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Dalších 15 česko-saských 
projektů přeshraniční spolupráce 
schváleno.

V rámci přeshraničního Programu spolupráce 

Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014-2020 

bude možné zrealizovat dalších 15 projektů. Na 

svém zasedání v Drážďanech schválil Monito-

rovací výbor Programu společné česko-saské 

projekty, které budou podpořeny 18,3 miliony Eur 

z Evropské unie. 

Technická univerzita v Drážďanech, Univerzita 

Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a 

Botanický ústav AV ČR v Průhonicích budou 

spolupracovat v rámci projektu „Paměť krajiny". 

V rámci tohoto projektu bude zkoumán vývoj 

kulturní krajiny v regionu národního parku Čes-

kosaské Švýcarsko. Výsledky výzkumu budou 

sloužit k vypracování přeshraničních metodických 

návodů pro plány péče a hospodaření obou správ 

národních parků.

Další čtyři projekty se zabývají vzděláváním a ce-

loživotním učením. Zúčastněné instituce přispějí 

svými záměry k udržitelnému a pozitivnímu rozvoji 

pohraničí v důsledku lepších možností vzdělávání.  

Pět schválených projektů podporuje spolupráci 

mezi orgány veřejné správy a dalšími partnery 

a efektivní veřejnou správu. Správa železniční 

dopravní cesty v Praze, Česká geologická služba 

V Kontaktní kanceláři Svobodného státu Sasko 

v Praze se 15. prosince 2016 sešli přátelé česko 

– saské spolupráce. Na programu byly dobré 

příklady spolupráce partnerských měst. Hosty 

přivítali pracovníci kanceláře Dr. David Michel 

a Dipl. Päd. Stefanie Rehm a zúčastnili se ho 

významní hosté, kromě jiných i český generální 

konzul v Drážďanech PhDr. Jiří Kuděla. Pro přítom-

né byly hned v úvodu podány zajímavé informace 

o programu na podporu přeshraniční spolupráce 

Interreg V-A, které jim zprostředkovali Dr. Roger 

Mackeldey ze Správního úřadu tohoto programu 

a RNDr. Jiří Horáček z Ministerstva pro místní rozvoj 

ČR. Představen zde byl i Fond budoucnosti, který 

prezentoval Dr. Tomáš Jelínek, jeho jednatel.

Příklady a úspěchy partnerských měst v našem 

Euroregionu Krušnohoří zde představili jejich 

zástupci. Společné centrum Vejprty a Bärenstein 

prezentovali Bernd Schlegel, starosta Bärensteinu 

a Jaroslava Výborná z Vejprt, zkušenosti z rozvo-

je partnerství Grünhein-Beierfeld a Třebívlice 

gefördert werden, auf seiner Sitzung in Dresden.   

Die Technische Universität Dresden, die Jan-Evan-

gelista-Purkyně-Universität in Ústí nad Labem und 

das Institut für Botanik der Tschechischen Akade-

mie der Wissenschaften in Průhonice kooperieren 

in dem Projekt „Gedächtnis der Landschaft“. Dabei 

wird die Entwicklung der Kulturlandschaft in der 

Nationalparkregion SächsischBöhmische Schweiz 

untersucht. Weitere vier der bestätigten Projekte 

beschäftigen sich mit Bildung und lebenslangem 

Lernen. Die beteiligten Einrichtungen tragen mit 

ihren Vorhaben zu einer nachhaltigen positiven 

Entwicklung der Grenzregion durch bessere Bil-

dungsmöglichkeiten bei. Fünf der bestätigten 

Projekte unterstützen die Kooperationen zwis-

chen öffentlichen Behörden und weiteren Part-

nern sowie eine effiziente öffentliche Verwaltung. 

Der Staatsbetrieb für Schienenwege in Prag, der 

Tschechische Geologische Dienst in Prag, das 

Česko-saské pohraničí se rozvíjí 
Grenzgebiet Sachsen-Tschechien 
entwickelt sich 

04  Setkání přátel Evropy v regionu 
Jihozápadního Saska / Treffen der 
Europaakteure der Region Südwestsachsen

04  Zasedání občanů ve Wolkensteinu na 
téma Evropa / Einwohnerversammlung in 
Wolkenstein zum Thema Europa
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Praha a Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí 

nad Labem chtějí v rámci projektu „Přeshraniční 

spolupráce pro rozvoj železniční dopravy Sasko 

- ČR" prohloubit dosavadní spolupráci orgánů 

veřejné správy v souvislosti s připravovanou vyso-

korychlostní tratí mezi Prahou, Ústím nad Labem 

a Drážďanami. Tento projekt bude Evropskou unií 

podpořen částkou ve výši zhruba 800 000 Eur. Až 

do roku 2020 je pro přeshraniční projekty v ob-

lastech, jako je ochrana proti povodním, požárům 

a katastrofám, zachování a ochrana společného 

přírodního a kulturního dědictví, cestovní ruch, 

vzdělávání, podpora dialogu mezi kulturami a 

partnerská spolupráce k dispozici 186 milionů Eur. 

Tyto prostředky pocházejí z Evropského fondu pro 

regionální rozvoj (EFRR) a z národních příspěvků 

obou sousedních zemí. Počínaje zahájením pro-

gramu v červenci 2015 již bylo z těchto prostředků 

částkou ve výši zhruba 115 milionů Eur financová-

no 84 přeshraničních projektů.

_

15 weitere sächsisch-tschechische 
Kooperationsprojekte bestätigt.

Im Rahmen des grenzübergreifenden Kooperati-

onsprogramms Freistaat Sachsen – Tschechische 

Republik 2014 - 2020 können 15 weitere Vorhaben 

umgesetzt werden. Der Begleitausschuss des 

Programms bestätigte die sächsisch-tschechis-

chen Gemeinschaftsprojekte, die mit insgesamt 

18,3 Millionen Euro von der Europäischen Union 

Sächsische Staatsministerium für Wirtschaft, 

Arbeit und Verkehr (SMWA) und die Jan-Evan-

gelista-Purkyně-Universität in Ústí nad Labem 

streben mit dem Projekt „Grenzüberschreitende 

Zusammenarbeit zur Entwicklung des Eisenbahn-

verkehrs Sachsen-Tschechien“ an, die bisherige 

Zusammenarbeit von Behörden zur Entwicklung 

des Schienenverkehrs zwischen Tschechien und 

Sachsen in Verbindung mit der geplanten Hoch-

geschwindigkeitseisenbahnstrecke Dresden- Ústí 

nad Labem - Prag zu intensivieren.

Die Europäische Union fördert das Vorhaben mit 

rund 800 000 Euro. Bis zum Jahr 2020 stehen für 

grenzübergreifende Projekte in den Bereichen 

Hochwasser-, Brand- und Katastrophenschutz, 

Schutz und Erhaltung des gemeinsamen Natur- 

und Kulturerbes, Tourismus, Bildung, interkulturel-

ler Dialog und partnerschaftliche Zusammenar-

beit insgesamt 186 Millionen Euro zur Verfügung. 

Die Mittel stammen aus dem Europäischen Fonds 

für regionale Entwicklung (EFRE) und aus natio-

nalen Beiträgen der beiden Nachbarländer. Seit 

Programmstart im Juli 2015 werden damit bereits 

84 grenzübergreifende Projekte mit rund 115 Mi-

llionen Euro aus den zur Verfügung stehenden 

Mitteln finanziert.

představili starosta města Grünhein-Beierdeld 

Joachim Rudler a Mgr. Tomáš Rulf, starosta obce 

Třebívlice. Oblíbený program na podporu přeshra-

niční spolupráce SN-CZ  2014–2020 z pohledu 

Společného sekretariátu vysvětlil Jörg Mühlbeg 

ze Saské rozvojové banky (SAB). Účastníci setkání 

využili této příležitosti také i k neformálním rozho-

vorům v příjemné předvánoční atmosféře.   

_

Im Kontaktbüro des Freistaats Sachsen in 

Prag trafen sich am 15. Dezember Freunde der 

sächsisch-tschechischen Zusammenarbeit. Im 

Programm standen gute Beispiele der Zusamme-

narbeit von Partnerstädten. Die Gäste wurden 

von den Mitarbeitern des Kontaktbüros Herr Dr. 

David Michel und Frau Dipl. Päd. Stefanie Rehm 

begrüßt. An der Veranstaltung nahmen bekannte 

Gäste teil, unter anderen auch der tschechische 

Generalkonsul in Dresden PhDr. Jiří Kuděla. Für 

die Teilnehmer wurden zu Beginn Informationen 

zum Programm für die grenzüberschreitende 

Zusammenarbeit Interreg V-A von den Herren Dr. 

Roger Mackeldey aus der Verwaltungsbehörde 

des Programms und Herr RNDr. Jiří Horáček aus 

dem Ministerium für regionale Entwicklung der 

Tsch. Republik vorgestellt. Auch der Zukunftsfonds 

wurde hier durch den Geschäftsführer, Herrn 

Tomáš Jelínek vorgestellt. Beispiele und Erfolge 

der Partnerstädte aus unserer Euroregion stellten 

ihre Vertreter vor. Die gemeinsame Mitte Vejpr-

ty-Bärenstein präsentierten der Bürgermeister 

aus Bärenstein Bernd Schlegel und Frau Jaroslava 

Výborná aus Vejprty. Erfahrungen der Entwicklung 

der Partnerstädte Grünhein-Beierfeld und Třebívli-

ce wurden durch Herren Joachim Rudler, Bürger-

meister aus Grünhein-Beierfeld und Mgr. Tomáš 

Rulf, Bürgermeister aus Třebívlice vorgestellt. 

Das beliebte Programm für die Unterstützung 

der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit 

SN-CZ  2014–2020 aus Sicht des gemeinsamen 

Sekretariats erklärte Herr Jörg Mühlberg von der 

Sächsischen Aufbaubank (SAB). Die Teilnehmer 

des Treffens nutzten die Gelegenheit auch zu 

inoffiziellen Gesprächen in einer angenehmen 

Vorweihnachtsatmosphäre.

Česko-saská 
spolupráce v Praze 
Sächsisch-
tschechische 
Zusammenarbeit 
in Prag vorgestellt
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Na každoroční setkání přátel Evropy v regionu 

Jihozápadního Saska pozvala Barbara Hofmann, 

vedoucí referátu Zahraniční hospodářství Průmy-

slové a obchodní komory Chemnitz, jeho aktéry 

na radnici v Chemnitz. Účastníky čekaly zajímavé 

přednášky a diskusní kroužky. Mathias Dubbert, 

vedoucí referátu evropské politiky, finančních 

nástrojů Evropského zahraničního hospodářství 

Německého průmyslového a obchodního sněmu 

v Bruselu, referoval na téma „Brexit – jak to dál 

bude s EU a Velkou Británií?“.  Ve svém zajímavém 

příspěvku vysvětlil dopady Brexitu především na 

státy EU a na Spojené království samo o sobě. 

Především utrpí i řemeslná výroby ve Velké Bri-

tánii, která je velmi silně závislá na pracovních 

silách z EU a pocítí negativní důsledky. Ale také 

evropský průmysl a finanční sektor se musí nově 

orientovat. Sebestian Klähn z EURES Triregio 

informoval o jednání ohledně zprostředkování 

informací zaměstnancům a zaměstnavatelům 

z trojúhelníku Sasko – Polsko – ČR ohledně 

životních podmínek, vyhledávání zaměstnání, 

Musíme o mír usilovat každý den? Starosta 

Wolkensteinu Wolfram Liebig (držitel Ceny Euro-

regionu Krušnohoří/Erzgebirge 2016), se řadí ke 

generaci, která dosud  nezažila žádnou válku. Dne 

15. listopadu pozval hosty na setkání obyvatel do 

Wolkensteinu, kde došlo k živé výměně názorů na 

téma Evropa. 

Mezi hosty byl poslanec Zemského sněmu Gün-

ther Schneider, jednatelka Euroregionu Erzge-

birge Beate Ebenhöh, vedoucí institutu Europa 

získávání pracovních sil a sociálních otázek, jako 

je sociální pojištění, důchody, daně a minimální 

mzdy. Mezi účastníky patřila, kromě zástupců 

evropských institucí z města a zemského direk-

toria Euroinfocenter a univerzit i jednatelka 

Euroregionu Erzgebirge. 

_

Zum jährlichen Treffen der Europaakteure in 

der Region Südwestsachsen lud Frau Barbara 

Hofmann, die Referatsleiterin Außenwirtschaft 

der IHK Chemnitz am 18. November ins Rathaus 

der Stadt Chemnitz ein. Die Teilnehmer erwar-

teten sehr interessante Vorträge und Diskus-

sionsrunden. Mathias Dubbert, Referatsleiter 

Europapolitik, EU-Finanzierungsinstrumente und 

Europäische Außenwirtschaftsförderung der DIHK 

in Brüssel referierte zum Thema „Brexit – Wie 

geht es weiter mit der EU und Großbritannien?“. 

In seinem interessanten Vortrag erläuterte er 

Direct Susann Thiel, regionální manažer Lieder-

region Annaberg Land Andy Weinhold. Mezi hosty 

byli i zástupci Postoloprt, partnerského města 

Wolkensteinu. Právě s nimi došlo k živé výměně 

názorů na mnohá evropská témata. Všichni se 

shodli na tom, že není ohledně Evropské unie 

jiná alternativa a navzdory národním rozdílům a 

Brexitu je třeba usilovat o silnou EU. 

_

Müssen wir uns täglich um den Frieden bemü-

hen? Als Mitglied einer Generation, die bis heute 

keinen Krieg erlebt hat, lud der Bürgermeister 

von Wolkenstein Wolfram Liebing (Preisträger 

des Preises der Euroregion Erzgebirge/Krušnohoří 

2016) am 15. November Gäste zur Einwohnerver-

sammlung nach Wolkenstein ein, die einen regen 

Setkání přátel Evropy 
v regionu Jihozápadního 
Saska / Treffen der 
Europaakteure der Region 
Südwestsachsen

Společné grémium / Gemeinsames 
Gremium der Euroregion 

Zasedání občanů ve Wolkensteinu na 
téma Evropa / Einwohnerversammlung 
in Wolkenstein zum Thema Europa

die Auswirkungen des Brexit insbesondere auf 

die EU-Staaten und das United Kingdom selbst. 

Insbesondere auch der Handwerkssektor in 

Großbritannien, der sehr stark von Arbeitskräften 

aus der EU abhängig ist, wird die negativen Aus-

wirkungen zu spüren bekommen, aber auch die 

europäische Industrie und der Finanzsektor müs-

sen sich neu orientieren. Sebastian Klähn von der 

EURES Triregio informierte über die Beratung und 

Vermittlung für Arbeitnehmer und Arbeitsgeber 

im Dreiländereck Sachsen- Polen- Tschechien zu 

Arbeits- und Lebensbedingungen, Arbeitssuche in 

der Nachbarregion, Gewinnung von Fachkräften, 

sozialen Fragen wie Sozialversicherung, Rente, 

Steuer und Mindestlähnen Zu den Teilnehmern 

gehörte neben den Europabeauftragen der Stadt 

und der Landesdirektion, dem Euroinfocenter, 

Europamitarbeitern der Universitäten auch die 

Geschäftsführerin der Euroregion Erzgebirge.

Gedankenaustausch zum Thema Europa führten. 

Neben dem Landtagsabgeordneten Günther 

Schneider, der Geschäftsführerin der Eurore-

gion Erzgebirge Beate Ebenhöh, der Leiterin von 

Europe Direct Erzgebirge, Susann Thiel und dem 

Regionalmanager der Leaderregion Annaberger 

Land Andy Weinhold, Euroinfocenters waren auch 

Vertreter aus Postoloprty, der Partnergemeinde 

von Wolkenstein unter den  Gästen.

Mit ihnen kam es zu einem regen Gedanken-

austausch über viele europäische Themen. Alle 

waren sich darüber einig, dass es zur Europäi-

schen Union keine Alternative gibt und wir uns 

trotz nationaler Unterschiede und trotz Brexit 

weiter für eine starke EU einsetzen müssen.

sich  eine konstruktive Diskussion über die tra-

ditionellen Projekte der Euroregion anschloss. 

Diese stehen in Zusammenhang mit der sich in 

Vorbereitung befindlichen Entwicklungsstrategie 

der Euroregion, die eine Vision bis 2020 sein soll. 

Grundlage dafür sind Vorschläge und Projektvor-

haben der Arbeitsgruppen, die in die Strategie 

eingearbeitet werden sollen. Die Euroregion Er-

zgebirge/Krušnohoří feiert 2017 das 25. Jubiläum 

ihrer Gründung. Das gemeinsame Gremium schlä-

gt vor, ein Volksfest auf dem gemeinsamen Markt-

platz Bärenstein/Vejprty („Gemeinsame Mitte“) 

zu veranstalten. Der gemeinsame Marktplatz ist 

übrigens ein Großprojekt der beiden Städte. Ter-

minvorschlag ist der 17. Juni 2017. Die tschechische 

Seite wird dafür ein Kleinprojekt beantragen. Die 

Teilnehmer der Beratung vereinbarten, dass zu 

dem Fest alle ehemaligen Vorstandsmitglieder, 

Vertreter der Arbeitsgruppen und der Lenkungsau-

sschüsse eingeladen werden, wie es auch vor fünf 

Jahren in Deutschneudorf gehandhabt wurde. Das 

Jubiläum sollte aber kein einmaliges Ereignis sein, 

sondern im gesamten Jubiläumsjahr Erwähnung 

finden. Am Ende hatten die Teilnehmer die Mö-

glichkeit an einer Schlossbesichtigung teilzune-

hmen, die von der Kastellanin des Schlosses, Frau 

Mgr. Michaela Hofmanová geführt wurde, die ein 

aktives Mitglied der Arbeitsgruppe Museen und 

Kulturdenkmäler ist.

Tentokrát se tradiční každoroční zasedání spo-

lečného grémia našeho Euroregionu Krušnohoří/

Erzgebirge uskutečnilo v krásném a příjemném 

prostředí zámku Krásný Dvůr. Pod vedením před-

sedy české části Euroregionu Krušnohoří Jiřího 

Hlinky se seznámilo s realizací programu Interreg 

V-A a především s realizací Fondu malých projek-

tů, který euroregion společně spravuje a admi-

nistruje. Podrobně se poté členové české Rady 

Euroregionu Krušnohoří a německého Předsta-

venstva Euroregionu Erzgebirge seznámili s čin-

ností svých odborných komisí, na což navázala 

konstruktivní diskuse o tradičních projektech 

euroregionu. Souvisí s připravovanou rozvojovou 

strategií euroregionu, která by měla být vizí eu-

roregionu do roku 2020. Základem jsou návrhy a 

projektové záměry vzešlé z komisí, které budou 

do strategie zapracovány. Euroregion Krušnohoří/

Erzgebirge oslaví v roce 2017 již 25. výročí svého 

vzniku. Společné grémium navrhlo uspořádat li-

dovou slavnost na společném náměstí Vejprty/

Bärenstein, které je realizovaným velkým projek-

tem obou měst. Návrh termínu oslavy je sobota 17. 

června 2017 a česká strana euroregionu pro ni při-

praví projektovou žádost. Členové grémia vyjádřili 

přání, aby na tuto slavnost byli pozváni i všichni 

bývalí členové rady, komisí a řídících výborů, tak 

jako tomu bylo před pěti lety v Deutschneudor-

fu. Jubileum euroregionu by nemělo být ovšem 

jen jednorázovou událostí, mělo by se zmiňovat 

po celý rok. Na závěr absolvovali členové grémia 

velmi podrobnou prohlídku zámku. Průvodkyní jim 

byla kastelánka zámku, Mgr. Michaela Hofmano-

vá, aktivní členka komise euroregionu pro muzea 

a kulturní památky. 

_

Die traditionelle gemeinsame Beratung unserer 

Euroregion Erzgebirge/Krušnohoří fand in diesem 

Jahr im schönen Schlosses Krásný Dvůr statt. Unter 

Leitung des Vorsitzenden der tschechischen Seite 

der Euroregion Herrn Ing. Jiří Hlinka machten sich 

die Teilnehmer mit der Umsetzung des Programms 

Interreg V-A bekannt, vor allem mit dem Klein-

projektefonds, den die Euroregion gemeinsam 

verwaltet. Ausführlich wurden die tschechischen 

Ratsmitglieder und die deutschen Mitglieder des 

Vorstands der Euroregion auch mit der Tätigkeit 

der Arbeitsgruppen vertraut gemacht, woran 
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Oblíbený místem jednání Rady Euroregionu 

Krušnohoří jsou Třebívlice. Na jednání v pátek 

11. listopadu 2016 sem byli pozváni i hosté z okol-

ních obcí a zástupce Ústeckého kraje. Tentokrát 

pozvání přijaly starostky Libochovic Ing. Jana Holá 

a starostka Počedělic Eva Smetanová. Ústecký 

kraj zastupoval jako obvykle náměstek hejtma-

na Dr. Stanislav Rybák. Rada projednala přípravu 

společného grémia, změny v komisích, návrh na 

konání valné hromady a připravila jednání Lokál-

ního řídícího výboru. Společné jednání obou částí 

euroregionu se uskutečnilo pak 25. listopadu 2016 

v Krásném Dvoře a zaměřilo se na realizaci Fon-

du malých projektů, který euroregion spravuje, 

na vypracování strategie rozvoje euroregionu 

a na Cenu Euroregionu Krušnohoří za vynikající 

přeshraniční spolupráci. Na vlastní žádost byl 

z krizového managementu odvolán dlouholetý 

člen Ing. Václav Fiala z Chomutova a na jeho místo 

byl zvolen Stanislav Hájek, tajemník bezpečnostní 

rady města Chomutova. Důležitým bodem byla 

příprava Lokálního řídícího výboru Fondu malých 

projektů, který se konal 30. 11. 2016 ve Freibergu. 

Rada se seznámila s projektovými záměry a pově-

der beiden Seiten der Euroregion fand am 25. 

November in Krásný Dvůr statt und zeigte auch 

die Umsetzung des Kleinprojektefonds, der von 

der Euroregion verwaltet wird. Weitere Themen 

waren die Entwicklungsstrategie der Euroregion 

und der Preis der Euroregion für ausgezeichnete 

Zusammenarbeit.  Aufgrund der eigenen Bitte 

schied Herr Ing. Václav Fiala, langjähriges Mit-

glied der Arbeitsgruppe aus Chomutov, aus der 

Arbeitsgruppe Katastrophenschutz aus. Als neues 

Mitglied wurde Herr Stanislav Hájek, Sekretär des 

Sicherheitsrates der Stadt Chomutov gewählt. Ein 

wichtiger Punkt war die Vorbereitung des Len-

kungsausschusses für den Kleinprojektfonds, der 

am 30. November in Freiberg stattfand. Der Rat hat 

sich mit den Projektvorhaben bekannt gemacht 

und die Arbeitsgruppen mit deren Bewertungen 

sowie der der Großprojekte für die Entscheidung 

im Begleitausschuss beauftragt. Die Vollversamm-

lung wurde auf den 31. 03. 2017 festgelegt.  Am 

Ende wurden durch den Rat die Sitzungstermine 

für 2017 geplant und im inoffiziellen Teil disku-

tierten die Mitglieder mit ihren Gästen aktuelle 

Probleme der Selbstverwaltungen. 

Rada v Třebívlicích / Ratssitzung in Třebívlice

Das Entscheidungsgremium für den 

Kleinprojektefonds im Kooperationspro-

gram Sachsen – Tschechische Republik 

Interreg V-A bewertete bei seiner Tagung 

am 30. November 2016 in Freiberg insge-

samt 9 Projekte.

Das Ministerium für Regionalentwicklung der 

Tschechischen wurde von Herrn RNDr. Jiří Horáček 

vertreten. Es wurden fünf tschechische Projekte 

und vier deutsche Projekte vorgelegt.  Ein tsche-

chisches und ein deutsches Projekt haben die Mi-

nimalgrenze 50 Punkte nicht erreicht und wurden 

ausgeschieden. Ein sächsisches Projekt wird aus 

den Zeitgründen nachträglich im Umlaufverfahren 

bewertet. Die Zahl der genehmigten Projekte zeu-

gen von der guten Arbeit der Projektkoordinato-

rinnen und Finanzmanagerinnen, die die Projekte 

vorher qualifizieren. 

Der von der Euroregion verwaltete Kleinprojekte-

fonds ist ein Projekt im Programm Interreg V-A 

und unterstützt die grenzüberschreitende Zusam-

menarbeit Sachsen und Tschechische Republik 

bis 2020. Jährlich hat jede Seite der Euroregion 

in dieser Förderperiode 230 000 EUR zur Verfü-

gung. Insgesamt bleiben für diese Förderperiode 

noch zwei Millionen EUR zur Verfügung  Über die 

Förderung entscheidet der gemeinsame tsche-

chisch-sächsische Lokale Lenkungsausschuss 

mit insgesamt 16 stimmberechtigen Mitgliedern 

und mit 7 Mitgliedern mit Beratungsstimmen. Die 

erreichten Projekte wurden in Arbeitsgruppen 

der Euroregion bewertet und ihre Stellungnah-

men wurden berücksichtigt. Die Beratung wurde 

von Frau Luise Zelenková ausgezeichnet gedol-

metscht. Der nächste Lenkungsausschuss findet 

am 8. März 2017 statt und dann folgen weitere drei, 

immer je Vierteljahr. 

Toto společné rozhodovací grémium pro 

Fond malých projektů v Kooperačním 

programu ČR-Sasko Interreg V-A na svém 

zasedání 30. listopadu 2016 ve Freibergu 

hodnotilo celkem 9 projektů.

Za Ministerstvo pro místní rozvoj se zúčastnil 

jednání RNDr. Jiří Horáček, za saský Správní or-

gán Yvonne Schönlein. Českých projektů bylo 

předloženo 5, saských 4. Jeden český projekt 

a jeden saský nedosáhly požadovanou hranici 50 

bodů a byly vyřazeny. Jeden saský projekt bude 

z časových důvodů dodatečně hodnocen v oběž-

ném řízení.

 

Velký počet schválených projektů svědčí o dobré 

práci projektových a finančních manažerek, které 

s žadateli projekty předem podrobně konzultovaly.  

Fond malých projektů, který spravuje a admi-

nistruje Euroregion Krušnohoří, je projektem 

v Kooperačním programu ČR-Sasko Interreg V-A 

a podporuje přeshraniční spolupráci Saska a ČR 

do roku 2020. O přidělení dotace rozhoduje česko 

– saský společný Lokální řídící výbor s celkovým 

počtem 16 hlasujících členů a 7 členů je s hlasem 

poradním. Projekty byly posouzeny v odborných 

komisích euroregionu a jejich názory byly zohled-

něny. Jednání výborně tlumočila Luise Zelenková. 

První zasedání Lokálního řídícího výboru v novém 

Lokální řídící výbor schválil celkem 7 projektů 

Lokaler Lenkungsausschuss genehmigte 

insgesamt 7 Projekte

roce se uskuteční 8. března 2017 v Mostě a násle-

dovat budou další tři, vždy každé čtvrtletí. Opět se 

ukázalo, že projektové záměry je vhodné předem 

konzultovat v jednatelstvích euroregionu, která 

jsou v Mostě a ve Freibergu.

Ročně má každá strana euroregionu k dispozi-

ci průměrně 230 000 EUR. Celkem ještě zbývají 

v současném programovém období téměř dva 

miliony EUR, vyčerpána je zatím přibližně jedna 

třetina finančních prostředků, které má Fond 

malých projektů k dispozici.

řila odborné komise jejich hodnocením, a rovněž 

hodnocením velkých projektů pro rozhodování 

Monitorovacího výboru. Konání valné hromady Eu-

roregionu Krušnohoří bylo stanoveno na 31. 3. 2017. 

Na závěr rada stanovila plán svých zasedání v roce 

2017 a v neformálních rozhovorech probrali čle-

nové a jejich hosté aktuální problémy samospráv.      

_

Ein beliebter Tagungsort des Rats der Euroregion 

Krušnohoří ist die Gemeinde Třebílice. Zu seiner 

Beratung am 11. November 2016 wurden  auch 

Gäste aus den umliegenden Gemeinden, sowie 

aus dem Bezirk eingeladen. Diesmal nahmen  

zwei Bürgermeisterinnen, Frau Ing. Jana Holá aus 

Libochovice und Frau Eva Smetanová aus Poče-

dělice die Einladung an. Der Bezirk wurde, wie 

üblich, vom Vertreter des Hauptmannes Herrn Dr. 

Stanislav Rybák vertreten. Der Rat besprach die 

Vorbereitung des gemeinsamen Gremiums der 

Euroregion Erzgebirge/Krušnohoří, Änderungen 

in den Arbeitsgruppen und den Vorschlag zur 

Ausrichtung der Vollversammlung der Euroregi-

on Krušnohoří. sowie die Vorbereitung des Len-

kungsausschusses. Die gemeinsame Beratung 
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gemeinsam mit der Kreishandelskammer Most 

und Chemnitz vor, der Antragsteller ist die Moster 

Kammer. Die Arbeitsgruppe Verkehr der Euroregi-

on präferiert bei der Vorbereitung der Konferenz 

die Problematiken: Führerscheintourismus, Tarife 

im ÖPNV, LKW-Verkehr.

Bei letzterem die Weiterbildung der Berufskraft-

fahrer. Es sollen Vorschläge für Bus- und Zugver-

kehr erarbeitet werden, ähnlich der benachbarten 

Euregio Egrensis. Mit großem Interesse verfolgten  

die Mitglieder der Arbeitsgruppe den Informa-

tionen des Ratsherrn für  Verkehr des Bezirkes 

Ústecký kraj, Jaromír Komínek zu der Fertigstellung 

der Autobahn D8 Prag – Dresden und der D7 Prag 

– Chomutov – Chemnitz informierte. Die deut-

sche Seite wird sich dafür einsetzen, dass gerade 

diese Autobahn eine Fortsetzung auf sächsischer 

Seite findet. Die Arbeitsgruppe äußerte auch ihre 

Zufriedenheit mit neuen grenzüberschreitenden 

Buslinien. Zur Problematik „Eisenbahn“ informierte 

das neue Mitglieder der Arbeitsgruppe, Herr Ing. 

Vladimír Štochl, Vertreter der Generaldirektion der 

Gesellschaft Tschechische Bahn.

Jednání této důležité komise se tentokrát konalo 

15. listopadu v sídle německé části euroregionu 

ve Freibergu. Kromě informací o realizaci progra-

mu Interreg V-A a Fondu malých projektů byly 

důležitými body jednání připravovaná dopravní 

konference a aktuální dopravní situace v euro-

regionu. Dopravní konferenci připravuje komise 

s OHK Most a Chemnitz, žadatelem je mostecká 

komora. Dopravní komise v přípravě programu 

této konference preferuje problematiku řidič-

ských průkazů, společné školení profesionálních 

řidičů a návrh autobusového a vlakového spoje-

ní podobně, jako je to v sousedním Euroregionu 

Egrensis. S velkým zájmem si vyslechli členové 

komise informace radního Ústeckého kraje pro 

dopravu Jaroslava Komínka o dostavbě dálnice 

D8 z Prahy do Drážďan, a také dálnice D7 Praha 

Dopravní komise 
Arbeitsgruppe Verkehr

Seite an der Talsperre Kriebstein statt. Mit gro-

ßem Verantwortungsbewusstsein wurden dann 

als ständige Aufgabe, die Projekte aus diesem 

Bereich bewertet. Nach der Erörterung des An-

trags zum Treffen der jungen Feuerwehren Lkáň, 

Beierfeld und Gauernitz 2007 übergab sie an den 

Lenkungsausschuss eine positive Stellungnahme. 

Genau wie die anderen Arbeitsgruppen, soll auch 

diese Arbeitsgruppeihre für die Strategie der Eu-

roregion Vorhaben planen. Vorläufig sind es die 

Prioritäten: Arbeit mit Jugendfeuerwehren, gren-

züberschreitende Vernetzung der Rettungsdiens-

te mit Sprachtraining, Präsentation der im Bereich 

Katastrophenschutz umgesetzten Projekte. An der 

Beratung nahmen zwei neue Mitglieder teil. Die 

Region Most vertritt Herr Bc. Luboš Pros und die 

Region Chomutov wird nach dem Ausscheiden 

des langjährigen Mitglieds der Arbeitsgruppe 

Herrn Fiala, von Herrn Stanislav Hájek vertreten. 

Die konstruktive Beratung in einer angenehmen 

Atmosphäre ist ein Verdienst der beider Vorsitzen-

den, Jiří Hlinka und Steffen Kräher.

Komise pro krizový management se sešla na svém 

jednání 3. listopadu 2016 v Jahnsdorfu ve vzdělá-

vacím a výcvikovém středisku FTZ Krušnohorského 

okresu. Z budov někdejšího starého letiště zde 

bylo v minulém roce vybudováno nejmodernější 

saské vzdělávací a tréninkové centrum, kde se dají 

nacvičovat všechny možné záchranářské a ha-

sičské situace a zásahy, pořádat odborná školení 

a pro záchranářský dorost využívat důmyslně při-

pravená zařízení i pro volnočasové aktivity. Členo-

vé komise se s tímto moderním areálem seznámili 

na podrobné exkurzi, kterou pro ně připravil člen 

německé části komise Christoph Stahl. Na svém 

vlastním jednání komise velmi pozitivně zhodno-

tila letošní soutěž mladých hasičů v Cítolibech 

a hned také připravila projektový záměr její inova-

ce v příštím roce, tentokrát na saské straně u pře-

hrady Kriebstein. Zodpovědně splnila komise i svůj 

stálý úkol – hodnocení navržených projektů ve své 

branži. Po projednání projektové žádosti Setkání 

mladých hasičů Lkáň, Beierfeld a Gauernitz - 2017 

předává Lokálnímu řídícímu výboru pozitivní sta-

novisko. Tak jako každá komise, i tato by měla pře-

dat své náměty do připravované strategie rozvoje 

euroregionu. Předběžně je pro ni prioritou práce 

s mladými hasiči, přeshraniční propojení záchra-

Krizový management 
Feuerwehr- und 
Katastrophenschutz

nářů s jejich jazykovým tréninkem a prezentace 

projektů, které byly realizovány v oblasti krizové-

ho managementu. Jednání komise se zúčastnili 

2 její noví členové. Mostecko zde nyní zastupuje Bc. 

Luboš Pros, a Chomutovsko po odstoupení dlouho-

letého člena této komise Ing. Václava Fialy zastu-

puje Stanislav Hájek. Konstruktivní jednání v pří-

jemné atmosféře je zásluhou obou spolupředsedů, 

Ing. Jiřího Hlinky a Steffena Krähera.

_

Die Arbeitsgruppe traf sich bei ihrer Beratung 

am 3. November in Jahnsdorf, im Feuerwehrtech-

nisches Zentrum (FTZ), das ein Schulungs- und 

Trainingszentrum der Feuerwehren des Erzge-

birgskreises ist. Auf dem Gelände des ehemali-

gen alten Flughafens wurde im vorigen Jahr eine 

der modernsten Ausbildungs-, Schulungs- und 

Trainingszentren aufgebaut. Hier kann man alle 

möglichen Rettungs- und Feuerwehrsituationen 

sowie Einsätze üben, Schulungen veranstalten und 

für den Rettungsnachwuchs die sinnvoll geplanten 

Einrichtungen auch für Freizeitaktivitäten nutzen. 

Die Mitglieder der Arbeitsgruppe konnten während 

der Exkursion,  die für sie Herr Christoph Stahl, 

Mitglieder der Arbeitsgruppe vorbereitet hatte, 

besichtigen während der eigenen Beratung wer-

tete die Arbeitsgruppe den Wettbewerb junger 

Feuerwehren, der in diesem Jahr in Citoliby bei 

Louny durchgeführt wurde, aus. Gleichzeitig wurde 

das Projektvorhaben für nächstes Jahr vorberei-

tet. Der Wettkampf findet dann auf sächsischer 

– Chomutov – Chemnitz. Německá strana bude 

iniciovat, aby právě tato dálnice měla pokračování 

i na saské straně. Komise vyjádřila také uspokojení 

s novými přeshraničními autobusovými linkami. 

O problematice železniční dopravy podal infor-

mace nový člen české části komise, Ing. Vladimír 

Štochl, zástupce Generálního ředitelství společ-

nosti České dráhy. 

_

Die Beratung der wichtigen Arbeitsgruppe fand 

am 15. November diesmal am Sitz der deutschen 

Seite der Euroregion in Freiberg statt. Neben In-

formationen zum Programm Interreg V-A und dem 

Kleinprojektefonds waren die Vorbereitung der 

Verkehrskonferenz und die aktuelle Verkehrssi-

tuation in der Euroregion Themen der Beratung. 

Die Arbeitsgruppe bereitet die Verkehrskonferenz 
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Jednání komise pro kulturu a mládež se konalo 

pod vedením předsedy PhDr. Václava Hofmana 

9. listopadu 2016 v Chomutově, v kině Svět. 

V úvodu představila jednatelka Euroregionu Erz-

gebirge/Krušnohoří realizaci Fondu malých pro-

jektů, který euroregion spravuje. Konstatovala, že 

bylo dosud schváleno 22 saských projektů za 274  

000 Eur a 35 českých za 461 000 Eur.

Vyčerpána je přibližně jedna třetina fondu. Před-

sedkyně německé části komise Constanze Ulbricht 

podala informace o realizovaném projektu výstavy 

saských umělců v Mostě, kterou komise iniciovala. 

Výstava je velmi kladně hodnocena. Dobrý ohlas 

má katalog výstavy, který byl předán na derniéře. 

Výstava byla rovněž spojena s předáním Ceny Eu-

roregionu Krušnohoří, kterou komise organizuje. 

Nositelem této Ceny je za rok 2015 Wolfram Liebig, 

starosta Wolkensteinu. Důležitým bodem jednání 

bylo hodnocení předložených projektů, o kterých 

rozhodl Lokální řídící výbor 30. listopadu 2016 

a stanoviska komise byla opět zohledněna. Jako 

obvykle tato komise hodnotila nejvíce projektů. 

Na komisi se obrátili zástupci Freibergu, kteří by 

rádi uspořádali setkání českých a saských hornic-

kých dechovek a rádi by také uspořádali adventní 

koncert euroregionu v roce 2017. Jaromír Vápeník 

informoval o letošním adventním koncertu eu-

roregionu. Uskuteční se v Postoloprtech a bude 

spojen s návštěvou vánočních trhů.  Euroregion 

Krušnohoří/Erzgebirge připravuje svou rozvojovou 

strategii a jednatelka Beate Ebenhöh vyzvala členy 

komise, aby do příštího jednání navrhli 3 záměry, 

které by chtěli do roku 2020 realizovat. Nutná je 

také aktualizace interaktivní mapy euroregionu; 

členové komise se budou podílet na jejím doplnění. 

Jednání komise se zúčastnil Mgr. Lukáš Novotný 

z ústecké univerzity UJEP, který v ní projevil zájem 

pracovat.

_

Die Beratung der Arbeitsgruppe fand unter 

Leitung des tschechischen Vorsitzenden Herrn 

PhDr. Václav Hofmann am 9. November 2016 im 

Chomutover Kino „Svět“ statt.  Zu Beginn stellte 

die Geschäftsführerin der Euroregion Erzgebirge 

die Umsetzung des Kleinprojektefonds, den die 

Euroregion verwaltet, vor. Sie informierte, dass bis 

jetzt  22 sächsische Projekte mit einem Finanz-

volumen  von 274 000 Euro und 35 tschechische 

Projekte mit 461 000 Euro genehmigt wurden.

Etwa ein Drittel des Fonds sind bisher ausge-

schöpft. Die Vorsitzende der deutschen Seite der 

Arbeitsgruppe, Frau Constanze Ulbricht, infor-

mierte über das bereits umgesetzte Projekt der 

Ausstellung sächsischer Künstler in Most, das die 

Arbeitsgruppe selbst initiiert hatte. Die Ausstel-

lung wurde sehr positiv eingeschätzt. Eine gute 

Resonanz fand auch der Katalog, der zur Finissage 

übergeben wurde. Während der Ausstellung wurde 

der Preis der Euroregion verliehen, deren Organi-

sation diese Arbeitsgruppe immer übernimmt. Der 

Preisträger des Jahres 2016 ist Wolfram Liebig, der 

Bürgermeister von Wolkenstein. Ein weiterer wich-

tiger Punkt der Beratung war die Bewertung der 

vorgelegten Projekte, die der Lenkungsausschuss 

am 30. 11. 2016 zu entschieden hatte. Die Stellung-

nahmen der Arbeitsgruppe finden im Ausschuss 

meist Berücksichtigung. Wie immer hatte diese  

Arbeitsgruppe die meisten Projekte zur Bewer-

tung. Die Stadt Freiberg möchte im Rahmen des 

Kleinprojektefonds ein Treffen der Blasmusikka-

pellen veranstalten  und  auch das Adventsingen 

2018 organisieren. Der Vertreter aus Postoloprty, 

Herr Jaromír Vápeník informierte über das Advent-

singen in diesem Jahr. Es fand in Verbindung mit 

dem Weihnachtsmarkt in Postoloprty statt. 

Die Euroregion Erzgebirge/Krušnohoří bereitet 

eine Entwicklungsstrategie vor. Die Geschäfts-

führerin Beate Ebenhöh bat die Mitglieder der 

Arbeitsgruppe,  3 Vorhaben zu nennen, die zu-

kunftsweisend sind und bis 2020 realisiert werden 

können. Notwendig ist auch die Aktualisierung der 

interaktiven Karte der Euroregion. Die Mitglieder 

der Arbeitsgruppe beteiligen sich an der Überprü-

fung.  Als Gast der Beratung der Arbeitsgruppe 

nahm Herr Mgr. Likáš Novotný von der UNI in Ústí 

nad Labem UJEP teil. Er äußerte Interesse, in der 

Arbeitsgruppe mit zu arbeiten.

Komise pro kulturu a mládež 
Arbeitsgruppe Kultur/Schule/Jugend

i osobně sblížit. Záměrem komise je také zimní ob-

doba těchto sportovních her ve třech lyžařských 

disciplínách. Tyto aktivity by měly být součástí 

strategie euroregionu pro příští období z hlediska 

sportu. Závěr jednání patřil exkurzi po lyžařských 

areálech v Božím Daru, především na Klínovci

_

Der Tagungsort in Boží Dar wurde vom Mitglied  

Herr Miroslav Schimmer aus dem Verein Sport-

club 2000 Chomutov für die Beratung der Ar-

beitsgruppe Sport ausgesucht. Der Verein ist ein 

langjähriges Mitglied der Euroregion.

Zu Beginn machte sich die Arbeitsgruppe mit 

der Umsetzung und der Perspektive des Klein-

projektefonds bekannt, weil das Interesse für 

Sportprojekte wächst. Das beweisen auch drei 

beantragte Projekte, die im Lenkungsausschuss 

positiv entschieden wurden. Die Arbeitsgruppe 

bewertete  alle Projekte sehr ausführlich und 

gab eine positive Stellungnahme dafür ab.  Die 

Sportspiele zweier Euroregionen in Bílina, die sie 

selbst initiierte, wurden von der Arbeitsgruppe 

positiv eingeschätzt. Es wurde vereinbart, dass 

die Sportspiele auch weiterhin fortgesetzt werden. 

Das nächst Mal sollten sie auf der deutschen Seite 

der Euroregion Elbe/Labe stattfinden. Es wurde 

empfohlen, vor der Siegerehrung mehr  Freizeitak-

tivitäten anzubieten, damit sich die Teilnehmer 

auch persönlich kennenlernen können. Ein neues 

Vorhaben der Arbeitsgruppe sind Wettkämpfe in 

drei Skikategorien. Diese Aktivitäten sollen ein Teil 

der Entwicklungsstrategie für die Zukunft aus der 

Sicht des Sports werden. Am Ende der Beratung 

fand eine  Exkursion zum  Skiareals in Boží Dar, vor 

allem auf dem Klínovec statt. 

Místo jednání v Božím Daru zajistil pro jednání 

sportovní komise její člen Miroslav Schimmer 

ze sdružení Sport Club 2000 Chomutov, které je 

dlouholetým členem euroregionu. 

V úvodu se komise s velkým zájmem seznámila 

s realizací a perspektivou Fondu malých projektů, 

protože zájem o sportovní projekty roste. Dokazují 

to i 3 podané projekty, o kterých se poté rozho-

dovalo v Lokálním řídícím výboru. Komise je velmi 

podrobně projednala a zaujala k nim kladné sta-

novisko. Kladně také zhodnotila sportovní hry dvou 

euroregionů v Bílině, které iniciovala a shodla se 

na jejich pokračování. Měly by v příštím roce pro-

běhnout v německé části Euroregionu Elbe/Labe 

a komise doporučuje, aby bylo více počítáno s vol-

nočasovými aktivitami účastníků před vyhláše-

ním výsledků, aby měli účastníci více možností se 

Sportovní komise 
Arbeitsgruppe Sport
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bodem jednání bylo hodnocení předložených 

projektů. Hostem jednání byla tajemnice komi-

se Rady pro vědu, výzkum a inovace Ústecké-

ho kraje Ing. Marcela Holečková CSc., která je 

známá především jako zástupkyně Ústeckého 

kraje v Monitorovacím výboru. Její připomínky 

k projednávaným projektům byly komisí velmi 

kladně vnímány. Komise nedoporučuje projekty 

s enormními personálními náklady bez konkrétní 

přeshraniční spolupráce. 

Součástí jednání komise byla i obsáhlá exkurze 

v areálu Unipetrolu s odborným výkladem, při 

které si všichni uvědomili velký rozvojový poten-

ciál společnosti Unipetrol RPA.

_

Die Beratung dieser aktiven Arbeits-
gruppe der Euroregion am 29. 11. 2016 
wurde von ihrem bedeutenden Mit-
glied, Herr Ing. Pavel Sláma, Direktor 
der Einheit EKO der Gesellschaft Uni-
petrol RPA, direkt in diesem Betrieb in 
Záluží bei Litvínov organisiert.

In der Einführung  stellte er in interessanter Form 

die Gesellschaft Unipetrol, ihren gegenwärtigen 

Zustand und die geplante Entwicklung vor Die 

Arbeitsgruppe interessierte sich für das regio-

Jednání této aktivní komise Eurore-
gionu zorganizoval dne 29. 11. 2016 
její významný člen Ing. Pavel Sláma, 
ředitel jednotky EKO společnosti Uni-
petrol RPA, přímo v tomto podniku 
v Záluží u Litvínova. 

V úvodu představil velmi zajímavou formou spo-

lečnost Unipetrol, její současný stav a plánovaný 

vývoj. Komisi zaujala její regionální politika, spo-

lupráce s vysokými školami, výzkumnými ústavy 

a ekologické projekty. Právě ony s miliardovými 

náklady umožnily dosažení mnoha uznávaných 

mezinárodních certifikátů.

Unipetrol se již vyrovnal s důsledky havárie v mi-

nulém roce a Ing. Sláma detailně vysvětlil její 

příčiny a důsledky. Podnik by po integraci České 

rafinérské měl rozvíjet zejména petrochemické 

zpracování ropy. Unipetrol nadále podporuje ne-

jen ochranu přírody, ale podporuje také činnosti 

Ekologického centra Most po Krušnohoří, které 

i na saskou stranu předává aktuální informace 

o stavu ovzduší na svých webových stránkách.  

Diskuse o způsobu vzájemné informovanosti 

byla velmi živá a Ing. Sláma uvedl další možnosti 

předávání aktuálních informací, třeba prostřed-

nictvím systému havarijních SMS. Důležitým 

Die Beratung der Arbeitsgruppe fand am 23. 11. 

2016 unter Leitung ihrer Vorsitzenden Frau Ing. 

Ivana Košanová im Sitz der Kreishandelskammer 

Chomutov statt. Die Arbeitsgruppe schätzte die 

Umsetzung der Großprojekte im Programm In-

terreg V-A sehr kritisch ein, weil nach Start des 

Programms bereits 2 Prioritätenachsen ausge-

schöpft sind und die weiteren Prioritätenachsen 

in kurzer Zeit ebenfalls ausgeschöpft werden. 

Die Arbeitsgruppe schlägt vor, eine Analyse der 

bereits genehmigten Projekte aus Sicht der Fi-

nanzierung und ihres Beitrags für die grenzüber-

schreitende Zusammenarbeit zu erarbeiten. 

Nach kurzer Diskussion wurde das Kleinprojekt 

der Zusammenarbeit der Schlösser eindeutig zur 

Genehmigung empfohlen. Die Stellungnahme zu 

Jednání této komise proběhlo 23. 11. 2016 pod ve-

dením její předsedkyně Ing. Ivany Košanové v sídle 

OHK Chomutov. Komise velmi kriticky hodnotila 

realizaci velkých projektů v programu Interreg V-A, 

kde jsou rok po zahájení programu již vyčerpány 

prostředky dvou prioritních os a další osy budou 

v krátké době rovněž vyčerpány. Komise navrhuje 

zpracovat analýzu schválených velkých projektů 

z hlediska finanční náročnosti a jejich přínosu pro 

přeshraniční spolupráci. Po krátké diskusi komise 

jednomyslně doporučila ke schválení malý projekt 

spolupráce zámků, ale vyjádření k velkým projek-

tům tak snadné nebylo. Komise po dlouhé a vyso-

ce odborné diskusi nedoporučuje projekty, které 

spočívají ve výzkumných pracích bez efektivního 

využití v praxi, projekty, které suplují úkoly státu či 

které očividně mají jen přispět různým institucím 

k vylepšení jejich rozpočtu ohledně personálních 

nákladů. Komise vyjádřila přání zapojit se do pří-

pravy nového programu. Pro připravovanou rozvo-

jovou strategii euroregionu předběžně navrhuje ze 

svého oboru výměnu hospodářských a turistických 

informací na základě již realizovaného malého pro-

jektu z minulého roku Nové výzvy a vzájemnou 

prezentaci technického vzdělávání.  

Komise pro hospo-
dářství a turistiku 
Arbeitsgruppe Wirt-
schaftsförderung 
und Tourismus

den Großprojekten war nicht so leicht. Die Ar-

beitsgruppe kam nach einer längeren Diskussion 

zur Auffassung, keine Projekte zu befürworten, 

die Aufgaben des Staates supplementieren oder 

wo verschiedene Institutionen nur zur Verbesse-

rung der Finanzpläne ihrer Personalkosten bei-

tragen wollen. Die Arbeitsgruppe äußerte den 

Wunsch, sich an der Vorbereitung des neuen 

Programms zu beteiligen.  Für die vorbereitete 

Entwicklungsstrategie der Euroregion schlägt 

sie in ihrer Kompetenz vorläufig den wirtschaft-

lichen und touristischen Informationsaustausch, 

aufgrund des schon im vorigen Jahr realisierten 

Kleinprojektes „Neue Anforderungen“ vor und 

eine gegenseitige Präsentation der technischen 

Berufsausbildung.

nale Engagement, die Zusammenarbeit mit den 

Hochschulen, den Forschungsinstituten und für 

ökologische Projekte. Diese anerkannten in-

ternationaler Zertifikate wurden mit Milliarden 

Investitionen ermöglicht. Unipetrol hat bereits 

die Folgen der Havarie im vergangenen Jahr 

beseitigt. Herr Sláma erklärte den Teilnehmern 

die Ursachen und Auswirkungen der Havarie. Der 

Betrieb soll nach der Integration der Firma Česká 

rafinérská vor allem die petrochemische Verar-

beitung des Erdöls entwickeln. Unipetrol unter-

stützt außerdem nicht nur den Naturschutz, son-

dern  auch die Arbeit des Ökologischen Zentrums 

für das Erzgebirge in Most, das auch aktuelle 

Informationen zu dem Luftzustand auf seinen 

Web-Seiten an die sächsische Seite übergibt. 

Die Diskussion zur gegenseitigen Information 

war rege und Herr Sláma stellte weitere Möglich-

keiten der aktuellen Information bei Havarien 

mittels eines SMS Systems vor.

Ein weiterer Punkt der Beratung war die Bewer-

tung der vorliegenden Projekte. Gast der Bera-

tung war Frau Ing. Marcela Holečková CSc vom 

Bezirk Ústecký kraj. Sie ist durch ihre Arbeit als 

Vertreterin des Bezirks im Begleitausschuss be-

kannt. Ihre Anmerkungen zu den vorgeschlage-

nen Projekten wurden von der Arbeitsgruppe po-

sitiv aufgenommen.  Die Arbeitsgruppe empfahl 

kein Projekt  ohne konkrete grenzüberschreiten-

de Zusammenarbeit.

Ein Teil der Beratung der Arbeitsgruppe war der 

der umfangreichen Exkursion ins Areal Unipetrol 

inclusive fachlicher Begleitung gewidmet.  Dabei 

wurde allen  bewusst, wie groß das Entwicklungs-

potenzial der Gesellschaft Unipetrol RPA ist. 

Životní prostředí a regionální 
plán / Umwelt und Regional-
planung
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na protidrogovou prevenci a integraci minorit do 

společnosti. Pro přehled sociálních služeb v obou 

částech euroregionu se znovu ukazuje potřeb-

nost aktualizace sociálního atlasu.  Jednání této 

aktivní komise se zúčastnila náměstkyně primá-

tora Mostu Ing. Markéta Stará a vedoucí odboru 

soc. věcí MěÚ Žatec Mgr. Kamila Sulíková. 

_

Die letzte Beratung der Arbeitsgruppe 

Soziales organisierte  der Vorsitzender 

Herr Ing. Karel Giampaoli am 13. 12. 2016  

in der Einrichtung der Sozialdienstlei-

tungen, die ein Seniorenheim und eine 

Pflegedienst der Stadt Žatec beinhaltet. 

Ziel der Beratung war die Pflege der Per-

sonen mit  Alzheimer Krankheit.

Dieses Thema war auch für die deutschen Kolle-

gen der Arbeitsgruppe interessant. Das war der 

Grund für die Auswahl dieser  Einrichtung, die zer-

tifiziert ist und durch die hohe Qualität der Pflege 

dieser Personen  bekannt ist. Die Arbeitsgruppe 

Poslední jednání sociální komise v letoš-

ním roce zorganizoval 13. 12. 2016 její 

předseda Ing. Karel Giampaoli v zařízení 

sociálních služeb města Žatec – Domov 

pro seniory a Pečovatelská služba, pro-

tože bylo tematicky zaměřeno na péče 

o osoby s Alzheimerovou chorobou.

Toto téma zajímalo především německé členy 

komise a Karel Giampaoli proto zvolil takové za-

řízení, které má certifikát kvality péče o uvedené 

osoby, a je rovněž známé svou kvalitou péče. Ko-

mise se o tom na důkladné exkurzi přesvědčila. 

Na vlastním zasedání pak projednala v příjemné 

předvánoční atmosféře realizované projekty 

euroregionu v sociální oblasti a navrhla témata 

v příštím roce.

Zaměřit by se chtěla na projekty výměny zkuše-

ností a pracovníků v sociální práci, což je aktu-

ální vzhledem ke změnám legislativy v sociální 

oblasti EU na obou stranách hranice, dále pak 

Spřátelená města Meziboří, Sayda a Sogliano al 

Rubicone i tentokrát uspořádala fotbalový kemp 

pro malé fotbalisty. V letošním roce se hostitelské 

úlohy ujalo město Meziboří. Fotbalisté si společně ve 

smíšených družstvech zatrénovali, vyměnili zkuše-

nosti a vyvrcholením kempu byl turnaj, který vyhrálo 

družstvo ze Saydy. Trenéři měli možnost porovnat 

tréninkové metody, a mladí fotbalisté si našli nové 

kamarády. V paměti jim jistě zůstane mnoho zážit-

ků, které v průběhu kempu prožili. Kemp ještě ani 

neskončil a už se plánovalo, kde se zase fotbalisté 

setkají příště - příští rok na shledanou v Saydě. Akce 

se uskutečnila v rámci projektu  „ Společně ruku 

Partnerská města Meziboří, Sayda und Sogliano al Rubicone 
Die Partnerstädte Meziboří, Sayda und Sogliano al Rubicone

aus Sayda gewann. Die Trainer hatten dabei die 

Möglichkeit, die Trainingsmethoden zu vergleichen 

und die jungen Spieler fanden neue Freunde. Sicher 

bleiben viele Erlebnisse in ihrem Gedächtnis haften, 

die sie gemeinsam innerhalb des Camps hatten. 

Das Camp war noch nicht beendet, als bereits das 

nächste Treffen geplant wurde. Dann heißt es „Auf 

Wiedersehen in Sayda“. Die Veranstaltung fand im 

Rahmen des Projektes  „20 Jahre gemeinsam Hand 

in Hand“ und wurde aus dem Kleinprojektefonds im 

Rahmen des EU Programms der grenzüberschrei-

tenden Zusammenarbeit Tschechische Republik 

– Freistaat Sachsen 2014 – 2020, gefördert.

kannt, sondern auch durch die Motorradausstel-

lung berühmt.  Neben dem Motorradmuseum gibt 

es im Schloss auch Ausstellungen über Jagdwild 

und Vögel, sowie über die Geschichte der Kut-

schen, der Jagd und der Geschichte des Schlosses. 

Interessant für die Gäste war die Folterkammer. 

Von den Schlossgärten hat man eine schöne Aus-

sicht in die Umgebung.

Der Ausflug wurde in das nur 2 Kilometer von 

Sayda entfernte Dörfchen Ullersdorf fortgesetzt, 

wo gerade an diesem Tag das Erntefest gefeiert 

wurde. So konnte man sich mit den Sitten der 

Partner vertraut machen.

Die Veranstaltung war Dank der  Förderung aus 

dem EU – Programm für  grenzüberschreitende 

Zusammenarbeit   im Rahmen des Kleinprojek-

tefonds möglich.

V rámci projektu „Společně ruku v ruce 20 let“ 

města Meziboří a Sayda uspořádala poznávací 

výlet po okolí  německé Saydy . Jako první vý-

letníci navštívili zámek Augustusburg,. Zámek je 

známý nejen svou architekturou, ale prosluslý je 

zejména díky zámeckému muzeu motorek. Kromě 

muzea motocyklů byly v zámku otevřeny i výstavy 

Meziboří / Sayda

v ruce 20 let“  za podpory Evropské unie  v rámci 

Fondu malých projektů v Programu přeshraniční 

spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko 

2014-2020.

_

Die Partnerstädte Meziboří, Sayda und Sogliano al 

Rubicone veranstalteten auch in diesem Jahr ein 

Fußballcamp für junge Fußballspieler. In diesem 

Jahr übernahm die Stadt Meziboří die Rolles des 

Gastgebers. Die jungen Fußballer trainierten zu-

nächst in gemischten Mannschaften, tauschten Er-

fahrungen aus und dann wurde, als  Höhepunkt des 

Camps, ein Turnier ausgetragen, das die Mannschaft 

o lovné zvěři a ptácích, o historii kočárů, lovu a 

zámku. Zajímavá byla i mučírna.  Ze zámeckých 

zahrad byl krásný výhled po okolí. Výlet pokračoval 

do městečka Ullersdorf, který je od města Sayda 

vzdálen pouhé dva kilometry.

V den výletu se zde pořádali dožínky a tak jsme 

se mohli seznámit se zvyky našich partnerů. Akce 

byla uskutečněna za podpory Evropské unie 

v rámci Fondu malých projektů v Programu pře-

shraniční spolupráce Česká republika - Svobodný 

stát Sasko 2014-2020. 

_

Im Rahmen des Projektes „Gemeinsam Hand in 

Hand 20 Jahre“ organisierten die Partnerstädte 

Sayda und Meziboří einen Ausflug in die Umge-

bung von Sayda. Das erste Ausflugsziel für die 

Teilnehmer war das Schloss Augustusburg. Das 

Schloss ist nicht nur durch seine Architektur be-

konnte sich davon bei einer ausführlichen Exkur-

sion überzeugen. Bei der eigenen Beratung hat 

sie in einer gemütlichen Atmosphäre die bereits 

umgesetzten Projekte im Sozialbereich bespro-

chen  und Themen für das nächste Jahr vorge-

schlagen. Die Arbeitsgruppe möchte Projekte des 

Erfahrungsaustauschs  der Mitarbeiter im Sozi-

albereich beiderseits der Grenze initiieren, weil 

es aktuelle Änderungen der Legislative EU gibt. 

Weiter möchte sie sich auch mit der Problematik 

der Suchtvorbeugung und der Integration von 

Minderheiten in die Gesellschaft beschäftigen. 

Für einen Überblick der Sozialdienstleistungen 

zeigt sich wieder das Bedürfnis eines aktualisier-

ten Sozialatlas.

An der Tagung der aktiven Arbeitsgruppe nah-

men als Gäste die Vizebürgermeisterin der Stadt 

Most Frau Ing. Markéta Stará und die Leiterin des 

Sozialamtes der Stadt Žatec Frau Mgr. Kamila Su-

liková teil. 

Sociální komise 
Arbeitsgruppe 
Soziales
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Velký úspěch zaznamenalo město Kadaň, partner-

ské město saského Aue, v celorepublikové soutěži 

Destinacze 2016. V kategorii Po stopách Karla IV. 

se umístilo na 1. místě. Jednalo se o internetovou 

soutěž vyhlášenou Českou centrálou cestovního 

ruchu CzechTourism, která probíhala od července 

do září a za sebou nechala tak věhlasná místa jako 

je Karlštejn, Praha nebo Karlovy Vary.

Einen großen Erfolg erreichte die Stadt Kadaň, die 

Partnerstadt der sächsischen Stadt Aue ist,  im 

Wettbewerb der Tschechischen Republik mit dem 

Titel Destinacze 2016 „Auf den Spuren des Kaisers 

Karl des IV.“  Kadan platzierte sich auf dem ersten 

Platz. Es handelt sich um einen, von der Zentrale 

des tschechischen Reiseverkehrs organisierten, 

Internet Wettbewerb, der von Juli bis September 

stattfand. Hinter sich hat die Stadt solche berühm-

ten Orte, wie  Karlštejn, Prag oder Karlsbad gelassen.

Sie äußerten den Wunsch, dass sich beim nächs-

ten Mal auch die Jugend an solchen Veranstal-

tungen beteiligten kann. Den Dank für die gute 

Organisation des Workshops verdienen die Vize-

bürgermeisterinnen von Bilina, Frau Mgr. Zuzana 

Bařtipánová und Frau Mgr. Veronika Horová. Der 

Workshops ging in einer lustigen und freundli-

chen Atmosphäre weiter und trug so zu guten 

Zusammenarbeit beider Partnerstädte bei. Das 

Treffen der Senioren wurde mit einem Turnier im 

Petanque, einem Boule-Spiel, fortgesetzt, worauf 

Exkursionen zur verschobenen Kirche in Most und 

ins Heizkraftwerk  Ledvice folgten und mit einem 

Workshop im Klub der Senioren endete.

Tradiční partnerství seniorů Bíliny a 
Dippoldiswalde bylo letos podpořeno 
projektem Partnerství bez bariér věku 
i národnosti ve Fondu malých projektů 
programu Interreg V-A.

V Bílině se 10. října 2016 na slavnostním zahájení 

a zahajovacím workshopu sešli němečtí senioři, 

zástupci města Dippoldiswalde, zástupci čes-

kých seniorů a zástupci města Bíliny. Přítomnost 

německých účastníků byla značná, protože do 

Bíliny jich přijel plný autobus. Město Bílina pro 

setkání připravila velmi dobré podmínky. Zástupci 

klubu důchodců a místostarostka Bíliny Veronika 

Horová workshop uvedli, za německou stranu vy-

stoupili zástupci seniorů i města Dippoldiswalde. 

Ti vyjádřili přání, aby se podobných setkání příště 

zúčastnila také mládež. Poděkování za dobrou 

organizaci workshopu  si zaslouží místostarostky 

Bíliny, Mgr. Zuzana Bařtipánová a Mgr. Veronika 

KADAŇ

Senioři / Senioren

O týden později přijel autobus z našeho partner-

ského města Zschopau se skupinou nadšenců, kte-

ří se nejen pokochali adventním program v Lou-

nech, ale i sami zorganizovali několik zajímavých 

a nevšedních workshopů a kulturních vystoupení 

v rámci „ Dne sv. Lucie“.

_

Es ist schon Dezember und die Ad-
ventzeit, die in Louny immer mit den 
Weihnachtmärken und mit einem Pro-
gramm auf dem Marktplatz ist verbun-
den ist, hat begonnen.

Das Programm ist auf jeden Adventsonntag ab-

gestimmt. Entzünden des Weihnachtsbaumes am 

1. Adventsonntag, der 2. Adventsonntag ist den 

Teufeln und dem Nikolaus gewidmet, die heilige 

Lucie und regionale Traditionen gehören zum 

Je prosinec a čas adventu, který je 
v královském městě Louny vždy spo-
jen s vánočními trhy a programem na 
Mírovém náměstí.

Program je speciálně tematicky laděný pro kaž-

dou adventní neděli, tj. rozsvícení vánočního stro-

mu (1. adventní neděle), den věnovaný čertům a 

Mikulášům v Lounech (2. adventní neděle), den 

věnovaný sv. Lucii a místním tradicím (3. adventní 

neděle) a den řemesel (4. adventní neděle). Díky 

dotaci z projektu Euroregion Krušnohoří se nám 

podařilo zajistit velmi bohatý program nejen pro 

občany Loun, ale i pro naše mnohaleté přátele ze 

saského Zschopau. Ti organizovali svoje tradiční 

vánoční trhy o 2. Adventním víkendu, kdy i Loun-

ští zavítali do Zschopau, aby poznali něco více 

z tradičních saských vánočních zvyků a řemesel. 

Město Louny a projekty Euroregionu „Lounský 
advent“ / Die Stadt Louny und das Projekt der 
Euroregion „Louner Advent“

3. Adventsonntag und der 4. Adventsonntag ist 

dem Handwerk gewidmet.  Dank der Förderung 

aus der Euroregion ist es gelungen, ein buntes Pro-

gramm nicht nur für die Bürger aus Louny, sondern 

auch für unsere langjährigen Freunde aus Zscho-

pau sicherzustellen. Die haben ihre traditionellen 

Weihnachtmärkte im 2. Adventwochenende ver-

anstaltet. Die Louner kehrten in Zschopau ein, um 

die sächsischen Gewohnheiten und das dortige 

Handwerk kennen zu lernen.

Nach einer Woche kam ein Bus aus unserer Part-

nerstadt Zschopau mit einer Gruppe begeisterter 

Leute zurück, die dort nicht nur das Adventpro-

gramm genossen haben, sondern auch selbst ei-

nige interessante Workshops und Kulturveranstal-

tungen im Rahmen des Tages der Heiligen Lucie 

organisierten.

Více o soutěži na
www.soutezdestinacze.cz

Horová. Průběh workshopu pokračoval v nefor-

málních rozhovorech ve veselé a přátelské náladě 

a přispěl tak k prohloubení dosavadní spolupráce 

seniorů obou měst. Setkání seniorů pokračovalo 

turnajem v pétanque, následovala exkurze do 

přesunutého kostela v Mostě, oseckého klášte-

ra, elektrárny v Ledvicích a workshopem v klubu 

důchodců.

_

Die traditionelle Partnerschaft der Se-
nioren von Bílina und Dippoldiswalde 
wurde in diesem Jahr mit dem Pro-
jekt „Partnerschaft ohne Barriere und 
Natio nalität“ im Kleinprojektefonds 
Interreg V-A gefördert.

In Bílina trafen sich zur feierlichen Eröffnung 

und beim Auftaktworkshop deutsche Senioren, 

Vertreter der Stadt Dippoldiswalde, Vertreter der 

tschechischen Senioren und Vertreter der Stadt 

Bilina. Die Zahl der deutschen Teilnehmer war 

groß, sie kamen in einem vollen Bus. Die Stadt 

Bilina sorgte für sehr gute Bedingungen. Vertreter 

des Seniorenklubs und die Vizebürgermeisterin 

Frau Veronika Horova eröffneten den Workshop. 

Im Namen der deutschen Seite sprachen Vertre-

ter der Senioren und der Stadt Dippoldiswalde. 
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das Sportabzeichen OVOV vermittelte. Dank der 

Zusammenarbeit mit Frau Mgr. Monika Schubert 

konnten wir ein Team von 8 Sportlern mit zwei 

Lehrern zu dem zweitätigen Wettbewerb nach 

Brno schicken. Die ganze sportliche Veranstal-

tung war ein wunderbares Erlebnis für uns alle. Ein 

besonderes Erlebnis war die Teilnahme der Profis 

aus der Welt des tschechischen Hochleistungs-

sports. Eine große Freude war für unsere Schüler 

der beinhart gewonnene zweite Platz unter den 

Gastteams und wir sind darauf überaus stolz.

Neben einem großen Pokal und der schönen 

Medaillen haben die Schüler wertvolle Erfahrun-

gen und unvergesslichen Erlebnisse, sowie das 

Vorhaben, weiter zu trainieren und sich stets zu 

verbessern, mitgebracht.

 Tereza Fankhänel (gekürzt)

Naše škola, Europäische Oberschule Hartmann-

sdorf, v loňském roce započala spolupráci se 

Základní školou Postoloprty. K našim prvním 

společným aktivitám patřily vzájemné hospita-

ce učitelů a účast německých žáků závodech 

ve skoku vysokém pořádaných postoloprtskou 

základní školou.

Byla to také Základní škola Postoloprty, která 

nám zprostředkovala účast na republikovém fi-

nále OVOV v Brně. Díky spolupráci s Mgr. Monikou 

Schubertovou jsme mohli vyslat tým osmi spor-

tovců z naší školy společně se dvěma učiteli na 

dvoudenní klání do Brna. Celá akce byl obrovský 

zážitek pro nás pro všechny. Osobité kouzlo celé 

akci dodala účast významných profesionálů ze 

světa českého vrcholového sportu. „Třešničkou 

na dortu“ bylo pro naše žáky urputně vybojované 

Die Schüler erfüllen im Rahmen des Projektes 
neun Pflichtdisziplinen und dazu noch eine, 
die aus dreien auswählbar ist. Aufgrund der 
Ergebnisse der sportlichen Leistungen können 
Bronze, Silber, Gold und auch Diamant Abzei-
chen vergeben werden.

Die begabtesten jungen Sportler können 
sich durch Kreis- und Bezirksrunden bis zum  
Republikfinale kämpfen. Dort können sie 
sich mit zehn Olympioniken und bekannten 
Sportpersönlichkeiten treffen, und erleben 
eine einzigartige Atmosphäre dieser großen 
Sportveranstaltung.

Žáci plní v rámci této části projektu devět 
disciplín a k tomu jednu ze tří volitelných. Na 
základě zlepšování výkonů mohou získat bron-
zové, stříbrné, zlaté a diamantové odznaky.

Ti nejnadanější mladí sportovci se přes okresní 
a krajská kola mohou probojovat až do re-
publikového finále, kde se setkají s desítkami 
olympioniků a sportovních osobností a zažijí 
neopakovatelnou atmosféru velké sportovní 
akce.

Olympijský odznak / Olympisches Abzeichen

Do Stollbergu přijela ve středu 19. října. 2016 sku-

pina 17 dětí z Obrnic ve věku 12 – 15 let s dopro-

vodem ředitelky obrnické školy Mgr. Vladimírou 

Strolenou a její zástupkyní Mgr. Matuštíkovou, 

která je i učitelkou výtvarné výchovy. Jednalo se 

o další aktivitu projektu v rámci projektu Přátel-

ství měst Obrnice – Stollberg ve Fondu malých 

projektů v programu Interreg V-A.

Touto další aktivitou, po úspěšné společné měst-

ské slavnosti v Obrnicích, byla nyní výstava prací 

dětí z Obrnic ve Stollbergu, která pokračovala 

výstavou dětí ze Stollbergu v Obrnicích.  Děti 

byly uvedeny do budovy místního gymnázia, kde 

si je rozdělili po jednom studenti a jednotlivě je 

provedli školou.

Poté obrničtí žáci navštívili základní školu a po 

krátké exkurzi zhlédli dětské představení černého 

divadla na protidrogové téma. Společně s němec-

kými žáky a učiteli se odebrali do kulturního domu 

Bürgergarten, kde byla pro veřejnost uspořádá-

na vernisáž výtvarných děl českých dětí a jejich 

učitelky Mgr. Hany Matuštíkové. Po proslovech 

organizátorů výstavy, Mgr. Matuštíkové z Obrnic 

a zástupce Stollbergu Christiana Ahnera, násle-

dovala výměna zkušeností jak dospělých umělců, 

tak i dětí. Na závěr pobytu zorganizoval Christian 

Ahner působivou exkurzi v bývalém hradě Hohe-

Obrnice / Stollberg
neck, který byl v nedávné minulosti přestavěn 

na ženské vězení. Otřesné příběhy politických vě-

zeňkyň v době NDR a nelidské podmínky věznice 

vyvolaly v dětech hluboký dojem a posílily jejich 

výchovu k demokracii.

Projekt měl velkou odezvu v saském tisku, velmi 

kladné hodnocení přinesl deník Freie Presse. 

_

Nach Stollberg kam am Mittwoch den 19. Okto-

ber 2016 eine Gruppe von 17 Kindern im Alter 

von 12 – 15 Jahren in Begleitung der Direktorin 

der Schule Obrnice Frau Mgr. Vladimíra Strolená 

und ihrer Vertreterin Frau Mgr. Hana Matuštíková, 

die auch Kunstlehrerin ist. Es handelte sich um 

eine weitere Aktivität des Projektes im Rahmen 

des Projektes „Freundschaft der Partnerstädte 

Stollberg-Obrnice“ im Kleinprojektefonds im Pro-

gramm Interreg  V-A.

Diese Aktivität war nach dem gemeinsamen 

Stadtfest in Obrnice eine Ausstellung der Kinder 

aus Obrnice und sie wird mit einer Ausstellung der 

Kinder aus Stollberg in Obrnice fortgesetzt.  Die 

Schüler konnten das hiesige Gymnasium besich-

tigen, wo sie von den dortigen Schülern in kleinen 

Gruppen durch die Schule begleitet wurden.  Da-

nach besuchten die Kinder die Alte Schule und 

nach einer kurzen Exkursion besichtigten sie eine 

Vorstellung  des schwarzen Theaters, das Drogen 

zum Thema hatte. Gemeinsam mit deutschen 

Kindern und Lehrern begaben sie sich in den Bür-

gergarten, wo für die Öffentlichkeit die Vernissage 

der Kunstwerke der tschechischen Kinder vorbe-

reitet war. Nach den Ansprachen ihrer Lehrerin 

Frau Mgr. Hana Matuštíková und Herrn Christian 

Ahner, dem Vertreters der Stadt Stollberg, folgte 

ein Erfahrungsaustausch der erwachsenen Künst-

ler, sowie der Kinder.

Zum Schluss des Aufenthaltes organisierte Herr 

Ahner eine eindrucksvolle Exkursion zur Burg Ho-

heneck, die bis zur Wende als Frauengefängnis 

fungierte. Die erschütternden Geschichten der 

weiblichen politischen Häftlinge und die un-

menschlichen Bedingungen des Gefängnisses 

hinterließen bei den Kindern einen tiefen Eindruck 

und verstärkte ihre Erziehung zur Demokratie.

Das Projekt fand eine große Resonanz in der säch-

sischen Presse, mit einer sehr positiven Einschät-

zung der Freien Presse.

druhé místo mezi hostujícími týmy, na které byli 

všichni náramně hrdí. Kromě velikého poháru a 

krásných medailí si naši žáci odvezli domů cenné 

zkušenosti, nezapomenutelné zážitky, ale také 

předsevzetí, že budou dál trénovat a neustále se 

zlepšovat.

 Tereza Fankhänel (redakčně kráceno)

_

Die Europäische Oberschule Hartmannsdorf 

knüpfte im vorigen Jahr eine Zusammenarbeit 

mit der Schule in Postoloprty.

Zu den ersten Aktivitäten gehörten das gegensei-

tige Hospitieren der Lehrer und die Teilnahme der 

deutschen Schüler am von der Schule in Posto-

loprty organisierten Wettbewerb im Hochsprung. 

Es war auch die Schule in Postoloprty, die uns die 

Beteiligung am tschechischen Republikfinale für 

Účast německé 
výpravy na repu-
blikovém finále 
OVOV v Brně 
Beteiligung der 
deutschen Dele-
gation am Finale 
OVOV in Brno 
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době 220 uprchlíků, ubytovaní jsou jednak v místní 

ubytovně, jednat v bytech. Neformální rozhovory 

pokračovaly na obědě i při exkurzi v sociálních 

a školských zařízeních v Obrnicích. Obdiv zaslou-

ží tlumočnice Luise Zelenková, ale i projektová 

manažerka Aneta Vejlupková, která konferenci 

dokonale připravila. K dispozici byly nejen připra-

vené dvojjazyčné texty ale moderní technika pro 

prezentaci příspěvků. Vzájemné poznání dobrovol-

nické práce v obou obcích a výměna zkušeností 

jejich pracovníků jsou nejen aktuálně prospěšné 

pro obě strany, ale položily základy další hlubší 

spolupráce v této důležité oblasti.

_

Die ganztätige Konferenz in Obrnice am 

22. 11. 2016 zum Thema „Soziale freiwilli-

ge Arbeit“ war eine der Hauptaktivitäten 

des Projektes „Freundschaft der Städte 

Stollberg-Obrnice im Kleinprojektefonds 

des Programms Interreg V-A.

Bei der Konferenz präsentierten sich 6 hiesige 

freiwillige Vereine und ein kirchliches freiwilli-

ges Zentrum. Die deutsche Seite schätzte diese 

Aktivitäten hoch ein. Vertreter der Vereine aus 

Celodenní konference v Obrnicích dne 22. 

11. 2016 na téma sociální dobrovolnická 

práce je hlavní aktivitou projektu s ná-

zvem Přátelství měst: Obrnice – Stollberg 

ve Fondu malých projektů v programu In-

terreg V-A.

Na konferenci se prezentovala místní dobrovol-

nická sdružení, jako jsou např. Obrnické centrum 

sociálních služeb, příspěvková organizace, Nízko-

prahové zařízení pro děti a mládež „VULKÁN“, Od-

borné sociální poradenství „OBRNICKÁ SOCIÁLNÍ 

PORADNA“ Sociálně aktivizační služby pro rodiny 

s dětmi - „OLIVÍN“, Terénní programy „SPOLU V ULI-

CÍCH“ a církevní dobrovolnické centrum Duhovka.

Německá strana vysoce ocenila tyto aktivity 

a ve svých příspěvcích představili zástupci dob-

rovolnických spolků ze Stollbergu a z diakonie 

svou práci s uprchlíky, která je velmi podobná té 

obrnické. V příjemné pracovní atmosféře se pod-

nětně a do značné hloubky diskutovalo o integraci 

minorit do společnosti, o vzdělávacích progra-

mech, sociálním bydlení či systému financování 

dobrovolnické práce. Ve Stollbergu je v současné 

deutschen Kinder in sechs Gruppen aufgeteilt  und 

von den ausgewählten tschechischen Kindern 

begleitet. Die tschechischen Lehrer begleiteten 

die deutschen Kollegen. Es folgte ein Auftritt der 

Chöre und der Tanzgruppe. Die deutschen Gäste 

waren von dem deutschgesungenen Weihnachts-

lied „Stille Nacht, heilige Nacht“ begeistert.

Die Vernissage der Kunstwerke der Kinder aus 

Stollberg wurden von der Bürgermeisterin von Ob-

rnice Frau Drahomíra Miklošová eröffnet. Sie äu-

ßerte den Wunsch, dass die junge aber bewährte 

Freundschaft beider Städte weiterhin entwickelt 

wird.  Mit der Ausstellung der Kinderwerke wur-

de das Projekt beendet, das kulturelle und auch 

sportliche Aktivitäten beinhaltete und am meisten 

den Kindern gewidmet war.

Projekt s tímto názvem byl v Obrnicích dne 

14. prosince 2016 ukončen výstavou uměleckých 

děl dětí ze Stollbergu v Obrnicích. Početná sku-

pina učitelů a žáků ze Stollbergu ale před verni-

sáží výstavy absolvovala ještě obsáhlou prohlíd-

ku školy, kde německé děti, rozdělené do šesti 

skupin, byly provázeny vybranými českými dětmi 

a učitelé obrnické školy provázeli své německé 

kolegy. Následovalo vystoupení pěveckých sborů 

a taneční vystoupení. Němečtí hosté byli nadšeni 

německy zazpívanou známou vánoční písní Stille 

Nacht, heilige Nacht.

Vernisáž uměleckých děl stollberských dětí 

zahájila starostka Obrnic Drahomíra Miklošová, 

která vyjádřila přání, aby se toto sice krátké, ale 

již osvědčené přátelství obou měst, nadále rozví-

jelo. Výstavou dětských prací byl ukončen projekt, 

který obsahoval kulturní i sportovní aktivity a byl 

nejvíce věnován právě dětem.

_

Das Projekt mit diesem Titel wurde in Obrnice am 

14. Dezember 2016 mit einer Ausstellung der Kin-

derkunstwerke aus Stollberg in Obrnice beendet. 

Eine große Gruppe Kinder und Lehrer aus Stollberg 

absolvierte noch vor der Vernissage eine ausführ-

liche Besichtigung der Schule. Dabei wurden die 

Dobrovolnická práce Obrnice-
Stollberg / Freiwillige Arbeit 
Stollberg-Obrnice

Přátelství Obrnice-Stollberg 
Freundschaft Stollberg-Obrnice

Stollberg und der Diakonie stellten ihre Arbeit mit 

den Flüchtlingen vor, die der von Obrnice sehr ähn-

lich ist.  In einer angenehmen Arbeitsatmosphäre 

diskutierte man tiefgründig die Integrationen der 

Minoritäten in die Gesellschaft, Bildungsprogram-

me, das soziale Wohnen, sowie zu Finanzierung 

der freiwilligen Arbeit. In Stollberg gibt es zurzeit 

220 Flüchtlinge, die entweder im dortigen Wohn-

heim oder in Wohnungen untergebracht sind. 

Während des Mittagessens und bei den folgen-

den Exkursionen in die sozialen und schulischen 

Einrichtungen in Obrnice wurden die Gespräche 

fortgesetzt. Bewunderung verdienten die Dolmet-

scherin Luise Zelenková und die Projektmanagerin 

Aneta Vejlupková, die die Konferenz vollständig 

vorbereitete.

Es standen nicht nur zweisprachige Texte, sondern 

auch modernste Technik für die Präsentation der 

Beiträge zur Verfügung.  Das gegenseitige Ken-

nenlernen der ehrenamtlichen Arbeit in beiden 

Gemeinden und der Erfahrungsaustausch der Mit-

arbeiter sind nicht nur kurzfristig  für beide Seiten 

nutzbringend, sondern die Grundlage einer tiefe-

ren Zusammenarbeit in diesem wichtigen Bereich.

Začátkem prosince oslavila své 60. naro-

zeniny finanční manažerka německé části 

euroregionu Doris Preußler. Poblahopřát jí 

přijeli gratulanti z obou částí euroregionu, 

jeho pracovnice i oba jednatelé z Freiber-

gu i Mostu, aby jí popřáli pevné zdraví i 

mnoho tvůrčích sil.

Doris Preußler je spolupracovnice, která 

kromě obou jednatelů v euroregionu nej-

déle působí a získala zde velké zkušenosti 

v přeshraniční práci   

_

Ihren 60. Geburtstag feierte die Finanz-

managerin der Euroregion Erzgebirge 

Doris Preußler Anfang Dezember. Zu den 

Gratulanten gehörten auch alle Mitarbei-

terinnen und die beiden Geschäftsführer 

der Euroregion Erzgebirge/Krušnohoří aus 

Freiberg und Most, die ihrer Kollegin Ge-

sundheit und Schaffenskraft wünschten.

Doris Preußler ist die Mitarbeiterin, die ne-

ben den Geschäftsführern am längsten in 

der Euroregion tätig ist und über einen 

großen Erfahrungsschatz in der gren-

zübergreifenden Arbeit verfügt.

Pracovnice německé 
části našeho 
euroregionu slaví 
jubileum
Mitarbeiterin 
der Euroregion 
Erzgebirge feiert 
Jubiläum
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společně hasí vozy. Hasiči z Mostu mají na starost 

péči o zraněné osoby z obou havarovaných vozi-

del. Po ukončeni zásahu následoval nástup hasičů 

a zásah byl společně vyhodnocen. Poděkování 

patří všem zasahujícím hasičům.

_

Gemeinsame Übung der Feuerwehren im Projekt 

„Hilfe kennt keine Grenzen - Zusammenarbeit der 

Feuerwehren in der Kammregion des Erzgebirges“. 

Ein Thema der gemeinsamen Übung war ein Ver-

kehrsunfall mit der Bergung der Personen und 

nachfolgendem Feuer in einem der Wagen. Als 

erstes kam die Einheit der freiwilligen Feuerweh-

ren der Gemeinde Hora Svatého Šebestiána. Es 

wurde eine Lageeinschätzung durchgeführt und 

den drei Verletzten erste Hilfe geleistet (Dum-

mies der Feuerwehren Hora Svatého Šebestiána). 

Zum Unfallort kamen stufenweise Feuerwehren 

aus Satzung, Kálek und Most. Der Kommandant 

verteilte ihnen die Aufgaben und koordinierte den 

Einsatz mit den Kommandanten der einzelnen Ein-

heiten. Die Bergungsarbeiten wurden sofort von 

den freiwilligen Feuerwehren aus Hora Svatého 

Šebestiána und die benachbarten freiwilligen Feu-

erwehren aus Satzung übernommen. Die freiwilli-

gen Feuerwehren aus Kalek und der benachbarten 

Gemeinde Rübenau dehnten die Feuerwehrleitung 

mir leichtem Schaum und anschließend wurden 

die Autos gemeinsam gelöscht. Die Feuerwehren 

aus Most versorgten die verletzten Personen aus 

beiden  Autounfällen. Nach dem Einsatz folgte 

ein Appel der Feuerwehren, bei dem der Einsatz 

gemeinsam bewertet wurde. Der Dank gehört allen 

beteiligten Feuerwehren.

Společné cvičení hasičských sborů v projektu Po-

moc nezná hranic – spolupráce hasičů v hřebeno-

vých oblastech Krušných hor / Hilfe kennt keine 

Grenzen - Zusammenarbeit der Feuerwehren in 

der Kammregion des Erzgebirges

Námětem společného cvičeni byla dopravní ne-

hoda s vyproštěním osob a následným požárem 

jednoho z vozů. Jako první přijíždí na místo jednot-

ka dobrovolných hasičů Hora svatého Šebestiána. 

Provádí průzkum a poskytuje první pomoc třem 

zraněným osobám (figuranti z řad hasičů Hora 

Svatého Šebestiána). Na místo postupně přijíž-

dějí jednotky ze Satzungu, KaIku a Mostu. Velitel 

zásahu jim rozděluje úkoly a koordinuje zásah s 

veliteli jednotlivých sborů. Vyproštění se okamžitě 

zhostí dobrovolní hasiči z Hory Svatého Šebestiá-

na a sousedního dobrovolného hasičského sboru 

ze saského Satzungu. Dobrovolní hasiči z Kalku a 

ze sousedního saského Rübenau provádějí nata-

žení požárního vedeni s lehkou pěnou a následně 

V pořadí již 23. Adventní koncert Euroregionu 

Krušnohoří/Erzgebirge se letos konal 26. listo-

padu 2016, tentokrát v Postoloprtech.

Sjelo se na něj mnoho návštěvníků z jeho okolí 

i ze Saska, aby si opět všichni vychutnali tento 

tradiční koncert euroregionu. A ani letos nebyli 

zklamáni.  Sbory předvedly ve vysoké kvalitě roz-

manitý repertoár, od tradičních, křesťanských 

vánočních písní, lidových písní až po moderní 

skladby. O úspěšný program se postarala řada 

pěveckých sborů, jako byly pěvecké sbory Car-

men z Loun, Blecha Star ZUŠ Postoloprty, Blecha 

ZUŠ Postoloprty, Chor des Gymnasiums Mittweida 

a Chor des Gymnasiums Zschopau. Zakončení 

koncertu ohňostrojem vyvolalo nadšené ovace. 

Starosta města Postoloprt, Mgr. Zdeněk Pištora, 

vyzdvihl ve své zdravici podporu koncertu z Fondu 

malých projektů Euroregionu Krušnohoří. Právě 

partnerství Postoloprt a Wolkensteinu umožnilo 

realizaci tohoto nádherného projektu, na kterém 

se obě města společně aktivně podílela. Z pódia 

také popřál všem krásné Vánoce a další pokra-

čování dosavadní příkladné přeshraniční spolu-

práce. Nebyl to ale jen mimořádně úspěšný kon-

cert v tomto projektu. Jeho účastníci se zúčastnili 

doprovodného programu, zaměřeného na zpro-

středkování vánočních tradic a zvyků. Součástí 

byla i prohlídka kostela Nanebevzetí Panny 

Marie a samozřejmě i vánoční trhy. Do přípravy 

a realizace se kromě pěveckých sborů zapojily 

i další zájmové organizace v regionu, a tak se stal 

adventní koncert hezkou ukázkou prohloubení 

dosavadní spolupráce.

_

Das 23. Adventssingen der Euroregion Erzge-

birge/Krušnohoří fand in diesem Jahr am 

26. November in Postoloprty statt.

Zahlreiche Besucher füllten den großen Kinosaal 

des Kulturhauses in  Postoloprty, denn nicht nur 

tschechische Gäste aus der Stadt und aus der 

Umgebung waren gekommen, sondern auch Be-

sucher aus anderen Euroregionen. Ein vielseitiges 

Repertoire, das von den traditionellen, christli-

chen Weihnachtsliedern, volkstümlichen Weisen 

bis hin zur Interpretation moderner Komponisten 

reichte wurde von den Chören in hoher Qualität 

vorgetragen. Für das gelungene Konzert sorgten 

die Chöre Carmen z Loun, Blecha Star ZUŠ Posto-

Společné 
cvičení hasičů 
Gemeinsame 
Übung der 
Feuerwehren

Adventní koncert Euroregionu 
Krušnohoří/Erzgebirge 
Adventssingen der Euroregion 
Erzgebirge/Krušnohoří in 
Postoloprty

loprty, Blecha ZUŠ Postoloprty, Chor des Gym-

nasiums Mittweida und Chor des Gymnasiums 

Zschopau. Das Feuerwerk im Saal sorgte für ei-

nen begeisterten Applaus. Der Bürgermeister von 

Postoloprty, Herr Mgr. Zdeněk Pištora, erwähnte in 

seinem Grußwort die Unterstützung des Advent-

singens aus dem Kleinprojektefonds der Euroregi-

on Erzgebirge. Gerade die Partnerschaft zwischen 

Postoloprty und Wolkenstein ermöglichte die 

Umsetzung des schönen Projektes, an dem sich 

beide Partnerstädte aktiv beteiligten. Der Bürger-

meister der Stadt Postoloprty wünschte von der 

Bühne allen ein schönes Weihnachtsfest und die 

Fortsetzung der vorbildlichen grenzüberschrei-

tenden Zusammenarbeit. Im Projekt enthalten 

war aber nicht nur das Konzert. Die Teilnehmer 

beteiligten sich auch am Begleitprogramm, das 

sich um die Weihnachtsbräuche drehte. Ein Teil 

des Programms war die Besichtigung der Kirche 

Mariä Himmelsfahrt und selbstverständlich auch 

der Weihnachtsmarkt. In die Vorbereitung wa-

ren weitere Vereine der Region eingebunden, so 

dass das Adventsingen eine schöne Veranschauli-

chung der Vertiefung der bisherigen Zusammen-

arbeit zeigte.



Krušné hory nabízí moderní vyba-
vené lyžařské areály a stovky kilo-
metrů upravených běžeckých stop 
zasněženou přírodou.

Sport areál Klíny: Hledáte areál, kde si užijete zim-

ní radovánky s dětmi nebo kamarády, a přitom 

neutratíte všechny úspory? Vyzkoušejte moderně 

vybavený Sport areál Klíny, který vás jistě nadch-

ne krásnou přírodou, širokou nabídkou služeb 

a ochotou personálu. Sport areál Klíny je rodinné 

středisko umístěné ve východní části Krušných 

hor, vzdálené pouhých 6 kilometrů od Litvínova. 

Nabízí návštěvníkům 5 technicky zasněžovaných 

sjezdovek lehké a střední obtížnosti, novou čtyřse-

dačkovou lanovku Doppelmayr, dva lyžařské vleky 

a dětský koberec v lyžařské škole. V areálu nechybí 

půjčovna a servis lyží, snowboardů a běžek, ly-

žařská a snowboardová škola, skibar Mammut či 

rychlé občerstvení. Parkování je možné na pěti 

bezplatných parkovištích s celkovou kapacitou 

více než 400 osobních automobilů. Výhodou více-

denních skipasů (3 dny a více) je jejich platnost 

i na večerním lyžování. Večerní lyžování si můžete 

užít každý den: od úterý do soboty probíhá lyžo-

vání na sjezdovce Centrální, v neděli a pondělí 

můžete lyžovat na sjezdovce Poma. Sport areál 

Klíny vychází vstříc také milovníkům běžeckého 

lyžování („klasikům“ i „bruslařům“) tím, že pravi-

delně udržuje desítky kilometrů tratí.

Das Erzgebirge bietet modern aus-
gestattete Skiareale und hunderte 
Kilometer gepflegter Loipen durch 
die verschneite Natur  

Sportareal Klíny: Suchen Sie ein Gebiet, wo Sie 

sich im  Winter mit Kindern oder Freunden ver-

gnügen können und dabei nicht alles  Ersparte 

drauf geht? Besuchen Sie das modern ausge-

statte Sportareal Klíny. Hier werden Sie von der 

schönen Natur, dem breitem sportlichen Angebot 

und dem engagierten Personal begeistert sein. 

Das Sportareal Kliny ist ein im östlichen Teil des 

Erzgebirges gelegenes Familienzentrum, nur 

6 Km von Litvinov entfernt. Den Besuchern werden 

5 präparierte leichte und mittelschwere Stre-

Na lyže a běžky do Krušných hor
Ski und Langlauf im Erzgebirge

cken geboten, sowie eine neue viersitze Seilbahn 

„Doppel Mayer“, zwei Schlepplifte  und ein Kinder-

teppich in  der Skischule. Weiterhin gibt es eine 

Ausleihstation der Skier, eine Ski- und  Snowboard-

schule, die Schneebar Mammut und einen Imbiss. 

Parken ist auf fünf kostenlosen Parkplätzen mit 

der Kapazität für mehr als 400 Pkw möglich. Ein 

Vorteil ist der mehrtätigen Skipass (3 Tage und 

mehr)  mit  Gültigkeit zum Nachtskifahren. Das ist 

jeden Tag nutzbar. Von Dienstag bis Samstag kann 

man das Nachtskilaufen auf der Abfahrtsstrecke 

„Centrální“, am Sonntag und Montag auf der Ab-

fahrtstrecke „Poma“ genießen. Das Sportareal Klí-

ny möchte auch den Liebhabern des Langlaufes 

entgegenkommen (den Klassikern sowie den Sca-

tern). Deshalb werden regelmäßig zehn Kilometer 

Loipe gepflegt.   


