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Zdravice

Euroregion Krušnohoří vznikl jako občanské sdružení v roce

1992 a slaví nyní 15. výročí své existence. K zakládají−

cím členům patří Střední Krušnohorský okres, okres Freiberg,

Annaberg a Stollberg. Čestným členem se stala Okresní spo−

řitelna Freiberg. V únoru 1993 následoval podpis kooperační

smlouvy s českou částí euroregionu, Euroregionem Krušno−

hoří, což v budoucnu umožnilo úzkou spolupráci ve střední části

Krušnohoří. Úspěšně se rozvíjela živá výměna, podpořená vy−

tvořením česko−německého zastřešujícího orgánu, který byl vy−

tvořen z německého představenstva a české rady a také po

založení obou jednatelství. Pak se konstituovaly četné společ−

né pracovní skupiny−komise, které od té doby přeshraničně

koordinují různé relevantní tématické okruhy.

Euroregion Krušnohoří patří mezi nejmenší sasko−české orga−

nizační jednotky. To má zcela jistě výhody, protože tímto způ−

sobem je možná intenzivní spolupráce a počet aktérů je ještě

přehledný. Podle jejich vlastního hodnocení jsou kontakty vel−

mi dobré, což je vhodnou základnou pro úzké kooperace a

představuje to také příslib úspěchu v přeshraniční projektové

práci. Kromě toho se pozitivně projevují živé vztahy k soused−

ním euroregionům. Jsou to např. vzájemné návštěvy obzvláš−

tě zajímavých akcí či vzájemná podpora vybraných velkých

projektů.

Co se týče cíle euroregionu, jedná se podle internetové pre−

zentace o dobrovolné zájmové společenství. Přitom se klade

velká váha na rozsáhlou přátelskou a sousedskou spolupráci

se severočeskými územními samosprávami. Přeshraniční spo−

lupráce je tak podpořena na všech úrovních. Významné těžiš−

tě spolupráce stojí na prvním místě – a právem: ekologická

obnova krušnohorského regionu. Odpovídající aktivity byly již

v minulosti velmi úspěšné, avšak patří nadále k největším vý−

zvám v této části česko−saského příhraničního prostoru. Jako

doplnění je zde trvalá snaha o zkvalitňování činností v dalších

oblastech, jako je hospodářství (včetně turistiky), doprava,

kultura (včetně vzdělávání a sportu) sociální a rovněž krizové−

ho managementu. Také zde mohly být v posledních 15 letech

realizovány četné projektové záměry, které směřují k pozitiv−

nímu rozvoji. Nicméně je i v těchto oblastech v budoucnu hod−

ně práce.

Proto by odpovědní zástupci Euroregionu Krušnohoří/Erzge−

birge měli být výrazně povzbuzováni, aby pokračovali ve své

úspěšné spolupráci nadále s velkým optimismem.

To se týká především kooperací a především občanů v pře−

shraniční spolupráci. Především v dokonalé spolupráci s ko−

munálními, regionálními národními a evropskými subjekty. K

tomu přeji všem zúčastněným partnerům hodně elánu, štěstí a

úspěchů.

Univ.−Prof. Dr. Peter Jurczek

Profesor sociální a hospodářské geografie a rovněž koordinátor Sasko−čes−

kého vysokoškolského kolegia Technické univerzity v Chemnitz

Grußwort

Die Euroregion Erzgebirge ist im Juni 1992 als eingetragener Verein ge−

gründet worden und feiert nunmehr ihr 15−jähriges Bestehen. Zu den kon−

stituierenden Mitgliedern gehören der Mittlere Erzgebirgskreis, der Landkreis

Freiberg, der Landkreis Annaberg sowie der Landkreis Stollberg. Als korrespon−

dierendes Mitglied konnte die Kreissparkasse Freiberg gewonnen werden. Im

Februar 1993 folgte die Unterzeichnung eines Kooperationsvertrags mit der

tschechischen Euroregion Krušnohoři, was fortan eine enge Zusammenarbeit

im mittleren Teil des Erzgebirges ermöglichte. Begünstigt wurde der rege Aus−

tausch durch die Schaffung eines „deutsch−tschechischen Dachverbandes“, der

aus dem Vorstand bzw. Rat sowie den beiden Geschäftsstellen gebildet wurde.

Darüber hinaus haben sich mehrere  gemeinsame Arbeitsgruppen konstituiert,

die seitdem verschiedene relevante Themenbereiche über die Staatsgrenze hin−

weg koordinieren.

Die Euroregion Erzgebirge zählt zu den kleinsten sächsisch−tschechischen Or−

ganisationseinheiten. Dies hat durchaus Vorteile, da auf diese Weise eine inten−

sive Zusammenarbeit mit einer überschaubaren Zahl von Akteuren möglich ist.

Nach deren  Selbsteinschätzung seien die Kontakte untereinander sehr gut,

was eine günstige Grundlage für eine enge Kooperation und somit einer Erfolg

versprechenden grenzübergreifenden Projektarbeit  darstellt. Außerdem treten

die regen Beziehungen zu den benachbarten Euroregionen positiv in Erschei−

nung: Beispielsweise erfolgen gegenseitige Besuche von besonders interessan−

ten Veranstaltungen, oder es werden ausgewählte Großprojekte gemeinsam

unterstützt.

Was die Zielsetzung der Euroregion Erzgebirge e. V. anbelangt, so handelt es

sich laut Interneteintrag um eine „freiwillige Interessengemeinschaft der Ge−

bietskörperschaften“. Dabei wird u. a. auf „eine umfassende friedliche und nach−

barschaftliche Zusammenarbeit mit den nordböhmischen Gebietskörperschaf−

ten“ Wert gelegt. Schließlich will man „die grenzüberschreitende Zusammenar−

beit auf allen Gebieten fördern“. Ein bedeutsamer Schwerpunkt steht – zu Recht

– an erster Stelle: die „ökologische Erneuerung der Erzgebirgsregion“. Entspre−

chende Aktivitäten waren bereits sehr erfolgreich, gehören jedoch weiterhin zu

den größten Herausforderungen in diesem Teil des sächsisch−böhmischen

Grenzraums. In Ergänzung hierzu werden nachhaltige Verbesserungen auf den

Gebieten  der  Wirtschaft (einschließlich Tourismus), des Verkehrs, der Kultur

(einschließlich Bildung und Sport),  des Sozialen sowie des Katastrophenschut−

zes angestrebt und durchgeführt. Auch hierzu konnten in den letzten 15 Jahren

zahlreiche Vorhaben grenzüberschreitend realisiert werden, die zu einem posi−

tiven Entwicklungsschub führen. Dennoch gibt es  in Zukunft auch in diesen

Themenbereichen eine Menge zu tun.

Daher werden die Verantwortlichen der Euroregion Erzgebirge/Krušnohoří

nachdrücklich ermuntert, ihre erfolgreiche Zusammenarbeit weiterhin mit viel

Optimismus und hohem Engagement fortzusetzen. Dies betrifft zunächst ein−

mal die Kooperation der Entscheidungsträger und vor allem der Bürger über die

deutsch−tschechische Grenze hinweg. Außerdem die einvernehmliche Zusam−

menarbeit mit den kommunalen, regionalen, nationalen und europäischen Ein−

richtungen. Hierfür wünsche ich den daran beteiligten Akteuren viel Elan, Glück

und Erfolg!

Univ.−Prof. Dr. Peter Jurczek

Professor für Sozial− und Wirtschaftsgeographie sowie Koordinator des

„Sächsisch−Tschechischen Hochschulkollegs“ der Technischen Universität Chemnitz
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JJJJJaké jsou tvé vzpomínky na úpl−

né začátky Euroregionu Krušno−

hoří?

Patnáct let není zase tak dlouhá doba, aby si

člověk nepamatoval nadšení a chuť, s níž jsme

pokládali základy a budovali prakticky z niče−

ho organizaci, která by byla důstojným a rov−

nocenným partnerem pro desítky aktivit spo−

lupráce s našimi sousedy v Sasku. I když byly

první vize, kontakty a jednání zprvu nesmělé,

řadu věcí jsme se ale naučili prakticky za po−

chodu. Euroregion Krušnohoří je nyní respek−

tovanou a váženou institucí, s jejímž hlasem je

nutno počítat. Euroregion Krušnohoří by ale

nikdy takové uznání nezískal, kdyby pod jeho

hlavičkou působili lidé, kteří by základní myš−

lence euroregionu nevěřili a nebyli pro ni ochot−

ni udělat i něco navíc. Ale takové jsem tu ne−

potkal. Naopak, bylo mi opravdu velkou ctí být

jedním z prvních předsedů sdružení, v kterém

pracovali lidé tak nadšení a oddaní vizi fungu−

jících, přátelských a vzájemně prospěšných

sousedských vztahů, navazující v tom nejlep−

ším slova smyslu na prvorepublikové tradice

česko−německého Krušnohoří.

Co jsi považoval pro rozvoj eurore−

gionu za nejdůležitější?

Nejdůležitější byli podle mě lidé. Lidé, kteří byli

všichni za jedno, že se na naší straně hranic

nemáme zač stydět a že máme co nabídnout.

To nejdůležitější by se tedy dalo shrnout do tří

slov − nadšení, odvaha, sebevědomí.

Jak vidíš euroregion dnes?

Euroregiony sehrály velice významnou úlohu

zejména v období před naším vstupem do Ev−

ropské unie. Dá se říct, že nám prošlapaly do

unie cestu. První kontakty, první evropské pe−

níze,  to všechno šlo přes euroregiony. Dnes

už se tím nejvýznamnějším „odběratelem“ pro−

středků z evropských fondů stávají regiony

soudržnosti.

Tím ovšem nechci říct, že Euroregion Krušno−

hoří patří na smetiště. V oblasti přeshraniční

spolupráce pro něj je a stále bude obrovský

prostor. Dokazují to koneckonců i právě běžící

projekty. Z nich bych chtěl vyzvednout napří−

klad vydání česko−německého záchranářské−

ho slovníku, na kterém spolupracuje i Ústecký

kraj. Mimochodem organizování spolupráce v

oblasti krizového řízení je podle mého jednou

Ing. Jiří Šulc, předseda Euroregionu Krušnohoří 1994 − 2000
Ing. Jiří Šulc von 1994 – 2000 Vorsitzender der Euroregion Krušnohoří

z nejzáslužnějších činností euroregionu.  A prá−

vě tak tedy vidím Euroregion Krušnohoří dnes

− jako prostředníka smysluplné česko−saské

spolupráce. Ať už v oblasti zmíněného krizo−

vého řízení, kultury nebo třeba zemědělství.

Ptal se: F. Bína

N F O P R E S S

WWWWW ie sind Deine Erinnerungen

an die Anfänge der Euroregi−

on?

15 Jahre sind eine nicht so lange Zeit, um die

damalige Begeisterung zu vergessen. Wir bau−

ten die Fundamente einer Organisation prak−

tisch aus dem Nichts auf, um ein würdiger und

gleichwertiger Partner für unsere sächsischen

Kollegen werden zu können, mit denen wir

zahlreiche Aktivitäten der Zusammenarbeit

unternehmen konnten. Trotz erster bescheide−

ner Anfänge haben wir im Verlauf unserer Ar−

beit eine Reihe von Dingen gelernt. Die Euro−

region Krušnohoří ist heute eine respektierte

und geehrte Institution, mit deren Stimme man

rechnen muss. Die Euroregion Krušnohoří

hätte niemals solche Annerkennung bekom−

men, wenn hier nicht solche Leute wirken wür−

den, die nicht an der Grundidee der Eurore−

gion zweifeln und nicht bereit wären, mehr als

ihre Pflicht zu tun. Es war für mich eine große

Ehre, einer der ersten Vorsitzenden des Ver−

eins zu sein, wo so begeisterte Leute arbei−

ten, die die Vision der lebendigen Zusam−

menarbeit und nutzbringenden nachbarlichen

Beziehungen, im besten Sinne der tsche−

chisch−deutschen Tradition im Erzgebirge ha−

ben.

Was hast Du für die Entwicklung der

Euroregion als das Wichtigste be−

trachtet?

Das Wichtigste für mich waren die Menschen.

Die Menschen, die sich darauf verständigt ha−

ben, dass wir keinen Grund haben uns zu schä−

men und dass wir was anzubieten haben. Das

Wichtigste könnte man mit der Worten zusam−

menfassen:  Begeisterung, Mut, Selbstbe−

wusstsein.

Wie siehst Du die Euroregion heu−

te?

Die Euroregionen spielten eine sehr bedeuten−

de Rolle, vornehmlich in der Zeit vor unserem

Beitritt zur EU. Man kann sagen, dass sie uns

den Weg zeigten. Erste Kontakte, erste euro−

päische Finanzmittel, das alles ging über die

Euroregionen. Heute sind die Regionen die

bedeutendsten „Abnehmer“ der europäischen

Fonds. Auf dem Gebiet der grenzüberschrei−

tenden Zusammenarbeit wird für sie immer rie−

sengroßer Raum sein. Das beweisen eigent−

lich die schon laufenden Projekte. Von denen

möchte ich zum Beispiel die Herausgabe des

tschechisch−deutschen Wörterbuches für Ret−

tungswesen hervorheben, das

zurzeit erarbeitet wird und kurz vor seiner Fer−

tigstellung steht. Dieses wird in Zusammenar−

beit des Bezirkes Usti mit der deutschen Seite

heraus gegeben. Apropos, die organisierte

Zusammenarbeit im Bereich des Krisenmana−

gements ist meiner Meinung nach eine der

verdienstvollsten Tätigkeiten der Euroregion.

Und gerade hier sehe ich die Rolle der Eurore−

gion heute − als einen Vermittler der sinnvollen

tschechisch−sächsischen Zusammenarbeit.

Auch im Bereich des erwähnten Krisenmana−

gements, der Kultur oder der Landwirtschaft.

Es fragte: F. Bína

EUROREGION KRUŠNOHOŘÍ − ERZGEBIRGE
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PPPPPane zemský rado Kohlsdorfe,

byl jste v roce 1992 zakládajícím čle−

nem Euroregionu Erzgebirge a od roku

1994 jeho předsedou. Co Vás motivovalo,

abyste spolupracoval na komunální úrov−

ni?

Už jenom ta skutečnost, že může být jedno,

kde se člověk nachází, ale že bez  dobrého

vztahu ke svému sousedovi se nemůže vést

žádný rozumný život, mi jako motivace stači−

la. A my Krušnohorci jsme odvěkými souse−

dy. Po pádu železné opony je pro každého,

kdo převzal odpovědnost v samosprávné poli−

tice povinností, aby se zasazoval o dobré sou−

sedské vztahy. Pro mě byla potřeba se v nich

angažovat tenkrát stejná jako je i dnes.

Které zvláštní zážitky během Vaší činnosti

jako předsedy Euroregionu Krušnohoří

Vám zůstávají v paměti?

Jako něco, co by se dalo nazvat  velmi důleži−

té, jsem zažil při otevírání hraničních přecho−

dů. Mnoho let byly sousední obce Mníšek a

Deutscheinsiedel , Deutschgeorgenthal a  Čes−

ký jiřetín, Deutschneudorf a  Nová Ves a mno−

ho dalších sousedních obcí, tehdy  dosažitel−

ných jen po dlouhých objížďkách přes velké

hraniční přechody. A pak konečně přišlo to, že

se mohli jejich obyvatelé navštěvovat tou nej−

kratší cestou. Otvírání hranic mělo i symbolický

charakter pro celou přeshraniční spolupráci.

Důležitým  rokem byl rok 1996, kdy jsem spo−

lu se svým tehdejším kolegou, spolupředse−

dou euroregionu Jiřím Šulcem, nynějším

hejtmanem Ústeckého kraje, podepsal společ−

nou deklaraci, ve které jsme se dohodli na bu−

doucí spolupráci orientovanou do budoucna,

bez stínů minulosti. Konečně i rok 2004 byl

významným rokem, kdy jsme mohli s mnoha

hosty a mnoha na mnoha kulturních akcí spo−

lečně oslavit vstup České republiky do EU.

Co přejete Euroregionu Krušnohoří do bu−

doucna?

Přál bych si, aby Euroregion Krušnohoří jako

instituce získal ještě více na významu a aby

se nám společně lépe dařilo plnit cíle euroregi−

onu, realizovat je v každodenním myšlení a v

našem každodenním jednání. Pro budoucnost

by bylo vhodné a jistě také i potřebné, aby se

nynější dvě sdružení, která v současnosti tvoří

Euroregion Krušnohoří/Erzgebirge, stala jed−

notnou organizací s jedním  společným a bila−

terálně obsazeným jednatelstvím.

HHHHH err Landrat Kohls−

dorf, Sie waren 1992

Gründungsmitglied der

Euroregion Erzgebirge

und seit 1994 ihr Vorsitz−

ender. Was hat sie moti−

viert, auf kommunaler

Ebene grenzüberschrei−

tend zusammenzuarbei−

ten?

Allein die Tatsache, dass

man, egal wo man sich be−

findet, ohne ein gutes

Verhältnis zu seinen Nach−

barn kein vernünftiges Leben

führen kann, war für mich

Motivation genug. Und wir

Erzgebirger sind schon seit

ewigen Zeiten Nachbarn.

Nach dem Wegfall des eiser−

nen Vorhangs ist es für je−

manden, der kommunale

Verantwortung übernommen

hat, Verpflichtung, sich für

gute nachbarliche Beziehungen einzusetzen.

Das war mir damals und ist mir heute ein

Bedürfnis, mich dafür zu engagieren.

Welche besonderen Ereignisse sind Ihnen

im Laufe Ihrer Tätigkeit als Vorsitzender

der Euroregion Erzgebirge in Erinnerung

geblieben?

Als etwas sehr Wichtiges habe ich die Öffnung

der Grenzübergänge erlebt. Lange Jahre wa−

ren die Orte Mníšek und Deutscheinsiedel,

Deutschgeorgenthal und Český Jiřetín,

Deutschneudorf und Nová Ves und viele wei−

tere Gemeinden nur auf Umwegen über die

großen Grenzübergänge zu erreichen. Und

dann konnten sich die Bürger endlich auf kur−

zem Weg besuchen.

Diese Grenzöffnungen hatten Symbolcharak−

ter für die ganze grenzüberschreitende Zusam−

menarbeit.

Ein  wichtiges Jahr war 1996, als ich mit mei−

nem damaligen Kollegen, dem Vorsitzenden

Jiří Šulc, der heute Bezirkshauptmann des Be−

zirkes Ústí nad Labem ist,  eine gemeinsame

Deklaration unterzeichnen durfte, in der wir zu−

kunftsorientiertes Handeln ohne die Schatten

der Vergangenheit vereinbarten.

Schließlich war 2004 ein bedeutendes Jahr,

als wir mit vielen Gästen und Veranstaltungen

Albrecht Kohlsdorf, Vorsitzender der Euroregion Erzgebirge

den Beitritt der Tschechischen Republik in die

Europäische Union feierlich begangen haben.

Was wünschen Sie der Euroregion Erzge−

birge für die Zukunft?

Ich wünsche mir , dass die Euroregion Erzge−

birge als Institution noch mehr an Bedeutung

Albrecht Kohlsdorf, Jiří Leitner

gewinnt und es uns gemeinsam noch besser

gelingt, die Ziele, die wir in der Euroregion ver−

folgen, im täglichen Denken und Handeln um−

zusetzen.

Für die Zukunft wird es sich als günstig und

notwendig erweisen, dass die 2 Vereine, die

die Euroregion Erzgebirge/Krušnohoří jetzt bil−

den, eine einheitliche Organisation mit einer

einheitlichen binational zusammengesetzten

Geschäftsstelle wird.
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První rozhovory jsme my, starostové v Krušnohoří,

vedli s německými kolegy již v roce 1991 v Chomu−

tově, u tehdejšího přednosty okresního úřadu Chomutov,

Ing. Kostkana. Po jeho odchodu do soukromé sféry po−

kračovaly další rozhovory v Brand−Erbisdorfu a Mostě, který

se stal po Chomutovu střediskem snah o založení eurore−

gionu. V té době jsme neměli mnoho možností k získání

zkušeností, jediným fungujícím euroregionem byl Egren−

sis, ale jeho činnost byla tehdy problematická a krátce po

jeho založení ustala. V našem euroregionu jsme se na obou

stranách hranic vyvarovali reminiscencí na sporné oka−

mžiky dějin našich národů, soustředili jsme se spíše na

vzájemnou spolupráci. Zajistili jsme tak stabilní vývoj sdru−

žení, které pak plnilo své poslání.

Samozřejmě se střídala období úspěchů s občasnými ne−

úspěchy, měnilo se vedení na radnicích, měnily se zdroje

financování, učili jsme se teprve podávat projekty. Ale po

celou dobu euroregion prokazoval trvalý pozitivní rozvoj,

rozšiřoval svou členskou základnu a jeho vývoj byl stabil−

ní. Měl jsem šťastnou ruku, když jsem doporučil tehdejší−

ho místostarostu Frantu Bínu jako jednatele, když i v opa−

kovaných výběrových řízeních nebyl jednatel vybrán.

Pokládám právě posty výkonných pracovníků za klíčové,

zabezpečující stabilitu. Když jsem v roce 1995 opouštěl

funkci předsedy Euroregionu Krušnohoří a Franta Bína

nastupoval do funkce jednatele, byl jsem už tehdy přesvěd−

čen, že jsem položil rozvoji euroregionu dobré a pevné

základy. Bylo zřízeno jednatelství, obsazeno místo jedna−

tele a založeny první pracovní komise. Začaly se připravo−

vat první projekty v programu Phare CBC, z přeshraniční

spolupráce vzešly  první zkušenosti a v euroregionu začali

pracovat lidé s velkou invencí, jako Dr. Václav Netolický z

Vejprt, Mgr. Josef Seifert z Třebívlic, a mnozí, mnozí další,

kteří si uvědomovali pragmatickou možnost jak prospět

obnově regionu, využít možností zapojení se do evrop−

ských struktur s cílem vstupu do EU.

Já jsem vždy spatřoval prioritu v navozování důvěry, v

podpoře dobrých sousedských vztahů, ve vzájemném po−

znávání se navzájem, bez předpojatostí. V oné době byla

ještě hodně cítit ta propagandisticky nezvládnutá historic−

ká zkušenost, právě v pohraničí. To jsme si také hned na

počátku s tehdejším prvním předsedou německé části eu−

roregionu Krausem ujasnili. Když si tu dobu srovnám s

dnešní, vidím ten úžasný posun. Vždyť jen ta úžasná vý−

stava česko−saského Krušnohoří v Marienbergu dokazu−

je, jaký je to explicitní posun ve vzájemných vztazích a ve

vzájemném porozumění. Vezměme si ale také například i

jaké vycházejí knihy, bez emocí, hluboce pravdivé o zmi−

zelých Sudetech, o znovuobjeveném Krušnohoří. Nelze

přece vyškrtnout kus historie, musíme vidět historii neza−

tíženou totalitním pohledem. Z pohledu zakladatele euro−

regionu vidím tedy obrovský posun ve vzájemných lid−

ských vztazích. A došlo k tomu i zásluhou euroregionu, i

on přispěl. Stačí si uvědomit, kolik lidí euroregionem pro−

šlo − ať v pracovních komisích, při přípravě a realizaci pro−

jektů, na četných akcích organizovaných euroregionem.

Jsem rád, že se po počáteční euforii při jeho založení ne−

projevil pokles zájmu či členů, že vývoj euroregionu je sta−

bilní, se zvyšováním počtu jeho členů. Dokladuje to jeho

potřebnost. Mám z toho dobrý pocit, protože jsem tehdy

započal  dobrou a potřebnou věc a napomohl jsem k po−

ložení pevných základů.

Die ersten Gespräche führten wir Bürgermeister im

Erzgebirge schon 1991 in Chomutov mit den deut−

schen Kollegen, beim damaligen Landrat des Chomuto−

ver Kreisamtes, Herrn Ing. Milan Kostkan. Nach seinem

Weggang in die private Wirtschaft wurden die Gespräche

in Most und Brand−Erbisdorf fortgesetzt. Most wurde nach

Chomutov dann das Zentrum der Bestrebungen um die

Gründung der Euroregion. In dieser Zeit hatten wir nicht

viele Möglichkeiten zum Erfahrungsaustausch. Die einzi−

ge Euroregion, die da schon arbeitete war die Euregio

Egrensis, deren Tätigkeit jedoch von der Regierung als

problematisch angesehen wurde und die Arbeit schon bald

nach  ihrer Gründung einstellen musste. In unserer Euro−

region haben beide Teile Reminiszenzen an die streitigen

Momente in den Geschichten unserer Völker vermieden

und konzentrierten sich auf die gegenseitige Zusammen−

arbeit unseres Vereines, der damit seine Berufung gefun−

den hatte.  Selbstverständlich wechselten sich Abschnitte

von Erfolgen mit zeitweiligen Misserfolgen ab. Die Leitung

der Rathäuser änderte sich, es änderten sich Förderbe−

dingungen, wir mussten lernen, wie man Projekte be−

antragt. Aber während der ganzen Zeit entwickelte sich die

Euroregion dauerhaft positiv. Die Mitgliederbasis verbrei−

terte sich und die Entwicklung war stabil. Ich hatte eine

glückliche Hand, als ich den ehemaligen stellvertretenden

Bürgermeister von Most, Franta Bína, für den Posten als

Geschäftsführers empfahl, nachdem kein Geschäftsführer

in wiederholten Ausschreibungen gefunden worden war.

Ich schätze gerade die Stellen der Exekutivkräfte als Schlüs−

selpositionen ein, weil gerade sie die Stabilität gewährleis−

ten. Als ich 1995 die Funktion des Vorsitzenden der Euro−

region Krušnohoří verlassen hatte, und Franta als

Geschäftsführer in seine Funktion eintrat, war ich schon

damals überzeugt, dass ich ein festes und gutes Funda−

ment für die Entwicklung der Euroregion gelegt hatte. Es

wurde die Geschäftsstelle gegründet, der Posten des Ge−

schäftsführers besetzt und erste Arbeitsgruppen gebildet.

Erste Projekte im Programm Phare CBC  wurden vorberei−

tet, mit der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit ent−

standen ersten Erfahrungen, und in der Euroregion be−

gannen Leute mit großem Engagement zu arbeiten, wie z.B.

Dr. Václav Netolický aus Vejprty oder  Mgr. Josef Seifert

aus Třebívlice, aber es waren noch viele, viele andere. Alle

waren sich bewusst, dass hier die Möglichkeit besteht, für

die Erneuerung der Region nützlich zu sein und  die Gele−

genheit zu nutzen, sich in die europäischen Strukturen zu

integrieren. Alles mit dem Ziel, den Beitritt in die EU zu

schaffen.  Ich habe immer das gegenseitige Vertrauen als

höchste Priorität angesehen, die guten nachbarlichen Be−

ziehungen unterstützt, sowie das gegenseitige Kennenler−

nen, ohne Voreingenommenheiten. In der damaligen Zeit

empfand die Öffentlichkeit noch die unbewältigte histo−

rische Erfahrung, gerade im Grenzgebiet. Das haben wir

auch gemeinsam mit dem ehemaligen Vorsitzenden des

deutschen Teils der Euroregion, Herrn Kraus, besprochen.

Wenn ich jetzt die damalige Zeit mit der Gegenwart ver−

gleiche, sehe ich den Fortschritt. Denn die fabelhafte Auss−

tellung des tschechisch−sächsischen Erzgebirges in Mari−

enberg beweist, welch großen Fortschritt in den

gegenseitigen Beziehungen und im Bereich des gegen−

seitigen Verständnisses erreicht worden ist. Nehmen wir

als Beispiel, welche Bücher jetzt erscheinen, ohne Emoti−

onen, wahrheitstreu, z.B. über die verschwundenen Sude−

ten, über das neu− entdeckte Erzgebirge. Man kann doch

nicht ein Stück der Geschichte streichen, wir müssen die

Geschichte objektiv sehen, weder faschistisch noch kom−

munistisch. Aus dem Blick der Gründer der Euroregion sehe

ich auch den Fortschritt in den gegenseitigen menschli−

chen Beziehungen. Und das ist auch das Verdienst der

Euroregion,  auch sie hat dazu beigetragen. Es reicht nur

zu erwähnen, wie viele Leute in die Euroregion kamen oder

in die Arbeitsgruppen, wie viele bei der Vorbereitung der

Projekte und deren Umsetzung dabei waren, wie viele bei

von der Euroregion organisierten Veranstaltungen. Und ich

bin froh, dass auf die anfängliche Euphorie bei der Grün−

dung keine Abnahme des  Interesses oder der Mitglieder

stattfand, dass die Entwicklung stabil ist, die Mitglieder−

zahl steigt. Das beweist die Notwendigkeit der Euroregion.

Ich habe deshalb ein gutes Gefühl, weil ich damals eine

gute und notwendige Sache anfing und bei der Grundstein−

legung behilflich war.

Ing. Bořek Valvoda, první předseda Euroregionu Krušnohoří
Ing. Bořek Valvoda, der erste Vorsitzende der Euroregion Krušnohoří
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Pane Löfflere, byl jste od založení Euro−

regionu Erzgebirge/Krušnohoří v červnu

1992 činný v tomto sdružení a až do odchodu

z úřadu zemského rady jste byl místopředse−

dou tohoto sdružení. Co Vás především v době

založení sdružení motivovalo, že jste navazo−

val přeshraniční kontakty na komunální úrov−

ni?

Kořeny mé angažovanosti jsou v uvědomění

si společné zodpovědnosti sousedů, českého

i německého národa, za rozvoj všech oblastí

života  v Krušnohoří.

Mohl jsem již v osmdesátých létech navazo−

vat přátelské vztahy s českými báňskými in−

ženýry, když jsem pracoval pro institut paliv

Freiberg v podniku Uranové doly ve Stráži pod

Herr Löffler, Sie waren seit Gründung der

Euroregion Erzgebirge im Juni 1992 im

Verein engagiert und bis zu Ihrem Ausschei−

den aus dem Amt des Landrates stellvertre−

tender Vorsitzender des Vereins. Was hat Sie,

insbesondere in der Gründungszeit, motiviert,

grenzüberschreitende Kontakte auf kommuna−

lere Ebene zu knüpfen?

Die Wurzeln meines Engagements liegen im

Wissen um die gemeinsame Verantwortung

der Nachbarn, des tschechischen und des

deutschen Volkes, um die Entwicklung aller

Lebensbereiche im Erzgebirge.

Ich habe schon in den 80er Jahren freund−

schaftliche Beziehungen zu tschechischen

Bergingenieuren knüpfen können, als ich für

das Brennstoffinstitut Freiberg im Unternehmen

„Uranové doly n.p.“ in Stráž pod Ralskem tätig

war. Dieses verbindet uns noch heute.

Außerdem verbrachte ich mit meiner Familie

viele Urlaube in der damaligen ČSSR.

Der Wunsch nach Verständigung ließ mich

damals schon Sprachkurse an der Bergaka−

demie Freiberg belegen, so dass ich bei mei−

ner Tätigkeit im Erzbergbau Nordböhmens

manchmal auf die Übersetzung in Dienstbera−

tungen verzichten konnte.

Als Landrat des Landkreises Freiberg war es

demzufolge eine Selbstverständlichkeit, mich

vom ersten Gespräch an bei meinen Amtskol−

legen für die Euroregion einzusetzen.

Der Landkreis Freiberg wurde Gründungsmit−

glied dieser völkerverbindenden Vereinigung

tschechischer und sächsischer Kommunen im

Erzgebirge.

Welche besonderen Ereignisse sind Ihnen in

der Rückschau auf Ihre Tätigkeit in Erinnerung

geblieben?

Spontan fallen mir gleich zwei kulturelle Ereig−

nisse ein. Es sind das aus der Zusammenar−

beit der Theater Freiberg und Most entstande−

ne Gastspiel des Mittelsächsischen Theaters

„My Fair Lady“, das in Most anlässlich des 5.

Jahrestages der Euroregion Erzgebirge/Kruš−

nohoří aufgeführt wurde und die jährlichen Ad−

ventssingen der Jugendchöre der Euroregion.

Sehr beeindruckend war für mich und meine

Frau die Kirchweihe in der Dekanatskirche

Maria Himmelfahrt in Most, der wir 1993 bei−

wohnen durften.

Ich erinnere mich aber auch gern an eine ge−

meinsame Vorstandssitzung mit den tsche−

chischen Kollegen in Deutschgeorgenthal, die

unmittelbar an der Grenze durchgeführt wur−

de. Heute befindet sich dort wieder ein touris−

Eberhard Löffler, bývalý zemský rada okresu Freiberg
Herr Eberhard Löffler, Landrat a.D. des Landkreises Freiberg

tischer Grenzübergang, aber damals konnten

unsere Gesprächspartner nur mit einer beson−

deren Genehmigung über die „Grüne Grenze“

kommen.

Was wünschen Sie der Euroregion Erzgebir−

ge/Krušnohoří für die nächsten Jahre und wie

stellen sie sich die Zusammenarbeit zwischen

Sachsen und der Tschechischen Republik

vor?

Ich wünsche mir, dass beide Seiten gleichbe−

rechtigte Partner in der EU sind, dass Vorbe−

halte, die die Völker durch die unglückseligen

geschichtlichen Ereignisse der Vergangenheit

spüren, für immer verschwinden.

Die gemeinsame Kultur und Geschichte un−

serer Völker sind die Voraussetzungen für eine

friedliche Gestaltung der Zukunft.

Ganz wertvoll sind dabei die vielfältigen Kon−

takte zwischen den Bürgern diesseits und jen−

seits der Grenze.

Die Möglichkeiten dafür sind Dank der Euro−

region „Erzgebirge/Krušnohoří“ gegeben.

Ralskem. To nás spojuje ještě dnes. Kromě

toho jsem prožil se svou rodinou mnoho dovo−

lených v tehdejší ČSSR. Přál jsem si, abych

mohl svým kolegům porozumět, proto jsem se

nechal zapsat do jazykového kurzu na vyso−

ké škole báňské Bergakademie Freiberg, tak−

že jsem se při své práci v rudném dolování

mnohdy mohl zříct překladu při služebním jed−

nání.

Jako zemský rada okresu Freiberg jsem bral

jako samozřejmost, abych se v rozhovorech

se svými kolegy v úřadu zasadil o euroregion.

Okres Freiberg byl zakládajícím  členem toho−

to sdružení, spojujícím národy ve sdružení čes−

kých a saských samospráv v Krušnohoří.

Jaké mimořádné zážitky se Vám uchovají z

pohledu na Vaši činnost ve vzpomínkách?

Zcela spontánně mě napadají dva kulturní zá−

žitky. Jsou to pohostinská vystoupení vzešlá

ze spolupráce divadel ve Freibergu a Mostu,

My Fair Lady uvedenou freiberským divadlem

Mittelsächsisches Theater v mosteckém diva−

dle u příležitosti 5. výročí založení euroregionu

a každoroční adventní koncerty mladých sbo−

rů euroregionu.

Velmi dojemné bylo pro mne a pro mou ženu

církevní vysvěcení Děkanského chrámu v

Mostě, kterému jsme se mohli v roce 1993 být

přítomni. Také rád vzpomínám na jednání před−

stavenstva, spolu s českými kolegy, v

Deutschgeorgenthalu, které proběhlo přímo na

hranici. Dnes se tam opět nachází turistický

hraniční přechod, ale tehdy museli naši part−

neři na jednání získat zvláštní povolení a přejít

přes „zelenou hranici“.

Co přejete Euroregionu Erzgebirge/Krušnohoří

do dalších let a jak si představujete spolupráci

mezi Saskem a ČR?

Přál bych si, aby obě strany byly rovnopráv−

nými partnery v EU, aby výhrady, které naše

národy po nešťastných historických událostech

v minulosti pociťují, provždy zmizely.

Společná kultura a dějiny našich národů jsou

předpokladem mírového vytváření budoucnos−

ti.

Opravdu cenné jsou přitom mnohostranné kon−

takty obyvatel na obou stranách hranice. Mož−

nosti pro ně jsou dány díky Euroregionu Erz−

gebirge/Krušnohoří.

NFOPRE S S
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Pane Oettel, byl jste od založení Eurore−

gionu Erzgebirge/Krušnohoří v červnu

1992 v tomto sdružení angažovaný a až do

Vašeho odchodu z úřadu zemského rady

(přednosty okresu) členem představenstva Eu−

roregionu Erzgebirge. Co Vás, především v

době založení, motivovalo navazovat přeshra−

niční kontakty na komunální úrovni?

Vzhledem k tom, že bydlím bezprostředně na

Herr Oettel, sie waren seit Gründung der

Euroregion Erzgebirge/Krušnohoří  im Juni

1992 im Verein engagiert und bis zu Ihrem

Ausscheiden vom Amt des Landrates Mitglied

der Euroregion Erzgebirge. Was hat sie, insbe−

sondere in der Gründungszeit motiviert, grenz−

überschreitende Kontakte auf kommunaler

Ebene zu knüpfen?

Da ich unmittelbar an der tschechischen Gren−

ze wohne, habe ich mich immer eingeengt ge−

fühlt und ich war der Meinung, dass es den

tschechischen Nachbarn auch so gehen muss.

Ich war richtig froh, als die „Grenzen“ gefallen

sind. Und Sachsen und Böhmen gemeinsam

etwas für uns und unsere Region tun konnte.

Welche besonderen Ereignisse sind Ihnen in

der Rückschau auf Ihre Tätigkeit als Vor−

standsmitglied der Euroregion Erzgebirge/

Krušnohoří in Erinnerung geblieben?

Für mich war es toll, dass es auf unterer Ebe−

ne zwischen Deutschen und Tschechen über−

haupt keine Probleme gab. Wenn wir eine

Möglichkeit zur Verbesserung unserer Situa−

Ráda vzpomínám na práci v Euroregionu

Krušnohoří, zejména protože to bylo v době,

kdy už neplatilo, že vše se dělá z „musu.“ Já jako

kantorka vím, o čem mluvím.Vše bylo na povel: tolik

akcí, tolik setkání, tolik dopisů s přáteli musíš, do−

konce i závazek uzavřít ..a plnit! Teď najednou člo−

věk při práci v euroregionu dělal vše ne proto, že

musel, ale proto, že chtěl a že ho to bavilo. Samo−

zřejmě, v tom začátku nestačilo jen chtít, ale muse−

ly být k tomu podmínky.Ta nejdůležitější a to svo−

boda v rozhodování, ta byla. Další důležitá

podmínka pro práci byly peníze a těch se bohužel v

začátcích euroregionu moc nedostávalo. I když byl

euroregion financován městy a obcemi, přesto jich

moc nebylo, a to zejména v době, kdy jsme začali

vydávat INFOPRESS. Ten vznikal doslova „na kole−

ně“. Vše, co jinde dělají celé týmy, my jsme s Fran−

tiškem tvořili zpočátku sami. Byli jsme redaktoři,

korektoři, výtvarníci... a já nevím co ještě. A proto−

že jsme potřebovali i peníze na jeho vydávání, mu−

seli jsme si poradit a vydat se za sponzory. Větši−

nou jsem se setkali s porozuměním a INFOPRESS

vždycky vycházel.

Myslím že rozvoji euroregionu pomohla hlavně ta

chuť lidí pracovat. V radě se sešli lidé z různých

politických stran a je zajímavé, že tady se nepoliti−

Wilfried Oettel hranicích s Českou republikou, cítil jsem se

vždy hranicí omezován a byl jsem toho názo−

ru, že to tak musí cítit i čeští sousedé. Byl jsem

opravdu rád, když hranice padly. A že Sasové

i Češi mohou společně něco udělat pro nás a

náš region.

Jaké zvláštní zážitky se Vám, jako členu před−

stavenstva euroregionu, uchovají z pohledu na

Vaši činnost?

Pro mě bylo bezvadné,  že tady dole, na naší

úrovni mezi Německem a Českou republikou

nebyly vůbec žádné problémy. Když jsme spat−

řili nějakou možnost, jak zkvalitnit naši situaci,

byla využita bez taktizování − a my jsme již v

prvních letech prosadili hodně rozumných pro−

jektů.

Co přejete Euroregionu Erzgebirge/Krušnohoří

do dalších let a jak si představujete spolupráci

mezi Saskem a ČR?

Přeji euroregionu nadále všechno nejlepší, spo−

lupráci plnou důvěry, chytré nápady a jejich tak−

tickou a razantní realizaci. Na obou stranách

je ještě hodně co dělat.

Willfried Oettel

zemský rada ve výslužbě (okres Annaberg)

tion gesehen haben, wurde sie ohne Taktieren

genutzt − und wir haben in den ersten Jahren

viele vernünftige Projekte angeschoben.

Was wünschen Sie der Euroregion Erzgebir−

ge/Krušnohoří für die nächsten Jahre und wie

stellen sie sich die Zusammenarbeit zwischen

Sachsen und der Tschechischen Republik

vor?

Ich wünsche der Euroregion auch weiterhin

eine gute, vertrauensvolle Zusammenarbeit,

kluge Ideen und tatkräftige Umsetzung. Es gibt

auf beiden Seiten noch viel zu tun.

Wilfried Oettel

Landrat a.D. (Landkreis Annaberg)

Jitka Budská, členka Rady Euroregionu Krušnohoří 1994 – 1998
Jitka Budská, mittglied Rat der Euroregion Erzgebirge 1994 – 1998

Ich erinnere mich gern an die Arbeit in der  Euro−

region Krušnohoří, insbesondere daran, dass es

in der Zeit war, als nicht mehr alles verordnet wur−

de. Ich als Lehrerin weiß, wovon ich spreche. Alles

wurde damals auf Befehl gemacht: so z.B. muss−

ten so uns so viele Veranstaltungen und viele Tref−

fen absolviert werden, so viele Briefe musste man

mindestens  mit den Freunden austauschen, man

musste sogar Verbindlichkeiten schließen – und

fühlen. Jetzt auf einmal tat man alles nicht weil man

musste, sondern weil man es selber wollte und es

Spaß machte. Selbstverständlich reichte es nicht

nur zu wollen, dazu mussten auch die Bedin−

gungen geschaffen werden. Die wichtigste davon,

die Freiheit zur Entscheidung, war da. Eine weitere

Bedingung war das Geld und es war zu Beginn der

kařilo. Každému bylo jedno, jestli jsi za ODS nebo

ČSSD aj., všichni táhli za jeden provaz a měli stejný

cíl, tedy spolupráci mezi přáteli proměnit ve skutky

a na vyšší úrovni.

A jak vidím euroregion dnes? Dnes sleduji práci

euroregionu jen z článků v INFOPRESSU, a tak jsem

moc ráda, že jsme tehdy INFOPRESS „stvořili“.

Tätigkeit der Euroregion nicht viel. Trotzdem die

Euroregion von den Städten und Gemeinden finan−

ziert wurde, fehlte das Geld vor allem in der Zeit,

als wir begannen, die Infopress herauszugeben. Die

Zeitschrift entstand „auf dem Knie“, wie man in

Tschechien sagt. Das, was anderswo ganze Teams

erledigen, haben wir mit František selbst gemacht.

Wir waren Redakteure, Korrektoren, Grafiker … und

ich weiß nicht mehr, was noch alles. Und weil wir

das Geld auch für die Herausgabe brauchten, muss−

ten wir verschiedene Sponsoren ansprechen. Wir

fanden aber immer Verständnis und die Infopress

konnte immer herausgegeben werden.

Der Euroregion hat meiner Meinung nach gehol−

fen, dass die Leute Lust zur Mitarbeit hatten. Im

Rat der Euroregion trafen sich Leute aus verschie−

denen Parteien und es ist interessant, dass damals

hier die politische Einstellung keine Rolle gespielt

hat. Jedem war egal, ob Du in der Partei ODS oder

ein Sozialdemokrat bist,  alle zogen an einem Strang

und hatten ein gemeinsames Ziel, die Zusammen−

arbeit  mit den Freunden auf einer höheren Ebene

zu verwirklichen.

Und wie sehe ich die Euroregion heute? Da ich pen−

sioniert bin, verfolge ich heute die Arbeit der Euro−

region nur aus den Artikeln der Infopress und bin

deshalb froh, dass wir die Infopress damals ins

Leben riefen.
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Na začátky euroregionu si vzpomínám dost dobře.

Byl jsem sice v radě až ve druhém volebním obdo−

bí, ale začátky jsem velmi podrobně sledoval. V prvním

období se vpodstatě nic nedělo, fungovala jen jedna ko−

mise − kulturní. Teprve v lednu 1995, kdy bylo založeno

jednatelství a po mnoha nevydařených výběrových říze−

ních personálně obsazeno, se činnost rozjela naplno. Jed−

natelství bylo umístěno ve velmi stísněných a nedůstoj−

ných prostorách tehdejšího Domu služeb v Mostě,

vybavení bylo víc než skromné. Vzpomínám si, že když

se tam něco psalo, používal se vyřazený psací stroj z okre−

su a jednatel musel prstem posouvat pásku. Přestěhová−

ní do divadla v roce 1996 bylo vysvobozením. K tomu

počítačové vybavení od tehdejší firmy PVT Most a poté

od našich prvních členských firem Softex a Develop zna−

menalo velký obrat. Hned po zřízení jednatelství se roz−

běhla práce komisí, postupně podle potřeby vznikaly další

a další. Já jsem byl hned od počátku předsedou dopravní

komise − a zůstal jsem jím až do svého odchodu do dů−

chodu v loňském roce.

Pro rozvoj euroregionu jsem celou dobu spatřoval jako

největší prioritu zvýšenou průchodnost hranice a pova−

žuji to za nejvyšší prioritu do dneška. Vzpomínám na roz−

hovory v Praze na Generálním ředitelství cel, kde jsme v

roce 1995 vzrušeně jednali o potřebě nových přechodů,

především na Moldavě, Mníšku, Vejprtech a Nové Vsi.

Když se ohlédnu za těmi uplynulými lety, bylo to spousta

jednání, bojů, úspěchů i dočasných neúspěchů. Vzpo−

mínám na neúspěšné noční jednání v německém Deutsch−

einsiedelu, kde jsme chtěli dosáhnout alespoň provizor−

ního otevření hranic na Mníšku při zavření přechodu v

Hoře Sv. Šebestiána, otevření hranic pro nákladní dopra−

vu na Hoře Sv. Šebestiána a problém regionální dopravy,

ale bylo to i úspěšné otvírání nových přechodů a turistic−

kých přeshraničních stezek. S úsměvem vzpomínám na

slavnostní otevření přechodu na Mníšku, kde jako první

projel jednatel euroregionu Bína bez jakékoliv kontroly,

ale druhý, tehdejší starosta Klínů Rajnyš, si užil celní

kontroly dosyta. Dnes se už to zdá jako vzdálená minu−

lost, ale jaký to byl třeba úspěch, když jsme dosáhli spo−

An die Anfänge der Euroregion erinnere ich mich

ganz gut. Ich war erst ab der zweiten Wahlperiode

im Rat, aber den Beginn habe ich aufmerksam verfolgt.

In der ersten Zeit passierte fast nichts, es arbeitete

zunächst nur eine Arbeitsgruppe − für Kultur und Jugend.

Erst ab 1995, als die Geschäftsstelle gegründet wurde

und nach mehreren erfolglosen Ausschreibungen end−

lich auch personell besetzt wurde, lief die Tätigkeit an.

Die Geschäftsstelle war zunächst in unbehaglichen und

unwürdigen Räumlichkeiten im Haus der Dienste in Most,

die Ausstattung weniger als bescheiden. Ich erinnere mich

an meinen Besuch damals dort. Als man etwas auf einer

aus dem Kreisamt ausrangierten Schreibmaschine

schrieb, musste der Geschäftsführer das Band mit dem

Finger transportieren. Die Umsiedlung ins Theater 1996

war eine Erlösung. Dazu die Ausstattung mit den Com−

putern der damaligen Firma PVT Most und den ersten

Mitgliedsfirmen Softex und Develop bedeutete eine große

Wende. Gleich nach der Gründung der Geschäftsstelle

starteten auch weitere Arbeitsgruppen, nach und nach

wurden es immer mehr. Ich war von Anfang an Vorsit−

zender der Arbeitsgruppe Verkehr und blieb es bis zu

meiner Pensionierung im vergangenen Jahr.

Für die Entwicklung der Euroregion sah ich die ganze

Zeit die Durchlässigkeit der Grenze als höchste Priorität

an und ich schätze diese Priorität bis heute als die wich−

tigste ein. Ich erinnere mich an die Gespräche in Prag in

Rozhovor s Antonínem Blažkem
Interview mit Herrn Antonín Blažek

lu s našimi německými kolegy toho, že celní odbavení

probíhalo najednou. Na co také rád vzpomínám, byla

souhra s našimi německými kolegy, kteří byli vždy ko−

rektní, spolehliví a musím dodat, že vždy velmi přátelští.

V této souhře se podařilo vzájemně prosadit obchvat Ma−

rienbergu a Chomutova či přechod ve Vejprtech.

Dnes jsem již na penzi, ale dění v euroregionu sleduji na

jeho internetových stránkách pravidelně, občas do kan−

celáře zajdu, občas za mnou zajede Franta Bína s Info−

pressem. Jsem rád, že euroregion je teď veden manažer−

sky daleko razantněji, že nemá finanční potíže, že hraje

stále větší regionální roli a že přibývá mnoho význam−

ných členů. Věřím, že svou autoritu uplatní i po vstupu

do Schengenu a že se novému předsedovi dopravní ko−

mise, Ing. Pípalovi,  podaří společně s německými kole−

gy prosadit otevření dalších nových přechodů v Nové Vsi,

Českém Jiřetíně Brandově a v Hoře Sv. Kateřiny. Také

zapojení krajského úřadu do práce komise považuji za

velmi prospěšné. Společně by se jim  měla podařit ještě

jedna naše velmi důležitá priorita − rychlostní silnice Praha

− Chomutov − Chemnitz.

der Zolldirektion, wo wir 1995 aufgeregt über den Bedarf

neuer Grenzübergänge sprachen, vor allem in Moldava/

Rehefeld, Mníšek/Deutscheinsiedel, Nová Ves/Deutsch−

neudorf und Bärenstein/Vejprty. Wenn ich auf die ver−

gangenen Jahre zurückschaue, waren es viele Beratun−

gen, Kämpfe, Erfolge aber auch vorläufige Misserfolge.

Ich erinnere mich an die erfolglose nächtliche Beratung

in Deutscheinsiedel, wo wir wenigstens für eine proviso−

rische Öffnung des Grenzüberganges Deutscheinsiedel/

Mníšek stritten. Oder als der Grenzübergang Reitzenhain

geschlossen wurde, gab es Probleme mit dem regiona−

len Gütertransport auf diesem Grenzübergang, die wir

schwer lösen konnten. Aber wir hatten auch erfolgreiche

Öffnungen neuer Grenzübergänge und grenzüberschrei−

tender Wanderwege zu verzeichnen.

Mit einem Lachen erinnere ich mich an die Öffnung des

Grenzüberganges in Deutscheinsiedel, wo als erster Rei−

sender der Geschäftssführer Herr Bina ohne irgendeine

Zollkontrolle durchfuhr, während der zweite, der Bürger−

meister Rajnyš aus Klíny die Kontrolle ausgiebig genießen

durfte. Heute ist das Vergangenheit, aber was für ein Er−

folg war es, als wir, gemeinsam mit den deutschen Kol−

legen, erreicht haben, dass die Zollabfertigung auch ge−

meinsam durchgeführt wurde! Woran ich mich auch gern

erinnere, ist die gute Zusammenarbeit, das Zusammen−

spiel mit den deutschen Kollegen, die immer korrekt,

zuverlässig, und ich muss noch ergänzen, immer sehr

freundlich waren. Durch dieses Zusammenspiel gelang

es uns auch, die Umgehungsstraßen von Marienberg und

Chomutov durchzusetzen.

Heute bin ich schon Rentner, aber dem Geschehen in der

Euroregion folge ich auf den Internetseiten regelmäßig,

ab und zu komme ich in die Geschäftsstelle, oder Franta

Bina kommt zu mir mit der Infopress. Es freut mich, dass

die Leitung der Euroregion heute ein gutes Management

hat, dass die Euroregion keine finanziellen Schwierigkei−

ten hat, dass sie eine immer größere Rolle spielt und

dass die Zahl neuer, bedeutender Mitglieder wächst. Ich

glaube, dass die Euroregion auch nach dem Beitritt zum

Schengener Abkommen ihre Autorität behält und dass

es dem neuen tschechischen Vorsitzenden der Arbeits−

gruppe Verkehr, Ing. Petr Pípal gemeinsam mit den

deutschen Kollegen gelingt, sich für weitere Öffnungen

von Straßen in Deutschneudorf, Georgenthal, Olbernhau

und Deutschkatharinaberg einzusetzen. Auch den Einsatz

des Bezirksamtes in der Euroregion schätze ich nutzbrin−

gend ein. Mit gemeinsamen Anstrengungen sollte es

dadurch möglich sein, noch eine sehr wichtige Priorität

durchzusetzen − die Schnellstraße Prag − Chomutov −

Chemnitz.
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Die Arbeitsgruppe Brand−, Katastrophen−

schutz und Rettungswesen ist eine der

ersten Arbeitsgruppen in der Euroregion. Am

24. 03. 1993 fand die erste Beratung in Brand−

Erbisdorf statt; damals noch ohne tsche−

chische Beteiligung. Aber bereits 1994 wurde

die Arbeitsgruppe bilateral besetzt.

Ab diesem Zeitpunkt ist Rainer Lippmann vom

Landratsamt Mittlerer Erzgebirgskreis der Vor−

sitzende der Arbeitsgruppe der deutschen

Seite.

Auf der tschechischen Seite gab es im Laufe

der Zeit einige Wechsel. Bis 1997 hatte der

leider viel zu früh verstorbene Ing. Prejza den

Vorsitz, gefolgt von Ing. Cejnar. Ende 2002

wurde der langjährige Vorsitzende der tsche−

chischen Seite, Dr. Netolický, verabschiedet.

Seit November 2004 hat der Bürgermeister von

Osek, Ing. Jiří Hlinka, den Vorsitz.

Seit Anfang ihrer gemeinsamen Arbeit setzten

sich die Arbeitsgruppenmitglieder für die Schaf−

fung von gesetzlichen Grundlagen zum grenz−

überschreitenden Eingreifen in Krisensitua−

tionen ein. 1999 wurde von den beiden Vorsit−

zenden der Euroregion eine Vereinbarung un−

terzeichnet, die die Möglichkeiten grenzüber−

schreitender Hilfsmaßnahmen in der

Euroregion regelt.

Eine weitere Aufgabe der Arbeitsgruppenmit−

glieder besteht in der Schaffung von zwei−

sprächigen Unterlagen für den gemeinsamen

Einsatz.

So entstand die zweisprachige Broschüre

„Deutsch−Tschechisches Wörterbuch zur

Technologie der Brandbekämpfung“. Zurzeit ist

eine zweisprachige Broschüre zum „Ret−

tungswesen“ in Arbeit.

Die Initiierung und Realisierung sowie Beglei−

tung von grenzüberschreitenden Projekten ist

ein weiterer Punkt in der Arbeit der Arbeits−

gruppe. So wurden u. a. die Großprojekte „Er−

richtung und Betrieb einer Bergrettungswache

im OT Holzhau der Gemeinde Rechenberg−

Bienenmühle“, der „Um− und Ausbau eines

Gebäudes zur Rettungswache“ und der

„Ausbau Katastrophenschutz“ in Olbernhau

sowie das Projekt „Grenzüberschreitender

Einsatz eines Einsatzleitwagens“ für den Land−

kreis Freiberg von der Arbeitsgruppe unter−

stützt.

Als Kleinprojekt wurde der „Wettkampf der

Jugendfeuerwehren“ ins Leben gerufen, der

Arbeitsgruppe Brand−, Katastrophenschutz und Rettungswesen
sich zu einer Traditionsveranstaltung ent−

wickelte. Der erste gemeinsame Jugend−

feuerwehrwettkampf fand 1999 in Vejprty statt.

In diesem Jahr wird dieser Wettkampf vom

Landkreis Stollberg organisiert und durchge−

führt.

Wichtig für die Arbeitsgruppenmitglieder, de−

ren Beratungen abwechselnd auf deutscher

und tschechischer Seite erfolgen, ist die Be−

sichtigung von Einrichtungen des Brand−, Ka−

tastrophenschutzes und des Rettungswesens

vor Ort.

Zum Beispiel wurde Anfang 2003 die Ret−

tungsleitstelle im Krankenhaus Teplice besich−

tigt, die mit der Rettungsleitstelle in Dippol−

diswalde vernetzt ist – ein  sehr gutes Beispiel

für eine grenzüberschreitende Zusammenar−

beit.

Weitere Beispiele sind Besuche unserer AG

im Jahr 2005 im Kloster Osek. Die Segnung

unserer Arbeit durch den Abt ist uns in ange−

nehmer Erinnerung. Im selben Jahr fand ein

Besuch im „DRK− Erlebnishof Sorgau“ statt,

wo u.a. der Einsatzleitwagen der Führungs−

gruppe des DRK im Mittleren Erzgebirgskreis

vorgestellt wurde.

Die vorangegangenen Beispiele verdeutlichen,

dass die Mitglieder unserer Arbeitsgruppen

umfassende Kenntnisse über die Gegeben−

heiten im jeweiligen Nachbarland gewonnen

haben. Leider sind unsere Anregungen zum

Abschluss eines internationalen Abkommens

für den Bereich Brandschutz und Rettungswe−

sen noch immer nicht realisiert worden. Bei

allem guten Willen, der auf beiden Seiten vor−

handen ist, sollte endlich eine rechtlich saube−

re Lösung geschaffen werden, um den vielen

ehrenamtlichen Helfern einen rechtlich fundier−

ten Handlungsrahmen bei Einsätzen im

„Ausland“ zu gewähren.

Ein solches Abkommen würde unsere Arbeit

auf eine völlig neue Qualität heben.

Nach all den theoretischen Vorbereitungen der

vergangenen Jahre könnte dann endlich eine

qualifizierte, grenzüberschreitende Hilfe im

Bedarfsfall problemlos realisiert werden.

Rainer Lippmann

Arbeitsgruppenvorsitzender (deutsche Seite)
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Ing. Jiří Šulc (links) und Landrat Albrecht
Kohlsdorf

N F O P R E S S



Komise pro krizový management, sdružu−

jící hasiče, ochranu před katastrofami a

záchranářství, je jednou z prvních komisí eu−

roregionu. Již 24. 3. 1993 se konalo první jed−

nání této komise v Brand−Erbisdorfu, tehdy ješ−

tě bez české účasti. Ale již v roce 1994 byla

komise obsazena bilaterálně. Od té doby je

předsedou německé části Rainer Lippmann z

okresního úřadu Středního Krušnohoří (Ma−

rienberg). Na české straně došlo v průběhu

času k několika změnám.  Až do roku 1997

předsedal české části bohužel předčasně ze−

snulý Ing. Alois Preiza, následovalo předsed−

nictví Ing. Aloise Cejnara. Koncem roku 2002

se s komisí rozloučil Dr. Václav Netolický a v

roce 2004 se stal předsedou starosta Oseku

Ing. Jiří Hlinka.

Od počátku společné práce se členové komi−

se zasazovali o vytvoření zákonných podkla−

dů pro umožnění přeshraničního zásahu v kri−

zových situacích. V roce 1999 podepsali oba

předsedové euroregionu dohodu, která usměr−

ňuje možnosti poskytování pomoci v přeshra−

ničních opatřeních v euroregionu.

Další úkol členů komise spočívá ve vytváření

dvojjazyčných materiálů pro společný zásah.

obce Rechenberg−Bienemühle, přestavba a vý−

stavba budovy záchranářského střediska v Ol−

bernhau, stejně jako projekt Přeshraniční na−

sazení velitelského vozu v okrese Freiberg.

V rámci malých projektů byl podán úspěšný
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Komise pro krizový management

Tak vznikla dvojjazyčná brožura − česko−ně−

mecký slovník k technologii zdolávání požárů.

V současné době se nachází v přípravné práci

dvojjazyčná brožura (též jako slovník) pro zá−

chranářství.

Dalším bodem práce komise je iniciace, reali−

zace a rovněž monitoring přeshraničních pro−

jektů. Tak mohly být komisí podporovány ta−

kové velké projekty, jako je zřízení a provoz

horské služby v Holzhau, které je místní částí

projekt soutěže mladých hasičů, který se roz−

vinul  jako tradiční akce komise. První soutěž

se konala v roce 1999 ve Vejprtech, v letoš−

ním roce se uskutečnila v okrese Stollberg.

Pro členy komise, kteří se scházejí střídavě

na německé a české straně, jsou důležité ex−

kurze přímo v zařízeních hasičů a záchranářů.

Tak například počátkem roku 2003 navštívila

komise záchrannou službu v nemocnici v Tep−

licích, která je propojena se záchranářskou

službou v Dippoldiswalde – velmi hezký pří−

klad přeshraniční spolupráce. Dalším příkla−

dem jsou návštěvy naší komise v klášteře v

Oseku v roce 2005. Požehnání naší práce opa−

tem je pro nás příjemnou vzpomínkou. Ve stej−

ném roce jsme navštívili záchranářské cent−

rum DRK – Erlebnishof Sorgau, kde kromě

jiného bylo představeno velitelské zásahové

vozidlo velitelské skupiny DRK (Německý čer−

vený kříž) ve Středním Krušnohoří.

Uvedené příklady dokreslují, že členové naší

komise získali rozsáhlé znalosti o sousední

zemi. Bohužel naše podněty k uzavření mezi−

národní dohody pro oblast protipožární a zá−

chranářskou nevedly dosud k realizaci této

dohody. Přes veškerou dobrou vůli na obou

stranách se to nezdařilo, ale mělo by být ko−

nečně dosaženo takového čistého právního

řešení, aby poskytlo mnohým dobrovolným

spolupracovníkům právně fundovaný rámec

činnosti při zásahu v „cizině“.

Taková dohoda by pozvedla naši práci na zcela

novou  a vyšší kvalitu. Po všech těch teoretic−

kých přípravách v minulých letech by koneč−

ně mohla být bez problémů poskytnuta kvalifi−

kovaná přeshraniční pomoc v případě potřeby.

Rainer Lippmann

předseda komise (německá část)

(foto: archiv Euroregion Erzgebirge − Krušno−

hoří)
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Odborná pracovní komise ochrany životního pro−

středí a regionálního plánování si za 15 let své exis−

tence kromě práce s projekty předsevzala i zvláštní výzvy.

Soustředili jsme se na  přeshraniční problémy a obtíže v

oblasti ochrany životního prostředí: znečištění ovzduší,

přeshraniční ochranu zdrojů pitné vody a likvidaci odpa−

dů. Nejdéle a mnoho let – vlastně od samého počátku –

jsme se zabývali znečišťováním ovzduší na obou stranách

hranice. Bylo to nejobtížnější a nejstálejší téma a musím

uznat, že ne bez problémů a často také poněkud znepoko−

jivé.

Kdybychom dnes měli znovu založit pracovní komisi pro

životní prostředí, měl bych pochybnosti, zda vůbec by−

chom měli projednávat toto téma. Důvodů by bylo mno−

ho: nejsme k tomu příslušní, vlastně nemáme ani žádné

kompetence a tohle je přece jenom téma na „spálení prs−

tů“. Před deseti lety jsme poprvé narazili na problém, kdy

se euroregion, alespoň na německé straně, zabýval tako−

vým citlivým tématem. Byli jsme si od začátku vědomi (ač−

koliv jsme něco tušili a snad i něco o tom věděli), že za tak

krátký čas nemůžeme očekávat výsledky, zralé pro sdělo−

vací média. Ale já myslím, že bylo správné, když jsme se

k tomuto problému postavili čelem.

Vždyť uznání obyvatelstva si může náš euroregion a naše

komise vydobýt jen tehdy, když se budeme zabývat těmi

věcmi, které obyvatelé spatřují jako důležité a pokud bu−

dou splněny následující předpoklady:

1. Když existují témata, která zapadají do okruhu úkolů

komise, tedy ochrana životního prostředí, ochrana přírody

a regionální plánování

2. Když tato témata mají přeshraniční charakter

Pokud jsou tyto body splněny, měli bychom se i v bu−

doucnu zabývat otázkami, které jsou nám kladeny a hle−

dat, jakými cestami a jakými možnostmi můžeme být ná−

pomocni. Co se týče zátěže ovzduší, spatřujeme naši hlavní

aktivitu v tom, že vyslechneme kritiky, iniciujeme takové

aktivity, jako prověřování a vyhodnocování a o výsledcích

veřejnosti podáme informace. Také bylo zapotřebí, ales−

poň na německé straně, stále myslet na dotazy obyvatel.

Jsem si jistý, že jsme k tomu i něčím přispěli. Že jsme ales−

poň některému z  těch lidí, kteří si v posledních deseti letech

stěžovali, pomohli vzbudit zájem o situaci v ČR, často do−

konce i kousek pochopení a na obou stranách vzrostla vzá−

jemná důvěra. Myslím, že prohlubování dobré spolupráce spo−

čívalo i v tom, že jsme se za ta mnohá léta poznali osobně

a naučili jsme se vzájemně vážit. Vždyť jak všichni víme, dobré

výsledky často hodně souvisí s dobrými osobními kontakty,

a proto spatřuji budoucí činnost komise i v těžkých otázkách

jako úspěšnou a rád se její práce zúčastním.

Udo Kolbe,Udo Kolbe,Udo Kolbe,Udo Kolbe,Udo Kolbe, předseda německé části komise

15 let přeshraniční spolupráce v oblasti ochrany životního prostředí
15 Jahre grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Bereich Umweltschutz

Die Arbeitsgruppe Umweltschutz / Regionalplanung

 hat sich in den 15 Jahren ihres Bestehens neben

der Projektarbeit auch besonderen Herausforderungen

gestellt.

Wir haben uns der grenzüberschreitenden Probleme und

Schwierigkeiten des Umweltschutzes angenommen: der

Luftbelastung, des grenzüberschreitenden Schutzes des

Wassers und der Abfallentsorgung. Am längsten und über

viele Jahre – eigentlich von Beginn an – waren wir mit den

Problemen der Luftbelastung beiderseits der Grenze be−

fasst. Das war wohl das schwierigste und langwierigste

Thema – und man muss einräumen – nicht ohne Rück−

schlägen und oft auch etwas unbefriedigend.

Würden wir heute die Arbeitsgruppe Umweltschutz grün−

den und mit der Arbeit beginnen, dann hätte ich Zweifel,

ob wir dieses Thema überhaupt behandeln würden.

Gründe gäbe es genug: Weil wir nicht zuständig sind, ei−

gentlich auch keine Befugnisse haben und das sowieso

ein „heißes Eisen“ ist.

Vor über 10 Jahren, als das Problem von uns das erste

Mal aufgegriffen wurde, hat man zumindest in Deutschland

auch nicht erwartet, dass eine Euroregion sich dieses sen−

siblen Themas annimmt. Wir haben uns von Anfang an

bewusst dieser Sache gestellt, obwohl wir ahnten und viel−

leicht auch wussten, dass wir innerhalb kurzer Zeitspan−

nen kaum medienreife Ergebnisse erwarten konnten. Aber

ich denke, es war richtig, dass wir uns dem Problem gestellt

haben.

Denn Akzeptanz kann unsere Euroregion und unsere Ar−

beitsgruppe bei der Bevölkerung nur dann gewinnen, wenn

wir uns der Dinge annehmen, die von der Bevölkerung als

wichtig angesehen werden und wenn folgende Vor−

aussetzungen erfüllt sind:

1. Es sind Themen, die in den Aufgabenbereich der Ar−

beitsgruppe fallen, also Umweltschutz, Naturschutz und

Regionalplanung.

2. Diese Themen haben grenzübergreifenden Charakter.

Wenn diese beiden Punkte zutreffen, sollten wir uns auch

in Zukunft mit den an uns herangetragenen Fragen befas−

sen und danach suchen, auf welchen Wegen und mit wel−

chen Möglichkeiten wir helfen können.

Bei der Luftbelastung sahen wir unsere Hauptaktivität da−

rin, dass wir den Kritiken nachgehen, Aktivitäten (wie Un−

tersuchungen und Auswertungen) anschieben und über

Ergebnisse berichten und die Menschen informieren. Auch

war es zumindest auf der deutschen Seite nötig, immer

wieder auch die Politik auf die Fragen der Bevölkerung

hinzuweisen.

Ich bin mir sicher: wir konnten etwas dazu beitragen, dass

selbst bei einigen der Leute, die sich in den letzten 10

Jahren beschwert haben, Interesse am Thema und der Si−

tuation in Tschechien, manchmal sogar ein Stück Verständ−

nis und bei dem Einen oder Anderen Vertrauen gewach−

sen ist.

Ich denke, dass wir eine gute Zusammenarbeit pflegen,

hängt auch damit zusammen, dass wir in den vielen

Jahren uns auch persönlich kennen und auch schätzen

gelernt haben. Da, wie wir alle wissen, gute Ergebnisse

meist auch mit guten und persönlichen Kontakten zusam−

menhängen, sehe ich der zukünftigen Tätigkeit unserer Ar−

beitsgruppe auch bei schwierigen Fragen gern entgegen.

Udo Kolbe,Udo Kolbe,Udo Kolbe,Udo Kolbe,Udo Kolbe,

 Vorsitzender der Arbeitsgruppe (deutsche Seite)
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Úkolem této pracovní komise v uplynulých

15 letech byla podpora zřízování nových

hraničních přechodů a přeshraničních turistic−

kých stezek především z podnětů obcí v pří−

hraničí. Komise rovněž zohledňovala jejich přá−

ní a podporovala přidělení dotací.

Přitom se musely respektovat místní podmín−

ky na obou stranách hranice a důsledky pře−

chodů a projednat je s obcemi. Stanoviska byla

pak prostřednictvím jednatelství euroregionu

předána rozhraničovací komisi.

Když se ohlédneme za oněmi 15 lety, tak teh−

dy byl v okrese Annaberg pouze jeden hranič−

ní přechod pro automobily (Oberwiesenthal −

Boží Dar).

Dnes je k dispozici dalších 5 hraničních pře−

chodů. Z nich jsou 4 pro pěší a cyklisty: Ham−

merunterwiesenthal − České Hamry, Jöhstadt

− Černý Potok, Schmalzgrube −  Kryštofovy

Hamry a  Oberwiesenthal − Loučná.

V Bärensteinu − Vejprtech vznikl nový přechod

pro osobní automobily.

V okrese Marienberg byl jen hraniční přechod

pro osobní automobily v Reitzenhainu − Hoře

Svatého Šebestiána. Již dříve byla iniciována

jednání o rozšíření využití tohoto přechodu pro

místní − regionální dopravu. Zachování a rozší−

ření zdejšího statutu  pro oživení hospodářství

bylo častým předmětem jednání dopravní ko−

mise. Kromě toho byla také komise účastní−

kem při  předávání stanovisek k otvírání dal−

ších turistických přeshraničních stezek.

Důležitými body četných jednání komise byla

výstavba hraničních přechodů Deutscheinsie−

del/Mníšek a Bärenstein/Vejprty pro osobní

automobilovou dopravu a lehkou nákladní do−

pravu do 3,5t.

Obyvatelstvo se tehdy v těchto obcích obáva−

lo výrazného zvýšení provozu, dopravní zácpy,

hustého silničního provozu a dopravního hlu−

ku. Tyto námitky byly zohledněny v rozsáh−

lých plánovaných opatřeních i v sítích spolko−

vých státních silnic a byly následně také

zrealizovány.

Po otevření hraničních přechodů se ukázalo,

že přeshraniční doprava se rozvinula bez mi−

mořádné zátěže pro místní obyvatele a je pro

všechny akceptovatelná.

Dostavba železniční trati Holzhau − Moldava

byla také předmětem mnoha jednání. Úspěš−

né znovuobnovení provozu železničního spo−

jení Freiberg − Holzhau s rychlou regionální

dopravou bylo nadějí pro smysluplné pokra−

čování této trati jako železničního spojení do

Čech. Bylo však zapotřebí, aby na české stra−

ně byly stavební práce provedeny ve stejné

době, což toto opatření velmi ztížilo. Pro okresní

úřad ve Freibergu zůstává možnost výstavby

této trati stále otevřená.

Jednou z podstatných úloh naší pracovní ko−

mise dopravy bylo hodnocení projektových ná−

vrhů pro dotace z programu Interreg II a poz−

ději Interreg IIIA spolu se stanovisky členů

komise k těmto návrhům.

Podporovatelná byla všechna opatření, která

přispívala k rozvoji dopravní infrastruktury,

popřípadě dopravního spojení, spolu s osobní

dopravou v příhraničí.

Tato stanoviska napomáhala vedení euroregi−

onu při jeho rozhodování. V případě pozitivní−

ho stanoviska byli oba jednatelé vybaveni sou−

hlasem pro pozitivní hlasování v Regionálním

řídícím výboru.

V okrese Annaberg bylo vystavěno 13,559 km

silnic s celkovou dotací 7.488.594,00 EUR a

tak se dopravní infrastruktura vedoucí k hrani−

cím a v příhraničí významným způsoben zkva−

litnila.

Vedle čistých dotací na silniční stavební opat−

ření z programu Interreg, která komise posou−

dila a potvrdila, plynuly do okresu Střední Kruš−

nohoří (Marienberg) značné prostředky z

programu EFRE na dofinancování opatření v

mimořádném programu. Jen v základní výstav−

bě tak mohla být  v příhraničním prostoru po−

stavena silniční síť v délce více než 5 km.

V okrese Freiberg by bez pomoci dotace z In−

terregu nebylo možné dosáhnout současného

stavu okresních silnic v Nassau a Voigtsdor−

fu.

Do stavebních opatření na obnovu těchto sil−

nic plynulo kolem 1,3 milionů EUR jako dota−

ce z programu Interreg III A. Nebyl to jen další

příspěvek pro zvýšení turistické atraktivity to−

hoto regionu, nýbrž také lepší dosažitelnost

hraničních přechodů v Neurehefeldu a Deuts−

cheinsiedelu v okrese Freiberg.

Thomas Weidauer,

předseda pracovní komise německé části

Pracovní komise dopravy
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Aufgabe der Arbeitsgruppe „Verkehr“ in

den zurückliegenden 15 Jahren war es, An−

regungen zur Einrichtung von Grenzübergängen

und Wanderwegen von den Gemeinden beider−

seits der Grenze, sowie deren Forderungen und

Wünsche entgegenzunehmen und zu bewerten.

Dabei waren die Befindlichkeiten beiderseits der

Grenze bezüglich der Auswirkungen der Grenzü−

bergänge zu berücksichtigen und mit den Ge−

meinden zu beraten. Die Stellungnahmen wurden

über die Geschäftsstelle der Euroregion dann der

Grenzkommission zugeleitet.

Schaut man 15 Jahre zurück, gab es beispielswei−

se im Landkreis Annaberg nur einen Grenzüber−

gang (Oberwiesenthal nach Boží Dar) für PKW.

Heute stehen weitere 5 neu ausgebaute Grenz−

übergänge zur Verfügung.

Davon 4 für Fußgänger und Radfahrer:  Hammer−

unterwiesenthal − České Hamry (Böhmisch Ham−

mer), Jöhstadt − Černý Potok (Pleyl), Schmalzgru−

be − Kryštofovy Hamry (Christophhammer) und

Oberwiesenthal − Loučná (Böhmisch Wiesenthal).

In Bärenstein − Vejprty (Weipert) entstand ein neu−

er PKW−Grenzübergang.

Im Landkreis Marienberg wurden  zu dem vorhan−

denen Pkw−Grenzübergang Reitzenhain − Hora

Svatého Šebestiána frühzeitig Verhandlungen ini−

tiiert, die zur Nutzungserweiterung für einen örtli−

chen/regionalen LKW−Verkehr führten. Die Erhal−

tung und Erweiterung dieses Status zur Belebung

der Wirtschaft beiderseits der Grenze war vielfach

Beratungsgegenstand in der AG Verkehr. Darü−

ber hinaus fand die Einbeziehung der AG bei der

Abgabe von Stellungnahmen zur Eröffnung wei−

terer touristischer Grenzübergänge statt.

Schwerpunkte zahlreicher Beratungen waren der

Ausbau der Grenzübergänge Deutscheinsiedel/

Mníšek und Bärenstein/Vejprty zu einem PKW−

Grenzübergang bis 3,5 t. Bei beiden Grenzüber−

gängen wurden von den Anwohnern unerträgliche

Verkehrsbelastungen, sei es durch Rückstau, zu

hohe Verkehrsfrequentierung und Verkehrslärm,

befürchtet. Mit umfangreichen planerischen Maß−

nahmen bis ins Netz der Bundes− und Staats−

straßen wurden die Befindlichkeiten aufgegriffen

und baulich umgesetzt. Nach der Öffnung der

Grenzübergänge zeigt sich, dass der grenzüber−

schreitende Verkehr sich ohne außergewöhnliche

Belastung für die Anlieger abwickelt und für alle

akzeptierbar ist.

Der Wiederaufbau der Bahnstrecke Holzhau −

Moldava war ebenfalls Gegenstand vieler Bera−

Arbeitsgruppe Verkehr
tungen. Die erfolgreiche Wiederinbetriebnahme

der Bahnverbindung Freiberg − Holzhau mit einem

schnellen Nahverkehrszug macht Hoffnung auf

eine sinnvolle Weiterführung dieser Bahnverbin−

dung.

Es ist jedoch notwendig, auf tschechischer Seite

ebenfalls den Ausbau gleichzeitig durchzuführen,

was diese Maßnahme sehr erschwert. Durch das

Landratsamt Freiberg werden die Möglichkeiten

zum Aufbau der Strecke offen gehalten.

Eine wesentliche weitere Aufgabe der Arbeitsgrup−

pe „Verkehr“ war die Prüfung von Projektvorschlä−

gen für die Interreg II bzw. IIIA−Förderung und die

Stellungnahme der Arbeitsgruppenmitglieder zu

diesen Vorschlägen. Förderfähig sind alle

Maßnahmen, welche zu einer Verbesserung der

Verkehrsinfrastruktur bzw. der Verkehrsverhältnis−

se einschließlich des Öffentlichen Personen−

nahverkehrs im grenznahen Raum beitragen.

Diese Stellungnahmen dienen dem Vorstand der

Euroregion als Entscheidungshilfe. Bei positiver

Entscheidung werden beide Geschäftsführer mit

einem Votum für den Regionalen Lenkungsaus−

schuss ausgestattet.

Im Landkreis Annaberg wurden 13,559 km Straßen

mit einem Fördermittelvolumen von 7.488.594,00

EUR ausgebaut und so die Straßeninfrastruktur

zu den Grenzübergängen und im grenznahen

Raum bedeutend verbessert.

Neben der reinen Förderung von Straßenbau−

maßnahmen über das INTERREG− Programm, die

jeweils von der AG Verkehr begutachtet und bestä−

tigt wurden, flossen in den Landkreis Mittleres Erz−

gebirge erhebliche Mittel aus dem EFRE−Pro−

gramm zur Kofinanzierung  von Maßnahmen des

Sonderprogramms. Allein im grundhaften Ausbau

konnte so das Straßennetz auf einer Länge von

über 5 km im grenznahen Raum ausgebaut wer−

den.

Im Landkreis Freiberg wäre es ohne die Interreg−

Förderung nicht möglich gewesen, den heutigen

guten Zustand der Kreisstraßen in Nassau und

Voigtsdorf zu erreichen. Immerhin sind rund

1,3 MIO EUR Fördermittel des Programms Inter−

reg III A in die bauliche Erneuerung dieser Straßen

geflossen. Damit wurde nicht nur ein weiterer Bei−

trag zur Erhöhung der touristischen Attraktivität

dieser Region geleistet, sondern auch die Erreich−

barkeit der Grenzübergänge in Neurehefeld und

Deutscheinsiedel aus der Region Freiberg verbes−

sert.                                Thomas Weidauer

Vorsitzender der Arbeitsgruppe (deutsche Seite)
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15 Jahre Arbeitsgruppe Wirtschaftsförderung/Tourismus

Die Arbeitsgruppe Wirtschaftsförderung/Tourismus

der Euroregion Erzgebirge/Krusnohori kann auf eine

intensive, kontinuierliche Arbeit der vergangenen Jahre

zurückblicken. Die strategische Ausrichtung der Arbeits−

gruppe war vorwiegend vom Aufbau von grenzüberschrei−

tenden Netzwerken und deren Unterstützung sowie die Pro−

jektbewertung von grenzüberschreitenden Fördervorhaben

bestimmt.

Nachdem anfänglich die Landwirtschaft zur Arbeitsgrup−

pe gehörte und in diesem Sektor viele intensive Beziehun−

gen entstanden, wurde dieser Teil in eine selbstständige

Arbeitsgruppe ausgegliedert.

Eine wichtige Zielstellung war zu jedem Zeitpunkt das Ken−

nenlernen von Partnern im wirtschaftlichen Entwicklungs−

prozess und die Kontaktvermittlung für Unternehmen bei−

derseits der Grenze. Während auf der deutschen Seite

vorwiegend die verantwortlichen Mitarbeiter für Wirt−

schaftsförderung der Landkreise kontinuierlich als Arbeits−

gruppenmitglieder mitwirkten, gab es leider auf tsche−

chischer Seite zu oft wechselnde personelle Besetzungen

der Arbeitsgruppe und des Vorsitzenden.

Nach Herrn Köllner aus Freiberg hat Herr Manfred Harzer

als Wirtschaftsförderer des Mittleren Erzgebirgskreises die

Arbeitsgruppe einen langen Zeitraum auf deutscher Seite

erfolgreich geleitet. Da die Industrie− und Handelskammer

und der Tourismusverband Erzgebirge e.V. von Anfang

an feste Partner in der Arbeitsgruppe sind, sind auf deuts−

cher Seite die Wichtigsten am regionalen wirtschaftlichen

Entwick−lungsprozess beteiligten Partner einbezogen.

Einen innovativen Gewinn erhielt die Arbeitsgruppe Wirt−

schaftsförderung/Tourismus durch die Einbeziehung der

Technologiezentren. Mit dem Technologiezentrum Cho−

mutov, dem Technologiezentrum Most, den Zentren in

Freiberg und Annaberg−Buchholz entstand ein neues

grenzüberschreitendes Netzwerk. Auch die Regionale

Entwick−lungsagentur in Most, geleitet von Herrn Man−

fred Helmich, war immer ein fester Kooperationspartner

der Arbeitsgruppe. Durch die zahlreichen Kontakte konn−

ten viele einzelne Kooperationen aufgebaut werden.

In ihrer inhaltlichen Arbeit hat sich die Arbeitsgruppe we−

sentlich in die Vorbereitung der neuen Förderperiode ein−

gebracht. Die Mitglieder der Arbeitsgruppe wirkten an der

Erarbeitung der Programme mit und konnten so unmittel−

bar aus dem Bedarf heraus Einfluss auf die Fördergegen−

stände nehmen. So ist es möglich, praktische Erfahrun−

gen unmittelbar einzubringen.

Neben der Arbeit in den regelmäßig stattfindenden Arbeits−

gruppensitzungen wirkten die Mitglieder der Arbeitsgrup−

pe als Multiplikatoren insbesondere bei der Projektinitie−

rung mit Städten und Gemeinden, Unternehmen und

öffentlichen Einrichtungen oder bei der Herstellung neuer

Kontakte. Ausgezeichneter Partner hierbei ist das IHK−

Kontaktbüro in Annaberg−Buchholz, welches für die

deutsche Seite eine Koordinationsrolle übernommen hat.

Ansatzpunkt vieler wirtschaftlicher Kooperationsprojekte

war in vielen Fällen das Vorhandensein einer Städte− oder

Gemeindepartnerschaft. Gerade aus diesen Kontakten und

Begegnungen heraus lernten sich Geschäftspartner ken−

nen, die neue Kooperationen aufbauten.

Wirtschaft und Tourismus ist ein breites Thema mit vielen

angrenzenden Querschnittsaufgaben. Deshalb steht gera−

de Infrastrukturentwicklung auf beiden Seiten der Grenze

und die grenzüberschreitende Infrastruktur für die wirt−

schaftliche Entwicklung im Vordergrund.

Die Arbeitsgruppenarbeit wird immer vernetzt mit der Ar−

beitsgruppe Verkehr, auch der Arbeitsgruppe Umwelt und

auch in den Bildungsbereich hinein, weil berufliche Wei−

terbildungen eine feste Größe der wirtschaftlichen Entwick−

lung ist.

Viele einzelne praktische Beispiele konnten in den Exkur−

sionen nach den Arbeitsgruppensitzungen gemeinsam in

Augenschein genommen werden. Dabei reichte die Pa−

lette von touristischen Höhepunkten, über Verkehrspro−

jekte, Bildungseinrichtungen bis hin zu leistungsfähigen

Unternehmen, die am grenzüberschreitenden Engagement

interessiert waren.

Ein breites Thema der Arbeit war der Austausch auf den

regional stattfindenden Messen und Ausstellungen. Hier−

zu wurden immer wieder neue Ansätze gesucht und Ange−

bote unterbreitet. Auch wenn bisher noch keine

gemeinsame Großveranstaltung organisiert werden konn−

te, waren bei allen regionalen Messen in Komotau, Most

oder in Annaberg−Buchholz und Marienberg interessierte

Geschäftspartner von beiden Seiten der Grenze dabei.

Auch mit vielen touristischen Präsentationen, insbeson−

dere zu Höhepunkten und Feierlichkeiten der Region, wur−

de hinsichtlich des Tagestourismus aus der Arbeitsgrup−

pe heraus Entwicklung betrieben. Bei der Entwicklung der

touristischen Infrastruktur und der touristischen Angebo−

te in der Grenzregion entstanden die meisten förderfähi−

gen Projekte. Wenn auch der Umfang des grenzüberschrei−

tenden Tagestourismus bis jetzt nicht zufrieden stellen

kann, so sind in vielen Orten die Voraussetzungen dafür

geschaffen. Jetzt gilt es durch ein effektives Marketing die−

sen Austausch verstärkt in Gang zu setzen.

Den breitesten Raum der gesamten Arbeit der Arbeitsgrup−

pe nahm die Projektbewertung ein. Die Vielzahl der För−

deranträge verlangte in all den Jahren ein aufge−

schlossenes Zusammenwirken. Ziel war es dabei, immer

den grenzüberschreitenden Charakter der Projekte beson−

ders zu beachten und eine Nachhaltigkeit bei den Projekt−

partnern zu erreichen.

Die erfolgreiche Arbeit der Arbeitsgruppe Wirtschaftsför−

derung/Tourismus ist gekennzeichnet von vielen einzel−

nen Mosaiksteinen, die zusammengefügt sind zu einem

Bild der Verständigung, der Vertrauensbildung und vieler

wirtschaftlicher Kooperationsanbahnungen, die zum Vor−

teil beider Partner der Euroregion Erzgebirge/Krušnohoří

gewachsen sind.

Matthias LißkeMatthias LißkeMatthias LißkeMatthias LißkeMatthias Lißke

Arbeitsgruppenvorsitzender und Geschäftsführer

der Wirtschaftsförderung Erzgebirge GmbH
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Komise pro hospodářství a turistiku

Pracovní komise pro hospodářství a turistiku Euro−

regionu Krušnohoří se může s hrdostí ohlédnout

za intenzivní, soustavnou prací v uplynulých letech. Stra−

tegické zaměření komise spočívalo především ve vytvá−

ření přeshraničního síťového propojení a v jejich podpo−

ře a rovněž v hodnocení projektů ve smyslu přeshraničních

záměrů ohledně možných dotací. Zpočátku patřilo do této

komise i zemědělství, ale poté co vzniklo v této branži

mnoho intenzivních vztahů, zemědělství se oddělilo a byla

vyčleněna samostatná komise.

Důležitým cílem bylo vždy vzájemné poznávání partnerů

v hospodářském rozvojovém procesu a zprostředkování

kontaktů podniků na obou stranách hranice. Zatímco na

německé straně působili v komise nepřetržitě zodpověd−

ní pracovníci referátů hospodářství okresních úřadů, na

české straně docházelo bohužel k častým změnám jak v

obsazení komise, tak i předsedů. Dlouhou dobu úspěšně

po panu Köllnerovi vedl komisi na německé straně Man−

fred Harzer, vedoucí referátu hospodářského rozvoje okre−

su Střední Krušnohoří (Marienberg). Vzhledem k tom, že

Průmyslová a obchodní komora Industrie− und Handels−

kammer a Turistický svaz Krušnohoří Tourismusverband

Erzgebirge e.V. byly v komisi od počátku spolehlivým

partnerem, byly také na německé straně v rozvojovém hos−

podářském regionálním procesu jako partneři do komise

začleněni.

Inovační impuls získala komise pro hospodářství a  tu−

ristiku začleněním technologických center. Vytvořením

sítě technologických center Chomutov, technologického

centra Most s centry ve Freibergu a Annabergu−Buchhol−

zi vznikla nová přeshraniční síť. Také Regionální rozvo−

jová agentura, řízena Ing. Manferdem Hellmichem, byla

pevným kooperačním partnerem této pracovní komise.

Díky četným kontaktům mohly pak být vytvořeny mnohé

jednotlivé kooperace.

Hned po založení euroregionu vyvstala potřeba systema−

ticky řešit problematiku hospodářské spolupráce. Z pod−

nětu německého partnera byla tato oblast rozšířena o tu−

ristiku, protože na německé straně je v okresních úřadech,

jejichž pracovníci tvoří komise, hospodářství s turistikou

spojeno. Na české straně se předsedové komise často

měnili vzhledem k tomu, že jím mohl být zpravidla pouze

volený člen samosprávy. V počátcích byli na české stra−

ně také převážně pracovníci okresních úřadů, zaměření

na regionální rozvoj, přidaly se pak hospodářské komo−

ry, později se přidali i zástupci odborů a představitelé

podnikatelů. Po rozhodnutí ministerstva vnitra, že zaměst−

nanci okresních úřadů nemohou být členy komisí euro−

regionu, byli nahrazeni pracovníky samospráv.

Hospodářská komise podobně  jako ostatní komise po−

suzovala předkládané projekty a iniciovala nové projek−

tové záměry, ale nejaktivněji ze všech komisí se právě

hospodářská komise zapojila do přípravy strategických

plánů, rozvojových koncepcí a do přípravy programových

dokumentů jak pro program Interreg, tak i pro nový pro−

gram Cíl 3. Vypracovala také priority euroregionu a návr−

hy na opatření v programech přeshraniční spolupráce i s

návrhy finanční alokace. V přechodu na program Interreg

III A iniciovala a připravila tato komise projekt s názvem

Projektové týmy měst, který umožnil společnou přípravu

projektů. Žádná jiná komise nepracovala na přípravě no−

vých programů tak intenzivně jako komise pro hospo−

dářství a turistiku. Již na počátku se činnost komise sou−

střeďovala do Chomutova, který se stal střediskem

hospodářské spolupráce, obzvláště za předsednictví Ing.

Josefa Hassmanna či Alexandra Nováka, starosty Cho−

mutova. Komise zprostředkovala celou řadu hospodář−

ských kontaktů a podílela se na realizaci společných pro−

jektů v oblasti hospodářství. Pro navazování kontaktů byl

podán projekt kontaktů hospodářské spolupráce „Tsche−

chienkontakt,“ který pro euroregion podala OHK Most a

IHK Südwestsachsen. Na jednání komise se často pre−

zentovaly samy německé firmy, kterým komise obstarala

partnery.

Spolupracující firmy pak vstupovaly do euroregionu, čímž

vzrůstala jeho autorita. Nynější předsedkyně komise Ing.

Mgr. Ivana Řápková se na společné jednání podrobně

připravovala a předjednávala jeho průběh se svým ně−

meckým spolupředsedou Manfredem Harzerem. Z inici−

ativy hospodářské komise došlo v roce 2004 ke společ−

nému jednání s dopravní komisí v Chomutově, ze kterého

vyšla výzva k výstavbě rychlostní silnice R7 Praha − Cho−

mutov − Chemnitz. Problematiku malé průchodnosti hra−

nic, regionální dopravy v souvislosti s rozvojem regionu

řešila komise téměř na každém svém jednání. Společné

jednání s komisí pro životní prostředí a regionální plán v

roce 2004 v Zschopau se zaměřilo na problematiku cyk−

lotras, turistických stezek a ptačích území. Chomutov

navrhl také vytvoření společného vzdělávacího centra pro

perspektivní obory.

Komise se podílela i na projektu pomoci horským obcím

i na projektu Montanregion, kulturní dědictví lidstva. Vý−

sledkem společného úsilí v oblasti turistiky byly nejen

společné publikace a prezentace, ale i společná Krušno−

horská turistická čipová karta.

Zázemí komise našla v Technologickém parku v Chomu−

tově. Součástí téměř každého společného jednání je od−

borná exkurze. Zajímavé exkurze byly v nových výrob−

ních halách v Chomutově, na výrobě ocelových nádrží v

Annabergu v kooperaci s českým partnerem z Děčína,

atraktivní návštěva historických štol v Pobershau či

Deutschneudorfu, exkurze v Business centrech na obou

stranách hranice, exkurze v odborných učilištích, v mos−

teckém Aquadromu a v mnoha dalších.
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Die Arbeitsgruppe Soziales der Euroregi−

on traf sich in den zurückliegenden

Jahren drei  bis vier Mal jährlich zu Beratun−

gen. Die Besetzung von deutscher Seite er−

folgte durch die Sozialdezernenten der Land−

kreise Annaberg, Stollberg und des Mittleren

Erzgebirgskreises, die Sozialamtsleiterin des

Landkreises Freiberg und eine Vertreterin der

Liga der Wohlfahrtsverbände.

Von tschechischer Seite wurde in den letzten

Jahren durch das große Engagement  von

Herrn Pavel Weiss und Herrn Bureš als auch

durch die Vertreter der Diakonie und des  Ca−

ritasverbandes eine kontinuierliche und ziel−

orientierte Zusammenarbeit  organisiert.

Es gab verschiedene Workshops zu Drogen−

fragen, zur Sozialarbeit und zur Straßenpros−

titution.

Die Arbeitsgruppe sah im Aufbau und in der

Unterstützung von grenzüberschreitenden

Kontakten im Sozialbereich ein wichtiges  Betä−

tigungsfeld.

So wurden in der letzten Förderperiode die

verschiedensten Projekte durch die Arbeits−

gruppe beraten und bewertet,  bevor der

Lenkungsausschuss eine Entscheidung traf.

Dazu zählten Projekte wie die Schaffung en−

gerer  Kontakte von Behinderteneinrichtungen,

zum Beispiel durch die Lebenshilfe Annaberg

mit Vejprty, die Zusammenarbeit in der Sucht−

prävention und im Seniorenbereich, Behinder−

tensportfeste in Marienberg und die engere Zu−

sammenarbeit von Verbänden, wie das  der

Diakonien. Mit dem Projekt „Diakonie grenzen−

los“ wurden Seminare gefördert und länger−

fristige Folgeprojekte, wie der Aufbau eines

Arbeitsgruppe Soziales
Freiwilligenzentrums in Most gemeinsam mit

der Stadtmission Chemnitz, auf den Weg ge−

bracht.

Die gemeinsamen Treffen dienten aber auch

dazu, Informationen auszutauschen, da gera−

de das zum Verstehen der beiderseits der

Grenze ablaufenden Prozesse wichtig ist. Wir

thematisierten die neue Sozialgesetzgebung in

Tschechien, die Hartz IV−Gesetzgebung in

Deutschland und

die dabei auftreten−

den Probleme, die

Situation und die

rechtlichen Mö−

glichkeiten bei der

Straßenprostitution

in Tschechien,

Strukturreformen in

beiden Ländern

und deren Auswir−

kungen.

Gerade die Struk−

turreformen in

Tschechien vor ei−

nigen Jahren und

der Wegfall der Landkreise führte zu einer Neu−

besetzung der Arbeitsgruppe.

Als sehr wichtig wurde auch der Besuch von

Einrichtungen empfunden. Wir waren in Pfle−

ge−, Jugendhilfe− und Behinderten− als auch

Suchteinrichtungen beiderseits der Grenze zu

Gast.

Die visuellen Eindrücke und die dort  geführ−

ten Gespräche mit Mitarbeitern und Bewohnern

erzeugten nachhaltige Eindrücke.

Die Überarbeitung des Sozialatlasses stellte

ein größeres Projekt dar. Der Mitte der neun−

ziger Jahre erstmals aufgelegte Sozialatlas,

der die sozialen Einrichtungen und Strukturen

in der Euroregion erfasste, musste aktualisiert

und in elektronischer Form zweisprachig er−

arbeitet werden.

Dieser Aufgabe stellte sich der Paritätische

Wohlfahrtsverband auf deutscher und der Ca−

ritasverband auf tschechischer Seite. Am

21.10.2005 erfolgte die feierliche Übergabe

dieses Projektes in Most.

Ziel war es, dass durch diese Dokumentation

in leicht und für alle zugänglicher Form ein

Überblick über die im Sozialbereich vorhan−

denen Akteure und Strukturen in der Eurore−

gion entsteht, um bessere grenzüberschreiten−

de Kontakte zu Partnern aufzubauen.

Zu einem besonders gern von deutscher Sei−

te genutzten Termin entwickelten  sich die all−

jährlich im August durchgeführten  Senioren−

sportfeste  in Most.

Verschiedene Verbände, wie die Volkssolida−

rität und der VdK begeisterten ihre Seniorin−

nen und Senioren an diesem bestens organi−

sierten Fest auf dem Hipodrom  in Most aktiv

teilzunehmen.

Die AG Soziales nutzte diesen Termin gleich−

zeitig für ihre regulären Beratungen.

Die Vertreter der Stadt Most informierten die

Arbeitsgruppe mehrfach über ihren Kommu−

nitätsplan. Dieses Programm für die Organi−

sation der Sozialdienste war in der Methodik

für die deutsche Seite ein Novum und sehr in−

teressant.

Die Arbeit der Arbeitsgruppe wäre ohne die

Unterstützung der beiden Geschäftsstellen und

deren Geschäftsführungen kaum möglich

gewesen, wofür wir uns bedanken.

In jüngster Zeit trugen wichtige Informationen

zur neuen Förderperiode dazu bei, den vor uns

stehenden Förderzeitraum vorzubereiten. Es

geht darum, qualitativ anspruchsvolle und

nachhaltige Projekte auf den Weg zu bringen.

Blickt man zurück, ist das Verständnis für die

jeweils andere Seite deutlich gewachsen. Die

vertrauensvolle Zusammenarbeit und der Er−

fahrungsaustausch hat uns ein gutes Stück

vorangebracht und gleichzeitig den Blick für die

Realitäten geschärft.

Dadurch wurde manche Enttäuschung vermie−

den, da nicht alle Wünsche und Vorhaben

umgesetzt werden konnten.

Es bleibt zu hoffen, dass mit Engagement der

nicht immer einfache Prozess der Zusammen−

arbeit im Sozialbereich in der Euroregion Erz−

gebirge mit neuen Ideen weiterentwickelt und

qualifiziert wird.

Ralf Schenk

Vorsitzender der Arbeitsgruppe (deutsche Seite)
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Sociální pracovní komise euroregionu se

v uplynulých letech scházela na společ−

ných jednáních třikrát až čtyřikrát do roka. Na

německé straně je tvořena vedoucími referátu

sociálních věcí okresů Annaberg, Stollberg,

Středního Krušnohoří, okresu Freiberg a zá−

stupkyní neziskových dobročinných organiza−

cí. Na české straně se v posledních letech

velmi angažovali pánové Mgr. Pavel Weiss a

Mgr. Jiří Bureš, ale byli to i zástupci Diakonie

a Charity, kteří se zasadili o soustavnou a cí−

lenou spolupráci. Konaly se různé workshopy

jednalo se o drogových otázkách, sociální práci

i o pouliční prostituci.

Komise spatřovala ve své práci jako velmi dů−

ležitou oblast vytváření přeshraničních kontak−

tů a jejich podporu. Například v posledním pro−

jektovém období pracovní komise poskytovala

poradenství při přípravě projektů a také pro−

jekty posuzovala před vlastním jednáním a roz−

hodováním řídícího výboru. Byly to takové pro−

jekty, které přispěly k vytváření těsnějších

kontaktů sociálních zařízení pro postižené,

např. Lebenshilfe Annaberg s městem Vejpr−

ty, spolupráce v oblasti závislostí a v oblasti

setkávání seniorů, sportovní hry pro postižené

v Marienbergu a projekty úzké spolupráce ne−

ziskových organizací, jako třeba Diakonií.

Projekt Diakonie bez hranic podpořil uspořá−

dání seminářů a dlouhodobé následné projek−

ty, jako vytvoření dobrovolnického centra v

Mostě spolu s městskou misí v Chemnitz a je−

jich rozjezd.

Společná setkávání posloužili také k tomu, aby

si účastníci mohli vyměňovat informace, což

je právě důležité k vzájemnému porozumění

probíhajících procesů na obou stranách hrani−

ce. Tématy jednání byly nové sociální zákony

v Čechách, zákonodárství Hartz IV v Němec−

ku, a s tím vyvstalé problémy, situace a právní

možnosti v problematice pouliční prostituce v

ČR, strukturální reformy v obou zemích a je−

jich dopady. Právě reforma veřejné správy v

ČR před několika lety a zrušení okresních úřa−

dů vedla ke změnám v obsazení této pracovní

komise.

Za velmi důležité jsou považovány  návštěvy

sociálních ústavů. Navštívili jsme zařízení pro

postižené, pro děti a mládež, zařízení v proti−

drogových centrech na obou stranách hrani−

ce. Vizuální zážitky a rozhovory na místě s

odbornými pracovníky a s obyvateli takových−

to zařízení zanechaly všech trvalé dojmy. Pře−

pracování sociálního atlasu představuje velký

projekt. Původní dvojjazyčný sociální atlas,

který komise zpracovala v polovině devade−

sátých let, musel být aktualizován a přepraco−

ván do digitální podoby. Tento úkol si předse−

vzala nezisková organizace Paritätische

Wohlfahrtsverband a Oblastní charita v Mostě

na české straně. Slavnostní předání výsledků

tohoto projektu se uskutečnilo v 21. 10. v Mos−

tě. Cílem bylo získat takovouto lehkou a pří−

stupnou formou dokumentace přehled o part−

nerech a strukturách v euroregionu, které se

během doby zde vytvořily, aby bylo možné

snadněji vytvářet přeshraniční kontakty.

Německá strana si obzvláště oblíbila pravidel−

né sportovní hry seniorů,  konané v pravidel−

ných termínech v srpnu v Mostě. Různá ně−

mecká dobročinná sdružení, jako např.

Volkssolidarität a VdK nadchly své seniory

nejen k návštěvě slavnosti na mosteckém hi−

podromu, ale i k aktivnímu zapojení do her.

Sociální komise využila vždy tento termín sou−

časně i pravidelnému jednání.

Zástupci města Mostu informovali  komisi mno−

hokrát o svém komunitním plánu. Program pro

organizování sociálních služeb s jeho metodi−

kou byl pro německou stranu něco nového a

velmi zajímavého.

Práce komise by bez podpory obou jednatel−

ství byla sotva možná, za což jim vyjadřujeme

poděkování. V poslední době jsme byli sezná−

meni s důležitými informacemi o novém pro−

gramovém období, což nám umožňuje se na

toto nové období připravit. Jde nám o to, aby−

chom připravili kvalitní a trvalé projekty a pro−

sadili je.

Když se ohlédneme za svou dosavadní prací,

tak je vidět, že vzájemné porozumění na obou

stranách markantně vzrostlo. Důvěryhodná

spolupráce s výměnou zkušeností nás posu−

nula o hezký kus kupředu a součastně umož−

nila ostrý pohled na realitu. Tím jsme se také

vyvarovali mnohému zklamání, protože ne

všechna přání a všechny záměry mohly být

realizovány. Nezbývá než doufat, že angažo−

vanost v ne vždy jednoduchém procesu spo−

lupráce v sociální oblasti se v euroregionu bude

nadále rozvíjet novými myšlenkami na vysoké

profesionální úrovni.

Sociální komise
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Od roku 1996 je v komisi pro kulturu za−

hrnuta i subkomise muzeí. Vytvořením

této struktury se reagovalo na potřebu podchytit

specifické zvláštnosti, odlišné od jiných kultur−

ních zařízení. Také i z kvantitativního hlediska

bylo vytvoření odlišné struktury vhodnější, pro−

tože má v euroregionu sídlo 12 saských muzeí

a mnoho českých. Vedení komise spočívá na

dvou předsedech. Českou stranu zastupuje od

počátku Dr. Libuše Pokorná, ředitelka Oblast−

ního muzea v Mostě a Dr. Ulrich Thiel, ředitel

muzea Stadt− und Bergbaumuseum ve Frei−

bergu.

Komise se zpravidla setkává jednou až dva−

krát ročně na společných jednáních v různých

muzeích (např. ale v Mostě vícekrát), byl to

např. Červený Hrádek, Sayda, Chomutov, Frei−

berg, Scharfenstein, Schlettau, Marienberg.

Kromě vlastního pořadu jednání je součástí

každého programu i prohlídka navštíveného

zařízení. Takováto výměna zkušeností a infor−

mací je důležitá pro všechna muzea, pro sas−

ká ale obzvláště, protože na saské straně hra−

nice žádná adekvátní pracovní skupina pro tyto

účely neexistuje.

V roce 2005 se připojily saské hrady a zámky

euroreigonu, které ještě nebyly do komise in−

tegrovány (patří sem „Sehenswerte Drei“ −

Augustusburg, Scharfenstein a Lichtenwalde,

Museum Schloss Schlettau a Museum Schloss

Wildeck Zschopau). Institucionální rozšíření se

odrazilo i na názvu komise (muzea, zámky a

hrady, krátce muzea a pamětihodnosti). Sas−

ké hrady zastupuje Werner Sieber, vedoucí

sdružení „Sehenswerte Drei“.

Po více než 10 letech může komise vykázat

celou řadu výsledků. Tím prvním a nejdůleži−

tějším výsledkem jsou samotné kontakty. Při−

spěly k nabytí lepšího poznání především ve−

doucích pracovníků zařízení a k vzájemnému

pochopení. Lidský faktor vzájemného poznání

tvoří ale jen jednu stranu mince. Tu druhou pak

tvoří důvěrné seznámení s muzejníky na obou

stranách hranice, s jejich strukturami, profilem

jejich zařízení, s bádáním a publikační činnos−

tí, ale i s problémovými oblastmi.

Ke zkvalitnění práce s veřejností a ke zpro−

středkování výstav pomohly návštěvníkům

muzeí na opačné straně hranice dva projekty.

Jedním z nich je dvojjazyčný průvodce muzeí,

kde jsou představena všechna muzea. Vyšel

v devadesátých letech. Přiložený informační

Činnost komise muzeí
letáček s technickými údaji doplnil před nedáv−

nem tyto údaje o aktuální informace. Ten dru−

hý umožnil saským muzeím poskytování infor−

mací o jejich výstavách v češtině. Tak si třeba

ve Freiberském muzeu může vzít návštěvník

do ruky na prohlídku příručku o vystavených

exponátech v češtině.

Tyto další výsledky bychom mohli aspoň v krát−

kosti vyjmenovat:

1997 − se konala výstava muzea Stadt− und

Bergbaumuseum Freiberg v tehdejším Okres−

ním muzeu Most pod názvem „Freiberg se

představuje“ a recipročně v roce 2002 to byla

výstava mosteckého muzea ve Freibergu, na−

zvaná „Srdečné pozdravy z Mostu.“

Chomutovské muzeum se prezentovalo v mu−

zeu Kalkwerk Lengefeld a zahájilo putovní vý−

stavu sbírek gotických sakrálních uměleckých

předmětů.

Muzea na české straně vydala tříjazyčnou

mapu s doprovodným textem o severočeských

technických památkách.

Zhotovení dvojjazyčných doprovodných textů

(průvodci muzeí) pro množství muzeí v euro−

regionu.

2000 − Kulturní pas Euroregionu Krušnohoří  a

Labe − tento pas umožnil jeho vlastníku zlev−

něný vstup do kulturních zařízení euroregio−

nů. Podílelo se na tom také mnoho muzeí.

Vydání dvojjazyčné publikace Historické hor−

nictví v Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge.

Muzea Most a Freiberg se představila v roce

2002 v Infopressu, zpravodaji Euroregionu

Krušnohoří.

Muzeum hraček v Seiffenu uspořádalo výsta−

vu v muzeu v Karlových Varech.

Muzea Stadt− und Bergbaumuseum Freiberg,

Oblastní muzeum Most a Chomutov se aktiv−

ně podílela na tvorbě obsahu Sasko − České−

ho Muzea v Bergmagazinu v Marienbergu.

Na společném jednání komise po návštěvě

výstavy „Dějiny Čechů a Němců v příhraničí v

posledních deseti letech“ došlo k zajímavé vý−

měně názorů.

Muzea na obou stranách hranice se podílejí

na projektu Montanregion Krušnohoří jako kul−

turní dědictví lidstva.

V současné době je v realizační fázi informač−

ní skládačka jako nástroj prezentace, ve které

budou krátce a pregnantně představena  ve

vysokém nákladu všechna muzea euroregio−

nu v obou jazycích.

Kooperace je velkou měrou osobně podpoře−

na oběma jednatelstvími euroregionu, která

často přejímají organizační práci, přicházejí s

impulzy a zprostředkovávají doplňující potřeb−

né informace.

Pro hlubší spolupráci se stále, jako dříve, pro−

jevuje jako největší překážka jazykový pro−

blém. Stejně tak působí nepříznivě minimální

časový fond. Mnohé myšlenky mohou být ale

po vstupu ČR do EU jednodušeji realizovány.

Shrnutí: Přeshraniční kontakty muzeí byly v

minulosti důležité a mají dnes stejně jako zítra

velký význam. Muzea přispívají k lepšímu po−

znání a porozumění lidí v obou zemích. Je jed−

no, zda se jedná o návštěvníka muzea či o

samotné jejich pracovníky.

Ulrich Thiel

předseda  německé části komise



Kronika − Chronik

19

Seit 1996 besteht innerhalb der Arbeits−

gruppe Kultur die Arbeitsgruppe Museen.

Diese Struktur erwies sich deshalb als erfor−

derlich, weil die Tätigkeit der Museen beträcht−

liche Besonderheiten gegenüber den anderen

Kultureinrichtungen aufweist. Auch aus quan−

titativer Sicht war eine gesonderte Struktur−

einheit günstiger, da im Ganzen 12 sächsische

Zum Wirken der Arbeitsgruppe Museen
− 2000 Kulturpass der Euroregion Erzgebirge /

Krušnohoří − dieser Pass ermöglicht den Inha−

bern, den ermäßigten oder freien Eintritt in kul−

turelle Einrichtungen der Euroregion. Viele

Museen beteiligen sich daran.

− Herausgabe einer zweisprachigen Publikati−

on „Historischer Bergbau in der Euroregion

Erzgebirge/Krušnohoří“

− Die Museen Most und Freiberg stellten sich

im Jahr 2002 in der „Infopress“ der Euroregion

Erzgebirge vor.

− Das Spielzeugmuseum Seiffen gestaltete

eine Ausstellung im Karlsbader Museum.

− Mitwirkung des Stadt− und Bergbaumu−

seums Freiberg sowie des Bezirksmuseums

Most bei der inhaltlichen Ausgestaltung des

„Sächsisch − Böhmischen Museums“ im Berg−

magazin Marienberg

− Die Ausstellung im Museum Bergmagazin

Marienberg über die Geschichte der Deutschen

und Tschechen im Grenzgebiet in den letzten

100 Jahren wurde gemeinsam besichtigt. Da−

ran schloss sich ein Meinungsaustausch an.

− Die Museen in beiden Ländern beteiligen sich

am Projekt Montanregion Erzgebirge als

UNESCO−Weltkulturerbe.

− Seit geraumer Zeit ist ein Flyer in der Reali−

sierungsphase, der als Werbeinstrument kurz

und prägnant und in hoher Auflage alle Muse−

en der Euroregion in beiden Sprachen vorstel−

len wird.

Die Kooperation wird maßgeblich unterstützt

und gefördert durch die beiden Geschäftsstel−

len der Euroregion, die die meisten organisa−

torischen Arbeiten übernehmen, Impulse ge−

ben und Hintergrundinformationen vermitteln.

Nach wie vor erweist sich das Sprachproblem

als die größte Hürde für eine vertiefte Zusam−

menarbeit. Ebenso wirkt sich der minimale

Zeitfonds hinderlich aus. Manche Idee kann

jedoch seit dem Beitritt der Tschechischen

Republik zur EU einfacher umgesetzt werden.

Fazit: Die grenzüberschreitenden Kontakte der

Museen waren in der Vergangenheit wichtig

und sind heute wie auch künftig von Bedeu−

tung. Die Museen leisten einen Beitrag zum

besseren Kennen− und Verstehenlernen der

Menschen in beiden Ländern, egal, ob es sich

um die Museumsbesucher oder aber die Mi−

tarbeiter selbst handelt.

Dr. Ulrich Thiel

Vorsitzender der Arbeitsgruppe (deutsche Seite)

nieder. Die sächsischen Burgen vertritt Herr

Werner Sieber, der Leiter der „Sehenswerten

Drei“.

Nach mehr als zehnjähriger Tätigkeit kann die

Arbeitsgruppe eine ganze Reihe von Resulta−

ten verbuchen. Das erste und wichtigste Er−

gebnis sind die Kontakte selbst. Sie haben zum

besseren Kennenlernen insbesondere der Lei−

ter der Einrichtungen und zum gegenseitigen

Verständnis beigetragen. Der menschliche

Faktor stellt die eine Seite der Medaille dar.

Die andere ist das Vertrautmachen mit der

Museumslandschaft beiderseits der Grenze,

ihren Strukturen, dem Profil einzelner Häuser,

mit Forschungen und Veröffentlichungen, aber

auch Problemfeldern.

Zwei Projekte halfen, erste Verbesserungen

hinsichtlich der Öffentlichkeitsarbeit und der

Ausstellungsvermittlung für die Museumsbe−

sucher des jeweils anderen Landes zu schaf−

fen. Zum einen entstand in den neunziger

Jahren ein zweisprachiger Museumsführer, in

dem alle Museen vorgestellt wurden. Das bei−

gefügte Informationsblatt mit den technischen

Angaben erfuhr vor einiger Zeit eine aufwändi−

ge Aktualisierung. Zum zweiten verfügen jetzt

die sächsischen Museen über Informationen

zu ihren Ausstellungen in tschechischer

Sprache. So liegt im Stadt− und Bergbaumu−

seum Freiberg als Handreichung für den Rund−

gang eine Führungsmappe zu den Expositio−

nen vor.

Einige weitere Ergebnisse können hier nur in

Kurzform genannt werden:

− 1997 fanden eine Ausstellung des Stadt− und

Bergbaumuseums im damaligen Okresní Mu−

zeum Most unter dem Titel „Freiberg stellt sich

vor“ und im Gegenzug 2002 eine Exposition

des Moster Museums in Freiberg, benannt

„Viele Grüße aus Most“, statt.

− Das Museums Chomutov präsentierte im

Museum Kalkwerk Lengefeld in einer Poster−

ausstellung seine Sammlung sakraler Kunst−

werke.

− Die Museen der tschechischen Seite brach−

ten eine dreisprachige Karte mit Begleittext

über die technischen Denkmäler in Nord−

böhmen heraus.

− Anfertigung von zweisprachigen Begleittex−

ten (Museumsguides) für eine Vielzahl Muse−

en in der Euroregion

− Präsentation Volksarchitektur

und mehrere tschechische Museen in der Eu−

roregion angesiedelt sind. Die Leitung haben

zwei Kovorsitzende inne. Die tschechische

Seite vertritt von Beginn an Frau Dr. Libuše

Pokorná, die Direktorin des Oblastní Muzeum

Most, die sächsische Dr. Ulrich Thiel, der Di−

rektor des Stadt− und Bergbaumuseums Frei−

berg.

Die Arbeitsgruppe  trifft sich in der Regel ein

bis zwei Mal im Jahr zu Beratungen in unter−

schiedlichen Museen (z. B. Most (mehrfach),

Rotenhaus, Sayda, Freiberg, Scharfenstein,

Schlettau, Marienberg). Neben der eigentlichen

Tagesordnung steht immer auch die Besichti−

gung des gastgebenden Museums mit auf der

Tagesordnung. Dieser Erfahrungs− und Infor−

mationsaustausch war und ist für alle Museen

wichtig, für die sächsischen umso mehr, als

hier keine adäquate Arbeitsgruppe für die Be−

lange diesseits der Grenze besteht.

Seit 2005 gehören auch die bis dato noch nicht

integrierten sächsischen Burgen und Schlös−

ser der Euroregion (die „Sehenswerten Drei“ −

Augustusburg, Scharfenstein und Lichtenwal−

de, Museum Schloss Schlettau und Museum

Schloss Wildeck Zschopau) dazu. Die institu−

tionelle Erweiterung schlug sich im Namen der

Arbeitsgruppe („Museen/Schlösser/ Burgen“)
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Die Mitglieder der Arbeitsgruppe Schule/Jugend/Kul−

tur in der Euroregion Erzgebirge, die sich seit 15

Jahren täglich um die besondere Kulturlandschaft auf bei−

den Seiten des Erzgebirges bemühen, nämlich diese zu

erhalten und zu bewahren aber auch weiterzuentwickeln

und darzustellen, waren Beispiel für die anderen Arbeits−

gruppen in unserer Euroregion.

Durch unsere Arbeitsgruppe wurden viele Großprojekte für

die Zuschauer und Einwohner unserer Euroregion organi−

siert, die bis heute noch aktuell sind.

Zu nennen wären insbesondere das Adventssingen der

Jugendchöre, der Adam−Ries−Wettbewerb, das Theaterfes−

tival, die vielen Kreativ− und Musicalwerkstätten der Kunst−

und Musikschulen, die jährlichen Kinderferienlager, Tan−

zmeisterschaften, Sportwettkämpfe in vielen verschiede−

nen Disziplinen wie Leichtathletik und Wintersport, Gren−

zlandlauf in Reitzenhain, Publikationen, Broschüren und

Ausstellungen –  ja, sogar einen Film haben wir gedreht.

Nicht alles hatte Spitzenniveau, nicht alles hat unseren

Vorstellungen entsprochen. Es gab z.B. Veranstaltungen

die nicht so gut besucht waren oder von Teilnehmern auf

Grund der einseitigen Finanzierung nicht angenommen

wurden, aber Projektarbeit funktioniert oft nur mit Unter−

stützung der Kultur− und Sportverantwortlichen bei den

Behörden und Institutionen, mit ehrenamtlich wirkenden

Personen, Künstlern und Kulturgruppen, Sport− Kultur−

und Freizeitvereinen, Schulen und  Kirchen.

Unser spezieller Dank gilt den beiden Geschäftsführern der

Euroregion Erzgebirge, Beate Ebenhöh und Frantisek Bina.

Sie haben unsere Arbeitsgruppe  immer engagiert unter−

stützt und waren Ansprechpartner für alle anstehenden

Probleme.

Natürlich haben wir in 15 Jahren auch allerhand nicht so

Alltägliches erlebt.

Begonnen hatten unsere gemeinsamen Aktivitäten mit der

Herausgabe einer Publikation über Kulturdenkmale und

Museen für die gesamte Euroregion Erzgebirge. Später ent−

standen weitere gemeinsame Publikationen, die auf deuts−

cher Seite gedruckt wurden. Nun mussten die Broschüren

auf  beiden Seiten der Grenze verteilt werden, aber wie?

Also lud ich die vielen Kartons einfach in mein privates

Auto, in der Hoffnung, dass sich an der Grenze niemand

dafür interessiert, was ich im Kofferraum habe. Na, es hat

zum Glück geklappt. Und so ging es ohne Zollprobleme

und Wartezeiten nach Chomutov ins Museum zur offiziel−

len Übergabe.

Oder haben Sie schon einmal Kunstwerke, in unserem Fall

große Skulpturen, die in Tschechien entstanden und von

deutschen Einrichtungen gekauft wurden, über die Grenze

gebracht und wofür eigentlich Unmengen Zollpapiere nö−

tig sind?

Ich glaube es ist mir nur Dank operativer Überzeugung−

Arbeitsgruppe Schule − Jugend − Kultur
skraft bei den Zöllnern vor Ort gelungen, die Skulpturen

heil über die Grenze nach Deutschland zu bringen. Ich

möchte Ihnen nicht erzählen, wie viele Vorschriften ich da−

bei übertreten habe.

Später gestalteten Sächsische Künstler eine Ausstellung

in der Galerie der Dekanatskirche in Most. Eine sehr ni−

veauvolle Ausstellung. Aber inzwischen hatten wir ja Erfa−

hrung, wie man Kunstwerke über die Grenze bringt und

natürlich, welche Vorschriften beim grenzüberschreiten−

den Transport von Kunstwerken einzuhalten sind.

Ein schönes Projekt war das Kinder−Musical „Till Eulen−

spiegel“. Ein gewagtes Unternehmen mit großem fachli−

chen und organisatorischem Aufwand. In einer knappen

Woche wurde es Dank der sehr guten Zusammenarbeit von

Musikern, Künstlern und Organisatoren bewältigt und das

Ergebnis konnte sich sehen lassen.  Ca. 70 junge Leute

spielten Theater, musizierten, bastelten Kulissen, stellten

ihre Bühnenkleidung selbst zusammen und bei der Auf−

führung im Theater Variabel Olbernhau und in der Musik−

und Kunstschule in Most sprang der Funke der begeister−

ten Akteure schnell auf das Publikum über.

Die Veranstaltung anlässlich der EU−Osterweiterung am

1. Mai 2004 in Marienberg war ein Gewaltakt in der Vor−

bereitung.

Dieses Volksfest in Marienberg und das direkt an der Gren−

ze durchgeführte Fest in Nova Ves haben die Menschen

einander näher gebracht. Es hat die teilnehmenden Län−

der an dieser Veranstaltung – Tschechien, Ungarn, Polen

und Deutschland – nicht nur auf dem Papier die EU−Os−

terweiterung vollziehen lassen. Mit hohen Erwartungen

kamen Kulturschaffende nach Marienberg, es waren allein

ca. 400 aus dem Ausland da. Für die meisten war es über−

haupt das erste Mal, dass sie im „westlichen“ Ausland

waren. Dementsprechend hoch war auch die Erwartung an

uns. Viele Kontakte wurden dabei in den unterschiedlich−

sten Bereichen geknüpft. Die  Traditionen dieser Länder

zeigten uns aber auch, wie wichtig den Menschen unserer

Nachbarländer ihre Kultur ist. Und so ist es selbstverstän−

dlich, dass jung und alt gemeinsam begeistert der Folklo−

re oder der Rockmusik zuhörten.

Leider sah die Presse als wichtigsten Teil ihrer Berichters−

tattung über diese Veranstaltung die verunglückte Landung

eines Fallschirmspringers mit Europaflagge auf einem Ma−

rienberger Dach statt auf dem Marktplatz.

Neben all diesen Dingen, sind wir Mitglieder dieser Ar−

beitsgruppe auch Ansprechpartner für viele gewünschte

Kontakte vom kulturellen bis hin zum sozialen Bereich.

Wir dürfen niemals vergessen, neben der Förderung für

professionelle Kultur wie Theater oder Orchester, die Ba−

siskultur zu fördern, die von unten gewachsen ist und die

unsere Aufmerksamkeit ebenso verdient und zwar auf bei−

den Seiten der Grenze.

Bestehende Kontakte, freundschaftliche, nachbarliche Be−

ziehungen, ganz unkompliziert und von vielen tagtäglich

schon praktiziert wie zum Beispiel in Deutschneudorf und

Vejprty, müssen erhalten und gefördert werden.

Nichts ist so geeignet wie die Kultur als Plattform für gren−

züberschreitende Zusammenarbeit.

Kultur ist Brückenbauer zum gegenseitigen Verständnis

für Politik, Wirtschaft und Tourismus.

Kultur verbindet und führt Menschen zusammen, wenn wir

uns dafür einsetzen.

Constanze Ulbricht

Vorsitzende der Arbeitsgruppe (deutsche Seite)
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Členové pracovní komise pro kulturu, ško−

ly a mládež Euroregionu Krušnohoří, kteří

15 let denně usilují o obzvláště specifický roz−

voj kultury na obou stranách Krušnohoří, aby ji

uchovali, opatrovali, dále rozvíjeli a předsta−

vovali, byli příkladem pro ostatní pracovní ko−

mise našeho euroregionu.

Komise pro kulturu, školy a mládež
podnik s velkým odborným a organizačním na−

sazením. Za necelý týden se to díky spoluprá−

ci hudebníků, umělců a organizátorů podařilo

a výsledek byl vidět. Na 70 mladých lidí hrálo

divadlo, hudbu, samo vytvářelo kulisy, společ−

ně vytvořilo kostýmy a při jejich vystoupení v

olbernhauském divadle Theater Variabel a v

ZUŠ Most přeskočila jiskra z nadšených akté−

rů rychle i na publikum.

Kulturní akce u příležitosti rozšíření EU na vý−

chod dne 1. května 2004 v Marienbergu a Nové

Vsi byl velkou ukázkou dobré přípravy. Lidová

slavnost v Marienbergu opět lidi sblížila. Plně

se do této akce zapojili lidé ze zúčastněných

zemí ČR, Maďarska, Polska a Německa – a

nebylo to jen rozšíření Unie na papíře, co je

sem přivedlo. Kulturní tvůrci přišli do Marien−

bergu s velkým očekáváním a bylo jich ze za−

hraničí na 400. Pro mnohé to bylo vůbec

poprvé, kdy se dostali na Západ. Tomu také

odpovídalo očekávání na nás kladené. Mnoho

kontaktů bylo při té příležitosti navázáno v nej−

různějších oblastech. Tradice těchto zemí nám

ale také ukázaly, jak je v sousedních zemích

důležitá jejich kultura. A tak je také samozřej−

mé, že mladí i staří nadšeně poslouchali folk−

lor stejně jako rockovou hudbu. Bohužel bylo

pro tisk nejdůležitější zprávou nešťastné při−

stání parašutisty s evropskou vlajkou na mari−

enberské střeše místo na náměstí.

Kromě těchto záležitostí jsme jako členové

komise také kontaktními osobami pro mnohé

ty, kteří si přejí navazovat kontakty v oblasti

kulturní i sociální. Nesmíme nikdy zapomenout

kromě dotací do profesionální kultury, jako je

divadlo či orchestr, podporovat také základní

kulturu, která vyrůstá zdola a zaslouží si naši

pozornost stejně, a to na obou stranách hrani−

ce.

Stávající kontakty, přátelské, sousedské vzta−

hy, zcela nekomplikované a praktikované v

každodenním životě, probíhající například v

Deutschneudorfu − Nové Vsi a Vejprtech −

Bärensteinu, musí být zachovány a dále pod−

porovány.

Kultura je nejvhodnějším základem přeshranič−

ní spolupráce. Je také přemostěním pro vzá−

jemné pochopení v politice, hospodářství a tu−

ristice. Kultura bude lidi spojovat, když se o to

zasadíme.

Constanze Ulbricht

na běžkách v Reitzenhainu.  Jsou to ale i pub−

likace, brožury a výstavy – a dokonce to byl i

film, který jsme natočili.

Ne vše bylo na špičkové úrovni, ne vše odpo−

vídalo přesně našim představám. Byla to tře−

ba představení, která nebyla zrovna hojně na−

vštívena, či se na základě jednostranného

financování nepodařilo zajistit takovou účast,

jak se předpokládalo. Práce na projektech však

pokračovala často s podporou spolupracovní−

ků v kultuře či sportu, úředníků a institucí, s

dobrovolníky, umělci a kulturními organizace−

mi, s podporou sportovních klubů, kulturních a

volnočasových aktivit, škol a církví.

Náš zvláštní dík patří oběma jednatelům Euro−

regionu Krušnohoří/Erzgebirge Beatě Ebenhöh

a Františku Bínovi. Oba naši komisi vždy an−

gažovaně podporovali a byli vždy kontaktními

osobami pro všechny problémy, které v naší

práci vyvstaly.

Samozřejmě jsme v uplynulých 15 letech ne−

zažili jen běžné věci každodenního života. Za−

čali jsme naše společné aktivity vydáním bro−

žur o kulturních památkách a muzeích v celém

euroregionu. Později vznikly i další společné

publikace, které byly vydány na německé stra−

ně. Pak měly být rozděleny na obou stranách

hranice − ale jak? Tak jsem  jednoduše naloži−

la do svého soukromého auta celý náklad a

doufala, že nikoho na hranici nebude zajímat,

co mám v kufru. No a naštěstí to dobře do−

padlo. A tak bez celních problémů a zdržení

došlo v chomutovském muzeu k oficiálnímu

předání.

Nebo když máte umělecká díla, v našem pří−

padě velké sochy, které vznikly v Čechách a

které německá zařízení zakoupila a na jejichž

přepravu je zapotřebí hrozné množství celních

papírů? Myslím, že se mi díky mým operativ−

ním vyjednávacím schopnostem přímo na mís−

tě podařilo dostat sochy přes hranice do Ně−

mecka. Nechtěla bych Vám ale raději ani

vyprávět, kolik předpisů jsem při tom překroči−

la.

Později zase uspořádali saští umělci výstavu

v galerii v Děkanském chrámu v Mostě. Byla

to výstava na vysoké úrovni. Ale my jsme

mezitím již přece jen měli zkušenosti, jaké před−

pisy je třeba dodržovat při přeshraničním trans−

portu uměleckých děl.

Hezkým projektem bylo provedení dětského

muzikálu „Till Eulenspiegel“.  Byl to odvážný

Naše komise organizovala mnoho velkých pro−

jektů jak pro diváky, tak pro obyvatele eurore−

gionu, které jsou i dnes aktuální. Jmenovat by

bylo možné adventní koncerty mladých sborů,

matematickou soutěž Adama Riese, Divadel−

ní festival, mnoho kreativních uměleckých dí−

len, workshopů hudebních a uměleckých škol,

mistrovství v tanci, sportovní hry v různých dis−

ciplinách, jako je lehká atletika, v oblasti zim−

ních sportů to byl třeba přeshraniční závody
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Až po přístupu Česka do EU vroce 2004 se

činnost komise rozvinula a převážně se zabý−

vala podporou  udržitelného rozvoje zeměděl−

ství a ekologickým zemědělstvím.

Komise se setkávala pravidelně, aby navrho−

vala přijetí vhodných projektů v oblasti země−

dělství.

Tyto projekty měly jako hlavní obsah udržová−

ní přírodních zdrojů, zlepšení rostlinné a živo−

Poté jsme společně pracovali tak, abychom

uskutečnili dohodnuté cíle na obou stranách

hranic. Takto mohli zemědělci mezi sebou lépe

komunikovat, navazovat odbornou spolupráci

a předávat si zkušenosti mezi sebou. Velkým

přínosem pro české zemědělce byla příprava

a nezištné předávání informací a zkušeností

na vstup do EU.

Němečtí kolegové zorganizovali pro české

zemědělce při vstupu do EU slavnostní přiví−

tání, čímž se naše spolupráce dále prohloubi−

la.  Za to je nutno naším kolegům ze Saska

upřímně poděkovat.

Obsah zemědělské komise se stále rozrůstal,

např. o tématiku „Obnovitelné zdroje energie“.

Byly organizovány odborné exkurze k naším

sousedům, např. výstavba bioplynových sta−

nic a jejich provoz.

Zapojili jsme se do akce „Přímý prodej země−

dělských výrobků“ na česko−saské hranici

apod. Vzájemně jsme se informovali na obou

stranách hranice, např. o stavu českého a ně−

meckého zemědělství, dotační politice, ceno−

vé problematice zemědělských  výrobků, po−

jištění, vlivu obchodních řetězců v regionech a

jejich dopadu na ceny zemědělských výrob−

ků, výstavbě výroben bioetanolu a jejich pro−

blematice.

Informace a zkušenosti jsme si předávali čtvrt−

letně. Všem účastníkům, kteří se podíleli na

činnosti zemědělské komise při EUROREGI−

ONU KRUŠNOHOŘÍ děkujeme za důvěru při

konstruktivní a plodné spolupráci v posledních

15 letech.

Máme zato, že zemědělská komise pro země−

dělství a venkovský prostor udělala velký kus

práce a přispěla také k posílení regionu.

Ludmila Holadová

předsedkyně představenstva OAK Most−Teplice

Werner Bergelt

                                             Geschäftsführer

Zemědělská komise při EUROREGIONU KRUŠNOHOŘÍ se vytvářela jako poslední samostatná skupina
Beitrag der Arbeitsgruppe Landwirtschaft der Euroregion Erzgebirge

Die Arbeitsgruppe Landwirtschaft der Eurore−

gion Erzgebirge wurde als letzte eigenständi−

ge Arbeitsgruppe gebildet. Bis zum Beitritt

Tschechiens in die EU war die Arbeit in unse−

rer Arbeitsgruppe auf die Förderung einer nach−

haltigen und umweltgerechten Landwirtschaft

gerichtet. Leider war dabei die EU Außengren−

ze immer ein sehr hinderlicher Aspekt für eine

engere Zusammenarbeit. Die Arbeitsgruppe

traf sich regelmäßig, um über die Projekte aus

dem Bereich Landwirtschaft zu befinden.

Gleichzeitig galt es, in  unserer Arbeit fach−

spezifische Projekte zu entwickeln. Diese hat−

ten hauptsächlich folgende Inhaltspunkte:

Erhaltung der natürlichen Ressourcen, Verbes−

serung der pflanzlichen und tierischen Produk−

tion, Auf− und Ausbau von leistungsstarken

Landwirtschaftsbetrieben, Erhalt und Schaf−

fung von Arbeitsplätzen und die ganzheitliche

Entwicklung des Ländlichen Raumes.

Ein Höhepunkt unserer Arbeit war der

Abschluss des Vertag zur gemeinsamen

grenzüberschreitenden Zusammenarbeit der

landwirtschaftlichen Berufsvertretungen in der

Euroregion Erzgebirge im September 2002. Es

wurde in diesem Vertrag die grenzüberschrei−

tende Zusammenarbeit der landwirtschaftli−

chen Berufsvertretungen vereinbart. Gemein−

sam hat man an der Verwirklichung der Ziele

der Euroregion  Erzgebirge gearbeitet. So

konnten die Landwirte sich unkompliziert aus−

tauschen und auch in wirtschaftliche Bezie−

hung treten.

Gemeinsam bereitete man die tschechischen

Berufskollegen auf den Beitritt in die EU vor

und treibt auch heute noch bei der Bewirtschaf−

tung der landwirtschaftlichen Nutzflächen im

Erzgebirge einen regen Erfahrungsaustausch.

Zunehmend spielt  in unserer Arbeitsgruppe

auch die Thematik der nachwachsenden Roh−

stoffe und der Umgang mit den erneuerbaren

Energien eine Rolle. So konnten mehrere Un−

ternehmensbesichtigungen auf beiden Seiten

der Grenze organisiert werden.

Allen Beteiligten der Arbeitsgruppe danken wir

für die vertrauensvolle, konstruktive und frucht−

bare Zusammenarbeit in den letzten 15 Jahren.

Gemeinsam wurde für die Landwirtschaft und

den ländlichen Raum viel bewegt und zur Stär−

kung in der Region beigetragen.

Ludmila Holadová

předsedkyně představenstva OAK Most−Teplice

Werner Bergelt

                                             Geschäftsführer

čišné výroby, rozvíjení sítě silných zeměděl−

ských podniků, udržování a rozšiřování pra−

covních míst a účelný rozvoj venkovského pro−

storu

Vyvrcholením naší spolupráce bylo podepsání

„Smlouvy o společné příhraniční spolupráci“

mezi  Agrární komorou Most−Teplice a Okres−

ním svazem sedláků Střední Krušnohoří a An−

naberg zastoupených v Euroregionu Krušno−

hoří. V této smlouvě jsme dohodli příhraniční

spolupráci zemědělských organizací v regio−

nech zastupujících zemědělské a saské sed−

láky.
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Seit der Gründung der Euroregion Kruš−

nohoří/Erzgebirge arbeiteten in der Ar−

beitsgruppe Schule/Jugend/Kultur auch Ver−

treter der Museen. Die besprochene Thema−

tik bezog sich oft auf spezifische Themen der

Museen im Rahmen der Kultur. 1997 wurde

deshalb eine Fachgruppe ausgegliedert, die

versuchte, mit der gemeinsamen Zielstellung

im Bereich des Museumswesen, grenzüber−

schreitend zusammen zu arbeiten. Mit der

ersten selbständigen Tagung im Oktober

1998 wurde offiziell die Möglichkeit zu ge−

meinsamen Treffen der Mitarbeiter der Mu−

seen auf dem Gebiet der Euroregion eröff−

net. Gleich am Anfang fand man, trotz der

existierenden Sprachbarriere, eine gemein−

same Sprache, denn alle Museen verbindet

eine gemeinsame Berufung. Diese besteht,

im Gegensatz zu anderen kulturellen Institu−

tionen, in der Tätigkeit für Sammlungen. Je−

der museale Mitarbeiter weiß, dass die Be−

deutung der Sammlungen nicht nur im Sam−

meln der materiellen Beweise  menschlicher

Tätigkeit und  Naturvorgänge selbst besteht,

sondern vor allem in deren Schutz und Er−

halt für die nächsten Generationen und in der

Arbeitsgruppe Museen / Schlösser / Burgen
tellungen, Präsentationen  oder ähnlicher Ve−

ranstaltungen.

Die juristische Objektivität der vom Bezirk

Ústí gegründeten Museen, ermöglicht diesen

die Zusammenarbeit auch mit anderen Part−

nern auf tschechischer sowie auf deutscher

Seite im Gebiet der Euroregion.

Es ist auch gelungen, eine Reihe von Pro−

jekten zu unterstützen, die zur Nachhaltigkeit

des Lebens im Erzgebirge oder zur Entwick−

lung des Reiseverkehrs beigetragen haben.

Wir sind uns bewusst, dass die mit dem Erz−

gebirge verbundene Geschichte, die ein be−

deutendes Mitteleuropäische Phänomen ist,

uns weiterer Möglichkeiten zu einer Zusam−

menarbeit gibt und wir, als Mitarbeiter der Mu−

seen, wissen sehr gut, dass wir Möglichkei−

ten haben, zum gegenseitigen Wissen über

unsere Nachbarvölker beizutragen.

Ein interessanter Raum in der Zusammenar−

beit nicht nur der Museen, sondern aller in−

teressierten Partner bietet uns langfristig das

Projekt Montanregion Erzgebirge / Berg− und

Kulturlandschaft Erzgebirge − Welterbe

UNESCO, das von sächsischer Seite initiiert

wurde.

Auf tschechischer Seite sollten wir diese Idee

nicht aufgeben, weil sie zur Rehabilitation

des östlichen Teils des tschechischen Erz−

gebirges beitragen kann, das Bewusstsein

der gemeinsamen Geschichte und der ma−

teriellen Traditionen schärft, aber besonders

auch die eigene Identität und die europäische

Idee unterstützt.

Für die Zukunft können wir voraussetzen,

dass die Tätigkeit der Arbeitsgruppe Muse−

en unter dem Dach der Euroregion fortge−

setzt wird, weil die Möglichkeiten der Zusam−

menarbeit im Wesentlichen unerschöpflich

sind.

Zusätzlich, außerhalb des Rahmens der Ar−

beitsgruppe, finden Treffen und Diskussi−

onen zu Inhalten von Projekten, die von den

Museen umgesetzt werden könnten, statt –

auch zu Kooperationen der musealen und

nicht musealen Partner im Programm Ziel 3,

das wieder die grenzüberschreitende Zusam−

menarbeit zwischen dem Freistaat Sachsen

und Tschechien unterstützen wird.

Dr. Libuše Pokorná

Vorsitzende der Arbeitsgruppe (tschechische Seite)

wissenschaftlichen Aufarbeitung. Wichtig ist

auch die Präsentation der bewahrten

Stücke für die breite Öffentlichkeit mit ver−

schiedensten Methoden. Mit Hilfe der Euro−

region gelang es, dass auch die museale Tä−

tigkeit den breiten Weg zum gegenseitigen

Kennenlernen in neuen Bedingungen finden

konnte. Für die tschechischen sowie säch−

sischen Museen ist das umso notwendiger,

weil man beiderseits des Erzgebirges eine

Reihe gemeinsamer Erscheinungen findet,

die vergleichbar sind. Diese wurden durch

gemeinsame geologische und geografische

Bedingungen be−

stimmt und bedingten

eine Anpassung der

Lebensweise, der Ar−

beit, der Traditionen

sowie in den Berei−

chen der materiellen

Kultur. Diese Fakto−

ren haben bis heute

den gleichen Stellen−

wert in einzelnen Mu−

seen auf beiden Sei−

ten der Grenze.

Der Anfang der Tätig−

keit der Arbeitsgruppe

Museen war mit der Suche nach Kontakten

einzelner Museen, sowie mit der Suche nach

möglichen Formen der engeren Zusamme−

narbeit und dem gegenseitigen Kennenler−

nen der einzelnen Tätigkeiten verbunden.

Das System der Arbeit der

tschechischen und sächsi−

schen Museen ist nämlich un−

terschiedlich. Im Gegensatz

zu den Museen in Sachsen

haben die tschechischen Mu−

seen den Vorteil, dass sie in

der Assoziation der Museen

und Galerien verankert sind

und im Rahmen der Eurore−

gion  im Bezirk. Das ermög−

licht einen engen Kontakt der

an dieser Stelle zugleich die Tätigkeit der

einzelnen fachlichen Mitarbeiter im Bereich

Naturkunde und Gesellschaftswissenschaf−

ten in den Museen. Diese Unterschiede wa−

ren jedoch keine Hindernisse und man konn−

te eine Reihe gemeinsamer Veranstaltungen

verwirklichen – entweder in Form von Auss−
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Od založení Euroregionu Krušnohoří/Erz−

gebirge působili v komisi pro školy, mlá−

dež a kulturu také zástupci muzeí. Projedná−

vaná problematika se mnohdy vymykala spe−

cifickému postavení muzeí v rámci kultury. V

roce 1997 se z komise postupně na české a

na saské straně vyčlenila odborná pracovní

skupina se společným profesním zaměřením,

aby se v oblasti muzejnictví pokusila o přeshra−

niční spolupráci. Prvním samostatným jedná−

ním v říjnu 1998 byl oficiálně otevřen prostor

ke společnému setkávání pracovníků z muzeí,

která působí na území euroregionu. Hned od

počátku našli muzejníci společnou řeč i přes

jazykovou bariéru. Všechna muzea totiž spo−

juje společné poslání, které spočívá, na rozdíl

od jiných kulturních institucí, ve sbírkotvorné

činnosti. Každý muzejník proto ví, že její vý−

znam tkví nejen ve shromažďování hmotných

dokladů lidské činnosti a přírodních jevů, ale

také v jejich ochraně a zachování pro budoucí

generace, v odborném zpracování, v prezen−

taci dochovaných hodnot různými formami a v

jejich zpřístupnění široké veřejnosti. Prostřed−

nictvím euroregionu bylo umožněno, aby se

také muzejní činnosti otevřela široká cesta ke

vzájemnému poznávání v nových společen−

ských podmínkách. Pro česká a saská muzea

o to více potřebná, protože na obou stranách

Krušnohoří je řada společných faktorů vhod−

ných ke vzájemnému poznávání a porovnává−

ní, neboť je určovaly společné geologicko−ge−

ografické podmínky, které podmiňovaly shodu

ve způsobu života a zaměstnání, v tradicích i

projevech hmotné kultury. Tyto faktory dodnes

obdobně rezonují v jednotlivých muzeích na

obou stranách hranice.

Počátky činnosti pracovní skupiny pro spolu−

práci v oblasti muzejnictví byly spojeny s hle−

dáním vzájemných kontaktů jednotlivých mu−

zeí, možných forem  jejich hlubší spolupráce a

vzájemného poznávání jednotlivých činností,

přestože systém práce mezi českými a sas−

kými muzei je odlišný. Oproti saským kolegům

je pro česká muzea určitou výhodou jejich člen−

ství v Asociaci muzeí a galerií ČR, v rámci eu−

roregionu mnohá z nich mají společného zři−

zovatele, jímž je Ústecký kraj. To umožňuje

užší kontakt a vzájemnou spolupráci, jež pod−

poruje rovněž působení jednotlivých odborných

pracovníků na úseku přírodovědných a spole−

Komise pro muzea a kulturní památky

čenskovědních oborů, které mají své zastou−

pení v muzeích. Tyto rozdíly nebyly na překáž−

ku tomu, aby se uskutečnila řada společných

akcí v podobě výstav, prezentačních materiá−

lů apod.

Právní subjektivita, kterou disponují muzea zři−

zovaná Ústeckým krajem, jim dává možnost

spolupracovat také s jinými subjekty na české

i saské straně působícími na území euroregio−

nu, kterými jsou například různé podpůrné spol−

ky, sdružení, obecně prospěšné společnosti

atd. Podařilo se tak podpořit řadu projektů, kte−

ré přispěly k udržitelnosti života v Krušných

horách či k rozvoji cestovního ruchu.

Jsme si vědomi toho, že historie spojená s

Krušnohořím, které je významným středoev−

ropským fenoménem, nám dává mnoho dal−

ších námětů ke spolupráci a jako muzejníci zá−

roveň víme, že máme i

další možnosti, kterými

můžeme přispět ke vzá−

jemnému poznávání obou

sousedních národů.

Zajímavý prostor ke vzá−

jemné spolupráci nejen

muzejníků, ale všech za−

interesovaných subjektů,

nám určitě dlouhodobě

poskytuje projekt Montan−

region Erzgebirge/Hornic−

ká a kulturní krajina Kruš−

nohoří − světové dědictví

UNESCO. Na české straně bychom se této

myšlenky neměli vzdávat, protože značnou

měrou může přispět k rehabilitaci východní

části českého Krušnohoří, podpořit povědomí

společné historie a hmotné tradice, posílit jak

vlastní identitu, tak i evropskou myšlenku.

Do budoucna předpokládáme, že bude pokra−

čovat činnost subkomise pro muzea pod

patronací euroregionu, protože možnosti spo−

lupráce jsou v podstatě nekonečné a nevyčer−

patelné. Navíc mimo rámec subkomise probí−

hají setkání a diskuse k obsahové náplni

projektů, které by mohly být realizovány mu−

zei, ale i kooperací muzejních i nemuzejních

subjektů v rámci Programu Cíl 3, který by měl

opět podpořit přeshraniční spolupráci mezi ČR

a Svobodným státem Sasko.
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Krátce po mém

zvolení staros−

tou Vejprt v roce

1990 mně přišli po−

gratulovat zástupci

radnice sousedního

Bärensteinu.

Slíbil jsem, že jim

brzy návštěvu opla−

tím. Samotná akce však nebyla jednoduchá,

neboť mezi oběma obcemi byla uzamčená že−

lezná vrata. Místo cesty přes Klínovec a Ober−

wiesenthal jsem požádal velitele pohraniční

policie, zda by mi bránu neodemkl. Protože

však na mne nikdo nechtěl čekat, byl mi stra−

tegický klíč svěřen s tím, že musím zajistit ne−

propustnost hranice. A tak jsem si bránu ode−

mkl a z druhé strany pak pečlivě zamkl.

Jednání bylo zajímavé a po slavnostním obě−

dě jsme se vrátili domů. Při cestě zpět, a to již

Kurz nach meiner Wahl zum Bürger−

meister von Vejprty 1990, kamen Vertre−

ter des benachbarten Rathauses in Bärenstein

zu mir, um zu gratulieren. Ich habe ihnen ver−

sprochen, den Besuch bald zu erwidern. Das

Vorhaben war jedoch nicht einfach, weil zwis−

Jak jsme zamykali Německo
Wie wir Deutschland eingesperrt haben

chen beiden Gemeinden ein abgesperrtes Tor

stand. Anstatt über Klinovec und Oberwiesen−

thal zu fahren, habe ich den Kommandanten

der Grenzpolizei gebeten, ob mir nicht das Tor

geöffnet werden kann. Der strategische

Schlüssel wurde mir anvertraut, aber weil nie−

mand auf mich warten wollte, musste ich per−

sönlich die Undurchlässigkeit der Grenze si−

cherstellen. So hatte ich das Tor geöffnet und

auf der anderen Seite wieder zuverlässig zu−

gesperrt. Die Tagung war sehr interessant und

nach dem Mittagessen kehrten wir zurück.

Unterwegs, wir waren fast auf dem Markt von

Vejprty, wandte ich mich an meinem Dolmets−

cher. „Du, haben wir Deutschland eingesperrt“?

Und weil wir nicht ganz sicher waren, kehrten

wir zurück. Wir drückten die Klinke, alles war

in Ordnung. Als ich nach einigen Monaten das

Band auf dem Grenzübergang zerschnitt,

musste ich bei der Erinnerung an das Erlebnis

lächeln, auch deswegen, weil die seltsame Zeit

mit den eingesperrten Toren endlich vorbei ist.

Václav Netolický

jsme byli na vejprtském náměstí, jsem se ob−

rátil na svého tlumočníka. „Prosím tě, zamkli

jsme to Německo?“  A protože jsme si nebyli

příliš jistí, vrátili jsme se zpět. Vzali jsme za

kliku, všechno bylo v pořádku. Když jsem po

několika měsících přestřihával pásku na hra−

ničním přechodu, tak jsem se musel při vzpo−

mínce na tuto akci zasmát, třeba i tomu, že ta

podivná doba s ploty a zamčenými vraty už je

konečně za námi.

Václav Netolický

Člen našeho euroregio−

nu, Asistenční centrum

a.s., započalo na svém

začátku v roce 1997 se

čtyřmi spolupracovníky

připravovat členům euro−

regionu projekty. 

Dnes zaměstnává spolu−

pracovníků 35 a poskytu−

je spolehlivé služby v ob−

lasti projektové práce.

Propracovalo se mezi

nejvýznamnější poraden−

ské společnosti v České

republice a i nadále se

aktivně podílejí na rozvo−

ji našeho euroregionu.

Velké úspěchy má přede−

vším v poskytováním po−

moci podnikům a s dota−

cemi z Evropské unie pro

obce.

Ein Mitglied unserer Euroregion, das Assis−

tenzzentrum A.G., begann 1997 mit 4 Mitar−

beitern für die Mitglieder der Euroregion Pro−

jekte vorzubereiten. Heute beschäftigt es 35

Mitarbeiter und leistet zuverlässige Dienste im

Bereich Projektarbeit. Es hat sich zu einer be−

deutenden Beratungsgesellschaft in der Tsche−

chischen Republik herausgebildet und betei−

ligt sich weiterhin an der Entwicklung unserer

Euroregion. Große Erfolge sind  vor allem auf

dem Gebiet der Unternehmenshilfe und der

EU−Förderung für Gemeinden zu verzeichnen.

Assistenzzentrum − Asistenční centrum
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� vor Gründung der Euroregion Erzgebirge (1990−1991) grenzüber−

schreitende Aktivitäten der „Sächsisch−Tschechischen Initiative Karl−

Marx−Stadt“, die 1991 zur „Sächsisch−Böhmischen internationalen

Bürgerinitiative e.V.“ wird.

Zeittafel 1992 − 2007

02/1995

02/1996

(1990)������ ������

� Beratung einer bilateral besetzten Arbeitsgruppe „Ökologie“

� Zusammentreffen der tschechischen Selbstverwaltungen und der

Kreise mit sächsischen Landräten in Chomutov unter Leitung von Milan

Kostkan, Landrat von Chomutov

� Brief an Regierungspräsidenten von Chemnitz, Herrn Altensleben, mit

dem dringenden Vorschlag zur Gründung einer Euroregion Erzgebirge /

Krušnohoří

� 25.09.92 erste Vorstandssitzung der Euroregion Erzgebirge

� 16.12.1992 Vorstand beschließt die Einsetzung von 7 Arbeitsgruppen:

� Gründung des Euroregion Erzgebirge e.V., dessen Mitglieder sieben

sächsische Landkreise sind (Annaberg, Brand−Erbisdorf, Flöha, Freiberg,

Marienberg, Stollberg, Zschopau)

� erste Vorstandssitzung der Euroregion Erzgebirge, in der die Ein−

setzung von sieben Arbeitsgruppen beschlossen wird:

� Tourismus und Fremdenverkehr

� Wirtschaftsförderung

� Jugendbetreuung

� Schulwesen

� Regionalplanung

� Vertrag über die Zusammenarbeit und gegenseitige Hilfe zwischen der

Euroregion Erzgebirge und der Euroregion Krušnohoří

� erste Beratungen der Arbeitsgruppen (Kultur, Umweltschutz, Katastro−

phenschutz)

(1991)������ ������

(1992)������ ������

(1995)������ ������

(1993)������ ������

(1994)������ ������

� die Euroregion auf der sächsischen Seite hat nach der Reform der Land−

kreise jetzt nur noch vier Mitglieder

� Umzug der Geschäftsstelle von Brand−Erbisdorf nach Freiberg

� erste Phare CBC−Projekte – Straßen zu den künftigen Grenzübergän−

gen Mníšek / Deutscheinsiedel und Moldava / Neurehefeld

� Gründung der Geschäftsstelle der Euroregion Krušnohoří in Most

� Öffnung der grenzüberschreitenden Wanderwege Olbernhau / Brandov

und Georgenthal / Český Jiřetín

�Unterzeichnung der ersten kommunalen Partnerschaft zwischen den

Gemeinden Deutschneudorf / Nová Ves v Horách und Hora Svaté Kateři−

ny in Deutschneudorf

�Weiterführung der Arbeitsgruppentätigkeit in den Bereichen:
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03/1996

04/1996

(1996)������ ������

(1997)������ ������

(1998)������ ������

− Wirtschaftsförderung / Tourismus

− Schule / Jugend / Kultur

− Museen

− Verkehr

− Soziales

− Brand−, Katastrophenschutz und Rettungswesen

− Landwirtschaft

− Umweltschutz / Regionalplanung

� erste Ausgabe des zweisprachigen Berichterstatters der Euroregion

„Infopress“

� erste gemeinsame deutsch−tschechische Interreg− / Phare CBC−Pro−

jekte − „Sanierung der Eisenbahnstrecke Vejprty−Cranzahl“ und „Kanal−

bau Bärenstein und Erweiterung der Kläranlage in Vejprty“

� gemeinsame Deklaration der beiden Vorsitzenden zur weiteren Zusam−

menarbeit ohne Belastung der Schatten der Vergangenheit

� Öffnung des Wandergrenzübergangs Jöhstadt /Černý Potok

� Zusammenarbeit der Theater Freiberg und Most

� Festakt 5 Jahre Euroregion Erzgebirge / Krušnohoří in Most

� wissenschaftliche Zusammenarbeit des Braunkohlenforschungsinsti−

tutes VÚHU in Most mit der TU Bergakademie Freiberg

� erstes Unternehmertreffen der Euroregion Erzgebirge / Krušnohoří im

Gründer− und Innovationszentrum (GizeF) Freiberg mit einer gemeinsa−

men Ausstellung

�erster grenzüberschreitender Kammlauf (Skilanglauf)

�Staatsminister Meyer besucht die Euroregion Erzgebirge

� Vereinbarung des Kreisamtes Most mit der Euroregion Krušnohoří zur

Zusammenarbeit

� Beginn der Arbeit der Kontaktstellen zur sächsisch / tschechischen Wirt−

schaftskooperation in Annaberg und Chomutov

� Entwicklung der Städtepartnerschaft Annaberg − Chomutov

� Wiedereröffnung der Preßnitztalbahn zwischen Jöhstadt und Schmalz−

grube

� trotz intensiver Bemühungen der Euroregion Erzgebirge / Krušnohoří

Schließung des Grenzüberganges Reitzenhain

� Differenzen wegen Luftbelastung in der Euroregion, Vermittlung durch

die Euroregion Erzgebirge / Krušnohoří

(1999)������ ������

� Deklaration der Vorsitzenden zur gegenseitigen Unterstützung im Kata−

strophenfall

� Aufnahme der Tschechischen Republik in die Nato

� erster sächsisch−tschechischer Literaturabend in der Bibliothek in Most

� Übergabe des durch die Arbeitsgruppe Brand−, Katastrophenschutz und

Rettungswesen heraus gegebenen deutsch−tschechischen Wörterbuches

zur Brandbekämpfung in Vejprty

� Gründung der Schulpartnerschaft Hrob − Rechenberg−Bienenmühle

� Workshop Interreg III A in Freiberg
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01/1997

02/1997

(2001)������ ������

(2002)������ ������

(2004)������ ������

(2003)������ ������

� Theaterfestival Euroretheater

� Ökocamp im Naturschutzzentrum Dörfel

� Kommunale Partnerschaft Málkov – Eppendorf

(2000)������ ������

� Staatsminister Tillich besucht die Euroregion Erzgebirge

� Konferenz der Sozialarbeiter der Euroregion in Louny

� 1. Verkehrskonferenz der Euroregion in Oberwiesenthal

� Herausgabe der zweisprachigen Broschüre „Historischer Bergbau in

der Euroregion Erzgebirge / Krusnohori“ durch die Euroregion

� Eröffnung des grenzüberschreitenden Wanderweges in Deutschneu−

dorf

� Grenzüberschreitende Übung der Erzgebirgspatrouille in der Eurore−

gion

� Installierung eines Interreg−Kleinprojektefonds

� 10 Jahre Euroregion Erzgebirge, Festakt in Annaberg−Buchholz

� 3 Jahre Ökologisches Zentrum in Most

� Vertrag der Zusammenarbeit zwischen der Agrarkammer Chomutov

und des Kreisbauernverbandes Erzgebirge

� Verkehrskonferenz „Sächsisch−Böhmische Wege“ in Most

� Gründung des Netzwerkes COPE zur Entwicklung der Region Bären−

stein und Vejprty

� erste Schritte auf dem Weg zum Welterbe Montanregion Erzgebirge

� tschechische Euroregionen im Außenministerium in Prag

� Eröffnung der Kindertagesstätte „Regenbogen“ in Oberwiesenthal

� Wanderausstellung des Freistaates Sachsen in Most

� Neue Partnerschaft zwischen Kadan und Aue

� Beginn der Arbeit des Sächsisch−Tschechischen Hochschulzentrums

� Klausurtagung der Arbeitsgruppen der Euroregion Erzgebirge / Krušno−

hoří

� weiterer Jahrgang des sächsisch−tschechischen Theaterfestivals

� sächsisch−tschechisches Unternehmertreffen

� Vorbereitung des gemeinsamen Kleinprojektefonds

� Trilaterale Konferenz des Kinderschutzbundes in Most

� im Projekt „Jugend und neue Medien“ üben Jugendliche den Beitritt zur

EU

� Zusammenarbeit der Euroregion mit der Bezirksverwaltung in Ústí nad

Labem wird besiegelt

� Eröffnung der Eisenbahnstrecke Chemnitz – Flöha – Bärenstein über

Vejprty nach Chomutov

� Zusammenarbeit der Polizei Most und Freiberg wird vereinbart

� Eröffnung der Hochschule für Finanzen und der deutsch−tschechischen

Fachschule InterDakt in Most
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03/1997

04/1997

� Beitrittsfeierlichkeiten zur EU in Nova Ves und Marienberg

� Verkehrskonferenz in Marienberg – Umgehungsstraßen Marienberg und

Chomutov

� Gemeinsame Erklärung der Arbeitsgruppen Verkehr und Wirtschafts−

förderung / Tourismus zur Dringlichkeit des Ausbaus der Schnellstraße B

174 / R7

� Übergabe der Rettungswache in Olbernhau

� Grenzüberschreitende Tourismuskonferenz in Freiberg

� Statistisches Landesamt gibt Sonderheft zu den sächsisch−tschechis−

chen Euroregionen heraus

� Gemeinsames Technisches Sekretariat für Interreg III A nimmt in Dres−

den seine Arbeit auf

� Eröffnung der Grenzbrücke in Deutschneudorf – Nová Ves

� Theaterfestival in Most

� gemeinsame Vorstandssitzung in Rechenberg−Bienenmühle

� Erweiterung der Arbeitsgruppe Museen in Museen / Schlösser / Burgen

� Schaffung eines Infosystems zur Verbesserung der Zweisprachigkeit

im öffentlichen Leben in Olbernhau

� Grenzüberschreitendes Jugendkunstsymposium in Frauenstein

� Vertreter des Europäischen Parlaments besuchen Grenzregion um

Bärenstein / Vejprty

� erster Spatenstich für Ortsumgehung Marienberg

� Bürgermeister von Deutschneudorf Heinz−Peter Haustein wir mit Preis

der Initiative Südwestsachsen für hervorragende grenzüberschreitende Zu−

sammenarbeit geehrt

� Verabschiedung von Generalkonsul Dufek in Dresden

� Euroregion Erzgebirge / Krusnohori erhält die Ehrenurkunde für ihr Pro−

jekt „Infopress“ anlässlich der Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft Eu−

ropäischer Grenzregionen (AGEG)

� Unterzeichnung des Partnerschaftsvertrages zwischen Leubsdorf und

Peruc

� Projekt Bildung ohne Grenzen in Chomutov

� Neue Partnerschaft Reifland und Měrunice

� Euroregion startet attraktive Internetpräsentation

� 8. Tanzturnier der Euroregion Erzgebirge / Krušnohoří

(2005)������ ������

EUROREGION ERZGEBIRGE/KRUŠNOHOŘÍ

JAHREJAHREJAHREJAHREJAHRE

LETLETLETLETLET15
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01/1998

02/1998

(2007)������ ������

N F O P R E S S
Berichterstatter der Euroregion Erzgebirge / Krušnohoří

Zpravodaj Euroregionu Krušnohoří / Erzgebirge

EUROREGION ERZGEBIRGE/KRUŠNOHOŘÍ

�Eröffnung des Preßnitztalmuseums

�Lob für Euroregionen im Europäischen Parlament

�Unterarbeitsgruppe Regionen der Sächsisch−Tschechischen Arbeitsgrup−

pe der Euroregionen, RP und der Bezirke tagt in Chemnitz

�Abschluss des EU−Projektes Clara in Karlsbad

�Kooperationsvertrag für grenzüberschreitende Gefahrenabwehr unter−

zeichnet

�Verkehrskonferenz Sächsisch−Böhmische Wege in Frauenstein

�Teilnahme der Euroregion Erzgebirge / Krušnohoří an Veranstaltungen

zur Europawoche

�Vorstellung des neuen Generalsekretärs der AGEG in Dresden

�Grenzüberschreitendes Projekt „Lerne unser Amt kennen“ der Städte

Most und Marienberg wird mit Leben erfüllt

� Workshop grenzüberschreitendes Lösch− und Rettungswesen in Frei−

berg für alle sächsisch−tschechischen Euroregionen

� Workshop 15 Jahre grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Bereich

Umwelt gemeinsam mit der Euroregion Elbe / Labe

�neue Partnerschaft zwischen Großolbersdorf und Lom

� gemeinsame Erklärung über zukünftige grenzüberschreitende Zusam−

menarbeit zwischen den Regierungspräsidien Dresden und Chemnitz sowie

dem Bezirk Usti nad Labem

� Vorbereitung des Programms Ziel 3 in der Euroregion

� Fortsetzung der Zusammenarbeit der tschechischen und sächsischen

Theater in der Euroregion

� Marienberger Bürgermeister Thomas Wittig erhält Preis der Initiative

Südwestsachsen für hervorragende grenzüberschreitende Zusammenar−

beit

� Euroregion Erzgebirge / Krušnohoří besteht 15 Jahre – Festakt in Most

(2006)������ ������



Kronika − Chronik

31

03/1998

01/1999

(1990)������ ������

(1994)������ ������

Chronologie Euroregionu Krušnohoří

(1991)������ ������

(1992)������ ������

(1993)������ ������

Před založením Euroregionu Krušnohoří:

1990 – 1991

� zahájeny přeshraniční aktivity Česko−saské iniciativy města Karl−Marx−

−Stadt, která se stala Česko−saskou občanskou iniciativou jako sdružení v

roce 1991.

� jednání bilaterálně obsazené pracovní skupiny Ekologie.

setkání zástupců českých samospráv a okresů s přednosty saských okresů

v Chomutově pod vedením Ing. Milana Kostkana, přednosty Chomutova

� dopis vládnímu prezidentovi z Chemnitz, panu Altenslebenovi, s nalé−

havým návrhem na založení Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge.

� 17. 6. − založení německé části euroregionu − Euroregion Erzgebirge,

zakladateli bylo sedm saských okresů.

Od založení euroregionu:

16.12. první jednání představenstva Euroregionu Erzgebirge

� Založení Euroregionu Erzgebirge jako sdružení, jeho členy bylo na ně−

mecké straně sedm saských okresů sind (Annaberg, Brand−Erbisdorf,

Flöha, Freiberg, Marienberg, Stollberg, Zschopau)

� Představenstvo Euroregionu Erzgebirge se usneslo na zřízení 7 pra−

covních skupin:

− Turistika a cizinecký ruch

− Doprava

− Hospodářství

− Práce s mládeží

− Školství

− Životní prostředí

− Regionální plánování

 Založení  Euroregionu Krušnohoří v Mostě, členy je na 70 obcí

� 11. 2. Smlouva spolupráci a vzájemné pomoci mezi Euroregionem Kruš−

nohoří a Euroregionem Erzgebirge

� První jednání pracovních komisí (kulturní, životní prostředí, krizová)

� Euroregion na saské straně po reformě okresní správy tvoří jen 4 okre−

sy

� jednatelství se stěhuje z Brand−Erbisdorfu do Freibergu



32

Kronika − Chronik

02/1999

03/1999

(1996)������ ������

(1995)������ ������

� první projekty Phare CBC – silnice na budoucí hraniční přechody na

Mníšek a Moldava

� založení a personální obsazení jednatelství Euroregionu Krušnohoří v

Mostě

� otevření přeshraničních turistických stezek Brandov/Olbernhau, Hora

Sv. Kateřiny/Katarinaberg a Český Jiřetín/Georgenthal za účasti euroregi−

onu

� podpis prvního partnerství samospráv mezi obcemi Deutschneudorf –

Nová Ves v Horách a  Hora Sv. Kateřiny

� pokračování práce komisí v těchto oblastech:

− hospodářství a turistika

− kultura, mládež, školy

− muzea a kulturní památky

− doprava

− sociální

− krizový management

− zemědělství

− životní prostředí a regionální plán

� první společné vydání dvojjazyčného zpravodaje Euroregionu Krušno−

hoří

� První společné česko−německé projekty Interreg − Phare CBC,

� projekt rekonstrukce železnice Vejprty − Granzahl

� přivaděč ČOV Vejprty−Bärenstein

� Společná deklarace obou předsedů o další spolupráci bez zátěže minu−

losti

� Otevření hraničního přechodu Jöhstadt – Černý Potok

� Spolupráce divadel v Mostě a Freibergu

� Slavnostní zasedání k 5. výročí vzniku Euroregionu Krušnohoří/Erzge−

birge v Mostě

(1997)������ ������

� Vědecká spolupráce VÚHU s TU Bergakademie Freiberg

� První setkání podnikatelů v euroregionu v GizeF Freiberg se společnou

výstavou

� První přeshraniční závody lyžařů na hřebeni krušných hor

� Státní ministr Meyer navštívil Euroregion Krušnohoří

(1998)������ ������

� Dohoda o spolupráci Okresního úřadu Most s Euroregionem Krušnoho−

ří

� Zahájení práce kontaktních míst v Annaberg a Chomutově, předání

agendy kontaktního místa z Euroregionu Krušnohoří na OHK Most

� zahájení partnerství měst Chomutova a Annaberg

� znovuotevření Přísečnické železnice Preßnitztalbahn mezi Jöhstadtem

a Schmalzgrube.
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04/1999

01/2000
ERZGEBIRGE
KRUŠNOHOŔÍ

EUROREGION

15

(2001)������ ������

� srpen – říjen 1998 uzavření hraničního přechodu Hora Sv. Šebestiána−

Reitzenhain navzdory intenzivním snahám euroregionu o jeho udržení.

� neshody ohledně znečištění ovzduší v euroregionu, zprostředkovací

role euroregionu

(1999)������ ������

� společná deklarace předsedů k vzájemné podpoře v případě nehod a

katastrof

� přijetí ČR do NATO

� první česko−saský literární večer v mostecké knihovně

� státní ministr Stanislav Tillich navštívil Euroregion Krušnohoří

� Vejprty − předání česko−německého hasičského slovníku, vytvořeného

komisí krizového managementu euroregionu

� založení partnerství škol Hrobu a Rechenberg – Bienemühle

� workshop k Interregu III A ve Freibergu

� Divadelní festival ve Freibergu

� Ekokemp ve středisku ochrany přírody Naturschutzzentrum v Dörflu

� Partnerství obcí Málkov – Eppendorf

(2002)������ ������

� státní ministr Stanislav Tillich navštívil Euroregion Krušnohoří

� konference pracovníků v sociální oblasti v Lounech

� 1. dopravní konference euroregionu v Oberwiesenthalu

� Euroregion vydává brožuru o historickém hornictví „Historischer Berg−

bau in der Euroregion − Erzgebirge/Krusnohori“

� otevření přeshraniční turistické stezky v Nové vsi/Deutschneudorf

� přeshraniční cvičení Krušnohorské hlídky

� zavedení Fondu malých projektů Interreg

(2000)������ ������

� Oslava 10 let euroregionu v Annabergu

� 3 roky trvání Ekologického centra Most pro Krušnohoří

� Smlouva o spolupráci agrární komory Chomutov a Okresním svazem

Krušnohoří Kreisbauernverband Erzgebirge
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02/2000

03/2000

(2003)������ ������

(2004)������ ������

� dopravní konference Česko−saské cesty v Mostě

� založení síťového spojení COPE pro rozvoj regionu Bärenstein−Vejprty

� první kroky Montanregionu Krušnohoří na cestě ke světovému kulturní−

mu dědictví

� české euroregiony na Ministerstvu zahraničí ČR v Praze

� otevření dětského předškolního zařízení Regenbogen v Oberwiesen−

thalu

� putovní výstava Svobodného státu Sasko v Mostě

� nové partnerství Kadaň a Aue

� zahájení práce Česko−saského vysokoškolského centra

� společné jednání všech komisí Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge

� další ročník Česko−saského divadelního festivalu

� Ekokemp 2003

� Česko−saské setkání podnikatelů

� příprava Společného Fondu malých projektů

� trilaterální jednání ochránců dětí v Mostě

� v projektu Mládež a nová média se připravovala mládež na vstup do EU

� podepsána dohoda o spolupráci mezi euroregionem a Ústeckým kra−

jem

� otevření železniční trati Chemnitz−Flöha−Bärenstein přes Vejprty do

Chomutova

� příprava velkého projektu k oživení turistiky

� dohoda o spolupráci policie Most a Freiberg

� slavnostní otevření Vysoké školy finanční a správní a česko−německé

školy InterDakt v Mostě.

� oslava vstupu ČR do EU v Nové Vsi a Marienbergu

� dopravní konference v Marienbergu

� společné prohlášení pracovních komisí doprava a hospodářství o nut−

nosti výstavby rychlostní silnice R 7/B174

� předání záchranné stanice v Olbernhau

� přeshraniční konference o rozvoji turistiky ve Freibergu

� Statistický zemský úřad vydal mimořádné vydání o česko−saských eu−

roregionech

� přeshraniční filmová tvorba během workshopu v Litvínově

� založení Společného technického sekretariátu pro Interreg III A v Dráž−

ďanech

� otevření hraničního mostu  Deutschneudorf – Nová Ves

� Divadelní festival v Mostě

(2005)������ ������

� společné jednání představenstva rady a představenstva euroregionu v

Rechenbergu−Bienemühle

� rozšíření komise muzeí na Muzea, zámky a hrady

� realizace projektu informačního dvojjazyčného systému na veřejnosti v

Olbernhau

� přeshraniční sympozium mládeže ve Frauensteinu

� zástupci Evropského parlamentu navštívili hraniční region Vejprty−Bären−

stein
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02/2001

(2006)������ ������

� starosta Deutschneudorf  Heinz−Peter  Haustein byl poctěn cenou Inici−

ativy Jihozápadního Saska za vynikající přeshraniční spolupráci

� Rozloučení s generálním konzulem Dufkem v Drážďanech

� Euroregion Krušnohoří získal čestné uznání za projekt Infopress u příle−

žitosti výročního zasedání pracovního společenství evropských regionů

AGEG

� Divadelní festival

� podpis partnerství mezi Perucí a Leubsdorfem

� projekt Vzdělání bez hranic v Chomutově

� Nové partnerství Měrunice − Reifland

� Euroregion Erzgebirge vytváří vlastní internetové stránky

� 8. taneční soutěž Euroregionu Krušnohoří

� Dopravní konference Česko−saské cesty

� otevření muzea Presnitztal

� chvála euroregionu v Evropském parlamentu

� zahájení projektu mediální spolupráce

� pracovní komise euroregionů, vládních prezídií a krajů jedná v Chem−

nitz

� mezinárodní utkání fotbalových mužstev partnerských měst

� ukončení projektu EU Clara v Karlových Varech

� podpis kooperační smlouvy o přeshraniční bezpečnosti

� dopravní konference Česko −saské cesty ve Frauensteinu

� účast euroregionu na akcích Evropského týdne

� přeshraniční projekt Poznej náš úřad měst Mostu a Marienbergu

� společné sochařské sympozium v Litvínově

� otevření přeshraniční hornické naučné stezky

� představení nového generálního tajemníka AGEG v Drážďanech euro−

regionům

� přeshraniční lehkoatletické závody v Lounech

� Ekologické centrum Most se rozšiřuje

� workshop přeshraničního krizového managementu ve Freibergu pro

všechny česko−saské euroregiony

� česko−německé turistické fórum v Deutschneudorfu

� zahájení projektu euroregionálního propojení státních akreditovaných

školských zařízení podaný sdružením FortisAkademie.

� workshop o přeshraničním krizovém managementu ve Freibergu

� workshop 15 let přeshraniční spolupráce v životním prostředí spolu s

Euroregionem Elbe/Labe

� příprava nového česko−německého záchranářského slovníku za po−

moci Ústeckého kraje

� nové partnerství Lom − Großolbersdorf

� společné prohlášení o budoucí přeshraniční spolupráci mezi vládními

prezídii Drážďany, Chemnitz a Ústeckým krajem

� příprava Cíle 3 v euroregionu

� pokračování spolupráce českých a saských divadel v euroregionu

� starosta Marienbergu Thomas Wittig obdržel cenu za vynikající přes−

hraniční spolupráci od Iniciativy Jihozápadní Sasko

� Euroregion slaví 15 let své činnosti, oslava v Mostě

(2007)������ ������
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V září 2002 byla oficiálně na radnici v Ehrenfriedersdorfu
podepsána partnerská smlouva mezi starým hornickým
městem Ehrenfriedersdorf a městem Podbořany. Přítomni
byli zástupci obou samospráv. Partnerskou smlouvu po−
depsali starostové obou měst, pánové Ing. Josef Čerňan−
ský (Podbořany) a pan Uhlig, (Ehrensfriedersdorf).
Smlouva o partnerství by měla, po zahájení výměny zku−
šeností na komunální úrovni, pokračovat na úrovni pod−
nikatelských aktivit a v rozvoji turistiky.
„Chceme naše dobré vztahy posílit smluvně a přispět spo−

Am 06. September 2002 wurde im Rathaus in Ehrenfrie−
dersdorf ein Partnerschaftsvertrag zwischen der Bergstadt
Ehrenfriedersdorf und der Stadt Podborany offiziell unter−
zeichnet.
Vertreter beider Kommunen waren dabei anwesend. Die
verantwortlichen Bürgermeister beider Städte, die Herren
Cernansky (Stadt Podborany) und Uhlig (Stadt Ehrenfrie−
dersdorf) unterzeichneten den Partnerschaftsvertrag.
Der Partnerschaftsvertrag sollte den bereits im Jahr 1998
aufgenommenen grenzüberschreitenden Erfahrungsaus−
tausch auf kommunaler Ebene als auch auf gewerblicher
und touristischer Ebene weiterführen.
„Wir wollen unsere guten Beziehungen durch einen Vertrag
festigen und gemeinsam zum Entstehen des europäischen
Hauses beitragen“, so der Bürgermeister von Ehrenfrie−
dersdorf Frank Uhlig.
Josef Cernansky, Bürgermeister von Podborany, verwies
dagegen auf den Erfahrungsaustausch bei gemeinsamen
Problemen, wie die hohe Arbeitslosigkeit. Besonders freute
sich der Kommunalpolitiker, der Zurzeit auch Abgeordne−
te des tschechischen Parlament ist,  dass die Beziehun−
gen nicht von „oben“ diktiert wurden, sondern von den
Bürgerinnen und Bürgern beider Städte selbst ausgegan−
gen sind.
Seitdem konnte die Städtepartnerschaft mit Leben erfüllt
werden, indem mindestens einmal im Jahr gemeinsame
Begegnungen über die „Bühne“ gingen. Zudem wurde ein
Projekt von tschechischer Seite ausgearbeitet, mit dem sich
die betreffenden Regionen näher kennen gelernt haben.
Gleichzeitig sollten Ängste und Sorgen der Bürger nach
der Erweiterung der EU abgebaut werden.
Weiterhin wurde ein reger Erfahrungsaustausch über die
jeweiligen Sportvereine praktiziert. So kam es, dass min−
destens eine Veranstaltung jährlich entweder in Podbora−
ny oder in Ehrenfriedersdorf gegenseitig besucht wird und
dabei ein reger Gedankenaustausch unter Stadträten, kom−

munalen Vertretern und Bürgerinnen und Bürgern statt−
fand und stattfindet.
Kontakte gab es insbesondere zu den jeweiligen Sommer−
festen in Podborany, zu überregionalen Sportveranstal−
tungen und zu den jährlich traditionellen Bergfesten in
Ehrenfriedersdorf.
Wie in Ehrenfriedersdorf Bergbau und Schuhindustrie zum
Erliegen kamen, änderten sich auch in Tschechien die
wirtschaftlichen Strukturen. Einst von der Landwirtschaft
geprägt, entwickelt sich Podborany, das ab 2003 kleine
Kreisstadt geworden ist, immer mehr zu einem Zentrum
mit Textil−, keramik− und kühltechnischer Industrie.
Unter anderem sind von drei neuen Firmen zwei italienische
Unternehmen ansässig geworden.
Im September 2007, zum  Kirchweihfest und gleichzeiti−
gen Feierlichkeiten zu
110 Jahre Schule und 500 Jahre Altar St. Niklas Kirche  in
Ehrenfriedersdorf, kündigen sich ebenfalls wieder Gäste
aus Podborany an.
Auch deshalb, um gemeinsam die 10−jähren Beziehun−
gen beider Städte nach der Wende und die 5 Jahre Part−
nerschaftsvertrag zu feiern.

lečně k budování společného evropského domu“, uvádí
starosta Ehrensfriedersdorfu Frank Uhlig.
Ing. Josef Čerňanský, starosta Podbořan, poukazuje nao−
pak na výměnu zkušeností v oblasti stejných problémů,
jako je vysoká nezaměstnanost. Tento komunální politik,
a nyní již také jako poslanec parlamentu, je potěšen tím, že
tyto vztahy nevznikly diktátem shora, ale že vzešly od ob−
čanů obou měst.
Partnerství nezůstalo jen na papíře, ale je živé a alespoň
jednou za rok se uskutečňují setkání na „jevišti“. K tomu
byl zpracován na české straně projekt, na základě kterého
se mají regiony  blíže seznámit. Současně by se měly od−
stranit obavy a  starosti občanů z rozšíření Evropské unie.
Dalšími aktivitami jsou čilé výměny zkušeností o sportov−
ních klubech v obou městech. Tak došlo k tomu, že se ale−
spoň jednou ročně koná jednou ročně vzájemná návštěva
akce buď v Podbořanech či v Ehernsfriedersdorfu a při na
ní dochází k živé výměně nápadů mezi radními, zástupci
samospráv a občany.
Kontakty vznikly především na letních slavnostech
v Podbořanech na nadregionálních sportovních soutěžích
a tradičních hornických slavnostech v Ehrensfriedersdorfu.
Podobně jako v Ehrensfriedersdorfu došlo k útlumu hor−
nictví a obuvnictví, změnily se také v ČR hospodářské struk−
tury. Podbořany, jako původně středisko zemědělství, které
se v roce 2003 stalo městem s rozšířenou působností, se
stává stále více středisko textilního a keramického průmys−
lu,  ale především výroby chladírenské techniky. Kromě
jiného jsou z třech nových firem dva italské podniky, které
se zde usadily.
V září 2007, na posvícení, které bylo současně oslavou
110. výročí založení školy a 500. výročí oltáře kostela Sv.
Mikuláše v Ehrensfriedersdorfu se jako hosté právě ohlá−
sili opět Podbořanští. Přijeli ale také proto, aby oslavili 10.
výročí přátelských vztahů obou měst po společenských
změnách a 5. výročí uzavření smlouvy o partnerství.

Toto partnerství bylo zprostředkováno Euroregionem Kruš−
nohoří/Erzgebirge v roce 1999, je to tedy 8 let, co toto
partnerství trvá. Obce jsou, co se týče jejich velikosti, srov−
natelné, obě mají cca 500 obyvatel. Na prvních setkáních
se představili starostové, starosta Málkova dr. Bursa a pan
Schulze z Eppendorfu, ale i různá komunální zařízení, školy,
sportovní kluby a také provozovny v obou obcích. Došlo
také k výměně informací o dějinách a hospodářském roz−
voji. Dne 20. listopadu 1999 došlo k  podpisu dohody o
partnerství mezi Málkovem a Kleinhartmansdorfem. Tato
dohoda se týká oblasti rozvoje venkova, spolupráce spol−
ku na poli sportu a kultury, spolupráce mládeže a seniorů.
V minulých letech se oba partneři úspěšně snažili o to,
aby tuto dohodu naplnili životem  a o to, aby se co nejvíce
občanů podílelo na vzájemných setkáních.
Na setkání začátkem roku se projednávaly plánované zá−
měry na příští rok, tyto se pak projednávaly s místní−
mi spolky a poté se stanovily úkoly. V oněch uplynulých
osmi letech trvání partnerství se uskutečnila celá řada pra−
videlných vzájemných návštěv zástupců spolků a komu−
nálních zařízení v partnerských  obcích. Tak došlo
k rozmanitým setkáváním lidí v obcích při slavnostech a
sportu, k návštěvám kamarádů hasičů, seniorů, zeměděl−
ců, pěveckých sborů. Obzvláště zajímavé byly návštěvy
s prohlídkou turistických pozoruhodností v okolí u příle−
žitosti kulturních dnů. Tak byly na programu návštěv na
české straně kromě jiného:
Most s návštěvou divadla a kostela, muzeum v Chomutově,
zámek v Klášterci nad Ohří a mnoho dalších.
Na německé straně to byla návštěva s prohlídkou  násle−
dujících kulturních zařízení:

− venkovské museum Gahlenz
− prohlídka starobylého města Freiberg s městským a hor−
nickým muzeem
− prohlídky zámku Augustusburg
− zámek Scharfenstein
− miniatury krušnohorských staveb Kleinerzgebirge Oede−
ran
− Hornický skanzen Besucherbergwerk „Alte Elisabeth“
− web−Museum Oederan

Marianne Bieber,Marianne Bieber,Marianne Bieber,Marianne Bieber,Marianne Bieber,
Partnerský spolek Eppendorf

Diese Partnerschaft wurde Anfang 1999 durch die Eurore−
gion  Erzgebirge / Krushnohori vermittelt.
Seit nun 8 Jahren besteht die Partnerschaft der beiden
Gemeinden. Die Ortschaften
sind von ihrer Größe vergleichbar, beide haben ca. 500
Einwohner. In den ersten Begegnungen stellten die Bür−
germeister Herr Dr. Bursa, Malkov und Herr Schulze, Ep−
pendorf kommunale Einrichtungen, wie Schulen, Sport−
stätten und Gewerbeansiedlungen ihrer Gemeinden vor.
Es wurde über die Geschichte und wirtschaftliche Entwick−
lung der Gemeinden informiert.
Am 20. November 1999 erfolgte in Kleinhartmannsdorf die
Unterzeichnung der Vereinbarung über eine Partnerschaft
zwischen Malkov und Kleinhartmannsdorf.
Diese Vereinbarung betrifft die Bereiche der Dorfentwick−
lung, Arbeit der Vereine auf dem Gebiet der Kultur und
des Sports, der Jugend und der Seniorenarbeit .
In den vergangenen Jahren bemühten sich beide Partner

sehr erfolgreich, diesen Vertrag mit Leben zu erfüllen und
möglichst viele Bürger an den Begegnungen zu beteili−
gen.
Bei einer Zusammenkunft am Jahresanfang werden die
geplanten Vorhaben für das laufende Jahr besprochen, mit
den Vereinen abgestimmt und festgelegt.
In den acht Jahren der bestehenden Partnerschaft fanden
regelmäßige Besuche von Vertreten der Vereine und kom−
munalen Einrichtungen in den jeweiligen Partnergemein−
den statt. So ergaben sich vielfältige Begegnungen
zwischen den Menschen der Gemeinden bei Sport− und
Dorffesten, Besuchen der Kameraden der Feuerwehr, von
Senioren, von Landwirten, von Chören der Ortschaften.
Besonderes Interesse fanden auch die Besichtigungen von
Sehenswürdigkeiten in der Umgebung anlässlich der Kul−
turtage. So standen neben vielen andern Sehenswürdigkei−
ten auf dem Besichtigungsprogramm auf tschechischer
Seite z.B.
− das Theaters und die Kirche in Most, das Museum in
Chomutov und das Schloss in Klášterec nad Ohří
Auf deutscher Seite wurden u.a. folgende Einrichtungen
besucht und besichtigt:
−  Dorfmuseum Gahlenz
−  Führung durch die Altstadt Freiberg mit Stadt− und Berg−
baumuseum
− Besichtigung des Schloss Augustusburg
− Schloss Scharfenstein
−  Kleinerzgebirge Oederan
−  Besucherbergwerk „Alte Elisabeth“
−  web−Museum Oederan

Marianne Bieber, Marianne Bieber, Marianne Bieber, Marianne Bieber, Marianne Bieber, Partnerschaftsverein Eppendorf

Partnerschaftsbeziehungen zwischen den Städten Ehrenfriedersdorf und Podbořany
Partnerské vztahy Mezi městy Ehrenfriedersdorf a Podbořany

Partnerství mezi českou obcí Málkov a obecní částí Kleinhartmansdorf obce Eppendorf v Sasku
Partnerschaft zwischen Málkov und dem Kleinhartmannsdorf in der Gemeinde Eppendorf in Sachsen
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Naše společnost a tím i vzdělávání se nacházejí v eta−

pě změn. Vědecká společnost, celoživotní vzdělává−

ní, společensky odpovědné vzdělávání, aktivní účast, so−

ciální jednání, interkulturní kompetence jsou v globalizo−

vaném hospodářství hesly, které tento proces popisují.

Vzdělání musí tyto procesy svým způsobem podporovat.

Intenzivním poznáním je přitom osobní setkávání s lidmi z

jiných zemí. Sem patří i změny nastalé po zmizení hranic,

které povedou k ještě většímu sbližování světa i Evropy.

Již dnes překonáváme elektronicky ve vteřině obrovské

vzdálenosti, komunikujeme mezi kontinenty. Za každým

kontaktem, za každou informací je člověk. Kdo je ten dru−

hý? Jaký je ten druhý? Často se vynořují tyto otázky na

denní světlo. Tyto otázky, vztahující se k česko−saskému

příhraničí, si tento projekt kladl a nalezl na ně konkrétní

odpovědi.

V rámci tohoto projekty byly vyvinuty společně poprvé v

obou jazycích materiály určené pro výuku. Ve dvou pra−

covních skupinách pro oblast středních škol a rovněž pro

učňovská školská zařízení se našli zástupci následujících

zařízení a více než jeden rok pracovali na vývoji a prověře−

ní těchto učebních materiálů:

Mittelschule Sehmatal, Sehmatal−SehmaMittelschule Sehmatal, Sehmatal−SehmaMittelschule Sehmatal, Sehmatal−SehmaMittelschule Sehmatal, Sehmatal−SehmaMittelschule Sehmatal, Sehmatal−Sehma

Mittelschule Heinrich von Trebra, MarienbergMittelschule Heinrich von Trebra, MarienbergMittelschule Heinrich von Trebra, MarienbergMittelschule Heinrich von Trebra, MarienbergMittelschule Heinrich von Trebra, Marienberg

Mittelschule Niederbobritsch, Bobritzsch / OT Nieder−Mittelschule Niederbobritsch, Bobritzsch / OT Nieder−Mittelschule Niederbobritsch, Bobritzsch / OT Nieder−Mittelschule Niederbobritsch, Bobritzsch / OT Nieder−Mittelschule Niederbobritsch, Bobritzsch / OT Nieder−

bobritzschbobritzschbobritzschbobritzschbobritzsch

15. základní škola, Most15. základní škola, Most15. základní škola, Most15. základní škola, Most15. základní škola, Most

Gymnazium V. Hlavatého, LounyGymnazium V. Hlavatého, LounyGymnazium V. Hlavatého, LounyGymnazium V. Hlavatého, LounyGymnazium V. Hlavatého, Louny

ZŠ J.A. Komenského LounyZŠ J.A. Komenského LounyZŠ J.A. Komenského LounyZŠ J.A. Komenského LounyZŠ J.A. Komenského Louny

Berufliches Schulzentrum, MarienbergBerufliches Schulzentrum, MarienbergBerufliches Schulzentrum, MarienbergBerufliches Schulzentrum, MarienbergBerufliches Schulzentrum, Marienberg

Berufliches Schulzentrum für Wirtschaft und Sozialwe−Berufliches Schulzentrum für Wirtschaft und Sozialwe−Berufliches Schulzentrum für Wirtschaft und Sozialwe−Berufliches Schulzentrum für Wirtschaft und Sozialwe−Berufliches Schulzentrum für Wirtschaft und Sozialwe−

sen, Schwarzenbergsen, Schwarzenbergsen, Schwarzenbergsen, Schwarzenbergsen, Schwarzenberg

FORTIS−Akadmeie gGmbH, ChemnitzFORTIS−Akadmeie gGmbH, ChemnitzFORTIS−Akadmeie gGmbH, ChemnitzFORTIS−Akadmeie gGmbH, ChemnitzFORTIS−Akadmeie gGmbH, Chemnitz

Obchodní akademie ChomutovObchodní akademie ChomutovObchodní akademie ChomutovObchodní akademie ChomutovObchodní akademie Chomutov

Střední odborné učiliště sluzeb, Litvínov−HamrStřední odborné učiliště sluzeb, Litvínov−HamrStřední odborné učiliště sluzeb, Litvínov−HamrStřední odborné učiliště sluzeb, Litvínov−HamrStřední odborné učiliště sluzeb, Litvínov−Hamr

SOS InterDACT s.r.o., MostSOS InterDACT s.r.o., MostSOS InterDACT s.r.o., MostSOS InterDACT s.r.o., MostSOS InterDACT s.r.o., Most

Vznikly tak úplné vyučovací komplety s informacemi pro

učitele a žáky, pracovní listy, informační tabule a další do−

kumenty k rozdílným tématům.

Tyto aktivity byly doplněny o pokračující učitelské studi−

um o mezinárodním projektovém managementu. Z tohoto

pokračovacích studia pro učitele vznikla metodická příruč−

ka, která bude vzdělávacím zařízením v budoucnu rovněž

k dispozici. Jsou zde shromážděny všechny informace od

zkušených praktiků od přípravy projektu, přes problemati−

ku vyhledání vhodných partnerů až k provádění a financo−

vání přeshraničních aktivit.

Jako školní práce vzniklo také interaktivní DVD jako jazy−

ková česko−německá a německo−česká animace. Všechny

Euroregionální síť státně akreditovaných vzdělávacích zařízení
– Přeshraniční spolupráce vzdělávacích zařízení dosáhla nové úrovně

Euroregionales Netzwerk staatlicher und staatlich anerkannter Bildungseinrichtungen  − Grenz−
überschreitende Zusammenarbeit von Bildungseinrichtungen hat ein neues Niveau erreicht

materiály budou od listopadu 2007 k dispozici zájemcům

ze školních zařízení.

Projekt bude podle plánu zakončen 14. listopadu 2007

česko−německou kontaktní burzou. Tento den budou mít

zájemci z řad školských zařízení možnost, aby navázali kon−

takty se sousedy ze sousední země a pohovořili s nimi o

konkrétních aktivitách a budoucí spolupráci.

Děkujeme na tomto místě za přátelskou podporu tohoto

projektu saské státní ministerstvo školství v Drážďanech,

rovněž Společnému technickému sekretariátu za komplet−

ní doprovod projektu.

Karl−Heinz KnollKarl−Heinz KnollKarl−Heinz KnollKarl−Heinz KnollKarl−Heinz Knoll

Vedoucí projektu

Další informace jsou na webové adrese:

www.Fortis−Akademie.de

Unsere Gesellschaft und damit auch die Bildung

befinden sich in einem Wandel.

Wissensgesellschaft, Lebens − Langes − Lernen, gesells−

chaftlich verantwortete Bildung, aktive gesellschaftliche

Teilhabe, soziales Handeln, interkulturelle Kompetenz in

einer globalisierenden Wirtschaft sind Schlagwörter, die

diesen Prozess beschreiben.

Bildung muss diese Prozesse in geeigneter Weise unter−

stützen. Die intensivste Erfahrung ist dabei die persönliche

Begegnung mit Menschen aus anderen Ländern.

Einher gehend mit diesen Veränderungen verschwinden

Grenzen, rückt die Welt und Europa näher zusammen. Elek−

tronisch überwinden wir heute in Sekunden große Entfer−

nungen, kommunizieren über Kontinente hinweg.

Hinter jedem Kontakt, hinter jeder Information stehen

Menschen. Wer ist der andere? Wie ist der andere? Oft

gehen diese Fragen im Tagesgeschäft unter.

Diesen Fragen, bezogen auf den sächsisch−böhmischen

Grenzraum,  hat sich das Projekt gestellt und konkrete

Antworten gefunden.

Innerhalb dieses Projektes sind für Bildungseinrich−

tungen im sächsisch−böhmischen Grenzraum erstmalig bi−

national entwickelte Materialien für eine Nutzung im Un−

terricht entstanden. In zwei Arbeitsgruppen für den Bereich

der Mittelschulen sowie der berufsbildenden Einrich−

tungen haben sich Vertreter folgender Einrichtungen ge−

funden und über ein Jahr an der Entwicklung und Erpro−

bung dieser Materialien gearbeitet:

Mittelschule Sehmatal, Sehmatal−SehmaMittelschule Sehmatal, Sehmatal−SehmaMittelschule Sehmatal, Sehmatal−SehmaMittelschule Sehmatal, Sehmatal−SehmaMittelschule Sehmatal, Sehmatal−Sehma

Mittelschule Heinrich von Trebra, MarienbergMittelschule Heinrich von Trebra, MarienbergMittelschule Heinrich von Trebra, MarienbergMittelschule Heinrich von Trebra, MarienbergMittelschule Heinrich von Trebra, Marienberg

Mittelschule Niederbobritsch, Bobritzsch / OT Nieder−Mittelschule Niederbobritsch, Bobritzsch / OT Nieder−Mittelschule Niederbobritsch, Bobritzsch / OT Nieder−Mittelschule Niederbobritsch, Bobritzsch / OT Nieder−Mittelschule Niederbobritsch, Bobritzsch / OT Nieder−

bobritzschbobritzschbobritzschbobritzschbobritzsch

Základní škola, MostZákladní škola, MostZákladní škola, MostZákladní škola, MostZákladní škola, Most

Gymnázium V. Hlavatého, LounyGymnázium V. Hlavatého, LounyGymnázium V. Hlavatého, LounyGymnázium V. Hlavatého, LounyGymnázium V. Hlavatého, Louny

ZŠ J.A. Komenského Louny, LounyZŠ J.A. Komenského Louny, LounyZŠ J.A. Komenského Louny, LounyZŠ J.A. Komenského Louny, LounyZŠ J.A. Komenského Louny, Louny

Berufliches Schulzentrum, MarienbergBerufliches Schulzentrum, MarienbergBerufliches Schulzentrum, MarienbergBerufliches Schulzentrum, MarienbergBerufliches Schulzentrum, Marienberg

Berufliches Schulzentrum für Wirtschaft und Sozialwe−Berufliches Schulzentrum für Wirtschaft und Sozialwe−Berufliches Schulzentrum für Wirtschaft und Sozialwe−Berufliches Schulzentrum für Wirtschaft und Sozialwe−Berufliches Schulzentrum für Wirtschaft und Sozialwe−

sen, Schwarzenbergsen, Schwarzenbergsen, Schwarzenbergsen, Schwarzenbergsen, Schwarzenberg

FORTIS−Akadmeie gGmbH, ChemnitzFORTIS−Akadmeie gGmbH, ChemnitzFORTIS−Akadmeie gGmbH, ChemnitzFORTIS−Akadmeie gGmbH, ChemnitzFORTIS−Akadmeie gGmbH, Chemnitz

Obchodní akademie Chomutov, ChomutovObchodní akademie Chomutov, ChomutovObchodní akademie Chomutov, ChomutovObchodní akademie Chomutov, ChomutovObchodní akademie Chomutov, Chomutov

Střední odborné učiliště služeb, Litvínov−HamrStřední odborné učiliště služeb, Litvínov−HamrStřední odborné učiliště služeb, Litvínov−HamrStřední odborné učiliště služeb, Litvínov−HamrStřední odborné učiliště služeb, Litvínov−Hamr

SOS InterDACT s.r.o., MostSOS InterDACT s.r.o., MostSOS InterDACT s.r.o., MostSOS InterDACT s.r.o., MostSOS InterDACT s.r.o., Most

Entstanden sind komplette Unterrichtseinheiten mit Lehrer−

und Schülerinformationen, Arbeitsblättern, Informationen,

Tafelbildern und weiteren Dokumenten zu unterschiedlich−

sten Themen.

Ergänzt wurde diese Aktivität um eine Lehrerfortbildung

zum internationalen Projektmanagement. Aus dieser

Lehrerfortbildung ist eine methodische Handreichung ent−

standen, die zukünftig den Bildungseinrichtungen im säch−

sisch− böhmischen Grenzraum ebenfalls zur Verfügung

stehen wird. Beginnend von der Projektentwicklung über

die Partnersuche bis zur Durchführung und Finanzierung

von grenzüberschreitenden Aktivitäten sind alle Informa−

tionen von erfahrenen Praktikern gesammelt und aufbe−

reitet worden.

Weiterhin ist als Schülerarbeit eine interaktive DVD zur

Sprachanimation Deutsch − Tschechisch / Tschechisch −

Deutsch entstanden.

Alle Materialien werden ab November 2007 interessierten

Bildungseinrichtungen zur Verfügung stehen.

Das Projekt findet seinen geplanten Abschluss am 14.

November 2007 mit einer Deutsch – Tschechischen Part−

nerbörse. An diesem Tag haben interessierte Bildungs−

einrichtungen die Möglichkeit, Kontakte zum jeweiligen

Nachbarn zu knüpfen und konkrete Aktivitäten für eine

zukünftige Zusammenarbeit zu besprechen.

Wir bedanken uns an dieser Stelle für die freundliche Un−

terstützung dieses Projektes beim Sächsischen Staatsmi−

nisterium für Kultus in Dresden sowie dem GTS der SAB

für die kompetente Projektbegleitung.

Karl−Heinz KnollKarl−Heinz KnollKarl−Heinz KnollKarl−Heinz KnollKarl−Heinz Knoll

Projektleiter

Weitere Informationen zum Projekt unter:

www.Fortis−Akademie.de
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Projekt Příprava na Cíl 3 pro členy a přátele Eu

roregionu Krušnohoří, podaný městem Mos−

tem, nespočíval pouze v seznámení se s jeho pro−

cedurou, ale také v přípravě projektových záměrů.

Všechny komise euroregionu se seznámily

s postupem podávání projektu a připravily záměry

společných projektů.

Dne 29. 5. se setkali členové všech komisí a jejich

předsedové v mostecké Divadle Rozmanitostí, aby

vyslechli přednášku o vývoji programu Cíl 3 – Pře−

shraniční spolupráce a aby zde představili své pro−

jektové záměry. Po uvítacích projevech seznámila

Manuela Prchalová ze Společného technického se−

kretariátu v Drážďanech pozorné posluchače s nej−

novějším stavem přípravy Cíle 3 a poté jednotliví

předsedové představili projektové záměry svých

komisí. Po jejich představení mohl předseda Euro−

regionu Albrecht Kohlsdorf konstatovat, že je Eu−

roregion na nové programové období 2007 – 2013

velmi dobře připravený. Po ukončení konference

mohli pak její účastníci v přátelské atmosféře vést

neoficiální rozhovory.

Das von der Stadt Most beantragte Projekt Vor

bereitung des Ziel 3, Grenzüberschreitende

Zusammenarbeit für die Euroregion und ihre Freun−

de“ bestand  nicht nur aus dem Kennenlernen der

Prozedur, sondern auch in der gemeinsamen Vor−

bereitung der Projektvorhaben. Alle Arbeitsgruppen

der Euroregion lernten das Verfahren für die Bean−

tragung eines Projektes kennen und bereiteten Vor−

haben gemeinsamer Projekte vor. Am 29. 05. tra−

fen sich die Mitglieder aller Arbeitsgruppen mit ihren

Vorsitzenden im Theater Most „Divadlo Rozmani−

tostí“, um über die Entwicklung des Programms

Ziel 3 zu beraten und um ihre Projektvorhaben vor−

zustellen. Nach der Begrüßung beider Vorsitzen−

den der Euroregion machte Manuela Prchalová vom

Gemeinsamen technischen Sekretariat in Dresden

über den neuesten Stand des Programms Ziel 3

bekannt. Danach stellten die einzelnen Vorsitzen−

Příprava na program Cíl 3
„Vorbereitung des Ziels 3“

den die Projektvorhaben ihrer Arbeitsgruppen vor.

Abschließend konnte der Vorsitzende der Eurore−

gion Erzgebirge Albrecht Kohlsdorf feststellen, dass

die Euroregion sehr gut auf die neue Förderperi−

ode 2007 – 2013 vorbereitet ist.

Am Ende der Konferenz konnten dann die Teilneh−

mer in freundlicher Atmosphäre inoffiziell weitere

Gespräche führen.

Literarische Abende sind als Maßnahme aus dem Klein−

projektefonds Phare CBC in der Euroregion schon eine

Tradition.

Ins Leben wurden sie durch František Bína gerufen, der

sich zum Ziel gesetzt hatte, die Bürger diesseits und jen−

seits der Grenze mit der Literatur des Nachbarlandes be−

kannt zu machen. Sehr erfolgreich waren die Veranstal−

tungen in Zwickau und Most, wo Herr Professor Reiner

Neubert die deutsche Gegenwartsliteratur vorstellte. Er

wurde, als Kenner der tschechischen Literatur, am

24.08.2007 in der Deutschen Botschaft in Prag als „der

bemerkenswerteste Botschafter der tschechischen Litera−

tur in Deutschland“ bezeichnet. In Marienberg fand ein

weiterer Abend im voll besetzten Saal des Freizeitzentrums

statt, wo zwei tschechische Schriftsteller, beide Deutschle−

hrer an der Universität Ústí nad Labem, Herr Mgr. Radek

Fridrich und Mgr. Radim Holeček, ihre Werke „Totenrede“

und  „Hedvika Mukden – Korrespondenz einer Wäscherin

aus Most“ vorstellten.

Ein weiterer interessanter Abend fand in der Teestube Om

in Vtelno bei Most statt. Dieses Mal leistete der deutsche

Partner, der Verein Brücke−Most, große Hilfe bei der Or−

ganisation. Es wurde aus dem Werk des bekannten tsche−

chischen Schriftstellers Pavel Brycz „Ich, die Stadt“ gele−

sen, das die Stadt Most vorstellt. Nach dem Diskurs über

neue Literatur wurde über moderne Musik beiderseits der

Grenze diskutiert, verbunden mit der Vorstellung der Mu−

sikgruppen „Puff Gingerbreadman & the famous Kings“

aus Sachsen und zwei tschechischer Kapellen „Tesilové

vlny“ und „Denjisaa“.

Im Kulturhaus Most stellte der in Most geborene Zscho−

pauer Hubert Sigmund gemeinsam mit dem Moster Pons−

Klub den fast 50 Anwesenden sein Büchlein  „Das  Haus

in der Stechergasse“ vor. Die überwiegend tschechischen

Besucher hörten die Kapitel zu seiner Moster Kindheit in

der Zeit der Ersten Tschechoslowakischen Republik, zum

Sudetengau und dem Krieg mit allen Grausamkeiten, sowie

der ersten Jahre nach dem Krieg bis 1948. Nicht nur die

verschwundene Stadt Most, sondern auch die Geschichte

einzelner Familien waren den älteren Zuhörern noch be−

kannt. Bestimmt werden alle Teilnehmer diesen

außerordentlichen Abend niemals vergessen. Die letzten

Worte seines Buches sind: „Hütet euch vor Nationalisten,

Kommunisten und vor religiösen Fanatikern. Zur gegen−

seitigen Verständigung in einem freien und demokrati−

schen Europa benötigen wir gegenseitige Toleranz und

Anerkennung sowie Ehrlichkeit und keinen Hass.“

Sein Büchlein wurde im Rahmen des Projektes Literarische

Abende als „Sammelwerk“ im Kleinprojektefonds Phare

CBC heraus gegeben.

Literární večery se staly jako akce v programu Společ−

ného fondu malých projektů Phare CBC v euroregionu

tradicí. Zasloužil se o ně František Bína, který si předse−

vzal, že je třeba seznámit obyvatele na obou stranách hra−

nice s regionální literaturou sousední země. Velmi úspěš−

né byly pořady ve Zwickau a Mostě, kde profesor Reiner

Neubert  představil současnou německou literaturu. Ostatně

byl, jako znalec české literatury, také v Praze 24. 8. 2007

na slavnostním přijetí na velvyslanectví oceněn jako nej−

pozoruhodnější posel české literatury v Německu. V Ma−

Literarische Abende − Literární večery rienbergu se konal další zajímavý literární večer. V zaplně−

ném sále Centru volného času představili svá literární díla

dva čeští spisovatelé, oba němčináři, přednášející na Ús−

tecké univerzitě. Mgr. Radek Fridrich předčítal úryvky ze

své knihy Řeči mrtvejch“ a  Mgr. Radim Holeček předsta−

vil svou knihu Hedvika Mukdenová, korespondence prad−

leny z Mostu, která představuje život v někdejším multi−

kulturním městě Mostě.

Další zajímavý literární večer se uskutečnil poté v čajovně

Óm ve Vtelně u Mostu. Velkou pomoc poskytl tentokrát

organizátorům německý partner, kterým bylo sdružení

Brücke−Most. Na tomto večeru bylo předvedeno  dílo Pavla

Brycze „Já jsem město“, které představuje právě město

Most. Po diskusi o nové literatuře následovala problema−

tika současné hudby na obou stranách hranice, s konkrét−

ním představením hudebních skupin. Saská strana uvedla

skupinu „Puff Gingerbreadman & the famous Kings“,  česká

dvě skupiny − „Tesilové vlny“ a „Denjisaa“.

V kulturním domě Repre v Mostě, společně s mosteckým

Pons klubem, představil mostecký rodák Hubert Sigmund,

žijící nyní v saském městě Zschopau, svou německy psa−

nou knihu Das Haus in der Stechergasse. Na padesát, pře−

devším českých návštěvníků literárního večera, vyslechlo

kapitoly o jeho dětství na Mostecku v období na sklonku

 první Československé republiky, v Sudetech za okupace

se všemi hrůzami, i v prvních poválečných letech až do

roku 1948.  Nejen zmizelý Most, ale i osudy jednotlivých

rodin byly starším posluchačům dobře známy. Účastníci

jistě na tento literární večer nikdy nezapomenou. Poslední

slova jeho pozoruhodné knížky jsou: „Střezte se před na−

cionalisty, komunisty a náboženskými fanatiky. K vzájem−

nému porozumění ve svobodné demokratické Evropě je

zapotřebí vzájemné tolerance, respektu, stejně jako upřím−

nosti a už vůbec ne nenávist“.

Jeho knížečka byla vydána v rámci projektu Literární ve−

čery jako sborník ve Společném Fondu malých projektů

Phare CBC.
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Rád bych informoval o spolupráci s naším českým souse−
dem. Město Vejprty a obec Bärenstein, bez ohledu na po−
litickou hranici tvoří  dojem uzavřeného společného územ−
ního sídla, kde tvoří hranici jen potok Pálava.
Při samotném leteckém pohledu podléhá pozorovatel do−
jmu, že vidí jen jednu obec. Jen červené plechové střechy
prozrazují, že se tam již jedná o české teritorium.
Nechci Vás unavovat historickými detaily. Důležité je ale
vědět, že až do roku 1945 zde byly živé kontakty a vztahy
mezi obyvateli obou obcí. Až pak zabránil ostnatý drát kon−
taktům mezi oběma, jak se tehdy říkalo, bratrskými náro−
dy. Ani odstranění ostnatého drátu v šedesátých letech
nezměnilo nic na této situaci. Obyvatelé si tehdy vymysleli
tento slogan: „Pozor, hranice přátelství – zde se  střílí os−
trými.“
Změněná politická situace umožnila konečně dne 29. 6.
1991 otevření jednoho hraničního přechodu pro pěší.
Od tohoto okamžiku se začaly odvíjet intenzivní kontakty
s naším sousedním městem, zpočátku hlavně na úrovni
samospráv. Hlavními tématy tehdejších rozhovorů byla
snaha o zlepšení situace v životním prostředí a oblast  ka−
nalizace. Došli jsme tehdy k pozvání, že řešení těchto pro−
blémů není možné jednostranným poukazováním na vinu,
ale pouze na spolupráci založenou na důvěře. Tak již v roce
1991 vyvstala myšlenka společného přeshraničního pro−
jektu odkanalizace.

Ich möchte gern über die Zusammenarbeit mit unseren
tschechischen Nachbarn berichten. Die Stadt Weipert und
die Gemeinde Bärenstein bieten bei Vernachlässigung der
politischen Grenze den Eindruck eines geschlossenen
Siedlungsgebietes, nur der Pöhlbach bildet die Grenze.
Selbst bei Luftbildern unterliegt man dem Schluss, einen
Ort vor sich zu haben. Nur die roten Blechdächer zeigen
den Insidern, dass es sich dort um tschechisches Territo−
rium handelt.
Ich möchte Sie nicht mit historischen Details langweilen.
Wichtig wäre aber noch zu wissen, dass es bis 1945 rege
Beziehungen und Kontakte zwischen der Bevölkerung bei−
der Orte gab. Stacheldraht verhinderte ab da den Kontakt
zwischen den ausgerufenen Brudervölkern. Auch die Ent−
fernung des Stacheldrahtes in den 60−er Jahren änderte
nichts an dieser Situation. Bei uns Grenzbewohnern eta−
blierte sich der Slogan „Vorsicht Freundschaftsgrenze –
hier wird scharf geschossen.“
Die Veränderung der politischen Situation ermöglichte uns
endlich die Öffnung eines Grenzübergangs für Fußgänger
am 29.06.91.
Seit diesem Zeitpunkt entwickelten sich intensive Kontak−
te zu unserer Nachbarstadt, vorrangig auf Verwaltungs−
ebene. Schwerpunkte der damaligen Gespräche bildeten
die Verbesserung der Umweltsituation im Bereich Luft und
Abwasser. Man erkannte dass die Lösung dieser Proble−
me nicht durch einseitige Schuldzuweisung sondern nur
durch eine vertrauensvolle Zusammenarbeit möglich wird.
So entstand im Jahre 1991 die Idee eines gemeinsamen
grenzüberschreitenden Abwasserprojektes.  Im April 1992
erfolgten die ersten Beratungen zur grenzüberschreiten−
den Abwasserentsorgung in der Kläranlage Weipert.
Der Versuch, einen gemeinsamen Abwasserzweckverband
mit Weipert zu gründen, wurde aufgegeben, da rechtliche
Befindlichkeiten dem entgegenstanden.
Im Mai 1993 wurde in einer Beratung beschlossen, die
Zusammenarbeit mit einem Vertrag zu regeln.
Es gab bis dahin keinerlei Erfahrungen auf diesem Gebiet,
auch auf Grund dessen brauchten wir bis zur Unterzeich−
nung des ersten Vertrages bis zum 02.02.1996.
Dieser Vertrag war ein vorläufiger und wurde geschlossen
um den Baubeginn am 14.02.1996 nicht zu gefährden.
Die Klärung letzter rechtlicher Fragen mit deutschen und
tschechischen Juristen am 21.03.96 ermöglichte die Un−
terzeichnung des privatrechtlichen Vertrages zwischen dem
AZV Oberes Pöhlbachtal und der Wasserwerksgesellschaft
Vejprty am 24.04.96.
Laut Aussage des Geschäftsführers des AZV wurde ein
Vertrag erarbeitet der allen Belangen und Eventualitäten
gerecht wird. Auch mit dem Wissen von heute, nach ca.
12 Jahren Laufzeit, kann man ihn noch immer als konkret
und umfassend auf dieses Projekt abgestimmt bewerten.
Es war ein langer Weg, bis zur Realisierung dieses Pro−
jektes, aber wir können  heute mit Fug und Recht behaup−
ten, dass es sich gelohnt hat. Es war ein Modellprojekt
und wurde auch aus diesem Grund großzügig über IN−
TERREG II gefördert. Die Gesamtkosten auf deutscher Seite
beliefen sich auf 11,5 Mill. DM wovon 6,8 Mill. Förder−
mittel waren. Auf tschechischer Seite betrug diese Sum−
me 14,9 Mill. Kronen wovon 11 Mill. gefördert wurden.
Darüber hinaus blieben uns Bärensteinern 4 Mill. DM er−
spart, die uns ein eigenes Klärwerk gekostet hätte. Auch
die Abwassergebühren liegen unter dem Durchschnitt ver−
gleichbarer Gemeinden im Territorium. Sie stiegen seit
1996 lediglich um ca. 10 Prozent. Das wiederum zeigt,
dass wir mit der Wasserwerksgesellschaft Karlovy Vary,
die mittlerweile mit der Betreibung der Abwasserkläranla−
ge betraut wurde, einen fairen Partner gefunden haben.
Laufende Modernisierungen in der vergangenen Zeit sowie
eine geplante Rekonstruktion der Kläranlage in den
Jahren 2007 / 2008 in Höhe von 500.000,00 EUR garan−
tieren die Einhaltung der EU−Normen und eine stetige Ver−

besserung der Wasserqualität unseres Pöhlbachs. Routi−
nemäßige Zusammenkünfte der Beteiligten fördern die
angenehme Zusammenarbeit und schaffen ein Klima des
Vertrauens.
Dieses grenzüberschreitende Abwasserprojekt war sicher−
lich die bedeutendste Maßnahme der Zusammenarbeit mit
unseren tschechischen Nachbarn.
Weitere gemeinsam realisierte Maßnahmen folgen nun
stichwortartig.
− Weitere Gespräche seit Anfang der neunziger Jahre zur Pro−
blematik Luftverschmutzung. Smog bei Inversionswetterla−
gen. Umstellung der Heizungen in Bärenstein auf Öl und Gas.
BM von Weipert erreichte die Förderung der Heizungs−
umstellung bei kommunalen Einrichtungen. Schon da−
durch ist eine Verbesserung eingetreten. Problem bleibt
der Einsatz von Braunkohle beim Großteil der privaten Feu−
erstätten.
− Auch der Umbau und die Sanierung des Hauses, das
sogenannte Haus der Begegnung, wurden von der EU ge−
fördert. Ausschlaggebend war die günstige Lage zur Grenze
und die Zusammenarbeit mit Weipert.
− Die enge Zusammenarbeit der FFW von Bärenstein und
Weipert ermöglichten die Neuanschaffung eines Löschfahr−
zeugs LF 20/16 mit einer Interreg−Förderung von 75 Prozent.
− Der Erweiterung des Fußgänger−Grenzübergangs zum
Fahrzeugübergang bis zu einem zul. GG von 3,5 t, gingen
intensive Gespräche mit unseren tschechischen Partnern
voraus. Die Forderungen des Bärensteiner Gemeinderates
an die Adresse unserer Nachbarn waren sicherlich nicht
gerade von Zurückhaltung geprägt und wurden trotzdem
von unseren Nachbarn akzeptiert und erfüllt. Ich wage nicht
darüber nachzudenken, was geschehen wäre, wenn man
diese Forderungen uns gegenüber aufgemacht hätte.
− weitere Kontakte gibt es zwischen den Kegelvereinen bei−
der Gemeinden,
Zusammenkünfte der katholischen Kirchgemeinden, wö−
chentliche gemeinsame Veranstaltungen der Senioren und
2 tschechische Kinder besuchen die Grundschule in Bären−
stein.                                         Bernd Schlegel, BürgermeisterBernd Schlegel, BürgermeisterBernd Schlegel, BürgermeisterBernd Schlegel, BürgermeisterBernd Schlegel, Bürgermeister

V dubnu 1992 následovala první jednání o přeshraničním
čištění odpadních vod v čističce odpadních vod ve Vejpr−
tech. Pokus o vytvoření společného účelového sdružení
s Vejprty jsme museli vzdát, protože právní náležitosti to
nedovolovaly. Bylo proto na jednání v roce 2003 usnese−
no, že spolupráce bude upravena smluvně.
Na tomto poli nebyly zatím žádné zkušenosti, a proto také
jsme mohli tuto smlouvu uzavřít až 2. 2. 1996. Tato smlou−
va byla předběžná, a byla uzavřena hlavně proto, aby ne−
byl ohrožen začátek stavby 14. 2. 1996. Vyjasnění posled−
ních právních otázek s českými a německými právníky
21. 3. 1996 umožnilo podpis soukromoprávní smlouvy
mezi AZV Oberes Pöhlbachtal a vodárenskou společností
Vejprty 24. 4. 0996.
Podle vyjádření jednatele AZV byla smlouva zpracována
tak, aby bylo počítáno se všemi zájmy a eventualitami. A
také ještě dnes po cca 12 letech provozu a na základě na−
šich nynějších znalostí se dá říct, že je konkrétní a obsaž−
ná, a plně odpovídající projektu.
Byla to dlouhá cesta, kterou jsme prošli až k realizaci pro−
jektu, ale dnes můžeme plným právem říci, že se to vypla−
tilo. Byl to modelový projekt a také z toho důvodu byl vel−
koryse dotován z Interregu II. Celkové náklady na německé
straně vyšla na 11,5 milionů marek, z nichž činila dotace
6,8 milonů. Na české straně obnášely celkové náklady 14,9
milionů korun, z čehož činila dotace 11 milionů.
Kromě toho zbylo nám, Bärensteinským, 4 miliony marek
k dobru, které jsme ušetřili, kdybychom stavěli vlastní čis−
tičku odpadních vod. Také poplatky za vodné jsou v po−
rovnání srovnatelných obcí v okolí nižší. Stouply od roku
1996 jen o 10%. To opět dokazuje, že jsme ve vodárenské
společnosti v Karlových Varech, která mezitím převzala pro−
voz čističky odpadních vod, našli férového partnera.
Modernizace, která proběhla v minulosti a rovněž pláno−
vaná rekonstrukce v letech 2007−2008 ve výši 500 000
EUR garantuje dodržování norem EU a stabilní zlepšování
kvality vody našeho Pálavského potoka. Setkávání všech
zúčastněných se stalo již rutinou a spolupráce všech zú−
častněných vytváří  příjemné klima a vzbuzuje důvěru. Tento
přeshraniční projekt čištění odpadních vod byl zcela jistě
nejvýznamnější akcí ve spolupráci s naším českým sou−
sedem. Další společně realizované akce budou teď násle−
dovat heslovitě:
Další rozhovory od začátku devadesátých let o problema−
tice znečišťování ovzduší. Smog při inverzním počasí. Pře−
stavba vytápění v Bärensteinu na olej a plyn.
Starosta Vejprt získal dotaci na změnu vytápění v komu−
nálních zařízeních. Již tímto opatřením došlo ke zlepšení
stavu. Zůstává však problém vytápění hnědým uhlím ve
většině soukromých domů.
Přestavba a sanace jednoho domu na tzv. Dům setkávání
byla dotována jako projekt z EU. Rozhodující roli přitom
hrála příznivá poloha u hranic a spolupráce s Vejprty.
Úzká spolupráce mezi hasiči z Bärensteinu a Vejprt umož−
nila získání požárního automobilu LF 20/16 z dotačního
titulu Interreg III A ve výši 75%.
Rozšíření hraničního přechodu pro pěší na přechod pro
automobily do váhy 3,5 t předcházely intenzivní rozhovo−
ry s našimi českými partnery. Požadavky bärensteinských
zastupitelů na adresu našich sousedů se nevyznačovaly
zrovna zdrženlivostí, a byly přesto našimi sousedy akcep−
továny a splněny. Neodvažuji se pomyslet na to, co by se
stalo, kdyby tyto požadavky byly vzneseny proti nám.
Další kontakty mezi kuželkářskými kluby obou obcí, set−
kávání katolických obcí, konání společných akcí seniorů
každý týden a dvě české děti navštěvují základní školy
v Bärensteinu.                                     BerndBerndBerndBerndBernd Schlegel, starostaSchlegel, starostaSchlegel, starostaSchlegel, starostaSchlegel, starosta

Čistička odpadních vod Vejprty−Bärenstein
Kläranlage Bärenstein/Vejprty
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Přestože zde byly již před rokem 1990 kon−

takty obou měst, získaly tyto vztahy obzvláště

dobrou základnu podpisem smlouvy o partner−

ství 2. října 1992 které bylo podepsáno již svo−

bodně zvolenými členy samosprávy. Od té

doby se uskutečnila celá řada mnohostranné

výměny v oblasti kultury, vzdělávání, sportu a

v oblasti turistických nabídek, stejně jako in−

formací. Kromě velkých projektů působících

velkolepě na veřejnosti to byly mnohdy malé,

téměř nepostřehnutelné společné aktivity, jako

třeba podpora dětského domova, dětská tvoři−

vost při městských slavnostech, či společné

mistrovství Evropy v billiarovém hokeji, či spo−

lečná účast na sportovních akcích, které lidi

sbližovaly.

Zrovna tak docházelo ke vzájemné výměně sa−

mospráv a organizací jimi zřízených, dochá−

zelo k vzájemnému poznání chodu úřadu, spol−

ky a školy navazovaly vzájemně kontakty.

Každý rok byly prováděny společně Dětské

dny při kterých dokonce děti do Mostu přiletě−

ly z marienberského letiště Großrückerswal−

de, což bylo vyvrcholením Dětského dne pro

nejmenší členy euroregionu.

V dubnu 2003 vznikla ve spolupráci s českým

partnerem první trojjazyčná brožura s předsta−

vením města Marienbergu i s prezentací měs−

ta Mostu.

Obzvláštní důležitost měla a dosud mají spo−

lečné stavební a sanační projekty. Zvláštní

význam měla přestavba bývalé sýpky, Berg−

magazinu, v letech 2002 – 2006. Bergmaga−

zin obsahuje dvojjazyčné česko−saské mu−

zeum Krušnohoří, knihovnu a často zve k

česko−saským setkáváním. Také přestavba

bývalého vojenského objektu Armeeklubhaus

na městskou halu se uskutečnila se spoluú−

častí českého partnera  a s jeho podporou.

Komunální politici a občané jsou společně za−

pojeni v různých grémiích, která koordinují pře−

shraniční spolupráci a oslovují potenciální pro−

jektové partnery.

Je to také péče o staré krušnohorské tradice,

které již v minulosti byly společné lidem na

obou stranách Krušnohoří, a tak nemohly být

žádné vánoční trhy, hornické slavnosti, osla−

vy založení města bez milých hostů ze sou−

sední země. A naopak, marienberské spolky

se zúčastňují mnoha aktivit v Mostě.

15 let euroregionu! Z pohledu Mostečanů a Ma−

15 let Euroregionu Krušnohoří znamená také
15 let partnerství mezi Mostem a Marienbergem
15 Jahre Euroregion Erzgebirge bedeutet auch
15 Jahre Städtepartnerschaft zwischen Marienberg und Most

Obwohl es auch vor 1990 kommunale Kontakte

gab (Vertrag aus dem Jahr 1973), erhielt die−

se Beziehung nach der Unterzeichnung des

Vertrags über die Städtepartnerschaft am 2.

Oktober 1992 eine besondere Grundlage, da

sie von frei gewählten Stadträten beschlossen

worden war.

Seit dieser Zeit erfolgte ein vielseitiger Aus−

tausch von Kultur, Bildung, Sport und

touristischen Angeboten sowie Informationen.

Neben den größeren und öffentlichkeitswirk−

sameren Projekten waren es oftmals die klei−

nen, fast unbemerkten Gemeinsamkeiten, wie

z. B. die Unterstützung des Kinderheims, die

Bastelstraßen zu den Stadtfesten oder die ge−

meinsam organisierten Europameisterschaften

im Billardhockey und die gegenseitige Teil−

nahme an Sportveranstaltungen, welche die

Menschen zusammenbrachten.

Ebenso wie sich die Stadtverwaltungen gegen−

seitig über ihre Arbeitsorganisation und den

Aufbau der Ämter austauschten, knüpften

Schulen und Vereine Kontakte.

Die alljährlich gemeinsam durchgeführten Kin−

dertage, bei welchen sogar schon die Teilne−

hmer per Flugzeug von Großrückerswalde

nach Most und zurück gebracht wurden, wa−

rienberských by se dalo skoro říct: „Podařilo

se!“ Neznamenalo by to ale jen ohlédnutí zpět?

Nejvyšším cílem by mělo být nadále to, aby se

lidé přesvědčovali o důležitosti a jedinečnosti

historické šance, kterou euroregion našemu in−

frastrukturálně slabému regionu nabízí, totiž

vytvářet zde svůj život, nechat své ideály, své

znalosti působit i za hranicemi. Obracet se na

stejně zaujaté partery a zajistit si tak pevná

partnerství a nenechat se odradit byrokratic−

kými či finančními úskalími. Přejeme euroregi−

onu vše nejlepší a děkujeme za podporu! Hod−

ně zdaru v dalších 15 letech.

Tiskový servis města Marienberg

ren ganz besondere Höhepunkt für die klein−

sten Mitglieder der Euroregion.

Im April 2003 entstand dann in Zusammenar−

beit mit unseren tschechischen Partnern die

erste dreisprachige Imagebroschüre der Stadt

Marienberg mit einer Präsentation der Stadt

Most.

Von besonderer Wichtigkeit waren und sind ge−

meinsame Bau− und Sanierungsprojekte. Da−

bei kommt dem Ausbau des ehemaligen Ma−

rienberger Bergmagazins in den Jahren 2002

bis 2006 eine besondere Bedeutung zu. Seit−

her beherbergt das Bergmagazin das zwei−

sprachige „Museum sächsisch−böhmisches

Erzgebirge“ sowie die Bibliothek und lädt zu

deutsch−tschechischen Begegnungen ein.

Aber auch der Umbau des ehemaligen Armee−

klubhauses zur Stadthalle Marienberg erfolg−

te mit Beteiligung von tschechischen Partnern.

Marienberger und Moster Kommunalpolitiker

und Bürger sind gemeinsam in verschiedenen

Gremien vertreten, welche die grenzüber−

schreitende Zusammenarbeit koordinieren und

Projektpartner akquirieren.

Die Pflege alter erzgebirgischer Traditionen

war schon jeher ein großes Anliegen der Men−

schen im böhmischen und deutschen Erzge−

birge − kein Weihnachtsmarkt, keine Bergpa−

rade, kein Stadtgeburtstag in Marienberg ohne

liebe Gäste aus dem Nachbarland. Im Gegen−

zug nehmen Marienberger Vereine an vielen

Aktivitäten in Most teil.

15 Jahre Euroregion! Aus Moster und Marien−

berger Sicht könnte man fast sagen

 „gut gemacht“. Doch würde das heißen, dass

man sich zurücklehnen kann?!

Oberstes Ziel sollte weiterhin sein, die Mens−

chen von der Wichtigkeit und einmaligen his−

torischen Chance zu überzeugen, welche die−

se Euroregion in einer strukturschwachen

Region bietet, nämlich ihr Leben hier zu gestal−

ten, ihre Ideen, ihren Idealismus und ihr Know

How über Grenzen fließen zu lassen. Auf die

Menschen zuzugehen, sich gleich gesinnter

Partner zu versichern und sich nicht von Rück−

schlägen bürokratischer und finanzieller Art

abschrecken zu lassen.

Alles Gute Euroregion und vielen Dank für die

Unterstützung! Auf die nächsten 15 Jahre!

Pressestelle Stadt Marienberg
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Ein alter Freund ist zwei neue wert
Starý přítel má cenu dvou nových
Das alte deutsche Sprichwort passt für die Städte

Most und Marienberg sehr gut. Die im Jahre 1973

geschlossene Partnerschaft zwischen Most und

Marienberg konzentrierte sich bis zur Wende 1989

überwiegend  auf den Erfahrungsaustausch der

Leitung der beiden Städte, auf zeitweilige Ausstel−

lungen, gesellschaftliche und kulturelle Veranstal−

tungen und auf die Zusammenarbeit der Schulen.

Nach 1989 eine neue Etappe der intensiven Zusam−

menarbeit. Beide Städte waren sich bewusst, dass

gerade die Unterstützung gemeinsamer europäis−

cher Projekte zu ihrer Entwicklung, sowie zum bes−

seren Verständnis, zur Annäherung der Bürger, zur

Zusammenarbeit der Vereine und weiterer Institu−

tionen beitragen kann. Ein Ziel war auch, zur Inte−

gration der Tschechischen Republik in die euro−

päischen Strukturen beizutragen. Die Stadt Most

nutzte die Erfahrungen der Stadt Marienberg bei

der Vorbereitung des Beintritts in die EU entspre−

chend gut und konnte so Fehler vermeiden, die sie

vielleicht damals gemacht hätte. Nutzbringend wa−

ren die Treffen der Selbstverwaltungen und die Ein−

beziehung der Bürger und Institutionen in die ge−

meinsamen Projekte. Fachworkshops bewährten

sich sehr. Diese waren zahlreich und wurden sehr

erfolgreich. Zum Beispiel führte der Workshop in

Marienberg mit einem Erfahrungsaustausch zur

Wohnungspolitik in Most zur Gründung einer ähn−

licher Gesellschaft wie in Mareinberg und der Be−

such der Wohnungsbaugenossenschaft Krušnoho−

ří in Marienberg war auch sehr nutzbringend. Als

wir in Most den Umbau des heute so beliebten Frei−

bads Aquadrom vorbereiteten, übergab das Ma−

rienberger  Aquamarien Detailinformationen über

Erfahrungen beim Betrieb dieser Einrichtung. Im

Gegenzug machten sich die Fachleute aus Most bei

der Umsetzung der EU−Projekte in Marienberg sehr

nützlich. Der Umbau des ehemaligen Speichers zum

Zentrum der sächsisch – tschechischen Begegnun−

gen, mit dem Museum der sächsisch – tschechi−

schen Beziehungen, sowie mit der Ausstellung der

Volkskunst des Erzgebirges wäre ohne der Beteili−

gung der Stadt Most im Programm Interreg III A

nicht möglich gewesen. Zurzeit sind wir dort Zeu−

gen der Veranstaltungen und Ausstellungen von

tschechischer Künstler, von Theatervorstellungen

und häufigen Besuchen der Bürger von Most. Auch

Besuche der Vertreter der Stadt, der Arbeitsgrup−

pen der Euroregion, des Moster Pons Klubs und

von Schulen, immer waren diese Besuche inte−

Staré německé přísloví se pro Most a Marienberg

hodí velmi dobře. Partnerství, které město Most

uzavřelo s Marienbergem v roce 1973, se do spo−

lečenských změn v roce 1989 převážně zaměřova−

lo na výměny vedení měst a na občasné výstavy,

na společenské a kulturní akce a spolupráci škol.

Po roce 1989 nastalo období ještě hlubší a inten−

zivnější spolupráce. Obě města si uvědomovala, že

právě společnými evropskými projekty mohou při−

spět ke svému rozvoji i k hlubšímu vzájemnému

porozumění, k přiblížení občanů, ke spolupráci

spolků a dalších institucí. Tehdy bylo ale také cílem

přispět k začlenění ČR do evropských struktur.

Město Most vhodně využilo zkušeností Marienber−

gu v přípravě svého vstupu do Evropské unie,

ressant. Ein großes Interesse erweckt aber nicht

nur das alte Erzgebirge, sondern vor allem die Daue−

rausstellung der sächsisch−tschechischen Bezie−

hungen. Sehr verdienstvoll war die Hilfe des Mu−

seums in Most bei der Installierung dieser

Ausstellung. Das Treffen der Bürgerinitiativen, kul−

tureller Mitarbeiter, Schulen, Senioren, oder die Be−

teiligung beider Städte an den Stadtfesten ist schon

so normal, das man nicht überrascht ist, wenn die

Marienberger mit einem Kulturprogramm und mit

einem Stand mit Bratwürsten zum Mostfest oder

zum Weihnachtsmarkt kommen, oder wenn sich

die Moster aktiv an Marienberger Veranstaltungen

beteiligen, wie zum Beispiel an dem großartigen Tag

der Sachsen im vorigen Jahr. Die gemeinsamen

Bemühungen beider Städte um die Einbeziehung

des Erzgebirges zum UNESCO Welterbe haben eine

gute Begründung. Gut erhaltene technische

Denkmale, sowie ein gut erhaltenes Areal des

Schachtes Julius in Most oder der Pferdegöpel in

Marienberg, könnten ein guter Beitrag zu dem Vor−

haben werden, der die Nachbarn auf beiden Seiten

des Erzgebirges noch mehr verbindet. Übrigens

werden Projekte beider Städte auch im Rahmen der

Euroregion häufig unterstützt und gerade hier spie−

len beide Städte eine bedeutende Rolle. Es ist de−

shalb auch kein Zufall, dass der Bürgermeister von

Marienberg mit dem Preis der Initiative Südwest−

sachsen für ausgezeichnete grenzüberschreitende

Zusammenarbeit ausgezeichnet wurde.

mohlo se tak vyvarovat mnoha  chyb, které by teh−

dy asi udělalo. Prospěšná byla setkávání samo−

správ, zapojení mnoha občanů i institucí do pří−

pravy a realizace společných projektů.  Velmi se

osvědčily odborné workshopy. Byla jich celá řada

a byly velmi prospěšné. Např. workshop v Marien−

bergu s předáním místních zkušeností o bytové

politice vedl v Mostě k založení obdobné společ−

nosti jako v Marienbergu a návštěva mosteckého

bytového stavebního družstva Krušnohor byla v

Marienbergu též velmi podnětná. Zcela nezištně

poskytl mosteckým odborníkům marienberský

vodní areál Aquamarien detailní informace a zku−

šenosti s provozem, když jsme v Mostě připravo−

vali přestavbu koupaliště na nyní tolik oblíbený

Aquadrom. Naopak mostečtí odborníci se velmi

zasloužili o realizaci evropských projektů v Marien−

bergu. Přestavba bývalé marienberské sýpky na

centrum česko−saského setkávání, s muzeem čes−

ko−saských vztahů, s výstavou lidové kultury v

Krušnohoří by bez Mostu v programu Interreg III A

možná nebyla. Nyní jsme zde svědky pořádání vý−

stav českých umělců, divadelních představení mos−

teckého divadla, četných návštěv mosteckých ob−

čanů.  A ať již to byly návštěvy představitelů města,

Pons klubu, komisí euroregionu, škol, vždy to byly

návštěvy zajímavé, s upřímným přátelským přije−

tím. Velkou pozornost vyvolává nejen staré Kruš−

nohoří, ale především trvalá výstava česko−saských

vztahů. Velmi záslužná byla konkrétní pomoc mos−

teckého muzea právě v instalaci této trvalé výsta−

vy.  Setkávání občanských iniciativ, sportovců, kul−

turních pracovníků, škol, seniorů či vzájemná účast

na městských slavnostech je již mezi oběma městy

natolik běžná, že nevyvolává žádné překvapení, když

marienberští přijedou s kulturním programem a se

stánkem „brátvurstů“ na Mosteckou slavnost či na

vánoční trhy, či když se Mostečtí podílejí aktivně

na akcích v Marienbergu, např. na velkolepém Dnu

Sasů, jak tomu bylo v loňském roce. Společné úsilí

obou měst o zařazení Krušnohoří jako světového

dědictví UNESCO má své velké odůvodnění. Zacho−

valé technické památky v Marienbergu, jako je tře−

ba koňský žentour či dobře zachovalý areál bývalé−

ho dolu Julis v Mostě, by mohly být dobrým

příspěvkem k tomuto záměru, který by mohl obě

strany, sousedy v Krušnohoří, ještě více spojovat.

Ostatně tyto projekty obou měst také získávají pod−

poru i v projektech v rámci euroregionu, kde hrají

obě města velmi významnou roli. Příkladů úspěš−

né spolupráce by bylo na mnoho dalších stránek.

Není proto náhodou, že starosta Marienbergu byl

vyznamenán cenou za vynikající přeshraniční spo−

lupráci s Mostem.
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Dnes je již samozřejmostí, že nejenom part−

nerská města Kadaň a Aue ale i různé organi−

zace a spolky těchto měst vzájemně spo−

lupracují při různých slavnostech, akcí či sou−

těžích. Ovšem vždycky tomu tak nebylo. Vzá−

Heute ist es schon ganz selbstverständlich,

dass nicht nur die Städte Kadaň und Aue aber

auch verschiedene Organisationen, Vereine

dieser Städte arbeiten gegenseitig bei verschi−

edenen Veranstaltungen, Festen oder Wett−

bewerben zusammen. Jedoch war das nicht

Pro hodnocení projektů z oblasti odborných

kvalifikací, rekvalifikací a profesionálního vzdě−

lávání vznikla na české straně v komisi pro

hospodářství a turistiku speciální pracovní ko−

mise. Zabývá se avšak nikoliv jen posuzová−

ním projektů, nýbrž připravuje i vlastní projek−

ty. Partnerem na německé straně je

Krušnohorské vzdělávací zařízení Erzgebirgis−

ches Bildungswerk v Pockau a FortisAkade−

mie v Chemnitz. Stabilní spolupráce učňov−

ských škol se již stala dobrou tradicí, velké

úspěchy má Technická škola v Chomutově.

Soukromá Vysoká škola finanční a správní v

Mostě skýtá vysokou úroveň projektových zá−

Für die Bewertung der Projekte im Bereich fach−

licher Qualifizierung, Umschulung und profes−

sionelle Bildung entstand auf der tschechischen

Seite aus der Arbeitsgruppe Wirtschaftsförde−

rung und Tourismus eine spezielle Arbeitsgrup−

pe. Diese beschäftigt sich nicht nur mit der

Bewertung der Projekte, sondern bereitet ei−

Spolupráce partnerských měst − Zusammenarbeit der Partnerstädte

Lidské zdroje − Humanresources
měrů. Bylo realizováno mnoho společných pro−

jektů, velmi úspěšná je třeba spolupráce Tech−

nické školy ve Velebudicích se Střediskem

ochrany přírody v Annabergu−Dörflu a v sou−

časné době probíhá realizace projektu, což je

praxe českých učňů v Niederschmiedebergu.

gene Projekte vor. Der Partner auf der deut−

schen Seite ist das Erzgebirgische Bil−

dungswerk in Pockau und die Fortis Akademie

in Chemnitz. Die stabile Zusammenarbeit der

Berufschulen ist bereits Tradition. Große Er−

folge hat auch die Technische Berufschule in

Chomutov. Die private Hochschule für Finan−

zen und Verwaltung in Most leistet  Projektvor−

haben mit hoher Qualität. Es wurden schon

viele gemeinsame Projekte umgesetzt. Erfol−

greich ist die jetzige Zusammenarbeit der Tech−

nischen Berufschule in Most−Velebudice mit

dem Naturschutzzentrum in Dörfel bei Anna−

berg. Zurzeit arbeiten  tschechische Lehrlinge

innerhalb eines Projektes in Niederschmiede−

berg.

jemné partnerství měst bylo zpečetěno jako

jedno z posledních v Euroregionu Krušnohoří

dne 30. srpna 2003, kdy přestavitelé měst po−

depsali partnerskou smlouvu o vzájemné spo−

lupráci.

Od té doby začala města aktivně pracovat na

naplňování partnerské smlouvy. Vzájemná

spolupráce obou měst začala zejména na

městských slavnostech.  V Kadani jsou to již

známé akce Císařský den, Svatováclavské

vinobraní, Advent, Masopust. V německém

Aue se jedná např. o vinobraní, Advent, pivní

slavnosti „Parkfest“. Díky partnerství začalo

město Kadaň využívat finančních prostředků

z EU.

V současné době se vzájemná spolupráce roz−

šířila i do jiných oblastí jako je např. výměnné

koncerty a účinkování uměleckých škol, spo−

lupráce hasičů a městské policie jednotlivých

měst, turnaje fotbalových oddílů aj.

immer so. Gegenseitige Partnerschaft wurde

als eine der letzten in der Euroregion am 30.

August 2003 versiegelt. An diesem Tag die

Vertreter der Städte unterzeichneten den Part−

nervertrag über die gegenseitige Zusammen−

arbeit. Seit der Zeit begonnen die Städte aktiv

arbeiten, um den Vertrag mit leben zu erfüllen.

Die gemeinsame Arbeit beider Städte begann

vorzüglich  auf den Städtefesten. In Kadaň sind

es die schon bekannten Veranstaltungen, wie

der Kaisertag,  die Weinlese, der Fasching. In

Aue handelt sich z.B. um die Weinlese, das

Adventsingen, oder um das Bierfest „Parkfest.“

Dank der Partnerschaft konnte die Stadt Ka−

daň die Finanzmittel  der EU nutzen.

Zurzeit verbreitete sich die Zusammenarbeit

auch in andere Bereiche, wie sind z.B. die

Gastkonzerte, das Austreten der Kunstschu−

len, Zusammenarbeit  der Feuerwehr,  Polizei

in den einzelnen Städten, Turniere der

Fußballteams und andere.
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Jako významná krušnohorská metropole hraničního re−

gionu na hranicích s Českou republikou spatřuje měs−

to Annaberg−Buchholz v navázání přátelských vztahů se

sousední zemí nejen pozitivní aspekt pro vlastní hospo−

dářský a kulturní rozvoj, nýbrž i příspěvek k vytváření spo−

lečného evropského domu. Partnerství měst k tomu nabízí

dobrý základ, protože umožňuje jejím představitelům se

stejnorodými zájmy cílevědomou, užitečnou spolupráci.

Důležitým aspektem přitom je získat občany v obou měs−

tech nejen k lepšímu vzájemnému porozumění, ale inicio−

vat je také současně i k aktivnímu přístupu, ať už je to účastí

na sportovních či kulturních akcích, účastí v hospodář−

ských kooperacích či turistických nabídkách. Města Cho−

mutov a Annaberg−Buchholz uzavřela po předcházející ne−

oficiální spolupráci dne 20. listopadu 1999 partnerskou

smlouvu.

Následně se rozvinula kontinuální kooperace a četné akce

v různých oborech společenského života. K vrcholným

sportovním zážitkům patří např. turnaje partnerských měst

v házené klubu Annaberg−Buchholz, 24. srpna 2002 a

volejbalový turnaj organizovaný volejbalovým klubem

Annaberg dne 19. 5. 2007 a 41. přátelské utkání kuželkářů

v roce 2003.

U příležitosti oslav 750 let města Chomutova v roce 2002

organizovali umělci z Chomutova a Annaberg−Buchholz

společný projekt s titulem Grenzgänge 2002. Mezi decho−

vými orchestry obou měst se mezitím vytvořily partnerské

vztahy. Tak se také stalo pořádání společných koncertů

téměř tradicí. Celkem 10 spolků a sdružení má přeshra−

niční vztahy.

Vysvěcení Sloupu partnerství dne 30. 6. 2006 je dokla−

dem toho, jak velký význam přikládá partnerství česká stra−

na. V oblasti spolupráce v administrativě se zabývali part−

neři množstvím projektů, které měly přeshraniční

problematiku. Mnoho záměrů ve prospěch obyvatel a tu−

ristům obou měst mohlo být realizováno díky podpoře

Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge. Vytvořením umělec−

ky zhotoveného nadčasového adventního kalendáře, který

každoročně zdobí v Chomutově a Annabergu vánoční trhy,

byl uskutečněn jeden velmi originální projekt. Velký ná−

vštěvnický ohlas vyvolala také jedna ze společně organi−

zovaných výstav, která se konala v roce 2006 a byla věno−

vána malíři, působícímu v české části Krušnohoří, Hansu

Hessovi.

K nejvýznamnější projektům spolupráce patří ale beze spo−

ru úspěšný projekt Sportpark grenzlos, dotovaný

z Evropské unie. V rámci tohoto záměru byla postavena

hala se dvěma poli, která má především za cíl, provádět

společné sportovní aktivity. V pláni jsou již kromě jiného

soutěže škol a partnerských měst, turnaje spolků a setká−

vání seniorů.

Důležitou součásti partnerství je také společné sladění plá−

novaných záměrů. Tak byly v rámci workshopu na úrovni

starostů vzájemně představeny možné projekty Evropské

unie v programovém období 2007 – 2013 do a projedná−

ny z hlediska jejich společné realizace. Se střediskem kruš−

A ls bedeutende erzgebirgische Metropole der

Grenzregion zur Tschechischen Republik sieht die

Stadt Annaberg−Buchholz in der Aufnahme freundschaft−

licher Beziehungen zum Nachbarland nicht nur einen po−

sitiven Aspekt für die eigene wirtschaftliche und kulturelle

Entwicklung, sondern auch einen Beitrag zum Bau des

Hauses Europa.  Eine Städtepartnerschaft bietet dafür eine

gute Basis, denn sie ermöglicht Verantwortungsträgern mit

gleichartiger Interessenlage eine zielgerichtete, nutzbring−

ende Zusammenarbeit. Wichtigstes Anliegen ist es dabei,

die Bürger in beiden Kommunen nicht nur zum besseren

Verständnis füreinander zu gewinnen, sondern gleichfalls

zu aktivem Handeln, sei es durch Teilnahme an sportli−

chen oder kulturellen Events, durch Aufnahme wirtschaft−

licher Kooperationen oder durch Wahrnehmung touristi−

scher Angebote, zu bewegen. Die Städte Chomutov und

Annaberg−Buchholz haben nach vorausgegangener loser

Zusammen−arbeit am 20. November 1999 einen Partner−

schaftsvertrag geschlossen.

In der Folge entwickelte sich eine kontinuierliche Koope−

ration und zahlreiche Aktionen in verschiedenen Bereichen

des gesellschaftlichen Lebens.

Zu den sportlichen Höhepunkten zählten beispielsweise

die Partnerschaftsturniere des Handballclubs Annaberg−

Buchholz am 24. August 2002 und des Volleyballsport−

vereins Annaberg am 19.05.2007 und das 41. Freund−

schaftstreffen der Kegler im Jahr 2003.

Anlässlich der 750−Jahrfeier der Stadt Chomutov im Jahr

2002 organisierten Künstler aus Chomutov und Annaberg−

Buchholz ein gemeinsames Projekt unter dem Titel „Grenz−

gänge 2002“. Zwischen den Blasmusikorchestern der

Annaberg − Chomutov

nohorského umění, které mám být realizováno od roku

2007, byl zahájen projekt, který bude sloužit dalšímu tu−

ristickému rozvoji regionu. V tomto muzejním zařízení by

měla být představena jedinečná soukromá sbírka krušno−

horského umění, tzv. „Ströhersche Sammlung“, ale také

dějiny krušnohorského lidového umění na německém i

českém území s vědeckým zpracováním. Rozvoj partner−

ství měst Chomutova a Annabergu−Buchholzi je dokladem

výrazného vzestupu kooperačních aktivit v česko – sas−

kém příhraničí v posledních letech. Město Annaberg−

Buchholz  proto i v budoucnu bude usilovat o intenzifika−

ci sousedských kontaktů.

Holger TrautmannHolger TrautmannHolger TrautmannHolger TrautmannHolger Trautmann

vedoucí odboru vnitřních věcí

velkého okresního města Annaberg−Buchholz

Städte haben sich inzwischen ebenfalls partner−

schaftliche Kontakte herausgebildet. So ist die

Veranstaltung gemeinsamer Konzerte fast schon

zur Tradition geworden. Insgesamt bestehen

etwa zwischen 10 Vereinen und Verbänden

grenzüberschreitende Verbindungen.

Die Einweihung einer „Säule der Partnerschaft“

am 30.06.2006 ist ein Zeichen dafür, welche Be−

deutung der Partnerschaft von tschechischer

Seite beigemessen wird.

Im Bereich der administrativen Zusammenarbeit

befassten sich die Partner mit zahlreichen Projekten, die

grenzüberschreitenden Charakter tragen. Mehrere Vorha−

ben konnten Dank der Unterstützung der Euroregion Erz−

gebirge / Krušnohoří zum Nutzen der Bewohner und Tou−

risten beider Städte umgesetzt werden.

Mit der Aufstellung eines überdimensionalen, kunsthand−

werklich angefertigten Adventskalenders, der alljährlich die

Weihnachtsmärkte in Chomutov und Annaberg−Buchholz

schmückt, wurde ein sehr originelles Projekt in die Tat

umgesetzt. Eine große Besucherresonanz ist auch einer

gemeinsam organisierten Ausstellung, die im Jahr 2006

stattfand und dem im erzgebirgisch−böhmischen Raum

wirkenden Maler Hans Hesse gewidmet war, zu bescheini−

gen.

Zu den bedeutendsten Projekten der Zusammenarbeit

gehört aber zweifellos der von der europäischen Union

ebenfalls geförderte „Sportpark grenzenlos“. Im Rahmen

dieses Vorhabens wurde in den Jahren 2006/2007 eine

Zweifeldsporthalle errichtet, die vorrangig dem Ziel dient,

gemeinsame sportliche Aktivitäten durchzuführen. Geplant

sind u. a. Vergleiche zwischen den Schulen der Partner−

städte, Vereinsturniere und Seniorenbegegnungen.

Einen wichtigen Stellenwert nimmt die gemeinsame Ab−

stimmung der geplanten Vorhaben ein. So wurden mög−

liche Projekte des EU−Förderzeitraumes 2007−2013 im

Rahmen eines Workshops auf Bürgermeisterebene gegen−

seitig vorgestellt und hinsichtlich einer gemeinsamen Re−

alisierung untersucht. Mit dem „Zentrum der erzgebir−

gischen Volkskunst“, dass ab 2007 in Annaberg−Buchholz

realisiert werden soll, hat man ein ehrgeiziges, der weite−

ren touristischen Entwicklung der Region dienendes Pro−

jekt gestartet. In dieser musealen Einrichtung soll eine ein−

malige Privatsammlung erzgebirgischer Volkskunst, die

„Ströhersche Sammlung“ gezeigt werden, aber auch die

Geschichte der erzgebirgischen Volkskunst bis in den

böhmischen Raum hinein wissenschaftlich aufgearbeitet

werden.

Die Entwicklung der Partnerschaft zwischen den Städten

Chomutov und Annaberg−Buchholz ist ein Beleg für die in

den letzten Jahren deutlich angestiegenen Kooperations−

aktivitäten im deutsch−tschechischen Grenzgebiet. Die

Stadt Annaberg−Buchholz wird sich deshalb auch künftig

um eine Intensivierung der nachbarschaftlichen Kontakte

bemühen.

Holger TrautmannHolger TrautmannHolger TrautmannHolger TrautmannHolger Trautmann

Fachbereichsleiter Innere Verwaltung

Große Kreisstadt Annaberg−Buchholz
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Zwischen dem Theater Most und dem Frei

berger Stadttheater bestand schon seit

den 1970er Jahren eine enge Zusammenar−

beit, indem gegenseitige Gastspiele mit ver−

schiedenen Produktionen stattfanden. Nach

der politischen Wende in der vormaligen DDR

begann auch für die Theater eine neue Zeit.

Denn obwohl die Theater städtische oder zum

Teil kreisliche Trägerschaften hatten, wurden

sie wie die „hohe Kultur“ allgemein in der DDR

zentral aus Staatsmitteln finanziert.

Nach 1990 wurden die Theater aber tatsäch−

lich kommunalisiert und mussten von den Städ−

ten und Landkreisen auch bezahlt werden.

Zunächst sprang der Bund in diese finanzielle

Lücke, aber es mussten neue Lösungen ge−

funden werden. In Sachsen arbeitete eine Kom−

mission an einem Gesetz, welches die Kultur−

landschaft strukturieren und gleichzeitig die

Finanzierung zum Erhalt der regional bedeut−

samen Kultur, deren wichtigsten und größten

Einrichtungen die Theater sind, sichern sollte.

So wurde bereits 1994 das Kulturraumgesetz

in Sachsen vom Landtag beschlossen und das

vormalige Stadttheater Freiberg wurde zur Mit−

telsächsischen Theater− und Philharmonie ge−

meinnützige GmbH mit den Gesellschaftern

Stadt Freiberg, Stadt Döbeln und Landkreis

Freiberg und dem größten Zuwendungsgeber

dem neu gegründeten Kulturraum Mittelsach−

sen, bestehend aus den neu gegründeten

Landkreisen Freiberg, Mittweida und Döbeln.

Zum Theater gehören seitdem die Theaterge−

bäude in Freiberg und Döbeln, dessen vorma−

liger Eigentümer, der Landkreis Döbeln das

Theater zum 31.12.21992 geschlossen hatte.

Die Stadt Döbeln übernahm das Gebäude und

brachte es in das 1993 neu gegründete Thea−

ter ein.

Durch den Landkreis Freiberg, der bis an die

Grenze zu Tschechien reicht, wurde auch das

Mittelsächsische Theater zu einem kulturellen

Bestandteil der auch ganz jungen, frisch ge−

gründeten Euroregion Erzgebirge / Krusnoho−

ri.

Es spricht sicher auch für die Bedeutung der

Kunst und Kultur in der Euroregion, dass der

Sitz der Euroregion auf tschechischer Seite am

1.1.1996 im modernen Gebäude des Moster

Stadttheaters eingerichtet wurde.

15 Jahre Euroregion – 15 Jahre Zusammenarbeit der Theater
15 let euroregionu – 15 let spolupráce divadel

Im November 1996 wurden die Theater Most

und Mittelsächsisches Theater erstmals in der

Infopress der Euroregion vorgestellt. Im April

1997 wurde Klaus Kühl als Spielleiter mit sän−

gerischen Verpflichtungen vorgestellt, ein ehe−

maliger Kollege des Döbelner Theaters. Im Juli

1997 stellte Infopress unseren seit Jahren im−

mer wieder gewählten Publikumsliebling, die

Sängerin Susanne Engelhardt, ihren Lesern

vor.

Im Oktober 1999 erfährt der Leser, dass das

Theaterfestival der Euroregion weitergeht.  Der

„Vater“ des Festivals ist Vaclav Hofmann, der

langjährige Intendant des Moster Stadttheaters

gewesen, der anlässlich einer Theaterwerkstatt

im Berufsbildungszentrum Annaberg, die Idee

eines gemeinsamen Theaterfestivals anregte,

und die bisher bilateralen Beziehungen der ein−

zelnen Theater, wie Teplice, Most, Annaberg

und Freiberg auf eine höhere Ebene in Form

eines Festivals stellen sollte. So fand 1998 das

erste Theater −Treffen in Most statt.

Und im Juni des gleichen Jahres gastierte das

Mittelsächsische Theater mit „My fair Lady“ im

Moster Theater.

Die gegenseitigen Gastspiele in Most bzw.

Freiberg wurden außerdem weitergeführt, so

spielten wir 1999 in Most Anatevka und die

Moster Kollegen bei uns das Märchen Asago.

Die Infopress stellte 1999 die beiden Intendan−

ten von Most und Freiberg, Herrn Václav Hof−

mann und Dr. Ingolf Huhn in ausführlichen Por−

träts vor.

Im November 2001 gelang es dann nach Un−

terzeichnung eines gemeinsamen Kooperati−

onsvertrages zwischen den Theatern Most,

Teplice, Annaberg, Freiberg und dem Kinder−

und Jugendtheater Stollberg das erste tsche−

chisch−deutsche Theaterfestival in Teplice dur−

chzuführen. Der Name ist Euroretheater und

wir gastierten mit „Kiss me Kate“. Die Presse

berichtete ausführlich und wir brachten sogar

einen Bus voll Zuschauer mit nach Teplice.

2002 trafen wir uns im Theater in Annaberg

und hatten erstmals auch ein Programm spe−

ziell für Kinder und Jugendliche, an dem sich

der Theaterjugendclub Freiberg beteiligte. 2003

gewannen wir mit dem Theater Ústí einen neu−

en Partner und waren zum Theaterfestival mit

der Oper „Hänsel und Gretel“ zu Gast. Das

Festival fand immer abwechselnd auf tsche−

chischer und deutscher Seite statt und war für

eine Woche im November fester Bestandteil

unserer Spielpläne.

Vom 16. bis 20. November 2004 war unser
auf seite 50 − pokrač. na str. 50
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Das theater in Freiberg erstmals Gast−

geber. Das Festival wurde erweitert durch

die Teilnahme des Theaters Plauen−Zwickau,

welches den Kooperationsvertrag unterschri−

eb. Wir hatten wiederum große Produktionen

in den Sparten Schauspiel, Musiktheater und

Ballett als auch Stücke für die kleine Bühne

und spezielle Angebote für Kinder von den

Theatern Teplice, Most und Stollberg.  Dieses

Festival 2004 musste erstmals ohne Förder−

mittel der Euroregion auskommen. Die betei−

ligten Theater führten es trotzdem durch. Im

November 2005 trafen wir uns zum 5. Festival

im Theater in Most, welches gleichzeitig sein

20−jähriges Jubiläum seit der Eröffnung des

neuen Hauses feiern konnte. Diese Feierlich−

keiten und die Moster Inszenierung von „Ale−

xia Sorbas“ gehörten zu den Höhepunkten des

Festivals. Das Mittelsächsische Theater war

mit dem Stück „Das Fest“ zu Gast und daraus

entwickelte sich eine schöne Zusammenarbeit,

die zu der Premiere der gleichen Produktion

2007 in Most mit dem  Moster Schauspielen−

semble und dem Freiberger Regisseur Ra−

doslav Tcherniradev  führte.

Auch für dieses Festival standen auf deutscher

Seite keine Fördermittel zur Verfügung. Gleich−

zeitig hatten die Organisatoren schon länger

nachgedacht, das Theaterfestival besser zu

würdigen und der Öffentlichkeit noch besser

darzustellen. Es gibt  eine Vielzahl von ver−

schiedenen Festivals. So fanden 2006 Ge−

spräche mit dem Intendanten des Festivals

Mitte Europa, Herrn Prof. Thomas Thomasch−

ke, statt, der unserem Anliegen sehr positiv ge−

genüberstand. Leider war es dann für 2006

doch sehr kurzfristig noch etwas zu verändern,

so dass erst im November 2007 unser Thea−

terfestival weitergeht.  Dieses Jahr treffen sich

alle in Plauen und unter der erweiterten Sparte

Theater  des Festivals Mitte Europa. Auch in

diesem Jahr stehen dafür keine zusätzlichen

Mittel auf deutscher Seite zur Verfügung. Aber

das Festival ist bereits zu wichtig für die Orga−

nisatoren geworden, als dass wir darauf ver−

zichten würden. Gerade im 15. Jahr der Euro−

region zeigt das Theaterfestival, dass das

Erzgebirge zwar geologisch zwei Länder

trennt, aber die Menschen Wege zueinander

und miteinander finden. Für die nächsten

15 Jahre Euroregion – 15 Jahre Zusammenarbeit der Theater
15 let euroregionu – 15 let spolupráce divadel

Jahre gibt es wieder neue Ideen. Neue For−

men der Zusammenarbeit sollten dann auch

wieder durch eine finanzielle Förderung der Eu−

roregion begleitet werden, denn diese kleine

Rückschau zeigt, dass es sich um eine gute

Sache handelt.

Dr. Christine Klecker

Geschäftsführerin Mittelsächsische

Theater− und Philharmonie

gemeinnützige GmbH
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Mezi Městským divadlem v Mostě a frei−

berským městským divadlem trvá již od

devadesátých let úzká spolupráce, ve které se

uskutečnily vzájemné pohostinské vystoupení s

různou produkcí. Po politických změnách v teh−

dejší NDR nastala i pro divadla nová doba. Vždyť

ačkoliv divadla částečně spravovala města či

okresy, financována byla, jako „vysoká kultura,“

v tehdejší NDR všeobecně centrálně ze státních

prostředků.

Po roce 1990 byla divadla ale skutečně komu−

nální a musela být tedy placena samosprávou

měst či okresů. Nejprve tuto finanční mezeru

vyplnila Spolková vláda, ale musela být hledána

nová řešení. V Sasku pracovala komise na zá−

konu, který by kulturní oblast strukturoval a sou−

časně měl zajistit financování a zachování re−

gionálně významné kultury, jejíž nejdůležitějšími

a největšími zařízeními jsou právě divadla. Tak

byl již roku 1994 přijat v Sasku Zemským sně−

mem zákon o kulturním prostoru. A tak se ně−

kdejší Městské divadlo Freiberg stalo Středo−

saským divadlem s filharmonií, jako obecně

prospěšná společnost, ve které byly společníky

město Freiberg, město Döbeln a okresy Freiberg,

Mittweida a Döbeln. K divadlu patří divadelní

budovy ve Freibergu a Döbelnu. Někdejší maji−

tel budovy v Döbelnu, okres Döbeln, však diva−

dlo k 31. 12. 1992 uzavřel. Město Döbeln budo−

vu převzalo v roce 1993 a umístilo v ní nově

založené divadlo. Prostřednictvím okresu Frei−

berg, který sahá až k hranici s ČR, se stalo  frei−

berské Středosaské divadlo, nyní  Mittelsächsis−

ches Theater, také kulturní součástí mladého,

čerstvě založeného Euroregionu Krušnohoří/Erz−

gebirge. Významu kultury a umění v euroregio−

nu odpovídalo také jistě i to, že sídlo euroregio−

nu na české straně od 1. 1. 1996 bylo zřízeno v

moderní budově mosteckého městského diva−

dla.

V listopadu 1996 byla divadla Most a Mittelsäch−

sisches Theater poprvé představena v Infopres−

su, zpravodaji euroregionu. V roce 1997 byl před−

staven čtenářům Infopressu Klaus Kühl jako

vedoucí činohry se svými pěveckými závazky a

také zpěvačka Susanne Engelhardt. V říjnu se

dozvěděli čtenáři, že vznikl divadelní festival eu−

roregionu a bude pokračovat. „Otcem“ festivalu

je Dr. Václav Hofmann, dlouholetý ředitel mos−

teckého divadla, který u příležitosti divadelní umě−

lecké dílny ve vzděláva−

cím zařízení Berufsbil−

dungszentrum v Annaber−

gu inicioval myšlenku

společného divadelního

festivalu a dosavadní bi−

laterální vztahy jednotli−

vých divadel, jako Tepli−

ce, Most, Annaberg a

Freiberg chtěl uvést na

vyšší úroveň formou fes−

tivalu. Tak došlo v roce 1998 k prvnímu setkání

divadel v Mostě. A již v červnu téhož roku hosto−

valo freiberské divadlo Mittelsächsisches Thea−

ter s představením „My fair Lady“ v mosteckém

divadle. Reciproční představení v Mostě a Frei−

bergu byla ale uváděna i nadále, tak třeba v roce

1999 hostovalo freiberské divadlo s představe−

ním Anatevka v Mostě a mostečtí kolegové u nás

ve Freibergu s pohádkou Asago. V roce 1999

představil Infopress v podrobných portrétech

osobností oba ředitele divadel Mostu a Freiber−

gu − Dr. Václava Hofmanna a Dr. Ingolfa Huhna.

V listopadu 2001 se podařilo po podpisu vzájem−

né kooperační smlouvy mezi divadly Most, Tep−

lice, Annaberg, Freiberg a Kinder− und Jugend−

theater Stollberg uskutečnit první česko−německý

divadelní festival v Teplicích. Jeho název byl

Eurotheater a my jsme hostovali s představením

Kiss me Kate. Tisk o něm podrobně informoval

podrobně a my jsme s sebou do Teplic přivezli

celý autobus diváků. V roce 2002 jsme se sešli

v divadle v Annabergu a měli jsme poprvé speci−

ální program pro děti a mládež, kterého se zú−

častnil klub mladých divadelníků Theaterjugen−

dclub Freiberg. V roce 2003 získala divadla

nového partnera v divadle v Ústí nad Labem. Di−

vadelního festivalu jsme se tam zúčastnili ope−

rou „Hänsel und Gretel“. Festival se konal stří−

davě na české a německé straně a stal se na

celý týden pevnou částí našich hracích plánů.

Od 16. do 20. listopadu 2004 bylo poprvé hosti−

telem freiberské divadlo. Festival byl rozšířen o

účast divadla Plauen−Zwickau, které podepsalo

kooperační smlouvu. Uvedli jsme opět mnoho děl

v kategorii činohra, hudební divadlo a balet, ale i

malou scénu a speciální nabídky pro děti z diva−

del v Teplicích, Mostu a Stollbergu. Festival 2004

byl poprvé uspořádán bez dotace z euroregionu,

musel vystačit se svými prostředky. Zúčastně−

ná divadla ho ale přesto realizovala. V listopadu

2005 jsme se setkali na 5. festivalu v divadle v

Mostě, které současně oslavilo dvacetileté jubi−

leum zahájení své činnosti v nové moderní diva−

delní budově.  Tyto oslavy a mostecká inscena−

ce „Alexia Sorbas“ patřily k vrcholu festivalu.

Mittelsächsisches Theater hostoval s předsta−

vením „Das Fest“ a z toho se rozvinula krásná

spolupráce, která vedla k premiéře stejné pro−

dukce v roce 2007 v Mostě s mosteckým herec−

kým sborem a freiberským režisérem Radosla−

vem Tscherniradevem.

Také na tento festival nebyly k dispozici žádné

dotace. Současně pořadatelé festivalu dlouhou

dobu přemýšleli, jak festival lépe zhodnotit a lépe

představit veřejnosti. Existuje množství různých

festivalů. A tak se konaly v roce 2006 rozhovory

s intendantem festivalu Mitte Europa prof. Tho−

masem Thomaschkem, který se k naší záleži−

tosti postavil velmi pozitivně. Bohužel to bylo pro

rok 2006 přece jenom velmi krátkodobé, aby se

dalo něco změnit, takže teprve v listopadu 2007

bude náš festival pokračovat. Tohoto roku se

všichni setkáme v Plavně v rámci  festivalu Mitte

Europa, s jeho novou součástí − s festivalem di−

vadel. Ani v letošním roce není k dispozici žád−

ná dodatečná dotace na německé straně. Ale

festival se stal již pro pořadatele tak důležitým,

že se ho nehodlají vzdát. Právě v 15. roce trvání

euroregionu prokazuje divadelní festival, že Kruš−

nohoří sice geologicky odděluje dvě země, ale

lidé k sobě nacházejí cesty ke sblížení. Pro příští

léta již vznikají zase další nové myšlenky. Nové

formy spolupráce by pak měly být opět finančně

podpořeny a doprovázeny euroregionem, proto−

že toto malé ohlédnutí ukazuje, že se jedná o

dobrou věc.                      Dr. Christiane Klecker

Jednatelka Mittelsächsisches Theater− und

Philharmonie gemeinnützige GmbH
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