
4/2007
ZIMA / WINTER

Zpravodaj Euroregionu Krušnohoří / Erzgebirge
Berichterstatter der Euroregion Erzgebirge / Krušnohoří

Zpravodaj Euroregionu Krušnohoří / Erzgebirge
Berichterstatter der Euroregion Erzgebirge / Krušnohoří

4/2007
ZIMA / WINTER

N F O P R E S SN F O P R E S S

SCHENGENSCHENGEN

21. 12. 200721. 12. 2007



Euroregion Krušnohoří/Erzgebirge − jednatelství

Divadlo rozmanitostí v Mostě, Topolová 1278/8, 434 01 Most,

tel./fax: +420 476 706 128,

e−mail: euroregion@pons.cz, http://euroregion.pons.cz

Euroregion Erzgebirge/Krušnohoří e. V. − Geschäftsstelle:

Am St. Niclas Schacht 13, 09599 Freiberg, Tel.: +49 3731 78 13 04, Fax: +49 3731 78 13 01,

E−mail: ebenhoeh@euroregion−erzgebirge.de, http://www.euroregion−erzgebirge.de

Tisk: / Druck: RAPRINT, s.r.o.

Neprodejné / Unverkäuflich

Tento dokument byl vytvořen za finanční podpory Evropské unie
z programu Interreg III A. Názory vyjádřené v tomto dokumentu
nejsou v žádném případě oficiálním názorem Evropské unie.

Diese Zeitschrift wurde mit finanzieller Unterstützung der
Europäischen Union, aus dem Programm Interreg III A
hergestellt. Die in der Zeitschrift geäußerten Meinungen spiegeln
nicht in jedem Fall die offiziellen Ansichten der Europäischen
Union wider.

Euroregiony po Schengenu
Pro euroregiony je otevření hranic po vstupu do Schengenského prostoru naplněním je−

jich největšího cíle. Málokdo si uvědomí, jak málo času uplynulo od doby založení našeho

euroregionu v roce 1992, kdy jsme si vytýčili jako svůj největší cíl odstranění státních

hranic. Jako by to bylo včera… Kdo si tenkrát dokázal představit, že se to stane v tak

historicky krátké době! Vzpomínáme si na naše první stanovení priorit, kdy jsme požado−

vali zvýšení průchodnosti hranic, společné celní odbavování, a jeho urychlení − v té době,

kdy  na hranici čekaly kamiony na odbavení až 14 hodin. Vždy jsme ale věřili, že se krok za

krokem blížíme k naplnění našeho cíle, k onomu konečnému zrušení hranic. Zakladatelé

myšlenky euroregionů pojmenovali hranice jako jizvy dějin. Dlouho jsme je tak chápali.

Konečně za jásotu nás, občanů, hranice v noci z 20. 12. na 21. 12. 2007 padly a my

konečně můžeme rozvinout nerušenou přeshraniční spolupráci. Teď někdy i s úsměvem

vzpomínáme na překážky, které nám hranice ještě nedávno stavěly do cesty. Například

když při divadelním festivalu našeho euroregionu kulisy z Freibergu dorazily se značným

zpožděním, protože jejich celní odbavení na hranici bylo prý velmi, velmi komplikované.

Předseda komise euroregionu pro mládež a kulturu Dr. Václav Hofmann by jistě barvitě a

zcela určitě velmi nespisovně zavzpomínal, jak převážel řezbářské exponáty po ukončené

výstavě v mosteckém divadle zpátky do Marienbergu. Člen naší dopravní komise Miroslav

Kurucz − jednatel naší členské firmy BES s.r.o., by mohl dlouze vyprávět o komplikacích

s regionální dopravou které zažil také ještě zcela nedávno.

Pro euroregiony ale konečně začíná doba podstatného zintenzivnění spolupráce ve všech

oblastech. Důvodem není jen to, že hranice zmizely. Je to i větší podpora přeshraniční

spolupráce jak ze strany Evropské unie, která na ni vyčlenila daleko víc prostředků, tak

i podpora osvícených členů a přátel našeho euroregionu, sdružení, organizací, podniků,

ale i jednotlivých obyvatel. Na období 2008−2013 máme k dispozici z EU nyní 67 milionů

EUR, oproti 9,9 milionů v období uplynulém. Pro německou stranu to bude 140 milionů

EUR. Jen na Fond malých projektů, který euroregion spravuje, je vyčleněno pro každou

stranu euroregionu 200 000 EUR ročně. Budeme tak moci podpořit celou řadu projektů

setkávání lidí, podporovat cestovní ruch, spolupráci v oblasti kultury, vzdělávání, sociální

oblasti, sportu, vytvářet společné koncepce a studie atd. V současné době je již schválen

v Bruselu Společný programový dokument, který je nutnou podmínkou k zahájení nového

programu Cíl 3, který bude až do roku 2013 přeshraniční spolupráci podporovat. Velkou

oporu nám ale poskytují významné podniky a společnosti. Naším společným cílem je dobrá

sousedská spolupráce, společné projekty pro rozvoj celého regionu. Hranice a celnice

zmizely, zbývá nám je ještě překonat v některých našich srdcích.
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Euroregionen nach Schengen
Für die Euroregionen ist die Öffnung der Grenzen nach dem Beitritt der Tschechischen

Republik in den Schengenraum die Erfüllung eines großen Ziels. Nur Wenige sind sich

bewusst, wie wenig Zeit seit der Gründung unserer Euroregion vergangen ist, als man die

Beseitigung der Grenzen als größte Aufgabe ansah.

Wer konnte sich damals vorstellen, dass so etwas in historisch so kurzer Zeit passiert! Wir

erinnern uns an unsere ersten Prioritäten, mit der weiteren Durchlässigkeit  der Grenze,

einer gemeinsamen  Zollabfertigung, sowie derer Beschleunigung, in einer Zeit, als an der

Grenze die LKW bis 14 Stunden auf die Abfertigung warteten. Aber immer haben wir daran

geglaubt, dass wir uns Schritt für Schritt der Erfüllung unseres Ziels, der endgültigen

Beseitigung der Grenze, nähern. Die Gründer der ersten Euroregionen nannten die Gren−

zen die Narben der Geschichte. Lange haben wir die Grenze auch so verstanden.

Endlich fielen unter großem Applaus der Bürger in der Nacht vom 20. zum 21. Dezember

die Grenzen und wir können unsere Zusammenarbeit ohne Störungen weiter entwickeln.

Jetzt erinnern wir uns mit einem Lächeln an die Hindernisse, die wir durch die Grenze

erfuhren, wie z.B. beim Theaterfestival unserer Euroregionen, als die Kulissen aus Frei−

berg mit erheblicher Verspätung in Most ankamen, weil die Zollabfertigung an der Grenze

sehr, sehr kompliziert war. Auch der Vorsitzende der Arbeitsgruppe Kultur, Herr Václav

Hofmann, kann  sich sicher sehr lebhaft daran erinnern, wie er die Exponate der Schnitzer

nach der Ausstellung zurück nach Marienberg  brachte.  Herr Miroslav Kurucz − Geschäfts−

führer unserer Mitgliedsfirma BES, kann stundenlang über Schwierigkeiten mit dem regi−

onalen Verkehr erzählen, die er noch vor Kurzem erlebte.

Für die Euroregionen beginnt endlich die Zeit einer noch intensiveren Zusammenarbeit in

allen Bereichen. Der Grund ist nicht nur die Beseitigung der Grenze, sondern auch die

größere Unterstützung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit seitens der EU für die

Tschechische Republik, die dafür wesentlich mehr Finanzmittel zur Verfügung gestellt hat.

Aber es ist auch die größere Unterstützung der Mitglieder und der Freunde unserer Euro−

region, der Organisationen, Vereine, Betriebe aber auch einzelner Einwohner. Für die För−

derperiode 2007−2013 erhält die tschechische Seite von der EU 67 Millionen EUR (im

Vergleich zur letzten Periode waren es 9,9 Millionen), für die sächsische Seite werden 140

Millionen EUR bereit gestellt. Allein für den von der Euroregion verwalteten Kleinprojekt−

fonds werden für jede Seite 200.000 EUR jährlich bereitgestellt. Wir können also viele

Projekte der Begegnung der Menschen unterstützen, auch den Fremdenverkehr, Kultur,

Bildung, Soziales, Sport, gemeinsame Konzepte entwickeln, usw. Das Programmdoku−

ment, das eine notwendige Bedingung des Starts des neuen Programms Ziel 3 ist, wurde

inzwischen genehmigt und wird die Zusammenarbeit bis 2013 unterstützen. Es sind je−

doch auch viele Betriebe und  Gesellschaften, die uns dabei helfen.

Unser Ziel ist eine gute nachbarliche Zusammenarbeit, sowie gemeinsame Projekte für die

Entwicklung und  für die Prosperität der ganzen Region. Die Grenzen und Zollämter sind

verschwunden. Es bleibt noch, die Grenzen in manchen Köpfen zu überwinden.
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Vyhlášení výzvy

Program přeshraniční spolupráce INTERREG IIIA −

Fond malých projektů

v Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge

Tento projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Euroregion Krušnohoří

vyzývá k předkládání návrhů na projekty typu

"People−to−people" v regionu Krušnohoří

s finanční podporou Programu Iniciativy Společenství INTERREG III A

s předpokládaným ukončením realizace projektu do 30. 05. 2008.

Návrhy mohou být předkládány průběžně, poslední termín podání žádosti je

14.02.2008 do 12.00 hodin

v sídle Euroregionu Krušnohoří, Divadlo Rozmanitostí, Topolová 1278/8 Most.

Jednání Lokálního řídícího výboru proběhne dne 29.02.2008

Plné znění Směrnice pro žadatele včetně dalších souvisejících informací je k dispozici

na internetových stránkách Euroregionu Krušnohoří: http://euroregion.pons.cz
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Ověřovatelská kancelář

Horkou novinkou na našem úřadě je splnění akreditačních

podmínek pro Ověřovatelskou kancelář Hospodářské komo−

ry České republiky, která je od listopadu 2007 umístěna

v prostorách úřadu OHK Most. Úkolem ověřovatelské kan−

celáře je vydávání výstupů z informačních systémů veřejné

správy. Konkrétně se jedná o výpisy z obchodního rejstříku,

živnostenského rejstříku a katastru nemovitostí v rámci celé

ČR. Pro rok 2008 je v jednání také vydávání výpisů z rejstříku

trestů. Věříme, že i tuto službu budou využívat nejen čeští

podnikatelé, ale i němečtí podnikající v ČR nebo mající am−

bice zde podnikat. Ověřovatelskou kancelář a její služby mů−

žete využít od pondělí do pátku od 9,00 do 14,30 v pátek do

13,00 a po telefonické dohodě až do 16,00.

Kontaktní centrum a Informační místa

pro podnikatele

Samozřejmě i nadále poskytuje své služby zájemcům o přes−

hraniční spolupráci Kontaktní centrum. Dotazy, které jsou

složitější a vyžadují spolupráci odborného poradce, řešíme

ve spolupráci s Informačním místem pro podnikatele, které

je k dispozici i německým investorům a zájemcům o podni−

kání v ČR.

Kontakty:

Kontaktní centrum

OHK Most

Višňová 666

434 01 Most

Vladimíra Zemanová,

tel: +420 476 206 517

+420 777 627 831

e−mail: imp@ohk−most.cz

„VZORKOVNA“

Novinkou na úřadě je Prezentace výrobků firem Mostecka

tzv. „Vzorkovna“. Záměrem tohoto  projektu je seznámit ši−

rokou a nejen podnikatelskou veřejnost s výrobním potenci−

álem firem působících v našem regionu. Mezi vystavovateli

je rovněž řada německých firem působících v našem regio−

nu, které všichni znáte. Komora věří, že tato expozice bude

vhodnou motivací pro absolventy základních škol vybrat si

jako své budoucí povolání řemeslo, které najde uplatnění

v některé z vystavujících firem. „Vzorkovnu“ můžete navští−

vit v 1. patře KB na Višňové v předsálí úřadu OHK Most.

Novinky z OHK Most a Kontaktního centra
Neuigkeiten aus der Kreishandelskammer und aus dem Kontaktzentrum

Prüfungsbüro

Eine heiße Neuigkeit unseres Büros ist die Erfüllung der Bedingun−

gen der Akreditation für das Prüfbüro der Handelskammer der

Tschechischen Republik. Es ist seit November 2007 im Büro der Kam−

mer in Most. Die Aufgabe des Prüfungsbüros ist die Datenausgabe aus

den Informationssystemen der öffentlichen Verwaltung. Es handelt sich

konkret um Auszüge des Handelsregisters und des Liegenschaftska−

tasters im Rahmen der ganzen Tschechischen Republik. Für das Jahr

2008 wird zurzeit die Möglichkeit besprochen, Auszüge aus dem Stra−

fregister herauszugeben.  Wir glauben, dass nicht nur die tschechi−

schen Unternehmer diese Möglichkeiten nutzen werden, sondern auch

deutsche Unternehmer, die schon in der Tschechischen Republik sind

oder die Absicht haben, sich hier niederzulassen.

Das Prüfbüro und dessen Dienstleistungen kann man Montag bis Frei−

tag von 9.00 bis 14.30 nutzen, am Freitag bis 13.00. Nach telefonis−

cher Absprache kann man bis 16 Uhr zur Sprechstunde kommen.

Kontaktzentrum und Informationspunkte

für Unternehmer

Das Kontaktzentrum leistet selbstverständlich auch weiterhin seine

Dienstleistungen für Interessenten der grenzüberschreitenden Zusam−

menarbeit. Die komplizierter werdenden Fragen und solche, die die

Zusammenarbeit mit einem Fachberater verlangen,  lösen wir geme−

insam  mit der Informationsstelle  für Unternehmer. Diese steht  auch

den deutschen Investoren und den Interessenten für Unternehmen in

der Tschechischen Republik zur Verfügung.

Kontakte:

Kontaktní centrum

OHK Most

Višňová 666

434 01 Most

Vladimíra Zemanová,

tel: +420 476 206 517

+420 777 627 831

e−mail: imp@ohk−most.cz

„MUSTERHALLE“

Eine weitere Neuigkeit im Büro der Kammer ist die Präsentation der

Erzeugnisse von Firmen aus der Region Most, die sog. „Musterhalle“.

Das Projektvorhaben ist nicht nur für die Unternehmer interessant,

sondern auch für die Öffentlichkeit, die mit dem Produktionspoten−

zial in unserer Region wirkenden Firmen vertraut gemacht werden.

Unter den Ausstellern ist auch eine Reihe deutscher Firmen, die in

unserer Region tätig sind. Diese sind schon gut bekannt. Die Kammer

glaubt, dass diese Exposition eine gute Motivation für die Absolventen

der Oberschulen ist, um einen Beruf zu wählen.

Die Musterhalle ist im ersten Stock der Kommerzbank, im

Vorsaal des Amtes der Kammer Most, Višnová Straße zu besichtigen.
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(DTPA/MTL) PRAG: Im Sitz des Außenministe−

riums der Tschechischen Republik in Prag kam

der Verwaltungsrat des Deutsch−Tschechischen

Zukunftsfonds zu seiner letzten Sitzung in die−

sem Jahr zusammen. Schwerpunkt der Tagung

waren die Beratungen zur Unterstützung von

Projekten, die in deutsch−tschechischer Zusam−

menarbeit entstehen.

Die Dezember−Sitzung ist zu jenem Termin

geworden, an dem der Verwaltungsrat die Mit−

finanzierung von Baudenkmalrenovierungen

beschließt. Anträge dazu werden nur einmal im

Jahr angenommen.

Besonders die Zusammenarbeit der ehemaligen

und jetzigen Bewohner schätzt der Verwaltungs−

rat hoch, denn gerade durch ihren gemeinsa−

men Einsatz werden nicht nur baufällige Kul−

turgüter, sondern auch gegenseitige Kontakte

und Vertrauen erneuert.

Deutsche Landsleute tragen mit Hilfe von

Sammlungen mit bedeutenden Summen zu den

Rekonstruktionen bei. Die Förderung kommt

neben anderen den Kirchen in Horní Domašov

(Ober−Thomasdorf) in Nordmähren, in Malá

Veleně (Klein−Wöhlen−Höflitz) bei Děčín sowie

in Hodňov (Honetschlag) zu Gute. Ebenso

gehören die Rekonstruktionen des Friedhofs in

Nový Svět (Heugebäu) in Südböhmen und der

jüdischen Friedhöfe in Loštice und Krnov zu den

unterstützten Projekten. Solchen wiederherstel−

lenden Arbeiten an Denkmälern widmet der

Zukunftsfonds diesmal insgesamt fast 280.000

Euro.

Der Verwaltungsrat fördert weiterhin jedoch

auch Kulturprojekte, Publikationen, Seminare

und eine Vielfalt an zwischenschulischer Zu−

sammenarbeit wie z.B. Austauschaufenthalte

von Schülern. Daneben können Senioren aus

dem Kreis der deutschen Minderheit in Tsche−

chien mithilfe des Zukunftsfonds Rehabilitati−

onsaufenthalte absolvieren.

Bei der Dezember−Sitzung beriet der Verwal−

tungsrat über insgesamt 133 Projekte, wobei

110 von ihnen positiv beschieden wurden.

Insgesamt repräsentiert dies eine Förderung

von mehr als 750.000 Euro.

Eine Übersicht der geförderten Projekte wird auf

den Webseiten des Fonds

(http://www.zukunftsfonds.cz) öffentlich ein−

sehbar sein.

Zukunftsfonds
unterstützt
RenovierungDne 18. října se konalo v Drážďanech ustavu−

jící zasedání Monitorovacích výboru pro nové

programové období Cíl 3 na období 2007 –

2013.

Předseda výboru H. Brauckmann objasnil čle−

nům znovu základní body česko−saského pro−

gramu určeného na podporu přeshraniční spo−

lupráce.

Na jednání se dostavila i paní Kotkovska

z Evropské komise, která je v DG − Regio pří−

slušnou spolupracovnicí tohoto programu.

Informovala přítomné o tom, že nyní již nic ne−

stojí v cestě podpisu Programového dokumen−

Monitorovací výbor pro programové
období Cíl 3 byl ustaven

tu, avšak s podpisem se nedá počítat před po−

lovinou prosince. Bohužel ani konkrétní dobu

dokončení realizačního dokumentu nemohli oba

předsedové výboru sdělit. V dokumentu je to−

tiž zapotřebí provést ještě některá doplnění.

Dalším tématem jednání bylo odsouhlasení jed−

nacího řádu, výběr projektových kritérií a sta−

novení prostředků technické pomoci. Ulrike

Große, vedoucí Společného technického sekre−

tariátu, představila komunikační plán. Eurore−

gion Krušnohoří/Erzgebirge zastupují v Moni−

torovacím výboru  JUDr. Hana Jeníčková, Mgr.

František Bína a Beate Ebenhöh.

Am 18. Oktober fand in Dresden die konsti−

tuierende Sitzung des Begleitausschusses für

die neue Förderperiode Ziel 3 2007 − 2013 statt.

Herr Brauckmann, der Vorsitzende des Aus−

schusses erläuterte den Mitgliedern nochmals

Eckpunkte dieses Sächsisch − Tschechischen

Programms zur grenzüberschreitenden Zu−

sammenarbeit.

Bei der Sitzung war auch Frau Kotkovska von

der Europäischen Kommission zugegen, die

in der DG−Regio die zuständige Bearbeiterin

des Programms ist. Sie informierte darüber,

dass der Unterzeichnung des Programmdoku−

ments nun nichts mehr im Wege stünde, mit

Begleitausschuss zur Förderperiode
Ziel 3 konstituiert sich

einer Unterzeichnung aber nicht vor Mitte De−

zember gerechnet werden könnte.

Einen konkreten Zeitpunkt zur Fertigstellung

des Umsetzungsdokumentes konnte durch die

Vorsitzenden des Begleitausschusses noch

nicht genannt werden. In diesem Dokument

sind noch Anpassungen notwendig.

Weitere Themen der Beratung waren die Be−

schlüsse zur Geschäftsordnung, der Projekt−

auswahlkriterien und zum Einsatz der Tech−

nischen−Hilfe Mittel.

Frau Große vom Gemeinsamen Technischen

Sekretariat stellte den Kommunikationsplan

vor.
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Komise pro krizový management Euroregionu

Krušnohoří se po hasičském slovníku zasadi−

la o vydání dalšího odborného slovníku, tento−

krát pro integrovaný záchranný systém. Slov−

ník byl slavnostně předán za účasti hejtmana

Ústeckého kraje Ing. Jiřího Šulce, obou před−

sedů komise pro krizový management Ing. J.

Hlinky (Osek), R. Lippmanna (Marienberg),

členů komise pro krizový management Euro−

regionu Krušnohoří a mnoha čestných hostů v

Ústí nad Labem 12. prosince 2007. Slovník

obsahuje 5000 hesel a přispěje ke komunikaci

záchranářů v příhraničí, k dorozumění s oběť−

mi neštěstí či havárií a v neposlední řadě

k celkovému zkvalitnění komunikace v příhra−

ničí mezi ČR a německy hovořícími sousedy.

O slovník již projevily zájem česko−bavorské

a česko−rakouské euroregiony. Slovník vychá−

zí v nákladu 1500 ks, financovaný je z Fondu

malých projektů Interreg III A na německé stra−

ně a náklady na tisk hradil sponzorsky Ústec−

ký kraj. Slovník byl předán v prosinci 2007.

Nový záchranářský slovník slavnostně předán

Neues Fachwörterbuch für Angehörige des Rettungswesens in der
Euroregion Erzgebirge herausgegeben
Am 12. Dezember wurde in einem feierlichen

Akt in Usti n.L. das in der Euroregion Erzge−

birge herausgegebene Wörterbuch für An−

gehörige des Rettungswesens durch den

Hauptmann des Bezirkes Usti, Herrn Jiří Šulc

und den Vorsitzenden der Arbeitsgruppe

Brandschutz, Katastrophenschutz und Ret−

tungswesen der Euroregion Erzgebirge Herrn

Rainer Lippmann „getauft“.

Das durch den Dipl. Sprachmittler Andreas

Kutschke erarbeitete Wörterbuch enthält in je−

der Sprachrichtung 5000 Stichworte und soll

allen Angehörigen von Rettungsdiensten, die

im sächsisch/tschechischen Grenzraum tätig

sind, im grenzüberschreitenden Einsatz oder

bei der Versorgung ausländischer Bürger im

eigenen Land nützlich sein.

Es stellt damit eine erhebliche Qualitätsverbes−

serung der Kommunikation im Grenzgebiet

zwischen der Tschechischen Republik und den

deutschsprachigen Nachbarländern dar.

Auch Bayrische und Österreichische Grenzre−

gionen haben bereits Interesse am neuen

Wörterbuch der Euroregion Erzgebirge bekun−

det.

Die Erarbeitung des Wörterbuches wurde auf

sächsischer Seite durch den Kleinprojekte−

fonds des EU − Programms Interreg III A und

durch den Mittleren Erzgebirgskreis finanziert.

Die Finanzierung der  Druckkosten übernahm

dankenswerter Weise der Bezirk Ústí n. L. Da−

mit konnte das Wörterbuch noch im Dezem−

ber herausgegeben werden.
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Školské zařízení „Střední odborná škola a

Střední odborné učiliště v Podbořanech“, dlou−

holetý člen našeho euroregionu, které vyka−

zuje dlouhou dobu také dobrou spolupráci se

zemědělským učilištěm v Zugu u Freibergu,

bylo 3. 12. 2007 místem jednání subkomise

hospodářské komise pro lidské zdroje Eurore−

gionu Krušnohoří. Tato aktivní komise připra−

vuje nejen projekt přeshraniční spolupráce

vzdělávacích zařízení v oblasti rekvalifikací, ale

i konkrétní uplatnění jejich absolventů na obou

stranách hranice. Velký projekt připraví úspěš−

ný žadatel v mnoha dotačních titulech Střední

technická škola ve Velebudicích a čeští členo−

vé komise do něho vstoupí se svými osvědče−

nými německými partnery. Německá strana

projevila velký zájem o společný postup ve

vytváření cílených rekvalifikací. V projektových

záměrech se objevují konkrétní požadavky na

získání odbornosti mechatroniků, strojíren−

ských oborů a vysokoškolsky vzdělaných tech−

niků pro specializované obory, jak je požaduje

například členská firma euroregionu United

Energy. Už i proto proběhne příští jednání ko−

mise v únoru právě v této firmě.

Na závěr se mohli všichni přítomní přesvědčit

o vynikající úrovni učňů zdejšího učiliště.

Die Berufsschulen Střední odborná škola und

Střední odborné učiliště in Most, sind langjähri−

ge Mitglieder unserer Euroregion und haben

schon lange eine gute Zusammenarbeit mit der

Berufsschule für Landwirtschaft in Zug. Am

03.12.2007 fand in Podbořany die Beratung der

Unterarbeitsgruppe Humanressourcen der

Euroregion Krušnohoří statt. Diese aktive

Gruppe bereitet nicht nur ein Projekt der grenz−

überschreitenden Zusammenarbeit der Bil−

dungseinrichtungen im Bereich Umschulung

und Weiterbildung vor, sondern auch den kon−

kreten Einsatz der Absolventen auf beiden

Seiten der Grenze. Ein Großprojekt bereitet der

in vielen Förderungen erfolgreiche Antragstel−

ler Střední technická škola in Most − Velebudi−

ce gemeinsam mit den tschechischen Mitglie−

dern der Gruppe und ihren  deutschen Partnern

vor. Die deutsche Seite äußerte großes Inte−

resse für die gemeinsame Vorbereitung ge−

zielter Umschulungen. In den Projektvorhaben

erscheinen konkrete Anforderungen der Fä−

cher Mechatronik, Maschinenbau, sowie für

technische Hochschulabsolventen, wie sie z.B.

die Mitgliedsfirma der Euroregion „United Ener−

gy“ anfordert. Auch deswegen findet die nächs−

te Beratung der Gruppe im Februar gerade in

dieser Firma statt. Zum Schluss konnten sich

alle Anwesenden von den ausgezeichneten

Bedingungen der Lehrlinge dieser Berufsschu−

le überzeugen.

Subkomise pro lidské zdroje − Subarbeitsgruppe Humanressourcen

Milena Pešoutová a Jiří Škrábal ze Střed−

ní technické školy v Mostě − Velebudicích jsou

zárukou zodpovědné přípravy projektu, kde

bude právě jejich škola vedoucím partnerem

Milena Pešoutová und Jiří Škrábal aus der

Berufsschule Střední technická škola in Most

− Velebudice sind die Garanten bei der  Vor−

bereitung des Projektes, in welchen gerade

ihre Schule der Leadpartner wird

V saském Niederschmiedebergu slavnostně předal ředitel Integrované střední školy tech−

nické COP v Mostě − Velebudicích Mgr. Jiří Škábal se svým kolegou Wolfgangem Schön−

herrem, jednatelem vzdělávacího zařízení Erzgebirgisches Bildungswerk v Pockau, dne

26. 10. 2007 certifikáty českým absolventům třítýdenní souvislé lesnické praxe v saských

lesích.

Seznámili se zde s nejmodernější technikou, s lesnickou prací v Sasku a na závěr postavili

spolu s německými mládežníky v Niederschmiedebergu zahradní domek.

Zakončení úspěšného projektu

Im sächsischen Niederschmiede−

berg übergab am 26.10. 2007

Herr Direktor Mgr. Jiří Škrábal ge−

meinsam mit seinem Kollegen Wolf−

gang Schönherr, Geschäftsführer

des Erzgebirgischen Bildungs−

werks in Pockau, den tschechi−

schen Absolventen des dreiwö−

chigen Forstpraktikums in sächsi−

schen Wäldern, ihre Zertifikate. Sie

lernten die moderne Technik und

die Forstarbeit in Sachsen kennen. Zum Schluss bauten sie gemeinsam mit den deut−

schen Jugendlichen ein Gartenhaus in Niederschmiedeberg aus.

Abschluss eines erfolgreichen Projektes
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Svazek obcí Integro, člen Euroregionu Kruš−

nohoří, podal projekt do Fondu malých projek−

tů Interreg III A s názvem Uplatnění obnovitel−

ných zdrojů energie v období let 2007−2013.

Dne 29. 11. 2007 proběhl poslední z 5 naplá−

novaných workshopů.

Cílem projektu bylo zvýšení informovanosti

zájemců z řad zástupců měst a obcí, které již

realizují a nebo se připravují na realizaci pro−

jektů na principu „Energeticky soběstačné

obce“, to znamená dosažení takové míry zá−

sobování obce energií z místních dostupných

zdrojů, které postačí pro zachování a udržení

základních funkcí místního společenství.

V příjemném prostředí Třebívlic a v Enviromen−

tálním středisku v Leské u Třebívlic seznámili

přední čeští odborníci a dlouhodobí partneři z

německé společnosti LEB zástupce samo−

správ z české i německé strany s nejnovější−

mi a zcela konkrétními výsledky vývoje v této

oblasti. Manuela Prchalová ze Společného

technického sekretariátu v Drážďanech je vy−

soce profesionálně informovala o novém pro−

gramu na podporu přeshraniční spolupráce

Cíl 3.

Zdařilý projekt − Gelungenes Projekt

Der Gemeindeverband Integro, Mitglied unse−

rer Euroregion, beantragte ein Projekt aus dem

Kleinprojektefonds  Interreg III A mit dem Titel

„Verwendung erneuerbarer Energien im Zeit−

raum 2007 − 2013“.

Am 29.11.07 fand dazu der letzte der 5 geplan−

ten Workshops statt. Ziel des Projektes war

die Information solcher kommunaler Stellen, die

bereits  an der Umsetzung von Projekten ener−

getisch unabhängiger Gemeinden arbeiten. Ziel

soll sein, dass  die Gemeinden aus alternati−

ven Energiequellen die Grundversorgung der

Kommunen sichern können. In der Gemeinde

Třebívlice und im Umweltzentrum Leská bei

Třebívlice machten bekannte tschechische

Fachleute mit ihrem langjährigen deutschen

Partner, der Gesellschaft LEB,  die Vertreter

der Selbstverwaltungen mit neuen Ergeb−

nissen der Entwicklung in diesem Bereich

vertraut.

Manuela Prchalová vom Gemeinsamen Tech−

nischen Sekretariat in Dresden informierte  über

das neue Programm zur Unterstützung der

grenzüberschreitenden Zusammenarbeit Ziel 3.

Obr.: Ing. Jan Bittner (vpravo) řídil s velkým

přehledem jednání všech odborných workshopů

Bild: Ing. Jan Bittner (rechts) moderierte

die Veranstaltung

Die tschechische Gesellschaft Energie, die

gemeinnützige Dienstleistungen für die Behin−

derten in der tschechischer Stadt Meziboří leis−

tet, möchte die Integration dieser Menschen in

das „normale“ Leben unterstützen, ihre Selbst−

ständigkeit fördern und ihre sozialen Bedürf−

nisse befriedigen.

Die Gesellschaft Energie wurde am 23.03.1998

gegründet und entwickelt sich unter der Lei−

tung des neuen Direktors, Herrn Ing. Milan

Konečný, sehr erfolgreich. Der „Verein der

tschechischen Konsumenten“ schlug  die Ge−

sellschaft Energie für den Titel „Zufriedener

Kunde“ vor, der am 22. November in Usti über−

geben wurde. Vertreter der Gesellschaft  ha−

ben diesen Titel im Bezirksamt in Ústí nad

Labem aus Anlass des regionalen Verbrau−

chertages entgegen genommen. Unter den

Gästen war auch Hauptmann Jiří Šulc, der der

erste Gratulant war.

Bild: Ing. Milan Konečný ( Mitte)

Neues Mitglied der Euroregion Erzgebirge wird hoch eingeschätzt
Nový člen Euroregionu Krušnohoří získal ocenění

Energie o.p.s., společnost poskytující obecně

prospěšné služby pro handicapované, provo−

zující chráněné dílny v Meziboří a saském Lan−

genau, si předsevzala poskytovat obecně prospěšné služby postiženým občanům, pod−

porovat jejich integraci do běžného života, posilovat samostatnost a pomáhat jim při uspo−

kojování sociálních potřeb. Založena byla 23. 3. 1998 a pod vedením nového ředitele, Ing.

Milana Konečného, se velmi úspěšně rozvíjí. Morální ocenění Spokojený zákazník bylo

Energii navrženo Sdružením českých spotřebitelů a ve čtvrtek 22. listopadu  její zástupci

toto ocenění převzali na krajském úřadu v Ústí nad Labem u příležitosti regionálního Dne

spotřebitele.  Mezi hosty nechyběl a prvním gratulantem byl hejtman Ústeckého kraje Jiří

Šulc.                                                                 Obr.: Ing. Milan Konečný (uprostřed)
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Záměr zápisu Krušnohoří na seznam kulturní−

ho dědictví lidstva UNESCO patří mezi priority

obou částí euroregionu. Na jednání českých

představitelů měst a obcí v Krušnohoří dne

27.11.2007 v Oblastním muzeu v Mostě s ve−

doucími představiteli projektu na české a ně−

mecké straně byl představen dosavadní po−

stup a vytipované 34 objekty na německé

straně. Česká strana zatím připravila 6 objek−

tů, ale další budou doplněny. Důležité při tom

je, aby vybrané objekty tvořily ucelený systém

a přeshraničně na sebe navazovaly. Podání

projektu je plánováno na rok 2011 − 2012.

Das Vorhaben zur Beantragung des Erzgebir−

ges als Kulturerbe der UNESCO gehört zu den

Prioritäten beider Teile unserer Euroregion. Bei

der Beratung tschechischer Vertreter der Städ−

te und Gemeinden im Erzgebirge am

27.11.2007 im Museum Most mit den Leitern

Ctižádostivý záměr, připravit Montanregion Krušnohoří
jako kulturní dědictví UNESCO, se zasazuje na české i ně−
mecké straně o zachování tradic, což je vhodným výcho−
diskem k vytváření budoucnosti. Stále více sem vnášejí
lidé inovativní přístupy. Ty pak výrazně obohacují  hospo−
dářské a kulturní aktivity, které dnes vytvářejí rozvojové
potenciály regionu.
· Přes 800 let to bylo hornictví, které vtisklo krajině svou
podobu, stejně jako hutnictví a s nimi spojená řemesla,
horní díla a sídliště. A také to byly stavby, krajina, kultura
věda i zemská politika. Až do dnešních dnů je patrné množ−
ství historických svědků jakož i krajinných, kulturních a
hospodářských historických pozoruhodností.
· Od středověku po současnost zanechávalo hornictví při
získávání rudy s jejím dalším zpracováním s mnoha dopl−
ňujícími pracemi (tavení rud, obslužné hornické provozy,
kovárny), množství cenných hmotných památek z povr−
chových i hlubinných dolů.
· Hornictví zanechalo kromě geologických odkryvů v kruš−
nohorské krajině markantní stopy. Haldy a propadliny po
dolování, umělé kanály a umělé rybníky vykazují speciální
flóru i faunu.
· V hornických městech a obcích vznikly sakrální i svět−
ské stavby.
· Organizační a tvůrčí činnost lidí v Montanregionu Kruš−
nohoří přispěla mezinárodně uznávaným příspěvkem
k transferu technologií a rozvoji hornických a geologic−
kých věd.
· Hornictví a hutnictví bylo důležitou hospodářskou zá−
kladnou umělecké tvorby a poskytlo množství motivů i té−
mat.
· Umělecká řemesla a obyčeje čerpají z tradice a jsou v
obyvatelstvu silně zakořeněny.
· Rozvoj průmyslu mohl pak využít již dříve zde získané
báňské znalosti.
Bohatý potenciál kulturní krajiny, zahrnující celý region,
nabízí možnost podání žádosti na titul světového dědictví
jako sítě, při splnění tří podstatných předpokladů:
1. Výběr objektů se všeobecným souhrnem a univerzál−
ním významem pro celé lidstvo musí odrážet všechny čás−

Projekt Montanregionu finišuje
Montanregion Erzgebirge im Finish

des Projektes der tschechischen und deut−

schen Seite, wurden die bisher aufgenomme−

nen  34 Objekte der deutschen Seite vor−

gestellt. Die tschechische Seite hat bisher  6

Objekte aufgenommen, weitere 4 sollen er−

gänzt werden. Wichtig dabei ist, dass all diese

Objekte ein abgerundetes System bilden und

eine grenzüberschreitende Thematik erkenn−

bar ist. Die Beantragung des Projektes ist für

2011 − 2012 geplant.

Das ehrgeizige Vorhaben, die „Montanregion Erzgebirge“
zum UNESCO−Welterbe zu entwickeln, setzt im Erzgebirge
auf tschechischer und deutscher Seite auf die Bewahrung
der Tradition und davon ausgehend die Gestaltung der
Zukunft. Immer wieder haben die Menschen innovative
Leistungen erbracht. Das wird in dem Facettenreichtum
der wirtschaftlichen und kulturellen Leistungen deutlich,
die heute die Vielfalt und die Entwicklungspotenziale der
Region prägen.
o In über 800 Jahren prägten der Bergbau, das Hüttenwe−
sen und die damit verbundenen Gewerbe die Siedlungen
und Bauwerke, Landschaft und Kultur, Wissenschaft und
Landespolitik. Dies ist bis heute an einer Vielzahl von his−
torischen Sachzeugen sowie landschaftlichen, kulturellen
und wirtschaftlichen Besonderheiten erlebbar.
· Vom Mittelalter bis in die Gegenwart hinterließen der
Bergbau zur Erzgewinnung und die der Weiterverarbeitung
dienenden Produktionsstätten (Schmelzhütten, Bergfab−
riken, Hammerwerke) zahlreiche wertvolle Sachzeugen un−
ter und über Tage.
· Das Montanwesen hat neben den geologischen Auf−
schlüssen in der Landschaft des Erzgebirges markante

Montanregion Krušnohoří na cestě k zápisu na seznam kulturního dědictví lidstva UNESCO – současný stav a úkoly
Die „Montanregion Erzgebirge“ auf dem Weg zum UNESCO Welterbe Stand und Aufgaben

ti kulturní krajiny v jejím přirozeném, technickém, admi−
nistrativním a kulturně−uměleckém okruhu.
2. Síťové propojení ozřejmí současně podíl celého regio−
nu na těchto činnostech, čímž se bude moci mezinárodně
prezentovat dále se rozvíjející kulturní prostor
3. Síťová struktura otevře pro životem kypící kulturní kraji−
nu potřebné volné prostory pro její hospodářský a regio−
nální rozvoj.
Studie vypracované pro českou i německou část Krušno−
hoří již tento potenciál prokázaly. Při zpracování těchto stu−
dií spolupracovalo se sdružením  Montanregion e.V. Ob−
lastní muzeum v Mostě. V současné době je snaha
prohloubit ještě dosavadní dobré kontakty s Partnerským
spolkem v Litvínově a navázat spolupráci v rámci projektu
UNSECO.

Spuren hinterlassen. Halden und Pingen, Kunstgräben und
Kunstteiche weisen eine spezielle Flora und Fauna auf.
· In den Bergstädten und Gemeinden sind bedeutende
sakrale und profane Bauten entstanden.
· Die organisatorischen und schöpferischen Leistungen
der Menschen in der „Montanregion Erzgebirge“ haben
einen international anerkannten Beitrag zum Technologie−
transfer und zur Entwicklung der Montan− und Geowis−
senschaften geleistet.
· Der Bergbau und das Hüttenwesen waren wichtige wirt−
schaftliche Grundlage des künstlerischen Schaffens und
lieferten zahlreiche Motive und Inhalte.
· Handwerkskunst und Brauchtum schöpfen aus der Tra−
dition und sind in der Bevölkerung verwurzelt.
· Die Industrialisierung konnte die Vorleistungen des
Montanwesens nutzen.
Das reiche und über die gesamte Region verteilte Poten−
zial der Kulturlandschaft bietet die Möglichkeit, den Welt−
erbetitel für ein Netzwerk zu beantragen, das drei wesent−
liche Voraussetzungen erfüllt:
1. Eine Auswahl von Objekten und Sachgesamtheiten mit
universeller Bedeutung für die gesamte Menschheit kann
alle Facetten der Kulturlandschaft im natürlichen, techni−
schen, wissenschaftlichen, administrativen und kulturell−
künstlerischen Bereich widerspiegeln.
2. Das Netzwerk verdeutlicht zugleich den Anteil der ge−
samten Region an diesen Leistungen, wodurch sie gesamt−
heitlich als sich weiter entwickelnder Kulturraum interna−
tional repräsentiert wird.
3. Die Netzwerkstruktur eröffnet die für eine lebendige Kul−
turlandschaft notwendigen Freiräume hinsichtlich ihrer
Wirtschafts− und Regionalentwicklung.
Die Potenziale wurden in Studien für den tschechischen
Teil und deutschen Teil des Erzgebirges nachgewiesen.
Bei der Ausarbeitung dieser Studien kooperierten das Re−
gionalmuseum Most und der Förderverein Montanregion
Erzgebirge e. V. Gegenwärtig gibt es Bemühungen, die
guten Kontakte mit dem Partnerschaftsverein in Litvínov
zu vertiefen und eine Zusammenarbeit im Rahmen des
UNESCO−Projekts zu organisieren.

Dr. Novák − Ústecký kraj a prof. Albrecht − zástupce
sdružení Montanregion Erzgebirge na německé straně

Dr. Novák – Bezirk Ústecký kraj und Prof. Albrecht –
Vertreter des Vereins Montanregion Erzgebirge auf der
deutschen Seite.
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Ve čtvrtek 22. 11. 2007 byl v pozdních odpo−

ledních hodinách slavnostně otevřen silniční

obchvat Marienbergu, který jednak umožní

rychlejší spojení směrem na Chemnitz, jednak

uleví Marienbergu. Toto město nesmírně hus−

tou dopravou trpělo, což vyvolalo i založení

iniciativy pro stavbu obchvatu. Za účasti mi−

nisterského předsedy Saska, saského minist−

ra hospodářství a ministra dopravy,  poslanců

Zemského i Spolkového sněmu a za účasti

zástupců Ústeckého kraje, Euroregionu

Krušnohoří a generálního konzula ČR v Dráž−

ďanech byl zahájen provoz na obchvatu Mari−

enbergu, který byl, spolu s obchvatem Cho−

mutova, hlavní dopravní prioritou euroregionu

a stal se tak dalším příspěvkem ke kvalitnější−

mu dopravnímu evropskému spojení. Velkou

zásluhou dopravní komise euroregionu byl

neustálý společný tlak na vybudování spojo−

vacích komunikací a na stavbu obou obchva−

tů, na získání prostředků na jejich výstavbu, s

neustálým poukazováním na postup prací na

druhé straně. Stavby obou obchvatů proto na

sebe novou komunikací velmi dobře navazují.

Na cestě do Německa můžeme přes Horu Sv.

Šebestiána obdivovat mistrně provedený ob−

chvat Chomutova a novou silnici od Křimova

na státní hranici. Tato komunikace byla posta−

vena s podporou EU − Iniciativou společenství

Interreg III A a velmi se o ni zasloužil nedávno

zesnulý předseda Euroregionu Krušnohoří Ing.

Jiří Leitner. A můžeme navíc obdivovat i nově

otevřený skvělý obchvat Marienbergu.

Obchvat Marienbergu − Umgehungsstraße Marienberg

Am Donnerstag den 22.11.2007 wurde am

späten Nachmittag die Umgehungsstraße

Marienberg eröffnet, die einerseits eine schnel−

lere Verbindung Prag − Chemnitz ermöglicht,

andererseits das Leben in Marienberg erleich−

tert. Die Stadt litt sehr unter dem dichten Ver−

kehr, was auch zur Gründung einer Bürgerini−

tiative für den Ausbau der Umgehungsstraße

ausgelöst hat. Im Beisein des Ministerpräsiden−

ten von Sachsen, des sächsischen Wirt−

schaftsministers und des Bundesministers für

Verkehrs, dem Bürgermeister von Marienberg,

dem Landrat sowie zahlreichen Abgeordneten

des Landtags und Bundestags, und im Bei−

sein der Vertreter  des Bezirks Ústecký kraj,

der Euroregion Erzgebirge/Krušnohoří und des

Generalkonsuls der Tschechischen Republik

sowie mit sehr großer Teilnahme der Bevölke−

rung fand die Verkehrsfreigabe der Umge−

hungsstraße statt.

Diese Umgehungsstraße war, gemeinsam mit

der Umgehungsstraße in Chomutov, eine hohe

Priorität der Euroregion und hat deutlich zur

Verbesserung  der europäischen Verkehrsver−

bindung beigetragen.

Einen großen Beitrag leistete dabei auch die

Arbeitsgruppe Verkehr der Euroregion durch

den unermüdlichen gemeinsamen Druck auf

die Entscheidungsträger für beide Umge−

hungsstraßen. Die Umgehungsstraße Chomu−

tov mit der neuen Straße Křimov − Staatsgren−

ze CZ ist seit 23.11.07 befahrbar. Diese Straße,

für die sich  besonders  der früh verstorbene

Vorsitzende der Euroregion Krušnohoří Jiří Leit−

ner eingesetzt hat, wurde aus dem EU−Pro−

gramm Interreg III A gefördert.
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Realizovaný projekt k problematice odpadové−

ho hospodářství pokračoval 14. 11. 2007 dal−

ším, v pořadí již 15. seminářem, tentokrát vě−

novanému výrobě alternativních paliv. Seminář

byl spojen s odbornou exkurzí ve firmě Kreis−

werke  Delitsch GmbH, kde se palivo vyrábí

z komunálního odpadu. Za euroregion se zú−

častnili dva zástupci: Antonín Beneš, člen Rady

Euroregionu Krušnohoří, který je ředitelem

členské firmy euroregionu Celio a jednatel Eu−

roregionu Krušnohoří František Bína.

Das realisierte, der Problematik der Abfall−

wirtschaft gewidmete Projekt, setzte am

14.11.2007 mit einem weiteren, in der Reihe

schon 15. Seminar fort. Diesmal stand die Pro−

duktion alternativer Brennstoffe im Vorder−

grund. Das Seminar wurde mit einer Fach−

exkursion in die Firma Kreiswerke Delitzsch

GmbH verbunden, wo Brennstoff aus Kom−

munalabfall hergestellt wird. Die Euroregion

wurde durch Herrn Antonín Beneš Ratsmit−

glied der Euroregion und Direktor der Firma

Celio und dem Geschäftsführer der Eurore−

gion Krušnohoří vertreten.

Projekt Interreg III A − regEnt

Pod názvem „Odpad – ekologická zátěž nebo energie?“ se konala ve

dnech 10. a 11. října 2007 mezinárodní konference v Třebívlicích a

Drážďanech v rámci

projektu Interreg III A

„Znalosti o udržitel−

ném rozvoji.“

Tato dvoudenní kon−

ference se věnovala

tématu, které navzdo−

ry stávajícím regulím

EU je na obou stra−

nách hranice rozdílně

pojímáno. Cílem bylo

pochopení situace na

obou stranách, stejně

jako předání informa−

cí o stavu techniky v

oblasti odpadového

managementu pro

pevné složky odpadu.

Pro doplnění cíle byla

na české straně nabídnuta i možnost seznámit se s využíváním obno−

vitelných zdrojů pro vytápění. Účastníci konference pocházeli z Pol−

ska, Německa a především z ČR.

           Hans−Peter Gottfried

Unter dem Titel „Abfall − Altlast, Wertstoff oder Energie?“ fand am 10.

und 11. Oktober 2007 in Třebivlice und in Dresden eine internationale

Abfallkonferenz im Rahmen des

Interreg III A−Projektes „Umwelt−

wissen und nachhaltige Entwick−

lung“ statt.

Die zweitägige Konferenz widme−

te sich einem Thema, das trotz bes−

tehenden EU−Regelwerks beider−

seits der deutsch−tschechischen

Grenze sehr unterschiedlich ge−

handhabt wird. Kenntnis und Ver−

ständnis für die Situation auf bei−

den Seiten zu  erzeugen  war das

Ziel, ebenso wie die Vermittlung

von Kenntnissen zum Stand der

Technik im Bereich Abfallmanage−

ment für feste Abfallstoffe. Ergän−

zend zu diesen Zielen bot sich auf

tschechischer Seite noch die Mög−

lichkeit, die Wärmeerzeugung un−

ter Nutzung nachwachsender Rohstoffe kennenzulernen. Die Teil−

nehmer der Konferenz kamen aus Polen, Deutschland und vor allem

aus Tschechien.

Hans−Peter Gottfried

Wohin mit unserem Abfall? − Kam s naším odpadem?
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Am 14.11.07 findet das Projekt „Euroregiona−

les Netzwerk staatlicher und staatlich aner−

kannter Bildungseinrichtungen“ mit der Über−

gabe der innerhalb des Projektes entstandenen

Materialien in Rechenberg sein formelles Ende.

An diesem Tag werden die ersten „Europakof−

fer“ mit Materialien zur grenzüberschreitenden

Information und Begegnung an sächsische

Mittelschulen und berufsbildende Einrichtun−

gen sowie auf böhmischer Seite an Grund−

schulen und an berufsbildende Einrichtungen

übergeben.

Mit diesem Projekt, das aus europäischen Mit−

teln der Gemeinschaftsinitiative Interreg III A

sowie dem Sächsischen Staatsministerium für

Kultus finanziell unterstützt wurde, sind neue

Wege der grenzüberschreitenden Zusammen−

arbeit im Bildungsbereich beschritten worden.

PädagogInnen aus insgesamt 12 Bildungsein−

richtungen des Freistaates Sachsen und der

Tschechischen Republik  haben erstmalig ge−

meinsam Materialien entwickelt, um über den

jeweiligen Nachbarn zu informieren und auf

Begegnungen vorzubereiten.

Ergänzt werden diese Materialien durch eine

methodische Handreichung, die Bildungsein−

richtungen bei der Entwicklung, Umsetzung

und Finanzierung von grenzüberschreitenden

Begegnungen unterstützt.

Auch Schülerarbeiten sind im „Europakoffer“

zu finden. So haben SchülerInnen der FOR−

TIS−AKADEMIE gGmbH, Chemnitz eine com−

puteranimierte DVD erstellt, die zur Begegnung

mit der jeweiligen Nachbarsprache genutzt

werden kann.

Schülerinnen des Beruflichen Schulzentrums

Schwarzenberg haben einen Katalog mit Frei−

zeitangeboten für Jugendliche im Freistaat

Sachsen produziert.

Abgerundet wird der Inhalt des Europakoffers

durch Informationen aus den Euroregionen

Erzgebirge / Krušnohoří sowie durch Materia−

lien der Europäischen Union und weiterer Ein−

richtungen.

Bereits am Vortag treffen sich VertreterInnen

von Bildungseinrichtungen aus beiden Staa−

ten in Rechenberg − Bienenmühle.

Im Rahmen eines Partner − Kontakt − Semi−

nars haben interessierte Bildungseinrichtungen

die Möglichkeit, Kontakte zum jeweiligen Nach−

barn zu knüpfen und konkrete Aktivitäten für

eine zukünftige Zusammenarbeit zu bespre−

chen.

Europakoffer gehen an sächsische und böhmische Schulen
Evropské kufříky odcházejí do saských a českých škol

Projekt Evropská síť státních a státně akredi−

tovaných školských zařízení, spojený s pře−

dáním materiálů, které v průběhu projektu

vznikly, byl oficiálně zakončen v Rechenber−

gu dne 14. 11. 2007.  Tento den byly předány

první evropské kufříky s materiály a přes−

hraničními informacemi k setkávání saských

středních a profesně vzdělávacích školských

zařízeních a na české stra−

ně základních a středních

odborných škol.

Tímto projektem, který byl

podpořen z evropských

prostředků Interreg III A a

Saským ministerstvem

školství, byla zahájena

nová cesta přeshraniční

spolupráce v oblasti vzdě−

lávání.

Pedagogové i pedagožky

z celkem 12 vzdělávacích

zařízení Svobodného stá−

tu Sasko a ČR zde poprvé vytvořili společný

učební materiál, který podává informace o sou−

sedech na obou stranách a připravuje jejich

setkávání.

Metodické materiály s praktickou příručkou

jsou doplněny o informace ohledně  možností

podpory vzdělávacích zařízení při přípravě, re−

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN ZE ZDROJŮ EU

DAS PROJEKT WURDE ÜBER DIE GEMEINSCHAFTSINITIATIVE INTERREG III A GEFÖRDERT

alizaci a financování přeshraničních setkává−

ní.

V evropském kufříku nalezneme ale i práce

žáků. Tak třeba žáci a žákyně chemnitzké ško−

ly FORTIS−AKADEMIE gGmbH vytvořili ani−

mované DVD v obou jazycích, které je možné

využít k setkávání a žáci a žákyně profesně

vzdělávacího centra Schwarzenberg vyrobili

katalog volnočasových nabídek ve Svobodném

státu Sasko.

Obsah evropského kufříku byl dotvořen z in−

formací, které poskytl Euroregion Krušnohoří−

−Erzgebirge, z podkladů Evropské unie, a rov−

něž z dalších zdrojů.
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O půlnoci z 20. na 21. prosince 2007, u příležitosti vstupu ČR do Schengenského prostoru, zorga−
nizoval euroregion na popud svého místopředsedy Jana Kernera, starosty Loun, veselý happe−
ning na hraničním přechodu Hora Sv. Šebestiána/Reitzenhain. Napřed museli všichni přítomní
vyplnit celní devizové prohlášení, které pro ně obstarala předsedkyně euroregionu Hana Jeníčko−
vá. Pro mnoho mladých bylo něco takového, co jsme museli před rokem 1989 povinně vyplňovat,
zcela neznámé a vyvolalo to mnoho smíchu. Někteří si ještě vzpomněli na potíže na hranicích,
když pašovali boty či vánoční oříšky. Jan Kerner si dokonce vzpomněl na SPZ svého někdejšího
Wartburgu. Hraniční policie udělovala až do půlnoci četným zájemcům razítka do pasů.  Půlnoc
byla hlasitě odpočítávána, všichni zazpívali hymny a poté započali oba předsedové euroregionu
Hana Jeníčková a Albrecht Kohlsdorf podřezávat hraniční sloup. V této práci pak pokračovali
starostové partnerských měst a obcí, podporováni množstvím diváků. Velkého cíle euroregionu
bylo dosaženo, spolupráci nyní nic nestojí v cestě. Co ještě zůstává k odstranění, je ta poslední
hranice, občasná hranice v našich srdcích.

Happening na hranici



Um Mitternacht vom 20. zum 21. Dezember

2007 organisierte die Euroregion auf Initiative
des Bürgermeisters von Louny Jan Kerner an
der Grenze in Reitzenhain/Hora Sv. Šebestiá−
na eine Feier zum Beitritt der Tschechischen
Republik zum Schengenraum.
In lockerer Form wurde an die Gepflogenhei−
ten der Vergangenheit erinnert. Dafür muss−
ten alle Anwesenden eine Zollerklärung aus−
füllen, die die Vorsitzende Hana Jeníčková
mitgebracht hatte. Für viele Jüngere war das,
was vor 1989 Pflicht war, gänzlich unbekannt
und hat somit viel Spaß ausgelöst. Einige erin−
nerten sich aber noch an die Schwierigkeiten
an der Grenze, als sie Schuhe oder sogar
Weihnachtsnüsse schmuggelten. Herr Kerner

13

erinnerte sich sogar an das Kennzeichen sei−
nes alten Wartburgs. Die Grenzpolizei erteilte
den zahlreichen Interessenten bis Mitternacht
die letzten Stempel. Darauf wurde laut gezählt,
alle sangen die Hymnen und die beiden
Vorsitzenden, Hana Jeníčková und Albrecht
Kohlsdorf,  begannen mit der Zersägung der
Grenzpfähle. Diese Arbeit setzten dann die

Bürgermeister der Partnerstädte und Partner−
gemeinden mit Unterstützung der zahlreichen
Zuschauer fort. Damit ging ein großes Ziel der
Euroregion in Erfüllung. Die Grenze ist nun frei,
der Zusammenarbeit steht nichts im Wege.

Happening an der Grenze

21. 12. 200721. 12. 200721. 12. 200721. 12. 200721. 12. 2007
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Projekt „Posílení soudržnosti dětí a mládeže

žijících v česko−německé oblasti Krušných

hor“ byl podpořen v roce 2007 Fondem ma−

lých projektů INTERREG III A (ČR−Sasko)

v regionu Krušnohoří.

Ve dnech 16. − 17. června 2007  naše nezisko−

vá organizace, sdružení MOLDAVA−SRDCE

KRUŠNÝCH HOR a Osterzgebirge e.V., zre−

alizovali jednu z aktivit projektu pořádanou pro

děti obcí Krušných hor na české i německé

straně. Uskutečnila se turisticko−poznávací

akce se zaměřením na rostliny, zvěř a podne−

bí související s životem Krušných hor.

Dne 16. listopadu 2007 jsme uspořádali setkání

partnerských organizací formou dětského wok−

shopu na téma: „Příroda nás sbližuje“. Další

aktivitou projektu bylo vyhlášení fotografické a

výtvarné soutěže dětí „Příroda očima dětí“, kte−

rá probíhala celoročně a byla zaměřena na

amatérské fotografie a výtvarné zpracování dětí

ze života zvířat, rostlin a přírodních úkazů Kruš−

ných hor. Tato byla slavnostně vyhlášena na

dětském workshopu a ve spolupráci se stu−

denty Střední pedagogické školy v Mostě byla

instalována putovní výstava tvorby dětí na

Obecním úřadě Moldava. V měsíci lednu je

možno výsledky práce dětí vidět v základní

škole ve Frauensteinu. V průběhu celé reali−

zace projektu se zpracovávaly a doplňovaly

webové stránky naší organizace, které moni−

torovaly celý projekt.

Die Stärkung des Zusammenhalts der Kinder

und Jugendlichen, die im tschechischen sowie

im deutschen Teil des Erzgebirges leben, wur−

de 2007 im Kleinprojektefonds Interreg III A in

der Region Erzgebirge gefördert.

In den Tagen vom 16. bis

17. Juni 2007 hat unsere

gemeinnützige Gesell−

schaft MOLDAVA − SRD−

CE KRUŠNÝCH HOR

(Herz des Erzgebirges)

gemeinsam mit dem Ost−

erzgebirge e.V. eine der

im Projekt geplanten Ak−

tivitäten umgesetzt. Es

war eine touristische Ver−

anstaltung mit Kennenler−

nen von Pflanzen und

Tieren, sowie das im Zu−

sammengang mit dem Kli−

ma stehende Leben im

Erzgebirge. Am 16. November veranstalteten

wir ein Treffen der Partnerorganisationen beim

Workshop der Kinder zum Thema „Die Natur

bringt uns näher“. Eine der weiteren Aktivitä−

ten war die Ausrufung des Foto− und Malwett−

Projekt pro děti v srdci Krušnohoří − Projekt für Kinder im Herzen des Erzgebirges

Krušnohorský závod v aktivní turistice. Všich−

ni se těšíme na nové zážitky a děkujeme Eu−

roregionu Krušnohoří, že mám umožnil reali−

zovat tento projekt.

Šárka Hnátková,

místopředsedkyně občanského sdružení

MOLDAVA−SRDCE KRUŠNÝCH HOR

bewerbes für  Kinder zum Thema „Natur mit

Kinderaugen“. In der Zusammenarbeit mit Stu−

denten der Fachpädagogischen Schule in Most

konnte die erste Wanderausstellung der ein−

gereichten Arbeiten der Kinder installiert wer−

Ohlasy zúčastněných dětí a široké veřejnosti

na české i německé straně byly velmi pozitiv−

ní. Navázaly se tímto projektem i nové vztahy

v rámci přeshraniční spolupráce a už nyní se

plánuje další společný projekt Mezinárodní

den. Im Januar kann man die Arbeiten in der

Grundschule in Frauenstein sehen. Im Verlauf

der Umsetzung des Projektes werden die

Webseiten  unserer Organisation neu erarbei−

tet und ergänzt. Sie haben das ganze Projekt

begleitet. Die Resonanz der beteiligten Kinder

sowie der Öffentlichkeit auf der tschechischen

und auf der deutschen Seite war sehr positiv.

Mit diesem Projekt wurden im Rahmen der

grenzüberschreitenden Zusammenarbeit auch

neue Kontakte  geknüpft und schon jetzt wird

ein weiteres Projekt als Internationaler Erzge−

birgswettbewerb auf dem Gebiet des Touris−

mus geplant. Wir alle freuen uns auf neue Er−

lebnisse und wir bedanken uns bei der

Euroregion Krušnohoří/Erzgebirge für die Mög−

lichkeit, dass wir unser Projekt realisieren

konnten.

Šárka Hnátková,

Stellvertreterin der Gesellschaft MOLDAVA−

SRDCE KRUŠNÝCH HOR o.s.
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Vom Winter überrascht wurden die Teilnehmer

der Projektwerkstatt am 7. November 2007 in

Lesna im Böhmischen Erzgebirge.

Dort fand im Horsky Hotel eine Projektwerkstatt

zu den Zwischenergebnissen eines dezentra−

len, integrierten und grenzüberschreitenden

Hochwasserschutzes (DINGHO) statt. Wis−

senschaftler der Freien Universität Berlin, der

Karlsuniversität Prag und des Institutes für

Ökologische Raumentwicklung Dresden stell−

ten die bisherigen Ergebnisse ihrer Arbeit zum

Projekt vor. Dazu gehörten Maßnahmevor−

schläge zum Hochwasserschutz in den Ein−

zugsgebieten Obere Flöha, Natzschung und

Schweinitz und zur Modellierung der Wasser−

retention im Einzugsgebiet der oberen Chomu−

tovka, sowie die Vorstellung von Varianten zur

Aktivierung einer grenzüberschreitenden Netz−

werkarbeit.

Diese Maßnahmen finden innerhalb eines EU−

kofinanzierten Interreg III A Projektes statt.

Účastníky workshopu na české straně Kruš−

ných hor překvapila zima již 7. listopadu 2007.

V horském hotelu Lesná se tam konal projek−

tový workshop představující výsledky jeho prv−

ní poloviny, obsahující decentralizovanou,

integrovanou a přeshraniční ochranu před po−

vodněmi (DINGHO). Vědečtí pracovníci Svo−

bodné univerzity Berlín, Karlovy univerzity Pra−

ha  a Institutu pro ekologický regionální rozvoj

Workshop zum Hochwasserschutz − Workshop o protipovodňové ochraně

Drážďany zde představili dosavadní výsledky

své práce v projektu. Patří sem návrhy opatře−

ní na ochranu před povodněmi z povodí Horní

Flöhy, Natzschung a Schweinitz a modelová−

ní  vodní retence v povodí  Chomutovky. Před−

staveny byly také varianty aktivování přeshra−

niční síťové spolupráce.

Tato akce byla spolufinancována v rámci pro−

jektu Interreg III A.

Dne 8. listopadu slavnostně zahájil tuto

výstavu v krajském úřadě zemský rada Al−

brecht Kohlsdorf, předseda Přírodního parku

Erzgebirge/Vogtland a předseda Euroregionu

Erzgebirge/Krušnohoří společně s krajským

hejtmanem Ústeckého kraje Ing. Jiřím Šulcem.

Informační tabule podávají informace o úkolech

a cílech přírodního parku, o jeho fungování jako

přírodního rezervoáru, o krajině a krajinotvor−

bě a o rekreaci. Zvláštní úsek je věnován

ochraně krušnohorských rašelinišť.

Výstava je k vidění na krajském úřadě do 30.

listopadu, a následně poputuje do Scholy Hu−

manitas v Litvínově.

Pracovníci Přírodního parku Erzgebirge/Vogt−

land navázali touto výstavou živé odborné kon−

takty se svými kolegy z krajského úřadu a chtějí

v novém programovém období připravit spo−

lečný projekt na ochranu rašelinišť v příhrani−

čí.

Putovní výstava „Vychutnat přírodu a rozumět jí“
Wanderausstellung „Natur erleben und verstehen“

Am  8.  November eröffnete Herr Landrat Al−

brecht Kohlsdorf, Vorsitzender des Naturparks

Erzgebirge/Vogtland und Vorsitzender der

Euroregion Erzgebirge gemeinsam mit dem

Bezirkshauptmann des Ustecky kraj Herrn Ing.

Jiri Sulc im Bezirksamt  diese Ausstellung.

Die Tafeln informieren zu Aufgaben und Zie−

len des Naturparks, zu seiner Funktion als

wichtiges Wasserreservoir, zu Landschaft und

Landschaftspflege und zur Erholung. Ein be−

sonderer Abschnitt ist dem Schutz der Erzge−

birgsmoore gewidmet.

Die Ausstellung, die bis zum 30. November im

Bezirksamt zu sehen ist, wird anschließend in

der Schola Humanitas in Litvinov gezeigt.

Die Mitarbeiter des Naturparks Erzgebirge/

Vogtland pflegen über die Ausstellung hinaus

mit ihren Kollegen im Bezirksamt einen regen

fachlichen Kontakt und wollen in der neuen

Förderperiode auch ein gemeinsames Projekt

zum Schutz der Moore im Grenzgebiet auf den

Weg bringen.

Nepřehlédněte!

Projektové žádosti na podporu meziregionální a přeshraniční spolu−

práce na německé straně našeho euroregionu musí být podány nej−

později  28. února 2008 do Vládního prezídia Chemnitz.

Na později doručené žádosti nebude již brán bohužel zřetel.

Bitte beachten!

Projektanträge zur interregionalen und grenzüberschreitenden Zusam−

menarbeit müssen bis spätestens 28. Februar 2008 beim Regierungs−

präsidium Chemnitz abgegeben werden.

Später eingereichte Anträge können leider nicht mehr berücksichtigt

werden.
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Inspirací projektu byla Strategie rozvoje lidských zdrojů
pro Českou republiku, kterou schválila vláda ČR na jaře
2003.
V jedné z jejích kapitol je věnována pozornost základním
společenským znalostem, dovednostem a hodnotám, kte−
ré jsou společnou základnou a předpokladem pro všech−
ny směry rozvoje lidských zdrojů. Zvládnutí gramotností
neznamená pro člověka zvýšení jeho konkurenční výhody
na trhu práce, ale jejich absence jej na tomto trhu diskva−
lifikuje.
Strategie rozvoje lidských zdrojů konstatuje, že v nejtěž−
ším postavení se nachází starší střední generace, tedy lidé
starší 50 let.
Gramotností je celá řada. My jsme věnovali pozornost těm,
které jsou považovány za  nejdůležitější. Jedná se o jazy−
kovou gramotnost, informační gramotnost, ekonomickou
gramotnost, občanskou gramotnost a gramotnost udrži−
telného rozvoje.
Projekt byl realizován v rámci  3. priority Operačního pro−
gramu Lidské zdroje nazvané „Rozvoj celoživotního vzdě−
lávání“. Byl financován Evropským sociálním fondem a
rozpočtem České republiky. Zahájen byl v listopadu 2005
jako dvouletý program. Název „Univerzita půl třetího věku“
je symbolický. Naznačuje, že se jedná o typ vzdělávání,
které je určeno lidem, jež se pomalu blíží k důchodovému
věku.
Nositelem projektu se stala Vysoká škola finanční a správ−
ní, o. p. s. (dále jen VŠFS) člen našeho euroregionu, s tím,
že vlastní realizace vzdělávání probíhala od října 2006 v
její pobočce v Mostě. Partnery školy se v projektu staly
Hospodářská a sociální  rada Ústeckého kraje, Úřad práce
v Mostě a Ústecký kraj.
Cílem projektu bylo vytvořit vzdělávací program sestavený
z řady vzdělávacích modulů a jeho následné pilotní ověře−
ní na cílové skupině, kterou měli tvořit zejména středo−
školsky a vysokoškolsky vzdělaní lidé, kteří jsou nezaměst−
naní nebo jsou ohrožení ztrátou zaměstnání.
Řízení projektu bylo dvouúrovňové, jednu úroveň tvořil
realizační tým a druhou úroveň řízení projektu tvořil Řídící
výbor. Cílem Řídícího výboru projektu bylo zejména do−
hlížet na plnění harmonogramu vytčených úkolů a přijí−
mání strategických rozhodnutí.
Vzdělávací program se skládal z celkem 8 samostatných
vzdělávacích modulů. V praxi to znamenalo to, že zájemci
o studium si mohli vybrat z bohaté nabídky ty moduly, o
které měli zájem. Za úroveň každého modulu zodpovídal
garant modulu.
Nábor posluchačů do vzdělávacích modulů byl zahájen na
jaře 2006. Obyvatelé Ústeckého kraje se mohli o připravo−
vané Univerzitě půl třetího věku dozvědět z regionálního
tisku, propagačních letáků, které poskytovaly u svých pře−
pážek úřady práce Ústeckého kraje, které distribuovala svým
členům HSR−ÚK, a které byly mimo jité vylepeny i
v autobusech městské dopravy v Mostě.
Zájem o projekt byl veliký. Celkem se přihlásilo 79 poslu−
chačů. Z nich mnozí se zapsali do více modulů. Někteří do
všech. 19 posluchačů bylo v té době nezaměstnaných.
Nejstarší posluchač se narodil v roce 1943 a označil se
jako člověk ohrožený ztrátou zaměstnání. Zájem o vzdělá−
vání projevily více ženy, a to v poměru 63:16.
Předvídatelně největší zájem byl o jazykové gramotnosti,
do kterých se přihlásilo celkem 89 posluchačů. Překvape−
ním byl vysoký zájem o gramotnost udržitelného rozvoje.

„Nové gramotnosti pro střední generaci aneb Univerzita půl třetího věku“
„Neue Kenntnisse für die mittlere Generation oder Universität des halbdritten Alters“

Inspiration des Projektes war die von der Regierung der
Tschechischen Republik im Jahre 2003 genehmigte „Stra−
tegie der Entwicklung der Humanressourcen“.
In einem der Kapitel ist die Aufmerksamkeit den gesell−
schaftlichen Kenntnissen, Fertigkeiten und Werten  gewid−
met, die eine gemeinsame Grundlage und eine Voraus−
setzung für alle Richtungen der Entwicklung der
Humanressourcen sind. Diese Ausbildung dient  nicht dem
Vorteile auf dem Arbeitsmarkt, aber wer sie nicht hat, ist
disqualifiziert. Die Strategie der Entwicklung der Human−
ressourcen stellt fest, dass sich die ältere Mittelgeneration
in der schwierigsten Lage befindet, also die Leute ab 50.
Es gibt viele Erkenntnisse. Wir schenkten denen Aufmerk−
samkeit, die als wichtigste betrachtet werden. Es handelt
sich um das Sprach−, Informations−, Wirtschafts−  und Bür−
gerwissen, sowie um das Wissen  dauerhafter Entwicklung.
Das Projekt wurde im Rahmen der 3. Priorität des Operati−
onsprogramms Humanressourcen unter den Titel „Entwi−
cklung der lebenslangen Bildung“ umgesetzt. Gefördert
wurde es vom Europäischen Sozialfond und dem Haushalt
der Tschechischen Republik. Der Titel „Universität des
Halbdritten Alters“ ist ein symbolischer. Er deutet an, dass
es sich um einen Bildungsvorschlag handelt, der für die
Menschen vorgesehen ist, die sich langsam dem Rent−
neralter nähern.
Projektträger wurde die Hochschule für Verwaltung und
Finanzen, die gemeinnützige Gesellschaft „Vysoká škola
finanční a správní, o. p. s.“, die Mitglied unserer Euroregi−
on ist. Die Bildungsmaßnahmen wurden in ihrer Nieder−

Do tohoto modulu se přihlásilo 40 posluchačů.
Posluchači zahájili svá studia v říjnu 2006. Pilotní ověřo−
vání vzdělávacího programu bylo ukončeno na konci červ−
na 2007. Po celou dobu probíhalo jazykové vzdělávání.
Vzdělávací moduly na sebe postupně navazovaly. Vzdělá−
vání bylo posluchačům poskytováno zdarma. Díky finanční
přípoře jsme nabízeli našim frekventantům zdarma i ob−
čerstvení.
Všichni absolventi vzdělávacího modulu obdrželi osvěd−
čení o jeho absolvování. Ti z nich, kteří úspěšně absolvo−
vali nejméně 3 vzdělávací moduly získali „velké“ osvědče−
ní o absolvování celého vzdělávacího programu Univerzity
půl třetího věku, které se během času začalo také říkat
Univerzita pro střední generaci.
Univerzita půl třetího věku splnila vytčený cíl i do projektu
vložená očekávání.
Zkušenosti a poznatky  získané v průběhu realizace pro−
jektu vedou VŠFS k rozhodnutí pokračovat v nově vytvo−
řené formě vzdělávání starší střední generace a to využitím
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschop−
nost, který bude v letech 2008 až 2015 financován Evrop−
ským sociálním fondem a rozpočtem České republiky.
Odzkoušený pilotní vzdělávací program chceme inovovat
a upravit tak, aby mohl být zahájen na podzim 2008, a to
jak v pobočce VŠFS v Mostě, tak v pobočce na Kladně.
Dále hodláme připravit a realizovat 2. a 3. ročník Univerzi−
ty půl třetího věku. Zprvu v Mostě, později rovněž i na Klad−
ně.                                 Mgr. Jaroslava Barbara Sporková Mgr. Jaroslava Barbara Sporková Mgr. Jaroslava Barbara Sporková Mgr. Jaroslava Barbara Sporková Mgr. Jaroslava Barbara Sporková

lassung in Most seit Oktober 2006 durchgeführt. Die Part−
ner des Projektes waren der Wirtschafts− und Sozialrat des
Bezirks, das Arbeitsamt in Most und der Ústecký kraj.
Ziel des Projekts war die Erstellung eines Bildungspro−
gramms. Dieses bestand  aus verschiedenen Modulen
zunächst für die  Zielgruppe der Arbeitslosen oder durch
Arbeitslosigkeit bedrohten Menschen, die einen Mittel−
oder Hochschulabschluss haben.
Die Steuerung des Projektes hatte zwei Ebenen. Die eine
bildete das Realisierungsteam  und die zweite der Len−
kungsausschuss. Ziel des Lenkungsausschusses war es,
den Ablaufplan der Aufgaben zu beaufsichtigen und die
strategischen Entscheidungen zu treffen.
Das Bildungsprogramm bestand aus insgesamt 8 selb−
ständigen Modulen. In der Praxis bedeutete das, dass die
Interessenten aus einem reichen Angebot von Modulen
auswählen konnten.
Mit der Werbung für die Module wurde im Frühjahr 2006
begonnen. Die Einwohner des Bezirks Ústecký kraj wur−
den in der Regionalpresse zum Projekt informiert, sowie
durch Faltblätter.
Das Interesse war groß. Insgesamt haben sich 79 Schüler
angemeldet. Viele haben sich in mehrere Module einge−
schrieben, einige in alle. 19 davon waren in dieser Zeit
arbeitslos. Der älteste Teilnehmer war 64 Jahre alt und hat
sich als „ von Arbeitslosigkeit bedroht“ bezeichnet. Das
größere Interesse zeigten die Frauen − im Verhältnis  63 :
16.
Vorauszusehen war das große Interesse an Sprachkursen,
an denen sich insgesamt 89 Teilnehmer beteiligten. Eine
Überraschung war das große Interesse zur dauerhaften
Entwicklung, wo 40 Schüler angemeldet waren. Begon−
nen hatte die Ausbildung im Oktober 2006. Das Pilotpro−
jekt wurde Ende Juni beendet. Der Sprachunterricht lief
währen der gesamten Zeit. Die Bildungsmodelle waren
untereinander vernetzt.
Die Ausbildung war für die Schüler kostenlos. Dank der
finanziellen Unterstützung konnte  den Schülern auch ein
Imbiss angeboten werden.
Alle Absolventen erhielten am Ende eine Bescheinigung.
Wer mindestens 3 Bildungsmodule erfolgreich abschloss,
erhielt die sog. große Bescheinigung zum gesamten Bil−
dungsprogramm der Universität des halbdritten Alters,  die
im Laufe der Zeit auch als Universität für die mittlere Ge−
neration bezeichnet wurde.
Die Universität des halbdritten Alters erfüllte die an das
Projekt gestellten Erwartungen.
Die in der Umsetzung des Projektes erworbenen Erfahrun−
gen und Kenntnisse stellen die Hochschule VŠFS vor die
Entscheidung, ob diese Form der Ausbildung der mittle−
ren und älteren Generation fortgesetzt werden soll. Dazu
könnte das Operationelle Programm „Bildung für Konkur−
renzfähigkeit“ verwendet werden, das 2008−2015 vom
Europäischen Sozialfonds finanziert und durch den Haus−
halt der Tschechischen Republik kofinanziert wird.
Das bereits erprobte Pilotbildungsprogramm kann ange−
passt werden, damit es im Herbst 2008 wieder starten kann
− sowohl in der VŠFS, als auch in der Niederlassung in
Kladno. Weiterhin wird der 2. und 3. Jahrgang der Univer−
sität des halbdritten Alters vorbereitet. Erst in Most, später
auch in Kladno.

Mgr. Jaroslava Barbara SporkováMgr. Jaroslava Barbara SporkováMgr. Jaroslava Barbara SporkováMgr. Jaroslava Barbara SporkováMgr. Jaroslava Barbara Sporková
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Jako pokračování Česko−saského divadelního festivalu

Euroregionu Krušnohoří, který si v minulých letech získal

velkou oblibu, a na kterém se podílelo stále více divadel i

mimo Euroregion Krušnohoří, se představil tento festival

jako Divadelní podzim, nyní pod vedením komorního zpě−

váka profesora Thomase Tomaschkeho, který se již před

mnoha lety etabloval jako organizátor festivalu Mitte Eu−

ropa v saském trojúhelníku tří zemí.

V době od 7. do 11. listopadu 2007 se zde představilo

Městské divadlo v Mostě, divadlo z Ústí nad Labem, diva−

dlo pro děti a mládež Kinder− und Jugendtheater Stoll−

berg, Mittelsächsische Theater Freiberg, Eduard − von Win−

terstein − Theater Annaberg a rovněž hostitelské  divadlo

Vogtlandtheater Plauen. Divadla měla možnost představit

tu produkci svých domovských scén. Divadelní festival byl

zahájen představením Beatles z mostecké scény s mnoha

známými písněmi Beatles, které přivábily do divadla v Plav−

ně mnoho diváků.

Als Fortführung des sächsisch−tschechischen Theaterfes−

tivals der Euroregion Erzgebirge, das sich in den vergan−

genen Jahren großer Beliebtheit erfreute und an dem mehr

und mehr auch Theater außerhalb der Euroregion Erzge−

birge teilnahmen, hat sich dieses Festival als „Thea−

terherbst“ nun unter der Leitung von Kammersänger Prof.

Thomas Thomaschke, der schon seit vielen Jahren  das

Festival Mitte Europa im sächsischen Dreiländereck eta−

bliert hat, neu vorgestellt.

Vom 7.−11. November hatten das Stadttheater Most, das

Theater Ústí n.L., das Kinder− und Jugendtheater Stoll−

berg, das Mittelsächsische Theater Freiberg, das Eduard−

von Winterstein −Theater Annaberg sowie das gastgeben−

de Vogtlandtheater Plauen Gelegenheit, Produktionen aus

ihren Häusern vorzustellen.

Eröffnet wurde der Theaterherbst mit dem Stück „Käfer−Beat−

les“, einer Produktion aus Most mit vielen bekanten Beatles−

titeln, die viele Zuschauer in das Plauener Theater zog.

První Česko−německý divadelní podzim − Erster Deutsch−Tschechischer Theaterherbst

B
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Königreich Sachsen – Traditionen in Schwarz und Gelb
1806−1918 “ ist das neue Buch von S.K.H. Dr. Albert Prinz
von Sachsen und Herzog zu Sachsen, das am
17. November der interessierten Öffentlichkeit im Dresde−
ner Lingnerschloss vorgestellt wurde.
In seiner Laudatio arbeitete Dr. Joachim Menzhausen, der
langjährige Leiter des Grünen Gewölbes Dresden a. D., die
Besonderheiten des Sächsischen Adels in dieser Zeit he−
raus, der es im Gegensatz zum Preußischen Adel ver−
stand, sich an der Industrialisierung zu beteiligen, diese
zu fördern und sich schon früh sozial zu engagieren. Von
dieser Weitsicht hat das Land seit dem profitiert und wur−
de eines der stärksten Länder Deutschlands.
Dr. Albert Prinz von Sachsen schreibt zum Ende seines
Buches, dass er auf seinen erarbeiteten Doktortitel stolzer

Präsentation des Buches „Königreich Sachsen“ − Prezentace knihy „Království Saské“

Království Saské − Tradice v černé a žluté 1806−1918 –
tak se jmenuje nová kniha Jeho Královské Výsosti Dr. Al−

ist als auf den ererbten Adelstitel. Die Druck− und Verlags−
gesellschaft Marienberg hat dieses Buch in kurzer Zeit und
in hervorragender Qualität herausgebracht.

berta saského prince a saského vévody, která byla před−
stavena 17. listopadu zvídavé veřejnosti v drážďanském
zámku Lingnerschloss. Ve svém oslavném projevu zmínil
Dr. Joachim Menzhausen, dlouholetý vedoucí kulturního
zařízení Grünes Gewölbe Dresden, mimořádnost saské
šlechty v onom čase, kdy se narozdíl od pruské šlechty
podílela na industrializaci, podporovala ji, a záhy se také
již angažovala v sociálních záležitostech. Z této prozíravosti
měla užitek celá země a Sasko se tak stalo jednou
z nejsilnějších zemí v Německu.
Dr. Albert, saský princ, píše na závěr své knihy, že je na
svůj doktorský titul hrdější než na zděděný šlechtický titul.
Tisk ve vysoké kvalitě a v krátkém čase vytvořila společ−
nost Druck− und Verlagsgesellschaft Marienberg. Tato spo−
lečnost pro náš euroregion tiskne většinu publikací.

V sobotu 1. prosince 2007 se delegace Partnerského spol−
ku Litvínov, o.p.s. vedená starostou města Litvínova Mgr.
Milanem Šťovíčkem a ředitelkou spolku PhDr. Marií Sva−
činovou zúčastnila slavnostního zasedání v partnerském
městě Olbernhau věnovaného 15. výročí podepsání part−
nerské smlouvy mezi oběma městy.
Starosta Olbernhau Dr. Steffen Laub přinesl ve svém vy−
stoupení poselství do budoucna. Připomněl, že 10. pro−
since 2008 uplyne 60 let od vyhlášení Všeobecné dekla−
race lidských práv OSN. Pro tuto příležitost vytvořil
bavorský výtvarník Richard Hillinger z Landshutu holubi−
ci, která má být vypuštěna do světa. 30 holubic má obletět
svět. Právě tolik, kolik je článků Deklarace.
Jednu z těchto holubic Laub získal a předal při této slav−
nostní příležitosti Šťovíčkovi jako symbol spolupráce a
přátelství. Tři měsíce bude holubice zdobit starostovu pra−
covnu, až se v březnu rozletí s novým poselstvím do Stadt−
bergenu, poté do Brie−Comte−Robert a přes Bagnolo Mel−
la se 10. prosince 2008 opět vrátí do Olbernhau.
Adventní setkávání po obou stranách hranice vyvrcholilo
14. prosince, kdy Litvínovem procházel Havířský průvod
v tradičních krojích ze Seiffenu a Olbernhau, hornická de−
chová hudba, ukázka tradičních řemesel a „Oživlé hračky“,
kde se představily děti ze Seiffenu ve spolupráci s literár−
ním dramatických oborem ZUŠ. Průvod se vydal od Vald−
štejnského zámku náměstí Míru a dále ke kostelu sv. Mi−

Společná setkání zpříjemnila vánoční čas − Zusammenkünfte machten die Weihnachtszeit noch gemütlicher
chaela archanděla. Součástí akce je pořádání Krušnohor−
ského dobového jarmarku s tradičními produkty české
výroby, řemesly pro zahraniční návštěvníky a pro návštěv−
níky z jiných částí ČR. Zmíněný projekt je podpořen
z Fondu malých projektů v rámci iniciativy Společenství
INTERREG III A.

Am Sonnabend, dem 1. Dezember 2007 nahm eine Dele−
gation des Partnerschaftsvereins Litvínov, mit dem Bür−
germeister der Stadt Litvínov Mgr. Milan Šťovíček und der
Leiterin des Partnerschaftsvereins Frau PhDr. Marie Sva−
činová an der Spitze an der Festtagung in der Partnerstadt
Olbernhau teil. Das Treffen wurde dem 15. Jubiläum der
Unterzeichnung des Partnerschaftsvertrags zwischen den
beiden Städten gewidmet.
Der Bürgermeister von Olbernhau Dr. Steffen Laub brach−
te in seiner Festrede eine Botschaft für die Zukunft. Er erin−
nerte  daran, dass am 10. Dezember 2008 das 60. Jubiläum
der Allgemeinen Menschenrechtsdeklaration der Vereinig−
ten Nationen bevorsteht. Zu dieser Gelegenheit hat der
bayerische Künstler Richard Hillinger aus Landshut eine
Taube geschaffen, die in die ganze Welt fliegen soll. 30
Tauben sollen um die Welt fliegen und Frieden und Freund−
schaft bringen. Genau so viele, wie es Artikel in der Dekla−
ration gibt. Eine dieser Tauben hat Dr. Laub erworben und
bei dieser festlichen Gelegenheit Šťovíček als Symbol der

Zusammenarbeit und Freundschaft übergeben. Drei
Monate lang wird die Taube das Arbeitszimmer des Bür−
germeisters bewohnen, bis sie im März mit einer neuen
Bot−schaft nach Stadtbergen und dann nach Brie−Comte−
Robert fliegt, um über Bagnolo−Mella am 10. Dezember
2008 wieder in Olbernhau zu landen.
Die Gäste beider Veranstaltungen dieses internationalen
erzgebirgischen Treffens äußerten Begeisterung und ihr
herzliches Dankeschön ging vor allem an beide Organisa−
toren – die Partnerschaftsvereine Olbernhau und Litvínov.
Das adventliche Zusammensein  beiderseits der Grenze
fand seinen Höhepunkt am 14. Dezember, als durch Litví−
nov die Bergparade mit traditionellen Knappschaftstrach−
ten aus Seiffen und Olbernhau, der Bergmannskapelle und
dem „Lebendigen Spielzeug“ aus Seiffen marschierte. Der
Umzug startete am Waldsteinerschloss und ging nach dem
Auftritt der Beteiligten und der Seiffener Kinder sowie der
von der Musikschule Litvínov−Chudeřín auf dem Platz
náměstí Míru weiter zu der Hl.Erzengel−Michael−Kirche.
Auch ein historischer Erzgebirgsjahrmarkt mit traditionel−
len tschechischen Produkten, dem Vorführen von Hand−
werk für die Einheimischen sowie für Besucher  von Fern
und Nah ist nicht mehr wegzudenken.
Unterstützt und mitfinanziert wurde dieses Projekt aus dem
Kleinprojektefonds im Rahmen der Gemeinschaftsinitiati−
ve INTERREG III A.
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genen Jahren großer Beliebtheit erfreute und an dem mehr

und mehr auch Theater außerhalb der Euroregion Erzge−

birge teilnahmen, hat sich dieses Festival als „Thea−

terherbst“ nun unter der Leitung von Kammersänger Prof.

Thomas Thomaschke, der schon seit vielen Jahren  das

Festival Mitte Europa im sächsischen Dreiländereck eta−

bliert hat, neu vorgestellt.

Vom 7.−11. November hatten das Stadttheater Most, das

Theater Ústí n.L., das Kinder− und Jugendtheater Stoll−

berg, das Mittelsächsische Theater Freiberg, das Eduard−

von Winterstein −Theater Annaberg sowie das gastgeben−

de Vogtlandtheater Plauen Gelegenheit, Produktionen aus

ihren Häusern vorzustellen.

Eröffnet wurde der Theaterherbst mit dem Stück „Käfer−Beat−

les“, einer Produktion aus Most mit vielen bekanten Beatles−

titeln, die viele Zuschauer in das Plauener Theater zog.

První Česko−německý divadelní podzim − Erster Deutsch−Tschechischer Theaterherbst
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Königreich Sachsen – Traditionen in Schwarz und Gelb
1806−1918 “ ist das neue Buch von S.K.H. Dr. Albert Prinz
von Sachsen und Herzog zu Sachsen, das am
17. November der interessierten Öffentlichkeit im Dresde−
ner Lingnerschloss vorgestellt wurde.
In seiner Laudatio arbeitete Dr. Joachim Menzhausen, der
langjährige Leiter des Grünen Gewölbes Dresden a. D., die
Besonderheiten des Sächsischen Adels in dieser Zeit he−
raus, der es im Gegensatz zum Preußischen Adel ver−
stand, sich an der Industrialisierung zu beteiligen, diese
zu fördern und sich schon früh sozial zu engagieren. Von
dieser Weitsicht hat das Land seit dem profitiert und wur−
de eines der stärksten Länder Deutschlands.
Dr. Albert Prinz von Sachsen schreibt zum Ende seines
Buches, dass er auf seinen erarbeiteten Doktortitel stolzer

Präsentation des Buches „Königreich Sachsen“ − Prezentace knihy „Království Saské“

Království Saské − Tradice v černé a žluté 1806−1918 –
tak se jmenuje nová kniha Jeho Královské Výsosti Dr. Al−

ist als auf den ererbten Adelstitel. Die Druck− und Verlags−
gesellschaft Marienberg hat dieses Buch in kurzer Zeit und
in hervorragender Qualität herausgebracht.

berta saského prince a saského vévody, která byla před−
stavena 17. listopadu zvídavé veřejnosti v drážďanském
zámku Lingnerschloss. Ve svém oslavném projevu zmínil
Dr. Joachim Menzhausen, dlouholetý vedoucí kulturního
zařízení Grünes Gewölbe Dresden, mimořádnost saské
šlechty v onom čase, kdy se narozdíl od pruské šlechty
podílela na industrializaci, podporovala ji, a záhy se také
již angažovala v sociálních záležitostech. Z této prozíravosti
měla užitek celá země a Sasko se tak stalo jednou
z nejsilnějších zemí v Německu.
Dr. Albert, saský princ, píše na závěr své knihy, že je na
svůj doktorský titul hrdější než na zděděný šlechtický titul.
Tisk ve vysoké kvalitě a v krátkém čase vytvořila společ−
nost Druck− und Verlagsgesellschaft Marienberg. Tato spo−
lečnost pro náš euroregion tiskne většinu publikací.

V sobotu 1. prosince 2007 se delegace Partnerského spol−
ku Litvínov, o.p.s. vedená starostou města Litvínova Mgr.
Milanem Šťovíčkem a ředitelkou spolku PhDr. Marií Sva−
činovou zúčastnila slavnostního zasedání v partnerském
městě Olbernhau věnovaného 15. výročí podepsání part−
nerské smlouvy mezi oběma
městy.
Starosta Olbernhau Dr. Steffen
Laub přinesl ve svém vystou−
pení poselství do budoucna.
Připomněl, že 10. prosince
2008 uplyne 60 let od vyhlá−
šení Všeobecné deklarace lid−
ských práv OSN. Pro tuto pří−
ležitost vytvořil bavorský
výtvarník Richard Hillinger
z Landshutu holubici, která má
být vypuštěna do světa. 30 ho−
lubic má obletět svět. Právě to−
lik, kolik je článků Deklarace.
Jednu z těchto holubic Laub
získal a předal při této slavnost−
ní příležitosti Šťovíčkovi jako symbol spolupráce a přátel−
ství. Tři měsíce bude holubice zdobit starostovu pracov−
nu, až se v březnu rozletí s novým poselstvím do
Stadtbergenu, poté do Brie−Comte−Robert a přes Bagnolo

Společná setkání zpříjemnila vánoční čas − Zusammenkünfte machten die Weihnachtszeit noch gemütlicher

Am Sonnabend, dem 1. Dezember 2007 nahm eine Dele−
gation des Partnerschaftsvereins Litvínov, mit dem Bür−
germeister der Stadt Litvínov Mgr. Milan Šťovíček und der
Leiterin des Partnerschaftsvereins Frau PhDr. Marie Sva−

čino− vá an der Spitze an der Festtagung in
d e r Partnerstadt Ol− b e r n −

KALEIDOSKOP
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Předsedové komise pro životní prostředí Euroregionu

Krušnohoří Udo Kolbe (Marienberg), a Dr. Jiří Roth (Cho−

mutov), se sešli 9. 11. 2007 v Marienbergu s představiteli

euroregionu, aby společně naplánovali práci v příštím roce.

Komise se vrátí k oblíbe−

nému projektu ekokempů,

které se uskuteční opět v

Podkrušnohorském zoo−

parku v Chomutově. Důle−

žitým tématem zůstávají

nadále protipovodňová

opatření, jednání o nich

proběhne přímo v sídle

Povodí Ohře. Dalšími té−

maty jsou Natura 2000,

ochrana přírody, ovzduší,

a rovněž problematika re−

kultivací.

Na předvánočním jednání

v Mostě dne 19. 12. 2007 doplnila česká část komise ješ−

tě plán práce o námět společného projektu monitorování

stavu ovzduší se zvýšenou informovaností a srovnání emisí

v obou částech euroregionu ve spolupráci s odbornými

Die Vorsitzenden der Arbeitsgruppe Umwelt und Regio−

nalplanung der Euroregion Erzgebirge/Krušnohoří berie−

ten zu Themen für das neue Jahr. Udo Kolbe (Marienberg)

Jednou z významných akcí euroregionu a vy−

vrcholením kulturní spolupráce je již tradiční

adventní koncert.

Organizuje ho kulturní komise euroregionu

a koná se od založení tohoto sdružení pravi−

delně střídavě na obou stranách hranice vždy

s velkou odezvou. Letošní Adventní koncert

2007 se uskutečnil v neděli 2. prosince 2007

v Městském divadle v Mostě.

Koncertu se s velikým úspěchem zúčastnily

tyto sbory: Ventilky z Jirkova, Korálek z Mos−

tu, V.I.S.   Gymnázia Chomutov, pěvecký sbor

Gymnázia T.G.Masaryka z Litvínova, pěvec−

ký sbor Gymnázia Carl von Bacha ze Stoll−

Die bekannteste Veranstaltung der Euroregi−

on und Höhepunkt der kulturellen Zusammen−

arbeit ist das Adventssingen. Es wird von der

Adventní koncert Euroregionu Krušnohoří − Adventssingen der Euroregion Erzgebirge
Arbeitsgruppe Kultur/Schule/Jugend organi−

siert und findet seit der Gründung dieses

Vereins  regelmäßig beiderseits der Grenze im−

mer mit großer Resonanz statt. 2007 war das

Adventssingen am Sonntag den 2. Dezember

im der Stadttheater in Most.

Beteiligt waren die Chöre Ventilky aus Jirkov,

Korálek aus Most, V.I.S.  Gymnasium Chomu−

tov, des Gymnasiums T. G. Masaryk aus Lit−

vínov, des Gymnasiums Carl von Bacha aus

Stollberg, aus Oberwiesenthal und der Chor

„Vivat canticum“ aus Altmittweida.

Gemeinsam sangen alle Chöre das Stück

Adeste fideles.

bergu, pěvecký sbor z Oberwiesenthalu a sbor

„Vivat canticum“ z Altmittweidy.

V krásném prostředí v Hostolovicích u Strakonic proběh−

lo ve dnech 6 a 7. prosince 2007 další jednání Asociace

euroregionů České republiky (AEČR), a to i za účasti na−

šeho ministerstva pro místní rozvoj. Zástupci česko−ně−

meckých a česko−rakouských  euroregionů se usnesli na

pokračování předsednictví AEČR Euroregionu Silva Nor−

tica s jeho jednatelem Pavlem Hložkem. Vyměnili si zku−

šenosti z přípravy procedury Fondu malých projektů

In der Gemeinde Hostolovice bei Strakonice fand in den

Tagen vom 06.12.−07.12.2007 eine weitere Tagung der

Assoziation der Euroregionen der Tschechischen Repub−

lik (AEČR) statt. Daran beteiligten sich auch Vertreter des

Ministeriums für regionale Entwicklung der Tschechischen

Republik. Vertreter der tschechischen Teile der deutsch−

Asociace euroregionů České republiky − Assoziation der Euroregionen der Tschechischen Republik
tschechischen und österreichisch−tschechischen Eurore−

gionen  beschlossen, dass die Euroregion Silva Nortica

weiterhin den Vorsitz mit ihrem Geschäftsführer Pavel Hlo−

žek haben wird. Sie tauschten auch die Erfahrungen aus

der Vorbereitung des Kleinprojektfonds im Ziel 3 aus und

diskutierten über die Mitgliedschaft in der Europäischen

Gemeinschaft der Grenzregionen (AGEG). Für die Zukunft

gibt es eine Möglichkeit der kollektiven Mitgliedschaft der

tschechischen Mitglieder in der AGEG mit der möglichen

Bewahrung individueller Mitgliedschaft einzelner Eurore−

gionen. Als notwendig erscheint auch die gemeinsame

Publizität der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit in

den Euroregionen.

v programu Cíl 3 a diskutovali o členství v mezinárodní

asociaci hraničních regionů AGEG. Do budoucna se jeví

jako jedna z možností kolektivní členství českých členů

AEČR s možným zachováním individuálního členství jed−

notlivých euroregionů. Jako potřebná se jeví také společ−

ná publicita přeshraniční spolupráce v euroregionech.

Komise životního prostředí  a regionálního plánování
− Arbeitsgruppe Umwelt und Regionalplanung

školami. Zajímavým námětem je i mykologická analýza eu−

roregionu se společnou výstavou, vždyť právě předseda

české části komise Dr. Jiří Roth z Chomutova je uznáva−

ným mykologem.

und Dr. Jiří Roth (Chomutov) trafen sich am 09.11.2007

in Marienberg mit den Vertretern der Euroregion, um die

Arbeit im nächsten Jahr gemeinsam vorzubereiten. Die Ar−

beitsgruppe möchte das Projekt der Ökocamps wiederbe−

leben. Diese sollen im Tierpark Chomutov und

im Naturschutzzentrum Dörfel stattfinden. Ein

wichtiges Thema bleibt die Problematik des

Hochwasserschutzes. Dazu soll eine Beratung

am Sitz der Gesellschaft Povodí (Quellgebiet)

Ohře in Chomutov durchgeführt werden. Wei−

tere Themen sind Natura 2000, Natur− und

Luftreinhaltung sowie Rekultivierungen.

Bei der Beratung in der Weihnachtszeit in

Most am 19.12.2007 ergänzte der tsche−

chische Teil der Arbeitsgruppe den Arbeits−

plan um das gemeinsame Vorhaben eines

gemeinsamen Projektes der Überwachung der

Luftverschmutzung in beiden Teile der Euro−

region in Zusammenarbeit  mit Fachschulen.

Ein interessantes Vorhaben ist auch eine Pilzanalyse der

Euroregion mit gemeinsamer  Ausstellung, weil gerade der

Vorsitzende der tschechischen Seite der Arbeitsgruppe Dr.

Jiří Roth aus Chomutov ein anerkannter Pilzkenner ist.
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(DTPA/MT) ANNABERG−BUCHHOLZ: Was

Olympia für die Leistungssportler ist, das ist

das Eurosportfest in der Annaberger Silber−

landhalle für Schülerinnen und Schüler mit ei−

ner geistigen und körperlichen Behinderung

aus Sachsen und Tschechien. Bereits zum 14.

Mal wurde das Eurosportfest von der Anna−

berger Förderschule für geistig Behinderte

„Christian Felix Weiße“ in Zusammenarbeit mit

der Euroregion Erzgebirge am 10. November

2007gestartet.

Nach den Einzeldisziplinen wie Schlussdrei−

sprung, Schlängellauf oder Korbwurf gab es

(DTPA/MT) ANNABERG−BUCHHOLZ:Co

jsou Olympijské hry pro výkonné sportovce,

to je Evropská sportovní slavnost v annaber−

ské sportovní hale Silberlandhalle pro žáky a

(DTPA/MT) DRESDEN: Das Reiseland Sach−

sen lässt sich im Internet nun auch auf Pol−

nisch und Tschechisch kennenlernen. Die

Website der Tourismus Marketing Gesellschaft

Sachsen (http://www.sachsen−tour.de) präsen−

tiert die Vorzüge der sächsischen Städte, Re−

gionen, der Musiklandschaft Sachsen, aber

auch Informationen zu Kinder− und Jugendrei−

Kulturní a sportovní akce v Duchcově

na  leden – únor – březen   2008

Dům kultury Duchcov, Masarykova 9, 419

01 Duchcov

kontakt – tel.: 417 835 621, Marika Draša−

rová

1. 1. 2008 − Přivítání Nového roku ohňo−

strojem a vystoupení Divadla „M“

18. 2. 19.00 hod. (Dům kultury) – Koncert

Jakuba Smolíka

Kultur− und Sportveranstaltungen

in Duchcov

Januar – Februar – März 2008

Kulturhaus Duchcov, Masarykova 9, 419 01

Duchcov

Kontakt – Tel.: 417 835 621, Marika Draša−

rová

1. 1. 2008 − Begrüßung des Neuen Jahres mit

Feuerwerk, Vorstellung des Theaters „M“

18. 02. 19.00 Uhr (Dům kultury) − Konzert Ja−

kub Smolík

Museum der Stadt Duchcov

Kontakt – Tel.: 417 835 526, Anna Šejvlová

Exposition  „Geschichte  der Stadt Duchcov“

Informationszentrum der Stadt Duchcov

Masarykova 71/7, 419 01 Duchcov

Kontakt − Tel.: 417 835 456, Jitka Burešová

Januar − Februar:  Ausstellung der Fotos −

Miloslava Rýznarová

Februar − März: Ausstellung der Fotos − Zde−

něk Hlaváček aus Duchcov

März: Ausstellung der Werke der Kinder der

Spezialschule Duchcov

Tourismusverein Sokol Duchcov

Vrchlického 23, 419 01  Duchcov

Kontakt – Tel.: 603 496 389, Dušan Petráš

01. 01. Neujahrswanderung auf den Berg

Stropník

Förderschüler bei ihrem Olympia − Olympiáda zvláštních škol
zum Finale den Staffelwettbewerb. Von den 19

teilnehmenden Schulen hatten dabei 17 eine

Mannschaft aufgestellt. Am Ende gewann das

Team aus Riesa vor Johanngeorgenstadt und

Zwickau.

Aus Tschechien waren Schülerinnen und

Schüler aus den Regionen Chomutov und Tep−

lice am Start.

žákyně s duševním či tělesným postižením ze

Saska i Čech.  Již po čtrnácté startovali 10.

listopadu na této evropské sportovní soutěži

organizované zvláštní školou v Annabergu pro

postižené "Christian Felix Weiße"  ve spolu−

práci s Euroregionem Krušnohoří. Po discipli−

nách jednotlivců jako byl trojskok, slalom či hod

na koš došlo  ve finále i na štafetový závod. Z

19 zúčastněných škol přitom jich 17 sestavilo

jedno družstvo. Na závěr zvítězil tým z Riesy

před Johanngeorgenstadtem a Zwickau. Z

Čech zde startovala družstva z okresu Cho−

mutov a Teplice

Reiseland Sachsen in der Sprache der Nachbarn − Turisticky atraktivní Sasko v řeči sousedů

Turistickou zemi Sasko můžeme nyní pozná−

vat v polštině i češtině. Na internetových strán−

sen, Schlössern und Burgen sowie Prospekt−

material in den zusätzlichen Sprachversionen

für die beiden Nachbarländer Sachsens.

kách společnosti Tourismus Marketing Ge−

sellschaft Sachsen (http://www.sachsen−

tour.de) je umístěna prezentace saských měst,

regionů, hudební zázemí Saska, ale i informa−

ce o možnostech cestování dětí a mládeže,

o zámcích a hradech a rovněž jsou zde pro−

spekty v doplňujících jazykových verzích pro

obě sousední země Saska.

Freiwillige Feuerwehr Duchcov

Havířská 32, 419 01 Duchcov

Kontakt – Tel.: 417 835 433, Karel Triebe –

starosta SDH

Exposition − Halle der Tradition

Bestellung möglich:  Tel.: 724 629 178

Městské informační centrum Duchcov

Masarykova 71/7, 419 01  Duchcov

tel./fax: 417 835 456

e−mail: info.duchcov@tiscali.cz

www.duchcov.cz

Muzeum města Duchcova, Masarykova 71/

7, 419 01 Duchcov

kontakt − tel.: 417 835 526, Anna Šejvlová

− expozice: „Historie města Duchcova“

Městské informační centrum Duchcov, Ma−

sarykova 71/7, 419 01 Duchcov

kontakt − tel.: 417 835 456, Jitka Burešová

leden − únor: Výstava fotografií Miloslavy

Rýznarové

únor − březen: Výstava fotografií Zdeňka Hla−

váčka z Duchcova

březen: Výstava prací dětí ze Speciální školy

Duchcov

Turistický oddíl Sokol Duchcov, Vrchlické−

ho 23, 419 01  Duchcov

kontakt − tel.: 603 496 389, Dušan Petráš

1. 1. Novoroční pochod na Stropník

Sbor dobrovolných hasičů Duchcov, Ha−

vířská 32, 419 01 Duchcov

kontakt − tel.: 417 835 433, Karel Triebe −

starosta SDH

expozice: „SÍŇ TRADIC“

Objednat je možné na tel.: 724 629 178

Městské informační centrum Duchcov

Masarykova 71/7, 419 01  Duchcov

tel./fax: 417 835 456

e−mail:  info. duchcov@tiscali.cz

www.duchcov.cz
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Zprávy
Berichterstatter des Kontaktzentrums für tschechisch−sächsische Wirtsschafttlichekooperation

„Tento dokument byl vytvořen za finanční podpory Evropské unie. Názory vyjádřené v tomto dokumentu jsou názory OHK Most a v žádném případě nemohou být chápány jako
oficiální názory Evropské unie.“
Diese Zeitschrift wurde mit finanzieller Unterstützung der Europäischer Union hergestellt. Für die in dieser Zeitschrift geäußerten Meinungen ist Kreis−Wirtschaftskammer Most
verantwortlich undspiegelt nicht in jedem Fall die offiziellen Ansichten der Europäischen Union.

                                                  Zpravodaj kontaktního místa
             pro česko−saskou hospodářskou spolupráci

Nachrichten
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„Tento dokument byl vytvořen za finanční podpory Evropské unie. Názory vyjádřené v tomto dokumentu jsou názory OHK Most a v žádném případě nemohou být chápány jako
oficiální názory Evropské unie.“
Diese Zeitschrift wurde mit finanzieller Unterstützung der Europäischer Union hergestellt. Für die in dieser Zeitschrift geäußerten Meinungen ist Kreis−Wirtschaftskammer Most
verantwortlich undspiegelt nicht in jedem Fall die offiziellen Ansichten der Europäischen Union.

Okres Most bude mít nová hraniční spojení pro automobily

V úterý 20. listopadu se v příjemném pro−

středí restaurace U vleku v Hoře Svaté

Kateřiny sešli starostové českých a saských

příhraničních obcí se zástupci hospodář−

ských komor, města Litvínova a Krajské−

ho úřadu Ústeckého kraje. Na programu

jednání bylo především řešení stávajících

hraničních přechodů v mostecké části

Krušných hor po vstupu České republiky

do Schengenského prostoru. Jednalo se o

přechod Český Jiřetín/Deutschgeorgen−

thal, Hora svaté Kateřiny/Katharinaberg,

Nová Ves v Horách/Deuschneudorf a Bran−

dov/Olberhau. Všichni starostové dospěli

ke konsensu. Mají zájem o otevření stáva−

jících hraničních přechodů pro osobní au−

tomobily a nákladní automobily do 3,5t.

Již na začátku roku 2008 se můžeme těšit

 Am Dienstag den 20. November 2007 tra−

fen sich in der Gemeinde Hora Sv. Kate−

řiny  Bürgermeister der tschechischen und

sächsischen Grenzkommunen mit Vertre−

tern  der Handelskammern, der Stadt Lit−

vínov und  des Bezirksamtes der Region

Ústí. Auf dem Programm stand vor allem

die Öffnung der bestehenden Grenzüber−

gänge im Bereich des Erzgebirges bei

Most nach dem Beitritt der Tschechischen

Republik zum Schengenraum. Es handelt

sich um den Grenzübergang Český Jiře−

tín/Deutschgeorgenthal, Hora svaté Kate−

řiny/Katharinaberg, Nová Ves v Horách/

Deutschneudorf und Brandov/Olberhau.

Alle Bürgermeister  erzielten einen Kon−

sens.  Sie zeigten Interesse an der Öffnung

dieser bestehenden Grenzübergänge für

PKWs und LKWs bis 3,5 t. Bereits seit

Anfang 2008 können wir uns über die Öff−

nung des Grenzübergangs in Katharina−

berg und  Deutschneudorf, wo auf der

tschechischen sowie auf der sächsischen

Seite alle legislativen Angelegenheiten

Neue Grenzverbindungen für Autos im Kreis Most

na otevření přechodu v Hoře svaté Kateři−

ny a v Nové Vsi, kde jsou již jak na české

tak i na saské straně vyřešeny všechny le−

gislativní náležitosti. Po statických zkouš−

kách hraničního mostku projedou na jaře

2008 první automobily také Českým Jiře−

tínem. Pouze v Brandově si budeme mu−

set poč−kat do roku 2009. Zde bude mu−

set být řešena nová přípojka z Olbernhau

tak, aby neprobíhala skanzenem Sei−

gerhütte. Je důležité, aby památka neby−

la poškozena a návštěvníci této turistické

zajímavosti nebyli ničím rušeni. Dobrou

zprávou je také to, že od 1. ledna 2008

budou moci přes hraniční přechod Mní−

šek/Deutscheinsiedel projíždět autobusy

a nákladní automobily do 7,5t.

Přítomní se shodli na tom, že více silnič−

ních spojení v Krušných horách rovnoměr−

ně zatíží hranice, uvolní frekventované

„velké“ přechody, jako je například Hora

Svatého Šebestiána a pomůže vzájemné

spolupráci. Již dnes existují dohody o spo−

lupráci hasičských sborů, rychlé záchran−

né služby a podobně. Podmínkou je ale

správně umístěné dopravní značení na

obou stranách hranice a zanesení do navi−

gačních systémů, které zabrání kamionům

bloudit po horách a navede je již v podhů−

ří na správný hraniční přechod.

Toto setkání, které proběhlo v přátelské

pracovní atmosféře, bylo svého druhu prv−

ní, ale určitě ne poslední. Na příští rok jsou

již plánovaná další, která budou řešit roz−

voj cestovního ruchu, společné investiční

projekty a podobně.

gelöst worden sind, freuen. Nach erfolg−

ten statischen Prüfungen der Grenz−

brücke fahren erste Autos auch durch

Český Jiřetín. Nur in Olbernhau/Brandov

muss noch bis 2009 gewartet werden. Hier

ist eine Umgehungsstraße notwendig, die

das Gelände des Freilichtmuseums Sei−

gerhütte umfährt, damit dieses Denkmal

nicht geschädigt wird und die Besucher

nicht gefährdet werden. Eine gute Nach−

richt ist, dass Busse  sowie LKWs bis 7,5

t nun über Mníšek/Deutscheinsiedel fa−

hren können. Die Anwesenden gingen da−

von aus, dass weitere

Straßenverbindungen im Erzgebirge die

Grenze gleichmäßig entlasten und eine

noch bessere Zusammenarbeit möglich

ist. Schon vorher bestanden Vereinbarun−

gen zum Übertritt der Feuerwehren und

des Rettungsdienstes. Bedingung ist die

richtige Platzierung der Verkehrszeichen

beiderseits der Grenze  und die Eintra−

gung in das Navigationssystem, was den

Schwertransportern den richtigen Über−

tritt über das Erzgebirge ermöglicht.

Dieses Arbeitstreffen war das erste sei−

ner Art, aber sicher nicht das Letzte. Nicht

zuletzt ist ein Grund auch die freundliche

und konstruktive Arbeitsatmosphäre.

Weitere Treffen für das kommende Jahr,

die die Entwicklung des Reiseverkehrs

sowie gemeinsame Investitionsprojekte

beinhalten werden, sind bereits geplant.



ZIEL 3
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DRÁŽĎANY (DTPA/MT) − Evropská komise

schválila operační programy na podporu přes−

hraniční spolupráce Saska, ČR a Polska. Na

programy Cíle 3, které jsou nástupními progra−

my dosavadního Interregu III A, dává Evrop−

ská unie k dispozici do roku 2013 pro sasko−

české projekty celkem 207,4 miliony EUR

a pro sasko−polské je to 105 milionů EUR.

„Teď se otevírá cesta pro další rozvoj zcela

konkrétních projektů,“ prohlašuje ministr hos−

podářství a práce Thomas Jurk. „EU zvedla

laťku. Jsem si jistý, že partneři také tuto výzvu

mistrně zvládnou. Dosavadní kreativní a dů−

věryhodná spolupráce v uplynulých letech je k

tomu dobrou základnou.“

V budoucnu budou podpořeny takové projek−

ty, na kterých se budou partneři na obou stra−

nách společně podílet. Budou společně své

záměry plánovat, financovat či realizovat nebo

Cíl 3: Operační programy jsou schváleny
budou mít společný personál. Dva z těchto

aspektů musí být splněny, aby mohl být vůbec

projekt dotován. Pro realizaci projektu musí být

stanoven vedoucí partner, tzv. Lead Partner,

který převezme odpovědnost za realizaci ce−

lého projektu.

Dalším krokem saského ministerstva hospo−

dářství bude zpracování právních podkladů

a binacionálních ustanovení, která budou vy−

pracována společně s partnery z ČR a Pol−

ska, aby mohl být program Cíl 3 s odpovídají−

cím postupem poskytování dotací s jejich

obsahem odsouhlasen na národní úrovni. Spo−

lečný technický sekretariát se sídlem v Saské

rozvojové bance SAB v Drážďanech bude

zpracovávat projektové žádosti pro všechny

tři země. „ČR i Polsko nám projevily velkou

důvěru,“ vyjádřil ministr Jurk poděkování sou−

sedním zemím. Spolupracovníci ze sousedních

zemí budou týmově pomáhat v Drážďanech

v realizaci programu a pomáhat zde po strán−

ce odborné i jazykové. Obsáhlé spektrum

dotací v obou programech umožní podávání

přeshraničních projektů v nejrozmanitějších ob−

lastech společenského života v hraničních re−

gionech. Sahá od investic v infrastruktuře přes

hospodářské kooperace až ke kultuře, život−

nímu prostředí a bezpečnosti. Cílem dotací

v tomto programu je podpora vyrovnaného roz−

voje v dotačním území v oblasti hospodářství,

sociální a ekologické,  a s tím spojená soudrž−

nost v těchto regionech. Projektové žádosti

mohou být podávány v SAB ihned po zahájení

programu, který bude včas oznámen.

DRESDEN: Die Europäische Kommission hat

die „Operationellen Programme“ zur grenz−

übergreifenden Zusammenarbeit von Sachsen,

Tschechien und Polen genehmigt. Für die Ziel−

3−Programme, dem Nachfolger des bisherigen

Interreg III A, stellt die EU bis 2013 insgesamt

207,4 Millionen Euro für sächsisch−tsche−

chische und 105 Millionen Euro für sächsisch−

polnische Projekte zur Verfügung.“

Jetzt ist der Weg frei für die Entwicklung ganz

konkreter gemeinsamer Projekte,“ so Wirt−

schafts− und Arbeitsminister Thomas Jurk. „Die

EU hat die ‚Latte’ höher gelegt. Ich bin zuver−

sichtlich, dass die Partner auch diese neue

Herausforderung meistern werden. Die bishe−

rige kreative und vertrauensvolle Zusammen−

arbeit in den vergangenen Jahren ist eine gute

Basis.“ Künftig werden nur noch Projekte ge−

fördert, in die sich Partner beiderseits der Gren−

ze gemeinsam einbringen. Sie planen, finan−

zieren oder realisieren ihr Vorhaben kooperativ

oder setzen dafür gemeinsame Mitarbeiter ein.

Zwei dieser vier Aspekte müssen mindestens

erfüllt sein, damit das Projekt überhaupt geför−

dert werden kann. Zudem übernimmt ein Koo−

perationspartner als so genannter Lead Part−

ner Verantwortung für die Umsetzung des

gemeinsamen Projektes.

Als nächsten Schritt wird Sachsens Wirt−

schaftsministerium mit den jeweiligen Partnern

in Polen und Tschechien die rechtlichen Grund−

lagen und binationalen Regelungen erarbeiten,

um die Ziel−3−Programme mit den jeweils na−

Ziel 3: Operationelle Programme genehmigt
tionalen Förderverfahren und −inhalten ab−

zustimmen. Die Gemeinsamen Technischen

Sekretariate − angesiedelt bei der sächsischen

Förderbank SAB in Dresden − wird die Förder−

anträge für alle drei Länder bearbeiten.

„Tschechien und Polen haben uns damit

großes Vertrauen entgegengebracht,“ dankte

Minister Jurk den Nachbarn. Mitarbeiter aus

den Nachbarstaaten werden in Dresden die ge−

meinschaftliche Umsetzung der Programme

fachlich und sprachlich betreuen.

Das weit gefasste Spektrum der Förderinhalte

beider Programme ermöglicht grenzübergrei−

fende Projekte in den unterschiedlichsten Le−

bensbereichen der Grenzregionen. Es reicht

von der Infrastruktur über die wirtschaftliche

Kooperation bis hin zu Kultur, Umwelt und Si−

cherheit. Das Ziel der Förderung ist es, eine

ausgeglichene wirtschaftliche, soziale und öko−

logische Entwicklung in den Fördergebieten zu

unterstützen und somit den Zusammenhalt in

den Regionen zu stärken. Anträge können

nach Programmstart, der rechtzeitig bekannt

gegeben wird, bei der SAB gestellt werden.

V sídle Ministerstva zahraničních věcí ČR v Praze

se sešla správní rada Česko−německého fondu

budoucnosti na svém posledním letošním za−

sedání. Hlavním bodem jednání byly rozhovory

o podpoře těch projektů, které vzešly z česko−

německé spolupráce.

Termín prosincového zasedání byl zvolen tak,

aby se správní rada mohla usnést na spolufi−

nancování obnovy stavebních památek. Ob−

zvláště vysoce oceňuje správní rada spoluprá−

ci bývalých a současných obyvatel, protože

právě jejich společným úsilím se neobnovují jen

zchátralé kulturní hodnoty, nýbrž také vzájem−

né kontakty a důvěra. Němečtí rodáci přispívají

pomocí značných finančních prostředků k těm−

to rekonstrukcím. Dotace přichází kromě jiné−

ho na pomoc kostelům Horní Domašov na

Moravě, Malá Veleně u Děčína či Hodňov. Prá−

vě tak patří k dotovaným projektům rekonstruk−

ce hřbitova v Novém Světě v Jižních Čechách a

židovských hřbitovů v Loštici či Krnově. Fond

budoucnosti věnuje na rekonstrukce těchto pa−

mátek na 280.000 EUR.

Ale správní rada dotuje nadále i kulturní projek−

ty, vydávání publikací, pořádání seminářů a vše−

strannou spolupráci, jako například výměnné

pobyty jejich žáků. Kromě toho mohou senioři

z okruhu německé menšiny v Čechách pomocí

Fondu budoucnosti absolvovat rehabilitační po−

byty.

Na prosincovém zasedání projednala správní

rada přes 133 projektů, z nich bylo 110 schvá−

leno. Celkem představuje tato dotace více než

750.000 EUR.

Přehled podpořených projektů je veřejně k na−

hlédnutí na internetových stránkách

(http://www.zukunftsfonds.cz)

Fond budoucnosti
podporuje obnovu



ZPRÁVY
NACHRICHTEN

V pátek 21. prosince 2007 Ústecký kraj vstoupil oficiálně do Schengenského prostoru v obci Český

Jiřetín v Krušných horách. Hraniční bránu společně odstranili hejtman Ústeckého kraje Jiří Šulc a

vládní prezident Karl Noltze. Současně byl otevřen hraniční přechod pro automobily do 3,5 t.

„Tento dokument byl vytvořen za finanční podpory Evropské unie. Názory vyjádřené v tomto dokumentu jsou názory
OHK Most a v žádném případě nemohou být chápány jako oficiální názory Evropské unie.“

Diese Zeitschrift wurde mit finanzieller Unterstützung der Europäischer Union hergestellt. Für die in dieser Zeit−
schrift geäußerten Meinungen ist Kreis−Wirtschaftskammer Most verantwortlich undspiegelt nicht in jedem Fall die
offiziellen Ansichten der Europäischen Union.

Fotoreportáž ze vstupu do Schengenu

Am Freitag 21. Dezember 2007 trat der Bezirk Ústecký kraj offiziell in den Schengenraum ein. So

auch die Gemeinde Český Jiřetín im Erzgebirge. Das Grenztor wurde gemeinsam durch den Haupt−

mann des Bezirks Jiří Šulc und den Regierungspräsidenten Karl Noltze beseitigt. Gleichzeitig wurde

der Grenzübergang für Fahrzeuge bis 3,5 t geöffnet.

Fotoreportage zum Schengenbeitritt
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Výstava „Lidové umění s mrknutím“ − Ausstellung „Volkskunst mit Augenzwinkern“

Hrad Scharfenstein
V prosinci se otevřela na hradu Scharfenstei−

nu nová trvalá výstava. Neznamená ale kon−

kurenci vůči již stávajícímu vánočnímu muzeu

a muzeu hraček (Touha po světle – sbírka

Martin). Je to spíše její doplnění na humorné

úrovni.

Co návštěvníka očekává na nové výstavě?

Profesor Roland Unger z Drážďan věnoval

hradu Scharfenstein sbírku různých unikátů ze

své tvorby. Na 45 obrázcích s cca 500 jednot−

livými figurkami a v dalších exponátech může

návštěvník zcela novým způsobem a zcela ji−

nou metodou přístupu vnímat lidové umění.  S

velkou dávkou humoru, mrkáním a přesto hlu−

bokým zakořeněním do krušnohorských tra−

dic vytvořil profesor Unger nákresy, které při

pozorování vyvolávají úsměvy,  ale  na druhý

pohled ukazují stále něco nového. Také způ−

sob prezentace je zvláštní − vůbec není static−

ký, je v něm mnohem více pohybu a hudby, a

to je právě to, čím  se výstava vyznačuje. Ne−

propásněte tuto možnost a výstavu brzy na−

vštivte. Je otevřena, jako mnoho jiných muzeí,

od úterý do neděle a to od 10 do 17 hodin. Tě−

šíme se na to, že Vás brzy budeme moci přiví−

tat mrknutím! Burg Scharfenstein
Im Dezember öffnete auf Burg Scharfenstein

eine neue Dauerausstellung ihre Türen. Diese

wird dabei nicht in Konkurrenz zum bereits

existierenden Weihnachts− und Spielzeugmu−

seum − (Sehnsucht nach dem Licht − Sammlung

Martin) treten. Eher ist sie eine humorig niveau−

volle Ergänzung.

Was erwartet den Besucher in der neuen

Ausstellung?

Professor Roland Unger aus Dresden hat der

Burg Scharfenstein eine Sammlung verschie−

denster Unikate aus seinem Schaffen ge−

schenkt. In etwa 45 Schaubildern mit ca. 500

Einzelfiguren und Exponaten kann der Besu−

cher eine völlig neue und andere Herangehens−

weise an die Volkskunst bestaunen. Mit viel

Humor, Augenzwinkern und dennoch tiefer

Verwurzelung in erzgebirgische Traditionen hat

Professor Unger Schaubilder geschaffen, die

beim Betrachten viel Spaß bereiten und auf den

zweiten Blick stets Neues zeigen. Auch die Art

der Präsentation ist besonders − sie ist keines−

wegs statisch, vielmehr Bewegung und Musik

sind es, die die Ausstellung prägen. Ver−

säumen Sie nicht, diese Ausstellung bald ein−

mal zu besichtigen. Sie ist, wie alle anderen

Museen, von Dienstag bis Sonntag von 10 bis

17 Uhr geöffnet. Wir freuen uns, Sie schon bald

mit einem Augenzwinkern begrüßen zu dür−

fen!

Augustusburg
Scharfenstein
Lichtenwalde

Schlossbetriebe gGmbH
09573 Augustusburg

Tel.: +49 037291 380-0
Fax: +49 037291 380-24

E-mail: info@die-sehenswerten-
drei.de

de.wikipedia.org


