Z
Zpravodaj
d j Euroregionu
E
i
Krušnohoří
K š h ří / Erzgebirge
E
bi
Beric
B
eriicchterstatter
hterstatter
terstatter
e s atter
erstatter
a e dde
der Euroregion
Euror
u o egion
io Erzgebirge
Erzgebirg
EEr
gebirg
ebi
bi e / Krušnohoř
Krušnohoří
Krušnoho
Kruš
uš ohoří

ZIMA / WINTER

4/2011

Preis der Euroregion Erzgebirge/Krušnohoří
Jahreskonferenz der AGEG in Kursk
Theaterherbst
Kleinprojektefonds
Erfolgreiche Projekte
Cena Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge
Výroční konference AGEG v Kursku
Divadelní podzim
Fond malých projektů
Úspěšné projekty

N F O P R E S S

Europäische Union. Europäischer Fonds für
regionale Entwicklung: Investition in Ihre
Zukunft/Evropská unie. Evropský fond pro
regionální rozvoj: Investice do vaší budoucnosti

4/2011

ZIMA / WINTER

Zpravodaj Euroregionu Krušnohoří / Erzgebirge
Berichterstatter der Euroregion Erzgebirge / Krušnohoří

Česko a Sasko na odstranění povodňových škod
Sachsen und Tschechien beseitigen Hochwasserschäden
Česko-saský Monitorovací výbor Programu Cíl 3/Ziel 3
doporučil k podpoře na zasedání v Karlových Varech dne
8. a 9. listopadu 2011 dalších 14 přeshraničních projektů
se zaměřením na protipovodňová opatření, cestovní ruch
a životní prostředí. V rámci Programu Cíl 3/Ziel 3 tak budou
realizovány projekty s celkovými náklady přibližně 22,1
milionů EUR, které získají příspěvek Evropské unie cca
26,3 milionů EUR. Od zahájení programu v srpnu 2008
bylo k realizaci schváleno již 152 projektů.
Z čerstvě schválených projektů budou šest koordinovat

saští Lead partneři a osm projektů povedou čeští Lead
partneři. Podmínkou pro poskytnutí dotace je u všech projektových žádostí splnění nejméně dvou z následujících čtyř
forem spolupráce: společné plánování, společná realizace,
společný personál, společné financování.
Nadřazeným cílem podpory je vytvořit a realizovat v česko-saském dotačním území přeshraniční hospodářské,
sociální a ekologické aktivity pomocí společných strategií
pro udržitelný územní rozvoj.
V prioritní ose Rozvoj společenských rámcových podmínek
v dotačním území schválil Monitorovací výbor dotaci 11
projektům.
V oblasti předmětu podpory Opatření na odstranění škod
způsobených povodněmi v srpnu 2010 a podpora preventivních opatření souvisejících s povodněmi mohou města
Varnsdorf a Rumburk společně s městem Seifhennersdorf
a obcí Großschönau zrealizovat projekt „Hasiči Varnsdorf,
Rumburk, Großschönau, Seifhennersdorf - poskytování
vzájemné pomoci“.
Předmětem projektu je optimalizace krizového management
na území tzv. „čtyřměstí“, kterým protéká řeka Mandava, aby
se minimalizovalo nebezpečí opakovaného vzniku škod.
Naplánováno je pořízení speciální techniky ve Varnsdorfu,
Rumburku a Großschönau, ale také sanace hráze požární
nádrže a vytvoření retenční plochy v Seifhennersdorfu.
Projekt je doplněn společnými školeními a také taktickými
a praktickými cvičeními. Evropská unie přispěje na projekt
přibližně 922.000,00 EUR z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF). Rovněž v oblasti předmětu podpory
Opatření na odstranění škod způsobených povodněmi
v srpnu 2010 a podpora preventivních opatření souvisejících s povodněmi kooperují města Děčín, Bad Schandau
a obec Reinhardtsdorf-Schöna na projektu „Spolupráce
při řešení krizových situací na řece Labi v českosaském
příhraničí“. Cílem tohoto projektu je zlepšení koordinace
zásahů v sasko-českém údolí Labe. Pro příhraniční zásahy bude pořízena vhodná technika. Mimo jiné má být při
zásahu v regionu použito první vznášedlo. Pro zlepšení
komunikace a koordinace při společných příhraničních
zásazích budou pro projektové partnery zorganizována tři
společná cvičení a pět školení. Projekt má umožnit výrazné
zvýšení bezpečnosti v místech koncentrace přeshraničních komunikací, jako silnic, železnic a turistických tras
v údolí Labe. Evropská unie přispěje na projekt přibližně

375.000,00 EUR z Evropského fondu pro regionální rozvoj
(ERDF). V prioritní ose Rozvoj hospodářství a cestovního
ruchu schválil Monitorovací výbor dotaci jednomu projektu.
V programové prioritě Zlepšení situace přírody a životního
prostředí byly podpořeny dva projekty.
Monitorovací výbor schválil na zasedání kromě toho i pokračování společného Fondu malých projektů ve čtyřech
česko-saských euroregionech. Potenciální zájemci z obou
zemí mohou tedy opět podávat žádosti o podporu na přeshraniční spolupráci v euroregionech EUREGIO EGRENSIS
v Plavně a Karlových Varech, v Euroregionu Erzgebirge/
Krušnohoří ve Freibergu a Mostě, v Euroregionu Elbe/Labe
i v Pirně a Ústí nad Labem a v Euroregionu Nisa-Neisse-Nysa v Žitavě a v Liberci.
Místem pro podání projektových žádostí pro získání
podpory z Programu Cíl 3/Ziel 3 a pro vydání Smlouvy
o poskytnutí dotace je Saská rozvojová banka -dotační
banka- v Drážďanech (Sächsische Aufbaubank -Förderbank- (SAB).
Podrobné informace k postupu získání dotace a kontakty jsou k nalezení na webových stránkách na adrese
http://www.ziel3-cil3.eu. Dotazy k přeshraniční spolupráci
a požadavky na termín konzultace je možné zaslat na e-mailovou adresu: kontakt@ziel3-cil3.eu.

Am 08./09. November 2011 hat der binationale Begleitausschuss des Ziel 3/Cíl 3-Programms in Karlovy Vary/
Tschechische Republik insgesamt 14 grenzübergreifende
Vorhabenin den Bereichen Hochwasserschutz, Tourismus
und Umwelt bestätigt. Mit rund 22,1 Millionen Euro EUMitteln kann damit im Rahmen des Ziel 3/Cíl 3-Programms
ein Gesamtvolumen von rund 26,3 Millionen Euro umgesetzt werden. Seit Beginn der Antragstellung im August
2008 konnten sich nunmehr 152 Projekte qualifizieren.
Sechs Projekte werden unter sächsischer und acht Projekte
unter tschechischer Federführung realisiert. Die sächsischtschechischen Projekte müssen mindestens zwei der vier
Kriterien, „gemeinsame Planung“, „gemeinsame Durchführung“, „gemeinsame Finanzierung“ und „gemeinsames
Personal“, erfüllen, um eine Förderung aus dem Ziel 3/Cíl
3-Programm zu erhalten.
Das übergeordnete Ziel der Förderung besteht darin, für das
sächsisch-tschechische Fördergebiet grenzübergreifende
wirtschaftliche, soziale und ökologische Aktivitäten durch
gemeinsame Strategien für eine nachhaltige territoriale
Entwicklung zu gestalten und umzusetzen. Im Programmschwerpunkt Entwicklungen der gesellschaftlichen Rahmenbedingungen im Fördergebiet stimmte der Begleitausschuss der Förderung von 11 Projekten zu.
Im Bereich Maßnahmen zur Beseitigung von Schäden

durch das Augusthochwasser 2010 und Förderung von
Präventionsmaßnahmen, die mit dem Hochwasser in
Zusammenhang stehen können die Städte Varnsdorf und
Rumburk zusammen mit der Stadt Seifhennersdorf und der
Gemeinde Großschönau das Projekt „Feuerwehren Varnsdorf, Rumburk, Großschönau, Seifhennersdorf – Gegenseitige Hilfeleistung“ realisieren. Dabei wird der am Fluss
Mandau liegende „Vierstädtebund“ sein gemeinsames
Krisenmanagement optimieren, um besser für Schadensfälle gerüstet zu sein. Geplant sind die Anschaffung
von Spezialtechnik in Varnsdorf, Seifhennersdorf und
Großschönau sowie die Sanierung des Löschwasserbeckens und Schaffung von Rückhalteflächen in Rumburk.
Gemeinsame Theorieschulungen, taktische und praktische
Übungen runden das Projekt ab. Das Vorhaben wird von
der Europäischen Union mit einem Zuschuss in Höhe von
rund 922.000,00 Euro aus dem Europäischen Fonds für
regionale Entwicklung (EFRE) gefördert.
Ebenfalls im Bereich Maßnahmen zur Beseitigung von
Schäden durch das Augusthochwasser 2010 und Förderung von Präventionsmaßnahmen, die mit dem Hochwasser
in Zusammenhang stehen kooperieren die Stadt Děčín, die
Stadt Bad Schandau und die Gemeinde ReinhardtsdorfSchöna im Projekt „Zusammenarbeit bei der Lösung von
Krisensituationen auf der Elbe im sächsisch-tschechischen
Grenzraum“. Im Fokus dieses Vorhabens
steht eine verbesserte Koordinierung der Rettungseinsätze im sächsisch-tschechischen
Elbtal. Für grenzübergreifende Einsätze wird
geeignete Technik angeschafft. Zudem soll
das erste Luftkissenboot in der Region zum
Einsatz kommen. Zur besseren Abstimmungen und Koordinierungen von gemeinsamen
grenzüberschreitenden Einsätzen werden die
Projektpartner gemeinsame Übungen und
Schulungen durchführen. Das Projekt soll
eine deutlich verbesserte Sicherheitslage
an der Schnittstelle grenzüberschreitender
Straßen, Schienen und touristischer Wege
im Elbtal ermöglichen. Die Europäische
Union unterstützt das Vorhaben mit einem
Zuschuss in Höhe von rund 375.000,00
Euro aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE).
Im Programmschwerpunkt Entwicklung der Wirtschaft
und des Tourismus wurde der Förderung eines Projektes
zugestimmt. Im Programmschwerpunkt Verbesserung der
Situation von Natur und Umwelt stimmte der Begleitausschuss der Förderung von zwei Projekten zu.
Der Begleitausschuss bestätigte auf seiner Sitzung außerdem die Weiterführung des gemeinsamen Kleinprojektefonds in den vier sächsisch-tschechischen Euroregionen.
Interessierte Antragsteller aus beiden Ländern können
damit weiterhin bei der Euroregion EUREGIO EGRENSIS
in Plauen und Karlovy Vary, der Euroregion Erzgebirge/
Krušnohoří in Freiberg und Most, der Euroregion Elbe/
Labe in Pirna und Ústí nad Labem sowie der Euroregion
Neisse in Zittau und Liberec Anträge auf Förderung von
grenzüberschreitenden Kleinprojekten stellen.
Antrags- und Bewilligungsstelle für Projekte außerhalb des
Kleinprojektefonds ist die Sächsische Aufbaubank – Förderbank – (SAB). Ausführliche Informationen zum Antragsverfahren und zu Kontaktdetails erhalten alle Interessierten
auf der Website von Ziel 3/Cíl 3 unter www.ziel3-cil3.eu
Anfragen zu Fördermöglichkeiten der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit sowie zu Beratungsterminen können
an kontakt@ziel3-cil3.eu gerichtet werden.
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Cena Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge za vynikající přeshraniční spolupráci
Preis der Euroregion Erzgebirge/Krušnohoří für ausgezeichnete grenzüberschreitende Zusammenarbeit
U příležitosti tradičního adventního koncertu Euroregionu Krušnohoří 3. prosince
2011 byla slavnostně udělena Cena Euroregionu Krušnohoří za vynikající přeshraniční
spolupráci.
V letošním roce byli navrženi celkem 4 kandidáti, z nich na jednání společného vrcholného
grémia byla na doporučení komise pro kulturu, školy a mládež jednomyslně zvolena
PhDr. Libuše Pokorná, ředitelka Oblastního muzea v Mostě, předsedkyně subkomise
muzeí a kulturní památky Euroregionu Krušnohoří.
Dr. Pokorná se zasloužila o přeshraniční spolupráci ještě dávno před vznikem euroregionu, pořádala již tehdy množství společných akcí se saskou stranou. Při vzniku euroregionu velkou měrou pomáhala při navázání kontaktů v oblasti kultury a muzejnictví.
Nechyběla během svého působení v žádném projektu v této oblasti a obzvláště záslužné
bylo její zapojení do projektového záměru Montanregion Krušnohoří, ve kterém byla jako
jediná česká zástupkyně dlouhou dobu relevantním partnerem saské iniciativě usilující
o zápis společného hornického Krušnohoří do kulturního dědictví lidstva na seznam
UNSECO. Na české straně zůstala i po vzniku Ústeckého kraje významným partnerem
tohoto projektu. Její odborný i hluboce lidský přístup k přeshraniční spolupráci se odrazil
nejen v množství projektů, na kterých se podílí, ale i na osobních přátelských vztazích;
vždy v dobré náladě a s humorem, bez ohledu na státní příslušnost. Dosvědčuje to i její
osvojení němčiny - dovede se s německými kolegy a přáteli domlouvat i bez tlumočníka.

Anlässlich des traditionellen Adventsingens der Euroregion wurde am 3. Dezember
feierlich der Preis der Euroregion Erzgebirge/Krušnohoří erteilt.
In diesem Jahr wurden insgesamt vier Kandidaten vorgeschlagen, aus deren bei der
gemeinsamen Tagung des Gipfelgremiums der Euroregion aufgrund der Empfehlung
der Arbeitsgruppe Kultur/Schulen/Jugend einstimmig Frau PhDr. Libuše Pokorná,
Direktorin des regionalen Museums Most, Vorsitzende der Arbeitsgruppe Museen und
Kulturdenkmäler der Euroregion Erzgebirge, gewählt hatte.
Frau Pokorna verdiente sich für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit schon lange
vor der Gründung der Euroregion, veranstaltete schon damals eine große Menge der
gemeinsamen Projekte mit der sächsischen Seite. Bei der Gründung der Euroregion
half sie bei der Knüpfung der kulturellen und musealen Kontakte. Sie fehlte im keinem
Projekt in diesem Bereich während ihrer Funktion, und besonders verdienstvoll war ihre
Teilnahme im Projektvorhaben Montanregion Erzgebirge, wo sie lange Zeit als einzige
Vertreterin der tschechische Seite eine relevante Partnerin der sächsischen Initiative für die
Eintragung des gemeinsamen Bergmannsregion in die Liste der UNESCO des Kulturerbes
war. Auf der tschechischen Seite blieb sie auch nach der Entstehung des Bezirksamts
bedeutende Projektpartnerin. Ihre fachliche sowie ihre menschliche Beziehung zu der
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit spiegelten sich nicht nur in vielen Projekten, an
welchen sie sich beteiligt, sondern auch in persönlichen Beziehungen; immer mit guter
Laune und mit ihrem Humor, ohne Rücksicht an die Staatsangehörigkeit. Das beweisen
auch ihre Deutschkenntnisse - mit den deutschen Kollegen und Freunden kann sie ohne
einen Dolmetscher sprechen.

Ziel3-Projekte als Element einer zukunftsorientierten Regionalpolitik
Projekty v programu Cíl 3 jako prvek regionální politiky zaměřené na budoucnost
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Jahreskonferenz der AGEG in Kursk, Euroregion Yaroslavna
Výroční konference AGEG v Kursku, Euroregion Jaroslavna
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přijeli jsme do nového Ruska. Mohli jsme se o tom

beit auszutauschen und nutzbringende Kontakte zu

Vzhledem k volbám, které se konaly v jednotlivých

všichni přesvědčit na exkurzích i na společenských

vertiefen, sowie neue zu knüpfen. Für die Vertreter

členských státech asociace, museli být schváleni

akcích, které hostitelé připravili.
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Deutsche Gruppe der AGEG setzt sich für unbürokratischen
Fortgang der neuen Förderperiode ein
Německá skupina AGEG se zasazuje pro nebyrokratické
pokračování dotačního období
rou tvoří 13 euroregionů. Prominentním referentem byl
spolkový ministr dopravy Dr. Peter Ramsauer, který také
v ministerstvu euroregionům poskytl prostory k jednání.
Ve svém referátu zdůraznil důležitost přeshraniční spolupráce a podložil to mnoha příklady ze svého bavorského
domova.
Paní Constanze Krehl, saská zástupkyně v Evropském parlamentu, vyslovila euroregionům podporu v jejich snaze
o zjednodušení správy projektové práce v následujícím
období. Vyjádřila ale také pochybnosti o včasném zahájení
nového programu. Existuje ještě celá řada úkolů, které
musí být předem vyřešeny. Požádala také euroregiony,
aby jí v příštích týdnech a měsících předaly víc informací
a návrhů, aby je mohla cíleně podpořit.
Setkání pokračovalo následující den pracovní poradou,
které se zúčastnili pracovníci správních orgánů spolkových zemí s technickými sekretariáty a německými euroZu einem Parlamentarischen Abend, für die Bundestags- und

Na pozvání pořadatelů parlamentního večera se sešli

regiony. Protože výměna zkušeností byla velmi užitečná,

Europaabgeordneten der deutschen Grenzgebiete, hatte die

27. října v Berlíně ve Spolkovém ministerstvu dopravy

a přítomní se snažili o hledání společných možností řešení

„deutsche Gruppe“ der Arbeitsgemeinschaft der Europä-

poslanci Spolkového sněmu a europoslanci z německého

procesu realizace tohoto dotačního programu bez zbyteč-

ischen Grenzregionen, die aus 13 Euroregionen besteht,

příhraničí s takzvanou „Německou skupinou“ pracovního

ných byrokratických průtahů, bude se v těchto pracovních

am 27. Oktober nach Berlin in das Bundesministerium für

společenství evropských hraničních regionů AGEG, kte-

poradách pokračovat.

Verkehr eingeladen.

Senior klub z Loun s německým prezidentem
Seniorklub aus Louny traf deutschem Bundespräsidenten

Prominenter Referent war der Bundesverkehrsminister Dr.
Peter Ramsauer, der den Euroregionen auch die Räumlichkeiten im Ministerium zur Verfügung stellte.
In seinem Referat betonte er die Wichtigkeit der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit und machte das an vielen
Beispielen seiner Bayrischen Heimat deutlich.
Frau Constanze Krehl, sächsische Vertreterin im Europäischen Parlament sagte den Euroregionen Ihre Unterstützung
bei den Bemühungen der Vereinfachung der Verwaltung in
der neuen Förderperiode zu.
Allerdings hegte sie Zweifel an einem pünktlichen Programmstart. Zu viele Aufgaben wären im Vorfeld noch zu
lösen.
Frau Krehl wünschte sich von den Euroregionen in den
kommenden Wochen und Monaten noch mehr Informationen
und Vorschläge, um zielgerichtet unterstützen zu können.
Die Veranstaltung wurde am darauffolgenden Tag mit einer
Arbeitsberatung fortgesetzt, an der die Verwaltungsbehörden
der Bundesländer und die Technischen Sekretariate sowie
die Geschäftsführer der deutschen Euroregionen teilnahmen.
Da der Erfahrungsaustausch sehr nützlich war und man
gemeinsam an Lösungsmöglichkeiten für die Entbürokratisierung der Prozesse bei der Umsetzung dieses EU - Förderprogramms sucht, wird in naher Zukunft eine Fortsetzung
der Arbeitsberatung folgen.

V červnu proběhlo v Görlitz v SRN setkání 14 spolupracujících přeshraničních organizací v rámci Mezinárodního roku
dobrovolníků. Záštitu převzal sám president SRN Christian
Wulff, který se ho také osobně zúčastnil a s námi se nejen
pozdravil, ale velice srdečně s námi diskutoval. Pozvání
přijalo 7 organizací ze SRN a s nimi jejich přeshraniční
partnerské organizace. Z České republiky to byl Senior klub
z Loun a organizace z Plzně. Naši republiku tam zastupovali
náměstek ministra školství Jan Kocourek a vicekonzulka
našeho zastupitelství v Berlíně, která pro nás zajistila předání malého
dárku i s pravými
českými buchtami
přímo panu prezidentovi. Naše město
Louny zastupoval
radní a předseda
kulturní komise Dr.
Michal Pehr. Přátelství se Zelenou
školou v Zethau je pro nás velkou motivací a inspirací
v naší činnosti a rozvoji aktivit. Slyšet podporu a pochvalu
s poděkováním z úst presidenta SRN je velice povzbuzující,
zavazující nejen pro nás, ale i pro naše město, Ústecký kraj
i pro naši vlast.
Vilma Svobodová, manažerka Senior klubu Louny

Im Juni fand in Görlitz ein Zusammentreffen der 14 grenzüberschreitenden kooperierenden Organisationen im
Rahmen des internationalen Jahres der Freiwilligen statt.
Die Schirmherrschaft übernahm der Präsident der Bundesrepublik Christian Wulf. Er beteiligte sich auch persönlich
und hat uns nicht nur begrüßt, sondern auch mit uns gesprochen. Die Einladung nahmen sieben Organisationen
aus der Bundesrepublik mit ihren grenzüberschreitenden
Partnern an. Aus der Tschechischen Republik waren es der
Seniorenklub aus Louny und eine Organisation aus Plzeň.
Unsere Republik vertraten dort der Stellvertreter des Schulministers Jan Kocourek und
die Vizekonsulin unserer Botschaft in Berlin.
Sie hat für uns mit der Übergabe eines kleinen Geschenkes direkt an Herrn Präsidenten
geholfen, auch mit echten tschechischen
Buchteln. Unsere Stadt Louny vertrat der
Ratsherr und Vorsitzender der Kommission
Kultur Herr Dr. Michal Pehr.
Unsere Freundschaft mit der Grünen Schule
in Zethau ist für uns eine große Motivation und Inspiration
in unseren Aktivitäten und Tätigkeiten. Eine Unterstützung
und einen Lob von Herrn Präsidenten der BRD zu hören ist
sehr anregend und verbindend, nicht nur für uns, sondern
auch für unsere Stadt, den Bezirk, sowie für unsere Heimat.
Vilma Svobodová, Manager des Seniorenklubs Louny
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SPOLEČNÉ S KRAJEM
GEMEINSAM MIT DEM BEZIRK

Hraniční most v Českém Jiřetíně – Deutschgeorgenthalu otevřen
Grenzbrücke in Deutschgeorgenthal – Český Jiřetín eröffnet
Po dlouholetém úsilí okresu Střední Sasko
a dopravní komise Euroregionu Krušnohoří
i jeho partnerů byl dne 21. 10. 2011 slavnostně otevřen hraniční most mezi obcemi Český
Jiřetín a německým Deutschgeorgenthalem.
Jeho výstavba byla jedním z mnoha úspěšných projektů v programu Cíl 3/Ziel 3 na
podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko
2007-2013 v Euroregionu Krušnohoří. Podání projektu i jeho realizace nebyla snadnou
záležitostí, ale projektoví partneři, pracovníci
okresu Střední Sasko a Ústeckého kraje se
stavební firmou Chemnitzer Ingenieurbau,
všechny překážky úspěšně zvládli. Slavnostního aktu přestřižení pásky se zúčastnili
zástupci Ústeckého kraje Ing. Jiří Šulc a Ing.
Aleš Konopásek, za německou stranu zemský
rada Volker Uhlig, starosta Neuhausenu, kam
patří i Deutschgeorgenthal, Peter Haustein či
starosta Rechenbergu-Bienemühle Werner
Sandig. Mezi čestnými hosty byli i oba jednatelé Euroregionu, ale i mnozí další přátelé euroregionu a mnozí obyvatelé obou obcí. Jako
první přejeli hraniční most místní hasiči a poté
již byl zahájen na této důležité spojnici v Euroregionu Krušnohoří běžný silniční provoz.

Nach langjährigem Bestreben des Landkreises
Mittelsachsen und der Arbeitsgruppe Verkehr
der Euroregion Erzgebirge und ihrer Partner
wurde die neue Grenzbrücke zwischen der
sächsischer Gemeinde Deutschgeorgenthal

Bezirks Ústecký kraj Herr Ing. Jiří

und der tschechischen Gemeinde Český Jiřetín

Šulc und Ing. Aleš Konopásek

feierlich eröffnet. Der Aufbau ist eines der vielen

teil, von deutscher Seite nahmen

erfolgreichen Projekte im Programm Ziel3/Cíl3

der Vorsitzende der Euroregion

für die Unterstützung der grenzüberschreiten-

Erzgebirge Landrat Volker Uhlig,

den Zusammenarbeit zwischen dem Freistaat

der Bürgermeister der Gemeinde

Sachsen und der Tschechischen Republik in

Neuhausen Peter Haustein, zu der

der Euroregion Erzgebirge 2007 -2013. Die

Deutschgeorgenthal gehört und

Beantragung des Projektes sowie seine Um-

der Bürgermeister von Rechen-

setzung war keine einfache Angelegenheit,

berg-Bienemühle Werner Sandig

aber der Leadpartner Landkreis Mittelsachen

teil. Unter den Ehrengästen waren

mit seinen Mitarbeitern und der Projektpartner

auch beide Geschäftsführer der

des Bezirkes Ústecký kraj überwandten alle

Euroregion und viele andere. Als

Hindernisse. An der feierlichen Durchschnei-

erste befuhren die ansässigen Feuerwehren

wichtigen Verkehrsbrücke der Euroregion der

dung des Bandes nahmen die Vertreter des

die neue Brücke und danach startete auf der

übliche Straßenverkehr.
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Rada Euroregionu Krušnohoří na Červeném Hrádku
Rat der Euroregion Krušnohoří im Rothenhaus
Na svém dalším pravidelném jednání se rada

Zu einer weiteren Ratssitzung trafen sich die Mitglieder am

sešla 21. 10. v Jirkově na zámku Červený Hrádek.

21.10. 2011 im Schloss Rothenhaus bei Jirkov. Herr Bür-

Starosta Jirkova Ing. Radek Štejnar seznámil radu

germeister von Jirkov Ing. Radek Štejnar machte den Rat mit

s investičními akcemi města a jeho spolupráci

Investitionen der Stadt bekannt, sowie mit der erfolgreichen

úspěšnou spolupráci s partnerským městem

Zusammenarbeit mit der Partnerstadt Brand-Erbisdorf. Gäste

Brand-Erbisdorfem. Hosty jednání byli zástupci

der Beratung waren Vertreter der Stadt Vejprty (Personalchef

Vejprt (tajemník Ing. Rostislav Velek) a Kalku (sta-

Ing. Rostislav Velek) und der Gemeinde Kalek (Bürgermeis-

rostka Miluše Lauková s Martou Ctiborovou). Rada

terin Miluše Lauková und Marta Ctiborová).

projednala výsledky zářijového Lokálního řídícího

Der Rat besprach Ergebnisse des Lenkungsausschusses im

výboru a seznámila se s projektovými žádostmi

September, sowie die Mittelausschöpfung in der nächsten

na jeho příští zasedání, i s postupem čerpání pro-

Zeit. Ein neues Mitglied der Euroregion wurde die Gemeinde

středků pro příští období. Novým členem Euroregionu Krušnohoří se stala obec Polerady.

Polerady. Der Rat wählte einen neuen Vorsitzenden des tschechischen Teils der Arbeitsgrup-

Rada zvolila nového předsedu zemědělské komise, kterým stal Ing. Ivo Bednár, a doplnila

pe Landwirtschaft Herrn Ing. Ivo Bednar und ergänzte aufgrund der Empfehlung auch neue

členy zemědělské komise na návrh bývalé předsedkyně Ludmily Holadové. Doplnila také

Mitglieder dieser Arbeitsgruppe. Es werden auch neue Mitglieder auf Vorschlag des Bezirks

další členy komisí na návrh Krajského úřadu Ústeckého kraje. Hospodářskou komisi doplní

gewählt. Die Arbeitsgruppe Wirtschaftsförderung und Touristik wird durch Herrn Ing. Pavel

Ing. Pavel Hajšman a Ing. Josef Svoboda, komisi pro životní prostředí a regionální plán

Hajšman und Ing. Josef Svoboda ergänzt, die Arbeitsgruppe Umwelt ergänzen Frau Ing.

Ing. Monika Zeman a Mgr. Jan Koch, sociální komisi Ing. Karel Giampaoli a zemědělskou

Monika Zeman und Mgr. Jan Koch, Soziales Ing. Karel Giampaoli und die Landwirtschaft

komisi Ing. Daniel Engel. Rada se také seznámila s projekty, kde je euroregionem partner

Herr Ing. Daniel Engel. Der Rat hat sich auch mit den Projekten vertraut gemacht, in denen

či v nich spolupracuje

die Euroregion Partner ist, oder in denen sie mitarbeitet. Der Rat beschloss wegen dem

Rada se usnesla, že vzhledem k problému předfinancování nebude euroregion podávat,

Problem der Vorfinanzierung, dass die Euroregion keine eigenen Projekte beantragen wird,

pokud to nebude nezbytně nutné, své vlastní projekty. Připravila se také na listopadové

sofern es nicht unbedingt notwendig ist. Es wurde auch die gemeinsame Vorstandssitzung

společné jednání s německým představenstvem a projednala stav přípravy 20. výročí založení

mit dem deutschen Partner im November, sowie das im nächsten Jahr stattgefundene Ju-

euroregionu, které připadá na příští rok.

biläum 20 Jahre der Euroregion besprochen.

Společné vedení euroregionu v Annabergu-Buchholz
Gemeinsame Leitung der Euroregion in Annaberg-Buchholz
Tradiční společné jednání Rady a Představen-

Die traditionelle Tagung des Vorstands und des

stva Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge se

Rates der Euroregion Erzgebirge/Krušnohoří fand

uskutečnilo dne 28. 11. 2011 v rekonstruova-

am 28. 11. 2011 im neuen Ratssaal des Annaberger

ném zasedacím sále annaberské radnice pod

Rathauses auf Einladung der Oberbürgermeisterin

záštitou primátorky Annabergu-Buchholze

der Stadt Annaberg-Buchholz Barbara Klepsch statt.

Barbary Klepsch.

Während der Sitzung wurden die Mitglieder über die

Na jednání se členové vedení euroregionu

Umsetzung des Kleinprojektefonds im Programm

seznámili s realizací Fondu malých projektů

Ziel 3 informiert und erhielten einen Überblick zu

v programu Cíl 3, který euroregion spravuje,

den genehmigten Großprojekten des Programms.

a také s přehledem schválených velkých projektů

Das gemeinsame Gremium nahm den Vorschlag

v Monitorovacím výboru v tomto programu.

der Arbeitsgruppe Schulen/Jugend /Kultur für die

Dále společné grémium schválilo návrh komise

Erteilung des Preises der Euroregion für ausge-

pro kulturu, mládež a školy na udělení Ceny Eu-

zeichnete grenzüberschreitende Zusammenarbeit

roregionu Krušnohoří za vynikající přeshraniční

an, der anlässlich des Adventsingens der Euroregion

spolupráci za rok 2010, která bude slavnostně

am 3. Dezember in Marienberg verliehen wird. Ein

předána 3. prosince na adventním koncertu Eu-

weiterer wichtiger Punkt war die Vorbereitung des

roregionu Krušnohoří v Marienbergu. Důležitým

Jubiläums unserer Euroregion, die im kommenden

bodem byla příprava významného jubilea našeho

Jahr ihr 20jähriges bestehen feiern wird. Für die

euroregionu – před 20 lety totiž byl založen. K je-

Vorbereitung der würdigen Feierlichkeiten und

ho důstojné oslavě a prezentaci byla ustanovena

Präsentationen wurde eine spezielle Arbeitsgruppe

speciální pracovní skupina.

gebildet. Beide Vorsitzenden der Euroregion, Herr

Oba předsedové euroregionu, JUDr. Hana Jeníč-

Volker Uhlig und Frau Hana Jeníčková, schätzten

ková i Volker Uhlig, ocenili dosavadní upřímnou,

die ehrliche, gleichberechtigte und stabile Zusam-

rovnoprávnou a soustavnou spolupráci ve všech

menarbeit in allen Bereichen der euroregionalen

oblastech společenského života.

Zusammenarbeit hoch ein.
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Hasičský euroregion - Feuerwehrregion
Tradiční soutěž mladých hasičů Euroregionu

Den traditionellen Wettbewerb

Krušnohoří uspořádal 10. září spolu s eurore-

junger Feuerwehren der Euro-

gionem a jeho komisí pro krizový management

region Erzgebirge veranstaltete

okres Střední Sasko v krásné přírodní scenérii

am 10. September der Landkreis

u mládežnické ubytovny Mortelgund v Saydě,

Mittelsachen gemeinsam mit der

ve které byla všechna soutěžící družstva také

Euroregion und seiner Arbeits-

ubytována. Původní pohár hejtmana, který zís-

gruppe Katastrophenschutz in

kali mladí hasiči z Háje u Duchcova již potřetí,

der herrlichen Umgebung der

jim podle pravidel zůstává. Nový pohár věnova-

Jugendherberge Mortelgrund in

la tentokrát hejtmanka

Sayda, in welcher die beteiligten

Ústeckého kraje Jana

Mannschaften untergebracht wur-

Vaňhová a při zahájení

den. Der ursprüngliche Pokal des

soutěže ho soutěžícím

Bezirkshauptmannes bekamen schon nach dritten Mal junge

předal člen komise kri-

Feuerwehren aus Háj bei Duchcov und nach den Regeln des

zového managementu

Wettbewerbs konnten sie ihn behalten. Den neuen Pokal stif-

euroregionu Jiří Čermák

tete diesesmal die Hauptmännin des Bezirks Ústecký kraj Jana

z krajského úřadu. Mla-

Vaňhová und beim Start des Wettbewerbs übergab ihn das Mit-

dí hasiči v 8 družstvech

glied der Arbeitsgruppe Katastrophenschutz der Euroregion Herr

soutěžili ve dvanácti

Jiří Čermák aus dem Bezirksamt an die Wettkämpfer .

disciplínách a prokázali

Junge Feuerwehren in 8 Mannschaften standen

nejen svou obratnost

in 12 Disziplinen im Wettkampf und bewiesen ihre

a vytrvalost, ale i velmi dobré znalosti.

Gewandtheit und Beharrlichkeit sowie gute Kennt-

Nepřetržitá řada vítězství mladých ha-

nisse. Die ununterbrochene Siegesserie der der

sičů z Háje pokračuje, pohár získávají

Jugendfeuerwehr aus Háj ging weiter, den Pokal

opět. Zaměření projektu na překonání

gewannen sie wieder. Das auf die Bewältigung von

lesních požárů a na jejich prevenci se

Waldbränden gezielte Projekt mit der Vorbeugung

ukázalo právě v lesích u Saydy jako

war ein passendes Thema gerade in den Wäldern

velmi vhodné téma. Komise krizového

bei Sayda. Die Arbeitsgruppe der Euroregion, die

managementu, která projekt do Cíle 3

das Projekt vorbereitet hatte und es begleitete,

připravila a doprovázela, soutěž také monitorovala a spojila ho se

überwachte auch den Wettbewerb und verband ihn mit ihrer regelmäßigen

svým pravidelným jednáním. Projednala zde přípravu jazykového

Beratung. Hier wurde die Vorbereitung des Sprachtrainings der Feuerwehren

tréninku hasičů, který by již měl pokračovat ve smíšené česko-

besprochen. Es soll in gemischter deutsch –tschechischer Gruppe fortgesetzt

-německé skupině, což zajistí osvojení odborného názvosloví

werden, was die Fachterminologie für die praktische Nutzung gewährleistet.

pro praxi, dále projednala problematiku přípravy smlouvy o pře-

Weiter wurde auch die Problematik der Vorbereitung des grenzüberschrei-

shraničním zásahu a stanovila 5 prioritních témat pro interaktivní

tenden Einsatzes besprochen und für die interaktive Karte der Euroregion

mapu Euroregionu Krušnohoří.

Erzgebirge wurden 5 Prioritätenthemen festgestellt.

Zemědělská komise - Arbeitsgruppe Landwirtschaft
Po delší odmlce, způsobené dlouhodobým

Nach einer durch die lange Erkrankung der

onemocněním předsedkyně české části

Vorsitzenden der Arbeitsgruppe Ludmila Ho-

komise Ludmily Holadové, se sešla příprav-

ladová längeren Pause, traf sich die Gruppe

ná skupina v sídle Zemědělského svazu

für die Vorbereitung weiterer Arbeit im Sitz

v Großrückerswalde u Marienbergu. Na

des Bauernverbands in Großrückerswalde

dosavadní spolupráci ocenili její účastníci

bei Marienberg. In der bisherigen Zusam-

především pravidelnou výměnu zkušeností

menarbeit schätzen ihre Mitglieder vor allem

a informací, v čemž by se v budoucnu mělo

den Informations- und Erfahrungsaustausch,

pokračovat. Navzájem si její členové opět vyměnili aktuální informace

welchen sie fortsetzen wollen. Vor allem Ernteergebnisse, Marktpreise

o letošní úrodě, cenách na trhu, o problematice dalšího vývoje ev-

und die Problematik der weiteren Entwicklung der europäischen Land-

ropského zemědělství a o problematice alternativních zdrojů energie

wirtschaft mit alternativen Energiequellen auf den Flächen, die die land-

na zemědělské půdě, omezujících zemědělskou výrobu. Předsedové

wirtschaftliche Produktion begrenzen, waren Beratungsthemen. Beide

komise, Ludmila Holadová za českou a Werner Bergelt za německou

Vorsitzenden der Arbeitsgruppe, Ludmila Holadová und Werner Bergelt

stranu dojednali na jednání 3 priority pro připravovanou interaktivní

vereinbarten bei der Beratung 3 Prioritäten für die interaktive Karte der

mapu Euroregionu Krušnohoří.

Euroregion.
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Komise pro muzea a kulturní památky v Jirkově
Arbeitsgruppe Museen und Kulturdenkmäler in Jirkov
Andrea Karlovská, Mitglied der Arbeitsgrup-

Z iniciativy Andrei Karlovské,

pe Museen und Kulturdenkmäler, initiierte

členky komise muzea a kulturní

diesesmal das Treffen dieser Arbeitsgruppe

památky, se tentokrát sešli její

am 14. 11. 2011 in Jirkov. Im Rathaus wurde

členové dne 14. 11. 2011 na

die Gruppe vom Bürgermeister von Jirkov

radnici v Jirkově. Přivítal je

Herr Ing. Radek Štejnar begrüßt und es hat

starosta Jirkova Ing. Radek

sich wieder gezeigt, dass Jirkov eine gast-

Štejnar a znovu se ukázalo, že

freundschaftliche Stadt ist. Die Arbeitsgruppe

Jirkov je vždy pohostinné měs-

wurde über Änderungen im Programm Ziel

to. Komise projednala změny

3 informiert, besprach die Vorbereitung der

v programu Cíl 3, stav přípravy

interaktiven Karte und beschäftigte sich aus-

interaktivní mapy a podrobně

führlich mit der Umsetzung der Publikation

se zabývala realizací publikace

über Museen der Euroregion. Diese entsteht

o muzeích euroregionu. Tato

aufgrund der Initiative der Mitglieder dieser Arbeitsgruppe und ist ein

publikace vzniká z jejího popudu a je schváleným projektem ve Fondu

bewilligtes Projekten des Kleinprojektefonds des Programms Ziel 3. In

malých projektů v programu Cíl 3. Jsou do ní zapojena nejen muzea

der Publikation sind nicht nur alle Museen beiderseits der Grenze ent-

na obou stranách hranice, ale i další význačné kulturní památky.

halten, sondern auch bekannte Denkmäler. Mitglieder der Arbeitsgruppe

Členové komise také přišli na jednání s návrhy dalších společných

brachten zu der Beratung auch weitere gemeinsame Projektideen mit.

projektových záměrů. Budou o nich podrobně jednat na dalším jed-

Über diese werden sie nächsten Beratung sprechen, die im Frühjahr

nání komise, které se uskuteční v předjaří na saské straně na zámku

im Schloß Schlettau stattfindet. Andrea Karlovská machte die Beratung

v Schlettau. Andrea Karlovská zpestřila jednání komise také o exkurzi

mit der Exkursion in die unterirdischen Räumlichkeiten bunter. Diese

v jirkovských podzemních prostorách, která byla pro všechny nejen

war für alle nicht nur eine interessante Attraktion, sondern auch ein

zajímavou atrakcí, ale z hlediska zaměření jejích členů i zajímavým

interessantes Thema für fachliche historische Gespräche.

námětem odborných historických rozhovorů.

Sociální komise v Oseku - Arbeitsgruppe Soziales in Osek
Tentokrát se sešla sociální komise Eu-

Im September traf sich die Arbeitsgruppe

roregionu Krušnohoří v září v Azylovém

Soziales der Euroregion Erzgebirge im

domě pro matky s dětmi v Oseku. Sezná-

Asylheim für die Mutter und Kind in Osek.

mila se zde s aktuálním stavem Fondu

Ihre Mitglieder machten sich hier mit dem

malých projektů v Cíli 3 a se schválenými

aktuellen Stand des Kleinprojektefonds im

projekty na posledním zasedání Lokál-

Programm Ziel 3, sowie mit den im letzten

ního řídícího výboru. Hlavním bodem

Lenkungsausschuss genehmigten Projekten

jednání bylo stanovení prioritních témat

bekannt. Hauptpunkt der Beratung war je-

pro interaktivní mapu Euroregionu Kruš-

doch die Festlegung der Kategorien für die

nohoří, podobně jako tomu bylo v ostat-

interaktive Karte der Euroregion Erzgebirge,

ních komisích. Spolu s Ing. Titlem poté po

ähnlich, wie in den anderen Arbeitsgruppen.

živé diskusi stanovili celkem 5 nosných

Gemeinsam mit Herrn Ing. Titl wurden nach

témat. Dlouhodobým záměrem komise

einer regen Diskussion 5 Hauptthemen

je aktualizace sociálního atlasu, který má zohlednit změny na

festgelegt. Ein langfristiges Vorhaben der Arbeitsgruppe ist der aktualisierte

obou stranách hranice. Aby nedošlo k duplicitní práci ve vztahu

Sozialatlas, der Änderungen beiderseits der Grenze berücksichtigen soll. Um

k interaktivní mapě, shodli se členové komise, že připravovaný

die Duplizität der Arbeit im Bezug zu der interaktiven Karte zu vermeiden, ver-

sociální atlas bude více specifický a odborný, zatímco interaktiv-

einbarten die Mitglieder der Arbeitsgruppe, dass der vorbereitete Sozialatlas

ní mapa bude určena pro širokou veřejnost. Do příštího jednání

eine höhere fachliche Spezifizierung haben soll, während die interaktive Karte

bude na saské straně vyřešeno spolufinancování projektu tohoto

für die breite Öffentlichkeit nutzbar sein wird. Bis zur nächsten Beratung soll die

sociálního atlasu a členové komise připraví návrhy na další

sächsische Seite die Mitfinanzierung des Projektes des Sozialatlasses lösen

projekty. Po jednání se všichni zúčastnili prohlídky azylového

und weitere Projektvorhaben vorstellen.

domu, při které vysoce ocenili práci Oblastní charity Most s její

Nach der Beratung beteiligten sich alle an der Besichtigung des Asylheims.

ředitelkou Mgr. Evou Čenkovičovou a vstřícný přístup města

Hierbei wurde die Arbeit der Regionalen Karitas Most mit ihrer Direktorin Frau

Oseku k tomuto záslužnému sociálnímu projektu. Následující

Mgr. Eva Čenkovičová und die positive Beteiligung der Stadt Osek in diesem

jednání komise se na přání české strany uskuteční v některém

Sozialprojekt hoch eingeschätzt. Die nächste Beratung soll auf Wunsch der

saském zařízení zaměřeném na aktivity seniorů.

tschechischen Mitglieder in einem sächsischen Seniorenheim stattfinden.
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Sportovní komise - Arbeitsgruppe Sport
Die Arbeitsgruppe Sport traf sich am 12. 09.,
verstärket durch das neue Mitglied Antonín
Beneš, in Most. Er ist technischer Direktor
der Mitgliedsfirma der Euroregion Celio und
langjähriges Mitglied des Rates der Euroregion
Krušnohoří. Die Arbeitsgruppe empfahl in ihrer
Stellungnahme 2 Kleinprojekte zur Genehmigung im Lokalen Lenkungsausschuss und
konnte sich zu Projektvorhaben einigen, die
sie stufenweise umsetzen möchte. Ihre große
Bemühung ist die gegenseitige Information

Sportovní komise se sešla 12. 9. v Mostě, po-

a shodla se na projektových záměrech, které

über Sportklubs beiderseits der Grenze und

sílená o nového člena, Antonína Beneše. An-

by chtěla postupně realizovat. Její velkou sna-

über deren Aktivitäten. Für die vorbereitete

tonín Beneš (na obrázku zcela vlevo) je tech-

hou je vzájemná informovanost o sportovních

interaktive Karte der Euroregion wählte sie

nickým ředitelem členské firmy Euroregionu

klubech na obou stranách hranice a jejich ak-

5 Kategorien aus, die an den Projektträger

Krušnohoří Celio a dlouholetým členem Rady

tivitách. Pro připravovanou interaktivní mapu

Landkreis Mittelsachsen übergegeben wor-

Euroregionu Krušnohoří. Komise doporučila ze

Euroregionu Krušnohoří vybrala 5 prioritních

den sind.

svého odborného hlediska k přijetí dva projekty

témat, která předala zpracovateli.

Komise pro životní prostředí ve Výzkumném ústavu pro hnědé uhlí
Arbeitsgruppe Umwelt und Regionalplanung im Forschungsinstitut für Braunkohle
Na přání členů komise pro životní prostředí a regionální plán Euroregionu

Auf Wunsch der Arbeitsgruppe Umwelt und Regionalplanung der Euroregion Erzgebirge/Krušnohoří traf

Krušnohoří se sešla komise ve Výzkumném ústavu hnědého uhlí (VÚHU)

sich die Arbeitsgruppe im Forschungsinstitut für Braunkohle (VÚHU) in Most, weil die Tätigkeit des Ökologi-

v Mostě, protože činnost Ekologického centra Most, které zde má sídlo, je

schen Zentrums, das hier seinen Sitz hat, ein dauerhafter Schwerpunkt ihres Interesses ist. In der Einleitung

trvale středem jejího zájmu. V úvodu ředitelka VÚHU Ing. Marcela Šafářová,

stellte die Direktorin des VÚHU Frau Ing. PhD Marcela Šafářová, die erfolgreiche Arbeit des Forschungs-

PhD., představila úspěšnou práci tohoto výzkumného ústavu, především

institutes auf dem Gebiet der Forschung und Entwicklung dar. Frau Ing. Milena Vágnerová informierte

na poli výzkumu a vývoje. Ing. Milena Vágnerová poté představila 10 let

anschließend über 10 Jahre erfolgreicher Arbeit des Ökologischen Zentrums, mit dem die Arbeitsgruppe

úspěšné práce Ekologického centra, se kterým je komise euroregionu

seit Anfang an eng verbunden ist. In der Diskussion wurde seine Kommunikations- Informations- und

úzce spjata od samého jeho vzniku.

grenzüberschreitende

V diskusi bylo velmi kladně oceněno

Wirkung sehr positiv

jeho komunikační, informační a přes-

eingeschätzt.

hraniční působení.

Die Arbeitsgruppe be-

Komise se také ohlédla za dosavadními

schäftigte sich auch mit

schválenými projekty v oblasti životního

genehmigten Projek-

prostředí. Úspěšně byly dokončeny

ten im Bereich Umwelt.

malé projekty. Velký projekt „Výzkum

Zwei Kleinprojekte wur-

možností minimalizace organických

den bereits erfolgreich

škodlivin ve zdrojích pitných vod

beendet. Das Groß-

v Krušných horách“, kde je euroregion

projekt „Erforschung

partnerem, právě probíhá. Komise byla

der Möglichkeiten zur

na svém posledním jednání seznámena

Minimierung der orga-

s projektem „Revitalizace rašelinišť,“ kde je partnerem Ústecký kraj. Zdá se,

nischen Schadstoffe in den Trinkwasserressourcen im Erzgebirge“ wo die Euroregion ein Partner ist,

že by si ale výsledky obou projektů mohly vzájemně protiřečit, komise proto

wird zurzeit durchgeführt. Die Arbeitsgruppe wurde zur letzten Beratung mit dem Projekt „Revitalisie-

poukázala na nutnost vzájemné informovanosti a spolupráce projektových

rung der Moore“ bekannt gemacht, wo der Bezirk Ústecký kraj Projektpartner ist. Die Arbeitsgruppe hat

manažerů obou projektů. Opět se ukázalo jak velmi nutné je řešit velké pro-

darauf hinwiesen, dass die gegenseitige Information in diesen Projekten, sowie die Zusammenarbeit

jekty společně s krajem, a z tohoto důvodu komise velmi uvítala přítomnost

beider Projektmanager hilfreich wäre. Es zeigte sich wider die Notwendigkeit der Zusammenarbeit bei

zástupkyně ředitele Krajského úřadu Ústeckého kraje, Ing. Moniku Zeman.

der Umsetzung von Großprojekten mit dem Bezirk. Aus diesem Grund begrüßte die Arbeitsgruppe die

Velmi živě a dlouho se diskutovalo o návrzích témat pro interaktivní mapu

Anwesenheit der Stellvertreterin des Direktors des Bezirksamtes Frau Ing. Monika Zeman. Es wurde sehr

euroregionu z pohledu životního prostředí. Po diskusi s pomocí Ing. Titla,

rege über Themenvorschläge für die interaktive Karte der Euroregion diskutiert. Danach verständigten

zpracovatele mapy na české straně, se z původně navržených 14 témat ko-

sich die Mitglieder der Arbeitsgruppe auf die Kategorien für die Interaktive Karte. Von ursprünglich 14

mise shodla na šesti prioritních, které Ing. Titl do mapy zapracuje. Komise

Themen wurden sechs vereinbart, die Herr Titl in die Karte einarbeitet. Die Arbeitsgruppe empfahl dann

doporučila ke schválení 2 projekty a seznámila se s českým projektovým

zwei Kleinprojekte zur Genehmigung und machte sich mit dem Vorhaben des tschechischen Klubs

záměrem Klubu ekologické výchovy, pro který se německá strana komise

ökologischer Erziehung bekannt. Für das Vorhaben versucht die deutsche Seite der Arbeitsgruppe einen

pokusí získat vhodného partnera.

passenden Partner zu gewinnen.
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Dopravní komise - Arbeitsgruppe Verkehr
Bei der Beratung dieser Arbeitsgruppe der Euroregion
in Freiberg am 15.09.2011 wurden die Mitglieder
zu den Großprojekten im Bereich Verkehr im Programm Ziel3 informiert, sowie zu den Änderungen im
Kleinprojektefonds. Die langfristige Bestrebung der
Arbeitsgruppe zum Ausbau des Lückenschlusses auf
der Eisenbahnstrecke Moldava – Rehefeld kann nicht
mehr auf die Unterstützung der beteiligten Behörden
beiderseits der Grenze hoffen. Die Arbeitsgruppe
hat sich aber dafür eingesetzt, dass in der Raumplanung der Gemeinden in Zukunft die Möglichkeit des
Ausbaues bestehen bleibt und damit keine anderen
Bauwerke dort erlaubt werden können.
Ein wichtiger Punkt der Beratung, ähnlich wie in

Ing. Titl

anderen Arbeitsgruppen, war die Vorbereitung der
interaktiven Karte der Euroregion. Die Mitglieder der
Arbeitsgruppe informierten sich über die aktuellen

Na jednání dopravní komise Euroregionu ve Frei-

o chystaných a právě dokončovaných doprav-

und abgeschlossenen Verkehrsprojekte. In dem

bergu 15. 9. 2011 její členové seznámili s velkými

ních stavbách. Komise v této souvislosti kladně

Zusammenhang hat die Arbeitsgruppe den Auftritt

projekty v programu Cíl 3 v oblasti dopravy a se

ocenila vystoupení zástupkyň Krajského úřadu

der Vertreterin des Bezirksamtes Ústecký kraj positiv

změnami ve Fondu malých projektů. Dlouhodobé

Ústeckého kraje. Členové komise se dohodli také

eingeschätzt. Die Mitglieder der Arbeitsgruppe einig-

úsilí komise o dostavbu chybějícího úseku na

na tom, že se sejdou na svém příštím jednání při

ten sich darauf, dass sich die Mitglieder anlässlich der

železniční trati Moldava – Rehefeld se v poslední

slavnostním otevření hraničního mostu v Čes-

feierlichen Eröffnung der Grenzbrücke in Český Jiřetín

době již nesetkává s podporou příslušných míst

kém Jiřetíně, který je projektem v programu Cíl

treffen. Die Brücke ist ein Projekt im Programm Ziel 3,

na obou stranách hranice, a tak komise alespoň

3, který komise podpořila.

das von der Arbeitsgruppe unterstützt wurde.

prosadila to, aby v územních plánech obcí na této

Vzájemnou informovanost o dopravní situaci

Die gegenseitige Information über die Verkehrssitu-

trati byla v budoucnu možnost dostavby zacho-

na obou stranách euroregionu považují členové

ation beiderseits der Grenze sieht die Arbeitsgruppe

vána, aby se na ní nepovolily žádné jiné stavby.

komise za velmi důležitou a potřebnou, proto

als sehr wichtig und nutzbringend, deshalb wurde

Důležitým bodem jednání byla, podobně jako

se rozhodli poskytovat si navzájem aktuální

entschieden, die aktuellen Informationen über Sper-

i v dalších komisích, příprava interaktivní mapy

informace o uzavírkách, dopravních omezeních

rungen, Verkehrsbegrenzungen oder Umleitungen in

euroregionu. Ve spolupráci s Ing. Titlem komise

či objížďkách, které budou směřovat do jedna-

die Geschäftsstellen zu schicken, um diese auf den

do ní navrhla ze svého pohledu důležitá téma-

telství euroregionu, aby mohly být vystaveny na

aktuellen Seiten der Infopress zu veröffentlichen.

ta. Členové komise se navzájem informovali

aktuálních stránkách Infopressu

Komise pro hospodářství a turistiku - Arbeitsgruppe Wirtschaftsförderung und Tourismus
Jedna z nejdůležitějších komisí euroregionu se

Diese wichtige Arbeitsgruppe der Euroregion traf sich am

sešla tentokrát 13. září na radnici v Chomutově.

13. September im Rathaus Chomutov. Eine angenehme

Příjemným překvapením pro její členy byla účast

Überraschung war für die Mitglieder die Teilnahme von

Martina Wittiga, někdejšího praktikanta v eurore-

Martin Wittig, des ehemaligen Praktikanten in der Eu-

gionu, který zastoupil na tomto jednání předsedu

roregion, der bei dieser Beratung den Vorsitzenden des

německé části Mathiase Lisskeho. Komise se

deutschen Teils der Euroregion Mathias Lißke vertrat.

intenzivně zabývala problematikou zpracování

Die Arbeitsgruppe beschäftigte sich intensiv mit der

interaktivní mapy Euroregionu Krušnohoří a spolu

Problematik der interaktiven Karte der Euroregion und

s českými zástupci nositeli projektu, zástupci o.p.s.

Gemeinsam mit den Projektpartnern der tschechischen

Aquarius, Ing. Titlem a Ing. Hellmichem, připravili

Seite, von der gemeinnützigen Gesellschaft Aquarius Ing.

5 prioritních témat. Komise se pak seznámila se

Titl und Ing. Hellmich, wurden 5 Kategorien ausgewählt.

schválenými velkými projekty v Monitorovacím

Die Arbeitsgruppe beschäftigte sich dann mit genehmigten

výboru, ke kterým právě ona podala v procesu hodnocení svá odborná stanoviska

Großprojekten, zu denen sie im Verlauf der Beratung ihre fachlichen Stellungnahmen abgab. Zur

a poté doporučila Lokálnímu řídícímu výboru Fondu malých projektů ke schválení

Genehmigung im Kleinprojektefonds wurde das das Projekt Zyklotreff im Erzgebirge empfohlen.

projekt Cyklosetkání v Krušnohoří. Podpořila také připravovaný projektový záměr

Auch das Projektvorhaben eines Wettbewerbs für Kinder und Jugendliche mit der Nutzung des

soutěže dětí a mládeže ve využití GPS. Po jednání si členové komise prohlédli cho-

GPS wurde unterstützt. Nach der Beratung besichtigten die Mitglieder der Arbeitsgruppe das

mutovskou historickou radnici a dochované fresky. Ze šestnáctého století jsou zde

Chomutover Rathaus mit den alten Fresken. Aus dem 16. Jahrhundert stammen die Wandgemälde

totiž dodnes dochovány nástěnné malby v takzvané klenotnici, kde je i freska z roku

in der Schatzkammer, die bis heute zu sehen sind. Hier befindet sich auch die Freske von 1590,

1590 znázorňující Tobiášovu legendu.

die die Tobiaslegende darstellt.
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DIVADELNÍ PODZIM
THEATERHERBST

DIVADELNÍ PODZIM - THEATERHERBST
Litvínov, Most a Ústí nad Labem 26.9.–1.10.2011
Festival Divadelní podzim i v letošním roce
splnil očekávání, když v něm opět uvedl roz-

Kráska a zvíře,
Docela velké divadlo Litvínov
Die Schöne und das Biest,
Das ziemlich grosse Theater Litvínov

Květinové děti - Divadlo Bautzen
Blumenkinder - Theater Bautzen

manitá představení.
Byly to především děti a mládež, pro které byla
určena bohatá paleta zážitků od pohádek, po
balet až po moderní divadelní hry.
Na festivalu se podílela velkou měrou scéna Docela velkého divadla z Litvínova, dále
pak Západočeské divadlo z Chebu, divadlo
z Ústí nad Labem, Theater Plauen-Zwickau,
Theater Bautzen a Mittelsächsisches Theater
z Freibergu.
Zajímavá byla i místa konání. Představení se
nekonala se pouze v divadelních budovách,
ale i ve školách a dokonce i na náměstí.
Princezna ze mlýna - Die Mühleprinzessin
Theater Burattino Stollberg
Divadlo Stollberg

Saturnin - Západočeské divadlo Cheb
Westböhmisches Theater Cheb

Pohádky pro uplakánka - Docela velké divadlo Litvínov
Märchen aus dem Kinderwagen - Das ziemlich grosse
Theater Litvínov

Tři mušketýři - Docela velké divadlo Litvínov  Drei musketieren - Das ziemlich grosse Theater Litvínov

Das Festival Theaterherbsts konnte auch in
diesem Jahr mit den vielfältigsten Stücken
aufwarten. Vor allem Kinder und Jugendliche
konnten vom Märchen über Ballett bis hin
zum modernen Stück eine bunte Palette von
Theaterstücken erleben. Beteiligt am Festival
hatten sich die Bühne des Ziemlich Großen
Theaters Litvínov, das Westböhmischen Theater Cheb, das Theater Ústí nad Labem, das
Theater Plauen – Zwickau, das Theater
BAUTZEN und das Mittelsächsischen Theater
aus Freiberg.
Interessant waren auch die Spielstätten. Denn
nicht nur in den Theatern fanden die Aufführungen statt, sondern auch in Schulen und auf
dem Marktplatz.
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ÚSPÉŠNÉ PROJEKTY
ERFOLGREICHE PROJEKTE

Profesní kariera v Německu startuje – šance pro absolventy z Evropy
Eine berufliche Karriere in Deutschland starten – eine Chance für Schulabgänger aus Europa
S ohledem na demokratický vývoj a na velkou
nezaměstnanost mládeže v některých regionech východní Evropy podporujeme mladé
lidi především z východní Evropy, kteří by rádi
absolvovali duální profesní základní vzdělání
v Durynsku.
Od 1. května letošního roku i pro občany nových členských států EU evropský vnitřní trh
plně otevřen. Odpadlo tím omezení týkající se
zaměstnání či získání profesního vzdělávání
v Německu.
Duální vzdělávací systém znamená propojení
teorie a praxe. Praktické vzdělávání probíhá
v konkrétním podniku a je doplňováno teoretickým vzděláním ve státní učňovské škole.
Výhodou je, že každý učeň může s tímto podnikem uzavřít pracovní smlouvu, a že během
učební doby dostává peněžní odměnu. Ta
záleží na tom kterém ročníku a na učebním
oboru, částečně závisí na tarifu a pohybuje

Vor dem Hintergrund der demographischen

Die Projektkoordinatorinnen unterstützen die

se zpravidla mezi 350 a 700 EUR již v prvním

Entwicklung und einer hohen Jugendarbeits-

Unternehmen bei der Lehrlingssuche und die

studijním ročníku.

losigkeit in einigen Regionen Osteuropas

Jugendlichen bei der Vermittlung in ein Aus-

Profesní vzdělávání podle pravidel v Německu

unterstützen wir Jugendliche, v.a. eben aus

bildungsverhältnis. Darüber hinaus helfen sie

je zaměřené praxi a probíhá ze dvou třetin

Osteuropa, die eine duale berufliche Erstaus-

bei der Klärung aller organisatorischen Pro-

v podnicích. Učni mají velmi dobrou šanci po

bildung in Thüringen absolvieren möchten.

bleme, wie zum Beispiel bei der Suche nach

vyučení nalézt pevné zaměstnání v podniku

Seit dem 01. Mai diesen Jahres gilt die volle

einer geeigneten Unterkunft. Dieser Service

či na evropském trhu práce, neboť dobře

Freizügigkeit des europäischen Binnenmark-

ist kostenlos. Das Projekt wird aus Mitteln des

profesně vzdělané pracovní síly jsou všude

tes auch für Bürger aus den neuen EU-Mit-

Europäischen SozialfondsThüringen und dem

vyhledávány.

gliedsstaaten. Einschränkungen in Deutsch-

Freistaat Thüringen gefördert.

Projektové koordinátorky pomáhají podnikům

land hinsichtlich der Aufnahme einer Arbeit

Voraussetzungen für eine erfolgreiche Be-

vyhledávat učně a mládež, pro které dovedou

oder Berufsausbildung sind damit hinfällig.

werbung sind ein Mindestalter von 16 Jahren,

zprostředkovat odpovídající směr vzdělání.

Das duale Ausbildungssystem ist die Ver-

einen guten allgemeinbildenden Schulab-

Kromě toho pomáhají při vyjasňování všech

knüpfung zwischen Theorie und Praxis. Die

schluss, gute Deutschkenntnisse auf einem

organizačních problémů, jako je například

praktische Ausbildung findet in einem Unter-

fortgeschrittenen Niveau (B1) und eine hohe

vyhledávání vhodného ubytování. Tyto služby

nehmen statt und wird durch fachtheoretischen

Motivation. Interessenten wenden sich bitte

jsou bezplatné. Projekt je dotován prostředky

Unterricht an einer staatlichen Berufsschule

direkt an Annett Wünsch vom Büro „Trans-

Evropského sociálního fondu a Svobodného

ergänzt. Dadurch erwerben die Lehrlinge viele

national- Dual“ in Suhl. Hier bekommen Sie

státu Durynsko.

praktische Erfahrungen. Von Vorteil ist, dass

kostenlos konkrete Hilfe und Unterstützung vor

Předpoklady pro úspěšnou žádost o učební

jeder Lehrling einen Berufsausbildungsvertrag

Ort. Kontakt unter a.wuensch@transnational-

obory v Německu je dosažení alespoň 16 let,

mit einem Unternehmen abschließt und eine

dual.de oder per Telefon 00 49 - 36 81 - 45

úspěšné zakončení všeobecné školní do-

Ausbildungsvergütung erhält. Diese ist je nach

75 48. Nähere Informationen unter:

cházky, dobrá znalost němčiny na úrovni zva-

Lehrjahr und Branche gestaffelt, zum Teil ta-

www.transnational-dual.de

né pokročilá (stupeň B1) a vysoká motivace.

rifabhängig, und liegt in der Regel zwischen

Zájemci se mohou obrátit přímo na Annet

350 und 700 EURO im 1. Ausbildungsjahr. Die

Wünsch z kanceláře „Transnational- Dual“

Berufsausbildung nach deutschem Recht ist

v městě Suhl. Zde je možné obdržet zdarma

sehr praxisnah und findet zu 2/3 der Zeit im

konkrétní pomoc a podporu přímo namístě.

Unternehmen statt. Die Lehrlinge haben sehr

Kontakt na a.wuensch@transnational-dual.

gute Chancen, nach der Ausbildung eine feste

de či telefonicky na 00 49 - 36 81 - 45 75 48.

Arbeit im Unternehmen oder auf dem euro-

Bližší informace jsou na internetové adrese

päischen Arbeitsmarkt zu bekommen, denn

www.transnational-dual.de.

gut ausgebildete Fachkräfte werden gesucht.
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Komise pro hospodářství a turistiku - Arbeitsgruppe Wirtschaftsförderung und Tourismus
Die Herbstberatung der Arbeitsgruppe fand im

Další, podzimní jednání této důležité komise, se usku-

Innovationszentrum GDZ in Annaberg statt. Ein

tečnilo tentokrát v technologickém a inovačním centru

wesentlicher Teil der Beratung war noch einmal

GDZ v Annabergu. Podstatnou částí jednání se stala opět

die interaktive Karte der Euroregion Erzgebirge.

interaktivní mapa Euroregionu Krušnohoří. Po obsáhlé

Die Mitglieder der Arbeitsgruppe ergänzten

diskusi členové pozměnili a doplnili návrh z posledního

den Vorschlag aus der letzten Beratung und

jednání a předali ho realizátorům projektu. Jednatel GDZ

übergaben ihn an die Verfasser der Karte. Der

Mathias Lißke, předseda německé části komise, poté na

Geschäftsführer der GDZ Mathias Lißke, Vorsit-

přání české části přestavil roli, aktivity, realizované pro-

zender der deutschen Seite der Arbeitsgruppe

jekty tohoto střediska i s jeho zapojením do Regionálního

stellte dann auf Wunsch der tschechischen Kol-

managementu. Komise také pečlivě posoudila 3 projekty

legen die Rolle, Aktivitäten sowie Projekte des GDZ und

Bei der Beratung wurde Herr Petr Svoboda, Ing, CSc. aus

z pohledu svého profesního zaměření a doporučila je ke

die Verknüpfung mit dem Regionalmanagement dar. Die

dem Forschungsinstitut für Braunkohle in Most vorge-

schválení. Na jednání byl představen Ing. Petr Svoboda,

Arbeitsgruppe bewertete eingehend 3 Projekte aus ihrer

stellt, der Frau Ing. Miletičová nachfolgt, die leider diese

CSc., z Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí v Mostě,

fachlichen Sicht und empfahl sie für die Genehmigung.

Arbeitsgruppe verlassen hat.

střídající Ing. Miletičovou, která bohužel komisi opustila.

13. Dny české a německé kultury v Drážďanech
13. Tschechisch-Deutsche Kulturtage in Dresden
Slavnostní zahájení v pořadí již 13. Dnů české
a německé kultury proběhlo v Drážďanech v
předvečer státního svátku České republiky 27.
10. 2011. Zúčastnili se ho význačné osobnosti
z obou zemí, představitelé Ústeckého kraje v
čele s hejtmankou Janou Vaňhovou, partnerská
města a partnerské organizace. Pozváni byli i
zástupci Euroregionu Krušnohoří – starosta
Loun Ing. Jan Kerner, starosta Dubí Ing. Petr
Pípal a jednatel Euroregionu Krušnohoří Mgr.
František Bína.
Vynikající organizace slavnostního zahájení
a stejně tak i celá organizace tradičních Dnů
české a německé kultury opět prokázala, jak
důležitou úlohu zastává český konzulát v
Drážďanech.

Die feierliche Eröffnung der 13. TschechischDeutschen Kulturtage fand in Dresden am
Abend des Staatsfeiertags der Tschechischen
Republik am 27. 10. 2011 unter Beteiligung
bekannter Persönlichkeiten aus beiden Ländern
– aus dem Ústecký kraj die Hauptmännin Jana
Vaňhová, Vertretern der Partnerstädte und Partnerorganisationen statt. Eigeladen waren auch
Vertreter der Euroregion Krušnohoří/Erzgebirge, der Bürgermeister von Louny Herr Ing. Jan
Kerner, der Bürgermeister von Dubí, Ing. Petr
Pípal und der Geschäftsführer der Euroregion
Krušnohoří Mgr. František Bína.
Die ausgezeichnete Organisation der feierlichen
Eröffnung sowie der Tschechisch-Deutschen
Kulturtage zeigt deutlich, welche wichtige Rolle
das tschechische Konsulat in Dresden vertritt.
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FOND MALÝCH PROJEKTŮ
KLEINEPROJEKTEFONDS

Fond malých projektů - Kleinprojektefonds
Insgesamt 5 Projekte aus dem Programm Ziel 3 des
Europäischen Fonds für Regionalentwicklung wurden
zur Bewertung bei der Sitzung des gemeinsamen LokaEuropäische Union. Europäischer Fonds für
regionale Entwicklung: Investition in Ihre
Zukunft/Evropská unie. Evropský fond pro
regionální rozvoj: Investice do vaší budoucnosti

len Lenkungsausschusses der Euroregion Erzgebirge/
Krušnohoří am 14. 09 2011 in Freiberg vorgelegt und
genehmigt.
Die Herbsttagung des Lenkungsausschusses genehmigte am 23. 11. 2011 in Most weiterte Projekte.
Insgesamt wurden 8 Projekte vorgelegt; 7 wurden
genehmigt, 1 abgelehnt.
Der der von der Euroregion verwaltete und administrierte Kleinprojektfonds ist ein Großprojekt im Programm
Ziel 3, der die grenzüberschreitende Zusammenarbeit
Sachsen und Tschechien bis 2013 unterstützt. Jährlich
hat jede Seite der Euroregion durchschnittlich 270 000
EUR zur Verfügung. Über die Förderung entscheidet ein
gemeinsamer sächsisch-tschechischer Lenkungsausschuss, mit 16 stimmberechtigten Mitgliedern, und
mit 7 beratenden Mitgliedern. Die Projekte wurden
detailliert in den Facharbeitsgruppen der Euroregion
bewertet und deren professionellen Stellungnahmen
sind für die Mitglieder des Lokalen Lenkungsausschuss
ein guter Anhaltspunkt. Die Meinungen der Arbeitsgruppen werden stets berücksichtigt. Die nächste Sitzung
dieses Lenkungsausschusses findet im März 2012 in
Freiberg statt.
Nach Beendigung der ersten Etappe des Kleinprojektefonds wurde er evaluiert. Nach der Evaluierung
wurde die Fortsetzung dieses bewährten Instrumentes
grenzüberschreitender Zusammenarbeit beschlossen.
Einige Änderungen wurden bereits in das Umsetzungsdokument eingearbeitet. Das aktuelle Dokument ist auf
den Internetseiten der Euroregion abrufbar.

Celkem 5 projektů ve Fondu malých projektů v programu Cíl 3 Evropského fondu pro regionální rozvoj
bylo předloženo a schváleno na zasedání společného
Lokálního řídícího výboru Euroregionu Krušnohoří dne
14. 9. 2011 ve Freibergu.
Podzimní Lokální řídící výbor Euroregionu Krušnohoří
schválil 23. 11. 2011 v Mostě další projekty. Předloženo bylo tentokrát 8 projektů, z nich bylo 7 schváleno,
1 schválen nebyl.
Fond malých projektů, který spravuje a administruje
Euroregion Krušnohoří, je projektem v programu Cíl 3
a podporuje přeshraniční spolupráci Saska a ČR do roku

projednávány v odborných komisích euroregionu, jejich

Fondu malých projektů, byla provedena jeho evaluace.

2013. Ročně má každá strana euroregionu k dispozici ve

profesionální stanoviska byla opět pro členy Lokálního

Na jejím základě bylo rozhodnuto o plynulém pokra-

Fondu malých projektů průměrně 270 000 EUR. O při-

řídícího výboru velmi dobrým vodítkem a názory komisí

čování tohoto osvědčeného nástroje přeshraniční

dělení dotace rozhoduje česko–saský společný Lokální

byly plně akceptovány. Další jednání Lokálního řídícího

spolupráce s tím, že do Realizačního dokumentu byly

řídící výbor s celkovým počtem 16 hlasujících členů

výboru se uskuteční v březnu 2012 ve Freibergu.

zapracovány některé změny. Aktuální dokument je již

a 7 členů s hlasem poradním. Projekty byly detailně

Vzhledem k tomu, že byla ukončena první část projektu

na webových stránkách euroregionu.

Europäische Union. Europäischer Fonds für
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Projekt interaktivní mapy Euroregionu Krušnohoří/Ezgebirge zahájen
Projekt der interaktiven Karte der Euroregion Erzgebirge/Krušnohoří gestartet
Ve Freibergu se 9. srpna sešli partneři projektu

vali kompletnost, správný překlad a srozumitelnost.

zu modern gestaltete Internetseiten dienen. Ein

Zkvalitnění internetových stránek Euroregionu

Kontaktními osobami na české straně jsou Ing. Titl

Ergebnis soll die interaktive Karte der Euroregion

Krušnohoří/Erzgebirge prostřednictvím dvojjazyčné

a Ing. Hellmich, na německé Uwe Weigel Okresního

mit wichtigen Informationen für die Bürger und die

interaktivní mapy, aby po provedené analýze zahájili

úřadu Střední Sasko.

Gäste der Euroregion werden. Dadurch wird die

vlastní práci. Výběr témat se stanovením priorit je

Informationen zu speziellen,

úkolem společných odborných komisí euroregionu,

ganz individuelle Situationen

technickou realizaci provede firma Polymap GmbH,

ermöglicht.

která uspěla ve výběrovém řízení, spolu s českým

In Freiberg trafen sich des-

partnerem KLASTR AQUARIUS, o.p.s, který je vý-

halb danach am 18. 08. die

značným členem Euroregionu Krušnohoří. Dosavad-

Vorsitzenden aller Arbeits-

ní úvodní domovské stránky euroregionu jsou čistě

gruppen der Euroregion, um

statické, bez interaktivních prvků, popř. Points of

mit den Autoren der interak-

Interest (POIs.). Proto by mělo dojít k takové změně,

tiven Karte die Art und Weise

aby internetový přístup do euroregionu odpovídal

des Auftritts zu besprechen.

současným požadavkům na moderně vytvořené

Die Zielgruppe ist nicht nur

internetové stránky. Výsledkem bude interaktivní

die sog. Internetgeneration,

regionální rozvoj: Investice do vaší budoucnosti

Europäische Union. Europäischer Fonds für
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mapa s důležitými informacemi pro obyvatele

die diese Karte als Informa-

a hosty v euroregionu. Bude jim tak umožněno získat

In Freiberg trafen sich am 9. August zum ersten

tionsquelle für das ganze Gebiet der Euroregion

informace pro specifické, zcela individuální situace.

Mal die Partner des Projektes „Qualifizierung

nutzen kann. Eine einfache Handhabung macht

Ve Freibergu se sešli proto poté 18. 8. 2011 před-

des Internetauftrittes der Euroregion Erzgebirge/

sie für alle Bürger gut nutzbar. Informationen über

sedové všech odborných komisí Euroregionu, aby

Krušnohoří durch eine interaktive Bürgerkarte“,

einzelne Objekte werden mittels Verlinkungen zu

s tvůrci interaktivní mapy projednali způsob jejího

um nach der durchgeführten Analyse die eigene

deren Internetseiten gewährleistet. Die Macher der

vytvoření. Cílovou skupinou je tzv. „internetová ge-

Arbeit aufzunehmen. Die Auswahl der Themen mit

Karte erklärten, dass die geplante interaktive Karte

nerace“, která bude moci tuto mapu využívat jako

der Festlegung der Kategorien ist eine Aufgabe der

wesentlich umfangreicher wird und mehr Informati-

informační zdroj pro území celého euroregionu.

bilateralen Arbeitsgruppen der Euroregion, die tech-

onen, beinhaltet als die Papierkarte. Im Unterschied

Informace o jednotlivých objektech budou zajiš-

nische Umsetzung führt die in der Ausschreibung

zu Google Maps oder Mapy.cz entscheidet sich

těny prostřednictvím odkazů na jejich internetové

gewonnene Firma Polymap GmbH durch. Sie arbeitet

diese geplante Karte durch ihre Mehrsprachigkeit

stánky. Ing. Titl vysvětlil, že plánovaná interaktivní

eng mit dem tschechischen Partner, der gemeinnüt-

und den Fokus auf die Region. Die Mitglieder der

mapa je podstatně obsažnější a bude zahrnovat více

zigen Gesellschaft KLASTR AQUARIUS, die ein der

Arbeitsgruppen wurden gebeten, die Vollständig-

informací, než mapa v papírové podobě. Na rozdíl

wichtigsten Mitglieder der Euroregion ist, zusam-

keit, richtige Übersetzung und das Verständnis zu

od Google Maps nebo Mapy.cz se odlišuje tato plá-

men. Die bisherigen Internetseiten der Euroregion

prüfen. Kontaktpersonen sind Herr Uwe Weigel vom

novaná mapa svou vícejazyčností a zaměřením na

sind nur statisch, ohne interaktive Elemente. Diese

Landkreis Mittelsachsen und Herr Ing. Titl und Herr

region. Členové komisí byli požádáni, aby prověřo-

Änderung soll auch den heutigen Anforderungen

Ing. Hellmich auf der tschechischen Seite.

Brodec oslavil 600 let - Brodec feierte 600 Jahre
Jedna z prvních členských obcí Eu-

Eine der ersten Mitgliedsgemeinden der Euro-

roregionu na Lounsku, která realizuje

region in der Region Louny, die Partnerprojekte

partnerské projekty s Mildenau pro-

mit Mildenau mittels der Mikroregion Podlesí

střednictvím Mikroregionu Podlesí, si

durchführt, wurde vor 600 Jahren erstmals

připomněla 600 let od první písemné

schriftlichen erwähnt. Es war gerade in Bro-

zmínky, která se jí týkala. Bylo to prá-

dec, wo schon 1996 der Beschuss des Rates

vě na Brodci, kde bylo již v roce 1996

der Euroregion verabschiedet wurde, dass die

přijato usnesení rady euroregionu, že

Euroregion den Kleinprojektefonds verwalten

euroregion chce spravovat Fond malých

soll. Die angenehme Atmosphäre wurde mit

projektů. Příjemná atmosféra oslav byla

der Ausstellung des hiesigen Maler Miroslav

doplněna výstavou místního malíře Miroslava Vlčka a o obci byla

Vlček ergänzt und eine Broschüre über die Gemeinde wurde ausgegeben.

vydána brožurka. Na Brodci se tento den sešla celá řada význačných

In Brodec nahmen zu dieser Beratung viele bekannte Persönlichkeiten nicht

osobností nejen z okolních obcí, ale i z Loun a Senátu ČR. Oslavy

nur aus den nahen Gemeinden teil, sondern auch aus Louny und aus dem

byly doprovázeny bohatým kulturním programem, který zajistil Ja-

Senat der Tschechischen Republik. Begleitet wurde das Fest mit zahlreichen

roslav Vápeník z Postoloprt, známý také jako aktivní člen komise

Veranstaltungen, die Herr Jaroslav Vápeník aus Postoloprty organisiert hatte.

pro kulturu a mládež Euroregionu Krušnohoří.

Er ist als aktives Mitglied der Arbeitsgruppe Kultur/Schulen/Jugend bekannt.
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Erzgebirgsmagistrale - Krušnohorská magistrála
Dlouholetý záměr na vybudová-

zwei parallelen Trassen und Wanderwegen

ní cyklotrasy s dvěma paralelními

entlang des Erzgebirgskamms auf beiden Sei-

trasami a turistickými stezkami po-

ten der Grenze zu verbinden, bekommt eine

dél hřebene Krušných hor na obou

konkrete Gestalt. Bei der Beratung von Vertre-

stranách hranice s jejich propoje-

tern des Bezirks Ústecký kraj, der Euroregion

ním dostává konkrétní podobu. Na

Krušnohoří/Erzgebirge und der Euroregion Elbe/

jednání zástupců Ústeckého kraje,

Labe in Kliny am 05. 10. kam es zur Einigung,

Euroregionu Krušnohoří a Euroregi-

ein gemeinsames Projekt vorzubereiten. Unter

onu Elbe/Labe s jejich německými

Leitung der Mitarbeiter des Bezirks Sven Czast-

protějšky na Klínech 5. 10. došlo

ka und Ing. Pavel Hajšman bekundeten die an

ke shodě v přípravě společného

beiden Seiten der Grenze liegenden Gemeinden

projektu. Obě strany pod vedením

das Interesse und das Bedürfnis eines Projektes im Programm Ziel

Svena Czastky a Ing. Pavla Hajšmana, pracovníků Krajského úřadu

3. In der Vorbereitung des Projektes werden vor allem die Schaffung

Ústeckého kraje, zkoumaly zájem obcí na obou stranách hranice, po-

einer gemeinsamen Konzeption, ein Vorschlag der Markierung des

třebu a způsob podání tohoto projektu do programu Cíl 3. V přípravě

künftigen Radwegs sowie der Vorschlag zur notwendigen Infrastruktur

projektu bude nutné především vytvořit společnou koncepci, připravit

mit einem Marketingaufbau im Vordergrund stehen. Gleiche Absichten

návrh značení budoucí cyklotrasy a návrh nutné infrastruktury s mar-

äußerten die anwesenden Fachleute zur Gründung eines gemeinsa-

ketinkovou nadstavbou. Shodný názor vyjádřili přítomní odborníci i na

men Planungsbüros, das das Projektvorhaben umsetzen wird. Zur

vznik společného plánovacího a realizačního subjektu, který projek-

nächsten Beratung soll der detaillierte Finanzplan und das Problem

tový záměr bude realizovat. Na dalším jednání bude ještě navíc řešen

der Vorfinanzierung beraten werden. Jedoch wird der Bezirk Ústecký

detailně rozpočet s problémem předfinancování. Přípravné práce jsou

kraj schon jetzt die Finanzierung gewährleisten.

ale již nyní finančně zajištěny Ústeckým krajem.

Europäische Union. Europäischer Fonds für
regionale Entwicklung: Investition in Ihre
Zukunft/Evropská unie. Evropský fond pro
regionální rozvoj: Investice do vaší budoucnosti

Das langjährige Vorhaben, den Radweg mit

Projekt zahájen konferencí - Projekt mit einer Konferenz gestartet
wicklung für kleine und mittelständische

projektem v programu Cíl 3. Jeho cílem je oživení

Betriebe im tschechisch-sächsischen

kooperací mezi výzkumnými institucemi, vysokými

Grenzgebiet ist ein Großprojekt im Pro-

školami a malými a středními podniky za účelem

gramm Ziel 3. Das Ziel ist, die Kooperati-

intenzivnějšího transferu technologií.

onen zwischen Forschungseinrichtungen,

K zahájení tohoto potřebného projektu došlo na

Universitäten und Hochschulen, mit den

konferenci 25. října v zasedacím sále budovy Krajského úřadu Ús-

kleinen und mittelständischen Unternehmen zu beleben und den Techno-

teckého kraje za přítomnosti nejen projektových partnerů, Krajské

logientransfer zu intensivieren.

hospodářské komory Ústeckého kraje, Společností pro podporu

Der Start des Projekts erfolgte bei einer Konferenz am 25. Oktober im

hospodářství Krušné hory (Wirtschaftsförderung Erzgebirge GmbH)

Saal des Bezirksamtes Ústecký kraj unter Anwesenheit nicht nur der

s Institutem výroby strojů a zařízení Chemnitz (Institut Chemnitzer

Projektpartner Bezirkswirtschaftskammer, Chemnitzer Institut für Ma-

Maschinen-und Anlagenbau e. V.), ale i mnoha dalších spolupra-

schinen - und Anlagenbau e. V, sondern auch von vielen weiteren Ko-

cujících subjektů.

operationspartnern.

Neuer Vorsitzender der Bezirkskammer - Nový předseda Krajské hospodářské komory
Am 2. November fand in Chomutov eine ordentliche Wahl ins

Dne 2. listopadu 2011 proběhly v Chomutově řádné volby do

Gremium der Bezirkswirtschaftskammer des Ústecký kraj. Gewählt

orgánů Krajské hospodářské komory Ústeckého kraje. Voleni

wurden Mitglieder und Stellvertreter des Vorstands und Aufsichts-

byli s účinností od 1. prosince 2011 členové a místopředsedové

rats und auch die neuen statutarischen Vertreter mit Wirkung ab

představenstva a členové dozorčí rady a zvoleni byli také noví

1. Dezember. Als Vorsitzender wurde Ing. František Jochman,

statutární zástupci. Předsedou se stal Ing. František Jochman,

Vorsitzender der Kreiswirtschaftskammer Louny und Vorsitzender

předseda Okresní hospodářské komory Louny a současně

des Vorstands der Beratungsgesellschaft Assistenzzentrum gewählt.

předseda představenstva poradenské společnosti Asistenční

In der Euroregion begann er als einer der ersten im System der

centrum, a.s. V Euroregionu Krušnohoří začal jako jeden

Projektarbeit zu arbeiten.

z prvních vytvářet systém projektových prací.

„Aktiv möchte ich mich den Fragen des Bildungsniveaus im Bezirk

„Aktivně bych se chtěl věnovat otázkám vzdělanostní úrovně

widmen, dem Innovationspotenzial und der Verkehrsinfrastruktur.

kraje, inovačního potenciálu a dopravní infrastruktury, což

Persönlich sehe ich hier die bedeutendsten Faktoren des Wirt-

osobně vidím jako nejvýznamnější faktory hospodářského roz-

schaftswachstums“, sagte der neue Vorsitzender des Bezirkswirtschaftskammer.
Europäische Union. Europäischer Fonds für
regionale Entwicklung: Investition in Ihre
Zukunft/Evropská unie. Evropský fond pro
regionální rozvoj: Investice do vaší budoucnosti

voje,“ říká František Jochman, nový předseda Krajské hospodářské komory Ústeckého kraje.
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Europäische Union. Europäischer Fonds für
regionale Entwicklung: Investition in Ihre

Die Verbindung der Forschung und Ent-

ní podniky v sasko-českém příhraničí“ je velkým

Zukunft/Evropská unie. Evropský fond pro
regionální rozvoj: Investice do vaší budoucnosti

„Propojení výzkumu a vývoje pro malé a střed-

ÚSPĚŠNÉ PROJEKTY
ERFOLGREICHE PROJEKTE

Europäische Union. Europäischer Fonds für
regionale Entwicklung: Investition in Ihre
Zukunft/Evropská unie. Evropský fond pro
regionální rozvoj: Investice do vaší budoucnosti

Projekt „Neue Qualität finishiert - Projekt Nová kvalita finišuje
Das auf die Verstärkung der Tourismusent-

Projekt zaměřený na posílení rozvoje turistiky

wicklung in der Euroregion Krušnohoří/Erzge-

v Euroregionu Krušnohoří a Euroregionu Elbe/

birge und der Euroregion Elbe/Labe gezielte

Labe vstupuje do další etapy. Po výběro-

Projekt tritt in eine weitere Etappe ein. Nach

vém řízení na zhotovitele webových stránek

der Ausschreibung für den Hersteller der

a společného loga se projektoví partneři sešli

Web-Seiten und des gemeinsamen Logos

4. října 2011 v Mostě v sídle Asistenčního

trafen sich die Projektpartner am 4.Oktober

centra. Po živé diskusi odsouhlasili strukturu

in Most, im Sitz des Assistenzzentrums. Nach

webových stránek a seznámili se s návrhem

einer regen Diskussion stimmten die Teilneh-

společného loga, ke kterému se ještě němečtí

mer die Struktur der Internetseiten ab und

partneři dodatečně vyjádří. Vytvoření struktury

machten sich mit dem Vorschlag eines neuen

stránek projektu Nová kvalita nejen zohledňu-

Logos vertraut, zu welchem sich die deutschen Partner später äußern

je zkušenosti s podobnými turistickými webovými stránkami, ale počítá

werden. Die Projektmanager beteiligen sich an den Beratungen der

se v nich i s aktivními náměty obyvatel z obou stran Krušnohoří. Pro-

Arbeitsgruppen der Euroregionen und werden mit deren Mitgliedern

jektoví manažeři se zúčastní jednání některých odborných komisí obou

die vorgeschlagenen Themen konsultieren.

euroregionů a budou s nimi konzultovat navrhovaná témata.

Přes 90 000 návštěvníků sleduje vysílání - Über 90.000 Besucher verfolgten die Sendungen
Po odvysílání 104. pokračování televizního

vedlo,“ shrnuje dosavadní výsledky projektu

Ländern, Umwelt, Infrastruktur, Sehens-

seriálu „5 minut“ s tématy česko–saských hra-

Michaela Dostálová.

würdigkeiten und Chancengleichheit, wie

ničních regionů je adresa www.5min-online.

Jazykové hranice v Krušnohoří, které se zdály

beispielsweise die Rolle der Frau in beiden

eu plně zprovozněna a od nynějška je plně

být nepřekonatelné, byly překonány v rámci

Ländern.

funkční. K dispozici jsou již nyní rozmanitá

tohoto vysílání.

ÜBER 90.000 ZUSCHAUER

témata z běžného života, kultury, hospodářství

„Wir waren über das offene Interesse unse-

a ze společnosti, až do roku 2016.

rer Zuschauer an Themen hinter der Grenze

Pomocí evropského programu Cíl 3 vyprodu-

ÚSTÍ N.L./BEIERFELD: Mit der Ausstrahlung

sehr positiv überrascht,“ so die Leiterin des

der 104. Folge der TV-Reihe „5 Minuten“

tschechischen Projektpartners Evropan, o.s.,

mit Themen aus der sächsisch-böhmischen

Pavla Růžičková. Über 90.000 Besucher ver-

Grenzregion ist die Mediathek www.5min-

folgten die Sendungen insgesamt allein über

online.eu nun vollständig abrufbar. Die Platt-

das Internet.

form ist nun mit vielfältigen Themen aus Alltag,

Auch in Sachsen, wo die Sendung auf einer

Kultur, Wirtschaft und Gesellschaft bis 2016

Kette von 17 regionalen Fernsehsendern aus-

verfügbar.

gestrahlt wurde, zeigt sich die Projektleitung

Mit Unterstützung des EU-Förderprogramms

mit den Ergebnissen äußerst zufrieden.

„Ziel3“ produzierten die Vereine Sendernetz
e.V. (Grünhain-Beierfeld) und Evropan, o.s.,

GELUNGENER
INFORMATIONSAUSTAUSCH

(Ústí nad Labem) innerhalb von 18 Monaten

„Es gibt in der Region das grundsätzliche Pro-

jeweils 52 thematische Online-Sendungen,

blem, dass Nachrichten aus dem Nachbarland

PŘES 90 000 DIVÁKŮ

die darüber hinaus auch im Regionalfernsehen

die Medien praktisch kaum oder gar nicht

„Byli jsme příjemně překvapeni zájmem o té-

ausgestrahlt wurden.

erreichen. Das zu ändern war unser Ziel und

mata za hranicemi,“ uvádí vedoucí českého

In den Sendungen konnten den Zuschauern in

das ist uns gelungen,“ resümiert Sendernetz-

projektového partnera Evropan, o.s., Pavla

Sachsen und Böhmen Themen, Sichtweisen

Projektleiterin Michaela Dostálová.

Růžičková. Přes 90 000 návštěvníků sleduje

und interessante Fakten des Nachbarlandes

Die unüberwindbar scheinende Sprachgrenze

vysílání na internetu. Také v Sasku, kde je

näher gebracht wurden. Zu den Themenbe-

entlang des Erzgebirges konnte im Rahmen

vysíláno v řetězci 17 regionálních televizních

reichen zählten u.a. Bildungspolitik in beiden

der Sendung medial überwunden werden.

kovala obě sdružení, saské Sendernetz e.V.
(Grünhain-Beierfeld) a české Evropan, o.s.,
(Ústí nad Labem) během 18 měsíců 52 tematických online vysílání, která jsou navíc vysílána v regionálních zpravodajstvích. Ve vysíláních mohou tak být blíže divákům v Čechách
i v Sasku představena témata, úhel pohledu
a zajímavá fakta ze sousední země. K tematickým okruhům patří mimo jiné i problematika
vzdělávání v obou zemích, životní prostředí,
infrastruktura, turistické zajímavosti či rovnost
šancí, jak je příkladně role žen v obou zemích.

stanic, panuje velká spokojenost vedoucích
projektu.

ZDAŘILÁ VÝMĚNA INFORMACÍ
„V našem regionu máme základní problém se
zprávami ze sousední země, media je prakticky velmi málo či vůbec nepřinášejí. Naším
cílem bylo tuto situaci změnit a to se nám po-
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Mladí Češi studují v Chemnitz němčinu
Junge Tschechen lernen Deutsch in Chemnitz
26 studentů ze sousední země navštěvuje jazykovou školu

ve třech skupinách, byla připravena v letní škole bohatá

Sasko-české vysokoškolské iniciativy.

nabídka kulturního programu. Čeští hosté se tak třeba mohli

Sousedské vztahy mezi Saskem a Českem se v době

seznámit při prohlídce pivovaru v Einsiedleru se saskou

rozšiřování Evropské unie stále více zintenzivňují. Aby se

pivovarnickou tradicí, která za českou v ničem nezaostává.

tyto vztahy i nadále rozšiřovaly, jsou obě země odkázány

Kromě toho se vydali i na exkurze do Hygienického muzea

na lidi, kteří spolu dokáží komunikovat jak v němčině, tak

v Drážďanech, do šachty otevřené pro veřejnost v Ehrens-

v češtině. Jedním z hlavních úkolů projektu Sasko–české

friedersdorfu, do příhraničního muzea v Mödlareuthu či do

vysokoškolské iniciativy (STHI) v programu Cíl 3 bylo

Göltzschtalbrücke a také zavítali na Den Sasů v Kamenzi.

liegen des Ziel 3-/Cíl 3-Projekts „Sächsisch-Tschechische

a i nadále zůstává podpora odpovídajících jazykových

Po vykonaných závěrečných zkouškách a po obdržení cer-

Hochschulinitiative“ (STHI) war und ist es, entsprechende

znalostí. Z tohoto důvodu se konalo v pořadí již třetí po-

tifikátů jazykové způsobilosti zůstanou už jen vzpomínky na

Sprachkenntnisse zu fördern. Zu diesem Zweck fand nun die

kračování letního kurzu této vysokoškolské iniciativy. Již

poslední letní školu STHI, protože v květnu 2012 po třech

mittlerweile dritte Auflage der STHI-Sommersprachschule

v srpnu bylo 18 studujících saských vysokých škol – z nich

letech bude projekt ukončen a doba realizace schválené

statt. Bereits im August waren dazu 18 Studierende säch-

15 z Chemnitz – hosty v Ústí nad Labem. Od 28. srpna do

dotace se naplní. Další informace jsou uvedeny na inter-

sischer Hochschulen – darunter 15 aus Chemnitz – in

18. září bylo 26 mladých Čechů v Chemnitz, aby se zde

netové adrese www.sthi.eu a také je může poskytnout Ilona

Ústí nad Labem / Aussig zu Gast. Und vom 28. August bis

seznámili s německou řečí a kulturou.

Scherm, tel: 0049 371/531-34503, na e-mailové adrese:

zum 18. September hielten sich nun 26 junge Tschechen

Pro některé z nich to nebyla první návštěva v tomto super-

ilona.scherm@phil.tu-chemnitz.de.

in Chemnitz auf, um die deutsche Sprache und Kultur

moderním městě. Šestadvacetiletý Olda z Ústí nad Labem

kennenzulernen.

již během své praxe v městském úřadě místní samosprávy

26 Studierende aus dem Nachbarland besuchten Sprach-

Für einige von ihnen war es nicht der erste Besuch in der

doprovázel vícekrát oficiální delegace do Chemnitz. Z úplně

schule der Sächsisch-Tschechischen Hochschulinitiative

„Stadt der Moderne“. Der 26-jährigen Olda aus Ústí nad

jiného oboru, ve kterém také vznikají mnohá partnerství se

Die nachbarschaftlichen Beziehungen zwischen Sachsen

Labem etwa hatte während eines Praktikums in der örtlichen

zdejší univerzitou, pochází osmadvacetiletá Jana. Studuje

und Tschechien haben sich im Zuge der Erweiterung der

Stadtverwaltung mehrfach offizielle Delegationen nach

v Plzni strojírenství a doufá, že mnoho dalších jejích spo-

Europäischen Union (EU) immer weiter intensiviert. Um

Chemnitz begleitet. Aus einer ganz anderen Fachrichtung,

lužáků využije možnosti výměny: „Zkušenost v Chemnitz je

diese Beziehungen zu pflegen, sind beide Länder auf

in der viele Partnerschaften mit der hiesigen Universität

dobrá reklama, kterou můžeme předat dalším“.

Menschen angewiesen, die sowohl auf Deutsch als auch

bestehen, stammt die 28-jährige Jana. Sie studiert in Plzeň

Po jazykových kursech, které probíhaly vždy dopoledne

auf Tschechisch kommunizieren. Eines der zentralen An-

/ Pilsen Maschinenbau und hofft, dass weitere ihrer Kom-

Jugendliche erkunden Wasserwelten
Mládež se seznamuje se světem vody

militonen die Möglichkeit eines Austauschs nutzen: „Die
Erfahrung hier in Chemnitz ist eine gute Werbung, die wir
an andere weiter geben werden“.
Nach den Sprachkursen, die in drei Gruppen jeweils am

(DTPA / Sei) DÖRFEL: Im Rahmen des

(DTPA / Sei) DÖRFEL: V rámci česko-

Vormittag stattfinden, wurde bei der Sommerschule ein

deutsch-tschechischen Projektes „Pestry-

-německého projektu „Pestry-Bund“

umfangreiches kulturelles Programm angeboten.

Bunt“ führte das Naturschutzzentrum Erzge-

realizuje krušnohorské centrum ochrany

So konnten die tschechischen Gäste bei einem Besuch

birge eine Forscherwoche mit Schülern aus

přírody Naturschutzzentrum Erzgebirge

der Einsiedler-Brauerei die sächsische Brautradition

Deutschland und Tschechien rund um das

výzkumnický týden pro žáky z Německa

kennenlernen, die der böhmischen in nichts nachsteht.

Thema Wasser durch.

i Čech. Jejich okruh zájmu je svět vody.

Außerdem fanden Exkursion ins Dresdener Hygienemu-

Die Jugendlichen konnten dabei Fragen

Mladí účastníci se tu snažili přijít na kloub

seum, das Besucherbergwerk Ehrenfriedersdorf und das

zur biologischen Vielfalt im und am Wasser

otázkám její biologické rozmanitosti. Ale

deutsch-deutsche Grenzmuseum in Mödlareuth sowie zur

nachgehen. Doch nicht nur die Wissenschaft,

nebyla to jen věda, která sice byla v po-

Göltzschtalbrücke und zum „Tag der Sachsen“ in Kamenz

sondern auch Spiel, Sport und Spaß standen

předí, ale také hry, sport a zábava. To

statt. Nach den bestandenen Abschlussprüfungen und dem

dabei mit an vorderster Stelle. So galt es an

platilo především pro takové dny, ve kte-

Erhalt der Sprachzertifikate stellt er eine bleibende Erinne-

manchen Tagen viele Rätsel zu lösen und in

rých se musely řešit mnohé záhady, které

rung an die letzte Ausgabe der STHI-Sommerschule dar,

Teamarbeit Herausforderungen zu bewälti-

byly pro účastníky výzvou a které museli

da das Projekt im Mai 2012 nach drei Jahren Laufzeit das

gen. Ziel dieses Schüleraustausches ist unter

účastníci překonat týmovou prací. Cílem

Ende des bewilligten Förderzeitraums erreicht haben wird.

anderem auch ein kultureller Austausch zwi-

výměnného pobytu žáků je kromě jiného

Weitere Informationen sind unter www.sthi.eu sowie bei

schen den Jugendlichen. Das Projekt „Pestrý

i kulturní výměna dětí a mládeže. Projekt

Ilona Scherm,

– Bunt“ wurde im Mai 2011 gegründet und

„Pestrý – Bund“ byl zahájen v květnu 2011

Telefon: 0371/531-34503,

wird durch die Europäische Union gefördert.

a je dotován Evropskou unií. Na jaře roku

Mail: ilona.scherm@phil.tu-chemnitz.de erhältlich.

Im Frühjahr 2012 treffen sich die Schüler noch

2012 se setkají žáci ještě jednou v Če-

einmal in Tschechien, um weiter an dem The-

chách, aby pokračovali v projektové práci

ma „Wasserwelten“ zu arbeiten.

na téma svět vody.

Autor: Martin Munke
Foto: Martin Munke
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Letní práce v projektu – úkoly splněny
Sommerarbeiten im Projekt – Aufgaben erfüllt
„Výzkum možností minimalizace organických škodlivin ve

Vorjahr durchgeführten Pflanzung analysiert. Es bestätigte

bewegt sich unter 10%. Das ist ein sehr interessantes und

zdrojích pitných vod v Krušných horách“.

sich, dass die ausgewählten Baumarten in dieser Umge-

ohne Zweifel positives Ergebnis.

Ve druhé polovině srpna byly v řešené lokalitě v kooperaci

bung standfest und vital sind. Die Sterblichkeit der Pflanzen

Die Gesamtmenge der vitalen Bäume in diesem Gebiet

Správy toků LČR a VULHM vystavěny dvě další oplocené

auf allen Flächen – also incl. ungünstiger, nasser Flächen,

überschritt im Herbst 2011 10.000 Stück.

plochy, kde bylo vysázeno dalších zhruba 2 000 stromků
- vrb - převážně druhy aurita, pentandra a purpurea. Současně byly doplněny plochy vysazené v loňském roce o 315
stromků jeřábu (pro zpestření druhové skladby v lokalitě)
a dalších cca 600 vrb, které zvýšily hustotu výsadby v dříve
vysazených oplocenkách.
Výsadba byla zajištěna zapojením brigádníků zejména
z místních středních škol a probíhala pod dohledem zástupců VULHM. Významnou měrou se na úspěšné výsadbě
podílela i podpora zástupců lesní správy LČR. I proto se
podařilo v relativně vysokých teplotách a obtížném terénu
zvládnout výsadbu uvedených více než 2.900 stromků
v daném termínu - tedy do konce srpna 2011.
Současně bylo provedeno statistické hodnocení úspěšnosti
loňské výsadby, které potvrdilo vysokou odolnost zvolených
druhů v daném prostředí a vitalitu vysazených rostlin.
Celková mortalita vysazených stromků na všech lokalitách

Shrnutí výsledků za druhý rok projektových prací
Zusammenfassung der Ergebnisse in zweitem Jahr der Projektarbeit

- tedy včetně značně nepříznivě vyhlížejících zamokřených

Das Projekt „Erforschung der Möglichkeiten zur Mini-

nisse des Projektes werden in kurzer Zeit der breiten

ploch - se pohybuje hluboko pod 10 %, což je výsledek

mierung der organischen Schadstoffe in den Trinkwas-

Öffentlichkeit in beiden Sprachversionen präsentiert.

velmi zajímavý a nepochybně pozitivní.

serressourcen im Erzgebirge“ fand seine Fortsetzung

Celkové množství vitálních stromků v dané lokalitě tak na

am 20. Oktober mit einem offenen Treffen der Partner

podzim 2011 přesáhlo 10 000 ks.“

und geladener Fachleute vor Ort in Fláje. Tschechische

Projekt „Výzkum možností minimalizace organických

und deutsche Projektpartner haben sich hier über die

škodlivin ve zdrojích pitných vod v Krušných horách“

neu gepflanzten Baumbestände informiert, die bei

pokračoval 20. října otevřeným setkáním pro projekto-

„Erforschung der Möglichkeiten zur Minimierung der

der Stabilisierung der hiesigen Ökosysteme helfen

vé partnery a zvané odborné pracovníky exkurzí přímo

Schadstoffe in den Trinkwasserressourcen im Erzgebirge“

sollen. Es wurde auch das Rückhaltebecken mit dem

v terénu na Flájích. Čeští a němečtí projektoví partneři

In der zweiten Augusthälfte wurden in der betroffenen

Damm besichtigt, wo der Effekt der Fotodegradation

se na místě přesvědčili o stavu zasazených porostů,

Fläche in Kooperation mit der Verwaltung der Flüsse in

des Vorkommens organischer Stoffe beobachtet wird.

které budou pomáhat při stabilizaci místních ekosystémů

den Wäldern der tschechischen Republik Správy toků LČR

Bei dem damit verbundenen Workshop im Restaurant

a prohlédli si vybudovanou retenční nádrž s přehrážkou,

und mit dem Forschungsinstitut VLHM zwei Einzäunun-

Emeran in der Gemeinde Klíny machten die Referenten

kde bude sledován efekt fotodegradace na výskyt sle-

gen auf einer weiteren Fläche errichtet. Dort wurden 2000

die bisherige Ergebnisse ihrer Arbeit im Projekt bekannt

dovaných organických látek. Na návazném workshopu

Bäume, vorwiegend Weiden der Sorte auria pendantra und

und tauschten mit ihren Partnern in einer bunten Dis-

v restauraci Emeran v Klínech si přednášející přiblížili

purpurea gepflanzt.

kussion ihre Vorhaben zu detaillierten und möglichst

dosavadní výsledky své práce v projektu a v pestré dis-

Gleichzeitig wurden die bereits im vorigen Jahr be-

genauen Beobachtungen der Veränderungen aus, die

kusi si partneři vyměnili náměty k detailnímu a co možná

pflanzten Flächen um 315 neue Bäume der Eberesche als

durch die ausgewählten Verfahren verursacht werden.

nejpřesnějšímu sledování změn, způsobených různými

Abwechslung der Arten auf dieser Fläche gepflanzt, sowie

Zugleich wurde über weitere Regionen diskutiert, wo

zvolenými postupy. Současně byly diskutovány další ob-

weitere 600 Weiden, die die Dichte der vorher gepflanzten

eine ähnliche Problematik verkommt Thüringen, Harz)

lasti, kde se vyskytuje podobná problematika (Durynsko,

Setzlinge erhöhen.

und wo bis jetzt keine Lösung gefunden wurde.

Harz) a kde dosud nebylo nalezeno uspokojivé řešení.

Unter Aufsicht von Vertretern des VULM wurden die

Die Pläne für die Zukunft beinhalten vor allem Schritte

Plán do budoucna zahrnují zejména kroky k porozu-

Pflanzungen von den Studenten der hiesigen Fachschu-

zum Verständnis im Bereich physiologischer Prozesse

mění v oblasti fyziologických procesů v kořenových

len übernommen. Die Vertreter der Waldverwaltung der

im Wurzelsystem symbiotischer Mikroorganismen, aber

systémech, symbiotických mikroorganismech, ale i ve

Tschechischen Republik beteiligten sich ebenfalls an der

auch bei den Einflüssen der einzelnen klimatischen

vlivech klimatických epizodních jevů, jako jsou prudká

Pflanzung.

Erscheinungen, wie schnelles Tauen, plötzliches Tau-

tání, přívalové srážky, ale i případná kolísání kyselosti

Auch deshalb gelang es, bei relativ hohen Temperaturen

en, bei Regengüssen, aber auch bei der Schwankung

proudících vod v průběhu ročního cyklu.

in dem schwierigen Gelände mehr als 2.900 bäume zum

der Acidität des fließenden Wassers im Verlauf des

Dílčí expertízy a dosud získané výsledky projektu budou

geplanten Termin – Ende 2011 in den Boden zu bringen.

Jahrzyklus.

v nejbližší době prezentovány širší veřejnosti v obou

Gleichzeitig wurde auch die statistische Auswertung der im

Die Teilexpertisen und die bisher gewonnenen Ergeb-

jazykových verzích.

20

ÚSPĚŠNÉ PROJEKTY
ERFOLGREICHE PROJEKTE

Grenzgänger 2011 - Grenzgänger 2011
Volnočasové zařízení Baldau Villa v Marienbergu se ve dnech 11. a 12. listopadu již

Die Baldauf Villa in Marienberg war am 11. und 12. November 2011 bereits zum 6. Mal die Hoch-

po šesté stalo vrcholem německé lokální televizní tvorby. Z celého Německa a rovněž

burg der deutschen Lokalfernsehlandschaft. Aus ganz Deutschland sowie aus Tschechien wurden

z ČR dorazilo do letošní Krušnohorské televizní ceny „Grenzgänger“ na 200 příspěvků.

ca. 200 Beiträge zum diesjährigen Erzgebirgischen Fernsehpreis „Grenzgänger“ eingereicht. Im

V minulém roce to bylo pouze 105 příspěvků. Znamenalo to velkou výzvu nejen pro

vergangenen Jahr waren es noch 105 Einreichungen. Das bedeutet eine große Herausforderung

práci poroty, ale i pro organizátory této krušnohorské ceny.

für die Juryarbeit aber auch für die Organisatoren des Erzgebirgischen Fernsehpreises.

Během 10. Marienberských dnů za-

Während der 10. Marienberger Film- und

měřených na filmovou a fotografickou

Fototage der Baldauf Villa, einer Einrichtung

tvorbu se v zařízení Baldau Villa, patřící

im Kul(T)ourbetrieb des Erzgebirgskreises,

do kulturního zařízení Kul(T)ourbetrieb

wurden die eingereichten Beiträge in 5 Ka-

Krušnohorského okresu, byly odbornou

tegorien von einer hochkarätigen Fachjury

porotou doručené příspěvky roztříděny

gesichtet und bewertet.

a ohodnoceny v 5 kategoriích.

Am Freitag, den 11. November trafen sich die

V pátek 11. listopadu se setkali jednatelé

Geschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft Re-

pracovního společenství regionálních

gionalfernsehveranstalter in Sachsen (ARiS)

televizí v Sasku (ARiS) na svém odbor-

zur Fachtagung.

ném jednání.

Am Samstag hatten die Wettbewerbsteilneh-

V sobotu měli účastníci soutěže možnost

mer dann die Möglichkeit in verschiedenen

se setkávat na různých workshopech

Workshops in Kontakt miteinander zu treten

a navazovat zde kontakty, nahlédnout do kuchyně jiných a vyměnit si zkušenosti.

und beim Austausch über den eigenen Tellerrand zu schauen.

Vybrané příspěvky do televizní ceny „Gernzgänger“ byly oceněny 12. listopadu v pěti

Zur Auszeichnungsveranstaltung des Fernsehpreises „Grenzgänger“ wurden am 12. November

kategoriích v budově Hanischallee Spořitelny Středního Krušnohoří. Hlavní ceny

2011 um 19.00 Uhr die besten Beiträge in den fünf Kategorien im Haus Hanischallee der Sparkasse

jsou dotovány 500 EUR. Navíc je vytvořena ještě jedna cena pro ty subjekty, které

Mittleres Erzgebirge geehrt. Die Hauptpreise sind mit 500 Euro dotiert. Zusätzlich gibt es noch

se zabývají péčí o tradice a zvyky. Také se ještě uděluje cena pro začínající autory,

einen Sonderpreis für die Einreichungen, die sich mit Tradition- und Brauchtumspflege befassen

kterou jsou oceňovány obzvláště zdařilá díla mladých mediálních tvůrců.

und einen Nachwuchspreis für besonders gelungene Werke junger Medienmacher.

Na tomto mediálním setkání u příležitosti televizní ceny „Grenzgänger“ v krušnohor-

Zum Medienereignis des Fernsehpreises „Grenzgänger“ erschienen Gäste aus Wirtschaft, Medien

ském Marienbergu se sešli hosté z oborů hospodářství, médií či politiky.

und Politik im Erzgebirgische Marienberg.

Podpůrný spolek kulturního zařízení Baldau Villa zorganizoval tuto velkolepou tele-

Der Förderverein der Baldauf Villa e. V. organisierte gemeinsam mit dem Mittel Erzgebirgs Fern-

vizní akci 11. a 12. listopadu 2011, společně se Středosaskou televizí, za podpory

sehen, unterstützt von der Sparkassenstiftung Mittleres Erzgebirge, dem Kulturraum Erzgebirge-

nadace Spořitelny Středního Krušnohoří, dále byl partnerem Kulturraum Erzgebi-

Mittelsachsen, der Sächsischen Landesanstalt für privaten Rundfunk und neue Medien (SLM)

rge-Mittelsachsen, der Sächsischer Landesanstalt für privaten Rundfunk und neue

und der Baldauf Villa im Kul(T)ourbetrieb des Erzgebirgskreises das Fernsehgroßereignis am11.

Medien (SLM) a Baldauf Villa im Kul(T)ourbetrieb des Erzgebirgskreises.

und 12. November 2011.

Česko-německý projekt Výuka orientace v přírodě přináší první ovoce
Das gemeinsame deutsch-tschechische Unterrichtsprojekt Orientierung in der Natur trägt erste Früchte
Během června 2011 byly v příměstských

Im Juni 2011 wurden in den an Dresden und Litvínov angren-

lesích Drážďan a Litvínova vybudovány dvě

zenden Wäldern zwei Festpostennetze für den Orientierungs-

sítě pevných kontrol pro orientační běh. Pro-

lauf angebracht. Anschließend überliessen die Projektpartner

jektoví partneři následně učitelům tělocviku

den Sportlehrern in ausgewählten Grundschulen beider

na vybraných základních školách obou měst

Städte gedruckte Landkarten und für den Orientierungslauf

zdarma přenechali několik set výtisků nových

benötigtes Material. Somit konnte der Start des praktischen

map a další potřebný materiál, takže hned

Unterrichts in der Natur von Beginn des neuen Schuljahres

od začátku nového školního roku mohla být

an gewährleistet werden.

zahájena praktická výuka orientace v přírodě.

Die Taufe des deutschen Teilprojektes fand am Dienstag, den

Křest německé části projektu proběhl v úterý

20. September 2011 statt. Schüler der privaten Sportgrund-

20. září 2011. Školáci ze Sportovní soukromé

schule Litvínov reisten nach Dresden, um hier in der Dresdener

základní školy v Litvínově vyrazili do Drážďan,

Heide gemeinsam mit ihren deutschen Altersgenossen ein

aby v lesíku Heide společně se svými německými vrstevníky absolvovali měřený

OL-Training auf Zeit absolvieren zu können. Für manch einen Teilnehmer war dies die erste Erfahrung

trénink v orientačním běhu. Pro některé účastníky to byla vůbec první zkušenost

mit Landkarten, wodurch sie im Wald ziemlich umherirrten. Wichtiger als Ergebnisse ist jedoch für die

s mapou, takže si v lese patřičně pobloudili. Důležitější než výsledky však byla

Teilnehmenden die Möglichkeit des gemeinsamen Kennenlernens.

příležitost k vzájemnému poznání se při společném setkání.

Landkarten mit den eingezeichneten Fixpostennetzen bieten die Projektpartner ebenso der breiten Öf-

Mapy se zákresem fixních tratí nabízí projektoví partneři též široké veřejnosti,

fentlichkeit an, damit auch wirklich jeder Interessierte seine Erfahrungen im Orientierungslauf machen

aby si orientační běh mohl vyzkoušet opravdu každý zájemce. Všechny potřebné

kann. Eine spezielle Internetseite des Projektes weist auf sämtliche Informationen zum Ausprobieren

informace mohou najít na webové stránce projektu: http://www.krk-litvinov.cz.

des Orientierungslaufes http://www.krk-litvinov.cz/.
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Závěrečné zasedání 10. listopadu v IÖR
Ze dvou udělej jednu! Přeshraniční harmonizace dat pro Sasko a Českou republiku

Abschlussveranstaltung am 10. November 2011 im IÖR
Aus zwei mach eins! Grenzüberschreitende Datenharmonisierung für Sachsen und die Tschechische Republik
Geodetické úřady obou zemí mohou již nyní pracovat se shodnými

Die Vermessungsbehörden beider Länder können von nun an mit an-

geodaty a mohou je také nabídnout uživatelům. Projektoví partneři,

gepassten Geodaten arbeiten und diese den Nutzern anbieten. Das

Leibnitz-Institut pro ekologický územní rozvoj se státním podnikem

Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung hat gemeinsam mit dem

Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen

Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen (GeoSN)

(GeoSN) a Český zeměměřický

und dem Landesvermessungs-

úřad (ZÚ) zpracovali v projektu

amt der Tschechischen Republik

Přeshraniční homogenizace

(Zeměměřický úřad, ZÚ) im Projekt

základních geodetických údajů

„Grenzüberschreitende Homogeni-

mezi Svobodným státem Sasko

sierung von Geobasisdaten zwischen

a Českou republikou vědec-

dem Freistaat Sachsen und der

kou základnu pro harmonizaci

Tschechischen Republik“ die wissen-

úředních základních dat obou

schaftliche Basis für die Harmonisie-

států - ATKIS/Sasko a ZA-

rung der amtlichen Geobasisdaten

BAGED/ČR.

beider Staaten – ATKIS/Sachsen und

Na závěrečném zasedání 10.

ZABAGED/Tschechische Republik –

listopadu 2011 v IÖR se na

erarbeitet.

70 zástupců z oblasti politic-

Auf der Abschlussveranstaltung am

kého života, veřejné správy,

10. November 2011 im IÖR informierten sich rund 70 Akteure aus

vědy a praxe z obou zemí
informovalo o výsledcích projektu. Kromě vzájemně použitelných

Politik, Verwaltung, Wissenschaft und Praxis aus beiden Ländern über die

a vzájemně přizpůsobených geodat zde byly předloženy mimo jiné

Ergebnisse. Neben den nun passfähig verfügbaren Geobasisdaten liegen

i dvojjazyčné katalogy objektů, popis datových modelů a rovněž

unter anderem zweisprachige Objektartenkataloge und Beschreibungen

přestaveny nástroje GIS pro jejich automatickou realizaci a har-

der Datenmodelle sowie GIS-Werkzeuge zur automatisierten Umsetzung

monizaci pro praktické využití.

der Harmonisierung für die Praxis vor.

Zástupkyně ředitele ZÚ, Danuše Svobodová a jednatel GeoSN,

Die Vize-Direktorin des ZÚ, Danuše Svobodová, und der Geschäftsführer

Dr. Werner Haupt, se dohodli hned na místě na pokračování pro-

des GeoSN, Dr. Werner Haupt, vereinbarten vor Ort offiziell die Fortfüh-

jektových aktivit a na soustavném vzájemném předávání informací

rung der Projektaktivitäten und die permanente gegenseitige Information

o výsledcích své práce.

zu Ergebnissen.

Neues Mitglied der Euroregion Erzgebirge - Nový člen Euroregionu Krušnohoří
Die Gemeinde Obrnice (Obernitz) liegt in der Nähe der Stadt Most.

Obec Obrnice leží v blízkosti města Mostu. Žije zde 2.500 obyvatel, z nich

In der Gemeinde leben 2.500 Einwohner, davon fast 2.000 Einwoh-

2000 v panelácích a z nich 40 % patří k etnické skupině Romů. Tak jako

ner in Plattenhäusern, davon gehören 40% zur ethnischen Gruppe

v celém okrese Most, zápasí obec Obrnice s nejvyšší nezaměstnaností

der Roma. Wie der ganze

v České republi-

Kreis Most, ringt auch die

ce. Obecní zastu-

Gemeinde Obrnice mit einer

pitelstvo v čele se

der höchsten Arbeitslosen-

starostkou Dra-

quoten in der Tschechischen

homírou Miklo-

Republik. Die Stadtverwal-

šovou dosáhlo

tung mit ihrer Bürgermeisterin Drahomíra Miklošová

v tomto ohledu
Drahomíra Miklošová

pomocí vhodných

hat in diesem Bereich sehr

projektů velmi po-

positive und erfolgreiche

zitivních výsledků.

Ergebnisse mit Hilfe pas-

V současné do-

sender Projekte. Die Ge-

bě zažívá obec

meinde erlebt zurzeit einen

obzvláštní roz-

besonderen Aufschwung,

voj, který je v celé

der in der Republik hoch

republice vysoce

eingeschätzt ist.

oceňován.
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4. Saský den krajiny – v Krušnohoří poprvé přeshraničně
4. Sächsischer Landschaftstag - im Erzgebirgskreis erstmals grenzüberschreitend
Své oči měj vždy otevřené,
však svá ústa nech zavřená
a potichu objevuj to nepoznané,
jen tak poznáš, co pravda je zjevená
Hermann Löns

Dne 14. října 2011 se ve středisku kultury
a volného času Kultur- und Freizeitzentrum
Baldauf-Villa v Marienbergu konal již 4. saský
den krajiny.
Základní myšlenku setkání - zachovat přírodu, kulturní krajinu Krušných hor a zajistit její
udržitelný rozvoj, provázelo na 70 zájemců
z Krušnohorského okresu, Svobodného státu
Sasko a poprvé také ze sousedního Česka.
Přeshraniční aspekt byl pak obzvláště zřejmý z referátů o ochraně rašelinišť, biologické
rozmanitosti a z práce zaměřené na ochranu

patří sem také i zdařilé příklady využití krajiny

bewahren und nachhaltig zu entwickeln, trafen

přírody v Krušnohorském okrese.

v projektu Montanregion v okolí Marienbergu.

sich über 70 Interessierte aus dem Erzge-

Jedním z příkladů je největší populace tetřívka

Při odpolední autobusové exkurzi účastníci

birgskreis, dem Freistaat Sachsen und erst-

v Evropě, kromě Alp. Nachází se na hřebeni

setkání pak mohli představené projekty spa-

malig auch aus dem Nachbarland Tschechien.

Krušných hor jak na české, tak i na německé

třit v praxi na vlastní oči a mohli o nich pak

Der grenzüberschreitende Aspekt wurde dann

straně.

i diskutovat.

auch in den Referaten zu Moorschutz, biologi-

V příspěvcích dvou českých přednášejících
vyšlo najevo, že již pod hlavičkou Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge bylo realizováno
mnoho projektů a přeshraniční spolupráce již
mnohého dosáhla. Zachování tohoto druhu je

„Lass deine Augen offen sein,
geschlossen deinen Mund
und wandle still
so werden dir geheime Dinge kund“.
Hermann Löns

scher Vielfalt und Naturschutzarbeit im Erzgebirgskreis besonders herausgestellt. Eines der
Beispiele ist die außerhalb der Alpen größte
Population des Birkhuhns in Europa, die auf
dem Erzgebirgskamm sowohl auf deutscher
als auch auf tschechischer Seite zu finden ist.

zvláště důležitým úkolem, při jehož naplnění je
zapotřebí souhlas a dohoda dalších partnerů

Am 14.
14 Oktober 2011 fand im Kultur
Kultur- und

Die Erhaltung dieser Art ist ein besonderes

využívajících krajinu, a může být dosaženo

Freizeitzentrum Baldauf-Villa in Marienberg

Anliegen der Naturschützer, bedarf jedoch der

pouze společně se všemi aktéry, pro něž právě

der 4. Sächsische Landschaftstag statt.

Akzeptanz und Übereinstimmung mit anderen

tento Den krajiny fórum byl vhodným fórem.

Mit dem Grundanliegen, die Vielfalt der Na-

Landnutzern und kann nur gemeinsam von

Dalším tématem byl rozvoj jedinečné kruš-

tur- und Kulturlandschaft im Erzgebirge für

allen Akteuren einer Region erreicht werden,

nohorské kulturní krajiny v 21. století, ale

eine lebenswerte Gegenwart und Zukunft zu

für die der Landschaftstag ein geeignetes
Forum sein möchte.
In den Vorträgen der zwei tschechischen
Referenten wurde besonders deutlich, dass
im Erzgebirge mit gemeinsamen Aktionen
der Botaniker und gemeinsamen Projekten
unter dem Dach der Euroregion Erzgebirge/
Krušnohoří in Sachen grenzübergreifende Zusammenarbeit schon einiges geleistet wurde.
Weitere Themen waren die Entwicklung der
einzigartigen Kulturlandschaft Erzgebirge im
21. Jahrhundert sowie gelungene Beispiele
der Landnutzung in der Montanregion um
Marienberg.
Bei der Busexkursion am Nachmittag konnten
die Teilnehmer einige der vorgestellten Projekte praktisch erleben und weiter diskutieren.
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Co je to projekt COBRAMAN? - Was is das COBRAMAN projekt?
COBRAMAN ist ein, mittels des Programms der
internationalen Zusammenarbeit CENTRAL EUROPE mitfinanziertes EU Projekt, dessen Hauptziel der
Aufbau der professionellen Leitung des Revitalisierungsprozess der „brownfield“ in europäischen
Städten ist. Das Projekt startete am Jahresanfang
2010 und außer Most beteiligen sich die Städte Ústí
nad Labem, die italienische Stadt Ferrara, die deutsche Stadt Stuttgart, das slowenische Krajn und das
polnische Bydgoszcz, das auch der Leadpartner des
ganzen Projektes ist. Durch die Bildung der Stelle
„Brownfieldmanager“ im Organisationsschema der
Stadt sowie durch das methodische Voranschreiten
für die Lösung und Lenkung des brownfields möchte
das Projekt zu der Regeneration der in Gegenwart
ungenutzten Flächen im europäischen Maßstab
beitragen, die durch die ehemalige Industrie betroffen
sind. Die Stadt Most hat als Pilotfläche die weitere
Umgebung des künftigen Sees Most ausgewählt.
Eines der Ergebnisse sind 4 Studien, die sich mit
dem Problem der brownfields aus verschiedenen
Aspekten beschäftigen – es sind die technischen
und urbanistischen Lösungen der Flächen, die wirtschaftliche Leitung der Entwicklung der brownfield
- Marketingstrategie, und das System der Leitung der
brownfields im Rahmen der Stadtentwicklung. Diese
Studien werden in Zukunft vor allem als Unterlage
für die Planung des Prozesses Revitalisierung und
Resozialisierung dieser brownfields dienen.

COBRAMAN je mezinárodní projekt spolufinancovaný Evropskou unií prostřednictvím programu
nadnárodní spolupráce CENTRAL EUROPE, jehož
hlavním cílem je nastavení profesionálního řízení
revitalizačního procesu brownfieldů v evropských
městech. Projekt byl zahájen počátkem roku 2010
a kromě Mostu se na něm podílí také Ústí nad Labem,
italské město Ferrara, německý Stuttgart, slovinský
Krajn a polská Bydhošť, která je vedoucím partnerem celého projektu. Vytvořením funkce manažera
brownfieldů v organizačním schématu města včetně
metodických postupů pro řešení a řízení brownfieldů chce tento projekt přispět v celoevropském
měřítku k regeneraci v současné době nevyužitých
ploch, které jsou postiženy vlivy bývalé průmyslové
činnosti. Město Most jako svoji pilotní lokalitu vybralo rozsáhlé okolí budoucího jezera Most. Jedním
z výstupů projektu jsou čtyři studie, které se zabývají
problémem brownfieldu jezera Most z různých hledisek - technickým a urbanistickým řešením území,
ekonomickým řízením rozvoje brownfiledu, marketingovou strategií a systémem řízení brownfieldů
v rámci rozvoje města. Tyto studie budou v budoucnu
sloužit jako podklad především pro plánování procesu revitalizace a resocializace tohoto brownfieldu.

