST/DRESDEN: Na svém jednání dne 11.

12. 2006 v Mostě vyzvala interregionální odborová rada

Labe − Nisa ve společném prohlášení příslušná minister−

stva v Sasku, ČR a Polsku a rovněž krajské samosprávy a

polská vojvodství k tomu, aby se pro období 2007 – 2013

zasadily o vytvoření takových dotačních nástrojů, které by

umožnily vyvážený rozvoj příhraničí k prosperitě. „Na zá−

kladě demografického vývoje a na základě volného pohy−

bu pracovních sil, ke kterému dojde nejpozději v roce 2011,

musí být zvýšeny dotace Evropského sociálního fondu a

dotace pro Cíl 3, které jsou dosud k dispozici a musí být

věnovány projektům určeným na podporu přeshraniční

Německé odbory (DGB) požadují politiku solidarity

(DTPA/MTL)(DTPA/MTL)(DTPA/MTL)(DTPA/MTL)(DTPA/MTL) MOST/DRESDEN: In seiner Sitzung am

11.12.2006 in Most hat der Interregionale Gewerkschafts−

rat Elbe−Neiße in einer gemeinsamen Erklärung die zu−

ständigen Ministerien in Sachsen, Tschechien und Polen

sowie die Bezirksverwaltungen und Wojewodschaften auf−

gefordert, die Förderinstrumente für die Jahre 2007 bis

2013 so zu gestalten, dass sie einer ausgewogenen

Entwicklung des Grenzraums zu Gute kommen.

“Vor dem Hintergrund der demographischen Entwicklung

und der spätestens im Jahr 2011 einsetzenden Arbeitneh−

merfreizügigkeit müssen die zur Verfügung stehenden För−

derinstrumente ESF und Ziel 3 verstärkt für grenzüber−

schreitende arbeitsmarktbezogene Projekte eingesetzt

werden“, so der Vorsitzende des DGB Bezirk Sachsen

DGB fordert Politik des Zusammenhalts

Hanjo Lucassen. Insbesondere die kontinuierliche

Beobachtung der Arbeitsmärkte und der Qualifikations−

bedarfe im Grenzraum, die Entwicklung grenzüberschrei−

tender Arbeitsmarktstrategien und die Durchführung von

Modellvorhaben in der grenzüberschreitenden Aus− und

Weiterbildung sollten in die Förderung aufgenommen

werden. Die Gewerkschaften aus den drei Ländern for−

dern, dass die Förderung trilateraler Projekte im Rahmen

von Ziel−3 sichergestellt wird und dass im Rahmen des

Ziel−3−Kleinprojektefonds die Wirkung des Projekts das

entscheidende Kriterium ist, und nicht der Sitz des Trä−

gers im Grenzraum.

Darüber hinaus fordert der Interregionale Gewerkschafts−

rat Elbe−Neiße eine konsequente Umsetzung der Leitli−

nien und Mitteilungen der Europäischen Kommission bez−

üglich des Sozialpartnerschaftlichen Prinzips und des

Sozialen Dialogs. Diese sind in der Region noch nicht

angekommen.

Gefordert wird die Förderung des branchenübergreifen−

den und sektoralen Sozialen Dialogs im Grenzraum und

das Bekenntnis zum Sozialpartnerschaftlichen Prinzips

durch eine stärkere Einbeziehung der Sozialpartnerorga−

nisationen insbesondere in die grenzüberschreitenden

Gremien.

Der DGB Bezirk Sachsen, die NSZZ „Solidarność“ und

der nordböhmische Gewerkschaftsverband kündigten an,

sich weiterhin aktiv und konstruktiv an der Gestaltung der

Förderinstrumente zu beteiligen.

spolupráce v oblasti trhu práce,“ uvedl předseda němec−

kých odborů za kraj Sasko Hanjo Lucassen.

Měla by být především přijata opatření pro soustavné sle−

dování trhu práce a pro potřeby zvyšování kvalifikace v

příhraničí, pro podporu vypracování strategie přeshranič−

ního vývoje trhu práce a opatření pro realizaci modelo−

vých projektových záměrů v přeshraničním vzdělávání,

dalším vzdělávání a rekvalifikacích.

Odbory ze všech tří zemí požadují, aby byla zajištěna pod−

pora trilaterálních projektů v rámci Cíle 3 a také v rámci

Fondu malých projektů v Cíli 3. V něm by efekt projektu

měl být rozhodujícím kritériem a nikoliv sídlo žadatele v

příhraničním regionu. Navíc interregionální odborová rada

Labe – Nisa požaduje důslednou realizaci směrnice a sdě−

lení Evropské komise ohledně principu sociálního part−

nerství a sociálního dialogu, což ještě do regionu nedora−

zilo. Požadována je také podpora meziodvětvového,

sektorálního a sociálního dialogu v příhraničí s uznáním

principu sociálního partnerství výraznějším zapojením

sociálně partnerských organizací zejména v přeshranič−

ních grémiích. Odborové organizace Saska, Polska a Sdru−

žení Severočeských odborových organizací se přihlásily

k tomu, že se budou nadále aktivně a konstruktivně podí−

let na tvorbě dotačních nástrojů.

(MT) CHEMNITZ: Die Stadt Chemnitz erhielt für die

Entwicklung des Stadtzentrums internationale Anerken−

nung. Oberbürgermeisterin Barbara Ludwig konnte auf der

Immobilienmesse EXPO REAL in München den zweiten

Preis des DIFA−AWARD, den internationalen „Immobili−

enpreis der Städte“, für die Entwicklung der Innenstadt

entgegennehmen. Chemnitz konnte sich damit hinter Oslo

und vor Leipzig platzieren.

Za rozvoj svého městského centra získalo město Chem−

nitz mezinárodní uznání. Primátorka Chemnitz Barbara

Ludwig převzala toto ocenění na veletrhu nemovitostí

EXPO REAL v Mnichově, kde získalo centrum města dru−

hou cenu DIFA – AWARD, mezinárodní cenu za příkladný

rozvoj vnitřního města. Město Chemnitz se tak umístilo

hned za Oslem a před Lipskem.

„Mám obrovskou radost z takového uznání. Už skuteč−

nost, že jsme se tak dobře umístili mezi 75 uchazeči z celé

Evropy i uznání z povolaných úst dokazuje, že náš projekt

byl správně pojat i když před deseti lety byl z mnoha stran

posuzován s velkou skepsí,“ uvádí primátorka.

Od roku 1990 udělovali nepřetržitě městští radní i celá

samospráva dostavbě vnitřního města vysokou prioritu.

Současně vzniklo v městském jádru množství nákupních

středisek, která téměř znemožnila výstavbu velkých ná−

kupních řetězců ve vnitřním městě.

Na obr.: Chemnitz − Nový trhNa obr.: Chemnitz − Nový trhNa obr.: Chemnitz − Nový trhNa obr.: Chemnitz − Nový trhNa obr.: Chemnitz − Nový trh

Chemnitz erhält internationale Auszeichnung − Město Chemnitz obdrželo mezinárodní ocenění
“Ich freue mich riesig für meine Stadt über diese Aner−

kennung durch die Deutsche Immobilien Fonds AG. Es

ist zum einen die Tatsache, dass wir uns in einem Feld

von 75 europäischen Bewerbern behaupten konnten, zum

anderen aber, dass die Stadt heute internationale Aner−

kennung aus berufenem Munde für ein Projekt erfährt, das

vor zehn Jahren von vielen Seiten noch mit größter Skep−

sis beobachtet wurde“, so die Oberbürgermeisterin.

Seit 1990 verfolgten

Stadtrat und Verwal−

tung die Entwicklung

der Innenstadt mit

hoher Priorität.

Gleichzeitig entstan−

den im Speckgürtel

mehrere Einkaufs−

zentren, die eine An−

siedlung größerer

Einzelhandelsketten

im Innenstadtbereich

fast unmöglich mach−

ten.

Bild: Chemnitzer Neumarkt (Quelle: Chemnitzer Wirts−Bild: Chemnitzer Neumarkt (Quelle: Chemnitzer Wirts−Bild: Chemnitzer Neumarkt (Quelle: Chemnitzer Wirts−Bild: Chemnitzer Neumarkt (Quelle: Chemnitzer Wirts−Bild: Chemnitzer Neumarkt (Quelle: Chemnitzer Wirts−

chaftsförderungs− und Entwicklungsgesellschaft mbH)chaftsförderungs− und Entwicklungsgesellschaft mbH)chaftsförderungs− und Entwicklungsgesellschaft mbH)chaftsförderungs− und Entwicklungsgesellschaft mbH)chaftsförderungs− und Entwicklungsgesellschaft mbH)
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Počátkem roku 2006 byla navázána a úspěšně se

rozvíjí spolupráce mezi ZŠ Osek s panem ředite−

lem Mgr. Lubošem Čapkem a Lesní školou Wahl−

smühle (Waldschulheim Wahslműhle), která patří

do organizační struktury státního podniku Sach−

senforst (státní lesy Saska).

Základem je nedávno řídícím výborem ERK schvá−

lený projekt v rámci INTERREG III A, Fond malých

projektů „Návrat k přírodě“ pod evidenčním číslem

CZ.04.4.81/4.3.04.1/0365. Nositelem projektu je

vzdělávací společnost ForAgria – vzdělávací stře−

disko lesnictví a zemědělství, o.p.s. , zabývající se

vzděláváním dospělých pro potřeby lesnických fi−

rem. (Společnost nabízí prozatím 11 vzdělávacích

kurzů akreditovaných MŠMT ČR). Ředitel společ−

nosti František Koldus se vyjádřil: „S výchovou

k pochopení významu přírodního bohatství, pro−

blematikou lesa z hlediska jeho nenahraditelných

funkcí je třeba začít mnohem dříve a to již ve škol−

ním věku.“

Nositelem zrcadlového projektu na německé stra−

ně s názvem „Naturerlebnis Erzgebirge“ je společ−

nost Umweltservice GmbH, která navázání kontak−

tu se školou ve Wahlsmühle zprostředkovala.

Předmětem projektu je výměna zkušeností v ob−

lasti lesní pedagogiky a pětidenní pobyt tří osmi−

členných skupin žáků osecké školy za doprovodu

pedagoga a jazykově vybavené osoby právě v Les−

ní škole v nedalekém příhraničí Saska. České děti

se společně se stejně starými dětmi ze Saska bu−

dou seznamovat s lesním prostředím, ochranou

Anfang des Jahres 2006 wurden durch die ge−

meinnützige Bildungsgesellschaft ForAgria o.p.s.,

Litvinov gemeinsam mit der Grundschule Osek, Ko−

operationsbeziehungen zum Waldschulheim

Wahlsműhle in Schmiedeberg geknüpft. Diese ge−

hen auf eine Initiative der Umweltservice GmbH

Freiberg zurück.

Projektträger ist die gemeinnützige Bildungsge−

sellschaft ForAgria o.p.s., die sich mit der Erwach−

senenbildung im Bereich der Forst− und landwirt−

schaftlichen Unternehmen beschäftigt (ForAgria

bietet zur Zeit 11 vom Schulministerium der

Tschechischen Republik akkreditierte Bil−

dungsmaßnahmen an).

Vor kurzem wurden zwei Kleinprojekte im Rahmen

von Interreg III A begonnen. Das Projekt von For

Agria heißt „Rückkehr zur Natur“. Der Geschäfts−

führer der Gesellschaft Herr František Koldus sagt:„

Mit der Erziehung zum Verständnis des Naturreich−

tums und der Problematik des Waldes aus der Sicht

seiner unersetzbaren Funktionen muss man sehr

früh, bereits im Vorschulalter der Kinder, begin−

nen.“Träger des Spiegelprojektes auf der deutschen

Seite mit der Bezeichnung „Naturerlebnis Erzge−

birge“ ist der Sächsische Forstunternehmerverband

e.V., deren Bildungsträger die Umweltservice GmbH

Freiberg ist. Gegenstand beider Projekte ist der Er−

fahrungsaustausch im Bereich der Waldpädagogik

und ein 5−Tagesaufenthalt von drei Gruppen

Schülern aus Osek in Begleitung eines Lehrers und

eines  Dolmetschers in der Waldschule unweit der

sächsischen Grenze. Die tschechischen Kinder

werden sich gemeinsam mit gleichaltrigen Kindern

aus Sachsen mit dem Wald, dem Waldschutz und

mit der Holzernte vertraut machen. Sie erfahren

auch viel Interessantes über die natürlichen Wald−

bewohner des Erzgebirges.

Untrennbarer Bestandteil im Projekt ist der Erfah−

rungsaustausch im Bereich der Waldpädagogik

(Austausch von Ausbildungsprogrammen aus den

Bereichen Forstwirtschaft,  Natur− und Umwelt−

schutz und thematische Pläne zur Ausbildung in

diesen Bereichen an Oberschulen).

Das Projekt „Rückkehr zur Natur“ ist ein Beginn

für weitere Aktivitäten. Es wird überlegt, ein Zent−

rum für Kinder, für die Weiterbildung der Pädago−

gen und Lehrer sowie der Erwachsenen auf dem

Gebiet der Euroregion Erzgebirge zu errichten.

„Návrat k přírodě“ − „Rückkehr zur Natur“

Das Projekt wird mit der finanziellen Unterstützung der Europäischen Union umgesetzt.
Tento projekt je spolufinancován z programu Evropské unie INTERREG IIIA.

lesa, těžbou dřeva, ale rovněž se dozví mnoho uži−

tečných informací o přirozených obyvatelích lesa

v Krušných horách.

Nedílnou součástí bude též výměna zkušeností

v oblasti lesní pedagogiky (ať už to bude výměna

výukových programů z oblasti lesnictví, ochrany

přírody, životního prostředí nebo tématických plá−

nů k výuce těchto oblastí na základních školách).

Tento projekt „Návrat k přírodě“ je počáteční. Zá−

měrem je vytvoření „obdobného“ střediska pro děti,

další vzdělávání učitelů, pedagogů, dospělých atd.

na území Euroregionu Krušnohoří.

Z iniciativy Ludmily Holadové, nové předsed−

kyně zemědělské komise Euroregionu Kruš−

nohoří, která je též předsedkyní představen−

stva Okresní agrární komory Most,

dochází k mnoha akcím v oblasti přeshra−

niční spolupráce zemědělců. Jednou z

nich byl i workshop o zkušenostech z an−

tropogenně postižené krajiny a s progra−

mem rozvoje zemědělství v letech 2007−

2013, který se konal dne 31. 10. 2006 v

sídle agrární komory. Uspořádaly ho spo−

lečně Fakulta životního prostředí UJEP

Ústí nad Labem, Krajská agrární komora

Ústeckého kraje a Krajské informační

středisko pro rozvoj zemědělství a ven−

kova Ústeckého kraje se svým saským

partnerem LEB v rámci projektu MPSV.

Workshop zemědělců v euroregionu
Workshop der Landwirte in der Euroregion

Aufgrund der Initiative von Ludmila Holado−

vá, neue Vorsitzende des tschechischen

Teiles der Arbeitsgruppe Landwirtschaft der

Euroregion Erzgebirge, die auch die Vorsit−

zende des Vorstandes der Kreisagrarkammer

Most ist, kommt es zu vielen Veranstaltun−

gen im Bereich der grenzüberschreitenden

Zusammenarbeit in der Landwirtschaft. Eine

davon war der Workshop über Erfahrungen

der anthropogen belasteten Lanwirtschaft und

mit dem Programm der Entwick−

lung der Landwirtschaft 2007 –

2013 im Sitz der Agrarkammer

Most. Veranstaltet wurde dieser

Workshop gemeinsam mit der

Fakultät der Umwelt der UNI Ústí

nad Labem, der Bezirksagrar−

kammer, dem Bezirksinforma−

tionszentrum für Landschafts−

entwicklung und mit dem säch−

sischen Partner LEB im Rahmen

des Projektes des tschechischen

Ministeriums für Arbeit und So−

ziales.
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Česko−saská konference o turistice
připravená Asistenčním centrem, Centrem pro rozvoj turistiky v Mostě, městem Most

a euroregionem, proběhla ve dnech 11. a 12 října 2006 v Mostě. Velmi podnětné bylo

vystoupení zástupců Marienbergu, partnerského města Mostu. Další den následovaly za−

jímavé odborné exkurze v Mostě a okolí.

Sächsisch−tschechische Konferenz über Touristik
Die vom Assistenzzentrum, dem Zentrum für die Entwicklung des Tourismus in Most, von

der Stadt und der Euroregion vorbereitete Konferenz fand vom 11. bis 12. Oktober 2006

in der Stadt Most statt. Sehr lehrreich waren die Vorträge der Vertreter aus Marienberg,

der Partnerstadt der Stadt Most. Am folgenden Tag fanden interessante Fachexkur−

sionen in der Stadt Most und deren Umgebung statt.

Zprava: starosta Marienbergu Thomas Wittig, moderátor konference Ing. František Joch−
man, Ing. Bořek Valvoda a Ing. Rudolf Jung
V.r. Bürgermeister von Marienberg Thomas Wittig, Moderator der Konferenz Ing. Franti−
šek Jochman, Ing. Bořek Valvoda und Ing. Rudolf Jung

(MT) WOLKENSTEIN/ DRESDEN: Die Ge−

meindeteile Wolkenstein und Floßplatz der

Stadt Wolkenstein im Mittleren Erzgebirgs−

kreis dürfen den Titel staatlich anerkannter

Erholungsort tragen. Nach erfolgreichem An−

tragsverfahren ist der Anerkennungsbe−

scheid des Sächsischen Staatsministeriums

für Wirtschaft und Arbeit auf der Reise ins

Wolkensteiner Rathaus.

Die Bergstadt Wolkenstein mit ihrer attrakti−

ven Lage an der „Silberstraße“, Sachsens

erster Ferienstraße, bietet ein sehr breites

Angebot für Urlauber und Tagesgäste. Ne−

ben Schloss Wolkenstein und dem reizvollen

Ortskern bietet insbesondere das umfang−

reiche, gut ausgebaute und markierte Wan−

Anerkannt: Erholungsort Stadt Wolkenstein
Město Wolkenstein uznáno jako rekreační obec

derwegenetz

hervorragende

E r h o l u n g s −

möglichkeiten

für Wanderer,

Natursportler,

Familien und

Kurzurlauber.

Mit der Lage

zwischen zwei

Fernreitrouten

ist Wolkenstein

auch für Reit−

touristen interessant. Im Freistaat Sachsen

sind derzeit 64 Gemeinden berechtigt, die

Bezeichnung als staatlich anerkannter Erho−

(MT) WOLKENSTEIN/ DRESDEN: Měst−

ské části Wolkenstein a náměstí Floßplatz

města Wolkensteinu v okrese Střední Kruš−

nohoří (Marienberg) smí užívat titul státně

uznaná rekreační obec. Po úspěšné schva−

lovací proceduře je již oznámení na cestě ze

Saského státního ministerstva hospodářství

a práce do wolkensteinské radnice.

lungsort für das gesamte oder einen Teil des

Gemeindegebietes zu führen.

Hornické město  Wolkenstein, vhodně využí−

vající svou  polohu na Stříbrné cestě, která je

první takzvanou prázdninovou silnicí, nabízí

rekreantům a jednodenním návštěvníkům ši−

rokou nabídku. Kromě zámku Wolkensteinu

a půvabného městského jádra nabízí také roz−

sáhlé, dobře udržované a značené turistické

stezky s vynikajícími rekreačními možnostmi

pro pěší turisty, sportovce v přírodě, rodinám

a rekreantům s krátkodobým pobytem. Svou

polohou mezi dvěma dálkovými trasami pro

jízdu na koni je Wolkenstein zajímavý i pro

tento druh sportu. Ve Svobodném státě Sas−

ko je v současné době 64 obcí oprávněno

užívat státně uznaný titul Rekreační obec, ať

již platí pro celou obec, či jen její část.
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Doporučujeme nové turistické atrakce v Krušnohoří
Neue empfehlenswerte touristische Attraktionen im Erzgebirge
Im angrenzenden Marienberg, von den Tschechen

bisher hauptsächlich wegen dem Schwimmareal

Aqua Marien besucht, wurden dieses Jahr gleich

zwei anziehende touristische Attraktionen eröffnet:

Museum sächsisch−böhmisches Erzgebirge und

Pferdegöpel auf dem Rudolphschacht im Ortsteil

Lauta.

Das modern gefasste Museum hat seinen Sitz zu−

sammen mit der Stadtbibliothek und dem Café in

dem imposanten Gebäude des Bergmagazins, dem

ehemaligen Speicher, der sich nach einer umfas−

senden Sanierung in ein einzigartiges Zentrum

Deutsch−Tschechischer Kultur verwandelt hat. Die

Dauerausstellung des Museums widmet sich dem

Leben und den Traditionen im Erzgebirge, der Ge−

schichte der Stadt Marienberg und den politischen

Beziehungen zwischen Sachsen und Böhmen im

20. Jahrhundert. Den Großteil der Texte können Sie

auch auf tschechisch lesen.

Eine neue Atmosphäre in alten Gemäuern erwartet

Besucher des Cafés im Bergmagazin, welches man,

zusammen mit der anliegenden Küche, auch zu Pri−

vatveranstaltungen mieten kann. Den Pferdegöpel,

eine originalgetreue Kopie der alten Förderanlage,

finden Sie an der Straße B 174, die von Marien−

berg nach Chemnitz führt. Nach der Besichtigung

der Ausstellung mit Bergbauthematik werden Sie

durch das Areal des Pferdegöpels, mit Treibehaus

und Scheidebank, geführt und Mutige können sich

Významným členem komise pro muzea a umě−

lecké památky Euroregionu Krušnohoří je sdru−

žení  „Die sehenswerten Drei“ zahrnující zámky

A u g u s t u s b u r g ,

Scharfenstein a zá−

mek Lichtenwalde.

Právě tento nej−

mladší člen sdruže−

ní, nacházející se

nedaleko Chemnitz,

zažívá velké změny.

V plném proudu

jsou zde rozsáhlé

restaurační práce.

Zahájeny již byly práce na zámecké kapli a čín−

ském salonu. Některé další místnosti ale budou

pro návštěvníky v důsledku stavebních prací od

1. ledna 2007 uzavřeny, protože zde vznikne

nové atraktivní muzeum, které bude umístěno

ve třech poschodích.

Ein bedeutendes Mitglied der Arbeitsgruppe für

Museen und  Kulturdenkmäler der Euroregion

Erzgebirge ist der Verein „Die sehenswerten

Drei“, der die

Schlösser Augus−

tusburg, Scharfen−

stein und das

Schloss Lichten−

walde beinhaltet.

Gerade das jüngste

Mitglied des Ver−

eins, das nicht weit

von Chemnitz ent−

fernte Schloss Lich−

tenwalde, erlebt zur Zeit große Veränderungen.

Eine umfangreiche Sanierung ist in vollem Gan−

ge. Einige Räume sind deshalb für die Besu−

cher ab 01. Januar 2007 geschlossen. Hier  ent−

steht ein neues dreistöckiges, attraktives

Museum.

NOVÉ ZÁMECKÉ MUZEUM NEUES SCHLOSSMUSEUM

zu  Schachtbesichtigung begeben. Mittwochs in den

säschsischen. Ferien und an Wochenenden wer−

den auch Führungen mit Pferden angeboten.

Lassen Sie sich die Chance nicht entgehen und

kommen Sie nach Marienberg, um das sächsisch−

böhmische Erzgebirge kennen zu lernen – Ihre

Nachbarn freuen sich auf Sie.

Es grüßt herzlich

Team der Beschäftigten des KulTour Marienberg

Nedaleko za hranicemi v blízkém Marienbergu, který

dosud Češi navštěvují  hlavně kvůli areálu plavec−

kého bazénu Aqua Marien, byly v minulém roce

otevřeny hned dvě působivé turistické atrakce.

Muzeum česko−saského Krušnohoří a koňský žen−

tour u bývalého dolu Rudolphschacht  v obecní části

Lauta.

Moderně pojaté muzeum sídlí spolu s městskou

knihovnou a kavárnou v impozantní budově Berg−

magazinu,  bývalé sýpce, která se stala jedinečným

centrem česko−německé kultury. Trvalá výstava

muzea se věnuje životě a tradicím v Krušnohoří,

dějinám města Marienbergu a politickým vztahům

mezi Čechy a Sasy ve 20 století. Většina textů je

i v češtině.

Zcela nová atmosféra očekává návštěvníky kavár−

ny v Bergmagazinu, kterou si zájemce může i s při−

lehlou kuchyní pronajmout pro soukromé akce.

Koňský žentour, originální kopii starého těžního

zařízení, nalezneme na silnici spojující Marienberg

s Chemnitz. Po návštěvě výstavy s hornickou té−

matikou následuje prohlídka areálu koňského žen−

touru s provozní budovou a truhlářskou stolicí. Ti

odvážní se mohou odebrat na prohlídku staré šach−

ty. Ve středu a o prázdninách v Sasku a také o ví−

kendech jsou nabízeny prohlídky žentouru s koň−

ským pohonem.

Nenechte si ujít tuto šanci a přijeďte do Marienber−

gu, abyste se tu seznámili s česko−saským Kruš−

nohořím – Vaši sousedé se na Vás těší.

Zdraví Vás srdečně

Tým zaměstnanců KulTour Marienberg
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Partnerství Litvínova a Olbernhau má dlouhou tradici. Je

také příkladem toho, jak takové partnerství může fungo−

vat nejen na základě společných projektů, ale i prostřed−

nictvím neoficiálního přátelství jednotlivých občanů i klu−

bů. Hezkým dokladem toho byla vernisáž obrazů malíře

Pavla Lakomého v Olbernhau 18. 10. 2006. Zúčastnili

se jí nejen zástupci města, euroregionu a Partnerského

spolku Litvínov, ale především obyvatelé obou měst.

Die Partnerschaft Olbernhau und Litvínov hat eine lange

Tradition. Sie ist ein Beispiel, dass Partnerschaften nicht

nur mit Hilfe von Förderungen funktionieren, sondern durch

Freundschaften zwischen einzelnen Bürgern und Verei−

nen. Ein gutes Beispiel ist die Vernissage des Malers Pavel

Lakomý in Olbernhau, die im Oktober stattfand. An der

Veranstaltung nahmen nicht nur die Vertreter der Stadt,

der Euroregion und des Partnervereins Litvínov teil, son−

dern vor allem viele Bürger beider Städte.

Partnerství Litvínova a Olbernhau − Partnerschaft Olbernhau und Litvínov

Po seznamovací návštěvě starosty Lomu Josefa

Nétka a jeho místostarosty Vratislava Krupky v

Großolbersdorfu následovala dne 5. prosince

2006 návštěva čtyřčlenné delegace Großolbers−

dorfu v čele se starostou Henry Freundem

v Lomu. Po konkrétních rozhovorech o možné

přeshraniční spolupráci následovala podrobná

exkurze ve městě; německé návštěvníky upou−

tala nová výstavba rodinných domů s další per−

spektivou rozvoje města. Uvažuje se o společ−

ných projektech obou partnerů v mnoha

oblastech infrastruktury, spolupráce spolků, dětí

a mládeže i seniorů.

Nach dem ersten Besuch des Lomer Bürgermeisters Josef Né−

tek mit seinem Stellvertreter Vratislav Krupka in Großolbersdorf

folgte am 05.12.2006 der Gegenbesuch des Großolbersdorfer

Bürgermeisters mit 4 Stadträten in Lom. Nach den Gesprächen

über eine mögliche Zusammenarbeit folgte eine Exkursion in die

Stadt, wo vor allem neue Stadtviertel unter dem Blickwinkel der

weiteren Perspektive der Stadtentwicklung besichtigt wurden.

Bei dem Besuch wurde auch über die mögliche Zusammenarbeit

der Vereine, der Kinder und Jugendlichen sowie der Senioren

diskutiert.

Nové partnerství − Neue Partnerschaft

Zprava: místostarosta Lomu Vratislav Krupka a starosta
Großolbersdorfu  Henry Freund
V.r. Vizebürgermeister von Lom Vratislav Krupka und der Bür−
germeister von Großolbersdorf Henry Freund

Budoucí spolupráce hasičů Lomu a Großolbersdorfu se ukázala jako
vzájemně prospěšná a možná.
Die  Zusammenarbeit der Feuerwehren Lom und Großolbersdorf
zeigte sich als möglich und gut durchführbar.
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Peter Haustein

V roce 2000 vydal Okresní úřad v Mostě

knížku básniček Arnošta Víta s obrázky

Sylvy Prchlíkové pod názvem Vítejte na Mos−

tecku. Publikace byla rozeslána  do mateř−

Im Jahr 2000 gab das Kreisamt in Most ein

Buch mit Gedichten des Autors Arnošt Vítek

und  Illustrationen von Sylva Prchlíková un−

ter dem Titel „Willkommen in der Region

Most“ heraus. Das Buch wurde in Kinder−

gärten und Schulen verteilt, wo es für den

Unterricht verwendet wird.

Ein Jahr später wurde die Region Most mit

einer von der Moster Malerin Sylva Prchlí−

ková hergestellten Ausstellungstafel auf der

10. internationalen Ausstellung der Touristik

präsentiert. Auf dieser Tafel werden inte−

ressante kulturelle, historische und land−

schaftliche Sehenswürdigkeiten des Erzge−

birges vorgestellt. Ein Vers, ein Bild – von

dort ist es nur ein kleiner Schritt zur Musik.

So entstand das Projekt „Willkommen in der

Region Most“. Drei Moster Musiker wurden

von den Gedichten inspiriert und komponier−

ten die Musik dazu. Es entstand eine

Sammlung von 20 Liedern, die die Autoren

dem Kinderchor der Musikschule widmeten.

Die Kinder haben die Lieder gelernt und ein−

gespielt, wobei eine CD entstand, die in den

touristischen Zentren angeboten wird. Man

kann sie zum Beispiel im Schloss Jezeří oder

im Kloster Osek kaufen.

Für die Lieder wurde sogar von Lehrern und

„Vítejte na Mostecku“ − Willkommen in der Region von Most

Chorleitern in Mähren sowie in Südböhmen

Interesse bekundet. Nun sind die Texte ins

Deutsche übersetzt und wir bieten damit eine

mögliche Zusammenarbeit mit Schulen und

Chören auf der deutschen Seite der Eurore−

gion an, um gemeinsam regionale Lieder von

beiden Seiten der Grenze singen zu kön−

nen.

Jaromíra Merhoutová

ských a základních škol, kde pomáhá při

výuce.

O rok později se mostecký region prezento−

val na 10. mezinárodní výstavě cestovního

ruchu panelem, který vytvořila mostecká

malířka Sylva Prchlíková. Na panelu jsou

zobrazena zajímavá kulturní, historická, pří−

rodní místa krušnohorského regionu.

Verš, obraz − odtud je jen nepatrný krůček k

propojení s hudbou. A tak vznikl projekt na

vydání CD “Vítejte na Mostecku“. Trojici

mosteckých hudebníků inspirovaly básnič−

ky k zhudebnění a vznikl tak soubor dvaceti

písniček, které autoři věnovali Dětskému

pěveckému sboru ZUŠ F. L. Gassmanna v

Mostě.

Děti písně nacvičily a nahrály. Projekt by mohl

být v budoucnu obohacen i o videoklipy jed−

notlivých lokalit.

O písničky projevili zájem i učitelé a sbor−

mistři na Moravě a v jižních Čechách. To

nás přivedlo k nápadu přeložit texty do něm−

činy, a tak nabízíme spolupráci i školám a

sborům v německé části Euroregionu Kruš−

nohoří, abychom se společně zaměřili na

regionální písně pro děti na obou stranách

hranice.

 Jaromíra Merhoutová

Na loňském tradičním divadelním festivalu Euroregionu

Krušnohoří v Mostě vystoupilo také divadlo pro děti a mlá−

dež Burattino ze saského Stollbergu, které je též divadelním

pedagogickým centrem. Už tehdy se začala rýsovat možná

spolupráce s Divadlem Rozmanitostí, především pro spo−

lečné podávání projektů pro děti do programů EU, urče−

ných na podporu přeshraniční spolupráce. Městské diva−

dlo v Mostě se ale mezitím stalo společností s ručením

omezeným, která není vhodným žadatelem. Založením sdru−

žení Pontanus v našem mosteckém divadle se situace změ−

nila, protože takovéto sdružení je velmi vhodný žadatel.

Pracovní návštěva Antonína Klepáče, uměleckého šéfa a

režiséra Divadla Rozmanitostí s jednatelem Euroregionu

Krušnohoří Františkem Bínou ve Stollbergu  24. října dává

možnost nastartování velmi plodné spolupráce. Vedoucí

stollberského divadla Stephan Müller i Tonda Klepáč mají

totiž mnoho společného. Nadšení pro kumšt, pro děti, pro

bezprostřední, nezáludné přátelství. Hned na místě proto

dojednali budoucí spolupráci. Připraví společný festival

divadelních představení pro děti, následovat by mohly spo−

lečné divadelní tábory pro děti a jistě i workshopy herců.

V příštím roce oslaví obě divadla význačná jubilea – ve Stol−

lbergu 45 let trvání jejich domovské scény, v Mostě 10 let.

Při té příležitosti zcela určitě dojde k výměně představení, ve

Stollbergu je zájem o loutková představení a mostecké

Beatles. Držme oběma sympatickým šéfům palce, aby pře−

konali všechny byrokratické překážky, které jim budou ur−

čitě stát v cestě.

Der Arbeitsbesuch des künstlerischen Lei−

ters und Regisseurs des Divadlo Rozmani−

tostí in Most Antonín Klepáč, der  mit dem

Geschäftsführer der Euroregion Krušnohoří

das Kinder− und Jugendtheater BURAT−

TINO in der schönen sächsischen Stadt

Stollberg besuchte, gibt die Möglichkeit ei−

ner fruchtbaren Zusammenarbeit. Der Lei−

ter des Stollberger Theaters Stephan Mül−

ler und Toni Klepáč haben nämlich Einiges

gemeinsam – die Begeisterung für die

Kunst, für die Kinder, für vorurteilslose

Freundschaft. So verabredeten sie gleich die

künftige Zusammenarbeit. Geplant ist ein

gemeinsames Festival der Kindertheater, gemeinsame The−

atercamps und sicher später auch ein Workshop für die

Schauspieler. Nächstes Jahr feiern beide Theater bedeu−

tende Jubiläen. In Stollberg begeht man 45 Jahre des Be−

stehens des Theaters und in Most 10 Jahre. Bei dieser Ge−

legenheit kommt es sicherlich auch zum Austausch von

Aufführungen. In Stollberg gibt es ein reges Interesse für

Puppenspiele und für das Moster Stück über die Beatles.

Nové partnerství na obzoruNové partnerství na obzoruNové partnerství na obzoruNové partnerství na obzoruNové partnerství na obzoru

Neue Partnerschaft in SichtNeue Partnerschaft in SichtNeue Partnerschaft in SichtNeue Partnerschaft in SichtNeue Partnerschaft in Sicht
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Das Mittlere Erzgebirge begrüßt Radtouris−

ten im Internet jetzt grenzenlos als Urlaubs−

region zwischen Chemnitz und Chomutov. Auf

http://www.rad.kreis−mek.de erfahren Radfah−

rer auf deutsch und tschechisch, auf welchen

Routen sie die Schönheiten unserer säch−

sisch−böhmischen Berge am besten ent−

decken können.

Die 15 beschriebenen Routen mit insgesamt

500 km sind in 3 Kategorien geordnet, für jede

Wade das Passende. Auf den Talrouten rol−

len die Radler entlang der Flüsse recht mühe−

los durchs Gebirge, während die Panorama−

routen mehr Kraft erfordern, dafür aber die

prächtigsten Ausblicke bieten. Genießer und

Familien mit Kindern sind auf den Fami−

lienrouten am besten aufgehoben, die be−

quem mit der Bahn zu erreichen sind und

meist autofreies Radvergnügen ohne größere

Steigungen bieten.

 Für Mountainbiker gibt es einen Link zu den

Miriquidi−Trails. Darüber hinaus findet man

Informationen zu Gasthäusern, Übernach−

tungsmöglichkeiten und Fahrradwerkstätten.

Es sind auch alle Orte der Region verlinkt,

um den interessierten Surfer direkt dorthin zu

leiten.

Ziel der Seite ist es, das Erzgebirge unter

Radfahrern in Deutschland und Tschechien

bekannter zu machen und interessante Rou−

ten zu etablieren. Radler im Erzgebirge sind

genauso angesprochen wie die Radfahrer

unter den 1,5 Millionen Pragern und in den

Střední Krušnohoří vítá cykloturisty na inter−

netu nyní již jako region bez hranic mezi

Chemnitz a Chomutovem. Na internetové

adrese http://www.rad.kreis−mek.de získají

cyklisté informace v němčině i češtině o tom,

na kterých trasách mohou nejlépe poznat krá−

Grenzenlose Urlaubsregion − Rekreační region bez hranic
sy našich sasko−českých hor.

Je zde popsáno 15 tras obsa−

hujících na 500 kilometrů a jsou

členěny do 3 kategorií, vhod−

né pro každé cyklistické lýtko.

Na údolních trasách šlapou

cyklisté podél řek pohořím

opravdu bez větší námahy, za−

tímco trasy k panoramatickým

výhledům vyžadují více náma−

hy, zato ale nabízejí nádherné

výhledy. Ti méně zdatní a ro−

diny s dětmi se vydávají nejra−

ději na rodinné túry, které jsou

pohodlně dosažitelné vlakem

a nabízejí potěšení z cyklotu−

ristiky bez auta, bez většího

stoupání.

Pro horská kola je zde odkaz

na Miriquidi−Trails. Kromě toho

je zde odkaz i na informace o hostincích, uby−

tovacích možnostech a opravnách jízdních

kol. Odkazy jsou tu ale i na všechny obce

v regionu, aby se surfař mohl obrátit přímo

na ně.

Cílem těchto stránek je to, aby cykloturisté

v Německu i Čechách blíže poznali naše

Krušné hory a využívali v nich zajímavé tra−

sy. Cyklisté v Krušnohoří by měli být osloveni

stejně tak, jako 1,5 milionů Pražanů či němec−

kých aglomerací. Tyto stránky ale směřují

i na domácí zájemce, kteří usilují o rozvoj tu−

ristiky.

deutschen Ballungsräumen. Die Seite richtet

sich aber auch an alle Einheimischen, die sich

um den Tourismus bemühen.

LOUNY −  V sobotu 25. listopadu se v Měst−

ské sportovní hale v Lounech uskutečnila dal−

ší významná sportovní akce minulého roku.

Veslařský klub Ohře Louny zde totiž uspořá−

dal již 12. ročník Veřejného halového triatlo−

nu, který byl spolufinancován Evropskou Unií

v rámci programu INTERREG III A a společ−

ností ČEZ. Přihlásilo se více než 250 sportov−

ců, a to od nejmenších dětí až po veterány.

Triatlon se skládá z veslování na trenažéru,

jízdě na rotopedu a běhu. V programu je i šta−

fetový závod družstev, kde se  reprezentují růz−

né podniky, instituce či firmy.  Výsledkem tri−

atlonu nakonec bylo toto pořadí: První místo

získalo družstvo LRV Sachsen z Německa

druhé bylo složené družstvo Canon + Kalpe,

LOUNY: Am Samstag den 25. November fand

in der Stadtsporthalle in Louny eine weitere

Sportveranstaltung statt. Der Ruderklub Ohře

Louny veranstaltete das

12. Mal den öffentlichen von der EU im

Triatlon proběhl ve skvělé atmosféře

Triathlon in Louny

třetí byl LN Servis,  čtvrté mužstvo ČEZ a páté

skončilo družstvo reprezentující město Louny.

Text a foto: Ladislav BÁBA, Louny

Rahmen der Initiative INTERREG III A und

von der Gesellschaft ČEZ (Energetische

Werke)  geförderten  Hallentriathlon. Mehr als

250 Sportler hatten sich gemeldet, von Kin−

dern bis zu Senioren. Der Hallentriathlon be−

steht aus Rudern auf dem Rudertrainer, aus

einer Fahrt mit dem Fahrradergometer und

aus einem Lauf. Auf dem Programm stand

auch ein Staffellauf der Mannschaften, an

dem sich verschiedene Unternehmen, Insti−

tutionen und Firmen beteiligten. Am Ende des

Triathlons standen folgende Gewinner fest:

Den ersten Platz belegte die Mannschaft des

„LRV Sachsen“, der zweite Platz ging an die

Mannschaft von „Canon + Kalpe“, den dritten

belegte LN Servis, Vierter wurde die Mann−

schaft „ČEZ“ und als fünfter die Mannschaft

aus Louny.
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Mgr. Milan Šťovíček
Nový starosta Litvínova

Litvínovský rodák ze Šumné (Rauschenbachu) Milan Šťo−

víček se od dětství, na základní škole i na litvínovském

gymnáziu, intenzívně zajímal o přírodu, především o or−

nitologii. Po maturitě se hlásil na přírodovědnou fakultu,

ale z politických důvodů nebyl přijat. Pracoval krátce jako

zoolog v okresním muzeu a po vojně začal, jako pomocný

učitel v Meziboří, studovat dálkově biologii a pedagogiku

pro střední školy. Jeho diplomová práce byla velmi zají−

mavá – zaměřila se na výskyt ptáků na skládkách komu−

nálního odpadu. Po ukončení studia ho v revolučních le−

tech kolegové přemluvili, aby se zúčastnil výběrového

řízení na ředitele své školy. Zúčastnil se, zvítězil a stal se

zde ředitelem. V té době vznikla myšlenka založit v Litví−

nově střední školu určenou pro ochranu životního pro−

středí, což v tak těžce ekologicky postiženém regionu vy−

volalo značnou a kladnou odezvu. Tento záměr nalezl oporu

i na litvínovské radnici a tak se škola s názvem Schola

Humanitas stala městskou soukromou školou. Město vy−

hlásilo výběrové řízení na ředitele této nové střední školy

a vítězem se stal opět Mgr. Šťovíček. Pod jeho vedením

získala Schola Humanitas obrovský věhlas nejen v ČR,

ale snad i v celé Evropě. Několikrát hostila komisi pro

životní prostředí Euroregionu Krušnohoří, která velmi po−

zitivně hodnotila její vysokou profesionální úroveň. V roce

1993 byl Milan Šťovíček zvolen prvním místostarostou

Litvínova a v letošním roce byl zvolen starostou tohoto

města. Na jeho hobby, ornitologii, kde získal již na stření

škole hodnost kroužkovatele a také působil v mnoha od−

borných funkcích, mu nyní mnoho času nezbývá. Přesto

je nadále aktivní v přednáškové činnosti a v osvětě. Se

svým přítelem Udo Kolbem se podílel, spolu s dalšími

českými kolegy, na projektu výzkumu tetřívka obecného v

Krušných horách na české straně. Milan Šťovíček je také

aktivním členem Rotary klubu Most, kde se věnuje mlá−

Der Litvinover Landsmann aus Šumná/Rauschenbach

Milan Šťovíček interessierte sich von Kindheit an für die

Natur, vor allem für die Ornithologie. Nach dem Abitur

bewarb er sich an der naturwissenschaftlichen Fakultät,

wurde aber aus politischen Gründen nicht angenommen.

Er arbeitete kurz als Zoologe im Kreismuseum und nach

dem Militärdienst begann er als Hilfslehrer in Meziboří

mit einem Fernstudium der Biologie und Pädagogik für

Fachschulen. Seine interessante Diplomarbeit beschäftigte

sich mit dem Vorkommen von Vögeln in den Deponien

für Kommunalabfälle. Nach erfolgreicher Beendigung des

Studiums überredeten ihn die Kollegen, sich an einer

Ausschreibung für die Position des Direktors seiner Schule

zu beteiligen. Er bewarb sich und wurde Direktor. In die−

ser Zeit entstand die Idee, eine für den Umweltschutz ge−

eignete Fachschule in Litvínov zu gründen.

In der ökologisch schwer getroffenen Region fand die Idee

eine sehr positive Resonanz und das Vorhaben fand auch

Unterstützung im Rathaus von Litvínov. So entstand eine

Schule mit dem Titel „Schola Humanitas“ die von der Stadt

als Privatfachschule gegründet wurde. Die Stadt schrieb

den Posten des Direktors dieser neuen Fachschule aus

und wieder war Mgr. Šťovíček der Sieger. Unter seiner

Führung gewann die Schule an großem Ansehen nicht

nur in der Tschechischen Republik, sondern auch in Tei−

len des übrigen Europas. Mehrmals war die Schule Gast−

geber für die Arbeitsgruppe Umwelt der Euroregion. Im

Jahr 1993 wurde Milan Šťovíček zum ersten Vizebürger−

meister gewählt und im Jahr 2006 wurde er Bürgermeis−

ter von Litvínov. Für sein Hobby, die Ornithologie, wo er

schon beim Studium die Beringung der Vögel vornehmen

durfte und in verschiedenen anderen Funktionen tätig war,

bleibt ihm jetzt nicht viel Zeit übrig. Trotzdem hält er wei−

terhin Vorlesungen für die Öffentlichkeit und ist im Be−

reich Aufklärung tätig. Mit seinem Freund Udo Kolbe und

weiteren tschechischen Kollegen beteiligte er sich mit an

dem Projekt „Erforschung des Birkhuhns auf der tsche−

chischen Seite des Erzgebirges“.

Milan Šťovíček ist aktives Mitglied des Rotary Klubs Most,

wo er sich den Jugendlichen widmet. Zurzeit bereitet er

das traditionelle Ökocamp für das Jahr 2008 vor, an wel−

chem sich die Jugendlichen verschiedener Länder betei−

ligen werden. Aktiv unterstützt er die Partnerbeziehungen

Litvínov − Olbernhau, die Vorbild der ausgezeichneten part−

nerschaftlichen Zusammenarbeit ist, sowie eine gute Un−

terstützung der ganzen Euroregion.

Der beliebte Pädagoge und Bürgermeister von Litvínov

hat eine große Unterstützung durch seine Familie. Er ist

Vater von zwei Kindern − des vierjährigen Sohns Václav

und der zweijährigen Tochter Magdaléna.

Mgr. Milan Šťovíček
Neuer Bürgermeister von Litvínov

Městské informační centrum DuchcovMěstské informační centrum DuchcovMěstské informační centrum DuchcovMěstské informační centrum DuchcovMěstské informační centrum Duchcov

Masarykova 71/7, 419 01  DuchcovMasarykova 71/7, 419 01  DuchcovMasarykova 71/7, 419 01  DuchcovMasarykova 71/7, 419 01  DuchcovMasarykova 71/7, 419 01  Duchcov

tel./fax: 417 835 456tel./fax: 417 835 456tel./fax: 417 835 456tel./fax: 417 835 456tel./fax: 417 835 456

e−mail: info.duchcove−mail: info.duchcove−mail: info.duchcove−mail: info.duchcove−mail: info.duchcov@tiscali.cztiscali.cztiscali.cztiscali.cztiscali.cz

www.duchcov.czwww.duchcov.czwww.duchcov.czwww.duchcov.czwww.duchcov.cz

Kulturní a sportovní akce v DuchcověKulturní a sportovní akce v DuchcověKulturní a sportovní akce v DuchcověKulturní a sportovní akce v DuchcověKulturní a sportovní akce v Duchcově

Dům kultury Duchcov, Masarykova 9, 419 01 Duchcov

kontakt – tel.: 417 835 621, Marika Drašarová

13. 1. (Dům kultury) − Dětský maškarní karnevalDětský maškarní karnevalDětský maškarní karnevalDětský maškarní karnevalDětský maškarní karneval

Muzeum města Duchcova, Masarykova 71/7,

419 01 Duchcov

kontakt – tel.: 417 835 526, Anna Šejvlová

4. 12. 06 – 31. 1. Výstava medvědů – Klub panenek Praha

2. 2. – 28. 2. Výstava výrobků výtvarného oboru ZUŠ

v Duchcově

Dům dětí a mládeže, Družby 48, 419 01 Duchcov

kontakt – tel.: 417 836 078, Mgr. Eva Hrbáčková

24. 1. Duchcovský skřivánek Duchcovský skřivánek Duchcovský skřivánek Duchcovský skřivánek Duchcovský skřivánek – pěvecká soutěž

− v Domě kultury Duchcov

17. 2. „Masopusťáček“ − rej masek a masopustní průvod

deži. V současné době připravuje pro rok 2008 tradiční

ekokemp pro mládež, kterého se účastní mládež z nejrůz−

nějších států světa. Aktivně podporuje partnerské vztahy

Litvínova a Olbernhau, které jsou ukázkou vynikající part−

nerské spolupráce v celém euroregionu. Někdejší velmi

oblíbený pedagog a nynější stejně oblíbený litvínovský

starosta má velkou oporu v rodinném zázemí. Je otcem

dvou dětí − čtyřletého syna Václava a dvouleté dcery Mag−

dalény.

od DDM k náměstí

23. 2. „Atlantida Dance“ – soutěž v latinsko−amerických

tancích

17. 3. 10. společenský ples DDM – Dům kultury Duchcov

24. 3. Floorball Cup Duchcov 2007

31. 3. Zlatá udice – místní kolo rybářské soutěže

Turistický oddíl Sokol Duchcov, Vrchlického 23, 419 01

Duchcov

kontakt – tel.: 603 496 389, Dušan Petráš

1. 1.  Novoroční pochod  Novoroční pochod  Novoroční pochod  Novoroční pochod  Novoroční pochod  k chatě  Máně na Stropník

Kulturelle und sportlicheKulturelle und sportlicheKulturelle und sportlicheKulturelle und sportlicheKulturelle und sportliche

VeranstaltungenVeranstaltungenVeranstaltungenVeranstaltungenVeranstaltungen

in Duchcov

Januar – Februar – März 2007

Kulturhaus Duchcov, Masarykova 9, 419 01 Duchcov

Kontakt − Tel.: 417 835 621, Marika Drašarová

13. 01. Kindermaskenball

Muzeum der Stadt Duchcov, Masarykova 71/7, 419 01

Duchcov

Kontakt – Tel.: 417 835 526, Anna Šejvlová

4. 12.– 31. 01. 2006 Ausstellung der Bäre

2. 2. – 28. 2. 2006 Ausstellung der Werke der Kunstschu−

le Duchcov

Haus der Kinder und Jugendlichen, Družby 48, 419 01

Duchcov

Kontakt – Tel.: 417 836 078, Mgr. Eva Hrbáčková

 24.01. Die Lerche von Duchcov – Sängerwettbewerb im

Kulturhaus Duchcov

17.02. „Masopusťáček“ (ein Faschingsmännchen)

23.02. „Atlantida Dance“ – Wettbewerb in den Latein−

amerikanischen Tänzen

17.03. 10. Ball des Hauses der Kinder und Jugendlichen

24. 03. Floorball Cup Duchcov 2007

31.03. Goldene Angel – Angelewettbewerb

Touristischer Verein Sokol Duchcov,

Vrchlického 23, 419 01  Duchcov

Kontakt – Tel.: 603 496 389,

Dušan Petráš

01. 01. Neujahrswanderung zur Baude Máňa auf den Berg

Stropník
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PERSÖNLICHKEITEN DER EUROREGION ERZGEBIRGE

Přeshraniční ochrana životního prostředí mi

vždy ležela na srdci, protože jsem se narodil

na hranici s Českem v Deutscheinsiedelu

a vždy mě zajímalo, co se děje na druhé stra−

ně hranice.

To říká Udo Kolbe, narozený v roce 1955, di−

plomovaný inženýr se specializací na melio−

race, který je od roku 1993 předsedou komi−

se pro životní prostředí a regionální plán

německé části Euroregionu Krušnohoří. Za−

městnán je jako vedoucí referátu životního

prostředí, stavebnictví, pořádku a dopravy

v okrese Střední Krušnohoří (Marienberg).

V mládí byl velmi nespokojený s tím, že teh−

dejší sousední ČSSR, přestože byla v bez−

prostřední blízkosti, může navštívit jen sku−

tečně velkou objížďkou. Tehdy musel  nejprve

absolvovat dlouhou cestu přes Cínovec, aby

se dostal do několik metrů vzdáleného Mníš−

ku. O to větší radost mu teď přináší, když je

činný jako předseda komise pro životní pro−

středí Euroregionu Krušnohoří, že může zís−

kávat smysl pro českou mentalitu, poznávat

lidi a zem. Příležitostí k tomu určitě nechybí.

A je pro něj zadostiučiněním, že byl konečně

otevřen hraniční přechod Deutscheinsiedel −

Mníšek.

„Grenzüberschreitender Umweltschutz lag

mir schon immer am Herzen, weil ich an der

Grenze zu Böhmen in Deutscheinsiedel ge−

boren bin und es mich schon immer interes−

siert hat, was auf der anderen Seite der Gren−

ze passiert.“

Der das sagt ist der 1955 geborene Udo Kol−

be, Dipl.−Meliorations−Ing. und seit 1993 Vor−

sitzender der Arbeitsgruppe Umweltschutz

und Regionalplanung der Euroregion Erzge−

birge. Hauptamtlich ist Udo Kolbe Dezernent

für Bau, Umwelt, Ordnung und Verkehr im

Mittleren Erzgebirgskreis.

In seiner Jugend war er sehr unzufrieden,

dass es umständlich war, das Nachbarland

CSSR, obwohl territorial sehr nah, auch wirk−

lich erreichen zu können. Damals musste

man den großen Umweg über Zinnwald in

Kauf nehmen, um ins wenige Meter entfern−

te Mnisek (Böhmisch Einsiedel) zu gelangen.

Umso größere Freude bereitet es ihm nun,

als Vorsitzender in der Arbeitsgruppe

Umweltschutz der Euroregion Erzgebirge tä−

tig zu sein, dadurch ein Gefühl für die tsche−

chische Mentalität zu bekommen, Land und

Leute wirklich kennen zu lernen. An Gelegen−

heiten dafür mangelt es nicht. Und toll findet

er, dass endlich auch der Grenzübergang

Deutscheinsiedel – Mníšek geöffnet werden

konnte.

Das Thema grenzüberschreitender Umwelt−

schutz ist für Udo Kolbe interessant und pro−

blematisch zugleich, denn umweltrelevante

Probleme machen an der Grenze nicht halt.

Deshalb ist oft nicht nur sein fundiertes Fach−

wissen sondern auch sein diplomatisches

Geschick gefragt, wenn z.B. auf sächsischer

Seite die Luftbelastung aus Tschechien groß

ist, oder man sich in Tschechien mit dem ille−

galen Mülltransport aus Deutschland

auseinandersetzen muss. Dass immer eine

akzeptable Lösung für beide Seiten gefun−

den werden konnte ist auch dem respekt−

vollen Umgang Udo Kolbes mit allen

beteiligten Partnern zu verdanken.

Mit Recht kann man stolz auf Erreichtes sein.

Innerhalb von 10 Jahren wurde eine deutliche

Reduzierung der Luftverschmutzung im

Grenzgebiet erreicht.

Udo Kolbe ist es besonders wichtig darauf

hinzuweisen, dass gerade zwischen zwei

prosperierenden Industrieräumen, nämlich

dem Raum Chemnitz/Zwickau und dem Böh−

mischen Becken, der Lebensraum auch le−

benswert ist. Dass es Erholungsgebiete gibt,

die über gute Luft, reines Wasser, eine gesun−

de Tierwelt und über einen sich ständig entwic−

kelnden Tourismus verfügen. Der Erhalt und

die Weiterentwicklung dieses Lebensraumes

für Mensch und Tier sind nur effektiv durch ge−

meinsame, grenzüberschreitende Aktivitäten.

Davon ist Udo Kolbe überzeugt. Dafür enga−

giert er sich in der Euroregion Erzgebirge und

als Bezirksnaturschutzbeauftragter des Regie−

rungsbezirkes Chemnitz.

Téma přeshraničního životního prostředí je

pro Udo Kolbeho zajímavé a problematické

zároveň, protože problémy vztahující se k ži−

votnímu prostředí se nezastavují na hranici.

Proto není často dána v potaz pouze jeho

vysoká profesionalita, nýbrž i jeho diploma−

tická dovednost, například když je na saské

straně zvýšená zátěž ovzduší z české strany

nebo když dochází ke střetům kvůli ilegální−

mu dovozu odpadu z Německa do Čech. Za

to, že se vždy našlo přijatelné řešení pro obě

strany, vděčíme respekt budícímu jednání Udo

Kolbeho se všemi zúčastněnými partery. Ob−

zvláště důležité je pro něho to, že životní pro−

stor mezi dvěma prosperujícími průmyslový−

mi oblastmi mezi Chemnitz – Zwickau

a českou pánevní oblastí je také cenným pro−

storem pro život. To, že jsou tu rekreační ob−

lasti, které mají čistý vzduch, vodu, zdravé

zvířectvo a které vykazují  stabilní rozvoj tu−

ristiky.

Zachování dalšího vývoje tohoto území pro

lidi a zvěř je efektivní jen pomocí společných

přeshraničních aktivit. O tom je Udo Kolbe

přesvědčen a prosazuje to v Euroregionu

Krušnohoří i jako pověřený zástupce ochra−

ny přírody Vládního prezídia Chemnitz.

Udo KolbeUdo KolbeUdo KolbeUdo KolbeUdo Kolbe



N F O P R E S S Zpravodaj Euroregionu Krušnohoří / Erzgebirge

Berichterstatter der Euroregion Erzgebirge / Krušnohoří

Au
sf

lu
gs

tip
p 

−T
ip

 n
a 

vý
le

t
Erzgebirgisches Spielzeugmuseum Seiffen − Krušnohorské muzeum hraček
Das Seiffener SpielzeugmuseumDas Seiffener SpielzeugmuseumDas Seiffener SpielzeugmuseumDas Seiffener SpielzeugmuseumDas Seiffener Spielzeugmuseum

und seine Weihnachtsausstellungund seine Weihnachtsausstellungund seine Weihnachtsausstellungund seine Weihnachtsausstellungund seine Weihnachtsausstellung

Klassisches Museum mit GeschichteKlassisches Museum mit GeschichteKlassisches Museum mit GeschichteKlassisches Museum mit GeschichteKlassisches Museum mit Geschichte

Das Erzgebirgische Spielzeugmuseum Seiffen ist heute

ein zeitgemäßes aber dennoch stark der Tradition und der

Regionalgeschichte verpflichtetes Museum. Sein direkter

Vorläufer, die so genannte Spielzeugwerbeschau Seiffen,

wurde vor 70 Jahren in dem noch heute genutzten ehe−

maligen Industriebau eröffnet. Seit damals wird das Ge−

samtkonzept verfolgt, nicht nur das volkskünstlerische

Erbe zu sammeln, zu bewahren und öffentlich zu machen,

sondern auch die zeitgenössischen und innovativen Pro−

zesse im Spielzeuggebiet aufmerksam zu verfolgen und

durch Ausstellungen und Publikation zu begleiten. Als ein

international anerkanntes Spezial− und Fachmuseum ist

das Seiffener Spielzeugmuseum heute weltweit bekannt.

Seine museale Substanz bietet mit Archivalien und einem

beachtlichen Fundus einen umfassenden Blick in die Ver−

gangenheit. Derzeit sind rund 22 000 Inventarnummern

für Einzelobjekte, Gruppen oder vielgestaltige Großobjekte

vergeben − dazu mehrere Tausend für Archivalien.

Weihnachten im Seiffener MuseumWeihnachten im Seiffener MuseumWeihnachten im Seiffener MuseumWeihnachten im Seiffener MuseumWeihnachten im Seiffener Museum

Viele figürliche Objekte zeigen die Wertschätzung des Lich−

tes durch den Bergmann. Lichterbergleute sind als Gleich−

nis für Frömmigkeit und die Wiedergeburt nach getaner

Arbeit zum zentralen Weihnachtsthema der bergmänni−

schen Erzgebirgsweihnacht geworden. Die im Spielzeug−

gebiet gedrechselte Form führte zu größerer Verbreitung

und Beliebtheit dieser weihnachtlichen Figur. Dabei wur−

den Arme und Füße noch bis etwa 1920 aus Masse frei

geformt. Schachthut, Arschleder, Tscherpertasche und die

schwarz−weiße Bemalung sind charakteristische Merkmale

des gedrechselten Seiffener Lichterbergmannes. Ein Lich−

ter tragender Engel ist in gedrechselter Form nicht vor

1830 nachweisbar.

Bereits um 1800 schmückten die Erzgebirger ihre

Weihnachtsstube mit Leuchter und Pyramiden. Dieser

Brauch gewann nach 1830 wesentlich an Bedeutung, als

billigere Stearinkerzen die kostbaren Rüböllämpchen oder

Wachskerzen ersetzen konnten. Barocke Nachwirkungen

prägten im 19. Jahrhundert die Herausbildung der erzge−

birgischen Weihnachtsleuchter. Dabei hatten prächtige

Glaslüster, wie der um 1670 in der Heidelbacher Glashütte

geschaffene Glashängeleuchter in der Seiffener Kirche,

Vorbildfunktion. Die aus dem Flämischen stammenden

mehrarmigen Metall−Spinnenleuchter dürften zur typi−

schen Spinnenform im Drechslergebiet geführt haben.

Auch die erzgebirgische Drehpyramide hat sich um 1800

herausgebildet. In ihr haben Lichterbrauchtum und berg−

männische Bastelei eine sinnfällige Vereinigung gefun−

Muzeum hraček v Seiffenu a jeho vánoční výstavaMuzeum hraček v Seiffenu a jeho vánoční výstavaMuzeum hraček v Seiffenu a jeho vánoční výstavaMuzeum hraček v Seiffenu a jeho vánoční výstavaMuzeum hraček v Seiffenu a jeho vánoční výstava

Klasické muzeum s dějinamiKlasické muzeum s dějinamiKlasické muzeum s dějinamiKlasické muzeum s dějinamiKlasické muzeum s dějinami

Krušnohorské muzeum hraček v Seiffenu je moderní, ale

přesto je silně svázané tradicí a věnuje se hlavně regio−

nálním dějinám. Je přímým pokračovatelem takzvané ote−

vřené hračkářské dílny, která byla slavnostně otevřena před

70 lety v někdejší průmyslové budově, která se využívá

dodnes. Již tenkrát se postupovalo podle celkové kon−

cepce využití, spočívající nejen ve sbírkách vlastivědného

dědictví s jeho uchováním a představením sbírek veřej−

nosti. Tato koncepce spočívala navíc v podchycení mo−

derních a inovačních procesů v oblasti hračkářství

a také v doprovodných publikacích a výstavách. Dnes je

mezinárodně uznávané speciální a odborné hračkářské

den. Für den Seiffener Raum sind seit Mitte des 19. Jahr−

hunderts vor allem Stufen− und Stockwerkspyramiden

bedeutsam

Museum für alle GenerationenMuseum für alle GenerationenMuseum für alle GenerationenMuseum für alle GenerationenMuseum für alle Generationen

Das Seiffener Spielzeugmuseum, familienfreundlich aus−

gestattet, mit Besuchergarderobe, Aufzug und behinder−

tengerechten Zugängen für alle Etagen, ermöglicht zusätz−

liche Angebote, wie museumsbezogene Kurzvideos und

eine multimediale Einführung in die Dauerausstellung. Im

jedermann zugänglichen Besucherarchiv darf „gestöbert“

werden. Hier hält ein computergestützter interaktiver Mu−

seumskatalog weit über die Ausstellung hinausgehende

Informationen zur Spielzeughistorie sowie zu sozialen und

technologischen Hintergründen bereit.

(Dr. Konrad Auerbach 10/2006)(Dr. Konrad Auerbach 10/2006)(Dr. Konrad Auerbach 10/2006)(Dr. Konrad Auerbach 10/2006)(Dr. Konrad Auerbach 10/2006)

Telefon + Fax 037362−8239  − Ausführliche und aktuelle

Informationen sind auch unter

www.spielzeugmuseum−seiffen.de zu finden.

muzeum v Seiffenu světově proslulé. Jeho muzeální sbír−

ky nabízejí spolu s archiváliemi a pozoruhodným fundu−

sem rozsáhlý pohled do minulosti. V současné době je

zde v evidenci na 22 000 inventárních čísel, podchycují−

cích jednotlivé exponáty, skupiny či mnohostranné ob−

jekty, o které zde pečují – k tomu patří další tisíce archi−

válií.

Vánoce v seiffenském muzeuVánoce v seiffenském muzeuVánoce v seiffenském muzeuVánoce v seiffenském muzeuVánoce v seiffenském muzeu

Mnohá figurální vyobrazení ukazují, jak si horníci velmi

cenili světla. Světlonoši jako horníčci se stávali podoben−

stvím zbožnosti a znovuzrození po vykonané práci

a stávají se vánočním ústředním tématem hornických kruš−

nohorských Vánoc. V hračkářství vedla vysoustružená for−

ma k většímu rozšíření a oblibě této vánoční figurky.  Ruce

a nohy byly přitom až do roku 1920 modelovány z dřevní

hmoty ručně. Jejich hornické klobouky, kožená zástěra,

brašna a černobílé pomalování jsou typickými charakte−

ristickými znaky seiffenského hornického světlonoše. Sví−

cen v podobě anděla však není ve vysoustružené formě

dokladovaný před rokem 1830. Již kolem roku 1800 zdo−

bili obyvatelé Krušnohoří své vánoční světnice světelný−

mi oblouky a pyramidami. Tento zvyk nabyl podstatně na

významu po roce 1830, když levné stearinové svíčky mohly

nahradit olejové lampičky či voskové svíce. Doznívání

baroka vyvolalo v 19. století vytvoření krušnohorského

vánočního svícnu. Byly to skvostné skleněné svícny, kte−

ré se staly vzorem, jako tomu bylo v roce 1670, kdy byl

v heidelbacherské sklárně vytvořen skleněný závěsný sví−

cen pro kostel v Seiffenu. Víceramenné svícny vlámské

provenience mohly být soustružnicky vyráběny v typickém

vřetenovitém provedení. Také krušnohorská otáčecí pyra−

mida byla vytvořena kolem roku 1800. V ní našel obyčej

uctívání světla s hornickou tvořivostí pozoruhodné spo−

jení. Pro oblast Seiffenu jsou význačné od poloviny 19.

století především stupňovité a poschoďovité pyramidy.

Muzeum pro  všechny generaceMuzeum pro  všechny generaceMuzeum pro  všechny generaceMuzeum pro  všechny generaceMuzeum pro  všechny generace

Hračkářské muzeum v Seiffenu, vybavené pro rodinné

návštěvy, s šatnou pro návštěvníky, bezbariérovými vstu−

py pro všechna poschodí, umožňuje využívat i dodatečné

nabídky, jako třeba videoklipy, vztahující se k muzeu,

a též multimediální průvodcovství v trvalé výstavě.

V návštěvnickém archivu, který je veřejně přístupný, se

smí „šťourat“ každý. Zde je v paměti počítače uložen in−

teraktivní  katalog muzea, s informacemi o výstavě a o vzta−

hu nejen k historii hračkářství, ale i o sociálním a techno−

logickém pozadí.

(Dr. Konrad Auerbach 10/2006)(Dr. Konrad Auerbach 10/2006)(Dr. Konrad Auerbach 10/2006)(Dr. Konrad Auerbach 10/2006)(Dr. Konrad Auerbach 10/2006)

Telefon + fax 037362−8239 − podrobné a aktuální infor−

mace najdete na internetové adrese:

www.spielzeugmuseum−seiffen.de i v češtině.


