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chtěli bychom využít příležitost v tomto posledním vydání Infopres-

su v roce 2015, abychom popřáli všem občankám a občanům na-

šeho euroregionu šťastný a především mírumilovný nový rok 2016. 

Naše novoroční přání spojujeme s poděkováním všem, kteří se 

angažovali za dobré spolužití lidí v obou našich zemích – ať už jsou 

to přeshraniční projekty, občanská přeshraniční angažovanost 

v oblasti životního prostředí, kultury, turistiky, v oblasti sociální či 

v oblasti krizového managementu. 

Konflikty v mnoho částech naší zeměkoule představují také i pro 

Evropu velké výzvy. A ty se nezastaví před našimi vlastními 

dveřmi.  

Lidé v našem euroregionu žijí odedávna v přátelském soužití, 

a tak by to také mělo zůstat. Vybízíme proto všechny, kteří se 

touto sousedskou spoluprací cítí zavázáni, aby se na tomto pro-

cesu sbližování podíleli. 

Kooperační program Sasko-Česká republika 2014 – 2022, který 

byl právě zahájen, a především pak Fond malých projektů, spra-

vovaný euroregionem, může tomu být velmi dobře nápomocen. 

Přejeme Vám ve všech záměrech Vaší přeshraniční spolupráce, 

a Vám osobně, mnoho úspěchů.  

wir möchten die Gelegenheit nutzen, mit der letzten Ausgabe der Infopress 

im Jahr 2015  allen Bürgerinnen und Bürgern unserer Euroregion Erzgebir-

ge/Krušnohoří ein glückliches und vor allem friedvolles Neues Jahr 2016 zu 

wünschen.

Unsere Wünsche verbinden wir mit dem Dank an alle, die sich für das gute 

Zusammenleben der Menschen in unseren beiden Ländern engagiert ha-

ben - sei es durch grenzübergreifende Projekte, durch grenzübergreifendes, 

bürgerliches Engagement im  Umweltschutz, in der Kultur, dem Tourismus 

im sozialen Bereich oder dem Katastrophenschutz.

Durch die Konflikte in vielen Teilen unserer Erde steht auch Europa vor großen 

Herausforderungen. Und diese machen vor der eigenen Haustür keinen Halt.

Die Menschen in unsere Euroregion leben seit langem das friedliche Mit-

einander vor und so sollte es auch bleiben. Wir ermuntern deshalb alle, die 

sich der nachbarlichen Zusammenarbeit verpflichtet fühlen, sich an diesem 

Prozess zu beteiligen.

Das in diesem Jahr gestartete Kooperationsprogramm Sachsen - Tschechi-

sche Republik 2014 – 2020 kann, insbesondere  im dazugehörigen Klein-

projektefonds, den die Euroregion verwaltet, dafür eine große Hilfe sein.

Wir wünschen Ihnen bei allen Vorhaben der grenzübergreifenden Zusam-

menarbeit und auch für Sie persönlich viel Erfolg.

Milí obyvatelé Euroregionu 
Krušnohoří/Erzgebirge, 
vážené čtenářky a vážení čtenáři Infopressu,

Liebe Einwohner der Euroregion 
Erzgebirge/Krušnohoří, 
sehr geehrte Leserinnen und Leser der Infopress,

Jiří Hlinka, 
předseda Euroregionu Krušnohoří

Matthias Damm, 
Vorsitzender der Euroregion Erzgebirge
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Beim grenzübergreifenden Kooperations-

programm Freistaat Sachsen-Tschechische 

Republik 2014-2020 sind die ersten Projekte 

auf den Weg gebracht. Der Begleitausschuss 

des Programms bestätigte heute (8.   Dezem-

ber 2015) auf seiner Sitzung acht Projekte zur 

grenzüberschreitenden Zusammenarbeit, die 

mit insgesamt 14 Millionen Euro unterstützt 

werden. „Ich freue mich, dass die ersten 

Akteure dies- und jenseits der Grenze jetzt 

loslegen und das Kooperationsprogramm mit 

Leben füllen können“, sagte Staatsminister 

Thomas Schmidt. „Die genehmigten acht 

Projekte zeigen beispielhaft die guten Ideen 

der Menschen im Grenzraum für die ge-

meinsame Arbeit. Ich bin mir sicher, dass die 

neuen Vorhaben die Menschen aus Sachsen 

und Tschechien weiter zusammenführen und 

die Grenze noch mehr verschwinden lassen.“

Unter den bestätigten Projekten sind drei 

Vorhaben zum grenzübergreifenden Katas-

trophenschutz. Die Gemeinden Breitenbrunn 

und Boží Dar, die Stadt Reichenbach und 

der Ort Nový Oldřichov sowie die Gemeinde 

Hrensko und der Feuerwehrverein Ottendorf 

e. V. wollen die Zusammenarbeit auf diesem 

Gebiet verbessern. Bei dem Projekt der Ge-

meinden Breitenbrunn und Boží Dar soll ein 

gemeinsam zu nutzendes   Feuerwehrdepot 

in Breitenbrunn gebaut werden. Die Feuer-

wehren der beiden Orte wollen außerdem 

unter anderem ein neues Tanklöschfahrzeug, 

einen neuen Mannschaftstransportwagen und 

ein Rettungsboot anschaffen. Das Projekt wird 

mit zwei Millionen Euro gefördert. 

Die Stadt Reichenbach und der Ort Nový 

Oldřichov planen den Umbau eines Feuer-

wehrgerätehauses sowie die Anschaffung 

von zwei Mannschaftswagen, drei Tanklösch-

fahrzeugen und eines multifunktionalen Feu-

erwehrfahrzeuges. Erarbeitet werden soll ein 

Handbuch zur grenzübergreifenden Zusam-

menarbeit in Notsituationen. Zu dem Projekt, 

das mit 1,8 Millionen Euro unterstützt wird, 

gehören auch Sommercamps und Wettkämpfe 

für die Jugendfeuerwehren. Die Gemeinde 

Hrensko und der Feuerwehrverein Ottendorf 

e. V. wollen für Notfälle in den Nationalparks 

der Sächsisch-Böhmischen Schweiz gerüstet 

sein und deshalb ein Transportfahrzeug, eine 

Motorspritze, spezielle Tragen und Berg-

14 Millionen Euro für grenzüberschreitende Projekte
Acht Vorhaben im Programm Sachsen-Tschechien bewilligt

rettungstechnik sowie ein Zelt für 

Evakuierungen anschaffen. Ange-

dacht sind außerdem gemeinsame 

Übungen, Schulungen und öffentli-

che Veranstaltungen für Jugendliche. 

Die Vorhaben der Gemeinde und 

des Feuerwehrvereins werden mit 

138.000 Euro gefördert.

Um die Einführung fachübergreifen-

der Verfahren für die Nutzung von 

Boden und Fels als Baugrund und 

Baumaterial geht es bei einem Bildungs-

projekt, an dem sich die HTW Dresden, die 

Hochschule Zittau, die TU Liberec und die 

Karlsuniversität Prag beteiligen. Sächsische 

und tschechische Studenten werden ge-

meinsam Untersuchungen an Standorten in 

Sachsen und Tschechien durchführen und 

Lösungen erarbeiten, die auf einer neuen 

Internetplattform veröffentlicht werden. Das 

Projekt wird mit 1,5 Millionen Euro gefördert.

Mit dem Vorhaben „Adelsschätze – Die Lust 

des Sammelns in Sachsen und Böhmen“ be-

absichtigen die Schlösser Weesenstein und 

Decín, die Leidenschaft des Sammelns von 

Kunstgegenständen durch sächsische und 

böhmische Adelsfamilien der Allgemeinheit 

näher zu bringen. Mitarbeiter beider Schlösser 

wollen gemeinsam an der Rekonstruktion der 

ursprünglichen Schlosssammlungen und an 

der Restauration wertvoller Sammlungsstücke 

arbeiten. Mehrere Ausstellungen sollen die At-

traktivität der beiden Kultureinrichtungen stei-

gern und damit den sächsisch-böhmischen 

Grenzraumes als Tourismusregion weiter 

aufwerten. Dafür erhalten die Projektpartner 

eine Unterstützung in Höhe von 1,3 Millio-

nen Euro. Mit einem ähnlichen Projekt hatten 

beide Schlösser in der letzten Förderperiode 

großen Erfolg.

Bis 2020 stehen 186 Millionen Euro für 

grenzübergreifende Projekte in den Berei-

chen Hochwasser-, Brand- und Katastro-

phenschutz, Innere Sicherheit, Erhaltung 

und Nutzung des gemeinsamen Natur- und 

Kulturerbes, grenzübergreifender Touris-

mus, Umweltschutz, Bildung sowie zur Un-

terstützung des interkulturellen Dialogs und 

der partnerschaftlichen Zusammenarbeit zur 

Verfügung. Die Mittel stammen aus dem Eu-

ropäischen Fonds für regionale Entwicklung 

(EFRE) sowie nationalen Beiträgen der beiden 

Nachbarländer.



4

NOVÝ PROGRAM
NEUES PROGRAM

V rámci přeshraničního Programu spoluprá-

ce Česká republika - Svobodný stát Sasko 

2014 - 2020 byly odsouhlaseny první projekty. 

Monitorovací výbor Programu dne 8. prosince 

2015 na svém zasedání schválil osm projektů 

přeshraniční spolupráce, které budou podpo-

řeny celkem 14 miliony EUR. „Mám radost, 

že první aktéři z obou stran hranice mohou 

začít pracovat a naplnit tak Program spolu-

práce životem“, říká saský ministr Thomas 

Schmidt. „Těchto osm schválených projektů 

je příkladem dobrých nápadů lidí z pohraničí 

pro společnou práci. Jsem si jist, že díky těm-

to novým projektům se lidé z Česka i Saska 

ještě více sblíží a hranice se ještě více vytratí.“ 

Tři ze schválených osmi projektů se zabývají 

ochranou před katastrofami. Obce Boží Dar 

a Breitenbrunn, obec Nový Oldřichov a měs-

to Reichenbach a obec Hřensko a hasičské 

sdružení Feuerwehrverein Ottendorf e. V. by 

chtěli zlepšit spolupráci v této oblasti. 

V rámci projektu obcí Boží Dar a Breitenbrunn 

má být v obci Breitenbrunn vybudována po-

žární zbrojnice, kterou budou využívat obě 

obce. Hasiči z obou obcí chtějí kromě toho 

pořídit i nové požární zásahové vozidlo, nové 

vozidlo pro přepravu hasičů a záchranný člun. 

Projekt bude podpořen dvěma miliony EUR. 

Město Reichenbach a obec Nový Oldřichov 

plánují přestavbu hasičské zbrojnice a po-

řízení dvou vozidel pro přepravu hasičů, tří 

vozidel s cisternou a jednoho multifunkčního 

vozidla. Kromě toho má vzniknout příručka pro 

přeshraniční spolupráci v případě nouzových 

situací. Vzniknout má i příručka pro pře-

shraniční spolupráci v nouzových případech. 

Součástí projektu, který bude podpořen 1,8 

miliony EUR, jsou i letní tábory a soutěže pro 

mladé hasiče. Obec Hřensko a hasičské sdru-

žení Feuerwehrverein Ottendorf e.V. chtějí být 

vyzbrojeny na nouzové situace v národních 

parcích v Českosaském Švýcarsku. Proto 

si chtějí pořídit dopravní vozidlo, motorovou 

stříkačku, speciální nosítka a výstroj pro hor-

skou záchrannou službu spolu se stanem 

pro evakuované osoby. Dále jsou plánována 

 společná cvičení, školení a veřejné akce pro 

mládež. Tento záměr bude podpořen částkou 

ve výši 138 000,00 EUR. 

O zavádění interdisciplinárních postupů při 

využívání půdy a nehomogenních hornin 

jako stavebního podloží se jedná v případě 

vzdělávacího projektu, kterého se zúčast-

ní Vysoká škola technická a hospodářská 

v Drážďanech (HTW Dresden), Vysoká škole 

v Žitavě a Zhořelci (Hochschule Zittau / Gör-

litz), Technická univerzita v Liberci a Karlova 

univerzita v Praze. Čeští a saští studenti 

budou společně realizovat průzkumy na lo-

kalitách v Česku a Sasku a vytvářet řešení, 

která budou publikována na nové internetové 

platformě. Projekt bude podpořen částkou ve 

výši 1,5 milionů EUR. 

Simulační hra - podpora demokracie, to-

lerance a přeshraniční spolupráce s dotací 

1.249.201,21 EUR umožní českým a ně-

meckým dětem vcítit se do pocitů menšin 

a uprchlíků. 

Projektem „Šlechtické poklady - sběratelské 

radosti v Čechách a v Sasku“ chtějí zámek 

v Děčíně a zámek Weesenstein v Sasku 

přiblížit sběratelství uměleckých předmětů 

českých a saských šlechtických rodů veřej-

14 milionů EUR pro nové přeshraniční projekty
Nové projekty v česko-saském programu schváleny

nosti. Pracovníci obou zámků chtějí společně 

pracovat na rekonstrukci původních zámec-

kých sbírek a restaurování cenných sbírko-

vých předmětů. Atraktivitu obou kulturních 

institucí a tím i česko-saského pohraniční 

jako turistické destinace má zvýšit několik 

výstav. Partneři projektu pro tyto účely získají 

dotaci ve výši 1,3 milionů EUR. Oba zámky 

již úspěšně realizovaly dva podobné projekty 

během minulého programového období. 

Do roku 2020 je pro přeshraniční projekty v 

oblastech ochrany proti povodním, požárům 

a katastrofám, vnitřní bezpečnosti, zachování 

a využití společného přírodního a kulturního 

dědictví, přeshraničního cestovního ruchu, 

ochrany životního prostředí, vzdělávání, 

podpory dialogu mezi kulturami a partnerské 

spolupráce k dispozici 186 milionů eur. Tyto 

prostředky pocházejí z Evropského fondu 

pro regionální rozvoj (ERDF) a z národních 

příspěvků obou sousedních zemí.

(fb)
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Ustavující zasedání nově vytvořeného Lo-

kálního řídícího výboru proběhlo 10. 11. 2015 

v jednatelství německé části našeho eurore-

gionu ve Freibergu. Toto rozhodovací grémium 

pro Fond malých projektů v novém programu 

Interreg V-A na tomto svém prvním jedná-

ní schválilo jednací řád, stanovilo minimální 

hranici pro přijetí projektu k hodnocení na 50 

bodů a stanovilo termíny zasedání v roce 2016. 

O projektech se v příštím roce bude rozho-

dovat na jednáních 24. 2. v Mostě, 25. 5. ve 

Freibergu, 7. 9. v Mostě a 30. 11. ve Freibergu.

Na freiberském zasedání bylo již také schvá-

leno prvních šest projektů. Fond malých pro-

jektů, který spravuje a administruje Euroregion 

Krušnohoří, je projektem v programu Interreg 

V-A a podporuje přeshraniční spolupráci 

Saska a ČR do roku 2020. Ročně bude mít 

každá strana euroregionu k dispozici v tomto 

oblíbeném Fondu malých projektů průměrně 

300 000 EUR. Celkem je k dispozici v sou-

časném programovém období 1 211 000 EUR. 

O přidělení dotace rozhoduje česko–saský 

společný Lokální řídící výbor s celkovým poč-

tem 16 hlasujících členů a 7 členů s hlasem 

poradním. Projekty byly posouzeny v odbor-

ných komisích euroregionu, a názory komisí 

byly plně akceptovány. Jednání se zúčastnili 

zástupci Ministerstva pro místní rozvoj ČR 

Dr. Jiří Horáček a Ing. Karel Malát, za saský 

Správní orgán, kterým je Saské ministerstvo 

zemědělství a životního prostředí, paní Katrin 

Schütte. Euroregion Krušnohoří je prvním 

euroregionem, který již Fond malých projektů 

zahájil.

První projekty ve Fondu malých projektů
Erste Projekte im Kleinprojektefonds

Die konstituierende Sitzung des neu gebilde-

ten Lokalen Lenkungsausschusses fand am 

10. 11. 2015 am Sitz der Geschäftsstelle des 

deutschen Teiles unsrer Euroregion in Frei-

berg statt. Dieses Entscheidungsgremium für 

den Kleinprojektefonds im neuen Programm 

Interreg V-A genehmigte bei seiner ersten 

Tagung die Geschäftsordnung, die minimale 

Grenze der Bewertung zur Vorlage eines Pro-

jektes auf 50 Punkte, sowie die Sitzungster-

mine 2016. Diese finden am 24. 02. in Most, 

am 25. 05. in Freiberg, am 07.09 in Most und 

am 30. 11. in Freiberg statt. 

Bei der Tagung in Freiberg wurden bereits 

sechs erste Projekte genehmigt. Der Klein-

projektefonds wird von der Euroregion ver-

waltet und administriert und ist ein Projekt im 

Programm Interreg V-A, das die grenzüber-

schreitende Zusammenarbeit zwischen Sach-

sen und der Tschechischen Republik bis 2020 

fördert. Jährlich hat jede Seite der Euroregion 

in dem beliebten Fonds der Kleinprojekte 

durchschnittlich 200 000 EUR zur Verfügung. 

Insgesamt verfügt die neue Förderperiode 

über 1. 200 000 EUR für Tschechien und 1.300 

00 EUR für Sachsen. Über die  Förderung ent-

scheidet ein gemeinsamer sächsisch–tsche-

chischer Lenkungsausschuss mit insgesamt 

16 stimmberechtigten Mitgliedern und mit 7 

beratenden Stimmen. Die Projekte werden in 

den Arbeitsgruppen bewertet und die Ansich-

ten der Arbeitsgruppen werden berücksichtigt. 

An der Sitzung nahmen 2 Vertreter des Mi-

nisteriums für Regionale Entwicklung, Dr. Jiří 

Horáček und Ing. Karel Malát teil, sowie Frau 

Katrin Schütte als Vertreterin der sächsischen 

Verwaltungsbehörde im Ministerium für Land-

wirtschaft und Umwelt. Die Euroregion Erz-

gebirge/Krušnohoří ist die erste Euroregion, 

in der der Kleinprojektefonds gestartet wurde.   
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Tak jako v minulém programu Cíl 3, je i v no-

vém programovém období v programu Interreg 

V-A Euroregion Krušnohoří/Erzgebirge správ-

cem i administrátorem Fondu malých projektů. 

Tento fond se osvědčil jako velmi účinný ná-

stroj podpory přeshraniční spolupráce a v mi-

nulém období podpořil na 300 projektů s dotací 

téměř 3 miliony EUR. V tomto programovém 

období budou mít euroregiony k dispozici při-

bližně stejné prostředky a v našem euroregio-

nu počítáme opět s přibližně 300 000 EUR 

ročně. Na workshopu o proceduře podávání 

projektových žádostí a vyúčtování projektů 

se v Kadani v kulturním domě sešli v pondělí 

23. listopadu 2015 ve velkém počtu zájemci 

o přeshraniční spolupráci, aby se dozvěděli 

nejen teoretické podrobnosti, ale seznámili 

se s Fondem malých projektů i na praktické 

ukázce. O proceduře hodnocení projektových 

žádostí v odborných komisích euroregionu 

a o rozhodování v Lokálním řídícím výboru 

informoval jednatel, který přítomné seznámil 

i se strukturou euroregionu. Vlastní podávání 

projektových žádostí představila projektová 

manažerka Martina Ďurdíková a o vyúčtování 

projektů podrobně hovořila finanční manažer-

ka Ing. Petra Konečná. Obě pak na konkrétní 

projektové žádosti prezentovaly celou pro-

blematiku podávání projektů. Velmi podnětné 

bylo vystoupení Ing. Lenky Klognerové, která 

je v Centru pro regionální rozvoj ČR vedoucí 

oddělení a spadá pod její oddělení také kon-

trola Fondu malých projektů. Posluchači se 

v závěrečné diskusi dotazovali především na 

problematiku uznatelných nákladů, paušálů, 

spoluúčast saského partnera a na problemati-

ku vlastního podílu na nákladech projektu. Po-

děkování za organizaci workshopu patří Mgr. 

Janu Losenickému, místostarostovi Kadaně, 

členu Rady Euroregionu Krušnohoří.

Workshop k Fondu malých projektů v Kadani
Workshop zu dem Kleinprojektefonds

Wie im ehemaligen Programm Ziel 3, ist in der 

neuen Förderperiode Interreg V-A die Eurore-

gion Erzgebirge/Krušnohoří wieder Verwalter 

und Administrator des Kleiprojektefonds. Der 

Fonds hat sich als sehr effektives Instrument 

der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit 

erwiesen und hat in der vorigen Periode rund 

300 Projekte mit einer Förderung von etwa 

3 Millionen EUR genehmigt. In der neuen 

Förderperiode stehen der Euroregion fast 

ebenso viele Finanzmittel zur Verfügung. Bei 

dem Workshop über die Prozedur der Be-

antragung der Projekte mit ihrer Abrechnung 

trafen sich am 23. November in Kadaň viele 

Interessenten der grenzüberschreitenden 

Zusammenarbeit, um nicht nur die theore-

tischen Einzelheiten zu erfahren, sondern 

auch den Kleinprojektefonds in einer prak-

tischen Veranschaulichung kennenzulernen. 

Über die Bewertung der Projektantrage in 

den Arbeitsgruppen der Euroregion und über 

die Entscheidung im Lenkungsausschuss 

informierte der Geschäftsführer, der die An-

wesenden mit der Struktur der Euroregion 

vertraut machte. Die Projektbeantragung 

stellte die Projektkoordinatorin  Frau Martina 

Ďurdíková vor und über die Abrechnung der 

Projekte sprach die Finanzmanagerin Frau 

Ing. Petra Konečná. Beide präsentierten an 

einem konkreten Projektantrag die ganze 

Prozedur. Sehr interessant  war der Vortrag 

von Frau Ing.  Lenka Klognerová vom Zentrum 

für Regionalentwicklung der Tschechischen 

Republik, die Leiterin der Kontrolle des KPFs 

im Zentrum ist. Die Zuhörer der Schlussdis-

kussion hatten Fragen zu den förderfähigen 

Kosten, den Pauschale, der Beteiligung der 

sächsischen Partner und zum Eigenanteil 

eines   Kleinprojektes. 

Ein großer Dank für die Organisation des 

Workshops an Herrn Mgr. Jan Losenický, dem 

Vizebürgermeister von Kadaň, der auch Mit-

glied des Rates der Euroregion Krušnohoří ist.  
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Členská schůze německé části euroregionu se 

konala 25. listopadu na zámku Augustusburg. 

Na tomto tradičním podzimním zasedání byl 

představen rozpočet na rok 2016 a také již 

zde byl schválen. Další usnesení bylo přijato 

o kontrole příjmů a přebytku rozpočtu tohoto 

sdružení. Tuto kontrolu osvědčeným způ-

sobem přebírá finanční úřad Středosaského 

okresu. Jednatelka představila jako svůj přís-

pěvek téze, kam by měl Euroregion Erzgebir-

ge dojít po 30 letech své existence. Tyto téze 

by měly vyvolat diskusi k různým scénářům, 

a rovněž myšlenky do budoucna. 

V následujícím společném zasedání s čes-

kou Radou Euroregionu Krušnohoří, již spolu 

s českými členy, jim bylo toto téma rovněž 

představeno a byla o něm vedena další dis-

kuse. 

Výsledkem této zajímavé diskuse byla doho-

da, že euroregion v době trvání současného 

programového období vytvoří rozvojovou kon-

cepci, která bude reagovat na budoucí výzvy. 

Andreas Haustein, který byl do konce listopadu 

zástupcem zemského rady Krušnohorského 

okresu, se tohoto členského zasedání zúčast-

nil naposledy.  Předseda Euroregionu Erzge-

birge Matthias Damm a jednatelka německé 

části euroregionu poděkovali panu Andreasi 

Hausteinovi za dobrou spolupráci a popřáli 

mu mnoho zdaru v plnění dalších pracovních 

úkolů, které ho od 1. prosince čekají. 

Na konci zasedání představila jednatelka vý-

roční zprávu za rok 2014.

Členská schůze Euroregionu Erzgebirge
Mitgliederversammlung der Euroregion Erzgebirge

Die Mitgliederversammlung der Euroregion 

Erzgebirge fand am 25. November auf Schloss 

Augustusburg statt.

In der traditionellen Herbstsitzung wurde der 

Haushaltsplan der Euroregion Erzgebirge für 

das Jahr 2016 vorgestellt und beschlossen. 

Ein weiterer Beschluss wurde zur Prüfung der 

Einnahme- Überschussrechnung des Vereins 

gefasst, die das Rechnungsprüfungsamt des 

Landkreises Mittelsachsen in bewährter Weise 

übernehmen wird.

Die Geschäftsführerin stellte in einem Beitrag 

Thesen vor, wo die Euroregion Erzgebirge 

nach 30 Jahren ihres Bestehens, also im Jahr 

2023, stehen könnte. Die Thesen zu verschie-

denen Szenarien sollten die Diskussion und 

die Gedanken an die Zukunft anregen. 

In der anschließenden gemeinsamen Sitzung 

mit dem tschechischen Rat der Euroregion 

Krušnohoří, der Vertretung der tschechischen 

Mitglieder, wurde das Thema ebenfalls vorge-

stellt und weiter diskutiert.

Im Ergebnis der interessanten Diskussionen 

wurde vereinbart, dass die Euroregion im Lau-

fe der Förderperiode ein Entwicklungskonzept 

erstellt, das den zukünftigen Anforderungen 

gerecht werden soll.

Zum letzten Mal hat Andreas Haustein, bis 

Ende November 1. Beigeordneter des Land-

rates des Erzgebirgskreises, an der Mitglie-

derversammlung der Euroregion Erzgebirge 

teilgenommen. Der Vorsitzende der Euroregi-

on Erzgebirge Landrat Matthias Damm und die 

Geschäftsführerin Beate Ebenhöh bedankten 

sich bei Andreas Haustein, der ab 1. Dezem-

ber eine neue Arbeitsaufgabe übernommen 

hat, für die gute Zusammenarbeit.

Am Ende der Beratung stellte die Geschäfts-

führerin den Geschäftsbericht 2014 vor.

AndAndAnndndnnA rereas Hss Hs HHs HHHs Hs HHHHHHs HHs Hs ausausausausausausususussususausaausaausausausussu teieitteteinn,n,n, BeaaBeaateteeeeetee te eteee EbeEbeEbeEbeEbeEbeEbEbeEbebb nnhön h,, MMMaMatMatthithias as DamammmmmDammm
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Pravidelné jednání zástupců obou části Euroregionu Kruš-

nohoří/Erzgebirge se uskutečnilo tentokrát 25. listopadu 

2015 na saské straně, v zámku Augustusburg. Na programu 

bylo jako první bod hodnocení Fondu malých projektů, za 

který cítí společné vedení euroregionu velkou odpověd-

nost, protože ho euroregion spravuje a administruje. Oba 

jednatelé představili dosavadní kroky v realizaci tohoto 

fondu. Na ustavujícím zasedání Lokálního řídícího výboru 

Euroregionu Krušnohoří byl schválen jednací řád, byla sta-

novena minimální hranice pro přijetí projektu k hodnocení 

a stanoveny termíny zasedání v roce 2016. Schváleno bylo 

již ale i prvních šest projektů. Ročně bude mít každá strana 

euroregionu k dispozici v tomto oblíbeném Fondu malých 

projektů průměrně 300 000 EUR. Celkem je k dispozici 

v současném programovém období 1 211 000 EUR. O při-

dělení dotace rozhoduje česko – saský společný Lokální 

řídící výbor s celkovým počtem 16 hlasujících členů a 7 

členů s hlasem poradním. Projekty jsou posuzovány v od-

borných komisích euroregionu, proto se společné vedení 

euroregionu s prací jednotlivých komisí detailně seznámilo. 

Euroregion Krušnohoří je prvním euroregionem, který již 

Fond malých projektů zahájil. Německá strana na jednání 

navrhla vypracovat dlouhodobější strategii a koncepci eu-

roregionu, i se zohledněním vnějších vlivů. Na zpracování 

rozvojové strategie by se měla podílet především komise 

pro hospodářství a turistiku. Další úkol připadne komisi 

pro mládež kulturu a školy, která by měla připravit návrh 

oslavy 25. výročí založení euroregionu. Jednání se poprvé 

zúčastnili oba noví předsedové – Ing. Jiří Hlinka, který byl 

zvolen na letošní valné hromadě v březnu a Matthias Damm, 

zemský rada Středosaského okresu, který byl zvolen letos 

v červnu. Jednání bylo zpestřeno velmi zajímavou exkurzí 

v zámku a česká strana, která bude hostit společné jednání 

v listopadu 2016, už teď přemýšlí, jaké místo jednání zvolí. 

Společné zasedání - Gemeinsame Sitzung

Die turnusmäßige Beratung der Vertreter beider Teile der 

Euroregion Erzgebirge/Krušnohoří fand am 25. Dezember 

2015 auf sächsischer Seite, im Schloss Augustusburg statt. 

Auf dem Programm stand als erster Punkt die Bewertung 

des Kleinprojektefonds. Die Geschäftsführer stellten die 

bisherigen Schritte in der Realisierung des Fonds vor. 

Es wurde darüber informiert, dass zur konstituierenden 

Sitzung des Lenkungsausschusses die Geschäftsordnung 

genehmigt wurde, eine minimale Punktzahl für Einreichung 

des Projektantrags zur Beurteilung und Termine der Sitzun-

gen 2016 festgelegt wurden. Die Euroregion Erzgebirge 

ist die erste Euroregion, in der der Kleinprojektefonds 

gestartet wurde.

In der gemeinsamen Beratung  wurden durch die sächsi-

sche Geschäftsführerin Fragen zur künftigen Strategie der 

Euroregion Erzgebirge/Krušnohoří aufgeworfen. Im Laufe 

der Förderperiode sollte dazu ein Entwicklungskonzept 

erstellt werden.

Der tschechische Geschäftsführer schlug vor, dass die 

Vorbereitung der in 2 Jahren anstehenden Feierlichkeiten 

zum 25. jährigen Bestehen der Euroregion  von der Arbeits-

gruppe Schule/Jugend/ Kultur unterstützt wird. 

Zum ersten Mal nahmen an der gemeinsamen Beratung 

die beiden neuen Vorsitzenden, Herr Ing.  Jiří Hlinka, der 

bei der Vollversammlung im März diesen Jahres gewählt 

wurde und der im Juni gewählte Landrat des Landkreises 

Mittelsachsen, Herr Mathias Damm, teil. Die Beratung 

wurde durch eine sehr interessante Exkursion im Schloss 

bereichert. Die tschechische Seite wird der Gastgeber der 

nächsten gemeinsamen Beratung im November 2016 sein.. 
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Hlavním bodem jednání 23. října 

2015 byla procedura Fondu ma-

lých projektů. Rada Euroregionu 

Krušnohoří si uvědomuje svou 

zodpovědnost za správu a admi-

nistraci tohoto oblíbeného fondu, 

a proto se jím i v Meziboří pečlivě 

zabývala, vždyť pro tento fond jsou 

vyčleněny značné prostředky, za 

které je Euroregion Krušnohoří 

odpovědný. Finanční manažerka 

Ing. Petra Konečná seznámila 

členy rady s elektronickým podá-

váním žádostí a jejich hodnocením 

a projektová manažerka Martina 

Ďurdíková již členy rady seznámi-

la s prvními navrženými projekty, 

o kterých se bude rozhodovat 10. listopadu 2015. Celá procedura proběhne 

on-line, což ji urychlí, usnadní a ušetří stohy papíru. Na názorných příkladech 

pak Petra celý systém za velkého zájmu přítomných názorně předvedla. Rada 

pověřila jednatele, aby zjistil zájem členů euroregionu o případnou instruktáž 

a jednatelství euroregionu by poté pro zájemce uspořádalo workshopy. Zatím 

poskytují obě pracovnice ochotně v jednatelství euroregionu individuální 

poradenství.  

Pro náš euroregion je důležité další posílení odborných komisí. Na jednání 

představitelů euroregionu s hejtmanem Ústeckého kraje a jeho spolupracov-

níky bylo dojednáno doplnění komisí euroregionu o pracovníky Ústeckého 

kraje a větší zapojení euroregionu 

do aktivit kraje. Dosavadní zapojení 

zástupců kraje v komisi pro životní 

prostředí, sociální komisi, dopravní, 

kulturní, v komisi pro muzea a kultur-

ní památky a krizového managementu 

se velmi osvědčilo. Nově nyní doplní 

z pracovníků krajského úřadu země-

dělskou komisi Ing. Monika Zeman, 

sportovní komisi Ing. Klára Laňková, 

komisi pro hospodářství a turistiku 

Ing. Jana Nedrdová a redakční radu 

RNDr. Zdeněk Rytíř.  

Starosta Meziboří Petr Červenka při-

pravil tentokrát pro členy rady exkurzi, 

kterou všichni zástupci samospráv 

v radě velmi ocenili. Byla to exkurze 

v Úpravně vody v Meziboří, která zajišťuje výrobu pitné vody pro potřeby 

Severočeské vodárenské společnosti v Ústeckém kraji. 

V uplynulých letech prošla zásadní rekonstrukcí v celkovém finančním obje-

mu 238,5 milionů Kč. Pitná voda z úpravny vod v Meziboří patří dlouhodobě 

k nejkvalitnějším v České republice. Rada Euroregionu Krušnohoří, zvolená 

ze zástupců samospráv, je velmi dobře obeznámená s problematikou pitné 

vody. Její zástupci jsou v Severočeské vodárenské společnosti zastoupeni a její 

význam pro kvalitní pitnou vodu pro své občany vysoce oceňují. 

Rada Euroregionu Krušnohoří v Meziboří
Rat der Euroregion Krušnohoří in Meziboří

Hauptthema der Bera-

tung am 23. Oktober 

2015 war die Prozedur 

des Kleinprojektefonds. 

Der Rat der Euroregion 

ist sich seiner Verant-

wortung für die Ver-

waltung und die Admi-

nistrative des beliebten 

Fonds bewusst, und hat 

sich deshalb in Meziboří 

ausführlich damit be-

schäftigt, weil im Fonds 

beträchtliche Finanz-

mittel enthalten sind, 

für die die Euroregion 

verantwortlich ist.  Die 

Finanzmanagerin Ing. Petra Konečná machte die Ratsmitglieder mit der elektronischen Beantragung 

der Projekte, sowie mit den Bewertungen bekannt und die Projektmanagerin Martina Ďurdíková in-

formierte die Mitglieder bereits zu ersten Projektvorschlägen. Über diese wird am 10. November 2015 

entschieden. Die ganze Prozedur läuft on-line, was sie beschleunigt und vereinfacht und Mengen von 

Papier erspart. Unter großem Interesse und an konkreten Beispielen erläuterte Petra Konecna das ganze 

System. Für die Euroregion ist eine Stärkung der Facharbeitsgruppen wichtig. Bei der Beratung der 

Vertreter der Euroregion mit dem Bezirkshauptmann und seinen Mitarbeitern wurde die Verstärkung der 

Arbeitsgruppen um Mitarbeiter des Bezirksamtes vereinbart, sowie eine größere Beteiligung der Euro-

region an den Aktivitäten des Bezirks. Die bisherige Beteiligung der Vertreter des Bezirksamtes in den 

Arbeitsgruppen Umwelt, Soziales, Verkehr Kultur/Schulen/Jugend, Katastrophenschutz  sowie Museen 

und Kulturdenkmäler 

hat sich  bewährt. Jetzt 

werden die Arbeitsgrup-

pe Landwirtschaft Frau 

Ing. Monika Zeman, 

Sport Frau Ing. Klára 

Laňková, Wirtschafts-

förderung mit Touristik 

Frau Jana Nedrdová und 

das Redaktionskollegi-

um RNDr. Zdeněk Rytíř 

aus dem Bezirksamt 

ergänzt. 

Der Bürgermeister von 

Meziboří, Herr Petr 

Červenka bereitete für 

die Ratsmitglieder eine 

Exkursion vor, die alle Vertreter der Selbstverwaltungen im Rat sehr hoch eingeschätzt haben. Es 

war eine Exkursion in die Kläranlage von Meziboří, die das Trinkwasser für den Bezirk Ústecký kraj 

sicherstellt. In den vergangenen Jahren wurde die Anlage grundhaft rekonstruiert, die Kosten betru-

gen  283,5 Millionen Kronen. Das Trinkwasser aus der Anlage in Meziboří hat seit vielen Jahren eine 

hohe Qualität  in der Tschechischen Republik. Der aus den Selbstverwaltungen gebildete Rat der 

Euroregion wurde mit der Problematik des Trinkwassers vertraut gemacht. Seine Vertreter sind in der 

Wassergesellschaft Severočeská vodárenská společnost vertreten und schätzen die Bedeutung der 

Wasserqualität für ihre Bürger hoch ein.
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RATSITZUNG
ZASEDÁNÍ RADY

Für die letzte Ratsberatung der 

Euroregion Krušnohoří in die-

sem Jahr lud der Stellvertreter 

des Vereins, der Bürgermeister 

von Most Herr Mgr. Jan Pa-

parega, am 11. Dezember den 

Rat in die kleine private Moster 

Brauerei ein. 

Der Rat widmete sich dort der 

Problematik der Kleinprojek-

te, weil er dafür eine große 

Verantwortung fühlt. Es wurde 

vereinbart, nach der Bewertung 

der Projekte durch die Arbeits-

gruppen die Projekte vor der 

Entscheidung im Lenkungsaus-

schuss selbst noch zu bewer-

ten. Der Bürgermeister schätzte 

auch die Arbeit der Finanz- und 

Projektmanagerinnen hoch ein, 

weil sie den Fonds als erste 

sächsisch-tschechischen Euro-

region zum Start noch in diesem 

Jahr vorbereitet haben. Der Rat 

nahm außerdem  Informationen 

aus dem Begleitausschuss des 

Kooperationsprogramms der 

sächsisch-tschechischen Zu-

sammenarbeit zur Kenntnis. Eine 

rege Diskussion über Projektvor-

haben der Euroregion mündete 

in konkreten Vorhaben für neue 

gemeinsame Web-Seiten, Her-

ausgabe der Infopress und der gemeinsamen Strategie zur Entwicklung 

der Euroregion. Nach der Abdankung der Bürgermeisterin von Lom, 

Frau Kateřina Schwarzová aus dem Rat der Euroregion, wurde bis zur 

Vollversammlung der Euroregion der Bürgermeister von Brandov, Herr 

Jiří Mooz kooptiert. Zur Änderung kam es auch in der Arbeitsgruppe 

Sport. Nach der Abdankung des bisherigen Vorsitzenden Herrn Mgr. 

Jaroslav Knorre auf eigenen Wunsch wurde der Bürgermeister von 

Postoloprty,  Herr Zdeněk Pištora, als Vorsitzender der Arbeitsgruppe 

einstimmig gewählt. Er als ein Sportler und ausgezeichneter Orga-

nisator ist eine Garantie der weiteren ausgezeichneten Arbeit dieser 

Arbeitsgruppe. Zur der Moster Beratung des Rates der Euroregion 

verabschiedete sich Frau Ing. Kateřina Mazánková bei den Ratsmit-

gliedern, weil sie nicht mehr Bürgermeisterin der Stadt Klášterec nad 

Ohří ist. Sie war währen der Zeit ihrer Mitgliedschaft die Geschäftsstelle 

der Euroregion eine große Unterstützung. Am Ende der Ratssitzung 

wurde die Brauerei besichtigt, das hatte Herr Mgr. Paparega für die 

Mitglieder vorbereitet. Die nächsten Beratungen des Rates finden im 

Januar in Osek und im Februar in Chomutov statt. Im März folgt die 

Vollversammlung der Euroregion. Der  Rat erteilte die Aufgaben, den 

Jahresbericht 2015 für die Vollversammlung vorzubereiten.

Adventsitzung des Rates in Most - Adventní zasedání rady v Mostě
Pro poslední za-

sedání Rady Eu-

roregionu Kruš-

nohoří v letošním 

roce pozval jeho 

místopředseda, 

mostecký primátor 

Mgr. Jan Papare-

ga, radu 11. pro-

since do mostec-

kého soukromého 

pivovárku Kahan.  

Rada se zde po-

drobně věnova-

la problematice 

Fondu malých 

projektů, za který 

cítí velkou odpo-

vědnost. Dohodla 

se na tom, že pro-

jekty bude hned 

po jejich posou-

zení odbornými 

komisemi před 

vlastním rozho-

dováním Lokální-

ho řídícího výboru 

sama ještě pro-

jednávat. Ocenila 

práci projektové 

manažerky a fi-

nanční manažer-

ky, které připravily 

tento fond jako první česko-saský euroregion k zahájení ještě v letoš-

ním roce. Rada vzala na vědomí informace z Monitorovacího výboru 

kooperačního programu česko-saské přeshraniční spolupráce. Disku-

se o projektových záměrech našeho euroregionu vyústila do záměru 

nových společných webových stránek, vydávání Infopressu a strategie 

dalšího rozvoje euroregionu. Po odstoupení starostky Lomu Kateřiny 

Schwarzové z rady byl do konání valné hromady kooptován starosta 

Brandova Jiří Mooz. Ke změně dochází také ve sportovní komisi. Její 

dosavadní předseda Mgr. Jaroslav Knorre odstoupil na vlastní žádost 

a místo něj byl jednomyslně předsedou zvolen starosta Postoloprt Mgr. 

Zdeněk Pištora. Jako sportovec a vynikající organizátor je zárukou další 

výborné práce této komise. Na mosteckém jednání Rady Euroregionu 

Krušnohoří se se členy rady rozloučila Ing. Kateřina Mazánková, která 

byla městem Kláštercem nad Ohří z tohoto grémia odvolána. Celou 

dobu byla jednatelství euroregionu velkou oporou. Na závěr zasedá-

ní připravil pro radu Mgr. Jan Paparega exkurzi v pivovárku Kahan, 

která se setkala s velkým zájmem. Další jednání se uskuteční v led-

nu v Oseku, únorové jednání bude v Chomutově a pak již následuje 

březnová valná hromada Euroregionu Krušnohoří. Rada již zadala úkol 

vypracovat do valné hromady výroční zprávu za rok 2015.



11

KULTURNÍ DNY
KULTURTAGE

Ve středu 21. 10. 2015 byly v Severo-

českém divadle opery a baletu v Ústí 

nad Labem oficiálně zahájeny již 17. 

DNY ČESKÉ A NĚMECKÉ KULTURY, 

které uspořádala drážďanská Nadace 

Brücke/Most. Po projevu hejtmana 

Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka, 

který převzal nad touto akcí záštitu, 

nevšedním koncertem. Ein gemischtes 

tschechisch-deutsches Publikum 

konnte dem prämieren Auftritt der 

Nordböhmischen Philharmonie Tep-

lice mit der Leipziger Rock-Band 

Stilbruch beiwohnen. Tato skupina 

je v Sasku velmi populární a v Ústí 

vystoupila již celkem potřetí ve svém obvyklém složení: Sebastian Maul (cello, zpěv), 

Gunnar Nilsson (bicí) a Eli Fabrikant (housle).  Ve svých skladbách tito mladí umělci 

slučují prvky akustického pop-rocku s vážnou hudbou. Premiérové spojení s „Teplickou 

filharmonií“ se stalo jedinečným zážitkem umocněným také místem konání: nádherným 

ústeckým divadlem. Jak se také členové kapely vyjádřili, ještě nikdy nehráli v tak krásných 

prostorách.  Dny české a německé kultury si nemohly přát lepší zahájení. 

Pod záštitou Ústeckého kraje připravila pro tuto akci Okresní agrární komora Most 

prezentaci regionálních výrobků, která se setkala s velkým zájmem.

Dny české a německé kultury zahájeny - Eröffnung der Kulturtage
Am Mittwoch, dem 21.10.2015 

wurden die 17. Tschechisch-

Deutschen Kulturtage im Theater 

Oper und Ballett in der Stadt Ústí 

nad Labem eröffnet, organisiert 

von der Dresdner Stiftung Brü-

cke /Most. Nach der Begrüßung 

durch den Bezirkshauptmanns 

Herrn Oldřich Bubeníček  folgte 

ein nicht alltägliches Konzert. Ein 

gemischtes tschechisch-deutsches 

Publikum konnte der Premiere der 

Nordböhmischen Philharmonie 

Teplice mit der Leipziger Rock-

Band Stilbruch erleben. Die Band 

ist in Sachsen sehr beliebt. In Ústi war es bereits ihr drittes Konzert in der Besetzung: Sebastian 

Maul (cello, Gesang), Gunnar Nilsson (Schlagzeug) und Eli Fabrikant (Geige). Die Premiere 

mit der Teplizer Philharmonie wurde ein einzigartiges, das durch das schöne Milieu des Ústíer 

Theaters verstärkt wurde. Wie sich auch Mitglieder Die Band äußerte sich, dass sie noch nie  

in so schönen Räumlichkeiten gespielt hätten. Die 17. Tschechisch-Deutschen Kulturtage 

konnten sich keine bessere Eröffnung wünschen. Unter Schirmherrschaft des Bezirkes bereitete 

die Kreisagrarkammer Most für die Veranstaltung eine Präsentation der regionalen Produkte 

vor, die auf großes Interesse stieß.

Tradiční, v pořadí již 17. Česko-ně-

mecké dny kultury, byly v Drážďanech 

slavnostně zahájeny dne 29. 10. 2015 

koncertem litoměřického chlapeckého 

sboru Páni kluci. Akce, pořádaná Ge-

nerálním konzulátem ČR v Drážďanech, 

městem Drážďany s jeho primátorem 

Dirkem Hilbertem, který je i předsedou 

Euroregionu Elbe/Labe, Kulturní nadací 

Svobodného státu Sasko, Nadace Brüc-

ke/Most a dalších partnerů zasazujících 

se o dobré česko-německé vztahy, se 

konala tento rok pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje Oldřich Bubeníčka. Další záštitu 

převzali český ministr kultury Daniel Herman a velvyslanec ČR v Německu Tomáš Jan 

Podivínský. Ten se také s mnohými významnými hosty slavnostního zahájení zúčast-

nil. Byl ostatně svého času oblíbeným generálním konzulem právě v Drážďanech, kde 

euroregiony vydatně podporoval. Pozvání přijala i zakladatelka generálního konzulátu 

v Drážďanech Jana Šebková se svým manželem, zakladatelem drážďanského Českého 

centra. Současně s otevřením 17. Česko-německých dnů kultury 2015 oslavili hosté 

také státní svátek České republiky a při této příležitosti byla uspořádána po koncertě 

recepce. Velký podíl na jejím zajištění měla předsedkyně zemědělské komise Euroregionu 

Krušnohoří Ludmila Holadová, členka představenstva Agrární komory Most, samozřejmě 

spolu se svými spolupracovníky a dalšími členy Euroregionu Krušnohoří. Regionální 

potraviny z Ústeckého kraje se setkaly s velkým zájmem a přeshraniční prezentace kraje 

a našeho euroregionu si zaslouží velké uznání.

Fotografie: Peter R. Fischer

Zahájení Česko-německých dnů kultury v Drážďanech
Start der Tschechisch-Deutschen Kulturtage in Dresden

Die traditionellen Tschechisch-deutschen Kulturtage, 

die zum 17. Mal stattfanden, wurden in Dresden am 29. 

10. 2015 feierlich mit dem Konzert des Knabenchors 

Páni kluci (Herren Jungen) aus Litoměřice eröffnet. 

Die vom Generalkonsulat der Tschechischen Republik 

in Dresden, der Stadt Dresden mit ihrem Oberbür-

germeister Dirk Hilbert, der zugleich  Vorsitzender 

der Euroregion Elbe/Labe ist, der Kulturstiftung des 

Freistaats Sachsen, und der Stiftung Brücke/Most 

organisierte Veranstaltung,  fanden dieses Jahr unter 

Schirmherrschaft des Bezirkshauptmanns Ústecký kraj, 

Herrn Oldřich Bubeníček statt. Weitere Schirmherren 

waren der tschechische Kulturminister Daniel Herman und der Botschafter der Tschechischen 

Republik in Deutschland Herr Jan Podivínský. Dieser hat sich auch mit vielen bekannten 

Gästen an der feierlichen Eröffnung beteiligt. Er war übrigens ein beliebter Generalkonsul in 

Dresden, von wo er die Euroregionen unterstützte. Die Einladung hat wurde auch von der ers-

ten Generalkonsulin in Dresden, Frau Jana Šebková angenommen, die gemeinsam mit ihrem 

Mann, dem Gründer des Tschechischen Zentrums in Dresden an der Veranstaltung teilnahm. 

Gleichzeitig mit der Eröffnung der Tschechisch-deutschen Kulturtage 2015 feierten die Gäste 

den Staatsfeiertag der Tschechischen Republik. Aus diesem Anlass wurde nach dem Konzert ein 

Empfang gegeben. Einen großen Verdienst bei dessen Sicherstellung hatte die Vorsitzende der 

Arbeitsgruppe Landwirtschaft Frau Ludmila Holadová, Mitglied des Vorstandes der Agrarkammer 

Most, die Regionale Lebensmittel aus dem Bezirk Ústecký kraj zur Verfügung stellte. Mit ihren 

Mitarbeitern und weiteren Mitgliedern der Euroregion Krušnohoří wurde die grenzübergreifende 

Zusammenarbeit des Bezirkes präsentiert, die auf große Anerkennung stieß. 

Foto: Peter R. Fischer
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Die diesjährige Jahrestagung und Mitgliederver-

sammlung der Arbeitsgemeinschaft Europäischer 

Grenzregionen (AGEG) fand im November im Herzen 

der Europäischen Union in Brüssel statt. Konferenz-

partner waren die Generaldirektion Regionalplitik, 

der Ausschuss der Regionen, und der Kongress der 

Gemeinden und Regionen des Europarates.

Am ersten Tag trafen sich mehrere Task Forces, die 

sich u.a. mit Wassermanagement, Arbeitsmarkt, 

Gesundheit, Aussengrenzen und Daten/Innovation 

befassten. 

Die Geschäftzsführerin der Euroregion Erzgebirge 

nahm an der Beratung der Tasc Force Gesundheit 

teil. Die anschließende Verasntaltung beschäftiges 

ich mit den EVTZ (Europäischer Verbund Territorialer 

Zusammenarbeit).

Die Jahratagung am kommenden Tag fand in Koope-

ration mit dem Ausschuss der Regoinen statt. Die 

hieran anschließende gemeinsame Veranstaltung  

zur Zukunft der grenzüberschreitnden Zusammen-

arbeit war durch hochrangige Redner geprägt und 

wermittelte ein gutes, komplexes Bild der Lage und 

der bestehenden Chancen. Auch wenn die Flücht-

lingskrise derzeit vieles überschattet – so bleibt die 

grenzüberschreitende Zusammenarbeit eines der 

wichtigsten Handlungsfelder in Europa.

AGEG - Jahrestagung und Mitgliederversammlung in Brüssel
AGEG - Výroční konference a členská schůze v Bruselu

Letošní výroční konference a členská schůze Pra-

covního společenství evropských hraničních regio-

nů (AGEG) se konala v listopadu v srdci Evropské 

unie, tedy přímo v Bruselu. Partnerem konference 

byly Generální ředitelství regionální politiky, Výbor 

regionů a Kongres obcí Rady Evropy. Hned první 

den se vytvořilo vícero pracovních skupin, které se 

zabývaly managementem vodního hospodářství, tr-

hem práce, zdravotnictvím, vnějšími hranicemi, daty 

a inovacemi. Jednatelka Euroregionu Erzgebirge 

Beate Ebenhöh se zúčastnila práce v pracovní sku-

pině zdravotnictví. Následující zasedání se zabývalo 

Evropským svazem teritoriální spolupráce.  Výroční 

konference příští den se konala ve spolupráci s Vý-

borem regionů. Na ni navázalo společné jednání 

o budoucnosti přeshraniční spolupráce, kterého 

se zúčastnily významné osobnosti, které podaly 

zasvěcený a komplexní pohled na nynější situaci 

i na stávající šance do budoucna. I když v současné 

době toho uprchlická krize hodně zastiňuje, zůstává 

přeshraniční spolupráce jedním z nejdůležitějších 

priorit v Evropě.
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PRACOVNÍ KOMISE 
ARBEITSGRUPPEN

Na prosincové jednání vybral Jörg Höllmüller z ně-

mecké části sociální komise, který je zástupcem 

přednosty okresu Střední Sasko, diakonii ve Freibergu 

Diakonisches Werk Friedrich von Bodelschwingh, která 

provozuje chráněnou dílnu pro postižené a poskytuje 

pomoc a poradenství lidem závislým na alkoholu a dro-

gách. Právě struktury pomoci při závislostech na ná-

vykových látkách byly hlavním tématem freiberského 

jednání. Zástupce okresku Střední Sasko, koordinátor 

zdravotnictví Matthias Gröll a členka sociální komise 

euroregionu, Kerstin Uhlig, která je i předsedkyní 

pracovní skupiny závislostí a drogové problematiky 

v okrese, poskytli komisi podrobné informace o závis-

lostech v regionu a na připravené prezentaci přiblížili 

tuto problematiku i statisticky. Na prvním místě je 

závislost na alkoholu, ale přibývá drogových závislostí. 

Předseda české části komise Ing. Karel Giampaoli poté 

seznámil německou stranu s touto problematikou na 

české straně, s rolí kraje a dalších institucí, K-center 

a odbornou péčí. Jeho informace, že v K-centru v Ústí 

nad Labem mají denně mnoho klientů (někdy i kolem 

stovky), všechny německé členy komise překvapila. 

Konstatoval také, že síťové zabezpečení poradenství 

Sociální komise v chráněné dílně ve Freibergu
Arbeitsgruppe Soziales in den Freibergern Werkstätten des Diakonischen Werks
Für die Beratung im Dezember wählte Herr Jörg Holl-

müller, Mitglied der deutschen Seite der Arbeitsgruppe 

Soziales, der auch 2. Beigeordnete des Landkreises 

Mittelsachsen ist, das Diakonische Werk Freiberg e.V. 

Freiberger Werkstätten „Friedrich von Bodelschwingh“ 

aus. Die Diakonie betreibt Werkstätten für Behinderte 

und unterhält eine Beratungsstelle für Alkohol- und 

Drogenabhängige. Die Strukturen der Suchthilfe in 

Mittelsachsen waren das Hauptthema der Freiberger 

Beratung der Arbeitsgruppe. Die Vertreter des Mittesäch-

sischen Landkreises, Herr Gröll, Psychiatriekoordinator 

im Gesundheitsamt und Frau Uhlig, die auch Vorsit-

zende der Kreisarbeitsgruppe der Abhängigkeit  und 

Drogenproblematik ist, informierten die Arbeitsgruppe 

ausführliche zu Abhängigkeiten auf sächsischer Seite 

und stellte die Probleme mit Hilfe einer Präsentation 

auch statistisch dar. Den traurigen ersten Platz nimmt 

die Droge Alkohol ein, Drogenabhängigkeit wird immer 

größer. Der Vorsitzende des tschechischen Teiles der 

Arbeitsgruppe, Ing. Karel Giampaoli, informierte über die 

Probleme auf tschechischer Seite, stellte die Rolle des 

Bezirkes, die Aufgaben der K-Punkte, sowie die fachliche 

Pflege vor. Die Information, dass den K-Punkt in Ústí nad 

Labem täglich 150 Klienten aufsuchen,  überraschte die 

deutschen Mitglieder der Arbeitsgruppe. Karel Giampaoli 

stellte auch fest, dass die Beratungen der Abhängigen auf 

deutscher Seite mit einer höheren Zahl von Fachleuten si-

chergestellt sind. Der Erfahrungsaustausch zeigt sich als 

wichtig und nutzbringend für die Zukunft und soll in en-

ger Zusammenarbeit fortgesetzt werden. Auch deshalb, 

weil sich die Drogenszene auf beiden Seiten der Euro-

region etabliert hat. Der Drogenverkauf konzentriert sich 

vor allem auf den Vietnamesenmärkten im Grenzgebiet. 

Hier ist die meist gehandelte Droge Chrystal, aber auch 

Cannabis aus  illegalen tschechischen Pflanzanlagen. Es 

ist notwendig, die gut entwickelte Zusammenarbeit der 

Polizei auch in anderen Bereichen zu ergänzen. Das neue 

Förderprogramm, vor allem der Kleinprojektefonds, wur-

de von den Geschäftsführern der Euroregion vorgestellt. 

Die Arbeitsgruppe sieht darin eine gute Möglichkeit, den 

Erfahrungsaustausch, die Zusammenarbeit im Bereich 

Drogenabhängigkeit der Mütter, Aktualisierung des 

Sozialatlasses und Studienaufenthalte der Fachleute zu 

fördern. Die Diakonie in Freiberg berät nicht nur, sondern 

betreibt auch betreutes Wohnen und die Werkstätten, 

wo fast 300 körperlich und geistlich Behinderten Leuten 

beschäftigt sind. Die Exkursion in die Werkstätten war 

für alle nicht nur interessant, sondern auch lehrreich. 

Die Führung durch Frau Anne Zeiss, Geschäftsführerin 

der Werkstätten wurde von Herrn Blaho Číčel von der 

Moster Diakonie perfekt gedolmetscht.

odborníky je na saské straně na vyšší úrovni. Výměna 

poznatků a zkušeností se ukazuje jako velmi potřebné 

a do budoucna bude pro obě strany prospěšné v úzké 

spolupráci pokračovat. Už proto, že drogová scéna je 

společná v obou částech euroregionu a především ve 

vietnamských tržnicích se v poslední době soustřeďuje 

prodej. Z drog užívaných na obou stranách je nejužíva-

nější pervitin, v Německu zvaný krystal, a marihuana 

i z českých ilegálních pěstíren. Spolupráci policie na 

obou stranách hranice, která se úspěšně rozvíjí, by 

bylo vhodné doplnit i v dalších oblastech. Oba jedna-

telé představili nový kooperační program a především 

Fond malých projektů. Komise v něm spatřuje možnost 

výměny zkušeností, spolupráci v oblasti drogové zá-

vislosti matek, aktualizaci sociálního atlasu a vzájemné 

vzdělávací pobyty personálu. Diakonie poskytuje nejen 

poradenství, ale i chráněné ubytování a provozuje také 

chráněnou dílnu, kde je zaměstnáno na 300 tělesně 

i duševně postižených. Exkurze v této dílně byla pro 

všechny nejen zajímavá, ale i velmi poučná. Odborný 

výklad Anne Zeiss, jednatelky této chráněné dílny, 

skvěle tlumočil ve všech jejích odděleních Blaho Číčel 

z mostecké diakonie..

JJJJörJ g HHHHHHollollollollolllllllllollo lllmülmülmülmülmümülmümüllmülmümülmüülmümülmmmülm lü lllelelelerlerlele
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Eine der wichtigsten Arbeitsgruppen unserer Euroregion, 

die Arbeitsgruppe Wirtschaftsförderung und Tourismus traf 

sich am 9. November 2015 am Sitz der Wirtschaftsförde-

rung Erzgebirge. Die neue Vorsitzende des tschechischen 

Teiles der Arbeitsgruppe, Frau Ing. Ivana Košanová, Di-

Arbeitsgruppe Wirtschaftsförderung und Tourismus in Annaberg
Komise pro hospodářství a turistiku v Annabergu
Jedna z nejdůležitějších komisí našeho euroregionu, 

komise pro hospodářství a turistiku, se sešla 9. listopadu 

2015 v sídle společnosti rozvojové agentury GDZ. Nová 

předsedkyně české části této komise, Ing. Ivana Koša-

nová, ředitelka OHK Chomutov, se zde všem poprvé jako 

nová předsedkyně komise představila a za velkého zájmu 

seznámila členy se svou koncepcí přeshraniční spolupráce 

a s vedením komise. Rozhodnutí města Chomutova, které 

zvolilo stávající ředitelku OHK, ostatně dlouhodobou 

členku této komise se značnými zkušenostmi z přeshra-

ničních projektů, všichni uvítali. Dosud bylo pravidlem 

na české straně euroregionu, že předsedou hospodářské 

komise byl starosta či místostarosta Chomutova, což se ale 

ukázalo jako neblahé řešení po volbách, kdy docházelo ke 

změnám. Rozhodnutí Chomutova tak dává do budoucna 

záruku stability. 

Komise se zájmem vyslechla informace o třech předklá-

daných velkých projektech, ve kterých se členové komise 

angažují a jednatelka německé části euroregionu Beate 

Ebenhöh a projektová manažerka Elke Zepak podrobně 

prezentovaly proceduru podávání žádostí do Fondu malých 

projektů. Předseda německé části komise Mathias Lißke 

poté informoval o závěrečné etapě podání žádosti o zapsání 

Kulturní hornické krajiny Krušnohoří na seznam UNESCO, 

známou také jako Montanregion Krušnohoří. V létě příštího 

roku by se o schválení tohoto projektu mělo s konečnou 

platností rozhodnout.    

Mathias Lißke pro komisi připravil tentokrát exkurzi ve firmě 

Norofin v nedalekém Mildenau. Tato firma zpracovává vlák-

na nejmodernějším netkaným způsobem a vyráběné textilie 

směřují téměř do celého světa. Světově známé jsou textilie 

pro lékařské potřeby, vyrábějí se zde ochranné obleky pro 

automobilové závodníky, ale dodává je i třeba americkým 

hasičům. Pro své početné zákazníky vyrábí produkty přesně 

podle jejich přání. Firma Norofin patří mezi střední podniky 

v Krušnohoří, a právě takové podniky zaručují stabilitu 

místního trhu a rozvoj regionu.

Málokterá komise euroregionu je na české straně tak skvěle 

jazykově vybavena, jako hospodářská. Téměř všichni ně-

mecky výborně rozumějí a jsou i schopni jednání tlumočit. 

Radka Hodicová z klášterecké radnice zvládla překládat 

i složitý výklad o nejmodernější výrobě netkaných textilií.

PRACOVNÍ SKUPINY
ARBEITSGRUPPEN

rektorin der Handelskammer Chomutov, hat sich hier in 

der neuen Funktion zum ersten Mal vorgestellt und unter 

großen Interesse der Mitglieder der Arbeitsgruppe ihrer 

Konzeption der grenzüberschreitenden Zusammenar-

beit vorgestellt. Die Entscheidung der Stadt Chomutov, 

die Direktorin der Kammer zu wählen, wurde von allen 

begrüßt. Übrigens sie ist ein langjähriges Mitglied der 

Arbeitsgruppe mit großen Erfahrungen im Bereich der 

grenzüberschreitenden  Zusammenarbeit. Bisher war die 

Regel,  dass der Vorsitzende der Arbeitsgruppe war immer 

der Bürgermeister oder Vizebürgermeister von Chomutov 

war, was sich aber als keine gute Lösung erwies, denn 

nach der Wahl kam es immer zu Änderungen. Die Ent-

scheidung der Stadt Chomutov garantiert für die Zukunft 

mehr Stabilität. 

Die Arbeitsgruppe hörte mit Interesse Informationen über 

die großen Projekte, in welchen sich die Mitglieder en-

gagieren und die Geschäftsführerin Frau Beate Ebenhöh 

und die Projektkoordinatorin Frau Elke Zepak präsentierten 

ausführlich die Prozedur der Beantragung der Projekte im 

Kleinprojektefonds. Der Vorsitzende der deutschen Seite 

der Arbeitsgruppe informiert danach über die Schlussetap-

pe des Antrags „Kulturelle Bergbaulandschaft  Erzgebirge 

auf die UNESCO - Erbeliste, die auch als Montanregion 

Erzgebirge bekannt ist. Im Sommer nächsten Jahres wird 

über das Projekt endgültig entschieden. 

Herr Mathias Lißke bereitete für die Arbeitsgruppe dieses 

Mal eine Exkursion in der Firma Norofin,  in die Nachbar-

gemeinde Mildenau vor. Die Firma verarbeitet Fasern mit  

modernsten Methoden und die hier produzierten Textilien 

werden in die ganze Welt exportiert.  Weltbekannt sind die 

Textilien für den Medizinbedarf, man erzeugt hier aber 

auch Schutzanzüge für die Rennfahrer. Von hier werden 

z.B. auch amerikanischen Feuerwehren beliefert. Für die 

zahlreichen Kunden werden hier Produkte genau nach 

deren Wünschen gefertigt.  Die Firma Norofin gehört zu 

den mittelständischen Firmen im Erzgebirge.  Gerade diese 

Firmen sind im Erzgebirge eine starke Wirtschaftskraft.
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ADVENTNÍ KONCERT
ADVENTSSINGEN

22. Adventní koncert Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge 

se letos konal 28. listopadu, tentokrát v kostele St. Petri 

v Augustusburgu. Sjelo se na něj mnoho návštěvníků 

z okolí Augustusburgu i z Čech, aby si opět vychutnali tento 

tradiční koncert euroregionu. A ani letos nebyli zklamáni.  

Sbory předvedly ve vysoké kvalitě rozmanitý repertoár, od 

tradičních, křesťanských vánočních písní, lidových písní 

až po interpretaci moderních skladatelů. Vyvrcholením 

koncertu pak byla společná adventní píseň všech sborů 

„Sind die Lichter angezündet“, kterou s nimi zpívali 

i náv štěvníci koncertu. O úspěšný program se postarala celá 

řada pěveckých sborů, jako byl třeba sbor z Döbelnu pod 

vedením sbormistra Lucase Malika, dětský sbor Carmen 

z Loun pod vedením Kateřiny Štolové a Renaty Friedlové, 

pěvecký sbor Augustusburger Choryfeen pod vedením 

Rosemarie Landmannové, dětský sbor Blecha z Postoloprt 

pod vedením  MgA. Heleny Janiczkové, dětský sbor Gym-

názia Zschopau pod vedením Karl Melzera, Smíšený sbor 

Adventní koncert Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge v Augustusburgu
Adventssingen der Euroregion Erzgebirge/Krušnohoří in Augustusburg
Das 22. Adventssingen der Euroregion Erzgebirge/

Krušnohoří fand am 28. November in der Kirche St. Petri 

in Augustusburg statt.

Zahlreiche Gäste aus der Umgebung und auch aus 

Tschechien waren angereist, um dieses traditionelle  Ad-

ventskonzert der Euroregion zu erleben und sie wurden 

nicht enttäuscht.

Ein vielseitiges Repertoire, das von den traditionellen, 

christlichen Weihnachtsliedern, volkstümlichen Weisen 

bis hin zur Interpretation moderner Komponisten reichte, 

wurde von den Chören in hoher Qualität vorgetragen.

Krönender Abschluss des Konzerts war der Auftritt aller 

Chöre, die gemeinsam mit den Gästen das Adventslied 

„Sind die Lichter angezündet“ anstimmten.

Für das gelungene Konzert sorgten der Jugendchor Döbeln 

unter der Leitung von Lucas Malik, der Kinderchor Carmen 

aus Louny unter Leitung von Katerina Štolová und Renata 

Friedlová, die Augustusburger Choryfeen unter Leitung von 

Rosemarie Landmann, der Kinderchor Blecha aus Postolo-

prty unter Leitung von Mgr. Dana Suchá und MgA Helena 

Janiczková, der Kinder- und Jugendchor des Gymnasiums 

Zschopau unter Leitung von Karl Melzer, der Gemischte 

Chor Třeblívice unter Leitung von PhDr. Martina Zemanová 

und der herausragende Chor Vox Cantabilis aus Jirkov 

unter Leitung von MUDr. Sylvie Palkovsková.

Der Bürgermeister von Augustusburg, Herr Neubauer 

würde sich freuen, wieder einmal Gastgeber des Advents-

singens oder einer anderen kulturelle Veranstaltung der 

Euroregion Erzgebirge/Krušnohoří in Augustusburg sein 

zu können.

Třebívlice pod vedením PhDr. Martiny Zemanové, PhD. 

Zcela mimořádný úspěch měl sbor Vox Cantabilis z Jirkova 

pod vedením MUDr. Sylvie Palkoskové. Starosta města 

Augustusburg, pan Dirk Neugebauer, po koncertu vyjádřil 

přání, aby mohl v Augustusburgu znovu hostit Adventní 

koncert nebo jinou kulturní akci Euroregionu Krušnohoří/

Erzgebirge. Podle mnohaleté tradice se adventní koncerty 

ale konají střídavě na obou stranách euroregionu.
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V sobotu 28. listopadu se na Mírovém náměstí 

v Kadani opět rozsvítil vánoční strom, který 

ohlásil příchod adventu. Z ochozu kostela 

Povýšení sv. Kříže přišel lidem popřát hodně 

štěstí a pohody do svátečního období starosta 

města Jiří Kulhánek a kadaňský farář Josef 

Čermák, který také všem příchozí požehnal. 

Pravidelně lidem připomíná, aby mysleli i na 

druhé a dokázali jim nezištně pomoci. Spo-

lečně zapállili první svíci na adventním věnci.  

Plamínek ohně jim opět přinesla svatá Barbora 

od krušnohorských havířů.

Návštěvníky čekal celodenní program již od 

10 hodin, kdy byl na Mírovém náměstí otevřen 

vánoční trh s ukázkami řemesel. Otevřena byla 

také „Ježíškovo poštovna“, které děti svěřovaly 

svá přání. Na odpoledne bylo také připraveno 

několik vystoupení.

V 17 hodin den dospěl do svého finále. Z bal-

konu kostela Povýšení sv. Kříže zazněl sbor 

Základní umělecké školy a došlo k předání 

hornického světla sv. Barbory krušnohorský-

mi havíři. Tímto světlem byla zapálena první 

svíčka na adventním věnci. Na závěr progra-

mu přišel ohňostroj a slavnostní rozsvícení 

vánočního stromu.

Kdo chtěl, mohl se poté vypravit do kostela 

ve františkánském klášteře, kde v 18 ho-

din začala bohoslužba slova s požehnáním 

adventních věnců. Následně následovalo 

adventní zamyš lení a prohlídka nově odha-

lených nástěnných maleb v kostele. Jak bývá 

v Kadani zvykem, každý rok zde vítají přátele 

z partnerského města Aue. A nejde jen o ofi-

ciální delegace. Přijíždějí i mnozí další občané. 

Jejich návštěvu jim Kadaňští rádi oplácejí. Loni 

k sousedům do Aue odjely z Kadaně dva plné 

autobusy. České účastníky okouzlila tradiční 

hornická slavnost a byli svědky „roztáčení vá-

noční pyramidy“. Podobné to bylo i v letošním 

roce. Advent skutečně nemá hranice.

Advent je další příležitostí k návštěvě přátel
Advent eine Gelegenheit, Freunde zu besuchen

Die Adventszeit, die Ankündigung der Geburt 

Christi, wurde in Kadan am Samstag den 28. 

November mit der Entzündung des Weih-

nachtsbaumes begangen. Vom Kreuzgang der 

Kirche Kreuzerhöhung strömte Behaglichkeit. 

Herr Bürgermeister Jiří Kulhánek und der 

Kadaner Pfarrer Josef Čermák, der auch alle 

Anwesenden segnete, wünschten glückliche 

Feiertage. Pfarrer Josef Čermák machte die 

Anwesenden darauf aufmerksam, auch an an-

dere Menschen zu denken und ihnen selbstlos 

zu  helfen. Gemeinsam entzündeten sie die 

erste Kerze des Adventskranzes. Die Flamme 

wurde traditionsgemäß von der Schutzheiligen 

der Bergleute, der Heiligen Barbara gebracht.  

Auf die Anwesenden wartete ein ganztätiges 

Programm. Die „Chistkindspost“ war auf dem 

Marktplatz, wo die Kinder ihre Wünsche ab-

geben konnten. Am  Nachmittag fanden viele 

weitere Veranstaltungen statt. 17 Uhr war das 

Finale. Von der Empore der Kirche Kreuzer-

höhung sang der Kinderchor der Kunstschule 

und das Bergmannslicht wurde durch die 

erzgebirgischen Bergleute übergeben. Am 

Ende wurde der Weihnachtsbaum feierlich 

beleuchtet und ein Feuerwerk entzündet. Wer 

wollte, konnte zum Gottesdienst  in die Kirche 

des Franziskanerklosters kommen, wo um 

18 Uhr der Gottesdienst begann, in dem der 

Adventskranz gesegnet wurde. In der Kirche 

konnten auch die neu entdeckten Fresken be-

sichtigt werden. Wie in Kadan üblich, werden 

jedes Jahr Freunde aus der Partnerstadt Aue 

begrüßt. Das sind keine offiziellen Delegati-

onen, sondern viele Bürger der Partnerstadt. 

Im vorigen Jahr fuhren von Kadaň nach Aue 

zwei volle Autobusse. Die tschechischen Gäs-

te wurden vom traditionellen Bergmannsfest 

bezaubert und waren beim „Anschieben“  der 

Weihnachtspyramide dabei. Ähnlich wird  es 

auch in diesem Jahr sein. Der Advent kennt 

keine Grenzen.
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Tourismusverband Erzgebirge zkráceně TVE 

je svazek krajů, obcí, podnikatelských i nezis-

kových subjektů, který pod heslem „Zážitkový 

region Krušnohoří“ provozuje již od roku 1991 

jednotný vnější marketing. Všichni společně 

se snaží prosadit Krušnohoří jako značku na 

turistickém trhu. Hlavním společným cílem je 

zvýšení povědomí o Krušnohoří především ve 

vzdálenějších regionech, např. východní část 

České republiky či bývalé Západní Německo.

Jelikož i my vnímáme a propagujeme jednot-

nost Krušnohoří, která je dána jak geografic-

ky, tak historickým vývojem, rozhodli jsme se 

k této organizaci přidat. Naši přihlášku nej-

prve musela schválit komise a až poté jsme 

se mohli stát členy tohoto sdružení se všemi 

právy a povinnostmi. Ač je TVE organizací 

s širokým polem působnosti, není snadné se 

stát členem, což je právě dáno schvalovací 

komisí. Velmi nás tedy potěšilo, že jsme se 

ocitli mezi novými členy, které na letošní valné 

hromadě, konané dne 23. listopadu ve městě 

Oederan, přivítalo vedení TVE. 

Věříme, že ač naše historie není tak dlouhá 

a naše zkušenosti tak bohaté, budeme plno-

hodnotným členem této organizace, který má 

co nabídnout, nejen díky tomu, že jsme prvním 

členem z České republiky. Společně chceme 

nejen pokračovat v představování jednotného 

regionu Krušnohoří jako turistické destinace 

přinášející zábavu, sport i vzdělání každému 

návštěvníkovi v kteroukoli roční dobu, ale 

především propojovat nejrůznější aktivity bez 

ohledu na státní hranice. 

Kolektiv Vzdělávacího 

a rekreačního centra Lesná

Lesná je novým členem TVE - Lesná ist ein neues Mitglied der TVE

Vzdělávací a rekreační 
centrum Lesná, o.p.s. 

vzniklo v březnu 2008. Sídlo tohoto cen-

tra je na Lesné v Krušných horách na 

rozhraní mosteckého a chomutovského 

okresu. Nejbližší hraniční přechod je 

vzdálen jen 5km od budovy. Rekreač-

ní a vzdělávací centrum má sloužit pro 

vzdělávání a osvětu v oblasti životního 

prostředí a regionálního rozvoje, usku-

tečňování takto zaměřených projektů, 

pořádání seminářů, workshopů, kurzů, 

školení apod.

Der Tourismusverband Erzgebirge (TVE) ist 

ein Verband der Regionen, Gemeinden und 

Unternehmen, sowie nichtstaatlicher Orga-

nisationen, die seit 1991 unter dem Motto 

„Erlebnisregion Erzgebirge“ ein gemeinsames 

Außenmarketing betreibt. Alle bemühen sich, 

das Erzgebirge mit einem Markenzeichen auf 

dem touristischen Markt durchzusetzen. Das 

gemeinsame Hauptziel ist die Stärkung des 

Bewusstseins über das  Erzgebirge vor allem 

in auch in den östlichen Teilen der Tsche-

chischen Republik oder in Westdeutschland. 

„Weil wir das geografische sowie historisch 

entwickelte gemeinsame Erzgebirge  prä-

sentieren, entschieden wir uns, dem Verein 

beizutreten. Unser Beitritt musste erst von 

einer Kommission genehmigen werden. 

Erst dann konnten wir ein Mitglied mit allen 

Rechten und Pflichten werden. Trotzdem das 

TVE eine breitgefächerte Organisation ist, ist 

es nicht einfach, Mitglied zu werden. Diese 

Entscheidungskompetenz obliegt der Geneh-

migungskommission. Es hat uns sehr gefreut,  

dass wir als neues Mitglied, dass bei wurden, 

das zur Vollversammlung am 23. November in 

der Stadt Oederan von der Leitung des TVE 

begrüßt wurde. 

Trotzdem wir nicht so eine lange Geschichte 

Das Bildungs- 
und Erholungszentrums Lesná

entstand im März 2008 in der Gemeinde Lesná, 

an der Grenze zwischen den Kreisen Most und 

Chomutov. Der Grenzübergang nach Deutsch-

land ist nur 5 km vom Gebäude entfernt. Das 

Bildungs- und Erholungszentrums Lesná 

dient der Bildung und Aufklärung im Bereich 

Umwelt und Regionalentwicklung. Es soll der 

Verwirklichung der darauf gezielten Projekte 

dienen, sowie für Seminare, Workshops, Kurse, 

Schulungen usw.

haben, verfügen wir über eine reiche Erfah-

rungen und glauben, dass wir ein vollwertiges 

Mitglied werden, das etwas beitragen kann 

und nicht nur deshalb, weil wir das erste Mit-

glied aus der Tschechischen Republik sind. 

Wir wollen gemeinsam die Region Erzgebirge 

als eine Destination präsentieren, die Unter-

haltung, Sport, sowie Bildung jedem Besucher 

in allen Jahreszeiten bieten kann. Vor allem 

wollen wir aber die verschiedensten Aktivitäten 

ohne Rücksicht der Staatsgrenze vernetzen.   

Team des Bildungs- 

und Erholungszentrums Lesná
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ZE ŽIVOTA PARTNERSKÝCH MĚST
AUS DEM LEBEN DER PARTNERSTÄDTE

Česko-německá spolupráce mezi obcí Tře-

bívlice a německými partnery se i v novém 

volebním období úspěšně rozvíjí.

Partnerství pokračuje se smluvními partne-

ry ze Saska tj. městem Grunhain-Beierfeld 

a spolkem Kunst-und Heimatverein Wie-

deritzsch e.V. z Lipska. Již  v dubnu 2015 

navštívili tři zástupci obce Třebívlice Mgr.

Tomáš Rulf, Martin Lácha a Ing. Jan Bitt-

ner partnerský spolek ve Wiederitzsch, aby 

společně připravili realizaci aktivit projektu 

podpořeného z Česko-německého fondu 

budoucnosti s názvem projektu: Setkání part-

nerů Třebívlice-Lipsko-Wiederitzsch-2015. 

Již tradičně byl program zaměřen na téma 

vzájemného poznávání, kde je vzájemným 

pojítkem historická osobnost baronky Ulriky 

von Levetzow a J.W.v.Goetha. Zástupci Tře-

bívlic se následně účastnili 25. podzimních 

slavností ve Wiederitzsch  a naopak zástupci 

partnerského spolku navštívili Třebívlice kon-

cem září u příležitosti tradičních třebívlických 

oslav vína. Poslední z plánovaných spo-

lečných akcí bude předvánoční vystoupení 

Obec Třebívlice a její partneři - Gemeinde Třebívlice und ihre Partner
Die grenzübergreifende Zusammenarbeit 

der Gemeinde Třebívlice mit ihren deutschen 

Partnern entwickelt sich auch in der neuen 

Wahlperiode erfolgreich. Die Partnerschaft 

mit den Sachsen wird fortgesetzt, das heißt 

mit der Stadt Grünhain - Beierfeld und mit 

dem Kunst – und Heimatverein Wiederitsch 

e.V. aus Leipzig. Schon im April besuch-

ten drei Vertreter der Gemeinde Třebívlice, 

Herr Mgr.Tomáš Rulf, Herr Martin Lácha 

und Herr Ing. Jan Bittner, den Partnerverein 

in Wiederitzsch, um gemeinsam die Akti-

vitäten des Projektes „Treffen der Partner 

Třevívlice-Leipzig-Wiederitzsch - 2015“ im 

Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds zu 

unterstützen.  Traditionell ist das gegenseitige 

Kennenlernen Ziel des Projektes. 

Dabei sind die historische Persönlichkeit Ulri-

ka von Levetzow und J. W. v. Goethe Verbin-

dungsglieder. Die Vertreter von Třebívlice be-

teiligten sich am 25. Herbstfest in Wiederizsch 

und Vertreter des Partnervereines besuchten 

die Gemeinde Třebívlice Ende September an-

lässlich des traditionellen Weinfestes. Anfang 

September 2015 fand in Leská das 2. Treffen 

der jungen Schnitzer, an dem sich unter Lei-

tung erfahrener Meister Kinder von beiden 

Seiten der Grenze beteiligten, statt.  Die letzte, 

der gemeinsam geplanten Veranstaltungen, 

ist ein vorweihnachtlicher Auftritt  des ge-

mischten Chores und des Kinderchores, der 

am 19. Dezember in Wiederitzsch stattfindet. 

Die oben genannten Projekte wurden vom 

Zukunftsfonds realisiert. Eine selbstständige 

Veranstaltung war der Besuch eines Urnef-

fen der Baronin U.v. Levetzow, Dieter von 

Levetzow in Třebívlice am 4. Juli 2015. Die 

deutsche Delegation legten gemeinsam mit 

den tschechischen Vertretern Blumen auf das 

Grab der Familie Levetzow. Zum Schluss des 

für die Bürger von Třebívlice unerwarteten 

Besuches, übergab Herr D. v. Levetzow das 

eigenhändige hergestellte Familienwappen. 

Es wird in der Exposition U. v. Levetzow und 

J.W. von Goethe in Třebívlice  platziert.  Die 

Partner verständigten sich bei dieser Gele-

genheit über die Beantragung eines Nach-

folgeprojektes. Es sollen zwei Statuen der 

Baronin Ulrike in Bronze entstehen, die in 

den Parkanlagen in Třebívlice und Leipzig-

Wiederitzsch aufgestellt werden sollen. Die 

Förderung wird auch in diesem Fall im Zu-

kunftsfonds beantragt.

dětského a smíšeného pěveckého sboru, 

které proběhne dne 19. prosince 2015 ve 

Wiederitzsch. Počátkem září 2015 proběhlo 

ve školícím centru na Leské již 2. setká-

ní mladých řezbářů jehož se pod vedením 

zkušených řezbářských mistrů účastnili děti 

z obou stran hranice. Výše uvedené projekty 

byly realizovány za podpory z ČNFB. Samo-

statnou akcí pak byla návštěva prasynovce 

baronky U.v.Levetzow, Dietera von Levet-

zow, v Třebívlicích dne 4. července 2015. 

Německá pak společně a českými předsta-

viteli obce slavnostně položili kytici ke hrobce 

rodiny Levetzow. V závěru této, pro občany 

Třebívlic jistě nenadálé návštěvy, věnoval 

D.v.Levetzow  vlastnoručně vyrobený rodin-

ný erb, který bude umístěn ve Stálé expozici 

U.v.Levetzow a J.W. von Goetha v Třebívli-

cích. Partneři se při této slavnostní příležitosti 

shodli na dalším možném společném projektu 

a tím bude vytvoření dvou bronzových soch 

baronky Urliky, které budou umístěny v parku 

v Třebívlicích a Lipsku-Wiederitzsch, i v tom-

to případě se předpokládá podpora z ČNFB.
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Filmová dílna trikového filmu pro českou 

a německou mládež – 13. 12. 2015 v Dráž-

ďanech

Je tomu již více než 10 let, během kterých 

umělecká škola Volkskunstschule Oederan 

a Základní umělecká škola Most organizují 

společné projekty. V popředí zájmu jsou při 

tom umělecké techniky kombinované s moti-

vujícími tématy a s podněty pro tvůrčí vyjádření. 

V plánu letošního roku bylo uvedeno, že bude  

vytvořen krátký trikový film na téma: „Co mnou 

pohnulo“. A tuto výzvu, vzešlou z obou těchto 

uměleckých škol, přijalo 15 mladých umělců. 

V mládežnickém středisku Jugendgästehaus 

v Drážďanech našla tato skupina dobré pod-

mínky: ubytování, stravu, prostory tvůrčí dílny 

pod jednou střechou. To mladým lidem jistě 

také umožnilo efektivní práci.  

Mladí účastníci realizovali své filmy společ-

ně, v malých týmech. Hodně se toho přiučili 

o animaci s analogickými prostředky a také 

zjistili, jak mnoho práce, umělecké šikovnosti 

a jaké plánování je skryto v každé sekundě 

trikového filmu. 

Jejich filmové myšlenky byly působivé a roz-

manité. Na závěr projektu bylo prezentováno 

12 různých interpretací tohoto tématu – šlo 

kromě jiného o mezilidské vztahy, dokonalost 

tance i o mír ve světě.  

Společná činnost ve studiu trikového filmu 

bezpochyby mladé lidi sblížila. K porozumění 

docházelo i bez perfektní znalosti té které 

řeči – jednoduše zásluhou empatie a spo-

lečných zájmů. 

Rolf Büttner

vedoucí Volkskunstschule Oederan

Vše v pohybu - Alles in Bewegung

Trickfilmwerkstatt für deutsche und 

tschechische Jugendliche 9.-13.12. 2015 

in Dresden

Seit mehr als 10 Jahren organisieren die 

Volkskunstschule Oederan und die Kunst-

schule Most gemeinsame Projekte.

Künstlerische Techniken stehen dabei im Mit-

telpunkt kombiniert mit motivierenden Themen 

und Anlässen für gestalterische Äußerungen.

Die Herstellung kurzer Trickfilme zum Thema 

„Was mich bewegt“ stand in diesem Jahr auf 

dem Plan. 15 Jugendliche folgten dem Aufruf 

der beiden Einrichtungen.

Im Jugendgästehaus Dresden fand die Gruppe 

gute Bedingun-

gen: Unterkunft, 

Verpflegung und 

Werkstat t räu-

me unter einem 

Dach. So war ef-

fektives Arbeiten 

möglich.

Die jungen Teil-

nehmer real i-

sierten ihre Fil-

me gemeinsam 

in kleinen Teams. 

Sie lernten Vieles 

über das Animie-

ren mit analo-

gen Mitteln und 

entdeckten auch, 

wie viel Arbeit, 

handwerkliches 

Geschick  und 

Planung in jeder 

Sekunde Trick-

film steckt. 

Ihre filmischen 

Ideen waren beeindruckend vielfältig. 12 

unterschiedliche Interpretationen des The-

mas wurden zum Abschluss des Projektes 

präsentiert - es ging unter anderem um zwi-

schenmenschliche Beziehungen, sportlichen 

Ehrgeiz, die Evolution des Menschen, Per-

fektion im Tanz und den Frieden in der Welt.

Die gemeinsame Tätigkeit im Trickfilmstudio 

und auch die zusammen verbrachte freie Zeit 

hat die Jugendlichen ohne Zweifel einander 

näher gebracht. Die Verständigung gelingt 

auch ohne perfekte Kenntnis der jeweils an-

deren Sprache - einfach durch Empathie und 

gemeinsame Interessen.

Rolf Büttner

Leiter der Volkskunstschule Oederan
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Dne 8. 12. 2015 oslavila společnost DEVE-

LOP MOST spolu se svými klienty 25. výročí 

od svého založení.  Tato společnost je jednou 

z úplně prvních členů našeho euroregionu. 

Jako poděkování za spolupráci společnost 

pozvala své zákazníky na divadelní přestavení 

Hrdý Budžes. V rámci představení také pro-

bíhalo hlasování o nové iniciativě „Kouzelná 

pastelka“,  prostřednictvím které se rozhodla 

společnost DEVELOP MOST podpořit částkou 

150.000,- Kč konkrétní projekt z oblasti soci-

álně zdravotní, kultury či sportu. Nejvíce hlasů 

od přítomných hostů získala oblast sociálně 

zdravotní. O konkrétním vybraném projektu 

bude informovat společnost DEVELOP MOST 

své klienty v nejbližší době. Pastelky, kterými 

klienti hlasovali, budou dále využity v mateřské 

škole v Bělehradské ulici.

25. výročí společnosti DEVELOP MOST s. r. o.
25. Jubiläum der Gesellschaft DEVELOP MOST s.r.o

Primátor města Mostu pan Mgr. Jan Paparega osobně gratuloval jednateli společnosti Jaroslavu 
Knorre

Herr Oberbürgermeister von Most Jan Paparega bedankte sich persönlich beim Geschäftsführer 
der Gesellschaft Herrn Jaroslav Knorre

Am 8. Dezember 2015 feierte die Gesell-

schaft DEVELOP MOST gemeinsam mit 

ihren Kunden das 20. Gründungsjubiläum. 

Die Gesellschaft ist eine der ersten Mitglieder  

unserer Euroregion. Als Dank für die Zusam-

menarbeit lud die Gesellschaft ihre Kunden zu 

einer Theateraufführung ein. Im Rahmen der 

Aufführung fand eine Abstimmung der neuen 

Initiative „Wunder Pastellstift“ statt, mit der  

DEVELOP MOST ein konkretes Projekt aus 

den Bereichen Soziales, Gesundheit, Kultur 

oder Sport zur Auswahl stand, das dann mit 

einer Summe von 150 000 Kronen gefördert 

werden soll. Die meisten Stimmen der Anwe-

senden bekam  der Bereich Soziales. Über 

das ausgewählte Projekt wird die Gesellschaft 

DEVELOP MOST ihre Kunden in kürzester 

Zeit informieren. Die Pastellstifte, mit welchen 

die Kunden abgestimmt haben, werden dem 

Kindergarten in der Bělehradská Straße zur 

Nutzung übergeben.

Dne 19.11.2015 se v Mostě v areálu Benedikt sešla 

téměř stovka účastníků konference s názvem „Stav 

a vývoj kvality ovzduší Ústeckého kraje“, kterou v rám-

ci projektu Brána ekologie otevřená aneb OVZDUŚÍ 

za finanční podpory Ústeckého kraje (č. dotace 15/

SML0773), Severočeských dolů a.s. a statutárního 

města Mostu pořádalo Ekologické centrum Most pro 

Krušnohoří (ECM). Jednalo se o první konferenci na 

téma ovzduší pořádanou přímo v Mostě. Účastníci 

se seznámili se stavem ovzduší Ústeckého kraje před 

sametovou revolucí a jeho vývojem po ní a dále pak 

s opatřeními vedoucími k jeho dalšímu zlepšování. 

Konference je završením aktivit ECM pro veřejnost roce 

2015 u příležitosti 15-ti let jeho trvání. 

Cílem konference bylo připomenout odborné veřejnosti, 

politikům, zastupitelům obcí, pracovníkům státní správy 

i podnikové sféry, pedagogům i studentům v Ústeckém 

kraji stav ovzduší před sametovou revolucí a seznámit 

je s vývojem kvality ovzduší po sametové revoluci. 

Zaznělo celkem 17 odborných přednášek na téma vývoje 

emisí, imisí, jejich monitoringu, vlivu na zdraví člověka, 

ekosystémy i zemědělské produkce, zajímavých statis-

tických údajů a výsledků aktivit a výzkumných projektů, 

zabývajících se kvalitou ovzduší. 

Ing. Milena Vágnerová

vedoucí Ekologického centra Most pro Krušnohoří

Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Kvalita ovzduší v Ústeckém kraji - Luftqualität im Bezirk Ústí

Am 19. 11. 2015 trafen sich im Erholungsareal Bene-

dikt in Most fast einhundert Teilnehmer zur Konferenz 

„Stand und Entwicklung der Luftqualität des Bezirks 

Ústecký kraj. Sie wurde im Rahmen des Projektes „Tor 

der Ökologie geöffnet“ vom Ökologischen Zentrum Most 

für das Erzgebirge  veranstaltet, finanziell unterstützt vom 

Bezirk Ústecký kraj, der Nordböhmischen Kohlenge-

sellschaft „Severočeské doly“ und der Stadt Most. Es 

war die erste Konferenz zum Thema Luft, die direkt in 

Most veranstaltet wurde. Die Teilnehmer machten sich 

mit der Luftsituation im Bezirk vor der Wende und mit 

ihrer Entwicklung nach der Wende, sowie mit den zu 

der Verbesserung umgesetzten Maßnahmen vertraut. 

Die Konferenz ist die Vollendung der Aktivitäten des 

Ökologischen  Zentrums 2015 für die Öffentlichkeit 

anlässlich seines 15- jährigen Bestehens. 

Das Ziel der Konferenz war, die Öffentlichkeit, die Poli-

tikern, Vertreter der Gemeinden, Behörden und Unter-

nehmern, Pädagogen und Studenten im Bezirk Ústecký 

kraj an den Luftzustand zu erinnern und sie mit der 

Entwicklung der Luftqualität nach  der Wende bekannt 

zu machen. Es wurden insgesamt 17 Fachvorträge zu den 

Themen Entwicklung der Emissionen, Immissionen, ihre 

Einflüsse auf die Gesundheit der Menschen, Ökosyste-

me, landwirtschaftliche Produktion, statistische Daten 

und Ergebnisse der Aktivitäten sowie Forschungspro-

jekte im Rahmen der Luftqualität gehalten.
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Symbol vánočních svátků rozvážejí skauti od 

sobotního rána po celé naší vlasti. Světlo za-

pálené v místě narození Ježíše Krista dorazilo 

na Lesnou v Krušných horách 20. 12. 2015 

o čtvrté adventní neděli. Příjemnou vánoční 

atmosféru v autentickém prostředí Krušnohor-

ského lidového domu přibližující všem gene-

racím staré zvyky a obyčeje krušnohorských 

Vánoc příjemně doplnil příchod mosteckých 

skautů, kteří na Lesnou v odpoledních hodi-

nách přivezli Betlémské světlo.

Plamínek byl pro veřejnost po celou dobu 

vánočních svátků umístěn v kapličce sv. An-

tonína a v infocentru Lesenská pláň. Odtud si 

ho mohli návštěvníci Horského areálu Lesná 

odvézt do svých domovů. 

Betlémské světlo je plamínek, který putuje 

napříč Evropou, do naší země dorazilo letos 

již po sedmadvacáté. Skauti tradičně cestují 

vlakem, na nádražích si ho pak přebírají jejich 

kolegové a do menších měst a obcí ho vozí 

i auty nebo třeba pěšky. Světlo má symbo-

lizovat naději, mír, přátelství a příchod Ježíše 

Krista. Děti a mladí se díky jeho roznášení 

dozvědí víc o lidech ve svém okolí. Stal se 

jedním z novodobých vánočních zvyků.

Dne 22. prosince vánoční atmosféra na Les-

né pokračovala. Slavnostně zde byl pokřtěn 

Krušnohorský kalendář. Tento kalendář je 

vydáván ročně a představuje krásy Krušnohoří 

a obsahuje fotografie vítězů soutěže. Slav-

nostní vyhlášení vítězů bylo doplněno krás-

ným koncertem. Křtu kalendáře se zúčastnilo 

mnoho význačných osobností euroregionu 

a křest provedl nový starosta Olbernhau, Heinz 

Peter Haustein.

Vánoce na Lesné - Vánoce na Lesné - Weihnachten in LesnáWeihnachten in Lesná

Das Symbol des Weihnachtfestes, das Licht,  

verteilten die Pfadfinder am Samstag vor  

Weihnachten in das ganze Land. Das im Ort 

der Christgeburt entzündete Licht kam am 20. 

12. 2015, dem vierten Adventsonntag, nach 

Lesná im Erzgebirge. Die angenehme Weih-

nachtsatmosphäre im authentischen Milieu 

des Erzgebirgshauses brachten allen Gene-

rationen die alten Sitten und Gebräuche näher, 

so auch den Auszug der Moster Pfadfinder, die 

am Nachmittag das Lichtlein gebracht hatten.

Für die Öffentlichkeit stand das Weihnachts-

licht  in der kleinen Kapelle des Heiligen An-

tonin und im Infozentrum Lesenská pláň zur 

Verfügung, mit dem die Besucher des Berga-

reals für ihr eigenes Licht anzünden konnten.  

Das Licht von Betlehem ist  eine Flamme, die 

durch ganz Europa wandert. In unser Land 

kam es schon zum siebenundzwanzigsten 

Mal. Die Pfadfinder reisen traditionell mit 

dem Zug, auf den Bahnhöfen übernehmen 

es ihre Kollegen, und in die kleinere Städte 

oder Gemeinden bringen sie es mit dem Auto 

oder zu Fuß. Das Lichtlein soll die Hoffnung, 

Frieden, Freundschaft und das Kommen von 

Jesus Christus symbolisieren. Die Kinder und 

Jugendlichen erfahren Dank der Verbreitung 

des Lichtes mehr über die Menschen in ihrer 

Umgebung. Es ist hier eine neue Weihnachts-

sitte geworden

Am 22. Dezember ging es weihnachtlich weiter 

in Lesna. Feierlich wurde hier der Erzgebirgs-

kalender getauft. Der jährlich ausgegebene 

Kalender stellt die Schönheiten  des Erzgebir-

ges in einer Sammlung von Siegerfotografien 

eines Wettbewerbes vor. Die Siegerehrung 

fand bei einem schönen Weihnachtskontert 

statt. An der Taufe des Kalenders nahmen 

bekannte Persönlichkeiten der Euroregion 

teil und der neue Bürgermeister von Olbern-

hau, Herr Heinz Peter Haustein, taufte den 

Kalender. 



Místa konání/Sportstätten:

ÚSTECKÝ KRAJ/BEZIRK ÚSTECKÝ KRAJ 17. - 22. 1. 2016

HRY VII. ZIMNÍ OLYMPIÁDY 
DĚTÍ A MLÁDEŽE ČR

SPIELE DER VII. WINTEROLYMPIADE 
DER KINDER UND JUGENDLICHEN

více na webu olympic.cz/odm

Naši saští přátelé jsou srdečně zváni
Unsere säschischen Freunde sind herzlich eingeladen 
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V polovině prosince se setkali předsedové 

pracovní komise kultury, jednatelka saské části 

euroregionu a česká projektová koordinátorka 

s ředitelem Státní galerie Most, aby společně 

připravili mimořádnou výstavu v příštím roce. 

Výstava Kulturního prostoru Krušnohoří-

-Střední Sasko, která bylo k vidění na zámku 

Augustusburg byla velmi úspěšná. Svá díla 

zde vystavovalo na 50 umělců ze saské části 

euroregionu. Od května do září 2016 budou 

mít obyvatelé české části euroregionu možnost 

tuto výstavu shlédnout v galerijních prostorách 

v Děkanském kostele Nanebevzetí Panny 

Marie v Mostě. Do té doby je ovšem zapo-

třebí připravit řadu věcí. Výběr děl si vzali ta 

úkol ředitel státní galerie Most Petr Svoboda 

a předsedkyně německé části kulturní komise   

Constanze Ulbricht. Vícejazyčný katalog bude 

návštěvníkům včas při zahájení k dispozici.

Než k tomu dojde, zpracuje kulturní komise 

s přípravným týmem odpovídající koncepci 

a často se bude ještě setkávat na jednáních 

o její přípravě.  

Výstava v Mostě je připravena - Ausstellung in Most vorbereitet

Mitte Dezember trafen sich  die Vorsitzende 

der Arbeitsgruppe Kultur, die Geschäftsführe-

rin des sächsischen Teils und die tschechische 

Projektkoordinatorin der Euroregion Erzgebir-

ge um mit dem Leiter der Staatsgalerie Most, 

Petr Svoboda eine besondere Ausstellung im 

kommenden Jahr vorzubereiten.

Die sehr erfolgreiche Ausstellung des Kultur-

raums Erzgebirge-Mittelsachsen, die 2015 

mit Werken von 50 Künstlern der Euroregion 

Erzgebirge auf Schloss Augustusburg zu se-

hen war, wird vom Juni bis September 2016 

im tschechischen Teil unsrer Euroregion, in 

den Galerieräumen der Unterkirche Maria 

Himmelfahrt (Dekanatskirche) zu sehen sein.

Bis dahin sind noch viele Dinge vorzubereiten. 

Die Auswahl der Werke werden der Leiter der 

Staatsgalerie Most Petr Svoboda  und die 

Vorsitzende der Arbeitsgruppe Kultur Cons-

tanze Ulbricht vornehmen. Ein mehrsprachi-

ger Katalog wird pünktlich zur Eröffnung zur 

Verfügung stehen.

Bis es soweit ist, wird die Arbeitsgruppe Kultur 

mit dem Vorbereitungsteam ein Konzept er-

arbeiten und sich noch oft zu gemeinsamen 

Beratungen treffen.
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Tak tedy příprava pokročila už tak daleko, že v lednu 2016 se bude konat velká krušnohorská 

výstava řezbářství a krajkářství v Centru volného času s názvem Baldaufvilla. Představí se na 

ní více než 30 řezbářských a krajkářských spolků z Krušnohorského okresu s více než 500 

řezbářskými a 1000 krajkářskými pracemi. Obzvláště významným exponátem je Ulmer Münster, 

tedy Klášterní chrám v Ulmu, vyřezávaný lupínkovou pilou v měřítku 1:60. 

Vychutnejte si ukázku tvorby tradičních řemesel těch spolků, které se výstavy účastní, a se-

znamte se s tvorbou jejich uměleckých řemeslníků. Můžete také navštívit prodejní stánky 

s krajkářskými a řezbářskými doplňky. 

O Vaše občerstvení se co nejlépe postará naše domácí Cafeteria.

O víkendu si můžete vychutnat kávu, kterou tradičně ručně mele známá německá postava 

Kurt. Čerstvě namletá káva je tu pro Vás a užijte si ji s Kurtem z Kaffeemy v naší kavárně.  

Srdečné pozdravy z Baldauf Villa

Es ist wieder soweit. Im Januar 2016 findet die große erzgebirgische Schnitz- und 

Klöppelausstellung in der Baldauf Villa statt. Es präsentieren sich über 30 Klöppel- 

und Schnitzvereine aus dem Erzgebirgskreis mit mehr als 500 geschnitzten und 1000 

geklöppelten Arbeiten. Als besonderes Exponat ist das „Ulmer Münster“, eine Laubsä-

gearbeit im Maßstab 1:60, hervorzuheben.

Erleben Sie Schauvorführungen im traditionellen Handwerk unserer teilnehmenden 

Vereine und Kunsthandwerker. Besuchen Sie unsere Verkaufsstände für Klöppel- und 

Schnitzzubehör. 

Für das leibliche Wohl ist in unserer hauseigenen Cafeteria bestens gesorgt. An den 

Wochenenden erleben Sie „Kurt dreht durch!“ Frisch gemahlener Kaffee und mehr mit 

“Kurt dem Kaffeema”.

Herzlichen Grüßen aus der Baldauf Villa

Schnitz- und Klöppelausstellung in der Baldauf Villa Marienberg Výstava řezbářství a krajkářství v Baldauf Villa v Marienbergu


