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V Městské hale Marienberg byly předány 

Ceny Krušnohorského televizní soutěže Gren-

zgänger. Pětičlenná porota měla těžký úkol, 

když musela během jednoho týdne vybrat 

ze televizních pořadů vybrat v šesti katego-

riích nejlepší příspěvky. Poprvé byla udělena 

mimořádná cena, která byla věnována Anke 

Stoverock, dlouholeté člence naší porotní 

komise, která v roce 2014 zemřela. 

Na gala představení se uskutečnilo navíc 

i vyhlášení nositelů Ceny Euroregionu Kruš-

nohoří/Erzgebirge.

Hornické město Marienberg se uspořádáním 

12. Marienberských filmových a fotografických dnů stal Mekkou tvůrců lokálních televizí 

z celého Německa a Čech. V doprovodném rámcovém programu představní gala navštívili 

již ve středu členové poroty a zájmové sdružení Grenzgänger evangelickou školu „Erhard 

a Rudolf Mauersberger“ v Großrückerswalde.

Členové tamější společnosti Video-AG se měli možnost se od mediálních profesionálů 

hodně přiučit.

V pátek se konalo již třetí mediální setkání, na kterém význační hosté diskutovali na téma 

„Kulturo a Media - Quo Vadis?“ ve znamení 20 let trvání zákona o kulturním prostoru 

v Sasku. „Kultura a média mají důležitou funkci, jsou stavitelé mostů ke vzájemnému po-

rozumění,“ dodává k tomu Constanze Ulbricht. V neděli se konalo poprvé posezení médií 

v projektu Grenzgänger, které znovu nabídlo možnost si s mediálními odborníky popovídat.

Nositelé Ceny byli vyhlášeni - Preisträger ermittelt
In der Stadthalle Marienberg ist der 9. Erzgebirgische 

Fernsehpreis Grenzgänger vergeben worden. Die 

fünfköpfige Fachjury hatte die schwierige Aufgabe 

binnen einer Woche aus 154 Einsendungen in sechs 

Kategorien die jeweils besten Beiträge zu ermitteln. 

Erstmals wurde der Sonderpreis vergeben, den wir 

der 2014 verstorbenen Anke Stoverock - unserem 

langjährigen Jurymitglied, widmen. Zur Gala fand 

zudem die Auszeichnung der Preisträger des Preises 

der Euroregion Erzgebirge/ Krušnohoří e.V. statt.

Eingebettet in die 12. Marienberger Film- und 

Fototage der Baldauf Villa wurde die Bergstadt 

Marienberg damit einmal mehr zum „Mekka für 

Lokal-TV-Macher“ aus ganz Deutschland und aus Tschechien. Im begleitenden Rah-

menprogramm der Gala besuchten bereits am Mittwoch Mitglieder der Jury und der 

Interessengemeinschaft Grenzgänger die Evangelische Oberschule „Erhard und Rudolf 

Mauersberger“ in Großrückerswalde.

Die Mitglieder der dortigen Video-AG konnten dabei von den Medienprofis viel lernen.

Am Freitag fand der dritte Grenzgänger-Medien-Talk statt, prominente Gäste diskutierten 

zum Thema „Kultur und Medien - Quo Vadis?“ im Zeichen 20 Jahre Kulturraumgesetz in 

Sachsen. „Kultur und Medien haben eine wichtige Funktion, sie sind Brückenbauer zum 

gegenseitigen Verständnis,” sagte dazu Constanze Ulbricht. Am Sonntag gibt es erstmals 

den Grenzgänger-Medien- Brunch, der erneut Gelegenheit bietet mit Medienmachern ins 

Gespräch zu kommen.

Milí obyvatelé Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge, 
vážené čtenářky a čtenáři Infopressu,
chtěli bychom dnes využít této příležitosti, abychom popřáli Vám, všem obyvatelům 

našeho euroregionu, ale i všem našim čtenářům, šťastný a především mírumilovný 

nový rok 2015. Naše přání spojujeme s poděkováním všem, kteří se angažovali pro 

dobré spolužití lidí našich obou zemí. 

Jak důležité je vzájemné soužití a přátelství mezi lidmi našich zemí, porozumění 

a vzájemná úcta, poznáváme právě teď v současné době na událostech ve východní 

Evropě. Právě působení našeho euroregionu může naše dobré sousedství ještě více 

stabilizovat a zkvalitňovat. 

Proto vyzýváme všechny, kteří cítí povinnost podpořit naši sousedskou spolupráci, 

aby se na tomto procesu spolupodíleli. Podpora je možná také z finančního hlediska 

prostřednictvím dotačních programů Evropské unie. Svědčí o tom mnoho přeshra-

ničních projektů v posledním programovém období. V novém roce budeme mít opět 

příležitost realizovat dobré projekty ku prospěchu obyvatel našeho euroregionu.

Přejeme Vám ve Vašich záměrech hodně úspěchů

Volker Uhlig - předseda Euroregionu Erzgebirge
Volker Uhlig - Vorsitzender der Euroregion Erzgebirge

Liebe Einwohner der Euroregion Erzgebirge/Krušnohoří, 
sehr geehrte Leserinnen und Leser der Infopress,
heute möchten wir die Gelegenheit nutzen, um allen Bürgerinnen und Bürgern unserer Eurore-

gion aber auch allen Lesern der Infopress ein glückliches und vor allem friedvolles Neues Jahr 

2015 zu wünschen.  Unsere Wünsche verbinden wir mit dem Dank an alle, die sich für das gute 

Zusammenleben der Menschen in unseren beiden Länder engagiert haben.

Wie wichtig das gute Miteinander und die Freundschaft zwischen den Menschen unserer Länder, 

das Verständnis und die gegenseitige Achtung sind, erfahren wir gerade in der jüngsten Zeit 

durch die Ereignisse im östlichen Europa. Das Wirken der Euroregion Erzgebirge/ Krušnohoří 

kann unsere gute Nachbarschaft  noch  stabilisieren und besser machen. 

Wir ermuntern deshalb alle, die sich der nachbarlichen Zusammenarbeit verpflichtet fühlen, sich 

an diesem Prozess zu beteiligen. Unterstützung kann all jenen auch in finanzieller Hinsicht durch 

die EU-Förderprogramme gegeben werden. Viele grenzüberschreitende Projekte  der letzten För-

derperiode zeugen davon. Im neuen Jahr wird es wieder Gelegenheit geben, mit diesen Mitteln 

gute Projekte zum Wohle der Menschen in unserer Euroregion durchzuführen. 

Wir wünschen Ihnen bei allen Vorhaben viel Erfolg.

Hana Jeníčková - Vorsitzende der Euroregion Krušnohoří
Hana Jeníčková - předsedkyně Euroregionu Krušnohoří

WirWirWirWirWirWirWiWirWirWirWirWirWirWirWirWirWirWirWWirWirr wwüwwüwüwüwüüwüwüwüwüwüwüüüwüwüwüwüwüwüwüüüwüw nscnscnscnscnscnsnsnsnscnscnscnscnscnsccnscnsnscnsnscnsnscnscnscnsnsnsccnsnsns hhenhenhenhenhenhennhhenhenhehenhenhenhhenhenhenhenhenhenhenhenhenhen IhIhIhIhIhIhIhIhhIhIhIhIhIhIhIhIhIhhhIhnennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennennen bbeebbebeebebebeeeeebebbbebebebeeebebebebeeebbbebeeebebebbebei ai ai ai aai ai ai ai aai ai ai ai ai ai ai aai ai ai ai aai ai ai ai ai ai aai aai ai ai ai allellellelllellellelllellellellellellellellellelelellelllllellellelllelllllllellellelllllelllleen n nnnnnn

Vážení čtenáři,
dovolte, abych Vám všem popřál klidný a tradicemi naplněný adventní 

čas, nádherné a spokojené vánoční svátky a hodně pohody u štědrove-

černího stolu. Doufám, že i v příštím roce bude spolupráce s Euroregio-

nem Krušnohoří probíhat na tak dobré úrovni jako doposud. Přeshraniční 

spolupráce je pro náš kraj velmi důležitá a my si jí vážíme nejen v oblasti 

turistiky ale i hospodářství, sociálních služeb nebo třeba zdravotnictví. 

Přeji Vám proto nejen o Vánocích, ale po celý příští rok hodně zdraví, 

sil a co nejvíce optimismu. 

Oldřich Bubeníček 
hejtman Ústeckého kraje 

Sehr geehrte Leser,
gestatten  Sie mir, Ihnen allen eine ruhige und mit Traditionen gefüllte Adventzeit zu 

wünschen, sowie ein herrliches und zufriedenes Weihnachtsfest und viel Behagen 

am Weihnachtsabendtisch.  Ich hoffe, dass die Zusammenarbeit mit der Eurore-

gion auch im nächsten Jahr auf der guten Ebene sein wird, wie bisher. Die grenz-

überschreitende Zusammenarbeit ist für uns sehr wichtig und wir schätzen diese 

hoch nicht nur im Bereich Touristik, aber auch in der Wirtschaft, Soziales, sowie 

im Gesundheitswesen. Ich wünsche Ihnen nicht nur zu Weihnachten, aber auch 

das ganze nächste Jahr viel Gesundheit, Kräfte und am meisten das Optimismus. 

Oldřich Bubeníček
Hauptmann 

ííííííííííííííííííííííííííííííííí
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Cena Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge za vynikající pře-

shraniční spolupráci byla udělena na slavnostním ukončení 

televizní soutěže Grenzänger v Městské hale v Marienbergu 

dne 8. listopadu 2014. Tentokrát byly uděleny 2 Ceny.

Nositelem 1. Ceny za vynikající přeshraniční spolupráci 

v oblasti kultury se stal PhDr. Václav Hofmann.

Václav Hofmann vede celou dlouhou dobu trvání euroregi-

onu komisi pro kulturu, mládež a školy. Jsme mu ale také 

velmi vděčni za jeho podporu při založení euroregionu před 

více než 20 lety, za jeho skutku konkrétní pomoc. Dodnes 

máme útočiště v divadle, které řídil dlouhou dobu. Byla to 

především jeho manažerská schopnost, která euroregionu 

v jeho začátcích velmi pomohla. Realizoval a doprovázel 

mnoho kulturních projektů, ale není možné o všech hovořit. 

Ale alespoň jeden je třeba zmínit. Je to projekt Divadelní 

Der Preis der Euroregion Krušnohoří/Erzgebirge für die 

ausgezeichnete grenzüberschreitende Zusammenarbeit 

wurde anlässlich  des  feierlichen Abschlusses des 

Fernsehwettbewerbs Grenzgänger in der Stadthalle in 

Marienberg am 8. November 2014 übergeben. Dieses 

Jahr wurden gab es 3 Preisträger. 

Träger des 1. Preises wurde Herr PhDr. Václav Hofmann. 

Václav Hofmann leitet seit Bestehen der Arbeitsgruppe 

Kultur/Schulen/Jugend der Euroregion diese Arbeits-

gruppe. Ihm sind wir dankbar für seine Unterstützung 

bei der Gründung der Euroregion vor mehr als 20 Jahren 

und für seine ganz konkrete Hilfe. 

Bis dahin befand sich die Geschäftsstelle des tsche-

chischen Teils der Euroregion im Theater, das er lange 

Zeit führte. Es war seine Fähigkeit als Manager, die der 

Euroregion nach ihrer Gründung sehr half. Er realisierte 

und begleitete eine ganze Reihe von Kulturprojekten, 

wobei es nicht möglich ist, alle zu nennen. Aber min-

destens eines muss erwähnt werden. Es ist das Projekt 

„Theaterfestival“. Er hat es mitbegründet und auch in 

der Zeit realisiert,  als keine Fördermittel aus den Pro-

grammen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit 

zur Verfügung standen. In seiner Arbeitsgruppe gab es 

immer die meisten Projekte zur Beurteilung, wobei hier 

auch viele selbst initiiert, begleitet und realisiert wurden. 

Diese Arbeitsgruppe strahlt in die ganze Euroregion 

eine angenehme Arbeitsatmosphäre aus, durch die 

guten menschlichen Beziehungen, was hauptsächlich 

sein Verdienst ist. 

Sein Preis ist ein Bild des Moster Theaters von der 

Malerin Helena Ambrosová und Porträts von ihm, ge-

zeichnet von Schülern der Kunstschule Most.

Den 2. Preis erhielten zwei Partner der Feuerwehren.  

Es sind die Kommandanten – Helmut Schramm, lang-

jähriger Leiter der Feuerwehr in Annaberg und Herr 

Jiří Prokeš, Kommandant der Feuerwehr in Vejprty. 

Beide haben sich über 20 Jahr sehr intensiv für die 

Partnerschaft und die Zusammenarbeit der Feuerweh-

ren in Annaberg und Vejprty eingesetzt, organisierten 

Übungen partnerschaftliche Zusammenkünfte und 

waren gemeinsam in Einsätzen aktiv. Durch ihr Vor-

bild entstanden viele freundschaftliche, persönliche 

Kontakte zwischen den Feuerwehrleuten diesseits und 

jenseits der Grenze.

Die Feuerwehren aus Vejprty und Annaberg feiern dazu 

in diesem Jahr auch das Jubiläum ihrer erfolgreichen 

zwanzigjährigen Zusammenarbeit.    

Als Preise wurden Kopien von kolorierten Kupferstichen 

aus dem 16. Jahrhundert überreicht, die den Stadtbrand 

in Annaberg und den Turmbrand in Buchholz zeigen.  

Wir gratulieren allen Preisträgern auf das herzlichste!

Der Preis der Euroregion Krušnohoří/Erzgebirge übergeben 
Cena Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge předána

festival. Založil ho a realizoval i době, kdy nebyly prostředky 

z programů na podporu přeshraniční spolupráce. Jeho 

komise má vždy nejvíc projektů, které hodnotí, iniciuje, 

doprovází, ale také realizuje. Vyzařuje z ní do celého eu-

roregionu příjemná pracovní atmosféra, jsou v ní krásné 

mezilidské vztahy a je to hlavně jeho zásluhou. 

Cenou pro něho je obraz mosteckého divadla od akade-

mické malířky Heleny Ambrosové.

2. Cena byla udělena dvěma hasičským partnerům. Jsou to 

dva velitelé - Helmut Schramm, vedoucí hasičů v Annaber-

gu a Jiří Prokeš, velitel hasičského sboru Vejprty. Oba se 

po celých 20 let velmi intenzivně zasazovali o partnerství 

a spolupráci hasičských sborů v Annabergu a Vejprtech. 

Hasiči z Vejprt a Annabergu oslavují navíc v letošním roce 

také dvacetileté jubileum své úspěšné spolupráce.
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PŘÍPRAVA NOVÉHO PROGRAMU
VORBEREITUNG DES NEUEN PROGRAMMS
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Saský Správní orgán programu Cíl 3, kterým 

je Saské ministerstvo pro životní prostředí 

a zemědělství a Ministerstvo pro místní roz-

voj ČR připravilo v Saské rozvojové bance 

(SAB) v Drážďanech dne 3. listopadu velmi 

záslužnou informační akci. Členové Monito-

rovacího výboru, česko-saské euroregiony 

a zájemci o přeshraniční spolupráci se zde 

dozvěděli podrobnosti z přípravy Kooperač-

ního programu Česko – Sasko 2014 – 2020. 

Zpracované dokumenty programu již byly 

předloženy Evropské komisi ke schválení, 

a pokud k nim nebudou připomínky, je mož-

né již na jaře 2015 po zpracování směrnice 

program zahájit.  Podrobně byly na jednání 

také vysvětleny všechny 4 prioritní osy s pro-

centuálním rozdělením finančních prostředků. 

Celkový objem alokace těchto prostředků 

v novém programu je 185 843 610 EUR.  

Pro euroregiony je důležité, že Fond malých 

projektů bude nadále ve čtyřech česko-sas-

kých euroregionech podporován více než 13 

miliony EUR. 

Součástí informační akce bylo také hodnocení 

stávajícího programu Cíl 3. K červnu 2014 

bylo vyúčtováno 195 milionů EUR, Chybo-

vost na saské straně se po překročení hra-

nice v roce 2012 již neopakovala a zůstává 

pod stanovenou hranicí 2%; na české straně 

probíhá v současné době kontrola. V diskusi 

na závěr se přítomní obraceli na zástupce mi-

nisterstva, Saské rozvojové banky i správního 

orgány s dotazy na proceduru vyúčtování, 

kontroly a na chod Společného sekretariátu 

a jejich dotazy byly korektně zodpovězeny.

Příprava nového programu v Drážďanech
Vorbereitung des neuen Förderprogramms in Dresden

Die sächsische Verwaltungsbehörde des 

Programms Ziel 3, das Sächsische Ministe-

rium für Umwelt und Landwirtschaft und das 

tschechische Ministerium für Regionalent-

wicklung führte in der Sächsische Aufbaubank 

(SAB) am 3. November eine Informations-

veranstaltung durch. Mitglieder des Begleit-

ausschusses, die sächsisch-tschechischen 

Euroregionen und potenzielle Projektträger 

der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit 

erfuhren Einzelheiten der Vorbereitung des 

Kooperationsprogramms Sachsen-Tsche-

chien 2014-2020. Das Programmdokument 

wurde der Europäischen Kommission bereits 

vorgelegt und falls keine großen Nachbesse-

rungen notwendig wären, könnte man schon 

im Frühjahr 2015, nach der Erarbeitung der 

Richtlinie, das Programm starten. Ausführlich 

wurden auch  die 4 Investitionsprioritäten und 

die Aufteilung der Finanzmittel erläutert.  Das 

Gesamtvolumen beträgt etwa 158 Mio EUR. 

Für die  Euroregionen ist es wichtig, dass der 

Kleinprojektefonds in allen vier sächsisch-

tschechischen Euroregionen fortgesetzt 

werden kann. 

Ein Teil der Informationsveranstaltung wid-

mete sich der Bewertung des bestehenden 

Programms Ziel 3.  Bis Juni 2014 wurde 

195 Millionen EUR geprüft. Die Fehlerquote 

hat sich nach der Überschreitung 2012 in 

Sachsen nicht mehr wiederholt und bleibt 

unter der festgesetzten Grenze von 2%. Auf 

tschechischer Seite findet derzeit die Prüfung 

noch statt. 

Während der Diskussion wendeten sich die 

Teilnehmer mit Fragen bezüglich Prüfung, 

Kontrolle und Arbeit des Gemeinsamen Se-

kretariats an die Vertreter des Ministeriums, 

der SAB, sowie an die Verwaltungsbehörde, 

die zu den Fragen Stellung nahmen.
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SPOLEČNÉ GRÉMIUM
GEMEINSAMES GREMIUM

Auf dem Schloss Červený Hrádek (Rotenhaus) in 

Jirkov traf sich am 27. November 2014 das ge-

meinsame Gremium der Euroregion Erzgebirge/

Krušnohoří zu seiner regelmäßigen Sitzung. Im an-

genehmen Milieu des Schlosses haben Mitglieder 

des gemeinsamen Gremiums die Ergebnisse des 

von der Euroregion verwalteten und administrierten 

Kleinprojektefonds besprochen und gemeinsam 

festgestellt, dass der Fonds sehr sinnvoll genutzt 

worden ist. In der vergangenen Förderperiode 

stellte die Europäische Union für die Kleinprojekte 

mittels der Euroregion für mehr als 150 Projekte 

3 Millionen EUR bereit.  Im Begleitausschuss des 

Programms Ziel 3 der sächsisch–tschechischen 

Zusammenarbeit - Großprojekte, spielt unsere 

Euroregion mit anderen sächsisch-tschechischen 

Euroregionen eine bedeutende Rolle. In den 

Großprojekten, über die die Euroregionen miten-

tscheiden, hat sich unsere Euroregion auch als 

Projektpartner engagiert. Der Kleinprojektefonds 

ist ebenfalls ein Großprojekt. 

Das gemeinsame Gremium wurde von der Ge-

schäftsführerin des deutschen Teils der Euroregion 

Frau Beate Ebenhöh und Herr Ing. Pavel Hajšman 

aus dem Bezirksamt des Ústecký kraj, über den 

Stand der Vorbereitung des neuen Kooperations-

programms informiert.  Es wird erwartet, dass das 

neue Programm im ersten Halbjahr 2015 startet. 

Der Vorschlag für die Mittelausstattung sieht vor, 

dass für den sächsischen Teil 100 MIO EUR und 

für die Tschechische Republik 58 Millionen EUR 

bereitgestellt werden.

Im weiteren Verlauf wurde das Gremium über 

die Tätigkeit der Arbeitsgruppen informiert. Sie 

bewerten, initiieren und realisieren viele Projekte. 

Im vergangenen Jahr konzertierten sie sich auch 

auf die Vorbereitung des neuen Programms. Aus 

ihren Beratungen kommen nicht nur Vorschläge 

für sinnvolle  Projektvorhaben, sondern auch kon-

krete Anmerkungen zum neuen Förderprogramm. 

Dieses wird in vielen Teilen entbürokratisiert und 

vereinfacht. In der Arbeitsgruppe Soziales kommt 

es zu Änderungen. Nach dem Ausscheiden von 

Frau Margita Pištorová (Diakonie), die durch Herrn 

Bohuslav Číčel (Diakonie) ersetzt wurde. Durch 

ihren Eintritt in den Ruhestand wurde Eva Píchová 

(Louny), durch Tatiana Tkadlečková ersetzt. Auf 

tschechischer Seite kommt es nach der Kommu-

nalwahl zu weiteren Änderungen, weil vor allem 

Vertreter der Selbstverwaltungen den Rat bilden. 

Laut Satzung bleiben die Mitglieder des Rats bis zur 

Gemeinsames Gremium der Euroregion auf dem Schloss Červený Hrádek 
Společné grémium euroregionu na zámku Červený Hrádek

Vollversammlung, die im März 2015 stattfindet, in 

ihren Funktionen. Trotzdem haben bei der Beratung 

in Rotenhaus einige Mitglieder bereits ihre mög-

lichen Nachfolger vorgestellt. Kadaň schlägt den 

Vizebürgermeister Mgr. Jan Losenický vor, Žatec  

den Herrn Mgr. Miroslav Šramota und Louny den 

Bürgermeister Radovan Šabata. Die Entscheidung 

darüber wird aber erst in der Vollversammlung im 

März fallen. In der nächsten Förderperiode sollten 

für die Euroregion Projekte der Partnergemeinden 

und Projekte für Kinder und Jugendliche Priorität 

haben.

V Jirkově na zámku Červený Hrádek se sešlo 27. 

listopadu 2014 společné grémium - Rada Eurore-

gionu Krušnohoří/Erzgebirge s Představenstvem 

Euroregionu Erzgebirge/Krušnohoří na svém pra-

videlném zasedání. 

V příjemném prostředí zámku jeho členové projedna-

li výsledky Fondu malých projektů, který euroregion 

spravuje a administruje, a společně konstatovali, že 

tento fond byl velmi smysluplně využíván. V uplynu-

lém období poskytla EU prostřednictvím euroregionu 

na 300 malých projektů více než tři miliony EUR. 

V Monitorovacím výboru programu Cíl 3 Česko–

saské přeshraniční spolupráce – velké projekty, 

hraje náš euroregion, spolu s dalšími česko-saskými 

euroregiony, významnou roli. Ve velkých projektech, 

o kterých euroregiony spolurozhodují, se náš euro-

region také angažoval. Fond malých projektů je také 

jedním z velkých projektů.

Společné grémium se poté seznámilo s informa-

cemi z přípravy nového kooperačního programu 

Česko-saské spolupráce, které přednesla jednatelka 

německé části euroregionu Beate Ebenhöh a Ing. 

Pavel Hajšman z Krajského úřadu Ústeckého kraje, 

který je významným členem přípravné skupiny, při-

dal nejnovější informace. Předpokládá se, že nový 

program bude zahájen v první polovině roku 2015. 

Vybavení finančními prostředky je rozvrženo tak, že 

pro Sasko/Duryňsko je určeno 100 milionů EUR, 

pro ČR 58 milionů. 

Společné jednání se také detailně zabývalo prací 

odborných komisí, které iniciují, hodnotí, ale i rea-

lizují mnohé projekty. V uplynulém roce se komise 

soustředily hlavně na přípravu nového programu. 

Z jejich jednání vycházejí nejen návrhy smysluplných 

společných projektových záměrů, ale i konkrétní 

připomínky k připravovanému programu, který by 

měl být jednodušší. V sociální komisi dochází ke 

změnám. Po ochodu Margity Pištorové, která byla 

nahrazena Bohuslavem Číčelem, odchází do dů-

chodu Eva Píchová z Loun, kterou nahradila Taťána 

Tkadlečková z Městského úřadu Louny.  

Na české straně dochází v radě euroregionu po 

říjnových komunálních volbách ke změnám, pro-

tože radu na české straně tvoří především zástupci 

samospráv. Podle stanov zůstávají členové rady 

ve svých funkcích až do valné hromady, která se 

uskuteční v březnu 2015; přesto již na jednání na 

Červeném Hrádku někteří členové představili své 

možné nástupce. Kadaň navrhuje místostarostu 

Mgr. Jana Losenického, Žatec místostarostu Mgr. 

Miroslava Jana Šramotu a Louny navrhují starostu 

Radovana Šabatu. O jejich zvolení rozhodne ale až 

březnová valná hromada.

Pro nadcházející programové období by pro náš 

euroregion měly být prioritou projekty partnerských 

měst a obcí a projekty se zapojením dětí a mládeže. 

commons.wikimedia.org
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Abschlussveranstaltung des Ziel3-Projekts „Gren-

zraum 2.0“ fand in Ústí nad Labem statt – Publika-

tion versammelt wissenschaftliche Analysen und 

studentische Projektideen.

30 Nachwuchswissenschaftler erhielten Zertifikate, 

mit denen sie als „regionale Projektmanager“ ausge-

zeichnet wurden. Gemeinsam mit der Projektleitung 

freuten sie sich über den erfolgreichen Projektab-

schluss. Foto: Eva Berrová  

Über mehr als zwei Jahre hinweg hat das mit Mitteln der 

Europäischen Union geförderte Ziel3-Projekt „Grenzraum 

2.0“ an der Professur für Kultur- und Länderstudien Ostmi-

tteleuropas von Prof. Dr. Stefan Garsztecki zur Weiterqua-

lifizierung deutscher und tschechischer Studierender bei-

getragen. 30 Nachwuchswissenschaftler der Technischen 

Universität Chemnitz, der Technischen Universität Liberec 

und der Jan-Evangelista-Purkyně-Universität Ústí nad 

Labem besuchten Workshops und Coaching-Seminare, 

um die notwendigen Fertigkeiten und Kenntnisse für Be-

rufsperspektiven im sächsisch-tschechischen Grenzraum 

zu erwerben. Am 7. November 2014 fand im Hotel Vetruše 

in Ústí nad Labem die Abschlussveranstaltung zum Projekt 

statt, um Bilanz zu ziehen und weitere Perspektiven für die 

grenzüberschreitende Kooperation zu entwickeln.

In Anwesenheit von René Wokoun (Rektor der UJEP Ústí 

nad Labem) und Christoph Fasbender (Prorektor der TU 

Chemnitz) betrachteten Wissenschaftler und Praktiker vor 

75 Teilnehmern ausgewählte Aspekte der grenzüberschrei-

tenden Kooperation. Beate Ebenhöh (Geschäftsführerin der 

Euroregion Erzgebirge e.V.) würdigte die Euroregionen als 

„Triebkraft und Koordinator der grenzüberschreitenden 

Zusammenarbeit“. Ihr Ziel sei es, Menschen beiderseits 

der Grenze zu mobilisieren und zusammenzubringen, um 

Innovative Ideen für den sächsisch-tschechischen Grenzraum
Inovativní myšlenky pro česko-saské příhraničí

Závěrečná konference projektu v programu Cíl 3 

s názvem Příhraničí 2.0 se konala v Ústí nad Labem. 

Publikace shrnula vědecké analýzy a studentské 

projektové záměry.

30 budoucích vědců obdrželo certifikáty, jimiž byli 

studenti schváleni jako regionální projektoví mana-

žeři. Radost z úspěšného zakončení projektu měli 

nejen oni, ale i vedoucí projektu. Foto: Eva Berrová

Před více než dvěma roky začal pomáhat projekt Příhraničí 

2.0, dotovaný z programu Cíl 3, německým a českým stu-

dentům v další kvalifikaci na katedře kulturních a zemských 

studií Střední a Východní Evropy, kterou vede profesor 

Stefan Garsztecki. 30 budoucích vědců Technické univer-

zity Chemnitz, Technické univerzity Liberec a Univerzity 

Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem navštěvovalo 

workshopy a semináře, aby získalo znalosti a dovednosti 

pro perspektivy profesní orientace v česko-saském příhra-

ničí. Dne 7. listopadu 2014 se v hotelu Větruše v Ústí nad 

Labem konala závěrečná konference, která si předsevzala 

bilancovat dosavadní práci a rozvinout další perspektivy 

přeshraniční kooperace. 

Za přítomnosti René Wokouna, rektora UJEP Ústí nad 

Labem a Christopha Fasbendera, prorektora TU Chemni-

tz, seznámili vědci i odborníci z praxe před 75 účastníky 

vybrané aspekty přeshraničních kooperací. Beate Ebenhöh, 

jednatelka Euroregionu Erzgebirge/Krušnohoří, vyzvedla 

euroregiony jako hybnou sílu a koordinátory přeshraniční 

spolupráce. Jejich cílem je podnítit obyvatele na obou stra-

nách hranice ke sbližování, vytvářet partnerství, nezatížená 

minulostí. František Zich z Vysoké školy finanční a správní 

z Prahy zkoumal přeshraniční kooperace z perspektivy 

života vedle sebe ke společnému životu. I když se ještě 

některá očekávání zcela nesplnila, pro obyvatele příhraničí 

je patrné větší vědomí společného regionu a uvědomování 

si problémů na druhé straně, a rovněž jsou to nové výzvy 

pro rozvoj společného příhraničí.  

Martin Šlajchrt z CzechTourism z Prahy se věnoval Česku 

jako turistickému cíli a regionálním historickým pozoruhod-

nostem jako důležitých reklamních prostředků. 

Dalším bodem programu byla prezentace sedmi stu-

dentských projektů, které v rámci projektu Příhraničí 2.0 

zpracovali studenti v převážně binacionálních skupinách.

Další informace: Ilona Scherm, telefon 0371 531-34503, 

E-Mail Ilona.scherm@phil.tu-chemnitz.de.

(Autor: Martin Munke)

damit belastbare Partnerschaften aufzubauen. František 

Zich (Hochschule für Finanzen und Verwaltung Prag) 

untersuchte die Kooperation über die Grenze hinweg im 

Spannungsfeld vom Nebeneinanderher- zum gemeinsamen 

Leben. Auch wenn sich hier so manche Erwartungen noch 

nicht erfüllt hätten, würden die Bewohner im grenznahen 

Gebiet mehr und mehr ein Bewusstsein für die jeweiligen 

Probleme und Herausforderungen entwickeln. Martin Šlaj-

chrt von CzechTourism in Prag widmete sich Tschechien 

als Tourismusziel und den regionalen Ausprägungen von 

Geschichte als Werbemittel. 

In einem weiteren Programmpunkt wurden die sieben 

studentischen Projekte präsentiert, die im Rahmen von 

„Grenzraum 2.0“ in zumeist binationalen Gruppen bear-

beitet worden waren. 

Weitere Informationen erteilt Ilona Scherm, Telefon 0371 

531-34503, E-Mail ilona.scherm@phil.tu-chemnitz.de.

(Autor: Martin Munke)

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



7

Před 10 lety vstoupila Česká 

republika do Evropské unie 

a pro české zemědělce to byl 

vskutku významný mezník. 

Díky spolupráci zemědělců 

v zemědělské komisi Euro-

regionu Krušnohoří se čeští 

zemědělci mohli velmi dobře 

na tento vstup připravit, saští 

zemědělci jim totiž ochot-

ně předávali své zkušenosti 

a poznatky. Desetileté výročí 

vstupu byl také důvod, proč 

ředitelka Agrární komory 

Most Ludmila Holadová, 

která je rovněž předsedkyní 

zemědělské komise, připravi-

la slavnostní setkání českých a saských zemědělců v motelu Benedikt v Mostě. Sešli se tam 

nejen zemědělci, členové komise euroregionu, ale i mnoho význačných hostů. Byly to ale také 

nejen slavnostní projevy, které si přítomní vyslechli, ale především to byly zajímavé prezentace 

zemědělských podniků v Sasku i v České republice. Jens Beyer představil zemědělský podnik 

Bauernland v Großolbersdorfu. Chová se tu nejmodernější a velmi efektivní metodou 2300 

krav. Mléko a mléčné výrobky mají v Sasku vynikající kvalitu, a proto jdou ve světě dobře na 

odbyt. Ing. Jan Petrželka 

prezentoval moderní firmu 

INTEGRAZ spol. s r.o. pro 

ŽV Záhorčí, zaměřenou na 

chov prasat a kuřat. Svým 

rozsahem a úspěchy se 

saské firmě může směle 

rovnat a náměty na vzá-

jemné exkurze a spolupráci 

se hned objevily. Pro ze-

mědělce i pro jejich hosty 

byly rovněž velmi zajímavé 

přednášky na téma společ-

ná zemědělská politika. Za 

českou stranu ji představil 

Ing. Martin Fantyš, nej-

lepší český expert na tuto 

společnou zemědělskou 

politiku, za saskou stranu zaujatě a vysoce odborně promluvil Werner Bergelt, předseda 

německé části zemědělské komise a jednatel zemědělského svazu Regionalbauernverband 

Erzgebirge e.V.    

Na jednání se také bezprostředně ve speciální skupině dohodli zástupci zemědělských firem, 

provozujících bioplynové stanice, na konkrétní spolupráci. 

Agrární komora Most připravila svým hostům pamětní a děkovné listy s malými dárky, které 

předal Josef Zeidel – předseda představenstva Mostecké agrární komory a Ludmila Holadová, 

její ředitelka. Saská strana ocenila vynikající práci Ludmily Holadové květinami.  Především 

jí patří poděkování nejen za tuto zdařilou konferenci, ale za podporu přeshraniční spolupráce 

zemědělců po celou tu dlouhou dobu.  Ocenili to ve svých vystoupeních předseda OHK Most 

Rudolf Jung, starosta Meziboří Petr Červenka, jednatel Euroregionu Krušnohoří František 

Bína a podporu svým zemědělcům vyjádřil prostřednictvím Moniky Zeman Ústecký kraj.  

Zemědělská konference - Konferenz der Landwirte
Vor 10 Jahren trat die Tschechische Re-

publik  der Europäischen Union bei und 

für die tschechischen Landwirte war es 

tatsächlich ein bedeutender Meilenstein. 

Dank der Zusammenarbeit der Landwir-

te in der  Arbeitsgruppe Landwirtschaft 

der Euroregion Erzgebirge konnten sich 

die tschechischen Landwirte sehr gut 

auf diesen Beitritt vorbereiten, denn die 

sächsischen Landwirte übergaben ihnen 

ihre Kenntnisse und Erfahrungen sehr 

bereitwillig. Das zehnjährige Jubiläum 

war auch der Grund, warum Direktorin 

der Agrarkammer Most Frau Ludmila 

Holadová, die auch Vorsitzende der Ar-

beitsgruppe Landwirtschaft der Euroregion 

ist,  ein feierliches Treffen der sächsischen 

und tschechischen Landwirte in Motel Benedikt in Most vorbereitete. Dort trafen sich 

nicht nur die Landwirte, Mitglieder der Arbeitsgruppe Landwirtschaft der Euroregion, 

sondern auch viele bekannte Gäste. Aber die Anwesenden haben dort nicht nur den 

feierlichen Reden zugehört, sondern sich vor allem für die interessante Präsentationen 

der landwirtschaftlichen Betriebe in Sachsen und in Tschechien interessiert. Jens Beyer 

stellte den Betrieb Bauernland in Großolbersdorf vor. Hier züchtet man mit modernsten 

und sehr effizienten Methoden 2300 Kühe. Milch 

und Milchprodukte haben in Sachsen eine aus-

gezeichnete Qualität und finden deshalb in der 

Welt einen guten Absatz. Herr Ing. Jan Petrželka 

präsentierte seine Schweine- und Hühnerzucht 

der Firma INTEGRAZ spol. s r.o. pro ŽV Záhorčí, 

die sich mit den sächsischen Betrieben messen 

kann. Es entstanden Ideen für Exkursionen und 

für weitere Zusammenarbeit. Für die Landwirte 

und ihre Gäste war auch der Vortrag zum Thema 

gemeinsame Landwirtschaftspolitik sehr interes-

sant. Das tschechische Referat hielt  stelle Herr 

Ing. Fantyš. Er ist ein Experte für gemeinsame 

Agrarpolitik. Den sächsischen Vortrag hielt Herr 

Werner Bergelt, Vorsitzender der Arbeitsgrup-

pe Landwirtschaft  der Euroregion, der auch 

Geschäftsführer des Regionalbauernverbands 

Erzgebirge e.V. ist.

Es wurde vereinbart, dass die mit Biogasanlagen beschäftigten Vertreter der Agrarfirmen 

über eine konkrete Zusammenarbeit in einer speziellen Gruppe beraten.

Die Agrarkammer Most übergaben ihren Gästen Gedenk- und Denkblätter mit kleinen 

Geschenken, die Herr Josef Zeidel – Vorsitzender der Agrarkammer Most und ihre Direk-

torin Ludmila Holadová, übergaben. Die sächsische Seite würdigte die ausgezeichnete 

Arbeit von Ludmila Holadová mit Blumen. Vor allem ihr gehört der Dank nicht nur für 

die Vorbereitung der gelungenen Konferenz, sondern auch für ihre Unterstützung der 

grenzüberschreitenden Zusammenarbeit während einer langen Zeit. Das haben in ihren 

Reden auch der Vorsitzende der Kreishandelskammer Most, Herr Rudolf Jung, der 

Bürgermeister von Meziboří Herr Petr Červenka, der Geschäftsführer der Euroregion 

Krušnohoří František Bína so eingeschätzt. Auch der Bezirk bekundete die Unterstützung 

seiner Landwirte durch Frau Monika Zeman vom Ústecký kraj.
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V pořadí již 16. Česko-německé 

dny kultury 2014 byly v Drážďanech 

slavnostně zahájeny dne 23.10.2014 

v 18.00 hod. koncertem českého Vojen-

ského uměleckého souboru ONDRÁŠ 

v kostele Tří králů (die Dreikönigskir-

che). Akce, pořádaná Generálním 

konzulátem ČR v Drážďanech, měs-

tem Drážďany, Collegium Bohemicum 

a nadací Brücke/Most, se konala pod 

záštitou ministerského prezidenta Svo-

bodného státu Sasko pana Stanislawa 

Tillicha, hejtmana Jihomoravského kraje pana Michala Haška a ministra kultury 

České republiky pana Daniela Hermanna. Současně s otevřením 16. Česko-

-německých dnů kultury 2014 oslavili hosté také státní svátek České republiky. 

Při této příležitosti generální konzul České republiky, pan Jiří Kuděla, uspořá-

dal po koncertě recepci. Jednatele Euroregionu Krušnohoří po recepci ujistil 

v tom, že dosavadní velmi dobrá spolupráce konzulátu a euroregionů bude 

nadále pokračovat.

Die 16. deutsch–tschechischen Kulturtage wurden 

mit einem Konzert des tschechischen Ensembles 

ONDRÁŠ in der Dreikönigkirche am 23. 10. 2014 

feierlich eröffnet. Die von  den Partnern, das sind 

das Generalkonsulat der Tschechischen Republik in 

Dresden, die Stiftung Brücke/Most,  die Stadt Dres-

den und das Collegium Bohemicum, organisierte 

Veranstaltung stand unter der Schirmherrschaft des 

sächsischen Ministerpräsidenten Stanislaw Tillich, des 

Hauptmanns des Bezirks Jihomoravský kraj, Michal 

Hašek und des Kulturministers der Tschechischen 

Republik Herrn Daniel Hermann. Gleichzeitig mit der 

Eröffnung der Kulturtage feierten die Gäste auch den Natio-

nalfeiertag der Tschechischen Republik. Aus diesem Anlass 

gab der Generalkonsul der Tschechischen Republik, Herr Jiří 

Kuděla, nach dem Konzert einen Empfang. Er versicherte dem 

Geschäftsführer der Euroregion Krušnohoří nach dem Empfang, 

dass die bisherige sehr gute Zusammenarbeit des Konsulats 

mit den Euroregionen weiterhin fortgesetzt wird.

Eröffnung der deutsch-tschechischen Kulturtage in Dresden
Zahájení Česko-německých dnů kultury v Drážďanech

Nachruf für Libuše Pokorná, Direktorin des Museums in Most
und ehemalige Stadträtin von Litvínov
Im Alter von 68 Jahren verstarb am 7.11.2014  die Direktorin des Regionalmuseums in Most, die anerkannte regionale Ethnografin und ehemalige einflußreiche Po-

litikerin, Libuše Pokorná. Sie gehörte zu den markanten Perönlichkeiten des gesellschaftlichen und kulturellen Lebens im Bezirk Ústí.

PhDr. Libuše Pokorná absolvierte ein Etnografiestudium. Ihre Lebensaufgabe war die Geschichte und das Leben der Bevölkerung Nordböhmens. Sie war Autorin 

vieler fachlicher und populärwissenschaftlicher Publikationen und interessierte sich zum Beispiel für die Geschichte der Spielwarenherstellung im Erzgebirge, die im 

Museum ihren festen Platz hat.

Sie beeinflußte in bedeutender Weise die deutsch-tschechischen Beziehungen und wirkte aktiv in der Euroregion Erzgebirge mit, war Vorsitzende der Arbeitsgruppe 

Museen und Kulturdenkmale. In Marienberg erhielt sie im Jahr 2011 den „Preis der Euroregion Erzgebirge“ für hervorragende grenzübergreifende Zusammenarbeit.  

Das Erzgebirge mit seinen einzigartigen historischen Orten und Denkmälern auf die Liste des Weltkulturerbes der UNESCO als „Bergbau- und Kulturlandschaft Erz-

gebirge (Montanregion Erzgebirge)“ vorzuschlagen war ihr Anliegen.

Im Moster Museum arbeitete sie 40 Jahre in leitender Funktion. 

Die Mitglieder und Freunde der Euroregion Erzgebirge werden sie stets in ehrender Erinnerung behalten.

Zemřela Libuše Pokorná, ředitelka muzea v Mostě
a bývalá radní Litvínova
Most – Ve věku 68 let zemřela 7.11.2014 ředitelka Oblastního muzea v Mostě, respektovaná regionální etnogra-

fka a bývalá vlivná politička Libuše Pokorná. Patřila k výrazným osobnostem společenského a kulturního života 

v Ústeckém kraji.

PhDr. Libuše Pokorná vystudovala etnografii. Jejím životním tématem byla historie a život obyvatel v severních 

Čechách. Byla autorkou mnoha odborných i populárně naučných publikací. Zajímala se například o hračkářskou 

výrobu v Krušnohoří, která má v muzeu své místo.

Významně ovlivnila česko-německé vztahy. Aktivně působila aktivně v Euroregionu Krušnohoří, byla předsedkyní subkomise pro muzea a kulturní památky. V Mari-

enbergu obdržela v roce 2011 Cena Euroregionu Krušnohoří za vynikající přeshraniční spolupráci.  

Stála u zrodu myšlenky navrhnout a prosadit Krušnohoří s jeho jedinečnými historickými městy a památkami na seznam světového kulturního dědictví UNESCO jako 

Hornickou a kulturní krajinu Krušnohoří (Montanregion Erzgebirge). V mosteckém muzeu pracovala ve vedoucí funkci čtyři desítky let. Členové i přátelé Euroregionu 

Krušnohoří si ji podrží stále ve svých vzpomínkách na čestném místě.

Jiří Kuděla
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Tentokrát jednala tato aktivní komise 21. října 

na přehradě Lichtenberg již pod vedením no-

vého předsedy její německé části, kterým byl 

zvolen Gerd Dalke, vedoucí referátu životního 

prostředí, lesnictví a zemědělství Středosas-

kého okresního úřadu. Hlavním tématem bylo 

vodní hospodářství a ochrana zdrojů pitné vo-

dy v Krušných horách, které jsou zásobárnou 

pro celý rozsáhlý region. Přehrada Lichtenberg 

je jednou z klíčových saských přehrad, která 

zajišťuje pitnou vodu v saském příhraničí, do-

dává jí až do Freibergu a Olbernhau. Slouží ta-

ké jako retenční nádrž při povodních. Ochrana 

zdrojů pitné vody se stává prioritou a předseda 

české části komise Dr. Jiří Roth v této souvis-

losti ocenil přínos projektu „Výzkum možností 

minimalizace organických škodlivin ve zdrojích 

Komise pro životní prostředí a regionální plán
Arbeitsgruppe Umwelt und Regionalplanung
Diese aktive Arbeitsgruppe tagte am  21. 

Oktober an der Talsperre Lichtenberg, 

unter Leitung des neu gewählten Vorsit-

zenden der deutschen Seite der Arbeits-

gruppe, Gerd Dalke, Dezernent für Umwelt, 

Forst- und Landwirtschaft des Landkreises 

Mittelsachsen. Die Hauptaufgabe war die 

Wasserwirtschaft und der Schutz der Trink-

wasserquellen im Erzgebirge, die Trinkwas-

ser Reservoir für  diese große Region ist. 

Die Talsperre Rauschenbach ist eine der 

sächsischen Schlüssel Talsperren, die die 

Trinkwasser Versorgung der sächsischen 

Grenzgebiete sicherstellt. Sie liefert das 

Wasser bis Freiberg und Olbernhau und 

dient auch als Hochwasserspeicher. Trink-

wasserschutz ist eine Priorität im neuen 

Förderprogramm.  Dr. Jiří Roth, Vorsitzen-

der des tschechischen Teiles, schätzte den 

Beitrag des Projektes „Minimierung des 

Hochwasserschutzes“ im Programm Ziel 

3 ein. Das Projekt wurde von der Arbeits-

gruppe mit initiiert, begleitet und präsen-

tiert. Er informierte auch über das Projekt 

„Revitalisierung der Moore im Erzgebirge“, 

an dem sich die Arbeitsgruppe auch betei-

ligte. Danach wurden die Anwesenden zu 

den Investitionsprioritäten des neuen Pro-

gramms informiert und beschäftigten sich 

mit der Vorbereitung von Projektvorhaben 

im Bereich Umwelt. Zur nächsten Beratung  

sollen die Vorhaben genauer besprochen 

werden. Am Ende der Beratung wurde die 

Talsperre besichtigt. Über die Talsperren 

Krone gingen sie durch in das Innere bis 

zum Sammelturm. Während des Weges 

erfuhren sie Einzelheiten über den Aufbau, 

die Wartung und Sanierung dieser bekann-

ten sächsischen Talsperre.

pitných vod v Krušných horách“ v programu Cíl 

3, který komise spoluiniciovala, doprovázela 

a propagovala. Informoval také o závěrečné 

konferenci projektu v programu Cíl 3 s názvem 

Revitalizace rašelinišť v Krušných horách, ve 

kterém byla komise rovněž zapojena. Pří-

tomní se poté seznámili s návrhem prioritních 

os nového programu a zabývali se přípravou 

projektových záměrů v oblasti životního pro-

středí. Na dalším jednání v listopadu by měly 

být tyto náměty podrobně projednány. Po jed-

nání se členové komise podrobně seznámili 

s přehradou a po prohlídce koruny přehrady 

prošli podzemním tunelem až k jímací věži. 

Cestou se dozvěděli podrobnosti o výstav-

bě, údržbě i chystané sanaci této významné 

saské přehrady.  
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Jednání sociální komise Euroregionu Krušnohoří proběhlo 

11. listopadu 2014 v Domovech sociálních služeb Litvínov 

– JANOV. Komise podrobně projednala realizaci Sociálního 

atlasu, jeho aktualizaci a navrhla postup kontinuálního 

prověřování stávajících údajů. Nositelem projektu Sociální 

atlas je Oblastní charita Most a saského partnera na jednání 

v Janově zastupovala Angela Gronwaldt,  ředitelka Lidové 

solidarity oblastní svaz Freiberg e.V.  Velmi podrobně se 

komise seznámila s přípravou nového programu a zazněly 

zde již také některé budoucí projektové záměry, jakými 

jsou třeba společná drogová problematika, spolupráce 

českých a saských škol v protidrogové prevenci, výměna 

zkušeností s nemocemi seniorů, společné sportovní hry 

postižených dětí a seniorů, problematika dětí bez ukon-

čeného školního vzdělání s náměty jejich společných 

rekvalifikací, či výměna zkušeností pracovníků protidrogové 

scény s představením systému prevence na obou stranách. 

Konkrétní náplň práce komise v příštím roce připraví oba 

předsedové, český předseda Ing. Karel  Giampaoli a jeho 

saský protějšek Frank Reißmann spolu s oběma jednateli 

v Annabergu začátkem příštího roku. Komise ocenila, že 

Okresní úřad Annaberg pořádá společně s Chomutovskem 

pro postižené děti sportovní hry i v době, kdy na ně není 

možné čerpat prostředky z evropských projektů. Hostem 

na jednání komise byla Renata Beranová z Centra sociální 

pomoci, která zde požádala o pomoc při vyhledání vhodné 

partnerské organizace pro společné aktivity seniorů a posti-

žených. Po odchodu zástupkyně Lounska Mgr. Eva Píchové, 

bývalé vedoucí odboru sociálních věcí MÚ Louny, navrhl 

Ing. Karel Giampaoli za členku komise Taťánu Tkadlečko-

vou, vedoucí úseku sociální prevence z městského úřadu 

Louny. Její volba proběhne na jednání společného grémia 

na Červeném Hrádku 27. 11. 2014. 

Tradicí sociální komise jsou od jejího založení exkurze. 

A právě exkurze v sociálních zařízeních v Janově patří k těm 

nejpozoruhodnějším. Německá strana vysoce ocenila zdejší 

výbornou úroveň a tak to také vyjádřila v poděkování řediteli 

Ing. Vladimíru Vopelkovi.   

Sociální komise - Arbeitsgruppe Soziales 

Die Beratung der Arbeitsgruppe Soziales der Eurore-

gion fand am 11. November 2014 in der Einrichtung 

der Sozialdienste Litvínov-JANOV statt. Dort wurde die 

Umsetzung des Sozialatlasses, dessen Aktualisierung 

und das Verfahren der kontinuierlichen  Kontrolle der 

bestehenden Daten besprochen. Träger des Projektes 

„Sozialatlas“ ist die Karitas Most. Der sächsische Partner 

Volkssolidarität wurde in der Beratung vom Frau Angela 

Gronwaldt, der Leiterin der Volkssolidarität Verband 

Freiberg e.V. vertreten.

Sehr ausführlich machte sich die Arbeitsgruppe mit der 

Vorbereitung des neuen Programms vertraut. Es wurden  

bereits Projektvorschläge, wie z.B. die gemeinsame 

Drogenproblematik, Zusammenarbeit tschechischer 

und sächsischer Schulen in der Drogenvorbeugung, 

Erfahrungsaustausch im Bereich Geriatrie, Sportspie-

le behinderter Kinder und Senioren und vieles mehr 

besprochen. Konkrete Vorschläge für die Arbeit der 

Arbeitsgruppe bereiten die beiden Vorsitzenden, Herr 

Ing. Karel Giampaoli und sein sächsischer Kollege Frank 

Reißmann gemeinsam mit den beiden Geschäftsführern 

in Annaberg Anfang des neuen Jahres vor.  

Dass das Landratsamt Annaberg mit Chomutov für 

behinderte Kinder ein Sportfest auch ohne Fördermittel 

der Europäischen Union veranstaltete, schätzte die Ar-

beitsgruppe hoch ein. 

Zu Gast in der Beratung war Frau Renata Beranová 

vom Zentrum der Sozialhilfe, die hier einen Partner für 

gemeinsame Aktivitäten der Senioren und Behinderten 

suchte. Nach dem Ausscheiden von Frau Mgr. Eva 

Píchová, der ehemaligen Leiterin des Dezernats Soziales 

in Louny, in die Rente, hat Herr Ing. Karel Giampaoli Frau 

Taťána Tkadlečková als neues Mitglied der Arbeitsgruppe 

vorgeschlagen. Sie wurde am 27. 11. 2014 währen der 

Beratung des gemeinsamen Gremiums der Euroregion 

in Jirkov gewählt. 

Traditionell führt die Arbeitsgruppe am Ende der 

Veranstaltungen Besichtigungen der gastgebenden 

Einrichtungen durch. Die Besichtigung der Einrichtung 

in Janov war sehr bemerkenswert und wurde aufgrund 

ihrer hohen Qualität von den Mitgliedern der Arbeits-

gruppe in der Abschlussrede gewürdigt. Der Dank galt 

insbesondere dem Direktor Ing. Vladimír Vopelka und 

seinen Mitarbeitern.

Karel Giampaoli, Taťána TkadlečkováKarel Giampaoli, Taťána Tkadlečková

Angela GronwaldtAngela Gronwaldt



11

ARBEITSGRUPPEN
PRACOVNÍ KOMISE

Na jednání této komise Euroregionu Krušnohoří 

byla 13. listopadu 2014 hlavním tématem pro-

tipovodňová opatření, a proto začátek jednání 

Pracovní skupina krizového managementu na přehradě Rauschenbach
Arbeitsgruppe Brand- und Katastrophenschutz 
an Talsperre Rauschenbach
Das Hauptthema der Beratung dieser Arbeits-

gruppe der Euroregion Erzgebirge/Krušnohoří  

am 13. November 2014 waren die Hochwas-

sermaßnahmen. Deshalb fand die Beratung der 

Arbeitsgruppe dort statt. Die Talsperre Rauschen-

bach arbeitet mit der Talsperre Fláje zusammen 

und gemeinsam mit der nahen sächsischen 

Talsperre Lichtenstein bilden die Talsperren den 

Hauptteil des Hochwasserschutzes im vernetzten 

grenzüberschreitenden Sicherheitssystem. Die 

Übertragung der aktuellen Daten findet auch im 

Rahmen  des Projektes „Portal der Krisenlenkung 

des Bezirkes Ústecký kraj“ im Programm Ziel 3 

statt. Die Mitglieder der Arbeitsgruppe machten 

sich während der Exkursion ausführlich mit dem 

modernen Monitoring System der Talsperre be-

kannt. Nach der Überwindung von tausend Stufen 

wurde die Beratung in Deutschgeorgenthal fort-

gesetzt.  Dort wurden die Teilnehmen detailliert zu 

dem sich in Vorbereitung befindlichen Sächsisch-

Tschechischen Kooperationsprogramm informiert 

und danach wurde über Projektvorhaben disku-

tiert. Das gemeinsame Hauptprojekt könnte eine 

Erweiterung des Portals „Krisenlenkung“ sein. 

Ein weiteres Vorhaben ist die Möglichkeit, das 

Modulprogramm „Mobikat“ auf der tschechischen 

Seite auf Ebene des Bezirkes und auf sächsi-

scher auf Ebene der Landkreise zu nutzen. Im 

Kleinprojektefonds möchte die Arbeitsgruppe an 

die Tradition des grenzüberschreitenden Wettbe-

werbs der Jugendfeuerwehren, an die bewährten 

Sprachkurse für das Grenzgebiet, das diesmal für 

die Rettungskräfte vorbereitet werden soll, an-

knüpfen. Der Wettbewerb der Jugendfeuerwehren 

hängt vom möglichen Beginn der Kleinprojekte ab. 

Die Mitglieder der Arbeitsgruppe verabschiedeten 

während ihrer Sitzung  ihr langjähriges Mitglied, 

Rolf Herzig. Er engagierte sich gemeinsam mit 

Vladimíra Chramostová in den ganzen Jahren 

sehr stark für den Jugendfeuerwehrwettbewerb, 

den er nicht nur vorbereitete, sondern auch immer 

teilnahm.  Hoffentlich gelingt es, unseren Rolf zu 

überreden, trotz seines verdienten Ruhestands 

auch weiterhin beim traditionellen Wettbewerb 

mitzumachen. 

proběhl v terénu. Přehrada Rauschenbach úz-

ce spolupracuje s Flájskou přehradou a spolu 

s nedalekou saskou přehradou Lichtenstein 

tvoří hlavní část protipovodňové ochrany 

v propojeném přeshraničním bezpečnostním 

systému. Předávání aktuálních dat probíhá 

i v rámci projektu Cíle 3 Portál krizového řízení 

Ústeckého kraje. Členové komise se na ex-

kurzi podrobně seznámili s moderním monito-

rovacím zařízením přehrady a po absolvování 

jednoho tisíce schodů pokračovali v jednání 

v Deutschgeorgenthalu. Detailně se seznámili 

s chystaným novým česko-saským kooperač-

ním programem 2014 – 2020 a poté projednali 

své projektové záměry. Hlavním společným pro-

jektem by mělo být rozšíření Portálu krizového 

řízení. Dalším záměrem je využití modulového 

programu Mobikat na české straně na úrovni 

kraje a na saské na úrovni zemských okresů. 

Ve Fondu malých projektů chce komise navázat 

na tradici celoeuroregionální soutěže mladých 

hasičů a na osvědčené jazykové kurzy pro užší 

příhraničí, tentokrát zaměřené na záchranáře. 

Soutěž mladých hasičů v roce 2015 bude zá-

viset na termínu vyhlášení výzvy k předkládání 

malých projektů. Členové komise se na svém 

zasedání rozloučili se svým dlouholetým členem 

Rolfem Herzigem, který se, spolu s lounskou 

Vladimírou Chramostovou, více než dvacet let 

ze všech nejvíce angažoval v soutěži mladých 

hasičů. Doufejme, že se ho podaří přesvědčit, 

aby v tradiční soutěži mladých hasičů náš Rolf 

i ve svém zaslouženém odpočinku pokračoval. 

Rolf Herzig, Elke ZepakRolf Herzig, Elke Zepak
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Arbeitsgruppe Kultur, Jugend und Schulen zu einer vor-

weihnachtlichen Beratung traf sich die Arbeitsgruppe am 

10. Dezember 2014 auf Einladung der Geschäftsführerin 

der Gesellschaft KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o 

Věra Flašková im Theater in Chomutov. Hauptthema der 

Beratung war die Vorbereitung des neuen sächsisch-

tschechischen Kooperationsprogramms und Projektvor-

haben der Arbeitsgruppe. Das Thema war so umfassend, 

dass die Arbeitsgruppe bereits am 15. Januar im Schloss 

Augustusburg erneut zusammenkommt. Sie verbindet 

dort ihre Beratung mit der Besichtigung einer der größ-

ten Ausstellungen deutscher Künstler nach 1990. Ein 

weiteres sehr interessantes Thema war die Finanzierung 

der bestehenden Kultureinrichtungen und ein konkreter 

Erfahrungsaustausch.

Hoch eingeschätzt wurde durch die Arbeitsgruppe das 

Adventssingen der Euroregion in Postoloprty. Die Mit-

glieder der Arbeitsgruppe, die das Konzert besuchten, 

sparten nicht mit Lob das an die Organisatoren, der Stadt 

Postoloprty und Martina Ďurdíková. Sie äußerten einen 

Dank an den Bezirk Ústecký kraj für seine finanzielle Hilfe.

Věra Flašková hatte für diese Vorweihnachtsberatung auch 

eine Überraschung vorbereitet. Die Mitglieder der Arbeits-

gruppe fuhren mit dem populären Chomutover Kleinzug 

„Amálka“ auf den Chomutover Weihnachtsmarkt. Danach 

führte sie durch die Weihnachtsausstellung im Rathaus.    

Arbeitsgruppe Kultur, Jugend und Schulen
Komise pro kulturu, mládež a školy

Na svém předvánočním jednání se sešla tato aktivní 

komise 10. prosince 2014 na pozvání jednatelky společ-

nosti KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o. Věry Faškové 

v chomutovském divadle. Hlavním bodem jednání byla 

příprava nového programu a projektové záměry komise. 

Bylo to natolik obsáhlé téma, že se k němu komise vrátí 

ještě 15. ledna příštího roku na zámku Augustusburg. 

Spojí své jednání s návštěvou jedné z největších výstav 

současných německých umělců po roce 1990. Další 

velmi zajímavé a také velmi diskutované téma v komisi 

bylo financování stávajících kulturních zařízení a výměna 

konkrétních zkušeností.  

Vysoké ocenění získal v komisi adventní koncert Eurore-

gionu Krušnohoří v Postoloprtech a členové komise, kteří 

ve své většině koncert navštívili, nešetřili chválou na po-

řadatele, město Postoloprty a Martinu Ďurdíkovou, a opět 

vyjádřili poděkování Ústeckému kraji za velkou pomoc. 

Pro předvánoční pracovní jednání připravila Věra Flašková 

překvapení. Členy komise odvezl populární chomutovský 

vláček Amálka na chomutovské vánoční trhy a poté je 

Věra provedla vánoční výstavou na chomutovské radnici. 
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Výzkumný ústav anorganické chemie, pa-

třící do skupiny Unipetrol, zprovoznil hlavní 

budovu nového výzkumného a vzděláva-

cího centra v Chemparku Záluží u Mostu. 

Kromě výzkumníků budou moderní prostory 

a špičkové vybavení sloužit také studentům 

Výukového a studijní centra VŠCHT Praha 

v Mostě-Velebudicích. 

Projekt výzkumného a vzdělávacího centra se 

stane nejmodernějším výzkumným zařízením 

v Ústeckém kraji a po zprovoznění propo-

jí výzkumné kapacity se špičkovou výukou 

a průmyslovou praxí.

Vzdělání a výzkum v Krušnohoří Vzdělání a výzkum v Krušnohoří 
Nové výzkumné centrum UniCRE využijí studentiNové výzkumné centrum UniCRE využijí studenti

Bildung und Forschung im ErzgebirgeBildung und Forschung im Erzgebirge
Studenten nutzen neues Forschungszentrum UniCREStudenten nutzen neues Forschungszentrum UniCRE

Das Hauptgebäude des neuen Forschungs- 

und Bildungszentrums im Chempark Záluží bei 

Most, das zur Gruppe Unipetrol Forschungs-

institut anorganischer Chemie gehört, wurde  

in Betrieb genommen. Die modernen Räum-

lichkeiten mit ihrer hohen Ausstattung wird 

nicht nur von den Forschern sondern auch 

von Studenten des Bildungs- und Studien 

Zentrums der Hochschule für Chemie in Prag 

und in Most-Velebudice genutzt. 

Das Projekt des Forschung- und Bildungs-

zentrums ist somit die modernste For-

schungseinrichtung im Bezirk Ústecký kraj 

und nach der Inbetriebnahme vernetzt es die 

Forschungskapazitäten mit hoch qualifiziertem 

Unterricht und der industriellen Praxis.    

Das neue Bildungszentrum wird vom For-

schungsinstitut anorganischer Chemie gebaut 

und aus dem Europäischen Fonds für Regio-

nalentwicklung mit 85% gefördert. Der  Haus-

halt der Tschechischen Republik beteiligt sich 

mit 15% an diesem Projekt. Die Gesamtkosten 

betragen 592 437 123  Kronen.  Arbeit finden 

hier 90 Fachleute. Die Förderung dient vor al-

lem der Rekonstruktion der Forschungslabore, 

der Konferenz- und Bildungsräumlichkeiten 

oder dem Kauf moderner  Geräte und Labor-

ausrüstungen. Ein Teil der Forschungsarbeiten 

aus dem Rahmen des Programms Start up 

(SUG) gedeckt. Der Finanzplan des ganzen 

Projektes beträgt fast 780 Millionen Kronen.  

Nové výzkumné a výukové centrum buduje 

Výzkumný ústav anorganické chemie s fi-

nanční podporou Evropského fondu pro regi-

onální rozvoj (85%) a státního rozpočtu České 

republiky 15%, v celkové výši 592 437 123 

korun. Práci v něm nalezne více než 90 odbor-

níků.  Poskytnuté prostředky slouží převážně 

na rekonstrukci výzkumných laboratoří, kon-

ferenčních a výukových prostor nebo nákup 

moderních přístrojů či laboratorního vybavení. 

Část prostředků kryje také výzkumné práce 

v rámci programu Start up (SUG). Rozpočet 

celého projektu činí téměř 780 mil. Kč.
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Die Oberbürgermeisterin der großen 

Kreisstadt Annaberg-Buchholz Barbara 

Klepsch arbeitet seit November im neuen 

Kabinett des Freistaates Sachsen als So-

zialministerin.

Wir wünschen ihr für diese neue und ver-

antwortungsvolle Aufgabe viel Kraft und 

Erfolg.

Gelichzeitig bedanken wir uns bei Barbara 

Klepsch für ihre Mitarbeit in der Mitglie-

derversammlung der Euroregion Erzge-

birge und für ihr Engagement in unserer 

Euroregion.

Neue Sozialministerin in Sachsen aus dem Erzgebirge
Nová ministryně sociálních věcí v Sasku je z Krušnohoří

Primátorka okresního města Anna-

berg-Buchholz Barbara Klepsch 

nastoupila v listopadu do nového 

vládního kabinetu Svobodného stá-

tu Sasko jako ministryně sociálních 

věcí. 

Přejeme jí v nové a zodpovědné úlo-

ze hodně síly a úspěchů. 

Současně Barbaře Klepsch vyjad-

řujeme naše poděkování za její práci 

v zastupitelstvu Euroregionu Erzge-

birge a za její angažovanost pro náš 

euroregion. 

Am 4. November 2014 fand zum fünften Mal das 

Grenzüberschreitende kooperative Sportfest in der 

Silberlandhalle der Stadt Annaberg-Buchholz statt. 

Der sportliche Wettbewerb zwischen den Schülerin-

nen und Schülern der 6 Schulen mit dem Förder-

schwerpunkt geistige Entwicklung des Erzgebirgs-

kreis, der 2 Komotauer Sonderschulen, den beiden 

Grundschulen, dem Landkreisgymnasium und der 

Berufsschule der Stadt dokumentiert lebhaft die Ziele 

und Absichten der UN Behindertenrechtskonvention, 

die von der BRD 2009 ratifiziert wurden und seitdem 

immer wieder für Gesprächsstoff sorgt. 

Das Projekt Sportfest ist nicht nur ein Wettbewerb, 

welcher sportliche Höchstleistungen verlangt, 

sondern er ist Spiegel dafür, wie Menschen mit 

unterschiedlichen Voraussetzungen voneinander 

und zusammen lernen können. Dabei bringen sie 

sich so engagiert ein, dass der Einzelne mit seinen 

individuellen Fähigkeiten und Fertigkeiten zum 

Gelingen des Projektes beiträgt. 

Die Teilnehmer der Altersstufen 6 bis 18 Jahre 

wetteiferten in den Disziplinen für Behinderte. Beim 

Staffellauf starteten gemischte Mannschaften der 

teilnehmenden elf Schulen. 

Am 4.November zeigten 250 Schülerinnen und 

Schüler aus 11 Schulen und zwei Ländern wie 

viel Spaß es bereitet an einem gemeinsamen Ziel 

zu arbeiten. Das Lachen der Teilnehmer, der Eifer 

der Sportler, die Unkompliziertheit der Helfer und 

Organisatoren, die Toleranz und das Engagement 

aller schenkten allen Teilnehmern einen schönen 

und ausgefüllten Tag. Mit einem Gefühl von Glück, 

Zufriedenheit, Anerkennung und Wertschätzung en-

dete das Sportfest am frühen Nachmittag für Sportler 

und Organisatoren gleichermaßen.                                                            

Christian Felix Weiße 

Grenzüberschreitendes Sportfest - Přeshraniční sportovní slavnost
Dne 4. listopadu se již popáté konala 

ve sportovní hale Silberlandhalle města 

Annaberg-Buchholz přeshraniční koope-

rativní sportovní akce. Sportovní soutěže 

mezi žákyněmi a žáky šesti škol zaměře-

ných na žáky s retardovaným duševním 

vývojem v Krušnohorském okrese a dvou 

chomutovských speciálních škol, okresním 

gymnáziem a učňovskou školou živě doku-

mentovaly cíle a záměry právní konvence 

OSN ohledně postižených, které byly v roce 

2009 ratifikovány a od té doby jsou vždy 

často projednávaným námětem. 

Projekt sportovní slavnosti není jen soutěž, 

která vyžaduje vysoké sportovní výkony, ale 

odráží to, jak se lidé s rozdílnými předpo-

klady mohou jeden od druhého i vzájemně 

učit. Do projektu se aktivně zapojují proto, 

aby přispěli k jeho zdaru každý sám za sebe 

svými individuálními schopnostmi.   

Účastníci ve věkové kategorii 6 – 18 let 

soutěžili v různých disciplínách pro po-

stižené a na štafetovém běhu startovala 

smíšená družstva ze všech zúčastněných 

jedenácti škol. 

4. listopadu předvedlo 250 žákyň a žáků 

z 11 škol ze dvou zemí, kolik radosti v sobě 

skrývá příprava společného cíle. Radostný 

smích zúčastněných, zanícení sportovců, 

ochotné jednání pomocníků a organizáto-

rů, tolerance a jejich angažovanost, to vše 

darovalo účastníkům jeden krásně naplněný 

den. Sportovní den skončil odpoledne ve 

znamení pocitu štěstí spokojenosti, uznání 

a ocenění. Jak pro sportovce, tak i pro 

organizátory.            Christian Felix Weiße 

KALEIDOSKOP
KALEIDOSKOP
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Na základě dobré a dlouhodobé spo-

lupráce Euroregionu Krušnohoří a Ús-

teckého kraje se uskutečnilo dne 10. 

listopadu 2014 zasedání komise pro 

zahraniční vztahy v sídle Euroregionu 

Krušnohoří v Divadle rozmanitostí. 

Společně byly projednány zahraniční 

aktivity Ústeckého kraje. Po jejich pre-

zentaci bude následovat vyhodnocení. 

Jednatel Euroregionu Krušnohoří/

Erzgebirge poté představil detailně 

strukturu, práci a problémy tohoto 

sdružení a uvedl na přání komise ale-

spoň některé projekty. Jen ve Fondu 

malých projektů, které euroregion 

spravuje, jich bylo za uplynulé období 

na 150 za téměř milion a půl EUR. Ve 

velkých projektech, o kterých eurore-

giony spolurozhodují, se euroregion 

také angažoval a byl v několika z nich 

partnerem. Komise zahraničních vzta-

hů a Euroregion Krušnohoří plánují do 

budoucna větší provázanost, společ-

nou přípravu nového programu na podporu přeshraniční spolupráce a společnou 

přípravu projektových záměrů. Členové komise rádi využili návštěvu divadla 

k exkurzi, na které je provázel technický vedoucí Divadla rozmanitostí Karel Novák.  

Aufgrund der guten und langjährigen Zusam-

menarbeit der Euroregion und des Bezirkes 

Ústecký kraj, fand am 10. November 2014 eine 

Beratung der Kommission für Außenbeziehungen 

am Sitz der Euroregion statt. Gemeinsam wur-

den die ausländischen Aktivitäten des Bezirkes 

besprochen. Nach deren Präsentation folgte 

eine Bewertung. Der Geschäftsführer der Euro-

region Krušnohoří/Erzgebirge stellte danach die 

detaillierte Struktur, die Arbeit sowie Probleme 

des Vereins vor. Auf Wunsch der Kommission 

präsentierte er einige Projekte. In dem von der 

Euroregion verwalteten Kleinprojektefonds waren 

es in der vergangenen  Förderperiode etwa 150 

für  fast 1,5 Millionen EUR. Im Rahmen der Groß-

projekte, über die die Euroregion mitentscheiden, 

hat sich die Euroregion auch engagiert und war 

bei einigen auch Projetpartner. Die Kommission 

des Bezirkes und die Euroregion Krušnohoří/

Erzgebirge planen in der Zukunft eine engere Ver-

netzung in der gemeinsamen Vorbereitung des 

neuen Programms für die grenzüberschreitende 

Zusammenarbeit und bei gemeinsamer Vorberei-

tung neuer Projektvorhaben. Die Mitglieder der Kommission nutzten gern den 

Besuch zur Exkursion, im kleinen Theater und wurden  dabei vom technischen 

Leiter des Kleintheaters Herrn Karel Novák  begleitet.

Komise pro zahraniční vztahy Ústeckého kraje v Mostě
Kommission für Außenbeziehungen des Bezirkes in Most

Společně s krajem / 
Gemeinsam mit dem Bezirk

Od vstupu České re-

publiky do Schengen-

ského prostoru se ne-

podařilo otevřít starý 

přechod pro automobily 

mezi Brandovem a Ol-

bernhau. Bránil tomu 

špatný stav hraničního 

mostu a bezprostřední 

blízkost hojně navště-

vovaného památkově chráněného historického komplexu Saigerhütte v Olbernhau. Byl proto 

připraven projekt obchvatu Olbernhau s výstavbou nového mostu. Na české straně bylo již 

vydáno stavební povolení, ale příprava na saské straně pokračovala pomaleji. Ohledně kapacity 

a tonáže nového mostu byly dokonce různé názory, česká strana požadovala omezení na 3,5 t, 

německá dopravu do 40 t. Na jednání obou starostů (Jiří Mooz a Dr. Steffen Laub), zástupců 

brandovských podnikatelů, německých odborníků a jednatele euroregionu v Olbernhau dne 

4. prosince 2014 německá strana požádala o změnu. Jelikož v Olbernhau dojde k rekonstrukci 

hlavní silnice a mostu na hlavním tahu, požádala německá strana o využití toho starého mostu 

se špatným technickým stavem pro objížďku. Samozřejmě po jeho sanaci. Práce na rekonstrukci 

silnice by měly být zahájeny v dubnu, do té doby by měl být starý most připraven k novému 

provozu. Po jeho rekonstrukci by měl být, po vyhodnocení situace, ponechán pro automobi-

lovou dopravu do 3,5 t i nadále.     

Silniční spojení Brandova s Olbernhau
Straßenverbindung Olbernhau mit Brandov
Seit dem Beitritt der Tschechischen Re-

publik in den Schengen Raum ist es nicht 

gelungen, den alten Grenzübergang für 

Autoverkehr zu öffnen. Der Grund ist der 

schlechten Zustand der Grenzbücke und 

der unmittelbare Nähe liegende historische 

Denkmalkomplex Saigerhütte Olbernhau, 

der viel besucht wird. Aus diesem Grund 

wurde ein  Projekt für die Umgehungsstra-

ße Olbernhau mit dem Bau einer neuen 

Brücke vorbereitet. Auf tschechischer Seite wurde die Baugenehmigung schon erteilt, 

aber die Vorbereitungen auf sächsischer Seite gehen langsamer. Bezüglich der Kapazität 

und der Tonnage gibt es  sogar verschiedene Meinungen, die tschechische Seite möchte  

auf 3,5 t, die deutsche bis 40 t begrenzen. Beim Treffen der beiden Bürgermeister (Jiří 

Mooz und Dr. Stefan Laub) mit Unternehmern aus Brandov, deutschen Experten und dem 

Geschäftsführer der Euroregion in Olbernhau am 4. Dezember 2014 bat die deutsche 

Seite um eine Änderung. Weil es in Olbernhau zur Sanierung der Hautstraße und der 

Brücke auf der Hauptrichtung kommt, schlägt sie die Nutzung der alten Brücken vor, 

also die mit dem schlechten technischen Zustand, für eine Umleitung vor. Die Stra-

ßensanierungsarbeiten sollen im April 2015 beginnen. Bis dahin sollte auch die alte 

Brücke rekonstruiert sein. Nach ihrer Rekonstruktion und der Bewertung der Situation, 

soll sie für den PKW Verkehr bis 3,5 t auch weiterhin geöffnet bleiben
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Der Lernort „Grenzregion“ bietet besondere Potenziale für 

den Erwerb von Schlüsselkompetenzen. Die Begegnung 

mit den polnischen bzw. tschechischen Nachbarn, ihrer 

Sprache und Kultur sollte deshalb gerade in den säch-

sischen Grenzregionen Normalität in der Bildungsarbeit 

sein. So werden Toleranz und regionale Verbundenheit 

gefördert, den hier beheimateten Menschen interessante 

Arbeits- und Lebensperspektiven vor Ort eröffnet und 

damit ein Beitrag zur Entwicklung des vorrangig ländlich 

geprägten, strukturschwachen sächsischen Grenzraums als 

Nahtstelle zu den europäischen Nachbarn geleistet. Dem 

alltagsintegrierten Frühstart in das Nachbarsprachenlernen 

bereits in den  Kindertageseinrichtungen kommt dabei eine 

Schlüsselrolle zu.

Im Auftrag des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus 

arbeitet die Sächsische Landesstelle für frühe nachbar-

sprachige Bildung (Landesstelle Nachbarsprachen), die 

am 01. September 2014 ihre Arbeit aufgenommen hat, an 

der Umsetzung folgender Aufgaben: 

 Aufbau eines Monitorings zur frühen nachbarsprachigen 

Bildung in den sächsischen Grenzregionen

 Bereitstellung von Instrumenten für den sachsenweiten 

Transfer aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse und 

guter Praxis vor Ort

 Entwicklung von Qualitätsstandards sowie Umsetzungs-

instrumenten zur Qualifizierung und Unterstützung der 

Fachkräfte in den Bildungseinrichtungen

 Lobby- und Öffentlichkeitsarbeit

Am 24. November 2014 fand die Auftaktveranstaltung der 

Landesstelle Nachbarsprachen im Sächsischen Staatsmi-

nisterium für Kultus in Dresden statt.

Im Anschluss an die Auftaktveranstaltung, an der die 

sächsische Kultusministerin Brunhild Kurth und der 

Abgeordnete des Sächsischen Landtags, Dr. Stephan 

Meyer, teilnahmen, wurde ein Expertenbeirat 

gegründet der die Aufgabe hat, als interdiszi-

plinäres Fachgremium künftig das Sächsische 

Kultusministerium bei der Umsetzung des 

Vorhabens zu beraten.

Neben vielen Fachleuten sind auch die Ge-

schäftsführer der sächsischen Euroregionen 

Mitglied dieses Gremiums. 

Weitere interessante Informationen finden 

Sie unter www.nachbarsprachen-sachsen.eu

Vzdělávací středisko „Grenzregion Příhraničí“nabízí mimo-

řádný potenciál pro získání klíčových znalostí. Setkávání 

s polskými popř. českými sousedy, s jejich jazykem a kul-

turou by mělo být normální ve vzdělávacím procesu právě 

v saských hraničních regionech. Bude se jím podporovat 

tolerance a regionální soudržnost, pro domácí obyvatele 

se otevřou zajímavé pracovní i životní perspektivy a tím 

Lernort Grenzregion

Nachbarsprache von Anfang an - Sächsische Landesstelle 
für frühe nachbarsprachige Bildung gegründet
Studijní místo příhraničí

Jazyk sousedů od začátku – Saské zemské středisko 
pro včasné jazykové vzdělávání v řeči našich sousedů založeno 

i přispějí k rozvoji rozvoj především venkovsky výrazného, 

strukturálně slabého saského příhraničí jako spojovacího 

místa k evropským sousedům. Včasné zahájení učení se 

jazyku sousední země pro potřeby integrity do běžného 

života již od mateřských škol hraje při tom klíčovou roli. 

Dne 1. září 2014 zahájilo práci Saské zemské středisko 

pro včasnou výuku jazyka sousedních zemí (Landesstelle 

Nachbarsprachen) a převzalo z pověření Saského státního 

ministerstva pro vzdělávání realizaci následujících úkolů:

 Vytvoření monitoringu ohledně jazykového vzdělávání 

v saských příhraničních regionech.

 Poskytnutí nástrojů transferu aktuálních vědeckých 

znalostí a dobré praxe v místě. 

 Vývoj standardů kvality a rovněž nástrojů realizace 

pro kvalifikaci a pro podporu odborníků ve vzdělávacích 

zařízeních. 

 Lobby a práce s veřejností.

Dne 14. listopadu 2014 se konalo zahajovací zasedání 

Zemského střediska pro jazyky sousedních zemí v Saském 

státním ministerstvu školství v Drážďanech.

Na závěr tohoto zahajovacího setkání, kterého se zúčastnili 

ministryně školství Brunhild Kurt a poslanec Saského zem-

ského sněmu Dr. Stephan Meyer, byla vytvořena expertní 

skupina, která si dala za úkol, jako interdisciplinární od-

borné grémium, pro tento záměr poskytovat poradenství, 

Kromě mnohých odborníků jsou členy tohoto grémia 

i jednatelé saských euroregionů. 

Další informace naleznete na adrese www.nachbarspra-

chen-sachsen.eu

Kontakt: 

Landratsamt Görlitz

Schul- und Sportamt

Sächsische Landesstelle für frühe nachbarspra-

chige Bildung

Bahnhofstraße 24

02826 Görlitz

Telefon: 03581 663 9307

E-Mail: nachbarsprachen.sachsen@kreis-gr.de
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Vysočany u Chomutova se v říjnu 2014 staly místem čes-

ko-německé konference u příležitosti půl století existence 

výzkumné stanice Výzkumného ústavu rostlinné výroby ve 

městě Chomutově.

Pořadateli konference byli mnozí partneři: Výzkumný ústav 

rostlinné výroby, Krajská agentura pro zemědělství a venkov 

Ústeckého kraje, MZe ČR, Agrární komora ČR, Ústecký 

kraj, Místní akční skupina Sdružení západní Krušnohoří 

a Spolek přátel Evropy.

V úvodu konference byli vyznamenáni ti, kteří se nejvíce 

zasloužili o rozvoj zemědělství v regionu, např. Ludmila Ho-

ladová za podporu regionálních zemědělců a Stanislav Štýs 

za svůj podíl na rekultivacích. Oceněn zde byl také Zdeněk 

Valenta, starosta obce Březno, který byl zvolen nejlepším 

starostou České republiky. V zajímavých přednáškách 

se účastníci konference seznámili s prací a s výsledky 

výzkumného ústavu a se zemědělskou problematikou. 

Zajímavé byly české a německé referáty o rekultivacích, 

obnovitelných zdrojích energie a samozřejmě dotační 

tituly v zemědělství a v oblasti přeshraniční spolupráce. 

Náš euroregion doporučil v Monitorovacím výboru pro-

gramu Cíl 3 projekt chomutovského výzkumného ústavu 

s názvem Rekultivace zatížených areálů, který vedl Roman 

Honzík, člen zemědělské komise euroregionu. Zajímavá 

Vysočany bei Chomutov wurden im Oktober der Gastge-

ber  der deutsch-tschechischen Konferenz anlässlich des 

Jubiläums der  Gründung des Forschungsinstituts der 

Pflanzenproduktion in Chomutov. 

Die Veranstalter der Konferenz waren mehrere Partner: 

das Forschungsinstituts der Pflanzenproduktion, die Be-

zirksagentur für Landwirtschaft und Dorfentwicklung des 

Bezirkes Ústecký kraj, das Ministerium der Landwirtschaft, 

50 let Výzkumného ústavu rostlinné výroby v Chomutově
50 Jahre des Forschungsinstitut der Pflanzenproduktion in Chomutov

die Agrarkammer der Tschechischen Republik, die Lokale 

Aktionsgruppe des Vereins Westerzgebirge und der Verein 

Europafreunde. 

Zum Auftakt der Konferenz wurden die Leute geehrt, die 

sich um die Entwicklung der Landwirtschaft in der Region 

verdient machten. Ausgezeichnet wurde z. B. Ludmila Hola-

dová für die Unterstützung der Landwirte und Stanislav Štýs 

für seine Verdienste in der Rekultivierung.  Ausgezeichnet 

wurde auch der Bürgermeister der Gemeinde Březno, der 

zum besten Bürgermeister der Tschechischen Republik 

gewählt wurde. Bei den interessanten Vorträgen haben 

sich die Teilnehmer mit der Arbeit des Forschungsinstituts, 

sowie mit der landwirtschaftlichen Problematik vertraut 

gemacht. Interessant waren aber auch die deutschen und 

tschechischen Referate zur Rekultivierungen, den erneuer-

baren Energien und selbstverständlich auch zur Förderun-

gen in der Landwirtschaft und im Bereich der grenzüber-

schreitenden Zusammenarbeit. Unsere Euroregion hat im 

Begleitausschuss das Projekt des Forschungsinstitutes 

Rekultivierung der belasteten Areale im Programm Ziel 3 

empfohlen, das Herr Roman Honzík, Mitglied der Arbeits-

gruppe Landwirtschaft der Euroregion, leitete. 

Die am Konferenzort gezeigte Ausstellung der Kohlenge-

sellschaft „Severočeské doly“ war für alle sehr interessant. 

byla také výstava Severočeských dolů, umístěná rovněž 

v tomto oblíbeném, konferenčním objektu.

Tradiční výroční konference sdružení Landschaf(f)t Zukunft e. 

V. se konala 4. 12. 2014 na zámku Burgk ve Freitalu. Místní 

akční skupiny (MAS)  „Sächsische Schweiz“ und „Silbernes 

Erzgebirge“ zde představily své rozvojové strategie v progra-

mu LEADER do nového programového období 2014 -2020, 

které vypracovaly v předcházejících měsících. Tyto strategie 

jsou základem efektivního a cílevědomého rozvoje regionu 

a jsou pracovní pomůckou regionálních aktérů. Pro region 

„Silbernes Erzgebirge“ je k dispozici pro příští programové 

období v rozpočtu 33,4 milionů EUR dotačních prostředků. 

Důležitými programovými tématy jsou rozvoj venkovských 

sídel, bydlení, a rovněž doprava a mobilita. Tato témata, spolu s programovými 

cíli a s příslušnými opatřeními, byla projednána za velké účasti aktérů a široké 

veřejnosti z různých společenských oborů regionu, a byla zapracována do akčního 

plánu. Tento plán se stal základním východiskem pro následující roky a podle 

něho bude moci být zažádáno o dotační prostředky, a také se podle něj budou 

schvalovat i schválené prostředky.       

Kromě toho zde byly představeny projekty, které ve sdružení Landschaft Zukunft 

(LsZ) již byly uvedeny do života. Je to třeba projekt „Gutes von hier“ – podpora 

využívání regionálních produktů prostřednictvím databanky pro 

regionální projekty. Z našeho regionu byl prezentován projekt síťo-

vého propojení hornictví. Je pro naše Stříbrné Krušnohoří důležitým 

tématem ohledně Montanregionu. 

Prezentace a regionální konferenci a mnoho dalších podkladů, které 

se týkají rozvojové strategie, naleznete na adrese www.ile-se.de.

Tradiční regionální výroční konference sdružení Landschaf(f)t Zukunft e. V.
Die traditionelle jährliche Regionalkonferenz des Landschaf(f)t Zukunft e. V.  

Die traditionelle jährliche Regionalkon-

ferenz des Landschaf(f)t Zukunft e.V. 

fand am 04.12.2014 auf Schloss Burgk 

in Freital statt. Die lokalen Aktionsgrup-

pen (LAG) „Sächsische Schweiz“ und 

„Silbernes Erzgebirge“ stellten ihre, 

in den letzten Monaten erarbeiteten 

LEADER- Entwicklungsstrategien (LES) 

für die neue EU – Förderperiode 2014 – 

2020 vor. Diese LES sind Basis für eine 

effiziente und zielgerichtete Entwicklung 

der Region und Arbeitshilfe für die regionalen Akteure. Für die Region „Silbernes Erzgebirge“ stehen 

für die nächste Förderperiode 33,4 Mio.  Fördergelder als Budget zur Verfügung. Die wichtigsten 

Handlungsfelder sind Ortsentwicklung und Wohnen sowie Verkehr und Mobilität. Diese Handlungs-

felder mitsamt den Handlungsfeldzielen und den zugehörigen Maßnahmen wurden mit einer breiten 

Beteiligung von Akteuren und Bürgern verschiedenster gesellschaftlicher Bereiche der Region in einem 

Aktionsplan erarbeitet. Dieser ist die Grundlage für  die nächsten Jahre, nach der Fördermittel beantragt 

und bewilligt werden können.

Außerdem wurden Projekte vorgestellt, die vom  LsZ e.V. ins Leben gerufen und betreut werden. „Gutes 

von hier“  - die Förderung der Nutzung regionaler Produkte durch das 

Führen einer Datenbank für regionale Projekte. Aus unserer Region 

wurde das Projekt „Netzwerk Bergbau“ präsentiert.  Dies ist für unseres 

„Silbernes Erzgebirge“ ein wichtiges Thema betreffs der Montanregion. 

Die Präsentationen zur Regionalkonferenz und viele andere Unterlagen 

die das LES betreffen finden Sie unter www.ile-se.de.

LAG „Silbernes Erzgebirge“

Halsbrücker Str. 34/DBI

09599 Freiberg

Telef.: 03731 692698

Mail: ile-se@t-online.de
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Ústecký kraj je význačným partnerem v projektu 

programu ERDF, který rozvíjí turistické nabídky 

prostřednictvím těch nejmodernějších informačních 

technických nástrojů. Projektu ve výši dva miliony 

EUR se zúčastnili partneři ze 13 zemí, uskutečnila 

se řada konferencí a workshopů v Itálii, Belgii i v ČR. 

Workshop v Ústí nad Labem 5. listopadu, spojený 

s exkurzí do okolí krajské metropole, patří k těm 

nejzajímavějším. Na workshopu po uvítání účastníků 

náměstkem hejtmana RSDr. Rybáka představil Ken 

Gericke vedoucího partnera projektu a projekt pre-

zentoval.  Poté Ing. Ivana Poláková předvedla regi-

onální aktivity na základě projektu e-CRETE a Tomáš 

Pleskot prezentoval nástroje toolkit a možnosti jejich 

využití. Ing. Jana Nedrdová představila na webu 

turistické cíle v Ústeckém kraji a další ICT nástroje. 

Pečlivě a smysluplně připravená exkurze do okolí 

krajského města byla podnětná nejen pro zahraniční, 

ale i pro mnohé české účastníky a návštěva skanzenu 

Zubrnice a zámku ve Velkém Březně zanechala ve 

všech hluboký dojem.

Evropský projekt e-CREATE - Europäisches Projekt e-CREATE

Der Bezirk Ústecký kraj ist ein wichtiger Partner 

im Projekt des Programms ERDF, das die touris-

tischen Angebote mit modernsten technischen 

Informationsinstrumenten entwickelt. An dem  zwei 

Millionen EUR – Projekt beteiligten sich Partner aus 

13 Ländern. Es wurden eine Reihe von Workshops 

in Italien, Belgien sowie in der Tschechischen 

Republik durchgeführt. Der Workshop, der in Ústí 

nad Labem am 5. November mit einer Exkursion 

in der Umgebung der Stadt Ústí nad Labem ver-

bunden wurde, gehörte zu den interessantesten, 

denn nach der Begrüßung der Teilnehmer durch 

den stellvertretenden Hauptmann RSDr. Stanislav 

Rybák, präsentierte Herr Ken Gericke als Vertreter 

des Leadpartners das Projekt. Danach zeigte Frau 

Ivana Poláková regionale Aktivitäten im Projekt-

CREATE und Herr Tomáš Pleskot präsentierte sog. 

„toolkits“ sowie Möglichkeiten ihrer Nutzung. Frau 

Ing. Jana Nedrdová stellte auf den Web-Seiten tou-

ristische Ziele im Bezirk Ústecký kraj und weitere 

ICT Instrumente vor. 

Die ausführlich vorbereitete Exkursion in die Um-

gebung der Bezirkshauptstadt war  nicht nur für die 

ausländischen sondern auch  für viele tschechische 

Teilnehmer interessant. Der Besuch des Freilichtmu-

seums und des Schlosses in Velké Březno hinterließ 

bei allen einen tiefen Eindruck.

Společně s krajem / 
Gemeinsam mit dem Bezirk
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Chomutov 11. 12. 2014 – Das 

grenzüberschreitende Projekt 

Kinderweihnachten im Erzgebirge 

vermittelte den Austausch der 

Weihnachtsgebräuche aus Böh-

men und Deutschland.  Aus der  

Partnerstadt Annaberg-Buchholz 

kamen die Vorschulkinder mit 

einer Reihe  Lieder und Gedichten 

und gemeinsam eröffneten sie 

mit Kindern aus den Kindergärt-

nern von Chomutov die Weih-

nachtausstellung  im Rittersaal 

des Rathauses. Sie brachten 

auch den Weihnachtsmann mit. 

Umgekehrt sind  die tschechi-

schen Kinder gemeinsam mit 

den Teufeln, dem  Heiligen Niklaus und Engeln nach Sachsen gefahren, um dort zu singen. 

Ein großer Beitrag war auch der Austauschaufenthalt der Kinder in den Kindergärten, wo die 

deutschen Kinder mit unseren Lehrerinnen eine Weihnachtssachen bastelten, so die Direktorin 

des Kindergartens Couto Frau Irena Kopeke. 

Das Ziel der Kinderweinacht im Erzgebirge war, an die Traditionen und Weihnachtsgewohn-

heiten zu erinnern. „Neben dem Austauschprogramm der tschechischen und der deutschen 

Kinder entstand im Chomutover Rathaus eine schöne gemeinsame Weihnachtsausstellung 

und die Kinder haben gemeinsam die Weihnachtsbäume auf dem Marktplatz in Chomutov, im 

Rathaus und auf der Straße in Annaberg-Buchholz  geschmückt,“ teilt die Projektmanagerin 

Marcela Kukiová mit. Beide Städte haben zu Weihnachten Programme und Magazine haraus-

gegeben und Chomutov hat auf dem Marktplatz dank des Projektes neue Stände gebaut, die 

mit Weihnachtsgeschichten aus dem Erzgebirge auf den hinteren Seiten geschmückt sind. Auf 

dem Weihnachtsmarkt in Annaberg befinden sich neue Stände mit kleinen Werkstätten, wo die 

tschechischen Kinder bei ihren Besuch versuchten, einige Weihnachtserzeugnisse zu gestallten. 

Das Projekt Kinderweihnachten im Erzgebirge wurde aus dem europäischen Fonds im Rah-

men des Programms Ziel 3 gefördert und aus den Mitteln der Partnerstädte Chomutov und 

Annaberg-Buchholz kofinanziert.

Weihnachtsmann, Teufel, Engel und der Heiligen Niklas wurden exportiert
Projekt přivezl Vánočního muže a vyvezl čerty, anděla a Mikuláše

Chomutov 11. 12. 2014 

– Přeshraniční projekt 

Dětské Vánoce v Kruš-

ných horách zprostřed-

koval výměnu vánočních 

zvyků z Čech i Německa. 

Z partnerského Annaber-

gu-Buchholze přijely 

předškolní děti s pás-

mem písní a básniček, 

společně s dětmi z cho-

mutovských mateřinek 

zahájily vánoční výstavu 

v Rytířském sále radnice 

a přivezly Vánočního 

muže. „Na oplátku zase 

české děti jely společně 

s čerty, Mikulášem a andělem zazpívat do Saska. Velkým přínosem byl i výměnný pobyt 

dětí v mateřských školách, kde si ty německé zkusily s našimi učitelkami vánoční kreativní 

tvorbu,“ řekla ředitelka Mateřské školy Chomutov Irena Kopecká. 

Cílem Dětských Vánoc v Krušných horách bylo připomenout tradice a vánoční obyčeje 

Krušných hor. V Čechách vídáme vánoční výzdobu někdy i dlouhé týdny před svátky, 

v Německu je tento zvyk jiný. Do poslední neděle před adventem se výzdoba nikde 

neobjeví. To je jeden z mnoha rozdílů v přípravách na Vánoce mezi zeměmi. „Kromě 

výměnného programu dětí z Čech a Německa vznikla na chomutovské radnici krásná 

společná vánoční výstava a také si děti z obou partnerských měst ozdobily společně 

stromečky na chomutovském náměstí, na radnici a v ulici Annabergu-Buchholze,“ uvedla 

projektová manažerka Marcela Kukiová. Obě dvě města zároveň vydala k Vánocům pro-

gramy a magazíny, Chomutov má na náměstí díky projektu nové stánky zdobené vánoč-

ním příběhem z Krušnohoří na zadních stranách. Na Annaberském trhu jsou zase nové 

stánky s dílničkami, ve kterých si zkusili vánoční výrobky i české děti při své návštěvě. 

Projekt Dětské Vánoce v Krušných horách byl spolufinancován z evropských fondů 

v rámci programu Cíl 3 přeshraniční spolupráce a z prostředků partnerských měst 

Chomutov a Annaberg-Buchholz.

Projektkoordinatorin der Euroregion Erzgebirge feiert Jubiläum

Alle Mitarbeiterinnen der Euroregion Erzgebirge/Krusnohori und die beiden Geschäftsführer 

waren am 15. Dezember nach Olbernhau gereist, um ihrer Kollegin Elke Zepak zum 50. Ge-

burtstag zu gratulieren. 

An guten Wünschen fehlte es nicht. Mögen sie alle in Erfüllung gehen. Dann sind Gesundheit, 

Erfolg und ein gutes Arbeitsklima auf Jahre garantiert. Herzlichen Glückwunsch!

Projektová koordinátorka Euroregionu Krušnohoří slaví jubileum

Všichni spolupracovníci Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge i oba jednatelé přijeli 15. 

prosince do Olbernhau, aby své kolegyni Elce Zepak poblahopřáli k jejím padesátým 

narozeninám. Nechyběla mnohá dobře míněná přání. Nechť se všechna vyplní. Pak bude 

zaručeno nejen její zdraví, ale i úspěchy a dobrá pracovní atmosféra na mnoho dalších 

let. Upřímně blahopřejeme!
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Schon zum sechsten Mal erscheint der Benefiz Wandkalender mit 

ausgewählten Aufnahmen des Erzgebirges, der am 20. November 

2014 im Sitz der Stiftung Obnova Krušnohoří (Erneuerung des 

Erzgebirges) und des Bergklubs Lesná feierlich übergeben wurde. 

Vor der Herstellung des Kalenders wurde ein Wettbewerb um die 

schönsten Aufnahmen des Erzgebirges durchgeführt und einige 

Fotos davon wurden in den Kalender übernommen. Aus diesem 

Grund  beteiligte sich an der Übergabe des Kalenders auch die 

Leiterin der Destinationsagentur Krušné hory Frau   Kateřina 

Suchá, die den Wettbewerb organisiert hatte. Den Kalender 

weihten die Autoren gemeinsam mit dem Vertreter der Stiftung, 

Herrn Antonín Herzán,  ein. 

Im Kalender findet man Aufnahmen von Frau Dobroslava Weiss-

mannová (Baldachýn Dlouhá Louka), Peter Mikšíček (Auersberg, 

Marienberg, Rolava, Boží Dar, Komáří Vížka, Hřebečná), Tomáš 

Dolinský (Nad Moldavou), Jiří Vrabec (Jaro na Spáleném 

rybníku, Prunéřovský potok u Farského mlýna), Josef Bláha 

(Podzim, Horní Halže po ránu). Der Kalender ist im Berg Klub 

Lesná erhältlich.

An der feierlichen Einweihung beteiligten sich neben den Autoren 

und bekannten Gästen auch Vertreter der Euroregion, die die  

langjährige Tätigkeit der Stiftung sowie des Klubs und die vielen 

grenzüberschreitenden Projekten hoch einschätzte. Sie werden 

immer erfolgreich umgesetzt und in großem Maße machten sie 

sich nicht nur um die Präsentation des Erzgebirges verdient, 

sondern auch um die ausgezeichnete grenzüberschreitende 

Zusammenarbeit.

Již po šesté vychází benefiční nástěnný kalendář s vybranými 

fotografiemi Krušných hor, který byl slavnostně pokřtěn 20. 

listopadu 2014 v sídle Nadačnímu fondu Obnova Krušnohoří 

a Horského klubu Lesná.

Při zhotovení kalendáře byla využita také soutěž o nejhezčí snímky 

Krušných hor a některé fotografie byly do kalendáře zařazeny. 

Proto se také předání kalendáře zúčastnila ředitelka Destinační 

agentury Krušné hory Kateřina Suchá, která soutěž organizova-

la. Kalendář pokřtili spolu s představitelem nadace Antonínem 

Herzánem i autoři snímků.  

V kalendáři naleznete fotografie od Dobroslavy Weissmannové 

(Baldachýn Dlouhá Louka), Petra Mikšíčka (Auresberg, Ma-

rienberg, Rolava, Boží Dar, Komáří Vížka, Hřebečná), Tomáše 

Dolinského (Nad Moldavou), Jiřího Vrabce (Jaro na Spáleném 

rybníku, Prunéřovský potok u Farského mlýna), Josefa Bláhy 

(Podzim, Horní Halže po ránu). Kalendář je k dostání v Horském 

klubu Lesná.

Slavnostního křtu se kromě autorů a mnoha významných hostů 

zúčastnili i zástupci Euroregionu Krušnohoří, kteří mnohaletou 

činnost nadace i klubu vysoce oceňují z mnoha úspěšných pře-

shraničních projektů, které na Lesné členové Nadačního fondu 

Obnova Krušnohoří i Horského kubu Lesná vždy velmi úspěšně 

realizují a nemalou měrou se tak zasloužili nejen o propagaci 

Krušnohoří, ale i o vynikající přeshraniční spolupráci.  

Krušnohorský kalendář - Erzgebirgischer Kalender

Antonín HerzánAntonín Herzán
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Město Postoloprty bylo dne 29. listopadu letošního 

roku pořadatelem 21. adventního koncertu našeho 

euroregionu. Ale již před vlastním koncertem pano-

vala na náměstí před kulturním domem adventní ná-

lada. Odpoledne tam dokonce místní umělci sehráli 

vánoční příběh v němčině. Na programu koncertu 

se poprvé objevil smyčcový dětský orchestr hudební 

školy Krušnohorského okresu (Erzgebirgskreis).  

Dostalo se mu té cti, že mohl koncert zahájit.  Frei-

berský chlapecký pěvecký sbor ho následoval hned 

na začátku tradičními, duchovními vánočními pís-

němi. Z české strany se prezentoval dětský pěvecký 

sbor Blecha ze ZUŠ Postoloprty, dětský pěvecký sbor 

z Loun a sbor Blecha Star z Postoloprt. Program byl 

velmi dobře připraven a pěvecké sbory i orchestr se 

prezentovaly ve vysoké kvalitě. Diváci z Postoloprt 

i četní hosté, kteří přijeli z Německa, odměnili vy-

stoupení sborů bouřlivým potleskem. Nečekaným 

vyvrcholením, především pro děti a mládež, byl 

ohňostroj, který byl na závěr koncertu odpálen pří-

mo v sále. Koncert se uskutečnil za velké pomoci 

Ústeckého kraje.

Die Stadt Postoloprty war in diesem Jahr Ausrich-

ter des 21. Adventssingens unserer Euroregion am 

29. November. Es ging bereits vor dem Konzert  

adventlich zu auf dem Platz vor dem Kulturhaus. 

Am Nachmittag wurde die Weihnachtsgeschichte 

dort auf Deutsch aufgeführt. Erstmalig nahm am 

Programm das Jugendstreichorchester der Mu-

sikschule des Erzgebirgskreises teil. Sie durften 

den musikalischen Reigen eröffnen. Der Freiberger 

Knabenchor folgte dem Auftakt mit traditionellen, 

geistlichen Weihnachtsliedern. Von tschechischer 

Seite präsentierten sich der Kinderchor Blecha der 

Kunstschule in Postoloprty, der Kinderchor der 

Kunstschule in Louny und der Chor Blecha Star 

aus Postoloprty. Das Programm war gut zusam-

mengestellt und die Chöre sowie das Orchester 

präsentierten sich in einer hohen Qualität. Die Zu-

schauer aus Postoloprty und die aus Deutschland 

angereisten Gäste honorierten die Aufführung mit 

viel Applaus. Ein besonderer Höhepunkt, vor allem 

für die teilnehmenden Kinder und Jugendlichen, war 

das Feuerwerk, das am Schluss des Konzertes als 

Überraschung im Saal gezündet wurde. Das Konzert 

konnte aufgrund der großen Hilfe des Ústecký kraj 

und der Landesdirektion Sachcen realisiert werden.

Adventní koncert euroregionu v Postoloprtech
Adventssingen der Euroregion in Postoloprty

Ústeckého kraje.

Společně s krajem / 
Gemeinsam mit dem Bezirk
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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

Erzgebirge/Wolkenstein - Die Abschlussver-

anstaltung des Ziel3-Projektes „Radregion 

Erzgebirge“ – Vernetzung der überregionalen 

Radrouten im böhmisch-sächsischen Erzge-

birge „Cykloregion Krušné hory“ – Propojení 

nadregionálních cyklotras v česko-německém 

Krušnohoří“ fand im Schloss Wolkenstein statt. 

Getroffen haben sich die vier Projektpart-

ner Wirtschaftsförderung Erzgebirge GmbH 

(WFE GmbH), Kurortentwicklungsgesellschaft 

Sächsische Schweiz mbH (KEG mbH), Touris-

musverband Erzgebirge e.V. (TVE e.V.) sowie 

das Bezirksamt Ústí nad Labem mit Vertretern 

der beteiligten Kommunen, der Landkreise 

Mittelsachsen, Sächsische Schweiz/Os-

terzgebirge und dem Erzgebirgskreis sowie 

Vertretern weiterer beteiligter Behörden. Sie 

zogen Bilanz über zwei Jahre erfolgreiche 

deutsch-tschechische Projektarbeit auf tou-

ristischem Gebiet. 

600 km Radrouten als Garant 

für grenzenloses Radfahrvergnügen 

Unter dem Titel „Radregion Erzgebirge“ 

wurde ein Teil des Radfernweges „Säch-

sische Mittelgebirge“ I-6 inklusive weiterer 

Zubringerrouten auf deutscher Seite und der 

Erzgebirgsmagistrale (Krušnohorská magis-

trála“) auf tschechischer Seite beschildert. 

Speziell zur radtouristischen Erschließung 

des Grenzraumes erhielten weiterhin 12 

grenzüberschreitende Verbindungen Mar-

kierungen. Bis zum Projektbeginn gab es 

kein grenzüberschreitendes Konzept zur 

Entwicklung der Radtouristik im gesamten 

Erzgebirge. Mit dieser nun entstandenen 

Leiterstruktur wurden abwechslungsreiche 

und zum Teil anspruchsvolle Entdeckungs-

touren beiderseits der Grenze möglich. 

„Offiziell endend zum 31.12.2014, wurde 

im Rahmen des Projektes ein insgesamt 

über 600 km umfassendes grenzüber-

schreitendes Radroutennetz geschaffen und 

allein zwischen Eibenstock und Altenberg 

1.600 touristischen Radroutenschilder an 

ca. 1.000 Standorten durch die Kommunen 

angebracht“, resümierte Jens Habermann, 

„Radregion Erzgebirge“ – durch Ziel 3-Projekt 
nun grenzenlos im Erzgebirge unterwegs
Projekt zur Vernetzung der überregionalen Radrouten im deutsch-böhmischen Erzgebirge abgeschlossen

„Cyklistický region Krušnohoří“ – projektem Cíl 3
teď už na cestách Krušnohořím bez hranic
Projekt propojení nadregionálních cyklotras v česko-německém příhraničí dokončen

Geschäftsbereichsleiter Touristische Infra-

struktur der WFE GmbH. 

Übersichtskarte und GPS-Download 

als Orientierungshilfen 

Informationen über den Routenverlauf gibt 

eine Übersichtskarte, welche bald kostenfrei 

bei den Projektpartnern, den Kommunen und 

den Tourismuszentren erhältlich ist. Weiter-

hin entwickelt der TVE e.V. unter anderem 

Tourenvorschläge, die dann sowohl digital für 

GPS-Geräte unter www.radregion-erzge-

birge.de downloadbar sind als auch in einer 

Broschüre zusammengefasst werden. „In 

Summe werden durch die Struktur 20 Rund-

tourenempfehlungen und 9 Etappentouren-

empfehlungen mit einer Gesamtstrecke von 

900 km möglich“, erklärt Birgit Knöbel vom 

TVE e.V.. Darüber hinaus geben direkt am 

Wegesrand über 70 Übersichtstafeln Infor-

mationen zu Streckenverlauf und Höhenprofil. 

Die komplette Vermarktung und gezielte Be-

werbung der Radregion Erzgebirge übernimmt 

der TVE e.V..

WFE GmbH als Koordinierungsstelle 

für den Teilbereich deutsches Erzgebirge 

In der Erzgebirgsregion von Eibenstock bis 

Altenberg vertrat die WFE GmbH die In-

teressen von 26 Kommunen an einem ca. 

400 km langen Teilstück des Routennetzes. 

In der Koordinierungsstelle der WFE GmbH 

wurden sämtliche Aufgaben beginnend mit 

der Routenfindung, der Abstimmung zwi-

schen den beteiligten Projektpartnern und 

der Schilderkonzeption bis hin zur Begleitung 

der Schilderanbringung vor Ort erledigt. Die 

KEG GmbH arbeitete auf ähnliche Weise ca. 

50 km Radroute von der Autobahn A17 bis 

zum Elberadweg aus und beschilderte diese 

neu. Auf tschechischer Seite überprüfte der 

Lead-Partner des Projektes, das Bezirksamt 

Ústí nad Labem,  ein ca. 170 km langes Teil-

stück der Erzgebirgsmagistrale hinsichtlich 

ihrer Beschilderung und brachte neue Weg-

weisungen an. Dabei wurde auch Belag auf 

einer Gesamtlänge von 23 km „saniert“ und auf 

neuesten Standard gebracht. „Wichtig war uns 

dabei von Anfang an ein einheitliches Design 

der zweisprachigen Beschilderungen und Pu-

blikationen auf deutscher und tschechischer 

Seite,“ so Barbora Hyšková, Projektkoordi-

natorin Ústí nad Labem.

Die Finanzierung erfolgt aus den bewilligten 

Fördermitteln des Freistaates Sachsen und 

der EU, den Eigenmitteln der projektbeteiligten 

Kommunen sowie des Landkreises Mittel-

sachsen und des Erzgebirgskreises.
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Krušnohoří/Wolkenstein - Závěrečné zase-

dání projektu v programu Cíl 3 s názvem Cy-

klistický region Krušnohoří - Propojení nadre-

gionálních cyklotras v česko-německém 

příhraničí - Vernetzung der überregionalen 

Radrouten im böhmisch-sächsischen Erz-

gebirge se konalo ve Wolkensteinu. Setkali 

se zde čtyři projektoví partneři: Wirtschafts-

förderung Erzgebirge GmbH (WFE GmbH), 

Kurortentwicklungsgesellschaft Sächsische 

Schweiz mbH (KEG mbH), Tourismusver-

band Erzgebirge e.V. (TVE e.V.), a rovněž 

Krajský úřad Ústeckého kraje. Zúčastnili se 

ale i zástupci dotčených obcí, okresu Kruš-

nohorského a okresu Středosaského, Säch-

sische Schweiz/Osterzgebirge a zástupci 

dalších zúčastněných institucí. Byl to důvod 

k bilancování více než dvou let úspěšné 

projektové česko–německé práce v oblasti 

rozvoje turistiky.

600 km cyklotrasy jako garant požitků 

z cyklistiky bez hranice   

Názvem Cyklistický region Krušnohoří byla 

vyznačena část dálkové cyklotrasy „Saské 

Středohoří“ I-6 včetně dalších napojovacích 

tras na německé straně a jako Krušnohorská 

magistrála na české straně. Speciálně pro 

zahrnutí turistických cyklotras v příhraničí bylo 

vyznačeno dalších 12 přeshraničních spojnic. 

Až do zahájení projektu neexistovala v celém 

Krušnohoří žádná přeshraniční koncepce pro 

rozvoj cykloturistiky. Touto jakoby žebřinovou 

strukturou spojující obě země bude možné 

podnikat objevné túry na obě strany a budou to 

částečně i někdy dost náročné úseky. Projekt 

končící oficiálně 31. 12. 2014, vytvořil 600 km 

přeshraničního propojení a jen mezi obcemi 

Eeibenstock a Altenberg usadil 1600 turistic-

kých cyklistických ukazatelů na tisíci místech 

v obcích, shrnul Jens Habermann, vedoucí 

odboru turistické infrastruktury ve společnosti  

WFE GmbH. 

Přehledná mapa a GPS-Downaland 

jako orientační pomůcky

Informace o průběhu tras podává přehledná 

mapa, která bude záhy zdarma k dostání 

„Radregion Erzgebirge“ – durch Ziel 3-Projekt 
nun grenzenlos im Erzgebirge unterwegs
Projekt zur Vernetzung der überregionalen Radrouten im deutsch-böhmischen Erzgebirge abgeschlossen

„Cyklistický region Krušnohoří“ – projektem Cíl 3
teď už na cestách Krušnohořím bez hranic
Projekt propojení nadregionálních cyklotras v česko-německém příhraničí dokončen

u projektových partnerů, obcí a v turistic-

kých informačních centrech. Dále sdružení 

TVE připravuje kormě jiného i návrhy tu-

ristických tras, které budou pak digitálně 

pro přístroje GPS ke stažení na adrese 

www.radregion-erzgebirge.de a také budou 

shrnuty v brožuře. „Dohromady budou ob-

sahovat v této struktuře 20 doporučených 

cyklotras a 9 doporučených etap s celkovou 

délkou tras  900 km, které je možné absolvo-

vat,“ vysvětluje Birgit Knöble z TVE e.V. Kro-

mě toho navíc je na krajnicích cest víc než 70 

informačních tabulí s informacemi o průběhu 

trasy a výškovém profilu. Kompletní  značení 

a cílenou reklamu na Cyklistický region Kruš-

nohoří převzal turistický svaz TVE e.V. 

Společnost WFE GmbH jako koordinační 

místo pro oblast německého Krušnohoří

V Krušnohorském okrese od obce Eibenstock 

do Altenbergu zastupuje WFE GmbH zájmy 

26 obcí na 400 km dlouhém úseku sítě tras. 

V koordinačním středisku společnosti WFE se 

vyřizují veškeré úkoly, počínajíc vyhledávání 

tras, dohody mezi zúčastněnými projektovými 

partnery a koncepcí značení až po doprovod 

a osazování značek přímo na místě. Společ-

nost KEG GmbH pracuje podobným způso-

bem.  Zpracovala 50 km cyklotras od dálnice 

A 17 po Labskou cyklomagistrálu a nově trasu 

vyznačila. Na české straně prověřil vedoucí 

partner projektu Krajský úřad Ústeckého kraje 

svůj úsek v délce cca 170 km Krušnohorské 

cyklistické magistrály s ohledem na její značení 

a usadil nové značky. Přitom byl také sanován 

povrch cest v celkové délce 23 km a dosáhl 

tak nejmodernějšího standardu. „Důležité 

bylo o začátku zachování stejného desingu 

dvojjazyčného značení a publikací na české 

a německé straně,“ uvádí Barbora Hyšková, 

projektová koordinátorka z Ústí nad Labem. 

Financování bylo zajištěno ze schválených 

dotačních prostředků Svobodného státu Sas-

ko a z EU, vlastní podíl uhradily obce, které 

se na projektu podílely, ale také Landkreises 

Mittelsachsen (Středosaský okres) a Erzge-

birgskreises (Krušnohorský okres).
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Auf dem Kai unter der Burg in Kadaň wurde eine Skulptur 

enthüllt, die der Künstler und Kunstschmied Karel Meloun 

als „Ehre des Mikuláš von Kadaň“ genannt hat. Es geht 

um die zweimal vergrößerte Kopie der ursprünglichen 

mechanischen Uhr des Prager Turms aus dem Jahr 1410 

und um ein Astrolabium. 

Mikuláš von Kadaň ist eine bekannte Persönlichkeit in der 

königlichen Stadt. Als königlicher Uhrmacher arbeitete er 

in ihrer Blütezeit mit  dem Meister der Prager Universität, 

dem Mathematiker und Astronomen Jan Šindel zusam-

men und verbesserte 1410 die Turmuhr am Rathaus der 

Prager Altstadt.   

Karel Meloun schuf die Kadaner Aposteluhr genau nach 

dem Vorbild aus der Zeit des Kadaner Landeskindes. Ihre 

Herstellung dauerte etwa fünf Monate. Die Halbfabrikate 

wurden mit Laser geschnitten aber fast 90%  schmiedete 

Karel Meloun von Hand. Nun können nicht nur die Spa-

ziergänger am Kadaner Egerufer das einzigartige Panorama 

mit der Burg Kadaň genießen, sondern es bietet sich auch 

ein ungewöhnlicher Blick „von der anderen Seite“, den 

die Aposteluhr in Prag ihren Besuchern nicht bieten kann. 

Na nábřeží pod hradem v Kadani byla odhalena 

skulptura, kterou její tvůrce, sochař a umělecký 

kovář Karel Meloun z Klášterce nad Ohří, nazval 

„Pocta Mikulášovi z Kadaně“.

Jde o dvakrát zvětšenou kopii původního hodinové-

ho stroje Pražského orloje z roku 1410 a astrolab.

Mikuláš z Kadaně je významnou osobností králov-

ského města. Jako královský hodinář v době své 

slávy, kdy pracoval pro krále Václava IV., spolu 

s mistrem pražské univerzity, matematikem a ast-

ronomem Janem Šindelem zdokonalil roku 1410 

orloj na radnici Starého Města pražského. 

 Karel Meloun „kadaňský orloj“ vytvořil přesně 

podle původní předlohy z doby kadaňského rodáka. 

Výroba velké skulptury trvala zhruba pět měsíců. 

Polotovary dílů byly vyřezány laserem a z devade-

sáti procent je Karel Meloun ručně překoval. Nejen 

korzujícím po kadaňském nábřeží se nyní nabízí 

unikátní panorama s kadaňským hradem. Navíc 

se jim nabízí i neobvyklý pohled „z druhé strany“, 

který jim orloj v Praze běžně nabídnout nemůže.

Besucher der Stadt Kadaň können jetzt die Aposteluhr 
von der anderen Seite anschauen
Návštěvníci Kadaně si mohou prohlédnout orloj i z druhé strany


