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Das zu Ende gegangene Jahr 20013 war ein 

sehr ereignisreiches Jahr für die Euroregion 

Erzgebirge /Krušnohoří.

Es war geprägt von vielen grenzüberschrei-

tenden Begegnungen, Veranstaltungen, 

auch Herausforderungen durch Naturereig-

nisse und vom Abschluss der Förderperiode 

Ziel3/Cil3, die für unsere Euroregion sehr 

erfolgreich verlaufen ist. 

Allein im Kleinprojektefonds, den die Eurore-

gion verwaltet hat, konnten 242 Projekte mit 

insgesamt 3 Millionen EURO Fördermitteln 

unterstützt werden. 

Hinter diesem Ergebnis stehen viele enga-

gierte Projektträger, die zum Wohl der Bürger 

im Grenzraum viel Zeit und Geld investiert 

haben, um die Begegnung von Menschen, 

sportliche Aktivitäten, wissenschaftliche  

grenzübergreifende Untersuchungen, Aktivi-

Liebe Bürger und Freunde 
täten der Jugend oder der Partnergemeinden  

zu unterstützen, um nur einiges zu nennen. 

Das verdient eine hohe Anerkennung.

Ebenso dahinter stehen aber auch die Mit-

arbeiter und Mitarbeiterinnen in den Sekre-

tariaten der Euroregion, die die Projektträger 

in ihren Vorhaben vom Beginn bis zum Ende 

begleitet haben.

Weil sich der Kleinprojektefonds als wichtiges 

Instrument bewährt hat, wird es ihn auch in 

der nächsten Förderperiode in der Regie der 

Euroregionen geben. Die schwierige Phase 

zwischen zwei Programmen, in der wir uns 

jetzt befinden, weil der alte Fonds abge-

rechnet wird, der neue aber noch nicht zur 

Verfügung steht, dient der Vorbereitung der 

neuen Förderperiode, von der wir uns eine 

Verwaltungsvereinfachung erhoffen.

Durch die gute Zusammenarbeit mit der Ver-

Rok 2013, který se nachýlil ke svému konci, 

byl pro Euroregion Krušnohoří/Erzgebirge 

rokem plným událostí.

Vyznačoval se mnohými přeshraničními se-

tkáváními, akcemi, ale také požadavky na 

vypořádání se s přírodními katastrofami. Nyní, 

v období ukončování současného dotačního 

období programu Ziel3/Cíl3, vidíme, že to bylo 

ale období pro náš euroregion velmi úspěšné. 

V samotném Fondu malých projektů, který 

euroregion spravoval, bylo podpořeno na 250 

projektů s dotací téměř 3 miliony EUR. 

Za těmito výsledky stojí mnoho angažovaných 

nositelů projektů, kteří ve prospěch občanů 

v příhraničí investovali hodně svého času 

i prostředků na to, aby podpořili setkávání 

lidí, sportovní aktivity, vědecké přeshraniční 

výzkumy, aktivity pro mládež či spolupráci 

orgánem programu hledíme do budoucnosti 

optimisticky. I když teď musíme vyžadovat od 

nositelů projektů trochu více trpělivosti, jsme 

si jisti, že dobré přeshraniční záměry budeme 

moci podpořit z prostředků Evropské unie 

i v budoucnu. 

Děkujeme všem, kteří nás podporovali a pod-

porují, a to nejen v minulém roce, ale celou 

tu dlouhou dobu. Jsou to především naši čle-

nové, německé představenstvo a česká rada, 

spolupracovníci v obou jednatelstvích, členo-

vé našich odborných komisí, Saská rozvojová 

banka SAB, kteří zaslouží naše poděkování. 

Ale jsou to především nositelé projektů, kteří 

nás znovu a znovu překvapují svými novými, 

zajímavými náměty, které naše společné pří-

hraničí přece jen trošičku stále více láskyplně 

oživují a obohacují.  

Volker Uhlig, 
Vorsitzender der Euroregion Erzgebirge/ Krušnohoří

Hana Jeníčková, 
Vorsitzende der Euroregion Erzgebirge/ Krušnohoří

waltungsbehörde des Programms sehen wir 

der Zukunft optimistisch  entgegen. Wenn wir 

auch von den Projektträgern noch etwas Ge-

duld einfordern müssen, sind wir uns sicher, 

dass wir gute grenzübergreifende Vorhaben 

auch in Zukunft mit Mitteln der Europäischen 

Union unterstützen können.

Wir bedanken uns bei allen, die uns nicht 

nur im vergangenen Jahr, sondern schon 

über einen längeren Zeitraum unterstützen. 

Das sind vor allem unsere Mitglieder, der 

Vorstand und der Rat, die Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter in den Geschäftsstellen, die 

Mitglieder der Arbeitsgruppen, die SAB, aber 

vor allem auch Projektträger, die uns immer 

wieder mit neuen, interessanten Vorhaben 

überraschen, die den gemeinsamen Grenz-

raum noch weiter lebens- und liebenswerter 

machen. 

Hana Jeníčková, 
Vorsitzende der Euroregion Erzgebirge/ Krušnohoří

Volker Uhlig, 
Vorsitzender der Euroregion Erzgebirge/ Krušnohoří

Milí občané a přátelé!
partnerských obcí - abychom jmenovali as-

poň některé z těch mnohých aktivit.  Zaslouží 

si naše vysoké uznání. 

Zázemí tvoří ale také spolupracovnice a spo-

lupracovníci v sekretariátech euroregionu, 

kteří žadatele provázeli v jejich záměrech od 

začátku až do konce projektů. 

Protože se Fond malých projektů osvědčil 

jako důležitý nástroj spolupráce, bude pokra-

čovat v režii euroregionů i v dalším progra-

movém období. Nacházíme se v současnosti 

v obtížné etapě mezi dvěma programy, kdy je 

starý fond ve fázi vyúčtování, ale nový není 

ještě k dispozici. Využijeme ale tuto dobu 

k přípravě nového programového období, 

od něhož si slibujeme také i zjednodušení 

administrativy.

Vzhledem k dobré spolupráci se správním 



centra Technické univerzity v Drážďanech, informoval o projektech Cíl 

3 na Technické univerzitě. Prof. Schmitz a pan Rose představily stav 

realizace projektu „Krajina paměti – Drážďany a Terezín jako místa 

vzpomínek na ŠOA“

Ulrika Große (JTS) představila stav realizace projektů a odkázala na 

zaslané prezentace.

V diskuzi o míře chybovosti podal zástupce Evropské komise infor-

maci, že pokud tato míra překročí 2 procenta, je reálné pozastavení 

programu ze strany Evropské komise.

Na závěr byly schvalovány projekty, některé z nich ale již jen jako 

náhradní.

ZIEL 3 - GROSSPROJEKTE

CÍL 3 - VELKÉ PROJEKTY
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Im letzten Begleitausschuss des Jahres 2013 

wurden die Mitglieder durch den Vorsitzen-

den,  Alfons Weiß, Leiter der Verwaltungs-

behörde des Ziel 3/CÍI 3-Programms und 

der sächsischen Delegation, sowie dem Ko-

Vorsitzenden, Herr Dr. Jiří Horáček, Leiter der 

Nationalen Behörde und der tschechischen 

Delegation, begrüßt.

Alfons Weiß informierte über den Stad der 

Programmierung, zum Beispiel der Höhe der 

Fördermittel und zur künftigen Fördergebiets-

kulisse, in der auf sächsischer Seite neben der 

Gebietskulisse der 3 Euroregionen auch die 

Städte Chemnitz und Zwickau dazugehören. 

Dresden bleibt nach wie vor in der Förderge-

bietskulisse. Auf sächsischer Seite bilden der 

Ustecky kraj, der Karlovarsky kray und der 

Liberecky kraj das Fördergebiet. 

Carsten Utikal, Leiter EPC an der Technischen 

Universität Dresden, informierte über die Ziel 

3 - Projekte an der Technischen Universität 

Informationen aus dem Begleitausschuss des Programms Ziel 3/ 
Cíl 3 in Dresden im Dezember 2013

Dresden, von denen ein Projekt durch  Herr 

Prof. Schmitz und Herr Rose vorgestellt wurde. 

Es handelt sich um das Projekt „Landschaft 

des Gedenkens - Dresden und Terezín als 

Erinnerungsorte der Shoah“.

Ulrike Große (GTS) stellte den aktuellen Stand 

der Programmumsetzung vor und verwies auf 

die versandten Präsentationen.

Na posledním Monitorovacím výboru v roce 

2013 přivítal jeho členy předseda a vedoucí 

saské delegace pan Alfons Weiß a spolupřed-

seda Monitorovacího výboru RNDr. Jiří Horáček, 

vedoucí Národního orgánu Programu Cíl 3/Ziel 

3 a české delegace. Alfons Weiß informoval 

o stavu programu, např. o výši dotačních pro-

středků a o budoucím dotačním území, ke kte-

rému na saské straně kromě stávajícího území 

třech euroregionů patří ještě města Chemnitz 

Bei der Diskussion über die Fehlerquote infor-

mierte der Vertreter der Europäischen Kom-

mission, dass im Falle der Überschreitung der 

Fehlerquote von mehr als 2% das Programm 

seitens der Europäischen Kommission un-

terbrochen wird.

Im Anschluss wurden Projekte bestätigt, ei-

nige davon als Vorratsprojekte.

Informace z Monitorovacího výboru programu Ziel3/Cíl3
v Drážďanech v prosinci 2013v prosinci 2013

a Zwickau. Drážďany zůstávají v tomto dotačním 

území stejně jako předtím. Na české straně tvoří 

toto dotační území Ústecký, Liberecký a Karlo-

varský kraj. Carsten Utikal, vedoucí Evropského 
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AGEG
AGEG

Letos se konalo výroční zasedání Pracovního spole-

čenství hraničních regionů (AGEG) ve dnech 6. – 9. 

listopadu 2013 v belgickém Lutychu a zúčastnilo se 

ho 260 zástupců euroregionů a jejich partnerů.  Za 

náš euroregion to byla předsedkyně jeho české části 

Hana Jeníčková s jednatelem Františkem Bínou a za 

německou stranu zástupce zemského rady okresu 

Erzgebirgskreis Andreas Haustein.

AGEG byl založen v roce 1971 na podporu přeshraniční 

spolupráce a měl tehdy 10 zakládajících členů. Nyní 

má na 100 členů a zastupuje více než 200 euroregionů. 

Na radnici přivítal 6. 11. 2013 jejich zástupce starosta 

Lutychu Willy Demyer a účastníkům zasedání zde byly 

představeny úspěšné projekty Euregia Meuse-Rhine, 

který byl hostitelem této velkolepé akce. 

Druhý den řídil plenární výroční konferenci Karl-Heinz 

Lambertz, preident AGEGu, předseda Euregia Meuse-

-Rhine. K tématu přeshraniční integrace vědy a praxe 

vystoupilo 5 řečníků a v panelové diskusi se jich vy-

střídala celá řada. Velký ohlas mělo vystoupení Danuty 

Hübner, předsedkyně Komise regionálního rozvoje 

Evropského parlamentu. Z četných příspěvků vyplynula 

nutnost rozšířit podporu přeshraniční spolupráce. 

V pátek na účastníky konference čekalo překvapení. 

Cestou lodí do Maastrichtu je pořadatelé rozdělili do 

malých pracovních skupinek, které se cestou různě 

obměňovaly.  Bylo tak možné plně využít možnosti 

vzájemné výměny zkušeností z nejrůznějších oblastí 

a prohloubit vzájemné kontakty. Obdivuhodné bylo 

jazykové vybavení mladých lidí v euroregionech, kteří 

plynule přecházeli z jedné řeči do druhé. V Maas-

trichtu po přijetí starostou využili všichni možnost 

prohlédnout si toto město, které se zapsalo do dějin 

Maastrichtským smlouvami ze 7. února 1992.

Na výročním zasedání AGEGu byla také slavnostně 

udělena každoroční cena Cross Border Award Sail 

of Papenburg za rok 2013, kterou obdržel úspěšný 

projekt Bratislavy, spočívající ve vytvoření trianglu 

rozvojového území Slovenska, Rakouska a Maďarska. 

(Euroregion Krušnohoří/Erzgebirge získal v minulých 

letech opakovaně cenu za svůj dvojjazyčný zpravodaj 

Infopress). 

Osobní cenu, která se neuděluje každoročně, získala 

za podporu přeshraniční spolupráce v euroregionech 

Danuta Hübner. 

Pro náš euroregion bylo příjemné setkání s bývalým 

jednatelem AGEGu Jensem Gabbem, který nám v na-

šich začátcích velmi pomohl. 

V novém období bude pro práci AGEGu i euroregionů 

jednou z důležitých priorit přeshraničně provázaný 

rozvoj městských a venkovských oblastí ve všech 

směrech v rámci strategie Evropa 2020. Příští výroční 

konference se uskuteční v roce 2014 v Polsku.

Euroregiony v Lutychu - Euroregionen in Lüttich
In diesem Jahr fand die Jahreskonfe-

renz und Mitgliederversammlung der 

Arbeitsgemeinschaft Europäischer 

Grenzregionen (AGEG) vom 6. bis 

9. November 2013 in der belgischen 

Stadt Lüttich statt. Es beteiligten sich  

260 Vertreter aus den Euroregionen 

und ihre Partner. Für unsere Euroregi-

on waren die Vorsitzende des tschechi-

schen Teils Frau Hana Jeníčková mit 

dem Geschäftsführer Herrn František 

Bína dort. Die deutsche Seite wurde 

vom Vertreter des Erzgebirgskreises in 

der Euroregion, dem 1. Beigeordneten 

Herrn Andreas Haustein vertreten. 

Die AGEG wurde 1971 zur Unter-

stützung der grenzüberschreitenden 

Zusammenarbeit der Länder Europas 

gegründet und hatte damals 10 Mit-

glieder. Gegenwärtig vertritt sie mehr 

als 200 Euroregionen, von denen 100 

Mitglieder der Organisation sind.

Der Lütticher Bürgermeister Willy Demyer begrüßte die 

Vertreter am 6. November im Lütticher Rathaus. Hier 

wurden den Teilnehmern in einer großartigen Veran-

staltung erfolgreiche Projekte der Euregio Maas-Rhein, 

der Gastgeberregion, vorgestellt.

Am folgenden Tag wurde die Jahreskonferenz von Karl-

Heinz Lambertz, Präsident der AGEG und Vorsitzender 

der Euregio Maas-Rhein geleitet. Zum Thema „Grenz-

überschreitende Integration in Wissenschaft und Praxis“ 

referierten 5 Redner und in der Paneldiskussion gab es 

eine rege Diskussion. Eine große Resonanz fand die 

Rede von Danuta Hübner, Mitglied des Europäischen 

Parlaments und frühere Kommissarin für Regionalent-

wicklung. In vielen Beiträgen wurde die Notwendigkeit 

geäußert, die grenzüberschreitende Zusammenarbeit 

noch mehr zu unterstützen.

Am Freitag wartete auf die Teilnehmer eine Überra-

schung. Im Laufe einer Schifffahrt nach Maastricht 

bildeten die Organisatoren kleine Arbeitsgruppen, die 

sich während der Fahrt unterschiedlich gruppierten. So 

bestand die Möglichkeit, Erfahrungen aus verschiede-

nen Bereichen auszutauschen und die gegenseitigen 

Kontakte zu vertiefen. Bewundernswert war die Sprach-

kompetenz der jungen Leute in den Euroregionen, die 

problemlos von einer in die andere Sprache wechselten. 

In  Maastricht wurden die Teilnehmer vom Bürgermeis-

ter empfangen. Anschließend nutzten alle die Möglich-

keit, die Stadt zu besichtigen, die  mit dem Maastrichter 

Abkommen von 7. Februar in die Geschichte einging.   

Anlässlich der Jahreskonferenz der AGEG wurde wie 

seit vielen Jahren der Preis „Cross Border Award - Sail 

of Papenburg“ für das Jahr 2013 feierlich verliehen. 

In diesem Jahr erhielt das erfolgreiche Projekt zur 

Gründung eines gemeinsamen Entwicklungsgebiets 

„Triangel“ mit der Slowakei, Österreich und Ungarn 

sowie der Stadt Bratislava den Preis. (Die Euroregion 

Erzgebirge/Krušnohoří erhielt in den vergangen Jahren 

mehrfach eine Anerkennung für Projekte der Euroregion, 

unter anderem für den zweisprachigen Berichterstatter 

Infopress).

Besonders geehrt wurde die EU-Parlamentarierin Da-

nuta Hübner für ihr Engagement bei der Unterstützung 

der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit in den 

Euroregionen.

Für unsere Euroregion war das Wiedersehen mit dem 

ehemaligen Generalsekretär der AGEG Jens Gabbe, 

der uns in den Anfangsjahren sehr unterstützte, sehr 

angenehm.

In der neuen Förderperiode wird für die Arbeit der AGEG  

sowie der Euroregionen eine der wichtigen Prioritäten 

die grenzüberschreitende, verflochtene Entwicklung 

der städtischen 

und  l änd l i -

chen Gebiete 

i m  R a h m e n 

der Strategie 

„Europa 2020“ 

s e i n .  D i e 

nächste Jah-

reskonferenz 

findet 2014 in 

Polen statt.
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FOND MALÝCH PROJEKTŮ
KLEINPROJEKTEFONDS

Celkem 5 projektů ve Fondu malých projektů 

v programu Cíl 3 Evropského fondu pro regio-

nální rozvoj bylo dne 4. 12. 2013 předloženo 

k hodnocení na zasedání posledního společ-

ného Lokálního řídícího výboru Euroregionu 

Krušnohoří v Mostě. 

Schváleny byly všechny projekty, díky svě-

domitým konzultacím pracovnic sekretariátu 

Lokální řídící výbor Euroregionu Krušnohoří schválil poslední projekty
Ergebnisse des Lokalen Lenkungsausschusses Kleinprojektefonds

Insgesamt 5 Projekte wurden dem Lokalen 

Lenkungsausschuss des Kleinprojektfonds 

der Euroregion Erzgebirge/Krušnohoří im 

Programm Ziel 3 am 04.12. 2013 in Most vor-

gelegt. Alle Projekte wurden dank der zuver-

lässigen Konsultationen der Mitarbeiterinnen 

des Sekretariats des Fonds und dank der ver-

antwortlichen Arbeit der Facharbeitsgruppen 

der Euroregion, die die Projekte beraten und 

beurteilen, genehmigt.

Der von der Euroregion verwaltete und admi-

nistrierte Kleinprojektfonds ist ein Großprojekt 

im Programm Ziel 3, der die grenzüberschrei-

tende Zusammenarbeit Sachsen und Tsche-

chien bis 2013 unterstützte.  Jährlich hatte jede 

Nr. Projekttitel Antragsteller Projektpartner Bewilligungszeitraum Mittel/Prostř. DL

Č.projektu Název projektu Žadatel Projektový partner Doba trvání Mittel /Prostř. ČR

0697.04/151113/1/02 TECHNODAYS - Freundschaft über Genrationen und 
Nationalitäten hinweg

Okresní 
hospodářská 
komora v 
Chomutově

Wirtschaftsförderung Erzgebirge GmbH 01.11.2013 -  30.04.2014

TECHNODAYS - přátelství napříč generacemi a 
národnostmi 14 863,10 €

0698.01/151113/1/02 Freundschaft ohne Barrieren des Alters und Nationalitäten Město Bílina Stadt Dippoldiswalde 01.09.2013 -  30.04.2014

Přátelství bez bariér věku i národnosti 6 813,00 €
0699.00/151113/1/06 Vorbereitung für die Förderperiode 2014 – 2020 für 

Mitglieder und Freunde der Euroregion Erzgebirge
statutární 
město Most

EUROREGION Krušnohoří 01.11.2013 -  30.04.2014

Příprava na programové období 2014-2020 pro členy a 
přátele Euroregionu Krušnohoří

Euroregion Erzgebirge e.V 8 841,70 €

0700.01/151113/1/05 Die junge Generation - unsere gemeinsame Zukunft Obec 
Třebívlice

LEB im Freistaat Sachsen e.V. 01.10.2013 -  30.04.2014

Mladá generace - naše společná budoucnost 4 762,55 €
0702.00/151113/1/02 Internationaler weihnachtlicher Lauf- und Radwettkampf PROSPORT 

CV o.s.
RSC´93 Marienberg e.V. 21.10.2013 -  31.01.2014

Mezinárodní vánoční běžecko-cyklistický závod 11 866,00 €

Fondu malých projektů Euroregionu Kruš-

nohoří a odpovědné práci odborných komisí 

euroregionu, které projekty projednávají a po-

suzují. Fond malých projektů, který v tomto 

programu spravoval a administroval Euro-

region Krušnohoří, je projektem v programu 

Cíl 3 a podporoval přeshraniční spolupráci 

Saska a ČR do roku 2013. Ročně měla ka-

ždá strana euroregionu k dispozici průměrně 

270 000 EUR. O přidělení dotace zodpovědně 

rozhodoval česko–saský společný Lokální ří-

dící výbor. Projekty ze 4. prosince byly ovšem 

schváleny s podmínkou, že dojde k převedení 

finančních prostředků na rok 2014, což ale 

mezitím na jednání Monitorovacího výboru 

bylo potvrzeno. 

Seite der Eurore-

gion durchschnitt-

lich 270 000 EUR 

zur Verfügung. 

Über die Förde-

rung entschied 

ein gemeinsamer 

sächsisch-tsche-

ch ischer  Len-

kungsausschuss 

Die Projekte von 

4. Dezember wur-

den jedoch mit der 

Auflage genehmigt,  dass die Finanzmittel für 

das Jahr 2014  übertragen werden, was  inzwi-

Bewilligte Projekte LLA am 04.12.2013 - Schválené projekty LŘV 04.12.2013

schen in der Sitzung des Begleitausschusses 

bestätigt wurde.  
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Tentokrát se říjnové zasedání Rady Euroregio-

nu Krušnohoří/Erzgebirge konalo 25. 10. 2013 

na zámku v Klášterci nad Ohří. Jako obvykle 

se jejího zasedání zúčastnili i hosté, předsta-

vitelé okolních obcí. Za Vejprty se zúčastnila 

starostka Vejprt Jitka Gavdunová s ředitelem 

kulturního domu Petrem Kratochvílem a za 

obec Výsluní přijala pozvání jeho nová sta-

rostka Dagmar Čadílková. Pro členy rady byly 

aktivity obou obcí velmi zajímavé a následná 

výměna zkušeností byla pro všechny, kdo 

pracují s dotacemi, velmi podnětná. 

Rada se podrobně seznámila s přípravou 

nového programu na podporu přeshraniční 

spolupráce mezi Saskem a ČR a pověřila 

předsedkyni a jednatele účastí na výroční 

konferenci asociace evropských euroregionů 

AGEG v listopadu, kde se bude nový pro-

gram přeshraniční spolupráce projednávat. 

Zodpovědně se rada také zabývala výsledky 

Lokálního řídícího výboru konaného ve Frei-

bergu a přípravou posledního Lokálního řídí-

cího výboru v tomto dotačním období, který 

se uskuteční 4. 12. 2013 v Mostě. Pracovnice 

sekretariátu poukázaly v této souvislosti na 

velká rizika pro žadatele, spočívající v nedo-

statku prostředků a v nejasnosti s převedením 

prostředků do roku 2014.

Rada jednomyslně schválila novým členem 

euroregionu Partnerský spolek Litvínov. 

Na závěr jednání se přítomní aktivně zúčast-

nili i hodnocení soutěže výstavy obrazů dětí 

a starostka Klášterce Ing. Kateřina Mazánková 

je provedla nádhernou výstavou současného 

porcelánu v areálu zámku. 

Die Oktoberberatung des Rates der Eurore-

gion Krušnohoří/Erzgebirge fand am 25. 10. 

2013 im Schloss Klášterec nad Ohří statt. 

Wie üblich, nahmen an der Beratung auch 

Vertreter der umliegenden Gemeinden als 

Gäste teil. Es kamen die Bürgermeisterin 

von Vejptry Jitka Gavdunová mit dem Direk-

tor des Kulturhauses Petr Kratochvíl. Auch 

die neue Bürgermeisterin von Výsluní Frau 

Dagmar Čadílková nahm die Einladung an. 

Für die Mitglieder des Rates waren die Aktivi-

täten beider Gemeinden 

sehr interessant und der 

folgende Erfahrungs-

austausch war für alle, 

die sich mit Förderun-

gen beschäftigen, sehr 

fruchtbringend. 

Der Rat machte sich 

ausführlich mit der Vor-

berei tung des neu-

en Programms für die 

grenzüberschreitende Zusammenarbeit 

zwischen Sachsen und der Tschechischen 

Republik vertraut und beauftragte die Vor-

sitzende und den Geschäftsführer mit der 

Beteiligung an der Jahreskonferenz der Ar-

beitsgemeinschaft der Europäischen Grenz-

regionen AGEG im November.

Verantwortlich beschäftigte sich der Rat mit 

den Ergebnissen des in Freiberg durchge-

führten Lenkungsausschusses, sowie mit 

der Vorbereitung des letzten Lokalen Len-

kungsausschusses in dieser Förderperiode, 

der am 04. 12. 2013 in Most stattfand. Die 

Mitarbeiterinnen des Sekretariats weisen in 

diesem Zusammenhang auf ein großes Risiko 

für die Antragsteller hin, die Geld  nur erhalten 

können, wenn es zu einer Mittelübertragung 

ins Jahr 2014 kommt.

Der Partnerverein Litvínov wurde vom Rat 

einstimmig als neues Mitglied bestätigt.

Zum Schluss beteiligten sich die Anwesenden 

an der Bewertung des Wettbewerbs der Kin-

derbilder. Die Bürgermeisterin von Klášterec 

Ing. Kateřina Mazánková  begleitete dann die 

Anwesenden durch die herrliche Ausstellung 

von modernem Porzellan in die Räumlichkei-

ten im Schloss.

Rada Euroregionu Krušnohoří v Klášterci
Rat der Euroregion Krušnohoří in Klášterec
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Na jednáních Rady Euroregionu Krušnohoří 

v Podbořanech je vždy hojná účast a bylo tomu 

tak i dne 29. 11. 2013. Město a jeho aktuální 

přeshraniční spolupráci představil starosta 

Mgr. Radek Reindl. Jako obvykle se jednání 

zúčastnili jako hosté starostové okolních obcí, 

z nichž zaujal především starosta Panenského 

Týnce Petr Bárta poutavým představením ta-

mějšího nedostavěného chrámu ze 14. století 

s jeho psychotronickými účinky a neopominul 

ani tamější proslulé automobilové tuning srazy.  

Rada se podrobně zabývala stavem hospo-

daření, který předložila finanční manažerka 

euroregionu Ing. Zuzana Kolenová. Rada 

konstatovala, že jednatelství se snaží vytvořit 

předpoklady k překonání období od ukončení 

programu Cíl 3 do doby, kdy nastartuje nový 

program. Zahájení tohoto nového programu 

má ale zpoždění a tím vznikají nemalé problé-

my. O podrobnostech přípravy tohoto nového 

programu z hlediska kraje podal zasvěcené 

informace vedoucí oddělení fondů a programů 

Ing. Pavel Hajšman. Členové rady se velmi 

pečlivě zabývali přípravou posledního Lokál-

ního řídícího výboru v tomto programovém ob-

dobí, který se uskutečnil 4. 12. 2013 v Mostě. 

Předloženo bylo 5 projektů a společné komise 

k nim předaly svá odborná stanoviska. Za 

Fond malých projektů v programu Cíl 3 cítí rada 

velkou odpovědnost, protože ho euroregion 

spravuje a administruje

Rada Euroregionu Krušnohoří v Podbořanech
Rat der Euroregion in Podbořany

Bei den Beratungen des Rates der Euroregion 

in Podbořany ist die Anwesenheit immer groß 

und so war es auch am 29. 11. 2013. Die Stadt 

und ihre grenzüberschreitende Zusammen-

arbeit wurde vom Bürgermeister Herrn Mgr. 

Radek Reindl vorgestellt. Auch diesmal be-

teiligten sich  an der Beratung Bürgermeister 

der umliegenden Gemeinden, von denen vor 

allem der Bürgermeister Bárta aus Panenský 

Týnec mit seiner Schilderung vom niemals 

vollendeten Dom aus dem 14. Jahrhundert das 

Interesse geweckt hat. Zu erwähnen sind auch 

die dortigen Tuning Treffen für Automobile. 

Der Rat beschäftigt sich ausführlich mit dem 

Stand des Haushaltes der Euroregion, den 

die Finanzmanagerin, Frau Ing. Kolenová, 

vorstellte. Es wurde festgestellt, dass sich 

die Geschäftsstelle bemüht, Voraussetzun-

gen zur Überbrückung der Zeit bis Start des 

neuen Programms zu schaffen, denn der 

Start des neuen Programms verspätet sich, 

wodurch finanzielle Problem entstehen. Über 

Details der Vorbereitung 

dieses Programms aus 

der Sicht des Bezirks 

informierte der Leiter 

der Abteilung des Fonds 

und der Programme Herr 

Ing. Pavel Hajšman. Die 

Mitglieder des Rates be-

schäftigten sich ausführ-

lich mit der Vorbereitung 

des letzten Lenkungs-

ausschusses  in dieser 

Förderperiode, der am 

04. 12.13  stattfand. Es wurden 5 Projekte 

beantragt und  die Arbeitsgruppen übergaben 

dazu ihre fachlichen Stellungnahmen. Für den 

Kleinprojektefonds im Programm Ziel 3 emp-

findet der Rat eine große Verantwortung, weil 

ihn die Euroregion verwaltet und administriert. 

RADA EUROREGIONU
RAT DER EUROREGION
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V malebném saském městečku Frauensteinu 

nedaleko hranic se 14. listopadu 2013 sešla 

rada české části euroregionu s německým 

představenstvem společného Euroregionu 

Krušnohoří/Erzgebirge na svém pravidel-

ném výročním zasedání. Přítomní se detailně 

seznámili s realizací Fondu malých projektů 

v programu Cíl 3 a s realizací velkých projektů 

v tomto programu. Fond malých projektů se 

osvědčil jako velmi vhodný nástroj každodenní 

přeshraniční spolupráce a společné grémi-

um za fond cítí velkou odpovědnost, protože 

tento fond spravuje a administruje. Členové 

grémia ocenili práci odborných komisí, které 

projekty předběžně hodnotí a samy mnohé 

projekty též iniciují. Pro transparentnost práce 

euroregionu a pro informovanost veřejnosti 

ocenili vydávání dvojjazyčného zpravodaje 

Infopress a aktuální zpravodajství euroregionu 

na jeho webových stránkách. Podrobně se 

také seznámili s přípravou nového programu 

a s řešením chodu jednatelství před jeho za-

hájením. Na zasedání ve Frauensteinu byla 

na základě usnesení z loňského společného 

grémia udělena cena Euroregionu Krušnohoří/

Erzgebirge oběma jednatelům, Beatě Eben-

höh a Františku Bínovi.

Společné grémium euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge ve Frauensteinu
Gemeinsames Gremium der Euroregion Erzgebirge/Krušnohoří in Frauenstein

In das  malerische sächsische Städtchen 

Frauenstein nahe der Grenze hatte der 

Vorstand der Euroregion Erzgebirge am 14. 

November 2013 den Rat des tschechischen 

Teiles der Euroregion und die Mitglieder des 

sächsischen Teils zu ihrer regelmäßigen ge-

meinsamen Jahresversammlung eingeladen. 

Die Teilnehmer machten sich detailliert mit 

der Umsetzung des Kleinprojektefonds im 

Programm Ziel3/Cíl 3 sowie mit der Realisie-

rung der Großprojekte in diesem Programm 

bekannt. Dabei wurde festgestellt, dass sich 

der Kleinprojektefonds als ein sehr passendes 

Instrument alltäglicher, grenzüberschreitender 

Zusammenarbeit bewährt hat. Das gemein-

same Gremium empfindet dafür eine große 

Verantwortung, denn der Fonds wird in den 

Geschäftsstellen der Euroregion Erzgebirge/

Krušnohoří verwaltet. Die Mitglieder des ge-

meinsamen Gremiums schätzten die Arbeit 

der Arbeitsgruppen hoch ein, die die Kleinpro-

jekte bewerten und selbst auch viele Projekte 

initiieren.  Die transparente Darstellung der 

Arbeit der Euroregion mit der Herausgabe 

des zweisprachigen Berichterstatters „Inf-

opress“ und die aktuelle Berichterstattung 

auf den Web-Seiten der Euroregion wurden 

von den Mitgliedern gelobt. Diese machten 

sich darüber hinaus mit der Vorbereitung des 

neuen Programms und den Aufgaben  beider 

Geschäftsstellen vor dem Start der neuen 

Förderperiode bekannt.

Aufgrund eines Beschlusses des gemeinsa-

men Gremiums vom vorigen Jahr wurde der 

Preis der Euroregion Erzgebirge/Krušnohoří 

den beiden Geschäftsführern, Beate Ebenhöh 

und František Bína in Frauenstein verliehen.     

RADA EUROREGIONU
RAT DER EUROREGION

František Bína Beate Ebenhöh
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PŘÍPRAVA NOVÉHO PROGRAMU
VORBEREITUNG DES NEUEN PROGRAMMS

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

(DTPA/MT) DRÁŽĎANY: Saská vláda sta-

novila mantinely pro přípravu budoucích 

programů EU pro přeshraniční spolupráci 

v období 2014 – 2020. K ní patří rozdělení 

na oba programy Cíl 3, stanovení dotač-

Weichen für Ziel 3-Programme gestellt
Ústupky pro program Cíl 3 prosazenyÚstupky pro program Cíl 3 prosazeny

(DTPA/MT) DRESDEN: Das sächsische Ka-

binett hat Eckpunkte für die Ausgestaltung 

der künftigen EU-Programme der grenzüber-

greifenden Zusammenarbeit in der Förderpe-

riode 2014-2020 gesetzt. Dazu gehören die 

Aufteilung der EU-Mittel auf die beiden Ziel 

3-Programme, die Fördergebietskulisse sowie 

Vorschläge zur inhaltlichen Ausgestaltung. 

Umweltminister Frank Kupfer: „Die Koopera-

tion mit unseren Nachbarn ist eine langjährige 

Erfolgsgeschichte, die es fortzusetzen gilt. 

Allein in der aktuellen Förderperiode haben 

Akteure in den grenznahen Bereichen von 

Sachsen, Polen und Tschechien bei ca. 250 

Projekten gemeinsam angepackt und die 

Grenzen zwischen den Ländern vergessen 

lassen.“ 

Unterstützt wird die grenzübergreifende Zu-

sammenarbeit durch die Europäische Union. 

Der Freistaat Sachsen erhält für den Förder-

zeitraum 2014 bis 2020 Mittel aus dem Eu-

ropäischen Fonds für regionale Entwicklung 

(EFRE) in Höhe von insgesamt rund 130 Mil-

lionen Euro, um die Ziel 3-Programme weiter 

fortzuführen. Davon stehen ca. 77 Prozent für 

das Programm mit der Tschechischen Repub-

lik und 23 Prozent für die Zusammenarbeit mit 

der Republik Polen zur Verfügung. 

Die künftige Fördergebietskulisse umfasst die 

unmittelbar an der Grenze zur Tschechischen 

Republik bzw. zur Republik Polen liegen-

den sächsischen Landkreise Vogtlandkreis, 

Erzgebirgskreis, Mittelsachsen, Sächsische 

Schweiz-Osterzgebirge, Bautzen und Gör-

litz. Für das grenzübergreifende Programm 

mit der Tschechischen Republik hat sich das 

Kabinett auf eine Erweiterung des Förderge-

bietes um die kreisfreien Städte Dresden und 

Chemnitz, den Landkreis Zwickau sowie um 

die thüringischen Landkreise Saale-Orla und 

Greiz verständigt.

Die inhaltliche Ausrichtung der Programme 

wird zwischen den beteiligten Partnerländern 

in je einer gemeinsamen Redaktionsgruppe 

abgestimmt.

ního území a rovněž návrhy na stanovení 

obsahu. Ministr pro životní prostředí k tomu 

uvádí: „Kooperace s našimi sousedy je dlou-

hodobou a úspěšnou historií, která dobře 

pokračuje. Jen v uplynulém programovém 

období realizovali partneři v příhraničí Saska, 

Polska a ČR společně na 250 projektů a ne-

chali státní hranice upadnout do zapomnění. 

Přeshraniční spolupráce je podporována 

Evropskou unií. Svobodný stát Sasko obdr-

ží z Evropského fondu pro regionální rozvoj 

(EFRE) v letech 2014 – 2020 prostředky ve 

výši 130 milionů EUR, aby mohl program 

Cíl 3 pokračovat. Z této sumy je k dispozi-

ci cca 77 procent na spolupráci s ČR a 23 

procent je určeno na spolupráci s Polskem.  

Budoucí dotační období obsahuje saské 

hraniční okresy s ČR, tedy Vogtlandkreis, 

Erzgebirgskreis, Mittelsachsen, Sächsische 

Schweiz-Osterzgebirge, Bautzen a Gör-

litz. Pro přeshraniční spolupráci s ČR se 

shodla saská vláda na rozšíření dotačního 

území o velká města Drážďany a Chemnitz, 

okres Zwickau a rovněž o duryňské okresy 

Saale-Orla a Greiz. Obsah prioritních os je 

projednáván se zúčastněnými partnerskými 

zeměmi ve společné redakční skupině.

V německém Plavně 

se sešli dne 3. 12. 2013 

zástupci 4 česko-sas-

kých euroregionů, aby 

spolu s Ministerstvem 

pro místní rozvoj ČR 

a se Saským správ-

ním úřadem (Verwal-

tungsbehörde) progra-

mu Ziel3/Cíl3 společně 

projednali návrhy na 

zjednodušení budoucí-

ho Fondu malých pro-

jektů v programovém období 2014 – 2020. Základem by mohly být 

tzv. paušály, které by zjednodušily vyúčtování některých personálních 

výdajů, výdajů na telefon, drobná vydání či nájmy. Vzhledem k tomu, 

že je na tyto paušály z české a německé strany různý názor, bude tento 

problém řešen na dalším setkání. Jednání proběhlo tentokrát v dost 

nepříjemné atmosféře, kterou ale moderátor, jednatel německé části 

Euregia Egrensis Steffen Schönicke, dobře zvládl.

In der deutschen 

Stadt Plauen trafen 

sich am 3. Dezem-

ber 2013 Vertreter 

der vier sächsisch-

tschechischen Eu-

roregionen, um mit 

der Verwaltungs-

behörde des Pro-

gramms Ziel3/Cíl3 

und mit dem Minis-

terium für Regiona-

le Entwicklung der 

Tschechischen Republik gemeinsam die Vorschläge zur Vereinfachung 

des künftigen Fonds der Kleinprojekte 2014 – 2020 zu besprechen. 

Eine Grundlage  könnten Pauschalen sein, die die Abrechnung einiger 

Personalausgaben, Ausgaben für Telefongespräche, kleine Ausgaben 

oder Mieten vereinfachen können. Weil es zu dieser Pauschale auf 

tschechischer und deutscher Seite unterschiedliche Meinungen gab, wird 

das Problem bei nächstem Treffen wieder auf der Tagesordnung stehen. 

Fond malých projektů jednodušeji 
Kleinprojekte Fonds einfacher machen
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Na jednání této komise v Oblastním muzeu 

v Chomutově dne 4. listopadu 2013 se sešlo 

tentokrát 14 členů, zastupujících muzea a kul-

turní památky z obou částí euroregionu. Se 

zájmem vyslechli informace o přípravě nového 

dotačního období a vznesli četné připomínky 

k Fondu malých projektů. Seznámili se také 

se stavem realizace spousty malých i 4 vel-

kých projektů v oblasti muzejnictví a kulturních 

památek, z nichž velký projekt Centrum kruš-

nohorského lidového umění, zahrnující hlavně 

spolupráci chomutovského a annabergského 

muzea, či malý projekt Tajnosti muzejních 

depozitářů vysoce ocenili. Velkou zásluhou 

komise zůstává prosazení Montanregionu, 

projektu usilujícího o zápis Hornické kultur-

ní krajiny Krušnohoří na seznam UNESCO. 

Nominační dokumentace je již podána a čeká 

se na výsledek. Z tohoto projektu se odvinula 

řada dalších projektů, které komise inicio-

vala a provázela. Je to např. projekt Sláva 

krušnohorského hornictví, jehož součástí je 

putovní výstava, či malý projekt Presstripp, 

který umožnil německým i českým novinářům 

na místě poznat vybrané hornické památky, 

určené pro zápis na seznam kulturního dě-

dictví UNESCO.  

Možnosti vý-

měny výstu-

pů z projektů 

v období je-

jich udržitel-

nosti byly také 

důležitým bo-

dem jedná-

ní. V obsáh-

lé diskusi se 

objevilo mno-

ho konkrét-

ních návrhů 

do budoucího 

p r o g r a m o -

vého období. 

Komise se proto rozhodla, že své dubnové 

jednání věnuje přípravě námětů i konkrétních 

projektových záměrů pro příští období. Na zá-

věr členové komise zhlédli prezentaci putovní 

výstavy Sláva krušnohorského hornictví a poté 

ve výstavních prostorách muzea v budově 

chomutovské radnice novou stálou expozici 

gotického a raně renesančního umění. 

Komise pro muzea a kulturní památky
Arbeitsgruppe Museen und Kulturdenkmäler

Zur Beratung der Arbeitsgruppe trafen sich 

am 4. November in Chomutov 14 Mitglieder 

aus den Museen und der Kulturdenkmäler 

von beiden Seiten der Euroregion. Sie wurden 

über die neue  Förderperiode informiert und 

brachten in diesen Zusammenhang viele An-

merkungen zum aktuellen Kleinprojektefonds 

vor. Die Teilnehmer informierten sich außer-

dem zum Stand der Umsetzung zahlreicher  

gruppe bei der Durchsetzung des Projektes 

Montanregion Erzgebirge auf tschechischer 

Seite, das den Eintrag auf die der UNESCO 

Erbeliste anstrebt. Die Nominierungsdoku-

mentation wurde schon eingereicht. Zurzeit 

wartet man auf das  Ergebnis. Aus diesem 

Projekt heraus entwickelten sich eine Reihe 

weiterer Projekte, die die Arbeitsgruppe initi-

iert und begleitet hat. Es handelt sich u.A. um 

das Projekt „Ruhm des erzgebirgischen 

Bergbaues“, das aus einer Wanderaus-

stellung besteht oder das Kleinprojekt  

„Pressereise“, das den deutschen und 

tschechischen Journalisten ermöglichte, 

die für die Erbeliste der UNESCO vor-

gesehenen bergmännischen Denkmäler  

kennen zu lernen. 

Ein wichtiger Punkt der Beratung war 

die Möglichkeit des Informationsaus-

tausches  der Projektergebnisse in der 

Etappe ihrer Nachhaltigkeit. 

In einer umfangreichen Diskussion wur-

den viele konkrete Vorschläge für die 

künftige Förderperiode gemacht. Die 

Arbeitsgruppe entschied sich deshalb, 

die Tagung im April neuen  Ideen und kon-

kreter Projektvorhaben zu widmen. Am Ende 

besichtigten die Mitglieder der Arbeitsgruppe 

die Wanderausstellung „Ruhm des Erzge-

birgischen Bergbaues“ und danach in den 

Ausstellungsräumlichkeiten des Chomutover 

Rathauses die Dauerausstellung zu Gotik und 

Frührenaissance.

Kleinprojekte  sowie der 4 Großprojekte im 

Bereich Museen und  Kulturdenkmäler. Unter 

denen wurde das Großprojekt des Zentrums 

der erzgebirgischen Volkskunst, das die Zu-

sammenarbeit der Museen Chomutov und 

Annaberg beinhaltet und das Kleinprojekt  

„Geheimnisse der Depositen“ positiv bewertet.  

Großen Verdienst erwarb sich die Arbeits-
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Die Kreisagrarkammer 

Most und Teplice, ein 

wichtiger Partner unserer 

Euroregion,  hat 20 Jahre 

ihrer Tätigkeit gefeiert. 

Im voll besetzten Saal 

der Technischen Schule 

Most-Velebudice erin-

nerte sich Frau Ludmila 

Holadová, die langjäh-

rige und von allen be-

liebte Direktorin, an die 

Anfänge und Erfolge der 

Agrarkammer. In den 

Grußworten vieler be-

kannter Persönlichkeiten 

aus dem politischen sowie landwirtschaftlichen Spektrum wurde die Rolle der 

Agrarkammer gewürdigt und in der regen Diskussion wurden auch aktuelle 

Probleme der landwirtschaftlichen Politik diskutiert. Unter den Gratulanten 

fehlten auch nicht die Vertreter des sächsischen Partners. Werner Bergelt, 

der Vorsitzende der deutscher Seite der Arbeitsgruppe Landwirtschaft der 

Euroregion Erzgebirge,  gratulierte den Vertretern der Agrarkammer Most 

persönlich. Er ist der langjährige und zuverlässige Partner in vielen grenz-

überschreitenden Projekten und schilderte den vielen Anwesenden neue 

Ausrichtungen der Zusammenarbeit in der neuen Förderperiode.

Agrarkammer Most feierte das 20. Jubiläum 
Agrární komora v Mostě oslavila 20. výročí

Okresní agrár-

ní komora Most 

a Teplice, význač-

ný partner našeho 

euroregionu, osla-

vila 20 let svého 

působení. Ve zce-

la zaplněném sále 

Technické školy 

v Mostě - Velebu-

dicích připomněla 

28. 11. 2013 Lud-

mila Holadová, její 

dlouholetá a vše-

mi oblíbená ředi-

telka, začátky této 

agrární komory a úspěchy, kterých dosáhla. V projevech mnoha 

význačných osobností z politického i zemědělského spektra byla 

role naší agrární komory vysoce oceněna a v bohaté diskusi se 

probraly i aktuální problémy zemědělské politiky. Mezi gratulanty 

samozřejmě nechyběli ani zástupci saského partnera, osobně po-

blahopřál agrární komoře Werner Bergelt, předseda německé části 

zemědělské komise Euroregionu Krušnohoří, dlouhodobý a spo-

lehlivý partner v mnoha zemědělských přeshraničních projektech, 

který zde také nastínil další směry spolupráce v novém období.  

In der schönen Galerie Sladov-

na (Malzwerk) in Žatec trafen 

sich am 21. 10. die Autoren der 

Publikation „Biertraditionen in 

der Euroregion Erzgebirge und 

ihre Partner“ bei dessen Taufe. 

Die Publikation ist ein Ergeb-

nis des im Kleinprojektefonds 

beantragten Projektes. In die-

ser angenehmen Atmosphäre 

weilten auch bekannte Gäste 

sowie Vertreter der Partnerstadt 

Thum. „Ein gutes Beispiel, dass 

mit der Kraft des Bieres  Men-

schen zusammen kommen und 

die Grenze überwinden kann, ist die Tradition des Bierbrauens und 

des Trinkens, ausgewählt in zwei Städten der Euroregion“, so Herr 

Ing. Jan Novotný, Mitglied des Rates der Euroregion im Vorwort des 

einzigartigen Buches. Dessen Taufe im Herzen des Hopfengebiets, 

in einer der schönsten Städte der Euroregion, die auch noch ein aus-

gezeichnetes Bier hat, hat seine Worte bestätigt. 

Biertraditionen in der Euroregion Erzgebirge
Pivní tradice v Euroregionu Krušnohoří

V hezkém prostředí ga-

lerie Sladovna v Žatci 

se sešli 21. 10. tvůrci 

publikace Pivní tradice 

v Euroregionu Krušno-

hoří se svými partnery 

na jejím křtu. Publika-

ce je jedním z výstupů 

projektu podaného ve 

Fondu malých projektů 

a zúčastnili se ho ve 

velmi příjemné atmo-

sféře význační hosté 

i četní zástupci part-

nerského města Thu-

mu. „Jako dobrý příklad svědčící o síle piva sdružovat lidi a bořit hranice 

jsme zvolili ukázku tradice vaření a pití piva dvou měst, dvou regionů 

v současném Euroregionu Krušnohoří,“ uvádí Ing. Jan Novotný, člen 

Rady Euroregionu Krušnohoří, v úvodu této ojedinělé knihy. Její křest 

v srdci chmelařské oblasti, v jednom z nejkrásnějších měst euroregionu 

s vynikajícím pivem, jeho slova potvrdil. 
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Pořadatelem 20. adventního koncertu Eurore-

gionu Krušnohoří, na kterém vystoupily české 

a saské pěvecké sbory, bylo v letošním roce 

město Freiberg. Již podruhé od roku 1997 se 

konal ve freiberském chrámu tento tradiční, 

přeshraniční koncert, který nenabídl jen dů-

stojný rámec pěveckým sborům, nýbrž i pro-

stor pro bezpočet návštěvníků. Jeho ohlas byl 

tak dobrý, že chrám se svými místy byl zcela 

vyprodán. To potěšilo nejen organizátory, ale 

přirozeně i účinkující sbory. 

Ve svém projevu zdůraznil předseda německé 

části euroregionu, zemský rada Volker Uhlig, 

že právě takového přeshraniční akce sbližují 

obyvatele Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge, 

který za 21 let svého trvání významně přispěl 

k jejich přátelskému spolužití.

Po varhanní sonátě, kterou zahrál bývalý 

chrámový varhaník Dietrich Wagler na vel-

20. adventní koncert Euroregionu Krušnohoří ve freiberském chrámu20. adventní koncert Euroregionu Krušnohoří ve freiberském chrámu
20. Adventskonzert der Euroregion Erzgebirge im Dom zu Freiberg
Ausrichter des 20. Adventssingens der Eu-

roregion Erzgebirge, bei dem tschechische 

und sächsische Chöre aus der Euroregion 

auftraten, war in diesem Jahr die Stadt Frei-

berg. Bereits zum 2. Mal fand dieses tradi-

tionsreiche, grenzüberschreitende Konzert, 

wie schon 1997 im Freiberger Dom statt, der 

nicht nur einen würdigen Rahmen für das 

Chorkonzert bot, sondern auch den unzähli-

gen Besuchern des Konzertes Platz bot. Die 

Resonanz war mit über 600 Gästen sehr gut.

Das freute nicht nur die Organisatoren son-

dern natürlich auch die mitwirkenden Chöre. 

In seiner Begrüßung betonte der Vorsit-

zende der Euroregion Erzgebirge, Landrat 

Volker Uhlig, dass gerade solche grenz-

überschreitenden Vorhaben die Menschen 

in der Euroregion Erzgebirge/Krušnohoří in 

den 21 Jahren ihres Bestehens  von einem 

Nebeneinander zu einem freundschaftlichen 

Miteinander gebracht hätten.

Nach einer Orgelsonate, die vom ehemali-

gen Domorganisten Dietrich Wagler an der 

großen Silbermannorgel am Beginn zu Gehör 

gebracht wurde, eröffneten die Sänger des 

Freiberger Knabenchors den Sängerreigen.

Weitere Mitwirkende aus Tschechien und 

Sachsen waren die Kinder des Kinderchores 

Blecha aus Postoloprty und der Chor Blecha 

Star aus der gleichen Stadt, die Freiberger 

Bergsänger und der Volkschor Augustusburg, 

die alle in einer hohen Qualität ihr Programm 

zu Gehör brachten. Den Abschluss und zu-

gleich Höhepunkt des Konzertes bildeten die 

Sänger von Vox Cantabilis aus Jirkov, die 

vom Lettner des Domes die Zuhörer mit ihrem 

wunderbaren Gesang in ihren Bann zogen.

Das Konzert wurde vom Kulturamt der 

Stadt Freiberg mit seinem Leiter Andreas 

Schwinger in enger Zusammenarbeit mit 

den tschechischen Kollegen der Euroregion 

vorbereitet.

Die Chöre Blecha und Blecha Star hatten 

bereits am Vormittag einen Auftritt im Frei-

berger Kreiskrankenhaus und erfreuten dort 

Patienten und Mitarbeiter mit ihrem Gesang 

zur Vorweihnachtszeit.

kých Silbemannových varhanách na začátku 

koncertu, zahájil freiberský chlapecký pěvecký 

sbor řetěz vystoupení pěveckých sborů.

Dalšími vystupujícími sbory z Česka i Saska 

byly dětský sbor Blecha z Postoloprt, sbor 

Blechy Star  ze stejného města, freiberský 

hornický sbor a Volkschor Augustusburg, které 

připravily posluchačům program ve vysoké 

kvalitě. Závěr a současně vyvrcholení koncertu 

patřilo zpěvákům von Vox Cantabilis z Jirkova, 

kteří v chrámové atmosféře okouzlili poslucha-

če svým nádherným zpěvem. Koncert připravil 

kulturní úřad města Freibergu s jeho vedoucím 

Andreasem Schwingerem v úzké spolupráci 

s českými kolegy z euroregionu. 

Pěvecké sbory Blecha a Blecha Star vystou-

pily již dopoledne ve freiberské nemocnici 

a potěšily tak v předvánočním čase pacienty 

i pracovníky nemocnice.
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Spolupráce měst Postoloprty a Wolkensteina 

přinesla další velmi zdařilou akci zahájení 

adventního času. Při přípravě společného 

Adventu využilo Kulturní zařízení města Po-

stoloprty finanční pomoc z programu Cíl 3 

Fond malých projektů. V neděli 1. prosince 

přijeli zástupci města Wolkenstein v čele 

s novým starostou Wolframem Liebingem do 

Postoloprt na zahájení Adventu. Byl připra-

ven celodenní program, který byl zakončen 

rozsvícením vánočního stromu a koncertem 

koled. O týden později se postoloprtští vydali 

do Wolkensteinu. Při přípravě začal padat 

sníh, a tak atmosféra blížících se vánoc byla 

dokonalá. Opět zde byl zahrán příběh z Betlé-

ma v německém i českém jazyce a zpívaly se 

koledy.  Všechny, co celý Advent připravovali, 

velice potěšila slova chvály pana starosty W. 

Liebinga a vedoucího AmbrossGutu, kde se 

ve Wolkensteinu vše odehrávalo.

Advent partnerských měst Postoloprty a Wolkenstein
Advent der Partnerstädte Wolkenstein und Postoloprty

Die Zusammenarbeit der Partnerstädte Pos-

toloprty und Wolkenstein brachte eine weitere 

gelungene Veranstaltung hervor – den Auftakt 

der Adventzeit. Für die Vorbereitung des ge-

meinsamen Advents hat die Kultureinrichtung 

der Stadt Postoloprty die Förderung aus dem 

Programm Ziel3/ Cíl3 Kleinprojektefonds ge-

nutzt. Am 1. Dezember kamen Vertreter der 

Stadt Wolkenstein mit dem neuen Bürger-

meister  Herrn Wolfram Liebig an der Spitze 

nach Postoloprty, um den Advent zu beginnen. 

Es wurde ein ganztätiger bunter Ablaufplan 

für sie vorbereitet, der mit dem Anzünden des 

Weihnachtsbaumes, mit Weihnachtsliedern 

und anderen Veranstaltungen verbunden 

war. Eine Woche später brachen die Vertreter 

von Postoloprty nach Wolkenstein auf. Durch 

den frisch gefallenen Schnee war die weih-

nachtliche Atmosphäre vollkommen. Neben 

anderen Veranstaltungen wurde wieder die 

Weihnachtsgeschichte von Bethlehem  in 

deutscher und in tschechischer Sprache ge-

spielt und Weihnachtslieder gesungen. Alle, 

die den Adventauftakt vorbereitet hatten, wa-

ren erfreut von den schönen Worten des Herrn 

Bürgermeisters Liebig sowie vom Leiter des 

AmbrossGuts, wo alles stattgefunden hatte.       
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Tuto otázku si klade každý žák. Okresní hospodářská 

komora v Mostě ve spolupráci s německým part-

nerem BSW, gGmbH a Úřadem práce – kontaktní 

pracoviště Most, připravila Česko-saský veletrh 

vzdělávání středních škol, kde si žáci mohli svou 

cestu zvolit. 

Česko-saský veletrh se konal v Mostecké sportovní 

hale ve dnech 20. – 21. 10. 2013. Zúčastnilo se ho 

celkem 31 českých a 7 německých vzdělávacích 

institucí a partnerů. 

Na zahájení Veletrhu bylo i mnoho významných 

Kam po základní škole? - Was kommt nach der Schule?  
Diese Frage stellt sich jeder Schüler. Die Kreiswirt-

schaftskammer in Most bereitete in Zusammen-

arbeit mit dem deutschen Partner BSW, gGmbH 

und dem Arbeitsamt – Kontaktstelle Most, eine 

Sächsisch-Tschechische Bildungsmesse für 

Mittelschulen vor, wo die Schüler sich zu ihrem 

Berufsweg informieren konnten. 

Die Sächsisch-Tschechische Bildungsmesse fand 

in einer Sporthalle in Most vom 20. – 21. 10. 2013 

statt. Daran beteiligten sich insgesamt 31 tsche-

chische und 7 deutsche Bildungseinrichtungen 

mit ihren Partnern. Die Veranstaltung wurde vom 

Vorsitzenden der Wirtschaftskammer  Most Herr 

Ing. Rudolf Jung eröffnet. Viele Ehrengäste nah-

men daran teil. In seiner Rede erinnerte er an die 

Geschichte der Bildungsmessen in der Region Most 

und schätzte die Vertiefung der sächsisch-tschechi-

schen Zusammenarbeit im Bereich Berufsbildung 

hoch ein. Er lobte die Bedeutung der  Veranstaltung 

und ist überzeugt, dass sie den Absolventen der 

Schulen sowie deren Eltern in der Entscheidung 

ihrer Berufswahl hilft. 

Die Projekt Bildungsmesse wurde aus dem 

Kleinprojektefonds der Euroregion Krušnohoří/

Erzgebirge im Programm Ziel 3 gefördert. Der 

zweisprachige sächsisch-tschechische Katalog der 

beteiligten Schulen steht in Kürze in der OHK Most 

zur Verfügung.  

čestných hostů. Veletrh zahájil předseda OHK Most 

Ing. Rudolf Jung, který připomenul historii vzdělá-

vacích veletrhů na Mostecku a ocenil prohloubení 

česko-saské spolupráce v oblasti profesního vzdě-

lávání. Zdůraznil význam celé akce a věří, že pomůže 

žákům z vycházejících ročníků a jejich rodičům 

v rozhodování o své profesní cestě. Veletrh vzdělání 

stejně jako celý projekt je dotován z programu Cíl 3, 

Fond malých projektů. 

Z veletrhu vzdělání vzejde katalog vystavujících 

škol.

Město Klášterec nad Ohří má dvě zahraniční partnerská města. Holandský Baarn 

a německou krušnohorskou obec Großrückerswalde. S tou zahájilo spolupráci 

v roce 2011 projektem nazvaným „Na společné cestě Krušnohořím“, jenž byl 

financován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj Ziel3/Cíl3. Cílem 

bylo podpořit přeshraniční kontakty nejen obecních samospráv, ale především 

občanů obou obcí. Od loňského do letošního září byl s finanční podporou Ziel3/

Cíl3 realizován navazující projekt „Na společné cestě Krušnohořím II“, jehož ná-

plní byla organizace společných sportovních, kulturních a dalších volnočasových 

aktivit občanů obou obcí. V rámci projektu se konala řada akcí, jejichž charakter 

byl volen tak, aby bylo osloveno široké účastnické a divácké spektrum. Do akcí 

se tak aktivně zapojili sportovci, hasiči, hudebníci, zaměstnanci městských úřadů 

a výtvarní umělci. Zároveň byly vydány 2 dvojjazyčné publikace, které se mezi 

obyvateli obou obcí těší velké oblibě: Kulinářský receptář tradičních českých 

a německých krušnohorských pokrmů a společný Kulturní kalendář 2014. V ne-

poslední řadě byly v rámci projektu instalovány na příjezdových komunikacích do 

Klášterce nad Ohří a Großrückerswalde tabule informující o partnerství obou obcí. 

Mimořádným přínosem projektu je navázání bližších kontaktů mezi jednotlivými 

účastníky a slibný výhled na pokračování spolupráce do budoucna. Díky nadšení 

lidí na obou stranách se podařilo navázat dlouhodobě fungující partnerství. 

Příkladem jsou existující pozvání sportovních oddílů na vzájemná utkání nebo 

pravidelná setkávání hasičů, kteří již navázali osobní přátelství. Spolupráce obou 

obcí se dále samovolně rozvíjí.

Přeshraniční spolupráce města Klášterce nad Ohří
Grenzüberschreitende Kooperation von Klášterec nad Ohří

Die Stadt Klášterec nad Ohří hat zwei ausländische Partnerstädte. Die niederländische Stadt Baarn 

und die erzgebirgische Gemeinde Grossrückerswalde, mit der die Zusammenarbeit im Jahre 2011 

durch das aus den Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung Ziel3/C9l3 finanzierte 

Projekt „Auf dem gemeinsamen Weg im Erzgebirge“ gestartet wurde. Das Ziel des Projektes war es, 

grenzüberschreitende Kontakte nicht nur von beiden Stadtverwaltungen sondern vor allem von den 

Bürgern zu unterstützen. Seit September 2012 bis September 2013 wurde mit Hilfe der finanziellen 

Unterstützung von Ziel3/Cíl3 das anschliessende Projekt „Auf dem gemeinsamen Weg im Erzgebirge 

II“ realisiert, im Rahmen dessen die Organisation von Sport-, Kultur- sowie weiteren Freizeitaktivitäten 

der Bürger beider Gemeinden statt fand. Im Projekt gab es eine ganze Reihe von Veranstaltungen, 

deren Ziel darin lag, ein breites Teilnehmer- sowie Zuschauerspektrum anzusprechen. So wurden 

Sportler, Feuerwehr, Musiker, Mitarbeiter der Stadtverwaltung sowie Künstler in die Veranstaltungen 

eingebunden. Zugleich wurden zwei zweisprachige Publikationen herausgegeben, die bei den Bürgern 

beider Städte beliebt sind. Kulinarisches Rezeptbuch mit traditionellen sowohl böhmischen als auch 

deutschen erzgebirgischen Gerichten sowie gemeinsamer Kulturkalender 2014. Nicht zuletzt wurden 

im Rahmen dieses Projektes auf den Ortseingängen in Klášterec und Grossrückerswalde Schilder 

aufgestellt, die über die Partnerschaft beider Gemeinden informieren. Ein ausserordentlicher Beitrag 

des Projektes ist in der Anknüpfung näherer Kontakte zwischen den einzelnen Teilnehmern sowie 

in erfolgsversprechenden Zukunftsaussichten zu sehen. Dank der Begeisterung der Menschen auf 

beiden Seiten der Grenze ist es gelungen, eine langfristig funktionierende Partnerschaft anzuknüpfen. 

Ein Beispiel davon sind bestehende Einladungen der Sportvereine zu gegenseitigen Wettkämpfen 

oder regelmässige Treffen der Feuerwehr, wo es inzwischen persönliche Freundschaften gibt. Die 

Zusammenarbeit entwickelt sich somit nun spontan weiter.   
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Ústecký kraj ve spolupráci s německým part-

nerem Tourismusverband Erzgebirge e.V. 

realizoval v období 01/2011 – 05/2013 pro-

jekt „Česko-saský turistický region – NOVÁ 

KVALITA“ zaměřený na společnou propagaci 

Krušných hor jako jedné turisticky atraktivní 

destinace. 

Během vzájemné spolupráce partneři realizo-

vali reklamní kampaň formou inzerce v mé diích 

a promítání krátkých spotů na outdoorových 

obrazovkách, vydali pět čtvrtletních kalen-

dářů akcí se zajímavými tipy na výlety a NEJ 

z Krušných hor, imagebrožuru a mapu Krušné 

hory bez hranic. Dalším společným počinem 

bylo vytvoření turistického webového portálu 

www.krusnehory-erzgebirge.eu, na kterém 

turisté najdou pozvánku na řadu zajímavých 

míst, včetně těch méně známých. Turistické 

cíle jsou zde zaneseny také do interaktivní 

mapy, díky níž si svůj výlet můžete snadno 

naplánovat.

Některé turistické cíle byly spojeny do tematic-

kých dvoudenních a pětidenních balíčků, které 

vás zavedou na českou i německou stranu 

Krušných hor – v zimě můžete vyzkoušet 

třeba „Lyžovačku bez hranic“, projet se „Bílou 

stopou napříč Krušnými horami“ nebo si „Užít 

zimy s celou rodinou“. Celkem 15 turistických 

balíčků pro všechna roční období bylo vydáno 

také ve formě tištěné brožury, která byla dis-

tribuována na infocentra v regionu. Přijeďte 

a poznejte dvě země – Krušnohoří.

Poznej dvě země - Krušnohoří
Lerne zwei Länder und eine Erlebensregion kennen: das Erzgebirge

Der Bezirk Ústecký kraj realisierte in Zu-

sammenarbeit mit dem deutschen Partner 

Tourismusverband Erzgebirge e.V. vom 

01/2011 – 05/2013 das Projekt „Tsche-

chisch-Sächsische attraktive Tourismusre-

gion – NEUE QUALITÄT, das in einer Publi-

kation die gemeinsame Destination vorstellt. 

Innerhalb der Zusammenarbeit realisierten 

die Partner eine Werbekampagne in Form 

von Filmen und kurzen Spotts an Outdoor-

bildschirmen, einem vierteljährig erschei-

nenden Kalender mit Veranstaltungen und 

interessanten Ausflugstipps, sowie das „best 

off“ aus dem Erzgebirge. Weiterhin eine 

Imagebroschüre und eine Karte „Erzgebirge 

ohne Grenze“. Eine Aktivität war die Gestal-

tung des touristischen Web-Portals www.

krusnehory-erzgebirge.eu, wo Touristen 

eine Einladung zu einer Reihe der interes-

santen Ziele finden, auch zu den weniger 

bekannten. Die touristischen Ziele sind hier 

in die interaktive Karte eingetragen, sodass 

Sie ihren Ausflug leicht planen können.

Einige touristische Ziele sind in sog. the-

matischen Zwei- und Fünftagepaketen 

verbunden. 

Diese führen Sie auf die tschechische sowie 

deutsche Seite des Erzgebirges – im Winter 

kann man ohne Grenzen auf der „Weißen 

Spur“ Skifahren oder den Winter mit ganzer 

Familie genießen. Insgesamt 15 touristische 

Pakete für alle vier Jahreszeiten wurden in 

Form einer Broschüre herausgegeben, die 

bereits an die Informationszentren in der 

Region geliefert wurden. Kommen Sie und 

entdecken Sie zwei Länder – eine Erlebens-

region: das Erzgebirge.

Europäische Union. Europäischer Fonds für 

regionale Entwicklung: Investition in Ihre 

Zukunft/Evropská unie. Evropský fond pro 

regionální rozvoj: Investice do vaší budoucnosti
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ÚSPĚŠNÉ PROJEKTY 
ERFOLGREICHE PROJEKTE

Postižené kraje, Ústecký a Morav-

skoslezský získaly podporu vlády 

ČR. Usnesení vlády č. 732/2013 

má jejich situaci zlepšit. Na jednání 

v Ústí nad Labem dne 6. 12. 20123 

se zástupci kraje a regionální zá-

stupci seznámili s návrhem cílených 

výzev ministerstev, s projektovými 

záměry a připravili svůj návrh zámě-

rů. Nutné je nyní zpracovat ucelený 

materiál Ústeckého kraje. Návrhy 

účastníků směřovaly do oblasti ži-

votního prostředí, podnikání a ino-

vací, vědy a výzkumu a zdravotnictví. 

Živá diskuse byla o využití fondů 

Společného strategického rámce v letech 2014 –2020. Zajímavou informací 

je návrh řešení nezaměstnanosti v programu „Záruka pro mladé“, zaměřený 

na Ústecký kraj. Má podpořit především absolventy škol.

Jednatelé Euroregionu Krušnohoří a Labe informovali o přípravě nového 

programu přeshraniční spolupráce. Přítomní uvítali zachování Fondu ma-

lých projektů, který bude nadále spravován euroregiony, a ocenili snahu 

o zjednodušení jeho administrace. 

Nové šance - Neue Chance
Die benachteiligten Bezirke, Ústecký kraj und 

Moravskoslezský kraj, bekamen  eine Unter-

stützung von der tschechischen Regierung.  

Der Beschluss der Regierung Nr. 732/2013 soll 

ihre Situation verbessern. Bei der Beratung am 

06. 12. 2013 in Ústí n. Labem machten sich die 

Vertreter des  Bezirks und regionale Vertreter 

mit dem Vorschlag der Aufrufe der Ministerien 

und mit  Projektvorhaben bekannt. Es wurden 

auch Projektideen vorbereitetet.  Jetzt ist es 

notwendig, ein Gesamtkonzept für den Bezirk 

zu erarbeiten. Die Projektvorschläge zielen auf 

die Bereiche Umwelt, innovative Unternehmen 

und  Gesundheitswesen.   

Eine rege Diskussion folgte zur Nutzung des 

strategischen  Rahmens des Bezirkes in den Jahren 2014 – 2020. Ein interessanter Vorschlag zur Sen-

kung der Arbeitslosigkeit ist das Programm „Garantie für Jugendliche“. Es ist für den Bezirk Ústecký kraj 

eingerichtet und soll vor allem die Absolventen unterstützen. 

Die Geschäftsführer der Euroregionen Krušnohoří/Erzgebirge  und Elbe/Labe  informierten über die Vor-

bereitung  des neuen Programms  der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit. Die Teilnehmer begrüßten 

die Erhaltung des Kleinprojektefonds, der auch weiterhin von den Euroregionen verwaltet wird und die 

Bemühungen über die Vereinfachung der Administrative des Fonds.

Über 20 Jahre wurde die Arbeitsgruppe Umweltschutz/

Regionalplanung der Euroregion Erzgebirge von einem 

Gesicht geprägt.

Udo Kolbe hat über 2 Jahrzehnte eine der ältesten 

Arbeitsgruppen der Euroregion Erzgebirge nicht nur 

Verabschiedung von Udo Kolbe aus der Euroregion Erzgebirge
Udo Kolbe se loučí s Euroregionem Krušnohoří

mit großem Sachverstand sondern auch mit viel En-

gagement und Einfühlungsvermögen geleitet. Während 

dieser Zeit arbeitete er mit 2 Vorsitzenden der tsche-

chischen Seite und natürlich mit allen Arbeitsgruppen-

mitgliedern und den Geschäftsführern der Euroregion 

Erzgebirge /Krušnohoří sehr gut zusammen.

Dass auch aus heiklen Themen, wie der Geruchsbeläs-

tigung auf dem Erzgebirgskamm, oder dem Widerstand 

gegen Windkraftanlagen in Naturschutzgebieten keine 

Streitthemen wurden, die eine weitere gute Zusammen-

arbeit behindern, ist  seinem empathischen Verhalten 

gegenüber den Betroffenen zu verdanken.

Viele Umweltthemen wurden unter seiner Leitung 

mit den tschechischen Kollegen in der Arbeitsgruppe 

verfolgt: die Waldgesundheit auf dem Erzgebirgskamm, 

die Luftbelastung aus dem Böhmischen Becken, die 

nachhaltige Abfallentsorgung, die alternativen Ener-

gien mit ihren Chancen und Risiken, die Ressourcen 

der Region. 

Udo Kolbe ist es zu verdanken, dass die Akteure im 

Umweltbereich diesseits und jenseits der Grenze näher 

zusammengerückt sind und viele Themen gemeinsam 

anpacken. Wir bedanken uns bei ihm für die außeror-

dentlich gute Zusammenarbeit in all den Jahren und 

wünschen ihm für den neuen Lebensabschnitt vor 

allem Gesundheit und viel Freude in der Natur, mit 

der er sich nach wie vor sehr verbunden fühlen wird.

Přes 20 let určoval tvářnost pracovní komise pro 

životní prostředí a regionální plán Euroregionu Kruš-

nohoří právě on. 

Udo Kolbe vedl tuto jednu z nejdéle působících komisí 

euroregionu nejen na  vysoké profesionální úrovni, ale 

i s velkou angažovaností a obrovskou empatií. Velmi 

dobře spolupracoval za dobu svého působení se dvě-

ma předsedy české části komise a přirozeně se všemi 

členy této komise a s oběma jednateli Euroregionu 

Krušnohoří/Erzgebirge. 

A že to byla ožehavá témata, jako pachová zátěž na hře-

beni Krušných hor, odpor proti větrným elektrárnám v 

chráněné přírodní oblasti! To, že se tato témata nestala 

předmětem střetů, které by mohly bránit další dobré 

spolupráci, za to mohou všichni dotčení děkovat jeho 

empatickému chování vůči nim všem.

Mnoho témat životního prostředí bylo s českými ko-

legy pod jeho vedením projednáváno: zdravotní stav 

lesů na krušnohorském hřebeni, zátěž ovzduší z české 

pánve, udržitelnost odpadového hospodářství, alterna-

tivní zdroje energií s jejími šancemi a riziky, regionální 

zdroje, čistota pitné vody v regionu.

Udo Kolbe si zaslouží poděkování za to, že partneři 

v oblasti životního prostředí na obou stranách hra-

nice k sobě našli cestu, sblížili se a mnohá témata 

společně zvládali. Děkujeme mu za mimořádně dob-

rou spolupráci za všechny ty roky a přejeme mu do 

všech příštích let jeho nové životní cesty především 

zdraví a hodně radosti v přírodě, se kterou se vždy 

cítil velmi spojen.

Společně s krajem / 
Gemeinsam mit dem Bezirk
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Zástupci obou euroregionů v Ústeckém kraji, 

Krušnohoří/Erzgebirge a Elbe/Labe, se se-

šli 9. prosince 2013 s pracovníky Krajského 

úřadu Ústeckého kraje u hejtmana Oldřicha 

Bubeníčka a jeho zástupce Stanislava Ry-

báka v úzké pracovní skupině. Přes 20 let 

euroregiony Ústeckého kraje úspěšně zajišťují 

přeshraniční spolupráci se Saskem. Euroregi-

ony jsou spolu s Ústeckým krajem členy Mo-

nitorovacího výboru, kde se rozhoduje o tak-

zvaných velkých projektech, a samy spravují 

Fond malých projektů, které mnozí považují za 

možná ještě důležitější, protože právě v nich 

dochází k bezprostřednímu setkávání lidí, je-

jich sbližování a k odstraňování nacionalismu, 

předsudků, nedorozumění - a právě v těchto 

zdánlivě malých projektech spatřujeme záru-

Kraj a jeho euroregiony - Bezirk und seine Euroregionen

Die Vertreter der beiden Euroregionen im 

Bezirk Ústecký kraj, Erzgebirge/Krušnohoří 

und Elbe/Labe, trafen sich am 9. Dezember 

2013 mit Mitarbeitern des Bezirksamtes bei 

dem Hauptmann Herrn Oldřich Bubeníček 

und seinem Vertreter Herrn Stanislav Rybák 

in einer kleinen Arbeitsgruppe. Über 20 Jahre 

gewährleisten die Euroregionen erfolgreich die 

grenzüberschreitende Zusammenarbeit mit 

Sachsen. Euroregionen sind gemeinsam mit 

dem Bezirk Mitglieder des Begleitausschus-

ses und verwalten den Kleinprojektefonds, 

den viele als sehr wichtig betrachten. Gerade 

dieser Fonds dient zu unmittelbaren Begeg-

nungen der Menschen und zu ihrem Zuein-

anderkommen, zur Beseitigung des Natio-

nalismus und von Missverständnissen. Diese 

scheinbar kleine Projekte garantieren, dass 

sich die unglückliche Geschichte des ver-

gangen Jahrhunderts nicht wiederholen wird. 

In der vergangenen Förderperiode hat allein 

die Euroregion Erzgebirge 134 Kleinprojekte in 

der Höhe von 1 500 000 EUR genehmigt, ge-

prüft und ausgezahlt. Projekte werden in den 

Facharbeitsgruppen der Euroregion beurteilt 

und der Lokale Lenkungsausschuss entschei-

det darüber. In allen Gremien sind Vertreter 

des Bezirkes vertreten. In den Arbeitsgruppen 

der Euroregion  sie eine wichtige Rolle als re-

gionale Experten. Im Lenkungsausschuss der 

Euroregion Erzgebirge/Krušnohoří vertritt den 

Bezirk sehr verantwortlich Frau Ing. Jaroslava 

Kuszniruková. Die Euroregionen beteiligen 

sich auch an den grenzüberschreitenden Pro-

jekten des Bezirkes. In der kommenden Zeit 

wird die Situation der Euroregionen schwierig, 

weil sich der Start des neuen Programms ver-

spätet. Die versprochene Hilfe des Bezirkes ist 

für die Euroregionen deshalb sehr notwendig  

und verdient einen ehrlichen Dank.

Společně s krajem / 
Gemeinsam mit dem Bezirk

ku, že se nebude opakovat nešťastná historie 

minulého století. V uplynulém programovém 

období 2007 – 2013 jen Euroregion Krušno-

hoří schválil, zkontroloval a proplatil na 134 

malých projektů za více než 1 500 000 EUR. 

Projekty jsou hodnoceny v odborných komi-

sích euroregionu a rozhoduje o nich zasedání 

Lokálního řídícího výboru. Tam všude je kraj 

zastoupen. 

V odborných komisích euroregionů sehrávají 

zástupci krajského úřadu význačnou roli jako 

regionální experti. 

V Lokálním řídícím výboru Euroregionu Kruš-

nohoří kraj odpovědně zastupuje Ing. Jaro-

slava Kusznieruková. Euroregiony se také 

podílejí na přeshraničních projektech kraje. 

V nadcházejícím období bude postavení euro-

regionů velmi obtížné, protože spuštění nové-

ho programu má zpoždění. Přislíbená pomoc 

kraje v této situaci je pro euroregiony velmi 

potřebná a zaslouží si upřímné poděkování.

Hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček

Předsedkyně Euroregionu Krušnohoří Hana Jeníčková

Euroregion Elbe/Labe
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Europäische Union. Europäischer Fonds für 

regionale Entwicklung: Investition in Ihre 

Zukunft/Evropská unie. Evropský fond pro 

regionální rozvoj: Investice do vaší budoucnosti

Doc. PhDr. Jarmila Krejčíková, CSc. má 

dlouhodobě velmi dobré vztahy k Mostu, 

Euroregionu Krušnohoří a k Okresní hos-

podářské komoře Most. V úterý 5. listopadu 

navštívila sídlo mostecké komory a s předse-

dy hospodářských komor Most a Děčín spolu 

s jednatelem Euroregionu Krušnohoří byla 

dojednána další spolupráce. Hospodářské 

komory s euroregionem by rády ještě více 

využívaly možnosti konzulátu v Drážďanech k 

prezentaci své práce, k setkávání s partnery 

na půdě konzulátu i k navazování a prohlubování kontaktů v oblasti 

hospodářské spolupráce. 

Generální konzulka v Mostě - Generalkonsulin in Most
Frau Doc. PhDr. Jarmila Krejčíková, CSc. hat seit vielen 

Jahren sehr gute Beziehungen zur Kreiswirtschafts-

kammer und zur  Handelskammer Most, zur Euroregion 

Krušnohoří/Erzgebirge und zur Stadt Most. Am 5. No-

vember besuchte sie den Sitz der Moster Kammer und 

besprach mit den Vorsitzenden der Wirtschaftskammern 

Most und Děčín, sowie mit dem Geschäftsführer der 

Euroregion, eine weitere Zusammenarbeit. Die Wirt-

schaftskammern und die Euroregion möchten gern noch 

stärker die Möglichkeiten des Konsulats in Dresden zur 

Präsentationen ihrer Arbeit und  zu Treffen mit Partnern 

nutzen, um auf dem Boden des Konsulats die Anknüpfung neuer Kontakte 

im Bereich der wirtschaftlichen Zusammenarbeit zu intensivieren.

Am Vorabend des Staatsfeiertages der Tschechi-

schen Republik wurde neben anderen auch der 

Oberbürgermeister der Partnerstadt Most vom Ober-

bürgermeister von Most geehrt. In seiner Rede sagte 

Herr Ing. Vozka: „Die außergewöhnliche Würdigung, 

die Würdigung des Oberbürgermeisters, erteile  ich 

ohne Zögern und mit großer Überzeugung von der 

Notwendigkeit ihrer Verleihung meinem Marien-

berger Kollegen – und ich erlaube mir zu sagen – 

meinem Freunde, dem Oberbürgermeister der Part-

nerstadt Marienberg Thomas Wittig.  Herr Thomas 

Wittig ist der, der sich persönlich und weittragend 

eingesetzt hat, nicht nur wegen seines Amtstitels, 

sondern auch aus dem einfachem menschlichen 

Bewusstsein heraus setzte er sich für den Aufbau 

und die Fortsetzung der gegenseitigen freundschaft-

lichen Beziehungen unserer Partnerstädte und ihrer 

Bürger ein. Im vergangenen Jahr begingen wir das 

zwanzigjährige Jubiläum der Erneuerung unserer 

Partnerschaft und in diesem Jahr hat Herr Thomas 

Wittig - vielleicht darf ich es erwähnen – ein wich-

tiges Lebensjubiläum gefeiert.  

Den Preis des Oberbürgermeisters der Stadt Most 

verleihe ich deshalb mit Freude und Ehre persönlich 

an Thomas Wittig“.

V předvečer státního svátku České republiky  byl 

kromě jiných oceněn primátorem Mostu Ing. 

Vlastimilem Vozkou i primátor partnerského města 

Marienberg Thomas Wittig. Ve své řeči Ing. Vozka 

uvádí: „Mimořádné ocenění, ocenění primátora, 

jsem se bez váhání a se silným přesvědčením 

o potřebě jeho udělení, rozhodl věnovat svému 

Oberbürgermeister von Marienberg Thomas Wittig gewürdigt
Primátor Marienbergu Thomas Wittig oceněn

marienberskému kolegovi, svému – dovolím si 

říci – příteli, primátorovi partnerského města Ma-

rienberg Thomasi Wittigovi. Thomas Wittig je tím, 

kdo se osobně a významně, a to nejen z titulu své 

funkce, ale i z prostého lidského uvědomění, zasadil 

o navázání a pokračování vzájemných přátelských 

vztahů našich měst a jejich občanů. Vloni jsme 

oslavili dvacet let od obnovení našeho partnerství 

a letos – snad to smím zde také zmínit – Thomas 

Wittig oslavil významné životní jubileum. Cenu pri-

mátora města Mostu proto s radostí a s úctou rád 

osobně předávám Thomasi Wittigovi.“
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Kadaň má od srpna 

2013 nové Turistic-

ké informační cen-

trum, které najdete 

v ulici Jana Švermy 

v historickém měš-

ťanském domě čp. 

7, který byl pro tyto 

účely zrekonstru-

ován. Jeho vůbec 

první návštěvník při-

jel z Německa. Podle 

statistiky za prvních 

14 dní navštívilo in-

formační centrum 

915 lidí, z toho bylo 

140 cizinců.

Turistické informační 

centrum poskytuje 

řadu služeb a pře-

stěhovalo se sem i veřejné WC. Najdete tu také Czechpoint.

Dále poskytuje informace o kulturních akcích, zájemci zde získají kul-

turní přehledy na aktuální měsíc. Dále zajišťuje předprodej vstupenek 

na kulturní akce v Kadani a okolí 

a prodej vstupenek přes Ticket-

portal. Dokáže zprostředkovat 

fundovaného průvodce a dopo-

ručit dobrou restauraci a ubyto-

vání, nabízí i úschovnu zavazadel 

a jízdních kol. 

„Horkou“ novinkou je kalendář 

Kadaně na rok 2014 za 120 Kč. 

Kromě samotného prodeje je zde 

možné podat inzerci nebo pří-

spěvky do rodinné kroniky i dal-

ších rubrik. 

Turistické informační centrum Kadaň 
přesídlilo do zrekonstruované památky

Touristisches Informationszentrum Kadaň 
zieht in rekonstruiertes Denkmal

Die Stadt Kadaň hat seit 

August 2013 ein neu-

es Infozentrum in der 

Straße Jan Šverma, im 

historischen Haus Nr. 

7. Dass Haus wurde für 

diese Zwecke rekonst-

ruiert. Der erste Besu-

cher  kam aus Deutsch-

land. Nach der Statistik 

der ersten 14 Tagen 

wurde das Zentrum von 

insgesamt 915 Leuten, 

davon 140 Ausländern 

besucht.  Das touris-

tische Zentrum bietet 

eine Reihe von Dienst-

leistungen. Auch das 

öffentliche WC der Stadt 

ist hierher gezogen. Das 

Zentrum bietet Informationen zu Veranstaltungen -  die Besucher 

bekommen einen Überblick zu kulturellen Veranstaltungen für den 

ganzen Monat. Der Vorverkauf von Eintrittskarten für die Veranstal-

tungen in Kadaň und Umgebung 

wird mittels Ticketportal gewähr-

leistet. Gästeführer können ein 

gutes Restaurant sowie Unter-

kunft empfehlen. Weiter werden 

Unterstellmöglichkeiten für Ge-

päck und Fahrräder angeboten.

Brandneu ist der Kalender von 

Kadaň 2014 für 120 Kronen. 

Neben dem Verkauf ist es auch 

möglich, eine Werbung oder Bei-

träge in die Familienchronik sowie 

in anderen Rubriken zu platzieren.    

Kontakt:

Jana Švermy 7, 

432 01 Kadaň

Tel./fax: +420 474 319 550

Mobil: +420 725 763 497

TIC Kadaň má otevřeno:

pondělí a středa 8.00 - 17.00 hod.

úterý a čtvrtek 8.00 - 16.00 hod.

pátek 8.00 - 16.30 hod.

sobota 8.30 - 12.30 hod.

neděle 9.30 - 13.30 hod.

TIC ist geöffnet 

Mo und Mi – 8:00 – 17.00 Uhr

Di und Do - 8:00 – 16.00 Uhr

Fr - 8:00 – 16.30 Uhr

Sa - 8:30 – 12:30 Uhr

So – 9:30 – 13:30
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Europäische Union. Europäischer Fonds für 

regionale Entwicklung: Investition in Ihre 

Zukunft/Evropská unie. Evropský fond pro 

regionální rozvoj: Investice do vaší budoucnosti

Klub českých turistů – oblast Ústecký kraj ve 

spolupráci s Tourismusverband Erzgebirge 

e.V. v období od června do prosince 2013 

realizuje projekt „Hřebenová trasa Krušných 

hor – východní část“ podpořený z Fondu 

malých projektů Euroregionu Krušnohoří. 

Obdobný projekt realizují také kolegové 

v Karlovarském kraji v rámci Euroregionu 

Egrensis, čímž je pokryt celý hřeben Kruš-

ných hor.

Cílem obou projektů je najít vhodnou trasu 

podél krušnohorského hřebene, která bude 

odpovídat současným trendům v pěší turis-

tice. Snahou je vytvořit páteřní trasu, která 

povede přírodním terénem mimo hlavní ko-

munikace a také mimo cyklostezky, tak aby 

byla zajištěna bezpečnost pěších turistů. 

Nezapomínáme ani na poznávací činnost – 

krušnohorská Hřebenovka turistům nabídne 

nejen známé přírodní, kulturní a technické 

památky, ale také drobné, méně známé za-

jímavosti v krajině, krásné výhledy a odbočky 

k dalším zajímavým místům.

Nehledáme zcela novou trasu, ale vycházíme 

ze současné červené značené trasy (E3), 

kterou však v některých místech bude třeba 

přeložit a přeznačit, případně se v některých 

úsecích Hřebenovka odkloní od červené přes 

jinou značenou trasu.

Projekt je přípravnou etapou pro vyzna-

čení první certifikované trasy v Česku po-

dle oficiálních pravidel Evropské asociace 

turistických klubů. Pomoc při vytipování 

vhodné trasy poskytl německý partner, který 

na německé straně hor slavnostně otevřel 

certifikovanou trasu Kammweg Erzgebirge-

-Vogtland již v roce 2011. 

Během doby realizace se vybraní členové 

KČT zúčastnili školení, kde se seznámili 

s kritérii, která trasa musí splňovat, aby mohla 

získat certifikát. Následně se zapojili do te-

rénního průzkumu, při kterém posoudili vhod-

nost stávající červené a navrhli úpravy trasy. 

Při společných jednáních projektových part-

nerů byly  odsouhlaseny začátky a konce 

denních etap – místa byla vybrána tak, aby 

byla dostupná hromadnou dopravou a aby 

zde byly fungující ubytovací a stravovací 

služby. Celá trasa připra-

vované české Hřebenov-

ky v délce téměř 300 km 

je mezi hranicemi u Aše 

a Děčínem rozdělena do 

16 denních etap, saská 

certifikovaná trasa Ka-

mmweg Erzgebirge-Vo-

gtland nabízí dalších 289 

km v 17 denních etapách.

V říjnu proběhlo na Klí-

nech setkání se starosty 

horských obcí a se zá-

stupci subjektů v ces-

tovním ruchu, kterým by-

ly podmínky certifikace 

představeny a byli vyzváni 

ke spolupráci a k prosa-

zení myšlenky zkvalitnění 

páteřní trasy Krušných hor 

včetně potřebné turistické 

infrastruktury a služeb. 

V listopadu byl uspořádán 

turistický pochod pro veřejnost po obnovené 

sklářské stezce v okolí Moldavy, která bude 

součástí Hřebenovky. 

Téměř stovka účastníků se tak mohla blíže 

seznámit s projektovým záměrem a vyslech-

nout si poutavé povídání o historii sklářství 

v Krušných horách od PhDr. Evy Černé, člen-

Po hřebenech Krušných hor

ky KČT a pracovnice Ústavu archeologické 

památkové péče severozápadních Čech. 

V nadcházejícím období se bude Klub čes-

kých turistů snažit získat finanční prostředky 

pro reálné úpravy trasy na základě zjištění 

z terénního průzkumu, aby mohl usilovat 

o certifikaci první dálkové pěší trasy v ČR.

Návrh denních etap české Hřebenovky: 

Hranice u Aše – Aš – Skalná – Luby – Kraslice 

- Přebuz (Nové Hamry) – Horní Blatná (Jáchymov) – Boží Dar 

– Měděnec – Hora Sv. Šebestiána – Lesná – Klíny – Český Jiřetín – 

Cínovec – Zadní Telnice – Tisá – Děčín 

Denní etapy saské Kammweg: 

Geising – Holzhau – Sayda – Kurort Seiffen – Olbernhau 

– Kühnhaide – Hirtstein – Bärenstein – Kurort Oberwiesenthal 

– Rittersgrün – Johanngeorgenstadt – Weitersglashütte 

– Mühlleithen – Schöneck – Eichigt 

– Burgsteingebiet – Mödlareuth – Blankenstein

Máte rádi turistiku v klidném přírodním prostředí 
stranou davů turistů a pokud možno spojenou 
s poznáním? Právě pro vás připravujeme 
Hřebenovou trasu Krušných hor. 
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Der Klub der tschechische Touristen im Gebiet 

des Bezirkes Usti n.L. realisierte in Zusam-

menarbeit mit dem Tourismusverband Erzge-

birge e.V. von Juni bis Dezember 2013 das 

Projekt Kammweg des Erzgebirges, östlicher 

Teil – welches aus dem Kleinprojektefonds der 

Euroregion Erzgebirge gefördert wurde. Ein 

ähnliches Projekt realisieren auch die Kolle-

gen im Bezirk Karlsbad im Rahmen der Eu-

regio Egrensis. Damit wird der ganze Kamm 

des Erzgebirges abgedeckt. 

Das Ziel beider Projekte ist es, eine passende 

Strecke entlang des Kamms zu finden, die den 

gegenwärtigen Trends in der Wanderung ge-

nügt. Hierbei soll eine Hauptstrecke gestaltet 

werden, die durch das natürliche Umgebung 

abseits der Hauptstraßen und Radwege führt, 

damit die Sicherheit der Wanderer gewähr-

leistet ist. 

Wir vergessen nicht das Kennenlernen von 

Unbekanntem; der Erzgebirgskammweg 

bietet den Touristen nicht nur die bekann-

ten Natur- Kultur- und Technikdenkmäler, 

sondern auch kleine, weniger bekannte Se-

henswürdigkeiten in der Landschaft, schöne 

Aussichten und Abzweigungen zu anderen 

interessanten Orten. 

Wir suchen keine ganz neue Strecke, aber 

wir gehen vom gegenwärtigen rot markier-

ten Wanderweg (E3) weg, der dann aber in 

Abschnitte geteilt und anders markiert wird. 

Eventuell muss der Kammweg in einigen 

abschnitten verlegt werden, von der roten 

Markierung zu einem anders markierten 

Wanderweg. 

Das Projekt ist eine Vorbereitungsetappe 

für die Markierung des ersten, zertifizierten 

Wanderwegs nach den offiziellen Regelungen 

der Europäischen Gesellschaft touristischer 

Clubs. Hilfe bei der Markierung der Strecke 

leistet der deutsche Partner, der auf der deut-

schen Seite des Erzgebirges  schon 2011 die 

zertifizierte Strecke Kammweg Erzgebirge-

Vogtland eröffnet konnte.   

Während der Umsetzung haben sich aus-

gewählte Mitglieder des Klubs tschechischer 

Touristen an einer Schulung beteiligt, wo sie 

sich mit den Kriterien vertraut machten, die 

der Wanderweg erfüllen muss, um das Zerti-

fikat zu erwerben. Danach haben sie sich an 

der Erkundung des Geländes beteiligt. Dabei 

haben sie auch die Eignung  des bestehenden 

rot markierten Wanderwegs beurteilt und ei-

nige Änderungen der Strecke vorgeschlagen. 

Währen der gemeinsamen Beratungen der 

Projektpartner wurden Beginn und Ende der 

Tagesetappen bestimmt. Die Plätze wurden 

so ausgewählt, dass sie mit öffentlichen Ver-

kehrsmitteln erreichbar sind und dort Dienst-

leistungen, wie Verpflegung und Übernach-

tung, sichergestellt werden kann. Der ganze 

vorbereitete Kammweg  auf tschechischer 

Seite in einer Länge von 300 km ist zwischen 

der Grenze bei Aš bis Děčín in 16 Tagese-

tappen eingeteilt. Der sächsische Kammweg 

Erzgebirge-Vogtland bietet weitere 289 km, 

in 17 Tagesetappen an.    

Im Oktober fand in der Gemeinde Klíny ein 

Treffen der Bürgermeister der Gebirgsge-

meinden mit den Partnern im Bereich Frem-

denverkehr statt. Dort wurden die Bedin-

gungen der Zertifizierung vorgestellt und die 

Bürgermeister wurden zur Zusammenarbeit 

bei der Umsetzung gebeten, sowie zur Ideen-

findung,  den Hauptwanderweg des Erzgebir-

ges zu verbessern, inklusive der notwendigen 

Infrastruktur und Dienstleitungen. Im Novem-

ber wurde eine Wanderung für die Öffentlich-

keit auf dem erneuerten Glaslehrpfad in der 

Umgebung von Moldava durchgeführt. Dieser 

wir auch Teil des Kammwegs. Fast Einhundert 

Teilnehmer konnten sich näher mit dem Pro-

jektvorhaben sowie mit einer Erzählung über 

Geschichte des Glaswesens im Erzgebirge,  

von PhDr. Eva Černá, Mitarbeiterin des Ins-

titution der archäologische Pflege Nordwest-

böhmen bekannt machen. Sie  ist  ebenfalls 

Mitglied des Klubs tschechischer Touristen.   

Aufgrund des Ergebnisses der Geländeer-

kundung bemüht sich der Klub tschechischer 

Touristen in der nächsten Zeit um die Förde-

rung konkreter Verbesserungen des Wan-

derwegs, damit die Zertifizierung des ersten 

Wanderwegs in der Tschechischen Republik 

angestrebt werden kann. 

Vorschlag der Tagesetappen 
auf tschechischer Seite: 

Grenze bei Aš Aše – Aš – Skalná – Luby – Kraslice - Přebuz (Nové 

Hamry) – Horní Blatná (Jáchymov) – Boží Dar – Měděnec 

– Hora Sv. Šebestiána – Lesná – Klíny – Český Jiřetín 

– Cínovec – Zadní Telnice – Tisá – Děčín 

Tägliche Etappen auf sächsischer seite 
Geising – Holzhau – Sayda – Kurort Seiffen – Olbernhau – Kühn-

haide – Hirtstein – Bärenstein – Kurort Oberwiesenthal – Rittersgrün 

– Johanngeorgenstadt – Weitersglashütte – Mühlleithen – Schöneck 

– Eichigt – Burgsteingebiet – Mödlareuth – Blankenstein

Der Erzgebirgskamm

Lieben Sie die Touristik in der 
ruhigen Natur, weit weg vom Mas-
sentourismus und er Möglichkeit 
alles selbst kennenzulernen?
Jetzt wird für Sie der Kammweg 
des Erzgebirges vorbereitet.
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Im modernen Gebäude des Sächsischen Landes-

amtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie in 

Nossen fand am 18. November 2013 das Schluss-

symposium des Projektes statt. Die Problematik 

Trinkwasserschutz im Erzgebirge ist für Einwohner 

und Nutzer des Trinkwassers beiderseits der Grenze 

bedeutend.  Wie sich ein Akteur  des Projektes äu-

ßerte, ist es bildlich gesprochen, 5 Minuten vor 12.  

Die Ergebnisse des Projektes weisen Wege zur  

möglichen Begrenzung der organischen Verun-

reinigung der Wasserquellen im Erzgebirge und 

dokumentieren die positiven Eigenschaften der 

Wurzelsysteme einiger Gehölzarten, sowie die 

positiven Auswirkungen der Sonnenstrahlen (Foto-

degradation) im flachen Wasser der Talsperre Flaje 

auf die Wasserqualität. 

Nach der einleitenden Zusammenfassung des 

Projektes durch Herrn Ing. Miroslav Krtička, dem 

Manager des Projektes,  hörten die Teilnehmer im 

gut besetzten  Konferenzsaal eine Reihe Vorträge, 

die von Frau Karin Freier moderiert wurden. 

Die Teilnehmer waren vor allem Fachleute und 

Vertreter der Selbstverwaltungen und staatlicher 

Verwaltungen. 

Peter Reichelt von der Landestalsperrenverwaltung 

Sachsen informierte über die Zunahme organischen 

Materials natürlicher Herkunft in Oberflächengewäs-

sern des Erzgebirges und zu den Erfordernissen aus 

der Sicht der Rohwasserbereitstellung sowie zur 

Gewinnung von Trinkwasser.

Ing. Jaroslav Dostál vom Forschungsinstitut für 

Waldwirtschaft und Jagdwesen in Jíloviště, stellte 

die Überlebensrate von Pflanzungen mit bodenver-

bessernden Bäumen im Einzugsgebiet der Talsperre 

Fláje vor. 

Herr Dr. František Novák, Biologisches Zentrum der 

Akademie der Wissenschaften der Tschechischen 

Republik in České Budějovice, stellte die Struktur, 

das Alter und das Verhalten von Huminsäuren im 

Einzugsgebiet des Rašeliník- Zuflusses zur Talsperre 

Fláje vor und Tilo Hegewald, von der TU Dresden 

- Ökologische Station Neunzehnhain, machte die 

Teilnehmer mit dem interessanten  Problem der 

verschieden Schichten der Schmutzstoffe in den 

Abfangbecken für Rohwasser für die Herstellung des 

Trinkwassers bekannt. Es folgten auch Vorhaben zu 

Möglichkeiten der Verringerung der Kontaminierung 

in den Talsperren Fláje und Rauschenbach durch 

Optimierung der Talsperrenbewirtschaftung.    

V moderní budově Saského úřadu pro životní pro-

středí, zemědělství a geologii v saském Nossenu se 

konalo 18. listopadu 2013 závěrečné symposium 

projektu. Problematika ochrany zdrojů pitné vody 

v Krušných horách je významná pro obyvatele 

i uživatele pitných vod na obou stranách hranice. 

A jak se vyjádřil jeden z klíčových aktérů projektu, 

je, obrazně řečeno, za 5 minut 12. Výsledky projektu 

ukázaly cesty k možnému omezení organického 

znečištění ve zdrojích vod v Krušnohoří, doku-

mentovaly pozitivní vlastnosti kořenových systémů 

některých druhů dřevin i působení slunečního záření 

(fotodegradace) v mělkých vodách přehrážky u Flájí 

na kvalitu vody. 

Po úvodním, shrnujícím představení projektu Ing. 

Miroslavem Krtičkou, manažerem projektu, vyslech-

li účastníci v téměř zaplněném konferenčním sále 

řadu přednášek za moderace Karin Freier. Vrátila 

se právě z mateřské dovolené a hned se aktivně 

zapojila do práce. Symposia se zúčastnili především 

odborníci v této problematice a zástupci samospráv 

i státní správy.    

Peter Reichelt ze správy saských přehrad podrob-

ně za velké pozornosti 

představil nárůst obsa-

hů organického materi-

álu přírodního původu 

v povrchových vodách 

Krušných hor a shrnul 

požadavky z pohledu 

zajištění surové vody 

a získávání pitné vody. 

Ing. Jaroslav Dostál 

z Výzkumného ústavu 

lesního hospodářství 

a myslivosti v Jílovi-

šti seznámil přítom-

né s výsadbou a s ují-

mavostí melioračních 

dřevin v povodí nádrže 

Fláje.

Dr. František Novák 

z Biologického centra 

AV ČR z Českých Budě-

jovic podrobně předsta-

vil vysoce profesionální 

informace o struktuře, 

stáří a chování humi-

nových látek v povodí 

potoka Rašeliník – přítoku nádrže Fláje a Dr. Tilo He-

gewald v zastoupení Dr. Lothara Paula z Technické 

univerzity Drážďany- Ekologická stanice Neunzehn-

hain, seznámil přítomné se zajímavým problémem 

vrstvení různě znečištěných látek v nádržích pro 

záchyt surové vody pro výrobu pitné vody. Návazně 

zazněly i náměty ke snížení kontaminace přehrad 

Fláje a Rauschenbach optimalizací správy přehrad.

V živé diskusi zaznělo mnoho dotazů i připomínek 

z různých pohledů – od lesního hospodářství po 

geologickou problematiku a přípravu co možná 

nejčistších vod. Přes různé úhly pohledu na řešenou 

problematiku se v zásadních přístupech k řešení 

i takto pestrá skupina odborníků a zájemců shoduje 

se závěry řešitelů projektu.

In einer regen Diskussion wurden viele Fragen ge-

stellt, Anregungen aus verschiedenen Blickwinkeln, 

von der Forstwirtschaft bis zur Geologie und der 

Aufbereitung reinsten Wassers, gegeben. Trotz  ver-

schiedener Ansichten herrschte in den unterschied-

lichen Gruppen Einigkeit zu den Grundmethoden 

zur Lösung der Probleme und zu den Beschlüssen 

der Projektträger.

Schlusssymposium des Projektes „Erforschung der Möglichkeiten zur Minimierung 
des Gehaltes von organischen Schadstoffen in den Wasserquellen des Erzgebirges“ 

Závěrečné symposium projektu „Výzkum možností minimalizace obsahů organických 
škodlivin ve zdrojích pitných vod v Krušných horách“
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V Podkrušnohorském zooparku v Chomutově 

pokračoval 11. 11. 2013 velký projekt s názvem 

Pestrý-Bunt v programu Cíl 3 vernisáží dět-

ských prací, které zde byly také vyhodnoceny 

a vítězové se mohou těšit na atrakce zoopar-

ku, které jsou pro děti tou nejkrásnější cenou. 

Cílem přeshraničního česko-německého 

projektu „Pestrý-Bunt. Přátelé biodiverzity 

v Krušných horách/ Erzgebirge“, je zachování 

a podpora biologické rozmanitosti (biodiverzity) 

v regionu Krušných hor/ Erzgebirge. Hlavním 

záměrem je zachování a zlepšení podmínek 

pro regionálně typické biotopy, stejně jako 

ochrana vybraných druhů, které jsou ohroženy.

Vernisáž zahájila ředitelka zooparku Iveta 

Rabasová a za německou stranu vystoupila 

Claudia Pommer, vedoucí střediska ochrany 

přírody Naturschutzzentrum v Dörflu u Anna-

bergu, která je velmi aktivní v mnoha česko-

-německých ekologických projektech. Za 

uspořádání výstavy patří dík nejen ředitelce 

chomutovského zooparku Ivetě Rabasové, 

ale i jejím spolupracovníkům a učitelům zú-

častněných škol.

Im Zoo Park  des Erzgebirgsvorlands Cho-

mutov wurde am 11. 11. 2013 innerhalb des 

Großprojektes mit dem Titel Pestrý-Bunt aus 

dem Programm Ziel 3 eine Vernissage von 

Kinderbildern gezeigt. Die Arbeiten wurden 

hier bewertet und die Sieger können sich auf 

die Attraktionen des Tierparks freuen, weil 

die für die Kinder den besten Preis darstellen.  

Das Projektziel ist die Erhaltung und Förde-

rung der biologischen Vielfalt in der Region 

Erzgebirge/Krušné hory mit dem Fokus auf 

regionaltypische Lebensräume und vom 

Aussterben gefährdeter oder bedrohter Arten.

Die Vernissage wurde von der Direktorin des 

ZOO Parks Frau Iveta Rabasová eröffnet. Im 

Namen der deutschen Seite begrüßte Frau 

Claudia Pommer, Leiterin des Naturschutz-

zentrums in Dörfel bei Annaberg, alle An-

wesenden. Frau Pommer ist sehr aktiv und 

beteiligt sich in vielen deutsch-tschechischen 

ökologischen Projekten. Für die gelungene 

Ausstellung gehört nicht nur der Direktorin 

des ZOO Parks Dank, sondern auch ihren 

Mitarbeitern und den Lehrern von den an der 

Veranstaltung beteiligten Schulen.

Projekt Pestrý-Bunt - Projekt Pestrý-Bunt
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Dnešním tipem na výlet je malebné historické město Klášterec nad Ohří, 

které leží na břehu řeky Ohře pod Krušnými horami. Dominantou města je 

čtyřkřídlý novogotický zámek, v němž sídlí muzeum českého porcelánu, 

expozice minerálů z okolních nalezišť a Pohádková země Vítězslavy Klimtové 

a Matěje Kopeckého. Zámek stojí uprostřed rozlehlého anglického parku 

s mnoha dendrologickými unikáty, barokním letohrádkem sala terrena se 

sochařskou výzdobou Jana Brokoffa a procházejícími se pávy. V současné 

době byly dokončeny restaurátorské práce unikátní památky Sedmero Ma-

riiných bolestí v zámeckém parku. Sedm zastavení si můžete prohlédnout 

cestou od zámku po proudu řeky. Proti proudu řeky Ohře můžete dojít do 

lázeňského areálu Evženie se třemi minerálními prameny. V lázních se léčí 

nemoci pohybového a cévního aparátu, poruchy metabolismu a vybrat si 

můžete také z řady wellness procedur. Klášterec nad Ohří, nesoucí titul 

Historické město roku, s řadou církevních památek je „perlou“ severozá-

padních Čech. Koná se zde řada kulturních akcí, z nichž nejvýznamnější je 

festival s houslovým virtuosem Jaroslavem Svěceným Klášterecké hudební 

prameny, jehož 10. ročník proběhne v první polovině července roku 2014. 

V okolí města se nachází zříceniny hradů, přírodní vyhlídky a řada turistic-

kých tras a cyklostezek. 
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Der heutige Ausflugstipp ist die malerische historische Stadt Klášterec nad Ohří, die 

unter dem Erzgebirge am Ufer der Eger liegt. Die Stadtdominante ist das vierflüglige 

neugotische Schloss, in dem sich das Porzelanmuseum, die Ausstellung von Minerali-

en aus den umliegenden Fundstätten sowie das Märchenland von Vítězslava Klimtová 

und Matěj Kopecký befinden. Das Schloss steht inmitten eines geräumigen englischen 

Parks mit zahlreichen dendrologischen Unikaten, Belveder Sala Terrena, Skulpturen 

von Jan Brokoff sowie mit umher spazierenden Pfauen. Gerade abgeschlossen sind 

die Restaurierungsarbeiten der einzigartigen Gedenkstätte „Die Sieben Schmerzen 

Mariens“ im Schlosspark. Die Sieben Schmerzen Mariens können Sie auf dem Weg 

vom Schloss flussaufwärts besichtigen. Flussabwärts kommen Sie zum Kurareal 

Eugenie mit den drei Minerallquellen. Dort werden Bewegungs-, Gefäss- und Stoff-

wechselstörungen behandelt, auswählen kann man ebenfalls aus einer ganzen Reihe 

von Wellness-Angeboten. Klášterec nad Ohří als Träger des Titels Historische Stadt 

des Jahres ist mit vielen sakralen Denkmälen eine „Perle“ in Nordwestböhmen. Hier 

finden zahlreiche Kulturveranstaltungen statt, von denen insbesondere das Musik-

festival mit dem Violinvirtuosen Jaroslav Svěcený - Klösterliche Musikquellen zu 

erwähnen ist, dessen 10. Jahrgang für die erste Juli-Hälfte 2014 geplant ist. In der 

Umgebung der Stadt befinden sich Burgruinen, Aussichtspunkte sowie eine ganze 

Reihe von Fuß- und Fahrradwegen.
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